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SUNUfi

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›’n›n 2000 y›l› ‹nsan Haklar› Raporu, 1999 ‹nsan Haklar› Raporu gibi
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, 2000 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 yeralan 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.

2000 Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu’nda y›l içinde yaflanan insan haklar› ihlalleri; “Kürt Sorunu”,
“Yaflam Hakk›”, “Zorunlu Göç”, “Kifli Güvenli¤i Hakk›”, “Düflünce Özgürlü¤ü”, “Toplant› ve Gösteri
Özgürlü¤ü”, “Örgütlenme Özgürlü¤ü” ve “‹nsan Haklar› Savunucular›na Bask›lar” ana bafll›klar›
alt›nda yeralm›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 2000 y›l› içinde yaflanan insan haklar› ihlallerinin daha üst boyutlarda oldu¤u
gözönünde tutulmal›d›r.

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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PKK’nin 1999 y›l› A¤ustos ay›nda ilan etti¤i tek tarafl›
ateflkesin ard›ndan, bölgede yaflanan fliddet
olaylar›nda önemli ölçüde azalma olmas›na ra¤men,
Kürt sorununa karfl› resmi politikalarda önemli bir
de¤ifliklik gözlenmedi.

Kürt sorununun insan haklar›na dayal› ve bar›flç›l
çözümü konusunda 2000 y›l›nda da somut ad›m
at›lmad›. Kürt sorunu, 2000 y›l›nda da Türkiye’de
insan haklar› sorunlar›n›n ve ihlallerinin temel
belirleyicisi olmaya devam etti. Kürt sorunu
konusunda devlet politikalar›n› gelifltiren ve
uygulayan MGK ve güvenlik güçleri, Kürt sorununun
çözümüne yönelik talepleri, “toprak bütünlü¤ü ve
ulusal güvenlik kayg›lar›na ba¤l› olarak ‘terörist’
talepler olarak görmeye devam ettiler.

Haziran ay›nda Genelkurmay Baflkanl›¤› taraf›ndan
yap›lan aç›klamada “y›llard›r ak›t›lan kanlar›, çekilen
ac›lar› herkesin unutmas› halinde bile Türk Silahl›
Kuvvetleri’nin unutmas›n›n mümkün olmad›¤›”
bildirilirken, “PKK terörü” konusunda baz› çevrelerin
ve bas›n yay›n kurulufllar›n›n tutumu da elefltirildi.
“Bu çevrelerin bilerek veya bilmeyerek bu örgüte
bar›flç› bir görünüm vermeye çal›flt›¤›” iddia edilen
aç›klamada “‹ster d›flar›da olsun, ister içeride olsun,
halen eli silahl› binlerce teröristin var oldu¤unu ve
bunlar›n f›rsat bulsalar eylemlerine yeniden bafllama
arzusunda bulunduklar›n› unutmamak gerekir”
denildi. “Bu noktaya terörle mücadelede süreç içinde
sa¤lanan baflar› sonucu gelindi¤ini, terör örgütünün de
bu sonucu kabullenmek zorunda kald›¤›” vurgulanan
aç›klamada, “bu durumun teröristlerce meydana
getirilen olaylar›n grafi¤ine bak›ld›¤›nda net olarak
görülebilece¤i” ifade edildi. Aç›klamada flu bilgilere
yer verildi:

“Yo¤unlaflt›r›lan operasyonlar sonucu, (PKK) ülke
içinde tutunamaz hale getirilmifl ve yurtiçi terörist
mevcudunun toplam terörist miktar›na oran›, 1997
y›l›nda yüzde 50’ye, 1998 y›l›nda yüzde 42’ye, 1999
y›l›nda yüzde 26’ya düflürülmüfltür. Bu oran halen
yüzde 11’dir. Ancak ‘terör bitti’ rehavetine de
kap›lmamak gerekmektedir.”

2000 y›l›nda OHAL ve mücavir illeri kapsayan
bölgede yasaklamalar, insan haklar›na ayk›r› fiili
uygulamalar devam etti. Bölgede sendikal faaliyetlere
kat›lan pek çok iflçi ve memur, idari kararlarla
bölgeden sürüldü, kültürel etkinlikler yasakland›,
Kürtçe müzik kasetleri yasakland›, baz› yay›n
organlar›n›n OHAL bölgesine girifli yasakland›. Kürt
sorunuyla ilgili  yaz›lar› nedeniyle çok say›da
gazeteci, yazar ve bilim adam› yarg›land›, hapse girdi.
RTÜK kararlar›yla Kürtçe müzik yay›n› yapan radyolar
cezaland›r›ld›. Koruculuk sisteminin kald›r›lmas›na
iliflkin tedbir al›nmad›. Özellikle boflalt›lm›fl köy ve
mezralarda döfleli may›nlar›n ve sahipsiz patlay›c›lar›n
temizlenmesi konusunda etkin bir ad›m at›lmad›.

CHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Algan Hacalo¤lu
taraf›ndan haz›rlanan ve 2000 y›l› bafllar›nda
aç›klanan “Demokratikleflme ve Do¤u-Güneydo¤u
Anadolu Kalk›nmas› Temel Politikalar›” adl› raporda
feodal yap›, yoksulluk, iflsizlik, eflitsizlik, hukuksuzluk,
keyfi güvenlik uygulamalar›, can güvenli¤inin
yetersizli¤i, insan haklar› ihlalleri ve zorunlu köy
boflaltmalar› gibi koflullar›n bölgede yaflam koflullar›n›
son derece zorlaflt›rd›¤› ve “terörü yeflerten ve
besleyen bir ortam yaratt›¤›” belirtildi.

Raporda, Kürt sorununun çözümünün bugüne kadar
sadece güvenlik güçlerine havale edildi¤i, bölgede
yaflanmakta olan sürecin çözüm anahtar›n›n siyaset
oldu¤u vurguland›.

Raporda kültürel haklar konusunda CHP parti
program›nda “Etnik Duyarl›l›klara Demokratik
Çözüm” olarak tan›mlanan devletin tüm alt kimliklere
sayg›, eflitlik ve hoflgörü temelinde yaklafl›m›n› temel
alan politikas› çerçevesinde flunlar önerildi:

“Kürt kökenli yurttafllar›n,

-Ortak “resmi Cumhuriyet dilimiz” olan Türkçe’nin
ekinde, kendi ana dil, kültür ve folklorlar›n› daha iyi
ö¤renme, koruma ve gelifltirme olanaklar›n›,

-Kendi alt kimlik, kültür, dil ve folklorlar›n› koruma,
gelifltirebilme ve aç›klayabilmede özgür olmalar›n›,
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1. KÜRT SORUNU VE
OLA⁄ANÜSTÜ HAL UYGULAMALARI

1.1 KÜRT SORUNU



-‹steyenlerin, kendi ana dillerinde, Milli E¤itim
Bakanl›¤› kurallar› içinde, özel e¤itim görebilmelerini,

-Üniversitelerde ilgili araflt›rma enstitüleri
kurulabilmesini,

-Her türlü özel iletiflim, yaz›l› bas›n, yay›n ve
medyadan bu amaçla ve bu çerçevede
yararlanabilmeler sa¤lanmal›; bu konulardaki tüm
yasak ve fiili engeller kald›r›lmal›d›r”

2000 y›l› kültürel haklar, özellikle Kürtçe yay›n
konusunun yo¤un olarak tart›fl›ld›¤› bir y›l oldu.
Dönemin TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu
Baflkan› Sema Piflkinsüt Temmuz ay›nda Van’da
yapt›¤› aç›klamada bölgeye insan haklar› ve
demokrasi bak›m›ndan yat›r›m yap›lmas› gerekti¤ini
belirterek Türkiye’de yaflayan herkesin özgürce
konuflmas› ve bireysel haklar›n› kullanmas› gerekti¤ini
bildirdi. Bireysel hak ve özgürlüklerin içinde Kürtçe
radyo ve televizyonun da olmas› gerekti¤ini belirten
Piflkinsüt, “Bunlar› tart›flma konusu yapman›n mant›¤›
yok. Ancak devletin bölünmez bütünlü¤ünü
zedelemeyecek yay›nlar yap›lmamas› kofluluyla
bunlara izin verilebilir” dedi. Bölge insan›n›n,
demokrasi ve insan haklar› yönünde iyilefltirme
yap›lmas› beklentisi içinde oldu¤unu ifade eden
Piskinsüt, Türkiye’nin en k›sa zamanda sosyal devlet
anlay›fl›na geçmesi gerekti¤ini vurgulad›.

A¤ustos ay›nda insan haklar›ndan sorumlu Devlet
Bakan› Rüfltü Kaz›m Yücelen TRT’den Kürtçe yay›n
konusunda görüfl isteyerek kurumun kanallar›ndan
k›sa sürelerle de olsa Kürtçe yay›n yap›l›p
yap›lamayaca¤›n›n araflt›r›lmas›n› istedi. TRT Genel
Müdürü Yücel Yener Eylül ay›nda yapt›¤› aç›klamada
TRT Yasas›’nda Kürtçe yay›n› engelleyecek aç›k bir
hüküm bulunmad›¤›n› ancak RTÜK Yasas›’nda bunu
engelleyecek hükümler olabilece¤ini bakana iletti¤ini
belirtti.

RTÜK Baflkan› Nuri Kay›fl da Kas›m ay›nda yapt›¤›
aç›klamada Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve
Yay›nlar› Hakk›ndaki Yasa’n›n “yay›nlar›n Türkçe
yap›lmas› ancak, evrensel kültür ve bilim eserlerinin
oluflmas›nda katk›s› olan yabanc› dillerin ö¤retilmesi
veya bu dillerde haber iletilmesi amac›yla bu dillerin
kullan›lmas›n›” hükme ba¤lad›¤›n› an›msatt›. Kay›fl
“Biz Üst Kurul olarak bu maddeyi flu flekilde
yorumluyoruz: Yay›nlar Türkçe yap›l›r. Bunun d›fl›nda
‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca gibi dillerde
de yay›n yapmak mümkündür. Kürtçe ise evrensel bir
dil say›lamayaca¤› için kullan›lamaz” dedi. Kay›fl bu
maddenin de¤iflmesi gerekti¤ini, hükümet içinde bir
anlaflma oldu¤u takdirde, hükmün de¤iflmesinin kolay
oldu¤unu da vurgulad›.

Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne üyelik yolunda atmas›
gereken ad›mlar ve gerçeklefltirmesi gereken yap›sal
düzenlemelerin belirlendi¤i “AB Türkiye ‹çin Kat›l›m
Ortakl›¤› Belgesi”nin (KOB) 8 Kas›m günü
aç›klanmas›yla birlikte Kürtçe’nin genel olarak

kamusal alanda kullan›lmas›na iliflkin tart›flmalar
yo¤unlaflt›.

Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi’nde AB, Türkiye’den k›sa
vadede “Türk yurttafllar›n›n kendi anadillerinde
televizyon ve radyo yay›n› yapmalar›n› yasaklayan her
türlü yasal hükmün kald›r›lmas›n›”, orta vadede ise
“kültürel çeflitlili¤in sa¤lanmas› ve kökenlerine
bak›lmaks›z›n tüm yurttafllar›n kültürel haklar›n›n
güvence alt›na al›nmas›n›, bu haklar›n kullan›lmas›n›
engelleyen her türlü yasal hükmün –e¤itim de dahil
olmak üzere- kald›r›lmas›n›” istedi1.

M‹T Müsteflar› fienkal Atasagun 28 Kas›m günü
gazetecilerle yapt›¤› toplant›da Kürtçe yay›n
konusunda aç›klamalarda bulundu. Konunun siyasi
oldu¤unu vurgulayan Atasagun flunlar› söyledi:

“Bu bir hükümet meselesi, hükümetin verece¤i bir
karar. Hükümet sorarsa söyleriz. Güneydo¤u’da çok
rahat Medya TV seyrediliyor. Olaylar› kendi
aç›lar›ndan yalan yanl›fl aktar›yorlar. Buna karfl› bir
rakip ç›karsa iyi olur mu, olmaz m›?”

Toplant›ya kat›lan M‹T Müsteflar Yard›mc›s› Mikdat
Alpay da “oradaki, vatandafllar›n kazan›lmas›”
gerekti¤ini belirterek “Türkiye’nin ç›karlar› için
Apo’yu nas›l kullan›yorsak, Kürtçeyi de kullan›r›z.
Bunu da baflkalar›n›n bizden istedi¤i flekilde de¤il,
kendi istedi¤imiz flekilde yapabiliriz. Yoksa örgüt,
yandafllar›na her fleyi yasaklam›fl. Türk televizyonlar›n›
seyrettirmiyor, Türk gazetelerini okutturmuyor” dedi.
Müsteflar ve yard›mc›s› aç›klamalar›nda bölgedeki
kad›nlar›n yüzde 60’›n›n Türkçe bilmedi¤ine dikkat
çekerek, devletin “analar› kazanamad›¤›n›” kazanm›fl
olsayd› meselenin bugüne çözülmüfl olaca¤›n›
kaydettiler.

Atasagun ve Alpay’›n Kürtçe yay›n›n gereklili¤i ve
önemi konusundaki aç›klamalar› Baflbakan Bülent
Ecevit ve Baflbakan Yard›mc›s› Mesut Y›lmaz
taraf›ndan desteklendi. Hükümetin MHP kanad›ndan
gelen “Müsteflar›n bu aç›klamalar› yapacak yetkisi
yok” tepkisine karfl›n, Baflbakan Bülent Ecevit,
Müsteflar’a izni kendisinin verdi¤ini söyledi. Kürtçe
sorununa ulusal bütünlü¤e zarar vermeyecek bir
çözüm bulunmas›n›n gere¤ine iflaret eden Ecevit 29
Kas›m günü flu de¤erlendirmelerde bulundu:

“Demokratik ülkelerde ve ça¤dafl iletiflim
teknolojisinde kolay kolay s›r tutulamaz. Bugünkü
M‹T yönetimi de bu ça¤dafl gerçeklerin bilinci içinde
davran›yor. O nedenle M‹T Müsteflar› fienkal
Atasagun’un son aç›klamalar›n› yad›rgamamak ve
gözlemlerinden yararlanmak gerekir. Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu’da Kürt kökenli kad›nlardan
ço¤unun Türkçe bilmedikleri do¤rudur. Bu devletin
kusurudur. Kürtçe sorununa ulusal bütünlü¤ümüze
zarar vermeyecek bir çözümün bulunmas› gerekir.

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2000 Kürt Sorunu 

4 Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›

1 Türkiye ‹çin Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi için bkz.
www.deltur.cec.eu.int



Güneydo¤u ve Do¤u Anadolu’daki sorunlara da
ekonomik ve sosyal a¤›rl›kl› çözümler gereklidir. Bu
konuda elden geleni yap›yoruz. Bu arada bölücü
ak›m›n sona ermedi¤i, sadece nitelik de¤ifltirdi¤i
gözönünde tutulmal›d›r. Son HADEP Kongresi bu
aç›dan uyar›c› bir etkendir”

Kültürel haklar konusundaki tart›flmalara son noktay›
Genelkurmay Baflkanl›¤›’n›n 7 Aral›k tarihli “2000 Y›l›
‹ç Güvenlik De¤erlendirmesi” koydu. De¤erlendirme
de “kültürel haklar” istemleriyle PKK’nin
siyasallaflmas› ve “etnik milliyetçilik temeline dayal›,
siyasi ayr›l›kç› bir hareketin yarat›lmas›” çabalar›
aras›ndaki paralelli¤e dikkat çekilerek Kürtçe yay›n ve
e¤itim istemleri “PKK’nin ayr›l›kç› faaliyetlerinde
toplumu ikna çabas›” olarak nitelendirildi.

De¤erlendirmede “2000 y›l› PKK terör örgütünden
kaynaklanan terörün, fliddet boyutunda azalman›n,
bunun yan›nda baflta siyasi bir güç haline gelme
gayretleri olmak üzere çeflitli alanlara yay›lman›n
h›zland›¤› ve buna paralel olarak karfl› mücadelenin
de¤iflik boyutlarda sürdürülmesine olan ihtiyac›n›n
aç›kça ortaya ç›kt›¤› bir y›l olarak dikkati çekmifltir”
denildi.

“Gerçek bir insan haklar› ve demokrasi mücadelesi”
olarak nitelendirilen “terörle mücadele”nin;

“terörün fliddet boyutunun sona erdirilmesi, konunun
etnik milliyetçilik temeline dayal›, siyasi ayr›l›kç› bir
hareket haline gelmesinin önlenmesi ve Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu bölgelerinin sosyal ekonomik
kalk›nmalar›n›n sa¤lanarak, terörün istismar›na neden
olan noksanl›klar›n giderilmesi olarak
grupland›r›labilecek üç boyut” kazand›¤› belirtilen
de¤erlendirmede “TSK’n›n birinci boyuta karfl›
mücadeleyi fiilen yürütmekte oldu¤una” dikkat
çekildi.

Aç›klamada flöyle denildi:

“terör örgütü inisiyatifinde meydana gelen olaylar
zaman içinde gittikçe azalt›larak, 1994 y›l›nda 3298
olan olay say›s› 2000 y›l›nda toplam 45’e
indirilmifltir.Bir baflka ifade ile geçmiflte günde 9 olay
meydana gelirken, bu rakam 2000 y›l›nda 9 günde 1
olaya kadar düflürülmüfltür. Bunun yan› s›ra; terörist
eylemlerde hayat›n› kaybeden vatandafl say›s› y›lda
1479’dan 15’e, güvenlik güçleri flehit miktar› da y›lda
1145’ten 29’a indirilmifltir. Toplam yaral› say›s› ise;
y›lda 4 binlerden 108’lere düflmüfltür. Bunun anlam›;
mevcut flehitlerimize her gün 7, gazilerimize 11
kiflinin eklenmesinin önlenmifl olmas›d›r.

Di¤er yandan; geçmiflte terörist say›s›n› 11.000’e
kadar ç›karabilmifl olan ve bu miktar›n asgari yar›s›n›
yurt içinde tutabilen ve eyleme yöneltebilen terör
örgütü; tüm propagandas›na, yurtiçi ve yurtd›fl›ndan
gördü¤ü her türlü deste¤e ra¤men, mevcudunu
koruyamaz hale gelmifl ve terörist miktar› 4.000-
4.500’e kadar düflmüfltür, bunun da ancak %10’nu

yurtiçinde tutabilmektedir. Bu durumda; 2000 y›l›nda
terörün fliddet boyutunun önemli ölçüde kontrol alt›na
al›nd›¤›n› söylemek mümkündür.

Bu sonuç; Türk Silahl› Kuvvetleri ve güvenlik
güçlerimizin kahramanl›¤›n›n ve onlara her zaman
s›n›rs›z destek vermifl olan aziz milletimizin sabr›n›n
bir eseridir.

Y›llard›r her türlü arazi ve hava koflullar›nda büyük bir
özveri ile yürütülen PKK terör örgütüne karfl›
mücadelede; toplam 5.853 flehit verilmifl, 11.946 TSK
ve güvenlik gücü mensubu da yaralanm›flt›r. Yine bu
mücadelede; hayat›n› kaybeden vatandafl say›s›
toplam 5.405, yaralanan vatandafl say›s› da 6.056’d›r.
Di¤er yandan; büyük ço¤unlu¤u yurt d›fl›nda da olsa,
halen 4.500 civar›nda teröristin varl›¤›n› sürdürüyor
olmas› önemli bir tehdit oluflturmaya da devam
etmektedir.”

Genelkurmay Baflkanl›¤›’n›n de¤erlendirmesinde
“terörle mücadele”nin ikinci boyutuyla ilgili olarak flu
bilgiler yer ald›:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kendilerinin sözde
bar›fl ça¤r›lar›na do¤rudan cevap vermeme ihtimaline
karfl›, PKK terör örgütünün, devleti içten ve d›fltan
zorlamak için baflka alanlarda baz› faaliyetlere
yöneldi¤i de görülmektedir.

Bu faaliyetler genelde, k›saca “PKK’n›n siyasallaflmas›”
olarak tan›mlanmakta ise de, gerçek olan etnik
milliyetçilik temeline dayal›, siyasi ayr›l›kç› bir
hareketin yarat›lma ve gelifltirilme çabalar›d›r.

Bunu, terörün ikinci boyutu olarak tan›mlamak
mümkündür. Bu konuda, yurt içinde,toplumun baz›
kesimleri legal veya illegal kurulufllar marifeti ile
örgütlenmekte ve gerekti¤inde çeflitli nedenler gerekçe
gösterilerek toplumsal eylemlere yöneltilmektedir.
Bunun bir örne¤i 22 Ekim 2000 tarihinde Adana’da
yaflanm›fl, nüfus say›m›nda, 10-15 yafl›ndaki çocuklar
polis ile karfl› karfl›ya getirilmifltir. Ayr›ca toplumu
örgütleme kapsam›na legal baz› siyasi oluflumlarda
dahil edilerek, PKK güdümünde tek ve etkin bir
ayr›l›kç› siyasi güç yarat›lmak istenmektedir. PKK terör
örgütünün bu faaliyetlerinde;etnik kimlik,ana dilde
e¤itim,ana dilde radyo/TV yay›n› ve yerel yönetimlerin
güçlendirilmesi gibi sloganlar toplumu ikna temalar›
olarak kullan›lmaktad›r.”

Önceki y›llarda oldu¤u gibi 2000 y›l›nda da kamusal
alanda Kürtçe’nin kullan›m› ve bununla ilgili
etkinlikler yarg› konusu oldu.

Abdullah Demirci adl› imam Lice (Diyarbak›r) eski
Belediye Baflkan› Nazmi Balkafl’›n 10 Ocak günü
Lice’de yap›lan cenaze töreninde, “Kürtçe vaaz
verdi¤i” gerekçesiyle gözalt›na al›nd›. Abdullah
Demirci’nin serbest b›rak›lmas›n› isteyenler ile polisler
aras›nda tart›flma ç›kt›¤›, polislerin, bu kiflileri
“üzerlerine atefl açmakla” tehdit etti¤i bildirildi.
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Hürriyet gazetesine 24 Temmuz 1999 tarihinde
“Kürtçe okuma-yazma bilen yüksek ö¤renim gören
ö¤rencilere burs verilecektir” fleklinde ilan verdikleri
için Kürt Kültür ve Araflt›rma Vakf› (Kürt-Kav) Baflkan›
Celal Baykara, Yönetim Kurulu üyeleri Kamber
Soypak, Faruk Parlak, Abdullah ‹flçi, Yaflar Kilerci,
Selim S›rr› Fero¤lu, Mehmet Parlak, Bayram Karaca,
Mazhar Kara, Reflit Deli ve Faruk Kurhan hakk›nda
TCY’nin 312. maddesi ve TMY’nin 8. maddesi
uyar›nca ‹stanbul DGM’de dava aç›ld›. 

1 fiubat günü yap›lan duruflmada ifade veren Celal
Baykara herhangi bir etnik ay›r›m yapmad›klar›n
söyledi ve “Biz ‘Sadece Kürt olanlara burs verece¤iz’
demedik. Kürtçe okuma-yazma bilen ö¤rencilere
verece¤imizi söyledik. Kürt olmayan kifliler de Kürtçe
bilirler. Kürtçe bilen Türkler, Araplar, Ermeniler de
var. Bu nedenle bölücülük suçunun unsurlar›
oluflmam›flt›r” dedi. Dava ilk duruflmada beraatla
sonuçland›.

fiiflli ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü’nün suç duyurusu
üzerine fiiflli Cumhuriyet Savc›l›¤›, Kürt Enstitüsü
Baflkan› Hasan Kaya hakk›nda, vak›f bünyesinde
izinsiz olarak Kürtçe ö¤renim kursu açt›klar› iddias›yla
Kas›m ay›nda dava açt›. ‹ddianamede, Anayasa’n›n
42. maddesinin “Türkçe’den baflka hiçbir dil e¤itim ve
ö¤retim kurumlar›nda Türk vatandafllar›na anadilleri
olarak okutulamaz, ö¤retilemez” denildi¤i ifade
edildi. ‹ddianamede, Kaya’n›n “Kanun ve nizamlara
ayk›r› olarak kurs açmak” gerekçesiyle “625 say›l›
özel ö¤retim kurumlar› yasas›na ayk›r› biçimde izinsiz
enstitü açmak” suçlamas›yla 2 y›la kadar hapisle
cezaland›r›lmas› isteniyor.

Bursa’da bir dü¤ünde Kürtçe türkü söylendi¤i
gerekçesiyle HADEP Osmangazi ‹lçe Baflkan› Recep
Kuru ile Y›ld›r›m Ifl›k, Ümit Ceylan, Zahir Aksu ve
Sedat Ifl›k adl› ses sanatç›lar› gözalt›na al›nd›.
Gözalt›na al›nanlardan Ceylan, Aksu ve Ifl›k 20 fiubat
günü tutukland›.

E¤itim-Sen Diyarbak›r fiubesi Örgütlenme Sekreteri
Hasan Kaçan hakk›nda, Medya TV’de 22 Aral›k 1999
tarihinde yay›nlanan, “ana dilde e¤itim” hakk›na
iliflkin konuflmas› nedeniyle Mart ay›nda dava aç›ld›.
Diyarbak›r DGM Savc›l›¤› taraf›ndan haz›rlanan
iddianamede, Kaçan’›n söz konusu programda yapt›¤›
Kürtçe konuflmada “halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik
etti¤i” iddias›yla TCY’nin 312. maddesi uyar›nca
cezaland›r›lmas› istendi. Bu davadan beraat eden
Kaçan’a ayr›ca Diyarbak›r Milli E¤itim Müdürlü¤ü
taraf›ndan aç›lan soruflturmada da 1 y›l k›dem
durdurma cezas› verildi. Kaçan, bu karar›n ard›ndan
da Amasya’ya sürgün edildi.

EMEP Elaz›¤ ‹l Örgütü’nün 22 May›s 1999 tarihinde
düzenledi¤i Dayan›flma Gecesinde Kürtçe türkü
söylendi¤i gerekçesiyle düzenleme komitesi üyeleri
hakk›nda aç›lan dava, 8 Mart günü sonuçland›. Elaz›¤
2. Asliye Ceza Mahkemesi, Mesut Gündo¤du, Cemal

Günsili, Yusuf Bal, Ali Da¤, Ali Ekber Bak›r, H›d›r
Erdo¤an ve Bülent Bozkurt’a 6 ay hapis cezas› verdi.
Bülent Bozkurt d›fl›ndaki san›klar›n cezalar› paraya
çevrildi. Bülent Bozkurt’un cezas› ise daha önce
baflka bir davadan ceza ald›¤› için paraya çevrilmedi.

Tuncelililer Sosyal Kültür Yard›mlaflma ve Dayan›flma
Derne¤i’nin açt›¤› Kürtçe dil kursu Nisan ay›nda
Ankara Valili¤i taraf›ndan kapat›ld›. Derne¤e Vali
Yard›mc›s› Mustafa Erkal imzas›yla gönderilen yaz›da,
“Söz konusu kursu verebilmeniz için, Milli E¤itim
Bakanl›¤›’n›n 625 Say›l› Özel E¤itim Kurumlar›
Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre ‹l Milli E¤itim
Müdürlü¤ü’nden izin alman›z ve Valili¤imize bilgi
vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde izinsiz kurs
düzenlemekten, derne¤iniz hakk›nda yasal ifllem
yap›laca¤›n›n bildirilmesi hususu taraf›n›za tebli¤
olunur” dendi.

30 Haziran günü Hakkari’de bir dü¤ünde Kürtçe türkü
söyledi¤i için gözalt›na al›nan Ayd›n Acar adl› sanatç›
“bölücülük propagandas› yapt›¤›” iddias›yla
tutukland›.

Ordu Efirli Kapal› Cezaevi’ndeki PKK davas›
hükümlüleri ad›na Bayram Altun ve Hac› Hayk›r
taraf›ndan Temmuz ay›nda yap›lan yaz›l› aç›klamada,
cezaevine Kürtçe yasa¤›n›n getirildi¤i belirtildi.
Diyarbak›r Barosu Cezaevi Komisyonu taraf›ndan
haz›rlanan bir raporda da benzer sorun dile getirilerek
Mardin Cezaevi’nde kalan Türkçe bilmeyen tutuklu ve
hükümlülerin Kürtçe konuflmalar›n›n yasakland›¤›
bildirildi.

Diyarbak›r’da ço¤unlu¤u Kürtçe flark›lardan oluflan
242 kasetin sat›fl› A¤ustos ay›nda
yasakland›.(Bkz.Düflünce Özgürlü¤ü)

Mufl’un Malazgirt ilçesine ba¤l› Hasretp›nar köyünde
10 Eylül günü yap›lan bir dü¤ünde, Kürtçe türkü
söyledikleri gerekçesiyle Selim Turan, Faik Turan ve
Hayati Eflen adl› kifliler 15 Eylül günü gözalt›na al›nd›.
Bu kifliler Malazgirt Asliye Hukuk Mahkemesi’nce
tutukland›. Selim Turan, Faik Turan ve Hayati Eflen 2
Ekim günü mahkemenin takipsizlik karar› vermesi
üzerine serbest b›rak›ld›lar.

HADEP ‹zmir ‹l Örgütü’nün 1 Ekim günü yap›lan 4.
Kongresi’nde “Kürtçe konufluldu¤u” gerekçesiyle
HADEP ‹zmir eski ‹l Baflkan› Ali Yavuz ve eski
yönetim kurulu üyeleri hakk›nda soruflturma aç›ld›.
HADEP ‹zmir ‹l Baflkan› Cemal Coflkun kongrede
Kürtçe tiyatro oyunu ve MKM sanatç›lar› taraf›ndan
sunulan müzik dinletisinin d›fl›nda Kürtçe
konuflulmad›¤›n› söyledi.

HADEP taraf›ndan Mersin’de düzenlenen Newroz
kutlamas›nda Kürtçe konufluldu¤u ve türkü söylendi¤i
gerekçesiyle tertip komitesi üyeleri hakk›nda Siyasi
Partiler Yasas›’n›n 81. maddesi uyar›nca aç›lan dava
27 Ekim günü sonuçland›. Mersin 6. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada, tertip komitesi
üyeleri hakk›nda beraat karar› verildi.

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2000 Kürt Sorunu

6 Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›



SES Diyarbak›r fiube Sekreteri Muhsin Uyan›k
hakk›nda Medya TV’nin ana haber bültenine kat›larak
Kürtçe konufltu¤u için 5 y›l hapis istemiyle Kas›m
ay›nda Diyarbak›r DGM’de dava aç›ld›.

RTÜK taraf›ndan bir haber program›nda Kürtçe yay›n
yapt›¤› gerekçesiyle kapat›lan Diyarbak›r’da yay›n
yapan Can TV’nin, karara karfl› açt›¤› dava, Kas›m
ay›nda Dan›fltay’da sonuçland›. ‹dare Mahkemesi’nin
verdi¤i karar› bozan Dan›fltay 10. Dairesi’nin
karar›nda, Diyarbak›r Valili¤i ve Emniyet Müdürlü¤ü
taraf›ndan RTÜK’e yap›lan baflvuruda “Can TV’nin s›k
s›k Kürtçe müzik parçalar›na yer verdi¤i ve canl›
ba¤lant› s›ras›nda çeflitli röportajlar›n Kürtçe yap›ld›¤›
gerekçesiyle gere¤inin yap›lmas›n›n istendi¤i”
vurguland›. Dan›fltay’›n bozma karar›nda, Can TV’nin
Türkçe haz›rlan›p sunulan bir program içinde önemli
bir yer tutmayacak ölçüde Türkçe d›fl›nda bir dille
yap›lm›fl röportaja yer verdi¤i, bunun radyo ve
televizyon yay›nlar›n›n Türkçe yap›lmas› ilkesine
ayk›r›l›k oluflturmad›¤› belirtildi.

Teatra Jiyana Nü taraf›ndan Kürtçe sahneye konulan
“Komara Dinan fiermola” (Deliler Cumhuriyeti
fiermola) adl› oyunun yasaklanmas› nedeniyle, Ankara
Valili¤i aleyhine aç›lan dava Kas›m ay›nda
sonuçland›. Ankara 1. ‹dare Mahkemesi, valili¤in
yasaklama karar›n› yerinde buldu. Mahkeme
karar›nda, oyunun Kürtçe oynanmak istenmesinin ve
oyunda rol alanlardan baz›lar›n›n sab›kas›n›n
bulunmas›n›n, “toplumu etnik ayr›mc›l›¤a sevk
edece¤i, toplumda nefret duygular›n› art›raca¤›,
istenmeyen olaylara neden olaca¤›” ileri sürüldü.

‹stanbul’da bulunan MKM Genel Merkezi 19 Kas›m
günü “ruhsats›z tiyatro faaliyetleri” gerekçesiyle
Beyo¤lu ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü’ne ba¤l› polislerce
bas›ld› MKM Genel Müdürü Türkan Çetin, flirket
sahiplerinden Yemiyan Ad›güzel ve Jiyana Rewflen
çal›flanlar›ndan Abdurrahman Çelik gözalt›na al›nd›.
MKM yetkilileri salonun sadece provalar için
kullan›ld›¤›n› belirttiler.

Silvan’a ba¤l› Akçeltik köyü Alakum mezras›nda
o¤lunu evlendirmeye haz›rlanan Mehmet Ça¤›rtekin
adl› kifliye 10 Kas›m günü Çatalköprü Jandarma
Karakol Komutan› Astsubay ‹brahim Bulut imzas›yla
gönderilen yaz›da, dü¤ünde “Kürtçe flark›
söylenmemesi” uyar›s›nda bulunuldu. Yaz›da dü¤üne
saat 24.00’te son verilmesi, dü¤ünün bitti¤inin köy
muhtar› taraf›ndan jandarmaya haber verilmesi, köy
d›fl›ndan gelen konuklar›n jandarmaya bildirilmesi
istendi. Silvan’da faaliyet gösteren yerel müzik
gruplar› da Kürtçe yasa¤› konusunda uyar›ld›.
Ferhenk, Bar›fl, Esmer, Buse, Evgi, Navdest ve Dostlar
isimli müzik gruplar›n›n elemanlar›n›n Kas›m ay›nda
‹lçe Tabur Komutanl›¤›’na ça¤r›larak Kürtçe flark›
söylememeleri için uyar›ld›klar› bildirildi.

HADEP Malatya Gençlik Kollar› taraf›ndan
düzenlenen flenlikte sahneye ç›kan Koma Gula Xerzan

adl› grup polisler taraf›ndan engellendi. 10 Aral›k
günü düzenlenen flenlikte mikrofonlar›n fiflini çeken
polisler, salonda bulunanlar taraf›ndan protesto edildi.
Bunun üzerine flenli¤in yap›ld›¤› dü¤ün salonuna
gelen Malatya Emniyet Müdürü’nün, Kürtçe flark›
söylenmesine izin verilmeyece¤ini söyledi¤i bildirildi.

E¤itim-Sen Diyarbak›r fiubesi, 3 Ekim günü polisler
taraf›ndan bas›ld› ve sendika binas›nda bulunan
yöneticiler gözalt›na al›nd›. Sendika binas›nda
bulunmayan yöneticiler ise görev yapt›klar›
okullardan gözalt›na al›nd›lar. fiubenin 5 Ekim Dünya
Ö¤retmenler Günü nedeniyle düzenlemeyi planlad›¤›
flenlik de Valilik taraf›ndan yasakland›. Valilik
yasaklamaya gerekçe olarak flenlik davetiyelerinde
Kürtçe ve Türkçe ça¤r› yap›lmas›n› gösterdi. Bask›nda
gözalt›na al›nan Figen Aras, Nesip Gültekin, Hüseyin
Kaya, Müzeyyen Ak›nc›, Ali Erdemirci ve Medeni
Kaya adl› sendika yöneticileri 5 Ekim günü serbest
b›rak›ld›. Serbest b›rak›lan yöneticilerin daha sonra
Diyarbak›r Valili¤i taraf›ndan görevlerinden al›nd›klar›
bildirildi. Valilik görevden almaya gerekçe olarak,
izinsiz flölen düzenlemek istenilmesi ve flölen için
bast›r›lan davetiyelere Kürtçe “Bar›fl ve eme¤in
özgürlü¤üne do¤ru evrilen böylesi bir süreçte,
düzenleyece¤imiz gecede sizlerle birlikte olmak
bizleri onurland›racakt›r. E¤itim-Sen AMED fiubesi”
yaz›lmas›n› gösterdi.

E¤itim-Sen Diyarbak›r fiubesi yöneticileri Figen Aras,
Nesip Gültekin, Hüseyin Kaya, Müzeyyen Ak›nc›, Ali
Erdemirci ve Medeni Kaya hakk›nda Kas›m ay›nda
Diyarbak›r DGM’de dava aç›ld›. ‹ddianamede,
davetiyelerin tek bir dille de¤il, Türkçe ve Kürtçe’nin
yan yana kullan›larak yaz›lmas› nedeniyle “Devletin
bölünmez bütünlü¤ü aleyhine propaganda ve T.C.
devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlü¤ünü
hedef alma olarak de¤erlendirildi¤i” ifade edilerek,
ö¤retmenlerin TMY’nin 8/1. maddesi uyar›nca
cezaland›r›lmalar› istendi. 13 Aral›k günü yap›lan ilk
duruflmada esas hakk›ndaki mütalaas›n› veren DGM
Savc›s› “davetiye metninin yasalar aç›s›ndan suç teflkil
etmedi¤ini” belirtti. DGM, ö¤retmenler hakk›nda
beraat karar› verdi.

2000 y›l› Mart ay›nda Yarg›tay Hukuk Genel Kurulu
Kürtçe ad kullan›m› konusunda önemli bir karar verdi.
Bitlis’in Güroymak ilçesinde Nezir Durak adl› kifli
1992 y›l›nda do¤an k›z›n›n aile içinde ve çevresinde
‘Mizgin’ ad›yla bilinip tan›nd›¤›n› ileri sürerek nüfusta
yaz›l› ‘Hatice’ ad›n›n de¤ifltirilmesi istemiyle açt›¤›
davan›n temyiz duruflmas›n› görüflen Yarg›tay Hukuk
Genel Kurulu 1 Mart günü ald›¤› kararda ‘Müjde’
anlam›na gelen ‘Mizgin’ ad›n›n kullan›labilece¤ine
karar verdi.

Güroymak Asliye Hukuk Mahkemesi, baban›n
istemini, “Mizgin ad› Türk dilinde yoktur, z›t anlamlar
içermekte, milli kültüre, örf ve âdetlere uygun
düflmemektedir. Kamu vicdan›n› incitecek niteliktedir”
gerekçesiyle reddetmiflti. Baba Durak’›n temyizi
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üzerine Yarg›tay 18. Hukuk Dairesi, yerel
mahkemenin karar›n› “kiflinin toplum içinde bilinip
tan›nd›¤› ad›n› kayden de tafl›mas› do¤al hakk›d›r,
bunun bir sak›ncas› yoktur” gerekçesiyle bozmufltu.
Yerel mahkeme eski karar›nda direnince dosya,
Yarg›tay Hukuk Genel Kurulu’na gelmifl, Kurul,
direnme karar›n› oy çoklu¤uyla onaylam›flt›. Baban›n
karar düzeltme isteminde bulunmas› üzerine Kurul,
kendi karar›n› 14’e karfl› 30 oyla kald›rd› ve
mahkemenin ‘yasak’ yönündeki karar›n› bozdu. 

Karar›n gerekçesinde, özel hukuk aç›s›ndan, ismin
kifliyi tan›tan ve onu di¤er bireylerden ay›rmaya
yarayan kavram oldu¤u vurguland›. Kiflinin yaflam›yla
özdeflleflen ve kiflili¤inin ayr›lmaz bir ö¤esini
oluflturan ismini özgürce seçmesi ve onurla tafl›mas›
için kendisine tan›nm›fl bir temel kiflilik hakk›
oldu¤una iflaret edilen gerekçede, “Ad üzerindeki bu
hak Anayasam›zda güvence alt›na al›nm›fl bulunan
temel hak ve özgürlükler kapsam›nda olup, her Türk
yurttafl›n›n milli kültür ve ça¤dafl hukuk düzeni içinde
eflit olarak yararland›r›lmas› ilkesine dayand›r›lm›flt›r”
denildi. Nüfus Yasas›’n›n 16/4 f›kras›n›n, Türk dilini
yabanc› kökenli sözcüklerden ar›nd›rmak amac›yla
de¤il, milli kültüre, ahlak kurallar›na, örf ve adetlere
uymayan adlar›n konulmamas› için getirildi¤i
hat›rlat›lan gerekçede Do¤u ve Güney Anadolu’nun,
yaln›zca belli bir etnik kökenin de¤il, ülkemiz
gerçekli¤inde var olan, çeflitli etnik kökenli insanlar›n
yaflad›¤› vatan›n bir bölümü oldu¤u vurgulanan
kararda flöyle denildi:

“Toplumun en küçük birimi olan aile ve onu
oluflturan bireylerin toplumun içinde bulundu¤u
sosyo-ekonomik ve kültürel dokulardan örf ve
adetlerden etkilenmesi yads›namaz bir gerçektir. O
nedenle bireyin kendi yap›s› içerisinde
de¤erlendirilmesi kaç›n›lmazd›r. Dahas› bireyin
bölgeye özgün flekillenmesi de göz ard›
edilmemelidir. Gerçekte de kökleflmifl bu oluflumun
mili kültürümüzün, örf ve adetlerimizin bir parças›n›
oluflturdu¤unda kuflku ve duraksamaya yer
olmamal›d›r. Nitekim ülkemizdeki kifli adlar›n›n
Türkçe sözcükler yan›nda daha çok tarihi süreç içinde
millî kültürümüze ve geleneklerimize yerleflmifl
bulunan Arapça ve Farsça gibi yabanc› sözcüklerden
türemifl olduklar› bilinen bir gerçektir. (...) Millî
kültürümüzü oluflturan, örf ve adetlerimize kaynak
olan tarihi geçmiflimiz ile ça¤dafl toplumsal
yaflam›m›z›n gerekleri dikkate al›nd›¤›nda ‘Mizgin’
sözcü¤ünün salt yabanc› (Farsça) kökenli olmas› ve
Türk dilinde de¤iflik anlamlara gelmesi kifliye ad
olarak verilmesine engel oluflturmayaca¤› gibi, bunu
kamu vicdan›n› incitece¤inden söz edilemeyece¤i
cihetle mahkemenin bu yöne iliflkin de¤erlendirmeleri
yerinde de¤ildir.” (01.03.2000 tarih, E:2000/18-127
ve K:2000/154 say›).

O¤luna ‘Lafler Rodi’ ad›n› vermek isteyen Turabi fien,
Malatya ‹dare Mahkemesi’nin “Milli kültüre, örf ve

adetlere uygun düflmedi¤i ve kamu oyunu incitti¤i”
gerekçesiyle reddetmesi üzerine, Haziran ay›nda
Dan›fltay’a baflvurdu.

fianl›urfa’n›n Bozova ilçesinden 12 y›l önce
Almanya’ya göç eden Hasan Kurt, ‘Serxwebun
Bedirxan’ ismini verdi¤i çocu¤una nüfus cüzdan›
almak üzere Temmuz ay›nda Frankfurt
Konsoloslu¤u’na yapt›¤› baflvuru isimdeki ‘X’ ve ‘W’
harflerinin Türkçe’de yer almamas› nedeniyle
reddedildi.

Batman Belediye Meclisi’nin Haziran ay›nda baz›
cadde ve sokak adlar›n› de¤ifltirmesi üzerine Batman
Valili¤i, isimlerin iptali için ‹çiflleri Bakanl›¤›’na
baflvurdu. Baflvuruda ‘Binalar›n Numaralanmas› ve
Sokaklara ‹sim Verilmesi Hakk›ndaki 1003 say›l›
Yasas› ile ‹l ‹daresi Yasas›’na göre bu isimlerin
sokaklara verilemeyece¤i savunuldu. ‹çiflleri
Bakanl›¤›’n›n baflvuruyu iletti¤i Dan›fltay’›n 28 Eylül
günü ald›¤› kararla Zozan, Zilan, Mahatma Gandi,
Y›lmaz Güney, Halepçe, Munzur vb isimlerin cadde
ve sokaklara verilmesini yasaklad›. Dan›fltay’›n iptal
gerekçeleri flöyle:

“Ömer Muhtar: Libya’da Fransa’ya karfl› ba¤›ms›zl›k
mücadelesinin önderlerinden biridir. Bu isim
verilmeden önce D›fliflleri Bakanl›¤›’ndan uygun görüfl
al›nmal›yd›, bu izin al›nmam›flt›r.

Mahatma Gandi: Hindistan’da ‹ngiltere’ye karfl›
ba¤›ms›zl›k mücadelesi veren bir liderin ismidir,
bakanl›ktan izin almadan kullan›lamaz.

Elmedina: Batman yak›nlar›nda sel alt›nda kalan bir
köy ismidir, yabanc› dil kurallar›na göre yaz›lm›flt›r.

Zilan: Bölgede bir afliret ismi olmakla birlikte
1930’larda ç›kan Kürt isyan›nda Kürtlerin katledildi¤i
öne sürülen çay›n ad›d›r.

Tilmerç: Batman’a ba¤l› bir köyün eski ad› olup
Türkçe olmayan ismin yeniden canland›r›lmas›
hedeflenmektedir.

Zozan: Kürtçe bir kelime olup ‘yayla’ anlam›na gelir.

Lalefl: Kürtçe lale anlam›na gelmekle birlikte
Yezidilerin kutsal say›p Irak’ta hac› olmak için ziyaret
ettikleri yer ismidir.

Hazzo: Batman’›n Kozluk ilçesinin eski ad›d›r.

Munzur: Tunceli yöresinde bir da¤ ve çay›n ad›
olmakla Dersim isyan› s›ras›nda Kürt katliam› yap›ld›¤›
iddia edilen bir yerden esinlenilmifltir.

Said Nursi: Hem irtica hem bölücü faaliyetlerde
propaganda arac› olup, toplumu ayr›mc›l›¤a sevk
eder.

Y›lmaz Güney: Bu isim sahibinin bölücülükle ilgili
çeflitli faaliyetleri oldu¤u gibi bir hakimi öldürmekten
ceza al›p yurtd›fl›na kaçm›flt›r.

Halepçe: Irak’ta yerleflim ad›d›r. Irak devletinin
Kürtleri toplu olarak öldürdü¤ü yer olarak biliniyor.
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Arapkent: Bismil’e ba¤l› eski bir köyün ad› olup
Türkçe olmayan ismin canland›r›lmas›
hedeflenmektedir.

Bu isimler Türkçe de¤ildir. Yabanc› dil kurallar›na
göre teflkil edilmifltir. Bir k›sm›n›n önceki tarihlerde
devlete yap›lan isyanlar› ve devletçe katledilenleri
ça¤r›flt›rd›¤›, Halepçe isminin de ayn› amaca hizmet
etti¤i, Mahatma Gandi gibi isimlerin sömürgecilere
karfl› mücadele eden kifliler olmas› nedeniyle özellikle
seçildi¤i, bu isimler konularak halk nezdinde devlete
isyan etmenin makbul bir fleymifl gibi gösterilmeye
çal›fl›ld›¤›, etnik köken ve dini düflüncede farkl›l›k
gösteren kesimlere mesaj verilerek siyasi rant elde
etmenin hedeflendi¤i, isimlerin bilinçli seçildi¤i
anlafl›lmaktad›r. Bu isim de¤ifliklikleri hem kültürel
erozyona yol açar, hem isimlerinden beklenen fayda
sa¤lanamaz; hem de birtak›m kamu hizmetlerinin
gerilemesine neden olur.”

2000 y›l›nda da birçok ilde resmi kutlamalar d›fl›nda
Newroz kutlamalar›na izin verilmedi. ‹stanbul,
Malatya, Siirt, Van, fianl›urfa,Tunceli, Hakkari, Mufl,
Bitlis, Kars, I¤d›r ve A¤r›’da Newroz kutlamalar›
yasakland›. Yurdun çeflitli yerlerinde gerçeklefltirilen

Newroz kutlamalar›nda en az 748 kifli gözalt›na
al›nd›.

Kars Cumhuriyet Savc›l›¤› HADEP taraf›ndan bas›lan
Newroz afifllerinde “w” harfi ve sar›, k›rm›z›, yeflil
renkleri ve güvercinle bölücülük propagandas›
yap›ld›¤› gerekçesiyle soruflturma bafllatt›. Soruflturma
kapsam›nda 31 Mart günü HADEP Kars ‹l Baflkan›
Tuncer Bak›rhan’›n ifadesi al›nd›. Bak›rhan savc›n›n
kendisine, “Afifllerde yer alan sar›, yeflil, k›rm›z›
renkler PKK’nin renkleridir. Lale ve güvercin de
Türkiye’de esaretin oldu¤unu demokrasinin
olmad›¤›n› ima ediyor. W harfi ise Siyasi Partiler
Yasas›’ndaki “Türkçe’den baflka bir dilde propaganda
yap›lamaz” maddesine ters düflüyor. Sizin afifllerde
bunlar›n hepsi bir arada var” dedi¤ini söyledi.

Batman’da yay›n yapan Bayram gazetesi, Batman
gazetesi, Batman Postas›, Ça¤dafl gazetesi, Batman
Expres, Güncel gazetesi, Mücadele gazetesi, Ayd›nl›k
Rota gazetesi yaz›iflleri müdürleri hakk›nda “Newroz
sözcü¤ünün ‘w’ ile yaz›lmas› nedeniyle” TCY’nin 312.
maddesi uyar›nca aç›lan dava 9 Haziran günü Batman
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde beraatla sonuçland›.(Bkz.
Düflünce Özgürlü¤ü)
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HADEP, “Kürt Sorunu ve Göç Raporu 2000”den

Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’nun ve bölgedeki insanlar›m›z›n yaflamakta oldu¤u olumsuzluklar›n adeta kadere dönüflen
sorunlar›n dar vizyonlu ve demokratik de¤erleri içine sindirememifl otoriter devlet yap›s› çerçevesinde ›rkç›l›k, militarizm,
ba¤nazl›k, ret ve inkar temelinde gelifltirilen politikalarla afl›lamayaca¤› bilinmelidir.

Sorunun ola¤an d›fl› yönetim ve hukuk rejimleri ile önlenemeyece¤i, demokrasi ve temel insan haklar›na duyars›z
uygulamalarla iç bar›fl›n ve siyasi istikrar›n sa¤lanamayaca¤› ortaya ç›km›flt›r.

Bu politikalar sonucu, 40 binden fazla insan›m›z yaflam›n› yitirmifl, binlerce insan›m›z yaralanm›fl, binlerce köy ve mezra
boflalt›lm›fl, 4 milyon insan fliddet ortam›ndan dolay› yerlerini terk etmek zorunda kalm›flt›r. Milyonlarca insan›m›z en zor
koflullarda yaflam›n› sürdürmekte ve acilen sorunun çözümünü beklemektedir.

Ülkenin genelinde ve bölgede at›lacak demokratik ad›mlar, ülkenin bölünmesini de¤il, tam tersine ülkenin bütünlü¤ünü
pekifltirecektir., Bugüne kadar sorunlar, askeri bir sorun olarak görülmüfl ve çözümü güvenlik güçlerine havale edilmifltir. Bu
yöntem ç›k›fl yolu de¤ildir. Ve Türkiye’ye çok büyük kaybettirmifltir. Türkiye’nin uluslararas› ve kamuoyu imaj›n› zedelemifl,
toplumsal kamuoyu vicdan›n› zedelemifl ve yaralam›flt›r.

PKK’nin 2 A¤ustosta bafllatt›¤› süreç oldukça önemli ve sorunun çözümüne çok ciddi katk›lar sunacakt›r. Ülkemizin
Güneydo¤u Anadolu’da yaflamakta oldu¤u sürecin çözüm anahtar› siyasettir. Sorumlusu ise siyasi iktidarlar ve her kesimden
siyasetçiler ve sivil toplum örgütleridir. Çözüm, ancak yayg›n kamuoyu deste¤i alt›nda demokratik duyarl›l›k, uzlaflmay› ve
toplumsal bar›fl› esas alan politikalarla sa¤lanabilir.

Sorunun kal›c› çözümü için;

1- Demokratikleflme projesi ile

2- Bölgesel sosyoekonomik kalk›nma projesinin iç bar›fl ortam› ve sosyal devlet duyarl›l›¤› içinde kararl›l›kla ve eflzamanl›
olarak yaflama geçirilmesi ile sa¤lanabilir.

Do¤u ve Güneydo¤uda yaflanmakta olan sorunlar›n tümden çözümüne, fliddet ve çat›flma ortam›n›n kal›c› olarak
bitirilmesine, sosyoekonomik geliflmenin sa¤lanmas›na, Kürt sorununun kal›c› çözümlenmesine, bu anlay›fl etraf›nda öncülük
etmek, do¤ru siyasetin ertelenemez bir temel sorumluluk alan› haline gelmifltir.

Çözüm stratejisinin temel kurallar›:

Devlet olabilmenin temel koflullar› ay›r›ms›z tüm yurttafllar›n esenli¤ini ve kültürlerinin korunmas› ve ülke güvenli¤inin
sa¤lanmas›d›r. Sorunlar›n zor ve fliddet kullan›larak çözümü meflru de¤ildir.

Ülkenin bütünlü¤ü tart›flma konusu yap›lamaz. Akmakta olan insanlar›m›z›n kan›d›r. Bu kanama dinmelidir. Sorunlar hoflgörü
ile iç bar›fl zemininde çözümlenmelidir. Kürt yurttafllar›m›z› potansiyel suçlu görmekle, sorunlar çözülemez. Bölgedeki
olaylar›n ma¤duru o yörede yaflayan Kürt kökenli vatandafllar›m›zd›r. 

Kürt sorunu ve di¤er etnik sorunlara demokratik çözüm çok kültürlü toplumlar›n ço¤ulcu demokrasinin vazgeçilmez
kofluludur. Resmi ideolojiye dayal› politikalar terk edilmeli, hoflgörü ve uzlaflma esas al›nmal›.



13 y›ldan bu yana süren OHAL uygulamas› 2000
y›l›nda da MGK’n›n ald›¤› kararlar uyar›nca
TBMM’nin 28 Mart, 26 Haziran ve 21 Kas›m
günlerinde yap›lan toplant›lar›nda 4’er ayl›k dönemler
halinde uzat›ld›. Meclisin 26 Haziran günkü
toplant›s›nda Van ilinde 30 Temmuz tarihinden
itibaren OHAL uygulamas› kald›r›ld›. OHAL halen
Diyarbak›r, fi›rnak, Hakkari ve Tunceli’de sürüyor,
Bingöl, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin, Mufl ve Van
‘mücavir alan’ kapsam›nda bulunuyor.

TBMM’de OHAL ile ilgili olarak 21 Kas›m günü
yap›lan oylamada ANAP grubu ad›na konuflan ANAP
Bursa Milletvekili Turhan Tayan “bölgede do¤an 17
yafl›ndaki gencin devletin sadece bir yüzünü
gördü¤ünü” belirterek “Art›k güleç devlet yüzüne
ihtiyaç var. ANAP olarak 41. uzatman›n son olmas›n›
diliyoruz. Her defas›nda son kez deniliyor. Ama 4 ay
sonra bir daha uzatmayal›m” dedi.

13 Kas›m günü bir bas›n toplant›s› düzenleyen
Ola¤anüstü Hal Bölge Valisi Gökhan Ayd›ner,
bölgedeki “terör olaylar›nda” geçen y›la oranla yüzde
80’i aflan oranda azalma görüldü¤ünü söyledi. Y›l›n
ilk 10 ay›nda sorumluluk alanlar›ndaki 11 ilde 206
olay›n gerçekleflti¤ini ve bu olaylarda 351’i ölü,
221’de sa¤ olmak üzere toplam 572 PKK militan›n›n
yakaland›¤›n› ifade eden Ayd›ner, flu bilgileri verdi:

“PKK’yla irtibatlar› nedeniyle haklar›nda soruflturma
yap›lan 1.717 kifliden 547’si ve Hizbullah örgütüne
yönelik operasyonlarda yakalanan 2.709 kifliden
1.730’u tutuklanm›flt›r. Yine bu 10 ayl›k dönemde,
güvenlik güçlerimizden 27 ve vatandafltan da 39
olmak üzere toplam 66 kifli flehit olmufltur. Güvenlik
güçlerinden 73 kifli, vatandafltan da 29 kifli olmak
üzere toplam 102 kifli yaralanm›flt›r. 1999 y›l›na
oranla terör olaylar›nda yüzde 80’i aflan oranda
azalma görülmektedir. Halk›m›z›n deste¤iyle terörün
fliddet boyutu çok afla¤›lara çekilmifltir.”

Ayd›ner konuflmas›nda “OHAL’in kald›r›lmas›n›
isteyen kesimler” hakk›nda da flunlar› söyledi: 

“Terörün hedefleri do¤rultusunda çal›flmalar›n›
sürdürenlere dikkat edilmelidir. E¤er onlar gerçekten

halk›n istedi¤i huzur ve kardeflli¤e katk›da bulunmak
istiyorlarsa, yurt içindeki ve yurtd›fl›ndaki silahl›
gruplara ‘b›rak›n silahlar›, gelip adalete teslim olun’
ça¤r›s›n› yaps›nlar. ‹çeride ve d›flar›da ülkenin
bütünlü¤üne yönelik silahl› gruplar varken terörle
mücadele devam edecektir” dedi.

Gökhan Ayd›ner Kas›m ay›nda bir törende yapt›¤›
konuflmada ola¤anüstü hal uygulamas› ile koruculuk
sisteminin kald›r›lmas›n› isteyenleri “bölücü
mihraklar” olarak nitelendirerek uygulaman›n
devam›n› savundu. Ayd›ner flunlar› söyledi: 

“OHAL Valili¤i, terörle mücadele eden güvenlik
kuvvetlerinin yetki ile donat›m›n› sa¤l›yor. Bunun için
bölücü mihraklar, bölge valili¤i ve koruculuk
sisteminin kald›r›lmas›n› istiyor. Biz ayr›ca terörden
dolay› zarar gören köylere yard›m ediyoruz. Köylerin
gelifltirilmesi ve köylülerin ekonomik durumlar›n›n
iyilefltirilmesi amac›yla haz›rlanacak projelere destek
oluruz. Yeter ki köylüler bize bildirsin.”

Aral›k ay›nda Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i’nden
yap›lan aç›klamaya göre, OHAL uygulamas›n›n
bafllamas›ndan bu yana PKK’ye karfl› güvenlik
güçlerince gerçeklefltirilen operasyonlarda 23 bin
396’s› ölü, 621’i yaral›, 3 bin 86’s› sa¤ ve 2 bin 371’i
de teslim olmak üzere toplam 29 bin 474 PKK
militan›n›n ele geçirildi¤i bildirildi.

T‹HV Diyarbak›r Temsilcisi Sezgin Tanr›kulu Ocak
ay›nda yapt›¤› bir aç›klamada bölgedeki OHAL
sürecini anlatarak, OHAL Yasas›’na ve ona ba¤l›
olarak ç›kan kanunlara bak›ld›¤›nda, “bölgede,
demokrasiyle ba¤daflmayan bir yönetim biçiminin
egemen oldu¤unu” ifade etti.

“OHAL Valisi demokrasilerde olmamas› gereken
yetkilere sahiptir. 13 y›ll›k dönem içerisinde de bu
yetkilerinin hepsini kullanm›flt›r. Köyleri boflaltm›fl,
insanlar› sürgün etmifl, bas›n›n bölgeye giriflini
engellemifl, televizyonlara yasak getirmifl, sinema
günlerini bile yasaklayabilmifltir. Siyasi partilerin
araçlar›n›n bölgeye giriflini, toplant› ve gösteri
yap›lmas›n› engellemifl, yüzlerce kamu emekçisinin
sürgün edilmesini sa¤lam›flt›r. Yani bu kadar genifl
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Bölgede eflitsizlikler giderilmeden, sosyal devlet yap›lanmas› köklefltirilmeden, toprak reformuna gidilmeden, sorunlara kal›c›
çözüm sa¤lanamaz.

Temel hak ve özgürlüklerin ihlallerine göz yumulamaz. fiiddet ve bask› kabul edilemez. Temel insan haklar›, demokrasi ve
hukukun üstünlü¤ünden taviz verilemez. Bölgesel ekonomik kalk›nma sa¤lanamadan ve bölgede sosyal devlet aya¤a
kald›r›lmad›n, iflsizlik, yoksullaflma ve eflitsizlik gibi toplumsal yaraya dönüflmüfl olan sorunlara kal›c› çözüm bulunamaz.

Boflalt›lan köy ve mezralarda göçe zorlanan 4 milyona varan insan›m›za yönelik temel hak ihlalleri sona ermeli,
ma¤duriyetleri giderilmeli, kendilerine haklar› verilmeli, insanca yaflama koflullar› sa¤lanmal›d›r. OHAL, koruculuk vb.
yap›lanmalar la¤vedilmeli, bölge may›nlardan ar›nd›r›lmal›, araziler yeniden tar›ma aç›lmal›d›r. Bölge yeniden normal ola¤an
sürece girmelidir.

Bu temel ilkelerin sivil iradenin öncülü¤ü ve hükümetin sorumlulu¤u alt›nda kararl›l›k ve süreklilikle, fleffaf diyaloglarla bölge
halk›n›n kat›l›m›n› sa¤layarak cesaret ve özgüvenle uygulamaya konulmalar› halinde Kürt sorununun aflamal› olarak
çözümlenebilece¤inden, ülkemizin h›zla bu krizden ç›kabilece¤inden hiç kimsenin kuflkusu olmamal›d›r.

1.2 OLA⁄ANÜSTÜ HAL UYGULAMALARI



yetkilere sahip bir yönetim anlay›fl›n›n devam
etmesinin tek nedeni Kürt sorununun demokratik ve
bar›flç›l bir temelde çözümlenmemifl olmas›d›r” diyen
Tanr›kulu, bu sorun çözülmedi¤i takdirde rejimin
ad›n›n de¤iflece¤ini, ancak uygulamalar›n devam
edece¤ini söyledi.

OHAL kald›r›lsa bile ‹ller ‹daresi Yasas›’nda yap›lan
de¤iflikliklerle tüm valilerin birer OHAL Valisi haline
getirildi¤ine dikkat çeken Tanr›kulu, T‹HV’in OHAL’in
kald›r›lmas› tart›flmalar›n›n yerine Kürt sorununun
demokratik bir ortamda tart›fl›lmas›n›n gerekti¤i
görüflünde oldu¤unu iletti.

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 faaliyetleri 2000 y›l›nda
da engellenmeye çal›fl›ld›. 1997 y›l›nda Diyarbak›r
Valili¤i taraf›ndan “devletin bütünlü¤ünü tehdit
edecek faaliyetlerde bulunuldu¤u” iddias›yla süresiz
olarak kapat›lan ‹HD Diyarbak›r fiubesi 12 May›s
günü, aç›l›fl›n›n üzerinden bir ay bile geçmeden
Valilik taraf›ndan OHAL Yasas›’na dayan›larak 3 ay
süreyle kapat›ld›. Bu sürenin doldu¤u 11 A¤ustos
günü yeniden kapat›lan flube 10 Ekim günü Valilik
karar›yla aç›ld›. ‹HD Van fiubesi, Van Valili¤i
taraf›ndan 17 May›s günü cezaevleriyle ilgili bir imza
kampanyas› gerekçe gösterilerek OHAL Yasas›
uyar›nca üç ay süreyle kapat›ld›.

OHAL bölgesinde düflünce özgürlü¤üne yönelik
engellemeler yo¤un olarak devam etti. Pek çok
kitab›n, gazetenin, müzik kasetinin bölge s›n›rlar›
içinde da¤›t›lmas›, sat›lmas› ve yay›nlanmas›
yasakland›. (Bkz. Düflünce Özgürlü¤ü)

OHAL bölgesinde görev yapan pek çok kamu çal›flan›
“sak›ncal› görüflleri” nedeniyle, Bölge Valili¤i
karar›yla ya görevden al›nd› ya da bölgeden sürgün
edildi. Y›l›n ilk alt› ay›nda OHAL Yasas› gerekçe
gösterilerek E¤itim-Sen üyelerinin de aralar›nda
bulundu¤u 139 ö¤retmenin bölgeden sürgün edildi¤i
bildirildi. Edinilen bilgiye göre sürgünler, ö¤retmenler
hakk›nda 657 say›l› devlet memurlar› kanununa göre
idari soruflturma yap›lmadan OHAL Yasas›’n›n 29.
maddesi gerekçe gösterilerek yap›ld›. ‹llere göre 6
ayda sürgün edilen ö¤retmenlerin say›s› flöyle:
Diyarbak›r: 37, Van: 10, Batman: 32, Mardin: 30,
fianl›urfa: 13, Siirt: 17.

1 Aral›k günü iflçi ve memur sendikalar› ile kitle
örgütlerinden oluflan Emek Platformu taraf›ndan
düzenlenen bir günlük ifl b›rakma eylemine
Diyarbak›r’da kat›lan çok say›da memur hakk›nda
soruflturma aç›ld›. Edinilen bilgiye göre, Diyarbak›r ‹l
Milli E¤itim Müdürlü¤ü, memur, teknisyen, hizmetli
ve ö¤retmenlerden oluflan toplam 4. 137 kifli
hakk›nda soruflturma açt›. E¤itim-Sen Diyarbak›r
fiubesi yöneticisi Medeni Alpkaya, cezalar›n hukuka
ayk›r› oldu¤u gerekçesiyle Ankara 7. ‹dare

Mahkemesi’nin 21 Aral›k 1995 ve Dan›fltay 5.
Dairesi’nin 21 Aral›k 1995 tarihli kararlar› ile bu tür
cezalar›n iptal edildi¤ini bildirdi. SES ve BES üyesi
150 kadar memur hakk›nda da soruflturma aç›ld›¤›
bildirildi.

OHAL bölgesinde faaliyet gösteren pek çok
demokratik kitle örgütünün de faaliyetleri engellendi.
Diyarbak›r’da faaliyet gösteren Dicle Kad›n Kültür
Merkezi ile Meteris Kültür Merkezi May›s ay›nda
OHAL Yasas› uyar›nca süresiz olarak kapat›ld›. Dicle
Kad›n Kültür Merkezi Baflkan› Saniye Varl› kapatma
karar›n› tebli¤ etmek için merkeze gelen polisler
taraf›ndan tehdit edildiklerini söyledi. Meteris Kültür
Merkezi yetkililerinden Remzi Y›ld›r›m da, kültür
merkezlerine gelen yaklafl›k 20 polisin kendilerine
“PKK’nin 7. kongresi kararlar› do¤rultusunda faaliyet
yürütüyorsunuz. ‹l valili¤i karar›yla faaliyetleriniz
durdurulmufltur” dediklerini belirtti.

May›s ay›nda Dicle ve Van Yüzüncü Y›l
Üniversiteleri’nin ö¤renci derneklerinin faaliyetleri
OHAL Yasas›’n›n 11. maddesi uyar›nca üç ay süreyle
durduruldu. Dicle Üniversitesi Ö¤renci Derne¤i
A¤ustos ay›nda cezan›n bitmesi üzerine yeniden ayn›
madde gerekçe gösterilerek üç ay süreyle kapat›ld›.

Diyarbak›r Valili¤i, HADEP’in 10 Aral›k ‹nsan Haklar›
Günü etkinlikleri kapsam›nda Diyarbak›r’da
gerçeklefltirmek istedi¤i “2000’li Y›llarda Demokrasi
ve ‹nsan Haklar› Mitingi”ne OHAL Yasas›’n›n 11.
maddesine dayanarak izin vermedi. Bu tür
engellemelerle s›k s›k karfl›laflt›klar›n› belirten HADEP
Diyarbak›r ‹l Baflkan› Ali Ürküt, mitingle sadece bas›n
aç›klamas› yapmak istediklerini ve bar›fl talep
edeceklerini vurgulad›. HADEP taraf›ndan 1 Eylül
Dünya Bar›fl Günü nedeniyle Diyarbak›r’da
düzenlenmek istenen Demokrasi ve Bar›fl Mitingi de
“hoflgörü ortam›n›n zedenlenmemesi” gerekçesiyle
Valilik taraf›ndan yasakland›.

OHAL bölgesindeki kentlerde F tipi cezaevlerine karfl›
eylem düzenlenmesi de yasakland›. ‹HD taraf›ndan “F
Tipi” cezaevi uygulamas›n›n durdurulmas› için yurt
genelinde bafllat›lan imza kampanyas› May›s ay›nda
OHAL Valili¤i taraf›ndan yasakland›. ‹HD Genel
Baflkan Yard›mc›s› Osman Baydemir, “yap›lan
anayasal hak olan dilekçe hakk›n›n engellenmesidir”
dedi. Kendilerine tebli¤ edilen yasaklama karar›nda;
“OHAL bölgesi illerinde ‘F Tipi’ cezaevine geçilmesi
plan›na tepki olarak söylefli, brifing, afifl, el ilan›, imza
kampanyas› yap›lmas› 2935 say›l› Ola¤anüstü Hal
Kanunu’nun 11/e maddesi gere¤ince yasakland›¤›,
buna uymayanlar hakk›nda gerekli ifllemin yap›laca¤›”
n›n belirtildi¤ini ifade eden Baydemir, 285 say›l›
kanun hükmündeki kararnamenin 7. maddesinin,
OHAL Valili¤i’nin kararlar›na iptal davas›
aç›lamayaca¤› hükmünü getirdi¤ini hat›rlatt›.

Köy Koruculu¤u

“OHAL Bölgesi’nde terörle mücadelede görev yapan
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güvenlik güçlerine yard›mc› olmak ve köylülerin
kendilerini korumalar›” gerekçesiyle 1985 y›l›nda
oluflturulan koruculuk sisteminin ak›beti 2000 y›l›nda
da belirsizli¤ini korudu.

‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan Ocak ay›nda yapt›¤› bir
aç›klamada toplam 65.809 köy korucusunun
bulundu¤unu belirterek, “Geçici köy koruculu¤u
sisteminin gelecekteki durumu, geliflmelere göre
belirlenecektir” dedi. Koruculara ödenen maafl›n 60
milyon 425 bin lira ile 64 milyon 625 bin lira
aras›nda de¤iflti¤ini kaydeden Tantan “Ola¤anüstü hal
ilan›n› gerektiren sebepler ve fliddet hareketlerine ait
ciddi belirtilerin köyde veya çevrede ortaya ç›kmas›
veya ne sebeple olursa olsun köylünün can›na ve
mal›na tecavüz hareketlerinin artmas› halinde, Valinin
teklifi ve ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n onay› ile geçici köy
korucusu istihdam edilmektedir” dedi.

Dönemin Baflbakan› Bülent Ecevit, 11 Haziran günü
Diyarbak›r’da yapt›¤› konuflmada koruculuk sisteminin
do¤rulu¤unun tart›fl›labilece¤ini, ancak güvenlik
güçlerine yard›mc› olan korucular›n bar›fl ortam›yla
birlikte aç›kta b›rak›lamayaca¤›n› söyledi. Köy
korucular› sorununa kesin çözüm getirmeye kararl›
olduklar›n› anlatan Ecevit, “Korucular canlar›n›
tehlikeye atarak, flehitler vererek ülkenin birli¤i için
silahl› kuvvetlerimizle, jandarmam›zla birlikte
mücadele ettiler, görev yapt›lar. fiimdi terör bitti diye
onlar› aç ve aç›kta b›rakamay›z. Mutlaka köy
korucular›n›n gelece¤ini güvence alt›na al›c›, a¤a
bask›s›ndan kurtaracak bir düzeni en k›sa zamanda
gerçeklefltirece¤iz” dedi.

‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan köy korucular›n›n ifle
al›nmalar›n›, görev ve sorumluluk alanlar›n›
düzenlemek üzere yeni bir yönetmelik ç›kar›ld›. “Köy
Korucular› Yönetmeli¤i” 30 Haziran günü Resmi
Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e girdi. Köy
korucular›n›n ifle al›nmas›, görev alanlar›n›n
belirlenmesi, sorumluluklar›, e¤itimleri, iflten
ç›kar›lmalar› ve di¤er özlük haklar› ile ilgili esas ve
usulleri düzenleyen yönetmelikte köy korucusu olmak
için aranacak flartlar aras›nda “Türkçe okur yazar
olmak, 22 yafl›ndan küçük, 60 yafl›ndan büyük
olmamak, y›k›c› bölücü ve irticai faaliyetlere kar›flm›fl
olmamak, iyi huylu tan›nm›fl bulunmak ve herkesle
kavga ç›karmak, sarhoflluk gibi huysuzluklara sahip
olmamak” gibi maddeler yer al›yor. 

OHAL Bölge Valili¤i kay›tlar›na göre 1.899 korucu
“PKK’ya yard›m ve yatakl›k etmek,” 1.073 korucu
uyuflturucu kaçakç›l›¤› ve çete üyesi olmak, 108’i
rüflvet almak, 196’s› adam öldürme, 161’i adam
yaralama, 57’si k›z kaç›rma, 13’ü meskene tecavüz,
280’i silah kaçakç›l›¤› suçlar›ndan yarg›land›.

Korucular 2000 y›l›nda da silahl› fliddet olaylar›na
kar›flt›lar. 15 Mart günü Batman’›n Kozluk ilçesine
ba¤l› Çak›rlar köyünde, köylüler ile korucular aras›nda
tarla anlaflmazl›¤› nedeniyle ç›kan kavgada bir kad›n
öldü. Edinilen bilgiye göre olay flöyle geliflti: 

Sabah saat 08.30 s›ralar›nda Mahmut Aslan, fiükrü
Bozan, R›za Bozan, Emin Bozan, Meman Tahtac›,
Medeni Tahtac›, fiafi Tahtac›, Davut Tahtac› ve Yakup
Tahtac› adl› korucular ile köylüler aras›nda ç›kan
tart›flma daha sonra tafll› sopal› kavgaya dönüfltü.
Kavga s›ras›nda Mehmet Gökmen adl› köylü bafl›ndan
ald›¤› kürek darbesi ile yaraland›. Bunun üzerine
yak›nlar› Mehmet Gökmen’i hastaneye götürmek
isterken, bindikleri minibüse Refledara köyü
yak›nlar›nda korucular taraf›ndan atefl aç›ld›.
Sald›r›da, Mehmet Gökmen’in annesi Zümrette
(Zümrüt) Gökmen öldü. Mehmet Gökmen, minibüs
sürücüsü Mustafa Kaytar ve Abbas Bak›r yaraland›.

Diyarbak›r’›n Bismil ilçesinde aralar›nda kan davas›
bulunan korucular›n çat›flmas› sonucu Selahattin
Karakafl adl› korucu öldü, 4 korucu yaraland›.
Bismil’e ba¤l› Gundike Pire mezras›nda ikamet eden
MHP eski ‹lçe baflkan› korucubafl› Arap Koluman’›n
korucu yak›nlar› kan daval› olduklar› Ambarçay
köyünü 5 Nisan günü bast›. Koluman’›n yak›nlar› ile
Ambarçay köyü korucular› aras›nda ç›kan çat›flmada,
koruculardan Selahattin Karakafl öldü. Ferhan
Kabakol, Cafer Karakafl, Bedirhan Karakafl ve Duran
Karakafl yaraland›. Olay üzerine iki köye bask›n
düzenleyen askerlerin 6 korucuyu gözalt›na ald›¤›
ö¤renildi.

7 Nisan günü Siirt’in fiirvan ilçesine ba¤l› Siti köyünde
fiirin Dizek (18) adl› köylü, korucular taraf›ndan
öldürüldü. fiirin Dizek’in babas› Abdulbari Dizek,
olay günü sabah saatlerinde o¤lunun korucularla
odun toplama konusunda tart›flt›¤›n›, kendisinin araya
girmesiyle tart›flman›n önlendi¤ini belirterek, ö¤leden
sonra fiirin Dizek ve di¤er çocuklar›yla köy
yak›nlar›nda odun toplarken yanlar›na gelen Halil
Çiçek, Mahmut Çiçek, Harun Çiçek, Maflallah Çiçek
ve Hizbullah Çiçek adl› korucular›n kendilerine atefl
açt›¤›n› söyledi. Abdulbari Dizek, korucular›n
özellikle fiirin Dizek’e niflan ald›klar›n› belirtti.

Batman’da 8 Nisan günü Mardin’in Savur ilçesine
ba¤l› Kayac›k köyü korucular›n›n bir minibüse atefl
açmalar› sonucu minibüste bulunan Diyarbak›r’›n
Bismil ilçesi Güzelköy köyü korucular›ndan Halef
Çelik ve ‹brahim Özgül öldü. Sald›r›da, Mehmet fiirin,
Halim Hamzao¤lu, Bedrettin Çelik, Mehmet Barl›k,
Veysel Aktan ve Bedrettin Tekin adl› korucular
yaraland›. Sald›r›n›n Orhan Akgün, ‹rfan Akgün ve
Mehmet Akgün adl› korucular taraf›ndan kan davas›
nedeniyle gerçeklefltirildi¤i bildirildi.

10 Nisan günü A¤r›’n›n Do¤ubeyaz›t ilçesine ba¤l›
Yukar› Ayranc› köyünde, köylüler ile korucular
aras›nda tarla anlaflmazl›¤› nedeniyle ç›kan kavgada
Muhlis Karabo¤a ve Tahir Efe adl› köylüler öldü.
Edinilen bilgiye göre olay flöyle geliflti: 

Yukar› Ayranc› köyü muhtar› Reflit F›rat’›n yol üzerine
yapt›rd›¤› duvar köylüler taraf›ndan tepkiyle
karfl›land›. Bunun üzerine koruculardan Tahir Efe’nin
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köylülerin üzerine otomatik silahla rasgele atefl açmas›
sonucu, Muhlis Karabo¤a olay yerinde öldü. Köy
muhtar› Reflit F›rat da Tahir Efe’yi öldürdü. Olayda,
Ali Efe, Sad›k Efe, Hüseyin Bozkurt ve Hasan F›rat adl›
kifliler de silahla yaraland›.

12 Nisan günü Kahramanmarafl’›n Ekinözü ilçesine
ba¤l› Aliflar köyünde Cuma Polat adl› korucu, “a¤aç
dikme sorunu” nedeniyle tart›flt›¤› a¤abeyi Mevlüt
Polat ve akrabas› Mehmet Polat’› öldürdü. Cuma
Polat, olaydan sonra tutukland›.

25 Nisan günü Batman’›n Sason ilçesinde çevreye
rasgele atefl açan Abdurrahman Baflak adl› eski
korucu, bir kifliyi öldürdü. Abdurrahman Baflak’›n,
Medeni Uçar adl› korucunun otomatik silah›n› elinden
zorla ald›¤› ve atefl açt›¤› bildirildi. Olayda, Ferzende
Parlak (62) öldü, biri polis 10 kifli de yaraland›.
Abdurrahman Baflak’›n 1996 y›l›nda eflini öldürdü¤ü
ve bir süre cezaevinde kald›ktan sonra akli dengesinin
yerinde olmad›¤› anlafl›l›nca serbest b›rak›ld›¤›
ö¤renildi.

22 May›s günü Batman’›n Gercüfl ilçesinde korucular
aras›nda koyun otlat›lan arazi anlaflmazl›¤› nedeniyle
ç›kan silahl› çat›flmada Ali Aslan ve Süleyman Gölge
adl› korucular öldü. Olayda adlar› ö¤renilemeyen 6
korucu yaraland›. Daha sonra 20 kiflinin gözalt›na
al›nd›¤› bildirildi.

1995 y›l›nda fi›rnak’›n Beytüflflebap ilçesinde adliye
binas›n› bas›p gözalt›ndaki yak›nlar›n› kurtaran ve
görevlileri tartaklayan korucular hakk›ndaki davada
A¤ustos ay›nda Beytüflflebap Asliye Ceza Mahkemesi
taraf›ndan görevsizlik karar› verildi. Dosya Diyarbak›r
DGM’ye gönderildi. Görevsizlik karar›nda, olay
tarihinde ilçe jandarma komutan›n›n gerekli tedbirleri
kas›tl› olarak almad›¤› belirtilerek san›k korucular
Naci Timur, Eflref Bayhan, Ömer Timur, Süleyman
Timur, Görgün Turan ve fiemsettin Tekin’in suçlar›n›n
devlete isyan niteli¤inde bulundu¤u vurguland›.

Olayda, Mezra Belediye Baflkan› Hüsnü Timur,
Maxmuran afliretine ba¤l› 300 korucuyla adliyeyi
basm›fl, güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirdikten
sonra Nesim Timur’u gözalt›ndan ç›karm›flt›. ‹lçeye ve
adliye binas›na yaklafl›k 300 korucunun bask›n
düzenlemesine karfl›n, sadece alt› korucunun ad›
saptanabilmiflti.

Mufl’un Solhan ilçesine ba¤l› Yeralan köyü
korucular›ndan fiahin Çelebi, Abdullah Çetin ve Fahri
Sevinç’in 31 Ekim günü koyunlar›n› otlatan ‹brahim
Yap›c› ve Hüseyin Özer adl› çobanlar›n 500
koyununu PKK’li k›l›¤›na girerek gaspettikleri ileri
sürüldü. Gasp olay›ndan sonra çobanlar›n haber
vermesi üzerine, köylülerin koyunlar› geri ald›¤›,
korucular›n kaçt›¤› bildirildi.

OHAL’de ‹ntiharlar

2000 y›l›nda bölge, özellikle Batman yaflanan intihar
olaylar›yla devletin ve sivil toplum kurumlar›n›n

gündemine geldi. Bölgede y›llard›r süren ola¤anüstü
koflullar›n yaratt›¤› travma intihar olaylar›n›n art›fl›yla
kendini gösterdi.

Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim
Dal› ö¤retim üyesi Doç Dr. Aytekin S›r taraf›ndan
yap›lan, son 5 y›lda Diyarbak›r’da meydana gelen
intihar ve intihar giriflimlerinin ele al›nd›¤› bir
araflt›rmada, kentte her y›l bir öncekine göre intihar
olaylar›nda art›fl gözlendi¤i belirtildi. Araflt›rmada,
Diyarbak›r’da kad›n intiharlar›n›n erkeklerin iki kat›
oldu¤u, bu durumun toplumsal bask›dan
kaynakland›¤› savunuldu. ‹ntihar nedenleri aras›nda
iflsizlik, göç ve terör ilk s›ralarda gösterildi.

Diyarbak›r Kad›n Platformu Kas›m ay›nda bölgede
303 kad›n›n intihara teflebbüs etti¤ini ve bunlardan
16’s›n›n öldü¤ünü bildirdi. Kad›n Platformu, cinsel
fliddet, tecavüz ve yoksullu¤un kad›n üzerinde derin
tahribat yaratt›¤›na dikkat çekerken, bunun da
intiharlara varan süreci bafllatt›¤›n› ileri sürdü.
Aç›klamada, daha sonra flöyle denildi: 

“Güneydo¤u’da son bir ayda yaflanan 303 intihar
giriflimi bunun bir göstergesidir. ‹ntihar olaylar›n›n
nedenleri üzerinde soyut bir tart›flma ve giriflimlerin
kal›c› sonuç vermeyece¤i aç›kt›r. Bunu kadercilikle de
ba¤daflt›rmak intiharlar›n gerçek sebeplerini
geçifltirmekten baflka bir fley de¤ildir. Asimilasyon
politikalar› uygulayarak intiharlar›n önüne geçilemez.
Yaflam›n tüm alanlar›nda karfl› karfl›ya kald›¤›m›z
fliddet, kad›n› afla¤›lama, sindirmek, kifliliksizlefltirmek
ve erkek egemenli¤ini sürdürmek amac›yla çeflitli
biçimleriyle uygulanmaktad›r. fiiddete u¤rayan
kad›nlar›n en önemli sorunu, toplumdaki ahlaki
de¤erlerden, yasalardan ve uygulamalardan dolay›
bunu aç›klamamalar›d›r.”

Aç›klamada ayr›ca bölge genelinde yaflanan intihar
olaylar›n›n özellikle k›rsal kesimde ölümle
sonuçlanmazsa resmi makamlardan gizlendi¤i, bunun
da intihar vakalar›yla ilgili gerçek rakamlara
ulaflmakta güçlü¤e neden oldu¤u belirtildi.

Batman Barosu’nun yapt›¤› araflt›rmaya göre
Batman’da 1999-2000 y›llar› içinde toplam 135
intihar ve intihar giriflimi yafland›. Bunlar›n 42’si
ölümle sonuçland›. Dünyadaki intihar istatistiklerinin
tersine intihar edenlerin ço¤unun kad›n oldu¤una
dikkat çekilen raporda flu bilgilere yer verildi:

“Batman’daki intihar vakalar›n›n bilinen saptama ve
istatistiklerden ayr›lan çarp›c› yönü; intihar edenlerin
yüzde 75’ini genç kad›nlar›n oluflturmas›d›r. Oysa
intiharlarla ilgili dünya geneli için yap›lan
istatistiklerde, kad›nlar vakalar›n yaln›zca yüzde 25’ini
oluflturmaktad›r. ‹ntihar eden veya intihar
teflebbüsünde bulunanlar›n büyük ço¤unlu¤u, kentin
1985 y›l›ndan beri göç alan gecekondu, mahalle/köy
özelli¤inde ve 3. Bölge olarak nitelendirdi¤imiz
semtlerinde yaflayan kifliler aras›nda gerçekleflmifltir.”
Raporda 3. Bölge olarak tan›mlanan yerleflim yerleri
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1985 ile 1995 y›llar› aras›nda göç eden kesimin
yaflad›¤›, altyap›s› olmayan gecekondu bölgeleri
olarak belirlendi.

Ça¤dafl Batman gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Arif Aslan
intiharlarla ilgili olarak yapt›¤› aç›klamada intihar
nedenleri ile ilgili olarak göçün en büyük etken
oldu¤unu söyledi. Batman merkezde gerçekleflen
intiharlar›n ço¤unun göç alan mahallelerde meydana
geldi¤ini belirten Aslan flunlar› söyledi: 

“Ayr›ca bu bölgede 17 y›l süreyle büyük çat›flmalar
yaflad›. fiimdi bir ‘bar›fl floku’ yaflan›yor. ‹nsanlar yeni
sürece adapte olamad›. Bir beklenti vard›. ‹nsanlar
hayatlar›nda bir fleyin de¤iflmedi¤ini gördü.
Hükümetlerin vaat etti¤i fleyler gerçekleflmedi. Köye
dönüfl projesi halkta büyük bir beklenti. Pazaryeri
mahallesinde bir kad›n ilaç alarak yaflam›na son
vermek istedi. ‘‹ki y›ldan beri köye dönmeyi
bekliyordum’ diyor. Köy onun için belki de her fleydi;
bir domatesle, bir inekle geçinebildi¤i bir yerdi.”
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“Zorunlu Göç Kurban›” (Müjgan Halis “Batman’da Kad›nlar Ölüyor” kitab›ndan)

N.K. (50): N.K. bir göç kurban›. Çat›flmalar›n yo¤un yafland›¤› dönemlerde, köyü boflalt›lm›fl ve ona da Batman yolu
gözükmüfltü. Kocas› iki evliydi. Kendisinin alt›, kumas›n›n befl çocu¤u vard›. Ba¤lar Mahallesi’ndeki ah›rdan bozma evinde on
dört nüfus bir arada yaflamaya çal›fl›yorlard›. Tek gelirleri, Licki köyünün hayvanlar›n› güden çoban kocas›n›n 30 milyonluk
maafl›yd›. Okula hiç gitmemiflti N. Maddi durumlar› hep çok kötüydü. 10 milyonu kiraya verdikten sonra, kifli bafl›na günlük
70 bin lirayla yaflamaya çal›fl›yorlard›. Ölene kadar tam üç kez intihara teflebbüs etti, her defas›nda kurtar›ld›. En son, Siirt’te
misafirli¤e gitti¤i evde 5 Aral›k 2000 günü kendisini asarak yaflam›na son verdi.

Ölmeden önce gazetelere yaflam›n› anlatt› ve ölmekteki kararl›l›¤›n› defalarca yineledi. Yaflam›n onu isyan ettirdi¤ini
anlat›rken, asgari insaf›n bile s›¤mad›¤› o viranede, ruh ve beden sa¤l›¤›n› bozan o mekanda hayatta kalman›n
imkans›zl›¤›ndan bahsetti. Buzdolab›, televizyon istedi¤ini söyledi. Hayat› sevmek, hayattan memnun olmak gibi kavramlara
ne kadar uzak oldu¤unu tekrarlad›. “Gözümü ölüme diktim,” dedi. Psikolo¤a gitti¤ini ve doktorun bile derdine derman
olamad›¤›n› söyledi. “Maddi durumun düzelirse bir fleyin kalmaz. Hiç bir fleyin yok ki” diyen psikolo¤un kendisiyle alay
etti¤ini sand›¤›n› ekledi. “Kararl›y›m. Hayattan so¤udum, ümidim yok, çocuklar›m büyüyecek, kocam ifl bulacak,
düflünemiyorum bile.”

Tam alt› y›l boyunca intihar› denedi N. Üç kez intihar girifliminde bulundu, her defas›nda yak›nlar›n›n müdahalesi sonucu
ölümden döndü. Ölmeden üç ay önce kendini ast›, komflular› kurtard›. Bu girifliminden bir ay sonra böcek ilac› içti, midesi
y›kand›. Sonraki günlerde ise Batman Çay›’na atlad›, bu defa da kumas› yetiflip çekti onu sulardan.

Geçim s›k›nt›s› nefesini kesti N.’nin. Sürekli isyan etti. Ölmeye büyük bir kararl›l›kla sar›lan N., on y›l önce terk etti¤i köyünü
özledi¤ini anlat›rken, “Köyden göçtüm. Gitmem yasak. Köyümde evim, yo¤urdum, domatesim vard›. ‹stedi¤im havay› al›rd›m.
Bu flehrin havas› yok, bo¤uyor.” Dedi soranlara.

Her defas›nda çevredekilerin yard›m›yla ölümden döndürülen N., Batman’da amac›na ulaflamayaca¤›n› anlay›nca, çareyi
Siirt’teki yak›nlar›n›n yan›na gitmekte buldu. Sonunda Siirt’te yak›nlar›na ait bir bahçede kendini a¤aca asarak can›na k›yd›.
N.K. Batman’da topra¤a verildi.

Batman Barosu’nun raporunda 2000/2849 dosya numaras›yla yer alan N.K.’n›n intihar nedenleri flöyle anlat›ld›: “Köyden
zorla göç ettirilme ve bir daha dönmelerine izin verilmemesi. fiehir hayat›na uyum sa¤layamama ve düflülen yoksulluk. Köy
geçim kaynaklar›yla flehir geçiminin farkl›l›klar›. ‹çinde bulundu¤u maddi s›k›nt›lar›n hiçbir zaman sonra ermeyece¤i inanc›.
Çocuklar› ve gelecek ile ilgili hayal kuramamas›. Gelece¤e dair büyük ümitsizlik ve kayg›. Çevresinde gördü¤ü maddi
rahatl›¤a hiçbir zaman kavuflamayaca¤› inanc›.”

1.3 KÜRT SORUNU VE PKK
PKK’nin Abdullah Öcalan’›n Türkiye’ye getirilmesinin
ard›ndan bafllatt›¤› ateflkes ve bar›fl süreci 2000
y›l›nda da sürdü. 1999 y›l›nda PKK’li iki grubun
güvenlik güçlerine teslim olmas›, silahl› güçlerin
önemli bir bölümünün geri çekilmesiyle bafllayan bu
süreç PKK’nin Ocak ay›nda gerçeklefltirdi¤i
Ola¤anüstü 7. Kongre ile devam etti. 2-23 Ocak
günleri aras›nda yap›lan kongrede Abdullah Öcalan
yeniden lider ilan edilirken, “silahl› mücadelenin
ulusal-demokratik geliflmedeki rolünü büyük ölçüde
tamamlad›¤› ve PKK’nin yeni çizgisinin ‘demokratik
siyasi mücadele’ olaca¤›” kararlaflt›r›ld›.

Buna göre PKK’nin, “Kürt sorununun Türkiye’nin
demokratiklefltirilmesiyle ba¤lant›l› olarak
çözülmesini” içeren yeni bir program› olan, “Kürt
toplumuna etkin bir rol oynatma temelinde Türkiye’de

demokratik dönüflümü ve Kürt sorununun çözümünü
gelifltirmeyi hedefleyen ve bunu da bölge halklar›n›n
demokratik iliflki ve birli¤i içinde yapmak isteyen bir
parti haline” geldi¤i belirtildi.

Bu çerçevede “silahl› mücadele örgütü” olan
ARGK’n›n ad› “Halk Savunma Gücü” ve ERNK’n›n ad›
da  “Demokratik Halk Birlikleri” olarak de¤ifltirildi.

Genelkurmay Bas›n Halkla ‹liflkiler Daire Baflkan›
Albay Fahir Altan 1 Haziran günü yapt›¤› aç›klamada
“terör olaylar›ndaki azalman›n baz› kesimlerce
maksatl› olarak terörist PKK’n›n bar›flç› bir çizgiye
gelmifl olmas›na ba¤lad›klar›n›” kaydederek flunlar›
söyledi: 

“Bu noktaya terörle mücadeledeki süreç içinde
sa¤lanan baflar› sonucu gelinmifl, terör örgütü de bu



sonucu kabullenmek zorunda kalm›flt›r. Bu durumu
teröristlerce meydana getirilen olaylar›n grafi¤ine
bakt›¤›m›zda net olarak görmek mümkündür. 1994
y›l›nda 3 bin 300 olan olay say›s› 1995 ve 1996’da
yüzde 50 azalt›larak 1500 civar›na, 1997’de yüzde 73
azalt›larak 919’a, 1998’de yüzde 83 azalt›larak 589’a,
1999’da ise yüzde 86 azalt›larak 488’e indirilmifltir.”

HADEP Genel Baflkan Ahmet Turan Demir, 24
A¤ustos günü yapt›¤› aç›klamada s›n›r d›fl›ndaki PKK’li
güçlerin Türkiye’ye dönme beklentileri oldu¤unu
belirterek, kal›c› bar›fl için ifle genel afla bafllanmas›
önerisinde bulundu. Demir, devletin potansiyel
tehlike olarak gördü¤ü s›n›r d›fl›ndaki PKK’li silahl›
güçlerin normal yaflama dönmeleri için kamuoyunun
iste¤i do¤rultusunda genel bir af ç›kar›lmas›
gerekti¤ini belirterek, “Bu konuda önemli rol
üstlenebiliriz” dedi. Demir, PKK’nin Kürt sorununun
çözümü için f›rsat yaratt›¤›n›, 15 y›ll›k çat›flma
ortam›n› durdurdu¤unu, silahl› güçlerini de s›n›r
d›fl›na çekmesiyle Türkiye’de Kürt sorununun
çözümüne yönelik beklentiler ortaya ç›kt›¤›n› bildirdi.

Hükümetin demokratikleflme konusunda ad›m
atmad›¤› takdirde bar›fl sürecini koruman›n
zorlaflaca¤›n› vurgulayan Demir, HADEP’in bu süreçte
önemli rol oynayabilece¤ini kaydederek, flöyle dedi:

“Hükümet kamuoyunun iste¤i do¤rultusunda genel af
ç›karmal›d›r. Kamuoyunun buna yönelik bir çabas›
yükselmelidir. S›n›r d›fl›ndaki silahl› güçler normal
yaflama kat›lmal›d›r. Bu konuda Türkiye’deki tüm
organize güçlerin çal›flmas› gerekir. Biz bu konuda
önemli rol üstlenebiliriz.”

Merkezi Londra’da bulunan Uluslararas› Stratejik
Araflt›rmalar Enstitüsü (IISS) taraf›ndan haz›rlanan ve
Ekim ay›nda bas›na yans›yan uluslararas› terörizmle
ilgili “Askeri Dengeler” adl› raporun Türkiye ile ilgili
bölümünde, Türkiye’de “PKK terörünün kesin flekilde
etkisizlefltirildi¤i” kaydedilerek flöyle denildi:

“Türkiye’de terörizm, Abdullah Öcalan’›n 1999 y›l›
fiubat ay›nda yakalanmas›ndan ve 6 ay sonra kendi
örgütüne bir ça¤r›da bulunarak Türkiye Cumhuriyeti
hükümetine karfl› yürütülen silahl› eylemlere son
verilmesini istemesinden bu yana ciddi ölçüde
etkisizlefltirilmifltir. Binlerce PKK’l› terörist Irak ve
‹ran’daki e¤itim kamplar›na çekilirken, say›lar›n›n
500’den fazla olmad›¤› düflünülen baz› teröristler ise
Türk topraklar›nda kalm›flt›r. Bunun sonucunda da
örgütün terörizm için para toplama ve uyuflturucu
sat›fl›yla finans sa¤lama gücünde de azalma meydana
gelmifltir. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Öcalan’›n
yakalanmas› öncesinde bölgede sa¤lad›¤› hakimiyetin
ard›ndan Öcalan’›n da yakalanmas›yla PKK’n›n
moralindeki düflüfl, örgütün kentlerde hücre a¤›
kuramamas› ve Avrupa’daki kredibilitesini art›rma
iste¤i, Türkiye’de terörizmin yeniden artmas›
ihtimalini ortadan kald›rm›flt›r.”

Raporda Türkiye’de “Kürt az›nl›k” bulundu¤u
belirtilerek, Türk hükümetinin son geliflmelerle
bölgede uygulad›¤› sert kurallar› yumuflatmas›n›n
kolaylaflaca¤› ve “kültür, e¤itim ve dile iliflkin baz›
haklara daha yumuflak yaklafl›labilece¤i” ifade edildi.

Özellikle OHAL bölgesinde PKK’yi destekledikleri
gerekçesiyle sivillere yönelik bask›lar 2000 y›l›nda da
devam etti. Dersim merkeze ba¤l› Uzuntarla köyünde,
5 Ekim 1999 tarihinde askerler ile PKK’liler aras›nda
ç›kan ve iki PKK’linin yaflam›n› yitirdi¤i çat›flman›n
ard›ndan köye düzenlenen bask›nda “PKK ye yard›m
ettikleri” iddias›yla gözalt›na al›nan Fatma Sevük (77),
Naciye Sevük (20), Yemifl Alt›ntafl (63), Emine
K›yançiçek (76) ve Güllü Çelik (63) Malatya DGM
taraf›ndan TCY’nin 169. maddesi uyar›nca 3’er y›l 9
ay hapis cezas›na çarpt›r›ld›. Davan›n temyiz
duruflmas› 8 Kas›m günü görüldü. Kürtçe tercüman
arac›l›¤› ile savunmalar›n› yapan Güllü Çelik, Fatma
Sevük, Emine K›yançiçek ve Yemifl Alt›ntafl,
mezralar›nda meydana gelen bir olay sonras›nda
karakola götürüldüklerini, okuma yazma ve Türkçe
bilmediklerini belirterek, haz›rlanan bir ifadeye
parmak bast›klar›n› anlatt›lar. San›klardan 76
yafl›ndaki Emine K›yançiçek’in 3 kilometrelik yol
giderek örgüte toplam 28 kilogram g›da ve erzak
götürdü¤ü iddia edilen davada Yarg›tay 9. Ceza
Dairesi Aral›k ay›nda hapis cezalar›n› onaylad›.

Kürdistan Yurtseverler Birli¤i (YNK) ile PKK aras›nda
Eylül ay›nda yo¤unlaflan çat›flmalar›n sona erdirilmesi
amac›yla YNK lideri Celal Talabani ile görüflmek
üzere Kuzey Irak’a giden Bar›fl Anneleri Giriflimi
üyeleri fiekernaz Çakal (59), Müesser Günefl (48),
Rahime ‹nci (65), Azize Y›ld›z (39), Fahriye B›kk›n
(65), tercüman Murat Batgi ile iki floförün 4 Ekim
günü yurda girifl yaparken Habur s›n›r kap›s›nda
gözalt›na al›nd›klar› ö¤renildi. Gözalt›na al›nanlar 7
Ekim günü tutukland›lar. fioförler serbest b›rak›ld›.

fiekernaz Çakar, Müesser Günefl, Rahime ‹nci, Azize
Y›ld›z, Fahriye B›kk›n ve tercüman Murat Batgi’nin
gözalt›nda iflkence gördükleri aç›kland›. Avukat
Muharrem Erbey yapt›¤› aç›klamada, Mardin
Cezaevi’nde bulunan müvekkillerinin gözalt›na
al›nd›ktan sonra gözlerinin ba¤land›¤›n›, hakarete
maruz kald›klar›n› ve dövüldüklerini söyledi. 26 Ekim
günü de ‹HD’nin Bar›fl Anneleri Giriflimi üyelerine
yap›lan iflkence ile ilgili olarak haz›rlad›¤› rapor
aç›kland›. (Bkz.Kifli Güvenli¤i)

Bar›fl Anneleri Giriflimi üyeleri, 7 Ekim günü
avukatlar›n›n yapt›¤› itiraz›n kabul edilmesi üzerine
serbest b›rak›ld›lar. Avukatlar Diyarbak›r DGM
Baflkanl›¤›’na verdikleri dilekçede, 6 kifli hakk›nda
“PKK’ye yard›m ve yatakl›k ettikleri” iddias›yla dava
aç›ld›¤›, ancak dava aç›lmas› için yeterli delil
olmad›¤›n› ifade ettiler. Talebin kabul edilmesi
üzerine serbest b›rak›lan Bar›fl Anneleri ve Murat
Batgi, HADEP Siirt ‹l Örgütü taraf›ndan cezaevi
ç›k›fl›nda karfl›land›. Karfl›lama töreni nedeniyle
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Diyarbak›r’›n Bismil ilçesinden gelen 50 HADEP’li
flehre sokulmad› ve gözalt›na al›nd›.

Bar›fl Anneleri Giriflimi üyelerinin “yasad›fl› örgüte
yard›m ettikleri” iddias› ile TCY’nin 169. maddesi
uyar›nca yarg›lanmalar›na 27 Kas›m günü Diyarbak›r
DGM’de baflland›. 

1.3.1 Abdullah Öcalan 

16 fiubat 1999 tarihinde uluslararas› bir operasyonla
Türkiye’ye getirilen ve Ankara DGM taraf›ndan ölüm
cezas›na mahkum edilen PKK lideri Abdullah
Öcalan’›n durumu ve ölüm cezas›n›n hukuk
sisteminde varl›¤›n› devam ettirmesi, Türkiye’nin en
önemli problemlerinden biri olarak 2000 y›l›nda da
gündemi iflgal etmeye devam etti.

Öcalan’›n cezas›n›n infaz› tart›flmalar› özellikle y›l›n
bafl›nda yo¤undu. Koalisyon orta¤› MHP, Öcalan’a
verilen ölüm cezas›n›n infaz edilmesini savunan
cephede bafl› çekerken, dönemin Cumhurbaflkan›
Süleyman Demirel, Baflbakan Bülent Ecevit, ANAP
lideri Mesut Y›lmaz ve Yarg›tay Baflkan› Sami Selçuk,
A‹HM karar›n›n beklenmesi gereklili¤ini aç›kça dile
getirdiler. FP Baflkan› Kutan da infaz›n “iyi kötü
durdurulmufl olan terör olaylar›n› azd›raca¤›,
artt›raca¤›” endiflesi içinde olduklar›n› belirterek bu
konuda al›nacak hükümet karar›n› destekleyeceklerini
bildirdi.

Abdullah Öcalan’›n cezas›n›n infaz› sorunu 12 Ocak
günü DSP, MHP ve ANAP’tan oluflan koalisyon
ortaklar›n›n liderler zirvesi toplant›s›nda ele al›nd›.
Toplant›da Öcalan dosyas›n›n A‹HM’deki dava
sonuçlan›ncaya kadar Baflbakanl›kta tutulmas›na karar
verildi. Baflbakan Bülent Ecevit, toplant›dan sonra
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, “Bilindi¤i gibi
Türkiye’nin de yarg› yetkisini kabul etmifl oldu¤u
A‹HM’nin Türk yarg›s›nca verilmifl kararlar›
de¤ifltirmesi hiçbir flekilde söz konusu de¤ildir.
Anayasam›zdan ve uluslararas› taahhütlerimizden
kaynaklanan süreç tamamland›¤›nda, dosya, gere¤i
için ivedilikle TBMM’ye gönderilecektir. Genel
baflkanlar, hukuka sayg› içinde ald›klar› bu karar›n,
terör örgütü ve yandafl› çevrelerce, milleti ve devleti
ile Türkiye’nin yüksek menfaatleri aleyhine
kullan›lmak istendi¤inin de¤erlendirilmesi halinde,
erteleme süreci kesilerek infaz sürecine derhal
geçilmesi hususunda görüfl birli¤ine varm›fllard›r.”
dedi.

Öcalan’›n dosyas› 29 Kas›m 1999 tarihinde Yarg›tay
taraf›ndan onayland›ktan sonra “gere¤i yap›lmak
üzere TBMM’ye sevkedilmesi” istemiyle Baflbakanl›¤a
gönderilmiflti. A‹HM, Abdullah Öcalan hakk›nda 20
Kas›m 1999 tarihinde idam cezas›n›n infaz›n›n
önlenmesi için “ihtiyati tedbir” karar› alm›flt›.

PKK’nin 12 Eylül öncesinde fianl›urfa ve çevresinde
gerçeklefltirdi¤i eylemlerle ilgili aralar›nda Abdullah
Öcalan da bulundu¤u 101 kiflinin ölüm cezas›

istemiyle yarg›land›¤› dava Ankara 8. A¤›r Ceza
Mahkemesinde devam etti. 1999 y›l›nda Adalet
Bakanl›¤›’n›n Öcalan hakk›nda aç›lan davalar›n
birlefltirilmesi genelgesine ra¤men Ankara DGM’ye
iletilmedi¤i için ayr› olarak görülen davada 2000
y›l›nda bir geliflme olmad›.

A‹HM Davas›

Abdullah Öcalan’›n Türkiye’ye getirildi¤i 1999 y›l›
fiubat ay›nda A‹HM’e yap›lan baflvurunun incelemeye
al›n›p al›nmayaca¤›n› karara ba¤layan oturum 21
Kas›m günü yap›ld›. Duruflmada Türk hükümetini
savunan Avukat fiükrü Alpaslan, savunmas›nda
PKK’nin bir terör örgütü oldu¤unun Avrupa Konseyi
ve A‹HM taraf›ndan daha önce kabul edildi¤ini
hat›rlatt›. Öcalan’›n savunmas›n› yapan avukatlar ise
Öcalan’›n Kenya’dan getirilmesini ‘kaç›rma’ olarak
nitelendirdi ve yarg›laman›n adil yap›lmad›¤›n› iddia
ettiler.

Öcalan’›n avukatlar›n›n A‹HM’e yapt›klar› baflvuruda,
Türkiye’nin A‹HS’nin 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18
ve 34. maddelerini ihlal etti¤ini savunmufllard›.
Avukatlar, Öcalan’›n gözalt›na al›n›fl ve kaç›r›l›fl
biçimi, Türkiye’de ola¤anüstü koflullarda ve özel
birimlerce sorgulanmas›, ‹mral›’da tecrite tabi
tutulmas› ve adil olmayan bir mahkemece
yarg›lanmas› nedeniyle A‹HS’nin birçok maddesinin
ihlal edildi¤ini belirtmifl ve Öcalan’›n kaç›r›lmas›nda
rolü olan ülkelerin de davan›n taraf› olmalar›n›
istemifllerdi.

A‹HM 1. Dairesi karar›n› 15 Aral›k günü aç›klad›.
A‹HM’den yap›lan yaz›l› aç›klamada, Türkiye aleyhine
yap›lan flikayet baflvurusunun, A‹HS’nin 5. maddesinin
2. ve 5. f›kralar› d›fl›ndaki f›kralar› ile baflvuruda söz
konusu edilen di¤er tüm maddelerin incelenmeye
al›nmas›na karar verildi¤i belirtildi. A‹HS’in 5.
maddesinin 2. f›kras› tutuklanma nedeniyle ilgili
bilgilendirme hakk›, 5. f›kras› ise tazminat hakk›yla
ilgili bulunuyor.

Avukatlar›n, Öcalan’›n Türkiye’ye getirildi¤i
operasyonda rolü olan ülkelerin de davan›n san›¤›
olmalar› konusunda yapt›klar› baflvuru ise reddedildi.
A‹HM’nin Birinci Dairesi ayr›ca A‹HS’nin 30. maddesi
uyar›nca, davan›n 17 yarg›çtan oluflan Büyük Dairede
görüflülmesine karar verdi.

A‹HM, 1999 y›l›nda ald›¤› ihtiyati tedbir karar›nda,
Öcalan’›n avukatlar›n›n yapt›¤› baflvuru
sonuçlan›ncaya kadar, Türkiye’den kesinleflen idam
cezas›n› ertelemesini istemiflti. Baflvuruyla ilgili
davan›n sonuçlanmas›n›n bir ya da iki y›l alabilece¤i
belirtildi.

Öcalan’›n Avukatlar›na Bask›lar

Adalet Bakanl›¤› Ocak ay›nda Öcalan’›n avukatlar›yla
olan görüflmelerine s›n›rlama getirerek yaln›zca
çarflamba günleri bir saat görüflmelerine izin verdi.
Ayr›ca Bakanl›k taraf›ndan barolara gönderilen bir



yaz›da “avukatlar›n müvekkilleri hakk›nda aç›klama
yapmas›n›n Avukatl›k Yasas›’na ayk›r› oldu¤u”
belirtilerek avukatlar uyar›ld›. Daha sonra Adalet
Bakanl›¤›’n›n iste¤i üzerine ‹stanbul Barosu taraf›ndan
Ahmet Avflar, ‹rfan Dündar ve Aysel Tu¤luk hakk›nda,
‹zmir Barosu taraf›ndan Hatice Korkut ve Türkan
Aslan hakk›nda ve Denizli Barosu taraf›ndan Ayd›n
Oruç hakk›nda soruflturmalar aç›ld›. Soruflturmalar
üzerine Ahmet Avflar hiçbir aç›klamalar›n›n fliddet
içermedi¤ini, aksine toplumsal bar›fla katk› sunman›n
amaçland›¤›n› bildirdi.

Abdullah Öcalan’›n avukatlar›ndan Ahmet Zeki
Okçuo¤lu hakk›nda yapt›¤› aç›klamalar nedeniyle iki
ayr› dava aç›ld›. Okçuo¤lu’nun 14 Mart 1999
tarihinde Med TV’de yapt›¤› aç›klamadaki “Daha
mahkeme kurulmadan biz davay› kazand›k.
Mahkemede Öcalan yarg›lanacak ama as›l yarg›lanan
Türk devleti olacakt›r. Öcalan, bir Kürt lider olarak
Kürt sorununu mahkemenin gündemine getirecek,
mahkeme Türk devletinin resmi Kürt politikas›n›n
tart›fl›ld›¤› yer olacakt›r” sözleri nedeniyle ‹stanbul 3.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde aç›lan davada,
Okçuo¤lu’nun TCY’nin 159/1. maddesi uyar›nca 6
y›la kadar hapis cezas›na mahkum edilmesi istendi.
Di¤er dava ise Okçuo¤lu’nun Cumhurbaflkan›
Süleyman Demirel ve Baflbakan Bülent Ecevit’e
hakaret etti¤i iddias›yla TCY’nin 158 ve 159.
maddeleri uyar›nca ‹stanbul 6. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde aç›ld›.

Cezaevi Koflullar›

Haziran ay› bafl›nda içinde bulundu¤u cezaevi
koflullar› ve tecrit yüzünden sa¤l›k durumu bozulan
Abdullah Öcalan’›n baflka bir cezaevine nakledilmesi
için yap›lan baflvuru reddedildi. Adalet Bakanl›¤› Ceza
ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun,
Öcalan’›n avukatlar›na gönderdi¤i kararda, ‹mral›
Cezaevi’nde gerekli sa¤l›k tedbirlerinin al›nd›¤›n›
belirterek, bu nedenle baflka bir cezaevine nakil
talebinin yerinde görülmedi¤ini bildirdi. Karar üzerine
Avukat Do¤an Erbafl, Öcalan’›n “So¤uk alg›nl›¤›,
nezle ve bo¤az›nda yanma, tat ve koku alamama,
nefes alamama, uykusuzluk, uykudan ani uyanma”
gibi sorunlar›n›n bulundu¤unu belirterek ‹flkenceyi
Önleme Komitesi’den (CPT) Öcalan’›n durumunu
incelemesini isteyeceklerini aç›klad›.

Abdullah Öcalan’›n avukatlar›ndan Mark Müller, 1
A¤ustos günü A‹HM’e baflvurarak Öcalan’›n sa¤l›k
durumu nedeniyle “‹mral› Cezaevi’nden baflka bir
cezaevine nakli, daha büyük hücreye konulmas› ve
tecrit koflullar›n›n ortadan kald›r›lmas›na” yönelik
ihtiyati tedbir karar› al›nmas›n› istedi. Baflvuruyu
inceleyen A‹HM 1. Dairesi A¤ustos ay› sonunda
verdi¤i karar›nda bu iste¤i reddetti.

Adalet Bakan› Türk, 31 Ekim günü Meclis Genel
Kurulu’nda, FP Samsun Milletvekili Musa
Uzunkaya’n›n sözlü sorusunu yan›tlarken, Öcalan’a,

d›fl dünya ve bas›nla iletiflim kurmas› konusunda özel
bir ayr›cal›k tan›nmad›¤›n› vurgulad›. Öcalan’›n tüm
ceza infaz kurumlar›nda uygulanan günlük iafle
bedelinden yararland›¤›n› belirten Türk flöyle konufltu:
“Kendisine sadece bir adet pilli radyo verilmifltir.
Bundan baflka kendisine Bakanlar Kurulu’nca veya
mahkemelerce yasaklanmam›fl yay›nlar verilmekte,
kardeflleri ve avukatlar›yla haftada bir kez birer saat
görüfltürülmesi sa¤lanmaktad›r.”

Abdullah Öcalan ‹çin Yap›lan Eylemler

Kendini Yakanlar

14 Nisan günü Hiflar Bozkurt adl› kifli Atina’da
“Abdullah Öcalan taraf›ndan gelifltirilen bar›fl projesi
ile Öcalan’›n durumuna yönelik duyars›zl›¤›” protesto
etmek için kendini yakt›. Bozkurt hastaneye
kald›r›l›rken yaflam›n› yitirdi.

Abdullah Öcalan’›n serbest b›rak›lmas› ve cezaevinde
koflullar›n›n düzeltilmesi için 31 May›s günü Bart›n
Cezaevi’nde fiaban Saruhan, 24 May›s günü
Ümraniye Cezaevi’nde Firuz Fethizade ve Reflat
Durgaz adl› kifliler kendini yakt›. Firuz Fethizade
kald›r›ld›¤› hastanede öldü.

Özgür Halk dergisi Diyarbak›r temsilcisi Nesrin Teke
Abdullah Öcalan’›n serbest b›rak›lmas› için 3 Haziran
günü kendini yakt›. Vücudunda 1. ve 3. derece
yan›klar bulunan Teke 9 Temmuz günü Adana
Ortado¤u Hastanesi’nde yaflam›n› yitirdi. 

Ayn› gerekçe ile 22 Haziran günü kendini yakan
Mahmut Yener adl› üniversite ö¤rencisi de 8 Temmuz
gecesi Adana Balcal› Hastanesi’nde öldü.

Ali ‹lhan adl› tutuklu “hücre tipi cezaevi uygulamas›
ile Abdullah Öcalan’›n sa¤l›k durumuna duyars›z
kal›nmas›n›” protesto etmek için Gaziantep
Cezaevi’nde Temmuz ay› bafl›nda kendini yakt›.
‹lhan’›n götürüldü¤ü hastanede askerlerin bask›s›na
maruz kald›¤› gerekçesiyle tedavi olmay› reddetti¤i ve
açl›k grevine bafllad›¤› ö¤renildi.

Batman’da Önder Kangül adl› bir genç, Abdullah
Öcalan’›n içinde bulundu¤u tecrit koflullar›n› protesto
etmek amac›yla 23 Temmuz günü kendini yakt›.

Özgür Halk dergisi ‹zmir bürosu çal›flanlar›ndan Esen
Aslan (19) 28 Temmuz günü “Abdullah Öcalan’›n
durumunu, PKK ve Kürt halk›na yönelik sald›r›lar›
protesto amac›yla” ‹zmir Kadifekale’de kendini yakt›.
Aslan 3 A¤ustos günü Yeflilyurt Devlet Hastanesinde
öldü. 

Di¤er Protesto Eylemleri

PKK’li tutuklu ve hükümlüler 31 May›s-29 Haziran
tarihleri aras›nda Öcalan’›n içinde bulundu¤u kötü
koflullar›n düzeltilmesi ve sa¤l›k sorunlar›yla
ilgilenilmesi amac›yla açl›k grevi yapt›lar. 

‹stanbul Bo¤azköy’de 17 fiubat gecesi Abdullah
Öcalan’› desteklemek amac›yla gösteri yapan bir
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gruba müdahale eden jandarmalar, ‹rfan Beyçimen
(19), Mehmet Nalk›ran (19), Faruk Nalk›ran, Cüneyt
Aksay, Menderes Vural ile yafllar›n›n 18’den küçük
oldu¤u ö¤renilen üç kifliyi gözalt›na ald›.

6 Haziran günü ‹stanbul’da “ayr›ms›z genel af
ç›kar›lmas›, Abdullah Öcalan’›n cezaevindeki yaflam
koflullar›n›n düzeltilmesi ve anayasal de¤iflikliklerin
yap›lmas›” amac›yla gerçeklefltirilen bas›n aç›klamas›
s›ras›nda 47 kifli gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar
7 Haziran günü ‹stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne
sevk edildi ve haklar›nda “2911 Say›l› Toplant› ve
Gösteri Yürüyüflleri Yasas›’na muhalefet”, “memura
mukavemet” ve “suç say›lan fiili övmek” iddialar›yla
dava aç›ld›. Gözalt›na al›nanlar tutuksuz yarg›lanmak
üzere serbest b›rak›ld›.

Abdullah Öcalan’a ölüm cezas› verilmesinin
y›ldönümü olan 26 Haziran günü yurdun çeflitli
bölgelerinde yap›lan gösteriler polis taraf›ndan
engellendi. Eylemler nedeniyle HADEP ‹stanbul il ve
ilçe örgütlerine polis taraf›ndan bask›nlar düzenlendi.

Ayn› gün Konya’da merkez PTT binas› önünde
toplanan yaklafl›k 40 kadar HADEP’li idam cezas›n›n
kald›r›lmas› için TBMM’ye faks çekmek istedi.
Aralar›nda HADEP Konya ‹l Baflkan› Mehmet Bozda¤,
HADEP ‹l Sekreteri Muzaffer Küçüky›ld›z, ‹l
Yöneticileri Ahmet Dikmen, fiahin Do¤anbey, Zeynep
‹slambay, Cemal Dursun, Naz›m Kelefl, ‹l Kad›n
Kollar› Baflkan› Leyla Güven, ‹l Gençlik Kollar›
Baflkan› Sabiha Temizkan’›n da bulundu¤u 24 kifli
gözalt›na al›nd›.

26 Haziran günü ‹stanbul’da idam cezas› karar›n›
protesto etmek isteyen HADEP’li gruptan 23 kifli
gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlara polis
minibüsünde dayak at›ld›¤› ö¤renildi. ‹stanbul
Eminönü’nde toplanmak isteyen grubu engelleyen
polisler, Küçükpazar’da ve Yeni Cami önündeki
alanda toplananlar› da zor kullanarak da¤›tt›.
Polislerin yaklafl›k 40 kifliyi gözalt›na ald›¤› ö¤renildi.
Olay s›ras›nda Yeni Gündem gazetesi muhabiri Kemal
Selçuk da polisler taraf›ndan tartakland›.

Van’da 26 Haziran günü yap›lan faks çekme
eyleminde aralar›nda HADEP ‹l Yöneticileri Sait
Kantarc›o¤lu, Nezahat Ergünefl ve Mukaddes
Atabay’›n bulundu¤u baz› kifliler gözalt›na al›nd›.
Olay s›ras›nda polislerin dövdü¤ü Sait
Kantarc›o¤lu’nun burnunun k›r›ld›¤› ö¤renildi.
Diyarbak›r’da gerçeklefltirilen faks çekme eylemi de
engellendi.

Abdullah Öcalan’›n Suriye’den ç›k›fl tarihi olan 9
Ekim 1999’un y›ldönümünde de gösteriler
düzenlendi. ‹stanbul’da gösteri yapan bir gruba
müdahale eden polis sokak aralar›na da¤›lan
göstericilerden yaklafl›k 10 kifliyi gözalt›na ald›.

Abdullah Öcalan hakk›nda A‹HM’e yap›lan
baflvurunun görüflüldü¤ü 21 Kas›m günü de pek çok

flehirde gösteriler düzenlendi. Van’da HADEP Gençlik
Kollar› taraf›ndan düzenlenen eyleme müdahale eden
polis 100 kifliyi gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nanlardan
42’si serbest b›rak›l›rken, aralar›nda HADEP Van ‹l
Baflkan› ‹rfan Kaval’›n da bulundu¤u  58 kifli Van
DGM’ye sevk edildi. ‹stanbul’daki gösterilerde de 8
kifli gözalt›na al›nd›. HADEP ‹zmir ‹l Örgütü Gençlik
Kollar› taraf›ndan Konak Meydan›’nda düzenlenmek
istenen bas›n aç›klamas›na izin verilmedi. Bas›n
aç›klamas› bunun üzerine HADEP Konak il binas›nda
yap›ld›. Mersin’de de yap›lmak istenen bas›n
aç›klamas›na müdahale eden polis, Mersin Postanesi
önünde toplanan HADEP’li gençleri cop kullanarak
da¤›tt›.

Abdullah Öcalan’›n Türkiye’ye getirilmesi üzerine
Urfa’n›n Suruç ilçesinde 1999 y›l› fiubat ay›nda
gösteri yapt›klar› iddias›yla Yusuf Koflti (18), Osman
Koflti (19), Mehmet Koflti (17), Hiflman Güngör (19),
Mehmet Düzgün (20), Mukadder Binici (19) ve S›tk›
Kurto¤lu (18) hakk›nda TCY’nin 168/2. maddesi
uyar›nca “örgüt üyesi olmak” suçundan aç›lan
davaya, 22 Aral›k günü Diyarbak›r DGM’de devam
edildi. Duruflmada okunan adli t›p raporunda, Yusuf
Koflti’nin eylem tarihinde 15 yafl›n› bitirmedi¤i
belirtildi. DGM, Yusuf Koflti’nin tahliyesine karar
verdi.

1999 y›l› fiubat ay›nda okulda Öcalan lehine gösteri
yapt›klar› gerekçesiyle haklar›nda TCY’nin 168/2.
maddesi uyar›nca Diyarbak›r DGM’de dava aç›lan
S.A. (15), E.B. (15), A.T. (15), A.A. (15), Atilla Erdem
(18) adl› ö¤renciler ile Celal Kendal Turhan ve Murat
U¤uraslan adl› ö¤retmenlerin de tutuksuz
yarg›lanmalar›na 2000 y›l›nda devam edildi.

‹talya’n›n Abdullah Öcalan’›n “siyasi s›¤›nma
talebinin kabul etmesi” için korsan gösteri
düzenledikleri gerekçesiyle tutuklanan HADEP Çi¤li
Gençlik Komisyonu üyesi Demircan Aktafl, Feyyaz
Y›lmaz, Erdem K›l›ç, Abdullah Y›lmaz, Halide
Köklütafl, Naciye Büyükgöl, Fikret Gücer, Yetkin
Alkan, Fatma Erik, Suzan Erdo¤an ve Sevilay Zeytin
adl› gençlere ‹zmir DGM taraf›ndan verilen 3 y›l 9 ay
ile 2 y›l 6 ay aras›nda de¤iflen toplam 45 y›l hapis
cezas› fiubat ay›nda Yarg›tay 9. Ceza Dairesi
taraf›ndan onayland›.

1.3.2  I. ve II. Bar›fl ve Demokratik Çözüm Grubu
Davalar›

PKK lideri Abdullah Öcalan’›n bar›fl ça¤r›s› üzerine 1
Ekim ve 29 Ekim 1999 tarihlerinde teslim olan Bar›fl
ve Demokratik Çözüm gruplar›n›n yarg›lanmas›na
devam edildi.

I. Bar›fl ve Demokratik Çözüm Grubu üyeleri Gülten
Uçar, Sohbet fien, Yüksel Genç, M. fiirin Tunç ve
Yaflar Temur, ‹smet Baycan, Ali Sapan ve Seydi F›rat
hakk›nda Van DGM’de aç›lan davalar Haziran ve
Temmuz aylar›nda sonuçland›. Ali Sapan TCY’nin
168. maddesi uyar›nca 18 y›l 6 ay hapis cezas›na
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mahkum edilirken, di¤er üyeler 12 y›l 6’flar ay hapis
cezas› ald›lar. Grup taraf›ndan yap›lan aç›klamada
bar›fl ve kardefllik için özgürlüklerinden feragat ederek
Türkiye’ye gelmelerine ra¤men, uzatt›klar› ele bir
y›ld›r yan›t gelmedi¤i belirtildi. Grup aç›klamas›nda
çözüm önerileri olarak flunlar› getirdi: 

“Silahlar kullan›lmamal›; sivil bir anayasa için reform
yap›lmal›, Kürt kimli¤i, dili ve kültürü üzerindeki
yasaklar, idam cezas›, düflünce, ifade ve örgütlenme
özgürlü¤ü önündeki engeller kald›r›lmal›; ayr›ms›z
genel af çerçevesi içinde bütün silahlar b›rak›lmal›;
genel bir af sonucu var olan güçlerin birey olarak
anayasa vatandafll›k haklar›n›n kullan›lmas›n›n
güvence alt›na al›nmas›; Bar›fl Grubu üyelerine verilen
cezalar gözden geçirilmeli, verilecek olumlu kararlar
›fl›¤›nda yeni gruplar›n geliflinin önü aç›lmal›.”

II. Bar›fl ve Demokratik Çözüm Grubu üyeleri Haydar
Ergül, Aygül Bidav ve ‹mam Canpolat hakk›nda “PKK
yöneticisi olduklar›” iddias›yla TCY’nin 168/1.
maddesi uyar›nca 22 y›l 6 aydan az olmamak üzere;
Ali fiükrü Aktafl ve Yusuf K›yak hakk›nda da “PKK
üyesi olduklar›” iddias›yla TCY’nin 168/2. maddesi
uyar›nca 15 y›lla 22 y›l 6 ay aras›nda hapis cezas›
istemiyle ‹stanbul DGM’de aç›lan dava 2 fiubat günü
bafllad›. Duruflmada ortak savunmay› okuyan Haydar
Ergül, Türkiye’ye gelifl amaçlar›n›n Kürt sorununun
bar›flç› yollardan çözümüne katk› sa¤lamak oldu¤unu
belirtti.

Grubun di¤er üyeleri Dilek Kurt, Aysel Do¤an ve Hac›
Çelik hakk›ndaki dosya önce ‹stanbul DGM taraf›ndan
Ankara DGM’ye gönderildi. 9 Mart günü yap›lan
duruflmada Ankara DGM görevsizlik karar› vererek
dosyay› yeniden ‹stanbul DGM’ye gönderdi. Davalar
2000 y›l›nda sonuçlanmad›.

1.3.3 Cevat Soysal’›n Yarg›lanmas› 

13 Temmuz 1999 tarihinde M‹T taraf›ndan
düzenlenen bir operasyonla Moldova’da yakalan›p
Türkiye’ye getirilen Cevat Soysal’›n Ankara DGM’de
TCY’nin 125. maddesi uyar›nca ölüm cezas› istemiyle
yarg›lanmas›na devam edildi.

Cevat Soysal ile birlikte SES eski yöneticilerinden Ali
Kandemir ve HADEP eski Genel Baflkan Yard›mc›s›
Osman Özçelik de TCY’nin 169. maddesi uyar›nca
yarg›lan›yorlar. Davan›n 2 May›s günü görülen
duruflmas›nda Ali Kandemir tahliye edildi. 12 Aral›k
günkü duruflmada Ankara DGM Savc›s› esas
hakk›ndaki görüflünü aç›klad›. Savc›l›k, Soysal’›n,
TCY’nin 125. maddesi uyar›nca ölüm cezas›na
mahkum edilmesini istedi. Esas hakk›ndaki görüflte,
Kandemir’e 7 y›l 6 aya kadar hapis cezas› verilmesi,
Özçelik hakk›ndaki davan›n ise ertelenmesi istendi.
Duruflmada söz alan Cevat Soysal, emniyetteki
sorgusu s›ras›nda a¤›r iflkenceler gördü¤ünü ve hem
fiziksel hem de psikolojik aç›dan a¤›r tahribatlara
maruz kald›¤›n› belirterek, “Bu tahribatlar›n
giderilmesi için baflta mahkeme olmak üzere birçok

yere baflvurdum. Fakat bir sonuç alamad›m. Bu
yüzden de savunmam› yapacak durumda de¤ilim”
diye konufltu. Soysal’›n avukat› Levent Kanat, esas
hakk›ndaki savunmalar›n› haz›rlamas› için süre
verilmesini istedi. Dava 2000 y›l›nda sonuçlanmad›.

Cevat Soysal’›n M‹T binas› ile Ankara Emniyet
Müdürlü¤ü’nde iflkence görmesi üzerine aç›lan
soruflturma Ocak ay›nda takipsizlikle sonuçland›.
Ankara Cumhuriyet Savc›s› Musa Türkay, karar›nda,
2937 say›l› Devlet ‹stihbarat Hizmetleri ve Milli
‹stihbarat Teflkilat› Kanunu’nun 26. maddesi uyar›nca
M‹T mensuplar› hakk›nda cezai takibat yap›labilmesi
için Baflbakanl›ktan izin istendi¤ini ancak
Baflbakanl›¤›n, M‹T mensuplar› hakk›nda “cezai
takibata gidilmesini uygun görmedi¤i” sonucuna
vard›¤›n› belirtti. Savc› Türkay, M‹T görevlileri
hakk›nda izin verilmedi¤inden “kovuflturmaya yer
olmad›¤›na”, Ankara Emniyet Müdürlü¤ü Terörle
Mücadele fiubesi ekipleri için de “iddiadan baflka
yeterli ve inand›r›c› delil elde edilemedi¤inden
takibata yer olmad›¤›n›” kararlaflt›rd›.

Soysal gözalt›nda tutuldu¤u 11 gün içinde “Vücudun
çeflitli bölgelerine elektrik verme, ask›ya alma, buzda
ç›plak yat›rma, bas›nçl› su s›kma, ne oldu¤unu
bilmedi¤i ilaçlar›n içirilmesi, Çin iflkencesi diye
bilinen, ayakta durulabilecek kadar dar bir hücrede
kafas›na su damlat›lmas›, dövülme” gibi iflkencelere
maruz kald›¤›n› aç›klam›flt›. Sa¤l›k durumu kötü
oldu¤u için uzun süre tedavi gören Cevat Soysal 16
Eylül 1999 tarihinde yap›lan duruflmada da bay›lm›flt›.

1.3.4 fiemdin Sak›k ve Arif Sak›k’›n Yarg›lanmas›

1998 y›l›nda Kuzey Irak’tan Türkiye’ye getirilmesinin
ard›ndan yarg›land›¤› Diyarbak›r DGM taraf›ndan 20
May›s 1999 tarihinde ölüm cezas›na mahkum edilen
ve cezas› 1999 y›l› Aral›k ay›nda Yarg›tay taraf›ndan
onaylanan fiemdin Sak›k’›n dosyas›, Piflmanl›k
Yasas›’ndan faydalanmak istedi¤inden TBMM’ye
verilmek üzere Adalet Bakanl›¤›’na gönderilmedi.
Sak›k’›n Piflmanl›k Yasas›’ndan faydalanma
baflvurusunun görüflülmesine 28 Nisan günü
Diyarbak›r DGM’de baflland›. Baflvuru 2000 y›l›nda
sonuçlanmad›.

fiemdin Sak›k’la birlikte yakalanarak Türkiye’ye
getirilen kardefli Arif Sak›k’a verilen ölüm cezas›
karar›n›n Yarg›tay da eksik soruflturma gerekçesiyle
bozulmas›n›n ard›ndan Diyarbak›r DGM de yeniden
yarg›lanmas›na 2000 y›l›nda devam edildi. Bu arada
Arif Sak›k’›n Piflmanl›k Yasas›’ndan faydalanmak için
yapt›¤› baflvuru ise Kas›m ay›nda ‹çiflleri Bakanl›¤›
taraf›ndan reddedildi.

1.3.5 Kuzey Irak

Kuzey Irak’a iliflkin hükümet politikalar›nda 2000
y›l›nda da bir de¤ifliklik olmad›. Kürt liderlerinin
yönetiminde olan otonom Kürt bölgesine karfl›
diplomatik giriflimler bu y›lda sürdü. Irak Kürdistan
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Demokratik Partisi’nin (IKDP) Ankara Temsilcisi Sefin
Dizayi’nin Mart ay›nda Newroz nedeniyle Hilton
Oteli’nde resepsiyon vermesi ve bu davete
Ankara’daki baz› büyükelçilerin de kat›lmas›
Türkiye’yi rahats›z etti. IKDP’nin Kuzey Irak’ta kendi
bölgesinde oluflturdu¤u yerel hükümetin baflkan›
Neçirvan Barzani’ye Mart ay› sonunda Ankara’ya
yapt›¤› ziyaret s›ras›nda bu rahats›zl›k iletildi ve
Barzani “ba¤›ms›z bir devlet gibi davranmamas›”
yönünde uyar›ld›. Görüflmelerde Türkiye’nin,
IKDP’nin kendi bölgesindeki s›n›rlar› daha aktif
denetleyerek PKK’nin bahar aylar›nda Türkiye’ye
yönelik yapabilece¤i sald›r›lar›n önüne geçilmesini de
istedi¤i bildirildi. IKDP de, Kuzey Irak’taki PKK
unsurlar›na yönelik faaliyetlerini sürdürecekleri
garantisini verdi.

17-18 Nisan günlerinde Amerika Birleflik
Devletleri’nde “Kürtlerin Kimlik Aray›fl›” konulu bir
konferans düzenlendi. Konferansta Türkiye ve
Türkiye’nin Kürt politikas› da tart›fl›ld›. ABD Irak Özel
Temsilcisi Frank Ricciardone konferansta yapt›¤›
konuflmada ABD’nin ayr› bir Kürt devleti
oluflturulmas›na karfl› oldu¤unu belirterek “Irak’›n
toprak bütünlü¤ünü ve birli¤ini, bölgesel bar›fl ve
istikrar için bir gereklilik olarak desteklediklerini”
bildirdi. Konferansta tart›fl›lan “Kürt kimli¤i”
konusunun karmafl›k ve çok hassas oldu¤unu belirten
Ricciardone, “Bu konular› çözmek ABD’nin
sorumlulu¤unda ya da yetkisinde de¤ildir” diye
konufltu. Irak’taki durumu de¤erlendiren Ricciardone,
“mevcut durumda di¤er etnik topluluklarla birlikte
Kürtleri de içeren ‘özgür bir Irak ulusal parlamentosu
ve hükümeti’ hayal etmenin güç oldu¤unu” vurgulad›.

Konferanstan önce Türkiye ABD D›flifllerine sert bir
protesto notas› göndererek “konferans›n iki ülke
aras›ndaki mevcut iflbirli¤i ortam›na ters düfltü¤ünü”
belirtti. “PKK sempatizanlar›n›n da konferansa
kat›laca¤›n›n” vurguland›¤› notada “bu tür
konferanslar›n PKK gibi örgütlere taviz olarak
alg›lanabilece¤ine” dikkat çekildi.

TBMM Genel Kurulu, Kuzeyden Keflif Harekat›’n›n
(Çekiç Güç) süresini 30 Haziran ve 31 Aral›k
günlerinden itibaren geçerli olmak üzere 6 ayl›k
dönemler halinde iki kez uzatt›. Genel Kurul’da Aral›k
ay›ndaki oylama s›ras›nda muhalefet partilerinin
elefltirilerini yan›tlayan Milli Savunma Bakan›
Sabahattin Çakmako¤lu Kuzeyden Keflif Harekat›n›n
herkesten çok Türkiye’nin ç›kar›na oldu¤unu
belirterek harekat›n “PKK’n›n yuvalanmas›na engel
olaca¤›n›, yeni bir göç hareketine imkan
vermeyece¤ini, s›n›r güvenli¤ini sa¤layaca¤›n›, petrol
boru hatt›n›n k›smen aç›lmas› ile g›da ve insani
yard›ma imkan verdi¤ini” dile getirdi.

Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’nin Kuzey Irak’a yönelik
operasyonlar› 2000 y›l›nda da devam etti. Mart ay›nda
Medya TV’de kat›ld›¤› bir programda Kuzey Irak’la
ilgili de¤erlendirmelerde bulunan PKK Baflkanl›k

Konseyi üyesi Osman Öcalan “Türkiye’den Güney’e
asker sevkiyat› oldu¤u yönünde” bilgiler ald›klar›n›,
PDK’nin peflmergelerini toplad›¤›n› ve YNK’nin de
güçlerini alarma geçirdi¤ini söyledi. 

TSK, 1 Nisan günü Kuzey Irak’ta faaliyetlerini
sürdüren PKK militanlar›na yönelik nokta
operasyonlar› bafllatt›. Operasyon için Kuzey Irak
topraklar›na giren güvenlik güçlerinin s›n›rdan itibaren
befl kilometrelik alan› kontrol alt›na ald›¤› ö¤renildi.
Harekat›n, PKK militanlar›n›n s›n›rda geçici bar›nma
merkezleri kurduklar› ve Türkiye’ye geçifl yapmaya
çal›flt›klar› istihbarat› üzerine bafllat›ld›¤› ve daha çok
‹ran s›n›r hatt›nda yer alan Hakurk bölgesinde
yo¤unlaflt›¤› bildirildi. PKK militanlar›n›n kay›p
vermemek için çat›flmaya girmedi¤i ö¤renilirken;
uçaklar›n, Zeli ve Boti bölgelerindeki kamplar›
bombalad›¤› bildirildi.

Nisan ay› bafl›ndan itibaren Kuzey Irak s›n›r›na
yerlefltirilen askerlerden 4 bininin 12 Nisan günü
Habur S›n›r Kap›s› ve Çukurca yak›nlar›nda Kuzey
Irak s›n›r›ndan 10 kilometre içeriye geçti¤i ö¤renildi.
13 Nisan günü arazi taramas› s›ras›nda askerlerin
may›nl› bir alana girmeleri sonucu meydana gelen
patlamalarda 1 askerin öldü¤ü 2 askerin de
yaraland›¤› kaydedildi. Ancak olay, resmi kaynaklarca
do¤rulanmad›. Askerlerin düzenledi¤i nokta
operasyonlar›na yer yer PDK peflmergelerinin de
kat›ld›¤› bildirildi.

TSK ve Barzani liderli¤indeki Peflmergelerin May›s ay›
bafllar›nda Kuzey Irak’ta PKK’ye yönelik bir k›skaç
operasyonu bafllatt›¤›, operasyonda 30 PKK militan› ve
may›na basma nedeniyle bir askerin öldü¤ü ö¤renildi.
Yaklafl›k 5 bin asker ile peflmergelerin kat›ld›¤›
operasyonun, PKK militanlar›n›n s›n›rdan Türkiye’ye
geçifl yapacaklar› duyumu üzerine bafllat›ld›¤›
ö¤renildi. Operasyona 1000 kadar korucunun da
kat›ld›¤› ve askerlere k›lavuzluk yapt›¤› bildirildi.

15 A¤ustos günü TSK’n›n Kuzey Irak’›n Kürdistan
Demokratik Partisi’nin hakimiyeti alt›ndaki Lolan
Kendakor bölgesine düzenledi¤i harekat s›ras›nda iki
savafl uça¤›n›n bombard›man› sonucu 38 sivil öldü.
Operasyon 17 A¤ustos günü PDK taraf›ndan yap›lan
aç›klamayla duyuruldu. Aç›klamada hava sald›r›s›n›n
Türkiye taraf›ndan yap›ld›¤›, 15 A¤ustos günü saat
17.00 sular›nda Türk savafl uçaklar›n›n Irak, Türkiye
ve ‹ran s›n›rlar›n›n kesiflti¤i bir alanda, PKK’ye karfl›
operasyon düzenledi¤i belirtildi. Bombalamada Kürt
çobanlar›n ve ailelerin hayvanlar› otlatt›¤› bir meran›n
hedef al›nd›¤› ve 38 sivilin hayat›n› kaybetti¤i, 11
sivilin yaraland›¤› ve 4 kiflinin kay›p oldu¤u bildirildi
ve ölenlerin yak›nlar›na tazminat ödenmesi istendi.
Kürdistan Demokratik Partisi’ne ait KTV televizyon
kanal› da sald›r›dan yaral› kurtulan sivillerin
hastanedeki görüntülerini yay›nlad›.

D›fliflleri Bakanl›¤› Sözcü Yard›mc›s› Hüseyin Diriöz
konuyla ilgili olarak yapt›¤› aç›klamada, bölgeye
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zaman zaman operasyon düzenlendi¤ini hat›rlatarak,
15 A¤ustos günü de operasyon düzenlendi¤ini
söyledi. Bu tür operasyonlarda sivil halk›n zarar
görmemesi için önlem al›nd›¤›n› belirten Sözcü
Yard›mc›s›, bu çerçevede 15 A¤ustos’taki
operasyonda sivillerin zarar gördü¤ü iddialar›n›n
araflt›r›ld›¤›n› bildirdi.

Olay yerinde inceleme yapmak üzere Diyarbak›r
Demokrasi Platformu taraf›ndan oluflturulan heyetin
bölgeye geçmesine izin verilmedi. 29 A¤ustos günü
Diyarbak›r’da toplanan heyet üyeleri ad›na
gazetecilere aç›klama yapan ‹HD Genel Baflkan
Yard›mc›s› Avukat Osman Baydemir, “önyarg›l›
olmad›klar›n›, amaçlar›n›n sadece gerçe¤i ortaya
ç›karmak oldu¤unu” söyledi. Baydemir, “Bombalanan
bölge Birleflmifl Milletler denetiminde uçufla yasak bir
bölgedir. Savafl uçaklar›n›n burada nas›l bulundu¤u ve
bombard›mana kat›ld›¤› birçok ülkeyi ilgilendiren bir
suçtur. Olayda Türk savafl uçaklar›n›n kullan›lmas›
suçun sadece Türkiye hükümetinde oldu¤unu

göstermez. Olaydan sonra Kürdistan Demokrat
Partisi’nin sivillerin öldü¤üne yönelik aç›klamas›na
karfl›n Türk hükümeti sessiz kalm›flt›r. Bu sessizlik
olay› unutturma çabas›d›r” dedi. Daha sonra bir
araçla Silopi’ye hareket eden heyet üyeleri, Habur
S›n›r Kap›s›’nda askerler taraf›ndan durduruldu.
Heyette yer alan ÇHD Genel Baflkan› Avukat Ali Ersin
Gür ve Osman Baydemir’in giriflimleri de sonuç
vermedi. Heyet üyelerinin görüfltü¤ü fi›rnak Valili¤i
yetkilileri, Ola¤anüstü Hal Bölge Yasas› uyar›nca,
Kuzey Irak’a geçifle izin verilemeyece¤ini savundular.
Heyet üyeleri bunun üzerine Diyarbak›r’a geri döndü.

3 Ekim günü Ankara’ya gelen Kürdistan Demokratik
partisi (PDK) lideri Barzani TSK’n›n öldürülen siviller
için tazminat ödemeyi kabul etti¤ini ve ödemeyi
yapt›¤›n› aç›klad›. Barzani, ciddi bir soruflturma
yürütüldü¤ünü, soruflturman›n sonunda sald›r›da
“kas›t” olmad›¤›, hata ile gerçekleflti¤inin ortaya
ç›kt›¤›n› ve ailelerin tazminatlar› ald›¤›n› kaydetti.
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2000 y›l›nda yaflam hakk›na yönelik ihlaller, daha
önceki y›llara oranla azalmas›na karfl›n sürdü. Bu
dönemde Hizbullah örgütüne yönelik operasyonlarla
birlikte, daha önceki y›llarda OHAL Bölgesi’nde
yaflanan birçok faili meçhul cinayetin bu örgüt
taraf›ndan gerçeklefltirildi¤i öne sürüldü. Ancak bu
konuda somut bilgilere ulaflmak tam anlam›yla
mümkün olamad›. Türkiye bu dönemde, Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkeme’sinde (A‹HM) aç›lan davalarda
savunma yaparken, “bu cinayetlerin Hizbullah
taraf›ndan ifllendi¤i” tezini daha s›kl›kla ifllemeye
bafllad›. 

Özgür Gündem gazetesi fianl›urfa Temsilcisi Kemal
K›l›ç1 ve doktor Hasan Kaya’n›n2 öldürülmesi
nedeniyle A‹HM’de aç›lan davalar 18 Ocak günü
sonuçland›. A‹HM, Türkiye’yi K›l›ç davas›nda toplam
63 bin Sterlin, Kaya davas›nda ise toplam 72 bin 500
Sterlin para cezas› ödemeye mahkum etti. Karar›
de¤erlendiren Avukat Reyhan Yalç›nda¤, “Türkiye’nin
avukatl›¤›n› yapan fiükrü Alpaslan, savunmas›n›,
Hasan Kaya ve Metin Can’›n PKK sempatizan› oldu¤u
tezini ileri sürerek, bunlar›n PKK-Hizbullah
çat›flmas›na kurban gitti¤i üzerine kurdu. K›l›ç
davas›nda da Alpaslan, K›l›ç’›n PKK sempatizan›
oldu¤u için Hizbullah’›n hedefi haline geldi¤i fleklinde
savunma yapt›” dedi. 

A‹HM, 1992 y›l›n›n A¤ustos ay›nda Güneydo¤u’da bir
polis operasyonu s›ras›nda kaybolan Mehmet Ertak’la3

ilgili davay› da May›s ay› içinde karara ba¤lad›. A‹HM
karar›nda, “Mehmet Ertak’›n güvenlik güçleri
taraf›ndan gözalt›na al›nd›ktan sonra bilinmeyen
kifliler taraf›ndan öldürüldü¤ü” belirtildi. Türkiye’nin
A‹HS’in “yaflama hakk›”na iliflkin 2. maddesini ihlal
etti¤ine karar veren A‹HM, Türkiye’nin 165 bin Frank
maddi, 220 bin Frank manevi tazminat ödemesini
kararlaflt›rd›. 

A‹HM, 14 Ekim 1993 tarihinde Cizre’de gözalt›na
al›nd›ktan sonra kaybolan Muhsin Tafl4 ve Mehmet
Gül’ün5 öldürülmesi nedeniyle aç›lan davalarda da
Türkiye’yi tazminat ödemeye mahkum etti. 

Silah Kullanma Yetkisi, Asker ve Polis ‹ntiharlar›

Asker ve polisler aras›nda intihar olaylar›na daha
önceki y›llarda oldu¤u gibi 2000 y›l›nda da rastland›.
Asker intiharlar›n›n birço¤unda aileler olay›n

“flüpheli” oldu¤u konusunda aç›klamalar yapt›lar.
Ancak bu olaylar araflt›r›lmad› hatta ailelere otopsi
raporlar› bile verilmedi. 

Emniyet Genel Müdürlü¤ü APK Daire Baflkanl›¤›’n›n
1989-1999 tarihleri aras›ndaki polis intiharlar› üzerine
yapt›¤› bir araflt›rma Aral›k ay› içinde “Polis ve
‹ntihar” ad›yla kitaplaflt›r›ld›. Kitapta, bu dönemde 242
polis memurunun intihar etti¤i belirtildi. 

‹ntiharlar›n ço¤unun mesle¤in ilk y›llar›nda ve 20’li
yafllarda meydana geldi¤ine dikkat çekilen
araflt›rmada bu durum, mesle¤e yeni bafllayanlar›n
disipline uyum sa¤lamakta zorlanmalar›na, maddi
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2. YAfiAM HAKKI

1 18 fiubat 1993 tarihinde 3-4 kifli taraf›ndan kaç›r›lmak istenen
Özgür Gündem Gazetesi fianl›urfa Temsilcisi ve ‹HD fianl›urfa fiubesi
Yönetim Kurulu Üyesi Kemal K›l›ç, direnmesi üzerine iki el atefl
edilerek öldürülmüfltü. Cinayetin ayd›nlat›lmas› için 8 fiubat 1997’de
Ankara’da yap›lan “Delil toplama duruflmas›”nda tan›k olarak
gösterilen kiflinin tehdit edilmesi gerekçesiyle ifade vermemesi
üzerine K›l›ç’›n katillerine ulafl›lamad›. Bunun üzerine A‹HK 27 fiubat
1993’te yap›lan baflvuruyu iç hukuk yollar› tükenmemesine ra¤men
kabul etti.
2 Hasan Kaya, 21 fiubat akflam› ‹HD Elaz›¤ fiubesi Baflkan› avukat
Metin Can ile birlikte kimli¤i belirsiz kifliler taraf›ndan kaç›r›ld›ktan
sonra 27 fiubat günü Tunceli’ye 12 kilometre uzakl›kta ölü olarak
bulundu. Can ve Kaya’n›n iflkence yap›ld›ktan sonra bafllar›na birer
kurflun s›k›larak öldürüldükleri belirlendi. 
3 Mehmet Ertak’›n babas› ‹smail Ertak, o¤lunun 18-20 A¤ustos 1992
tarihinde fi›rnak’ta bir polis operasyonunda gözalt›na al›nd›ktan sonra
kayboldu¤u gerekçesiyle A‹HM’ye baflvurdu. Mahkeme, konuya
iliflkin birçok tan›¤› dinlerken; Türk resmi makamlar› ise ise “Mehmet
Ertak’›n hiçbir zaman polis taraf›ndan gözalt›na al›nmad›¤›”
gerekçesiyle konuya iliflkin bir soruflturma bafllat›lmas›n› reddetti.
Bunun üzerine olay, A‹HM’ye götürüldü. 
TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araflt›rma ve Susurluk
Komisyonlar›’na ifade veren Murat ‹pek adl› PKK itirafç›s› da Ertak ile
ilgili olarak flunlar› söylemiflti:
“18 A¤ustos 1992’de a¤abeyi da¤da oldu¤u için Mehmet Ertak ile
Avukat Rahmi Demir’i Emniyet Müdürü Necati Altuntafl ve Terörle
Mücadele fiubesi Müdürü Mehmet Kaplan’›n emriyle öldürüp ayn›
yere gömdük. Mehmet Ertak’›n üzerine gerilla elbisesi giydirip eline
kelefl verdik ve terörist öldürdük’ dedik.”
4 Tafl’›n babas› Beflir Tafl 7 Haziran 1994 tarihinde Avrupa ‹nsan
Haklar› Komisyonu’na 14 Ekim 1993 tarihinde gözalt›na al›nan o¤lu
Muhsin Tafl’›n kaybolmas› nedeniyle baflvurdu. 5 Mart 1996 tarihinde
kabul edilebilir bulunan baflvuruyla ilgili karar 30 May›s günü
aç›kland›. Tafl’›n ölümünden Türk hükümetini sorumlu tutan A‹HM,
Tafl’›n ölümü hakk›nda etkili bir soruflturma yap›lmamas› gerekçesiyle
Türkiye’yi tazminat ödemeye mahkum etti.
5 7 Mart 1993 tarihinde fianl›urfa’n›n Bozova ilçesinin Gölbafl›
mahallesindeki bir eve bask›n düzenleyen polisler Do¤ru Yol Partisi
(DYP) Bozova ‹lçe Baflkan› Mehmet Gül’ün o¤lu Mehmet Gül’ü
öldürdü. Gül’e yap›lan otopsi sonucunda vücuduna 61 kurflun isabet
etti¤i belirlendi. 



yetersizliklere, polislerin ailelerinden uzakta ve
genelde bekar olmalar›na ba¤land›. Polislerin sürekli
silah tafl›mas›n›n intihar giriflimini kolaylaflt›r›c›
etkenler aras›nda gösterildi¤i araflt›rmada, intiharlar›n
özellikle ‹stanbul (56), Ankara (25) ve ‹zmir (19)’de
yo¤unlaflt›¤›na dikkat çekildi. 

Bu arada Emniyet Genel Müdürü Turan Genç de
yay›nlad›¤› genelgede, konunun emniyet birimlerince
iyi tahlil edilemedi¤ini vurgulayarak, al›nmas› gereken
önlemleri flöyle s›ralad›: 

“Personelin silah kullan›m› konusunda
bilgilendirilmesi ve silahla gereksiz flekilde
oynamas›n›n önlenmesi, özellikle Rus ruleti tabir
edilen davran›fl içine giren ve bu konudan söz eden
personel hakk›nda gerekli yasal ifllemlerin yap›lmas›.

Sayg›nl›¤› zedeleyecek afl›r› borçlanmay› al›flkanl›k
haline getirmek, sarhofl dolaflmak ve iffetsizlikle
tan›nan kad›n ya da erkeklerle iliflki kurmak gibi
tutum ve davran›fl içinde bulunan ve bu nedenle
ailevi düzenini bozan personelin takip edilmesi,
bilinçlendirilmesi ve gerekti¤inde hakk›nda yasal
ifllem yap›lmas›.

Personelin ifl stresinin giderilmesi ve ruh sa¤l›¤›n›n
korunmas› amac›yla spor yapmaya teflvik edilmesi ve
gerekli spor tesislerinin oluflturulmas›.

Personel sorunlar› ve dayan›flma bürolar›n›n ifller hale
getirilmesi, personel sorunlar› hakk›nda duyarl›
olunmas›, sorunlar›n çözülmesi için gerekli
hassasiyetin gösterilmesi”

Ali Haydar Kalan

fianl›urfa’daki 20. Z›rhl› Tugay Destek K›talar› Oto
Tak›m›’nda askerlik yapan Ali Haydar Kalan’›n (20),
24 Ocak günü nöbette intihar etti¤i öne sürüldü.

Kalan’›n a¤abeyi fiahin Kalan, kardeflinin telefon
etti¤inde kendisine, “Benim gibi olanlara ve benim
gibi düflünenlere bask› var. Burada MHP’li çok,
durmadan bize bask› yap›yorlar, tehdit ediyorlar”
dedi¤ini aktard›. Bunun üzerine tehditleri gidip
komutan›na söylemesini istedi¤ini anlatan fiahin
Kalan, kardeflinin “Gidemem, gidersem beni
öldürürler” dedi¤ini öne sürdü.

Baba ‹smet Kalan da, Tekirda¤ Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’na olayla ilgili olarak o¤luna ikinci kez
otopsi yap›lmas› için baflvurdu ancak bu baflvuru
Savc›l›k taraf›ndan reddedildi. Daha sonra ‹HD
‹stanbul fiubesi’ne de baflvuran ‹smet Kalan, olayla
ilgili olarak suç duyurusunda da bulundu. 

Salman Göreli

Denizli’ye ba¤l› Çardakl› Jandarma Karakol
Komutanl›¤›’nda askerli¤ini yapan Salman Göreli’nin
21 Ocak günü intihar etti¤i iddia edildi. O¤lunun, saat
16.00 s›ralar›nda intihar etti¤ine dair otopsi raporunun
kendilerine iletildi¤ini ve o¤lunun ölümünü kuflkulu

bulduklar›n› belirten baba Hüseyin Göreli, “Cesedi
gördük. Çene alt›ndan girip bafl›ndan ç›kan bir kurflun
izine rastlad›k. O¤lumun intihar edebilecek psikolojik
hiçbir sorunu yoktu. Ramazan’da oruç tutmad›¤›
gerekçesiyle oruç tutan bir baflka askerle tart›flm›fl.
Yaflad›¤› tart›flmay› daha sonra telefonla annesine
anlatm›fl. Bu da ister istemez bizi düflündürüyor” dedi.

M. fiahin Bar›nç

Hakkari’nin Çukurca ilçesi 4. Jandarma Tabur
Komutanl›¤›’nda askerli¤ini yapan M. fiahin Bar›nç’›n
Haziran ay›nda intihar etti¤i bildirildi. Kardefli Metin
Bar›nç, 24 Haziran günü a¤abeyi ile telefonda
konufltu¤unu, ayn› gün kendilerine olay›n bildirildi¤ini
belirtti. Bar›nç, flunlar› söyledi:

“A¤abeyim ‘Bana elbise ve yol paras› gönderin
geliyorum. Benim için haz›rl›k yap›yor musunuz, beni
gezdirip, denize götüreceksiniz’ dedi. Terhisine 5 gün
kalan ve hiçbir sorunu olmayan biri durup dururken
neden intihar etsin? Görüflmek istedi¤imiz Üste¤men
Levent Güldo¤ufl telefonumuza ç›kmad›. Defalarca
arad›k telefon yüzümüze kapat›ld›. En son ayn›
taburda görevli bir yüzbafl› bize ‘Yemekhanede yemek
yedikten sonra arkadafllar› ile flakalaflt›, ard›ndan
yemekhanenin arka taraf›na geçti. O an bir silah sesi
geldi. Gittik bakt›k kendini vurmufltu’ demekle yetindi.
Oysa kendisini vurmas› için hiçbir neden yoktu”

Mehmet Yor¤a

Bursa Kemalpafla Jandarma Birli¤i’nde askerlik yapan
er Mehmet Yor¤a’n›n 4 Temmuz günü intihar etti¤i
öne sürüldü. Babas› Hüsna Yor¤a, o¤lunun ölümünün
flüpheli oldu¤unu savundu. Da¤›t›m iznine geldikten
sonra Bursa’daki birli¤ine teslim olan o¤lundan bir ay
boyunca haber alamad›¤›n› belirten anne Hüsna
Yor¤a, “Biz merak edip arad›k. Bize ‘O¤lunuz burada
de¤il. Firar etti’ dediler. Batman’daki askerlik flubesine
gidip burada, o¤lumun kay›p oldu¤unu ve onu
bulmalar›n› istedim. Hemen hemen her gün ya telefon
aç›yordum ya da flubeye gidiyordum. En son bir ay
sonra telefonla ‘O¤lunuz hastanede yat›yor’ dediler.
Bunun üzerine amcas› onu görmeye gitti. Yedi¤i
dayaktan ve kafas›na ald›¤› darbelerden akli dengesini
kaybetmiflti” dedi. 

Hastaneden ç›kt›ktan sonra izne gelen o¤lunun bir
daha askere gitmek istemedi¤ini belirten Yor¤a, “‹zne
geldi¤inde ‘Bay›l›ncaya kadar sürekli beni dövüyorlar.
Bunlar›n hesab›n› sormak için avukat tutup haklar›nda
dava açaca¤›m’ diyordu. Onu sab›rl› olmas› için ikna
edip kendi ellerimle flubeye teslim ettim” dedi. 

O¤lunun da¤›t›m izninden sonra askere gitti¤inde
çürük raporu almaya çal›flt›¤›n›, ancak sa¤lam raporu
verildi¤ini belirten Yor¤a, o¤lundan uzun süre haber
alamay›nca iki hafta süreyle kendilerinin arad›klar›n›
ve askeri yetkililerden “13 gün önce çürük raporu
verip gönderdik” yan›t› ald›klar›n› aktard›. Yor¤a
istemelerine ra¤men kendilerine o¤lunun ölümüne
iliflkin otopsi raporunun verilmedi¤ini belirtti.
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Abdullah Öcalan hakk›nda verilen ölüm cezas›n›n
TBMM’ye gönderilip gönderilmeyece¤i ve ölüm
cezas›n›n kald›r›lmas› konusu 2000 y›l›nda da
gündemin önemli maddelerinden birini oluflturdu. 12
Ocak günü DSP, MHP ve ANAP’tan oluflan hükümet
ortaklar› aras›nda gerçeklefltirilen zirvede Öcalan
dosyas›n›n A‹HM’deki dava sonuçlan›ncaya kadar
Baflbakanl›kta tutulmas›na karar verildi. Baflbakan
Bülent Ecevit, düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda,
“Bilindi¤i gibi Türkiye’nin de yarg› yetkisini kabul
etmifl oldu¤u A‹HM’nin Türk yarg›s›nca verilmifl
kararlar› de¤ifltirmesi hiçbir flekilde söz konusu
de¤ildir. Anayasam›zdan ve uluslararas›
taahhütlerimizden kaynaklanan süreç

tamamland›¤›nda, dosya, gere¤i için ivedilikle
TBMM’ye gönderilecektir” dedi. (Bkz. Kürt Sorunu)

2000 y›l› sonu itibar›yla TBMM Adalet
Komisyonu’nda 51 dosyada 71 kifli hakk›nda verilen
ölüm cezas› kararlar› görüflülmeyi bekliyor. Adalet
Komisyonu’ndaki dosyalar›n 8’inde, TCY’nin 125.
maddesi uyar›nca 16 kifli hakk›nda, 7’sinde de
TCY’nin 146. maddesi uyar›nca 11 kifli hakk›nda ölüm
cezas› karar›n›n uygulanmas› isteniyor.

4 Temmuz günü Kemalpafla Emniyet Müdürlü¤ü’nden
evlerine telefon aç›ld›¤›n› belirten anne Yor¤a,
“Telefon açan kifli, ‘O¤lunuz intihar etti. Gelin
cenazenizi al›n’ dedi. Cenazeyi almaya gücümüzün
yetmedi¤ini, mümkünse kendilerinin göndermelerini
istedi¤imizde, telefondaki görevli, ‘O art›k asker
de¤ildi. ‹ki hafta önce çürük raporu verdik’ diyerek,
telefonu kapatt›” dedi. 

Di¤er ‹ntiharlar

24 Ocak günü Batman’›n Kozluk ilçesi Suçeken
jandarma karakolunda görevli Selçuk Canbay (32) adl›
aste¤men beylik tabancas› ile kafas›na atefl etti. A¤›r
yaral› olarak hastaneye kald›r›lan Canbay, hastanede
öldü. 

Batman Merkez Komutanl›¤›’nda 25 Ocak gecesi
jandarma er fiahin Öztürk, nöbet tuttu¤u s›rada G-3
silah› ile kafas›na atefl ederek intihar etti. 

‹stanbul Küçükköy’de bulunan 2. Özel Koruma Tabur
Komutanl›¤›’nda piyade çavufl olarak görev yapan
Özgür Çelik (21) 19 fiubat günü 2. Sadabat
Viyadü¤ünden atlayarak intihar etti. 

‹stanbul Befliktafl ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü’nde görev
yapan Arif Türkmen (30) adl› polis memuru 12 Nisan
akflam› efli ile birlikte gitti¤i yemekte beylik
tabancas›n› kafas›na dayayarak intihar etti.

29 Nisan günü Manisa’n›n Turgutlu ilçesi fiehit
Mahmut Tu¤rul Karakolu’nda görev yapan Tahsin
Çelik (44) adl› polis memuru yaral› olarak bulundu.
Beylik tabancas›n› çenesine dayayarak intihar etti¤i
anlafl›lan Çelik, hastaneye kald›r›l›rken yolda öldü. 

‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Çevik Kuvvet fiube
Müdürlü¤ü’nde görevli Murat Bilgin adl› polis
memuru 19 May›s günü evinde intihar etti.

Gaziantep Emniyet Müdürlü¤ü Asayifl fiube
Müdürlü¤ü’nde görevli polis memuru ‹hsan Çorman
(24), 11 Haziran günü Yozgat Polis okulu ö¤rencisi efli
Fatma Çorman’› (20) öldürdükten sonra intihar etti. 

16 Haziran akflam› Bursa Emniyet Müdürlü¤ü özel
harekat birli¤inde görev yapan Levent Güllüo¤lu (33),
Çekirge caddesinde kendisini arabas›na kilitleyip
bafl›na üç el atefl ederek intihar etti. 

Bitlis Emniyet Müdürlü¤ü’nde görev yapan Cem Uyar
(26) adl› polis memuru, emniyet müdürlü¤ü lojmanlar›
yak›n›ndaki at›fl poligonunda nöbet tutarken 16
Haziran gecesi tabancas› ile intihar etti. 

20 Temmuz akflam› Emniyet Genel Müdürlü¤ü Bilgi
‹fllem Dairesi’nde görevli Savafl Altun (27), geçirdi¤i
bunal›m sonras›nda evinde, kendi tabancas› ile intihar
etti. 

‹stanbul Büyük Kartaltepe K›fllas›’nda askerlik yapan
Abdullah Çiçek adl› er, 22 Temmuz gecesi nöbette
iken kendini karn›ndan vurdu. A¤›r yaral› olarak
bulunun Çiçek, hastaneye kald›r›l›rken yolda öldü. 

Batman Raman Y›ld›z Karakolu’nda askerlik yapan
Cuma Aydo¤du adl› er, 6 A¤ustos günü kafas›na atefl
ederek intihar etti. 

Erzurum Emniyet Müdürlü¤ü’nde görev yapan
Muhammet ‹ncegül (30), 29 Eylül günü izinli olarak
gitti¤i Erzincan’da eflinin ailesinin evinde silah› ile
intihar etti.

‹stanbul Sar›gazi Hava Savunma Okulu ve E¤itim
Merkezi Komutanl›¤›’nda görevli Mevlüt fiimflek (28)
adl› astsubay, 15 Kas›m günü Moda sahilinde intihar
etti. 

19 Kas›m günü Elaz›¤’›n Kovanc›lar ilçesinde
jandarma komutanl›¤›nda görev yapan uzman çavufl
fiakir Asil (24), G-3 tüfe¤i ile intihar etti. 

Gölbafl› polis Akademisi’nde görevli polis memuru
Mustafa Yüksel (41), 26 Kas›m günü evinde tabancas›
ile intihar etti. 

‹stanbul Bayrampafla Çevik Kuvvet fiube
Müdürlü¤ü’nde görev yapan Kamber Kantafl adl› polis
19 Aral›k günü intihar etti.6

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2000 Ölüm Cezas›

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› 25

6 11 Aral›k günü kimli¤i belirlenemeyen kifliler taraf›ndan öldürülen
Mehmet Ali Acun ve Fahir Toka adl› polislerin 12 Aral›k günü yap›lan
ve olayl› geçen cenaze törenine kat›lan Kamber Kantafl hakk›nda
soruflturma aç›ld›¤› ö¤renildi.

2.1 ÖLÜM CEZASI



TCY, 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. 2000 y›l› içinde TCY’nin “ülke
topraklar›ndan bir k›sm›n› devlet idaresinden
ay›rmaya yönelik eylem ve faaliyetlerde bulunma”
suçunu düzenleyen 125. maddesi uyar›nca 442 dava
aç›ld›. Bu davalarda, 5’i 18 yafl›ndan küçük olmak
üzere toplam 927’si erkek, 61’i kad›n 988 kifli
yarg›land›. TCY’nin “anayasal düzeni cebren
de¤ifltirmeye teflebbüs”suçunu düzenleyen 146.
maddesi uyar›nca aç›lan 164 davada; 14’ü 18
yafl›ndan küçük olmak üzere toplam 512’si erkek 21’i
kad›n 533 kifli yarg›land›. 2000 y›l›nda “adam
öldürmeye teflebbüs” suçunu düzenleyen TCY’nin
450. maddesinden aç›lan 289 davada; 26’s› 18
yafl›ndan küçük olmak üzere toplam 458’i erkek 46’s›
kad›n 504 kifli yarg›land›.

‹HD Genel Baflkan› Hüsnü Öndül 11 Ocak günü
yapt›¤› aç›klamada, ‹HD’nin ölüm cezas›na ilkesel
aç›dan karfl› oldu¤unu hat›rlatarak, ‹HD’nin Abdullah
Öcalan hakk›nda verilen ölüm cezas›n›n infaz›na da
karfl› oldu¤unu ve ölüm cezas› öngören maddelerin
hukuk sisteminden ç›kar›lmas›n› isteklerini belirtti.
Öndül, Öcalan hakk›ndaki dosyan›n, “Meclis’e
gönderilmesinin, Türkiye’nin 50 y›ld›r üyesi
bulundu¤u Avrupa Konseyi’nden at›lmas›n›n yolunu
açan bir geliflme olaca¤›n›” savundu. 

Bu arada fiubat ay› sonunda da Avrupa Parlamentosu
(AP) D›fliflleri ve ‹nsan Haklar› Komisyonu, “Dünya
‹nsan Haklar›” bafll›kl› bir rapor ve karar tasar›s›n›
oybirli¤i ile kabul etti. “‹dam cezas› uygulayan hiçbir
aday›n, AB’ye tam üye olamayaca¤›” ifadesine yer
verilen raporda, bu cezan›n Ortaça¤’dan kalma,
insanl›k d›fl›, ça¤dafl toplumlara yak›flmayan bir
uygulama oldu¤u vurguland›. 

Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk, 5 Nisan günü
düzenlenen “Yarg› Reformu 2000” konulu
sempozyumda gazetecilerin sorular›n› yan›tlarken
Avrupa’da ölüm cezas› olan tek ülkenin Türkiye
oldu¤unu hat›rlatarak, uzun vadede bu cezan›n
kald›r›lmas› gerekti¤ini söyledi. Türk, ölüm cezas› ile
ilgili olarak Adalet Bakanl›¤›, ‹çiflleri Bakanl›¤› ve
Genelkurmay Baflkanl›¤›’n›n üçlü bir çal›flma
yürüttüklerini belirtti. 

Adalet Bakanl›¤› bünyesinde yeni bir ceza yasas›
oluflturmak üzere kurulan komisyon, Temmuz ay›nda
idam cezas›n›n kald›r›larak, “a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet
hapis cezas›” verilmesini oybirli¤i ile kabul etti. 

Ayn› dönemde ölüm cezas›n›n kald›r›lmas›na iliflkin
tart›flmalar da kamuoyunun en önemli gündem
maddelerinden biri haline geldi. Baflbakan Bülent
Ecevit, 5 Temmuz günü düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda idam cezas›n›n kald›r›lmas›n›n AB
üyeli¤i aç›s›ndan da kesin bir koflul oldu¤unu
belirterek, flunlar› söyledi: 

“‹dam cezas›n› kald›rmak için ille hükümet giriflimi
gerekmez, Anayasa de¤iflikli¤i de gerekmez. Yasalarda
yap›lacak baz› de¤iflikliklerle idam cezas›
kald›r›labilir. MHP d›fl›ndaki bütün partilerin bu
konuda uzlaflabilecekleri anlafl›l›yor. MHP’nin de
bunu bir koalisyon sorunu yapmayaca¤› izlenimini
ediniyorum.” 

Ayn› gün MHP Grup Baflkanvekili Ömer ‹zgi ise
“1998’deki tavr›m›z› aynen koruyoruz. TCY’nin 125.
maddesi d›fl›nda idam cezas›n›n kald›r›lmas›na
kat›l›yoruz. MHP olarak milletin bu temayülünü
gözard› edemeyiz. Ancak, flu ya da bu istedi diye
konunun aceleye getirilmemesi laz›m. MHP olarak
acele edenlerin taraf›nda yer almayaca¤›z” dedi.

Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer de 1 Ekim günü
TBMM’nin yeni yasama döneminin aç›l›fl›nda yapt›¤›
konuflmada, ölüm cezas›n›n kald›r›lmas› için bir
Anayasa de¤iflikli¤ine ihtiyaç olmad›¤›n› belirterek,
“Ayn› sonucun TCY’nin ölüm cezas›n› gerektiren
suçlar›n ölüm cezas› d›fl›nda, örne¤in a¤›rlaflt›r›lm›fl
ömür boyu hapis ile cezaland›r›lmas›n› sa¤layacak bir
gözden geçirmeye ba¤l› tutulmas›yla elde edilebilir”
dedi. 

Ekim ay› ortalar›nda Avrupa Irkç›l›k ile Mücadele
Konferans›’na kat›lmak üzere Strasbourg’a giderken
gazetecilerin sorular›n› yan›tlayan Adalet Bakan›
Hikmet Sami Türk, TCY’de yap›lmas› planlanan
de¤ifliklikler aras›nda ölüm cezas› yerine a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet hapis cezas›n›n öngörüldü¤ünü hat›rlatarak,
“Yeni TCY 2001 y›l› ortalar›nda kabul edilse bile,
yürürlü¤e girmesi ancak 2002 y›l›nda söz konusu
olabilecektir” dedi. 

Bu arada ‹talya’n›n baflkenti Roma’da düzenlenen
“Avrupa Konseyi ‹nsan Haklar› Bakanlar›
Konferans›”nda da üye ülkelere idam cezas›n›n
kald›r›lmas›na için 6 numaral› protokolü onaylamalar›
ça¤r›s›nda bulunuldu. Kabul edilen 2 numaral›
kararda, “gerek bar›fl zaman›nda, gerekse savafl
halinde ölüm cezas›n›n kald›r›lmas› temennisi”
çerçevesinde, 6 numaral› protokole taraf olmayan
devletlerden bir an önce taraf olmalar› ve o zamana
kadar idam cezalar›n› infaz etmemeye devam etmeleri
istendi. Kararda, savafl halinde ölüm cezas›n›n geçerli
oldu¤u ülkelerde de bu cezan›n uygulanmamas›,
yarg›lanan ve gözalt›ndaki kiflilerin idam cezas›
uygulanan üçüncü bir ülkeye s›n›rd›fl› ya da iade
edilmemesi ça¤r›s›nda bulunuldu. 

Sonuçlanan Davalar

Kayseri’de Kadir Çelik ve Mustafa Ako¤lu adl› kiflileri
öldürdükleri iddias›yla yarg›lanan Murat Sar›aslan ve
Fevzi Koçak hakk›nda ölüm cezas› istemiyle aç›lan
dava 22 May›s günü sonuçland›. Kayseri A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada Murat Sar›aslan
ve Fevzi Koçak hakk›nda ikifler kez ölüm cezas›
verildi. 
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“PKK üyesi oldu¤u ve Binbafl› Esat Oktay Y›ld›ran’›
1988 y›l› Ekim ay› içinde öldürdü¤ü” iddias›yla 1991
y›l›n›n Haziran ay›nda ‹stanbul’da tutuklanan
Abdullah Kanat, ‹stanbul DGM’de 23 May›s günü
sonuçlanan davada ölüm cezas›na mahkum oldu.
‹stanbul DGM, 2 Mart 1994 tarihinde Kanat hakk›nda
ölüm cezas› karar› vermifl, ancak karar, Yarg›tay
taraf›ndan bozulmufltu.

Aralar›nda ‹HD Denizli fiube Baflkan› Sevgi Yamaç’›n
da bulundu¤u 18 kifli hakk›nda “DHKP-C üyesi
olduklar›” iddias›yla aç›lan dava 31 May›s günü ‹zmir
DGM’de sonuçland›. Duruflmada, san›k avukatlar›,
müvekkilleri ile görüflemediklerini belirterek
savunmalar›n› haz›rlamak için süre verilmesini
istediler. DGM Baflkan› Galip Cengiz Dinçer ise
avukatlar›n savunmalar›n› yapmalar›n› istedi.
Avukatlar ise, mahkemeyi protesto ettiklerini
aç›klad›lar ve savunma yapmad›lar. Duruflmaya
kat›lan san›klar Gürsel Akmaz, Özlem Tafl, Vicdan
fiahin, Özlem Tafldemir, Bülent Ersoy, Ahmet Zencirci
ve Hatice Afl›k da mahkemenin tutumu nedeniyle
savunma yapmayacaklar›n› aç›klad›lar. 

Daha sonra karar›n› aç›klayan DGM Baflkan›, Yalç›n
Hafç›, Gürsel Akmaz, Özlem Tafl, Süleyman Erol,
Vicdan fiahin ve Özlem Tafldemir’i ölüm cezas›na
mahkum etti. Bülent Ersoy ve Hatice Afl›k’a 15’er y›l,
Ahmet Zencirci’ye 5 y›l, ‹HD Denizli fiube Sayman›
Hac› Ahmet Akkaya’ya ise 3 y›l 9 ay hapis cezas›
verildi. DGM, Erdem Albayrak, ‹smail Payat, Ramazan
Zencirci, Hüseyin Ersoy, Kurtulufl gazetesi Denizli
Temsilcisi Yaflar Bilibay, Sevgi Yamaç, Hatice Akkaya,
Fizan Koç, Hüseyin Serinkan, Osman Serinkan ve Ali
‹bin hakk›nda ise beraat karar› verdi. 

‹stanbul DGM’de 18 kifli hakk›nda “T‹KKO üyesi
olduklar›” iddias›yla aç›lan dava 13 Haziran günü
sonuçland›. Duruflmada san›k avukatlar›ndan
Mihriban K›rdök Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lan
genelge nedeniyle müvekkilleri ile görüfllerinin
k›s›tland›¤›n› ve savunma haz›rlayamad›klar›n›
belirterek, “Bunca a¤›r ve idam cezalar›n›n istendi¤i
bir davada san›klar›n savunma yapmalar›n›n
k›s›tlanmas› adil yarg›lanma hakk›n›n ihlalidir.
Verece¤iniz karar hukuki olmayacakt›r” dedi.
Duruflmada san›klardan Muhammet Akyol da dava
dosyas›n›n kendisine ulaflmad›¤›n› ve savunmas›n›
haz›rlayamad›¤›n› söyledi. 

Davada, san›klardan Fedai fiahin, Zeki fiahin,
Muzaffer Acunbay, Seyit Ali U¤ur ve Hasan Rüzgar’a
ölüm cezas› verildi. Fatma Acunbay, Bayram Kama,
Cengiz Polat ve Sami Bolmaz hakk›ndaki ölüm cezas›
karar› ömür boyu hapis cezas›na çevrildi. Sadegül
Özdemir, Muhammet Akyol ve Abdullah Kalay’a
“yasad›fl› örgüt üyeli¤i” ve “gasp” suçundan TCY’nin
168. ve 417. maddeleri uyar›nca 32 y›l 6 ay hapis,
‹smail Kufa ve Kibar Saadet’e “yasad›fl› örgüt üyeli¤i”
suçundan 12 y›l 6 ay, Haydar Güzel’e ise 22 y›l 6 ay
hapis cezas› verildi. Firari san›k Ziyafettin Kopalo¤lu

hakk›ndaki dosyan›n da ayr›lmas›na karar verilen
davada, silahl› çat›flmada ölen Hülya U¤ur hakk›ndaki
dava düfltü, Y›lmaz Y›ld›z hakk›nda ise beraat karar›
verildi. 

“DHKP-C üyesi oldu¤u ve Çank›r› Cezaevi’nde J‹TEM
eleman› oldu¤u iddia edilen Turan Ünal’› öldürdü¤ü”
ileri sürülen Cemalettin Polat hakk›nda aç›lan dava
Haziran ay› içinde sonuçland›. Ankara DGM, Polat’a
TCY’nin 146. maddesi uyar›nca ölüm cezas› verdi. 

S›vas’ta 2 Temmuz 1993 tarihinde 37 kiflinin
öldürülmesi (Bkz. Siyasi Cinayet Davalar›) nedeniyle
50 kifli hakk›nda aç›lan dava 16 Haziran günü Ankara
DGM’de sonuçland›. Duruflmada, 33 kifliye ölüm
cezas›, 17 kifliye hapis cezas› verildi. Ölüm cezas›na
mahkum olanlar›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, Mehmet
Y›lmaz, Adem Kozu, Mustafa U¤ur Yarafl, Faruk
Belkavli, Ömer Demir, Alim Özhan, ‹brahim Duran,
Etem Ceylan, Vahit Kaynar, Turan Kaya, Cafer Tayyar
Soykök. 

Artvin ve ilçelerinde 11 kifliyi öldürdü¤ü iddias›yla
yarg›lanan Adnan Çolak, 23 Haziran günü Zonguldak
1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada ölüm
cezas›na mahkum edildi.

“‹slami Hareket Örgütü’ne üye olduklar›, Hürriyet
gazetesi yöneticisi Çetin Emeç, floförü Ayd›n Ercan,
din araflt›rmac›s› Turan Dursun ve ‹ran uyruklu Ali
Akbar Gorani’yi öldürdükleri” iddias›yla 44 kifli
hakk›nda aç›lan dava 24 Temmuz günü ‹stanbul
DGM’de sonuçland›. Duruflmada, ‹rfan Ça¤r›c›
TCY’nin 146. maddesi uyar›nca ölüm cezas›na
mahkum edildi. DGM, Cengiz Sar›kaya, Ekrem
Baytap, Tamer Aslan ve Mehmet Ali fieker’e ise ayn›
gerekçeyle ömür boyu hapis cezas› verdi. 

Duruflmada, R›dvan Ça¤r›c›, Ziver Kartal, Mehmet
Okatan, Gül Aslan, Avukat Hüsnü Yazgan, Mehmet
Kaya, Kutbettin Gök, Mehmet Zeki Y›ld›r›m, ‹hsan
Deniz ve Mehmet Zeki Deniz de “yasad›fl› örgüt üyesi
olduklar›” gerekçesiyle TCY’nin 168. maddesi uyar›nca
12 y›l 6’flar ay, Abdülkerim Ya¤mur ve Mehmet Salih
Y›ld›z ise “yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k ettikleri”
gerekçesiyle TCY’nin 169. maddesi uyar›nca 3 y›l 9’ar
hapis cezas›na mahkum edildi. Davada 20 san›k beraat
etti, bir san›¤›n da dosyas› ayr›ld›.

“30 Aral›k 1994 gecesi Ankara’dan yolcu olarak
bindikleri otobüse, Hereke yak›nlar›nda silahl› ve
bombal› sald›r›da bulunarak Baflak Kanat (17) ve
aste¤men Neflet Alper’in ölümüne, 24 kiflinin de
yaralanmas›na yol açt›klar›” iddias›yla 7 kifli hakk›nda
aç›lan dava, 21 Eylül günü sonuçland›. ‹stanbul
DGM’de yap›lan duruflmada, tutuklu san›klar Ömer
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Y›ld›r›m ve Mahmut Ulusan, TCY’nin 125. maddesi
uyar›nca ölüm cezas›na mahkum edildi. Tutuklu san›k
Adalet Aktepe Savur’a ise ömür boyu hapis cezas›
verildi. DGM, tutuksuz san›klardan ‹hsan Turan’› da
“Yasad›fl› örgüte yard›m” suçundan 3 y›l 9 ay a¤›r
hapis cezas›na mahkum etti. Davada, Abdurrahman
Çevik, ‹hsan Çevik ve Mehmet Nuri Kaplan hakk›nda
ise beraat karar› verildi. 

Bursa’da anne ve babas›n› öldürttü¤ü gerekçesiyle
yarg›lanan Mert Güven, iki kez ölüm cezas›na
mahkum edildi. Bursa 3. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 2
Ekim günü yap›lan duruflmada, Kaz›m Ayd›n ve U¤ur
Tetik adl› kiral›k katiller de ölüm cezas›na mahkum
edildi. Cinayete yard›mc› olan Y›lmaz Andiç adl›
kifliye ise ömür boyu hapis cezas› verildi. 

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

Yeralt› dünyas›n›n önde gelen isimlerinden Nihat
Akgün’ün 1999 y›l›nda öldürülmesi nedeniyle fiaban
Akan adl› kifli hakk›nda Ocak ay›nda Bak›rköy
Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan ölüm cezas› istemi ile
dava aç›ld›. 

‹stanbul DGM, 24 fiubat günü ifladam› Nesim
Malki’nin öldürülmesi nedeniyle ifladam› Erol Evcil ve
Burhanettin Türkefl hakk›nda ölüm cezas› istemi ile
dava açt›. ‹stanbul 6 No’lu DGM’de görülen davan›n
18 Aral›k günü yap›lan duruflmas›nda da DGM Savc›s›
mütalaas›nda Evcil, Türkefl ve fiükrü Elverdi’ye ölüm
cezas› verilmesini istedi. 

Diyarbak›r DGM Savc›l›¤›, Türkiye’den Kuzey Irak’a
geçmek isterken ç›kan çat›flmada yakalanan 14 PKK
militan› hakk›nda Mart ay›nda dava açt›.
‹ddianamede, Mehmet S›dd›k Emire, Zeki Demira¤aç,
Suriye uyruklu Alaaddin Muhammed fiiho, Güler
Çelik, Osman Akbafl, Nihat Durmufl, Sohbet Y›ld›z,
F›rat Pervane, Azmi Taflanc›k ve Turgay Ural hakk›nda
TCY’nin 125. maddesi uyar›nca ölüm, ‹hsan Taynan,
Erdal K›l›kl›, Çetin Baltafl ve S.E. (12) hakk›nda da 12
y›l 6 aydan 15 y›la kadar hapis cezas› istendi.

Adana Cumhuriyet Savc›s› Sacit Kayasu, Mart ay›
içinde 12 Eylül 1980 askeri darbesinin lideri,
Türkiye’nin 7. Cumhurbaflkan› Kenan Evren hakk›nda
“ihtilal yaparak anayasal düzeni zorla de¤ifltirdi¤i”
iddias›yla TCY’nin 146. maddesi uyar›nca ölüm cezas›
istemiyle dava açt›. ‹ddianamede, 30 A¤ustos 1980 ve
12 Eylül 1980 tarihleri aras›nda söz konusu suçun
ifllendi¤i belirtildi. Daha önce de Ankara DGM’de
ayn› istemle dava aç›ld›¤›n› belirten Sacit Kayasu
davan›n örtbas edildi¤ini ileri sürerek, bu nedenle
suçun zamanafl›m›na u¤ramamas› için tekrar dava
açt›¤›n› belirtti. Haz›rlad›¤› iddianameyi Adana
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na veren Kayasu, 29 Mart
günü 14 günlük rapor ald›¤›n›, raporunun bitmesinin
ard›ndan emekliye ayr›laca¤›n› bildirdi. Kayasu’nun
iddianamesi önce takipsizlikle sonuçland›. Ard›ndan

Tarsus A¤›r Ceza Mahkemesi’ne yapt›¤› itiraz da
“Anayasa’n›n geçici 15. maddesi uyar›nca Evren
hakk›nda dava aç›lamayaca¤›” gerekçesi ile
reddedildi. 

Bu arada Adalet Bakanl›¤› Cumhuriyet Savc›s› Sacit
Kayasu hakk›nda “savc›l›k yetkilerini keyfi kulland›¤›”
iddias›yla idari soruflturma bafllatt›. Hakimler ve
Savc›lar Yüksek Kurulu (HSYK) Nisan ay›nda
Kayasu’ya k›nama cezas› verdi. Kayasu daha sonra da
HSYK taraf›ndan görevinden uzaklaflt›r›ld›. 

Adana’n›n Ceyhan ilçesinde intihar girifliminde
bulunan ve k›z› Nurgüzel Elbistanl›’ya (7) böcek ilac›
vererek ölümüne neden olan Sultan Elbistanl›
hakk›nda ölüm cezas› istemiyle aç›lan davaya 31 Mart
günü Ceyhan A¤›r Ceza Mahkemesi’nde baflland›. 

Hizbullah itirafç›s› Cemil Meygil hakk›nda Nisan
ay›nda Dr. Zeki Tanr›kulu (2 Eylül 1993) ve 13 kiflinin
öldürülmesinden sorumlu oldu¤u gerekçesiyle ölüm
cezas› istemiyle dava aç›ld›. 

‹stanbul DGM Savc›l›¤›, Nisan ay› içinde “Hizbullah
üyesi olduklar›, 23 kiflinin öldürülmesi, 18 kiflinin de
kaç›r›lmas› eylemlerine kat›ld›klar›” gerekçesiyle
Mehmet Emin Ekinci, Mehmet Cemil Erez ve Abit
Taflan hakk›nda ölüm cezas› istemiyle dava açt›.
Davada, Mehmet Emin Kanl›b›çak ve Ali At›m’›n ise
“örgüt üyesi olduklar›” gerekçesiyle 15 y›lla 22 y›l 6
ay aras›nda hapis cezas›na mahkum edilmesi istendi. 

Bursa Cumhuriyet Savc›l›¤› da ayn› eylemler
nedeniyle Nisan ay› bafl›nda 15’i tutuklu, biri g›yabi
tutuklu 22 kifli hakk›nda dava açt›. Davada, ‹brahim
Evliyao¤lu hakk›nda ölüm, di¤er san›klar hakk›nda
hapis cezas› istendi. 

Ankara DGM Savc›l›¤› ayn› gerekçeyle Emin Alpsoy,
Mustafa Gürlüer ve fieyhmus Alpsoy adl› kifliler
hakk›nda ölüm cezas› istemiyle dava açt›. Davada
ayr›ca Dr. Abdurrahman Alpsoy ve Baflbakanl›k ‹dari
ve Mali ‹fller Daire Baflkanl›¤›’nda memur olarak
çal›flan Abdülsamet Y›ld›z’›n da aralar›nda bulundu¤u
25 kifli hakk›nda 15 y›lla 22 y›l, 3 kifli hakk›nda 4 y›l
6 ayla 7 y›l 6 ay, bir kifli hakk›nda ise 3 y›l hapis
cezas› istendi.

Diyarbak›r DGM Savc›l›¤›, Nisan ay› ortalar›nda PKK
lideri Abdullah Öcalan’›n kardefli Osman Öcalan
hakk›nda TCY’nin 125. maddesi uyar›nca ölüm cezas›
istemiyle dava açt›. ‹ddianamede, PKK Merkez Komite
üyesi Osman Öcalan’›n “örgütün siyasetinin ve
stratejisinin belirlenmesine katk›lar› nedeniyle PKK
eylemlerinden do¤rudan sorumlu oldu¤u” öne
sürüldü. 

Diyarbak›r DGM Savc›l›¤›, “Hizbullah örgütü üyesi
olduklar› ve 1992-1993 y›llar›nda Diyarbak›r’›n Silvan
ilçesinde 10 kifliyi öldürdükleri” iddias›yla Musa
Daflk›n ve Abdulcabbar K›rtay hakk›nda ölüm cezas›
istemi ile dava açt›. 
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Diyarbak›r DGM Savc›l›¤›, May›s ay› içinde “radikal
‹slamc› Vasat örgütü üyesi olduklar› ve fianl›urfa’n›n
Birecik ilçesinde 30 Mart günü düzenlenen ev
bask›n›nda Ali Osman Sar›çal› adl› polisi
öldürdükleri” iddias›yla ev bask›n›nda yakalanan
Mehmet Murat Yürekli hakk›nda ölüm, tutuklu
san›klar Bahri Bozok, Abdullah Çetin, Mehmet fiah
Yürekli, Salih Arslan, Abdullah Ferit Erkan, Hasan
Y›ld›r›mda¤›, Mehmet Özdalar, Suat Temel ve
tutuksuz san›k ‹brahim Halil Özbiber hakk›nda da
“yasad›fl› örgüt üyeli¤i” iddias›yla 15 y›la kadar hapis
cezas› istemiyle dava açt›. 

Diyarbak›r DGM Savc›l›¤›, “radikal ‹slamc› Hizbullah
örgütü üyesi olduklar›” gerekçesiyle 70 kifli hakk›nda
dava açt›. ‹ddianamede, bir san›k hakk›nda ölüm, 39
tutuklu ve 30 tutuksuz san›k hakk›nda ise 15 y›la
kadar hapis cezas› istendi. 

Diyarbak›r DGM Savc›l›¤› May›s ay› sonlar›nda,
“Hizbullah örgütü üyesi” ve toplam 156 kiflinin
ölümünden sorumlu olduklar› iddias›yla yarg›lanan
Cemal Tutar ve Edip Gümüfl’ün de aralar›nda
bulundu¤u 15 kifli hakk›nda dava açt›. ‹ddianamede,
Cemal Tutar, Edip Gümüfl, Fuat Balca, Mehmet Faysal
Bozkufl, Abdülkerim Kaya, Mehmet Özdemir, Mahmut
Demir, Kemal Gülflen, Yunus Avc›, Sinan Yakut ve
Mehmet Ezme hakk›nda TCY’nin 146. maddesi
uyar›nca ölüm cezas›, Fahrettin Özdemir, Nurettin
Karabulut ve Abdulkudus Yersiz hakk›nda da “yasad›fl›
örgüt üyesi olduklar›” iddias›yla 15 y›la kadar hapis
cezas› istendi. 

10 Temmuz günü bafllayan davada, iddianamenin
okunmas›n›n ard›ndan söz alan Edip Gümüfl ve Cemal
Tutar, itirafç› olduklar› yolundaki haberleri
yalanlad›lar. San›klardan Fahrettin Özdemir ise
gözalt›nda iflkenceye maruz kald›¤›n› söyledi.
Abdulkudus Yersiz adl› san›k ise itirafç› olmak
istedi¤ini belirtti.

11 Eylül günü yap›lan duruflmada, san›klardan Edip
Gümüfl, örgütün arflivleme çal›flmalar›ndan sorumlu
oldu¤unu belirtti. Cemal Tutar da 17 Ocak günü
‹stanbul’un Beykoz semtinde yap›lan ev bask›n›nda
yakaland›ktan sonra ‹stanbul ve Diyarbak›r Emniyet
Müdürlüklerinde toplam 180 gün gözalt›nda
tutuldu¤unu belirterek, flunlar› söyledi:

“Tutukland›ktan sonra cezaevine konmam gerekirken,
beni Terörle Mücadele fiubesi’ne götürdüler.
Psikolojik olarak çökertilerek, itirafç› olmaya
zorland›m. ‹lk duruflmadan 5 gün önce iddianame
elime geçti. Bu nedenle savunma yapmam›flt›m.
Duruflmadan 4 gün sonra da hakim karar›yla tekrar
Diyarbak›r Emniyet Müdürlü¤ü’nde 20 gün gözalt›na
al›nd›m, hiç sorgulanmad›m. Bu sebeplerden dolay›
savunma yapm›yorum. Mahkemeden güvence
istiyorum. Polisin keyfi uygulamalar›na karfl› bu tavr›
koyuyorum. Bu koflullar kalkt›¤›nda savunma
yapaca¤›m.” 

Gümüfl, itirafç› Abdülaziz Tunç’u tan›d›¤›n› ve birlikte
örgütsel çal›flmalar yapt›klar›n› belirterek “Tunç,
örgütün meflhur sorgucusudur. Velio¤lu’dan ald›¤›
talimatlarla sorgulamalar› gerçeklefltirirdi. Bu
sorgulamalarda kimin öldü¤ü, kimin yaflad›¤›
hakk›nda bilgim yok” dedi. San›klardan Mehmet
Feysal Bozkufl gözalt›nda iflkence gördü¤ünü anlatt›
ve Piflmanl›k Yasas›’ndan yararlanmak istedi¤ini
söyledi. 

Diyarbak›r DGM’de 3 Kas›m günü yap›lan duruflmada
söz alan Cemal Tutar, “Yüzlerce insan cezaevlerinde
Hizbullah mensubu diye iflkence ve gayri insan›
muameleler görüyor. Tek bir iflaret ile bu insanlar
harekete geçebilir. Cezaevleri kan gölüne dönüflebilir.
Her isyan Elaz›¤’daki gibi, kans›z bitmeyebilir” dedi. 

Özgür Gündem ve Özgür Ülke gazetelerinin muhabir
ve da¤›t›mc›lar›n›n öldürülmesinde rol oynad›klar›n›
aç›klayan Tutar, “PKK’nin yay›n organlar›nda çal›flan
muhabirler, devlet ve çetelerle birlikte çal›flt›¤›m›z›
yaz›p bizi karal›yorlard›. Bizi bu flekilde karalad›klar›
için Özgür Gündem ve Özgür Ülke gazetelerinin
muhabirlerine eylem yapt›k. Böylece gazetelerin
bölgeye giriflini baflar›l› bir flekilde yasaklad›k” dedi.
PKK ve devlet taraf›ndan ifllenen cinayetlerin yan›s›ra
adli olaylar›n da kendilerine yüklenmek istendi¤ini
ileri süren Tutar, kendisinin herhangi bir silahl›
sald›r›ya kat›lmad›¤›n› iddia etti. Tutar, iddianamede
adlar› geçen kiflilerin bu eylemler ile ilgileri
olmad›¤›n› savunarak, “E¤er verece¤im bilgiler
kamuoyuna aç›klanmazsa, eylem gruplar›nda yer alan
kiflilerin isimlerini aç›klayabilirim” dedi. ‹stanbul
Beykoz’da örgüt lideri Hüseyin Velio¤lu’nun
öldürüldü¤ü operasyon s›ras›nda birçok belgeyi imha
ettiklerini belirten Tutar, operasyonda ele geçen
binlerce dolar ve mark›n polis kay›tlar›na geçmedi¤ini
söyledi.

18 Aral›k günü yap›lan duruflmada, söz alan
san›klardan Kemal Gülflen, bölgede yap›lan
eylemlerden güvenlik görevlilerinin haberdar
oldu¤unu belirterek, Diyarbak›r E Tipi Cezaevinde ölü
bulunan Hizbullah üyesi Cemal Uçar’›n (24 Kas›m
1999) da devlet taraf›ndan öldürüldü¤ünü öne sürdü.
Cemal Tutar da, “Zübeyir Alkaç ve Ramazan Ayd›n
Bilge adl› ö¤retmenler PKK’l› olduklar› için Hizbullah
taraf›ndan öldürüldüler. Bunlar okulda PKK’ya taban
oluflturduklar› için öldürüldüler.” dedi. 

Bak›rköy Cumhuriyet Savc›l›¤›, Hollanda’da
uyuflturucu kaçakç›l›¤› suçundan tutuklu bulunan
Hüseyin Baybaflin hakk›nda 9 Kas›m 1997 tarihinde
‹stanbul Bak›rköy’de Sad›k Süleyman Öge adl› kiflinin
öldürülmesinden sorumlu oldu¤u iddias›yla ölüm
cezas› istemiyle dava açt›. Dava, daha sonra
görevsizlik karar› verilerek ‹stanbul DGM’ye
gönderildi. 

Denizli’de Yusuf Batur adl› ö¤retmeni öldüren ‹mdat
Niyaz adl› ö¤renci hakk›nda TCY’nin 450. maddesi



uyar›nca ölüm cezas› istemiyle aç›lan dava 5 Temmuz
günü Denizli 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde bafllad›. 

Ankara DGM Savc›l›¤›, Temmuz ay›nda “U¤ur
Mumcu, Prof. Ahmet Taner K›fllal›, Prof. Muammer
Aksoy ile Doç. Dr. Bahriye Üçok cinayetlerine
kar›flt›klar› ve ‘Tevhit, Selam ve Kudüs Ordusu’ adl›
radikal ‹slamc› örgütlere üye olduklar›” iddia edilen
17 kifli hakk›nda dava açt›. ‹ddianamede, Necdet
Yüksel, Ferhan Özmen, Hakk› Selçuk fianl›, Yusuf
Karakufl, Muzaffer Da¤deviren, Abdülhamit Çelik,
Fatih Ayd›n, Hasan K›l›ç ve Mehmet fiahin hakk›nda
TCY’nin “Anayasal düzeni y›kmaya kalk›flmak”
suçunu düzenleyen 146/1. maddesi uyar›nca ölüm
cezas› istendi. (Bkz. Siyasi Cinayet Davalar›)

Adana Cumhuriyet Savc›l›¤›, “Hizbullah üyesi
olduklar› ve aralar›nda 16 Temmuz 1998 tarihinde
Mersin’e kaç›r›lan islamc› yazar Konca Kurifl ile HEP
milletvekillerinden Mehmet Sincar’›n da bulundu¤u
24 kiflinin ölümünden sorumlu olduklar›” iddias›yla
Musa Özer, Salih Y›ld›r›m, Ali R›za Yöndem, Enver
Kaplan, Hasan Tilki, Zülküf Yüce, Vehbi Erdo¤an,
Hamit Çöklü, Mehmet Remzi Kaya ve Mahmut
Emino¤lu hakk›nda Temmuz ay› ortalar›nda ölüm
cezas› istemiyle dava açt›.

Diyarbak›r DGM Savc›l›¤›, A¤ustos ay›nda “Hizbullah
üyesi oldu¤u ve çok say›da eyleme kat›ld›¤›” iddia
edilen Nurettin Erzik adl› kifli hakk›nda ölüm cezas›
istemiyle dava açt›. 

1993 y›l›nda 5 kifliyi öldürdükleri ve 10 kifliyi de
yaralad›klar› ve Hizbullah örgütüne üye olduklar›
belirtilen Abdullah Yalç›n ve Süleyman Koraltan’›n
TCY’nin 146. maddesi uyar›nca ölüm cezas› istemi ile
Diyarbak›r DGM’de yarg›lanmalar›na 11 A¤ustos
günü baflland›. 

Diyarbak›r DGM, A¤ustos ay›nda Mecit Damar ve
Ayd›n Akgün hakk›nda 10 kifliyi öldürdükleri, 13
kifliyi de yaralad›klar› iddias› ile ölüm cezas› istemi ile
dava açt›.

‹stanbul Beykoz’da bir eve 17 Ocak günü yap›lan
bask›nda Hizbullah örgütünün lideri Hüseyin
Velio¤lu’nun öldürülmesinden sonra gözalt›na al›nan
11 kifli hakk›nda, “örgütün üst düzey yöneticileri
olduklar›” iddias›yla aç›lan dava 22 A¤ustos günü
‹stanbul DGM’de bafllad›. San›klardan Hac› ‹nan’›n,
Hizbullah örgütünün askeri kanat, ‹lyas Kutulman’›n
da ‹stanbul sorumlusu oldu¤u, Abdülsettar
Y›ld›zbakan, Burhan Ekineker, Mehmet Bayram Eren
ve Sebahattin Alkan’›n birçok adam kaç›rma ve
sorgulayarak öldürme eylemlerine kar›flt›klar› öne
sürülen iddianamede, san›klar›n “Anayasal düzeni

silah zoruyla de¤ifltirmeye kalk›flmak” suçundan
TCY’nin 146/1. maddesi uyar›nca ölüm cezas›na
mahkum edilmesi istendi. ‹ddianamede, Enver
K›l›çarslan, Abdullah Beldek, Ahmet Kortuk, Salih Kifli
ve Benan Kutulman’›n da, “Yasad›fl› örgüt üyesi
olmak” suçundan 15 ile 22 y›l 6 ay aras›nda hapis
cezas›na mahkum edilmesi istendi. 

Ankara DGM Savc›l›¤›, Ekim ay› içinde Cumhuriyet
gazetesi yazar› Prof. Dr. Ahmet Taner K›fllal›’ya 21
Ekim 1999 tarihinde düzenlenen bombal› sald›r›ya
kar›flt›¤› iddias›yla tutuklanan Rüfltü Aytufan hakk›nda
ölüm cezas› istemiyle dava açt›. ‹ddianamede,
Aytufan ile birlikte yakalanan Dervifl Polat, Yüksel
Pekdemir ve ‹smail Koçhan hakk›nda da “örgüte
yard›m ve yatakl›k ettikleri” iddias›yla TCY’nin 169.
maddesi uyar›nca 7 y›l 6 aya kadar hapis cezas›
istendi. 

A¤ustos ay›nda “merkezi Pakistan’da bulunan Tebli¤
Cemaati Örgütü”nün üyesi olduklar›” iddias›yla
Kahramanmarafl’ta gözalt›na al›nan fieyh Hamit
Bahçe, Recep fientür, Gazi Ceren ve Taner Büyük adl›
kifliler hakk›nda Malatya DGM Savc›l›¤› taraf›ndan
ölüm cezas› istemiyle dava aç›ld›. 

Diyarbak›r’›n Ba¤lar semtindeki bir eve 11 Ekim günü
yap›lan bask›nda yakalanan Leyla Gülsever, Remziye
Solmaz ve Cuma Güzel hakk›nda “Hizbullah üyesi
olduklar› ve ev bask›n›nda Adem Bayrakç› adl› polisi
öldürdükleri” iddias›yla TCY’nin 146. maddesi
uyar›nca ölüm cezas› istemi ile dava aç›ld›.

Diyarbak›r’da evden kaçan k›z› Demet Yarg›’y› (17)
b›çaklayarak öldüren babas› Zeydin Yarg› hakk›nda
Kas›m ay›nda ölüm cezas› istemi ile dava aç›ld›. 

20 Ekim günü Diyarbak›r’›n Hatboyu semtinde bir
evde ç›kan çat›flmada Mehmet Zengin adl› polisin
öldürülmesi nedeniyle Hizbullah üyesi oldu¤u öne
sürülen Yunus Aysu hakk›nda ölüm cezas› istemiyle
dava aç›ld›. Ayn› evde yakalanan Mukadder
Selambo¤a hakk›nda ise “Örgüte yard›m ve yatakl›k
etti¤i” iddias›yla TCY’nin 169. maddesi uyar›nca 3 y›l
9 ay hapis cezas› istendi. 

Diyarbak›r DGM Savc›l›¤›, Aral›k ay› içinde Ramazan
Akyol adl› kifli hakk›nda, “Hizbullah üyesi oldu¤u ve
dört kiflinin öldürülmesi eyleminde, tetikçilere yard›m
etti¤i” gerekçesiyle ölüm cezas› istemiyle dava açt›.
Davada, Kenan Gökboru, Mehmet S›dd›k ‹pek, Esat
Durmaz, Muzaffer Aslangiray, Mehmet Siraç Aslan ve
F›rat Serik adl› kifliler hakk›nda da “Hizbullah için
para toplad›klar›” iddias›yla TCY’nin 169. maddesi
uyar›nca hapis cezas› verilmesi istendi.
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Kolluk güçleri, daha önceki y›llara göre azalmas›na
karfl›n 2000 y›l›nda da çok say›da yarg›s›z infaz
eyleminden sorumlu tutuldu. Gerek “yarg›s›z infaz”
olgular›yla ilgili olarak kolluk güçlerine
dokunulmazl›k getiren tutum ve uygulamalar, gerekse
yasalar›n kolluk güçlerine tan›d›¤› atefl etme yetkisinin
s›n›rs›z olmas›, bu dönemde de yaflam hakk›na ciddi
bir tehdit oluflturmaya devam etti. T‹HV’nin
belirlemelerine göre 2000 y›l›nda yarg›s›z infaz
olaylar›nda en az 47 sivil ve 6 polis öldü.7

Yarg›s›z ‹nfaz Olaylar›

X.X., X.X.

Ocak ay› bafl›nda mazot satmak için ‹ran’dan
Türkiye’ye geçen ve isimleri ö¤renilemeyen iki ‹ran
vatandafl› askerler taraf›ndan öldürüldü. Edinilen
bilgiye göre olay flöyle geliflti:

“Mazot satmak üzere ‹ran’›n Hoy kentine ba¤l› Sturefl
köyünden Türkiye’ye geçen 20 ‹ranl›, Van’›n Baflkale
ilçesine ba¤l› K›z›lca köyünde Tahir ‹kebafl adl› kiflinin
evinde topland›. Geçitvermez Karakolu’na ba¤l›
askerler 1 Ocak akflam› eve bask›n yaparak söz
konusu 20 kifliyi gözalt›na almak istediler. Askerler,
bask›n s›ras›nda kendilerine direndiklerini öne
sürdükleri iki ‹ranl›y› silahla tarad›lar.”

Öldürülen ‹ranl›lardan birinin cesedinin askerler
taraf›ndan Baflkale’ye götürüldü¤ü, gözalt›na al›nan
18 kiflinin de paralar›na el konularak s›n›rd›fl› edildi¤i
bildirildi.

Hüseyin Velio¤lu

‹stanbul Beykoz’da 17 Ocak günü Hizbullah’›n hücre
evi oldu¤u iddia edilen bir eve polisler taraf›ndan
düzenlenen bask›nda, “Radikal ‹slamc› Hizbullah
örgütünün ‹lim kanad›n›n kurucusu” oldu¤u belirtilen
Hüseyin Velio¤lu öldürüldü. Operasyonda örgütün üst
düzey isimlerinden oldu¤u belirtilen Edip Gümüfl ve
Cemal Tutar adl› kifliler ise sa¤ olarak yakaland›.

Olay›n ard›ndan Velio¤lu’nun öldürüldü¤ü
operasyona kat›lan 20 polis memuru hakk›nda 6 Mart
günü “faili belli olmayacak flekilde adam öldürmek”
suçlamas›yla dava aç›ld›. Haziran ay›nda ‹stanbul
Üsküdar 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde bafllayan dava,
30 Kas›m günü sonuçland›. Davada, 20 polis memuru
hakk›nda beraat karar› verildi. 

Hakan Kilimci

Hizbullah örgütüne karfl› sürdürülen operasyonlar
çerçevesinde Konya’n›n Akflehir ilçesinde ‹BDA/C
üyesi oldu¤u ileri sürülen bir kiflinin evine 25 Ocak
günü bask›n düzenlendi. Bask›n s›ras›nda söz konusu
kiflinin kardefli oldu¤u ö¤renilen Hakan Kilimci, “dur
ihtar›na uymad›¤›” gerekçesiyle polisler taraf›ndan
öldürüldü.

fieyho Bayol

fianl›urfa’n›n Ceylanp›nar ilçesinde Hizbullah
sorumlusu oldu¤u ileri sürülen Mehmet Bayol ve Lütfü
Bayol adl› kardefllerin babas› fieyho Bayol’un (65)
evine 7 fiubat günü bask›n düzenlendi. Saat 03.00
s›ralar›nda yap›lan bask›nda fieyho Bayol öldürüldü.
Polis yetkilileri Lütfü ve Mehmet Bayol’un evde
olmad›¤›n› ve fieyho Bayol’un da çat›flmada
öldürüldü¤ünü ileri sürdüler. 

fieyho Bayol’un öldürülmesi nedeniyle daha sonra
Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan soruflturma aç›ld›.
fieyho Bayol’un di¤er o¤lu Cuma Bayol da
gazetecilere yapt›¤› aç›klamada, “Evde çat›flmaya
girecek kimse yoktu. Polis kap›y› çald›¤›nda da babam
pijamas›yla d›flar› ç›km›fl ve atefl aç›lm›fl. 2 el atefl
edilmifl ve babam kap›n›n önüne düflmüfl” dedi.

Hasan Hekimbin Mustafa

10 fiubat günü fianl›urfa’n›n Suruç ilçesi yak›nlar›nda
Kendirci ve Çaykara köyleri aras›ndaki bölgede,
Türkiye-Suriye s›n›r›n› geçmeye çal›flan Hasan
Hekimbin Mustafa askerler taraf›ndan öldürüldü.

Aziz Tokay

Adapazar›’n›n Hendek ilçesine ba¤l› Bakacak
köyünde Aziz Tokay, jandarmalar›n “dur ihtar›”na
uymad›¤› gerekçesiyle öldürüldü. “Tecavüz” ve
“h›rs›zl›k” iddialar›yla hakk›nda g›yabi tutuklama
karar› oldu¤u belirtilen Aziz Tokay’›n evine 13 fiubat
günü jandarmalar taraf›ndan bask›n düzenlendi¤i,
ancak Tokay’›n “teslim ol” ça¤r›s›na uymayarak
kaçmak isterken vuruldu¤u öne sürüldü

Sebahattin Sap, Mehmet Nuri Balka, Nuri Baran,
Zahir Hayva, Murat Hayva, Mehmet Ünver (polis),
Naci Akçay (polis), Vahit Uslu (polis), Harun
Karabulut (polis), Mustafa Kemal Aç›kgöz (polis)

14 fiubat günü Van Vali Mithatbey mahallesinde bir
eve düzenlenen bask›nda, Mehmet Ünver ve Naci
Akçay adl› polisler ile “Hizbullah üyesi olduklar›”
iddia edilen Sebahattin Sap, Mehmet Nuri Balka ve
Nuri Baran adl› kifliler öldü. Ayn› gün Yenimahalle
fierefiye caddesi 4. sokakta bulunan bir eve
düzenlenen bask›nda da, Zahir Hayva ve Murat
Hayva adl› Hizbullah militanlar› ile Vahit Uslu,
Harun Karabulut ve Mustafa Kemal Aç›kgöz adl›
polisler öldü.

fierif fiimdi (fiemdi)

Mardin’in Saraço¤lu mahallesinde bulunan bir eve 24
fiubat gecesi düzenlenen bask›nda fierif fiimdi (fiemdi)
adl› kifli öldürüldü. Polis yetkilileri, fierif fiimdi’nin
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“PKK militan› oldu¤unu ve polisle çat›flmaya girdi¤ini”
iddia ettiler. Bas›lan evin sahibi ‹sa Günay’›n evde
polisler taraf›ndan a¤›r bir biçimde dövüldü¤ü ve
kaburgalar›n›n k›r›ld›¤› bildirildi. 

‹sa Günay ile hamile efli Cemile Günay ve k›z›
Gülbarin Günay daha sonra gözalt›na al›nd›. ‹sa
Günay’›n iflkence nedeniyle 25 fiubat günü Mardin
Devlet Hastanesi’ne kald›r›ld›¤›, daha sonra da
Diyarbak›r Devlet Hastanesi’ne gönderildi¤i ö¤renildi.
Görgü tan›klar›, Saraço¤lu mahallesinin özel tim
görevlileri ve polisler taraf›ndan saat 19.00 s›ralar›nda
ablukaya al›nd›¤›n› ve daha sonra silah sesleri
duyuldu¤unu bildirdiler. Görgü tan›klar›, özel tim
görevlilerinin eve yaklafl›k yar›m saat süreyle atefl
açt›¤›n› kaydettiler. 

Mehmet Yalç›n

Çorum’da 3 Nisan günü Mehmet Yalç›n adl› kifli,
jandarmalar taraf›ndan öldürüldü. Edinilen bilgiye
göre, Çorum’un Mecitözü ilçesindeki cezaevinden,
tedavi için Çorum Devlet Hastanesi’ne getirilen
Hüseyin Tekçam adl› adli tutuklu hastaneden
ayr›ld›ktan sonra midesinin buland›¤› bahanesi ile
cezaevi arac›ndan indi ve kendisini izleyen akrabas›
Mehmet Yalç›n’›n arabas›na bindi. Jandarmalar›n, dur
ihtar›na uymayan araca, Gazi caddesinde trafi¤e
tak›ld›¤› halde atefl açmas› üzerine yaralanan Mehmet
Yalç›n, kald›r›ld›¤› hastanede öldü.

Yaflar (Haflim) Y›lmaz

9 Nisan günü ‹zmir’in Balçova ilçesinde iki evi
soyduklar› ve bir arabay› çalmaya çal›flt›klar› ileri
sürülen iki kifliye, bölgede devriye görevi yapan
polisler taraf›ndan atefl aç›ld›. Atefl sonucu, Yaflar
(Haflim) Y›lmaz adl› kifli öldü. Yaflar Y›lmaz’›n “dur
ihtar›nda” bulunan polislere gaz tabancas› gösterdi¤ini
ve ard›ndan kaçmaya bafllad›¤›n› iddia eden polis
yetkilileri, Y›lmaz’›n durmamas› üzerine uyar› atefli
aç›ld›¤›n›, daha sonra hedef gözetilerek atefl edildi¤ini
öne sürdüler. Yaflar Y›lmaz’a atefl eden Özdemir
Pesen adl› polis de savc›l›kta verdi¤i ifadede “‹ki el
havaya atefl ettim. Baflka bir soka¤a girdiler. Karanl›k
oldu¤u için koflarken düfltüm. Bu s›rada silah yine atefl
ald›. O zaman vurulmufl olabilir. Hedef gözetmedim”
dedi. Özdemir Pesen tutuksuz yarg›lanmak üzere
serbest b›rak›ld›.

Özdemir Pesen’in yarg›lanmas›na 29 Haziran günü
‹zmir 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde baflland›.
Duruflmada ifade veren Pesen, Yaflar Y›lmaz ve Metin
Sülük adl› kiflileri h›rs›zl›k yaparken gördüklerini ve
kovalamaya bafllad›klar›n› söyledi. Özdemir Pesen,
kovalamaca s›ras›nda düfltü¤ünü ve silah›n›n atefl
ald›¤›n› belirtti. 

Duruflmada tan›k olarak dinlenen Metin Sülük, olay
günü Yaflar Y›lmaz’›n h›rs›zl›k yapt›¤›n› kendisinin de
onu bekledi¤ini belirterek, “Polis memuru alkollüydü,
bizde tabanca yoktu. Sadece küçük bir b›çak vard›.

Korkup kaç›nca atefl ettiler” dedi. Sülük duruflman›n
ard›ndan polisler taraf›ndan arand›¤› gerekçesiyle
gözalt›na al›nd›.

Cesim Baflak

Kocaeli’nin Gebze ilçesine ba¤l› Dilovas› beldesinde
16 Nisan günü silah kaçakç›lar›n›n bulundu¤u ihbar›
üzerine bir eve polisler taraf›ndan yap›lan bask›nda,
kaçakç›larla polisler aras›nda çat›flma ç›kt›¤› ve Cesim
Baflak adl› kiflinin öldü¤ü bildirildi.

Nejat K›z›l›rmak

19 Nisan günü Batman’›n Pazaryeri mahallesinde
polislerin “dur ihtar›na” uymad›¤› ileri sürülen ve PKK
militan› oldu¤u iddia edilen Nejat K›z›l›rmak adl› kifli
öldürüldü. Polis yetkilileri, “dur ihtar›” üzerine atefl
ederek kaçmaya çal›flan kiflinin Mahmut Gündüz adl›
emekli polisin evinin bahçesine girdi¤ini ve 15 dakika
kadar süren çat›flmada öldürüldü¤ünü iddia ettiler.

Olay›n ard›ndan Batman’da yap›lan ev bask›n› ve
operasyonlarda HADEP’li Belediye Meclis üyesi
Mehmet Adl›¤, ‹hsan Silmifl, Zozan Toprak, Salih
Acar, M. Ali Sar› ve Fehmi Toprak gözalt›na al›nd›.

X.X.

Suriye’nin Mumbat›h köyünden 27 Nisan günü
fianl›urfa’n›n Akçakale ilçesine geçmek isteyen bir
gruba “dur ihtar›”nda bulunan güvenlik güçlerinin
atefl aç›lmas› sonucu ad› ö¤renilemeyen bir kifli
öldürüldü.

Muhammet Cihangir, Muhammet Sebu, Ahmet
Aflkaraluet, Salim Rahimi, Makbul X., Necip Nevbu,
Nur Muhammeta¤a, Nas›r Ahmet, Ali Asker

8 May›s gecesi ‹ran s›n›r›ndan Türkiye’ye geçmek
isteyen mültecilere güvenlik güçlerinin açt›¤› atefl
sonucu 9 mülteci öldü, 5 mülteci de yaraland›.
Edinilen bilgiye göre A¤r›’n›n Do¤ubeyaz›t ilçesindeki
Gürbulak gümrük kap›s›ndan Türkiye’ye girmek
isteyen Afganistan, Bangladefl ve Pakistan uyruklu 153
mülteciye “s›n›r› ihlal ettikleri” ve “dur ihtar›na
uymad›klar›” gerekçesiyle atefl aç›ld›. Aç›lan atefl
sonucu Bangladefl uyruklu Muhammet Cihangir,
Muhammet Sebu, Ahmet Aflkaraluet, Salim Rahimi,
soyad› belirlenemeyen Makbul, Afganistan uyruklu
Necip Nevbu, Nur Muhammeta¤a, Nas›r Ahmet ve
Pakistan uyruklu Ali Asker adl› mülteciler öldü.
Yaralanan Muhammed Bilal Erzurum Numune
Hastanesi’nde, ‹shak R›zai (23), Mahmut Eflref (40),
Ahmet Akbarni (26) ve Mehmet Ali Fazlu (32) I¤d›r
Devlet Hastanesi’nde tedavi alt›na al›nd›. 

Veysi Özen

Hizbullah örgütüne yönelik operasyonlar
çerçevesinde 20 May›s günü ‹stanbul Kartal Kurfal›
mahallesinde bir eve düzenlenen bask›nda ç›kan
çat›flmada Veysi Özen adl› kiflinin öldü¤ü, Murat
Cezmi Erbay adl› polisin de hafif yaraland›¤› bildirildi. 

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2000 Yarg›s›z ‹nfaz

32 Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›



Selim Aydar, Rahmetullah Korkmaz, Abdülvahit Kara

20 May›s günü Adana Mithatpafla mahallesindeki bir
eve Hizbullah operasyonlar› kapsam›nda düzenlenen
bask›nda 45 dakika süren bir çat›flma ç›kt›¤› bildirildi.
Eve at›lan gaz bombalar›ndan etkilenerek d›flar›ya
ç›kmaya çal›flan Selim Aydar, Rahmetullah Korkmaz
ve Abdülvahit Kara adl› kiflilerin kap›n›n önünde
öldürüldükleri ö¤renildi. Ayn› operasyonda üzerinden
Haf›z Karatafl ad›na sahte kimlik ç›kan Ali R›za
Yöndem, yaral› olarak gözalt›na al›nd›. 

Mehmet Gök, Nejat Uzun (polis)

Hizbullah üyesi oldu¤u iddias›yla gözalt›na al›nan
Nihat Özmen’in yer göstermesi üzerine Mehmet Gök
adl› kiflinin evine 27 May›s günü bask›n düzenlendi.
Evden at›lan bir bomban›n patlamas› sonucu özel tim
görevlisi Nejat Uzun öldü. Daha sonra ç›kan
çat›flmada üzerinden Mehmet Do¤an Alagöz ad›na
düzenlenmifl kimlik bulunan A¤r›’da imaml›k yapan
Mehmet Gök adl› kifli öldü. Yaklafl›k bir saat süren
çat›flma s›ras›nda evde bulunan Nihat Özmen’in efli
fiefika Özmen ile çocuklar› Recep Özmen (6) ve Bilal
Özmen’in (5) yara almadan evden ç›kar›ld›¤› belirtildi. 

Cemal Muhari

Türkiye’nin güneyinden Hezil Çay› üzerinde 24
Haziran günü s›n›r› geçmeye çal›flan 3 kifliye askerler
taraf›ndan atefl aç›ld›. Süleymaniye (Kuzey Irak)
do¤umlu Cemal Muhari’nin öldürüldü¤ü olayda,
Mustafa Baran ve Ziyan Baran adl› kifliler yaraland›. 

Celal Tümer

2 Temmuz günü saat 08.00 s›ralar›nda Ankara’n›n
Mamak ilçesinde Celal Tümer adl› kifli polisler
taraf›ndan öldürüldü. “Bir kiflinin elinde silahla
dolaflt›¤›” ihbar› üzerine Mamak Alt›a¤aç mahallesine
giden polislerin, Celal Tümer’i silah›n› teslim etmesi
için uyard›klar› ileri sürüldü. Ancak elindeki silah›
polislere do¤rulttu¤u ileri sürülen Celal Tümer,
polisler taraf›ndan öldürüldü.

X.X.

30 Haziran günü Van’›n Baflkale ilçesi ile ‹ran s›n›r›
aras›ndaki tampon bölgeyi geçmeye çal›flan 3 ‹ranl›
kaçakç›ya askerler taraf›ndan atefl aç›ld›. Aç›lan atefl
sonucu bir ‹ranl› öldü, di¤er iki ‹ranl› yaral› olarak
yakaland›. 

Muhammet Feysa, X.X.

18 Temmuz günü Suriye’den Türkiye’ye geçmek
isteyen Muhammet Feysa ve kimli¤i belirlenemeyen
bir kifli Hatay’›n Yaylada¤› ilçesi yak›nlar›nda askerler
taraf›ndan aç›lan atefl sonucu öldü. 

Halil Kaz›m

Hakkari’nin Çukurca ilçesi yak›nlar›ndan 12 A¤ustos
günü Türkiye’ye girmeye çal›flan 4 Kuzey Irakl› Kürde
askerler taraf›ndan atefl aç›ld›. Atefl sonucu Irak’›n

Erbil kentinden geldi¤i belirlenen Halil Kaz›m öldü,
Muhammed Yama, Rezayi Yama ve ad›
ö¤renilemeyen bir kifli yaraland›. 

Halil ‹brahim Yenel

“Gasp ve darp suçu iflledi¤i” iddias›yla polis
taraf›ndan aranan Halil ‹brahim Yenel adl› kifli 21
Eylül günü ‹stanbul Pendik’te bir eve düzenlenen
bask›nda öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, olay flöyle
geliflti: 

Gebze’de 3 Eylül günü Temel Avc› adl› kifliyi dövüp
paras›n› zorla ald›ktan sonra Gebze Devlet
Hastanesi’ne b›rakan Halil ‹brahim Yenel, Çetin
Y›lmaz ve Davut Zengin adl› kiflilerin bulundu¤u
araba, Gebze Yeni Mahalle’de bir sokakta durduruldu.
Bu s›rada Mesut Ersoy adl› polis, zanl›lar› arabadan
ç›karmak isterken ‹smail Sad›k adl› polisin silah›n›n
kazayla atefl almas› sonucu öldü. Olay s›ras›nda Çetin
Y›lmaz ve Davut Zengin adl› kifliler gözalt›na al›nd›.
Bu arada Halil ‹brahim Yenel ise olay yerinden kaçt›.
21 Eylül günü Pendik Güzelyal›’da Yenel’in sakland›¤›
eve bask›n düzenlendi. Yenel’in polislerin “teslim ol”
ça¤r›s›na silahla karfl›l›k verdi¤i ve ç›kan çat›flmada
öldürüldü¤ü öne sürüldü. 

Y›lmaz Özcan

Sivas’›n Koyulhisar ilçesine ba¤l› Güzelyurt köyünde
Y›lmaz Özcan adl› kifli, izinsiz a¤aç kesti¤i
gerekçesiyle kendisini yakalamaya çal›flan
jandarmalar›n açt›¤› atefl sonucu bafl›ndan vurularak
öldü. “Ormanda izinsiz a¤aç kesmek” suçundan 4 ay
kesinleflmifl hapis cezas› bulunan Y›lmaz Özcan’›n
evine 24 Eylül günü bask›n düzenlendi. Savc›n›n da
haz›r bulundu¤u belirtilen operasyonda Özcan’›n
jandarman›n “dur ihtar›na” uymayarak kaçt›¤› ve
bafl›ndan vurularak öldürüldü¤ü bildirildi. 

Babas›n›n yak›n mesafeden aç›lan atefl sonucu
öldürüldü¤ünü ileri süren Y›lmaz Özcan’›n o¤lu Ömer
Özcan, operasyona kat›lan jandarmalar hakk›nda
Sivas Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na suç duyurusunda
bulundu. Bu arada Özcan’›n Eylül ay› ortalar›nda
cezas›n›n kesinleflmesi üzerine erteleme isteminde
bulundu¤u, ancak talebinin reddedildi¤i bildirildi. 

Özcan’›n yak›nlar›, 18 Ekim günü ‹HD ‹stanbul
fiubesi’nde düzenledikleri bas›n toplant›s›nda, Y›lmaz
Özcan’›n, Koyulhisar Cumhuriyet Baflsavc›s› Mehmet
Gömük gözetiminde, askerler taraf›ndan gözalt›na
al›nd›¤›n› bildirdiler. Y›lmaz Özcan’›n k›z› Nermin
Özcan, köy muhtar› ve baz› köylülerle babas›
aras›nda anlaflmazl›k oldu¤unu, Baflsavc› Mehmet
Gömük’ün sürekli babas› aleyhine kararlar verdi¤ini
söyledi. Babas›n›n üst mahkemeye baflvurarak bu
kararlar› kald›rd›¤›n› ifade eden Nermin Özcan,
flunlar› anlatt›:

“Son olarak Baflsavc›, yol üzerindeki bir a¤ac› kesti¤i
gerekçesiyle dava açt›. Babama 4 ay hapis cezas›
verildi ve g›yabi tutuklama karar› ç›kart›ld›.
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Kardeflimin dü¤ünü oldu¤u için babam Baflsavc›y›
telefonla arad›, cezas›n›n bir süre ertelenmesini istedi
ve dü¤ünden sonra teslim olaca¤›n› söyledi. O da
‘tamam’ dedi. Aradan birkaç gün geçmeden Baflsavc›
Mehmet Gömük ve üste¤men Muhammet Sar›ç
yanlar›nda 15 askerle evimize geldi. Babam onlar›
içeri buyur etti. ‘Hay›r seni almaya geldik’ dediler.
Babam› üstünü giymesine izin vermeden, ellerini
ba¤layarak ald›lar. Askerler evin kap›lar›n› da
kapatarak bizim d›flar› ç›kmam›z› engellediler. Babam›
evin arkas›ndaki duvar›n dibine götürdüler. D›flar›da
bir süre babamla tart›flt›lar. Birbirlerine ba¤›r›yorlard›,
sesleri duyabiliyorduk. Ard›ndan silah sesleri geldi.
D›flar›ya ç›kt›¤›m›zda, babam› elleri ba¤l› flekilde
çal›lar›n aras›nda yatarken gördük. Babam evin
hemen yan›nda öldürülmüfltü. Kan izleri çal›l›¤a kadar
gidiyordu. Askerler kanlar› siliyorlard›. Baflsavc›y›
ortada göremedik. Askerlere ba¤›rd›k. Üste¤men,
‘kaçt›, biz de arkas›ndan atefl ettik’ dedi.” 

Bu arada Adli T›p Kurumu Otopsi Raporu’nda,
Özcan’›n kafas›na kurflun isabet etmesi sonucu
öldü¤ü, ancak öldürülmeden önce yo¤un bir flekilde
tartakland›¤› belirlendi. 

Mehmet Kurt, Cevher Orhan, Salih Orhan

19 Ekim günü Hakkari’ye ba¤l› Yoncal› (Marunis)
köyünde Mehmet Kurt, Cevher Orhan ve Salih Orhan
adl› köylülerin askerler taraf›ndan öldürüldü¤ü ileri
sürüldü. Yaralanan Kemal Tekin adl› köylü ise
gözalt›na al›nd›. 

Köyün 1993 y›l›nda boflalt›lmas›ndan sonra Van’a
yerleflen köylülerden dördünün, Hakkari’deki
jandarma yetkililerinden izin alarak ceviz toplamak
için köye gittikleri bildirildi. Edinilen bilgiye göre,
köylülerin üzerine ö¤le saatlerinde askerler taraf›ndan
atefl aç›ld›. Olayda yaraland›ktan sonra fi›rnak’›n
Beytüflflebap ilçesindeki Pirusi aflireti korucular›na
s›¤›nan Kemal Tekin ise korucular taraf›ndan askerlere
teslim edildi. 

Olay›n duyulmas› üzerine ayn› gün Hakkari’ye giden
köylülerin, cesetleri almas›na izin verilmedi¤i
bildirildi. Köylülerin yard›m istedi¤i ANAP Hakkari
Milletvekili Macit Piruzbeyo¤lu’nun ‹çiflleri Bakan›
Sadettin Tantan’la görüflmesinden sonra, köylülerin
cesetleri askerlerin nezaretinde arand›. Askerlerle
birlikte cesetleri aramaya kat›lan ve isimlerinin
aç›klanmas› istemeyen köylüler, elleri ba¤l› olarak
bulduklar› Mehmet Kurt ve Cevher Orhan’›n iplerini
kendilerin çözdüklerini, Salih Orhan’›n ellerinin ise
Hakkari Devlet Hastanesindeki doktorlar taraf›ndan
aç›ld›¤›n› söyledi. Öldürülen kiflilerin bafl k›sm› ve
vücutlar›nda çok say›da kurflun izinin oldu¤unu ifade
eden köylüler, olay yerinde de çok say›da bofl kovan
bulundu¤unu belirtti. 

Macit Piruzbeyo¤lu, gazetecilere yapt›¤› aç›klamada,
izin almadan ceviz toplamak için bölgeye giden
köylülerin fi›rnak’tan gelerek operasyon düzenleyen

askerler taraf›ndan öldürüldü¤ünü ileri sürdü.
Piruzbeyo¤lu, “Buras› y›llard›r boflalt›lan bir bölgeydi.
Onlar da izin almadan köye gitmifller. E¤er izin
alsalard›, Hakkari’deki askeri yetkililer fi›rnak askerine
bildireceklerdi. Bir yanl›fll›k oldu¤unu zannediyorum.”
dedi. 

Olaydan yaral› olarak kurtulduktan sonra fi›rnak Alay
Komutanl›¤›’nda tutulan Kemal Tekin ile görüflen
Mustafa Kurt adl› köylü ise “Kemal Tekin’in yüzünde
kan vard›. S›¤›nd›¤› koruculara ‘üç arkadafl›m› askerler
öldürdü’ demifl. fi›rnak’taki ifadesinde ise ‘Bize 25
kiflilik bir PKK grubu atefl etti’ demifl” diye konufltu. 

Hakkari Devlet Hastanesi’nde otopsi yap›lan Mehmet
Kurt, Cevher Orhan ve Salih Orhan adl› köylüler, 22
Ekim günü Van’da topra¤a verildi. OHAL Valili¤i
taraf›ndan 21 Ekim günü yap›lan aç›klamada ise
köylüleri PKK militanlar›n›n öldürdü¤ü ve daha sonra
ç›kan çat›flmada 6 PKK militan›n›n öldürüldü¤ü iddia
edildi. 

Mehmet Kurt’un kay›npederi gazetecilere yapt›¤›
aç›klamada, “Damad›m›n vücudunda 37 kurflun vard›.
Raporlar inand›r›c› de¤il. Yaflam›n› yitiren üç
köylünün yafllar› 45 olarak gösterilmifl. Mehmet
Kurt’un kafas›na o kadar çok kurflun s›k›lm›flt› ki kafas›
tamamen da¤›lm›flt›. Bu ayr›nt›lar raporda yoktu.”
dedi.

FP Milletvekili Mehmet Bekaro¤lu da 26 Ekim günü
‹çiflleri Bakan› Saadettin Tantan taraf›ndan
yan›tlanmas› istemiyle Meclis Baflkanl›¤›’na verdi¤i
soru önergesinde, olay›n ayd›nlat›lmas›n› istedi. 

Bu arada ‹HD taraf›ndan bölgede yap›lan
incelemelerle ilgili rapor da 7 Kas›m günü ‹HD
‹stanbul fiubesi’nde düzenlenen bas›n toplant›s›nda
aç›kland›. Raporda, köyün 1993 y›l›nda
boflalt›lmas›ndan sonra köylülerin Van’a yerlefltikleri
bildirildi. Öldürülen üç kifli ile Kemal Tekin’in
Hakkari ‹l Jandarma Alay Komutanl›¤›’ndan izin
alarak ceviz toplamak için köye gittikleri anlat›lan
raporda, olay›n Kemal Tekin’in öldürülenlerin
yak›nlar›na haber vermesi üzerine 18 Ekim günü
ortaya ç›kt›¤› kaydedildi. Hakkari’ye giden köylülerin
yetkililerle yapt›¤› görüflmelerde, olay›n reddedildi¤i
ancak 20 Ekim günü üç köylünün cesetlerinin
bulundu¤u ifade edilen raporda, Hakkari Valisi Orhan
Ifl›n ve Cumhuriyet Savc›s› Bekir Özenir’in, köylülerin
“PKK militanlar› taraf›ndan öldürüldü¤ünü”
söyledikleri kaydedildi.

Kemal Tekin’in jandarmaya verdi¤i ifadede, “PKK
militanlar› taraf›ndan yakalan›p elleri ba¤land›ktan
sonra ifadelerinin al›nd›¤› ve üzerlerine atefl açt›¤›n›”
söyledi¤i anlat›lan raporda, özetle flöyle denildi:

“Olay›n tek görgü tan›¤› olan Kemal Tekin, 21 Ekim
2000 tarihli savc›l›k beyan›nda, Kavakl› köyü giriflinde
havan›n iyice karard›¤› saat 19.00 s›ralar›nda 30
metre kadar uzaktan yüzlerini göremedi¤i 5-6 kiflinin
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önce ‘kimsiniz?’ diye seslendi¤ini, sonra rasgele atefl
aç›ld›¤›n›, herkesin kaçt›¤›n› söylemektedir. Üzümcü
Jandarma Karakolu taraf›ndan düzenlenen olay yeri
tespit tutana¤›n›n aksine savc›l›k ifadesinde, ne bir
yakalama ne ifade alma ne ellerin arkadan
ba¤lanmas› ne de sald›rganlar›n kimliklerine iliflkin
aç›k ve tatmin edici bir beyanda bulunulmam›flt›r. 

‹l Merkez Jandarma Komutanl›¤› taraf›ndan Hakkari
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na yaz›lan 25 Ekim 2000
tarihli yaz›da, sald›r› saati 17.30 olarak
gösterilmektedir. Ayn› belgede 20 Ekim günü Kemal
Tekin’in yer göstermesi üzerine maktullerin
bulundu¤u belirtilmektedir. Oysa savc›l›k ifadesinde
de geçti¤i gibi Kemal Tekin’in arkadafllar›n›n ölüp
ölmedi¤ini, öldürülseler de yerini bilmemesi
gerekmektedir. Savc›l›k ifadesinde sald›r› saati 19.00
olarak, söz konusu tutanakta ise 17.30 olarak
belirtilmektedir. Cenazeleri almaya giden maktul
yak›nlar›, Kavakl› köyüne vard›klar›nda, Türemifl
Deresi köprüsü ile Sivritepe yamac›nda bulunan
askerlerin 3-4 dakika süreyle atefl açt›¤›n›, 5 dakika
sonra da yanlar›nda bulunan askerlerin ‘Katilleri
vurduk, 6 kifliyi ölü ele geçirdik’ dediklerini, 10
dakika sonra saat 16.00 s›ralar›nda hiçbir arama
olmaks›z›n Kemal Tekin taraf›ndan üç cesedin
bulundu¤u yere götürüldüklerini söylediler. Maktul
yak›nlar›, cesetlerin, Kavakl› köyü Afla¤›mahalle
‹lkokulu yan›ndaki yolun hemen kenar›nda, yoldan
geçenlerin rahatl›kla görebilece¤i bir durumda
bulundu¤u, üç cesedin de ellerinin arkadan ba¤l›
oldu¤unu, cesetler kald›r›ld›¤›nda topra¤›n kabar›k
oldu¤unu, bedenleri delip geçen mermilerin yatt›klar›
yere sapland›¤›n›, ayaklar›nda evden ayr›l›rken
giydikleri eski ayakkab›lar yerine yeni botlar
bulundu¤unu, vücutta kurflun de¤en yerlerde yan›k ve
barut izi bulundu¤unu belirtmektedirler.”

PKK militan› oldu¤u iddia edilen alt› kiflinin
öldürülmesinde olay yeri ve saati konusunda çeliflkiler
oldu¤u vurgulanan raporda, olay hakk›nda bilgi sahibi
olan bir kiflinin anlat›mlar›na yer verildi. Raporda, 16
Ekim günü Kuzey Irak’taki Behdinan bölgesinden
Türkiye’ye giren bir grubun baflka bir grupla buluflmak
üzere geldikleri Kavakl› köyünde üç cesetle
karfl›laflt›¤›, bunun üzerine rehberlerin mültecileri
b›rak›p kaçt›klar› anlat›ld›. Görgü tan›¤›n›n
anlat›mlar›na göre, bu gruptan iki kiflinin Geçitli
Karakoluna teslim oldu¤u ve 25 Ekim günü Kuzey
Irak’a gönderildikleri belirtilen raporda, öldürülen 6
kiflinin bu mülteciler8 oldu¤u kaydedildi. 

Raporda, Kemal Tekin’in olaydan sonra fi›rnak
Jandarma Alay Komutanl›¤›’nda verdi¤i ifadenin halen
Hakkari Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan yürütülen
soruflturma dosyas›na konulmad›¤› bildirilerek
“Maktul aileleri, köye giden dört kiflinin önce Hakkari
‹l Jandarma Karakolu’na gittiklerini, orada yap›lan bir
görüflmeden sonra köye gidildi¤i, kendilerine

kumanya, s›rt çantas› ve bot verildi¤ini anlatm›fllard›r.
Ayr›ca baz› görgü tan›klar›, söz konusu dört kiflinin 16
Ekim günü Yoncal›-Kavakl› köyleri yol ayr›m›ndaki
köprüye kadar panzerle götürüldüklerini, panzerden
indirildiklerinde silahl› olarak baflkalar› taraf›ndan
görüldü¤ünü heyetimize anlatm›flt›r” denildi. 

Üzümlü Jandarma Karakolu taraf›ndan haz›rlanan
tutanakta üç köylüden “korucu” olarak bahsedildi¤i
de kaydedilen raporda, koruculuk konusunun
yetkililerle yap›lan görüflmelerde gündeme gelmedi¤i
vurguland›. Raporun sonuç bölümünde flöyle denildi:

“Bu cinayetlerin neden ifllendi¤i, fail ya da faillerin
kim oldu¤u yap›lan resmi aç›klaman›n aksine
ayd›nlat›lmam›flt›r. Öldürülen alt› kiflinin Kuzey Irakl›
mülteciler oldu¤u düflünüldü¤ünde, haz›rl›k
dosyas›ndaki pekçok çeliflkilerle soruflturman›n
seyretmesi gereken yönünden çok farkl› yönlere
kayd›r›ld›¤›, baz› gerçeklerin gizlendi¤i ve gizemlerin
oluflturuldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Yaklafl›k bir y›ld›r
buna benzer vakalar bölgede yaflanmam›flt›r.”

Alican Kaynar

7 Kas›m günü ‹stanbul’un Eyüp semtinde trafik
kontrolünde polisten kaçan bir kifliyi kovalayan
polislerin açt›¤› atefl sonucu olayla ilgisi olmayan
Alican Kaynar (14) adl› çocuk öldü. Alibeyköy Atatürk
caddesinde yap›lan kontrol s›ras›nda “dur ihtar›na”
uymayarak kaçmaya bafllayan Hüseyin Biricik (17)
adl› kifliye polisler taraf›ndan atefl aç›ld›. Olay›
seyretmek için çal›flt›¤› börekçi dükkan›ndan ç›kan
Alican Kaynar kalbinden vuruldu. Alican Kaynar olay
yerinden geçen R›za Ero¤lu adl› kifli taraf›ndan
hastaneye getirildi¤i s›rada öldü. R›za Ero¤lu,
Kaynar’›n yerde can çekiflti¤i s›rada, polislerin
Hüseyin Biricik’e kelepçe takmaya çal›flt›¤›n› ve
Kaynar’la ilgilenmedi¤ini söyledi.

Olay›n ard›ndan Kaynar’›n ölümüne neden olan Sinan
Bu¤a adl› polis tutukland›. Ç›kar›ld›¤› mahkeme
taraf›ndan 850 milyon lira kefaletle serbest b›rak›lmas›
kararlaflt›r›lan Sinan Bu¤a, paray› ödemedi¤i için
tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi. Bu arada
görgü tan›klar›, polisten kaçan Hüseyin Biricik’in atefl
sonucu durdu¤unu ancak Sinan Bu¤a’n›n havaya de¤il
yere do¤ru atefl açt›¤›n› söylediler. 

X.X., X.X.

13 Kas›m günü A¤r›’n›n Do¤ubeyaz›t ilçesi
yak›nlar›nda Türkiye-‹ran s›n›r›n› geçmeye çal›flan
Bangladefl uyruklu 17 kifliye dur ihtar›na uymad›klar›
gerekçesiyle askerler taraf›ndan atefl aç›ld›. Olayda
kimlikleri ö¤renilemeyen iki Bangladeflli mülteci öldü.
Yaralanan 3 mülteci hastaneye kald›r›ld›. Di¤er 12
mülteci ise gözalt›na al›nd›. 
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8 Resmi aç›klamada bu kiflilerin PKK militan› oldu¤u öne sürülmüfltü.
Kuflkulu bu olayda net bir bilgiye ulafl›lamad›¤› için T‹HV’nin yarg›s›z
infaz olaylar› rakamlar›nda, bu 6 kifliye yer verilmemifltir. 



Özkan Tekin

10 Aral›k günü saat 03.00 s›ralar›nda ‹stanbul
Okmeydan› Fatih Sultan Mehmet caddesi Kuzey
sokakta duvarlara F tipi cezaevlerine karfl› afifl asan
dört kifliye polisler taraf›ndan atefl aç›ld›. Olayda,
Özkan Tekin (21) öldü, fiükrü Y›ld›z (18) ve Fatih
Bu¤rul (Barbul) yaraland›. Kimli¤i belirlenemeyen bir
kiflinin ise kaçt›¤› bildirildi.

Adli T›p Kurumu’nda yap›lan otopside, Tekin’e biri
kafas›na, biri beline di¤eri de baca¤›na olmak üzere
üç kurflun isabet etti¤i ve “ateflli silah yaralamas›na
ba¤l› beyin kanamas› sonucu öldü¤ü” belirlendi. Polis
yetkilileri taraf›ndan yap›lan aç›klamada, dört kiflinin
kendilerini gören polislere atefl açt›¤› ve Özkan
Tekin’in çat›flma sonucu öldürüldü¤ü iddia edildi.
Görgü tan›klar›, fiükrü Y›ld›z’›n silahla
yaralanmad›¤›n›, yakaland›ktan sonra bafl›na
vuruldu¤unu ileri sürdüler. 

Özkan Tekin’in teyzesi Dilcan Yeflil yapt›¤›
aç›klamada, olay›n yarg›s›z infaz oldu¤unu ifade
ederek, “Sab›kas› yoktu. Yanlar›nda silah da yok.
Polisin bu yapt›¤› infazdan baflka bir fley de¤il.
Özkan’›n bafl›ndan hiç ç›karmad›¤› bir flapkas› vard›.
Bafl›na isabet eden kurfluna ra¤men flapkada en ufak
kan izi yok” dedi. 

Yaralananlar

22 Ocak günü ‹stanbul Halkal›’da bir eve bask›n
düzenleyen polisler, elleri kelepçeli olarak kaçmaya
çal›flan Polat Aktafl (20) adl› genci silahla yaralad›lar.
Polat Aktafl ile babas› ve kardefline de iflkence
yap›ld›¤› bildirildi. (Bkz. Kifli Güvenli¤i)

29 Ocak günü Van’›n Baflkale ilçesi yak›nlar›nda yol
kontrolü yapan askerlerin dur ihtar›na uymad›¤› ileri
sürülen bir kamyona atefl aç›ld›. Atefl sonucunda,
kamyon sürücüsü Nevroz Özdemir yaraland›. 

7 Mart gecesi TEM Otoyolu ‹stanbul Sultanbeyli
kavfla¤›nda yol kontrolü yapan polislerin “dur ihtar›na
uymad›¤›” iddia edilen bir arabaya atefl aç›ld›. Araçta
bulunan Emine Gümüflyaka (26) adl› kad›n bafl›na
isabet eden kurflunla a¤›r yaraland›, arac›n sürücüsü
Lütfü Koç ve araçta bulunan ‹zzet Civan, gözalt›na
al›nd›.

Diyarbak›r’›n Bismil ilçesinde do¤ufltan akli dengesi
bozuk olan ‹brahim Kortak adl› kifli, 7 Mart günü
Batman-Bismil karayolu üzerindeki Salat köprüsü
yak›nlar›nda polislerin dur ihtar›na uymay›nca aç›lan
atefl sonucu baca¤›ndan yaraland›. Kortak’›n
yaraland›ktan sonra askerler taraf›ndan dövüldü¤ü
belirtildi.

‹stanbul Kartal’da duvarlara 15 Temmuz günü Türkiye
‹flçi Köylü Ordusu (T‹KKO) imzal› yaz›lar yazd›klar›
öne sürülen 4 kifliye polisler, “dur ihtar›na”
uymad›klar› gerekçesiyle atefl açt›. Atefl sonucu
Necdet Bulut adl› kifli aya¤›ndan yaraland›. A. U. (16),

B. B. (17) ve Düzgün fiirvan Akbafl (18) adl› kifliler
gözalt›na al›nd›. 

Necdet Bulut, 22 Temmuz günü ‹HD ‹stanbul
fiubesi’nde yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda, polislerin
“dur ihtar›na uymamas› sonucu vuruldu¤u” yönündeki
aç›klamas›n› yalanlad›. Bulut, olay günü polisin
kendisini ve 4 arkadafl›n› evlerinin önündeki deprem
çad›r›ndan ç›kararak kelepçeledi¤ini söyledi. Bulut,
“Daha sonra polis bizi yere yat›r›p, baca¤›ma k›sa
mesafeden atefl etti.” dedi. Arkadafllar›n›n gözalt›na
al›nmas›ndan bir saat sonra kendisinin hastaneye
kald›r›ld›¤›n› anlatan Bulut, hastanede bulundu¤u süre
içinde ailesi ile görüfltürülmedi¤ini ve psikolojik
iflkence gördü¤ünü söyledi. Necdet Bulut,
arkadafllar›n›n da gözalt›nda iflkence gördü¤ünü
belirterek, afifl asmad›klar›n› ve bu nedenle hakk›nda
aç›lan davada da tutuksuz yarg›land›¤›n› belirtti.
Bulut, kendisini yaralayan polisler hakk›nda suç
duyurusunda bulunaca¤›n› söyledi. 

4 A¤ustos günü ‹zmir’de h›rs›zl›k yapt›¤› iddias›yla
Murat Mandac› adl› kifliyi kovalayan Memifl Harman
adl› polisin açt›¤› atefl sonucu yoldan geçen bir
minübüsün içinde bulunan Birgül Çelik, F›rat Yarmaz
ve Gurbet Çelik adl› kifliler yaraland›. Daha sonra
Memifl Harman ve ‹zmir Emniyet Müdürü Hasan
Yücesan hakk›nda suç duyurusunda bulunuldu.
Harman hakk›nda soruflturma aç›ld›¤› bildirildi. 

‹zmir’de belirli saatlerde kente sokulmayan
kamyonlar› durduran trafik polisleri ile sürücüler
aras›nda ç›kan tart›flmada üç kifli yaraland›. Edinilen
bilgiye göre 5 A¤ustos günü kamyonlar, Bornova’daki
Ankara caddesinde trafik polisleri taraf›ndan
durduruldu. Bunun üzerine sürücüler ve muavinleri
yolu trafi¤e kapatmaya çal›flt›lar. Sürücülerle polisler
aras›ndaki tart›flman›n büyümesi üzerine Trafik Bölge
Amiri Baflkomiser Mehmet Ali Kartal, üç sürücüyü
silahla yaralad›. Yaral›lardan Osman ‹zgiç’in
durumunun a¤›r oldu¤u bildirildi. Olaydan sonra
aç›¤a al›nan Mehmet Ali Kartal ise ifadesi al›nd›ktan
sonra tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›. 

A¤ustos ay› sonlar›nda ‹stanbul Kad›köy’de polislerin
“dur ihtar›”na uymad›¤› ve atefl açt›¤› ileri sürülen bir
kifli, silahla yaraland›. Üzerinden Mehmet Atefl (22)
ad›na düzenlenen kimlik ç›kan kiflinin herhangi bir
örgütle ilgisi olup olmad›¤› ö¤renilemedi.

3 Eylül günü ‹stanbul Ba¤dat caddesinde bir polis
memuruna b›çakla sald›rd›¤› ve h›rs›z oldu¤u öne
sürülen Murat Günefl (22) adl› kifli polisler taraf›ndan
silahla karn›ndan yaraland›. 

25 Ekim günü Bingöl’den Diyarbak›r’a giden bir
arabaya, Diyarbak›r’›n Lice ilçesi yak›nlar›ndaki Abal›
karakolu arama noktas›nda, dur ihtar›na uymad›¤›
gerekçesiyle atefl aç›ld›. Olayda, araç sürücüsü Erkan
Çoflkun, Zeki Gündüz ve Sancar Geven adl› kifliler
yaraland›. Araban›n çal›nt› oldu¤u bildirildi. 
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Yarg›s›z ‹nfaz Davalar›

Süleyman Ekrem

Tunceli Valili¤i 19 May›s günü, EMEP Pertek ‹lçe
Örgütü yöneticisi Süleyman Ekrem’in (29 Kas›m 1999)
Pirinçli köyünde öldürülmesi nedeniyle soruflturma
aç›lmas›na gerek olmad›¤›na karar verdi. Ekrem’in
yak›nlar›n›n askerler hakk›nda suç duyurusunda
bulunmas› üzerine dosyan›n gönderildi¤i ‹l ‹dare
Kurulu’nun karar›nda, Ola¤anüstü Hal Yasas›’n›n 23.
maddesinin görevlilere “do¤rudan atefl etme yetkisi
verdi¤i”, görevlilerin de olayda bu yetkiyi
kulland›klar› belirtildi. 

Karar›n ard›ndan Ekrem ailesinin avukat› Hüseyin
Aygün, Malatya Bölge ‹dare Mahkemesi’ne ‹l ‹dare
Kurulu’nun karar›n›n iptali istemi ile baflvurdu. ‹tiraz›
de¤erlendiren Mahkeme, A¤ustos ay› içinde yap›lan
itiraz› reddederek, Kurul karar›n› onaylad›. Bunun
ard›ndan da Pertek Cumhuriyet Savc›l›¤›, Ekrem’in
öldürülmesi ile ilgili takipsizlik karar› vererek
soruflturmay› kapatt›. 

Bunun üzerine Ekrem ailesinin avukatlar›n›n,
savc›l›¤›n karar›n›n iptali istemiyle Erzincan A¤›r Ceza
Mahkemesi’ne yapt›klar› baflvuruyu de¤erlendiren
Mahkeme, “san›klar hakk›nda kamu davas› açmak
için yeterli kan›t oldu¤u” gerekçesiyle “dava
aç›lmas›na” karar verdi. 

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

‹stanbul 7. A¤›r Ceza Mahkemesi, Okmeydan›
semtindeki Perpa ‹fl Merkezi’nde bulunan bir
kafeteryaya 13 A¤ustos 1993 tarihinde yap›lan
bask›nda 5 kiflinin (Selma Ç›tak, Mehmet Salg›n, Sabri
At›lm›fl (16), Hasan Kasa ve Nabi Akyürek)
öldürülmesi nedeniyle 3 y›l 10 ay 20’fler gün hapis
cezas›na mahkum etti¤i 9 polis hakk›ndaki gerekçeli
karar›n› 28 Ocak günü aç›klad›. Gerekçeli kararda,
kafeteryada bulunan kiflilerin kaçma olana¤›n›n
olmad›¤› belirtilerek polislerin yasalar›n tan›d›¤› zor
kullanma yetkisini aflt›klar› vurguland›.9

Adalet Üzüm adl› polis hakk›nda ise A¤ustos ay›
içinde yeni bir dava aç›ld›. “Beyaz Saray Cafe’de
di¤er polislerle birlikte atefl ettim” fleklindeki ifadesine
karfl›n dava aç›lmad›¤› öldürülenlerin avukatlar›
taraf›ndan s›k s›k dile getirilen Üzüm hakk›nda
‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan iddianame
haz›rland›. ‹ddianamede, Adalet Üzüm’ün “adam
öldürme” suçundan cezaland›r›lmas› ancak, “suçun
görev s›ras›nda ifllenmesi nedeniyle” cezan›n
indirilmesi istendi. 

Murat Bektafl, Erdinç Aslan

Adana’n›n Ak›nc›lar mahallesinde iki eve 5 Ekim
1999 tarihinde düzenlenen bask›nda Murat Bektafl ve
Erdinç Aslan’›n öldürülmesi nedeniyle Nurettin

Bülbül, Eyüp Yalç›nkaya, Haydar Erol, Ali Erdurucan,
Fevzi Mustan ve Muammer Topaç adl› polislerin
yarg›lanmalar›na 5 Ocak günü Adana 1. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruflma öncesinde
Erdinç Aslan’›n annesi Hatice Aslan ve ablas› Gülay
Aslan, “Hatay’daki bombalama eylemlerinin
planlay›c›s› olduklar›” iddias›yla gözalt›na al›nd›.
Hatice Aslan daha sonra serbest b›rak›ld›. 

Duruflmada, operasyonda sa¤ yakaland›ktan sonra
itirafç› olan Mustafa Köprü tan›kl›k yapt›. Köprü,
polislerin bask›n s›ras›nda “teslim ol” ça¤r›s› yapt›¤›n›,
kendilerinin de polise atefl ettiklerini ileri sürdü.
Erdinç Arslan’›n avukat› Alper Saral ise, Köprü’nün
polisleri korudu¤unu belirterek Köprü’nün eski
ifadelerinde Arslan’›n silah kullanmad›¤›n›, kendisinin
kulland›¤› silah›n da tutukluk yapt›¤›n› söyledi¤ini
an›msatt›. Saral, “Duruflmadaki ifadeler ile haz›rl›k
aflamas›ndaki ifadeler birbirleriyle çeliflkili. Daha önce
Murat Bektafl’› tan›mad›¤›n› söyleyen Köprü, flimdi
Aslan’›n Bektafl’la görüfltü¤ünü söylüyor. Bu durumda
olay›n üstünün kapat›lmak istendi¤i aç›kça görülüyor.
Köprü’nün böyle ifade vermesi bizde flüphe
uyand›r›yor” dedi. 

2 fiubat günü yap›lan duruflmada tan›k olarak
dinlenen Ahmet Deniz adl› polis, ifadesinde olay
gecesi bina giriflinin ayd›nl›k oldu¤unu söyledi. Di¤er
polisler ise bölgenin karanl›k oldu¤unu ve çevreyi
korumakla sorumlu olduklar›n› belirttiler. Bunun
üzerine Murat Bektafl’›n avukat› Ziya Yergök, tan›k
polislerin ifadelerinin çeliflti¤ini belirterek, tüm tan›k
ifadelerini reddettiklerini söyledi. Bu arada duruflma
için Adana’ya gelen Grup Yorum elemanlar› Serdar
Güven, Neflet Ayd›n ve soyad› ö¤renilemeyen Özgür
adl› kifli gözalt›na al›nd›. 

Mustafa Köprü’nün ölüm cezas› istemi ile yarg›land›¤›
davaya da 3 fiubat günü Adana DGM’de devam
edildi. Mustafa Köprü’nün itirafç› olma talebini
de¤erlendiren mahkemenin, bu konuda ‹çiflleri
Bakanl›¤›’ndan mütalaa istenmesine karar vererek,
duruflmay› baflka bir tarihe erteledi¤i ö¤renildi. 

1 Mart günü yap›lan duruflmada tan›k olarak dinlenen
Siyasi Polis fiube Müdürü Ali Gezer, olay günü
kendisinin d›flar›da bekledi¤ini, görevli polislerin
binaya girdi¤ini belirterek “Saat 21.00 s›ralar›nda eve
girildi. Ben polislerle konuflurken bir tak›m sesler
duydum. ‘Teslim ol’ ça¤r›s›n› net duymamama karfl›n,
bu sesin ‘teslim ol’ ça¤r›s› oldu¤u kanaatindeyim.
Çünkü uygulama her zaman böyle. Ard›ndan silah
sesleri geldi ve olay sonras› binaya girdik. Polis
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9 21 Aral›k 1999 tarihinde sonuçlanan davada, Ercüment Y›lmaz, Ali
Çetkin, Hasan Erdo¤an ve Kadir Uçar adl› polisler “silah
kullanmad›klar› gerekçesiyle beraat etmifl, Ayhan Çark›n, Hüseyin
Do¤rul, Ömer Kaplan, Ayhan Özkan ve Selim Kostik ise önce
TCY’nin “kasten adam öldürmek” suçuna iliflkin 450/5. maddesi
uyar›nca ölüm cezas›na mahkum edilmiflti. Ceza daha sonra, çeflitli
gerekçelerle 3 y›l 10 ay 20’fler güne indirilmiflti. 



arkadafllara ‘Murat Bektafl’›n evinden atefl edilmifl mi?’
diye sordum. Arkadafllar, evden atefl edilip
edilmedi¤ini kesin olarak bilmediklerini, karanl›k
oldu¤unu, ama Erdinç Aslan ve Mustafa Köprü’nün
bulundu¤u evden silah sesleri geldi¤ini
söylediler”dedi.

28 Mart günü yap›lan duruflmada da davan›n tek
tutuklu san›¤› Ali Erdurucan tahliye edildi.
Duruflmadan sonra Adliye önünde karar› protesto
eden bir grup polis taraf›ndan engellendi. Daha sonra
bir aç›klama yapan müdahil avukatlar›ndan Alper
Saral, karar›n hukuki olmad›¤›n› belirterek, “Adam
öldürmekten ceza alacak bir insan üç ay cezaevinde
kald›ktan sonra tahliye edilmez” dedi. 

26 Haziran günü yap›lan duruflmada, müdahil
avukatlar›n san›k polislerin tutuklanmas› ve Murat
Bektafl ile Erdinç Aslan’›n üzerlerinden ç›kan
elbiselerin incelenmesi konusundaki talepleri
reddedildi.

25 Eylül günü yap›lan duruflmada, san›k
avukatlar›ndan Veysel Güler, Erdinç Aslan’›n “terörist”
oldu¤unun kesinlik kazand›¤›n› öne sürerek, “Ablas›
ve kardefli de örgüt üyesi olmaktan yakalanm›flt›r.
Erkek kardefli 300 kilo TNT ile ‹stanbul’da ele
geçirilmifltir” dedi. Müdahil avukatlardan Behiç Aflç›
ise “Avukat beyin ifadesinden ‘örgüt üyesi
öldürülebilir’ diye anlafl›lmaktad›r. Dosyayla ilgisi
yoktur” diyerek olay yerinde keflif yap›lmas›n› istedi.
Avukat Veysel Güler de yeniden söz alarak “Aslan’›n
ablas› ifade verirken kardeflinin Adana’ya okumaya
geldi¤ini terörist olmad›¤›n› ifade etmifltir. Ben bu
ifadeyi çürütmek için söyledim” dedi. Mahkeme, polis
memurlar›n›n “Olay yeri çok karanl›kt›” ifadeleri
üzerine, olay tarihinde ay ›fl›¤› durumunun
belirlenmesi için Kandilli Rasathanesi’nden rapor
istenmesine karar verdi. Dava, 2000 y›l› içinde
sonuçlanmad›.

Süleyman Örs

9 Haziran 1997 tarihinde ‹stanbul Gaziosmapafla’da
Süleyman Örs adl› DHKP-C militan›n›n öldürülmesi
nedeniyle Sami fien adl› polis hakk›nda ‹stanbul Eyüp
2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde aç›lan davan›n 22 Mart
günü yap›lan duruflmas›nda Cumhuriyet Savc›s›, esas
hakk›ndaki görüflünü aç›klad›. Süleyman Örs’ün
vücudundan 18’i öldürücü nitelikte 48 mermi ç›kt›¤›n›
belirten Savc›, Örs’ün s›¤›nd›¤› kömürlükten
kaçamayacak durumda olmas› nedeniyle sa¤
yakalanmas› gerekti¤ini vurgulayarak Sami fien’in
TCY’nin “kasten adam öldürmek” suçuna iliflkin 448.
maddesi uyar›nca cezaland›r›lmas›n›, ancak cezada
TCY’nin “bir emri yerine getirirken, yasan›n, yetkili
organlar›n ya da zorunlulu¤un belirledi¤i s›n›rlar›
aflanlara verilecek cezalar›n indirilmesine” iliflkin 50.
maddesi uyar›nca indirilmesini istedi. 

28 Haziran günü Eyüp 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
sonuçlanan davada, san›k polis Sami fien beraat etti.10

Ancak Eyüp Cumhuriyet Savc›s› ‹brahim Babür, Eylül
ay›nda Sami fien hakk›nda verilen beraat karar›n›n
bozulmas› istemiyle Yarg›tay’a baflvurdu. Savc›n›n
temyiz dilekçesinde Örs’ün yak›n mesafeden atefl
aç›larak öldürüldü¤ünün anlafl›ld›¤›n› belirtilerek,
dosyan›n yeniden görülmesi istendi. Savc›, Sami
fien’in “kasten adam öldürmek” fiilini düzenleyen
TCY’nin 448. maddesi uyar›nca 30 y›l hapis cezas›
istemiyle yarg›lanmas›n› istedi. 

Gazi Olaylar›11

‹stanbul Gazi mahallesinde 1995 y›l›n›n Mart ay›nda
19 kiflinin ölümüyle sonuçlanan olaylarda silah
kulland›klar› belirlenen 20 polisin yarg›lanmas›na
Trabzon A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 20 Ocak günü
devam edildi. Duruflmada, müdahil avukatlar›n
olaylara iliflkin telsiz kay›tlar›n›n tümünün ve olaylar
nedeniyle Gaziosmanpafla Kaymakaml›¤›’nda kurulan
kriz masas›n›n tutanaklar›n›n istenmesi gibi istekleri
reddedildi. 

Davan›n tek tutuklu san›¤› Adem Albayrak ise silah
kullanmad›¤›n› iddia ederek, “Her fley lehimde
gelifliyor. Olay yerinde bulunuyordum, ancak silah
kullanmad›m. Ya baflka bir yerden yönetiliyoruz ya da
görevinizi yapm›yorsunuz. E¤er baz› yetkililer bafl›m›
yakmak istiyorsa aç›k aç›k söyleyin, cezam› çekeyim.
Ben cezadan korkan biri de¤ilim. Daha önceki savc›
tahliye talebinde bulundu bu defa ise tutukluluk
halimin devam›n› istiyor. Bu farkl› görüflleri
anlayam›yorum” dedi. 

18 fiubat günü yap›lan duruflmada ise savc› ve
müdahil avukatlar› esas hakk›ndaki görüfllerini
aç›klad›lar. Müdahil avukatlar›n haz›rlad›¤› esas
hakk›ndaki görüflte, olaylarda çok say›da kiflinin
ölmesine ve yaralanmas›na karfl›n, san›k polislerin 9
kiflinin ölümünden, 5 kiflinin de yaralanmas›ndan
sorumlu tutulduklar› an›msat›ld› ve san›klar›n “faili
belli olmayacak flekilde birden fazla kifliyi öldürmek”
suçuyla cezaland›r›lmas› istendi. 
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10 Sami fien, 11 fiubat 1998 tarihinde ‹stanbul Fatih’te Gülistan
Özdemir ve Hamdin Salg›n adl› kiflilerin öldürülmesi ile 4 A¤ustos
1994 tarihinde ‹stanbul Ba¤c›lar’da Güner fiar, Özlem K›l›ç ve
Hüseyin Aslan adl› kiflilerin öldürülmesi üzerine aç›lan davalarda da
yarg›lanm›fl ve beraat etmiflti.
11 Gazi mahallesi’nde, Aleviler ile sol görüfllü kiflilerin gitti¤i
kahvehaneler 12 Mart gecesi kurflunland›. Sald›r›da, Halil Kaya (61)
öldü, 19 kifli yaraland›. Sald›rganlar gasp ettikleri taksinin floförü
Mesut Efe’yi de öldürdüler. Daha sonra binlerce kiflinin yapt›¤›
gösteriye polisin atefl açmas› üzerine 15 kifli öldü, 300’den fazla kifli
yaraland›. Molotof kokteyli at›lan bir araçta 2 kad›n yanarak öldü, 2
kifli yaraland›. Ümraniye 1 May›s mahallesinde, olaylar› protesto için
15 Mart günü düzenlenen yürüyüfle de polisler atefl açt› 5 kifli öldü,
24 kifli yaraland›. Ölenlerin adlar› flöyle: Halil Kaya, Mesut Efe,
Mehmet Gündüz, Reis Kopal, Zeynep Poyraz, Mümtaz Kaya, Ali
Y›ld›r›m, Fadime Bingöl, Sezgin Engin, Fevzi Tunç, Dilek Sevinç,
Dinçer Y›lmaz, Hasan Sel, Hasan Ersüren, Hasan Gürgen, Hüseyin
Bilal, Mehmet Özgür, fiefika Sevi, Gülistan Sevimlikurt, ‹smail Baltac›,
Hasan Tuyan, ‹smihan Yüksel, Genco Demir, Hakan Çabuk.



Cumhuriyet Savc›s› Süleyman Aras ise esas hakk›ndaki
görüflünde, tutuksuz yarg›lanan 18 polisin beraat›na,
tutuksuz yarg›lanan Mehmet Gündo¤an’›n 8 y›l,
davan›n tek tutuklu san›¤› Adem Albayrak’›n ise 16 y›l
hapis cezas›na mahkum edilmesini istedi. 

Dava, 3 Mart günü sonuçland›. 17’si silahla toplam
19 kiflinin öldü¤ü katliamda sadece 7 ölüm 5
yaralama olay›ndan sorumlu tutulan davan›n tek
tutuklu san›¤› Adem Albayrak hakk›nda, Ali
Y›ld›r›m12, Fadime Bingöl ve Zeynep Poyraz’›
öldürmek suçundan “delil yetersizli¤i” gerekçesiyle
beraat karar› verildi. Adem Albayrak, Dilek Sevinç,
Reis Kopal, Fevzi Tunç ve Sezgin Engin’i öldürmek
suçlar›ndan ayr› ayr› 24’er y›l hapis cezas›na mahkum
edildi. Bu cezalar ayr› ayr› 1 y›l 8’er ay hapis cezas›na
indirildi. Toplam 6 y›l 8 ay hapis cezas› verilen
Albayrak, 2 y›l 4 ayd›r cezaevinde bulundu¤u için
tahliye edildi. 

1 y›l 1 ay cezaevinde kald›ktan sonra tahliye edilen
Mehmet Gündo¤an adl› polis ise sadece Zeynep
Poyraz ve Mümtaz Kaya’y› öldürmek suçundan
mahkum oldu. Gündo¤an’a verilen cezalar da ayn›
biçimde indirildi ve Gündo¤an toplam 1 y›l 8 ay
hapis cezas›na mahkum edildi. 

Komiser Süleyman Memiflçi, Emniyet Amiri Ali
Do¤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› polisler
ise “delil yetersizli¤i” gerekçesiyle beraat etti. 

4 May›s günü aç›klanan gerekçeli kararda özetle flöyle
denildi:

“Emniyet görevlisi memurlara tafl, sopa, demir parças›,
tu¤la, molotof kokteyli gibi nesnelerle yo¤un sa¤anak
fleklinde at›fllarla sald›rm›fllard›r. Hayat›n ola¤an ak›fl›
içinde, iste¤i olmayan bu kimselerin, bu flekilde
yo¤un kontrol alt›na al›nm›fl bir yere gitmesi mümkün
de¤il; tam aksine uzak dururlar. Bu nedenle, toplanan
insanlar, bu arada maktüller, isteyerek olay yerine
gelmifllerdir. Maktüllerden bir k›sm›n›n tafl atmamas›,
sald›r›da bulunmamas›, san›klar›n durumunu
a¤›rlaflt›rmaz.”

Mehmet Gündüz’ü öldürmek suçundan Komiser
Süleyman Memiflçi, Emniyet Amiri Ali Do¤an, Hamdi
Özata, Hasan Yavuz, ‹sa Bostan, Sedat Özemir,
Hayrullah fiiflman, Metin Çakmaz adl› polislerin
beraat etmesine gerekçe olarak, ateflin panzer içinden
aç›lmad›¤›, ateflin panzer arkas›nda bulunan çevik
kuvvet polisleri taraf›ndan aç›lmas› gösterildi. 

Panzerin arkas›ndaki Yakup Murat, U¤ur Duran,
‹brahim Serdar, Orhan Durmufl, Mehmet Türk,
Mustafa Kelefl, Selçuk Biçer, Ali Ulukafl, Yetkin Korkut
ve Ahmet Türkmen adl› polislerin ise haklar›nda
“inand›r›c› delil bulunmad›¤›” gerekçesiyle beraat
ettikleri aç›kland›.

Mahkemenin karar›, 8 May›s günü müdahil avukatlar›
taraf›ndan temyiz edildi. Yarg›tay 1. Ceza Dairesi’nde
15 Aral›k günü yap›lan duruflmada savunma yapan
Adem Albayrak ve Mehmet Gündo¤an’›n avukat›
‹lhami Yelekçi, müvekkillerinin olayda silah
kullanmad›klar›n›, sald›r›ya karfl› kendilerini
savunduklar›n› iddia etti. 

Bu arada Gazi mahallesinde 12 Mart 1995 tarihinde
ç›kan olaylar› “k›flk›rtt›klar› ve MLKP üyesi olduklar›”
ileri sürülen 14 kifliye ‹stanbul DGM taraf›ndan
verilen hapis cezalar› Mart içinde Yarg›tay taraf›ndan
onand›.13

Cem Selçuk Akgün, Sad›k Mamati

4 Haziran 1999 tarihinde ‹stanbul’da Cem Selçuk
Akgün ve Sad›k Mamati adl› kiflilerin öldürülmesi
nedeniyle üç polis hakk›nda dava aç›ld›¤›, ancak
davadan flikayetçi avukatlar›n haberdar edilmedi¤i
ortaya ç›kt›. Avukat Murat Çelik, Avukat Metin Narin
ve Avukat Basri Akyüz’ün flikayeti üzerine Sami fien,
Rüfltü Günefl ve Selim Orhan Do¤an hakk›nda
Beyo¤lu 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde aç›lan davan›n
son duruflmas›n›n 2 fiubat günü yap›ld›¤› ö¤renildi.
Avukat Metin Narin, davay› tesadüfen ö¤rendi¤ini
belirterek “Ald›¤›m dosyada san›klar ifade vermifl,
dosya bitme aflamas›na gelmiflti. 2 fiubat günü yap›lan
duruflmada mahkeme heyeti dosyay›, esas hakk›ndaki
görüflünü bildirmesi amac›yla savc›ya vermifl” dedi. 

Davan›n 10 Mart günü yap›lan duruflmas›nda, Avukat
Behiç Aflç› “Bu dava bütün hukuk ve yasa ilkeleri ters
yüz edilerek, bizden kaç›r›larak aç›lm›flt›r. Taraf›m›za
haber verilmeden duruflma bitirilme aflamas›na
getirilmifltir. Adeta gizli yarg›lama yap›lm›flt›r” dedi.
San›k polislerin, “binan›n bodrum kat›ndaki kap›dan
içeri hedef gözetmeksizin atefl ettikleri” yolunda ifade
verdiklerini an›msatan Behiç Aflç›, olaydan sonra
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Kriminal Laboratuar›
taraf›ndan haz›rlanan ekspertiz raporunda, Akgün ve
Mamati’ye “yak›n mesafeden atefl edildi¤inin ve
s›rtlar›nda kurflun girifl delikleri saptand›¤›n›n”
belirtildi¤ine dikkat çekti. Kendilerine haber
verilmeyen duruflmalarda dinlenen polislerin
ifadeleriyle ekspertiz raporunun çeliflti¤ine dikkat
çeken Aflç›, “Cesetlerde yak›n at›fl tespit edilmifl. Yani
2 santim ile 75 santim aras›ndaki bir mesafeden atefl
edilmifl. Bu durum ve s›rttan mermi girifllerinin tespiti,
polislerin yalan ifade verdiklerini ortaya koyuyor”
dedi. 
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12 ‹stanbul 5. ‹dare Mahkemesi Nisan ay›nda olaylarda öldürülen
Y›ld›r›m’›n yak›nlar›na 4 milyar lira tazminat ödenmesine karar verdi.
‹dare mahkemesinin karar›nda, “yasad›fl› örgütlerin eylemlerinin
devlete yönelik oldu¤una” dikkat çekildi ve “eylemleri önlemekle
yükümlü olan devletin, kiflilerin maruz kald›¤› zarar› da ödemekle
yükümlü oldu¤u” vurguland›.
13 16 fiubat 1999 tarihinde sona eren davada, Sevgi Ta¤aç, Evrim
Sar›salt›ko¤lu, Erdinç Ta¤aç ve Suna Yaflar 12 y›l 6’flar ay, Cihan
K›rm›z›gül ve Mehmet Akbaba 8 y›l 4 ay 15 gün, Haydar Tüzün 3 y›l
9 ay hapis cezas›na mahkum edilmiflti. Mehmet K›rm›z›gül, Zeynep
Aytemur, Kaz›m Koç, Düzgün Akyol, Musa K›l›ç ve ‹smail Y›lmaz’›n
beraat etti¤i davada, Hakan Polat hakk›ndaki dava dosyas› ise
ayr›lm›flt›.



2 Haziran günü yap›lan duruflmada ise davada
müdahil olmak için 50 avukat›n yapt›¤› baflvuru
dilekçelerinin kayboldu¤u ortaya ç›kt›. Avukat
Nurhayat ‹flyapan’›n davada müdahil avukat olma
talebi üzerine, Mahkeme Heyeti, vekaletnamelerin
dosyada bulunmad›¤›n›, bu nedenle ‹flyapan’›n
duruflmaya kat›lamayaca¤›n› aç›klad›. Bunun üzerine
Nurhayat ‹flyapan ve Selçuk Akgün’ün efli Melek
Akgün’ün avukat› Behiç Aflç› ile duruflmay› izlemek
üzere gelenler durumu protesto ederek, duruflma
salonunu terkettiler. Bu arada Mahkeme Heyeti,
avukatlar hakk›nda Avukatl›k Yasas›’na ayk›r›
davrand›klar› iddias›yla ‹stanbul Barosu’na suç
duyurusunda bulunulmas›na karar verdi. Aç›ld›¤›,
avukatlar taraf›ndan 2 duruflma sonra tesadüfen
ö¤renilen dava, 2000 y›l› içinde sonuçlanmad›.

Mehmet Topalo¤lu, Besat Ayy›ld›z, Bülent Dil

28 Ocak 1998 tarihinde Adana’da Kurtulufl gazetesi
Adana Temsilcisi Mehmet Topalo¤lu ile Besat
Ayy›ld›z ve Bülent Dil adl› kiflilerin öldürülmesi
nedeniyle Nurettin Bülbül, Haydar Erol ve Suat Köse
adl› polisler hakk›nda Adana 1. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde aç›lan dava, 17 Nisan günü
sonuçland›. Duruflmada, san›k polislerin “kendilerinin
ve baflkalar›n›n güvenli¤ini korumak için atefl
açt›klar›” gerekçesiyle, beraatlar›na karar verildi.
Davada, polislerin TCY’nin “kast› aflarak birden çok
adam öldürmek” suçuna iliflkin 452. maddesi
uyar›nca cezaland›r›lmas› isteniyordu.14

Elmas Yalç›n, Fuat Erdo¤an, ‹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› polisler hakk›nda ‹stanbul 5. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde  TCY’nin 450/5, 463, 281, 31, 33,
49/1-3 veya 50’inci maddelerine göre
cezaland›r›lmalar› istemi ile aç›lan davada 2000 y›l›
içinde önemli bir geliflme yaflanmad›.

Sabahat Karatafl, Eda Yüksel, Taflk›n Usta

‹stanbul’un Çiftehavuzlar semtindeki bir eve 17 Nisan
1992 tarihinde düzenlenen bask›nda Eda Yüksel,
Taflk›n Usta ve Sabahat Karatafl adl› kiflilerin
öldürülmesi nedeniyle Reflat Altay (dönemin Siyasi
Polis Müdürü), ‹brahim fiahin, Vasfi Kara, Abdullah
Dindar, Mehmet fiakir Öncel, ‹smail Al›c›, Adnan
Tafldemir, Ruhi F›rat, Aslan Pala, Mehmet Düzgün,
Adalet Üzüm, Mehmet Baki Avc›, fienel Karaman,
Ömer 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 hakk›nda aç›lan davaya Kayseri 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde 2000 y›l›nda da devam edildi.

13 Temmuz günü yap›lan duruflmada, o tarihe kadar
dinlenemeyen tan›klar›n ifadesinin al›nmas›ndan
“karar› etkilemeyece¤i” gerekçesiyle vazgeçildi. Daha

sonraki duruflmalarda da önemli bir geliflme
yaflanmayan dava 2001 y›l›na ertelendi. 

Davada 22 san›k polis hakk›nda “adam öldürmek”
suçundan yarg›lanmalar›, ancak “verilen emri yerine
getirdikleri ve çat›flma s›ras›nda silah kullanmak
zorunda kald›klar›” göz önüne al›narak, meflru
müdafaa hükümlerinin uygulanmas› isteniyor. 

‹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 ve Aytekin
Kayhan adl› polisler hakk›nda aç›lan davaya 22 Mart
günü Eyüp 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde devam
edildi. Y›l boyunca süren duruflmalarda Cumhuriyet
Savc›s› ve müdahil avukatlar›n san›k polislerin
tutuklanmas› istemleri Mahkeme taraf›ndan “san›klar›n
halen görevli oldu¤u” gerekçesi ile reddedildi. 

23 Ekim günü yap›lan duruflmada iki y›ld›r beklenen
Adli T›p ‹htisas Dairesi’nden gelen rapor okundu.
Raporda, olay yerinde bulunan 17 mermiden,
dördünün ‹rfan A¤dafl’›n silah›na ait oldu¤u, di¤er 13
merminin ise hangi silahtan ç›kt›¤›n›n belirlenemedi¤i
belirtildi. Bunun üzerine Savc› ‹brahim Babür,
polislerin Adli T›p Kurumu’na baflka silah vermifl
olabileceklerini söyledi. Dava 2000 y›l›nda
sonuçlanmad›.

Hamdin Salg›n, Gülistan Özdemir

Yarg›tay 1. Ceza Dairesi, ‹stanbul Fatih’te bir eve 17
Nisan 1998 tarihinde düzenlenen bask›nda Hamdin
Salg›n (18) ve Gülistan Özdemir (15) adl› gençlerin
öldürülmesi nedeniyle 8 polis hakk›nda verilen beraat
karar›n› 29 A¤ustos günü oybirli¤i ile onad›.

Özdemir ailesinin avukat› Eren Keskin, davay› A‹HM’e
götüreceklerini belirterek, “Orada iki insan öldürüldü.
Birisi henüz çocuktu. Esasen bunun kamuoyunda
infiale yol açmas› gerekirdi. Böylesine aç›k bir infaz
davas›n›n böyle sonuçlanmas›nda, demokratik
kamuoyunun davay› sahiplenmemifl olmas›ndan
kaynaklan›yor.” dedi. 

Siyasi fiube Müdürü fiefik Kul ile polisler fiaban
Düzer, Erol Tekten, Salih Palamir, Ahmet Toprak,
Rüfltü Günefl, Sualp Bayrak ve Sami fien hakk›nda
aç›lan dava, 16 Kas›m 1998 tarihinde ‹stanbul 4. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde sonuçlanm›flt›. 

Fuat Ünlü

Fuat Ünlü’nün 17 Mart 1999 tarihinde ‹stanbul
Bahçelievler Kocasinan semtinde öldürülmesi
nedeniyle Erol Tekten, Ayhan Özkan ve fiaban Düzer
adl› polisler hakk›nda aç›lan davaya, 2000 y›l›nda
devam edildi. 13 Ekim günü Bak›rköy 1. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada, çat›flmada
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14 Haydar Erol ve Nurettin Bülbül, 5 Ekim 1999 tarihinde Adana’da
Murat Bektafl ve Erdinç Aslan adl› kiflilerin öldürülmesi nedeniyle
aç›lan davada da ayn› suçlamayla yarg›lan›yorlar.



‹çiflleri Bakanl›¤› verilerine göre, 1987-2000 y›llar›
aras›nda polis sorumluluk bölgesinde 1991 siyasi
cinayet ifllendi. Cinayetlerden 639’u faili meçhul
olarak kal›rken, 114’ünün failinin firarda oldu¤u,
1238’inin failinin ise yakaland›¤› aç›kland›. Resmi
aç›klamalara göre Türkiye’de 1996-2000 y›llar›
aras›nda toplam 426 siyasi kay›p baflvurusu yap›ld›.
Kay›p baflvurular›, 1997, 1998 ve 1999 y›llar›nda
yo¤unlaflt›. Hakk›nda kay›p baflvurusu yap›lan 46
kiflinin cesedi bulunurken, 90 kiflinin sa¤, 18 kiflinin
ise cezaevinde oldu¤u belirlendi. 272 kay›p hakk›nda
ise herhangi bir bilgi bulunmad›¤› bildirildi. ‹çiflleri
Bakanl›¤›’n›n verilerine göre faili meçhul cinayet
olaylar›na iliflkin bilgiler flöyle: (Bkz. Tablo)

Bu arada ‹HD verilerine göre 1989-1991 y›llar›nda
42, 1992’de 210, 1993’te 510, 1994’te 292, 1995’te
321, 1996’da 78, 1997’de 109, 1998’de 192 ve
1999’da 210 olmak üzere 10 y›lda 1.964 faili meçhul
cinayet ifllendi. 

‹HD Genel Baflkan› Hüsnü Öndül 24 Ocak günü
yapt›¤› aç›klamada, Hizbullah olaylar› ile birlikte faili
meçhul cinayetlerin tekrar güncelleflti¤ini belirterek,
“‹HD verilerine göre, son 10 y›lda toplam 1.964 kifli
faili meçhul cinayetlerde yaflam›n› yitirmifltir. Bu
cinayetlerin yüzde 80’i Güneydo¤u Anadolu
Bölgesi’nde ifllenmifltir. Faili meçhul cinayetlerin 

yaraland›¤›n› iddia eden san›klardan Ayhan Özkan’›n
parma¤›ndaki yaran›n silahla gerçekleflmedi¤ine
iliflkin hastane kay›tlar› okundu. 

Duruflma, Ünlü’nün giysilerinden at›fl mesafesinin
ö¤renilmesi amac›yla Adli T›p Kurumu Fizik/Balistik
Dairesi’nden istenen raporun beklenmesi için 23
fiubat 2001 tarihine ertelendi. ‹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› isteniyor. 

Ayfle Nil Ergen, Ayfle Gülen

16 Nisan 1992 tarihinde ‹stanbul Kozyata¤›’nda bir
eve 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 aç›lan dava 14 Ekim günü Kad›köy 1.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde sonuçland›. Polisler
hakk›nda “Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu”nun 16.
ve TCY’nin “meflru müdafaa” hükmünü düzenleyen
49. maddesi uyar›nca beraat karar› verildi. 

‹stanbul’un Anadolu yakas›ndaki 4 ayr› eve 16 Nisan
1992 tarihinde siyasi polis ve M‹T (Milli ‹stihbarat
Teflkilat›) görevlileri taraf›ndan düzenlenen
bask›nlarda 11 kifli (Sinan Kukul, Arif Öngel, Sat› Tafl,
Eda Yüksel, Sabahat Karatafl, Ahmet Faz›l Ercüment,

Ayfle Nil Ergen, fiadan Öngel, Ayfle Gülen, Taflk›n
Usta ve Hüseyin K›l›ç) öldürülmüfltü. Ayfle Nil Ergen
ve Ayfle Gülen’in kald›¤› evde 21 Temmuz 1992’de
hakim huzurunda yap›lan incelemede, evde çat›flma
ç›kt›¤›n› do¤rulayacak bir ipucu elde edilememiflti. 

Eda Tanr›severgil

7 Kas›m 1997 tarihinde ‹stanbul Balmumcu’da Eda
Tanr›severgil’i öldüren Murat Erol adl› polis hakk›nda
aç›lan dava 28 Haziran günü sonuçland›. ‹stanbul 1.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada, Murat
Erol “Tedbirsizlik, dikkatsizlik veya meslek ve sanatta
acemilik nedeniyle ölüme sebebiyet vermekten”
TCY’nin 455. maddesinin 1. f›kras› uyar›nca 2 y›l
hapis cezas›na mahkum edildi. Erol’un 8’de 2
oran›nda kusurlu oldu¤unun anlafl›ld›¤›n› kaydeden
mahkeme, cezay› 8’de 6 oran›nda indirerek 6 ay
hapse düflürdü. Mahkeme daha sonra bu cezay› da
san›¤›n mahkemedeki iyi halinden dolay› 5 aya
indirdi. Bu ceza da Mahkeme taraf›ndan 1.5 milyon
lira para cezas›na çevrilerek ertelendi. 

Bu arada Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan
Tanr›severgil’in mirasç›lar›na karfl› dava aç›ld›.
Beyo¤lu 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde aç›lan
davada, Erol’un elinin olay s›ras›nda  jiletle hafif
yaralad›¤› iddias›yla Tanr›severgil’in ailesinden 947
milyon 625 bin lira para istendi.
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2.3 FA‹L‹ MEÇHUL C‹NAYETLER

Y›l Toplam           Faili           Faili       Yakalanan
cinayet         meçhul    belli (firar) 

1987 13 3 0 10

1988 12 4 1 7

1989 16 4 0 12

1990 51 15 1 35

1991 148 53 8 87

1992 398 101 25 272

1993 411 148 24 239

1994 453 155 26 272

1995 150 46 8 96

1996 112 36 7 69

1997 53 13 5 35

1998 66 19 1 46

1999 70 22 8 40

2000 38 20 0 18

Toplam 1991 639 114 1238
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önlenmesi etkin bir hukuk sürecini gerektirir. Hem
yarg›sal süreçler ve mekanizmalar aç›s›ndan hem de
eylemleri ve ifllemleri denetlenebilen idare aç›s›ndan
hukukun üstünlü¤ü ilkesinin yaflama geçirilmesi temel
kofluldur. Susurluk örne¤inde oldu¤u gibi Hizbullah
örgütlenmesi ve eylemleri de herkese bir devletin
hukukun üstünlü¤ü ilkesi üzerinde yükselen yap›s›n›n
önemini an›msatm›fl olmal›d›r.” dedi. 

‹stanbul Barosu bünyesinde kurulan Faili Meçhul
Cinayetleri Araflt›rma Komisyonu Proje Koordinatörü
Avukat Mehmet Uçum, faili meçhul cinayet olaylar›
ile ilgili olarak bir rapor haz›rlad›klar›n› belirterek,
“Araflt›rma yaparken gördük ki, devlet rutin d›fl›na
ç›kt›¤›nda faili meçhul cinayetler ifllenmifl. Devletin
sorumlulu¤u görmezden gelinemez. Devlet art›k,
‘Kurumlar›m›zda görevli baz› kifliler çeflitli olaylara
kar›flm›flt›r. Bu yüzden yurttafllar›m›zdan özür
diliyoruz’ diyebilmeli. Ayr›ca sorumlular yarg› önüne
ç›kar›lmal› ve ma¤durlara tazminat ödenmeli” dedi.

T‹HV’nin belirlemelerine göre y›l içinde en az 9 faili
meçhul siyasi cinayet ifllendi. 

Nam›k De¤er

5 Ocak günü Diyarbak›r’›n Mardinkap› semtinde
Nam›k De¤er adl› kifli, kimli¤i belirlenemeyen kifliler
taraf›ndan düzenlenen silahl› sald›r›da öldü. Sald›r›da,
De¤er’in yan›nda bulunan Mehmet Deniz ve Mehmet
Günayd›n adl› kifliler yaraland›. Olay s›ras›nda yoldan
geçen Mehmet Gürbüz ve Zübeyir Ayaz adl› kiflilerin
de seken kurflunlarla hafif yaraland›¤› bildirildi. 

Abbas Yürter

Diyarbak›r’›n Silvan ilçesi Malabadi köyündeki
koruculuk görevinden 1999 y›l› sonlar›nda istifa eden
Abbas Yürter, 14 Ocak günü Diyarbak›r’›n
Mardinkap› semtinde bafl›ndan vurularak öldürüldü. 

‹hsan Erdem

Ocak ay› sonlar›nda Diyarbak›r’›n Mardinkap› semti

yak›nlar›nda ‹hsan Erdem (25) adl› kiflinin cesedi
bulundu.

Seyfettin Özbülten

MHP Diyarbak›r ‹l Baflkan› Seyfettin Özbülten 4 May›s
günü Diyarbak›r’›n Ba¤lar semtindeki evine giderken
kimli¤i belirlenemeyen kifliler taraf›ndan öldürüldü. 

Kenan Tutafl›

Mardin Belediye Baflkan› Abdülkadir Tutafl›’n›n
akrabas› oldu¤u bildirilen Kenan Tutafl› adl› kifli
Yeniflehir semtinde 1 Temmuz günü u¤rad›¤› silahl›
sald›r› sonucu öldü. Sald›r›da iki kifli de yaraland›. 

fieyhmus Aziz

Büro Emekçileri Sendikas› (BES) üyesi fieyhmus Aziz
(55) adl› kifli 6 Temmuz günü sabah saatlerinde
Diyarbak›r’›n Ofis semtinde kimli¤i belirsiz kiflilerin
silahl› sald›r›s› sonucu öldü. Yeniflehir Karakolu’na 50
metre uzakl›kta meydana gelen olay›n ard›ndan,
sald›rganlar ve iki polis aras›nda kovalamaca bafllad›.
Polisler ile sald›rganlar aras›nda cadde ortas›nda ç›kan
çat›flmada, Ahmet Afltan ve Hamit Yurt adl› polisler
yaraland›, sald›rganlar ise kaçt›. Sald›r›n›n Hizbullah›n
iç hesaplaflmas› oldu¤u ileri sürüldü. 

Nurettin Sevilgen

Siirt’te 21 Eylül günü kimli¤i belirsiz silahl› kifliler
taraf›ndan kaç›r›lan Nurettin Sevilgen (53) adl› kiflinin
cesedi 24 Eylül günü Conkbay›r mahallesi
yak›nlar›nda bulundu. Siirt E Tipi Cezaevi’nden 3 ay
önce tahliye edilen Nurettin Sevilgen’in cesedinde
darp ve kesici alet izleri bulundu¤u bildirildi.

Yüksel Karahan, Sernur Karahan

Mardin’in K›z›ltepe ilçesinde Yenimahalle ‹stiklal
caddesinde oturan Yüksel Karhan (45) adl› kifli ile k›z›
Sernur Karhan (16), Ekim ay› sonunda kimli¤i
belirlenemeyen kifli veya kiflilerin silahl› sald›r›s›
sonucu öldü. 

2.4 KARA MAYINLARI 
Türkiye’de her y›l ço¤unlu¤unu çocuklar›n
oluflturdu¤u onlarca sivilin ölümüne neden olan
may›nlar konusu, 1997 y›l›nda kurulan TBMM Hudut
Güvenli¤i’nin Araflt›r›lmas› Komisyonu’nda da ele
al›nd›. Komisyon, Türkiye-Suriye s›n›r›n› oluflturan
yaklafl›k 600 kilometre uzunlu¤unda ve 200-400
metre geniflli¤indeki bir bölgede nerelere may›n
döflendi¤ini tespit edilemedi¤ini ortaya ç›kard›.
Komisyon taraf›ndan haz›rlanan raporda, yüzbinlerce
dönüm arazinin döfleli may›n nedeniyle ekime kapal›
oldu¤u belirtilerek, “May›n döfleme anahtar›
bulunmad›¤› için nerelere döflendi¤i bilinmemektedir.
Ayr›ca bir k›sm› yang›n-sel gibi tabii afetlerle etkisiz
hale gelmifltir” ifadelerine yer verildi. 

Birleflmifl Milletler (BM) ‹nsani Meseleler Bölümü

taraf›ndan 60’dan fazla ülkede yap›lan araflt›rman›n
sonuçlar› da 115 milyon insan›n anti-personel
may›nlar›n tehdidi alt›nda oldu¤u ortaya koydu. Her
y›l döflenen 2.5 milyon may›nla bu tehdidin giderek
art›¤›na iflaret edilen raporda, dünyada her 20
dakikada bir insan›n may›n patlamas› sonucu
yaflam›n› yitirdi¤i ya da sakat kald›¤›, y›lda ölen 25
bin insan›n, 5-6 bininin çocuk oldu¤u belirtildi.
Raporda, üretimi 3 dolar olan bir may›n›n
temizlenmesi için 300 ile 1000 dolar aras›nda bir
harcama yap›lmas› gerekti¤ine dikkat çekilirken,
dünyadaki tüm may›nlar›n temizlenmesi için 33
milyar dolarl›k bir harcama gerekti¤i kaydedildi. 

Human Rights Watch taraf›ndan haz›rlanan raporda
da, dünya çap›nda may›n temizleme çal›flmalar›nda



önemli bir geliflme sa¤land›¤› belirtilirken, Türkiye’nin
de aralar›nda bulundu¤u 105 ülkede tehlikenin hala
sürdü¤ü vurguland›. 22 milyon may›n›n imha
edildi¤ine dikkat çekilen raporda, 250 milyon kadar
may›n›n 105 ülkede hala tehlike oluflturdu¤u belirtildi.
Human Rights Watch, may›nlar›n savafl›n sözkonusu
oldu¤u 20 çat›flma bölgesinde, 11 hükümet ve 30
ba¤›ms›zl›k mücadelesi veren örgüt taraf›ndan
yerlefltirildi¤ini duyurdu.

Rus ordusunun da Çeçen savaflç›lara karfl› may›n
kulland›¤›na dikkat çekilen raporda, Türkiye, Kuzey
Irak, ‹srail, Burma, Sri Lanka, Angola, Kongo, Eritre,
Senegal, Uganda, Somali, Kolombiya, Gürcistan gibi
ülkelerde de may›n tehlikesinin sürdü¤ünün alt›
çizildi. Savaflan taraflar›n y›llarca süren çat›flmalar
s›ras›nda may›nlar› yerlefltirdi¤i belirtilen raporda,
may›n temizleme çal›flmalar›n›n flimdiye kadar 138
ülke taraf›ndan desteklendi¤i, bu ülkelerden 101’inin
hükümetlerinin karar› ile prati¤e geçti¤i kaydedildi. 

May›n temizleme anlaflmas›n› imzalayan 21 ülkenin
may›n temizli¤ini baflar›yla sonuçland›rd›¤›
vurgulanan raporda, 24 ülkedeki çal›flmalar›n ise
devam etti¤i belirtildi. May›n temizleme anlaflmas›n›
imzalayan her ülke için 4 y›l süre tan›n›yor. Dünyada
hala 56 ülke anlaflmay› imzalamay› reddederken, bu
ülkeler aras›nda ABD, Rusya, Çin, ‹srail ve Yugoslavya
da yer al›yor. Raporda may›n üreten firma say›s›n›n
54’ten 16’ya düfltü¤ü, bu nedenle de may›n
kullan›m›nda azalman›n sözkonusu oldu¤u ifade
edildi. 

Türkiye’de 2000 y›l›nda da may›nlar›n temizlenmesi
konusunda önemli bir ad›m at›lmad›. May›nlar›n
temizlenmesi konusunda baz› bölgelerdeki çal›flmalar
da tüm may›nl› alanlar gözönüne al›nd›¤›nda yetersiz
kald›. Bu dönemde yerleflim yerleri ve çevrelerinde
bulunan may›nlar›n temizlenmesi için ilgili
makamlara baflvuran birçok köylünün baflvurusu ise
sonuçsuz kald›. 

May›n patlamalar› sonucu ölenlerin yak›nlar›n›n açt›¤›
baz› davalar bu dönemde sonuçland›. Örne¤in 25
Haziran 1995 tarihinde Diyarbak›r’›n E¤il ilçesine
ba¤l› Sa¤lam köyünde, köy korucular›n› tafl›yan bir
minibüsün may›na çarpmas› sonucu ölen Recai
Ülger’in ailesinin ‹çiflleri Bakanl›¤› aleyhine açt›¤›
tazminat davas›nda Diyarbak›r Bölge ‹dare
Mahkemesi, ‹çiflleri Bakanl›¤›’n› 1 milyar 700 milyon
lira tazminat ödemeye mahkum etti. 

Bitlis’in Tatvan ilçesi K›y›düzü köyü Sürgün K›fllas›
yak›nlar›nda yerde buldu¤u roketatar mermisi ile
oynarken merminin infilak etmesi sonucu sakat kalan
17 yafl›ndaki Kamuran Alican’›n babas› Gülabi
Alican’›n, ‹çiflleri Bakanl›¤› aleyhine açt›¤› 2 milyar
liral›k tazminat davas› da ailenin lehine sonuçland›.

T‹HV’nin belirlemelerine göre 2000 y›l›nda 25 kifli
meydana gelen patlamalarda öldü. 

Patlamalar

Siirt’in fiirvan ilçesine ba¤l› Yolbafl› köyü yak›nlar›nda
2 Ocak günü koyun otlatan ‹sa Örs (15) adl› çocuk,
may›na basarak öldü. 

11 Ocak günü Batman’›n Befliri ilçesine ba¤l›
Do¤ankavak köyünde bulduklar› el bombas› ile
oynayan Ferit Oydafl (8) ve Revflen Oydafl (7) adl›
kardefller öldü. Patlamada, Halime Otafl (9) adl› çocuk
ise yaraland›. Olay›n ard›ndan aç›klama yapan köy
muhtar› ‹smet Büyüktop, köylerinde 10 Nisan 1997
tarihinde 3 PKK militan› ile Hanifi Karabulut’un
öldürüldü¤ü çat›flmada güvenlik güçleri taraf›ndan
at›lan birçok bomban›n patlamad›¤›n› belirterek, bir
süre önce yerde bulduklar› bombalar›n patlamas›
sonucu iki çocu¤un sakat kald›¤›n› söyledi.

11 Ocak günü Diyarbak›r’›n Kulp ilçesine ba¤l› Tuzla
köyünde hayvanlar›n› otlat›rken bulduklar› el
bombas›n› kurcalayan Mehmet fiah K›l›ç (12) öldü,
Y›lmaz Altun (16) ve Say›m Altun (12) ise yaraland›.

‹zmir’in Bornova ilçesine ba¤l› Naldöken köyünde 3
Nisan günü 57. Topçu Tugay›’n›n eski at›fl alan›nda
bulduklar› top mermisini eve götürerek kurcalayan
Dilaver Hattuza, Rüstem Tokman ve Haflim (Hakim)
Tokman öldü. ‹hsan Hattuza, Menekfle Hattuza, Ayfle
Dinçer ve R›za Tokman yaraland›. R›za Tokman 4
Nisan günü Ege Üniversitesi Hastanesi’nde öldü. 

7 Nisan günü Diyarbak›r’›n Lice ilçesi yak›nlar›nda
askeri birliklerin çöplerini boflaltt›¤› alanda buldu¤u el
bombas›n› kurcalayan Halit fialkaya (11) öldü, U¤ur
De¤irmenci (13) yaraland›. 

Ayn› gün Bingöl’ün Adakl› ilçesi Kuflçimeni köyünde
koyunlar›n› otlat›rken buldu¤u roket mermisi ile
oynayan Kamil ‹nce (14) öldü. 

22 Nisan günü Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Gündüz
Ayhan adl› emekli astsubay›n evinde meydana gelen
patlamada, evde konuk olarak bulunan Astsubay
Yaflar Tekel15 öldü, efli Büflra Tekel, k›z› Mürüvvet
Tekel (1,5) Astsubay Recep Kurt, efli Züleyha Kurt ve
Gündüz Ayhan yaraland›. Kocaeli Emniyet Müdürü
Edip Sar›alp, patlaman›n konuklar›n evde bulunan el
bombas›n› kurcalamas› sonucu meydana geldi¤ini
bildirdi.

24 Nisan günü Van’›n Baflkale ilçesine ba¤l› Yukar›
Dikmen köyü yak›nlar›nda arazide buldu¤u el
bombas›n› kurcalayan Abidin Güner öldü.

26 Nisan günü Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dere
yata¤›nda bir poflet içinde bulduklar› el bombas›n›
kurcalayan ‹smail fiedal (5) ve Welat fiedal (3) öldü,
Azat fiedal (8), F›rat fiedal (4) ve Sibel fiedal (6)
yaraland›.

8 Haziran günü Mardin’in Dargeçit ilçesi yak›nlar›nda
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15 Yaflar Tekel’in ölümü, asker olmas› nedeniyle T‹HV taraf›ndan
may›n patlamalar› sonucu ölüm rakamlar›na dahil edilmemifltir. 



koyun otlatan Remzi Varan (8) may›na basarak öldü.
Varan’›n ölümünün ard›ndan 70 aile may›nlar›n
temizlenmesi için Dargeçit Kaymakaml›¤›’na
baflvurdu. Ancak baflvurular›n yan›ts›z kald›¤›
bildirildi.

Bingöl’ün Karl›ova ilçesine ba¤l› Sudura¤› Köyü
yak›nlar›nda hayvan otlatan fieyhmus Çarl› (12),
Abdullah Berk (10) ile Ömer Gülbeden’in (11) arazide
bulduklar› el bombas›n› kurcalamalar› sonucu
meydana gelen patlamada, fieyhmus Çarl› öldü.
Abdullah Berk ve Ömer Gülbeden ise yaraland›.

30 Haziran günü Mardin’in Savur ilçesine ba¤l›
Serenli köyü yak›nlar›nda bir traktörün may›na
çarpmas› sonucu Mehmet ‹lhan öldü, Hatice ‹lhan,
Baran ‹lhan ve Sait ‹lhan yaraland›.

Diyarbak›r’›n Lice ilçesi yak›nlar›nda 20 Temmuz
günü arazide buldu¤u havan topu mermisini
kurcalayan Ali Ayd›n (10) öldü. 

21 Temmuz günü fi›rnak’›n Balveren beldesindeki
jandarma karakolunun yak›nlar›nda bulduklar› havan
topu mermisini kurcalayan çocuklardan Agit Sidar
(10) öldü, Ömer Y›ld›z (8) ve Hasan Sidar (8)
yaraland›. 

27 A¤ustos günü Diyarbak›r’›n Ç›nar ilçesi A¤açsever
köyünde tarlada bulduklar› patlay›c› maddeyi
kurcalayan Ahmet Deniz (9) adl› çocuk öldü, Hikmez
Deniz (12), Rukiye Deniz (47), Nihat Deniz (27),
Piroz Deniz (50) yaraland›. 

18 A¤ustos günü Elaz›¤’›n Ovac›k ilçesine ba¤l›
Tornova köyü Çemberlitafl mezras›nda bir havan topu
mermisinin patlamas› sonucu Mustafa Kandil (65)
öldü, o¤lu Sinan Kandil (17) yaraland›.

Ali Asker Demirtafl (12) 20 A¤ustos günü Tunceli’nin
Pülümür ilçesi yak›nlar›ndaki Helda¤› yaylas›nda
buldu¤u el bombas›n›n patlamas› sonucu öldü. 

Mardin’in Maz›da¤› ilçesine ba¤l› Kebapç› köyünde 6
Eylül günü yola döflenen may›na basan Hidayet Güzel
(26) öldü. 

6 Ekim günü fi›rnak’›n Uludere ilçesine ba¤l› Polatl›
köyünde may›na basan Ahmet Tonk (23) ve Salih
Tonk (20) öldü. 

18 Aral›k günü Diyarbak›r’›n Silvan ilçesine ba¤l›
K›br›s köyü yak›nlar›nda may›na basan Mehmet
Do¤ru (13) öldü. 

Yaralananlar

2 Nisan günü Mardin’in Dargeçit ilçesinde yola

döflenen may›na basan Lokman Çiftçi (12) ve Hüseyin
Çiftçi (14) yaraland›.

Van’›n Gürp›nar ilçesine ba¤l› Parmakkap› köyünde
29 Nisan akflam› yola döflenen may›na basan Cahide
Yo¤un (70) ile torunu Mesut Yo¤un (9) a¤›r yaraland›. 

14 May›s günü A¤r› Da¤› eteklerinde Miri yaylas›nda
buldu¤u bombay› kurcalayan Cengiz Keskin (12),
bomban›n patlamas› sonucu aya¤›ndan yaraland›.

1 Haziran günü de ayn› bölgede koyun otlatan Pervin
Beksari (7), bast›¤› may›n›n patlamas› sonucu
baca¤›ndan yaraland›.

A¤r›’n›n Do¤ubeyaz›t ilçesi s›n›r›nda 28 Haziran günü
‹ran’dan Türkiye’ye kaçak olarak girmeye çal›flan
Muhammet Arif (23) adl› Afganl› mülteci bast›¤›
may›n›n patlamas› sonucu a¤›r yaraland›.

fi›rnak’›n Balveren beldesi yak›nlar›nda 31 Temmuz
günü meydana gelen may›n patlamas›nda da ‹brahim
Bayram (8), Zübeyde Bayram (10), Ruflen Decber (9)
ve Han›m An›k (7) yaraland›.

9 A¤ustos günü Diyarbak›r’›n Lice ilçesinde buldu¤u
uçaksavar mermisini s›cak suya koyarak ›s›tan Lokman
Aytek (16) merminin elinde patlamas› sonucu a¤›r
yaraland›.

12 A¤ustos günü A¤r›’n›n Do¤ubeyaz›t ilçesi
Gürbulak S›n›r Kap›s› yak›nlar›nda ‹ran üzerinden
s›n›r› kaçak olarak geçmeye çal›flan bir grubun içinde
yer alan Afgan uyruklu Gurban Ahmet Ali adl› kifli
may›n patlamas› sonucu yaraland›. Gruptaki di¤er 18
kiflinin ise gözalt›na al›nd›¤› bildirildi. 

25 A¤ustos günü Mardin’in Dargeçit ilçesine ba¤l›
K›lavuz köyünde jandarma karakolu yak›nlar›ndaki
may›na basan Serhat Dursun (10) yaraland›. 

9 Eylül günü Van’›n Ercifl ilçesi Sö¤ütlü köyü
yak›nlar›nda R›fat ‹fller (12), heybesini koydu¤u
yerdeki may›n›n patlamas› sonucu yaraland›. 

22 Ekim günü Ayd›n’›n Söke ilçesinde at›k kömür
toplamaya giden Ayhan Öymen (8) ve Cendar Demir
(7), kömürlerin aras›nda bulduklar› 5 fünyenin
ellerinde patlamas›yla yaraland›lar. 

9 Kas›m günü Bitlis’in Güroymak ilçesine ba¤l›
Cevizyata¤› köyü yak›nlar›nda Ecvet Bozkurt (20) ve
kardefli Cavit Bozkurt (18), araziye döflenen may›n›n
patlamas› sonucu yaraland›. Patlama sonucu Ecvet
Bozkurt’un iki aya¤›n›n koptu¤u, Cavit Bozkurt’un ise
çeflitli yerlerinden yaraland›¤› ö¤renildi.
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Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i’nden Temmuz ay›nda
yap›lan aç›klamada, Ola¤anüstü Hal Uygulamas›’n›n
yürürlü¤e girdi¤i 19 Temmuz 1987 tarihinden itibaren
23.279 PKK militan›n›n öldürüldü¤ü, 619 PKK
militan›n yaral› yakaland›¤›, 3.014 PKK militan›n›n sa¤
ele geçirildi¤i, 2.351’inin ise teslim oldu¤u ileri
sürüldü. Aç›klamada, bölgedeki çat›flma ve
sald›r›larda 5.018 güvenlik görevlisinin öldü¤ü,
10.984 güvenlik görevlisinin yaraland›¤› bildirildi.
Bölgede son 14 y›lda 504’ü çocuk, 519’u kad›n olmak
üzere toplam 4.440 sivilin öldü¤ü, 646’u çocuk,
799’u kad›n olmak üzere de 5.433 sivilin de
yaraland›¤› kaydedildi.

OHAL Valisi Gökhan Ayd›ner, Kas›m ay›nda yapt›¤›
aç›klamada, y›l›n ilk 10 ay›nda sorumluluk
alanlar›ndaki 11 ilde meydana gelen 206 olayda 351’i
ölü, 221’de sa¤ olmak üzere toplam 572 militan›n
yakaland›¤›n› öne sürerek, flu bilgileri verdi:

“PKK’yla irtibatlar› nedeniyle haklar›nda soruflturma
yap›lan 1.717 kifliden 547’si ve Hizbullah örgütüne
yönelik operasyonlarda yakalanan 2.709 kifliden bin
730’u tutuklanm›flt›r. Yine bu 10 ayl›k dönemde,
güvenlik güçlerimizden 27 ve vatandafltan da 39
olmak üzere toplam 66 kifli flehit olmufltur. Güvenlik
güçlerinden 73 kifli, vatandafltan da 29 kifli olmak
üzere toplam 102 kifli yaralanm›flt›r. 1999 y›l›na
oranla terör olaylar›nda yüzde 80’i aflan oranda
azalma görülmektedir. Halk›m›z›n deste¤iyle terörün
fliddet boyutu çok afla¤›lara çekilmifltir.” 

Andrea Wolf

1998 y›l›n›n Ekim ay›nda Van’›n Çatak ilçesi Kelefl
köyü yak›nlar›nda ç›kan bir çat›flmada sa¤
yakaland›ktan sonra öldürüldü¤ü öne sürülen Andrea
Wolf’un ölümünü araflt›rmak üzere Almanya’da
oluflturulan komisyon Türkiye’ye geldi. 25 Eylül günü
komisyon üyeleri ile birlikte ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde
yap›lan bas›n aç›klamas›nda, fiube Baflkan› Eren
Keskin olay hakk›nda yaklafl›k bir y›ld›r araflt›rma
yapt›klar›n› belirterek, ‹stanbul Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤› arac›l›¤›yla Van Çatak Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulunduklar›n› aç›klad›.
Düzenlenen operasyondan kurtulan bir kiflinin
Wolf’un öldürülüflüne tan›k oldu¤unu anlatan Keskin,
“Wolf’un gö¤üslerinin kesilerek cinsel organ›na
kurflun s›k›ld›¤› yönünde bilgilere sahibiz” dedi.
Keskin, Wolf’un mezar›n›n yerinin de belirlendi¤ini
ancak yerini deliller toplanana dek de¤ifltirilece¤i
endiflesi ile aç›klamayacaklar›n› anlatt›. 

Çat›flmalar

9 Ocak günü Tunceli’nin Ovac›k ilçesi Yenip›nar
köyü yak›nlar›ndaki ç›kan çat›flmada iki asker öldü.
Bunun üzerine bölgeye gönderilen askeri bir
helikopter de 10 Ocak günü sald›r›ya u¤rad›. T‹KKO

militanlar›n›n atefli sonucu düflen helikopterde,
Kurmay Binbafl› Bülent Yavuz, Kurmay Yüzbafl› Ercan
Solak ile As›m Gökmen, Mustafa Güney, Abdullah
Köse ve Gökçe (Gökçen) Özkaya adl› astsubaylar
öldü. Daha sonra ayn› bölgede ç›kan çat›flmada da 6
T‹KKO militan›n›n öldü¤ü bildirildi. 

Güneydo¤u’da 14 Ocak günü PKK militanlar› ile
askerler aras›nda ç›kan çat›flmada Deniz Muyan adl›
asker öldü.

OHAL Bölge Valili¤i taraf›ndan Mart ay› bafl›nda
yap›lan aç›klamada, fi›rnak’›n Gabar Da¤› bölgesinde
ç›kan çat›flmada befl PKK militan› ile Serhan Kurt,
Kadir Eraslan ve ad› aç›klanmayan bir askerin öldü¤ü
bildirildi. 

Tunceli’nin Hozat ilçesi yak›nlar›ndaki Buzlup›nar
bölgesinde 7 Mart günü ç›kan çat›flmada Mehmet
Aktafl adl› er öldü. 

Bingöl’e ba¤l› Üçkaya köyü yak›nlar›nda 9 Mart günü
ç›kan çat›flmada Orhan ‹lbay, Nesih Yaman, fiiyar
Aslan ve adlar› ö¤renilemeyen 6 PKK militan› ve 2
asker öldü. 

25 Nisan günü Tunceli’nin Ovac›k ilçesi yak›nlar›nda
ç›kan çat›flmada 8 T‹KKO militan› öldü. Ölen
militanlardan dördünün isimleri flöyle: Yusuf Ayata,
Fehiman Bozkurt, Umut ‹l, Ekrem Çetin.

Bingöl’ün Genç ilçesine ba¤l› Sa¤göze mevkiinde 1
May›s günü ç›kan çat›flmada Mehmet Ali Gül adl›
astsubay öldü. Çat›flmada 4 PKK militan›n›n da öldü¤ü
öne sürüldü. 

Erzurum’un H›n›s ilçesine ba¤l› P›nar köyü
yak›nlar›nda May›s ay› Mehmet Mahmut Y›lmaz adl›
erin öldü¤ü çat›flmada 4 PKK militan›n›n da öldü¤ü
iddia edildi. Ayn› bölgede 19 Haziran günü ç›kan
çat›flmada da Ali Eren adl› astsubay öldü. 

Van’›n Çatak ilçesi garnizonunda Özcan Öner ve
fierafettin Orhan adl› özel tim görevlileri 6 Temmuz
günü ellerinde bulunan bomban›n patlamas› sonucu
öldü. Olayda 11 asker de yaraland›.

4 Eylül günü Kars’›n Digor ilçesinde Yunus Cesur,
Selim Y›ld›r›m ve Engin Düzavc› adl› erler bulduklar›
bomban›n patlamas› sonucu öldüler. Olayda Erkan
Güler adl› er de yaraland›. 

6 Eylül günü Tokat’›n Turhal ilçesi yak›nlar›nda
askerler ile T‹KKO militanlar› aras›nda ç›kan
çat›flmada Çetin Çakmakl› adl› jandarma eri öldü.
Olayda ismi ö¤renilemeyen bir jandarma eri de
yaraland›.

Tunceli’nin Kutudere ilçesine ba¤l› Mirik ve Vartinik
mezralar›nda 28 A¤ustos günü askerler ile PKK
militanlar› aras›nda ç›kan çat›flmada, Nefle Yüksel,
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Gülcan Kaplan, Faz›l Abukan, Mukader Ergün ve ad›
ö¤renilemeyen Suriye’li iki kiflinin öldü¤ü bildirildi. 

16 Eylül günü Bingöl’ün Karl›ova ilçesi Yorgançay›r
köyü yak›nlar›nda Medeni Genç adl› PKK militan›n›n
cesedi bulundu. Genç’in cesedinde iflkence izleri
oldu¤u bildirildi. Yak›nlar›, Medeni Genç’in
boynunun k›r›k oldu¤unu, el, boyun ve gövdesinde ip
izleri oldu¤unu aç›klad›lar. 

Bingöl’ün Yedisu ilçesine ba¤l› Dinarbey köyü k›rsal
alan›nda 25 Eylül günü askerler ile PKK’liler aras›nda
ç›kan çat›flmada, bir güvenlik görevlisi ve 5 PKK
militan› öldü. Çat›flmada iki güvenlik görevlisinin de
yaraland›¤› bildirildi.

OHAL Bölge Valili¤i’nden Aral›k ay› sonunda yap›lan
aç›klamada, OHAL uygulamas›n›n bafllad›¤› günden
itibaren 23.396’s› ölü, 621’i yaral›, 3.086’› sa¤ PKK
militan›n›n ele geçirildi¤i öne sürüldü. 2.371 PKK
militan›n›n teslim oldu¤u belirtilen aç›klamada,
toplam 29.474 PKK militan›n›n ele geçirildi¤i iddia
edildi.

Yasad›fl› Örgüt Sald›r›lar› 

DHKP-C itirafç›s› Ali Can Kanat, 24 Temmuz gecesi
‹stanbul’da kimli¤i belirlenemeyen kifliler taraf›ndan
öldürüldü. Kanat’›n 7 y›l önce güvenlik güçleri
taraf›ndan Tunceli’de yakaland›ktan sonra itirafç›
oldu¤u ve iki y›l cezaevinde kald›¤› ö¤renildi.
Kanat’›n daha sonra ad›n› de¤ifltirerek ‹stanbul’a
yerleflti¤i bildirildi. 

Tokat’a ba¤l› Çöre¤ibüyük köyünde Hamdi fiahin
4 A¤ustos gecesi kimli¤i belirsiz silahl› kifliler
taraf›ndan evinin önünde kurfluna dizilerek öldürüldü.
Sald›r›y› gerçeklefltirenlerin T‹KKO militanlar› oldu¤u
iddia edildi.

Tokat’›n Turhal ilçesi Kuytulu köyündeki evinden 13
Temmuz günü silahl› kifliler taraf›ndan götürülen
Muhtar Bektafl Kaya’n›n cesedi 16 A¤ustos günü
F›nd›cak köyü yak›nlar›nda bulundu. Bektafl Kaya’n›n
T‹KKO militanlar› taraf›ndan öldürüldü¤ü iddia edildi.

Tokat’›n Turhal ilçesine ba¤l› Yeflilalan köyü eski
muhtar› Sad›k Kaya, 29 A¤ustos günü, silahl› kifliler
taraf›ndan öldürüldü. Sad›k Kaya’n›n, T‹KKO
militanlar› taraf›ndan öldürüldü¤ü ileri sürüldü.

T‹KKO lideri ‹brahim Kaypakkaya’y›16 1973 y›l›nda
Tunceli’de ihbar etti¤i öne sürülen Cafer Atan adl›
ö¤retmenin, 21 Ekim günü ‹stanbul Sar›gazi’de evine
23.30 s›ralar›nda gelen üç kifli taraf›ndan öldürüldü¤ü
bildirildi. Olay›n ard›ndan Atan’›n efli Duygu Atan
eflinin öldürülmesinin siyasi bir olay olmad›¤›n› öne
sürdü. 

25 Ekim günü Cumhuriyet gazetesinde yeralan bir
haberde de T‹KKO üyelerinin yarg›land›¤› s›k›yönetim
mahkemelerinin belgelerinde, ‹brahim

Kaypakkaya’n›n yakalanmas› olay›nda sadece Hüseyin
Güngör’ün ad›n›n geçti¤i belirtildi. Haberde,
“Tunceli’de kaynaklar Cafer Atan’›n ‘Kaypakkaya’n›n
yakalanmas›ndan sonra devlet korumas›nda Bursa’ya
gönderildi¤ini’ öne sürerken resmi belgelerde ad›n›n
geçmemesi konusunda yorum yapam›yor” denildi.
Ayn› tarihli Sabah gazetesindeki haberde ise Cafer
Atan’›n kardefli Ali Atan’›n “muhbirlik” iddialar›n›
do¤rular nitelikteki flu anlat›m›na yer verildi:

“A¤abeyim, 1971’de Tunceli’nin Mirik köyünde
ö¤retmenli¤e bafllad›. Bir gün Vartinik köyü muhtar›,
‹brahim Kaypakkaya ile okula gelmifl ve a¤abeyime
‘yaral›y› bir odaya kilitle, ben jandarmaya haber verip
gelece¤im’ demifl. Daha sonra jandarma
Kaypakkaya’y› okuldan teslim alm›fl. A¤abeyim T‹KKO
taraf›ndan tehdit edildi ve öldürülmek istendi. Bunun
üzerine Hatay’a tayin oldu. Burada evi tetikçiler
taraf›ndan bas›ld› ama evde olmad›¤› için kurtuldu.
Bu kez Gebze’ye yerleflti. Burada 7 y›l kadar görev
yapt›. Tam herfley yoluna girmiflti ki evine garip
telefonlar gelmeye bafllad›. A¤abeyim bunlara daha
fazla dayanamay›nca Kaypakkaya’n›n nas›l
yakaland›¤›na dair bir mektup yazarak T‹KKO’ya
gönderdi. Art›k rahats›z edilmiyordu. 1990’da
Çanakkale’de kendisi gibi ö¤retmen olan efliyle
evlendi. Aradan geçen sürede hiçbir fley olmad›.
Örgütün a¤abeyimin peflini b›rakt›¤›n› düflünüyorduk.
A¤abeyim, olay› eflinden ve çocuklar›ndan saklad›¤›n›
söyledi.” 

1 Aral›k günü Özgür Politika gazetesinde ise T‹KKO
taraf›ndan yap›lan flu aç›klama yerald›:

“Partimiz kurucu önderi ‹brahim Kaypakaya, yaral› bir
halde Hüseyin Güngör’ün evine gelmifltir. Hüseyin
Güngör, az›l› halk düflman› köy ö¤retmeni olan Cafer
Atan’a ‹bo’nun kendi evinde oldu¤unu belirtir. Her iki
halk düflman›, ‹brahim’i dire¤e ba¤layarak odan›n
kap›s›n› üzerine kilitlemifllerdir. Önder ‹brahim’in
bütün ikna etme çabalar›na ra¤men Fehmi Alt›nbileg’e
ihbar edilmifl düflmana teslim edilmifltir.”

Hüseyin Güngör’ün, 1997 y›l›nda öldürüldü¤ü
belirtilen aç›klamada, Cafer Atan’›n da “21 Ekim günü
cezaland›r›ld›¤›” öne sürüldü.

15 Aral›k günü Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Kayalar
ifl merkezine saat 19.30 s›ralar›nda el bombas› at›ld›.
Bombay› atanlar daha sonra ifl merkezinin karfl›s›nda
bulunan Kardelen Bilardo Salonu’na girerek ‹brahim
Karay, Abdülkerim Karay ile Tacettin Mengeç’in
üzerine atefl açt›. Mengeç olay yerinde , Abdülkerim
Karay hastaneye götürülürken yolda öldü, ‹brahim
Karay ise a¤›r yaraland› Olay›n nedeni ö¤renilemedi.
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16 23 Ocak 1973 tarihinde Tunceli’de ç›kan bir çat›flmada yaralanan
‹brahim Kaypakkaya, yaral› halde s›¤›nd›¤› Vartinik köyünde, ihbar
üzerine yakalanm›flt›. Kaypakkaya, 16 May›s 1973 tarihinde Ankara
Emniyet Müdürlü¤ü’nde iflkence nedeniyle ölmüfltü.



19 Aral›k günü ‹stanbul Zeytinburnu Merkez
mahallesindeki Ülkü Ocaklar› fiubesi’ne saat 16.45
s›ralar›nda düzenlenen sald›r›da, fiükrü Sancak (15)
adl› lise ö¤rencisi öldü, ‹dris Bo¤a (17), Göksel
Günayd›n (15) ve Hamza Soyulgan (15) adl› lise
ö¤rencileri yaraland›. Sald›r›y›, TKEP/L üstlendi. 

‹stanbul Tarabya’da bulunan Finlandiya
Baflkonsoloslu¤u önünde nöbet tutan polis memuruna
12 Aral›k gecesi kimli¤i belirlenemeyen bir kifli
taraf›ndan atefl aç›ld›. Olayda, polis memuru Ali
Direk, k›r›lan camlardan hafif yaraland›.

11 Aral›k günü saat 19.45 s›ralar›nda ‹stanbul Gazi
mahallesinde bir polis otobüsüne kimli¤i
belirlenemeyen kifliler taraf›ndan atefl aç›ld›. Tem
Otoyolu hal sapa¤›nda gerçeklefltirilen sald›r›da,
Mehmet Ali Acun ve Fahir Toka adl› polisler öldü,
Emin Gül, Lütfi Kal›n, Yahya Sakall›, Ayd›n fiensoy,
Ayhan Yi¤itler, Nezih fiah Yüceler, Murat Mufl, Recep
Okay, Hüseyin ‹nan, Mahmut Ayd›n, Halil Durmaz
(A¤›r), Hasan Polatkan Tap adl› polisler de yaraland›. 

Olay yerine giderek bilgi alan ‹stanbul Emniyet
Müdürü Kaz›m Abanoz, olay›n Özkan Tekin adl›
gencin öldürülmesine misilleme olabilece¤ini ileri
sürdü. Polislerin cenaze törenleri ise olayl› geçti. 

Polis Eylemleri

Acun ve Toka’n›n cenaze törenleri için sabah 08.45
s›ralar›nda Bayrampafla’daki Çevik Kuvvet fiube
Müdürlü¤ü’nden slogan atarak yürüyüfle geçen 4 bin
kadar polis, TEM Otoyolunu trafi¤e kapatarak Aksaray
Vatan caddesindeki ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü
önüne yürüdüler. Emniyet Müdürlü¤ü önünde ‹stiklal
Marfl› okuyan ve af yasas›na karfl› sloganlar atan
polisler, eyleme kat›lmayan polisleri de protesto etti.
Polisler, görüntü almaya çal›flan ‹nterstar kameraman›
Ertu¤rul Uzuno¤ullar› ve Milliyet gazetesi muhabiri
Veysi fiahin’i de dövdüler. 

Daha sonra Ca¤alo¤lu’ndaki ‹stanbul Valili¤i’ne
yürüyen polisler ‹stanbul Emniyet Müdürü Kaz›m
Abanoz’u ve Vali Erol Çak›r’› da protesto ettiler.
Valilik önünde yar›m saat oturma eylemi yapan
polisler, kendilerini eyleme son vermeye ça¤›ran
Kaz›m Abanoz’u dinlemediler ve cenaze töreninin
yap›laca¤› ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’ne döndüler.
‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan’›n törene gelmesi
üzerine “Tantan uyuma polisine sahip ç›k” slogan›
atan polisler, Emniyet Genel Müdürü Turan Genç’in
de aralar›nda bulundu¤u üst düzey polis yöneticilerini
protesto ettiler. 

Cenaze töreninin ard›ndan polisler yeniden Çevik
Kuvvet Müdürlü¤ü’ne yürüyerek eylemlerine son
verdiler. Eylem nedeniyle Fatih Cumhuriyet Savc›l›¤›,
polisler hakk›nda “izinsiz gösteri düzenledikleri”
gerekçesiyle soruflturma bafllatt›. Ayn› gün Bursa’da
çevik kuvvet polisleri yürüyüfl düzenledi. 

‹stanbul ve Bursa’da bafllayan polis yürüyüflleri 13
Aral›k günü de Adana, Mersin, ‹zmir ve Gaziantep’te
sürdü. Bu kentlerdeki yürüyüfllerde, çevik kuvvet
polisleri kendilerini durdurmak isteyen amirlerini
dinlemediler. ‹zmir’de eyleme engel olmak isteyen
Emniyet Müdürü Hasan Yücesan, polisler taraf›ndan
tartakland›. Adana’da da polisleri durdurmaya çal›flan
Emniyet Müdürü fiükrü Yetimo¤lu ve ad›
ö¤renilemeyen bir flube müdürü, polislerin sert tepkisi
ile karfl›laflt›. Yaflanan itifl kak›fl s›ras›nda flube müdürü
yere düflerek sürüklendi. 

Bursa Emniyet Müdürü Ayd›n Genç, protesto
yürüyüflü düzenleyen Çevik Kuvvet fiube
Müdürlü¤ü’ne ba¤l› polis memurlar›n› tahrik ettikleri
ve yürüyüflü yönlendirdikleri tespit edilen 8 polisin
aç›¤a al›nd›¤›n› belirtti. Genç, yapt›¤› yaz›l›
aç›klamada, “Her ne kadar duygular›n› dile getirmifl
olsalar dahi amirlerinin emirlerini dinlemeyerek
yürüyüfl yapan çevik kuvvet polislerini, yap›lan
tespitlere göre tahrik eden, yönlendiren ve yürüyüfl
yapmalar›na vesile olan Esat Özgüzel, Kadir Kelefl,
Süleyman Dönmez, Murat Mot, Harun Tatl›o¤lu,
Taner Uysal, Mete Berke ve ‹smail Ergül adl› polis
memurlar›, haklar›nda polis baflmüfettifllerince gerekli
tahkikat yap›lmak üzere vilayet makam›n›n onay› ile
aç›¤a al›nm›fllard›r” dedi. 

Adana ve ‹çel cumhuriyet baflsavc›l›klar›, protesto
yürüyüflüne kat›lan polisler hakk›nda, “Toplant› ve
Gösteri Yürüyüflleri Kanunu’na muhalefet” suçundan
soruflturma bafllatt›. ‹çiflleri Bakanl›¤›, polislerin
eylemleri nedeniyle soruflturma bafllatt›. Bakanl›k,
yürüyüfllerin gerçekleflti¤i illere mülkiye müfettifllerini
gönderdi. 

15 Aral›k günü itibar›yla ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan
bafllat›lan soruflturmalar kapsam›nda ‹stanbul’da 35,
‹zmir’de 16, Mersin’de 9, Gaziantep’te 8, Bursa’da 8,
Adana’da 21 polisin görevden uzaklaflt›r›ld›¤›
bildirildi. 

‹stanbul’da soruflturman›n ilk aflamas› 22 Aral›k günü
tamamland›. Olaylarla ilgili olarak soruflturmay›
yürüten müfettifller 1.540 polis hakk›nda idari ve adli
soruflturma bafllat›lmas›n› istedi. Soruflturma
kapsam›nda polislerin ifade vermeleri ve dava aflamas›
ile ilgili geliflmeler ise 2001 y›l›na kald›. 

Radikal ‹slamc› Örgütler

Diyarbak›r, Mardin ve Batman’da PKK’ye karfl› 1990-
1991 döneminde örgütlenmeye bafllayan Hizbullah
örgütü, Hüseyin Velio¤lu’nun öldürülmesi ve daha
sonra çeflitli kentlerdeki evlerde yap›lan araflt›rmalarda
çok say›da kiflinin cesedinin bulunmas› nedeniyle
2000 y›l›nda bir kez daha gündeme geldi. Devletin
örgütlenme aflamas›nda korudu¤u resmi kaynaklar
taraf›ndan da dile getirilen Hizbullah, ‹stanbul’da
önce ifladamlar›n›n kaç›r›lmas›, ard›ndan da
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Beykoz’da ç›kan çat›flma ile kamuoyunun en önemli
gündem maddelerinden birini olduflturdu.17

Türkiye çap›nda Hizbullah örgütüne yönelik olarak
düzenlenen operasyonlarda binlerce kifli gözalt›na
al›nd›. Sorgulamalarda daha önceki y›llarda kaybolan
çok say›da kiflinin cesedine ulafl›ld›. Ancak daha
önceki dönemlerde bir flekilde Hizbullah ile iliflkiye
girmifl kiflilerin cesetlerinin bulunmas›na karfl›n
özellikle Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde faili
meçhul cinayetlerin kurbanlar›na ulafl›lamamas› da
soru iflareti olarak kald›. 

Adana, Tarsus ve Mersin’de 21, ‹stanbul’da ise 12
öldürme ve kaç›rma eylemi gerçeklefltirdikleri iddia
edilen Mehmet Cemil Erez, Mehmet Emin Ekinci, Ali
At›m ve Mehmet Kanl›b›çak adl› kifliler hakk›nda
aç›lan davan›n 30 Kas›m günü ‹stanbul DGM’de
yap›lan duruflmas›nda ifade veren Mehmet Emin
Ekinci bask› alt›nda ifade verdi¤ini belirterek, “Çok
piflman›m, itirafç›l›ktan yararlanmaktansa as›lmay›
tercih ederim. ‹sterseniz as›n. ‹tiraflar›m karfl›l›¤›nda
bana normal bir hayat vaat edilmiflti. Bu vaatler
yüzünden bir sürü insan›n bafl›n› yakt›m. Polisteki
ifadem onlar›n senaryosudur. Faili meçhul cinayetler,
polis ve derin devletin iflidir. Hizbullah k›l›f›na
uydurulmufltur” dedi. 

Diyarbak›r DGM’de yarg›lanan Hizbullah itirafç›s›
Aziz Tunç da, 25 Ocak günü yap›lan duruflmada,
“Ben 1998 y›l›n›n bafl›nda güvenlik güçlerine teslim
oldum. 1995 y›l›ndan itibaren örgüt, devlet taraf›ndan
içine ajan sokuldu¤unu tespit ederek kendi
elemanlar›n› kaç›r›p öldürdükten sonra gömdü.
Örgütün elemanlar›n› öldürdü¤ünü taban›na
söylemesi mümkün de¤ildi, onun için bunlar gizli
tutuldu. Güneydo¤u’da yer alt›nda yap›lan
mezarlardan çok say›da var. Ben bildiklerimi güvenlik
güçlerine gösterdim” dedi. 

15 fiubat 1993 tarihinde Show TV’de yay›nlanan 32.
Gün program›nda dönemin ‹çiflleri Bakan› ‹smet
Sezgin, “Hizbullah’›n PKK’ye karfl› örgütlendi¤ini”
söyledi. Dönemin OHAL Bölge Valisi Ünal Erkan ise
17 fiubat 1993 tarihinde Milliyet gazetesinde
yay›nlanan röportaj›nda “PKK çökertilmedikçe
Hizbullah tipi ‘militan’ örgütleri çözmeye niyetleri
olmad›¤›n›” söyledi. Gerçek dergisinde 24 ve 31 Ekim
1992 tarihlerinde yay›nlanan röportajda da, ad›
aç›klanmayan bir Hizbullah yetkilisi, “12 Eylül’ün sola
indirdi¤i darbelerin örgütün önünü açt›¤›n›”, “1985-
86 y›llar›nda merkezi yap›lar›n› sa¤lamlaflt›rd›klar›n›”,
“1990-91’le birlikte eyleme geçtiklerini” belirtti.
Hizbullah yetkilisi, Musa Anter, Bahriye Üçok ve
Turan Dursun cinayetlerini de örgüt ad›na üstlendi.
Cumhuriyet gazetesinin 17 fiubat 1993 tarihli
say›s›nda, kendisini fieyhmus olarak tan›tan Hizbullah
yöneticisi de “T.C. bize muhtaçt›r. PKK’yi Batman’da
biz durdurduk” dedi.

1993 y›l›nda kurulan TBMM Faili Meçhul Cinayetleri
Araflt›rma Komisyonu’na ifade veren Batman Emniyet
Müdürü Öztürk fiimflek ise “Ne yaz›k ki, Hizbullah
örgütü mensuplar› bir dönem askerlerden yard›m
gördüler. Buradaki baz› askeri birliklerde silahl› e¤itim
yapt›lar, lojistik destek gördüler” dedi.

Komisyon taraf›ndan haz›rlanarak 12 Ekim 1995
tarihinde TBMM Baflkanl›¤›’na sunulan faili meçhul
cinayetleri iflleyen örgütler hakk›nda genifl bilgilerin
yer ald›¤› raporda, Hizbullah tehlikesine de dikkat
çekilerek flu görüfllere yer verilmiflti:

“Faili meçhul siyasal cinayetleri iflleyen PKK örgütü
yan›nda, bu örgütten daha büyük bir tehlike olarak
faaliyetlerine devam eden Hizbullah örgütü, kapsaml›
bir flekilde incelenmifltir. Bilindi¤i üzere, PKK terör
örgütü, siyasi iradenin kararl› tutumu nedeniyle
gücünü kaybetmifl ve halk›n nefret ve tepkisini
çekti¤inden ötürü de halk taban› bulamam›flt›r. Ancak
Hizbullah örgütü böyle de¤ildir. Halk›m›z›n yüzde
99’unun Müslüman oldu¤u göz önünde tutulursa,
vatandafl›n dini duygular›n› istismar eden Hizbullah
örgütünün müsait zemin içerisinde nas›l güçlenece¤i
ortadad›r. (Allah) diyen ve vatandafl›n dini duygular›n›
istismar eden bu örgütün yakalanmas› için örgütün
çok iyi tan›nmas› gerekir. Tüm Hizbullahi hareketlerin
hamisi oldu¤unu beyan eden ve ülkemizde faaliyet
gösteren Hizbullah örgütü ad› alt›ndaki tüm örgütleri
e¤iten ve destekleyen komflu ülkelerimiz bu
konulardaki faaliyetlerinden dolay› uyar›lmal›d›r” 

Kuruldu¤u günden itibaren devlet güçleriyle hiçbir
flekilde çat›flmaya girmeyen Hizbullah’a karfl› ilk
tutuklama operasyonlar› 1997 y›l› sonlar›nda
Diyarbak›r, fi›rnak ve Batman’da bafllad›.

1999 y›l› Nisan-May›s-Haziran döneminde Diyarbak›r
Emniyet Müdürlü¤ü’nün düzenledi¤i operasyonlarda
163 kifliyi öldürmek, 102 kifliyi yaralamak, zorla para
toplamak, kundaklama gibi suçlardan sorumlu tutulan
bine yak›n kifli gözalt›na al›nd›. Bu kiflilerden 400’ü
tutukland›. Tutuklama operasyonlar› devam ederken,
Hizbullah’la iliflkili oldu¤u belirtilen 11 ifladam›n›n
ortadan kaybolmas›n›n ard›ndan Diyarbak›r’da 20
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17 ‹HD Genel Baflkan Yard›mc›s› Osman Baydemir, Ocak ay› içinde
yapt›¤› aç›klamada devletin Hizbullah’a göz yumdu¤u ya da
destekledi¤i yönündeki aç›klamalar›n do¤ru olmad›¤›n› belirterek
“Olay›n esas› fludur: Ba¤›ms›z bir Hizbullah yoktur. Bu bizzat devlet
taraf›ndan oluflturulmufltur. Devlet, bu hukuk d›fl› yap›larla tam bir
iliflki içersinde olmufltur. Buradaki insan haklar› ihlalleri bu iliflki
içersinde sistematik biçimde gerçekleflmifltir. ‹liflkileri büyük oranda
yerel yöneticiler yürütmüfltür ancak bu bir konsepttir ve merkezidir,
Genelkurmay’dan Baflbakanl›¤a kadar…” dedi. Baydemir, resmi
verilere göre, sadece Ola¤anüstü Hal Bölgesi’nde 400 kay›p
oldu¤unu, gerçek rakam›n ise bunun çok üzerinde oldu¤unu ifade
ederek, flunlar› söyledi:”Kay›plar›n kimler taraf›ndan kaç›r›ld›¤› ve
nerede gömülü oldu¤u biliniyor. Bizim bildi¤imiz toplu mezarlar var.
Bunlar› devlet de biliyor. Hiç kimse bilmese bile M‹T biliyor.
Özellikle Silopi, Cizre, ‹dil, Diyarbak›r’a do¤ru. Silvan-Diyarbak›r,
Silopi-Cizre aras›, insanlar›n toplu olarak gömüldü¤ü yerler oldu¤una
iliflkin çeflitli yerlerden gelen iddialar var.”



Aral›k 1999 tarihinde düzenlenen “Hizbullah” zirvesi,
Hizbullah’a yönelik operasyonlar›n ilk iflareti oldu.18

Bu dönemde düzenlenen operasyonlarda 13 kifli (bir
kifli ‹BDA/C üyesi) öldürüldü. Çat›flmalarda da 10
polis (biri kaza kurflunu) öldü. Baflta ‹stanbul, Ankara,
Konya, Adana, Tarsus ve Diyarbak›r olmak üzere
Hizbullah’a ait oldu¤u ileri sürülen evlerde yap›lan
kaz› çal›flmalar›nda da 69 kiflinin cesedi bulundu.

13 Ocak günü “1993 y›l›nda Diyarbak›r Seyrantepe
Semti’nde Mehmet Kaynak, Savafl Mahallesi’nde
Yalç›n Yafla, 1994 y›l›nda Ba¤lar Semti’nde Ahmet
Ayd›n, Melikahmet Caddesi’nde Bayram Demir ve
Seyrantepe Semti’nde de Ömer Günefl’i Hizbullah
ad›na öldürdü¤ü” iddias› ile Mehmet Çi¤dem adl› kifli
tutukland›.

17 Ocak günü ‹stanbul Beykoz’da bir eve düzenlenen
bask›nda “Radikal ‹slamc› Hizbullah örgütünün ‹lim
kanad›n›n kurucusu” oldu¤u öne sürülen Hüseyin
Velio¤lu öldürüldü. Bask›nda, Edip Gümüfl ve Cemal
Tutar sa¤ olarak yakaland›. 

Hüseyin Velio¤lu ile çok say›da faili meçhul
cinayetten sorumlu oldu¤u ileri sürülen “Yeflil” kod
adl› Mahmut Y›ld›r›m aras›ndaki iliflkiyi sa¤layan kifli
oldu¤u iddia edilen Hizbullah itirafç›s› Abid Taflan, 24
Ocak günü ‹stanbul’da gözalt›na al›nd›. Polisin,
Hüseyin Velio¤lu’nun öldürüldü¤ü eve, Abid Taflan’›
izleyerek ulaflt›¤› ileri sürüldü.

Gümüfl’ün verdi¤i ifadeler do¤rultusunda 19 Ocak
günü Üsküdar Yavuztürk mahallesi Hasippafla caddesi
Çeflme sokakta Hizbullah militanlar› taraf›ndan
kullan›ld›¤› belirtilen bir evde yap›lan araflt›rmada 10
ceset bulundu. Gümüfl’ün eve getirilerek yer
göstermesinden sonra belediye araçlar›n›n ve
iflçilerinin yard›m›yla yap›lan kaz› sonucunda, evin
kömürlü¤ünde sekiz, avluda ve arka bahçede de birer
ceset bulundu. 1999 y›l› sonlar›nda ortadan kaybolan
‹slami e¤ilimli bu kiflilerin bo¤ularak ya da silahla
öldürüldü¤ü ileri sürüldü: Mehmet Salih Dündar (30
Kas›m 1999), ‹smail Aksoy (30 Kas›m 1999), Ramazan
Yaflar (30 Kas›m 1999), Cihangir Gaffari Negifl (29
Kas›m 1999), fiuayip Yeter (Yetifl-17 Kas›m 1999),
Selim Sankarkan, Ömer Ç›nar, Yusuf Akdeniz (65),
Nezir Aslan ve S›dd›k Öz. 

Yusuf Akdeniz ve Nezir Aslan’›n Almanya’da
yaflad›klar› ve 11 Kas›m 1999 tarihinde birlikte
Türkiye’ye geldikten sonra kaybolduklar› ö¤renildi.
S›dd›k Öz’ün de 1999 y›l› sonlar›nda kaç›r›ld›¤›
bildirildi.

Cesetlerin gömüldü¤ü iki katl› evde bulunan Ali R›za
ve Murat Yay adl› kifliler de gözalt›na al›nd›. 

Bu arada Beykoz’daki evde “feminist ‹slamc› yazar”
Konca Kurifl’in sorgulamas›n›n kaydedildi¤i bir kaset
bulundu¤u ileri sürüldü. Polis yetkilileri, 16 Temmuz

1998 tarihinde Mersin’de Konca Kurifl’i kaç›ranlardan
Mehmet Emin Ekinci adl› Hizbullah militan›n›n daha
önce ‹stanbul’da gözalt›na al›nd›¤›n›, bu kiflinin
Piflmanl›k Yasas›’ndan yararlanmas›n›n ard›ndan,
Kurifl’i Ahmet Yeflil ve Ali R›za Yöndem adl› kiflilerle
birlikte kaç›rd›klar›n› itiraf etti¤ini bildirdiler. Polis
yetkilileri, Konca Kurifl’in sorgulan›p öldürüldükten
sonra Ad›yaman yak›nlar›nda gömüldü¤ünden
kuflkulan›ld›¤›n› belirttiler. 

Ankara’da Dr. Abdurrahman Alpsoy, Mustafa Gürlüer
(Gözlüer), Nermin (Nesrin) Aslan, Mahmut Demir,
Nuran Aslan, Sadullah Arpa, Burhan Özlük, Selman
‹pek (Mehmet Yaflar) ve Nuray ‹pek adl› kifliler
gözalt›na al›nd›. 

21 Ocak günü de Baflbakanl›k ‹dari ve Mali ‹fller
Daire Baflkanl›¤›’nda memur olarak çal›flan
Abdülsamet Y›ld›z gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nan
kiflilerin ve özellikle ‹stanbul’da yakalanan Mehmet
Emin Ekinci adl› üst düzey Hizbullah militan›n›n
ifadeleri üzerine Ankara’n›n Etimesgut ilçesi Kaz›m
Karabekir mahallesinde iki ayr› evde arama çal›flmas›
bafllat›ld›. Çal›flmalar s›ras›nda 303. sokak 28
numaral› evin bahçesinde üç kiflinin cesedi bulundu.
Cesetlerden ikisinin 26 Temmuz 1999 tarihinde
Mersin’de kaç›r›lan Mehmet fierif Uprak ve Bayram
Ali Uprak adl› kardefller, üçüncü cesedin ise 1999
y›l›n›n Haziran ay›nda kaç›r›lan Ahmet Ayd›n adl›
imam oldu¤u öne sürüldü. Ancak, Uprak ailesi
cesetlerin çürümesi nedeniyle yak›nlar›n› teflhis
edemedi. Yak›nlar›, Uprak kardefllerin kaç›r›lmas›ndan
sonra Mersin Emniyet Müdürlü¤ü’nden önce
“gözalt›na al›nd›lar”, birkaç gün sonra ise “soyad›
benzerli¤i nedeniyle yanl›fll›k yap›lm›fl” fleklinde
aç›klama yap›ld›¤›n› söylediler.19

Mehmet Emin Ekinci’nin, Konya’da 1999 y›l›
sonlar›nda bulunan toplu mezardan cesetleri ç›kan 6
kifliyi öldürdüklerini söyledi¤i de bildirildi. Bu toplu
mezardan ç›kar›lanlardan üçünün ö¤retmen Hüseyin
Tuncer, imam Ali Aslan ve Enver Aktafl adl› kifliler
olduklar› ileri sürülmüfltü. 

San›klar›n ifadeleri do¤rultusunda 21 Ocak günü
Konya Yunusemre mahallesi Sancakl›bey sokakta
bulunan bir evde yap›lan araflt›rmada ise biri kad›n
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18 Diyarbak›r E Tipi Cezaevi’nde 24 Kas›m 1999 tarihinde intihar
eden ‹smail (Cemal) Uçar adl› Hizbullah militan›n›n, emniyette
verdi¤i ifadede çok say›da faili meçhul cinayet ve kay›p konusunda
bilgi verdi¤i Ocak ay›nda ortaya ç›kt›. Uçar’›n ifadesinde, “bilgi
s›zd›rd›¤›ndan kuflkulan›lan” Yasin Özalp, Hatip Pirizade, Aziz Baflak,
Musa Bak›flkan, Nurettin Günefl, Hasan Bozan, Y›lmaz Gökçe, Suat
Erciyes, fiaban Kurmufl, Mehmet Ali Ero¤lu ve ‹smail Sevinç adl› örgüt
üyelerinin kaç›r›larak öldürüldü¤ünü söyledi¤i ö¤renildi. Uçar’›n
Hasan Bozan ve Y›lmaz Gökçe’nin iflkence sonucu öldü¤ünü anlatt›¤›
da bildirildi.
19  May›s ay› içinde gözalt›na al›nan Abdülsettar Y›ld›zbakan adl›
kiflinin Mersin’de yap›lan yer göstermede 26 Temmuz 1999 tarihinde
Mehmet fierif Uprak ve Bayram Ali Uprak adl› kardeflleri Ankara’dan
gelen iki kifliye teslim ettiklerini aç›klad›¤› ileri sürüldü.



4 kiflinin cesedi bulundu. Öldürülen kad›n›n 1998
y›l›nda Mersin’de kaç›r›lan Konca Kurifl oldu¤u
belirlendi. Konya’ya giden Kurifl’in kardefli Mehmet
Genç, 22 Ocak günü cesedi teflhis etti. Öldürülen
di¤er iki kiflinin 22 Aral›k 1998 tarihinde kaç›r›lan
‹lyas Saraç ve 12 Ekim 1998 tarihinde Adana’da
kaybolan Mehmet Beflir Can oldu¤u saptand›. Di¤er
cesedin kimli¤i ise belirlenemedi. 

22 Ocak günü Konya’n›n Sakarya mahallesindeki bir
evde ikinci bir toplu mezar daha bulundu. Bu evde 8
kiflinin cesedi ç›kar›ld›. Cesetlerin çürüdü¤ü ve
tan›nmaz halde olduklar› belirlendi. 

23 Ocak günü Tarsus’ta da 6 ceset (Ahmet Ayd›n,
Bülent Do¤an, Yusuf Alpaslan, U¤ur Gökdemir, Erkan
Terzio¤lu ve soyad› belirlenemeyen “Güneydo¤u
kökenli” Seyit adl› kifli) bulundu. Mehmet Emin
Ekinci’nin yer göstermesi üzerine Tarsus Ba¤lar
mahallesi Akyokufl bölgesindeki bir ah›r›n yan›ndaki
tarlada yap›lan kaz› çal›flmas›nda üç ceset bulundu.
Ah›r›n, Hizbullah davas› nedeniyle tutuklu bulunan
Sinan Oruç adl› kifliye ait oldu¤u belirlendi. Bunun
ard›ndan iki kilometre kadar uzakl›ktaki bir baflka
tarlada üç ceset daha bulundu. Cesetlerin çürüme
nedeniyle tan›namad›¤›, kimlik tespiti için DNA testi
yap›labilece¤i bildirildi. Öldürülen kiflilerin el ve
ayaklar›n›n ba¤land›¤› ö¤renildi. 

Ekinci’nin ifadesinde, Adana’da iki y›l içinde kaybolan
U¤ur Gökdemir, Erhan Terzio¤lu ve Bülent Do¤an’›
Tarsus’ta, Mehmet Beflir Can, Ahmet Ekinci ve Faik
Boyunlu’yu Konya’da gömdüklerini, Hüseyin
Bayburt’un nereye gömüldü¤ünü hat›rlamad›¤›n›
söyledi¤i ö¤renildi. 

‹çel Emniyet Müdürü Haluk Bahçekap›l›, düzenledi¤i
bas›n toplant›s›nda Tarsus’ta gözalt›na al›nanlar›n, ‹flçi
Partisi Tarsus ‹lçe Baflkan› Hüseyin Parlat›c›’n›n 11
Mart 1995 tarihinde öldürülmesi eylemine kat›ld›¤›n›n
saptand›¤›n› belirtti. 

Bahçekap›l›, ayr›ca Sad›k Bilgin (1993), Abdülkerim
Baltekin (1993), Abdülhaluk Önen (1995), Hasan Gül
(Büyük Birlik Partisi Mersin ‹l Baflkan›, 1 Kas›m 1996),
Ramazan Gümüfl, imam ‹lyas Saraç (Tarsus),
Abdülrakip Öz ve Ali Sürmüfl cinayetlerinin de
ayd›nlat›ld›¤›n› iddia etti.

Ankara’n›n Etimesgut ilçesinde bir eve düzenlenen
bask›nda da Mustafa Gözlüer, Mehmet Demir,
Sadullah Arpa, Nuran Aslan ve Nermin Aslan adl›
kifliler gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlardan
Mustafa Gözlüer’in Tarsus’ta Mustafa Özkan (9 Ekim
1997) ve Oktay Bulun’u (10 Ekim 1997) öldürdü¤ü
ileri sürüldü. 

24 Ocak günü Tarsus’tan Adana’ya getirilen Mehmet
Emin Ekinci’nin verdi¤i bilgiler üzerine, Adana Uçak
mahallesi 1047 sokakta bulunan bofl arazide bir erkek
cesedi bulundu. Adana Emniyet Müdürü fiükrü
Yetimo¤lu, öldürülen kiflinin, 29 Haziran 1999

tarihinde Tarsus’ta Ekinci taraf›ndan kaç›r›lan ve
öldürülen Ramazan Gümüfl (23) oldu¤unu söyledi. 

Tarsus’ta ise Ekinci’nin ifadeleri do¤rultusunda
sürdürülen çal›flmalarda, Tarsus yak›nlar›ndaki
Akçakocal› köyü fiekerp›nar› bölgesinde, tümüyle
çürüdü¤ü ve belden afla¤›s› olmayan bir ceset
ç›kar›ld›.

Gaziantep Emniyet Müdürü Haflim Tunç, gözalt›na
al›nan kiflilerin sorgulanmas› sonucunda, “Anayasa
Mahkemesi taraf›ndan kapat›lan Halk›n Emek Partisi
(HEP) Gaziantep ‹l Baflkan› Abdülsamet Sak›k’›
(fiemdin Sak›k’›n a¤abeyi) 3 Kas›m 1992 tarihinde
öldürdüklerini” itiraf ettiklerini bildirdi. ‹zmir Emniyet
Müdürü Hasan Yücesan ise ‹zmir’de gözalt›na al›nan
Kemal Gülflen adl› kiflinin, Güneydo¤u Anadolu
Bölgesi’nde son y›llarda ifllenen çok say›da cinayetin
tetikçisi oldu¤unu ileri sürdü.

Diyarbak›r’da gözalt›na al›nan Ferhat Bal adl› kiflinin,
16 Kas›m 1992 tarihinde Muhammet Tohumeken, 16
Aral›k 1992 tarihinde de Mustafa Uçakan adl› kiflileri
öldürdü¤ü iddia edildi. 

Hüseyin Velio¤lu’nun öldürüldü¤ü evin Hüseyin
Altsoy ad›na kay›tl› oldu¤u saptan›nca, bu kifliye ait
dört evde yap›lan araflt›rmalarda yeni cesetlere
ulafl›ld›. Kartal Çavuflo¤lu mahallesi Samanyolu
caddesinde Altsoy’a bir villada, 28 Ocak günü yap›lan
araflt›rmada 7 ceset, 29 Ocak günü de 2 ceset
bulundu. Öldürülen kiflilerden üçünün Med Zehra
E¤itim ve Kültür Vakf› Baflkan› ‹zzettin Y›ld›r›m ile
vak›f üyeleri Mehmet Sait Avc› (28 Aral›k 1999),
Mehmet Kanl›b›çak (27 Aral›k 1999) oldu¤u, yak›nlar›
taraf›ndan saptand›. Cesetlerde iflkence izleri oldu¤u
bildirildi. Di¤er alt› cesetten ikisinin tefeci Nesim
Malki’yi öldürdü¤ü gerekçesiyle yarg›lanan Mehmet
Sümbül ve ye¤eni Orhan Karaçöllü’ye ait oldu¤u ileri
sürüldü. Mehmet Kanl›b›çak, Ramazan Yaflar ve
Cihangir Gaffari Negifl’e ait arabalar da, Altsoy’un
evlerinin önünde ve garajlar›nda bulundu. Pendik
Güzelyal› semtindeki eve yap›lan bask›nda, örgüt
yöneticileri Mehmet Sudan, Enver K›l›çaslan, Hac›
Bay›nc›k ve Edip Gümüfl’ün eflleri ile Mehmet
Sudan’›n kay›npederi gözalt›na al›nd›. Bu evin
garaj›nda Sümbül’e ait araba bulundu. 

Diyarbak›r’da ise gözalt›na al›nan 11 kiflinin ifadeleri
üzerine 30 Ocak günü Melikahmet semti Savafl
mahallesi Küçükkavas sokaktaki iki evde kaz› yap›ld›.
Evlerden birinde üç kiflinin cesedi bulundu. Bu
kiflilerden ikisinin, 21 Ocak günü eve girdikleri
görülen Ayetullah Dalg›n (20) ve Ali Çelik (19) oldu¤u
saptand›. ‹flkence gördükleri ve bo¤ularak
öldürüldükleri saptanan gençlerin, eve güvercin
çalmak amac›yla girdikleri ancak Hizbullah
militanlar›na yakaland›klar› belirtildi. Ayetullah
Dalg›n’›n babas› Abdullah Dalg›n, o¤lunun, Ali
Çelik’in ve iki arkadafllar›n›n evde silahl› bir kifliyle
karfl›laflt›klar›n›, iki kiflinin kaçmay› baflard›¤›n›
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söyledi. Abdullah Dalg›n, olay› haber al›nca polise
haber verdiklerini, evde arama yap›ld›¤›n› ancak bir
fley bulunamad›¤›n› söyledi. Di¤er cesedin kimli¤i ise
belirlenemedi. ‹kinci evde ise iki kiflinin kemikleri
bulundu. 

Ayn› evde 31 Ocak günü de bir kiflinin cesedi
bulundu. Cesedin tümüyle çürüdü¤ü ö¤renildi. Evden
1 fiubat günü de 3 kiflinin cesedi ç›kt›. Diyarbak›r
DGM Savc›s› Y›lmaz Aktafl, bu kiflilerin elleri arkadan
zincirle ba¤land›ktan sonra bo¤ularak öldürüldü¤ünü
ve naylon torba içinde gömüldü¤ünü bildirdi. Evde 2
fiubat günü yap›lan çal›flmada çürümüfl üç ceset daha
bulundu. Öldürülen kiflilerden ikisinin Hizbullah
üyesi oldu¤u iddia edilen Dicle Üniversitesi Genel
Sekreteri ‹brahim Sar›, 18 Nisan 1999 seçimlerinde
Diyarbak›r’›n Kayap›nar beldesinde FP’nin belediye
baflkan aday› imam ‹smail Eren oldu¤u belirlendi. 

Örgüt yöneticilerinden Mehmet Emin Ekinci’nin
ifadeleri üzerine 29 Ocak günü Antalya-Isparta yolu
üzerinde Topall› köyü yak›nlar›nda, Ahmet Yalç›n adl›
kiflinin kemikleri bulundu. Ahmet Yalç›n’›n
Hizbullah’›n yöntemlerine karfl› ç›kt›¤› için 1998
y›l›nda kaç›r›ld›¤› bildirildi. 

Batman’›n Gercüfl ilçesi Ba¤larbafl› mahallesinde fierif
Y›ld›r›m adl› kifliye ait evin ah›r›nda da bir ceset
bulundu. 

Antep yak›nlar›ndaki bir ma¤arada Özgül Elmas adl›
kad›n›n cesedi bulundu. 

Batman 19 May›s mahallesi 2922 sokakta bir evde de
bir kiflinin cesedi bulundu. 

Ankara’da gözalt›na al›nan ve itirafç› olmak isteyen
Mahmut Demir’in, HADEP Yüre¤ir (Adana) ‹lçe
Baflkan› Rabih Çabuk’un öldürülmesi (3 Ekim 1994)
eylemine kat›ld›¤›n› itiraf etti¤i bildirildi.

Bu arada, Marafl’ta bir eve düzenlenen bask›nda
Senanur F›rathan (5) adl› k›z çocu¤u bulundu.
Senanur F›rathan’›n 11 fiubat 1999 tarihinde
Gaziantep’te kaybolan befl kiflilik aileden oldu¤u,
ailenin di¤er üyelerinin nerede oldu¤u konusunda ise
bilgi edinilemedi¤i bildirildi. 

Ankara’da gözalt›na al›nan Mehmet Emin Alpsoy adl›
kiflinin ifadesinde, ‹stanbul’da kaç›r›lan kardefli Hac›
Emin Alpsoy’un ve Adana’da Beflir Can adl› kiflinin
Hizbullah taraf›ndan öldürüldü¤ünü söyledi¤i
ö¤renildi.

3 fiubat günü ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan özel olarak
ça¤r› yap›lan 59 gazeteciye Hizbullah operasyonu
konusunda brifing verildi. Hizbullah taraf›ndan
kaç›r›lan bir kiflinin bo¤ularak öldürülmesine iliflkin
k›sa bir video filminin de gösterildi¤i brifingde flu
verilere de yer verildi:

“1992-1995 y›llar› aras›nda PKK-Hizbullah
çat›flmas›nda, 400 PKK’li ve 200 Hizbullahç› öldü.
1993 y›l›nda örgüt içinde yaflanan hesaplaflmada 50

kifli öldürüldü. Cezaevlerinde halen 506’s›
Hizbullahç›, toplam 696 ‹slamc› örgüt üyesi
bulunuyor. 17 Ocak gününden bu yana 44 ilde, 30’u
ö¤retmen, 21’i imam toplam 1073 kifli gözalt›na
al›nd›”

Batman Emniyet Müdürü Muzaffer Erkan 7 fiubat
günü yapt›¤› aç›klamada, Batman’da ele geçirilen
silahlar›n, toplam 29 faili meçhul cinayetin
ayd›nlat›lmas›n› sa¤lad›¤›n› iddia etti. Erkan’›n verdi¤i
bilgiye göre, bu silahlarla öldürülenlerin isimleri
flöyle: 

Nesim Ormanc›, Masum Erol, Ramazan Toprak,
Mehmet Emin Baflaran, Abdülkadir Ekinci, Naif Kelefl,
Basri Serihan, Mehmet Erten, Felemez Dündar,
Mehmet Can Seçkin, Talip Topsuz, Ahmet Karabulut,
Yahya Çillio¤lu, Musa Bürü, Abdullah Bay›nd›r,
Dervifl Yeflilmen, Naz›m Do¤an, Metin Demir, Ahmet
‹lyaso¤u, Alaattin Kutlubay, fierif Gezer, Mehmet
Reflat Baflar, Medeni Göktepe, ‹brahim Gül, Hasan
Ak›n ve ad› ö¤renilemeyen iki kifli. 

7 fiubat günü fianl›urfa’n›n Ceylanp›nar ilçesinde
Hizbullah sorumlusu oldu¤u ileri sürülen Mehmet
Bayol ve Lütfü Bayol adl› kardefllerin babas› fieyho
Bayol’un (65) evine düzenlenen bask›nda, Bayol
öldürüldü. Bask›n s›ras›nda evde olmad›¤› bildirilen
Lütfü Bayol ve Mehmet Bayol daha sonra gözalt›na
al›nd›. 

Bu arada örgüt hakk›nda itiraflarda bulunan Cemal
Tutar’›n, “1992 y›l›nda Ramazan fiat adl› kifliyi
öldürdü¤ünü” söyledi¤i bildirildi. 

Hizbullah üyesi olduklar› gerekçesiyle gözalt›na
al›nan Fuat Balca, Abdülkerim Kaya ve Faysal Bozkufl
adl› kiflilerin, Diyarbak›r’da aralar›nda Özgür Gündem
gazetesi muhabiri Haf›z Akdemir (8 Haziran 1992) ve
2000’e Do¤ru dergisi muhabiri Halit Güngen’in (18
fiubat 1992) de bulundu¤u 7 kifliyi öldürdüklerini itiraf
ettikleri bildirildi. Bu kiflilerin itiraf etti¤i di¤er
sald›r›lar flöyle:

“Hazreti Süleyman Camii imam› S›dd›k Turhall›’n›n
(29 A¤ustos 1992), Musa Kaya’n›n (29 Ocak 1994),
Abdülbaki Karakoç’un (14 Ekim 1993), Mehmet
S›dd›k Fidanc› ve Azad Önen’in (13 Ocak 1994)
öldürülmesi. Fahri Okman, Hamza Yüksel, Menzil
kitapevinde Zeki Gür ve Özgür Gündem gazetesi
satan Eflref Yafla’n›n yaralanmas›” 

Fuat Balca, Abdülkerim Kaya ve Faysal Bozkufl’a 9
fiubat günü Diyarbak›r’da tatbikat yapt›r›ld›. Fuat
Balca, Haf›z Akdemir’i soyad›n› bilmedi¤i “Hüseyin”
adl› kiflinin, Halit Güngen’i de Cemal Tutar’›n
öldürdü¤ünü 20, her iki olayda da kendisinin gözcülük
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20  Dönemin Ola¤anüstü Hal Bölge Valisi Ünal Erkan, 12 Kas›m
1992 tarihinde “Halit Güngen’i öldüren Nedim Uysal adl› Hizbullah
militan›n›n yakaland›¤›n›” aç›klam›flt›. Ancak, Nedim Uysal 6 ay
kadar tutuklu kald›ktan sonra ruhsats›z silah bulundurmak suçundan
ceza alm›fl ve tahliye edilmiflti.



yapt›¤›n› söyledi. Fuat Balca, eylemler için Mahmut
Kaya adl› örgüt yöneticisinin talimat verdi¤ini belirtti.

14 fiubat günü Van Vali Mithatbey mahallesi
Çavuflbafl› sokakta bulunan bir eve düzenlenen
bask›nda da çat›flma ç›kt›. 5 polis ve 5 Hizbullah
militan›n›n öldü¤ü olaylar edinilen bilgiye göre flöyle
gerçekleflti:

Saat 02.00 s›ralar›nda düzenlenen bask›nda ç›kan
çat›flmada, Mehmet Ünver ve Naci Akçay adl› polisler
ile “örgütün Van sorumlular› olduklar›” iddia edilen
Sebahattin Sap, Mehmet Nuri Balka ve Nuri Baran
adl› kifliler öldü. Çat›flmada yaralanan Zahir Hayva
adl› kiflinin Yenimahalle semti fierefiye caddesi 4.
sokakta bulunan bir eve kaçt›¤›n›n saptanmas› üzerine
düzenlenen bask›nda da, Zahir Hayva 21 ve Murat
Hayva adl› Hizbullah militanlar› ile Vahit Uslu,
Harun Karabulut ve Mustafa Kemal Aç›kgöz adl›
polisler öldü. Çat›flmada, Gürbüz Bulut, Hüseyin
Ya¤c›, Faris Atasever, Mansur Erdo¤an, Metin Çiftlik
ve Sami Özübelli adl› polisler de yaraland›. Üçüncü
çat›flma ise saat 14.00 s›ralar›nda yafland›. Saat 14.00
s›ralar›nda Selimbey mahallesinde, bas›lan evden
kaçmay› baflard›¤› iddia edilen Adem Balka yaral›
olarak yakaland›, ‹sa Balka adl› kiflinin kaçt›¤›
bildirildi.

‹smail (Adem) Balka ile daha önce gözalt›na al›nan
Cömert Yorgun ve Billa Yararl› adl› kiflilerin ifadeleri
üzerine Bostaniçi beldesi fiafak mahallesi
yak›nlar›ndaki Erek da¤› eteklerinde 16 fiubat günü
yap›lan kaz›da “örgütten ayr›lmaya karar verdi¤i için
öldürülen” Tayfur Tokp›nar’›n cesedi bulundu. Van
Valisi Durmufl Koç, 16 fiubat günü düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda, gözalt›na al›nanlar›n ifadeleri sayesinde
baz› faili meçhul cinayetlerin ayd›nlat›ld›¤›n› ileri
sürdü. Koç’un verdi¤i bilgiye göre, Hizbullah
taraf›ndan Van’da öldürülen kiflilerin adlar› flöyle:
Orhan Kara¤ar (19 Ocak 1993-Özgür Gündem
da¤›t›mc›s›), Adnan Ifl›k (27 Kas›m 1993-Özgür
Gündem da¤›t›mc›s›), Mehmet Aksari (28 Mart 1995),
fievket Alpaslan (22 A¤ustos 1996), ‹brahim
Memduho¤lu (1998-imam), Sulhattin K›z›ltafl (6 Aral›k
1999-MHP Van Merkez ‹lçe 2. Baflkan›).
Diyarbak›r’da gözalt›na al›nan ‹dris Hazar adl› kiflinin
de, imam Sebahattin Turan’› öldürdü¤ünü itiraf etti¤i
ö¤renildi. Sebahattin Turan’›n cesedi 25 Ekim 1998
tarihinde bulunmufltu.

Gözalt›na al›nanlardan Mehmet Varol’un Batman’da
yer göstermesi üzerine Fatih mahallesi 3326. sokakta
bulunan bir inflaat›n bodrumunda bir kiflinin cesedi
bulundu.

Hizbullah örgütüne karfl› sürdürülen operasyon
çerçevesinde gözalt›na al›nan Musa Daflk›n adl›
kiflinin 1992-1995 y›llar›nda Diyarbak›r’›n Silvan
ilçesinde Hamdusene K›rtay, fiirin Cesur, Mehmet Sait
‹flçi, Ahmet Okuyucu ve Mehmet Çiçek adl› kiflileri

öldürdü¤ü, Mehmet Zait Ekinci, ‹hsan Yüce ve
Mehmet Tokur adl› kiflileri de yaralad›¤› ileri sürüldü.

8 Mart günü Van’da Hizbullah örgütüne yönelik
olarak düzenlenen operasyonlarda 1998 y›l›n›n Mart
ay›nda kaç›r›lan imam Tahir Çak›r’›n cesedi bulundu. 

Emniyet Müdürlü¤ü yetkilileri, 24 Mart günü
Diyarbak›r’da yakalanan Cihan Yeflil adl› kiflinin
1993-1999 y›llar› aras›nda yedi kifliyi öldürdü¤ünü
öne sürdü. Cihan Yeflil’in “18 Mart 1993 tarihinde
Zülfü Akbo¤a ve Feridun Nergiz’in sat›rla, 15 fiubat
1994 tarihinde Çelebi Gül, 13 fiubat 1994 tarihinde
Melikahmet mahallesi muhtar› Recep Kutlal, 30 Nisan
1994 tarihinde ‹brahim Böçkün, 18 May›s 1994
tarihinde Kenan Ayd›n ve 18 Ocak 1999 tarihinde
Ahmet fieran adl› kiflilerin silahla öldürdürülmesi, 2
Nisan 1999 tarihinde Mehmet Alptekin, 18 Kas›m
1993 tarihinde de fiuayip Polat ve Seyfettin Ay adl›
kiflilerin yaralanmas›”ndan sorumlu oldu¤u bildirildi.

fianl›urfa’n›n Birecik ilçesi Koca fierif mahallesinde bir
eve 30 Mart gecesi polisler taraf›ndan bask›n
düzenlendi. Bask›nda ç›kan çat›flmada Ali Osman
Sar›çal› adl› komiser öldü. Çat›flmada, radikal islamc›
Vasat örgütü üyesi olduklar› iddia edilen Murat
Yürekli ile Bahri Bozok adl› kifliler yaral›, Mehmet fiah
Yürekli, Abdullah Erkan ve Hasan Yar›mda¤l› adl›
kifliler ise sa¤ olarak yakaland›. 

Diyarbak›r’›n Ç›nar ilçesine ba¤l› Karabudak köyünün
Pembeviran mezras› yak›nlar›ndaki bir tarlada 3 Nisan
günü yap›lan kaz›larda 5 ceset bulundu. Batman’da
gözalt›na al›nan Hizbullah üyesi fieyhmuz K›nay’›n
yer göstermesi üzerine sürdürülen kaz›larda bulunan
cesetlerden üçünün Hatip Pirizade, Aziz Baflak ve
Y›lmaz Gökçe’ye ait oldu¤u belirlendi. Cesetlerden
birinin de Yasin Özalp oldu¤u belirtildi ancak bu bilgi
daha sonra do¤rulanmad›. 

20 May›s günü Adana ve ‹stanbul’da iki eve
düzenlenen bask›nlarda Hizbullah militan› oldu¤u
öne sürülen 4 kifli öldü. Edinilen bilgiye göre,
Hizbullah örgütünün üst düzey yöneticilerinden
oldu¤u iddia edilen Hac› ‹nan adl› kifli, May›s ay›
ortalar›nda gözalt›na al›nd›. Hac› ‹nan’›n verdi¤i
bilgiler üzerine ‹stanbul’da baz› evlere bask›n
düzenlendi. Kartal ilçesi Kurfal› mahallesinde bir eve
düzenlenen bask›nda çat›flma ç›kt›. Çat›flmada, Veysi
Özen öldü, Murat Cezmi Erbay adl› polis hafif
yaraland›. Bask›nlarda, çat›flma ç›kan evde bulunan
Enver K›l›çaslan, F›rat Çakmak, ‹lyas Kutluman, Eflref
Turgut, di¤er yerlerde de Orhan K›vanç, Fatih
Korkmaz, Mehmet Kenan Elmas, Bener Kutluman,
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21  Bask›nlarda öldürülen Zahir Hayva ve Nuri Baran’›n Ocak ay›
sonlar›nda Hizbullah operasyonu çerçevesinde gözalt›na al›nd›ktan
sonra serbest b›rak›ld›klar› bildirildi. Murat Hayva adl› Hizbullah
militan›n›n da MHP Van Merkez ‹lçe 2. Baflkan› Sulhattin K›z›ltafl’›n 6
Aral›k 1999 tarihinde öldürülmesi nedeniyle gözalt›na al›nd›¤› ancak
delil yetersizli¤i nedeniyle serbest b›rak›ld›¤› ö¤renildi.



Hasan Kutluman, Mehmet Bayram Ercan, Abdullah
Beldek, Ahmet fiükrü Kontuk ve Hac› Bayanc›k adl›
kifliler gözalt›na al›nd›. Enver K›l›çaslan ve Hac›
Bayanc›k’›n da Hizbullah örgütünün üst düzey
yöneticileri oldu¤u iddia edildi. 

Hac› ‹nan’›n ifadesi üzerine Adana Mithatpafla
mahallesinde bir eve düzenlenen bask›nda da Selim
Aydar, Rahmetullah Korkmaz ve Abdülvahit Kara adl›
kifliler öldü, üzerinde Haf›z Karatafl ad›na
düzenlenmifl sahte kimlik bulunan Ali R›za Yöndem22

de yaral› olarak gözalt›na al›nd›. Yaklafl›k 45 dakika
süren çat›flmada, evde bulunanlar›n at›lan gaz
bombalar›ndan etkilenerek d›flar› ç›kmaya çal›flt›klar›
ve kap›n›n önünde öldürüldükleri ö¤renildi. Ali Asker
Gonca adl› polis ise bask›na giderken arabada kazayla
silah›n›n patlamas› üzerine öldü. 

Erzurum’da Hizbullah üyesi oldu¤u iddias› ile
gözalt›na al›nan Nihat Özmen’in evine 27 May›s
günü düzenlenen bask›nda, evden at›lan bomban›n
patlamas› sonucu özel tim görevlisi Nejat Uzun öldü.
Patlamada, Nihat Özmen ile Alparslan Keskin,
Süleyman Korkmaz ve Zeki Özdemir adl› polisler de
yaraland›. Çat›flmada üzerinde Mehmet Do¤an Alagöz
ad›na düzenlenmifl bir kimlik bulunan ve A¤r›’da
imaml›k yapan Mehmet Gök öldü.

Bu arada May›s ay› içinde Hizbullah örgütüne yönelik
operasyonlarda gözalt›na al›nan Abdülsettar
Y›ld›zbakan’›n Tarsus’ta yap›lan yer gösterme
s›ras›nda Mustafa Özkan adl› ö¤retmeni öldürdü¤ünü
itiraf etti¤i öne sürüldü. 

fianl›urfa’n›n Ceylanp›nar ilçesinde gözalt›na al›nan
Nurettin Erzik adl› ö¤retmene 29 May›s günü
Diyarbak›r’da yapt›r›lan tatbikatta Erzik’in 1994
y›l›nda Seyrantepe semtinde “Menzil” grubu üyesi
Abdurrahman Kar ve Mesut Yolcu’nun öldürdü¤ünü
ve Murat Ayhan Benlice’yi yaralad›¤›n› söyledi¤i
bildirildi. Nurettin Erzik’in PKK’li oldu¤u iddias›yla
Bayram Kanat’› kendilerini polis olarak tan›tarak
kaç›rd›klar›n› ve örgüt militanlar›na teslim ettiklerini,
Kanat’›n daha sonra Ba¤›var beldesinde cesedinin
bulundu¤unu söyledi¤i belirtildi. 

Bal›kesir’de gözalt›na al›nan Zeki Bildik, 1997 y›l›nda
Mustafa Akcan adl› kifliyi öldürdü¤ü iddias›yla
tutukland›. 

26 Haziran günü Gaziantep’in Yeflilevler
mahalllesinde bir evde yap›lan kaz›da fi›rnak’ta
kaç›r›lan Abdullah Tunç adl› kiflinin cesedi bulundu.
Gaziantep’te gözalt›na al›nan 3 kiflinin ifadeleri
do¤rultusunda Diyarbak›r’›n Bismil ilçesi Akp›nar
mahallesindeki bir evde yap›lan kaz› çal›flmas›nda da
1999 y›l› Aral›k ay›nda kaç›r›lan Büyük Birlik Partisi
Silvan ‹lçe Baflkan› Mehmet Orak’›n o¤lu Recep
Orak’›n cesedi bulundu. 

Diyarbak›r’›n Ba¤lar semti Göçmenler caddesinde, 11
Ekim günü bir eve düzenlenen bask›nda ç›kan

çat›flmada, Adem Bayrakç› adl› polis öldü, Cuma
Güzel adl› Hizbullah militan› ile evde bulunan iki
kad›n gözalt›na al›nd›. 

20 Ekim günü Hatboyu semtinde “Hizbullah üyesi
olduklar›” öne sürülen iki kiflinin, kendilerini gözalt›na
almak isteyen polislere atefl açt›¤› bildirildi. Yaralanan
Mehmet Zengin adl› polis, 22 Ekim günü kald›r›ld›¤›
hastanede öldü. Olayda gözalt›na al›nmak istenen
kiflilerden birinin yakaland›¤›n›, di¤erinin ise kaçt›¤›
bildirildi. 

‹stanbul Emniyet Müdürü Kaz›m Abanoz, 31 Ekim
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda Hüseyin Velio¤lu’nun
öldürülmesinden sonra örgütün yeni lideri oldu¤u ileri
sürülen Mehmet Sudan’›n yakaland›¤› aç›kland›.
Hüseyin Sudan ve örgütün 12 yeni yöneticisinin
‹stanbul Kartal’da bir eve düzenlenen bask›nda
gözalt›na al›nd›¤›n› aç›klayan ‹stanbul Emniyet
Müdürü Kaz›m Abanoz, bu kiflilerden aralar›nda
Sudan’›n da bulundu¤u alt›s›n›n sorgulanmak üzere
Diyarbak›r’a gönderildi¤ini bildirdi. 

Diyarbak›r’›n Ba¤lar semti Beflnisan mahallesinde
Hizbullah militanlar›na ait oldu¤u iddia edilen bir eve
9 Kas›m günü düzenlenen bask›nda çat›flma ç›kt›.
Evde bulunan 3 kiflinin yar›m saat kadar süren
çat›flmadan sonra teslim oldu¤u, evde bu kiflilerin
d›fl›nda 2 kad›n ve 2 çocuk bulundu¤u bildirildi.

Hizbullah örgütüne yönelik olarak düzenlenen
operasyonlara gözalt›na al›nanlar hakk›nda birço¤u
ölüm cezas› istemi ile olmak üzere çok say›da dava
aç›ld›. (Bkz. Ölüm Cezas›)

25 Ocak günü Konya’n›n Akflehir ilçesinde ‹BDA/C
üyesi oldu¤u ileri sürülen bir kiflinin evine düzenlenen
bask›nda söz konusu kiflinin kardefli oldu¤u ö¤renilen
Hakan Kilimci, “dur ihtar›na uymad›¤›” gerekçesiyle
polisler taraf›ndan öldürüldü. 

‹ntihar Sald›r›lar›

‹stanbul’da 5 Ekim günü saat 21.50 s›ralar›nda
Harbiye Orduevi’nin yak›nlar›nda meydana gelen
patlamada, bir kifli öldü. Polis yetkilileri önce “T‹KKO
üyesi Hüsamettin Ciner”in intihar sald›r›s›na
haz›rlan›rken öldü¤ünü iddia ettiler. Ancak daha
sonra ölen Hüsamettin Ciner’in DHKP-C militan›
oldu¤u aç›kland›. Ciner’in Hacettepe Üniversitesi
Frans›z Dili ve Edebiyat› Bölümü ö¤rencisi oldu¤u ve
Ankara DGM’de yarg›land›¤› davada hakk›nda g›yabi
tutuklama karar› oldu¤u öne sürüldü.

Yaralananlar

10 Nisan günü ‹stanbul Kad›köy Adliyesi Binas›na
düzenlenen bombal› sald›r›da bir kifli hafif yaraland›. 

‹stanbul Ba¤c›lar’daki bir parkta 26 Kas›m günü saat
13.45 s›ralar›nda bir çöp kutusunda meydana gelen
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22 Yöndem’in Tarsus’ta iki ö¤retmenin öldürülmesi, Konca Kurifl’in
kaç›r›lmas› nedeniyle arand›¤› öne sürüldü.



patlamada, Hakan Akerdik a¤›r, Özay S›rtbafl› ise hafif
yaraland›. 

Davalar

Sabanc› Suikast›

9 Ocak 1996 tarihinde ifladam› Özdemir Sabanc› (55),
Haluk Görgün (43) ve sekreter Nilgün Hasefe’nin (40)
öldürülmesi nedeniyle Fehriye Erdal, ‹smail Akkol,
Ercan Kartal hakk›nda TCY’nin 146/1. maddesi
uyar›nca ölüm cezas› istemiyle Avukat Metin Narin,
Fatma Erdem, Ejder Güngör, Mehmet Gökmen,
Ferhan Tafl, Nazl› Güngör, Murteza Deveci ve Melek
Akkaya hakk›nda “örgüte yard›m ettikleri” iddias›yla
aç›lan davaya, 2000 y›l›nda da devam edildi.23 25
Nisan günü yap›lan duruflmada söz alan Ercan Kartal,
Adalet, Sa¤l›k ve ‹çiflleri bakanl›klar› taraf›ndan
haz›rlanan protokol nedeniyle avukatlar›yla görüflme
imkan› bulamad›¤›n› söyledi. DGM, Fehriye Erdal’›n
iadesine iliflkin Belçika adli makamlar›ndan gelecek
yaz›n›n beklenmesi ve dosyadaki eksikliklerin
tamamlanmas› için duruflmay› erteledi. 

Bu arada Belçika Baflbakan› Guy Verhofstadt 26
May›s günü Belçika’da tutuklu bulunan Fehriye
Erdal’›n Türkiye’de “idam cezas›n›n yürürlükte
olmas›” gerekçesiyle iade edilmemesine karar
verildi¤ini aç›klad›. Verhofstadt, Fehriye Erdal’›n
kefaletle serbest b›rak›lmas›n›n söz konusu olmad›¤›n›
“silah tafl›mak ve terör eylemi haz›rlamak”
suçlamalar›yla Belçika’da yarg›lanaca¤›n› belirtti.
Belçika hükümeti 29 Eylül günü Erdal’›n Türkiye’ye
iade edilmeyece¤ini resmi olarak Türk hükümetine
bildirdi. Belçika Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan D›fliflleri
Bakanl›¤›’na gönderilen yaz›da, Erdal’›n ölüm
cezas›n›n uygulanmayaca¤›na iliflkin aç›k teminat
verilmemesi nedeniyle iade edilmeyece¤i ifade edildi.
Erdal’›n iade edilmeyece¤ine iliflkin resmi yaz›n›n
beklendi¤i davada y›l içinde önemli bir geliflme
olmad›. 

M›s›r Çarfl›s›

9 Temmuz 1998 tarihinde ‹stanbul’daki M›s›r
Çarfl›s›’na bomba yerlefltirerek 7 kiflinin ölümüne 120
kiflinin yaralanmas›na24 neden olduklar› iddias›yla
P›nar Selek, Abdülmecit Öztürk, Alaattin Ö¤et, ‹sa
Kaya, Kübra Sevgi hakk›nda TCY’nin 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 hakk›nda ise 3 y›lla 31 y›l aras›nda hapis cezas›
istemiyle aç›lan davaya 28 fiubat günü devam edildi. 

San›klardan Alaattin Ö¤et, gözalt›nda polislerin efline
tacizde bulunduklar›n›, bu nedenle ifadeleri
imzalamak zorunda kald›¤›n› söyledi. San›klardan
Abdülmecit Öztürk, Ercan Al›r, ‹sa Kaya, Heval
Öztürk, Maflallah Ya¤›n ve Delibafl Arat da
ifadelerinin iflkenceyle al›nd›¤›n› söylediler. Tan›k
olarak dinlenen Osman Urfal›o¤lu, Ayd›n Durak ve

Kas›m Ant adl› polisler, san›klardan sosyolog P›nar
Selek’i Beyo¤lu Tünel’de gözalt›na ald›klar›n› ve
çantas›nda kimyasal maddeler bulundu¤unu ileri
sürdüler. P›nar Selek ise Beyo¤lu’nda de¤il Kurtulufl’ta
gözalt›na al›nd›¤›n›, çantas›nda da herhangi bir fley
bulunmad›¤›n› söyledi.

22 May›s günü yap›lan duruflmada, P›nar Selek’in
avukatlar›ndan Ergin Cinmen’in, befl tan›¤›n
dinlenmesi talebi reddedildi. P›nar Selek’in babas›
Avukat Alp Selek de bomba uzmanlar›n›n olay›n gaz
s›k›flmas›ndan kaynakland›¤› yönünde ifade verdi¤ini
hat›rlatt›. P›nar Selek de bundan sonra patlamaya
iliflkin hiçbir soruya cevap vermeyece¤ini aç›klad›. 

7 A¤ustos günü yap›lan duruflmada ise ‹stanbul
Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Adli T›p
Anabilim Dal› uzmanlar› taraf›ndan haz›rlanan
bilirkifli raporu mahkemeye sunuldu. Raporda,
patlaman›n bombadan kaynaklanmad›¤›, patlaman›n
etkisiyle çevreye f›rlayan buzdolab›, ›s›t›c›, f›r›n, cam
gibi cisimlerin parça tesiri yapt›¤› kaydedildi. DGM,
Adli T›p Anabilim Dal› üyelerinden oluflan heyetten
yeni bir rapor istenmesine karar verdi. 

27 Ekim günü yap›lan duruflmada, ‹stanbul
Üniversitesi Adli T›p Enstitüsü, TÜPRAfi ve ‹.Ü.
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisli¤i Bölümü’ne
yaz›lan yaz›lara gelen yan›tlar okundu. Yaz›larda,
patlay›c›larla ilgili uzman bulunmad›¤›n›n belirtildi¤i
ifade edildi. San›klar›n avukatlar›, patlaman›n bomba
sonucu olup olmad›¤›n›n bile belirlenemedi¤ini
belirterek, bu nedenle san›klar›n tutuklu kalmas›n›n
hukuka uygun olmad›¤›n› söyledi. Duruflmada,
san›klardan Ercan Al›r tahliye edildi. Bu arada,
Mahkeme Baflkan› Vedat Y›lmaz Abdurrahmano¤lu,
san›klardan P›nar Selek’le ilgili deliller, tutuklu kald›¤›
süre ve kendisine isnat edilen suç vasf›n›n de¤iflme
ihtimaline göre, Selek’in tahliyesi yönünde görüfl
bildirdi¤ini aç›klad›. Ancak Selek, heyetteki di¤er
üyelerin tutuklulu¤un devam› yönünde muhalefet
flerhi koymas› nedeniyle tahliye edilmedi. 

2000 y›l› içinde yap›lan son duruflmada Prof. Dr.
Neflet Kad›rgan, Prof. Dr. Ali fiaflmaz ve Prof. Dr.
Nurflen ‹peko¤lu taraf›ndan haz›rlanan raporda,
patlaman›n meydana geldi¤i büfedeki LPG tüplerinin
sa¤lam oldu¤u, bu nedenle “tüpün içindeki gaz›n
genleflmesinden kaynaklanan bir patlaman›n söz
konusu olmad›¤›” vurguland›. Raporda, 36
metrekarelik büfede 8 adet LPG tüpünün
bulundu¤una dikkat çekilerek olay›n “havan›n içine
en az yüzde 2 oran›nda kar›flan tüp gaz›n, bir kibrit,
bir sigara izmariti ya da statik elektri¤in do¤urdu¤u bir
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23 Sabanc› Suikasti davas›nda yarg›lanan Mustafa Duyar’›n 15 fiubat
1999 tarihinde Afyon Kapal› Cezaevi’nde öldürülmesi ile ilgili davaya
da 2000 y›l›nda devam edildi. (Bkz. Kifli Güvenli¤i)
24 M›s›r Çarfl›s›’nda meydana gelen patlamada yaralananlardan
Levent Sevil, can güvenli¤ini sa¤lamaktan devletin sorumlu oldu¤u
gerekçesiyle Nisan ay›nda ‹çiflleri Bakanl›¤› aleyhine 50 milyar liral›k
maddi tazminat davas› açt›. 



k›v›lc›mla yanma reaksiyonu vererek patlamas›
sonucu gerçekleflti¤i” belirtildi. Tan›klar›n
ifadelerinden, havan›n ya¤›fll› olmas› nedeniyle büfe
içine ve kap›lar›n önlerine s›¤›nan insanlar›n, zaten
küçük olan hacmi azaltt›¤› ve kap›lar›n
havaland›rmay› engelledi¤i kaydedildi. 

Son bilirkifli raporunda patlaman›n LPG tüpünden
kaynakland›¤›n›n belirtilmesinin ard›ndan P›nar
Selek’in tahliye edilmesi talebini de¤erlendiren
‹stanbul DGM; 25 Aral›k günü Selek’in tahliyesine
karar verdi. 

Mavi Çarfl›

“13 Mart 1999 tarihinde ‹stanbul Göztepe’de Mavi
Çarfl› adl› ifl merkezine molotof kokteyli atarak 13
kiflinin ölümüne neden olduklar›” iddias›yla Ergin
Atabay, Abdullah Günay, Azime Ifl›k ve Metin
Yamalak hakk›nda ölüm cezas› istemiyle aç›lan
davaya 26 Nisan günü ‹stanbul DGM’de devam
edildi. Duruflmada, olay yerinde bulunan kar
maskesinin içinden ç›kan 5 saç telinin, sadece olaya
kar›flt›¤› iddia edilen ‹smail Ekinci adl› kiflinin saç teli
ile karfl›laflt›r›ld›ktan sonra polisler taraf›ndan imha
edildi¤i ortaya ç›kt›. Tan›k olarak dinlenilmesi
beklenen Tolga Ak ve Hakan Da¤c›’n›n, can
güvenliklerinin bulunmamas›n› gerekçe göstererek
kat›lmad›¤› duruflma ertelendi. 28 Haziran günü
yap›lan duruflmada, tan›k olarak dinlenen Azime Ifl›k
san›klar› HADEP’ten tan›d›¤›n› belirterek, gözalt›nda
iflkence gördü¤ünü ve ifadesinin bask› alt›nda
al›nd›¤›n› söyledi. 

6 Eylül günü yap›lan duruflmada tan›k olarak dinlenen
Canan Bektafl ve Hakan Da¤c› olay günü arkadan
gördükleri kiflinin Metin Yamalak oldu¤unu söylediler.
Tolga Ak da gördü¤ü bereli kiflinin Metin Yamalak
oldu¤unu söyledi. Avukat Eren Keskin ise tan›klara
itiraz ederek, “arkadan teflhis olamayaca¤›n›”
vurgulad›. 

15 Kas›m günü yap›lan duruflmada, tan›k olarak
dinlenen Songül Ekfli, olay yerinde Metin Yamalak’›
gördü¤ünü belirterek, “Elinde siyah poflet vard›. Bir
flifleyi tutuflturarak içeri att›” dedi. San›klar›n tahliye
taleplerinin kabul edilmedi¤i dava, 2001 y›l›na
ertelendi. 

Ayhan Çevik’e Bombal› Sald›r›

5 Mart 1999 tarihinde Çank›r› Valisi Ayhan Çevik’e
düzenlenen bombal› sald›r› nedeniyle Ankara
DGM’de aç›lan davan›n 9 Mart günü yap›lan
duruflmas›nda esas hakk›ndaki görüflünü aç›klayan
DGM Savc›s›, Kemal Ertürk, Lale Aç›k, Nihat Konak,
Küçük Hasan Çoban, Kemal Kayg›s›z, Mesut Deniz ve
Muharrem Horuz’un TCY’nin 146. maddesi uyar›nca
ölüm cezas›na mahkum edilmesini, san›klar fiener
Kökten, Savafl Kör, Hakan Eren, Erkan Balç›k, Devrim
Karacan’a “T‹KKO üyesi olduklar›” iddias›yla TCY’nin
168/2. ve TMY’nin 5. maddeleri uyar›nca 22 y›l 6 aya

kadar, Özgür Deniz Demirdifl, Bülent Ertürk, Arap
Deniz, Bilal Ekin, Halil Köseo¤lu, Cemile Sönmez,
Serdar Çitil ve Murat Y›lmaz’a ise “yasad›fl› örgüte
yard›m ettikleri” iddias›yla TCY’nin 169. ve TMY’nin
5. maddeleri uyar›nca 4 y›l 6 ayla 7 y›l 6 ay aras›nda
hapis cezas› verilmesini istedi.

Davan›n 8 Haziran günü yap›lan duruflmas›nda Lale
Aç›k, gözalt›nda tecavüze u¤rad›¤›n› aç›klad›. fiener
Kökten de 4 Temmuz günü yap›lan duruflmada
gözalt›nda iflkence gördü¤ünü aç›klad›. (Bkz. Kifli
Güvenli¤i)

Davan›n 31 A¤ustos günü yap›lan duruflmas›nda
Murat Y›lmaz tahliye edildi. 26 Eylül günü yap›lan
duruflmada, san›k avukatlar› müvekkilleri ile
cezaevinde görüflemediklerini belirterek, esas
hakk›ndaki savunmalar›n› yapmad›lar. 21 Aral›k günü
yap›lan duruflmada ise Bülent Ertürk ve Cemile
Sönmez, “fiartl› Sal›verme Yasas›” kapsam›na
girdikleri için tahliye edildi.

Afl›r› Sa¤ Gruplar›n Sald›r›lar›

Olaylar

‹stanbul Ümraniye Mustafa Kemal mahallesinde,
fiükrü Sar›tafl (13) adl› çocuk, MHP’liler taraf›ndan
silahla öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, 29 Ekim günü
akflam saatlerinde üzerinde MHP bayraklar› bulunan
bir araba mahalle giriflinde bir grup çocuk taraf›ndan
taflland›. Bunun üzerine arabadan inen Ruzi Temiz,
çocuklar›n üzerine atefl açt›. Üç kurflunla yaralanan
fiükrü Sar›tafl olay yerinde öldü. Olaydan sonra Ruzi
Temiz ve arabada bulunan kardefli Edip Temiz
gözalt›na al›nd›. Ruzi Temiz’in Tokat’›n Erbaa
ilçesinde Ülkü Ocaklar› baflkanl›¤› yapt›¤› ö¤renildi.
fiükrü Sar›tafl’›n da DHKP-C ad›na pankart ast›¤›
iddias›yla daha önce gözalt›na al›nd›¤› bildirildi.
fiükrü Sar›tafl’›n öldürülmesi üzerine 30 Ekim günü
Okmeydan› Cemevi önünde toplanan yaklafl›k 1.500
kifli protesto gösterisi düzenledi. 

Sar›tafl’› öldüren MHP’li Ruzi Temiz, 2 Kas›m günü
Üsküdar Cumhuriyet Savc›l›¤›’na ç›kar›ld›. Ruzi
Temiz, sevkedildi¤i Üsküdar Nöbetçi 2. Sulh Ceza
Mahkemesi taraf›ndan tutukland›. Ruzi Temiz,
ifadesinde “politik görüflleri” nedeniyle sald›r›ya
u¤rad›klar›n› zannetti¤i için atefl açt›¤›n› ileri sürdü.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde Sosyoloji bölümü
ö¤rencileri 10 Ocak günü yaklafl›k 40 kiflilik MHP’li
bir grubun sald›r›s›na u¤rad›. Ö¤rencilerin sald›r›lar›n
sürmesi üzerine 18 Ocak günü yapmak istedi¤i bas›n
aç›klamas› ise polisler taraf›ndan engellendi. Bas›n
aç›klamas› için 18 Ocak günü Rektörlük önünde
toplanan 150 kadar ö¤renci polisler taraf›ndan
tartaklanarak gözalt›na al›nd›. 

20 Ocak günü Cumhuriyet Savc›l›¤›’na sevkedilen
ö¤rencilerden Ethem Han, Abdülkadir Özdemir,
Muzaffer Y›ld›r›m, Kahraman Çakal, Mehmet Ali
Yeksar, Selahattin Çapar, Fatma Göçer ve Arzu
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Do¤an, “izinsiz gösteri ve yürüyüfl yap›ld›¤›”
iddias›yla nöbetçi mahkeme taraf›ndan tutukland›.
Erhan Tafl, U¤rafl K›r, Okay Bozkurt, Bülent Koçyi¤it,
Devrim Özgür Köse, Zeynel Abidin Y›ld›z, Servet
Gün, Önder Güzel, Tülin Ceylan ve Melek Özdemir
adl› ö¤renciler ise tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest
b›rak›ld›. 

25 fiubat günü Malatya ‹nönü Üniversitesi’nde sol
görüfllü iki ö¤renci MHP’liler taraf›ndan b›çakla
yaraland›. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde
Yusuf Do¤an adl› ö¤renci, MHP’liler taraf›ndan
dövüldü. Bunun ard›ndan, E¤itim Fakültesi kantinine
giren MHP’liler sol görüfllü ö¤rencilere sald›rd›lar.
Kavga üzerine kantine gelen jandarmalar›n sol görüfllü
üç ö¤renciyi gözalt›na ald›¤› ö¤renildi. Saat 16.00
s›ralar›nda, Fen Edebiyat Fakültesi önünde toplanan
sol görüfllü ö¤renciler de MHP’lilerin sald›r›s›na
u¤rad›. Kavga s›ras›nda sol görüfllü ö¤rencilerden ‹dris
Ekmen ve Özgür Gündo¤du b›çakla yaraland›.
Hastaneye kald›r›lan ö¤rencilerin durumunun a¤›r
olmad›¤› bildirildi

26 fiubat günü de Do¤an Ölper adl› ö¤renci,
hastanedeki arkadafllar›n› ziyaretten dönerken kent
merkezinde sald›r›ya u¤rad›. MHP Milletvekili Nam›k
Hakan Durhan’›n bürosunun önünde 7-8 kifli
taraf›ndan sopalarla dövülen Do¤an Ölper’in
bafl›ndan yaraland›¤› bildirildi. 

Bu arada gözalt›na al›nan 21 ö¤renci 29 fiubat günü
savc›l›¤a sevk edildi. Aralar›nda sald›r›ya kat›lan
MHP’lilerin de bulundu¤u 17 ö¤renci serbest
b›rak›ld›. Serhat Birgül, Afit Yalç›n, Mustafa Ç›plak ve
Nadir Yi¤it adl› sol görüfllü ö¤renciler ise “Ahmet
Emre adl› MHP’liyi hayati tehlike oluflturacak flekilde
dövdükleri” gerekçesiyle tutukland›lar. Ancak,
Mustafa Ç›plak ve Afit Yalç›n, Avukat Mustafa
Do¤an’›n tutuklama karar›na itiraz›n›n kabul edilmesi
üzerine k›sa bir süre sonra serbest b›rak›ld›lar. 

2 Mart günü Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde 100
kiflilik MHP’li bir gurubun Kamuran Çak›r, soyad›
ö¤renilemeyen Bar›fl ve iki ö¤renciye sald›rd›klar›
bildirildi. Sald›r›n›n ard›ndan dövülen ö¤rencilerin
gözalt›na al›nd›klar› gece geç saatlerde ise serbest
b›rak›ld›klar› bildirildi. 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ö¤rencilerinden Sedat
Yan›k’›n 9 Mart günü E¤itim Fakültesi’nden ç›karken
10 kiflilik afl›r› sa¤c› bir grubun sald›r›s›na u¤rad›¤›
bildirildi. Yan›k’›n arkadafllar› taraf›ndan ‹HD’de
yap›lan bas›n aç›klamas›nda, Yan›k’›n 5 günlük rapor
ald›¤› belirtilerek, Yan›k’›n daha sonra da gözalt›na
al›nd›¤› ve burada da dayak yedi¤i belirtildi. 

HADEP ‹stanbul Sultanbeyli ilçe örgütü üyelerinden
Meki Sarcan ve Metin Sarcan, 19 Mart günü MHP’li
bir grubun sald›r›s›n›n ard›ndan Abit Küçük adl›
MHP’lininin silahl› sald›r›s› sonucu bacaklar›ndan
yaraland›lar. Meki Sarcan, olaydan sonra iki kez polis
taraf›ndan ifadelerinin al›nd›¤›n› ancak polislerin

kendilerine“ Sizi bofluna vurmam›fllard›r” dediklerini
söyledi. Sald›r›n›n ard›ndan gözalt›na al›nan Abit
Küçük, bir süre sonra serbest b›rak›ld›. 

30 Mart günü ‹stanbul Sar›yer Halkevi’nin MHP
yanl›lar› taraf›ndan bas›ld›¤› sald›r›da Koray Özkan’›n
b›çakla yaraland›¤› bildirildi. 4 Nisan günü de Halkevi
önünde toplanan 60 kadar MHP yanl›lar› ile
Halkevine üye 10 kifli aras›nda kavga ç›kt›. Kavgada
Halkevi üyesi Kaz›m Ard›fl, Süleyman Asker adl›
MHP’linin b›çakl› sald›r›s› sonucu yaraland›.
Hastaneye kald›r›lan Kaz›m Ard›fl’›n iç kanama
geçirdi¤i ve dala¤›n›n al›nd›¤› bildirildi. Olayda
polislerin MHP’lilere müdahale etmedi¤i bildirildi. 

4 Nisan günü Ankara Üniversitesi Cebeci
Kampüsünde MHP’li ö¤renciler ile sol görüfllü
ö¤renciler aras›nda kavga ç›kt›. Hukuk Fakültesi
yemekhanesinin özellefltirilmesini protesto etmek
amac›yla 9 gün süreyle yemek boykotu yapan sol
görüfllü ö¤rencilere, Alpaslan Türkefl’in ölüm
y›ldönümü nedeniyle toplanan MHP’li ö¤rencilerin
sald›r›s›ndan sonra üniversiteye gelen polisler
ço¤unlu¤unu sol görüfllü yaklafl›k 80 ö¤renciyi
gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nan ö¤renciler 5 Nisan
günü savc›l›¤a ç›kar›ld›. Tutuksuz yarg›lanmak üzere
serbest b›rak›lan ö¤renciler gözalt›nda iflkence
gördüklerini söyledi. Hastaneye kald›r›lan,
ö¤rencilerden Görkem Pabuççuo¤lu’nda görme
bozuklu¤u oldu¤u, Selma fiimflek’in de kaburgalar›n›n
k›r›ld›¤› bildirildi. 

Olaylar›n ard›ndan sald›r›ya u¤rayan ö¤renciler
hakk›nda “‹zinsiz gösteri düzenledikleri” iddias›yla
dava aç›ld›. Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 1
May›s günü yap›lan duruflmada 80 ö¤renci beraat etti. 

7 Nisan günü ‹stanbul fiiflli Motor Lisesi yak›nlar›ndaki
Ça¤layan park›nda MHP yanl›lar›n›n sald›r›s›na
u¤rayan Ülken Gülveren ve Y›lmaz Bal adl› lise
ö¤rencileri yaraland›. fiikayette bulunmak için Sanayi
mahallesi polis karakoluna giden Ülken Gülveren’in
kardeflleri Özgür Gülveren, Türkan Gülveren, Hasan
Gülveren ve Meltem Gülveren de gözalt›na al›nd›lar
ve dövüldüler. Özgür Gülveren’in hastaneye
kald›r›ld›¤› ö¤renildi. 

12 Nisan günü ‹stanbul Atatürk Ö¤renci Yurdu’na
gelen MHP yanl›lar›n›n ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi’nde okuyan 4 ö¤renciyi dövdükleri, dövülen
ö¤rencilerin daha sonra polisler taraf›ndan gözalt›na
al›nd›¤› ö¤renildi. 

Van 100. Y›l Üniversitesi’nde 12 Nisan günü 15 kadar
MHP yanl›s› ö¤rencinin sald›r›s›na u¤rayan Mehmet
Göltafl adl› sol görüfllü ö¤renci, yüzünden yaraland›.
13 Nisan günü de Fen-Edebiyat Fakültesi’nde ç›kan
kavgada, 6 MHP’li ö¤rencinin yaraland›¤› ö¤renildi.
Olaydan sonra üniversite kampüsünde arama yapan
jandarmalar, 17 sol görüfllü ö¤renciyi gözalt›na ald›.
Gözalt›na al›nan ö¤rencilerden 11’i ayn› gece serbest
b›rak›ld›. 

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2000 Silahl› Örgütler 

56 Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›



19 Nisan günü Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde
sa¤ görüfllüler taraf›ndan gerçeklefltirilen sald›r›lara
iliflkin ÖDP Denizli ‹l Binas›’nda yap›lan bas›n
aç›klamas›ndan sonra polisler, 30 ö¤renciyi gözalt›na
ald›. ÖDP, HADEP ve EMEP il baflkanlar›n›n
kat›l›m›yla yap›lan bas›n aç›klamas›nda ö¤renciler, 9
Mart günü MHP’lilerin iki sol görüfllü ö¤renciye
sald›rd›¤›n›, birkaç gün önce de bir arkadafllar›n›n
dövüldü¤ünü aç›klad›. 

21 Nisan günü Adana Seyhan Erkek Lisesi’nde 10
ö¤rencinin MHP’li ö¤renciler taraf›ndan dövüldü¤ü
ö¤renildi. Dayak yiyen ö¤rencilerin daha sonra müdür
muavini taraf›ndan tartakland›¤› ve disiplin kuruluna
sevkedildikleri bildirildi. 

Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsü’nde MHP
yanl›lar›n›n 26 Nisan günü ö¤rencilere sald›rd›¤›
bildirildi. Sald›r›da çok say›da ö¤rencinin yaraland›¤›
belirtilirken, kendisini “ülkücü reisi” olarak tan›tan bir
kiflinin de olaylarda yaraland›¤› bildirildi. Olaylar›n
ard›ndan saat 15.00 s›ralar›nda ma¤dur 4 ö¤rencinin
rektörlük binas› önünde gözalt›na al›nd›¤› ve bir süre
sonra serbest b›rak›ld›¤› ö¤renildi. 

Ankara Gazi Üniversitesi’nde 3 May›s günü MHP’li
bir grup, sol görüfllü ö¤rencilere sald›rd›. Sald›r›da 5
ö¤renci sopalarla dövülerek yaraland›.

Adana Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Bölümü
ö¤rencisi Umut Ali Mercümek’in 11 May›s günü sa¤
görüfllüler taraf›ndan dövülerek çenesinin k›r›ld›¤›
bildirildi. 

‹zmir’in Selçuk ilçesinde 19 May›s Atatürk’ü Anma ve
Gençlik Spor Bayram›’nda çelenk koyma s›ras›nda
MHP’nin ismini anons etmedi¤i gerekçesiyle Bahad›r
adl› ö¤retmen MHP’lilerin sald›r›s›na u¤rad›.
Ö¤retmen 23 May›s günü MHP’liler taraf›ndan demir
sopalarla dövüldü.

Gaziantep Üniversitesi ö¤rencileri 31 Temmuz günü
‹HD Gaziantep fiubesi’nde düzenledikleri bas›n
toplant›s›nda 25 May›s akflam› Cumhuriyet
mahallesinde dört ö¤rencinin MHP’liler taraf›ndan
dövüldü¤ünü, ertesi gün de yurttaki bir ö¤rencinin
dövüldü¤ünü aç›klad›lar. 

Marmara Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi’nde 5 Haziran
günü karfl›t görüfllü ö¤renciler aras›nda ç›kan
olaylarda Hakan Günay adl› ö¤renci ile Alper Tunga,
Rahim Güllü ve Murat Topçu yaraland›lar. Alper
Tunga ve Rahim Güllü’nün tedavilerinin ayakta
yap›ld›¤› ve daha sonra gözalt›na al›nd›klar› bildirildi. 

4 Temmuz günü 19 May›s Üniversitesi’ne ba¤l›
Amasya Meslek Yüksekokulu’nda s›nav ç›k›fl›nda ÖDP
üyesi Tahsin Hamurcu, Hasan Bektafll›, Tuncay Turna
ve Turan Erçel adl› ö¤renciler sa¤ görüfllü yaklafl›k 20-
25 kiflinin sald›r›s›na u¤rad›. 

Elaz›¤’da bulunan F›rat Üniversitesi Merkez
Kampüsü’nde 6 Ekim günü sol görüfllü ö¤renciler

MHP’li ö¤rencilerin sald›r›s›na u¤rad›. Olaya
müdahale eden jandarmalar 30 kadar ö¤renciyi
gözalt›na ald›. Olayda F. E. adl› ö¤renci baca¤›ndan
ald›¤› b›çak darbesi sonucu yaraland›. 

16 Ekim günü Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Co¤rafya Fakültesi’nde sol görüfllü ö¤renciler, MHP
yanl›s› ö¤rencilerin sald›r›s›na u¤rad›. Olayda, Volkan
Ayhan Koku adl› ö¤renci, MHP’liler taraf›ndan
kolundan b›çakla yaraland›. Sald›r›ya kat›lan bir
MHP’li de, sol görüfllü ö¤renciler taraf›ndan a¤›r bir
biçimde dövüldü. Olay›n ard›ndan, fakültenin
içindeki bahçeye giren sivil polisler, ö¤rencileri
havaya atefl açarak da¤›tt›. Hastaneye götürülen Koku,
daha sonra gözalt›na al›nd›. 

‹smail Erdo¤an (23) adl› kifli, Türk ‹ntikam Tugay› (T‹T)
üyesi olduklar›n› belirten befl kifli taraf›ndan
kaç›r›larak tecavüze u¤rad›¤›n› iddia etti. ‹HD ‹stanbul
fiubesi’nde 3 Kas›m günü bas›n aç›klamas› yapan
Erdo¤an, 31 Ekim günü eve giderken bir minibüsteki
befl kifli taraf›ndan kaç›r›l›p Sar›yer ormanlar›na
götürüldü¤ünü, burada dayak, tehdit ve tecavüze
maruz kald›¤›n› söyledi. Erdo¤an yaflad›klar›n› flöyle
anlatt›: 

“31 Ekim Sal› günü saat 22.00 s›ralar›nda
Ferahevler’de (‹stanbul) dolafl›rken bir süreden beri
beni takip eden mavi bir minibüs yan›ma yanaflt›.
Adres sordular, cevap vermek için yanaflt›¤›mda yan
kap›da bir kifli aniden bafl›ma bez bir torba geçirdi.
Direnince, kafama vurup içeri çektiler. Minibüse atar
atmaz, arkadan ellerimi ba¤lad›lar ve her taraf›ma
vurmaya, a¤›r küfürler etmeye bafllad›lar. ‘Biz Türk
‹ntikam Tugay›’ndan›z. Seni tan›yoruz. Burada
komünist faaliyetlerde bulunuyorsun. T‹T öyle,
emniyete, M‹T’e benzemez. Seni gebertece¤iz’
dediler. Bir süre araçla dolaflt›rd›ktan sonra Sar›yer
ormanlar›na götürdüler. Orada araçtan indirdikten
sonra elbiselerimi parçalad›ktan sonra sert bir cisimle
tecavüz ettiler. Bu arada sürekli küfür ve tehditler
ya¤d›r›yorlard›. ‘Bu ifllerden vazgeçeceksin’ diyorlard›.
Birisi ‘kafas›na bir kurflun s›k›p, gebertelim’ dedi.
Sonra elimi arkadan çözdüler ve bir el atefl ettikten
sonra gittiler.”

Olaydan sonra T‹HV’den tecavüze u¤rad›¤›na iliflkin
rapor alan Erdo¤an, Özel Okmeydan› Hastanesi’nde
de tecavüz bulgular›n›n saptand›¤› yönünde bir rapor
ald›¤›n› bildirdi. 

Çorlu’da 21 Kas›m günü düzenlenecek olan bir
flenli¤in biletlerini satan 7 ö¤renci, 9 Kas›m günü
Çorlu Ülkü Ocaklar› binas› önünde 25 kiflinin
sald›r›s›na u¤rad›. Sald›ranlar aras›nda Ülkü Ocaklar›
Baflkan› Çorlu Meslek Yüksek Okulu ö¤rencisi O¤uz
Kurt’un da oldu¤unu kaydeden ö¤renciler, okul
müdürlü¤üne soruflturma bafllat›lmas› için
baflvurdular. 

17 Kas›m günü Trakya Üniversitesi’ne ba¤l› Çorlu
Mühendislik Fakültesi’nin kantininde sa¤ ve sol
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görüfllü ö¤renciler aras›nda ç›kan olayda, U¤ur
Özflahin, ‹smet Özflahin, Fatih Erdo¤an, Y›lmaz
Gömek, Sinan Da¤l› adl› sol görüfllü ö¤renciler
yaraland›. Bafl ve yüzlerinden yaralanan ö¤renciler,
kald›r›ld›klar› hastanede tedavilerinin yap›lmas›ndan
sonra gözalt›na al›nd›. 

Denizli Ö¤retmenevi Müdürü Naz›m Gün, Kas›m ay›
bafllar›nda “mescidin kap›s›na kilit ast›rd›¤›,
Cumhuriyet gazetesi ald›r›p, Ortado¤u ve Zaman
gazetelerinin al›m›n› durdurdu¤u” gerekçesi ile emekli
ö¤retmen Musa Sert taraf›ndan dövüldü. 

HADEP I¤d›r ‹l Örgütü taraf›ndan yap›lan yaz›l›
aç›klamada, Kas›m ay› ortalar›nda Kafkas
Üniversitesi’ne ba¤l› I¤d›r Meslek Yüksek Okulu’nda
okuyan üç ö¤rencinin, ülkü ocaklar› üyeleri taraf›ndan
yaraland›¤› bildirildi. 

Gaziantep Üniversitesi ö¤renci yurdunda kalan
Abrdurrahim Tu¤rul ve Davut Ezgin adl› ö¤renciler,
30 Kas›m gecesi yurdu basan MHP yanl›s› baz› kifliler
taraf›ndan dövüldü. Olaydan bir gün önce yurt
kantininde Kürtçe konuflan iki ö¤rencinin MHP’lilerle
tart›flt›¤› ö¤renildi. 

‹stanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili
ve Edebiyat› Bölümü ö¤rencileri Engin Ça¤lar ve Asl›
Zer, 5 Aral›k günü oruç tutmad›klar› gerekçesi ile sa¤
görüfllülerin sald›r›s›na u¤rad›lar. 

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu ve ‹stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde 13 Aral›k günü
ç›kan olaylarda dört sol görüfllü ö¤renci ve bir polis
yaraland›. Göztepe Kampüsü’nda sabah saatlerinde
MHP yanl›s› bir grup ö¤renci, sol görüfllü ö¤rencilere
sald›rd›. Sald›r› sonucu Kemal Tunç adl› ö¤renci
elinden b›çakla yaraland›. Ö¤le saatlerinde kantinde
toplanarak sald›r›y› protesto eden ö¤renciler, yeniden
MHP’lilerin sald›r›s›na u¤rad›. Ç›kan tafll› sopal›
kavgada Edip Gölbafl› ve Ömer Gür adl› sol görüfllü
ö¤renciler yaraland›. ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi’nde ise MHP’lilerin sald›r›s› sonucu sol
görüfllü bir ö¤renci ile bir polis hafif yaraland›.

Gökhan Balc› adl› ‹stanbul Üniversitesi ö¤rencisi 15
Aral›k günü 10 kadar MHP’linin sat›r ve b›çakl›
sald›r›s›nda yaraland›. 

Konya Selçuk Üniversitesi ö¤rencisi Göksel Kuru, 15
Aral›k günü “oruç tutmad›¤›” gerekçesiyle sa¤ görüfllü
bir grubun sald›r›s›na u¤rad›. Sald›r›da b›çakla
yaralanan Kuru’nun hayati tehlikesinin olmad›¤›
belirtilirken, Kuru’nun daha önce de tehdit edildi¤i
bildirildi. Bu arada ayn› gün Selçuk Üniversitesi
Akflehir Meslek Yüksekokulu’nda da 6 ö¤rencinin
MHP’li bir grup taraf›ndan dövüldü¤ü ö¤renildi. 

Marmara Üniversitesi ö¤rencileri taraf›ndan 16 Aral›k
günü ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde yap›lan bas›n
aç›klamas›nda, MÜ’de 13 Aral›k günü afl›r› sa¤
görüfllü ö¤rencilerin sald›r›s› sonucu 4 ö¤rencinin
yaraland›¤›, 14 Aral›k günü de 3 ö¤rencinin okul

ç›k›fl›nda sa¤ görüfllü kifliler taraf›ndan b›çakland›¤›
bildirildi. 

Bursa Uluda¤ Üniversitesi ö¤rencisi Serdar Karakufl,
17 Aral›k günü okul ç›k›fl›nda MHP yanl›s› bir grubun
sald›r›s›na u¤rad›. Gö¤sünden 5 b›çak darbesi alan ve
arkadafllar› taraf›ndan Bursa Devlet Hastanesi’ne
kald›r›lan Karakufl ameliyata al›nd›. Karakufl’un hayati
tehlikeyi atlatt›¤› bildirildi. Ö¤rencilerin teflhis etti¤i ve
polis taraf›ndan gözalt›na al›nan sald›rganlardan
birinin üniversitenin ‹ktisadi ‹dari Bilimler
Fakültesi’nde ö¤renci oldu¤u belirlendi. 

Davalar

Ümit Cihan Tarho

Malatya ‹nönü Üniversitesi ö¤rencisi Ümit Cihan
Tarho’nun 11 Ocak 1998 tarihinde oruç tutmad›¤›
gerekçesiyle öldürülmesi nedeniyle aç›lan davaya, 12
Ocak günü Malatya A¤›r Ceza Mahkemesi’nde devam
edildi. Duruflmada, 24 y›la kadar hapis cezas› istemi
ile yarg›lanan tutuklu san›klardan Caner Öztürk
tahliye edildi. 

17 Ocak günü sonuçlanan davada, Kadri K›l›ç’›n,
Tarho’nun ölmesinde asli maddi fail oldu¤u
anlafl›ld›¤›ndan, kasten adam öldürmekten 20 y›l a¤›r
hapis cezas›na, Caner Öztürk, M. Hanifi Azdiko¤lu,
Muhammed fiahiner, Bedri Yaylagül ve M. Fatih
Gökalp ölümle sonuçlanan kavgada, maktüle el
uzatmaktan TCY’nin 464/1. maddesi uyar›nca 1 y›l 8
ay hapis cezas›na, Korkut Özalp ölümle sonuçlanan
kavgaya dahil olmaktan TCY’nin 464/3. maddesi
uyar›nca 5 ay hapis cezas›na, Levent Mutlu, Memifl
Dündar ile ‹rfan Küçük TCY’nin 396. maddesi
uyar›nca 1 y›l 8’er y›l hapis cezas›na çarpt›r›ld›lar. 

Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co¤rafya
Fakültesi’nde 28 May›s 1999 tarihinde afl›r› sa¤
görüfllü ö¤rencilerin b›çakl› sald›r›s›yla bafllayan ve
polisin sol görüfllü ö¤rencilere sald›rmas› ile devam
eden olaylarda gözalt›na al›nan 71 ö¤renciden 30’u
hakk›nda TCY’nin 456/4, 463, 258/3 ve 188/7
maddeleri uyar›nca 1 y›l 2 ay ile 4 y›l 6 ay aras›nda
hapis cezas› istemiyle dava aç›ld›.

Çevik Kuvvet fiube Müdür Yard›mc›s› Ahmet Cemil
Bezci, polis memurlar› Adem Uncu, Alpaslan Duran
ve Atakan Taflç›’n›n suç duyurusu üzerine Ocak ay›
ortalar›nda aç›lan davada ö¤rencilerin “görevli
memurlara darp, memura mukavemet, ö¤retim
özgürlü¤ünü engelleme” iddias› ile Ankara 8. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde yarg›lanaca¤› bildirildi.
Hakk›nda dava aç›lan ö¤rencilerin adlar› flöyle :

Okan Kayg›s›z, Halit Sinan Al›nak, Sinan Coflkun,
fiahinhan fienel, Bar›fl Baysal, Nevzat Benli, Mehmet
Yurdal, Ayd›n K›vrak, Kenan Ifl›k, Ahmet Kerim
Gültekin, Murat Yi¤it Paker, Murat Sürücü, Mehmet
Deniz Y›ld›r›m, Bülent Çakmak, Önder Özengi,
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Özgür Öztürk, Veysel Apayd›n, Yekbun Uzun, Hatice
C›r›k, Çi¤dem Çetinkaya, Gökhan Ararken, Aslan
Çak›r, Mehmet Ayd›n, Halil Ifl›k, Faysal Yeflil, Bilal
Yürük, Mehmet Sad›k Geçer, Harun Güzleo¤lu, Ayfle
Rengin Koç ve Vahide Akar.

3 fiubat günü bafllayan davada ifade veren ö¤renciler,
polisin sald›r›s›na u¤rad›klar›n› belirttiler. “Görevli
memura direndi¤i” iddia edilen ö¤rencilerden Aslan
Çak›r, gözalt›na al›nd›ktan sonra bindirildi¤i polis
otobüsünde dövüldüklerini ve s›rt›nda iki copun
k›r›ld›¤›n› söyledi. 

‹stanbul Üniversitesi

2 Aral›k 1998 tarihinde ‹stanbul Üniversitesi Merkez
Kampüsünde baz› ö¤rencilerin yaralanmas› ile
sonuçlanan olaylara kar›flt›klar› iddias› ile 25 kifli
hakk›nda aç›lan dava 6 Haziran günü ‹stanbul 3. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde bafllad›. Davada, Murat
Alt›ndere, okuldaki sa¤ görüfllülerin lideri Zafer
Özbek, Günhan Çaymaz, Süleyman Gök, Çetin Sonat,
Fatih Ayaz, Mehmet Esmer, At›l›m Alvur, Hasan
Genç, Ayd›n Çavlan Erdo¤an, Özgür Karatafl,
Abdurrahman Demiryakan, Hac› Murat Bedir,
Alptekin Ocak, Hikmet Topal, Sait Ertunç, Özgür
Temiz, Mustafa Karabulutlar, Yasemin Varl›k ve Murat
Konak ile Mehmet Y›lmaz, Ahmet Resul, Mustafa
Yalç›n, Hasan Genç ve Osman Ça¤›l adl› kifliler
hakk›nda “e¤itim ve ö¤retim özgürlü¤ünü k›s›tlamak”
ve “yaralama ile sonuçlanan kavgaya kar›flt›klar›”
iddias›yla 5 y›ldan 10 y›la kadar hapis cezas›
isteniyor. 

2 Aral›k 1998 tarihinde meydana gelen olayda ülkücü
ö¤rencilerin sald›r›s› sonucu Yakup Akbafl, Bar›fl
Dalg›ç, Hac› Murat Bedir, Coflkun Çolak, Abdülkerim
Aslan, Ömer Bul ve ‹smail O¤ul adl› ö¤renciler
yaralanm›flt›. Dava, 2000 y›l› içinde sonuçlanmad›. 

Siyasi Cinayet Davalar›

U¤ur Mumcu

Gazeteci-yazar U¤ur Mumcu’nun25 24 Ocak 1993
tarihinde bombal› sald›r› sonucu öldürülmesine
kat›ld›¤› iddias›yla Abdullah Argun Çetin’in ölüm
cezas› istemi ile Ankara DGM’de yarg›land›¤› davaya
2000 y›l›nda devam edildi. Savc› Hamza Kelefl’in
Çetin’in tahliye edilmesi yönündeki taleplerini
inceleyen DGM, 4 Temmuz günü yap›lan duruflmada
Çetin’in tahliyesine karar verdi. 5 Aral›k günü yap›lan
duruflmada esas hakk›ndaki görüflünü aç›klayan DGM
Savc›s›, Çetin’in tüm bu yaflananlar›n ard›ndan
“bomba yap›m› konusunda bilgisi bulunmad›¤›na”
iliflkin bilirkifli raporuna ve “Yeflil” kod adl› Mahmut
Y›ld›r›m’la iliflkisi oldu¤una iliflkin kan›t elde
edilemedi¤ine dikkat çekti. Çetin’in “beyanlar›n›n
çeliflkili oldu¤unu” belirten DGM Savc›s›, “Umut
Davas›” dosyas›nda ise san›klar›n beyanlar›n›n d›fl›nda
deliller de bulundu¤unu kaydetti. DGM, davan›n
Ankara DGM’de görülen “Umut Davas›” ile
birlefltirilmesine karar verdi. 

“Umut Operasyonu Davas›”

May›s ay› içinde U¤ur Mumcu’nun öldürülmesine
kar›flt›klar› iddia edilen kiflilerin ev ve iflyerlerine
yönelik olarak bir dizi operasyon bafllat›ld›.
‹stanbul’da bir eve ve Selam gazetesine 5 May›s günü
düzenlenen bask›nlarda Selam gazetesinin sahibi
Hasan K›l›ç, Mehmet Ali Tekin, Yusuf Karakufl,
Muzaffer Da¤deviren, Talip Özçelik, Mehmet fiahin
ve Abdülhamit Çelik gözalt›na al›nd›. 

Bask›n yap›lan evde, U¤ur Mumcu’nun evinin
bulundu¤u soka¤›n krokisinin ele geçirildi¤i iddia
edildi. Yusuf Karakufl’un ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü’nde verdi¤i ifadede, “haz›rlad›klar›
bombay› iki ‹ranl›ya 500 bin dolara satt›klar›n› ve iki
‹ranl›n›n Mumcu’nun arabas›na bombay› yerlefltirdi¤i
s›rada kendisinin ve Abdülhamit Çelik’in gözcülük
yapt›¤›n›” söyledi¤i ileri sürüldü. Gözalt›na
al›nanlardan birinin Emniyet Müdürlü¤ü’nde verdi¤i
ifadede “Doç. Dr. Bahriye Üçok’a gönderilen bombal›
paketi Ankara’daki bir evde gördü¤ünü” söyledi¤i
ö¤renildi. 

Bu operasyonlar›n ard›ndan ‹stanbul DGM,
“soruflturman›n selameti” gerekçesiyle Mumcu
soruflturmas›na iliflkin haberlere yay›n yasa¤› koydu.
‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan, 7 May›s günü yapt›¤›
yaz›l› aç›klamada, “U¤ur Mumcu’nun öldürülmesi
eyleminin faillerinin aralar›nda bulundu¤u 9 üst düzey
örgüt mensubunun yakaland›¤›n›” bildirdi. Baflbakan
Bülent Ecevit de gazetecilerin sorular›n› yan›tlarken
“Haberler kesin. Katil yakaland›” dedi. 

8 May›s günü haftal›k Selam gazetesinde düzenlenen
bas›n toplant›s›nda konuflan, gazetenin Yay›n
Koordinatörü Cevdet K›l›çlar, gözalt›na al›nan
Mehmet Ali Tekin, Talip Özçelik ve Abdülhamit
Çelik’in, Selam gazetesiyle bir ilgilerinin olmad›¤›n›
bildirdi. K›l›çlar, bu kiflilerin Hasan K›l›ç’›n gazetenin
sahibi oldu¤u dönemde çal›flt›klar›n›, gazetenin iflas
etmesi ve el de¤ifltirmesi üzerine bu kiflilerin gazeteyle
bir ilgisi kalmad›¤›n› bildirdi. Mazlum-Der ‹stanbul
fiube Baflkan Yard›mc›s› Ahmet Mercan da, Baflbakan
Bülent Ecevit ve ‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan’›n
gözalt›na al›nanlar› “suçlu” olarak tan›tmas›n›
elefltirdi. 

Ankara DGM Savc›s› Hamza Kelefl gazetecilere
yapt›¤› aç›klamada, “Selam örgütü üyesi olduklar›
iddia edilenlerin listesi do¤ru de¤il. Soruflturman›n
selameti nedeniyle bilgi vermiyoruz. Bas›na yans›yan
haberlerin büyük ço¤unlu¤u gerçek d›fl›, bize bu
haberlerle ilgili intikal eden bir konu yok, abart›l›yor.
Bu flekilde devam edilirse, bizim ulaflmak istedi¤imiz
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25 U¤ur Mumcu’nun öldürülmesinin ard›ndan Mumcu’nun
kardeflleri Beyhan Gürson ve Ceyhan Mumcu taraf›ndan “devletin
hizmet kusuru” gerekçesi ile 1994 y›l›nda ‹çiflleri Bakanl›¤› aleyhine
açt›klar› dava, 16 Temmuz günü sonuçland›. Dan›fltay 10. Dairesi,
“devletin hizmet kusurunu” kabul ederek, 5 milyon lira manevi
tazminat ödenmesini kararlaflt›rd›.  



kifliler ortadan kaybolacak, varolan deliller de
karart›lacak. Bas›n dikkatli ve sorumlu davranmal›d›r”
dedi. 

Operasyon kapsam›nda yüzü aflk›n kifli gözalt›na
al›narak sorguland›. Suikaste kar›flt›klar› iddias›yla
gözalt›na al›nan Yusuf Karakufl ve Abdülhamit
Çelik’e26 11 May›s günü Mumcu’nun öldürüldü¤ü
sokakta, kald›klar› otelde ve Ulus Meydan›’nda
tatbikat yapt›r›ld›. Yusuf Karakufl, “Hizbullah üyesi
oldu¤u” iddias›yla tutuklu bulunan Murat Filiz adl›
akrabas› ile yüzlefltirilmek için 12 May›s günü de
Band›rma’ya götürüldü. Murat Filiz’in yüzlefltirme
s›ras›nda, U¤ur Mumcu cinayetiyle ilgisi olmad›¤›n›
söyledi¤i ö¤renildi. 

Cumhuriyet gazetesi yazar› Prof. Dr. Ahmet Taner
K›fllal›’ya 21 Ekim 1999 tarihinde düzenlenen bombal›
sald›r›ya kar›flt›klar› ileri sürülen Hakk› Selçuk fianl›,
Ferhan Özmen ve Necdet Yüksel adl› kiflilerin de
gözalt›na al›nd›¤› bildirildi. Bu kiflilerin adlar›n›n,
Mumcu operasyonunda gözalt›na al›nan Hasan K›l›ç
taraf›ndan polise verildi¤i iddia edildi. 

Mumcu suikast› nedeniyle gözalt›na al›nanlardan
Yusuf Karakufl, Abdülhamit Çelik, Mehmet Ali Tekin,
Mehmet fiahin, Talip Özçelik, Arif Tar›, Fatih Ayd›n
ve Muzaffer Da¤deviren, 14 May›s günü Ankara DGM
taraf›ndan tutukland›. 

‹tiraflarda bulunan Ferhan Özmen’in, Muammer
Aksoy’u öldürdü¤ünü, Bahriye Üçok, U¤ur Mumcu ve
Ahmet Taner K›fllal› suikastlar›nda kullan›lan
bombalar› yapt›¤›n› kabul etti¤i iddia edildi. Ferhan
Özmen’in parmak izinin Bahriye Üçok’a gönderilen
bombal› paketten al›nan parmak izine uydu¤u
bildirildi. Ferhan Özmen ve Necdet Yüksel’e 20
May›s günü sald›r›lar›n gerçeklefltirildi¤i yerlerde
tatbikat yapt›r›ld›. Prof. Dr. Muammer Aksoy’un
Ankara Bahçelievler semtindeki tatbikattan sonra
gazetecilere aç›klama yapan Aksoy’un o¤lu Ar›n
Aksoy, Ferhan Özmen’in ifadesi ile babas›n›n
öldürülüflü aras›nda önemli yanl›fllar oldu¤unu
belirterek, “Söylediklerindeki hatalar, çeliflki bile
de¤il, zaten hiçbiri tutmuyor. Bu kifli rambo gibi
demek ki. Bir kifli her fleyi yapm›fl. Bir fleye
inanabilmek için akla uygun olmas› gerekir. Bu dosya
10 senedir aç›k duruyordu. fiimdi haz›r biri
bulunmuflken bu dosyay› tamamen kapat›p,
gündemden ç›karacaklar” dedi.

Ferhan Özmen ve Necdet Yüksel “Mumcu, K›fllal›,
Aksoy, Üçok, Victor Marvick, Ehud Sedan ve
Abdullah Hüseyin Gurabi suiiastlar›n› planlay›p
gerçeklefltirdikleri”, Mehmet Gürova, Hakk› Selçuk
fianl› ve Mehmet Kasap ise “yasad›fl› Kudüs Savaflç›lar›
örgütü üyesi olduklar›” iddias›yla 21 May›s günü
Ankara DGM taraf›ndan tutukland›. 

Ankara Emniyet Müdürü Kemal ‹skender, 8 Haziran
günü yapt›¤› aç›klamada, bombay› U¤ur Mumcu’nun
arac›na Selam örgütü üyesi oldu¤u iddia edilen

Ferhan Özmen’in, O¤uz Demir ve Necdet Yüksel ile
birlikte yerlefltirdi¤ini aç›klad›. Yusuf Karakufl ve
Abdülhamit Çelik’in ise Mumcu suikastinde yer
almad›klar›n› kaydetti. 

Ankara DGM Savc›l›¤›, 11 Temmuz günü “U¤ur
Mumcu, Prof. Ahmet Taner K›fllal›, Prof. Muammer
Aksoy ile Doç. Dr. Bahriye Üçok cinayetlerine
kar›flt›klar› ve ‘Tevhit, Selam ve Kudüs Ordusu’ adl›
radikal ‹slamc› örgütlere üye olduklar›” iddias›yla
edilen 17 kifli hakk›nda dava açt›. ‹ddianamede,
Necdet Yüksel, Ferhan Özmen, Hakk› Selçuk fianl›,
Yusuf Karakufl, Muzaffer Da¤deviren, Abdülhamit
Çelik, Fatih Ayd›n, Hasan K›l›ç ve Mehmet fiahin
hakk›nda TCY’nin 146/1. maddesi ölüm cezas›,
Mehmet Ali Tekin, Haluk Özçelik hakk›nda TCY’nin
168/1. maddesi uyar›nca 15 y›ldan az olmamak üzere
hapis, Mehmet Kasap, Mehmet Gürova, Adil Ayd›n ile
Murat Nazl› hakk›nda TCY’nin 168/2 maddesi
uyar›nca 10 y›ldan 15 y›la kadar hapis, Arif Tar› ve
Mahmut Koca hakk›nda ise “yasad›fl› örgüte yard›m”
suçlamas›yla 3 y›ldan 5 y›la kadar hapis cezas›
istendi. 

Ankara DGM Savc›s› Hamza Kelefl, iddianame ile
ilgili olarak düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, ‹ran
taraf›ndan yönlendirildi¤i ileri sürülen örgütlere iliflkin
soruflturma çerçevesinde 22 olayla ilgili 128 san›¤›n
sorguland›¤›n› bildirdi. Savc› Kelefl, 6 May›s günü
‹stanbul’da gözalt›na al›nd›ktan sonra 7 May›s günü
Ankara’ya getirilen san›klar›n sorgulanmalar›
sonucunda, Bahriye Üçok, Prof. Dr. Muammer Aksoy,
U¤ur Mumcu ve Prof. Dr. Ahmet Taner K›fllal›
cinayetlerinin ayd›nlat›ld›¤›n› ileri sürdü. Savc› Kelefl,
iddianamesinde san›klar›n ‹ran gizli servisi
SAVAMA’dan silah ve mühimmat yard›m› ald›klar›n›,
baz› eylem talimatlar›n›n ‹ran merkezli Kudüs
Ordusu’ndan verildi¤ini öne sürdü. ‹ddianamede,
Karakufl hakk›nda, ‹ran fiah›’n›n eski korumas› Abbas
Gulamzade’nin kaç›r›lmas› olay›na kat›ld›¤›
gerekçesiyle ölüm cezas› istendi. ‹ddianamede,
Ferhan Özmen ve Necdet Yüksel’in ifadeleriyle
bombalar konusunda genifl bilgi sahibi olmalar› ve
gösterdikleri yerlerde çok say›da C4 ve TNT
bombalar›yla silah ele geçirilmesi, Mumcu suikast›na
kat›ld›klar›na dair delil olarak gösterildi. Savc›l›k,
soruflturma aflamas›nda ifadesi al›nan 128 kifli
hakk›nda ise takipsizlik karar› verdi. 

Daha sonra kamuoyunda “Umut Operasyonu Davas›”
olarak tan›mlanan dava, 14 A¤ustos günü Ankara
DGM’de bafllad›. K›fllal›, Mumcu, Aksoy ve Üçok’un
aileleri ile Atatürkçü Düflünce Derne¤i’nin (ADD)
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26 Yusuf Karakufl ile Abdülhamit Çelik’in Hizbullah örgütünün
Menzil kanad›n›n lideri oldu¤u iddia edilen Fidan Güngör’ün
öldürülmesi nedeniyle 1997 y›l›nda düzenlenen operasyonlarda
gözalt›na al›nd›klar› ve sorguland›klar› ortaya ç›kt›. Yusuf Karakufl’un
“Hizbulah örgütüne yard›m ve yatakl›k etti¤i” iddias›yla aç›lan
davada 4 y›l 6 ay hapis cezas›na mahkum oldu¤u, Yarg›tay’›n ise
karar› esastan bozdu¤u aç›kland›.



davaya müdahil olarak kat›lmas›na karar verilen
duruflmada, Ferhan Özmen ve Hakk› Selçuk fianl›
sorgular›nda gözalt›nda iflkence gördüklerini
aç›klad›lar. (Bkz. Kifli Güvenli¤i)

21 Aral›k günü Ankara DGM’de yap›lan duruflmada,
Yusuf Karakufl hakk›nda, ‹stanbul DGM’de aç›lan
davan›n bu dava ile birlefltirilmesine karar verildi.
Duruflmada ayr›ca, Adli T›p Kurumu’nun, Prof. Dr.
Muammer Aksoy’un öldürülmesinde kullan›lan
silah›n, san›klarda ele geçirilen silah oldu¤una iliflkin
raporu okundu. DGM, Arif Tar›, Dervifl Polat, Yüksel
Pekdemir ve ‹smail Koçhan adl› san›klar hakk›nda
tahliye karar› verdi. 

Abdi ‹pekçi Cinayeti

‹talya Cumhurbaflkan› Carlo Azeglio Ciampi, 1981
y›l›nda Papa ‹kinci Jean Paul’e suikast girifliminde
bulundu¤u için ömür boyu hapis cezas›na mahkum
edilen Mehmet Ali A¤ca’n›n affedilmesine iliflkin
karar› 13 Haziran günü imzalad›. A¤ca, ayn› gün
Türkiye’ye iade edilerek Kartal F Tipi Cezaevi’ne
konuldu. 

A¤ca’n›n Türkiye’ye getirilmesinin ard›ndan bir
aç›klama yapan Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk,
A¤ca’n›n Abdi ‹pekçi’nin öldürülmesi27 nedeniyle
yeniden yarg›lanmayaca¤›n› aç›klad›.

Mehmet Ali A¤ca’n›n iki ayr› gasp suçlamas› ile
yarg›land›¤› davalara ise y›l içinde devam edildi.
A¤ca’n›n 1979 y›l›nda gerçeklefltirilen gasp suçundan
Kad›köy 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yarg›land›¤›
dava, 18 Aral›k günü sonuçland›. Mahkeme, A¤ca’ya
önce 36 y›l hapis cezas› verdi, daha sonra bu ceza,
“A¤ca’n›n duruflmalardaki iyi hali” gerekçesi ile 7 y›l
2 ay hapis cezas›na indirildi. 

Bu arada Ekim ay› sonlar›nda Abdi ‹pekçi’nin
öldürülmesi nedeniyle 17 y›ld›r aranan Yalç›n Özbey
ile Ünye Kapal› Cezaevi’nde bulunan Yusuf Çelikkaya
hakk›nda “Taammüden adam öldürmeye kat›lmak”
suçlamas›yla 20 y›la kadar hapis cezas› istemiyle
‹stanbul 7. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde dava aç›ld›.
‹ddianamede, her iki san›¤›n da Mehmet Ali A¤ca’ya
suç ifllemeden önce yard›m etti¤i belirtildi. Ünye
Kapal› Cezaevi’nde “gasp” ve “h›rs›zl›k” suçlar›ndan
hükümlü bulunan Yusuf Çelikkaya’n›n, 4 Ocak tarihli
dilekçesinde, ‹pekçi’nin öldürülmesiyle ba¤lant›s›
oldu¤unu bildirdi¤i ve 1978 y›l›nda ‹pekçi suikastinin
Abdullah Çatl›, Mehmet Ali A¤ca, Mehmet fiener,
Yavuz Çaylan28, Oral Çelik ve kendisi taraf›ndan
planland›¤›n› anlatt›¤› belirtildi. ‹ddianamede,
Çelikkaya’n›n ayr›ca, Eskiflehir Özel Tip Cezaevi’ne
nakli sa¤land›¤› takdirde aç›klamalarda bulunaca¤›n›
bildirdi¤i ifade edildi. 

Bahçelievler Katliam› Davas›

Yarg›tay 9. Ceza Dairesi, 12 Temmuz günü Ankara
Bahçelievler’de 8 Ekim 1978 tarihinde T‹P üyesi
Serdar Alten, Latif Can, Salih Gevence, Faruk Ercan,

Efraim Ezgin, Osman Nuri Uzunlar ve Hürcan
Gürses’in öldürülmesi nedeniyle aç›lan davaya iliflkin
karar›n› aç›klad›. Yarg›tay, san›klar Ünal
Osmana¤ao¤lu ve Bünyamin Adanal›’ya Ankara 3.
A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan verilen 7’fler kez
ölüm cezas›n› bozdu. Yarg›tay’›n cezay›, “san›klar›n
asli fail gibi cezaland›r›lmas›n›n yasaya ayk›r› oldu¤u”
görüflüyle bozdu¤u bildirildi.

Yarg›tay’›n karar›n›n ard›ndan dava 6 Ekim günü
yeniden görülmeye baflland›. Ankara 3. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada, müdahil
avukatlardan Erflen fiansal, Yarg›tay’›n Ünal
Osmana¤ao¤lu ve Bünyamin Adanal› hakk›nda
verilen 7’fler kez ölüm cezas› istemini esastan
bozmas›n›n kabul edilemeyece¤ini söyledi. San›k
avukatlar› da Yarg›tay’›n bozma karar›na karfl›
savunmalar›n› haz›rlamak için ek süre istedi.
Mahkeme, san›klar›n tutukluluk hallerinin devam›na
karar vererek, duruflmay› erteledi. 

22 Aral›k günü yap›lan duruflmada da Bünyamin
Adanal›’n›n avukat› Yalç›n Kasaro¤lu, müvekkilinin
fiartl› Tahliye Yasas›’ndan yararlanaca¤› gerekçesiyle
tahliye edilmesini istedi. Bu istemi reddeden
mahkeme duruflmay›, Ünal Osmana¤ao¤lu ve
Bünyamin Adanal›’n›n Yarg›tay’›n bozma karar›na
karfl› söyleyeceklerinin dinlenmesi için 2001 y›l›na
erteledi. 

Kemal Türkler Cinayeti

22 Temmuz 1980 tarihinde D‹SK Genel Baflkan›
Kemal Türkler’i ‹stanbul Merter’deki evinin önünde
öldürdü¤ü iddias›yla 19 y›l boyunca aranan ve 1999
y›l›nda Kufladas›’nda yakalanan Ünal
Osmana¤ao¤lu’nun yarg›lanmas›na 2000 y›l›nda
devam edildi. Ancak y›l boyunca süren duruflmalarda
dava ile ilgili önemli bir geliflme yaflanmad›. 

Çetin Emeç’in öldürülmesi

“‹slami Hareket Örgütü’ne üye olduklar›, Hürriyet
gazetesi yöneticisi Çetin Emeç, floförü Ayd›n Ercan,
din araflt›rmac›s› Turan Dursun ve ‹ran uyruklu Ali
Akbar Gorani’yi öldürdükleri” iddias›yla 44 kifli
hakk›nda aç›lan dava 24 Temmuz günü ‹stanbul
DGM’de sonuçland›. Duruflmada, ‹rfan Ça¤r›c›,
Cengiz Sar›kaya, Ekrem Baytap, Tamer Aslan ve
Mehmet Ali fieker, “Anayasal düzeni silah zoruyla
de¤ifltirmeye kalk›flt›klar›” gerekçesi ile TCY’nin 146.
maddesi uyar›nca ölüm cezas›na mahkum edildi. ‹rfan
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27 Mehmet Ali A¤ca, Abdi ‹pekçi’nin öldürülmesi ile ilgili olarak 25
Haziran 1979 tarihinde gözalt›na al›nm›fl, 11 Temmuz 1979 tarihinde
tutuklanm›flt›. 25 Kas›m 1979 tarihinde Maltepe Askeri Cezaevi’nden
firar eden A¤ca, S›k›yönetim Mahkemesi taraf›ndan 12 Mart 1982
tarihinde ölüm cezas›na mahkum edilmiflti.
28 A¤ca ile ayn› davada yarg›lanan Yavuz Çaylan “suçluyu
bildirmemek”ten mahkum edildi¤i 3 y›ll›k hapis cezas› infaz
edildikten sonra tahliye olmufltu. Davan›n di¤er san›klar›ndan Oral
Çelik de 28 May›s günü ‹stanbul 4. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yap›lan
duruflmada “cinayeti planlad›¤›na ve olaya bizzat kat›ld›¤›na iliflkin
kesin ve inand›r›c› delil olmad›¤›” gerekçesiyle beraat etmiflti.



Ça¤r›c›’n›n cezas›nda indirim uygulamayan DGM,
di¤er dört san›¤›n cezalar›n› müebbet hapis cezas›na
çevirdi. 

Duruflmada, R›dvan Ça¤r›c›, Ziver Kartal, Mehmet
Okatan, Gül Aslan, Avukat Hüsnü Yazgan, Mehmet
Kaya, Kutbettin Gök, Mehmet Zeki Y›ld›r›m, ‹hsan
Deniz ve Mehmet Zeki Deniz de “yasad›fl› örgüt üyesi
olduklar›” gerekçesiyle TCY’nin 168. maddesi
uyar›nca 12 y›l 6’flar ay, Abdülkerim Ya¤mur ve
Mehmet Salih Y›ld›z ise “yasad›fl› örgüte yard›m ve
yatakl›k ettikleri” gerekçesiyle TCY’nin 169. maddesi
uyar›nca 3 y›l 9’ar hapis cezas›na mahkum edildi.
Davada 20 san›k hakk›nda beraat karar›, 6 san›k
hakk›ndaki davan›n zaman afl›m› nedeniyle düflmesi,
bir san›¤›n ise dosyas›n›n ayr›lmas›na karar verildi. 

Sivas Katliam› davas›

Sivas’ta 2 Temmuz 1993 tarihinde 37 kiflinin
öldürülmesi nedeniyle 50 kifli hakk›nda aç›lan dava,
16 Haziran günü Ankara DGM’de sonuçland›.
Duruflmada, 33 kifliye ölüm cezas›, 17 kifliye hapis
cezas› verildi. Davada, yakalanamayan Mustafa Dürer
ve Muhammet Nuh K›l›ç’›n dosyas› ise ayr›ld›. Ölüm
cezas›na mahkum olanlar›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, Mehmet Y›lmaz, Adem Kozu,
Mustafa U¤ur Yarafl, Faruk Belkavli, Ömer Demir,
Alim Özhan, ‹brahim Duran, Etem Ceylan, Vahit
Kaynar, Turan Kaya, Cafer Tayyar Soykök.

Mahkeme, ölüm cezas›na mahkum edilen Temel Toy,
Sedat Y›ld›r›m, Ali Teke ve Durmufl Tufan’›n
cezalar›n› olay tarihinde 18 yafl›ndan küçük olmalar›
nedeniyle 20’fler y›l, Yusuf fiimflek’in cezas›n› ise “akli
dengesi yerinde olmamas›” nedeniyle 15 y›l hapis
cezas›na çevirdi. San›klardan Yalç›n Kepenek, Yusuf
Ziya Elifl, Engin Durna, Metin Yokufl, Ahmet Kaflkaya,
‹lhami Çal›flkan, Bünyamin Elifl, Özkan Do¤an ve
Çetin Asamaka ise “anayasal düzeni zorla bozmaya
kalk›flmaya kat›lmak” suçlamas›yla TCY’nin 146/3.
maddesi ve TMY’nin 5. maddesi uyar›nca 7 y›l 6’flar
ay, Bülent Güdü ise 5 y›l hapis cezas›na hapis
cezalar›na mahkum edildi. 

Olaylar üzerine 124 kifli hakk›nda aç›lan dava Ankara
DGM’de 21 Ekim 1993’de bafllam›fl ve 26 Aral›k
1994’de sona ermiflti. Yarg›tay’›n 3 Ekim 1996’da
karar› büyük ölçüde bozmas›ndan sonra dava, 19
Kas›m 1996 tarihinde yeniden görülmeye bafllam›flt›.
Yarg›tay, karar› 3 Ekim 1996 tarihinde esastan
bozmufl, 14 yeniden yap›lan yarg›lama sonucunda
mahkeme 14 May›s 1997 tarihinde Yarg›tay karar›na
uymufl, ölüm cezas›na mahkum edilen san›klar
hakk›ndaki karar› ise usulden bozmufltu. 

S›vas davas› ile ilgili gerekçeli karar 7 Eylül günü
aç›kland›. S›vas katliam›n› “Cumhuriyeti y›kmaya
yönelik kalk›flma” olarak nitelendiren DGM’nin
karar›nda, san›klar›n Aziz Nesin’in düflünce ve
davran›fllar›n› bahane ederek eylem düzenlediklerini
belirtilerek, “Yanan kiflilerin ölüm ç›¤l›klar› karfl›s›nda
k›llar› bile k›p›rdamam›fl, ölmelerini fleriat yanl›s›
slogan atarak zevkle izlemifllerdir” denildi. 

fiemsi Denizer’in öldürülmesi

Türkiye ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu (Türk-‹fl)
Genel Sekreteri ve Genel Maden-‹fl Sendikas› Genel
Baflkan› fiemsi Denizer’in 6 A¤ustos 1999 tarihinde
öldürülmesi nedeniyle Cengiz Bal›k ve Bal›k’a yard›m
etti¤i öne sürülen Engin Girgin hakk›nda aç›lan dava,
22 Haziran günü sonuçland›. Burdur A¤›r Ceza
Mahkemesi Cengiz Bal›k’a, 27 y›l 6 ay 1 gün hapis ve
50 milyon 331 bin lira para cezas› verdi. Davada,
Engin Girgin hakk›nda ise beraat karar› verildi. 

Karar, Temmuz ay› içinde Denizer ailesinin avukatlar›
taraf›ndan “olay›n siyasi yönünün dosyada bulunan
birçok delile ra¤men de¤erlendirilmedi¤i” gerekçesi
ile temyiz edildi.

16 Mart Katliam› Davas›

16 Mart 1978 tarihinde ‹stanbul Üniversitesi’nden
ç›kan ö¤rencilere düzenlenen bombal›-silahl› sald›r›da
7 ö¤rencinin ölümü ve 41’inin de yaralanmas›
nedeniyle Latif Akt›, Özgün Koç ve Mustafa Do¤an
hakk›nda ‹stanbul 6. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde aç›lan
davada 2000 y›l›nda da önemli bir geliflme
yaflanmad›. Davada san›klar›n “taammüden adam
öldürmek ve yaralamak” suçlar›ndan 7’fler kez ölüm
ve 41’er kez de 20 y›ldan az olmamak üzere hapis
cezas›na mahkum edilmeleri isteniyor. 

Bu arada davan›n avukatlar›ndan Cem Alptekin
hakk›nda “M‹T’e hakaret etti¤i ve M‹T görevlisinin
kimli¤ini aç›klad›¤›” iddias›yla aç›lan davaya 7
Haziran günü ‹stanbul 5. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
devam edildi. Duruflma, gazeteci-yazar Ali
Bayramo¤lu hakk›nda, söz konusu belgeye iliflkin
yazd›¤› yaz› nedeniyle aç›lan davada verilen beraat
karar›n›n beklenmesi için ertelendi. 

Dava, 16 Ekim günü yap›lan duruflmada sonuçland›.
Duruflmada, savunma yapan, Alptekin’in avukat›
Türkiye Barolar Birli¤i Baflkan› Eralp Özgen,
Alptekin’in 16 Mart katliam›na iliflkin mahkeme
taraf›ndan aranan bir belgeyi bulup mahkemeye
vererek görevini yerine getirdi¤ini söyledi.
Savunmalar›n ard›ndan karar›n› aç›klayan Mahkeme,
“suç unsurlar› oluflmad›¤›” gerekçesiyle Alptekin
hakk›nda beraat karar› verdi. 

‹ddianamede Cem Alptekin’in, 29 Ocak 1997
tarihinde yap›lan duruflmada, dönemin ‹çiflleri Bakan›
Fehmi Günefl’in Avrupa Ülkücü Türk Birli¤i Baflkan›
Lokman Kondakç› ile 30 Mart ve 10 Nisan 1979
tarihlerinde yapt›¤› görüflmelerin bant kay›tlar›n›
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mahkemeye verdi¤i, bant kay›tlar›n›n “M‹T belgesi”
niteli¤inde oldu¤u belirtilerek, Alptekin’in 3 y›l ile 14
y›l aras›nda hapis cezas›na mahkum edilmesi
isteniyordu. 

Adana Ülkücü Gençlik Davas›

20 y›l süren Adana Ülkücü Gençlik Davas› Temmuz
ay›nda sonuçland›. S›k›yönetim mahkemesinde
aç›ld›ktan sonra Ankara 3. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
görülen davada, 1980 öncesinde Adana Emniyet
Müdürü Cevat Yurdakul’un öldürülmesinde29 bizzat
tetik çekti¤i saptanan san›k Kadir Akgöllü ile olaya
kat›ld›klar› belirlenen ülkücü Sezai Durmaz, Halil
‹brahim Alt›n›fl›k ve Yücel ‹rik’e önce ölüm cezas›
verildi. Mahkeme, san›klardan Akgöllü ve ‹rik’in bu
suçla ilgili cezalar›n› 20’fler, Durmaz ve Alt›n›fl›k’›n
cezalar›n› 12’fler y›la indirdi. Bu san›klar, baflka
suçlara da kat›ld›klar›ndan toplam cezalar› yükseltildi. 

Mahkeme heyeti, ÜGD’li san›klara önce toplam 56
ayr› ölüm cezas› verdi. Daha sonra bu cezalarda

çeflitli nedenlerle indirime gidildi. Mahkeme, savc›n›n
flu mütalaas›n› kabul etti:

“San›klar›n mensubu olduklar› Ülkücü Gençlik
Derne¤i’nin (ÜGD), bafllang›çta yasal kurulmufl
dernek oldu¤u, bilahare mensuplar›n›n zaman içinde
silahlanarak eylemleriyle yasall›ktan uzaklafl›p halk
aras›nda korku, endifle, panik yaratt›klar›, siyasi
görüfllerinden kaynaklanan amaçla Adana ili ve
ilçelerinde çok say›da adam öldürme, adam
öldürmeye teflebbüs, gasp, ev kurflunlama, patlay›c›
atma ve silah yasas›na muhalefet suçlar›n› iflledikleri,
bu suçlar› ifllerken de organize flekilde hareket
ettikleri, olaylarda kullan›lan silah mermi, bo¤ma
ipleri gibi suç aletlerini temin ettikleri, ikrar, tan›k
beyanlar›, tutanak-ekspertiz raporlar›yla Yarg›tay
bozma ilam›ndan anlafl›lmaktad›r”

Çete suçlamas› tüm san›klar yönünden sabit
bulunmas›na karfl›l›k, mahkeme befl y›ll›k süre
doldu¤u için bu suçlamalar› zaman afl›m› gerekçesiyle
ortadan kald›rd›.
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29 Adana Emniyet Müdürü Yurdakul’un öldürülmesi emrinin MHP
lideri Alpaslan Türkefl taraf›ndan verildi¤i öne sürülmüfl, bu nedenle
Türkefl hakk›nda dava aç›lm›fl, ancak Türkefl bu suçtan beraat etmiflti.
Türkefl hakk›ndaki çete kurmak suçlamas› ise zaman afl›m›na
u¤ram›flt›. 



1990’l› y›llar boyunca yaflamlar›n› güvence alt›na
almak amac›yla yaflad›klar› yerleri terk etmek zorunda
kalanlar›n yan› s›ra, sistematik bir politika olarak
uygulanan yerleflim birimlerinin idari ya da askeri
kararlarla boflalt›lmas› sonucunda 3 milyona yak›n kifli
ma¤dur oldu. Ola¤anüstü Hal Bölgesi ve ola¤anüstü
hal uygulamalar›n›n gündeme getirildi¤i di¤er
bölgelerde en az 3.500 köy ve mezra tamamen ya da
k›smen boflalt›ld›. Yaflam ortamlar›ndan kopan 3
milyon kifli bar›nma, beslenme, sa¤l›k ve e¤itim gibi
temel haklar›ndan daha fazla mahrum kald›lar.

PKK’nin 1999 y›l›nda ilan etti¤i tek tarafl› ateflkesin
ard›ndan bölgede silahl› çat›flmalar›n durma noktas›na
gelmesi OHAL bölgesinde köy boflaltma
uygulamalar›n›n da büyük ölçüde azalmas›n›
beraberinde getirdi. Ancak devletin bölgede yürüttü¤ü
güvenlik operasyonlar› devam etti.

Zorunlu göç uygulamas›n› yaratan siyasi anlay›fl
de¤iflmedi¤inden bu uygulaman›n yaratt›¤› sorunlar ve
çözüm yollar› konusunda somut bir geliflme
yaflanmad›. Zorunlu göç ma¤durlar›n›n iradesi d›fl›nda
resmi çevrelerce tek çözüm yolu olarak öne sürülen
“köy-kent” ya da “merkezi köy” projesi gündemde
kald›.

Bölgede yaflanan çat›flmalar›n azalmas›, g›da
ambargosu ve yayla yasa¤› gibi uygulamalar›n baz›
yerlerde kald›r›lmas› gibi geliflmeler zorunlu göç
ma¤durlar›n›n köye dönüfl umutlar›n› artt›rd›. Göç-
Der’in ve HADEP’in yan› s›ra pek çok ilin valiliklerine
binlerce köye dönüfl dilekçesi sunuldu. Ancak zorunlu
göç ma¤durlar›n›n köye dönüfl ortamlar›n›n
haz›rlanmas› için gerekli olan OHAL’in kald›r›lmas›,
koruculuk uygulamas›na son verilmesi, göç
ma¤durlar›n›n zararlar›n›n tespiti ve ödenmesi,
may›nlar›n temizlenmesi gibi koflullar›n yerine
getirilmesinde somut bir geliflme yaflanmad›.

27 Haziran günü Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu
bölgelerinin sorunlar›n›n çözümü amac›yla ‹çiflleri
Bakan› Sadettin Tantan baflkanl›¤›nda OHAL Valisi,
Diyarbak›r, Hakkari, fi›rnak, Tunceli, Van, Batman,
Bingöl, Bitlis, Mardin, Mufl, Siirt valileri, Jandarma
Genel Komutanl›¤›’n› temsilen Tümgeneral Osman
Özbek’in kat›l›m›yla de¤erlendirme toplant›s›
gerçeklefltirildi. Toplant›n›n aç›fl konuflmas›n› yapan
Tantan, amaçlar›n›n, PKK’nin bölgede yaratt›¤›

olumsuzluklar›n giderilmesi, bölge halk›n›n ekonomik,
e¤itim ve kültürel olarak kalk›nabilmesi, köye dönüfl
projelerinin bir plan, program çerçevesinde
uygulanabilmesi için valilerle görüfl al›flveriflinde
bulunmak oldu¤unu kaydetti. Köye dönüfl projesi
çal›flmalar›n›n sürdü¤ünü kaydeden Tantan, “Bu
konudaki uygulamaya bak›ld›¤›nda Bingöl, Bitlis,
Hakkari, Mufl, Tunceli, Van illerine 2.8 trilyon lira bu
y›l için öngörülmüfltür. GAP ‹daresince de Diyarbak›r,
Batman, fi›rnak illerinde yat›r›mlar öngörülmüfltür.
Bölgeye nitelikli kamu görevlileri gönderilmesi
konusunda da çal›flmalar bafllam›flt›r” dedi. Bakan
Tantan, bölge halk›n›n ekonomik gücünü elde
edebilmesi için yurttafllar›n e¤itiminin sa¤lanaca¤›n›,
köye dönen halk›n en az›ndan kendi iflini yapabilecek
duruma getirilmesi için çal›flmalar yap›laca¤›n›
kaydetti.

Köye dönüfl projesi çerçevesinde, 3-4 köyün bir araya
getirilerek, sa¤l›k, e¤itim gibi altyap›lar›n›n
tamamlanaca¤›n› bildiren Sadettin Tantan, “Köyüne
dön orada kaderinle bafl bafla kal mant›¤›yla hareket
edilmeyecektir. Köyüne dönenlere bütün altyap›
hizmetleri sunulacak, ekonomik olarak hangi alanda
u¤rafl›rsa o alanda e¤itime tabi tutulacaklar. Güvenli
bölgeler hayvanc›l›¤a aç›lm›fl durumda. Oradaki
valilerimizin ve asayifl komutanlar›m›z›n verece¤i
kararlar do¤rultusunda di¤erleri de aç›lacak. PKK terör
örgütü halen bitmifl de¤il. Yani PKK terörü yurtiçinde
alçak profil izlerken komflu ülkelerdeki faaliyetleri ve
silahl› yap›lanmalar› devam etmektedir” dedi. 

Konuyla ilgili de¤erlendirme yapan baz› milletvekilleri
ve HADEP yöneticileri bütçeden köye dönüfl için
ayr›lan ödene¤in azl›¤›na dikkat çekerek, dönüflün alt
yap›s›n›n oluflturulmas› gerekti¤ini belirttiler. HADEP
Genel Sekreter Yard›mc›s› Ali R›za Yurtsever, köye
dönmek isteyen ailelere Ziraat Bankas› ve Halk
Bankas›’ndan uzun vadeli faizsiz veya düflük faizli
kredilerin verilebilece¤ini belirterek, sorunun süratle
giderilmesi gerekti¤ini söyledi. Yurtsever, 2000 y›l›
bütçesinde köye dönüfl için ayr›lan ciddi bir ödene¤in
olmad›¤›n› belirterek, “Devlet çat›flma ortam›
nedeniyle her y›l 8-10 milyar dolar para harc›yordu.
fiimdi çat›flma ortam› yok, savafla ayr›lan bütçe
depremzedeler ile bölgedeki insanlar›m›z›n yerleflimi
için harcanabilir” dedi. Yurtsever, köye dönüfl için
öncelikle siyasi iradenin karar almas› gerekti¤ini,
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ard›ndan da iflin maddi yönünün çözülece¤ine
inand›klar›n› vurgulad›.

ANAP Diyarbak›r Milletvekili Sebgetullah Seydao¤lu
da yak›lan y›k›lan binlerce köyün imar edilmesi
gerekti¤ine dikkat çekerek; “Yeni yerleflim yerleri
tespit edilmesine gerek yok. Bölge halk›n›n boflalt›lan
köylere geri dönüflü sa¤lanmal›. Bunun için bütçeden
gerekli ödenek ayr›lmal›, alt yap› sa¤lanmal›. Ama
2000 bütçesinde gerekli para ayr›lmad›” dedi.

CHP MYK üyesi Algan Hacalo¤lu ise köy
boflaltmalar›n “toplumun yüz karas› oldu¤unu”
belirterek, flöyle konufltu: 

“Hükümet bu sürecin açt›¤› yaralar› kapatmak
zorunda. 1995’te benim devlet bakanl›¤›m
döneminde 4 bakanl›kla birlikte köye dönüflün
çerçevesini belirlemifltik. Hangi amaçla yeni yerleflim
bölgesi belirlenecek bunun bilinmesi laz›m. Köye
dönüflte ve belirlenecek yerleflim biçiminde öncelikle
gönüllülük olmal›, önce bunun önü aç›lmal›, güvenlik
sa¤lanmal›.”

Hacalo¤lu, köyüne dönmek isteyenlere bu olana¤›n
sa¤lanmas› gerekti¤ini vurgulayarak, dönenlerin evleri,
ah›rlar›, okullar› ve camilerinin yap›lmas› gerekti¤ini
kaydetti. Hacalo¤lu, “Gönüllü olarak yeni yerleflim
yerleri istiyor olabilir ama öncelikle kendi al›flt›klar›
yerlerde yaflama hakk›n›n önü aç›ls›n. Mezralarda
hizmet zor olabilir. Mezralarda yaflayanlar, çevre
köylere yerlefltirilebilir. Kimseyi istemedi¤i bir yere
dönmeye zorlamas›nlar. Köye dönüfl gönüllü
gerçeklefltirilmeden bar›fl sa¤lanmaz” dedi.

ANAP Genel Baflkan Yard›mc›s› Salih Y›ld›r›m, Eylül
ay›nda yapt›¤› bir aç›klamada çeflitli nedenlerle
bölgelerinde çok say›da insan›n köylerinden ayr›lmak
zorunda kald›¤›n› belirterek, “Ancak bugünkü politika
ve finans kaynaklar›n›n de¤eri ölçü kabul edilirse,
köye geri dönüflün tamamlanmas› için geçen süre 36
y›l olacakt›r” dedi. Y›ld›r›m, ekonomik nedenler,
flehrin çekicili¤i, kan davalar› gibi nedenlere, 1985
y›l›ndan bu yana bir de güvenlik faktörünün
eklendi¤ini ve böylece pek çok insan›n göç etti¤ini
ifade etti.

Y›ld›r›m, bugün bin 779’u köy, 4 bin 374’ü mezra
olmak üzere 6 bin 153 yerleflim biriminde insanlar›n
istemleri d›fl›nda yerinden, yurdundan oldu¤unu”
kaydederek, yer de¤ifltirmek zorunda kalan hane
say›s›n›n da 55 bin oldu¤unu belirtti.

“Yer de¤ifltiren” insanlar›n say›s›n›n resmi rakamlara
göre 401 bin oldu¤unu belirten Y›ld›r›m, “Ama bunun
1.5 milyonun üzerinde oldu¤unu söylersem, bu
rakam›n abart› olmad›¤›n› bölge gerçeklerini bilen
tüm insanlar anlayacakt›r” dedi. Bugüne de¤in geriye
dönüflü saptanan yerleflim birimi say›s›n›n 286
oldu¤unu ifade eden Y›ld›r›m, 4 bin 871 haneden 34
bin 219 kiflinin geriye dönme flans›n› yakalad›¤›n›
belirtti. Köye geri dönüfl için harcanmas› gereken 

parasal kayna¤›n 90 trilyon lira oldu¤una iflaret eden
Y›ld›r›m, flunlar› söyledi: “Bugün geri dönüfl için
bütçeden ayr›lan kaynak miktar›, tüm kamu
kurulufllar› için 7.5 trilyon lirad›r. Bunun önemle
vurgulanmas›n› istiyorum. Toplam geri dönüfl için
gerekli olan finans kayna¤› ise 1 milyar dolard›r.
Bugün bütçeye konulan ödenek, olmas› gerekenin
sadece 35’te 1’idir.”

Dönemin Tar›m ve Köyiflleri Bakan› Hüsnü Yusuf
Gökalp, A¤ustos ay›nda yapt›¤› aç›klamada köye
dönüflün bafllat›laca¤›n›, bunun hayata geçirilebilmesi
için çiftçiye kredi imkan› sa¤lanaca¤›n›, kamuya ait
alanlar›n da iskana aç›laca¤›n› söyledi.

OHAL bölgesine yapt›klar› ziyaretlerde sorunlar›
yerinde tespit ettiklerini aktaran Bakan Gökalp, “Bölge
valileri ve sivil toplum örgütleriyle bire bir görüflmeler
yap›larak bölgedeki halk›n sorunlar› tespit edildi.
Halk›n yöreye geri dönüflünü sa¤lamak için mera
›slah›, teflvik kredileri, hayvan kaçakç›l›¤›n›n önüne
geçilmesi, tohum ›slah›, serac›l›k, ar›c›l›k, küçükbafl ve
büyükbafl hayvanc›l›¤›n gelifltirilmesi projeleri
uygulanacak” diye konufltu.

“Terör nedeniyle göç eden bölge halk›n›n mal varl›¤›
ve tasarrufu olmad›¤› için geri dönüfl imkan›
bulamad›¤›n›n” alt›n› çizen Gökalp, köye dönüflün
sa¤lanmas› için kamuya ait alanlar›n iskana
aç›laca¤›n›, halk›n yerlefliminin sa¤lanaca¤›n› anlatt›.

Eylül ay›nda dönemin Baflbakan Yard›mc›s› Devlet
Bahçeli’ye 8. Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan› çerçevesinde
Diyarbak›r’da sunulan raporda, köye dönüfl projesinin
k›sa zamanda yaflama geçirilemeyece¤i belirtildi.
Yaln›zca Diyarbak›r’da köy ve mezralar›n boflalt›lmas›
nedeniyle göç eden 38 bin 666 kifliden 2 bin
157’sinin geri döndü¤ü kaydedilen rapordaki verilere
göre, köye dönüfl oran› yüzde 5.5 olarak gerçekleflti.

Raporda, “terör” nedeniyle 1992-1994 y›llar› aras›nda
Diyarbak›r genelinde 87 köy ve 302 mezran›n
boflalt›lmas› sonucu 7 bin 225 haneden 38 bin 666
kiflinin göç etti¤i vurguland›. Son 3 y›ld›r köye dönüfl
çal›flmalar› çerçevesinde yaln›zca 18 köy ve 1
mezraya, 2 bin 157 kiflinin geri dönüfl yapt›¤›na dikkat
çekilen raporda, dönüfl yapanlar›n ilçelere göre
da¤›l›m› flöyle s›raland›:

“Merkez ilçesi Buçuktepe köyü Afla¤›beyan
mezras›na 60 kifli; Bismil’in Ko¤uk köyüne 50,
Baflköy’e 33, Yasince köyüne 30 kifli; Ergani Üçkardefl
köyüne 150, Karfl›ba¤lar köyüne 220 kifli; Hazro’nun
Çiftlibahçe köyüne 148 kifli; Çüngüfl’ün Kaynak
köyüne 10, Üçp›nar köyüne 20 kifli; Kocaköy’ün
Tepecik köyüne 100, fiaklat köyüne 20 kifli; Lice’nin
Duru köyüne 34, Çeper köyüne 421, Ecemifl köyüne
56, Birlik köyüne 21, K›ralan köyüne 173, fienlik
köyüne 120 kifli; Dicle’nin Kelekçi köyüne 100,
De¤irmenli köyüne 110 kifli.”
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Raporda, halen bofl olan köy ve mezralar›n da¤›l›m›na
da yer verilirken 78 köy ve 233 mezra için
“dönülebilir”, 9 köy ve 69 mezra için de “dönülemez”
ibaresi kullan›ld›. Raporda, “dönülebilir” ve
“dönülemez” ibaresi konulan köy ve mezralar›n
ilçelere göre da¤›l›m› flöyle:

“Dönülemez yerler: Bismil’de 2 mezra, Dicle’de 1
köy ve 6 mezra, Kulp’ta 2 köy ve 41 mezra, Lice’de 6
köy ve 20 mezra. Dönülebilir yerler: Merkez ilçede 2
köy ve 4 mezra, Bismil’de 8 köy ve 7 mezra, Ç›nar’da
3 köy ve 7 mezra, Çüngüfl’te 2 köy ve 4 mezra,
Dicle’de 3 köy ve 2 mezra, Ergani’de 4 köy ve 3
mezra, Hani’de 2 köy ve 5 mezra, Hazro’da 6 köy ve
11 mezra, Kocaköy’de 3 köy, Kulp’ta 16 köy ve 95
mezra, Lice’de 26 köy ve 76 mezra, Silvan’da 3 köy
ve 19 mezra.”

3.1. Yerleflim Merkezlerine Sald›r›lar, Köy Bask›nlar›

‹HD Bölge Temsilcisi Hanifi Ifl›k, fiubat ay›nda yapt›¤›
aç›klamada bir süredir bölgedeki yumuflamaya dikkat
çekerek, çat›flmalar›n sona ermesine karfl›n
operasyonlar›n devam etti¤ini söyledi. PKK’nin
güçlerini geri çekmesinden sonra, bölgede ciddi bir
çat›flma yaflanmad›¤›n› hat›rlatan Ifl›k flunlar› söyledi: 

“Bölgede bir yumuflaman›n yafland›¤› aflikard›r. Ancak
bu yumuflama devlet kanad›ndaki yans›mas›n› pek
bulmufl de¤il. ‹nsanlar gözalt›na al›n›yor, köyler
bas›l›yor. PKK’nin olmad›¤› bölgede köylüler, PKK’ye
erzak vermekle suçlanarak ambargolara tabii
tutuluyor. Bölgeye bar›fl›n gelmesini istemeyen savafl
rantç›lar› var. Bu durum son bulmal› ve bölge art›k
yaflanabilir bir hale getirilmelidir. Çünkü art›k herkesin
bildi¤i gibi da¤larda çat›flan güçler yok ve böylesi
bahanelerle bölge insan›na yönelik bask›lar›n devam
etmesinin bir aç›klamas› olamaz. Temennimiz bu tür
hak ihlallerinin son bulmas› ve bölgede kal›c› bir
bar›fl›n yarat›lmas›d›r.”

Mardin’e ba¤l› Güra¤aç (Gerduk) köyünün 22 fiubat
günü ikinci kez yak›ld›¤› iddia edildi. Askerler
taraf›ndan daha önce göç ettirilen Güra¤aç
köylülerinin, 21 fiubat günü Mardin’de ölen bir
kad›n›, köyde topra¤a vermelerinin ard›ndan askerler
taraf›ndan köye bask›n düzenlendi. Bask›nda, bir süre
önce köylerine geri dönen 4 aileyi köyden ç›karan
askerlerin köydeki evleri ve bahçeleri atefle verdi¤i
ö¤renildi. Köyden ç›kar›lan aileler komflu köye
yerleflmek zorunda kal›rken, daha önce köyün
boflalt›lmas› nedeniyle Mardin’e göç etmek zorunda
kalan köylülerin geri dönme istemiyle Mardin Alay
Komutanl›¤›’na yapt›klar› baflvurunun da reddedildi¤i
bildirildi.

Diyarbak›r’a ba¤l› fienlikköy Akçap›nar mezras›ndan
1993 y›l›nda göç etmek zorunda kalan köylülerin,
Lice Karakolundan ald›klar› sözlü oturma izniyle köye
dönüfllerinden 4 ay sonra, ‘devletle iflbirli¤i
yapmad›klar›’ gerekçesiyle ikinci kez köyü terketmeye
zorland›klar› ve köylerinin yeniden yak›ld›¤› bildirildi.

Edinilen bilgiye göre 3 Ekim günü köye yap›lan
operasyonda köylülere 48 saat içinde köyü
boflaltmalar› söylendi. Muhtar Fikriye Ertafl, Veysi
Nazl›er ve Ahmet Budak adl› köylüler de köyü
boflaltma süresinin uzat›lmas›n› istemek için gittikleri
Lice Karakolu’nda gözalt›na al›nd›lar. Bu olay›n
ard›ndan köyü boflaltma süresinin 10 saate
indirildi¤ini, sürenin dolmas›yla birlikte köyün ve
tarlalar›n tekrar yak›ld›¤›n› aktaran fienlikköylüler,
ikinci zorunlu göçle birlikte tekrar Diyarbak›r’a
geldiklerini, valili¤e yapt›klar› baflvurunun ise
sonuçsuz kald›¤›n› ifade ettiler.

fi›rnak’›n Beytüflflebap ilçesine ba¤l› Hisarkap› köyüne
11-12 fiubat günlerinde askerler taraf›ndan iki kez
bask›n düzenlendi¤i ö¤renildi. Bask›nda bütün evlerde
arama yapan askerlerin köylüleri bir araya toplayarak
hakaret etti¤i, baz›lar›n› dövdü¤ü ve köyün
boflalt›lmas› yönünde bask› yapt›¤› bildirildi. Hisarkap›
köylüleri, yap›lan bask›nlara iliflkin hiçbir gerekçe
gösterilmedi¤ini söylediler.

Van’›n Baflkale ilçesine ba¤l› Aflalan (Melkawa)
köyüne, “kaçak mazot bulundurduklar›” gerekçesiyle
9 Kas›m günü askerler taraf›ndan bask›n düzenlendi.
Aramalar s›ras›nda kaçak mazot bulamayan askerlerin
baz› çocuklar› ve kad›nlar› dövdükleri ö¤renildi.
Olayda yaralanan Periflan Yerli ve Cemile Kadir adl›
kad›nlar, Baflkale Devlet Hastanesi’ne kald›r›l›rken
Periflan Yerli’nin kolunun k›r›ld›¤› ve 25 gün ifl
göremez raporu ald›¤› ö¤renildi. Olay›n ard›ndan
Baflkale Kaymakaml›¤› ve Savc›l›¤›na gitmek isteyen
köylülerin, ilçe giriflinde askerler taraf›ndan
engellendi¤i bildirildi.

fi›rnak’›n ‹dil ilçesine ba¤l› Yarbafl› (Hespist) köyüne
askerler taraf›ndan 14 Kas›m günü bask›n düzenlendi.
Bask›nda evlerin arand›¤› ve Celal fiabuk, Melaim
fiabuk (15), Hüseyin Ersoy, Murat Ersoy ve Ahmet
Oruç adl› köylülerin gerekçe gösterilmeden gözalt›na
al›nd›¤› bildirildi.

Varto merkez ile Kulan, Çayçat›, Yeflildal, Teknedüzü,
Beflikkaya, Eryurdu, Güzeldere, Gölyayla ve
S›rasö¤ütler köylerine 11 ve 12 Kas›m günleri
operasyon düzenleyen jandarman›n yaklafl›k 80 kifliyi
gözalt›na ald›¤› bildirildi.

3.2. G›da Ambargosunun ve Seyahat K›s›tlamas›n›n
Kald›r›lmas›

Tunceli’de 1988 y›l›ndan bu yana uygulanan g›da
ambargosu ve seyahat k›s›tlamas› Ekim ay›nda resmen
kald›r›ld›. Tunceli Valili¤i taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, “Terörle mücadelenin bir gere¤i olarak,
1994 y›l›ndan bu yana ilimizde uygulanmakta olan
kontrollü g›da sevkiyat› uygulamas›, terörle
mücadelede gelinen olumlu nokta sebebiyle
02.10.2000 tarihinden itibaren kald›r›lm›flt›r.” denildi.
Aç›klamada güvenlik nedeniyle belli saatlerde
kullan›labilen yollar›n 24 saat hizmete aç›ld›¤›
bildirildi. Aç›klamada ayr›ca il ve ilçe girifl ve

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2000 Zorunlu Göç

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› 67



ç›k›fllar›nda bulunan jandarma güvenlik noktalar›n›n
da polise devredildi¤i bildirildi.

1988 y›l›nda uygulamaya konulan g›da ambargosu,
1994 y›l›nda Vali At›l Uzelgün taraf›ndan “kontrollü
g›da sevkiyat›” ad›yla resmiyete kavuflturulmufltu.
Resmi aç›klamalarda ›srarla reddedilen ambargo
nedeniyle 1994 y›l›nda Tunceli genelinde köylerde
bulunan un de¤irmenleri kapat›lm›flt›. Ambargo
özellikle çay, fleker, un, pirinç, makarna, mercimek,
bulgur, patates, kuru so¤an, et gibi g›da maddeleri
için uygulan›yordu. Köyüne g›da maddesi götürmek
isteyenler, önce Nüfus Müdürlü¤ü’nden aile fertlerinin
say›s›n› belirten bir yaz›, daha sonra da emniyet ve
jandarma karakollar›ndan izin almak durumunda
kal›yordu.

Bitlis Valisi U¤ur Boran, 29 Ekim günü yapt›¤›
aç›klamada Bitlis-Baykan, Bitlis-Mutki ve Bitlis-Hizan
karayollar›nda uygulanan konvoy sisteminin
kald›r›ld›¤›n›, yayla ve meralar›n süresiz aç›ld›¤›n›,
köylerini terk edenlerin ise istedikleri zaman köylerine
dönebileceklerini söyledi. Vali Boran, “Y›llardan beri
uygulanmakta olan konvoy sistemi, art›k tarihe
kar›flacakt›r. Kapal› bulunan yollar›m›z›n bugünden
itibaren 24 saat trafi¤e aç›k kalmas›n›n yan› s›ra, daha
önce belirlenmifl olan tarihler içerisinde aç›k kalan
yayla ve meralar ise, yine bugünden itibaren süresiz
aç›k kalacakt›r. Köylerinden göç eden vatandafllar›m›z
istedikleri zaman geri dönüfl yapabileceklerdir” dedi.

3.3. Zorunlu Göç Ma¤durlar›na Ayr›mc› Uygulamalar

Ordu’da f›nd›k toplama mevsiminde çal›flmak için
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerinden gelen
iflçilere yönelik yasak 2000 y›l›nda da uyguland›.
Ordu’ya aileleriyle birlikte gelen iflçilerin daha önce
oldu¤u gibi Melet ›rma¤› havzas›nda konaklamaya
çal›flt›klar›, ancak iflçilerin hem jandarma hem de
polisler taraf›ndan baflka yere gitmeleri için
uyar›ld›klar› ö¤renildi. Bu nedenle baz› iflçilerin
yak›ndaki köylere gitti¤i, baz›lar›n›n da gizlice Melet
köprüsü alt›nda ve flehir çöplü¤ü yan›nda çad›r
kurmadan konaklad›klar› belirtildi.

Bu arada jandarma taraf›ndan Güneydo¤u
bölgesinden gelen iflçilerin tamam›n›n nüfus
cüzdanlar›na da el konuldu. Kente sokulmayan,
kimlikleri al›nan ve çad›r kurmalar›na izin verilmeyen
iflçilere yönelik uygulamalar›n tepki çekmesi üzerine
Ordu Valili¤i 5 A¤ustos günü bir aç›klama yapt›. Vali
Vekili A. Selim Parlar iflçilere ayr›mc›l›k
göstermelerinin mümkün olmad›¤›n› söyleyerek,
iflçilere ekmek da¤›t›laca¤›n›, sa¤l›kl› içme suyu
verilece¤ini ve sa¤l›k kontrolü için de doktor tahsis
edilece¤ini aç›klad›.

Benzer bir uygulama da Adapazar›’nda yafland›.
Adapazar›’na f›nd›k toplamak üzere gelen mevsimlik
iflçilerin kimliklerine “güvenlik” gerekçesiyle el
konuldu.

Adapazar›’na ba¤l› Kocaali ilçesi Köfteli köyünde bir
grup iflçi, tarlas›nda çal›flt›klar› Mustafa Kanbur’un
“terörist” suçlamas›na maruz kald›. Tarla sahibi
Kanbur, bu söze tepki gösteren iflçilerden ifli
b›rakmalar›n› ve çad›rlar›n› toplayarak köyü terk
etmelerini istedi, toplad›¤› yandafllar›yla birlikte
çad›rlar›n etraf›n› sararak iflçilere sald›rd›. Kavgan›n
büyümesi üzerine olay yerine gelen jandarma,
taraflar› yat›flt›r›rken, iflçiler 150 ailenin kald›¤› baflka
bir çad›r kampa gitmek zorunda kald›. ‹flçiler
çal›flt›klar› 10 günün paras›n› da alamad›lar.

3.4. Köye Dönüfl Uygulamalar›

3.4.1. Köy-Kent Projesi

Zorunlu göç ma¤durlar› taraf›ndan benimsenmeyen ve
daha çok askeri güvenlik mant›¤›na dayanan “Köy-
Kent” ya da “Merkezi Köy” projesi, köye dönüfl için
tek çözüm yolu olarak sunulmaya devam etti. Proje
istenen sonucu vermemesine ra¤men 2000 y›l›nda da
hükümetin gündeminde oldu.

Zorunlu göç ma¤durlar›na yeni yerleflim birimleri
sa¤lanmas›na dair önerge Nisan ay›nda TBMM ‹çiflleri
Komisyonu’nda kabul edildi. Önergeye göre “güvenlik
nedeniyle boflalt›lan köylerdeki vatandafllara MGK’nin
önerisiyle Bakanlar Kurulu’nca yeni yerleflim yeri
gösterilecek. Kendilerine gösterilen yerde iskân› kabul
etmeyenler, hak sahipli¤ini kaybedecek. Bu aileler
ikinci defa iskân talebinde bulunamayacak. Iskân
edileceklere, iskan flekli ve flartlar› ba¤l› bulunduklar›
köy, kasaba veya ilçe merkezlerinde duyurulacak.”

Göç-Der genel baflkan› Mahmut Özgür önergenin
anlam›n›n zorunlu göç ma¤durlar›n›n merkezi köylere
teflvik edilmesi oldu¤unu bildirdi. Özgür, “Merkezi
köylerin bu yöntemle oluflturulmas› göç ailelerini
mutlu etmeyece¤i gibi Türkiye’nin demokratik,
ekonomik ve sosyal istikrar›na hizmet edemez. Çünkü
merkezi köyler üretime kapal›d›r. Y›llard›r ›srar edilen
ve bir türlü gerçeklefltirilemeyen merkez köy
politikalar›ndan vazgeçilmeli”dedi.

Belli say›da köylerin birlefltirilmesiyle oluflacak
merkezi köylere dönmeleri istenen zorunlu göç
ma¤durlar› kendi köylerine dönmek istediklerini
belirtirken, göç nedeniyle nüfusu son 5 y›lda birkaç
kat›na ç›kan Diyarbak›r’daki sivil toplum örgütü
temsilcileri “Köy-Kent” projesinin sorunu
çözemeyece¤ini belirten aç›klamalar yapt›lar.

Köye dönme talebinin son derece makul oldu¤unu
belirten Diyarbak›r Ticaret Borsas› Baflkan› Fahrettin
Aky›l, geri dönüfle izin verilmesi halinde köylünün bir
y›lda devletin ekonomik deste¤ine ihtiyaç
duymaks›z›n toparlanaca¤›n› ifade etti.

Esnaf ve Sanatkar Odalar› Birli¤i Baflkan› Eflref
Tanr›verdi de dönüflün sadece göç ma¤durlar›n› de¤il,
toplumun tüm kesimlerini rahatlataca¤›na dikkat çekti
ve “Esnaf›n, sanatkar›n art›k zaman kaybetmeye
tahammülü yok. Biran önce bu sorunun çözülmesi
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gerekiyor. Göç edenler topra¤›na dönmeli, üretim
yapmal›d›r. Köylü kadar esnaf ve sanatkar›n yaflamas›
da bu üretime ba¤l›d›r. Özellikle sanatkar, üretti¤i
mallar› köylüye satar, köylü de bu araçlarla yapt›¤›
üretimi flehre getirip esnafa satar. Yani para burada
kal›r”dedi.

Ecevit’in “Köy-Kent” projesini 20 y›ld›r dile getirdi¤ini
ve bu modelin çözüm olmayaca¤›n› belirten Mimarlar
Odas› Diyarbak›r fiube Baflkan› Bahri Karhan flöyle
dedi:

“Köye dönüfl ifli, Ecevit’in projesini bir anlamda
besledi. Alt yap› haz›r olsa belki bu projeye bu denli
karfl› ç›k›lmaz. Ayr›ca 15 y›lda 3 bine yak›n köy
boflalt›ld›. Bu köylerden giden insanlar nereye
dönmek istiyorlarsa oraya gidebilmelidir. Dolay›s›yla
bu talep ile köy-kent uyuflmuyor. E¤er ben köyümden
kopar›lm›flsam; o zaman benim arazim neredeyse,
nerede ekin biçebiliyorsam, tarlam ba¤›m-bahçem
neredeyse orada yaflar›m. Topra¤›mdan uza¤a
yerlefltirilmiflsem bunun ad› geri dönüfl olmaz.”

Diyarbak›r ‹nflaat Mühendisleri Odas›’ndan yap›lan
aç›klamada Köy-Kent projesinin gerçekçi olmad›¤›
vurgulanarak, projenin “yak›l›p y›k›lan 3 binin
üzerinde köye karfl›l›k ortaya at›ld›¤›, bu üç bin köyün
ihtiyac›n› karfl›layacak altyap›s› ve hizmetleriyle
donan›ml› köy-kentlerin k›sa sürede
haz›rlanamayaca¤›” bildirildi.

Diyarbak›r’›n Hani, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçe tabur
komutanlar›n›n bu ilçelere ba¤l› boflalt›lm›fl köylerin
muhtarlar›yla Ocak ay›nda bir araya gelerek üç-dört
köy halk›n› tek köyde toplayacaklar›n› aç›klad›klar›
bildirildi. Askeri yetkililer ayr›ca merkezi köy olarak
belirlenen alanlarda inflaat çal›flmalar›na 2000 y›l›
sonlar›nda bafllanaca¤›n› da kaydettiler. 17 Ocak
günü Özgür Bak›fl gazetesinde ç›kan habere göre
Hani’den toplant›ya kat›lan bir muhtar, “Tabur
Komutan› köyleri devletin yapaca¤›n› söyledi. Her
köyde bir karakol, sa¤l›k oca¤›, okul olaca¤›n› söyledi.
Bizlerden, birbirine yak›n olan en az dört köyün ortak
olarak bir yer tespit etmesini, merkezi köyde hak
sahibi olmak isteyen ailelerin listelerini istediler” dedi.

Toplant›lara kat›lan muhtarlar merkezi köy projesine
karfl› ç›karak, kendi köylerine geri dönüfllerin
sa¤lanmas›n› istediler. Lice’deki toplant›da
muhtarlar›n geri dönüfl taleplerini söylemeleri
nedeniyle gerginlik yafland›¤› bildirildi.

Habere göre, di¤er bir muhtar “E¤er devlet ev
yap›yorsa, köydeki evlerimizi tekrar yaps›n dedik.
Merkezi köylere kimsenin yerleflmeyece¤ini söyledik.
Tabur komutan› konuflmam›za sinirlendi. ‘Ya merkezi
köylere yerlefleceksiniz. Ya da asla köylerinize geri
dönmeyeceksiniz’ diyerek toplant›y› bitirdi.” 

Göç-Der yöneticilerinden Serdar Talay, Ekim ay›nda
yapt›¤› bir aç›klamada Güneydo¤u’da uygulanmaya
çal›fl›lan Köy-Kent projesinde s›k› bir kontrol ve

denetim mant›¤›yla hareket edildi¤ini belirterek “Bu
projede de Kürt sorunu yok say›larak hareket ediliyor.
Halk›n dili, kültürü, yaflam tarz› gözden ›rak tutuluyor.
Yani 70 y›ll›k inkâr üzerine kurulu politikada bir
de¤ifliklik yap›lm›yor” dedi.

Diyarbak›r’da göç ma¤durlar›n›n kendi taleplerini
devlete dayatan bir örgütlülü¤ünün olmad›¤›n›
belirten Talay, sendika, kitle örgütü ve siyasi partilerin
de yeterince konuya e¤ilmemesinden yak›nd›. Göç-
Der’in Diyarbak›r’da henüz flube açamam›fl olmas›n›n
göç ma¤durlar›n›n örgütsüzlü¤ünün bafll›ca nedeni
oldu¤unu söyleyen Talay, en k›sa zamanda flubeyi
açacaklar›n› belirtti.

Diyarbak›r Büyükflehir Belediye Baflkan Dan›flman›
fieyhmus Diken Ekim ay›nda yapt›¤› aç›klamada,
“Köy-kent” ve “Merkez köy” kavramlar›n› köye
dönüflle kar›flt›rmamak gerekti¤ini, çünkü “bu
pragmatik politikalar›n denetim mekanizmas› dikkate
al›narak düflünüldü¤ünü” vurgulad›. “Oysa yeniden
yerlefltirme ve köye dönüfl; çeflitli nedenlerle yerinden,
yurdundan, topra¤›ndan kopar›lan insanlar›n, gerek
ekonomik gerekse toplumsal ve psikolojik olarak
iyilefltirilmifl flartlar temelinde gönüllü olarak eski
yerleflim yerlerine dönmelerine yönelik çal›flmalar
olmal›d›r. Bunu yaparken de her durumda
uygulaman›n merkezi ve bürokratik politikalardan
ar›nd›r›lmas› gerekir” diyen Diken, yerleflmenin
sa¤lanaca¤› köylerin yap› tarz› ve yerleflim flekli
projelendirilirken bölge koflullar›n›n da mutlaka göz
önüne al›nmas› gerekti¤ini belirtti.

Devletin insanlar› potansiyel suçlu olarak görmemesi
gerekti¤ini vurgulayan Diken, bu nedenle hangi köye
dönülece¤i konusunda güvenlik amaçl› politikalar›n
de¤il, o köylerin nüfusuna kay›tl› insanlar›n
görüfllerinin ön plana al›nmas› gerekti¤ini belirtti. Köy-
kentlere yerleflecek köylülerin üretime kat›lmalar›n›
sa¤lamak amac›yla devletin karfl›l›ks›z baz› ad›mlar
atmas›n›n flart oldu¤unu kaydeden Diken, bu
konudaki görüfllerini flöyle özetledi:

“Köylülere karfl›l›ks›z süt ine¤i veya belli say›da koyun
verilmelidir. Ar›c›l›¤a, ipek böcekçili¤ine ve hal›c›l›¤a
uygun bölgelerde destek unsurlar› belirlenmeli, gerekli
altyap› destekleri sa¤lanmal›d›r. Köye dönüfle gerekçe
olan yerleflim birimlerinin a¤›rl›kl› olarak hayvanc›l›k
alanlar› olaca¤› gerçe¤inden hareketle mera ve yayla
yasaklar› tamamen kald›r›lmal›d›r. Kullan›lamayacak
haldeki köy yollar› onar›larak, elektrik, su gibi altyap›
hizmetleri tamamlanmal›d›r.”

2000 y›l›nda Köy-Kent projesi kapsam›nda yerleflime
aç›lan köyler

Konalga

“Köye Dönüfl Projesi” kapsam›nda, Van’›n Çatak ilçesi
Konalga köyü yak›nlar›ndaki Cennet Vadisi’nde 1998
y›l›nda yap›m›na bafllan›lan 383 konutluk köy-kent
A¤ustos ay› bafl›nda yerleflime aç›ld›. Çatak’a 47
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kilometre uzakl›kta 500 dönüm alanda kurulan ve 3.5
trilyon liraya mal olan Konalga’da, boflalt›lan 13 köy
ve mezradan 5 bin kiflinin yaflayaca¤› belirtildi. 500’er
metrekarelik bahçe içinde yap›m› tamamlanan 85’er
metrekarelik tek tip ve betonarme konutlarda, salon,
iki oda, mutfak, banyo, kiler ve tuvalet bulunuyor.
Köy-kentte, jandarma karakolu, ilkö¤retim okulu,
posta merkezi, sa¤l›k oca¤›, kamu lojmanlar› ve
iflyerleri de yer al›yor.

Köy-kentte kalacak ailelere 20 y›l boyunca bu
konutlar› terk etmeyecekleri yönünde taahhütname
imzalat›ld›¤›, taahhütnameye uymayanlar hakk›nda
yasal ifllem yap›laca¤› ve ailelerin flehre giderken
jandarmaya haber vermek zorunda olduklar› bildirildi.

Konalga’daki tamamlanan konutlara Ezdinan afliretine
mensup koruculardan oluflan 80 ailenin yerleflti¤i
ö¤renildi.

Konalga köyündeki ailelere Ekim ay›nda 15’er koyun
da¤›t›ld›¤›, 10 adet ceviz fidan› ve 5’er adet ar›l›
kovan da verilece¤i bildirildi. Ailelere, 2001 y›l›ndan
sonra 3 y›l içinde 3 eflit taksit halinde ödeme koflulu
getirildi¤ini söyleyen yetkililer, ah›r yapmalar› için de
yurttafllara 600’er milyon lira malzeme yard›m›
yapt›klar›n› belirttiler.

Kaymakamçeflme

fiubat ay›nda fi›rnak merkeze 3 kilometre uzakl›kta
Kaymakamçeflme köyüne 68 ailenin dönüfl yapt›¤›
bildirildi. fi›rnak Valisi Hüseyin Baflkaya yapt›¤›
aç›klamada Kaymakamçeflme köyünün fi›rnak Valili¤i,
Anadolu Kalk›nma Vakf› ve GAP ‹daresi ortakl›¤›yla
kuruldu¤unu belirtti. Proje sayesinde, göç edenleri geç
de olsa hat›rlad›klar›n› belirten Vali Baflkaya, flunlar›
söyledi:

“Köyün tüm ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya çal›flt›k, tek
eksik elektrik. Bu köyde koyunculuk projesi bafllatt›k.
Her aileye verdi¤imiz 10 koyun karfl›l›¤› iki y›l sonra
kuzular›n› almaya bafllay›p yeni kurdu¤umuz köylere
verece¤iz. Güvenli¤in sa¤lanmas› durumunda köye
dönmeyi isteyenler var, ancak yeni kuflak geri dönmek
istemiyor. Köyü kurarken onlar› orada tutacak tüm
imkanlar› da beraberinde yaratmak istiyoruz. fiu an
Uludere ilçesine ba¤l› Tafldelen ve ‹nceler köyü
yeniden yap›ld›. Önümüzdeki günlerde Bafla¤aç,
Güneyçam ile Beytüflflebap’a ba¤l› Güneyyaka köyüne
geri dönüfller bafllayacak. Biz bu projeyle zorunlu
olarak köylerinden giden insanlar› unutmad›¤›m›z› ve
geç de olsa onlara sahip ç›kt›¤›m›z› göstermek
istiyoruz. Yeni köylerde koyunculu¤un yan› s›ra
serac›l›k, ar›c›l›k gibi alanlarda da çal›flmalar
yapaca¤›z.”

Bafla¤aç

Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nin ikinci köy-kenti
fi›rnak Bafla¤aç Köy-kenti’ne, Aral›k ay›nda 13 ailenin
yerlefliminin sa¤land›¤› bildirildi. fi›rnak Valisi
Hüseyin Baflkaya, Bafla¤aç’taki 106 konuttan 56’s›n›n

tamamland›¤›n›, 50 konutun da yap›m›n›n sürdü¤ünü
ifade etti. Baflkaya, flöyle dedi: “Köy-kentteki 106
konuta yaklafl›k 700 kifli yerleflecek. Baz› eksiklikler
var. Ancak bunlarda zamanla giderilecektir. Buraya ilk
etapta daha önce evleri olmad›¤› için çad›rda
yaflamak zorunda kalan 13 aile yerlefltirildi. Geri
kalanlar ise 2001 y›l›nda yerleflecekler.” Vali Baflkaya,
terör olaylar› nedeniyle fi›rnak ve ilçelerinde toplam
108 köyün boflald›¤›n› belirterek, huzur ve güvenli¤in
sa¤lanmas›yla boflalan bu köylerden 4’üne geri
dönüflün sa¤land›¤›n› söyledi. Tamamlanan 56
konutun 1989 y›l›nda köyden göç eden koruculara
verildi¤i ö¤renildi.

Koruculu¤u reddettikleri için köylerinden zorla göç
ettirilen ve Kumçat›’ya yerleflen Bafla¤aç köyünden 44
aileye ise konut verilmedi¤i iddia edildi. 44 aile
reisinin yeni yap›lan konutlara yerleflmek için A¤ustos
ay›nda fi›rnak Valili¤i ve Alay Komutanl›¤›’na
baflvurduklar›, ancak taleplerinin askerlerce geri
çevrildi¤i bildirildi.

Di¤er Köy-Kent Uygulamalar›

Köy-kent projesinin altyap› çal›flmalar›na Temmuz ay›
bafl›nda Hakkari’de de baflland›. Hakkari’nin Çukurca
ilçesine ba¤l› korucu köyü Üzümlü’de bu kapsamda
120 hanelik bir köyün temeli at›ld›. Temel atma
törenine kat›lan Hakkari Valisi Orhan Ifl›n, bölgede
yeni bir yap›lanma döneminin bafllad›¤›n› söyledi.
Vali Ifl›n, köylerini terk etmek zorunda kalanlar›
yeniden bir araya toplamak amac›yla yapt›r›lan köy-
kentin temelini atmaktan büyük mutluluk duyduklar›n›
belirterek, flöyle konufltu: 

“Birkaç köyün birlefltirilerek oluflturulaca¤› bu köy-
kentlerde vatandafllar›m›z›n e¤itim, sa¤l›k ve ulafl›m
gibi temel sorunlar›n›n yan› s›ra ekonomik yat›r›mlar
da devlet taraf›ndan sa¤lanacakt›r. Terör olaylar›n›n
bitmesinden sonra bölgede yeni bir yap›lanma
bafllam›flt›r. 120 konuttan oluflan köy-kent projesi için
yaklafl›k 2 trilyon lira dolay›nda bir harcama
yap›lacakt›r.”

Bitlis Valisi Keramettin Köksal, Nisan ay›nda köy
muhtarlar› ile yapt›¤› toplant›da, Bitlis merkeze ba¤l›
‹çmeli, Akçal›, Çal›düzü ve Gümüflkanat köylerinin
altyap›lar› haz›rlanarak, merkezi bir yerde biraraya
getirilmesinin projelendirildi¤ini bildirdi. Boflalan
köylerden ötürü gerileyen hayvanc›l›¤›n, tersine göçle
yeniden canlanabilece¤ini belirten Vali Köksal,
“Da¤l›k ve da¤›n›k bir bölgede yafl›yoruz. Köylerimiz
boflald›¤›ndan dolay› hayvanc›l›k istenildi¤i gibi
yap›lamamakta. Gerekli düzenlemeler sa¤lanarak göç
eden vatandafllar›n yeniden köylerine dönmelerine
yard›mc› olaca¤›z” dedi.

3.4.2. Geri Dönüfle ‹zin Verilen Köyler

OHAL Valisi Gökhan Ayd›ner, A¤ustos ay›nda yapt›¤›
aç›klamada “Köye Dönüfl Projesi” kapsam›nda sadece
Haziran ay›nda 24 köy ve 30 mezraya 2.250 kiflinin
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geri döndü¤ünü söyledi. Ayd›ner, projede merkez
köyler ve cazibe merkezleri d›fl›nda, vatandafllar›n
güvenli¤i sa¤lanan köylere geri dönmesiyle büyük
mesafe al›nd›¤›n› ileri sürdü.

Hakkari’nin Berwar bölgesinde 1994 y›l›nda
boflalt›ld›ktan sonra, Hakkari il merkezi ile Van’a
yerleflen fi›man›s, Kutran›s, Sevin ve ‹lik köyü
sakinlerinin valilikçe verilen izin üzerine Temmuz ay›
sonlar›nda köylerine geri döndükleri bildirildi.
Köylüler geri döndükleri köylerinde çad›r açarken, bir
k›sm› da yak›lan evleri tamir ederek yerleflti. Köylüler
kesin dönüfl için kendilerine izin verildi¤ini, ancak
henüz haz›r olmad›klar› için köylerine geçici olarak
yerlefltiklerini söylediler.

Bitlis Valisi Keramettin Köksal, boflalt›lan 19 köy ve
24 mezraya geri dönüfl yap›ld›¤›n› bildirdi. Vali
Köksal, Haziran ay›nda yapt›¤› aç›klamada, 1992’den
bu yana Bitlis ve çevresinde 84 köy ve 126 mezra
sakinlerinin göç etti¤ini bildirdi. Güvenli¤i sa¤lanan
19 köy ve 24 mezraya geri dönüfl sa¤land›¤›n› belirten
Köksal, “Bunlardan ‹çmeli, Akçal›, Çal›düzü,
Gümüflkanat ve ‹çgeçit köylerinde haz›rlanan konut
projesine 1999 y›l›nda 87 milyar lira harcand›. 2000
y›l› ödene¤i 500 milyar lira olan konut yap›m› bu y›l
tamamlanarak hak sahiplerine da¤›t›lacak. Yap›lacak
konutlar için tu¤la, çimento ve demir gibi inflaat
malzemelerini valilik olarak biz veriyoruz, iflçili¤ini
ise konut sahibi olacak kiflilere yapt›rmaktay›z” dedi.

Mardin Valisi Temel Koçaklar “Köye Dönüfl Projesi”
kapsam›nda 3 ilçede 3 pilot köy belirlediklerini
söyledi. Proje çerçevesinde ilk etapta Maz›da¤
ilçesine ba¤l› Çankaya, Midyat ilçesine ba¤l› Çay›rl›
ve Savur ilçesine ba¤l› Akyürek köylerine dönüfl
yap›labilece¤ini belirten Vali Koçaklar, 2001 y›l›nda
köye dönüflleri h›zland›racaklar›n› belirtti.

Diyarbak›r Valisi Cemil Serhadl›, Aral›k ay›nda yapt›¤›
aç›klamada iki y›l içinde 3.813 kiflinin köyüne geri
döndü¤ünü söyledi. Vali Serhadl›, “bölgede geçmiflte
yaflanan terör olaylar› nedeniyle” köylerinden göç
etmek zorunda kalan vatandafllar›n köylerine geri
dönüfllerinin sa¤lanmas› amac›yla, çal›flmalar›n yo¤un
olarak sürdürüldü¤ünü belirtti. Köye dönen
vatandafllara malzeme ve para deste¤inde
bulunduklar›n› belirten Vali Serhadl› flu bilgileri verdi: 

“Köye dönen vatandafllar›m›za evlerini yapmas› için
nakit paran›n yan› s›ra çimento, demir, kum ve
benzeri malzemeler veriyoruz. Ayr›ca köylülerin
yerleflmesi için kamu kurum ve kurulufllar›na ait
araçlar› vatandafllar›m›za kulland›r›yoruz. Kulp
ilçesine ba¤l› ‹slam köyünde geri dönmek isteyen
vatandafllar için 50 adet son derece modern ev
yapt›r›yoruz. Konutlar tamamlan›r tamamlanmaz
vatandafllar›m›za teslim edece¤iz.”

Serhadl›, Kas›m ay›nda Diyarbak›r’›n Kocaköy ilçesine
ba¤l› fiaklat köyüne dönüfl yapan 20 aileyi ziyaret etti.
Vali Serhadl› burada yapt›¤› konuflmada fiaklat

köylülerine, evlerin onarmalar› amac›yla Acil Destek
Fonu’ndan kum, çimento, demir ve inflaat malzemesi
yard›m› yap›ld›¤›n›, flu anda köyde yaklafl›k 300
kiflinin yaflad›¤›n› belirtti. Köylülerden maddi
durumlar› iyi olmayanlara yard›mlar›n sürece¤ini
belirten vali, maddi durumu iyi olanlar›n evlerini
kendilerinin yapacaklar›n›, devlet olarak tüm
harcamalar› karfl›lamalar›n›n mümkün olmad›¤›n›
söyledi.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Türker May›s ay›nda
Pertek’e ba¤l› Sa¤man ve Çemiflgezek’e ba¤l› Ulukale
köylerine geri dönüflün k›smen bafllad›¤›n› bildirdi.
Türker, bu köylere dönen bütün yurttafllara yeni
konutlar›n yapt›r›ld›¤›n› ve hayvanc›l›k kredisi
verildi¤ini belirtti. Naz›miye ilçesi Dereova ile
Büyükyurt köylerine de 2000 y›l› sonuna kadar
dönüflün gerçekleflmesi için gerekli olanaklar›n
sa¤lanaca¤›n› ifade eden Türker, bu köylerde de
altyap› çal›flmalar›n›n bafllat›ld›¤›n› anlatt›. Mehmet
Ali Türker çal›flmalarla ilgili flu bilgileri verdi:

“Geçen y›l Pertek ve Çemiflkezek ilçelerimize ba¤l› iki
köye toplam 145 konut yapt›rarak bu iki köye geri
dönüflü tamamen sa¤lad›k. Bu y›lki hedefimiz, 7
ilçemizde belirlenecek güvenli yerlere merkez köyler
yapt›rarak geri dönüflü sa¤lamakt›r. Bu amaçla ilk
etapta Naz›miye ilçesi Dereova köyüne 234 konutluk
bir proje haz›rlad›k ve imar çal›flmalar› ile altyap›
çal›flmalar› bafllam›fl durumda. Yine Naz›miye ilçesi
Büyükyurt köyüne dönüfl çal›flmalar› için altyap› ve
proje çal›flmalar›m›z devam ediyor. Bu köye de 200
civar›nda konut yapmay› düflünüyoruz. Köye geri
dönüfl ve rehabilitasyon çerçevesinde ‹çiflleri
Bakanl›¤› taraf›ndan 430 milyar lira para valili¤imize
tahsis edilmifltir.”

Geri dönüfl çal›flmalar›n›n h›zl› ve planl› flekilde
devam etti¤ini anlatan Türker, bu y›l köylerine geri
dönen yurttafllara çok say›da dam›zl›k dana ile süt
ine¤i da¤›tt›klar›n› belirtti.

HADEP Tunceli ‹l Baflkan› H›d›r Aytaç taraf›ndan
Haziran ay›nda yap›lan yaz›l› aç›klamada, köye geri
dönüfllerin k›smen bafllad›¤›, ancak kal›c› çözümün
bölge halk› taraf›ndan beklendi¤ine dikkat çekildi.
Aytaç, “Köylülerin bu konuda yo¤un talebi var.
Muhtarlar› arac›l›¤›yla valili¤e veya di¤er ilgililere
baflvuruyorlar. Genel olarak herkesin iste¤i köylerine
geri dönmek, ürünlerini kald›rmak, evlerini onarmak.
Art›k bölgede huzurun tam anlam›yla sa¤lanmas› için
bu taleplerin karfl›lanmas› gerekiyor. Zaten say›n
Vali’nin bu yönde büyük çabalar› var” dedi.

3.4.3. Zorunlu Göç Ma¤durlar›n›n Geri Dönüfl
Giriflimleri

Valiliklere Baflvurular

Siirt’te çeflitli tarihlerde boflalt›lan merkeze ba¤l›
Ball›ca, Bostanc›k, Demirkaya, Gaziler, Güneflli,
Kelekçi, Konakç›, Meflelidere, Sa¤larca (Bloris),
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Yazl›ca, Yerlibahçe (Kutmis) ve Yokuflba¤lar (Suske)
köylüleri 7 Nisan günü, geri dönüfllerinin sa¤lanmas›
için Siirt Valili¤i’ne baflvurdu. Köylüler baflvurular›nda
evlerinin yeniden infla edilmesini, köylerinin etraf›na
döflenen may›nlar›n temizlenmesini, geri döndükleri
taktirde koruculuk dayat›lmamas›n›, hayvanc›l›k ve
tar›m için kredi sa¤lanmas›n›, okul ve yollar›n
onar›lmas›n› talep ettiler. Kelekçi köyü muhtar›
Hayrettin Ay, bahar sona ermeden evlerine geri
dönmek istediklerini söyledi. Köylerinin 1995 y›l›nda
‘güvenlik’ gerekçesiyle boflalt›ld›¤›n› söyleyen Ay,
“Köyümüz yaklafl›k 70 haneden olufluyordu. Biz göç
ettikten sonra bütün evler y›k›ld›. fiimdi bize gidin de
denilse, biz nerede oturaca¤›z. E¤er bu ay izin
verilmezse biz tam periflan oluruz. Çünkü ne bu¤day
ektik ne de baflka bir fley. En az›ndan flimdi bahçe
ekme zaman›d›r. E¤er izin verilirse gider bahçemizi
ekeriz. Ba¤›m›za bakar›z. Öylece geçimimizi sa¤lar›z.
Yoksa 2-3 ay sonra izin ç›karsa bile geri dönüfl ifle
yaramaz” diye konufltu. 

Nisan ay›nda Tunceli’nin Ovac›k ilçesinin Karatafl ve
Kozluca köyleri ile Hozat’›n Boydafl köyünden 192
kiflinin Tunceli Valili¤i’ne gönderilmek üzere ‹stanbul
Valili¤i’ne köye dönüfllerinin sa¤lanmas› için dilekçe
verdikleri bildirildi.

Mardin’in Maz›da¤ ilçesine ba¤l› Kebapç›, Ar›su ve
K›fllak köylerinden 1993 y›l›nda göç ettirilen 83
ailenin 19 Haziran günü geri dönüfl için Mardin
Valili¤i’ne baflvurdu¤u bildirildi.

Siirt’in Eruh ilçesine ba¤l› Dalkorur (Kan›lca), Payand›
(Derevat), Akdiken ve Siirt merkeze ba¤l› Yazl›ca
köylüleri geri dönmek için A¤ustos ay›nda Siirt
Valili¤i’ne baflvurdu. Dalkorur köyü muhtar› Bedrettin
Timurtafl, “Dilekçe verdikten sonra Vali bize ‘Henüz
erkendir. Köye dönüfl için ortam elveriflli de¤il’ dedi.
Bizler köyümüzden zorla göç ettirildik. Eruh Jandarma
Taburu’nun bask›lar›yla 1997 y›l›nda köyümüzü terk
ettik. Art›k dönmek istiyoruz” dedi.

A¤ustos ay›nda aç›klama yapan Bingöl Valisi Tamer
Gürsoy, Bingöl’de 17 bin 499 kiflinin köye geri dönüfl
için Valili¤e baflvurdu¤unu, 3 bin 806 nüfuslu 557
ailenin geri dönüflüne izin verildi¤ini ve bu ailelerin
14 köye yerleflti¤ini aç›klad›. Köylerine dönenler için

tüm altyap› hizmetlerinin götürülece¤ini ve her türlü
kolayl›¤›n sa¤lanaca¤›n› söyleyen Vali Tamer Gürsoy,
köylerine dönen ve maddi durumu iyi olmayan
ailelere evlerinin onar›m› için maddi yard›mda
bulunduklar›n› belirtti.

Göç Edenler Sosyal Yard›mlaflma ve Kültür
Derne¤i’ne Baflvurular

Göç-Der’in 1999 y›l›nda TBMM’ye sundu¤u, köye
dönüfl taleplerini içeren 3.500 dilekçeye Ocak ay›nda
Meclis’ten yan›t geldi. Meclis yetkililerinin Göç-Der’e
gönderdi¤i yan›tta, zorunlu göç ma¤durlar›n›n
dilekçelerinin kabul edilerek Meclis gündemine
al›naca¤› belirtildi. Dönemin Göç-Der Baflkan›
Mahmut Özgür, kendilerine Meclis Özel Kalem
Müdürü Fatih Ören imzas›yla gönderilen mektupta,
dilekçelerin iflleme al›nd›¤›n›n belirtildi¤ini söyledi.
Özgür daha önce de Meclis’e ilettikleri 4 bine yak›n
baflvuru dilekçelerine cevap geldi¤ini, ancak bunlar›n
Meclis gündemine girmedi¤ini belirtti.

10-16 Haziran günlerinde düzenlenen Göç Haftas›
etkinlikleri çerçevesinde Göç-Der yönetim kurulu ve
göç ma¤durlar› ile birlikte Galatasaray Postanesi’nde
Baflbakanl›¤a zorunlu göçün sorunlar›n› ve geri dönüfl
imkanlar›n›n sa¤lanmas› taleplerini içeren bir mektup
gönderildi.

Göç Haftas›nda dernek yönetim kurulundan oluflan
dört kiflilik bir heyet TBMM baflkanl›¤›n› ziyaret etti ve
zorunlu göç ma¤duru 10 bin 539 ailenin köye dönüfl
taleplerini içeren dilekçeleri Meclis Baflkanl›¤›’na
verildi. Görüflmede derne¤in belirtti¤i görüfllerin
hakl›l›¤›n› vurgulayan Meclis Baflkanvekili Vecdi
Gönül, göç sorununun Türkiye’de önemli ve acil bir
sorun oldu¤unu ancak bunun için Baflbakanl›k
bünyesindeki fonlardan acil kaynak
oluflturulabilece¤ini ve hükümetin idari kararlar ile
acil çözümler gelifltirebilece¤ini, Temmuz bafl›nda
tatile giren Meclisin sorunu Ekim ay›nda gündeme
alabilece¤ini vurgulad›.

Heyet daha sonra Adalet Bakanl›¤›, ‹nsan Haklar›ndan
Sorumlu Devlet Bakanl›¤›, ‹mar ‹skan Bakanl›¤› ve
siyasi parti genel baflkanlar›n› ziyaret ederek çözüm
konusunda destek talebinde bulunuldu.
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Göç-Der’in TBMM Baflkanl›¤›na köye dönüfl dilekçeleriyle birlikte sundu¤u üst yaz›:

Konu: Göç sorununun çözümü ve göç ma¤durlar›n›n dilekçeleri

Göç; ülkemizi ekonomik, sosyal ve siyasal olarak etkileyen temel dramatik öncelikli sorun haline gelmifltir. Göç ma¤durlar›yla
dayan›flma göçün sorunlar›n› araflt›rma ve çözüm önerileri gelifltirme amac›yla kurulan derne¤imize yap›lan çok say›daki
müracaat, yeni faaliyet ve gözlemlerimizden ortaya ç›kan sonuçlar› ve çözüme yönelik önerilerimizi sizlere ve ilgili mercilere
bildirmeyi görev bilmekteyiz.

1990’l› y›llarda Do¤u ve Güneydo¤u Bölgelerimizde OHAL koruculuk sistemi uygulamalar› yayla yasa¤›, g›da kontrolü ve
güvenlik nedeni ile köy boflaltma sonucu dört bin köy ve mezradan milyonlarca insan zorunlu olarak göç ederek evini geçim
kaynaklar›n› geride b›rakarak göç etmek zorunda kalm›flt›r. OHAL koruculuk sistemi ve yayla yasa¤› uygulamalar› bölgedeki
halk› göçe zorlay›c› etkiler olarak halen devam etmektedir.

Yo¤un ve kitlesel göç sonucu büyük kentlerimiz çevresinde imar›, altyap›s› olmayan, çöpleri toplanmayan gecekondu ve



Dönemin Göç-Der Baflkan› fiefika Gürbüz, Aral›k ay›
bafllar›nda yapt›¤› bir aç›klamada köylerine geri
dönmek isteyen toplam 17 bin 914 kiflinin dilekçe ile
baflvurdu¤unu ve kendilerinin bu dilekçeleri
TBMM’ye ilettiklerini bildirdi.

HADEP’e Baflvurular ve “Göç Raporu 2000”

HADEP taraf›ndan haz›rlanan “Göç Raporu 2000”
bafll›kl› rapora göre 2000 y›l› A¤ustos ay›na kadar
HADEP’e 23 bin 378 köye dönüfl dilekçesi geldi.
Köye dönüfl için en fazla baflvuru 9 bin 742
dilekçeyle Adana’dan geldi. Bunu 4 bin 692
dilekçeyle Mersin ve 2 bin 9 dilekçeyle Diyarbak›r
izledi.

1985-1995 y›llar› aras›nda güvenlik nedeniyle zorunlu

göçe maruz kalanlar›n ço¤unlu¤unu ana dili Kürtçe
olan T.C. vatandafllar›n›n oluflturdu¤u belirtilen
raporda kitlesel göç hareketlerinin nedenleri flu
flekilde s›raland›:

“- OHAL uygulamas›; zaman zaman bask›ya varan
uygulamalar›

- Özel Tim ve koruculuk sistemi her iki bölgede
ortaya ç›kan olumsuz sonuçlar› ve yaratt›¤› tahribat

- Yayla yasa¤› uygulamas›n›n hayvanc›l›k etkinliklerini
yok etmesi

- Can güvenli¤inin sa¤lanamamas›

- Ailelerin çocuklar›n›n gelece¤ine iliflkin duyduklar›
kayg›lar

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2000 Zorunlu Göç

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› 73

plans›z mahalleler h›zla artm›flt›r. Kent merkezlerinde rutubetli bodrum katlar›, dükkanlar, oturulamayacak durumdaki birçok
eski yap› ve çat› katlar› göç ma¤durlar›nca mesken olarak kullan›lmaktad›r. Sa¤l›ks›z bar›nma, yoksulluk, zorunlu göçün
oluflturdu¤u psikolojik etkiler göç edenlerin sa¤l›k sorunlar›n›n ciddi boyutlara varmas›na neden olmufltur. Ça¤dafl demokratik
bir hukuk devleti vatandafllar›n› evinden topra¤›ndan geçim kaynaklar›ndan kopararak büyük kentlerin varofllar›nda
kaderlerine terk edemez.

Göç ma¤durlar› kentlerde kötü bar›nma koflullar›, açl›k ve yoksulluk içinde yaflarken terk etmek zorunda kald›klar› topraklar›
bofl ve at›l kalmaktad›r. Bu durum göç ma¤durlar›n› oldu¤u gibi ülke ekonomisini de olumsuz etkilemektedir.

Son bir y›lda iktidar yetkilileri ve idareciler taraf›ndan yap›lan aç›klamalarda Do¤u ve Güneydo¤u bölgelerinde çat›flmalar›n
yaflanmad›¤› ve güvenli¤in sa¤land›¤› yönünde aç›klamalar yap›lmaktad›r. Geçmifl y›llarda bölgede yaflanan faili meçhul
cinayetler art›k yaflanm›yor. Bölgede gece ve gündüz güven içinde seyahat edilebiliyor. Bu gerçeklik tüm kamuoyu taraf›ndan
bilinmektedir. Yaflanan bu geliflmeler sonucu temel hak ve hürriyetleri k›s›tlayan uygulamalara neden olan OHAL ve
koruculuk sistemleri tamamen gereksiz hale gelmifltir.

Son bir y›lda meydana gelen olumlu geliflmelerin etkisi ile bölge kentlerine geri göç yaflanmaktad›r. 17 A¤ustos depreminin
ard›ndan geri göç kitlesel bir hal alm›flt›r. Ancak boflalan köylere geri göçe izin verilmedi¤i için geri göç bölge kentlerinde
yo¤unlaflmaktad›r. Bu durum bölge kentlerinde iflsizlik, açl›k ve altyap› sorunlar›n›n hat safhaya varmas›na neden olmufltur. Bu
geliflmelerin ard›ndan göç ma¤durlar› ve ülkemiz aç›s›ndan bir y›l› daha kaybetmeyelim. Köyler acilen yerleflime aç›lmal›. Son
olarak Tunceli’de befl köyün yerleflime aç›lmas› olumlu ancak çok yetersiz bir geliflmedir.

Nisan ay›nda ‹çiflleri Komisyonunda onaylanan ‹skan Kanunu sorunu çözmede yetersizdir. Ça¤dafl demokratik toplumlarda
yerleflim ve seyahat hakk› özgürlü¤ü temel bir hakt›r. Bar›nma ve mülkiyet hakk› da yasalarla koruma alt›ndad›r, bu Türkiye
için de böyledir. Derne¤imize müracaat eden binlerce göç ma¤duru aile topraklar›ndan uzak yerlere de¤il göç ettikleri
köylerine dönmek istediklerini belirtmektedirler.

TALEPLER:

OHAL, koruculuk sistemi, kontrollü g›da uygulamas›, yayla yasa¤› kald›r›lmal›; her türlü ihtiyac›n serbestçe sat›n al›nabilmesi
sa¤lanmal›, yasal düzenlemeler yap›larak seyahat ve yerleflim özgürlü¤ü önündeki engeller kald›r›lmal›. Bölgeler aras›
dengenin sa¤lanabilmesi için alt yap› hizmetlerinde bölgeler aras› eflitlik sa¤lanmal›.

Göç ma¤durlar›n›n zararlar›n›n tespiti yap›lmal›, göç ma¤durlar›n›n ve köy korucular›n›n sivil üretken bir yaflama
kazand›r›labilmeleri için maddi imkanlar sa¤lanmal›.

150 haneli ve daha büyük köylere çevresindeki köylere de hitap edebilecek flekilde alt yap› ve mesleki e¤itim hizmeti
sa¤lanmal›. Çevresine hitap edecek köylere kültür evi kurularak bu kültür evlerinde mesleki e¤itim, kooperatif türü mesleki
örgütlenme ve gençlere sosyal kültürel etkinlik imkan› haz›rlanmal›. Mesleki e¤itim ve kültürel hizmet köylerimizin ekonomik,
sosyal yönde geliflmesine ve tüm toplumun istikrar›na hizmet edecektir.

Göç-Der olarak iç göç sorunu ve boflalt›lan köylerin sorununun aciliyet arz etti¤ini, çözüm merciinin de TBMM oldu¤unu
düflünüyoruz. Bu amaçla çözüme yönelik görüfl ve taleplerimizi, 10 bin 539 ailenin dilekçelerini baflkanl›¤›n›za sunuyoruz.

Geçim kaynaklar› ellerinden al›nan ve halen köylerine dönme umuduyla yaflayan zorunlu göç ma¤durlar›n›n köylerine
dönüflü ve sorunlar›n›n çözümü için kamuoyundan destek ve ilgili mercilerden çözüm bekliyoruz. Boflalan dört bine yak›n
köy ve mezran›n imar›, köylerine dönme umuduyla yaflayan göç ma¤durlar›n›n sorunlar›n›n çözümü için acilen önlemler
al›nmas› sosyal hukuk devletinin gere¤idir.

Sayg›lar›m›zla 13.06.2000

Göç-Der Merkez Yürütme Kurulu ad›na Gen. Bflk. Mahmut Özgür



- Askeri çat›flmalar›n varl›¤›n›n yaratt›¤› toplumsal
gerginlik ve huzursuzluk ortam›

- Askeri çat›flmalar›n, gerginlik ve huzursuzluklar›n
ekonomik yap›y› ve iflletmeleri tahrip etmesi

- Koruculuk sisteminin dayat›lmas›

- Kitlelerin güvenlik güçleri taraf›ndan -kimliklerinden
ötürü- potansiyel suçlu görülmesi

- Bölgede kay›p ve faili meçhul cinayetlerin
yaflanmas›.”

En fazla göç alan illerin Adana, Mersin, Ayd›n,
Antalya, Hatay, ‹zmir, Manisa, ‹stanbul, Bursa,
Denizli, Tekirda¤, Kocaeli, Eskiflehir, Sakarya, Bilecik,
Mu¤la, Kütahya olarak belirlendi¤i raporda Köye
Dönüfl Projesi’nin olmas› gereken genel uygulama
ilkeleri flu flekilde s›raland›:

“1- Köye dönüflte zorlama olmamal›, bireyler geri
dönmeye iliflkin kararlar›n› özgür iradeleriyle bask›s›z,
demokratik ortam ve koflullar alt›nda verebilmelidir.

2- Devlet, ülkenin her yöresinde yurttafllar›n›n
güvenli¤ini resmi güvenlik güçleriyle sa¤lama
yükümlülü¤ü alt›ndad›r. Devletin bu görevini geri
plana iterek “güvenlik amac›yla” bölgeyi
insans›zlaflt›rma lüksü olamaz. Devlet yurttafllar›m›za
güvenmek zorundad›r. Devletin yurttafl› potansiyel
suçlu olarak görme hakk› yoktur. Bu nedenlerle hangi
köylere geri dönülece¤ini güvenlik güçleri de¤il, o
köyün nüfusuna kay›tl› olan yurttafllar karar
vermelidir. Güvenlik güçlerinin görevi geri dönülen
köyde güvenli¤i sa¤lamak, di¤er kamu kesimlerinin
görevi ise köylülerin ma¤duriyetlerini gidererek geri
dönülen köyde insanca yaflam ortam›n›n do¤mas›na
gerekli deste¤i vermektir.

3- Geri dönülmesi mümkün olan/olmayan ay›r›m› ve
güvenlik sorunu gerekçe edilmemelidir.

4- Befl-on haneden oluflan mezralar yetersiz olan
sosyo-ekonomik altyap›n›n iyilefltirilmesini, kamusal
hizmetlerin yurttafllara verilmesini zorlaflt›rmaktad›r. O
nedenle yurttafllar›m›z›n gönüllülük kat›l›m› esas
al›narak birbirine yak›n mezralar birlefltirilmelidir.
Yasal haklar›n› kullanarak mezralar›na geri dönmek
isteyen vatandafllar›m›z›n maddi zararlar›
karfl›lanmal›d›r.

5- Koruculuk sistemi la¤vedilmeli, suça bulaflm›fl
korucular yarg› önüne ç›kar›lmal›d›r. fiiddet ve
çat›flma ortam›ndan etkilenen korucular rehabilite
edilmelidir.

6- “Köye Dönüfl Projesi”nin uygulanmas› ve
eflgüdümden sorumlu olmak üzere Baflbakanl›k
Müsteflar›’n›n baflkanl›¤›nda Maliye, ‹çiflleri, Sa¤l›k,
Milli E¤itim, Tar›m ve Köy ‹flleri, Bay›nd›rl›k ve Orman
Bakanl›klar› Devlet Planlama Teflkilat› ve Hazine
Müsteflarl›¤› Köy Hizmetleri ve Sosyal Hizmetler
Genel Müdürlü¤ü T.C. Ziraat ve Halk bankalar›

TMMOB, TTB, Sanayi ve Ticaret Odalar›, Veteriner
Hekimleri Merkez Konseyi, ‹HD ve Türkiye ‹nsan
Haklar› Vakf›, barolar, sivil toplum temsilcileri,
belediye baflkanlar›, boflalt›lan köylerin muhtarlar›,
mülki idare amirleri temsilcilerinden oluflan Merkezi
Göçü ‹zleme Komisyonu kurulmal›d›r. ‹llerde de ‹l
Göç Komisyonlar› oluflturulmal›d›r.”

Köye Dönüfl Projesi için kamu kesimi taraf›ndan
sa¤lanmas› gereken maddi destek konusunda raporda
flu öneriler yer ald›:

“- Köye Dönüfl Projesinin gerçekleflebilmesi, kendi
arzular›yla geri dönecek olan yurttafllar›m›z›n gerekli
maddi deste¤in ve güvenin sa¤lanmas› ve
ma¤duriyetlerinin giderilmesine ba¤l›d›r. Devlet, bir
destekleme paketini gelifltirerek uygulamaya
koymal›d›r. Bu destek paketinin finansman› için özel
bir fon oluflturmal›d›r. Fonun kullan›m yetkileri
Merkezi ve ‹l Göç Komisyonlar›na verilmelidir. Fon,
esnek bir yap›ya kavuflturularak içerden ve d›flardan
ba¤›fl alabilmeli, uzun vadeli d›fl kredi olanaklar›ndan
yararlanabilmesi sa¤lanmal›d›r.

- Köyüne geri dönmek isteyen her aileye Ziraat
Bankas› ve benzer bankalardan faizsiz krediler
sa¤lanmal›d›r.

- Boflalt›lm›fl olan her konutun sa¤l›kl› koflullarda
yaflanabilir mekanlar olarak onar›lmas› veya yeniden
yap›lmas› için 100 metrekarelik sosyal konut
standartlar›nda - 3+1 oda, mutfak, banyo, WC
Foseptik, elektrik, pis ve temiz su tesisatlar› dahil- infla
ve yap›m› için gerekli malzemeler, gerekli proje ve
teknik yard›m ilgili ailelere karfl›l›ks›z olarak verilmeli,
inflaat uygulamalar› yak›ndan denetlenmelidir.

- Köye geri dönen her aileye iste¤ine göre ikifler bafl
süt ine¤i, 20 koyun karfl›l›ks›z verilmelidir.

- Düflük faizli besi projesi uygulamas›nda, öncelik
köyüne dönmek isteyen yurttafllar›m›za verilmeli.

- Geri dönülen köylere ait o köylerin bölgesinde
bulunan mera, otlak ve araziler, may›nlardan
ar›nd›r›l›p kullan›ma aç›lmal›d›r.

- Düflük faizli kredilerle traktör ve tar›m araç-gereçleri
sa¤lanmal›d›r.

- Köye geri dönen ailelerin ekonomik faaliyetlerini
gelifltirebilmeleri için; ar›c›l›¤a uygun bölgelerde
Bingöl, Tunceli, Mufl, Van, Ardahan illerinde modern
ar›c›l›k ve ipek böcekçili¤i için gerekli girdiler
sa¤lanmal›; insanlar teflvik edilmelidir.

- Hakkari, Siirt, Van illerinde; el hal›c›l›¤›, kilim, Siirt
Battaniyesi üretimi için istekte bulunan her aileye
tezgah ve imkanlar yarat›lmal›d›r. Ürünlerin
pazarlanmas› ve sat›lmas›nda devlet sorumluluk
almal›d›r.

- A¤r› ve Mufl’taki fleker pancar› üretimine a¤›rl›k
verilmeli, fleker fabrikalar› yeniden üretime
aç›lmal›d›r.
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- Ceylanp›nar Üretme Çiftli¤i halka aç›lmal›; topraks›z
köylülere verilmelidir.

- Kars ve Ardahan’da büyük bafl hayvanc›l›¤›
gelifltirilmeli, çiftçilere düflük faizli krediler
verilmelidir.

- Suriye s›n›r›ndaki araziler may›nlardan temizlenip
araziler kullan›ma aç›lmal› ve çevre köylere
devredilmelidir.

- Geri dönen aileler üzüm ba¤lar›, ceviz, f›st›k vb
orman ürün ve a¤aç meyvelerini üretimi için
özendirilmelidir.

- Geri dönülen köylerde sa¤l›k evleri, ilkö¤retim
okullar›, PTT gibi kamusal hizmet binalar› aç›lmal›d›r

- Bölgedeki tarihi ve turistik mekanlar tan›t›lmal›,
tarihi uygarl›klar koruma alt›na al›nmal›d›r. Van Gölü,
Muradiye fielalesi, Hazar Gölü, Munzur Gözeleri.....
gibi yerler turizme aç›lmal›, uluslar aras› tan›t›m›
yap›lmal› ve turlar düzenlenmelidir.

- A¤r› Da¤›, Bingöl ve benzer yerlerde spor amaçl›
kayak merkezleri aç›lmal› ve tan›t›m› yap›lmal›d›r.

- Bölgedeki tarihi yerler “‹shakpafla Saray›”, Ahmede
Xane Türbesi, Hasankeyf, Nemrut, Harran, Belk›s,
Malabadi, Asur Ma¤aralar› koruma alt›na al›nmal› ve
turizme aç›lmal›d›r.

- Bölge co¤rafyas› koruma alt›na al›nmal›d›r: Güvenlik
amac›yla orman yakmalar›na son verilmeli, bölgedeki
ç›plak arazi için h›zla orman ekimi özendirilmeli ve
a¤aç dikme kampanyalar› bafllat›lmal›d›r. Bilinçsiz av
yasaklanmal›, do¤a hayvanlar› koruma alt›na
al›nmal›d›r.

- Y›llard›r süren bölgeleraras› dengesizlik, devlet eliyle
ortadan kald›r›lmal›d›r. Güneydo¤u Anadolu
Bölgesine birinci derecede kalk›nmada öncelik
tan›nmal›d›r.

- Birinci derecede deprem bölgesinde bulunan sanayi
ve üretim tesisleri Güneydo¤u Anadolu Bölgesine
aflamal› olarak kayd›r›lmal›d›r.

- Batman/Raman, Ad›yaman/Karakufl petrol üretim
tesisleri üretime aç›lmal›, bölgedeki zengin maden ve
petrol kaynaklar› araflt›r›lmal›, üretime aç›lmal›, bölge
insan› istihdam edilmelidir.

- Batman ve Ad›yaman’da birer petrol rafineri tesisi
kurulmal›d›r. Bölgede baflta Urfa, Diyarbak›r, Batman,
Mardin, Ad›yaman olmak üzere bilimsel sulu tar›ma
geçilmeli, çiftçilere imkan ve olanaklar sunulmal›d›r.
Urfa ve Mardin’de tekstil fabrikalar› kurulmal›d›r.

- Bölgede s›n›r ticareti gelifltirilmeli: Do¤ubeyaz›t (‹ran
Kap›s›), Kars (Do¤u Kap›), Ardahan (Gürcistan Kap›s›),
I¤d›r (Nahç›van Kap›s›), Ardahan (Ç›ld›r Sarp Kap›s›),
Ceylanp›nar (Suriye Kap›s›) Silopi (Irak Kap›s›) s›n›r
kap›lar› aç›lmal›, gerekli yasal düzenlemeler yap›larak
bölge s›n›r ticareti gelifltirilmeli, her türlü kolayl›klar
sa¤lanmal›d›r.

- Do¤u ve Güneydo¤u Ekonomik Kalk›nma Bakanl›¤›
kurulmal›d›r. Befler y›ll›k ekonomik kalk›nma planlar›
aflamal› olarak uygulanmal›d›r.

- Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesinin ekonomik
ve sosyal kalk›nmas›n› ve sanayileflmesini sa¤lamak,
bölgenin yaflam koflullar›n› kademeli flekilde
iyilefltirmek, Türkiye’nin bat› bölgeleri düzeyine
ç›karmak

- Bölgenin örgütlü ve rekabetçi pazar ekonomisine
girmesini sa¤lamak, gerek Türkiye’nin gerekse
uluslararas› ekonomik sistemiyle iliflkilerini
güçlendirmek

- Bölgede yerel giriflimcili¤i gelifltirmek Türkiye’nin
di¤er bölgelerindeki ve yabanc› ülkelerdeki
giriflimciler ve sermaye sahiplerini bu bölgede yat›r›m
yapmaya özendirmek

- Bölgeyi aflamal› olarak sanayi ve ticaret merkezi
haline getirmek

- Bölgeden sermaye kaç›fl›n› önlemek, Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi “Pilot Bölge” ilan
edilerek mevcut yasal düzenlemeler yap›larak, Bölge
Bakanl›¤› kurularak zaman yitirilmeden derhal
çal›flmalar bafllat›lmal›d›r.”

Raporda genel olarak göç ma¤durlar›n›n talepleri ise
flöyle s›raland›:

“-Köylerimize dönmek istiyoruz.

-Maddi zararlar›n›n tazmin edilmesi

-Bölgede güvenli bir ortam›n yarat›lmas›

-Arazilerin may›nlardan temizlenmesi

-OHAL ve koruculuk sisteminin kald›r›lmas›

-Bölgenin kalk›nmada öncelikli iller kapsam›na
al›nmas›

-Bölgenin sosyal ve ekonomik olarak canland›r›lmas›

-Faizsiz krediler ve ifl imkanlar›n›n yarat›lmas›”

HADEP Genel Baflkan Yard›mc›s› ve Merkezi Göç
Komisyonu Baflkan› Eyyüp Karageçi, Nisan ay›nda
yapt›¤› aç›klamada bölgede yaflanan göçlerin
temelinde Kürt sorununun bulundu¤unu belirterek,
çözüme dair kayda de¤er bir ad›m›n henüz
at›lmad›¤›n› söyledi. Karageçi, bölgede bar›fl›n ve
demokratikleflmenin sa¤lanmas›n›n zorunlu oldu¤unu
ifade ederek, sosyo ekonomik bir ata¤›n da, çözüm
için gerekli oldu¤unun alt›n› çizdi. Bölgede boflalt›lan
köylere may›n döflendi¤ini de hat›rlatan Karageçi
flunlar› söyledi:

“Bugün köye gidelim dense dahi bu mümkün de¤il.
Yaflam olana¤› yok, hayvan besleme, tar›m yapma
olana¤› bulunmuyor. Bu konuda hükümetin bir
çal›flma yapmas› gerekiyor. OHAL de köye dönüflün
önünde ciddi bir engeldir. Bu sorunun da afl›lmas› ve
OHAL’in kald›r›lmas› gerekiyor. Koruculuk sisteminin
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la¤vedilmesi gereklidir. Bölgede fliddete bulaflm›fl,
halka eziyeti görev sayan, rant sa¤layan teflhir olmufl
korucular ve korucu bafllar› var. Devlet bunlara dönük
önlem almal›d›r. Sosyal yaflam›n gelifltirilmesine
dönük projeler haz›rlanmal› ve yürürlü¤e konmal›d›r.
Köye dönüfl için güvenceli bir ortam yarat›lmal›, bar›fl,
demokratikleflme ve sosyo-ekonomik atak birlikte
gerçeklefltirilmelidir.”

Karageçi, iktidar ortaklar›ndan DSP’nin “Köy-kent
Projesi” ile MHP’nin “Tar›mkent Projesi”nin bölge
halk›nca s›cak karfl›lanmad›¤›n› belirterek, bu
projelerin insanlarda aç›k cezaevi ça¤r›fl›m›
uyand›rd›¤›n› söyledi. Bir milyona yak›n insan›n
güvenceli bir dönüflün sa¤lanmas› halinde köye geri
dönece¤ini kaydeden Karageçi flöyle dedi:

“Ancak süreç zamana yay›l›yor, güvenceli ortam
yarat›lm›yor. Köye dönüfl geçifltirilmeye çal›fl›l›yor.
Bugün metropollerdeki sosyal yaflam da göç dalgas›
yüzünden alt üst olmufl durumda. Göç metropolleri
bir köy kente dönüfltürdü. Hükümetin acilen bölgeye
dönük, güven veren, iç bar›fl› esas alan bir politika
oluflturmas› gerekiyor. HADEP’i bu sürece katmas›

gerekiyor. HADEP olmadan bir ‘Köye Dönüfl
Projesi’ne bölge insan› da s›cak bakmaz. Toplumsal
bar›fl isteniyorsa, HADEP ile iliflki kurulmal›d›r. Biz bu
temelde her türlü yard›ma ve göreve haz›r›z. Halk›n
taleplerini önümüzdeki günlerde TBMM’ye
sunaca¤›z.”

Karageçi, bölge milletvekillerinin halk›n taleplerini
gözard› etti¤ini belirterek, “Onlara da görev düflüyor.
Vicdani temelde sorumluluklar›n› yerine getirmeleri
gerekiyor. Sorunlar›n çözümü için aktif rol almalar›
gerekiyor. Bar›fl, demokratikleflme ve köye dönüfl için
onlara büyük bir sorumluluk düflüyor” diye konufltu.
Bölgede askeri y›¤›naklar›n ve güvenlik noktalar›n›n
kald›r›lmas› gerekti¤ini de kaydeden Karageçi,
yaflam›n normalleflmesi için bölge milletvekillerinin
de katk› sunmas›n› istedi.

3.5. Geri Dönüfle Yönelik Engellemeler

2000 y›l›nda da devlet zorunlu göç konusunda
sorumlulu¤unu inkar etme ve köylülerin maddi,
manevi zararlar›n› tazmin etme yükümlülü¤ünden
kurtulma çabas› içinde olmaya devam etti. Bunun en
aç›k örne¤i köye dönüfl için resmi makamlara
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Boflalan köylere dönüfl “zor” (Güngör Uras/10.05.2000-Milliyet)

Karayolu Siirt’e yaklafl›rken, yolun iki yan›nda terkedilmifl, ah›rlar, besi çiftlikleri s›ralan›yor. Kocaman kocaman, uzun uzun
“fenni ah›r”lar. Ço¤unun çevresinde bak›c› binalar› var. Bunlar›n yar›s› da¤da merada hayvan kalmad›¤› için bofl kalan ve de
harap olan ah›rlar. Yar›s› da, hayvanc›l›¤› teflvik tedbirlerinden yararlananlar taraf›ndan kurulan ve fakat sonu getirilemeyen
besi çiftlikleri. Teflvik tedbirlerinden yararlan›larak kurulan besi çiftliklerinin flüphesiz bir bölümü “kötü niyetlilerin sadece
teflvik paras› için bafllatt›klar› göstermelik tesisler” ama, büyük bölümü de de¤iflen flartlar nedeniyle batan tesisler. ‹yi niyetli
yöre insan› teflvike “tav olarak” kamyonunu, evini sat›p hayvanc›l›¤a bafllam›fl. fiartlar de¤iflince ithal inekler bafl›na dert
olmufl. Veterinerden al›nan sahte raporla dam›zl›klar kasapl›¤a dönüflmüfl. Kesilmifl. Gitmifl.

Terör nedeniyle da¤lar, otlaklar ve meralar “hala” hayvan sahiplerine kapal›. Çok az say›daki meraya “kontrollü olarak” girifl
izini veriliyor.

Bu nedenle flu biline ki, “bugün için Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’da hayvanc›l›k diye bir fley kalmam›flt›r.” Hayvanc›l›¤›n
bafllamas› ancak ciddi bir “master” plan çerçevesinde “kontrollü hayvanc›l›k kredisi” uygulamas› ile mümkün olabilir

Siirt’ten Eruh’a “flimdilik” sadece “gün ›fl›¤›nda” kontrollü geçifle izin veriliyor. Yol üzerinde, terör nedeniyle terk edilen köyler
s›ra s›ra duruyor. Köylerin ço¤u on befl y›l önce boflalm›fl veya boflalt›lm›fl. On befl y›l önce bu köylerin yüzde 99’unda
elektrik, yüzde 97’sinde telefon, yüzde 57’sinde borulu içme suyu, yüzde 93’ünde okul vard›. Ço¤unun sa¤l›k oca¤›
bulunuyordu.

Köylerden kala kala tafl binalar kalm›fl. Onlar›n da kap›lar›, pencereleri yok... Bu durumdaki köylere insanlar nas›l dönebilir?
On befl y›lda köyden göç eden “nüfusun yap›s›” de¤iflmifl. Bekleyifli de¤iflmifl. Hayat tarz› de¤iflmifl. Gençler kendilerine ya ifl
bulmufl, ya baflka bir yola sapm›fl. Yafll›lar köye dönseler ne yapacak? Susuz, elektriksiz, telefonsuz, sa¤l›k ocaks›z nas›l
yaflayacak? Üç kiflinin, befl kiflinin yaflad›¤› köyü hangi karakol koruyacak?

Billoris (Sa¤larca) köyü Siirt’e 20 kilometre uzakl›kta, Botan Çay› ile Zoraya Çay›’n›n kesiflti¤i yerde, küçük bir tepe üzerinde
kurulmufl evleri tafltan yap›lm›fl bir köy. Yolu, suyu, elektri¤i, telefonu, sa¤l›k oca¤›, okulu, karakolu olan 60 haneli köy on befl
y›l önce boflalt›lm›fl. Köy, hava karard›ktan sonra hala trafi¤e kapat›lan Siirt - Eruh yolu üzerinde oldu¤undan, flimdilik
köylülerin evlerine dönmeleri mümkün de¤il. Fakat iki y›ld›r köylülerin tarlalar›n› ifllemelerine izin veriliyor. Sabri Baflyi¤it,
ailesi ile birlikte gün ›fl›d›¤›nda tarlas›na geliyor. Sebze ekip - biçiyor. Akflam vakti flehre dönüyor.

Say›n okuyucular›m, Güneydo¤u Anadolu’da boflalt›lan köyler sorununu tart›fl›rken flu üç noktay› dikkate al›n›z: (1) fiu anda
terör durmufl görünüyor ama, güvenlik güçleri tüm kadrolar› ile bölgeyi kontrol etmeye devam ediyor. S›n›r ötesine geçen
teröristlerin içeriye geçip geçmeyecekleri henüz aç›kl›¤a kavuflmam›fl. Sonbahara kadar bekleme süresi var. (2) Yaklafl›k on befl
y›l önce terk edilen köylerde altyap› ve üstyap› kalmam›fl. Bu hali ile köylerde normal bir yaflama imkan yok. Bu nedenle
“dön” denilse de köylü dönemez. (3) On befl y›l içinde köyden ayr›lanlar›n hayat biçimi de¤iflmifl durumda. Köye dönüp “aile
bütünlü¤ü içinde” tam kadro, hayata b›rakt›klar› yerden bafllamalar›na imkan yok.

Bunlar biline de, hesaplar buna göre yap›la...



baflvuran köylülere “köyümüzü PKK yakt›” ya da
“kendi imkanlar›mla köye dönmek istiyorum” fleklinde
ifadeler içeren tutanak imzalat›lmas› oldu.

1993 y›l›nda zorla boflalt›lan 450 haneli Diyarbak›r’›n
Kulp ilçesine ba¤l› Alaca (Naderan) köyünden göç
ettirilenlere Kulp Kaymakam› ‹brahim Ak›n taraf›ndan,
“köyünüze dönün” ça¤r›s› yap›ld›. Kaymakam Ak›n
yapt›¤› ça¤r›da, Naderan köylülerinin, muhtar Vehbi
Bafler arac›l›¤›yla köylerine dönmek isteyenlerin
kendisine baflvurmalar›n› istedi. Ancak, yerel
kaynaklar, yap›lan duyurunun ard›ndan, köylerine
dönme iste¤iyle kaymakaml›¤a baflvuran köylülere
“Kendi imkanlar›mla köyüme dönmek istiyorum”
fleklinde bir tutanak imzalat›ld›¤›n› bildirdiler.

Alaca köylüleri aras›ndan tutana¤› imzalamayan
birçok köylünün baflvurusunun kabul edilmedi¤i
bildirildi. 

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde köylerine geri dönmek
için A¤ustos ay›nda Kaymakaml›¤a baflvuran baz›
köylülerin dilekçelerinin ‘tazminat talebinde
bulunduklar›’ gerekçesiyle kabul edilmedi¤i bildirildi.
Çukurca ilçesine ba¤l› 1993-1996 y›llar› aras›nda
boflalt›lan Kurudere köyü Muhtar› Salih Demirel,
Ça¤layan köyü Muhtar› Kerim Dalga, Kavuflak köyü
muhtar› Mehmet Tan, Uzundere köyü muhtar› Hac›
Gültekin, Ifl›kl› köyü muhtar› Salih Çetinkaya,
Kazandere köyü muhtar› ‹smail Kara, Kavakl› köyü
muhtar› fieho Aslan ve Ç›nral› köyü muhtar› Far›s
Tunç, göç ettikten sonra Van ve Hakkari’ye yerleflen
köylülerin geri dönüfl için yazd›klar› dilekçelerle
birlikte Çukurca Kaymakaml›¤›’na baflvurdu.

Köylerinin askerlerce yak›ld›¤›n› belirten baz›
köylülerin dilekçeleri Kaymakam Avni Kula taraf›ndan
kabul edilmedi. Kaymakaml›k taraf›ndan “PKK
taraf›ndan yak›lan köylerimize dönmek istiyoruz”
fleklinde dilekçe haz›rlanarak köylülere imzalat›ld›.
Ça¤layan köyü muhtar› Kerim Dalga, Kaymakam Avni
Kula’n›n kendisine “Sen bu dilekçeyi nas›l
haz›rlam›fls›n. Burada devletten tazminat istemiflsin.
Bu dilekçeye göre devlet suçlu. Devlet kimsenin
zarar›n› istemez. Kimse devletten tazminat alamaz.
Git bu dilekçeyi yazan avukat seni köyüne göndersin”
dedi¤ini, bunun üzerine Kaymakaml›kça haz›rlanan
yeni dilekçelerle, köylerine geri dönmek için yeni
baflvuru yapt›klar›n› söyledi.

Mardin’in Ömerli ilçesinde geri dönüfl için baflvuran
göç ma¤durlar›na koruculuk flart› getirildi¤i ve
yak›nlar› PKK’ye kat›lm›fl ailelerin de geri dönüflüne
izin verilmedi¤i bildirildi. Köye dönüfl için Ömerli
tabur Komutanl›¤›na baflvuran Sivritepe, Çimenli,
Güzela¤aç ve Taflgedik köyü sakinlerine Haziran ay›
sonlar›nda muhtarlar arac›l›¤›yla yan›t verildi. Askeri
yetkililer, yak›nlar› PKK’li olan ailelerin d›fl›ndaki
köylülerin istedikleri takdirde köyler,ine
dönebileceklerini, ancak kendilerini korumak için
devletten silah almay› kabul etmeleri gerekti¤ini

bildirdi. ‹HD Mardin fiube baflkan› Cemil Aydo¤an
konu ile ilgili olarak yapt›¤› aç›klamada koruculuk
devam etti¤i sürece geri dönüflün sa¤l›kl›
gerçekleflmeyece¤ini söyledi.

Geri dönüfle mülki amirler taraf›ndan izin verilen az
say›da köye dönme giriflimlerinin de büyük k›sm›
jandarma taraf›ndan engellendi. 1995 y›l›nda
boflalt›lan fi›rnak’›n Güçlükonak ilçesi fiehr›ka köyüne
ba¤l› fiewe mezras›ndan Siirt’e göç eden 15 ailenin
geri dönüflüne jandarman›n engel oldu¤u bildirildi.
Edinilen bilgiye göre 1999 y›l› Aral›k ay›nda geri
dönüfl için yapt›klar› baflvurular Siirt Alay Komutanl›¤›
taraf›ndan kabul edilen köylüler kiralad›klar›
kamyonlarla yola ç›kt›lar. Botan Çay› üzerindeki
köprüde askerlerce durdurulan köylülerden korucu
olmalar› istendi. Koruculu¤u kabul etmeyen köylüler
askerler taraf›ndan geri çevrildi. Köylülerden Osman
Gök (50), 1995 y›l›ndan bu yana büyük zorluklar
çekti¤ini belirterek yaflad›klar›n› flöyle anlatt›:

“Güçlükonak’ta Baho A¤a’n›n korucular› sürekli bizi
flikayet ediyorlard›. Sonunda da gelip evlerimizi
yakt›lar. Amcam Mehmet Gök’ü de herkesin gözü
önünde öldürdüler. Ben ailemle birlikte bir y›l
Kaniyaheci, bir y›l da fiehr›ka köyünde kald›m. Siirt’e
geldi¤imizden beri yokluk içindeyiz. Korucular köyde
milyarlarca liral›k meyve a¤açlar›m›z› keserek satt›.”

Alay Komutanl›¤›’nda bir yetkilinin geri dönüfle
karfl›l›k kendilerinden 300 milyon rüflvet ald›¤›n›,
kiralad›klar› kamyonlar›n ücretini vermek için
hayvanlar›n› satt›¤›n› belirten Gök, “Alaydaki askerler
koyunlar›m›z› yaya götürmemize izin
vermeyeceklerini söyledi. Hem koyunlar hem de ev
eflyalar›m›z› tafl›mak için kamyon tuttuk. fiimdi ah›r
olarak kullan›lan bir yerde kal›yoruz” dedi.

Geri dönüflün önündeki en önemli engellerden biri de
boflalan köylere ait topraklara ve tarlalara korucular
taraf›ndan el konulmas› oldu. Göç-Der baflkan› fiefika
Gürbüz Aral›k ay› bafl›nda yapt›¤› aç›klamada köyüne
dönmek isteyenlerin birtak›m fiili engellerle
karfl›laflt›klar›n› belirterek “Köylerine dönmek isteyen
insanlar›n önündeki engellerin bafl›nda OHAL’den
kaynaklanan uygulamalar geliyor. Korucular ise ikinci
büyük engel. Köylerinden ayr›lan birçok köylünün
topra¤› korucular taraf›ndan zaptedilmifl durumda. Bu
topraklar› geri vermemek için toprak sahiplerinin
köylerine dönmelerine engel olmaya çal›fl›yorlar”
dedi.

Geri dönüfl için HADEP Mersin ‹l Örgütü Göç
Komisyonu’na baflvuran Kayran ailesi Siirt’in Pervari
ilçesine ba¤l› Tosuntarla köyü Aramis mezras›nda
bulunan tapulu arazilerinin Palamut köyü Muhtar›
Mustafa Pervari ile korucular taraf›ndan ifllendi¤ini ve
ellerinden alamad›klar›n› belirttiler.

23 Kas›m tarihli 2000’de Yeni Gündem gazetesinde
ç›kan “Koruculara Büyük Arpal›k” bafll›kl› habere göre
koruculu¤u kabul etmeyen sakinleri 1994 y›l›nda
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askerlerce göç ettirilen Siirt’in Eruh ilçesine ba¤l›
Payaml›, Çimenbafl› (Merge), Awanas (Avanos),
Bölüklü, Kas›rcelo, fi›dada, Kufldal› ve Bilgili köyleri
Çizmeli köyü korucubafl› Selman Keskin taraf›ndan
K›rivan afliretine mensup göçerlere kiraya verildi.
Keskin, sözkonusu köylerin bir y›ll›k kullan›m›na
karfl›l›k göçerlerden 20 milyar ald›.

Payaml› köyü muhtar› Muhittin Polat, arazilerine 1994
y›l›ndan bu yana korucular taraf›ndan el konuldu¤unu
ve meyve a¤açlar›n›n kesildi¤ini belirterek, “Her y›l
bizim a¤açlar› keserek sat›yorlar. Onlar›n bu talan›
nedeniyle köyde meyve a¤ac› kalmad›. Bu yetmezmifl
gibi flimdi de arazilerimizi ve evlerimizi baflkalar›na
kiralam›fllar” dedi.

Muhtar Polat, korucular hakk›nda dava açacaklar›n›
söyledi. Payaml› köyünün eski sakinlerinden Bedri
Polat da, koruculu¤u kabul etmedikleri için asker ve
korucular›n bask›lar›yla topraklar›n› terk etmek
zorunda kald›klar›n›, yerlefltikleri Siirt’te zorluklar
içerisinde olduklar›n› söyledi. Polat flöyle konufltu:
“Köyümüze dönebilmek için flimdiye kadar yetkililere
defalarca baflvuruda bulunduk. Fakat dönüfl için hala
bir cevap alamad›k. Biz de evimize dönmeyi
beklerken korucular köyümüzü satm›fl. Göçerlerle
konufltuk. Selman Keskin’e 2 milyar peflin para
verdiklerini söylüyorlar. ‘Param›z› verin biz de
köyünüze gitmeyiz’ dediler. Valinin olaya el
koymas›n› bekliyoruz” Bölüklü köyünden ‹zzettin
Dündar, Çimenbafl› (Merge) köyünden Abdullah ve
Kardi Ak›n da kendilerinden habersiz topraklar›n›
kiraya veren korucular hakk›nda suç duyurusunda
bulunacaklar›n› bildirdiler.

Siirt’in Eruh ilçesine ba¤l› boflalt›lan Bilgili köyü
civar›ndaki Merge mezras›ndan Siirt’e ve Eruh’a göç
etmek zorunda kalan 19 kifli köylerindeki a¤açlar›n
korucular taraf›ndan kesildi¤ini belirterek Mart ay›nda
Siirt Cumhuriyet Savc›l›¤›na suç duyurusunda
bulundu. Köylüler dilekçede 1999 y›l› yaz aylar›ndan
itibaren Çizmeli köyünden korucubafl› Ahmet Keskin,
Tahir Keskin, Selman Keskin, Kemal Keskin ile
Hüseyin Keskin adl› korucular›n a¤açlar›n› keserek
Siirt’e getirip satt›klar›n› iddia ettiler. Korucular›n
köylerinden flimdiye kadar milyarlarca lira tutar›nda
a¤aç kestiklerini söyleyen Reflit Akan adl› köylü
“Korucular boflalt›lan Kufldal›, fiaura, Payaml›, fi›dada
ve Bölüklü köylerinde bulunan a¤açlar› da kestiler.
Kesilecek a¤aç kalmad›” dedi

HADEP Tunceli ‹l Baflkan› Alican Önlü, 30 Eylül günü
yapt›¤› aç›klamada, Naz›miye’ye ba¤l› Büyük Yurt ve
Ball›ca köylerinin Naz›miye Garnizon Komutan›
taraf›ndan boflalt›lmas› için halka bask› yap›ld›¤›n› ve
Merkeze ba¤l› Çalk›ran köylülerine verilen 4 ayl›k
köye dönüfl izninin 2. ay›nda tekrar Merkez Jandarma
Komutan› taraf›ndan iptal edildi¤ini ve köyün
boflalt›ld›¤›n› belirtti. 

3.6. Sivil Giriflimler

Diyarbak›r Valili¤i, Büyükflehir Belediyesi, Dicle
Üniversitesi, Sa¤l›k Müdürlü¤ü ve Tabip Odas›
öncülü¤ünde Diyarbak›r’da bir araya gelen, 35 resmi
kurum ve kurulufl, göçe ba¤l› çevre ve sa¤l›k sorunlar›
ve çözüm önerilerini bir raporda toplad›. Temmuz
ay›nda aç›klanan rapor, e¤itimsizlik, iflsizlik ve
yoksullu¤un, do¤uda göç yaflanan illerin en önemli
problemi oldu¤unu ortaya koydu. Raporda, “1995’ten
bu yana göç olgusu azald›. Ancak iflsizlik, yoksulluk
ve e¤itimsizlik önemli bir sorun olarak devam ediyor.
Yan› s›ra çocuk yaz ishalleri, tifo, dizanteri ve parazit
gibi hastal›klar da büyük tehlike olarak duruyor.
Belediye, Sa¤l›k Müdürlü¤ü ve Milli E¤itim
Müdürlü¤ü’nün kaynak ve personel s›k›nt›s› da halen
sürüyor” denildi. Raporda sorunlar flöyle s›raland›: 

“G›da sat›fllar› aç›kta yap›l›yor. Denetimler yetersiz.
Kentin belirli bölgelerinde tar›msal alanlarda
kanalizasyon suyunun kullan›m› sürüyor. Su ve g›da
ile bulaflan hastal›klar›n sürveyans›nda ve bildiriminde
var olan kurumsal eksiklikler sürüyor. Hastal›k
örtüsünde çocuk yaz ishalleri, tifo, dizanteri ve
paraziter hastal›klar da büyük tehlike olarak duruyor.”

HADEP Siirt ‹l Örgütü taraf›ndan 26 A¤ustos günü
“Göç Sorunu ve Köy-kent Projesi” konulu bir panel
düzenlendi. Panele konuflmac› olarak HADEP Genel
Sekreter Yard›mc›s› Ali R›za Yurtsever ile ‹HD
Diyarbak›r Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Çetin kat›ld›.

Ali R›za Yurtsever, 15 y›ll›k savafl ve çat›flmalar
nedeniyle onbinlerce insan›n yerlerinden göç etmek
zorunda kald›¤›n› belirterek, “Sadece Siirt ilinde 5 bin
486 kifli HADEP Göç Komisyonu’na köye dönüfl için
baflvurdu. Bu insanlar›n zararlar›n› yetkililer tespit
etmeli ve karfl›l›¤› ödenmelidir” dedi.

Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile Bilimsel E¤itim
Sanat ve Kültür Vakf›’n›n ‹zmir’deki gecekondu
bölgelerinde yürüttü¤ü anket çal›flmalar› hakk›nda
bilgi veren Prof. Dr. ‹brahim Arma¤an gecekondularda
yaflayanlar aras›nda birinci s›ray› yüzde 37 ile Do¤u
ve Güneydo¤u Anadolu bölgesinden göç edenlerin
oluflturdu¤unu belirtti. Göç ma¤durlar›na yöneltilen,
“Kendinizi ‹zmirli hissediyor musunuz” sorusuna,
yüzde 82’sinin “hay›r” yan›t›n› verdi¤ini belirten Prof.
Dr. Arma¤an, “‹zmir’de bulunmaktan mutlu
musunuz” sorusuna ise yüzde 54’ünün “hay›r”
dedi¤ini belirtti. Gecekondularda yaflamak zorunda
kalanlar›n büyük bir bölümünün kendilerini “yaln›z,
kente yabanc› ve d›fllanm›fl” hissetti¤ini dile getiren
Prof. Arma¤an, göç edenlerin en önemli
flikayetlerinden birinin de “çocuklar›n›n geleneksel
de¤erlerinden kopmalar›” ve “ailelerin da¤›lmas›”
oldu¤unu ifade etti.

Anket çal›flmas›nda OHAL ve koruculuk sisteminin
yüzde 90 gibi büyük bir ço¤unluk taraf›ndan
tamamen kald›r›lmas›n›n talep edildi¤ine dikkat çeken
Prof. Dr. Arma¤an, “Halk, OHAL ve koruculuk
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sisteminin çat›flmal› bir ortam yaratt›¤›n› söylüyor. Bu
uygulaman›n tamamen kalkmas› gerekti¤ini ve
güvenlikle hiçbir ilgisinin olmad›¤›n› düflünüyor.
Toplumsal bar›fla da büyük bir darbe vurdu¤una
inan›yor” dedi. Göç etmek zorunda kalanlardan 35
yafl›n üzerindekilerin yüzde 48’inin, köylerine
kesinlikle geri dönmek istediklerini vurgulayan Prof.
Arma¤an, “Ama flartlar› var. Devletin can
güvenliklerini sa¤lamas›n› istiyorlar” dedi. Prof.
Arma¤an, buna karfl›n 35 yafl›n alt›ndakiler aras›nda
geri dönüfl iste¤inin azald›¤›n› tespit ettiklerini belirtti.

3.7. Zorunlu Göç ve ‹ltica Hakk›

Asya ve Avrupa ülkeleri aras›ndaki s›¤›nmac›
trafi¤inde önemli geçifl noktalar›ndan biri olan
Türkiye’de 2000 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 Sözleflmesine
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.

Resmi kay›tlara göre 2000 y›l›nda Emniyet Genel
Müdürlü¤ü, Jandarma Genel Komutanl›¤› ve Kara
Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n sorumluluk alanlar›nda
toplam 94 bin 514 “kaçak göçmen” yakaland›.
BMMYK verilerine göre Türkiye’ye 2000 y›l›nda 5 bin
777 kifli s›¤›nma hakk› talebinde bulundu.

Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nün aç›klad›¤› rakamlara
göre Türkiye’ye en çok yasad›fl› göç veren ülkelerin
bafl›nda Moldova yer ald›. 2000 y›l›n›n ilk alt› ay›nda
Türkiye’de 3 bin 860 kaçak Moldoval› yakaland›. Bu
ülkeyi, 3 bin 443 kifliyle ‹ran, 3 bin 89 kifliyle Irak, bin
907 kifliyle Afganistan, bin 786 kifliyle Romanya, bin
637 kifliyle Pakistan, bin 517 kifliyle Ukrayna, bin 481
kifliyle Rusya Federasyonu ve bin 330 kifliyle
Gürcistan takip etti. Bu arada bin 78 Türk de ülkeyi
yasad›fl› yollardan terk etmek isterken gözalt›na al›nd›
ve haklar›nda yasal ifllem yap›ld›.

Türkiye’de s›¤›nmac› ve göçmen trafi¤ine karfl›
önlemler, 2000 y›l›nda da yakalanan kiflilerin
gözalt›na al›narak s›n›rd›fl› edilmesinden ibaret kald›.

Gemi, otobüs veya TIR’larla Türkiye’den Avrupa
ülkelerine kaçmaya çal›flan çok say›da yabanc›
göçmen gözalt›na al›nd›. Van’da son bir y›l içinde
s›n›r bölgelerine yak›n olan Baflkale, Özalp ve
Çald›ran ilçelerinin s›n›ra yak›n köylerinde
gerçeklefltirilen operasyonlarda, yurda kaçak yollarla
girifl yapan 5 bin 785 ‹ran, bin 236 Afganistan, 273
‹ran ve 306 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 7
bin 600 yabanc› uyruklu kifli ile onlara “yard›m ve
yatakl›k yapt›¤›” iddia edilen 165 Türk’ün yakaland›¤›
bildirildi.

Yetkililer, kaçak girifllerin yüzde 95’inin Baflkale’nin
‹ran s›n›r›na s›f›r noktada bulunan K›z›lca köyü
civar›ndan gerçekleflti¤ini belirterek, yakalanan ve
sorgulamalar› yap›lan 7 bin 600 kifliden 33’ünün
tutuklanarak cezaevine konuldu¤unu, di¤er 7 bin 567
kiflinin ise Pasaport Kanunu’na muhalefet suçundan
ifllem yap›larak ülkelerine gönderildiklerini bildirdi.

‹stanbul’da da 2000’in ilk 10 ay› içerisinde 12 bin
921 kaçak göçmenin yakalanarak s›n›r d›fl› edildi¤i,
göçmenlerden 3 bin 174’ünün ‹ran ve Irak uyruklu
olduklar› bildirildi.

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. Ekim ay›nda
Roma’da “‹nsan Kaçakç›l›¤› ile Mücadele Konferans›”
düzenlendi. Konferansa Türkiye’den dönemin Adalet
Bakan› Hikmet Sami Türk kat›ld›. Türk, konferansa
gitmeden önce havaalan›nda bir aç›klama yapt›. Suç
ve terör örgütlerinin, baz› insanlar›, umutlar›n› kötüye
kullanarak refah düzeyi yüksek ülkelerde ifl bulma,
oturma izni ve iltica hakk› sa¤lamak üzere, Bat›
Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika veya Avustralya
gibi hedef ülkelere ulaflt›rma vaadiyle kand›rd›¤›na
dikkat  çekti ve flunlar› söyledi:

“Ço¤u zaman ellerindeki paralar› al›nan bu insanlar›n
bir bölümü, yasad›fl› yollardan transit olarak geçtikleri
ülkelerde yakalanmakta, bir bölümü yollarda
yaflamlar›n› kaybetmekte, hedeflerine varabilme
flans›n› elde edenlerin büyük ço¤unlu¤u ise
yaflamlar›n› sürdürebilmek için suç ifllemeye
yönlendirilmekte, kad›nlar ve çocuklar cinsel
istismar›n kurban› olmaktad›r. Do¤u ile bat› aras›nda
bir köprü oluflturan Türkiye, bir yandan co¤rafi
konumu, öbür yandan komflu ülkelerdeki siyasal
istikrars›zl›klar ve kar›fl›kl›klar nedeniyle bu yasad›fl›
göç trafi¤inde transit ülke olarak görülmektedir. Bu
durum, yasad›fl› insan kaçakç›l›¤› ile mücadelede
Türkiye’ye önemli görevler yüklemektedir.”

Adalet Bakan› Türk, ‹talya’daki konferansta yapaca¤›
konuflmada, Türkiye’nin yasad›fl› insan kaçakç›l›¤›
konusundaki görüfllerini ve bunun önlenmesi
yolundaki çabalar› anlataca¤›n›, insan kaçakç›l›¤› ile
etkili bir mücadelenin ancak iyi niyetli ve yak›n bir
uluslararas› iflbirli¤iyle gerçeklefltirilebilece¤ini dile
getirece¤ini kaydetti.
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‹talya ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan düzenlenen
konferansa Türkiye’nin yan›s›ra, Arnavutluk,
Romanya, Ukranya, Moldova Cumhuriyeti,
Makedonya, Çin ve Nijerya hükümet temsilcileri
kat›ld›. Konferansa sunulan bir raporlarda insan
ticaretinin özellikle Balkanlarda Türk mafyas› eliyle
bir sektör durumuna getirildi¤ine dikkat çekildi.
Türkiye’nin mafyaya karfl› gerekli önlemleri almad›¤›
vurgulanan raporlarda, insan ticaretiyle birlikte
uyuflturucu ticaretinin de önünün al›namad›¤›
belirtildi. ‹nsan ticaretinde geçen y›llara oranla yüzde
50 oran›nda art›fl kaydedildi¤i bildirilen raporlarda
özellikle Balkanlar üzerinden ço¤unlukla Kürtleri
kapsayan göçün engellenmesi için ilgili ülkelerin
somut kararlar ve önlemler almas› gerekti¤i
kaydedildi.

Göçmen ve S›¤›nmac›lar›n Yaflam Hakk›

Bas›nda yer alan haberlere göre 2000 y›l›nda Türkiye
topra¤›ndan geçen mülteci adaylar›ndan en az 55’i
bo¤ularak, vurularak ya da donarak hayat›n› kaybetti.

Bodrum’dan (Mu¤la) Yunanistan’›n ‹stanköy adas›na
geçmeye çal›flan 8 Kuzey Irakl› mülteciyi tafl›yan
tekne bilinmeyen bir nedenle batt›. Mültecilerin ve
tekne sahibi ‹smail Özgüvenlik’in cesetlerinin, 25
Mart günü Kos adas›nda bulundu¤u bildirildi.

10 May›s günü A¤r›’n›n Do¤ubeyaz›t ilçesi
yak›nlar›nda Türkiye-‹ran s›n›r›n› geçmeye çal›flan 153
mülteciye askerler taraf›ndan atefl aç›ld›. Olayda
Bangladefl uyruklu Muhammet Cihangir, Muhammet
Sebu, Ahmet Aflkaraluet, Salim Rahimi, soyad›
belirlenemeyen Makbul, Afganistan uyruklu Necip
Nevbu, Nur Muhammeta¤a, Nas›r Ahmet ve Pakistan
uyruklu Ali Asker adl› mülteciler öldü. ‹shak R›zai,
Mahmut Eflref, Muhammet Bilal, Ahmet Akbarni ve
Mehmet Ali Fazlu adl› mülteciler ise yaraland›. 50
Afganistan, 37 Pakistan, 52 Bangladefl uyruklu 139
kifli ise savc›l›¤a sevk edildi. A¤r› Vali Vekili Yusuf
Faz›l Demir, mültecilere terörist san›larak atefl
aç›ld›¤›n› söyledi.

24 Haziran günü Türkiye’nin güneyinden Hezil Çay›
üzerinde s›n›r› geçmeye çal›flan 3 kifliye askerler

taraf›ndan atefl aç›ld›. Olayda Süleymaniye (Kuzey
Irak) do¤umlu Cemal Muhari adl› kiflinin öldü¤ü ve
Mustafa Baran ve Ziyan Baran adl› kiflilerin
yaraland›¤› bildirildi.

A¤r›’n›n Do¤ubeyaz›t ilçesi s›n›r›nda 28 Haziran günü
‹ran’dan Türkiye’ye kaçak olarak girmeye çal›flan
Muhammet Arif (23) adl› Afganl› mülteci may›na
bast›. A¤›r yaralanan Muhammet Arif hastaneye
kald›r›ld›.

18 Temmuz günü Suriye’den Türkiye’ye geçmek
isteyen Muhammet Feysa ve kimli¤i belirlenemeyen
bir kifli Hatay’›n Yaylada¤› ilçesi yak›nlar›nda askerler
taraf›ndan aç›lan atefl sonucu öldü.

Hakkari’nin Çukurca ilçesi yak›nlar›ndan 11 A¤ustos
günü Türkiye’ye girmeye çal›flan 4 Kuzey Irakl› Kürde
askerler taraf›ndan atefl aç›ld›. Atefl sonucu Irak’›n
Erbil kentinden geldi¤i belirlenen Halil Kaz›m adl›
kiflinin öldü¤ü, Muhammed Yama, Rezayi Yama ve
ad› ö¤renilemeyen bir kiflinin yaraland›¤› bildirildi.

26 A¤ustos günü Bodrum ile Yunanistan’›n ‹stanköy
adas› aras›nda kaçak mültecileri tafl›yan bir tekne,
kötü hava koflullar› nedeniyle batt›. Teknede 18 Irakl›,
5 Afgan, 8 ‹ranl› ve uyru¤u belirlenemeyen 1
yolcunun bulundu¤u bildirildi. Teknedeki yolculardan
7’sinin kurtar›ld›¤› ve tekne kaptan› Tevrat Yan›k’›n
tutukland›¤› ö¤renildi.

13 Kas›m günü A¤r›’n›n Do¤ubeyaz›t ilçesi
yak›nlar›nda Türkiye-‹ran s›n›r›n› geçmeye çal›flan 17
kifliye dur ihtar›na uymad›klar› gerekçesiyle askerler
taraf›ndan atefl aç›ld›. Olayda kimlikleri
ö¤renilemeyen Bangladefl uyruklu iki kifli öldü, 3 kifli
yaraland›. Di¤er 12 mültecinin ise gözalt›na
al›nd›klar› ö¤renildi.

Aral›k ay› bafl›nda Van’›n Baflkale ilçesine ba¤l›
Nobirin köyü yak›nlar›nda Türkiye-‹ran s›n›r›n› kaçak
yollarla geçmeye çal›flan ‹ran ve Afganistan uyruklu
100 kadar mülteciden 5’i, donarak öldü. Bölgeye
giden askerlerin 45 mülteciyi gözalt›na ald›¤›, 50
mültecinin ise askerlere yakalanmadan Van’a ulaflt›¤›
bildirildi.

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2000 Zorunlu Göç

80 Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›



Türkiye’de 2000 y›l›nda kifli güvenli¤inin sa¤lanmas›
için olumlu ad›mlar at›lmad›¤› gibi aksine k›s›tlay›c›
uygulamalar gündeme geldi. Cezaevlerinde bask›lar›n
t›rmand›¤› bu dönemde, F tipi cezaevlerine geçifl
haz›rl›klar›, cezaevlerine düzenlenen operasyonlar
toplumsal gerilimi art›rd›. Kolluk güçlerinin iflkence
uygulamalar›nda da azalma görülmeyen 2000 y›l›nda,
iflkence yapanlar›n cezaland›r›lmas› yönünde ad›m
at›lmad›. 

a) Meclis ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu

TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu’nun
çal›flmalar›, 2000 y›l›nda kamuoyu gündeminde
önemli bir yer tuttu. 29 fiubat günü Komisyon Baflkan›

Sema Piflkinsüt, üyeler ANAP Milletvekili Emre
Kocao¤lu ve DYP Milletvekili Kadir Bozkurt, Bak›rköy
Kad›n ve Çocuk Cezaevi’nde yapt›klar› incelemenin
ard›ndan mahkumlar›n verdi¤i bilgiler üzerine
Gaziosmanpafla Küçükköy Polis Karakolu’na bask›n
düzenlediler. Bask›nda falaka ve ask› bulundu.
Milletvekillerinin iflkence aletlerine el koymak
istemesi üzerine, milletvekilleri ile Karakol Amiri
aras›nda tart›flma ç›kt›. Karakol Amiri’nin “iflkence
aletlerini ilk kez gördü¤ünü ve ne ifle yarad›¤›n›
bilmedi¤ini” iddia etti¤i ö¤renildi. Bir süre sonra
karakola gelen Gaziosmanpafla ‹lçe Emniyet Müdürü
ve ‹stanbul Emniyet Müdür Yard›mc›s›’n›n da kat›ld›¤›
tart›flma sonucunda milletvekilleri bulduklar› iflkence
aletlerini tutanak tutarak ald›lar. ‹flkence aletleri,

milletvekilleri taraf›ndan Ankara’ya getirildi. 

Komisyonun el koydu¤u iflkence aletlerinin Meclis’e
getirilmesi de sorun yaratt›. Paketlenemedi¤i için
aç›kta getirilen falaka, Meclis ana binas› kap›s›
giriflinde polislerin dikkatini çekti. Polisler falakay›
içeri almak istemediler. Piflkinsüt devreye girerek
falakan›n komisyona ait bir delil oldu¤unu bildirdi.
Bunun üzerine falaka kap›da polisler taraf›ndan
tutanak tutularak binaya al›nd›.

Komisyon Baflkan› Sema Piflkinsüt, 2 Mart günü
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, ‹stanbul
Gaziosmanpafla Küçükköy Karakolu’nda3 bulduklar›
ask› aleti konusunda bilgi verdi. Bak›rköy Kad›n ve
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Siyasi Kültürümüzde Zulüm ve ‹flkence/Taner Akçam (‹letiflim Yay›nlar›-‹stanbul)
“Meclis’te ‹flkence Tart›flmalar›” bölümünden
1910 y›l›nda, komplo haz›rl›klar› içinde olduklar› gerekçesiyle içlerinde milletvekillerinin de oldu¤u genifl bir tutuklama
yap›l›r. San›klara iflkence yap›l›r. ‹flkence görenlerden Milletvekili R›za Nur, Bekir A¤a Bölü¤ünde iflkence aleti olarak
kullan›lan bir sopa ile k›rbac› ve iflkence sonucu düflen t›rna¤›n› hapisane d›fl›na kaç›rmay› baflar›r.1 Sorun Millet Meclisi
gündemine getirilir ve bu aletler, t›rnakla beraber Meclis kürsüsünden gösterilir. Konu üzerine yap›lan uzun tart›flmalardan,
iflkencenin son derece yayg›n olarak uyguland›¤› gerçe¤inin yan›s›ra, bu tür soruflturmalar›n devlet organlar› d›fl›na
kayd›r›ld›¤›n› da ö¤renmekteyiz. 
Tutuklanan R›za Nur’u ziyaret etmek isteyen milletvekili arkadafllar›, resmi olarak tutuklamalardan sorumlu görülen dönemin
S›k›yönetim Komutan›ndan ilginç bir cevap al›rlar: “Bu konuda size yard›mc› olamam, çünkü gizli ekibin soruflturmas›ndan
resmen biz bilgi sahibi de¤iliz. Bu soruflturma bizim yönetimimizde yap›lm›yor.”2 Meclis kürsüsünden bu aç›klamalar›
yapan Milletvekili Fikri Lütfi Bey, tutuklamalar›n da resmi organlarca yap›lmad›¤›n› örnekleriyle aktar›r. Bu aç›klamalardan da
anlafl›laca¤› gibi, ‹ttihat ve Terakki iktidar›, muhalefeti izleyen, tutuklayan ya da tutuklatan gizli ve yasad›fl› bir örgüt
kurmufltur. Ve soruflturmalar bizzat bu yasad›fl› kurulufl taraf›ndan yap›lmaktad›r. 
‹flkence metodlar› da tek tek anlat›l›r. ‹flkenceler nedeniyle akl›n› oynatanlar›n, dili tutulanlar›n, ayaklar› kangren olanlar›n,
intihara teflebbüs edenlerin tek tek isimleri verilir. Baz› san›klar›n, Bekir A¤a Bölü¤ü’nde, üç ay boyunca, ayaklar›nda elli
kiloluk demir oldu¤u halde yat›r›ld›klar› dile getirilir. Bilinen iflkencelerin d›fl›nda, san›klar› birbirlerine iflkence ettirmek
yoluna da gidilmifltir. 

1 Kitaptan al›nan dipnot “Hapisaneden ç›karken zindanc› Mülaz›m
Salim’in zavall›, masum...mevkuflar›n› dövdü¤ü kanl› k›z›lc›k de¤ne¤i
ile ham deriden yap›lm›fl k›rbac›n› jandarma Mustafa’ya odas›ndan
çald›rd›m. Yata¤›m›n pamu¤u içine soktum. Evime getirdim. Lütfi
Fikri’yi ça¤›rtt›m...de¤nekle k›rbac› verdi. Lütfi Fikri bir mebusun
haks›z olarak aylarca hapsedilmesi hususunda hükümetten bir istizah
yapt›. Bu k›rbaç ile de¤ne¤i kürsüden gösterdi. (Dr. R›za Nur)
2 Kitaptan al›nan dipnot Ali Nejat Ölçen
3 Gaziosmanpafla Küçükköy Karakolu’nda görev yapan polisler
hakk›nda iflkence davalar› bulundu¤u ortaya ç›kt›. Avukat Fatma
Karakafl’›n verdi¤i bilgiye göre, 11 Temmuz 1998 tarihinde gözalt›na
al›nan M.Y. (16) adl› gence yap›lan iflkence nedeniyle Hakan Savafl,
Gökhan fiimfleko¤lu, Hikmet Yaflar Aflkar ve Diyarbak›r’da görev
yapan Zakir Alt›ntafl hakk›nda Eyüp A¤›r Ceza Mahkemesi’nde dava
aç›ld›. 1998 y›l› Temmuz ay›nda gözalt›na al›nan Erkan Bolat, Osman
Yaz›c› ve Kadir Sa¤›n adl› gençlere iflkence yapt›klar› gerekçesiyle
Zekai Yaz›c›, Zakir Alt›ntafl ve ‹smail Köker adl› polisler hakk›nda
aç›lan davan›n da sürdü¤ü bildirildi. 



Çocuk Cezaevi’nde 267 çocukla yapt›klar›
görüflmelerden sonra 28 fiubat gecesi, baz› karakollara
gittiklerini ve bir karakolda söz konusu aleti
bulduklar›n› belirten Sema Piflkinsüt, çocuk
mahkumlar›n anlatt›klar› iflkence olaylar›nda zaman
ve mekan tariflerinin do¤ru oldu¤unu ifade etti.
Piflkinsüt, bir soru üzerine “Cinayet d›fl›ndaki
olaylardan gelen bütün çocuklar kötü muamele
gördüklerini ifade ediyorlar. Çocuklar heyecanl› bir
flekilde titreyerek, ç›r›lç›plak nas›l soyulduklar›n› ve
kötü muamele s›ras›nda neler hissettiklerini gözleri
dolu dolu bizlere anlatt›lar” dedi. 

Sema Piflkinsüt, karakoldan alarak Meclis’e getirdikleri
iflkence aletlerini “bütün polise maledilebilece¤i”
gerekçesiyle gazetecilere göstermedi. 

Bu arada ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nün ISO 9002
belgesi almaya çal›flt›¤› ancak iflkence aletlerinin
bulunmas›yla bunun tehlikeye düfltü¤ü bildirildi.
‹stanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir’in de
Küçükköy Karakolu amirlerini “iflkence aletlerini
yakalatt›klar› için” azarlad›¤› bildirildi. Karakolda
bulunan iflkence aleti ile ilgili soruflturman›n
sürdü¤ünü belirten ‹stanbul Valisi Erol Çak›r ise “Her
kurumda, her iflyerinde, kötü muamele olabilir. Birisi
bir sopa bulmufl. Ne oldu¤u, nerede kullan›ld›¤›, kime
tatbik edildi¤i bilinmiyor. Türkiye bir hukuk devletidir.
Polisleri flüphe alt›nda b›rakmak do¤ru de¤il. Çok
de¤erli arkadafllar›m›z var. Bu çal›flma münferit bir
olay, büyütmeye gerek yok” dedi.

Komisyon üyeleri, 3 Mart gecesi ‹stanbul’da iflkence
yap›ld›¤› bildirilen 4 karakola daha bask›n düzenledi.
Komisyon üyelerinin karakollarda iflkence aleti
bulamad›¤› ancak “iflkence gördü¤ünü söyleyen
tutuklular›n tariflerinden yola ç›k›larak incelenen baz›
mekanlarda ask›lar için aç›lm›fl delikler ve çukurlar
buldu¤u”, bunlar›n üzerine koltuk konularak
kapat›lmaya çal›fl›ld›¤› bildirildi.

Karakollar›n tümünde teftifl haz›rl›¤› yap›ld›¤›n›
söyleyen komisyon üyesi Emre Kocao¤lu, “‹flkence
iddialar›n›n ‘bir sopa’ diye geçifltirilecek kadar küçük
olmad›¤›n› gördük” dedi. Emniyet Genel Müdürü
Turan Genç ise, komisyonun ‹stanbul Gaziosmanpafla
Küçükköy Karakolu’nda iflkence aleti bulmas›n›
de¤erlendirirken “Filistin ask›s› söz konusu de¤il.
Karakolun bir tanesinin deposunda birfley bulundu, ne
oldu¤unu müfettifller araflt›r›yor. ‹stanbul’da yüzlerce
binlerce karakol var. Bir tanesinin deposunda eskiden
kalma böyle birfley bulunmufl. Eski mi yeni mi,
müfettifller onu araflt›r›yor” dedi. 

Komisyon Baflkan› Sema Piflkinsüt ile milletvekilleri
Emre Kocao¤lu ve Kadir Bozkurt, 5 Mart günü
düzenledikleri bas›n toplant›s›nda, incelemeleri
hakk›nda bilgi verdiler. Sema Piflkinsüt, Bak›rköy
Kad›n ve Çocuk Cezaevi’nde görüfltükleri
mahkumlardan yüzde 80’inin kötü muameleden

yak›nd›¤›n›, yüzde 10’unun kötü muamele
görmedi¤ini söyledi¤ini, yüzde 10’unun ise sustu¤unu
bildirdi. Ask› aletini gazetecilere göstermeyen ancak
ayr›nt›l› biçimde tarif eden Sema Piflkinsüt, Adalet,
‹çiflleri ve Sa¤l›k bakanl›klar› aras›nda imzalanan
protokol uyar›nca savc›lar›n üç ayda bir karakollarda
denetleme yapt›¤›n› ancak, “her fley düzgün”
biçiminde rapor tuttuklar›n› bildirdi. Piflkinsüt,
“düzgün” raporu verilen karakollarda “nezarethane
defterlerinde kaz›nt›lar, silintiler, de¤ifliklikler
gördüklerini, zanl›lar›n avukatlar›yla
görüfltürülmedi¤ini, doktor raporlar› bulunmad›¤›n›”
ifade etti. Piflkinsüt, bir karakolda “esrar
bulundurduklar›” gerekçesiyle gözalt›na al›nan
çocuklarla görüfltüklerini belirterek flöyle konufltu:

“Çocuklara kötü muamele görüp görmediklerini
sorduk. Birkaç kez bu karakola geldiklerini, daha
önce iflkence gördüklerini ancak bu kez kendilerine
iyi davran›ld›¤›n› anlatt›lar. Hatta birisi ‘O kadar
utand›k ki, bu kez suçumuzu kendili¤imizden
söyledik’ dedi. ‘Bunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz’ diye
sordu¤umuzda ‘Galiba Avrupa Birli¤i’ne girdik’
karfl›l›¤›n› verdi”

Vali Çak›r’›n sözlerini de elefltiren Piflkinsüt, iflkenceye
“münferit” demenin “iflkenceyi masum göstermek”
anlam›na geldi¤ini savundu. Bulduklar› malzemenin
“eski-yeni” diye geçifltirilemeyece¤ini, kendilerine
ulaflan mektuplardan de¤iflik zamanlarda, de¤iflik
kifliler üzerinde kullan›ld›¤›n›n belirlendi¤ini
kaydeden Sema Piflkinsüt, “Konu iki görevlinin aç›¤a
al›nmas›, faturan›n onlara ç›kar›lmas› ile
kapanmayacak kadar önemlidir” dedi.

Adalet Bakanl›¤› Nisan ay› içinde ‹stanbul Küçükköy
Karakolu’nda bulunan iflkence aletleri nedeniyle
soruflturma bafllatt›. ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan da
bafllat›lan soruflturma çerçevesinde, Teftifl Kurulu’nun,
komisyona baflvurarak “‹flkence aletlerinin kimin
üzerinde ne zaman kullan›ld›¤›na” iliflkin bilgi
istedi¤i, ancak, komisyonun, görüflülen çocuklar›n
adlar›n› “deflifre olmamalar› için” vermedi¤i bildirildi. 

Ekim ay›nda ise Gaziosmanpafla Cumhuriyet Savc›l›¤›
taraf›ndan aç›lan soruflturmada, ma¤durlar›n
isimlerine ulafl›lamad›¤› için ilerleme sa¤lanamad›¤›
bildirildi. Ayn› tarihlerde aç›klama yapan ‹HD ‹stanbul
fiubesi ‹flkenceyi ‹zleme Komisyonu üyesi K›vanç Sert,
1999 y›l›nda 7 kiflinin söz konusu karakolda iflkence
gördüklerine iliflkin derne¤e baflvurduklar›n› ancak bu
kiflilerin “devlet güvencesi” olmadan
konuflmayacaklar›n› söylediklerini belirterek, “Karakol
civar›nda oturan insanlar karakolda iflkence gören
kiflilerin ac› seslerini duyduklar› için uyuyamad›klar›n›
söylüyorlar. ‹nsanlar do¤al olarak korkuyorlar. Böyle
bir durumda biz kimseye ‘mutlaka konuflun’
diyemeyiz. Çünkü biz onlara güvence veremeyiz.”
dedi. 
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TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu’nun
Bak›rköy Kad›n ve Çocuk Tutukevi ile baz›
karakollarda yapt›¤› incelemeye iliflkin raporu, 3
May›s günü yap›lan toplant›da oybirli¤i ile kabul
edildi. Komisyon Baflkan› Sema Piflkinsüt, 3 May›s
günü düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda rapor hakk›nda
bilgi verdi. Raporda, karakollarda yap›lan
incelemelere iliflkin flu bilgilere yer verildi: 

“32 karakol hakk›nda flikayet bulunuyor. En çok
flikayet edilen 5 tanesinde incelemelerde bulunuldu.
Kad›köy Yelde¤irmeni, Gaziosmanpafla Küçükköy
fiehit Tevfik Aslan, Üsküdar Çinili, Ümraniye Dudullu
ve Maltepe fiehit Saffet Okumufl Gülsuyu Karakolu.
Çinili d›fl›ndaki bütün karakollarda, kötü muamele
devam ediyor. Bunlar iflkence aletlerinin yerleri ve
odalar›yla tespit edildi. ‹stanbul’da bir emniyet
müdürü, iflkenceyi bir emir ile durdurabileceklerini,
ancak bu durumda da suç patlamas› yaflanaca¤›n›
belirtti.” 

Sema Piflkinsüt, May›s ay›nda Adalet Bakan› Hikmet
Sami Türk’e haz›rlad›klar› raporlar› sundu. Piflkinsüt,
görüflmede ayr›ca 1998 y›l› Nisan ay›nda fianl›urfa
Merkez Kapal› Cezaevi’nde yapt›klar› inceleme
s›ras›nda Suphi Diltafl adl› adli hükümlünün iflkence
görmesi nedeniyle yapt›klar› suç duyurusu sonucunda
aç›lan davada beraat eden 16 polis ve bir doktorun
yeniden yarg›lanmas›n› istedi.

Komisyonun Batman’da yapt›¤› incelemeleri içeren
“Batman Soruflturma, Kovuflturma, Yarg›lama, Ceza ve
‹nfaz› 1998-2000” raporu 15 Haziran günü, Komisyon
Baflkan› Sema Piflkinsüt taraf›ndan aç›kland›. Piflkinsüt
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, Batman’da gözalt›na
al›nan herkesin iflkence gördü¤ünü belirterek, 1998
y›l› ile 2000 y›l› aras›nda soruflturma ve kovuflturma
sistemine ait önemli bir de¤iflmenin olmad›¤›n›
söyledi. Batman Emniyet Müdürlü¤ü’nün de¤iflik
birimlerine ait iç mekanlarda ask› izlerinin
kapat›ld›¤›n› belirten Piflkinsüt, “Ancak, ask› de¤il ama
120 volt civar›nda elektrik verildi¤ini de belirten
bulgulara rastlad›k. Tutuklular da, kendilerine
çocuklar› olmayacak flekilde elektrik verildi¤ini
söylediler” dedi.

TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu Baflkan›
Sema Piflkinsüt 19 Temmuz günü düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda, Komisyon olarak 8.500’ü aflk›n tutuklu
ve hükümlü ile görüfltüklerini belirterek, “Soruflturma
açmak isteyenlere yetecek kadar delile raporlarda yer
verdik. Bunun d›fl›nda bizimle görüflen, iflkence ve
kötü muamele gördü¤ünü ifade eden kiflilerin
isimlerini aç›klama konusunda endifle duyuyorum”
dedi. Tutuklular›n endifle içinde olduklar›n›
vurgulayan Piflkinsüt, “Kendilerini süpürge alt›ndaki
fare gibi hissediyorlar” dedi. Piflkinsüt, ayr›ca
raporlardaki baz› kiflilerin isimlerini bildirmesini
isteyen ‹stanbul fiiflli Cumhuriyet Savc›s› Turgay
Evsen’i Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk’e flikayet etti.

Komisyonun cezaevleri ve karakollardaki inceleme
raporlar› ve iflkence konusu ile 2000 y›l›nda s›k s›k
gündeme gelmesinin koalisyon orta¤› MHP’de
yaratt›¤› rahats›zl›¤a çözüm olarak Ekim ay›nda
Komisyon Baflkanl›¤› DSP’den MHP’ye verildi. DSP’li
Sema Piflkinsüt’ün bu görevden al›nmas›n›n ard›ndan
FP’li milletvekillerinin protesto ederek kat›lmad›klar› 9
Kas›m günü yap›lan seçimde, Komisyon Baflkanl›¤›’na
MHP milletvekili Hüseyin Akgül seçildi.

b) Adli T›p

Türkiye’de “resmi bilirkifli” konumunda olan Adli T›p
Kurumu üzerindeki bask›lar 2000 y›l›nda da sürdü. Bu
dönemde de kolluk görevlilerinin gözalt›ndaki kiflileri
muayene eden hekimlere bask› yapmalar›, muayene
odas›ndan ç›kmay› reddetmeleri ve iflkence saptamas›
içeren raporlar› imha etmeleri uygulamalar›na
rastland›. 

Türkiye genelinde adli t›p uzman› s›k›nt›s›n›n devam
etti¤i bu dönemde, SES Diyarbak›r fiubesi taraf›ndan
haz›rlanan “Diyarbak›r Sa¤l›k Raporu”nda da adli t›p
kurumlar›ndaki uzman hekim ve yard›mc› personel
say›s› yetersizli¤ine dikkat çekildi. Adli olaylar›n
ard›ndan kiflilerin çok say›da polis ya da jandarma
eflli¤inde hekimlere getirildi¤i ve hekimle san›¤›n
yaln›z b›rak›lmayarak bask› uyguland›¤› belirtilen
aç›klamada, haz›rlanan raporlar›n yarg›da birçok
probleme neden oldu¤u kaydedildi. Aç›klamada,
bölgedeki adli olaylar›n yüzde 99’unun polisin ve
jandarman›n resmi yaz›s›yla adli t›p uzman› olmayan
hekimlere gönderildi¤ine dikkat çekilerek, flu
saptamalara yer verildi:

“Gerek görüfl istenen yer gerekse görüfl isteme
zaman›, keyfi uygulamalar halinde olmaktad›r.
Örne¤in, gözalt›na al›nan kifliler gece sabaha karfl› üç
veya dörtte adli rapor al›nmas› için devlet hastanesi
acil servisine götürülmektedir. Kalabal›k bir kolluk
kuvvetiyle getirilen vakalarda, san›klar›n hekimle
yaln›z b›rak›lmamas›, verilecek raporu
etkileyebilmektedir. Oysa T›bbi Deontoloji (etik)
Tüzü¤ü’nün 6. maddesine göre; tabiplerin mesle¤ini
icra ederken hiçbir tesir ve etki alt›nda kalmadan
mesleki kanaatine göre karar vermesi gerek”

fiebnem Korur Fincanc›

Adli T›p 1. ‹htisas Kurulu üyesi Prof. Dr. fiebnem
Korur Fincanc›, fiubat ay›nda ‹stanbul Valisi Erol Çak›r
hakk›nda, “Süleyman Yeter’in gözalt›nda iflkenceyle
öldürüldü¤ünü belgeleyen raporu imzalad›¤› için
görevden al›nmas›n› istedi¤i” gerekçesiyle tazminat
davas› açt›. 

‹stanbul Sirkeci 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 4
Nisan günü bafllayan davada, Erol Çak›r’›n avukat›
Mehmet Bayraktar’›n, “suçun görev bafl›nda ifllendi¤i”
gerekçesiyle davan›n usulden bozulmas› istemi,
Mahkeme taraf›ndan reddedildi. 
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30 May›s günü yap›lan duruflmada, Erol Çak›r’›n
mahkemeye gönderdi¤i dilekçe okundu. Çak›r
dilekçesinde kendisi hakk›nda aç›lan tazminat
davas›n›n “Devletin güvenlik ve iflleyifli aç›s›ndan”
reddedilmesini talep etti. Çak›r, Fincanc›’n›n olay
nedeniyle yapt›¤› aç›klamalar›n yay›mland›¤›
kapat›lan Özgür Bak›fl ve At›l›m gazetelerinin de
“illegal örgütlerin yay›n organ›” olduklar›n› iddia
ederek, ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü taraf›ndan bu
gazeteler hakk›nda haz›rlanm›fl bir raporu mahkemeye
sundu. Fincanc›’n›n avukat› Meryem Turhan söz
konusu röportajlar›n bütün gazetelerde yay›mland›¤›n›
belirterek, Çak›r’›n iddialar›n›n hukuki dayanaktan
yoksun oldu¤unu söyledi. 9 Kas›m günü yap›lan
duruflmada görevsizlik karar› verildi. 

Fincanc›’n›n Milliyet gazetesinin 13 Nisan günü
yay›mlanan “Rapor Namlunun Ucunda” bafll›kl›
röportaj› nedeniyle Adli T›p Kurumu Baflkanl›¤›’n›n
May›s ay›nda “araflt›rma” bafllatt›¤› ö¤renildi.

U¤ur Mumcu, Prof. Dr. Ahmet Taner K›fllal›, Bahriye
Üçok ve Muammer Aksoy’un öldürülmesinin de
bulundu¤u 22 ayr› olay›n failleri olduklar›
gerekçesiyle ölüm cezas› istemiyle yarg›lanan Ferhan
Özmen ve Necdet Yüksel hakk›nda ‘yorum raporu’
haz›rlayan ‹stanbul T›p Fakültesi Adli T›p Anabilim
Dal› Baflkan› Prof. Dr. Fincanc› hakk›nda soruflturma
aç›lmas› istendi. U¤ur Mumcu’nun kardefli Avukat
Ceyhan Mumcu, Ekim ay›nda Baflbakanl›k, Adalet
Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›, YÖK, ‹stanbul Valili¤i,
‹stanbul Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, Adli T›p Kurumu,
‹stanbul Üniversitesi Rektörlü¤ü, ‹.Ü. T›p Fakültesi
Dekanl›¤›, Adli T›p Anabilim Dal› Baflkanl›¤›, TTB ve
‹stanbul Tabip Odas› Baflkanl›¤›’na yapt›¤› baflvuruda,
Prof. Fincanc›’n›n “san›klar› görmeden iflkence
yap›ld›¤›” yönünde rapor verdi¤ini belirtti.

Baflvurunun ard›ndan aç›klama yapan Fincanc› ise
“Gördü¤üme ya da muayene etti¤ime dair bir rapor
de¤il o. Avukat baflvurusu üzerine kiflilerin maruz
kald›klar›n› iddia ettikleri baz› iflkence yöntemleri ve
buna ba¤l› oldu¤unu bildirdikleri yak›nmalar›n göz
önünde bulundurularak yap›lmas› gereken
muayeneleri ve laboratuar tetkiklerini bildiren bir
yorum rapor” dedi. Fincanc›, yapt›¤› iflin “adli tabiplik
dan›flmanl›¤›” oldu¤unu belirterek, Sa¤l›k Bakanl›¤›
taraf›ndan haz›rlanan bir genelge ile de standart
muayene formalar›nda, yap›lmas› gereken muayene
ve tetkiklerin yer ald›¤›n› söyledi. Fincanc›, söz
konusu ‘yorum raporu’nda da standart muayene ve
tetkiklerin yap›lmad›¤›n›, kiflilerin iflkence iddialar›
do¤rultusunda muayeneleri gere¤inin bildirildi¤ini
söyledi.

Nur Birgen

Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas Kurulu Baflkan› Dr. Nur
Birgen hakk›nda, gözalt›nda iflkence gören kiflilere
sa¤lam raporu verdi¤i gerekçesiyle aç›lan davaya
2000 y›l› içinde Beyo¤lu 9. Asliye Ceza

Mahkemesi’nde devam edildi. Davan›n 7 Aral›k günü
yap›lan duruflmas›nda, Birgen’in avukat› Mehmet Fuat
Mehmeto¤lu, yaz›l› savunmas›n› verdi. Savunmada,
flikayetçi gençlerin muayeneye toplu halde getirildi¤i
ve sadece kollar›n› gösterdikleri için toplu halde rapor
düzenlendi¤i belirtildi. Daha sonra karar›n› aç›klayan
mahkeme, Birgen’e 3 ay hapis cezas› verdi bu ceza
daha sonra bir milyon lira para cezas›na çevrilerek
ertelendi. 

Nur Birgen, 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
ve “görevini ihmal etti¤i” iddias›yla TCY’nin 230.
maddesi uyar›nca 1 y›lla 3 y›l aras›nda hapis cezas›
istemiyle yarg›lan›yordu.

Olay nedeniyle ‹stanbul Tabip Odas›’n›n Nur Birgen’e
“‹flkence izlerini gizleyerek, meslek eti¤ine ayk›r›
davrand›¤›” için verdi¤i 6 ay meslekten men cezas›,
TTB Onur Kurulu taraf›ndan 31 May›s 1998 tarihinde
onaylanm›flt›. TTB’nin karar›n› uygulamayan Adalet
Bakanl›¤›, Beyo¤lu Adli T›p fiube Müdürü Nur
Birgen’i terfi ettirerek Adli T›p 3. ‹htisas Kurulu
Baflkanl›¤›’na atam›flt›. 

Bu arada TTB’nin, cezay› uygulamayan Adalet
Bakanl›¤› karar›na karfl› açt›¤› iptal davas› da Mart
ay›nda sonuçland›. Ankara 9. ‹dare Mahkemesi
TTB’nin itiraz›n› yerinde bularak atama karar›n› iptal
etti. Kararda, Adalet Bakanl›¤›’n›n, 6023 say›l› TTB
Yasas›’n›n 49. maddesinin 2. f›kras›nda yer alan,
“yasaklama süresince TTB üyesi memurlar›n,
memuriyetleri ile ilgili görevleri engellenemez”
yolundaki hükmü “meslekten men cezas›n›n, memur
hekimler için uygulanmayaca¤›” biçiminde
yorumlad›¤›na dikkat çekildi. Kararda, söz konusu
maddenin özlük haklar› ile ilgili oldu¤u, “meslekten
men” cezas› verilen kiflinin hekimlik yapamayaca¤›
vurguland›. Ancak 1999 y›l›nda ç›kan Memur Sicil
Aff› yasas› ile Birgen’e verilen meslekten men cezas›
ortadan kalkt›. 

Öte yandan 2000 y›l› içinde Avukat Metin Narin ve
Dr. Cem Cemal ‹flyapan hakk›nda 21 A¤ustos 1998
tarihinde Adli T›p Kurumu’na verdikleri dilekçede Nur
Birgen’e hakaret ettikleri iddias›yla TCY’nin 482. ve
273. maddeleri uyar›nca iki ayr› dava aç›ld›. 

Avukat Narin hakk›ndaki dava, TTB’nin Birgen’in
görevden al›nmas› karar›n›n uygulanmas› istemiyle
Adli T›p Kurumu’na verdi¤i dilekçede “her ‘doktor’
sözcü¤ünden sonra ünlem iflareti kulland›¤›” ve
“sadece iflkence suçunu saklamay›p, Beyo¤lu’nda
yap›lan iflkenceleri yerinde izledi¤i ve yol
gösterdi¤ini” söylemesi gerekçelerine dayand›r›ld›.
Metin Narin’in avukat olmas› nedeniyle Avukatl›k
Yasas› uyar›nca A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülen
dava, 19 Nisan günü bafllad›. Narin, ‹stanbul 1. A¤›r
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Ceza Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada, befl y›ld›r
Birgen’in görevden al›nmas› için mücadele etti¤ini
belirtti. Birgen’in Hipokrat yeminine ayk›r› davranmas›
nedeniyle ‘doktor’ sözcü¤ünden sonra ünlem iflareti
kulland›¤›n› ifade eden Metin Narin, kendisi hakk›nda
dava aç›lmas› isteminin Adalet Bakanl›¤›’ndan
gelmesini de elefltirdi. Metin Narin, “Dava yukardan
afla¤› aç›ld›. Tam tersi olmal›yd›. Savc›l›¤›n

bakanl›ktan izin almas› gerekirdi” dedi. 19 Ekim günü
sonuçlanan davada, Metin Narin hakk›nda “hakaret
amac›yla hareket etmedi¤i” gerekçesiyle beraat karar›
verildi. 

Dr. Cem Cemal ‹flyapan hakk›nda ayn› gerekçelerle
Fatih 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 1999 y›l›nda
aç›lan dava ise 2000 y›l›nda sonuçlanmad›. 
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4.1 ‹fiKENCE VE KÖTÜ MUAMELE
Türkiye’de y›llard›r sistematik bir sorgulama yöntemi
olarak kullan›lan iflkence ve kötü muamele
uygulamalar›, 2000 y›l›nda da gündemin üst
s›ralar›nda yerald›. Yetkililerin iflkencenin ortadan
kald›r›laca¤› aç›klamalar›na karfl›n, bu dönemde
iflkencenin azalmas› bir yana Sema Piflkinsüt
örne¤inde oldu¤u gibi iflkence uygulamalar›n› ortaya
ç›karan milletvekilleri görevlerinden al›nabildi. 

11 fiubat günü DSP Bursa milletvekili Ali Arabac›’n›n
soru önergesini yan›tlayan ‹çiflleri Bakan› Sadettin
Tantan, 1995 y›l›ndan 2000 y›l› fiubat ay›na kadar 10
polisin iflkence, 84 polisin de kötü muamele suçundan
hüküm giydi¤ini bildirdi. Tantan “iflkence” ve “kötü
muamele” suçlar›na iliflkin olarak flu bilgileri verdi:

“‹flkence nedeniyle idari soruflturma aç›lan polis say›s›
569, men-i muhakeme karar› verilenler 118, “iflkence”
suçuna iliflkin 243. maddesi nedeniyle yarg›lananlar
577, takipsizlik karar› verilenler 68, beraat edenler
195, hüküm giyenler 10. Kötü muamele suçu
nedeniyle idari soruflturma aç›lanlar 4668, men-i
muhakeme karar› verilenler 1095, kötü muamele
suçuna iliflkin 245. maddesi uyar›nca yarg›lananlar
2851, takipsizlik karar› verilenler 278, beraat edenler
480, hüküm giyenler 84” 

Adli Sicil ve ‹statistik Genel Müdürlü¤ü verilerine
göre, 2000 y›l›nda TCY’nin 243. maddesi uyar›nca
549’u erkek, 19’u kad›n olmak üzere 568 kifli
hakk›nda 249 dava aç›ld›. Genel Müdürlük verilerine
göre TCY’nin 245. maddesi uyar›nca ise 1.655’i erkek,
29’u kad›n toplam 1.684 kifli hakk›nda 1.005 dava
aç›ld›.

2000 y›l›n›n önemli gündem maddelerinden birisini
oluflturan Af Yasa Tasla¤›’na TCY’nin “iflkence”
suçunu düzenleyen 243. maddesinin dahil
edilmemesini elefltiren Emniyet Genel Müdürü Turan
Genç, tasar›n›n komisyonlarda görüflülmesi s›ras›nda
kulis faaliyetleri yürüttü. Genç, Aral›k ay›nda yapt›¤›
aç›klamada, “‹flkence suçu iflleyenler affedildi. Sadece
polisler affedilmedi. Güvenlik görevlileri, polis,
jandarma affedilmedi. Biz size iflkencenin nas›l
oldu¤unu göstermifltik. Hep birlikte seyrettik
iflkenceyle adam öldürenleri. Vatandafllar nas›l
bo¤azlan›yordu? Ama onlar affedildi. Bir taraf affedilir,
di¤er taraf affedilmezken onun adil olmayaca¤›

yolundan hareketle bu flekilde güvenlik kuvvetlerini
de kapsas›n istedik. Ama öyle takdir edildi. ‹nflallah iyi
olur” dedi. 

Tasar›n›n 7 Aral›k günü Genel Kurul’da yap›lan
görüflmeleri öncesinde de sert tart›flmalar yafland›.
Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk, 243. maddenin
fiartl› Sal›verme ve Cezalar›n Ertelenmesine iliflkin
düzenlemeye al›nmas› konusunda bir bask› olmas›
durumunda istifa edece¤ini söyledi. Ancak tasar›,
TBMM Genel Kurulu’nda hükümet taraf›ndan
gönderildi¤i flekliyle kabul edildi. 21 Aral›k günü
Cumhurbaflkan› taraf›ndan onaylanarak yürürlü¤e
giren yasada, TCY’nin 243. maddesinden hüküm
giyenler yeralmad›. 

Y›l içinde iflkence ile ilgili ilginç bir ç›k›fl da
Ordinaryüs Profesör Sulhi Dönmezer’den geldi. 25
Ekim günü Emniyet Genel Müdürlü¤ü E¤itim Daire
Baflkanl›¤›’nca düzenlenen “21. Yüzy›lda Polisin
E¤itimi” konulu sempozyumda konuflan Dönmezer,
“Asl›nda iflkenceden yarg›lanan polisler kötü adamlar
de¤il, bunlar dopingci. Yüz metre koflucusu, birinci
gelmek için nas›l doping yap›yorsa, polis de suçlular›
bir an önce yakalay›p adalete teslim etmek için
zanl›n›n üzerine fazla gidiyor, o zaman iflkence ortaya
ç›k›yor. Asl›nda bu da polisin dopingidir” dedi. 

Tüm bu geliflmeler ›fl›¤›nda 2000 y›l›nda da hakk›nda
adli ve idari soruflturma aç›lan personel say›s›n›n
çoklu¤una ra¤men, gerek hakk›nda men-i muhakeme
karar› verilenler ve gerekse ak›beti belirsiz ifllem
say›s›n›n çoklu¤u nedeniyle sorumlular›n üzerine
yeterince gidilmedi.

a) Gözalt›nda Ölenler

Gözalt›nda ölüm olaylar›nda son y›llarda meydana
gelen azalma 2000 y›l›nda sürdü ancak tamamen
sona erdirilmedi. Bu dönemde T‹HV’nin belirlemerine
göre 3 kifli gözalt›nda yaflam›n› yitirdi. Ayn› dönemde
baz› kuflkulu olaylara da rastland›. Örne¤in 13 Ocak
günü Özgür Politika gazetesinin internet sitesinde
yay›nlanan habere göre, Tekirda¤’›n Çorlu ilçesinde
10 Ocak günü arkadafl› Çetin Bilican taraf›ndan
b›çakla yaralanan Y›lmaz Üstek, üç saat karakolda
bekletildikten sonra götürüldü¤ü hastanede öldü. 



Ayd›n Muhammed Ali

‹stanbul Eminönü’nde uyuflturucu satt›¤› iddias›yla 13
Ocak günü gözalt›na al›nan Somali uyruklu Ayd›n
Muhammed Ali’nin ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü
Narkotik fiube Müdürlü¤ü’nün 5. kat›ndaki
penceresinden atlayarak intihar etti¤i öne sürüldü. 

Edinilen bilgiye göre Eminönü’nde Narkotik fiube
Müdürlü¤ü sokak timleri, Ayd›n Muhammed Ali’yi 10
gram eroinle yakalad›. Gözalt›na al›nd›ktan sonra
Emniyet Müdürlü¤ü’ne getirilerek B Blok’taki Narkotik
fiube Müdürlü¤ü’nün nezarethanesine konulan Ali,
gece saatlerinde tuvalete gitmek istedi. Kendisini
tuvalete götüren görevlinin d›flar›da bekledi¤i s›rada
da tuvalet cam›n›n demirini e¤en Ali, kendini afla¤›ya
att›. Ali, olay yerinde öldü. 

Abdurrahman Özcan

Denizli’de gözalt›na al›nan Abdurrahman Özcan’›n
(37) 7 Eylül günü Emniyet Müdürlü¤ü’nün üçüncü
kat›ndan atlayarak intihar etti¤i iddia edildi. 12
A¤ustos günü Fatma Yarc›’y› öldürdü¤ü iddias›yla
Afyon’un Baflmakç› ilçesi Yaka köyünde gözalt›na
al›nan Özcan’›n Reflit fiakar ve Hayrani Yamaç adl›
polis memurlar› ile birlikte cinayet büro amiri Tan
Sa¤o¤lu’nun odas›na getirildi¤i, iki polis memurunun
odadan ç›kmas›n›n ard›ndan Özcan’›n aç›k olan
camdan atlayarak intihar etti¤i öne sürüldü. 

Özcan’›n ölümünün ard›ndan Cinayet Büro Amiri Tan
Sa¤o¤lu hakk›nda “görevi savsaklad›¤›” iddias›yla
TCY’nin 230/1 maddesi uyar›nca Denizli 4. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde dava aç›ld›. Dava, y›l içinde
sonuçlanmad›. 

Mesut Karakafl

‹stanbul Büyükçekmece Güzelce mahallesinde, “bir
lokantan›n cam›n› k›rarak 3,5 milyon lira” çald›¤›
iddias›yla hakk›nda tutuklama karar› verilen Zekeriya
Mesut Karakafl adl› genç, adli ifllemlerin devam etti¤i
s›rada Büyükçekmece Adliyesi’nde camdan atlayarak
intihar etti. 

Edinilen bilgiye göre, 28 Eylül günü jandarmalar›n
kuflkulanarak gözalt›na ald›¤› Zekeriya Mesut
Karakafl’›n, Tuncay Yemifl adl› kiflinin lokantas›n›n
cam›n› k›rarak içinde bozuk paralar bulunan bir
pofleti çald›¤› belirlendi. Bunun üzerine
Büyükçekmece Adliyesi’ne sevkedilen Karakafl,
Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi taraf›ndan tutukland›.
‹fllemler sürerken, jandarmalar›n elinden kurtulan
Karakafl, camdan atlayarak intihar etti.

Gözalt›nda Ölüm Davalar›

Metin Yurtsever

‹HD ‹stanbul fiube Baflkan› Eren Keskin 18 Ocak günü
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, HADEP ve E¤itim-Sen
üyesi emekli ö¤retmen Metin Yurtsever’in 20 Kas›m
1998 tarihinde Kocaeli’nde gözalt›na al›nd›ktan sonra

gördü¤ü iflkence nedeniyle 23 Kas›m 1998 tarihinde
ölümüne iliflkin bilgi verdi. Keskin, Adli T›p Kurumu
1. ‹htisas Dairesi taraf›ndan haz›rlanan raporda Metin
Yurtsever’in “akci¤erinde ödem ve kanama bulgular›,
böbrek, beyin, beyincik, dalak, testislerde hiperemi,
ba¤ dokusunda kanama, kaburga k›r›¤› ve vücutta
yayg›n ekimoz” saptand›¤›n› bildirdi. 

Yurtsever’in ölümü nedeniyle 16 polis memuru
hakk›nda Kocaeli 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde aç›lan
davaya Ocak ay›nda baflland›. “Gizlilik” gerekçesi ile
Yurtsever’in yak›nlar›n›n ve gazetecilerin al›nmad›¤›
duruflmada söz alan san›k polisler, vekillerinin
duruflmaya gelmedi¤i gerekçesiyle ifade
vermeyeceklerini söyledi. 

Müdahil olarak dinlenen Metin Yurtsever’in efli ‹sabet
Yurtsever ise eflinin 20 Kas›m 1998 tarihinde arkadafl›
HADEP Kocaeli ‹l Baflkan› Ramazan Bilginer’i
görmeye gitti¤ini, daha sonra oradan telefon ederek
binan›n polisler taraf›ndan sar›ld›¤›n› söyledi¤ini
anlatt›. Yurtsever, “Sonraki gün polisler eve telefon
açarak, eflimin hastaneye kald›r›ld›¤›n› söylediler.
Hastaneye gitti¤imde durumu çok kötüydü. Parti
binas›ndayken polislerin kendilerine cop ve sopalarla
sald›rd›¤›n›, götürüldükleri siyasi flubede a¤›r
iflkencelere maruz kald›¤›n› ve yaflananlar›n bütün
sorumlular›n› polisler oldu¤unu söyledi” dedi.

7 Nisan günü yap›lan duruflmada ifade veren polisler,
Metin Yurtsever’i dövmediklerini iddia ettiler. Müdahil
avukatlar›n, polislerin tutuklanmas› istemi mahkeme
taraf›ndan reddedildi. 

4 Ekim günü bas›na kapal› olarak yap›lan duruflmada,
san›k polisler Bekir fiahin ve Temel Çakmak “tan›k
olarak” dinlendi. Bekir fiahin, Yurtsever’in karakolda
dövülmedi¤ini ileri sürerek, Yurtsever’in “halk giriflimi
sonucu” ölmüfl olabilece¤ini iddia etti. Temel
Çakmak’›n dinlenmesinden önce söz almak isteyen
müdahil avukatlar› ile mahkeme heyeti aras›nda
tart›flma yafland›. Müdahil avukatlar, iki polisin daha
önce san›k olarak dinlendi¤ini hat›rlatt›lar. Yeniden
duruflma salonuna ça¤r›lan polisler, davada “san›k
olduklar›n›” söyleyince san›k bölümüne al›nd›lar.
Müdahil avukatlardan Kelefl Öztürk’ün san›klar›n
tutuklanmas› talebi reddedildi.

18 Aral›k günü yap›lan duruflmada tan›k olarak
dinlenen HADEP Kocaeli eski ‹l Baflkan› Ramazan
Bilginer, 70 kadar partilinin, 18 Kas›m 1998 tarihinde
parti binalar›na yap›lan sald›r›lar› k›namak için açl›k
grevi bafllatt›¤›n›, bu s›rada d›flar›da biriken
kalabal›¤›n il binas›n› tafllad›¤›n› anlatt›. Bilginer,
olaylar›n büyümemesi için Kocaeli Valisi Memduh
O¤uz, vali yard›mc›s› ve Emniyet Müdürlü¤ü’nü
arad›¤›n› ancak yetkililere ulaflamad›¤›n› söyledi. 19
Kas›m 1998 tarihinde kalabal›¤›n parti binas›na
yeniden sald›rmas› üzerine Vali O¤uz’u arad›¤›n›
anlatan Bilginer, O¤uz’un “Durumunuz trafik
kazas›na benziyor” diyerek telefonu yüzüne
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kapatt›¤›n› söyledi. Bilginer, 20 Kas›m 1998 tarihinde
düzenlenen bask›nda, kap›y› k›rarak içeri giren sivil
polislerin, partilileri dövdü¤ünü ifade ederek Metin
Yurtsever’in de “feci flekilde dövüldü¤ünü” söyledi.
Yurtsever’in Eyüp K›l›çdo¤an adl› HADEP üyesiyle
birlikte ayn› hücreye konuldu¤unu aktaran Bilginer,
Yurtsever’in fenalaflmas› üzerine durumu yetkililere
ilettiklerini, hücreye giren polislerin Yurtsever’i
tekmelediklerini ve hastaneye götürmediklerini anlatt›.
Dava 2001 y›l›na ertelendi. 

1999 y›l›nda aç›lan davan›n iddianamesinde, Kocaeli
Emniyet Müdürlü¤ü Siyasi fiube Müdürü fiinasi Y›lg›n,
Baflkomiser fi›h Ömer Ediz, Komiser Yard›mc›s› fiaban
Kurnaz ile Süleyman Baflkal, ‹smail Türkdemir,
Sadettin Topal, Bülent Oral Tunar, Bekir fiahin, Temel
Çakmak, Kadir Cenk, Onur Düzcan, Cemil Çetin,
Nihal Yücesoy, Mehmet Gürcan, Mustafa Atik ve
Recai Ergün adl› polislerin “görev s›ras›nda faili belli
olmayacak ve kast› aflacak biçimde adam” öldürmek
suçundan 8 y›la kadar hapis cezas›na mahkum
edilmeleri isteniyor.

Bu arada ‹çiflleri Bakanl›¤›, bask›n s›ras›nda, “8 polisin
yaralanmalar›na neden olduklar›” iddias›yla HADEP
üyesi 8 kifli hakk›nda Ekim ay›nda 9 milyar liral›k
tazminat davas› açt›. Kocaeli 4. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde aç›lan davada, HADEP’li Ramazan
Bilginer, fiemsettin Kavak, Ferhan Yavuz, Ahmet Kaya,
Recep Nergizli, Mevlüde Akbafl, Zeynel Abidin Çelik
ve Yasemin Akkoç’un gözalt›na al›nd›klar› s›rada
Zeliha Özer, Mehmet Berk, Kamuran Günay, Ayd›n
Üzülmez, Ayd›n Aslan, Celalettin Demir ve Bekir
fiahin ile Bülent Oral adl› polislerin yaralanmas›na
neden olduklar› iddia edildi.

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 13 Nisan
günü Beyo¤lu 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde devam
edildi. Duruflmada savunma yapan polislerin avukat›
‹lhami Yelekçi, Yücel Özen’i siyasi flubede görevli
polislerin sorgulamad›¤›n›, sorgulamay› Beyo¤lu
Emniyet Müdürlü¤ü’ndeki polislerin yapt›¤›n› ifade
etti. Yelekçi, Yücel Özen’in ölümüne neden olan
pankreas y›rt›lmas›n›n da düflme sonucu
kaynakland›¤›n› iddia etti. 

22 Haziran günü yap›lan duruflmada ise Mahkeme,
“Hortum Süleyman” takma adl› Süleyman Ulusoy ve
Bekir Yerköy adl› polisler hakk›nda ek iddianame ile
dava aç›lmas›na karar verdi. Avukat Ercan Kanar,
Süleyman Ulusoy ve Bekir Yerköy hakk›nda suç
duyurusunda bulunduklar›n›, yedi polis hakk›nda
dava açan savc›l›¤›n, bu iki polis hakk›nda takipsizlik
karar› verdi¤ini bildirdi. Ercan Kanar, takipsizlik
karar›na yapt›klar› itiraz›n da reddedildi¤ini ancak,
duruflmada mahkemenin “Süleyman Ulusoy ve

Bekir’in suçlu olabilecekleri” gerekçesiyle dava
aç›lmas›n› istedi¤ini belirtti. 

Temmuz ay› içinde ise Süleyman Ulusoy’a ait
dosyan›n gönderildi¤i Beyo¤lu Cumhuriyet Savc›l›¤›
Ulusoy hakk›nda “yeterli delil bulunmad›¤›”
gerekçesiyle dava aç›lmas›na gerek olmad›¤›na karar
verdi. 

Beyo¤lu 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 6 Kas›m günü
yap›lan duruflmada, Süleyman Ulusoy, Bekir Yerköy
ve Zeki Erdo¤an adl› polisler hakk›nda aç›lan
soruflturmada Beyo¤lu Cumhuriyet Savc›l›¤›’n›n, 17
Aral›k 1992 tarihinde verdi¤i takipsizlik karar›
mahkemeye sunuldu. Bunun üzerine müdahil avukat
Ercan Kanar savc›l›¤›n 1992 y›l›ndaki takipsizlik
karar›n› göndermesinin yanl›fl oldu¤unu, mahkemenin
daha önceki duruflmada verdi¤i ek iddianame ile dava
aç›lmas› karar›n›n suç duyurusu niteli¤inde oldu¤unu
ve kabul edilmesi gerekti¤ini belirtti. Duruflma,
polisler için ek iddianame ile dava aç›l›p
aç›lmayaca¤›na karar verilmesi için 2001 y›l›na
ertelendi. Davada, Ahmet Güngör, Abdullah Süzer,
Hasan Kirman, Yavuzhan Boran, Nafiz Aktafl, Ünal
Canl› ve Veysel Atasu adl› polisler hakk›nda 8 y›la
kadar a¤›r hapis cezas› isteniyor. 

Süleyman Yeter

D‹SK’e ba¤l› Limter-‹fl E¤itim Uzman› Süleyman
Yeter’in 7 Mart 1999 tarihinde gözalt›nda ölümü
nedeniyle Ahmet Okuducu, Mehmet Yutar ve Erol
Erflan adl› polislerin yarg›lanmas›na 22 fiubat günü
‹stanbul 6. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Duruflma için adliyeye gelen çok say›da izleyici
salona al›nmad›. Mahkeme mübafliri de, duruflma
salonuna girmesine izin vermedi¤i sivil polisler
taraf›ndan tehdit edildi¤ini bildirdi. Duruflmada söz
alan müdahil avukatlardan Ercan Kanar, 29 Kas›m
1999 tarihinde verilen g›yabi tutuklama karar›na
karfl›n, polislerin halen yakalanamamas› nedeniyle
‹stanbul Valili¤i, Emniyet Müdürlü¤ü ve ‹çiflleri
Bakanl›¤› hakk›nda suç duyurusunda bulunulmas›n›
istedi. Kanar, Yeter’in iflkence sonucu öldü¤üne iliflkin
rapora imza atan Prof. Dr. fiebnem Korur Fincanc›
hakk›nda ‹stanbul Valili¤i taraf›ndan soruflturma
aç›ld›¤›n› an›msatarak, soruflturma dosyas›n›n
incelenmesini de istedi. Mahkeme, ‹stanbul
Valili¤i’nden bu dosyan›n ve Yeter’in gözalt›na
al›nd›¤› dönemde siyasi polisin Tim-4 biriminde görev
yapan polislerin adlar›n›n ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü’nden istenmesine karar verdi.
Duruflmadan sonra, izleyicilerin adliye önünde
yapmak istedi¤i bas›n aç›klamas› polisler taraf›ndan
engellendi. 

Haklar›nda g›yabi tutuklama karar› verilen Mehmet
Yutar ve Erol Erflan adl› polisler, 7 Nisan günü
Savc›l›¤a teslim olduktan ve haklar›ndaki g›yabi
tutuklama karar› vicahiye çevrildikten sonra Metris
Cezaevi’ne gönderildi. 
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Mehmet Yutar ve Erol Erflan, 27 Nisan günü yap›lan
duruflmaya kat›lmad›. Duruflmada müdahil
avukatlardan Ercan Kanar’›n g›yabi tutuklu san›k
Ahmet Okuducu’nun tutuklanmas›n› sa¤lamayan
görevliler hakk›nda suç duyurusunda bulunulmas›
talebi reddedildi. San›k avukatlar›ndan ‹lhami Yelekçi
ise bunun üzerine, müvekkillerinin duruflmaya,
foto¤raflar›n›n çekilmemesi için gelmedi¤ini belirterek
polislerin foto¤raflar›n›n çekilmemesini ve adlar›n›n
gazetelerde yer almamas›n› istedi. Mahkeme Baflkan›
da, san›klar›n foto¤raflar›n›n mahkeme salonunda
çekilmedi¤ini, duruflma salonu d›fl›nda yaflananlar›n
ise mahkemeyi ilgilendirmedi¤ini belirterek, bu talebi
reddetti. 

Davan›n 5 Haziran günü yap›lan duruflmas›nda g›yabi
tutuklu san›k polis Ahmet Okuducu’nun4 halen
yakalanamad›¤›n›n aç›klanmas› üzerine Avukat Ercan
Kanar, Okuducu’yu yakalamayan ve yakalanan iki
san›¤› da mahkemeye getirmeyen polisler hakk›nda
suç duyurusunda bulunulmas›n› yeniden istedi.
Avukat ‹lhami Yelekçi de duruflman›n bas›na kapal›
yap›lmas›n› talep etti. Mahkeme her iki talebi de
reddetti. 

Davan›n 11 Eylül günü yap›lan duruflmas›nda, Yeter
ile ayn› tarihte gözalt›nda bulunan Erol Elmas ile 4
polis tan›k olarak dinlendi. Tan›k polisler, olay gecesi
Yeter’in odas›ndan ses gelmesi üzerine odaya
gittiklerinde rahats›zland›¤›n› gördüklerini ve
hastaneye götürdüklerini söylediler. Ümraniye
Cezaevi’nde tutuklu bulunan Erol Elmas ise Yeter’in
hücreye elleri ve kollar› tutmaz halde getirildi¤ini
belirterek, “Sonra onu sorguya götürdüler. Montu
nezarethanede kalm›flt›. Oradaki polise montunu
götürmesini söyledim. Polis de bana ‘onun art›k
monta ihtiyac› olmayacak’ diye karfl›l›k verdi” dedi.
Bunun üzerine müdahil avukatlar, tan›k olarak
dinlenen polisler ile Elmas’›n yüzleflmesini istediler.
San›k avukat› ‹lhami Yelekçi ise teflhis için salonda
bulunan baflka kiflilerin de Elmas ile yüzlefltirilmesini
istedi. Elmas da dinleyici polislerden Fethi Vuruflkan’›
teflhis ederek, “O sözler bu flahsa aittir” dedi. Müdahil
avukatlardan Kelefl Öztürk, tan›k polislerden fieref
Bayrakç› ve Mehmet Hallaç’›n bir iflkence olay›
nedeniyle ‹stanbul 7. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
yarg›land›¤›n› aç›klad›.

23 Ekim günü yap›lan duruflmada tan›k olarak
dinlenen polis Halil ‹brahim Göçmen, Yeter’in
sorguland›¤› s›rada Gökhan Oral’›n sorgu defterini
imzalad›¤›n›, ancak Yeter’i sorguya götüren kiflinin
Oral olmad›¤›n› söyledi Gökhan Oral da defteri
kendisinin imzalad›¤›n› kabul ederek, Yeter’i san›k
Mehmet Yutar’›n sorguya almak istedi¤ini söyledi.
Oral, Yeter’in fiziki bir rahats›zl›¤›n›n bulunmad›¤›n›
da öne sürdü. Yeter ile birlikte gözalt›na al›nanlardan
Emin Orhan ise flunlar› söyledi: 

“40 kifli dövülerek hücrelere al›nd›k. Hücreden sonra
soldaki duvara gözlerimizi ba¤layarak dizdiler.

Bulundu¤umuz yerin karfl›s›nda sorgu odalar›
bulunuyordu. Sürekli ç›¤l›k sesleri geliyordu. Bir ara
gözba¤›m› aralad›m, Yeter iki kiflinin aras›nda sorgu
odas›nda ç›kar›ld›, sürükleyerek götürüyorlard›.” 

Davan›n 4 Aral›k günü yap›lan duruflmas›nda tan›k
olarak ifade veren ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü
Terörle Mücadele fiube Müdürlü¤ü’nde görevli polis
memuru Süleyman Y›lmaz, olay gecesi amirlerinin
talimat› üzerine sorgular›n›n yap›lmas› için 3-4 kifliyi
nezaretten al›p yukar› ç›kard›¤›n› anlatt›. Y›lmaz, bu
kiflilerin vücutlar›nda gözle görülür bir darp izi
bulunmad›¤›n› ileri sürdü. Tan›k Gonca ‹kmeç ise
Süleyman Yeter’le ayn› operasyon kapsam›nda
gözalt›na al›nd›klar›n›, bir arkadafl›yla hücrede
bulunduklar› s›rada ç›¤l›k sesi duyduklar›n› belirterek,
“Hücre kap›s›n›n alt k›sm›nda parmakl›klardan koridor
görünüyordu. Koridorda ç›plak, esmer, gözleri
bantlanm›fl ve zay›f bir kifli, iki kifli taraf›ndan yerde
sürükleniyor ve üzerine hortumla su s›k›l›yordu. Bu
kifliyi, yan›mda bulunan arkadafl›mla Süleyman
Yeter’e benzettik, ancak yüzünü tam göremedi¤im
için emin de¤ilim” dedi. Polislerin avukat› ‹lhami
Yelekçi’nin Mehmet Yutar ve Erol Erflan’›n tahliye
istemini reddeden mahkeme, g›yabi tutuklu Ahmet
Okuducu’nun k›rm›z› bültenle aranmas›na karar verdi.5

2000 y›l› içinde sonuçlanmayan davada, ‹stanbul
Siyasi fiube’de görevli Komiser Yard›mc›s› Ahmet
Okuducu ile polis memurlar› Mehmet Yutar ve Erol
Erflan’›n TCY’nin 422/1 ve 243. maddeleri uyar›nca
“öldürme kast› tafl›mayan darp sonucu ölüme neden
olmak” ve “kötü muamele” suçlar›ndan 13 y›la kadar
a¤›r hapis cezas›na mahkum edilmesi isteniyor. 

Süleyman Yeter’in ‹stanbul Alibeyköy’de yapt›r›lan
an›t mezar›n›n aç›l›fl› nedeniyle 7 Mart günü sabah
saatlerinden itibaren Alibeyköy’de önlem alan
polisler, Alibeyköy Cemevi’nde verilen yemekten
sonra mezarl›¤a yürümek isteyen grubu, Cemevi
önünde durdurdu. Burada yaflanan tart›flmadan sonra
anmaya kat›lanlar gözalt›na al›nmak istendi.
Gruptakilerin direnmesi üzerine Süleyman Yeter’in efli
Ayfle Yumli Yeter, Limter-‹fl Sendikas› Genel Baflkan›
Kaz›m Bak›fl, avukatlar Gülseren Yoleri, Gülizar
Tuncer, Kelefl Öztürk ile ‹HD yöneticileri, tutuklu ve
kay›p yak›nlar›n›n aralar›nda bulundu¤u 127 kifli
gözalt›na al›nd›. Bu arada olay› görüntülemek isteyen
gazetecilerin de tartakland›¤› bildirildi. Gözalt›na
al›nanlar 8 Mart günü serbest b›rak›ld›. Avukat
Gülizar Tuncer, dövülerek gözalt›na al›nanlardan en
az 20 kiflinin yaraland›¤›n› söyledi. 
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4 Eylül ay› içinde hakk›nda g›yabi tutuklama karar› ç›kart›lan san›k
polis Ahmet Okuducu’nun teslim olmamak için görevine gitmedi¤i ve
bu nedenle de meslekten at›ld›¤› iddia edildi.
5 Duruflmadan sonra bir aç›klama yapan müdahil avukatlar›ndan
Ercan Kanar, BM ‹flkenceyi Önleme Sözleflmesi’nin 6. maddesi
uyar›nca san›k Ahmet Okuducu’nun k›rm›z› bültenle aranmas› için
talepte bulunduklar›n› belirterek, “Böyle bir karar ilk defa al›n›yor. Bu
emsal al›nmas› gereken bir karard›r” dedi.



Gözalt›na al›nanlar 22 Mart günü Eyüp Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na ‹stanbul Valisi Erol Çak›r ve Emniyet
Müdürü Hasan Yücesan hakk›nda suç duyurusunda
bulundular. Süleyman Yeter’in efli Ayfle Yumli Yeter,
suç duyurusu dilekçesinde, olay günü Alibeyköy’de
polis taraf›ndan barikat oluflturuldu¤u ve yeme¤e
kat›lmak isteyen yak›n, dost ve akrabalar›n›n
kat›l›m›n›n engellendi¤ini bildirdi. Yeter dilekçesinde
seyahat ve dolaflma özgürlü¤ünün yasad›fl› bir flekilde
ihlal edilerek yeme¤e kat›lmak isteyenlerin
engellendi¤i belirterek, birçok yak›n, akraba ve
dostunun ya geri çevrilerek veya gözalt›na al›narak
çevre karakollara götürüldü¤ünü kaydetti. Suç
duyurusu Haziran ay› bafl›nda takipsizlikle
sonuçland›. 

Anmaya kat›lan Yeflim Sönmez, Saadet Çetin, Serkan
Niflanc›, Nuray Demir ve Ufuk Tanbafl adl› ö¤renciler
hakk›nda May›s ay›nda ‹stanbul Üniversitesi
rektörlü¤ü taraf›ndan “Süleyman Yeter adl› örgüt
mensubunun mezar› bafl›nda anmaya kat›ld›klar›”
gerekçesiyle soruflturma aç›ld›. 

Baki Erdo¤an

Baki Erdo¤an’›n 21 A¤ustos 1993 tarihinde iflkence
sonucu ölmesi nedeniyle Ayd›n Emniyet Müdür
Yard›mc›s› ‹brahim Türedi ve 5 polis hakk›nda Ayd›n
1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde aç›lan davaya 2000
y›l›nda devam edildi. Davan›n 21 Eylül günü yap›lan
duruflmas›nda Baki Erdo¤an’a yap›lan otopsiye iliflkin
Adli T›p Kurumu taraf›ndan haz›rlanan rapor okundu.
Raporda, Erdo¤an’›n vücudundaki iflkence izlerinin
otopsi raporunda ayr›nt›l› olarak yer ald›¤› ve ölümün
iflkence nedeniyle oldu¤u belirtildi. Adli T›p Kurumu
raporunda, “Ölenin epilepsi hastas› oldu¤una,
ölmeden önce veya ölüm esnas›nda epilepsi krizi
içinde bulundu¤una delil olabilecek t›bbi belge ve
bulgular›n dosyada olmamas› nedeniyle bu konuda
bir kanaat beyan edilemez” denildi. Dava, 2000 y›l›
içinde sonuçlanmad›.

Ayd›n’da Dev-Sol üyesi oldu¤u iddias›yla 11 A¤ustos
1993 tarihinde gözalt›na al›nan Baki Erdo¤an,
kald›r›ld›¤› hastanede 22 A¤ustos 1993 tarihinde
ölmüfltü. Erdo¤an’›n ölümü nedeniyle 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
Aral›k 1998 tarihinde “eksik soruflturma” gerekçesiyle
bozulmufltu. 25 Haziran 1999 tarihinde sonuçlanan
ikinci davada, Emniyet Müdür Yard›mc›s› ‹brahim
Türedi, Siyasi fiube Müdürü Necmettin Ayd›nkaya ile
Abdurrahman Çetinkaya, Ayhan Erdal, Cahit Sand›kç›
ve Ali Kumal adl› polislere ayn› ceza verilmiflti.
Mahkeme’nin karar›nda direnmesi üzerine dosyay› ele

alan Yarg›tay Ceza Genel Kurulu’nun, 1999 y›l› Aral›k
ay›nda karar› bozmas› üzerine polis memurlar›n›n
yeniden yarg›lanmas›na bafllanm›flt›. 

Alpaslan Yelden

‹zmir’de gözalt›na al›nan Alpaslan Yelden’in 15
Temmuz 1999 tarihinde iflkenceyle ölümüne iliflkin
ANAP ‹stanbul milletvekili Bülent Akarcal›’n›n verdi¤i
soru önergesini 21 Mart günü yan›tlayan ‹çiflleri
Bakan› Sadettin Tantan, Yelden’in “olay günü savc›
izinde oldu¤u için savc›l›¤a ç›kar›lmad›¤›n› ve flahs›n
kaçma ihtimali oldu¤u için gözalt›nda tutuldu¤unu”
bildirdi. Tantan, Yelden’e gözalt›na al›nd›ktan sonra
ve serbest b›rak›lmadan önce Adli T›p taraf›ndan
“darp ve cebir izine rastlanmam›flt›r” fleklinde rapor
verildi¤ini, ancak Yelden’in serbest b›rak›lma
ifllemlerinin yap›ld›¤› s›rada rahats›zlanarak hastaneye
kald›r›ld›¤›n›, beyin kanamas› teflhisiyle ameliyata
al›nmas›na ra¤men kurtar›lamad›¤›n› anlatt›. Tantan’›n
yan›t›nda Emniyet Genel Müdürlü¤ü Teftifl Kurulu
taraf›ndan haz›rlanan raporlara de¤inmemesi dikkat
çekti.6

Alpaslan Yelden’in iflkence sonucu ölümü7 nedeniyle
10 polis hakk›nda aç›lan davaya 24 fiubat günü ‹zmir
2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Duruflmada ifade veren Orhan fiaflmaz adl› polis, 15
Temmuz gecesi Atatürk Devlet Hastanesi’nde görevli
oldu¤unu, Yelden’in Faili Meçhul Cinayetleri
Araflt›rma Bürosu’nda görevli Baflkomiser ‹brahim
Peker ve polisler taraf›ndan getirildi¤ini söyledi.
fiaflmaz, Mahkeme Baflkan›’n›n olay gecesi tutulan
tutanakta Yelden için “Faili meçhul erkek cesedi”
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6 Teftifl Kurulu raporunda Yelden’in kimli¤i ve adresi bilinmesi ve
aranmamas›na ra¤men gözalt›na al›nmas›n›n keyfi bir uygulama
oldu¤u belirtilerek flu görüfllere yer verilmiflti:
“Polisler görevi kötüye kullanm›fllard›r. Yelden’in ifade alma,
sorgulama amac›yla gözalt›na al›nmad›¤›, nezarethanede güvenilir
kay›t tutulmad›¤›, Baflkomiser Cemil Bulut’un tutulan gayri resmi
kay›tlar› da inkar ederek yalan söyledi¤i anlafl›lm›flt›r. Yelden’in
savc›l›¤a teslim edilmesi gerekirken Baflkomiser ‹brahim Peker ve
yard›mc›s› Hakan Ergüden, adli görevi ihmal ederek savc›l›¤a
Yelden’in yakaland›¤›n› dahi bildirilmemifltir. ...Yelden’i hastaneye
getiren komiser yard›mc›s› Hakan Ergüden, hastane polisine ‘flahs›
yolda bulduklar›n›’ söylemifltir. Bu da olay›n örtbas edilmeye
çal›fl›ld›¤›n› göstermektedir. ‹zmir Atatürk E¤itim Hastanesi’nde görevli
beyin cerrah› Doç. Dr. fievket Tektafl, Yelden’in beyin kanamas›
sonucu öldü¤ünü, ancak bunun travmas›z (darbesiz) meydana
gelmesinin mümkün olmad›¤›n› belirtmifltir. Tektafl, polis iddias›n›n
aksine, bunun flahs›n kafas›n› bir yere vurmas› sonucunda oluflmas›n›n
imkans›z oldu¤u fleklinde görüfl bildirmifltir.” 
7 Yelden’in ailesi Nisan ay› sonlar›nda Yelden’in iflkence sonucu
ölümünden idarenin sorumlu oldu¤u gerekçesiyle ‹çiflleri Bakanl›¤›
aleyhine 45 milyar liral›k tazminat istemi ile dava açt›. Dava, May›s
ay› içinde reddedildi. Yelden ailesinin avukatlar› Arif Ali Cang›,
Türkan Aslan, Gül Kireçkaya, Saadet Kayaalp, Özlem Zeyrek ve
Eylem Y›ld›z, 11 A¤ustos günü ‹zmir Nöbetçi ‹dare Mahkemesi’ne
verdikleri dilekçede Alpaslan Yelden’in ölümüyle yak›nlar›nda
psikolojik rahats›zl›k olufltu¤u vurguland›. Ancak ‹çiflleri Bakanl›¤›
taraf›ndan davan›n görüldü¤ü ‹zmir 4. ‹dare Mahkemesi’ne Kas›m
ay›nda gönderilen savunmada, “‹darenin eylemi sonucu de¤il, san›¤›n
afl›r› sinirlenerek yere düflmesi ve bafl›n› çarpmas›yla olay meydana
gelmifltir. Sorumlulu¤u idareye yüklemek ve tazminata hükmetmek
hakkaniyetle ba¤daflmaz. Tazminat da davac›lar› sebepsiz
zenginlefltirir” denildi.



yaz›ld›¤›n› hat›rlatmas› üzerine, cesedi getiren
polislerin böyle dedi¤ini belirtti. fiaflmaz, “Önce yol
kenar›nda bulunmufl sara hastas› dediler. Hastanede
görevli beyin cerrah› maktulü görünce beyin kanamas›
geçirdi¤ini söyledi” dedi. Ayn› hastanede görevli Ufuk
Türkbay adl› polis de, ceset getirildi¤inde üstünü
arad›¤›n›, kimlik olmad›¤› için “faili meçhul erkek
cesedi” yazd›¤›n› belirterek cesedi getiren polislerin
Yelden’in ad›n› söylemeleri üzerine tutana¤›
düzeltti¤ini bildirdi. 

Davan›n 25 May›s günü yap›lan duruflmas›nda
tan›kl›k yapan Atatürk Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi
Bölümü doktorlar›ndan Aytül Erol, Yelden’in
hastaneye getirildi¤i gün görevli olmad›¤›n› ancak,
daha sonra ameliyat›nda haz›r bulundu¤unu
belirterek, “Kafas›n›n arka k›sm›nda cilt alt› fliflli¤i
vard›. Yan›lm›yorsam 3 çarp› 3 santim
büyüklü¤ündeydi. Kuyruk sokumu bölgesinde
morluklar vard›” dedi. 

5 Ekim günü yap›lan duruflmada ifade veren polisler,
Yelden’e iflkence yapmad›klar›n› iddia ettiler. Müdahil
avukatlar›n, Emniyet Genel Müdürlü¤ü Polis Teftifl
Kurulu ‹zmir Bölge Baflkanl›¤› taraf›ndan aç›lan
soruflturma raporunun8 istenmesi talebi ise reddedildi. 

2000 y›l› içinde sonuçlanmayan davada, ‹zmir
Emniyet Müdürlü¤ü Asayifl fiubesi Faili Meçhul
Cinayetleri Araflt›rma Bürosu’nda görevli Baflkomiser
‹brahim Peker, komiser yard›mc›lar› Tarkan
Gündo¤du ve Hakan Ergüden ile Muharrem
Çetinkaya, Ali Aykol, Hikmet Kudu, Yusuf Oyan,
U¤ur Kocal ve Nevzat Sa¤o¤lu hakk›nda “Alpaslan
Yelden’e iflkence yaparak ölüme neden olduklar›”
iddias›yla 15 y›la kadar, Baflkomiser Cemil Bulut
hakk›nda da “görevi savsaklamak” iddias›yla 3 aydan
bir y›la kadar hapis cezas› isteniyor. 

Bu arada Yelden’in ölümü ile ilgili olarak ‹çiflleri
Bakanl›¤›’n›n 10 polis hakk›nda açt›¤› idari soruflturma
da Kas›m ay› içinde tamamland›. ‹çiflleri Bakanl›¤›
müfettiflleri taraf›ndan haz›rlanan raporda, “ölümün
nas›l meydana geldi¤inin inceleme sonucu
belirlenece¤i, ancak t›p ve ilkyard›m bilgisi olmayan
san›klar›n, Yelden’i bay›ld›ktan sonra üç saat süreyle
büroda tuttuklar› için kusurlu olduklar›” belirtildi.
Raporda, gözalt›n›n usule ayk›r› oldu¤u kaydedilerek,
san›k polisler hakk›nda ‘görevi ihmal’ suçundan
yarg›lanmalar› için savc›l›¤a suç duyurusunda
bulunuldu. 

Welathan Gülfleno¤lu

Welathan Gülfleno¤lu9 (19) adl› üniversite ö¤rencisini
“gözalt›nda tutuldu¤u Kas›mpafla Polis Karakolu’nda”
silahla öldürmekle suçlanan Abdullah Bozkurt adl›
polisin yarg›lanmas›na 17 Nisan günü ‹stanbul
Beyo¤lu 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Esas hakk›nda görüfl veren savc›, Abdullah Bozkurt’un
Gülfleno¤lu’nu tek el atefl ederek öldürdü¤ünü
söyledi. Savc›, Bozkurt’un “kasten adam öldürmek”
suçuna iliflkin TCY’nin 448. maddesi ve suçu görevi

bafl›nda iflledi¤i için cezan›n yar› yar›ya art›r›lmas›n›
öngören TCY’nin 251. maddesi uyar›nca 45 y›l
hapisle cezaland›r›lmas›n› talep etti. Mahkeme,
Bozkurt hakk›nda g›yabi tutuklama karar› verdi. 

12 Temmuz günü yap›lan duruflmada da hakk›nda
g›yabi tutuklama karar› bulundu¤u halde görevde
oldu¤u ileri sürülen Abdullah Bozkurt adl› polisin
yakalanamad›¤› belirtildi. Bunun üzerine Avukat
Fatma Karakafl, Bozkurt’un yakalanmamas›nda
sorumlulu¤u bulunanlar hakk›nda suç duyurusunda
bulunulmas›n› istedi. Duruflmada, olayda kullan›lan
silah›n ak›betinin ö¤renilmesi için karakola yaz›
yaz›lmas›, Bozkurt’un nerede görevli oldu¤unun
araflt›r›lmas› ve g›yabi tutuklama karar›n›
uygulamayan görevliler hakk›nda suç duyurusunda
bulunulmas›na karar verildi. 

13 Kas›m günü yap›lan duruflmada ise hakk›nda
g›yabi tutuklama karar› bulanan ve yakalanamayan
Abdullah Bozkurt’un Isparta E¤irdir Emniyet
Müdürlü¤ü’nde görev yapt›¤› aç›kland›. Abdullah
Bozkurt’un avukat› müvekkilinin görev yerinin
belirlendi¤ini ifade ederek, tutuklama karar›n›n
kald›r›lmas›n› talep etti. Bu talebi reddeden Mahkeme
Heyeti, Bozkurt’un yakalanmas› için E¤irdir Emniyet
Müdürlü¤ü’ne yaz› yaz›lmas›na karar vererek
duruflmay› erteledi. Dava, 2000 y›l› içinde
sonuçlanmad›. 

Birtan Altunbafl

Birtan Altunbafl’›n10 gözalt›nda gördü¤ü iflkence
sonucu ölümü nedeniyle 10 polisin yarg›land›¤›
davaya 2000 y›l›nda devam edildi. Ankara 2. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde 13 Haziran günü yap›lan
duruflmada Altunbafl’›n iflkence gördü¤ü tarihlerde
gözalt›nda bulunan avukatlar Oya Ersoy Ataman ve
Feray Günver tan›k olarak dinlendi. 3 Ocak 1991
tarihinde Ankara Emniyet Müdürlü¤ünde 15 gün
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8 Emniyet Genel Müdürlü¤ü Polis Teftifl Kurulu ‹zmir Bölge
Baflkanl›¤› taraf›ndan aç›lan soruflturma raporu da Eylül ay› içinde
tamamland›. 29 sayfal›k raporda polislerin iddialar›n›n aksine
Yelden’in kafas›n›n arkas›nda görülen iki ekimozun kafas›n› bir yere
vurarak oluflmas›n›n imkans›z oldu¤u, Atatürk Hastanesi Beyin
Cerrahisi Klinik fiefi Doç. fievket Tektafl ile Dr. Metin Gökmen’in
görüflleri do¤rultusunda kafas›na ald›¤› darbe sonucunda öldü¤ünün
ortaya ç›kt›¤› vurguland›. Raporda, bu durumun ‹stanbul Adli T›p
Kurumu Baflkanl›¤›’ndan al›nacak bir raporla da teyit edilmesi halinde
baflkomiser ‹brahim Peker, komiser yard›mc›s› Hakan Ergüden ve
Tarkan Gündo¤du ile polis memurlar› Muharrem Çetinkaya, Ali
Aykol, Hikmet Kudu, Yusuf Oyan ile U¤ur Kocal’›n hapis cezas› ile
birlikte meslekten ç›karma cezas› ile cezaland›r›lmalar›, Nevzat
Sa¤o¤lu’nun ise sadece hapisle cezaland›r›lmas› gerekti¤i kaydedildi.
Polislerin “Suçunu söyletmek için iflkence yaparak ölüme neden
olmakla” suçland›¤› raporda söz konusu suçun “Memurlar ile di¤er
Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalar›n›n Aff› Hakk›ndaki Kanun”
kapsam›na girmedi¤i belirtilerek, ‹zmir Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç
duyurusunda bulunuldu¤u belirtildi.
9  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.
10 Birtan Altunbafl, Ankara’da 10 Ocak 1991 tarihinde gözalt›na
al›nm›fl ve 16 Ocak 1991 tarihinde Gülhane Askeri Hastanesi’nde
ölmüfltü.



süreyle gözalt›nda tutuldu¤unu belirten Ataman flöyle
konufltu:

“Bir kifliye yo¤un iflkence yap›l›yordu. Duvara
vuruluyordu. Annesine küfür ediliyordu. 7-8 kifli 3
gün boyunca koridorda ve garaj denilen yerde bir
kifliyi sürekli koflturuyorlard›. Sorgulaman›n içeri¤ine
dair birfley sorulmuyordu. Sürekli ‘konufl’ deniyordu.
Bir gece birisi geldi ve ‘a¤z›ndan salyalar geldi, hala
konuflmad›, bu çocuk konuflmayacak’ dedi. Son
günlerde bö¤ürtüler geliyordu, bir süre sonra sesler
kesildi.” 

Ataman kendisinin iflkence görüp görmedi¤i
fleklindeki soruya ise “‹lk gözalt›md›. ‹flkenceye maruz
kald›m. Orada bulunan herkese iflkence yap›l›yordu,
küfür ediliyordu” yan›t›n› verdi. Davan›n di¤er tan›¤›
Feray Günver ise olay tarihinde bulundu¤u koridorda
“Birtan konufl yoksa gebereceksin” diye
konufluldu¤unu duydu¤unu söyledi. Müdahil
avukatlardan Ender Büyükçulha’n›n tan›k ifadelerinin
dikkate al›narak san›k polislerin tutuklanmalar› talebi
Mahkeme taraf›ndan, “eski davada tutuksuz
yarg›lanmalar›na karar verildi¤i” gerekçesiyle
reddedildi. 

‹brahim Dedeo¤lu, Sadi Çal›, Ahmet Bafltan (Tafltan),
H. Cavit Orhan, Süleyman Sinkil, Tansel Kayhan,
Talip Tafldan, Mehmet K›rk›c›, Muammer Eti ve Naif
K›l›ç adl› polisler hakk›nda TCY’nin “iflkence” suçuna
iliflkin 243 ve 245 ile “öldürme” suçlar›na iliflkin 452.
maddeleri uyar›nca hapis cezas› istenen dava, 2001
y›l›na ertelendi. 

Celal Cankoru

Antalya’da 16 fiubat 1997 tarihinde yap›lan “Sürekli
Ayd›nl›k” eyleminde Celal Cankoru adl› vatandafl›n
bafl›na telsizle vurdu¤u ve kalp krizi geçirerek
ölmesine neden oldu¤u ileri sürülen Dursun Sayg›l›
adl› polisin yarg›land›¤› dava 12 Aral›k günü
sonuçland›. Antalya 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
yap›lan duruflmada, Dursun Sayg›l› hakk›nda “delil
yetersizli¤i” gerekçesiyle beraat karar› verildi. 

Mahmut Y›ld›z

Siirt’te 22 Kas›m 1997 tarihinde gözalt›na al›nan
Mahmut Y›ld›z’›n (16) iflkence sonucu ölümü
nedeniyle bir binbafl› ve 6 astsubay hakk›nda 3 y›l
aradan sonra Siirt A¤›r Ceza Mahkemesi’nde dava
aç›ld›.11 Siirt A¤›r Ceza Mahkemesi’nde aç›lan
davada, Siirt ‹l Jandarma Alay Komutanl›¤›’nda görevli
Binbafl› Dursun fienel, Jandarma baflçavufllar Bestami
Gelebek, Cemaletin Evgi, uzman çavufllar Y›ld›ray
Görlek, H›d›r Küçük, Ahmet Bozkufl ve Celalettin
Demir hakk›nda, “Cürüm ifllemek için adam öldürmek
ve efrada iflkence yapmak” suçlar›ndan TCY’nin 452/1
ve 243/2 maddesi uyar›nca 12 y›la kadar hapis cezas›
istendi. Siirt Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan
haz›rlanan iddianamede, ma¤dur Y›ld›z’›n

sorguland›¤› oda içerisinde yaral› bulundu¤u ve tedavi
edilmek amac›yla ilgili sa¤l›k kurulufllar›na sevk
edildi¤i ancak daha sonra öldü¤ü belirtildi.
‹ddianamede, Y›ld›z ile ilgili haz›rlanan otopsi
raporunda ma¤durun yere düflürülerek bafl›n›n sert bir
zemine çarp›lmas› sonucu beyin kanamas› geçirdi¤i
belirtildi. 

6 Haziran günü Siirt A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
bafllayan ve y›l çindeki duruflmalarda önemli bir
geliflme kaydedilmeyen dava, 2001 y›l›na ertelendi. 

Faruk Tuna

Faruk Tuna’n›n 8 A¤ustos 1980 tarihinde ‹stanbul
Emniyet Müdürlü¤ü’nde iflkence sonucu ölümü
nedeniyle, olay›n üzerinden 20 y›l geçtikten sonra iki
polis hakk›nda suç duyurusunda bulunuldu. Faruk
Tuna’n›n babas› Baran Tuna ve Avukat Ergin Cinmen
taraf›ndan 9 A¤ustos günü ‹stanbul Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’na verilen suç duyurusu dilekçesinde,
olay›n üzerinden 8 y›l geçtikten sonra 1988 y›l›nda
hakk›nda dava aç›labilen Sinan Yalç›n12 adl› polisin
mahkemede verdi¤i ifade üzerine, Sebahattin Tür,
Necdet Göksel, Mustafa Soylu, Hüseyin Gök ve Yusuf
Tokur adl› polisler hakk›nda da dava aç›ld›¤›
hat›rlat›ld›. Dilekçede, Sinan Yalç›n’›n ifadelerinde ad›
geçen Halis Yelmen ve Mustafa Y›ld›r›m adl›
polislerin de “iflkence sonucu ölüme neden olmak”
suçundan yarg›lanmas› istendi. Ancak soruflturma
Aral›k ay› içinde takipsizlikle sonuçland›. 

Hamit Çakar

16 Kas›m 1998 tarihinde HADEP Diyarbak›r ‹l Örgütü
binas›nda devam eden açl›k grevine yap›lan
müdahalede gözalt›na al›nan Hamit Çak›r’›n iflkence
sonucu ölümü nedeniyle 1999 y›l› içinde 130 polis
hakk›nda aç›lan soruflturma 2000 y›l› içinde kapand›. 

Hamit Çakar’›n ölümü nedeniyle yap›lan suç
duyurusu üzerine aç›lan soruflturmada, dosyan›n
gönderildi¤i Diyarbak›r ‹l ‹dare Kurulu, Çakar’›n “kalp
hastal›¤› sonucu öldü¤ü” gerekçesiyle Diyarbak›r
Emniyet Müdür Yard›mc›s› ve Terörle Mücadele fiube
Müdürü Burhan Gümüfl ve 130 polis hakk›nda “Men-i
Muhakeme” karar› verdi. 
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11 Siirt ‹l Jandarma Alay Komutanl›¤›’nda yap›lan sorgusu s›ras›nda
fenalaflarak Diyarbak›r Askeri Hastanesi’ne kald›r›lan Mahmut Y›ld›z,
hastanede yaflam›n› yitirdi. Y›ld›z’›n avukat› Mahmut Vefa ve ailesinin
talebi üzerine Adli T›p Kurumu’nda otopsi yap›ld›. Otopsi raporunda
Y›ld›z’›n kesin ölüm nedeninin, “Akut subdural beyin kanamas›ndan”
meydana geldi¤i ortaya ç›kt›. Aile bunun üzerine Siirt Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu. Ancak savc›l›¤›n takipsizlik
karar› vermesi üzerine dosya A‹HM’ye gönderildi. Mahkeme
baflvuruyu kabul ederken di¤er yandan Avukat Vefa’n›n üst mahkeme
olarak Batman A¤›r Ceza Mahkemesi’ne takipsizlik karar›n›n
bozulmas› istemini içeren baflvurusu yerinde bulundu. Dosya, Siirt
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yeniden ele al›nd›. 
12 Sinan Yalç›n 1991 y›l›nda ‹stanbul 5. A¤›r Ceza Mahkemesi
taraf›ndan 5 y›l 4 ay hapis cezas›na mahkum olmufltu. Sinan Yalç›n,
karar›n Yarg›tay taraf›ndan onanmas›ndan sonra, 26 Kas›m 1997
tarihinde cezaevine girmifl ve 16 Ekim 1998 tarihinde serbest
b›rak›lm›flt›.



Çakar ailesinin avukatlar› Sinan Tanr›kulu ve Fethi
Gümüfl, Kas›m ay›nda ‹l ‹dare Kurulu karar›n›n iptali
istemiyle Dan›fltay’a baflvurdular. Dilekçede, bask›n
s›ras›nda gözalt›na al›nanlara kötü muamelede
bulunuldu¤u, bunun tan›klar›n anlat›mlar›yla
do¤ruland›¤› vurguland›. Dilekçede, polislerin
önyarg›l› davrand›klar› ve yasal yetkilerini aflt›klar›
belirtildi. ‹l ‹dare Kurulu’nun, ‹stanbul Adli T›p
Kurumu Birinci ‹htisas Kurulu Baflkanl›¤› taraf›ndan
haz›rlanan raporu yanl›fl yorumlad›¤› anlat›lan
dilekçede, “Daval› idare, iflleminde siyasal saiklerle
hareket etmifl, siyasal amaç gütmüfltür. Konu
yönünden hukuka ayk›r›l›¤›, öze iliflkin hukuk
kurallar›na ayk›r›l›k olarak da anlama olana¤› vard›r.
Bu itibarla salt flekli aç›dan ‘Men-i Muhakeme’
karar›n›n verilmifl olmas› iflleminin konu yönünden
hukuka uygun oldu¤unu gösteremez” denildi. 

Bayram Duran

Bayram Duran’›n, ‹stanbul Gaziosmanpafla Gazi
Karakolu’nda 16 Ekim 1994 tarihinde ölmesi
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 dava 6 Eylül günü Denizli A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde sonuçland›. Mevlüt fialgar, Ahmet
Aflç›el, Ayhan Köflger ve ‹smail Usman “Görevleri
s›ras›nda katil kast› ile olmayan darp ve cebir
eylemleri sonucu failce bilinmeyen flekilde adam
öldürdükleri” gerekçesiyle TCY’nin 452/2. maddesi
uyar›nca 2’fler y›l 9’ar ay hapis cezas›na mahkum
edildiler. Ahmet fiengül, Abdullah Çavuflo¤lu ve Halit
Ak hakk›nda ise beraat karar› verildi. 

c) ‹flkence ve Kötü Muamele Uygulamalar›

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›, 2000 y›l›nda derledi¤i
bilgiler sonucunda gözalt› yerleri ya da cezaevlerinde
en az 28413 kiflinin iflkence gördü¤ünü belirledi.
T‹HV’nin Ankara, ‹zmir, ‹stanbul ve Adana’daki
merkezlerine “540’› 2000 y›l›nda iflkence gördü¤ünü”
bildiren 1023 kifli baflvurdu. Bu dönemde iflkencenin
varl›¤› TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu
taraf›ndan haz›rlanan raporlarla resmilefltirilirken, en
somut örne¤i ise gözalt›na al›nan kiflilere iflkence
yapan “Hortum Süleyman” lakapl› baflkomiser
Süleyman Ulusoy’un televizyonlara da yans›yan
görüntüleri oluflturdu. 

Süleyman Ulusoy (Hortum Süleyman)

31 May›s gecesi CNN Türk televizyonunda 1996
y›l›nda Beyo¤lu Emniyet Müdürlü¤ü’nde “Hortum
Süleyman” olarak tan›nan baflkomiser Süleyman
Ulusoy’un gözalt›na al›nan kiflileri hortumla dövmesi
görüntüleri yay›nland›. Gizli kamera ile çekilen
görüntülerde, gözalt›na al›nan bir grup karakola
getirilerek s›raya dizildi. Kimlik kontrolü yap›ld›ktan
sonra Süleyman Ulusoy, elindeki hortumla bir kifliyi
dövmeye bafllad›. Di¤er bir görüntüde ise Ulusoy,
gözalt›na al›nan bir kifliyi duvara yap›flt›r›p

yumruklarken ekrana geldi. Kamuoyunda büyük tepki
ile karfl›lanan görüntülere ra¤men Emniyet Genel
Müdürü Turan Genç, görüntülerin yay›nlanmas›n›
elefltirebildi. Görüntülerin “polisin en parlak dönemini
yaflad›¤› s›rada gündeme getirilmesinin maksatl›”
oldu¤unu iddia eden Genç, polislerin “travestilerin ve
uyuflturucu ba¤›ml›lar›n›n sald›r›s›na u¤rad›¤›n› ve
kendisini savunmak zorunda oldu¤unu” öne sürdü. 

Haziran ay› bafl›nda Süleyman Ulusoy hakk›nda adli
soruflturma bafllat›ld›. 12 Haziran günü Savc›l›¤a ifade
veren Ulusoy, 1991-1992 y›llar›na iliflkin iddialar›n
zamanafl›m›na u¤rad›¤›n› ve söz konusu suçlamalarla
ilgili “Memurun Muhakemat› Yasas›” hükümlerinin
iflletilmesini talep etti. Savc›l›¤›n kendisi hakk›nda
soruflturma yetkisi bulunmad›¤›n› belirten Ulusoy,
iddialar›n adli görev s›ras›nda de¤il, idari görev
s›ras›nda ifllendi¤inin kabul edilmesi gerekti¤ini
söyledi. Süleyman Ulusoy, televizyonlarda yay›nlanan
görüntülere iliflkin olarak ise “Oras› bizim
nezarethane ama ben kimseye hortumla dayak
atmad›m. O kifli gerçekte ben de¤ilim. Bir fotomontaj
olabilir” dedi. 

Temmuz ay›nda Ulusoy’un baflka bir birime atand›¤›n›
aç›klayan Turan Genç, Ulusoy’un “görev yapt›¤›
bölgenin durumuna göre bu flekilde davrand›¤›n›”
iddia ederek, Ulusoy hakk›nda hem Genel Müdürlük
hem da Savc›l›k nezdinde soruflturma bafllat›ld›¤›n›
bildirdi.

Soruflturmay› tamamlayan Beyo¤lu Cumhuriyet
Savc›l›¤›, Ulusoy’un yarg›lanmas›na karar vererek
dosyay›, “Memurun Muhakemat› Yasas›” uyar›nca
Beyo¤lu ‹lçe ‹dare Kurulu’na gönderdi. ‹lçe ‹dare
Kurulu, Ulusoy’un yarg›lanmas›na onay verdi. Ulusoy,
‹stanbul Bölge ‹dare Mahkemesi’ne yapt›¤› baflvuruda,
karara itiraz etti. ‹tiraz› de¤erlendiren ‹stanbul Bölge
‹dare Mahkemesi, Ekim ay›nda Ulusoy’un itiraz›n›
reddetti. 

Beyo¤lu Cumhuriyet Savc›l›¤› Ekim ay› ortalar›nda
‹stanbul Beyo¤lu Ekipler Amirli¤i’nde görev yapt›¤›
s›rada gözalt›na al›nan kiflilere iflkence yapan
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13 Bu bölüm, savc›l›¤a suç duyurusunda bulunan, mahkemeler ya da
bas›n-yay›n organlar› arac›l›¤› ile iflkence gördü¤ünü aç›klayan ya da
T‹HV’nin tedavi merkezlerine baflvuranlara iliflkin bilgiler derlenerek
haz›rlanm›flt›r. Çal›flmada kuflkulu ya da tutars›z görünen bilgiler
dikkate al›nmam›flt›r. Sürekli olarak yineledi¤imiz gibi, Türkiye’de
iflkence, sistematik bir sorgu yöntemi olarak “siyasi-adli” ayr›m›
yap›lmadan neredeyse tüm san›klara uygulanmaktad›r. Ancak, polis
ve jandarma karakollar›nda adli suç san›klar›na bilinen iflkence
yöntemleri yayg›n olarak uyguland›¤› halde, bu kesimin hak arama
yoluna daha az baflvurmas›, iflkence olaylar›n›n ço¤unun ortaya
ç›kmas›n› engellemektedir. Bu nedenle; “iflkence ve kötü
muamele”den flikayet edenlerin ve az say›da da olsa rapor alanlar›n
ço¤unu siyasi nitelikli suçlardan gözalt›na al›nanlar oluflturmaktad›r.
Büyük kentler d›fl›ndan ve özellikle Ola¤anüstü Hal Bölgesi’nden
sa¤l›kl› haber alma zorlu¤u buna eklenirse, y›l içinde T‹HV’nin
belirledi¤i iflkence kurbanlar›n›n, ma¤durlar›n küçük bir bölümü
oldu¤u ortaya ç›kar. Bu bölümde Hizbullah davalar›nda yarg›lanan
çok say›da kiflinin ifadelerinin iflkence alt›nda al›nd›¤›na iliflkin
aç›klamalar›, do¤rulat›lamamas› nedeniyle yeralmam›flt›r. 



Baflkomiser Süleyman Ulusoy hakk›nda TCY’nin “kötü
muamele” suçunu düzenleyen 245. maddesi uyar›nca
dava açt›. ‹ddianamede, 9 kifliye iflkence yap›lmas›
nedeniyle Ulusoy hakk›nda istenen cezan›n 9 kez
uygulanarak, 27 y›l hapis cezas› istendi. ‹ddianamede
ayr›ca, halen Fatih ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü’nde
görevli Ulusoy’un “memuriyetten men edilmesi” de
istendi. Beyo¤lu Asliye Ceza Mahkemesi’nde aç›lan
dava, 2000 y›l›nda bafllamad›. 

Öte yandan daha önceki y›llara iliflkin baz› iflkence
olaylar› da ancak 2000 y›l›nda gündeme geldi. Bu
konudaki baz› örnekler flöyle:

Mehmet Ar›ca

“Hizbullah üyesi oldu¤u”, “6 kifliye iflkence yapt›¤› ve
3 kifliyi iflkence ile öldürdü¤ü” iddias›yla ölüm cezas›
istemi ile yarg›lanan Mehmet Ar›ca, Diyarbak›r
DGM’de 10 fiubat günü yap›lan duruflmada
gözalt›nda iflkence gördü¤ünü aç›klad›. Ar›ca,
duruflmada verdi¤i ifadede 1998 y›l›nda “Aziz
Y›lmaz” ad›na düzenlenmifl kimlikle gözalt›na
al›nd›¤›n› ve yaklafl›k 20 gün boyunca iflkence
gördü¤ünü aç›klad›. Ar›ca,“1999 y›l›nda yeniden
yakalan›nca ayn› iflkenceleri çekmemek için önüme
konan tüm belgeleri imzalad›m” diye konufltu. 

M. D.

12 Haziran 1996 tarihinde ‹zmir’de gözalt›na al›nan
M. D. adl› kad›n, gözalt›nda tecavüze u¤rad›¤›n›
Nisan ay›nda aç›klad›. Yaflad›klar›n› yaklafl›k dört
y›ld›r gizleyen M. D. Gözalt›nda Cinsel Taciz ve
Tecavüze Karfl› Hukuki Yard›m Projesi avukatlar›na
baflvurdu. ‹zmir Emniyet Müdürlü¤ü’ne ba¤l› polisler
taraf›ndan gözalt›na al›nan ve 15 gün gözalt›nda
kalan M. D., yaflad›klar›n› flöyle anlatt›: 

“Gözalt›nda defalarca ç›r›lç›plak kollar›mdan ask›ya
al›nd›m. Vücudumu ›slatt›ktan sonra cinsel organ›ma,
gö¤üslerime ve parmaklar›m›n ucuna elektrik verdiler.
Vantilatörün önünde tuttular. 15 gün boyunca sürekli
ç›r›lç›plak tuttular. Sadece çok k›sa bir süre kald›¤›m
hücrede elbiselerimi verdiler.”

Gözalt›na al›nd›¤›n›n ikinci gününde kendisine ait
olmayan bir ifadenin zorla imzalatt›r›lmaya
çal›fl›ld›¤›n› belirten M. D., “Rambo ad›nda bir polisi
ça¤›rd›lar. Bu polis, enseme bir yumruk vurup yere
düflürdü. Ard›ndan baflka polisler ellerimden tuttular.
Bu polis hem makattan hem vajinadan copla tecavüz
etti. Çok kanamam oldu, bay›ld›m. Uyand›¤›mda
hücrede kan içinde yar› ç›plak bir haldeydim. Kanl›
elbiselerimi de üzerime atm›fllard›” dedi. 

Gözalt›na al›nd›¤›n›n dördüncü günü bir kez daha
tecavüze maruz kald›¤›n› belirten M. D., “Bana bir
kez daha o ifadeyi imzalatt›rmaya çal›flt›lar, kabul
etmedim. Bunun üzerine baz› polisler ayaklar›mdan
bir tahtaya ba¤lad›lar, baz›lar› da ellerimi tuttular ve
tecavüz etmeye bafllad›lar. Bir süre sonra vücudumun

uyufltu¤unu hissettim. 4 ya da 5 polis tecavüz etti.
Yeniden kanama oldu. Beni bu halimle götürüp so¤uk
suyun alt›na tuttular, yeniden elektrik verdiler” dedi.
Proje avukatlar›ndan Fatma Karakafl, polisler hakk›nda
‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç duyurusunda
bulundu.

M. D., ‹zmir DGM taraf›ndan “PKK üyesi oldu¤u”
iddias›yla tutuklanm›fl ve yarg›lama sonucunda 12 y›l
hapis cezas›na mahkum edilerek Uflak Kapal›
Cezaevi’ne konulmufltu.

Ö. ‹.

1997 y›l›nda ‹stanbul Alibeyköy Cemevi önünde
gözalt›na al›nan Ö. ‹., May›s ay›nda Gözalt›nda Cinsel
Taciz ve Tecavüze Karfl› Giriflim üyelerine gözalt›nda
tecavüze u¤rad›¤›n› aç›klad›. Gözalt›na al›nd›ktan
sonra Terörle Mücadele fiubesi’ne götürüldü¤ünü
kaydeden Ö. ‹., ilk iki gün ç›r›lç›plak soyularak ask›ya
al›nd›¤›n›, vücuduna elektrik verildi¤ini, tazyikli su
s›k›ld›¤›n› ve sürekli olarak kendileri ile çal›flmas› için
tehdit edildi¤ini belirtti. Ö.‹. gözalt›na al›n›fl›n›n
üçüncü günü yaflad›klar›n› flöyle anlatt›:

“Ayn› iflkenceleri s›ras› ile yapt›lar. Derken kanapeye
iki polisin aras›na oturtuldum. Ç›r›lç›plakt›m. Sürekli
cinsel tacizde bulunuyorlard›. Gö¤üslerimi s›kmaya
bafllad›lar. Ard›ndan iki polis kolumdan tutarak yere
yat›rd› ve bir polis tecavüz etti”

Tecavüzü izleyen polislerden birinin Bayram Kartal14

oldu¤unu söyleyen Ö.‹., polislerin, “Sizinle ancak
böyle bafledilir” dedi¤ini aktard›. 

Lale Aç›k

5 Mart 1999 tarihinde Çank›r› Valisi Ayhan Çevik’e
düzenlenen bombal› sald›r›ya kat›ld›¤› iddias›yla ölüm
cezas› istemiyle yarg›lanan Lale Aç›k, gözalt›nda
tecavüze u¤rad›¤›n› aç›klad›. Aç›k, davan›n 8 Haziran
günü Ankara DGM’de yap›lan duruflmas›nda
gözalt›nda yaflad›klar› flöyle anlatt›: 

“7 Mart 1999’da Tokat’ta a¤abeyimle birlikte
gözalt›na al›nd›m. Tokat Emniyet Müdürlü¤ü’nde
gözlerimi kapat›p hücreye koydular. Bildiklerimi
anlatmam› istediler, bir fley söylemedim. Saçlar›mdan
tutup duvarlara vurdular. Giysilerimi beni döverek
ç›kard›lar. Enseme ve vücuduma tazyikli su s›kt›ktan
sonra hücreme geri götürdüler. Elbiselerimi istedim,
vermediler. Daha sonra tekrar hücreme geldiler.
Tekmeleyip s›rtüstü yat›rd›lar. Bana tecavüz etmeye
bafllad›lar. ‘Bunu yapmay›n, yapamazs›n›z’ diyordum.
Gözlerimden yafl geliyor, nefes alam›yordum. ‘Tamam
b›rak›n, konuflaca¤›m’ dedim. Bana bunlar›
yapanlar›n, aileme, benimle birlikte gözalt›na al›nan
babama ve a¤abeyime neler yapabileceklerini
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14 Bayram Kartal, aralar›nda 5 gazetecinin de bulundu¤u 19 kifliye
iflkence yapt›klar› ve At›l›m gazetesi muhabiri Asiye Güzel Zeybek’e
tecavüz ettikleri gerekçesiyle ‹stanbul 7. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 7
polis birlikte yarg›lan›yor.



düflünüyordum. Beni b›rakt›lar, çamafl›rlar›m› giymemi
söylediler. Battaniye ve ilaç verdiler. Tekrar ayn› fleyi
yapmalar›ndan çok korkuyordum. Bana, ‘flunu imzala,
senin hiçbir fleyin yokmufl. Savc›l›kta bunlar› kabul et.
‹lk duruflmada senin ç›kman› sa¤lar›z’ dediler. Ankara
emniyetine getirilmek üzere Tokat’tan yola
ç›kart›lmadan önce beni emniyet müdürünün
karfl›s›na getirdiler. Emniyet Müdürü bana, ‘Bizim
canavarlar sana iyi bakt› m›?’ diye sordu. Bu s›rada
gözlerimi açt›lar. Tecavüze u¤rad›¤›m› bildi¤ini
düflündüm. Ailem bunlar› bilmiyordu. Adli T›p’ta,
savc›l›kta ve mahkemede bunlar› hiç anlatmad›m.
Bana tecavüz eden polislerden ikisini teflhis
edebilirim” 

Mahkeme Baflkan› Orhan Karadeniz’in Lale Aç›k’a
“Senin ›rz›na m› geçildi? Niye flimdiye kadar
söylemedin?” diye sormas› üzerine Lale Aç›k,
“Ailemden çekindi¤im ve cezaevinden ç›kabilece¤imi
düflündü¤üm için anlatmad›m. Polislerden
korkuyordum” dedi. Avukat Kaz›m Genç, Aç›k’›n
hastaneye sevk edilmesini ve tecavüz iddias›n›n
incelenmesini talep etti. 

DGM, Lale Aç›k’a Tokat’ta yap›lan muayenede
tecavüz bulgusuna rastlanmad›¤› gerekçesiyle
hastaneye sevk istemini reddederek, avukatlar›n ve
Aç›k’›n ilgili polisler hakk›nda suç duyurusunda
bulunabileceklerine karar verdi. Lale Aç›k, avukatlar›
arac›l›¤› ile 14 Temmuz günü Tokat TEM polisleri ve
doktorlar hakk›nda suç duyurusunda bulundu. 

fiener Kökten

Çank›r› Valisi’ne 5 Mart 1999 tarihinde yap›lan sald›r›
nedeniyle Ankara DGM’de yarg›lanan fiener Kökten, 4
Temmuz günü yap›lan duruflmada gözalt›nda iflkence
gördü¤ünü aç›klad›. fiener, “Polisler niflanl›m›n
foto¤raf›n› gösterip, ona da iflkence yapmakla tehdit
ettiler. Befl gün boyunca gözlerim hep kapal›yd› ve
hiç okumad›¤›m ifadeler bana zorla imzalat›ld›” dedi. 

Beflir Kasap

“Eski Çank›r› Valisi Ayhan Çevik’e düzenlenen
sald›r›ya (5 Mart 1999) kat›ld›¤› ve T‹KKO üyesi
oldu¤u” iddias›yla 16 Mart 1999 tarihinde gözalt›na
al›nan Beflir Kasap, ajanl›¤a zorland›¤›n› ve gördü¤ü
iflkence nedeniyle bunu kabul etti¤ini aç›klad›. 2
Kas›m günü ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde bas›n aç›klamas›
yapan Samsun 19 May›s Üniversitesi ö¤rencisi Beflir
Kasap, gözalt›nda yo¤un iflkence gördü¤ünü
belirterek, yaflad›klar›n› flöyle anlatt›:

“Ask›ya ald›lar, tazyikli su s›kt›lar, kaba dayak att›lar.
Dayanamad›m, ajanl›¤› kabul ettim. Erol ismini
kullanan ve M‹T kimli¤ini tafl›yan bir kifliyle 1,5 ay
içerisinde yaklafl›k 7-8 defa görüfltük. Bana, ‘Özgür
Gelecek gazetesi çal›flanlar›yla ayn› yerde kalacaks›n.
Onlarla birlikte hareket edeceksin. Onlar›n örgütsel
faaliyetlerine aktif olarak kat›lacaks›n. Sonra

yapacaklar› eylemleri bize bildireceksin’ dedi. Bana
çok para vereceklerini söylediler” 

Ajanl›k bask›lar› nedeniyle Samsun’dan ayr›ld›¤›n›,
ancak daha sonra okuluna devam edebilmek için
tekrar geri döndü¤ünü anlatan Kasap, polislerin 20
Ekim günü okula geldi¤ini ve kendisini kaç›rd›¤›n›
söyledi. Polislerin ajanl›k yapmas› için kendisini tehdit
etti¤ini belirten Kasap, Samsun Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu¤unu söyledi.
Kasap, polisler taraf›ndan sürekli takip edildi¤ini de
kaydetti.

2000 Y›l› ‹flkence Olaylar›

Salih Akgün

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 7 Ocak günü gözalt›na
al›nan ve 11 Ocak günü tutuklanan Salih Akgün’ün
gözalt›nda iflkence gördü¤ü bildirildi. ‹HD’ye
baflvuran Meyese Akgün, Nusaybin Cezaevi’nde
ziyaret etti¤i eflinin yürüyemez halde oldu¤unu
belirtti. Meyese Akgün’ün, polisler hakk›nda suç
duyurusunda bulundu¤u ö¤renildi. 

Emine Demir

9 Ocak günü Diyarbak›r’›n fiehitlik semtinde Hayriye
Demir adl› kad›n›n evine bask›n düzenleyen polislerin
eve gizli kamera yerlefltirdi¤i ö¤renildi. 18 Ocak günü
eve ikinci kez bask›n düzenleyen polisler, Hayriye
Demir’in k›z› Emine Demir’i (16) a¤›r bir biçimde
dövdüler. Emine Demir, yaflad›klar›n› flöyle anlatt›:

“Arama s›ras›nda beni bir odaya kapatt›lar. Bana
‘kimlerin eve geldi¤ini ve kardefllerimin nerede
oldu¤unu’ sordular. Bir fley bilmedi¤imi söyleyince,
salona yerlefltirdikleri küçük kameray› alarak,
‘kimlerin geldi¤ini ö¤reniriz, o zaman size gösteririz’
dediler. Daha sonra beni aralar›na alarak dövdüler.
Özellikle kalbime ve bafl›ma tekme at›yorlard›. Dayak
sonucu bay›lm›fl›m. Ç›¤l›klar›m› duyan komflular
gelince polisler evden ayr›lm›fl” dedi. 

Hayriye Demir, iki o¤lunun PKK militan› oldu¤unu,
bir o¤lunun da “PKK üyesi oldu¤u” gerekçesiyle ömür
boyu hapis cezas›na mahkum edildi¤ini belirterek,
k›z›yla birlikte birçok kez gözalt›na al›nd›klar›n› ve
sürekli bask› gördüklerini bildirdi.

Vahdettin Tayfur

Diyarbak›r’da Ocak ay› bafl›nda yap›lan
operasyonlarda HADEP Diyarbak›r il yönetici ve
üyelerinden Vahdettin Tayfur, R›za Tayfur, Bayram
Özy›lmazer, Fariya Yi¤it, Berivan Ya¤ni, Faruk Çiftçi,
Abdullah De¤irmen, Vedat Irmak, Servet De¤er ve
soyadlar› ö¤renilemeyen Ferhat ve Sibel adl› kifliler
gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlardan Vahdettin
Tayfur’un gözalt›nda iflkence gördü¤ü aç›kland›.
Avukat Mansur Reflito¤lu gözalt› süresinin dört günü
aflmas› üzerine 12 Ocak günü gözalt›ndakilerle
görüfltü¤ünü ve Vahdettin Tayfur’un iflkence nedeniyle
sa¤l›k durumunun kötü oldu¤unu bildirdi. 
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Nusret Sülük, Yusuf Çelik

“PKK’ye yard›m ettikleri” iddias›yla gözalt›na al›nan
Nusret Sülük ve Yusuf Çelik adl› kiflilere iflkence
yap›ld›¤› bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Ocak ay›nda
Mardin’in Dargeçit ilçesinde güvenlik görevlilerine
teslim olan 2 PKK militan›, örgüte yard›m eden
kiflilerin adlar›n› söylediler. Ancak militanlar, savc›l›k
ve mahkemede, jandarmada verdikleri ifadeleri
reddederek söz konusu kiflilerin adlar›n› kendilerinin
söylemedi¤ini, bilgileri d›fl›nda yaz›ld›¤›n› belirttiler.
PKK’liler daha sonra ç›kar›ld›klar› mahkemede tahliye
edildi. 

Bu arada ifadelerde adlar› geçti¤i öne sürülen Nusret
Sülük ve Yusuf Çelik adl› kifliler de Gaziantep’te
gözalt›na al›nd›. Dargeçit’e götürülerek 10-15 Ocak
günleri aras›nda sorgulanan Sülük ve Çelik, burada
iflkenceye maruz kald›. Savc›l›¤a ç›kar›lmadan önce
yap›lan doktor kontrolünde, iki kiflinin vücutlar›nda
son 36 saat içinde meydana gelmifl travmalardan
kaynaklanan izler belirlendi. Bunun üzerine Nusret
Sülük ve Yusuf Çelik’in avukatlar› Ayla Akat ve Cihan
Sincar, Mardin Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç
duyurusunda bulundular. 

Y›l içinde yap›lan soruflturma sonucunda Aral›k ay›
bafl›nda Mardin Cumhuriyet Savc›l›¤›, jandarma
astsubaylar Mustafa K›raç, Naci Karahisar, Ali Çekük
ve Ahmet ‹zi hakk›nda TCY’nin “iflkence” suçunu
düzenleyen 243. maddesi uyar›nca dava açt›. 

S.T., ‹.A., E.G., M.O., Ö.A., ‹.C.

Adana’da Mazlum Aslan (17) adl› genci öldürdükleri
iddias›yla 15 Ocak günü gözalt›na al›nan S.T., ‹.A.
(12), E.G. (14), M.O. (16), Ö.A. ve ‹.C. adl› çocuklar
Adana Emniyet Müdürlü¤ü’nde iflkence gördüklerini
aç›klad›lar. Çocuklar, gözalt›nda sürekli
dövüldüklerini, ç›r›lç›plak soyularak so¤ukta
bekletildiklerini ve üstlerine so¤uk su döküldü¤ünü
söylediler. Gençlerden E.G. polislerin özellikle kalp
ameliyat› geçiren Ö.A. ve M.O.’ya iflkence yapt›klar›n›
bildirdi. Gençlerden Ö.A. ve ‹.C. daha sonra
tutukland›.

Zülfü Y›ld›z

Tunceli’de “Süleymanlar (Ekrem) ölmesin, OHAL
kald›r›ls›n” bafll›kl› imza kampanyas›n› yürüttü¤ü
s›rada bir arkadafl› ile 16 Ocak günü jandarmalar
taraf›ndan gözalt›na al›nan EMEP üyesi Zülfü Y›ld›z
gözalt›nda iflkence gördü¤ünü aç›klad›. 30 saat
gözalt›nda kalan Zülfü Y›ld›z götürüldü¤ü Göktepe
köyü karakolunda bir asker taraf›ndan dövüldü¤ünü
aç›klad›. Daha sonra Mazgirt Sa¤l›k Oca¤›’na
götürüldü¤ünü belirten Zülfü Y›ld›z, vücudundaki
morluklara ra¤men kendisine “sa¤lam” raporu
verildi¤ini söyledi. 

Hükmiye Aksoy, Sindi Yüksel, Nuriye X, Songül X,
Vesile X

‹zmir’de Nezahat Aksoy adl› kad›n›n öldürülmesi
nedeniyle gözalt›na al›nan yak›nlar›na Ocak ay›
ortalar›nda “cinayeti üstlenmeleri” için iflkence
yap›ld›¤› bildirildi. Nezahat Aksoy’un kay›nvalidesi
Hükmiye Aksoy, ‹zmir Emniyet Müdürlü¤ü’ne ba¤l›
cinayet masas› polislerinin kendisine iflkence yapt›¤›n›
belirterek “Damad›m Sindi Yüksel, k›zlar›m Nuriye,
Songül ve Vesile’ye benim gibi elektrik veriyorlard›.
Onlar›n seslerini duydum, benimle torunum Vahap’›
b›rakt›lar” dedi. 

Levent fiahin

‹stanbul’da Ocak ay› ortalar›nda “k›z kaç›rd›¤›”
iddias›yla gözalt›na al›nan Levent fiahin (19), 7 gün
gözalt›nda tutuldu¤u Avc›lar semtindeki Araflt›rma
Büro Amirli¤i’nde iflkence gördü¤ünü bildirdi.
Gördü¤ü iflkence nedeniyle 78 ayr› suç dosyas›na
imza atmak zorunda kald›¤›n› belirten fiahin, “‹flkence
s›ras›nda 12 kifli vard›. Önce ellerimi ve ayaklar›m›
ba¤lay›p falakaya yat›rd›lar. Bu 5 dakika sürdü.
Ard›ndan beni ç›r›lç›plak soyup ask›ya ald›lar.
Vücuduma su döküp iflaret parma¤›ma ve testislerime
kablo ba¤lay›p elektrik verdiler” dedi. 

Polislerin gözalt›nda tutulan bir arkadafl›n›n makat›na
cop sokmaya çal›flt›klar›n› anlatan fiahin, sürekli yan
nezarette bulunan 16-17 yafllar›ndaki iki genç ile
iflkence yap›lan di¤er kiflilerin ç›¤l›klar›n› duydu¤unu
söyledi. fiahin, polislerin serbest b›rakmak için
kendisinden üç milyar lira rüflvet istedi¤ini de
sözlerine ekledi. Küçükçekmece Sulh Ceza
Mahkemesi taraf›ndan tutuksuz yarg›lanmak üzere
serbest b›rak›lan Levent fiahin’e Adli T›p Kurumu 3
günlük rapor verdi. fiahin, polisler hakk›nda suç
duyurusunda bulundu.

Muharrem Akburak

20 Ocak günü gözalt›na al›nan Tüm Yarg›-Sen
Kütahya eski fiube Baflkan› Muharrem Akburak’a
gözalt›nda iflkence yap›ld›¤› bildirildi. Akburak’›n suç
duyurusunun ard›ndan karakolda iflkence yapan
Murat Tener, Haluk Gökçe ve Yaflar Özkan adl›
polisler hakk›nda TCY’nin “iflkence” suçunu
düzenleyen 243. maddesi uyar›nca dava aç›ld›. 

26 Haziran günü Kütahya A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
yap›lan ilk duruflmada ifade veren Muharrem
Akburak, bir gün gözalt›nda kald›ktan sonra
götürüldü¤ü Tavflanl› Sa¤l›k Oca¤›’nda “bafl›m ve
omzuma vuruldu, vücuduma tazyikli su s›k›ld›”
demesine ra¤men doktor Feyzullah Macit Öztoprak’›n
iflkence görmedi¤ine dair rapor verdi¤ini söyledi.
Savc›l›k taraf›ndan serbest b›rak›lan Akburak, ayn›
gece rahats›zlanmas› üzerine kald›r›ld›¤› Tavflanl›
Devlet Hastanesi’nde iflkence gördü¤üne dair rapor
alarak, polisler hakk›nda suç duyurusunda
bulundu¤unu söyledi. Savc›l›¤›n istemi ile Bursa Adli
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T›p Kurumu’na gönderildi¤ini belirten Akburak,
burada da iflkence gördü¤üne dair rapor verildi¤ini
söyledi. Dava, 2000 y›l›nda sonuçlanmad›.

Nimet Y›lmaz

Adana’da 22 Ocak günü “PKK yöneticisi oldu¤u”
iddias›yla gözalt›na al›nan Nimet Y›lmaz’›n gözalt›nda
iflkence gördü¤ü bildirildi. Y›lmaz’›n kardefli Ayfer
Yavafl, iflkence nedeniyle a¤abeyinin sol kolunu
kullanamad›¤›n› belirterek, a¤abeyinin “Kolum buz
kesiliyor. Parmaklar›m›n ucundan bafllayarak kolumun
tümü uyufluyor. Kolumu hissedemiyorum” dedi¤ini
aktard›. Ayfer Yavafl, a¤abeyinin tedavisinin yap›lmas›
istemiyle cezaevi yönetimine yapt›¤› baflvurunun
sonuçsuz kald›¤›n› da bildirdi. 

Polat Aktafl, Fuat Aktafl, Orhan Aktafl

22 Ocak günü Aktafl ailesinin ‹stanbul Halkal›’da
bulunan evine bask›n düzenleyen polisler kelepçeli
olarak kaçmaya çal›flan Polat Aktafl’› silahla yaralad›.
Bask›nda Polat Aktafl’›n babas› Fuat Aktafl ve kardefli
Orhan Aktafl’› gözalt›na ald›. Aktafl ailesine gözalt›nda
iflkence yap›ld›¤› bildirildi. Edinilen bilgiye göre olay
flöyle geliflti: 

30 kadar polis taraf›ndan düzenlenen bask›nda,
yatakta olan Polat Aktafl’›n elleri kelepçelendi. Bu
s›rada polislerin elinden kurtulan Polat Aktafl,
balkondan atlayarak kaçmaya çal›flt›. Ancak, polisler
taraf›ndan baca¤›ndan vuruldu. Daha sonra afla¤› inen
polisler, Polat Aktafl’› bu kez di¤er baca¤›ndan
vurdular. Bunun ard›ndan da Polat Aktafl, babas› Fuat
Aktafl ve kardefli Orhan Aktafl gözalt›na al›narak
Küçükçekmece Araflt›rma Büro Amirli¤i’ne
götürüldüler. 

A¤abeyi ile birlikte iflkence gördü¤ünü belirten Orhan
Aktafl, “Ters, düz ask›ya ald›lar. Gö¤sümden ve
parmak uçlar›mdan elektrik verdiler. Hiç yapmad›¤›m
fleyleri kabul ettirmeye çal›flt›lar” dedi. Polislerin
sürekli olarak a¤abeyinin baca¤›na vurduklar›n›
söyleyen Orhan Aktafl, “Polisler, ‘Yaralar›n› açaca¤›z.
‹nflallah bir dahaki sefere bana rastlars›n, o zaman
kafana s›kar›m’ diyorlard›. Abim, iflkenceye
dayanamayarak suçlamalar› kabul etti” diye konufltu 

Fuat Aktafl ise, “Karakolda müzik çal›yorlard›. Teybin
sesini sonuna kadar açt›lar. O¤lumun sesi geliyordu.:
‘Ben yapmad›m, beni daha kaç defa vuracaks›n›z’
diye. Daha sonra o¤lumu iflkence odas›ndan
ç›kard›lar. O¤lum iflkenceden dolay› kusmufltu ve
ortal›k kan içindeydi. Bunlar› bana temizlettiler” dedi.
Polislerin kendisine sürekli küfretti¤ini belirten Fuat
Aktafl, kendisinin bir süre sonra serbest b›rak›ld›¤›n›
belirtti. Orhan Aktafl’›n 25 Ocak günü serbest
b›rak›ld›¤›, Polat Aktafl’›n ise gözalt›nda tutuldu¤u
bildirildi. Fuat Aktafl, polisler hakk›nda suç
duyurusunda bulundu. 

Ulafl Onur

25 Ocak günü ‹stanbul DGM taraf›ndan tahliye edilen
Ulafl Onur adl› siyasi tutuklu, Ümraniye Cezaevi’nden
ç›karken askerler taraf›ndan dövüldü¤ünü bildirdi.
“MLKP üyesi oldu¤u” iddias›yla yaklafl›k 1.5 y›l önce
tutukland›¤›n› belirten Ulafl Onur, ‹HD ‹stanbul
fiubesi’nde 28 Ocak günü düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda flunlar› söyledi: 

“Haz›rl›klar›m› tamamlad›ktan sonra ko¤ufltan ç›kt›m.
Askerler beni kay›t odas›na ald›. Ayakkab›m›
ç›karmam› istediler, kabul etmedim. Onlar da döverek
ç›kard›lar. Daha sonra ‘Ç›kt›ktan sonra ne
yapacaks›n?’ diye sordular. Yan›t vermedim. Bunun
üzerine 10 asker üzerime çullanarak kalaslarla
vurmaya bafllad›lar. Falakaya yat›rd›lar. Vücudumda
sigara söndürüp, ‘Bu hap içmifl onun için
konuflmuyor’ diyerek ayaklar›ma i¤ne bat›rd›lar. Sonra
yakama bir Türk bayra¤› rozeti takt›lar. Ben kabul
etmeyip at›nca, bu kez çok daha sert vurdular. Bu
böyle 45 dakika sürdü”

‹ki gün boyunca hastanede tedavi gördü¤ünü,
T‹HV’de de tedavisinin sürdü¤ünü anlatan Ulafl Onur,
askerler hakk›nda suç duyurusunda bulunaca¤›n›
bildirdi.

Ulafl Yurdakul

‹HD ‹stanbul fiubesi’nde 28 Ocak günü düzenlenen
bas›n toplant›s›nda konuflan Ulafl Yurdakul adl› kifli
yaklafl›k bir ay önce ‹stanbul Büyükçekmece’de
gözalt›na al›nd›¤›n› ve götürüldü¤ü Büyükçekmece
Jandarma Karakolu’nda üç gün boyunca “falaka, ask›,
elektrik” gibi iflkencelere maruz kald›¤›n› bildirdi.
Kendisinden iflkence ile PKK için çal›flt›¤›n› kabul
etmesinin istendi¤ini anlatan Yurdakul, Esenler ‹lçe
Emniyet Müdürlü¤ü’nde de bir gün iflkence
gördü¤ünü bildirdi. Yurdakul, daha sonra ‹stanbul
DGM Savc›l›¤› taraf›ndan serbest b›rak›ld›¤›n› söyledi.

Hüseyin Ayhanc›

Almanya’dan 24 Kas›m 1999 tarihinde Türkiye’ye
iade edilen Hüseyin Ayhanc› adl› kifli gözalt›nda
iflkence gördü¤ünü bildirdi. “PKK’ye yard›m ve
yatakl›k etti¤i” iddias›yla Mardin’in Yeflilli ilçesinde
s›k s›k ailesi ile birlikte gözalt›na al›nan Ayhanc›,
1993 y›l›nda 7 çocu¤uyla birlikte Almanya’ya gitti¤ini
anlatt›. Ayhanc›, s›¤›nma talebinin “delil yetersizli¤i”
nedeniyle kabul edilmemesi üzerine Türkiye’ye
gönderildi¤ini ve Atatürk Havaliman›’nda uçaktan
inince gözalt›na al›nd›¤›n› söyledi. Hüseyin Ayhanc›,
“Havaalan› Karakolu’nda 7 gün keyfi bir flekilde
gözalt›nda tutularak, dayak, aç b›rakma, küfür gibi
iflkencelere maruz kald›m” dedi. 

Daha sonra akrabalar›n› ziyaret için gitti¤i ‹zmir’de de
28 Ocak günü sivil polisler taraf›ndan gözalt›na
al›nd›¤›n› belirten Ayhanc›, “Iss›z bir yere götürdüler.
‘Seni öldürece¤iz’ dediler. Sonra da kafama silah
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dayay›p tetik düflürdüler. Burada bir süre
sorgulad›ktan sonra bilmedi¤im bir binaya
götürüldüm. ‹flkence burada da devam etti.
Almanya’da hangi derneklerle iliflkim oldu¤unu
sordular. Ayaklar›m› ba¤layarak falakaya yat›rd›lar.
S›rt›ma, bacaklar›ma cop ve kalaslarla vurdular. Daha
sonra ayaklar›m fliflmesin diye sulu bir yerde
gezdirdiler. Kollar›m ve omuzlar›ma kablo ba¤lay›p,
defalarca vücuduma su döküp elektrik verdiler” diye
konufltu. 

29 Ocak günü tehdit edilerek serbest b›rak›ld›¤›n›
anlatan Ayhanc›, polisler hakk›nda suç duyurusunda
bulundu¤unu kaydetti. 2 fiubat günü Adli T›p
Kurumu’na baflvuran Ayhanc›’ya 7 günlük ifl göremez
raporu verildi. Adli T›p Kurumu’nun raporunda, “sol
omuz ön k›sm›nda, gö¤üs sol üst ve iç yüzü, sa¤ üst
kol pazu nahiyesinde, sol diz çukuru bölgesinde yer
yer ebatlar› 5x5 cm’yi bulan sar›mt›rak görünümlü
eski ekimozlar› bulundu¤u, boyun arka nahiyesinde
iki adet 5x1 cm ebatlar›nda, eski cilt s›yr›klar›,
bulundu¤u görülmüfltür” denildi. 

Mart ay› bafl›nda ‹zmir Tabip Odas› Muayene ve
Rapor Komisyonu Baflkan› Prof. Dr. Veli Lök, Dr.
Bülent Piflmiflo¤lu ve Dr. Ahmet Elit taraf›ndan yap›lan
muayene sonucu haz›rlanan raporda da Ayhanc›’n›n
ç›r›lç›plak soyuldu¤u, falakaya al›nd›¤›, ölümle tehdit
edildi¤i, elektirik verildi¤i belirtildi. “Akut stres
reaksiyonunu takiben yak›nmalar›n 1 ay sonra hala
devam ediyor oluflu nedeniyle ‘travma sonras› stres
bozuklu¤u’ tan›s› konulmufltur” denilen raporun
sonuç bölümünde ise, Ayhanc›’n›n kaç›r›ld›¤› süre
içerisinde maruz kald›¤› uygulamalara dikkat
çekilerek, flöyle denildi:

“Ortopedi ve psikiyatri konsültasyonu muayeneleri
tüm iskelet sintigrafisi bulgular› gözönüne al›narak
yap›lan de¤erlendirmede, kiflinin kaç›r›ld›¤› süre
içerisinde insan eliyle oluflturulmufl fiziksel ve ruhsal
travmalara maruz kald›¤› kanaatine var›lm›flt›r” 

Aflur ‹flbilen

MLKP davas›ndan tutuklu bulundu¤u Ümraniye
Cezaevi’nden ‹stanbul DGM taraf›ndan 3 fiubat günü
tahliye edilen Aflur ‹flbilen adl› mahkumun serbest
b›rak›l›rken askerler taraf›ndan dövüldü¤ü bildirildi.
‹flbilen, ç›k›fl ifllemlerinin yap›ld›¤› s›rada askerlerin
ayakkab›lar›n› ç›karmas›n› istedi¤ini, bunu reddedince
kalaslarla dövüldü¤ünü söyledi.

Cafer Çi¤dem, ‹lker Y›ld›z

fiubat ay› bafl›nda ‹stanbul Esenyurt’ta gözalt›na al›nan
Cafer Çi¤dem (23) ve ‹lker Y›ld›z (19) adl› kiflilere
gözalt›nda tutulduklar› 7 gün boyunca iflkence
yap›ld›¤› bildirildi. Cafer Çi¤dem ve ‹lker Y›ld›z,
gözalt›nda tutulduklar› Asayifl fiube Müdürlü¤ü’nde
ask›ya alma, elektrik verme ve dayak gibi iflkencelere
maruz kald›klar›n› bildirdiler. 7 fiubat günü
Büyükçekmece Sa¤l›k Oca¤›’ndan “iflkence

gördüklerine” iliflkin rapor ald›klar›n› belirten Y›ld›z
ve Çi¤dem, iflkence nedeniyle 18 ayr› h›rs›zl›k suçunu
kabul etmek zorunda kald›klar›n› ifade ettiler.

Leyla Ayçil

1999 y›l› Aral›k ay›nda Antakya’da tutuklanan Vatan
dergisi muhabiri Leyla Ayçil’in, cezaevinde ajanl›k
yapmas› için zorland›¤› bildirildi. 7 fiubat günü ‹HD
Antakya fiubesi’nde bas›n toplant›s› düzenleyen
tutuklu yak›nlar›, fiubat ay› bafllar›nda Leyla Ayçil’in
“avukat›n geldi” denilerek ko¤uflundan al›nd›¤›n› ve
gözalt›ndayken kendisine iflkence yapan sivil
polislerin yan›na götürüldü¤ünü bildirdiler. Polislerin,
Ayçil’den serbest b›rak›lmas› karfl›l›¤›nda arkadafllar›
aleyhine ifade vermesini istedikleri ö¤renildi.
Polislerin, Ayçil’in k›z kardeflini de gözalt›na ald›klar›
ö¤renildi. 

‹sa Günay

Mardin’in Saraço¤lu mahallesinde bulunan bir eve 24
fiubat gecesi düzenlenen bask›nda fierif fiimdi (fiemdi)
adl› kiflinin öldürüldü¤ü olayda, bas›lan evin sahibi
‹sa Günay’›n polisler taraf›ndan a¤›r bir biçimde
dövüldü¤ü ve kaburgalar›n›n k›r›ld›¤› bildirildi.
Günay’›n iflkence nedeniyle 25 fiubat günü Mardin
Devlet Hastanesi’ne kald›r›ld›¤›, daha sonra da
Diyarbak›r Devlet Hastanesi’ne gönderildi¤i ö¤renildi. 

Gülistan Durç

27 fiubat günü Mardin K›z›ltepe’de gözalt›na al›nan
ve 29 fiubat günü ç›kar›ld›¤› mahkeme taraf›ndan
“PKK’ye yard›m etti¤i” iddias› ile tutuklanan Mardin
Kad›n Komisyonu üyesi Gülistan Durç’un gözalt›nda
iflkence gördü¤ü bildirildi. Mardin E Tipi Cezaevi’ne
gönderilen Durç’un 30 Mart günü fenalaflarak Mardin
Devlet Hastanesi’ne, daha sonra da Diyarbak›r Devlet
Hastanesi’ne gönderildi¤i ö¤renildi. 

Ahmet Gülay

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yard›mlaflma ve
Dayan›flma Derne¤i (THAY-DER) Baflkan› Avukat
Kenan Sidar, 28 fiubat günü Erzurum Cezaevi’ne
getirilen Ahmet Gülay adl› tutuklunun, gözalt›nda
kald›¤› süre içinde iflkence gördü¤ünü bildirdi. Sidar,
iflkencede kaburgalar› k›r›lan Ahmet Gülay’›n
cezaevinde tek kiflilik hücrede tutuldu¤unu ve tedavi
edilmedi¤ini bildirdi.

Yusuf Demir

Almanya’dan 10 Ocak günü s›n›rd›fl› edilen Yusuf
Demir (20), Türkiye’de birkaç kez gözalt›na al›nd›¤›n›
ve iflkence gördü¤ünü aç›klad›. ‹lk olarak ‹stanbul
Atatürk Havaalan›’nda gözalt›na al›n›p bilmedi¤i bir
yere götürüldü¤ünü ve iki gün tutuldu¤unu belirten
Yusuf Demir, polislerin “Buras› Avrupa de¤il,
Türkiye’ye hofl geldin” diyerek kendisini dövdüklerini
söyledi. Yusuf Demir, savc›l›k taraf›ndan serbest
b›rak›ld›ktan sonra yeniden gözalt›na al›nd›¤›n› ve
tehdit edildi¤ini anlatt›. 
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8 fiubat günü de ‹zmir’de siyasi polis taraf›ndan
gözalt›na al›nan Yusuf Demir, gözalt›nda tutuldu¤u iki
gün boyunca dövüldü¤ünü ve hakarete maruz
kald›¤›n› bildirdi. Demir, son olarak, serbest
b›rak›ld›ktan sonra 10 fiubat günü bindi¤i taksiden
indirilerek gözalt›na al›nd›¤›n› ve gece yar›s›na kadar
tutuldu¤unu belirterek, “Yunus” ad› verilen
motosikletli polisler taraf›ndan dövüldü¤ünü, iflkence
nedeniyle iki diflinin k›r›ld›¤›n› kaydetti. Demir, 21
fiubat günü polisler hakk›nda suç duyurusunda
bulundu. 

Beflir Aflkara

Siirt ‹l Genel Meclisi yedek üyesi HADEP’li Beflir
Aflkara, 2 Mart günü sivil polisler taraf›ndan
kaç›r›ld›¤›n› ve iflkence gördü¤ünü aç›klad›. Beflir
Aflkara yaflad›klar›n› flöyle anlatt›:

“Saat 22.00 s›ralar›nda Ulus mahallesinde bulunan
evime gidiyordum. Yan›mda bir arkadafl›m vard›.
Ayd›nlar caddesinde yürürken yan›m›zdan bir sivil
polis arabas› geçti. Bize bakt›klar›n› gördük, ancak
durmad›lar. Bir süre sonra arkadafl›m evine gitmek
üzere ayr›ld›. Fatih ‹lkö¤retim Okulu’nun yan›nda
daha önce yan›m›zdan geçen 56 AG 831 plakal›
beyaz araban›n farlar› sönük halde durdu¤unu
gördüm. Yan›ndan geçerken arabadan inen iki polis
beni zorla arabaya bindirdi. Arabada polislerden biri
bafl›m› koltu¤un alt›na koyarak s›rt›ma oturdu.
Kasaplar deresi bölgesine götürüldüm. Sonra beni
indirdiler ve arabadan 50 metre kadar uza¤a
sürüklediler. Sonra da çamurun üstüne yüzüstü att›lar.
Polislerden biri aya¤›yla bafl›ma bast›. Di¤eri de
elbiselerimi ç›kard›. Ç›r›lç›plak soyduktan sonra
kalaslarla dövmeye bafllad›lar. Yaklafl›k yar›m saat bu
flekilde dövdüler. Cep telefonuma el koydular. Sonra
‘bafl›n› kald›r›rsan kafana bir kurflun s›kar›z’ diye
tehdit edip gittiler. Korkudan 20 dakika kadar
bekledim”

4 Mart günü Adli Tabiplikten 5 günlük rapor alan
Beflir Aflkara, 9 Mart günü Cumhuriyet Savc›l›¤›’na
ça¤r›ld› ve ifadesi al›nd›. Savc›l›k taraf›ndan muayene
için 2 No’lu Sa¤l›k Oca¤›’na sevk edilen Beflir
Aflkara’ya burada ise 12 günlük rapor verildi.

Tamer Taylan

Nesim Malki15 cinayeti san›klar›n›n ifadelerinde ad›
s›kça geçen ve zorla senet imzalatt›rmak suçundan
Mart ay› bafl›nda Bursa’da gözalt›na al›nan Tamer
Taylan’a iflkence yap›ld›¤› öne sürüldü. Gözalt›
süresinin ard›ndan 14 Mart günü bir gözü morarm›fl
flekilde mahkemeye sevk edilen Taylan için Emniyet
Müdürlü¤ü’nün bir poliklinikten ald›¤› “iflkence
görmemifltir” raporunu mahkeme yeterli bulmad›. 

Mahkemenin iste¤i üzerine Taylan, Bursa Adli T›p
Kurumu’na sevk edildi. Taylan’›n avukat› Yunus
Egemeno¤lu, “Adli tabiplik, müvekkilimin vücudunda
elektrik ve falaka izlerine rastlad›” dedi. Aç›lan

soruflturma sonras›nda 13 polis memuru hakk›nda
Tamer Taylan’a iflkence yapt›klar› gerekçesiyle
TCY’nin 243. maddesi uyar›nca cezaland›r›lmalar›
istemi ile dava aç›ld›. Dava 2000 y›l› içinde
sonuçlanmad›. 

B. Tören (15)

Osmaniye’de evine giderken 15 Mart günü gözalt›na
al›nan B. Tören (15) adl› çocuk iflkence gördü¤ünü
aç›klad›. Akflam saatlerinde sivil polisler taraf›ndan
gözalt›na al›nd›¤›n› belirten, B. Tören yaflad›klar›n›
flöyle anlatt›: 

“Akflam saat 0.30’da evime gitmek üzere Mimar Sinan
mahallesinde yürürken yan›ma yaklaflan sivil bir polis
arac›na zorla bindirildim ve Raufbey mahallesi
yak›n›nda bulunan bofl bir araziye götürülüp tekme
tokat dövüldüm. Polisler, PKK’ye kat›lan a¤abeyim
Murat ve flu an nerede oldu¤unu bilmedi¤im babam
Ali’nin eve telefon edip etmediklerini ve nerede
olduklar›n› sordular. ‘Haberim yok’ deyince iyice
dövdükten sonra serbest b›rakt›lar”

Murat Turhan

15 Mart gecesi Trabzon’da polisten dayak yedi¤ini
söyleyen Murat Turhan, Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç
duyurusunda bulundu. Özel otosuyla giderken
Yenimahalle kavfla¤›nda, hatal› sollama konusunda
baflka bir sürücü ile tart›flt›¤›n› belirten Murat Turhan,
bu s›rada yanlar›na gelen sivil polis ekibinde bulunan
bir komiser yard›mc›s› taraf›ndan dövüldü¤ünü
belirterek, Devlet Hastanesi’nden ald›¤› raporla
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na baflvurdu. Turhan,
dilekçesinde, kendisini döven kiflinin telsizle gözüne
vurdu¤unu ve sarhofl oldu¤unu da iddia etti. 

Mehmet Selman

‹zmir Emniyet Müdürlü¤ü’ne ba¤l› sivil polislerin 19
Mart günü Bornova’da yapt›klar› ev bask›n›nda
gözalt›na ald›klar› bir kifliye iflkence yap›ld›¤›
bildirildi. ‹HD ‹zmir fiubesi’ne baflvuran Cemile
Selman, Bornova’da bulunan evlerine yap›lan
bask›nda kendisinin ve o¤lu Mehmet Selman’›n
gözalt›na al›nd›¤›n› söyledi. Gözalt›nda bir gün
tutulduktan sonra serbest b›rak›ld›klar›n› ifade eden
Selman, gözalt›na o¤lu Mehmet Selman’a iflkence
yap›ld›¤›n› söyledi. 

‹zmir Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n› da polislerle ilgili suç
duyurusunda bulunacak olan Selman, “O¤lumun
boynunu ve cinsel organ›n› s›km›fllar” dedi.

Ahmet Ifl›k

Mardin’in Midyat ilçesinde 19 Mart günü evine
düzenlenen bask›nda gözalt›na al›nan Ahmet Ifl›k (50)
adl› kiflinin iflkence gördü¤ü ileri sürüldü. Ahmet
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Ifl›k’la birlikte gözalt›na al›nan, efli Aliye Ifl›k, o¤lunun
efli Taybet Ifl›k ve torunu fi. Ifl›k (12) 25 Mart günü
serbest b›rak›ld›. Yak›nlar›, Ahmet Ifl›k’a Midyat
Emniyet Müdürlü¤ü’nde iflkence yap›ld›¤›n›, iflkence
nedeniyle Ifl›k’›n omurgas›nda zedelenme oldu¤unu
bildirdiler. Yak›nlar›, bask›nda evde suç unsuru
bulunmamas›na karfl›n, polislerin Ahmet Ifl›k’a evde
silah bulundu¤una iliflkin bir tutana¤› zorla
imzalatt›¤›n› söylediler. 

Abdullah Yand›m, Refik Y›lmaz, Nimet Çetin,
Vahyettin Çetin

A¤r›’n›n Tutak ilçesi So¤ukp›nar köyünden inflaat
iflçili¤i yapmak üzere Çanakkale’ye giden Abdullah
Yand›m, Refik Y›lmaz, Nimet Çetin, Vahyettin Çetin
adl› kiflilerin 27 Mart günü gözalt›na al›narak iflkence
gördükleri bildirildi. 27 Mart günü bir kahvehanede
otururken polislerin kimlik kontrolünden sonra
kendilerini önce Lapseki Karakolu’na ard›ndan da
Çanakkale Emniyet Müdürlü¤ü Terörle Mücadele
fiubesi’ne götürdü¤ünü anlatan iflçiler, gözalt›nda
iflkence gördüklerini aç›klad›lar. 

Neslihan Oruç, Günay Oruç

24 Mart gecesi Mersin’de evine yap›lan bask›nda
kardefli Günay Oruç ile birlikte gözalt›na al›nan
HADEP Mersin Merkez ‹lçe Örgütü Yöneticisi
Neslihan Oruç gözalt›nda iflkence gördü¤ünü
aç›klad›. 26 Mart günü ç›kar›ld›¤› savc›l›k taraf›ndan
serbest b›rak›lan Neslihan Oruç, flunlar› söyledi:

“Emniyet binas›na getiriliflim s›ras›nda kolumdan sert
ve oldukça kabaca tutularak tartakland›m, belime sert
bir biçimde yumruk vurdular. Daha sonra gözüm
ba¤l› olarak hücreye at›ld›m. Bunun yan›s›ra küfür ve
hakaretlerde bulundular, tehdit ettiler” 

Oruç, HADEP taraf›ndan düzenlenen Newroz
flenli¤inde tertip komitesinde görevli oldu¤unu
belirterek, “PKK propagandas› yapmakla” suçland›¤›n›
söyledi. Neslihan Oruç kendisi ile birlikte kardefli
Günay Oruç’a Adli Tabiplik taraf›ndan gözalt›nda
iflkence gördüklerine dair rapor verildi¤ini belirtti.

Ayfer Kaptan, Meliha Y›ld›z, Ahmet Alt›ner

Kocaeli Sendikalar Birli¤i’nin 1 Nisan günü ‹zmit’te
düzenledi¤i miting s›ras›nda gözalt›na al›nan
Al›nterimiz gazetesi muhabiri Ayfer Kaptan, tiyatro
sanatç›s› Meliha Y›ld›z ve mitingle ilgisi olmayan
Ahmet Alt›ner adl› iflportac› gözalt›nda iflkence
gördüklerini aç›klad›lar. 

Kaptan, Y›ld›z ve Alt›ner, 6 Nisan günü ‹HD ‹stanbul
fiubesi’nde bir bas›n toplant›s› düzenlediler. Kendisinin
neden polislerin foto¤raflar›n› çekti¤inin sorularak
gözalt›na al›nd›¤›n› belirten Ayfer Kaptan, “Beni ‹zmit
Emniyet Müdürlü¤ü içindeki spor salonuna götürdüler.
Gazeteci oldu¤umu söyledi¤imde ‘gazeteci olsan ne
yazar’ dediler. Çocuk felci geçirdi¤imi anlad›klar›nda
sürekli baca¤›m› coplad›lar. Darbeler sonucu

parma¤›m k›r›ld›. Ayn› zamanda polislerin cinsel
tacizine maruz kald›m” dedi. 

Ahmet Alt›ner de, polislerle mitinge kat›lanlar
aras›nda ç›kan kavga s›ras›nda, olayla ilgisi olmad›¤›
halde gözalt›na al›nd›¤›n› ve bir diflinin polisler
taraf›ndan k›r›ld›¤›n› bildirdi. Meliha Y›ld›z ise,
duda¤›n›n patlad›¤›n› söyledi. Kaptan, Alt›ner ve
Y›ld›z, polisler hakk›nda suç duyurusunda
bulunacaklar›n› bildirdiler. 

Metin Sevindik, Ahmet fiahin, Ahmet Rençber, Adem
Y›ld›z, Nam›k Kemal Taflç›

27 Mart günü Samsun’da gözalt›na al›nan Metin
Sevindik, Ahmet fiahin, Ahmet Rençber, Adem Y›ld›z
ve Nam›k Kemal Taflç› adl› kiflilere iflkence yap›ld›¤›
bildirildi. “Radikal ‹slamc› örgüt üyesi olduklar›”
iddias›yla gözalt›na al›nanlardan Mehmet Sevindik’in
avukat› Mustafa Remzi Toprak, gözalt›na al›nanlar›n
önce “Hizbullah üyesi oldu¤unun” iddia edildi¤ini, bu
yönde bir delil bulunmamas› üzerine gözalt›na
al›nanlar›n sadece “yasad›fl› örgüt üyesi olmak”
suçundan tutukland›¤›n› bildirdi.

Toprak, Metin Sevindik’in gözalt›nda gördü¤ü
iflkenceyi anlatmad›¤›n›, durumu ö¤renince cezaevine
giderek Sevindik ile görüfltü¤ünü ve elbiselerini
ç›kartt›rarak iflkence izlerini gördü¤ünü belirtti. Avukat
Toprak, Sevindik’in iflkence izlerini tutuklanmadan
önce ç›kart›ld›¤› Adli Tabiplikte doktorlara
gösterdi¤ini ancak, izlerin rapora geçirilmedi¤ini
söyledi. Toprak, Sevindik’in “gözlerinin ba¤land›¤›n›,
ask›ya al›nd›¤›n›, kafas›na vuruldu¤unu, cinsel organ›
ve parma¤›ndan elektrik verildi¤ini, dövüldü¤ünü ve
vücudunda törpü benzeri bir cisimle yaralar
aç›ld›¤›n›” kaydetti. 

Toprak, gözalt›na al›nanlardan Nam›k Kemal
Taflç›’n›n da iflkence nedeniyle korkudan dilinin
tutuldu¤unu, bu nedenle savc› ve hakime ifade
veremedi¤ini bildirdi. Bu arada Mazlum-Der Genel
Baflkan› Y›lmaz Ensaro¤lu, 6 Nisan günü düzenledi¤i
bas›n toplant›s›nda, Ankara’da “Hizb-Üt Tahrir örgütü
üyesi olduklar›” iddias›yla gözalt›na al›nan Mustafa
Aksu, Haydar Odabafl ve Mehmet Fatih Güzel adl›
kiflilere iflkence yap›ld›¤›n› bildirdi. Ensaro¤lu, Bilal
Ak›n adl› kiflinin evine de kap›s›n›n k›r›larak girildi¤ini
belirtti.

Bu arada Avukat Remzi Toprak’›n Sevindik’in durumu
ile ilgili Cumhuriyet Savc›l›¤›’na yapt›¤› baflvuru
üzerine Adli Tabiplik taraf›ndan haz›rlanan raporda,
Sevindik’in vücudunda 50 ayr› darp izi oldu¤u
belirlendi. ‹flkence sonucu oluflan yara ve s›yr›klar›n
ayr›nt›l› olarak anlat›ld›¤› raporda, Sevindik’in
gözalt›nda tutuldu¤u dört gün boyunca “gözlerinin
ba¤l› oldu¤unu, künt bir cisimle ve tahminine göre
cop ve madeni bir alet ile kaba dayak at›ld›¤›n›,
kollar›n›n alt›na sert birfley sokularak kollar›n›n arkaya
gerildi¤ini, s›rt›nda, sa¤ lomber bölgede, kar›n alt
k›s›mlar›nda, sa¤ uyluk ve kolunda a¤r› oldu¤unu,
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olaydan sonra iki gün idrar›n›n kana benzedi¤ini,
götürüldü¤ü doktor muayenesinden sonra verilen
ilaçlar ile a¤r›lar›n›n hafifledi¤ini” ifade etti¤i
kaydedildi. Adli Tabiplik Sevindik’e 10 gün iflgöremez
raporu verdi. 

Metin Sevindik, Samsun Cumhuriyet Savc›s›na verdi¤i
ifadede gördü¤ü iflkenceleri anlatt›. Sevindik Jandarma
Komutanl›¤›’nda kald›¤› bir gün boyunca, kafas›na
defalarca vuruldu¤unu, sürekli küfür edildi¤ini, tekme
at›ld›¤›n›, vucudunun törpülendi¤ini ve gözleri ba¤l›
olarak birçok belgeye imza att›r›ld›¤›n› söyledi.
Sevindik, Samsun Terörle Mücadele fiube
Müdürlü¤ün’de de iflkenceye u¤rad›¤›n› belirterek,
eflinin yan›na getirilerek onun yan›nda iflkenceye
devam etmekle tehdit edildi¤ini kaydetti. 

Kamuran Kabul, Hac› ‹nan, Mehmet Kartal, Dervifl
Algül, Mehmet Ebuzeyto¤lu, Mehmet Baysal

fi›rnak’ta 31 Mart günü “PKK üyesi olduklar› ve
PKK’ye yard›m ettikleri” iddias›yla tutuklanarak fi›rnak
Cezaevi’ne konulan Kamuran Kabul, Hac› ‹nan,
Mehmet Kartal, Dervifl Algül, Mehmet Ebuzeyto¤lu ve
Mehmet Baysal’›n gözalt›nda iflkence gördükleri
aç›kland›. Edinilen bilgiye göre, tutukland›ktan üç gün
sonra Midyat (Mardin) Kapal› Cezaevi’ne sevk edilen
6 kifli, vücutlar›nda iflkence izlerinin saptanmas›
üzerine cezaevine kabul edilmediler ve fi›rnak
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na gönderildiler. ‹HD Diyarbak›r
fiubesi de 6 kifliye iflkence yapt›klar› iddia edilen
polisler hakk›nda suç duyurusunda bulundu. 

Ahmet Bozan

‹stanbul Sar›gazi’de 5 Nisan günü “arabas›nda Özgür
Halk dergisi bulundu¤u” için gözalt›na al›nan Ahmet
Bozan adl› kifli, jandarmalar taraf›ndan dövüldü¤ünü
ve ölümle tehdit edildi¤ini bildirdi. Jandarmalar›n
kendisini, daha sonra sivil giyimli askerlere teslim
etti¤ini söyleyen Ahmet Bozan, yaflad›klar›n› flöyle
anlatt›: 

“Bu kifliler beni ›ss›z bir yere götürerek sopalarla
dövmeye bafllad›lar. Sivil giyimli bir astsubay a¤z›ma
silah›n› sokarak ‘10 saniye vaktin kald›, öleceksin’
diye tehdit etti. Daha sonra karakola götürüldüm.
Astsubay büyük olas›l›kla sarhofltu. Beni sürekli
dövüyor ve ölümle tehdit ediyordu. Saat 02.00’de
beni tekrar üniformal› askerlere teslim etti. Bu kifliler
beni arabaya bindirdiler ve ›ss›z bir yerde indirmek
istediler. Araba kap›s›na ayaklar›m› dayayarak
inmedim, bunun üzerine kalaslarla ayak ve kollar›ma
vurdular. Ba¤›rmaya bafllay›nca astsubay pani¤e
kap›ld› ve arabadaki askerlere küfretti. Beni arabadan
atmaktan vazgeçtiler. Araç saat 04.00 s›ralar›nda
yolda durdu. Arkadan bir taksinin yanaflt›¤›n› görünce
kendimi afla¤› att›m. Jandarmalar bunun üzerine
taksinin sürücüsüne beni bir yere b›rakmas›n› ve
kimseye bir fley anlatmamas›n› söylediler”

Bozan, taksinin kendisini Sar›gazi’de b›rakt›¤›n›,
arkadafllar› taraf›ndan hastaneye kald›r›ld›¤›n› söyledi. 

Sibel Akkaya

17 Nisan günü ‹stanbul’da gerçeklefltirilen IMF karfl›t›
gösteri s›ras›nda gözalt›na al›nan “Gözalt›nda Cinsel
Taciz ve Tecavüze Karfl› Giriflim” ve Emekçi Kad›nlar
Birli¤i çal›flan› Sibel Akkaya, iflkence gördü¤ünü
aç›klad›. Sibel Akkaya, bindirildi¤i polis arac›nda,
dövüldü¤ünü, cinsel tacize ve hakarete maruz
kald›¤›n› bildirdi. 

Süleyman F›nd›ko¤lu

4 May›s günü ‹stanbul Küçükköy’de jandarmalar
taraf›ndan gözalt›na al›nan Süleyman F›nd›ko¤lu,
jandarma karakolunda iflkence gördü¤ünü bildirdi.
‹HD ‹stanbul fiubesi’nde 8 May›s günü bas›n toplant›s›
düzenleyen Süleyman F›nd›ko¤lu, “O gece bana
kimli¤imi sordular. Kimli¤imi gösterdim ve ad›n›
sonradan ö¤rendi¤im Hüseyin Uçar adl› astsubaya,
sivil giyimli oldu¤u için kimli¤ini sormak istedim.
Uçar bunun üzerine ‘flimdi görürsün sen’ dedi ve beni
gözalt›na ald›” dedi.

Tartaklanarak Küçükköy Jandarma Karakolu’na
götürüldü¤ünü anlatan Süleyman F›nd›ko¤lu, burada
da Hüseyin Uçar ve Ali Tekin adl› astsubaylar ile 30
kadar asker taraf›ndan dövüldü¤ünü ve ölümle tehdit
edildi¤ini belirtti. Hastaneye götürülürken ölümle
tehdit edildi¤ini anlatan F›nd›ko¤lu, karakolda elini
kesen Hüseyin Uçar’a, kendisinin sald›rd›¤› iddias›yla
gerçek d›fl› rapor al›nd›¤›n› ve hakk›nda “görevli
memura sald›rd›¤›” iddias›yla 5 y›l 6 aya kadar hapis
cezas› istemi ile dava aç›ld›¤›n› da kaydetti.
F›nd›ko¤lu, daha sonra Hüseyin Uçar ve Ali Tekin adl›
uzman çavufllar hakk›nda suç duyurusunda bulundu. 

Neriman fiaflmaz, fiahin fieker

‹stanbul Gülsuyu semtinde 10 May›s günü gazete
da¤›t›m› yaparken gözalt›na al›nan Neriman fiaflmaz
ve fiahin fieker adl› At›l›m gazetesi da¤›t›mc›lar›n›n
gözalt›nda iflkence gördükleri aç›kland›.
Götürüldükleri Esenkent Karakolu’nda polislerin
kendilerine dayak att›klar›n› ve hakarete maruz
kald›klar›n› belirten Neriman fiaflmaz, Adli Tabiplikten
iflkence gördü¤üne dair rapor ald›¤›n› söyledi.
Gözalt›na al›nd›ktan bir gün sonra savc›l›k taraf›ndan
serbest b›rak›lan fiaflmaz ve fieker hakk›nda “polise
mukavemet ettikleri” iddias›yla dava aç›ld›. 

Yusuf Karakufl, Abdülhamit Çelik, Mehmet Ali Tekin,
Mehmet fiahin, Talip Özçelik, Arif Tar›, Fatih Ayd›n,
Muzaffer Da¤deviren 

Cumhuriyet gazetesi yazar› U¤ur Mumcu’ya
düzenlenen bombal› sald›r›ya kar›flt›klar› iddias›yla
tutuklanarak 15 May›s günü Eskiflehir Özel Tip
Cezaevi’ne sevk edilen Yusuf Karakufl, Abdülhamit
Çelik, Mehmet Ali Tekin, Mehmet fiahin, Talip
Özçelik, Arif Tar›, Fatih Ayd›n ve Muzaffer
Da¤deviren ile cezaevinde görüflen Avukat Mustafa
Akçay, bu kiflilerin gözalt›nda iflkence gördü¤ünü
aç›klad›. Mustafa Akçay, Abdülhamit Çelik’in
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idrar›ndan kan geldi¤ini ve cezaevinde tedavi
gördü¤ünü söyledi. 

N. Ak›n

Eskiflehir’de “h›rs›zl›k yapt›¤› ” iddias›yla 30 May›s
günü gözalt›na al›nan N. Ak›n (15) adl› çocu¤a
iflkence yap›ld›¤› bildirildi. 31 May›s günü serbest
b›rak›lan N. Ak›n’›n babas› ‹brahim Ak›n, savc›l›¤a
suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, N.
Ak›n’›n demir çubuk ve yumrukla dövüldü¤ü,
gözünün morart›ld›¤›, zorla bulafl›k y›kat›ld›¤› ve
karakolun temizletildi¤i belirtildi. Suç duyurusunda,
N. Ak›n’a bir haftal›k rapor verildi¤i belirtildi.
Eskiflehir Emniyet Müdürlü¤ü yetkilileri ise, N. Ak›n’›n
savc›l›¤a sevk edilmeden önce doktor kontrolünden
geçirildi¤ini belirterek, çocu¤un serbest b›rak›ld›ktan
sonra babas› ya da baflka kifliler taraf›ndan dövülmüfl
olabilece¤ini iddia ettiler. 

Mehmet Nuri Gökhaner, Abdurrahman Gökhaner,
Alaaddin Gökhaner

Batman’›n Kozluk ilçesinde 31 May›s günü Mehmet
Nuri Gökhaner, Abdurrahman Gökhaner ve Alaaddin
Gökhaner adl› kiflilere askerler taraf›ndan iflkence
yap›ld›¤› aç›kland›. Diyarbak›r Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na baflvuran Mehmet Nuri Gökhaner,
Diyarbak›r’›n Silvan ilçesine ba¤l› Dilimalan
köyünden yükledikleri tütünü Silvan’a götürmek
isterken durdurulduklar› Yan›kkaya Karakolu
yak›nlar›nda askerler ile aralar›nda tart›flma ç›kt›¤›n›
belirterek, yaflad›klar›n› flöyle anlatt›:

“Askerler bana karakol yak›nlar›nda neden
yavafllad›¤›m› sordu. Ben de ‘yolda çukur oldu¤undan
dolay› durdu¤umu, araçta kimsenin bulunmad›¤›n› ve
kimseyi indirmedi¤imi’ söyledim. Verdi¤im bu yan›t
üzerine asker bana ‘yalan söylüyorsun’ diye ba¤›rd› ve
yüzümüze yumruk atmaya bafllad›. Bu s›rada askerler
ellerimizi arkadan ensemize koyarak yüzüstü yere
yatmam›z› söylediler. Biz de yan yana ve yüzüstü yere
uzand›k. Korkudan söylenenleri yapmak zorundayd›k.
Daha sonra sa¤ taraf›m›zdan gelen panzer,
bacaklar›m›z›n üzerinden geçirildi. Panzerin 4
tekerle¤i benim ve ye¤enim Abdurrahman’›n
bacaklar›n›n üstünden geçirildi. Bu s›rada biz ac›yla
ba¤›rd›¤›m›z için yere uzand›¤›m›zda en sonda
amcam›n o¤lu Alaaddin bacaklar›n› geri çekmiflti.
Panzer bu nedenle onun üzerinden geçemedi” 

Daha sonra karakola getirildiklerini belirten
Gökhaner, burada kendilerine doktora
götürülmelerinin teklif edildi¤ini, ancak bunu kabul
etmediklerini belirterek, flöyle devam etti: 

“Biz oradakilere eve gitmek istedi¤imizi söyledik.
Bunun üzerine bizi tekrar üzerimizden panzerin
geçirildi¤i kontrol noktas›na götürdüler. Bir süre sonra
sebebini bilmedi¤imiz bir nedenle yeniden karakola
götürüldük. Burada bulunan, ad›n› bilmedi¤im bir
askeri yetkili bize neden böyle oldu¤unu, bafl›m›zdan

geçen olay› anlatmam›z› söyledi. Ben de ona
bacaklar›m›z›n üzerinden panzer geçirildi¤ini
anlat›nca ‘7 tonluk panzer üzerinizden geçiyor ve sa¤
kal›yorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Bunun için her
ton bafl›na bir yumruk yiyeceksiniz’ diyerek bana ve
ye¤enime yumruklar atmaya bafllad›. Askerler de bizi
dövmeye bafllad›. Bizi öldürüp yol kenar›na atmakla
tehdit ettiler. Daha fazla dayak yemeyi göze
alamad›k. Sonunda traktörden düfltü¤ümüzü
söyledik.” 

Erhan Günsaçt›, Engin Börü

‹stanbul’da h›rs›zl›k yapt›klar› gerekçesiyle Haziran
ay› bafl›nda gözalt›na al›nan Erhan Günsaçt› (21) ve
Engin Börü (21) adl› kiflilerin iflkence gördükleri
bildirildi. Karaköy Karakolu’na götürülen Erhan
Günsaçt› ve Engin Börü gördükleri iflkence nedeniyle
hastaneye kald›r›ld›. Elleri kelepçeli olarak hastaneye
getirilen Günsaçt› ve Börü’nün vücudunda iflkence
izleri oldu¤u belirtildi. Polisler ise Günsaçt› ve
Börü’nün kendilerini duvara vurduklar›n› ileri
sürdüler. Beyo¤lu Emniyet Savc›l›¤›’na sevk edilen
Günsaçt› ve Börü tutuklanarak Bayrampafla
Cezaevi’ne konuldu. 

Olay›n ard›ndan Günsaçt› ve Börü, Karaköy
Karakolu’nda görevli polisler hakk›nda Beyo¤lu
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu.

Kenan Ak, Serkan Aksoy

‹stanbul’da 5 Haziran günü gözalt›na al›nan Kenan Ak
ve Serkan Aksoy adl› kiflilere gözalt›nda iflkence
yap›ld›¤› bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Ak ve Aksoy
dört gün boyunca gözalt›nda tutulduktan sonra
Savc›l›¤a ç›kar›lmadan önce Küçükçekmece Adli T›p
fiube Müdürlü¤ü’nde sa¤l›k kontrolünden geçirildi.
Burada Ak ve Aksoy’a “darp ve cebir izi bulunmad›¤›”
yönünde rapor verildi. San›klar›n avukat› Murat
Salman’›n talebi üzerine Savc›, Ak ve Aksoy’u
Bak›rköy Devlet Hastanesi’ne gönderdi. Burada
zanl›larla ilgili düzenlenen adli raporda, omuzlardaki
ask› izleri doktorca saptand›. 

Bu rapor üzerine soruflturma bafllatan Savc›l›k,
Bak›rköy 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde Küçükçekmece
Asayifl Büro Amiri Baflkomiser Nevzat Ayar ve Feridun
Koç adl› polis hakk›nda TCY’nin iflkence suçuna
iliflkin 243. maddesi uyar›nca dava açt›. Davada y›l
içinde önemli bir geliflme yaflanmad›. 

fierif Aytaç

Adana’da 14 Haziran günü kendisini J‹TEM eleman›
olarak tan›tan kifliler taraf›ndan gözalt›na al›nan fierif
Aytaç, gözalt›nda iflkence gördü¤ünü aç›klad›. Ertesi
gün serbest b›rak›ld›ktan sonra tekrar gözalt›na
al›nd›¤›n› anlatan Aytaç, gördü¤ü iflkence nedeni ile
iki diflinin k›r›ld›¤›n› belirtti. Aytaç yaflad›klar›n› flöyle
anlatt›:
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“Evime gelenler ‘da¤a ç›kacak iki adam›m›z var;
sende kals›nlar’ dedi. Ben de karfl› ç›kt›m. Sonra
Büyükdikili Jandarma Karakolu’na götürdüler. Üç saat
orada tuttuktan sonra akflam serbest b›rakt›lar. Ertesi
sabah ayn› kifliler beni evden alarak tekrar karakola
götürdüler. Gözalt›nda iflkencenin her türlüsünü
denediler. ‹flkence s›ras›nda üç kez bayg›nl›k
geçirdim. ‹ki diflim k›r›ld›”

Bilgin Akkoyun, Cevher Ay, Yasin ‹flleme, Burhan
Yücel

HADEP Üsküdar ‹lçe Örgütü’nde yap›lan bir
toplant›dan ç›kt›ktan sonra 11 Haziran günü gözalt›na
al›nan 30 HADEP’liden Bilgin Akkoyun, Cevher Ay,
Yasir ‹flleme ve Burhan Yücel, 19 Haziran günü
‹HD’de yapt›klar› bas›n aç›klamas›nda, gözalt›nda
iflkence gördüklerini aç›klad›lar.

‹HD ‹stanbul fiubesi’nde 19 Haziran günü bir bas›n
aç›klamas› yapan HADEP’liler, HADEP Ümraniye ilçe
binas›ndan ç›karken gözalt›na al›nd›klar›n› ve burada
kendilerine ajanl›k yapmalar› için bask› yap›ld›¤›n›
bildirdi. Yasin ‹flleme, “Bizi Vatan’a götürdüler.
Tazyikli suyla ›slatt›ktan sonra ask›ya ald›lar. Cinsel
organ›ma a¤›rl›k ba¤lad›lar ve ‘HADEP’te bizim için
çal›fl›rsan seni serbest b›rak›r›z’ dediler” diye konufltu. 

Burhan Yücel ve Cevher Ay da gözalt›na
al›nd›klar›nda ç›r›lç›plak soyulduklar›n› ve dayak
yediklerini anlatt›lar. Gözalt›na al›nd›¤› tutunaklara
geçmeyen Bilgin Akkoyun ise kendisinin bir ormana
götürüldü¤ünü, yap›lan korsan eylemleri, HADEP’te
illegal çal›flmalar yapt›¤›n› kabul etmesi ve ajanl›k
yapmas› için tehdit edildi¤ini söyledi. 

Akkoyun Ekim ay› bafl›nda da ‹stanbul Üsküdar’da
sivil giyimli kifliler taraf›ndan bir kez daha kaç›r›ld›¤›n›
bildirdi. Kapal› bir alana götürülerek 8 saat iflkenceye
maruz kald›¤›n› belirten Akkoyun, sar› renkli toros
marka bir arabaya zorla bindirildi¤ini belirterek,
“Gözlerimi ba¤lad›lar. Ajanl›k tekliflerini kabul
etmemi, yoksa beni ve ailemi öldüreceklerini
söylediler. Beni 8 saat tuttuktan sonra Cevizli’de yol
kenar›na b›rakt›lar” dedi.

Yeter Güzel, Murat Güzel

8 Haziran günü Kocaeli’nde gözalt›na al›nan Yeter
Güzel ve Murat Güzel adl› iki kardeflin gözalt›nda
iflkence gördükleri aç›kland›. Tutuklanarak Gebze
Cezaevi’ne konulan Yeter Güzel gözalt›nda yo¤un
iflkence gördü¤ünü belirterek, cezaevinde de
kendisine itirafç›l›k yapmas› yönünde bask› yap›ld›¤›n›
bildirdi. Yeter Güzel, itirafç›l›¤› kabul etmemesi
durumunda polislerin “kendisi ile birlikte kardefli
Murat’› da gözalt›nda kaybedecekleri” tehdidinde
bulunduklar›n› da söyledi. 

S G., B.S. (19)

17 Haziran günü ‹stanbul Avc›lar’da çöplükten ka¤›t
toplarken, araba h›rs›zl›¤› yapt›¤› iddias›yla S.G. adl›

akrabas› ile birlikte gözalt›na al›nan B.S., Ambarl›
Karakolu’nda polislerin kendilerine copla tecavüz
etti¤ini aç›klad›. B.S. olay› flöyle anlatt›: 

“Ben ve bacana¤›m› afla¤› indirdiler. Gözlerimizi
ba¤lad›lar. Befl alt› polis vard›. ‹çlerinden birisi ‘Ben
karateciyim’ diyerek tekme-tokat bize sald›rd›. Biri
gö¤sümün üzerine z›plad›. Nefes alamaz duruma
geldim. Bir ara gözlerimizi açt›lar. O polis, ‘Ben
boksör oldum, pazular›ma bak’ dedi. Korkudan
bakt›m. Bak›nca yüzüme yumruk att›. ‘fiimdi de sap›k
oldum’ diyerek cinsel organlar›m›za elektrik verdi.
Sonra bay›lm›fl›z. Gözümü açt›¤›mda bir masada
cinsel organ›m› tahtan›n üzerine koymufl copla
vuruyorlard›. Yine bay›ld›m. Tazyikli su s›kt›lar. Daha
sonra ay›ld›m. Ayn› polis, ‘fiimdi de cinsi sap›k
oldum’ dedi. Bir copa prezervatif takarak
arkadafllar›n›n yard›m› ile bacana¤›ma ve bana
tecavüz ettiler. Kanama olmufltu, ölüyorum zannettim.
O polis, bu kez beni kuca¤›na oturtarak taciz etti. ‘Abi
yapmay›n ben evliyim iki çocu¤um var’ dedim. ‘Seni
top yapaca¤›m, kar›n› da ben alaca¤›m’ dedi.” 

Durumlar›n›n kötüleflmesi üzerine Avc›lar’daki bir
sa¤l›k oca¤›na götürüldüklerini belirten B.S, daha
sonra Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edildiklerini ve
burada iflkence gördüklerine dair rapor ald›klar›n›
anlatt›. Gözalt›nda 4 gün kald›ktan sonra
Küçükçekmece Sulh Ceza Mahkemesi taraf›ndan
tutukland›klar›n› söyleyen B.S. “Beni Silivri
Cezaevi’ne koydular. Bacana¤›m› da asker kaça¤›
oldu¤u gerekçesiyle Gaziantep Cezaevi’ne
gönderdiler. Ben 21 gün içeride kald›ktan sonra
ç›kar›ld›¤›m ilk duruflmada tahliye edildim.” 

B.S., tahliye edildikten sonra avukat› Ersin Dere
arac›l›¤›yla Silivri Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç
duyurusunda bulundu. Savc›l›k soruflturma
sonucunda, Ambarl› Karakolu’nda görevli polisler
Murat Çak›c›, Müjdat Arayan, Bircan Ball›, R›za
Köklü, ‹brahim Murat Gazi ve Ömer Yi¤it Do¤an
hakk›nda kötü muamele suçlamas› ile dava açt›. 

64 Ö¤renci

Haziran ay› ortalar›nda ‹stanbul Ca¤alo¤lu’nda bas›n
aç›klamas› yaparken gözalt›na al›nan ö¤renciler,
gözalt›nda iflkence gördüklerini aç›klad›lar. 22
Haziran günü ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde düzenlenen
bas›n toplant›s›nda konuflan Esin Dalk›l›ç adl›
üniversite ö¤rencisi, iflkence nedeniyle kolunun
k›r›ld›¤›n› ve 45 günlük rapor ald›¤›n› belirtti. ‹stanbul
Demokratik Liseliler Birli¤i ad›na bas›n aç›klamas›n›
okuyan Münir Solhasan adl› ö¤renci de, dövülerek
gözalt›na al›nan 64 ö¤rencinin 36 saat boyunca
tuvalete gönderilmedi¤ini, zorla arabesk müzik
dinletildi¤ini, hakarete ve tehditlere maruz kald›¤›n›
anlatt›. 
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Bahattin Selçuk, Serkan Gurbet

‹stanbul’da h›rs›zl›k yapt›klar› gerekçesiyle 17 Haziran
günü gözalt›na al›nan Bahattin Selçuk ve Serkan
Gurbet adl› kiflilerin gözalt›nda iflkence gördükleri
aç›kland›. ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Asayifl
fiubesi’ne götürülen Selçuk ve Gurbet kendilerine
“Balyoz” lakapl› polis taraf›ndan iflkence yap›ld›¤›n›
söylediler. 

Befl polisin cinsel organ›na copla vurduklar›n› ve
iflkence sonucu bay›ld›¤›n› belirten Bahattin Selçuk,
“Balyoz lakapl› polis prezervatifli copla tecavüz etti.
Ayr›ca bana tecavüz etmeye yeltendi. Yüzüme kuru
s›k› tabanca ile atefl etti¤i için bir süre görme problemi
yaflad›m” dedi. Serkan Gurbet de ayn› polisin
kendisine iflkence yapt›¤›n› ve ölümle tehdit etti¤ini
aç›klad›. 

Dört gün gözalt›nda kald›ktan sonra Silivri Savc›l›¤›’na
ç›kar›lan Selçuk ve Gurbet, iflkence gördüklerini
anlatmamalar› için polisler taraf›ndan tehdit
edildiklerini söylediler. Daha sonra Silivri Devlet
Hastanesi’ne gönderilen Selçuk ve Gurbet, iflkence
gördüklerine dair rapor ald›ktan sonra, polisler
hakk›nda Silivri Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç
duyurusunda bulunduklar›n› kaydettiler. Raporda
Selçuk’un cinsel organ›nda yaralar›n, s›rt›nda
k›zar›klar›n ve kafas›nda fliflliklerin bulundu¤u
belirtildi. Selçuk ve Gurbet, “oto h›rs›zl›¤› yapt›klar›”
iddias›yla tutukland›lar. Ayr›ca Serkan Gurbet’in
babas›n›n da o¤lunun durumunu ö¤renmek üzere
gitti¤i Avc›lar Polis Karakolu’nda polisler taraf›ndan
dövüldü¤ü aç›kland›. Bahattin Selçuk’un annesi
Beyhan Selçuk ise polislerin o¤lunu 2 milyar lira
karfl›l›¤›nda serbest b›rakma teklifinde bulunduklar›n›
ileri sürdü.

Medeni Koça¤a, Muhterem Alsaç, Hüsnü Demir,
Sos›n Ak, Saliha Demir

‹HD Diyarbak›r Bölge Temsilcisi Hanifi Ifl›k,
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda haziran ay›n›n son 10
günü içinde Diyarbak›r ve Batman’da çok say›da eve
ve köye bask›n yap›ld›¤› bildirdi. Ifl›k, polisler
taraf›ndan düzenlenen bask›nlarda Gönül Kal›r,
Nusret Bak›r, Reflat Hayman ve Selahattin Do¤ru adl›
kiflilerin gözalt›na al›nd›¤›n› bildirdi. Ifl›k, Kulp, Silvan
ve Sason’a ba¤l› köylere düzenlenen bask›nlarda
gözalt›na al›nan Medeni Koça¤a, Muhterem Alsaç,
Hüsnü Demir, Sos›n Ak ve Saliha Demir’e gözalt›nda
iken iflkence yap›ld›¤›n› bildirdi.

Ercan fiahin, M.A. (17), M.Ö. (17)

‹stanbul Büyükçekmece’ye ba¤l› K›raç beldesinde 26
ve 29 Haziran günleri gözalt›na al›nan Ercan fiahin,
M.A. (17) ve M.Ö. (17) adl› inflaat iflçileri iflkence
gördüklerini aç›klad›lar. K›raç Jandarma Karakolu’nda
jandarmalar taraf›ndan dövüldüklerini belirten Ercan
fiahin, gözalt›na al›nmas›na gerekçe olarak “askerin
karfl›s›nda tespih sallamas›n›n” gösterildi¤ini söyledi.
fiahin yaflad›klar›n› flöyle özetledi:

“Soyad›n› bilmedi¤im Murat adl› bir astsubay, tespih
sallamam› bahane ederek, ‘Niye artistlik yap›yorsun’
dedi. Öyle bir fley olmad›¤›n› söyleyince de, ‘Askeri
gördü¤ün zaman haz›rola geçeceksin’ diye ba¤›rd›.
Sonra da dövmeye bafllad›. Dayak, K›raç Jandarma
Karakolu’nda da devam etti” 

Ayn› flantiyede kalan M.Ö. ve M.A. da ayn› astsubay
taraf›ndan gözalt›na al›nd›klar›n› belirterek, “Saat
22.00 s›ralar›nda kahveye gidiyorduk. Kimlik istediler.
Biz ç›kar›yorduk. Bu sefer ‘Neden geç
ç›kar›yorsunuz?’ deyip vurmaya bafllad›lar. Daha
sonra da K›raç Jandarma Karakolu’na götürüp
dövdüler. Yar›m saat sonra da serbest b›rakt›lar”
dediler. 

‹brahim Yalç›nkaya, Mahmut Yoktur, Cuma Yoktur,
Halaf Ayd›n

DYP fianl›urfa milletvekili Mehmet Yalç›nkaya’n›n
amcas›n›n o¤lu ‹brahim Yalç›nkaya’n›n Nisan ay›nda
Suriye s›n›r› ile fianl›urfa’n›n Akçakale ilçesi
aras›ndaki arazide jandarman›n buldu¤u “uyuflturucu
hammaddesi” ile ba¤lant›l› oldu¤u gerekçesi ile
gözalt›na al›nd›¤› fianl›urfa Emniyet Müdürlü¤ü’nde
iflkence gördü¤ü belirlendi. 

Edinilen bilgiye göre, Yalç›nkaya’y› 26 Nisan günü
muayene eden fianl›urfa Devlet Hastanesi doktoru ‹.
Halil Sakar, Yalç›nkaya’n›n vücudunda “darp ve cebir
izine rastlanmad›¤›na” dair rapor verdi. Ancak
muayeneden iki gün sonra, Milletvekili Mehmet
Yalç›nkaya’n›n da giriflimleriyle Akçakale Sa¤l›k
Oca¤›’na sevkedilen Yalç›nkaya’ya burada verilen
raporla iflkence belgelendi. Sözkonusu raporda,
Yalç›nkaya’n›n vücudundaki darp izleri s›ralanarak,
“Bu bulgularla flahs›n elektrik verilmesi sonucu
iflkenceye maruz kald›¤› ve testislerle darp ald›¤›
kuvvetle muhtemel oldu¤u” belirtildi. Raporda,
Yalç›nkaya’n›n vücudunun çeflitli bölgelerinde
meydana gelen ikinci derece yan›klar›n su toplad›¤›,
su toplayan yan›klar›n flahsa verilen elektrik ak›m›
sonucu meydana geldi¤ine dikkat çekildi. 

Yalç›nkaya’n›n avukat› Saniye Karakafl da ayn› olay
nedeni ile gözalt›na al›nan Mahmut Yoktur, Cuma
Yoktur ve Halaf Ayd›n’a da iflkence yap›ld›¤›n›
söyledi. Karakafl, olayla ilgili olarak Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu. 

Temmuz ay› sonlar›nda da fianl›urfa Cumhuriyet
Savc›l›¤›, polis memurlar› fienda¤ Kurto¤lu ve Salih
Korkmaz hakk›nda, “kaçakç›l›k gerekçesiyle”
gözalt›na al›nan Yalç›nkaya, Halaf Ayd›n ve Cuma
Yoktur’a emniyette iflkence yapt›klar› suçlamas›yla
dava açt›. 

Bu arada ‹brahim Yalç›nkaya, Mahmut Yoktur, Cuma
Yoktur ve Ahmet Emin Coflkun adl› kifliler hakk›nda
“uyuflturucu kaçakç›l›¤›” iddias›yla aç›lan davaya 11
A¤ustos günü fianl›urfa 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
baflland›. Ahmet Emin Coflkun duruflmada,
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kaçakç›l›¤›n yap›ld›¤› tarihte Akçakale Cezaevi’nde
tutuklu oldu¤unu, olayla ilgisinin olmad›¤›n› söyledi.
Coflkun, “Kardeflimin arabas›n› bana aitmifl gibi
gösterdiler. Cuma Yoktur, hakimlikte suçlamalar›
reddetti. Kabul etmifl gibi yazd›lar. Ayr›ca savc› iki
polisle birlikte cezaevine geldi. Yalç›nkaya’y› ça¤›rd›.
‘Ahmet Emin Coflkun aleyhine ifade ver’ dedi. ‹brahim
de kabul etmiyordu. Ko¤uflumuz idarenin hemen
alt›nda oldu¤u için sesleri oldu¤u gibi duyuyorduk.
Sonra kalas ve copla döverek iflkence yapmaya
bafllad›lar. ‹brahim’in ba¤›rmas› tüm cezaevinde
duyuldu” dedi. 

fienda¤ Kurto¤lu ve Salih Korkmaz adl› polisler
hakk›nda aç›lan davan›n 13 Eylül günü fianl›urfa 2.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yap›lan duruflmas›nda,
Mahmut Yoktur, gözalt›ndayken gözlerinin ba¤lanarak
dövüldüklerini belirterek, “Bizi döven sivil polisleri
tan›yamad›m. Zorla ifade imzalatt›rd›lar. Biz
dövülürken savc› da emniyetteydi. ‹ki gün boyunca
dövüldük” dedi. Dava, 2000 y›l› içinde sonuçlanmad›.

Erdal Süsem

21 Mart günü ‹stanbul Kartal’da “T‹KKO  üyesi
oldu¤u” iddias›yla gözalt›na al›nan Erdal Süsem adl›
kifliye, yarg›s›z infaz ve iflkence davalar›ndan
yarg›lanan polislerin avukatl›¤›n› yapan ‹lhami
Yelekçi’nin talimat›yla iflkence yap›ld›¤› ileri sürüldü.
Erdal Süsem’in babas› Halil Süsem, o¤lunun gözalt›na
al›nmas›n›n ard›ndan o¤luna iflkence yap›lmamas› için
‹lhami Yelekçi’ye baflvurduklar›n› belirterek, flunlar›
anlatt›:

“Ca¤alo¤lu’ndaki bürosuna giderek görüfltüm. Bana
500 milyon lira vermem durumunda yard›mc›
olaca¤›n› söyledi. Ben de 450 milyon lira verdim.
Daha sonra birlikte ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü
Terörle Mücadele fiubesi’ne gittik. fiubeye girer
girmez bütün polisler, ‘Buyur baba, hofl geldin’
diyerek bir amir gibi sayg› gösterdiler. O¤lumu
getirdiler, görüfltük. ‹lhami Yelekçi, o¤lumdan itirafç›
olmas›n› istedi. ‘Her fleyi anlat›rsan, arkadafllar›n›n
ad›n› verirsen, sana yard›mc› olurum’ dedi. O¤lum da,
‘Kimseyi tan›m›yorum. Haks›z yere gözalt›na al›nd›m’
dedi. ‹lhami Yelekçi bir süre ›srar etti. O¤lum kabul
etmeyince, polislere dönerek, ‘Al›n, götürün flunu!
Biraz dövün, h›rpalay›n, suçunu itiraf eder’ dedi.
Sonra polisler o¤lumu al›p götürdüler” 

Halil Süsem, “Daha sonra o¤lumla görüfltü¤ümde
durumu çok a¤›rd›. ‘Sen nas›l böyle babam›za karfl›
ç›kars›n?’ diyerek ask›ya alm›fllar, elektrik vermifller,
tazyikli su s›km›fllar, falakaya yat›rm›fllar” dedi.
Ç›kar›ld›¤› Adli Tabiplikte, “Vücudun çeflitli
bölgelerinde iflkence izlerine rastland›¤›” yönünde
rapor alan Erdal Süsem’in avukat› Eren Keskin, olay
üzerine, polisler hakk›nda savc›l›¤a suç duyurusunda
bulundu¤unu ve Yelekçi’ye disiplin cezas› verilmesi
için ‹stanbul Barosu’na baflvurdu¤unu bildirdi. 

Halil Süsem, Yeni Gündem gazetesinde bu haberin
yay›nlanmas›n›n ard›ndan kendisini ‹lhami Yelekçi ile
tan›flt›ran ‹brahim Alk›fl ve iki kiflinin evine gelerek
kendisini tehdit ettiklerini bildirdi. 

Erdal Süsem ve Ramazan Ayd›n hakk›nda aç›lan
davaya, 10 Temmuz günü ‹stanbul DGM’de baflland›.
Erdal Süsem duruflmada, gözalt›nda tutuldu¤u s›rada,
kendisini itirafç› olmaya zorlayan Avukat ‹lhami
Yelekçi’nin talimat›yla iflkenceye maruz kald›¤›n›
söyledi. Süsem, “Ben hiçbir fley bilmedi¤imi
söyleyince ‘al›n götürün flu …’ diye küfretti. Ondan
sonra daha yo¤un iflkence gördüm” diye konufltu.
Süsen, iflkencenin doktor raporuyla kan›tland›¤›n›
ancak, polislerin bask›s› üzerine rapora “Bu ifadeler
bana ait de¤ildir” ifadesini yazd›¤›n› belirtti. 

Yaflar Buhan, Cihat Buhan

Bitlis’in Tatvan ilçesinde gerçeklefltirilen gürefl
karfl›laflmas›nda ç›kan tart›flmalara müdahale eden
FP’li Belediye Baflkan› Yaflar Buhan’›n polisler
taraf›ndan dövüldü¤ü bildirildi. 22 Temmuz günü
meydana gelen olayda Buhan’›n o¤lu Cihat Buhan’›n
da polisler taraf›ndan dövüldü¤ü, Buhan ve o¤lunun
ilçe kaymakam› Yener Erçin taraf›ndan polislerin
elinden kurtar›ld›¤› belirtildi.

E. Türkmen (14)

‹stanbul Küçükçekmece’de 28 Temmuz günü
gözalt›na al›nan E. Türkmen (14) adl› çocu¤un iflkence
gördü¤ü bildirildi. E. Türkmen’in babas› Sait Türkmen,
16 yafl›ndaki büyük o¤lu adli bir olay nedeniyle
arand›¤› için 28 Temmuz gecesi saat 04.00 s›ralar›nda
evinin arama izni olmayan polisler taraf›ndan
bas›ld›¤›n› söyledi. Sait Türkmen, büyük o¤lu evde
olmad›¤› için E. Türkmen’i gözalt›na alan polislerden
birinin, “O¤lunu eve almayacaks›n. Evini gözetim
alt›nda tutuyoruz. Yoksa bir daha geliflimizde bütün
hane halk›n›, çevrenizdekileri bile al›r›z. O¤lunu
görünce vururum, sakat b›rak›r›m. Böyle birkaç kifliyi
sakat b›rakt›m” dedi¤ini belirtti. E. Türkmen’in
Küçükçekmece Asayifl Büro Amirli¤i’nde iki saat
gözalt›nda tutuldu¤unu belirten Sait Türkmen, “Büyük
o¤lumun nerede oldu¤unu sormufllar. Bilemeyince de
dövmüfller ve küfretmifller” dedi. 

Azime Torun

‹HD ‹stanbul fiube Baflkan› Eren Keskin, A¤ustos
ay›nda yapt›¤› aç›klamada Burdur Cezaevi’nde Azime
Torun adl› kad›n›n tecavüze u¤rad›¤›n› bildirdi.
Keskin, Torun’un kendisine yaflad›klar›n› flöyle
anlatt›¤›n› aç›klad›:

“5 Temmuz günü sald›r› öncesi kendimizi korumak
için oluflturdu¤umuz barikatlar› gece yar›s› yaran
polis, gardiyan ve askerler içeriye girdiler. Beni
ald›lar. ‹kinci kata ç›kard›lar. Önce beni ikinci kattan
afla¤› atmay› düflündüler, tam at›yorlard› ki
vazgeçtiler. Merdivenlerden yuvarlad›lar. O s›rada
pantolonumun dü¤meleri kopmufltu, iç çamafl›rlar›m
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görünüyordu. Asker ve polisler, sürekli ‘Sana tecavüz
edece¤iz’ diyorlard›. Sürekli dik bir biçimde cop ile
cinsel organ›ma vuruyorlard›. O s›rada baflgardiyan
Ali Coflar eline ald›¤› floresan lambay› cinsel
organ›ma sokmaya çal›flt›, ancak iç çamafl›rlar›m
y›rt›lmad›¤› için lamba, vajinama tam olarak girmedi.
Bacaklar›m› ay›rd›lar. Pantolonumu ve çamafl›rlar›m›
indirip ucu köfleli bir copu vajinama sokmaya
bafllad›lar” 

Keskin, Torun’a tecavüz edenler hakk›nda Burdur
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusunda, Burdur Jandarma Komutanl›¤›’na
ba¤l› askerler, Burdur Emniyet Müdürlü¤ü’ne ba¤l›
polisler ve cezaevi infaz koruma memuru Ali Coflar
hakk›nda TCY’nin “iflkence” suçunu düzenleyen 243.
maddesi uyar›nca ceza verilmesi istendi. 

Ali Altuntafl

Diyarbak›r merkeze ba¤l› Kardefller mezras›nda 7
Temmuz günü o¤lu asker kaça¤› oldu¤u gerekçesiyle
gözalt›na al›nan Ali Altuntafl, iflkence gördü¤ünü
aç›klad›. Mermer Jandarma Karakolu’nda 3 saat
boyunca iflkence gördü¤ünü belirten Ali Altuntafl,
‹HD’ye baflvurduktan sonra Mermer Jandarma
Karakolu’nda görevli askerler hakk›nda suç
duyurusunda bulundu. 

Altuntafl, Diyarbak›r Cumhuriyet Savc›l›¤›’na verdi¤i
suç duyurusu dilekçesinde, 7 Temmuz günü çocuklar›
ve efli ile birlikte Diyarbak›r’dan kendi köyleri olan
merkeze ba¤l› Kardefller Mezras›’na gittiklerini, o¤lu
Seyithan’›n kendilerini b›rakt›ktan sonra kente geri
dönmek üzere köyden ayr›ld›¤›n› söyledi.
Dilekçesinde, karakol komutan›n›n küfür ve
tehditlerine maruz kald›¤› s›rada, “o¤lunun
davran›fllar›ndan sorumlu tutulamayaca¤›n› ve bu
nedenle kendisinden flikayetçi olaca¤›n›” söyledi¤ini
vurgulayan Altuntafl, “Karakol komutan› bana ‘Ne
yaparsan yap, Nereye baflvurursan vur. Hiç kimseden
çekincem yok. Her fley benim’ fleklinde alayl›
cevaplar veriyordu. B›rak›ld›ktan sonra yürüyecek
halde de¤ildim. Bir müddet yürüdükten sonra Mermer
Köyü’nde bitkin düfltüm ve o geceyi köyde geçirdim.
Ertesi gün köyüme dönüp bir araca binerek
Diyarbak›r’a geldim” dedi. 

Çetin Dölek

Antalya’n›n Kemer ‹lçesi’nde Temmuz ay› bafllar›nda
jandarmalar taraf›ndan gözalt›na al›nan inflaat iflçisi
Çetin Dölek’e (21) iflkence yap›ld›¤› bildirildi. ‹ki gün
ifl göremez raporu alan Dölek, T‹HV ‹zmir
Temsilcili¤i’ne baflvurdu. Dölek, daha sonra avukat›
Lokman Acar arac›l›¤›yla Kemer Savc›l›¤›’na suç
duyurusunda bulundu.

‹brahim Öztürker

‹stanbul Avc›lar’da 23 Temmuz günü tart›flan iki kifliyi
ay›rd›ktan sonra gözalt›na al›nan ‹brahim Öztürker
adl› kiflinin gözalt›nda iflkence gördü¤ü aç›kland›.
Firuzköy Karakolu’na götürülen ‹brahim Öztürker’in,

Müjdat Arayan adl› komiser taraf›ndan yaklafl›k iki
saat dövüldü¤ü, ayn› polis taraf›ndan Özel Anadolu
Hastanesi’ne kald›r›ld›¤› bildirildi. ‹brahim Öztürker,
geçirdi¤i iç kanama sonucu ameliyat edildi. Dala¤›
al›nan ve ba¤›rsaklar› zedelenen ‹brahim Öztürker
kendisine iflkence yapan polisler hakk›nda suç
duyurusunda bulundu. 

‹lhan Erzik

‹stanbul Esenyurt Fatih mahallesinde bir kavgaya
kar›flt›¤› gerekçesiyle gözalt›na al›nan ‹lhan Erzik (23)
adl› kifli, “bölgedeki h›rs›zl›k olaylar›n› kabul etmesi
için” üç gün boyunca iflkence gördü¤ünü söyledi. 24
Temmuz günü jandarmalar taraf›ndan gözalt›na
al›narak Esenyurt Jandarma Karakolu’na götürülen
‹lhan Erzik, yaflad›klar›n› flöyle anlatt›: 

“Karakolda Sinan adl› bir uzman çavufl, bana 4 y›ld›r
arad›klar› ‘çak›r’ takma adl› h›rs›z oldu¤umu söyledi.
Gözlerimin rengi çak›r oldu¤u için yak›nlar›m da
bana ‘çak›r’ der. Gözalt›nda kald›¤›m 3 gün boyunca
birçok h›rs›zl›k olay›yla suçland›m. Bu iddialar› kabul
etmedi¤im için sürekli dövüldüm. Suçlamalar› kabul
etmedikçe kafam› duvara vurdular. Uzman çavufl
elindeki silah› kafama ve a¤z›ma dayayarak suçlar›
kabul etmemi istedi.” 

‹lhan Erzik’in a¤abeyi Necati Erzik, Avukat Ersin
Dere’nin devreye girmesiyle iflkenceyle al›nan
ifadelerin düzeltildi¤ini ve kardeflinin savc›l›kta ifadesi
al›nd›ktan sonra serbest b›rak›ld›¤›n› söyledi. Erzik,
olay›n ard›ndan Esenyurt Jandarma Karakolu’ndaki
jandarmalar hakk›nda suç duyurusunda bulundu. 

Emrullah Atam›fl ve 14 kiyi 

‹stanbul Bak›rköy’de 29 Temmuz günü yap›lan
cezaevi protestosunda gözalt›na al›nan 30 kifli 30
Temmuz günü Bak›rköy Adliyesi’ne sevkedildi.
Burada adli tabiplik taraf›ndan muayene edilen 30
kifliden 15’ine 2 günle 10 gün aras›nda de¤iflen
sürelerle rapor verildi. Bak›rköy ‹lçe Emniyet
Müdürlü¤ü’nde maruz kald›¤› iflkence nedeniyle 3
günlük rapor alan Emrullah Atam›fl (20) Bak›rköy 8.
Asliye Ceza Mahkemesi taraf›ndan “bir polisin
parma¤›n› incitti¤i” gerekçesiyle tutukland›. Atam›fl’›n
avukat› Bar›fl Topuk, parma¤› incindi¤i öne sürülen
polisin, bütün kolunu alç›ya alarak müvekkili aleyhine
ifade vermeye gitti¤ini söyledi. 

26 Tutuklu Yak›n›

‹stanbul Galatasaray Lisesi önünde 29 Temmuz günü
F tipi cezaevlerine karfl› yap›lmak istenen bas›n
aç›klamas›nda gözalt›na al›nan 26 kiflinin
dövüldükleri bildirildi. 2 A¤ustos günü ‹HD ‹stanbul
fiubesi’nde düzenlenen bas›n aç›klamas›nda konuflan
Gülflen Aslan, götürüldükleri karakolda dövüldüklerini
bildirdi. Mine Demirkaya da polislerin gözalt›na
al›nanlar›n özellikle kaburgalar›na vurduklar›n›
kaydetti.
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Abdülmelik Becermen

Mufl’ta Abdulmelik Becermen adl› kifli 3 A¤ustos günü
yol kenar›nda otururken sivil polisler taraf›ndan
gerekçe göstrilmeksizin dövüldü. Abdulmelik
Becermen kendisini neden dövdüklerini bilmedi¤i
polisler hakk›nda suç duyurusunda bulundu.
Becermen’in savc›l›k taraf›ndan gönderildi¤i
hastanede rapor almas›n›n da polisler taraf›ndan
engellendi¤i bildirildi. 

Yeliz Sayg›nar, Bedri Vatansever, Melek Alt›ntafl,
Semiha K›rkaç

F tipi cezaevlerini protesto amac›yla 6 A¤ustos günü
Galatasaray Lisesi önünde gerçeklefltirdikleri eylem
nedeniyle gözalt›na al›nan tutuklu yak›nlar›, ‹HD
‹stanbul fiubesi’nde 9 A¤ustos günü yapt›klar› bas›n
aç›klamas›nda gözalt›nda iflkence gördüklerini
aç›klad›lar. Tutuklu yak›nlar›ndan Yeliz Sayg›nar,
polis otobüsünde tacize u¤rad›¤›n› belirterek,
“Otobüse bindirildi¤imde bir polis kafam›
bacaklar›n›n aras›na sokarak cinsel tacizde bulundu.
Gö¤üslerimi s›kt›lar ve bu arada da vuruyorlard›.
Tersten kelepçe tak›p kollar›m› arkadan havaya
kald›rd›lar” dedi. 

Bedri Vatansever adl› tutuklu yak›n› da Karaköy Polis
Karakolu’nda gözlerine biber gaz› s›k›ld›¤›n› ifade
ederek, götürüldükleri hastanelerde doktorlar›n
kendilerine ilgisiz davrand›¤›n› belirtti. Polislerin
sald›r›s› nedeniyle Melek Alt›ntafl adl› tutuklu
yak›n›n›n burnunun k›r›ld›¤›, Semiha K›rkaç’›n ise
kafas›n›n yar›ld›¤› ö¤renildi. 

Özcan Sar›top

HADEP’in Diyarbak›r’›n Bismil ‹lçe Örgütü
yöneticilerinden Özcan Sar›top’un A¤ustos ay›
bafllar›nda gözalt›na al›narak dövüldü¤ü bidirildi.
Sar›top serbest b›rak›lmas›n›n ard›ndan yapt›¤›
aç›klamada, gözalt›nda kald›¤› süre içerisinde,
kendisinden partinin Gençlik Komisyonu
çal›flanlar›n›n isimlerinin istendi¤ini anlatt›. Sorgu
s›ras›nda kendisine dayak at›ld›¤›n› da belirten
Sar›top, “ Serbest b›rak›ld›¤›mda oradaki komisere
haklar›nda iflkence davas› açaca¤›m› söyledim.
Komiser ‘E¤er böyle bir fleye kalk›flacak olursan beni
ödüllendirmifl olacaks›n’ dedi” diye konufltu.

Mahmut Bayram

Diyarbak›r’da haz›r beton tafl›yan kamyonunun
ç›kard›¤› toz nedeniyle Mahmut Bayram’›n 19 A¤ustos
günü devriye gezen askerler taraf›ndan bay›lana kadar
dipçikle dövüldü¤ü bildirildi. Diyarbak›r-Ergani
Karayolu üzerinde bulunan Mardin Haz›r Beton
Fabrikas›’nda çal›flan Mahmut Bayram, Diyarbak›r
Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan yapt›r›lan bir inflaata
beton döktükten sonra iflyerine dönerken devriye
gezen askerler taraf›ndan arac›n›n durduruldu¤unu ve
“Neden toz ç›kar›yorsun” diyen askerler taraf›ndan
dipçikle bay›lana kadar dövüldü¤ünü söyledi.

Bayram, kendisini yerde bayg›n halde bulan floför
arkadafllar› taraf›ndan hastaneye kald›r›ld›¤›n› belirtti.
‹HD Genel Baflkan Yard›mc›s› Osman Baydemir de
doktorlar›n, olay›n askerler taraf›ndan yap›ld›¤›n›
duymalar› üzerine rapor vermekten çekindiklerini ileri
sürdü. 

Mustafa Alkay›fl

Ad›yaman Barosu’na ba¤l› Avukat Mustafa Alkay›fl’›n
gözalt›na al›nan bir müvekkiline Ad›yaman Emniyet
Müdürlü¤ü’nde “sana iflkence yapt›lar m›?” diye
sormas› üzerine polisler taraf›ndan dövüldü¤ü
bildirildi. Ad›yaman Barosu Baflkan› Yusuf Yetifl, FP
Ad›yaman ‹l Baflkan› da olan Mustafa Alkay›fl’›n
tartakland›¤›n› ve cep telefonun k›r›ld›¤›n› belirterek,
polisler görevden al›n›ncaya kadar Emniyet
Müdürlü¤ü ve karakollardaki sorgulamalar›na
kat›lmama karar› ald›klar›n› söyledi. 

Ferhan Özmen, Hakk› Selçuk fianl›, Necdet Yüksel

U¤ur Mumcu, Ahmet Taner K›fllal›, Bahriye Üçok ve
Muammer Aksoy’un öldürülmesinden sorumlu oldu¤u
iddias› ile yarg›lanan Ferhan Özmen, 14 A¤ustos günü
Ankara DGM’de yap›lan duruflmada, 8 gün gözalt›nda
tutuldu¤u süreçte a¤›r iflkence gördü¤ünü aç›klad›.
Özmen gördü¤ü iflkence nedeniyle fiziksel ve ruhsal
sorunlar yaflad›¤›n› söyledi. 

Ayn› davan›n san›klar›nda Hakk› Selçuk fianl› ise
gözalt›na al›nd›ktan sonra emniyette ilk sorgunun
“insani bir görüflmeyle” bafllad›¤›n›, daha sonra
gözlerinin ba¤land›¤›n› ve kendisinden ç›r›lç›plak
soyunmas›n›n istendi¤ini söyledi. So¤uk bir odaya
götürülerek ç›plak bir biçimde ›slak betona
oturtuldu¤unu anlatan fianl›, cinsel organ› ve kafas›na
tazyikli su s›k›ld›¤›n›, ask›ya al›nd›¤›n› bildirdi. fianl›,
“Sorgu yapan görevliler, ‘size bir örgüt ismi bulal›m’
dediler. ‘Kudüs Ordusu’ ismini polis buldu” dedi.

Necdet Yüksel de, gözalt›na al›nd›¤› andan itibaren
kendisine yönelik iflkenceye baflland›¤›n› belirterek,
“Terörle Mücadele fiubesi’ne getirildi¤im ilk andan
itibaren benimle hiç konuflulmadan hemen iflkenceye
al›nd›m. Gözlerim d›flar›y› hiç göremeyecek flekilde
kapat›ld›. Arkas›ndan ç›r›lç›plak soyuldum. Hemen
tazyikli so¤uk su uygulamas›na geçtiler. Vücudum
sürekli titremeye baslam›flt›. Ve birden görevlilerden
biri ‘ask›da çok kald›, art›k indirelim. Yoksa elimizde
kalacak’ dedikten sonra, ask›dan asa¤›ya indirildim.
Bu ask›ya al›nma seans›ndan sonra her iki elimin bir
kaç parma¤›nda halen k›smi hissizlik devam
etmektedir. ‹ki omuzun, kürek kemiklerimin hemen
üzerinde a¤r›yla beraber önceden olmayan sesler
geliyor“ dedi. 

Nuran Do¤an, Neriman fiaflmaz

20 A¤ustos günü F tipi cezaevleri uygulamas›n›
protesto etmek amac›yla Kartal ve Maltepe Demokrasi
Platformu taraf›ndan Kartal Meydan›’nda yap›lan
bas›n aç›klamas› s›ras›nda gözalt›na al›nan Yaflamda
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At›l›m gazetesi muhabiri Nuran Do¤an gözalt›nda
iflkence gördü¤ünü aç›klad›. Nuran Do¤an, ‹HD
‹stanbul fiubesi’nde 24 A¤ustos günü yap›lan bas›n
aç›klamas›nda gözalt›na al›nd›ktan sonra
götürüldükleri karakolda hücreye koyulduklar›n›
belirterek, flunlar› anlatt›:

“‹flkence s›ras›nda Neriman fiaflmaz isimli arkadafl›m
ve ben bay›ld›k. Bunun üzerine bizi Kartal Devlet
Hastanesi’ne kald›rd›lar. Cerrahi bölüm doktoru
gö¤sümü s›karak beni uyand›rd›. Bunun yan›nda
doktorlar saç›m›z› da çektiler. Buna tepki gösterdim.
‘Bunu yapamazs›n›z’ dedim. Hastanede de bask›
devam ediyordu. Sedyeyi duvarlara vuruyorlard›” 

At›l›m gazetesi çal›flan› Neriman fiaflmaz da
götürüldükleri Yakac›k Polis Karakolu’nda
kapat›ld›klar› hücrede polisin hakaretlerine maruz
kald›¤›n› belirterek, daha sonra ç›kar›ld›klar› savc›l›k
taraf›ndan serbest b›rak›ld›klar›n› söyledi. Gözalt›na
al›nanlardan Kartal Demokrasi Platformu Sözcüsü ve
Halkevi Baflkan› Tufan Serttek de tutuklu yak›nlar›n›n
polis otobüsünde dövüldüklerini belirterek, birçok
kiflinin yaraland›¤›n› söyledi.

Talha Erkan, Mehmet K›rflehirli, Hac› Muhac›r

“Gasp suçlamas›yla” Diyarbak›r 3. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yarg›lanan Diyarbak›r Emniyet
Müdürlü¤ü Siyasi fiube’de görevli Talha Erkan,
Mehmet K›rflehirli ve Hac› Muhac›r adl› polisler
gözalt›nda iflkence gördüklerini aç›klad›lar. Diyarbak›r
1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde Eylül ay› içinde yap›lan
duruflmada, tutuksuz yarg›lanmak üzere tahliye edilen
Talha Erkan, kendisine zorla bir yaz›n›n
imzalat›ld›¤›n› belirterek, “Aksi takdirde Hizbullahç›
Cemal Tutar ve Edip Gümüfl’e yap›lan muamelenin
bana da yap›laca¤› söylendi. Bana iflkence yap›ld›.
‹fadeyi kabul etmiyorum” dedi.

Duruflmada, tutuksuz yarg›lanan Mehmet K›rflehirli ve
Hac› Muhac›r da ifadelerinin bask› alt›nda al›nd›¤›n›
söylediler. 

Meral Tatar

Ö¤renci Seçme S›nav›na iliflkin uygulamalar› protesto
etmek ve paras›z e¤itim uygulamas›n›n
gerçeklefltirilmesi talebi ile ö¤rencilerin Mersin’de 13
Haziran günü yapt›klar› gösteride gözalt›na al›nan
Meral Tatar, gözalt›nda iflkence gördü¤ünü aç›klad›.
Mersin Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürülen Meral Tatar
yaflad›klar›n› flöyle anlatt›: 

“Bafl›m› sürekli duvarlara vurdular. Ben karfl› koyunca
daha kötü vurdular. ‹fademi almak için yukar›
ç›kartt›lar. Ben ifade vermeyece¤imi söyledim. Bunun
üzerine sivil polislerden biri bana küfür ve hakaret
ederek duvara yaslanmam› ve arkam› dönmemi
söyledi. Bundan sonra tekrar yumruklayarak belime
vurdular. Aral›ks›z 3 ya da 4 saat boyunca tekme
tokat yerlerde sürüklediler”

Polislerin kendisine “Senin yafl›n büyük olsayd›,
seninle arkadafll›k ederdik. Senin emniyette de¤il,
denizde erkeklerle birlikte olman gerekirdi” sözleriyle
tacizde bulunduklar›n› belirten Tatar, gözalt›nda
tehdit edildi¤ini de söyledi. Serbest b›rak›ld›ktan sonra
uzun süre yürüyemedi¤ini belirten Tatar, iflkence
nedeniyle psikolojik durumunun bozuldu¤unu ve Adli
T›p Kurumu’ndan 3 günlük rapor ald›¤›n› bildirdi. 

Nimet Aslan

9 Eylül günü ‹stanbul Beyo¤lu’nda F tipi cezaevlerine
karfl› yapt›klar› eylemde gözalt›na al›nan Nimet
Aslan’›n gözalt›nda dövüldü¤ü bildirildi. ‹stanbul
Barosu CMUK Servisi avukat› Birgül Sönmez, tutuklu
yak›nlar›ndan Nimet Aslan’›n avukatlar›n yan›nda
polisler taraf›ndan kafas› duvara vurularak
dövüldü¤ünü belirterek, “Arslan’›n kafa filmi çekildi
ve travma bulundu¤una dair rapor verildi” dedi.
Sönmez, Haseki Hastanesi Acil Servisi’nde görevli
Doktor Tuncay fien’in tutuklu yak›nlar›n› muayene
etmedi¤ini ve Vak›f Gureba Hastanesi’nde görevli
soyadlar› ö¤renilemeyen Yavuz ve U¤ur isimli
doktorlar›n da bayan polisleri doktor olarak
tan›tt›klar›n›, polislerin tan›nmas› üzerine de hakaret
ederek tutuklu yak›nlar›n› kovduklar›n› söyledi. 

Mehmet Teomete

25 Eylül günü ‹zmir’in Gürçeflme mahallesinde
gözalt›na al›nan Mehmet Teomete adl› kifli, gözalt›nda
iflkence gördü¤ünü bildirdi. Kardefli Murat Teomete’yi
gözalt›na alan polislere, bunun nedenini sordu¤u için
kendisinin de gözalt›na al›nd›¤›n› belirten, Mehmet
Teomete, bindirildi¤i polis arac›ndan hareket
halindeyken at›ld›¤›n› söyledi. Yeniden arabaya
bindirildi¤ini ve götürüldü¤ü karakolda a¤›r bir
biçimde dövüldü¤ünü anlatan Mehmet Teomete,
durumu a¤›rlafl›nca Atatürk E¤itim Hastanesi’ne
kald›r›ld›¤›n›, polislerin doktora “aya¤› tafla tak›l›p
düfltü” dedi¤ini aktard›. Teomete yaflad›klar› ile ilgili
olarak flunlar› anlatt›:

“Doktor, elimin k›r›ld›¤›n› söyledi ve alç›ya ald›. Sa¤
diz kapa¤›m, ellerim ve s›rt›mda yara ve morluklar
vard›. Beni yeniden karakola götürdüler. fiikayetçi
olmamam›z için çok iyi davrand›lar. Hakk›m›z›
arayaca¤›m›z› söyledi¤imizde bizi tehdit etmeye
bafllad›lar. Polisler bize ‘ flikayetçi olursan›z, biz de
sizden flikayetçi oluruz, ‘arabaya yumruk att›’ deriz.
Cam› k›rar, ‘onlar yapt›’ deriz. Polis oldu¤umuz için
bize inan›rlar, dediler” 

Mehmet Teomete daha sonra Gürçeflme Polis
Karakolu’nda görevli Cem, Bahattin ve adlar›n›
bilmedikleri üç polis hakk›nda suç duyurusunda
bulunduklar›n› bildirdi.

Kayhan Y›ld›z

3 Ekim günü Ümraniye Cezaevi’ne giderken gözalt›na
al›nan HADEP K›raç ‹lçe Örgütü üyesi Kayhan
Y›ld›z’›n iflkence gördü¤ü bildirildi. Y›ld›z’›n a¤abeyi
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‹shak Y›ld›z, kardeflinin 4 Ekim gecesi arama için eve
getirildi¤inde bitkin oldu¤unu ve yo¤un iflkence
yap›ld›¤›n› söyledi¤ini bildirdi. 

Yusuf Dindar, Kaya Giray, Vahit Dilsiz

5 Ekim günü Diyarbak›r’›n Hazro ilçesinde bir dü¤üne
kat›lan HADEP üyeleri “toplu yürüyüfl yap›ld›¤›”n›
iddia eden polisler taraf›ndan engellendi. Polisler
taraf›ndan gözalt›na al›nan Yusuf Dindar, Kaya Giray,
Vahit Dilsiz adl› HADEP’liler 6-7 saat sonra serbest
b›rak›ld›. HADEP üyeleri daha sonra yapt›klar›
aç›klamada, Hazro ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü’nde
Emniyet Amiri Murat Miftio¤lu ve polis memuru
Serdar Geren taraf›ndan iflkence yap›ld›¤›n›
aç›klad›lar.

fiekernaz Çakar, Müesser Günefl, Rahime ‹nci, Azize
Y›ld›z, Fahriye B›kk›n, Murat Batgi

Kürdistan Yurtseverler Birli¤i (YNK) ile PKK aras›ndaki
çat›flmalar›n sona erdirilmesi amac›yla Bar›fl Anneleri
Giriflimi ad›na Kuzey Irak’a giden ve buradan
dönüfllerinde Habur s›n›r kap›s›nda gözalt›na al›nan
kiflilere gözalt›nda iflkence yap›ld›¤› aç›kland›. Avukat
Muharrem Erbey, 4 Ekim günü gözalt›na al›narak
tutuklanan fiekernaz Çakar (59), Müesser Günefl (48),
Rahime ‹nci (65), Azize Y›ld›z (39), Fahriye B›kk›n
(65) ve tercüman Murat Batgi’nin gözalt›nda iflkence
gördüklerini bildirdi.

Erbey yapt›¤› aç›klamada, Mardin Cezaevi’nde
bulunan müvekkillerinin gözalt›na al›nd›ktan sonra
gözlerinin ba¤land›¤›n›, hakarete maruz kald›klar›n›
ve dövüldüklerini söyledi. Müvekkillerinin sa¤l›k
sorunlar› olmas›na ra¤men ayakta bekletildiklerini ve
uykusuz b›rak›ld›klar›n› belirten Erbey,
müvekkillerinin bafllar›na ba¤lad›klar› tülbentle
bo¤azlar›n›n s›k›ld›¤›n›, yüzlerine s›k›lan bir sprey
nedeniyle kustuklar›n› ve burunlar›n›n kanad›¤›n›
anlatt›. Erbey, müvekkillerinin tercüman Murat Batgi
aleyhine ifade vermeye zorland›klar›n› da kaydetti.

26 Ekim günü de ‹HD’nin Bar›fl Anneleri Giriflimi
üyelerine yap›lan iflkence ile ilgili olarak haz›rlad›¤›
rapor aç›kland›. ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde düzenlenen
bas›n toplant›s›nda konuflan fiube Baflkan› Eren
Keskin, Silopi Jandarma Karakolu’nda “Bar›fl
Anneleri”ne iflkence yap›lmas› emrini Hüseyin adl›
uzman çavuflun verdi¤ini ö¤rendiklerini bildirdi.
Gözalt›nda, kad›nlar›n gözlerinin ba¤land›¤›n› ve
ç›r›lç›plak soyulduklar›n› vurgulayan Keskin, flunlar›
anlatt›:

“65 yafl›nda, ameliyatl› ve yüksek tansiyonlu Fahriye
B›kk›n, rahats›zl›¤›n› belirtmesine ra¤men, hücrede
bütün gece ayakta bekletilmifl ve taciz edilmifltir. 65
yafl›ndaki Rahime ‹nce, bo¤az› s›k›lm›fl, saçlar›
çekilmifl ve omuzlar› a¤›r bir cisimle vurularak
ezilmifltir. Hepsi, ‘orospu, fahifle, sen oraya Talabani
ile yatmaya m› gittin? Senin k›z›n ormanda erkeklerle
para karfl›l›¤› yat›yor’ denilerek taciz edilmifltir” 

Karakolda en yo¤un iflkencenin Yeni Gündem
gazetesi sahibinin efli Azize Y›ld›z’a yap›ld›¤›n›
belirten Keskin, Y›ld›z’›n gö¤üslerinin askerler
taraf›ndan s›k›ld›¤›n› ve ç›plak foto¤raflar›n›n
çekildi¤ini kaydetti. Keskin, “Azize Y›ld›z’›, ‘Senin
resimlerini Tan gazetesine verece¤iz, (2000’de Yeni
Gündem gazetesinin sahibinin kar›s› fuhufl yaparken
yakaland›) diye yazacaklar’ diyerek tehdit etmifller”
dedi. 

Bar›fl Anneleri Giriflimi’nin avukatlar› Ekim ay›
bafllar›nda Silopi Jandarma Karakolu görevlileri
hakk›nda suç duyurusunda bulundu. ‹stanbul
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na yap›lan suç duyurusunda
jandarmalar›n, TCY’nin “iflkence” suçunu düzenleyen
243. maddesi uyar›nca cezaland›r›lmalar›n› ve
müvekkillerinin tedavi için halen bulunduklar› Mardin
Cezaevi’nden ‹stanbul Üniversitesi Çapa T›p Fakültesi
Psikiyatri Ana Bilim Dal›’na sevk edilmelerini istediler.
Ancak 2000 y›l› içinde olayla ilgili olarak herhangi bir
yasal giriflimde bulunulmad›. 

Mustafa Ocak

Mustafa Ocak adl› kifli, Ekim ay› bafllar›nda
“Bayrampafla Cezaevi’ndeki PKK’lilerin özel telefon
santrali kurmas›na yard›m etti¤i” iddias›yla gözalt›na
al›nd›ktan sonra ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nde
kendisini yakt›. 

19 Ekim günü ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde düzenlendi¤i
bas›n toplant›s›nda yaflad›klar›n› anlatan Mustafa
Ocak, 3 Ekim günü gözalt›na al›nd›¤›n› ve 10 Ekim
günü ‹stanbul DGM Savc›l›¤› taraf›ndan tutuksuz
yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›¤›n› belirtti. Daha
sonra “karfl›l›ks›z çek verdi¤i” iddias›yla yeniden
gözalt›na al›nd›¤›n› anlatan Ocak, her iki gözalt›na
al›n›fl›nda da psikolojik iflkence gördü¤ünü ve ölümle
tehdit edildi¤ini, bu nedenle tutuldu¤u hücrede
kendini yakt›¤›n› söyledi. 

Yusuf Bayrak

Ankara Elmada¤ Telekom’da Santral Baflteknisyeni
olarak çal›flan Yusuf Bayrak’›n Elmada¤ Emniyet
Müdürü Mevlüt Dursun taraf›ndan dövüldü¤ü
bildirildi. Edinilen bilgiye göre, telefon borçlar›n›n
ödenmemesi nedeniyle 18 Ekim günü Elmada¤
Emniyet Müdürlü¤ü’nün telefonlar› görüflmeye
kapat›ld›. Bunun üzerine Mevlüt Dursun, önce
Telekom görevlisi Mustafa Sa¤l›k’› yan›na ça¤›rarak
hakaret etti, ard›ndan da Yusuf Bayrak’› gözalt›na
ald›rd›. Bayrak’›n Emniyet Müdürlü¤ü’nde Dursun
taraf›ndan dövüldü¤ü ve parmaklar›n›n k›r›ld›¤›
bildirildi. 

Sabahat Demir

Mersin’in Tarsus ilçesinde 25 Ekim günü gözalt›na
al›nan Azadiye Welat gazetesi da¤›t›mc›lar›ndan
Sabahat Demir, gözalt›nda iflkence gördü¤ünü ve
tecavüz edilmekle tehdit edildi¤ini aç›klad›. Üç sivil
polis taraf›ndan gözalt›na al›nd›¤›n› ve gözleri
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ba¤lanarak polis arabas›yla bir saat kadar
dolaflt›r›ld›¤›n› belirten Demir, “Sürekli hakaret
ediyorlard›. Bafl›ma yumrukla vuruyorlard›. Daha
sonra Emniyete götürerek, hücreye att›lar. Erkek
polisler arama bahanesiyle bana sürekli dokunarak
cinsel tacizde bulunuyorlard›. Bayan polislerin
aramas›na izin vermediler. Sürekli dövüyorlard›” dedi. 

Daha sonra Adli Tabipli¤e götürüldü¤ünü burada,
polislerin zoruyla kendisine bekaret kontrolü
yap›ld›¤›n›, polislerin kendisine doktorun yan›nda
Kürtçe küfür etti¤ini anlatan Demir, flöyle konufltu:

“Doktor da Kürttü. Polise ‘Niye küfrediyorsunuz. Ay›p
de¤il mi? K›z›n›z yafl›nda’ deyince polisler ‘bu
hakediyor’ diye karfl›l›k verdi. Doktora dayak yedi¤imi
söyledim. Ama polisler doktoru ‘rapor vermeyeceksin’
diye tehdit ettiler” 

Daha sonra tekrar hücreye götürüldü¤ünü belirten
Demir, polislerin giysilerini zorla ç›kartarak cinsel
tacizde bulunduklar›n› ve tecavüz etmekle tehdit
ettiklerini anlatt›. Bir bayan polis taraf›ndan da
dövüldü¤ünü ve kendisine zorla bir s›v› içirilmek
istendi¤ini aktaran Demir, bir gece gözalt›nda
kald›ktan sonra tekrar Adli Tabipli¤e götürüldü¤ünü
ve burada kendisine iflkence gördü¤üne dair rapor
verilmedi¤ini ifade etti. Demir, Savc›l›¤a ç›kar›lmadan
serbest b›rak›ld›¤›n› söyledi. 

Kalender Has

Kalender Has, 31 Ekim günü ‹stanbul Güngören’de
sivil polis oldu¤unu sand›¤› üç kiflinin kendisini bir
arabaya bindirerek, iki saat arabayla dolaflt›rd›¤›n› ve
“Sizin sonunuz geldi” diyerek tehdit etti¤ini aç›klad›.
3 Kas›m sabah saatlerinde ifle giderken ayn› kiflilerin
kendisini arabalar›na alarak Ba¤c›lar’da aç›k bir alana
götürdüklerini anlatan Has, burada kelepçelendi¤ini
ve eline yak›lm›fl naylon ak›t›ld›¤›n› söyledi. Has, “Bir
daha bizimle görüflmek istemiyorsan hiçbir tarafa
gitmeyeceksin. Ne HADEP’e ne de EMEP’e. ‹lla
öldürelim mi” sözleri ile tehdit edildi¤ini belirtti.

Veli Han

18 Mart Üniversitesi ö¤rencisi Veli Han’›n 31 Ekim
günü gözalt›nda al›nd›¤›nda iflkence gördü¤ü
bildirildi. Götürüldü¤ü emniyet binas›nda küfür,
dayak ve tehditlere maruz kald›¤›n› belirten Han,
ç›r›lç›plak soyularak tekmelendi¤ini, hayalar›n›n
burkuldu¤unu anlatt›. Emniyette bir polis taraf›ndan
kendisine kurflun gösterilerek tehdit edildi¤ini de
kaydeden Han, ifllemedi¤i suçlar›n yerald›¤› bir
yaz›n›n da imzalat›lmak istendi¤ini ifade etti. Han, 4
Kas›m günü polisler hakk›nda suç duyurusunda
bulundu.

X.X. (Gökflin)

‹stanbul 0-1 Karayolu’nun Merter mevkiinde “Gökflin”
takma adl› travestinin 8 Kas›m gecesi polisler
taraf›ndan a¤›r bir biçimde dövüldü¤ü bildirildi. Daha

sonra travestiler kendilerini beyzbol sopas›yla döven
Zeytinburnu Emniyet Müdürlü¤ü polisleri hakk›nda
suç duyurusunda bulundu.

Periflan Yerli, Cemile Kadir

9 Kas›m günü “kaçak mazot bulunduruldu¤u”
gerekçesiyle Van’›n Baflkale ilçesine ba¤l› Melkawa
(Aflalan) köyüne bask›n düzenleyen askerler, mazot
bulamay›nca köydeki çocuklar› dövdüler. Çocuklar›n
dövülmesine müdahale eden kad›nlardan Periflan
Yerli ve Cemile Kadir, jandarmalar›n dipçikli sald›r›s›
sonras›nda Baflkale Devlet Hastanesi’ne kald›r›ld›.
Yerli’nin ç›kan olaylarda kolunun k›r›ld›¤› ve 25 gün
ifl göremez raporu ald›¤› ö¤renildi. 

Olay›n ard›ndan Baflkale Kaymakaml›¤› ve Savc›l›¤›na
gitmek isteyen köylüler, ilçe giriflinde Tugay
Komutanl›¤› ve Merkez Jandarma Alay Komutanl›¤›
askerleri taraf›ndan engellendi. 

Cemal Kavak, Y›ld›z Aktafl

HADEP ‹stanbul ‹l Örgütü yöneticilerinden Halil Sal›k,
15 Kas›m günü yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda, 10 Kas›m
günü gözalt›na al›nan ‹stanbul ‹l Örgütü Yönetim
Kurulu üyeleri Cemal Kavak ve Y›ld›z Aktafl’›n
gözalt›nda iflkence gördüklerini bildirdi. Sal›k, Kas›m
ay›nda Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye, Gaziosmanpafla
ilçelerinde çok say›da yönetici ve üyelerinin gözalt›na
al›nd›¤›n› belirterek, gözalt›na al›nanlar›n iflkence
gördü¤ünü ve HADEP aleyhinde ifade vermeye
zorland›¤›n› söyledi. 

Mahmut Emino¤lu, Zülküf Yüce

“Hizbullah üyesi olduklar› ve aralar›nda 16 Temmuz
1998 tarihinde Mersin’e kaç›r›lan islamc› yazar Konca
Kurifl ile HEP milletvekillerinden Mehmet Sincar’›n da
bulundu¤u 24 kiflinin ölümünden sorumlu olduklar›”
iddias› ile yarg›lanan san›klardan Mahmut Emino¤lu
ve Zülküf Yüce, 13 Kas›m günü Adana DGM’de
yap›lan duruflmada gözalt›nda iflkence gördüklerini
aç›klad›lar.

Kaz›m Uysal

Hizbullah’›n örgütsel çal›flmalar›na kat›ld›klar› iddias›
ile 18 kiflinin Diyarbak›r 1 No’lu DGM’de yarg›land›¤›
davan›n 24 Kas›m günü yap›lan duruflmas›nda
san›klardan Kaz›m Uysal kendilerine iflkence
yap›ld›¤›n› aç›klad›. Mahkeme, Uysal’›n iflkence ile
ilgili ifadelerinin DGM Savc›l›¤›’na gönderilmesini
kararlaflt›rd›. 

Mehmet Sait Dönmüfl, Mehmet Ali Kaplan

Diyarbak›r’›n Silvan ilçesinde “PKK’ye yard›m
ettikleri” iddias›yla gözalt›na al›nan Mehmet Sait
Dönmüfl ve Mehmet Ali Kaplan’a, Silvan Jandarma
Komutanl›¤›’nda iflkence yap›ld›¤› ö¤renildi. Edinilen
bilgiye göre, vücutlar›na elektrik verilen, hayalar›
s›k›lan ve dövülen Dönmüfl ve Kaplan, 7 Haziran
günü Diyarbak›r Devlet Hastanesi’nde muayeneye
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edildi. Adlar› aç›klanmayan doktorlar›n, Dönmüfl ve
Kaplan’›n iflkence gördü¤üne iliflkin verdi¤i rapor,
jandarma görevlileri taraf›ndan kabul edilmedi. Bunun
üzerine, raporun de¤ifltirilmesi için ‹l Sa¤l›k Müdür
Vekili Dr. Emirhan Yardan’›n devreye girdi¤i iddia
edildi. Yardan’›n, doktorlar› raporu de¤ifltirmemeleri
durumunda baflka yere tayin ettirmek ve haklar›nda
soruflturma açmakla tehdit etti¤i öne sürüldü. 

Doktorlar›n haz›rlad›klar› raporda ›srar etmeleri
üzerine, Dönmüfl ve Kaplan, Jandarma Alay
Komutanl›¤›’na geri gönderildi. Diyarbak›r Tabip
Odas›, olayla ilgili olarak ‹l Sa¤l›k Müdür Vekili
Yardan hakk›nda soruflturma aç›lmas› için savc›l›¤a
suç duyurusunda bulundu. Ancak Diyarbak›r ‹l ‹dare
Kurulu, Dr. Yardan hakk›nda soruflturma aç›lmas›na
izin vermedi. Diyarbak›r Savc›l›¤›’n›n, bu karara karfl›
baflvurusu üzerine Bölge ‹dare Mahkemesi, ‹l ‹dare
Kurulu’nun karar›n› bozdu. Bunun üzerine, Diyarbak›r
Cumhuriyet Savc›l›¤›, Dönmüfl ile Kaplan’a iflkence
yapt›klar› ve doktor raporlar›n› dosyaya koymad›klar›
gerekçesiyle, ‹dris Y›ld›r›m ile Tuncay Beden adl›
askerler hakk›nda TCY’nin iflkence suçunu
düzenleyen 243. maddesi uyar›nca dava açt›. Davada,
243. maddenin ikifler kez uygulanmas› istendi.
Davada, Dr. Emirhan Yardan hakk›nda da TCY’nin
240. maddesi uyar›nca bir y›la kadar hapis cezas›
verilmesi ve memuriyetten men edilmesi istendi. 

D.G. (16)

Kahramanmarafl’›n Nurhak ilçesindeki ilkö¤retim
okulunda okuyan D.G. (16) adl› çocuk, Kas›m ay›
içinde “okulda kavga ç›kard›¤›” gerekçesiyle polisler
taraf›ndan okul müdürünün odas›nda dövüldü¤ünü,
bafl›na telsizle vuruldu¤unu ve hayalar›n›n s›k›ld›¤›n›
bildirdi. D.G. daha sonra götürüldü¤ü emniyet
müdürlü¤ünde de benzer uygulamalara maruz
kald›¤›n› ve savc›l›¤a ç›kar›lmadan serbest
b›rak›ld›¤›n› belirtti.

Kaze Özlü

‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan, Adana’da 19 Kas›m
1999 tarihinde polislerin tecavüzüne maruz kalan
Kaze Özlü adl› kad›n›n durumu ile ilgili olarak FP
Rize Milletvekili Mehmet Bekaro¤lu’nun soru
önergesini Mart ay›nda yan›tlad›. Tantan yan›t›nda
konunun Adana Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan
soruflturuldu¤unu belirtirken, Özlü’nün iflkenceyi
aç›klamas›na karfl›n, tecavüze u¤rad›¤›n› olaydan üç
ay sonra bildirdi¤ine dikkat çekti.

Kaze Özlü, 31 Mart günü kendisine tecavüz etti¤i
iddia eden polisleri tespit etmesi için Adana Emniyet
Müdürlü¤ü’nde 108 polis ile yüzlefltirildi. Bunun
hemen ard›ndan da Özlü’nün evi 1 Nisan günü
yeniden bas›ld›. Kaze Özlü, ayn› gün üç kez evini
basan polislerin davadan vazgeçmesi için kendisini
ölümle tehdit ettiklerini bildirdi. 

Bu arada Özlü’nün polisler hakk›ndaki suç duyurusu
takipsizlikle sonuçland›. Takipsizlik karar›na itiraz
eden Özlü’nün avukatlar› Haziran ay› içinde Tarsus
A¤›r Ceza Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi verdiler.
Dilekçede, Savc›l›¤›n, görevini yerine getirmedi¤i ve
polisler aleyhine delilleri yeterince de¤erlendirmedi¤i
ifade edildi. 

Özlü’nün evi 24 Haziran günü yeniden bas›ld›. Kaze
Özlü, gece evini basan kar maskeli polislerin davadan
vazgeçmesi için kendisini ölümle tehdit ettiklerini
söyledi. Kaze Özlü, yaflad›klar›n› flöyle anlatt›:

“Bu kifliler bana daha önceki bask›nda tecavüz eden
kiflilerdi. Bana ‘piflman olduklar›n›’ söyleyerek, olay›n
‘PKK taraf›ndan organize edildi¤ini, PKK’nin devleti
karalamak için böylesi bir olay› haz›rlad›¤›n›’ içeren
bir metin imzalatmaya zorlad›lar. ‹mzalamay›nca da
dövdüler. Silah› bo¤az›ma dayay›p ölümle tehdit
ettiler. Ayr›ca o¤lumu ve k›z›m› sordular. Kendilerini
savc›ya flikayet edece¤imi söyleyince ‘Savc› senin
baban m›? Bizi zaten savc› gönderdi’ diyerek alay
ettiler. Daha sonra evi didik didik arad›lar ve 5 küçük
alt›n›m› ald›lar” 

Kaze Özlü, olaydan sonra Savc›l›¤a suç duyurusunda
bulundu¤unu söyledi. Kaze Özlü’nün evi 19 Kas›m
günü yeniden bas›ld›. Gece geç saatlerde evini basan
polislerin kendisini açt›¤› davadan vazgeçmesi için
ölümle tehdit ettiklerini kaydeden Özlü, flunlar› söyledi:

“Evde yaln›zd›m. Kap›y› vurmaya bafllad›lar.
Açmay›nca k›racaklar›n› söylediler, ben açt›m. ‹çeri
girer girmez beni dövmeye bafllad›lar. Kafam›
duvarlara vurdular. Elime yaz›l› bir ka¤›t tutuflturup
imzalamam için zorlad›lar. Okumam yazmam
olmad›¤› için avukatlar›ma göstermeden
imzalamayaca¤›m› söyledim. Beni tekrar dövdüler. Evi
arad›ktan sonra çocuklar›m›n foto¤raflar›n› ald›lar.
Daha sonra beni bir arabaya bindirerek iki saat
gezdirdiler. Bana ‘bir daha ‹HD, HADEP ve gazeteye
gitmeyeceksin, davadan da vazgeçeceksin. Kimi kime
flikayet ediyorsun, biz devletiz. Bu olay› ‹HD ve
gazeteye bildirirsen seni de çocuklar›n› da öldürürüz’
dediler. Daha sonra beni bir tarlada b›rak›p gittiler.
Eve gelmek için üç saat yürüdüm” 

Adana’n›n Gülbahçe mahallesindeki evine
düzenlenen bask›nda tecavüze u¤rayan, bo¤az› ütü
kablosuyla s›k›lan Kaze Özlü, T‹HV’e baflvurmufl ve 7
Aral›k 1999 tarihinde polisler hakk›nda suç
duyurusunda bulunmufltu. Suç duyurusu üzerine, 27
Aral›k 1999 tarihinde eve bask›n yapan polisler, T‹HV
taraf›ndan verilen raporu istemiflti.

Rüfltü Aytufan

Eylül ay›nda Kocaeli’nin Sapanca ilçesinde gözalt›na
al›nan Rüfltü Aytufan gözalt›nda iflkence gördü¤ünü
aç›klad›. Prof. Dr. Ahmet Taner K›fllal›’ya 21 Ekim
1999 tarihinde düzenlenen bombal› sald›r›ya kar›flt›¤›
iddias›yla ölüm cezas› istemi ile yarg›lanan Aytufan,
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24 Kas›m günü Ankara DGM’de devam yap›lan
duruflmada, ifadesinin iflkence alt›nda al›nd›¤›n›
söyledi. Emniyette tehdit edildi¤ini belirten ve
gördü¤ü iflkenceleri ayr›nt›l› olarak anlatan Aytufan,
iflkence sonucunda suçlamalar› kabul etmek zorunda
kald›¤›n› belirtti. 

Fersende Ak

5 Aral›k günü Manisa’n›n Akhisar ilçesinde trafik
kazas› yapan Fersende Ak (37) adl› kifli, götürüldü¤ü
fiehit Ilgaz Polis karakolunda iflkence gördü¤ünü
aç›klad›. Olay günü bir araca çarpt›¤›n› belirten
Fersende Ak, çarpt›¤› arac›n sahibinin polis arkadafl›n›
ça¤›rmas› üzerine gözalt›na al›nd›¤›n› anlatt›. Ak, saat
03.00 s›ralar›nda tutuldu¤u hücreye gelen iki polisin
kendisini a¤›r bir biçimde dövdü¤ünü, bir polisin
gö¤sünü sandalye ile ezdi¤ini ve parmaklar›n›
çi¤nediklerini kaydetti. ‹ki parma¤› k›r›lan ve duda¤›
yar›lan Fersende Ak, polisler hakk›nda suç
duyurusunda bulundu¤unu bildirdi. 

Mehmet Bu¤ur

13 Aral›k günü ‹stanbul Sar›gazi’de gözalt›na al›nan
HADEP Belde Baflkan› Mehmet Bu¤ur, gözalt›nda
iflkence gördü¤ünü aç›klad›. Sar›gazi’de TAYAD’l›
ailelerin düzenledi¤i bir eylemden sonra evine
düzenlenen bask›nda, 5 kardefli ve iki misafiri ile
birlikte gözalt›na al›nan Mehmet Bu¤ur 14 Aral›k
günü serbest b›rak›ld›. Daha sonra yapt›¤› aç›klamada
Sar›gazi Jandarma Karakolu’nda yo¤un iflkenceye
maruz kald›klar›n› anlatan Bu¤ur, “Yumruklarla ve
tekmelerle bafl›ma ve vücuduma vurmaya bafllad›lar.
Ald›¤›m darbelerden dolay› fenal›k geçirmiflim.
Haydarpafla Numune Hastanesi’ne kald›rd›lar. Sol
kaburgamda k›r›klar oldu¤u ve vücudumda morluklar
olufltu¤u için, doktor 15 gün ifl görmez raporu verdi”
dedi.

S›tk› Yüce

‹HD Bursa fiubesi üyelerinden S›tk› Yüce 26 Aral›k
günü polis oldu¤unu tahmin etti¤i kifliler taraf›ndan
kaç›r›ld›¤›n› aç›klad›. Kendilerini seslerinden
tan›yabilece¤i kifliler taraf›ndan ormanl›k bir alana
götürüldü¤ünü anlatan Yüce, vücudunda sigara
söndürüldü¤ünü, muhbirlik yapmas› için tehdit
edildi¤ini belirtti. Adli T›p Kurumu’ndan 10 günlük
rapor alan Yüce, daha sonra Bursa Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu. 

Ercüment Öztürk

Daha önce çeflitli derneklerde yöneticilik de yapan
Ercüment Öztürk, 26 Aral›k günü Eskiflehir’de sivil
polisler taraf›na gözalt›na al›narak, iflkence yap›ld›¤›n›
aç›klad›. Zaman zaman tutuklu yak›nlar›n› Eskiflehir
otobüs terminalinden Özel Tip Cezaevi’ne götürüp
getirdi¤ini belirten Öztürk, sabah saatlerinde 3 sivil
polis taraf›ndan gözalt›na al›nd›¤›n›, polislerin el ve
ayaklar›n› ba¤lay›p sorgulad›ktan sonra Eskiflehir
Mezarl›¤›’nda tar›m ilac› içirip b›rakt›klar›n› söyledi.

Öztürk, sürüklenerek yola inmeyi baflard›ktan sonra
bir araç taraf›ndan hastaneye götürüldü¤ünü anlatt›.

TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu üyesi FP Milletvekili
Mehmet Bekaro¤lu da, ‹çiflleri Bakan› Sadettin
Tantan’›n yan›tlamas› istemiyle TBMM Baflkanl›¤›’na
verdi¤i yaz›l› soru önergesiyle konuyu Meclis
gündemine getirdi. Bekaro¤lu, önergede Öztürk’ün
bafl›ndan geçenleri flöyle anlatt›:

“26 Aral›k sabah› Eskiflehir otogar›nda sivil bir ekip
taraf›ndan gözalt›na al›nm›fl, bir yolunu bularak
ailesine al›nd›¤›n›, cep telefonuna ve çantas›na el
konuldu¤unu bildirmifl. Öztürk’ün gözalt›nda olup
olmad›¤›n› ö¤renmek için efli dilekçe vermek istiyor.
Dilekçe saatler boyu u¤rafl›lmas›na ra¤men nöbetçi
savc›l›k ve Emniyet Müdürlü¤ü taraf›ndan kabul
edilmiyor. Ard›ndan efli Mazlum-Der’e baflvuruyor.
Emniyet yetkilileri Mazlum-Der Genel Sekreteri Ömer
Ekfli’ye sözkonusu kiflinin kendilerinde olmad›¤›n›
bildiriyor. Ö¤leden sonra ise savc›l›k dilekçeyi kabul
edip emniyete havale ediyor. Efli dilekçeyle Emniyete
gidiyor. Kad›na eflinin orada bulunmad›¤›, ancak kafle
olmad›¤› için dilekçenin resmen kabul edilemeyece¤i
söyleniyor. Gece yar›s›ndan sonra Mazlum-Der,
Ercüment Öztürk’ün Eskiflehir Emniyet Müdürlü¤ü
Terörle Mücadele fiubesi’nde oldu¤unu ö¤renerek,
efline haber veriyor. Saat 00.30 civar›nda yap›lan
telefon görüflmesinden yaklafl›k yar›m saat sonra bu
kez ev Emniyet Müdürlü¤ü’nce aran›yor,
rahats›zland›¤› için Öztürk’ün T›p Fakültesi
Hastanesi’ne kald›r›ld›¤› söyleniyor. Hastane
yetkilileriyle yap›lan görüflmelerde Ercüment
Öztürk’ün elleri ve kollar› ba¤l› bir vaziyette bir
tarlada bulundu¤u ve hastaneye getirildi¤i bildiriliyor”

d) Kaç›rma Olgular› ve Muhbirlik Bask›s›

Vedat Demir

‹HD ‹zmir fiubesi’ne baflvuran Vedat Demir adl› kifli,
cezaevinden tahliye edilmesinin ard›ndan Terörle
Mücadele fiubesi ekipleri taraf›ndan sorguland›¤›n›,
20 Ocak günü de Eski ‹zmir semtindeki karakola
götürülüp ajanl›k yapmas› için ölümle tehdit edildi¤ini
aç›klad›. 

Adnan Akdeniz

HADEP ‹stanbul ‹l Gençlik Komisyonu üyesi Adnan
Akdeniz adl› kiflinin bir yak›n›n› ziyaret için gitti¤i
Bursa Cezaevi önünde 1 fiubat günü gözalt›na
al›narak ölümle tehdit edildi¤i bildirildi. Akdeniz,
J‹TEM elemanlar› taraf›ndan gözalt›na al›nd›¤›n› ve
götürüldü¤ü Bursa ‹l Jandarma Komutanl›¤›’nda
ajanl›k yapmas› için ölümle tehdit edildi¤ini söyledi.

Aytekin Cintamür

Samsun’da fiubat ay› bafl›nda gözalt›na al›nan Aytekin
Cintamür’ün ajanl›k yapmas› için tehdit edildi¤i
bildirildi. S‹P Samsun ‹l Örgütü taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, polislerin, üniversite ö¤rencisi Aytekin
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Cintamür’ü okuldan att›rmakla tehdit etti¤i vurguland›.
Aç›klamada, polisler hakk›nda suç duyurusunda
bulunulaca¤› kaydedildi.

‹dris Atak

‹HD Adana fiubesi’ne baflvuran ‹dris Atak adl› kifli, 23
fiubat günü sivil polisler taraf›ndan bofl bir araziye
götürüldü¤ünü, burada kendisine HADEP ile ilgili
sorular soruldu¤unu ve kendisine ajanl›k yapmas›n›n
teklif edildi¤ini bildirdi. Atak, polislerin olay› kimseye
anlatmamas› için tehdit ettiklerini de söyledi.

F.A.

Gözalt›nda ölen Süleyman Yeter için 7 Mart günü
düzenlenen anma törenine giderken ‹stanbul
Gülsuyu’nda gözalt›na al›nan F.A. (17), Esentepe
karakolunda sorguland›¤›n› ve kendisine ajanl›k teklif
edildi¤ini aç›klad›. 

Yener Yard›mc›el

HADEP Ankara ‹l örgütü taraf›ndan 11 Mart günü
yap›lan yaz›l› aç›klamada, Ankara ‹l Yönetim Kurulu
üyesi Yener Yard›mc›el’in kendisini astsubay olarak
tan›tan telsizli üç kifli taraf›ndan flehir d›fl›na
kaç›r›ld›¤›, kendileri için çal›flmas› yönünde tehdit
edildi¤i ve tehditlerin sürdü¤ü bildirildi. HADEP,
Yard›mc›el’e yönelik bask›lar nedeniyle Ankara
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu. 

Haydar Sümbül

‹HD Diyarbak›r fiubesi’ne Mart ay› ortalar›nda
baflvuran Dicle Üniversitesi ö¤rencisi Haydar Sümbül,
polisler taraf›ndan okulda yaflananlarla ilgili olarak
ajanl›k yapmas› için ölümle tehdit edildi¤ini bildirdi. 

fierife Korkmaz, ‹smail Kaya

Haftal›k Vatan dergisi çal›flanlar›ndan fierife
Korkmaz’›n 27 Nisan günü ‹stanbul Ca¤alo¤lu’nda
kaç›r›ld›¤› bildirildi. Sivil bir arabaya 3 kifli taraf›ndan
zorla bindirildi¤ini ve gözleri ba¤l› olarak 4-5 katl› bir
binaya götürüldü¤ünü anlatan Korkmaz, bir gün
boyunca burada tutuldu¤unu ve Vatan Dergisi’nde
çal›flmamas› için tehdit edildi¤ini bildirdi. 

Ayn› derginin çal›flanlar›ndan ‹smail Kaya ise 1 May›s
günü Befliktafl Ortaköy dura¤›ndan kaç›r›ld›¤›n›
bildirdi. Kendisini kaç›ran kimselerin sürekli olarak
ölümle tehdit ettiklerini belirten Kaya, “Beni gözü
ba¤l› bir flekilde araziye götürdüler. Burada 6 el atefl
edip beni ölümle tehdit ettiler” dedi.

Korkmaz ve Kaya, 9 May›s günü Halk›n Hukuk
Bürosu avukatlar› arac›l›¤›yla ‹stanbul Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundular. 

Bülent Özçakmak

Daha önce de polisler taraf›ndan tehdit edildi¤i
belirtilen Bülent Özçakmak adl› kiflinin 12 Temmuz
günü otobüs dura¤›nda bekledi¤i s›rada yan›na gelen
üç sivil polis taraf›ndan zorla bir arabaya bindirilerek

ajanl›k yapmaya zorland›¤› bildirildi. Kendisine “1
May›s’a kimlerle kat›ld›n? Politikada At›l›m gazetesine
kimler geliyor” gibi sorular yöneltildi¤ini ifade eden
Özçakmak, yaflad›klar› ile ilgili olarak suç
duyurusunda bulunaca¤›n› aç›klad›.

Muzaffer Yetim

Elaz›¤’da Muzaffer Yetim adl› kifli, A¤ustos ay›
sonlar›nda ismi Orhan oldu¤u iddia edilen polis
memuru taraf›ndan ölümle tehdit edildi¤ini belirterek,
‹HD Elaz›¤ fiubesi’ne baflvurdu. Söz konusu polisin
çal›flt›¤› büfeye gelerek kendisine ajanl›k teklifinde
bulundu¤unu ve tartaklad›¤›n› belirten Yetim, ajanl›k
teklifini kabul etmedi¤i için ölümle tehdit edildi¤ini
aç›klad›. 

Haydar Polat

19 Eylül günü gözalt›na al›nan ve 40 saat süreyle
gözalt›nda tutulan E¤itim-Sen üyesi Haydar Polat
kendisine muhbirlik teklif edildi¤ini aç›klad›. 

Ahmet Pekyen

Adana Devlet Hastanesi’nde bulunan annesini ziyaret
ettikten sonra hastane önünden sivil polisler
taraf›ndan gözalt›na al›nan Ahmet Pekyen, ajanl›k
yapmas› için tehdit edildi¤ini aç›klad›. ‹HD Adana
fiubesi’nde 2 Ekim günü bas›n toplant›s› düzenleyen
Ahmet Pekyen, 3 sivil polis taraf›ndan kaç›r›ld›¤›n›
belirterek, araba ile dolaflt›r›ld›¤›n›, bo¤az›n›n
s›k›ld›¤›n›, kendisinden HADEP hakk›nda bilgi
istendi¤ini söyledi. Yaflad›klar› ile ilgili olarak “Beni
randevu tarihi ve yeri vererek b›rakt›lar. Buluflma
yerine gitmemem halinde de beni ve ailemi
öldürmekle tehdit ettiler” fleklinde konuflan Pekyen,
daha sonra polisler hakk›nda Adana Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu. 

Tayyip Y›ld›r›m

HADEP üyesi Tayyip Y›ld›r›m, 16 Ekim günü sivil
giyimli kifliler taraf›ndan kaç›r›ld›ktan sonra karakola
götürülerek ajanl›k teklifi ve ölüm tehdidine maruz
kald›¤›n› belirtti. ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde 19 Ekim
günü bir bas›n toplant›s› düzenleyen Y›ld›r›m, “bir
ifade vermen gerekiyor” denilerek kaç›r›ld›¤›n›
belirterek, kendisine ajanl›k teklif edildi¤ini, kabul
etmeyince de ölümle tehdit edildi¤ini bildirdi.
Y›ld›r›m, “Sürekli HADEP’in PKK ile iliflkisi oldu¤u ve
baz› yöneticilerimizin ad›n› bilmedi¤im baz› kiflilerle
irtibat içinde oldu¤u yönünde ifade vermemi istediler”
diye konufltu. Tayyip Y›ld›r›m 24 Ekim tarihinde ise
Güngören polis karakoluna ifadesi al›nmak üzere
ça¤r›ld›ktan sonra 27 Ekim günü ç›kar›ld›¤› ‹stanbul
DGM taraf›ndan tutukland›. 

Alihan Alhan

‹HD üyesi Alihan Alhan’›n 22 fiubat günü ifl ç›k›fl›nda
iki sivil polis taraf›ndan kaç›r›ld›¤› ve kendisine
muhbirlik teklif edildi¤i bildirildi. ‹HD’den yap›lan
aç›klamada, daha önce muhbirlik teklif eden
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polislerin 30 Kas›m günü de Alhan’a yapt›¤› suç
duyurusunun kendisi için iyi olmad›¤›n› ve ‹HD’ye
baflvurmamas› yönünde tehdit ettikleri kaydedildi.

e) ‹flkence Davalar›

Nurgül Do¤an

Nurgül Do¤an’a 1999 y›l›nda ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü Terörle Mücadele fiubesi’nde iflkence
yapt›klar› gerekçesiyle ‹smail Kaya ve Güngör Yaman
adl› polisler hakk›nda 2000 y›l› bafl›nda TCY’nin 243.
maddesi uyar›nca dava aç›ld›. ‹stanbul 5. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde Kas›m ay› içinde sonuçlanan davada,
Kaya ve Yaman hakk›nda beraat karar› verildi. 

22 fiubat 1999 tarihinde Kad›köy’de gözalt›na al›nan
Nurgül Do¤an, gözalt›nda tutuldu¤u 3 gün boyunca
örgüt üyesi oldu¤u ve tan›mad›¤› kifliler hakk›nda
ifade vermeye zorland›¤›n› belirterek, psikolojik ve
fiziksel iflkence gördü¤ünü aç›klam›flt›. Gözalt›na
al›nd›¤›nda hamile olan Do¤an, Adli T›p
Kurumu’ndan bir günlük rapor verilmiflti. 

Abdullah Halas, Ekmel Uzunkaya, Olcay Kapan

Radikal ‹slamc› Selefi örgütünün üyesi olduklar›
gerekçesiyle Ankara’da gözalt›na al›nan Abdullah
Halas, Ekmel Uzunkaya ve Olcay Kapan16 adl›
kiflilere iflkence yapt›klar› gerekçesiyle Siyasi fiube’de
görevli 21 polis hakk›nda Temmuz ay›nda dava aç›ld›.
‹ddianamede, Mustafa Kemal Erdo¤an, Mehmet Halil
Kaya, Ali Osman Y›ld›r›m, Abdurrahman Y›lmaz,
Tufan Demirel, Serkan Karatafl, Alim Temür, Aziz
Ercan, Do¤an Çelik, Mutlu Samut, Nejdet Y›lmaz,
Cafer fiimflek, Neriman Gümüfl, Hamit Demircan,
Y›lmaz Ekmez, Mehmet Ünal, Ercan Çiftçi, Kemal
Kandemir, Yaflar Uçar, Bahad›r Ayd›n ve Orhan
Coflkun adl› polislerin TCY’nin 243. maddesi uyar›nca
cezaland›r›lmalar› istendi. 

Erol Evcil

Tefeci Nesim Malki’nin 1998 y›l›nda öldürülmesinde
azmettirici oldu¤u iddias› ile yarg›lanan Erol Evcil’e
iflkence yapt›klar› gerekçesi ile Bursa Cumhuriyet
Savc›l›¤› taraf›ndan A¤ustos ay› içinde 11 polis
hakk›nda dava aç›ld›. 

Evcil’in flikayeti üzerine Bursa Cumhuriyet Savc›l›¤›
taraf›ndan haz›rlanan iddianamede dönemin emniyet
amirleri S›rr› Tu¤, Candemir Özdemir, baflkomiserler
Ahmet Y›ld›z, Metin Soner fientürk, komiser Rag›p
Do¤andemir ile polis memurlar› Harun Özkay, Kemal
Nair, Mehmet Kaçmaz, Yaflar Usta, Mustafa Ak ve
Hakan Ünsal Yalç›n’›n TCY’nin 243. maddesi
uyar›nca cezaland›r›lmalar› istendi. 

Evcil, Bursa 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülen
dava nedeniyle, 9 Ekim günü Kartal 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde ifade verdi. Evcil, gözalt›na
al›nd›¤›n›n ikinci günü kafas›na çuval geçirildi¤ini,
ask›ya al›nd›¤›n›, vücuduna elektrik verildi¤ini,
dövüldü¤ünü ve bas›nçl› su s›k›ld›¤›n› söyledi.

Mahkeme Baflkan›’n›n “Niçin elektrik verdiler” sorusu
üzerine Evcil, “Bir suçu kabul ettirmek için iflkence
yap›p ask›ya ald›lar. Bafllar›nda Bülent Eliaç›k, Ahmet
Y›ld›z vard›. Biri ‘Kemal Abi yeter’ diye ba¤›rd›. Bu
iflkenceleri yöneten Bursa Emniyet Müdürü Ayd›n
Gençt’tir” Erol Evcil, “‹flkence sonras› doktor getirdiler.
Ama yan›ma yaklaflt›rmadan uzaktan bakarak
muayene yapt›rd›lar” dedi. 

27 Ekim 1999 tarihinde Mudanya’da gözalt›na al›nan
Evcil, Bursa Emniyet Müdürlü¤ü’nde yedi gün
sorgulanm›fl ve Evcil’e, ‹stanbul Adli Tabipli¤i
taraf›ndan befl günlük rapor verilmiflti. 

Fatma Deniz Polattafl, Nazime Ceren Samano¤lu

‹skenderun’da 6 Mart 1999 tarihinde gözalt›na al›nan
Fatma Deniz Polattafl ve Nazime Ceren Samano¤lu’na
gözalt›nda tecavüz edilmesi ve iflkence yap›lmas›na
iliflkin soruflturmada, ‹skenderun ‹lçe ‹dare Kurulu,
men-i muhakeme karar› verdi. 15 Aral›k 1999
tarihinde verilen karar, 10 fiubat günü genç k›zlar›n
avukat› Bülent Akbay’a tebli¤ edildi. 

Bu arada ‹skenderun Cumhuriyet Savc›l›¤›’na 1999
y›l› içinde yap›lan suç duyurusunun takipsizlikle
sonuçlanmas›n›n ard›ndan genç k›zlar›n avukatlar›n›n
Hatay A¤›r Ceza Mahkemesi’ne karar›n iptali için
yapt›klar› baflvuru, 26 Ocak günü sonuçland›.
Mahkeme’nin karar›nda genç k›zlara verilen “sa¤lam”
raporlar›n›n eksik ve geçersiz oldu¤u gerekçesiyle
Savc›l›¤›n karar›n›n kald›r›lmas› benimsendi. Kararda,
genç k›zlara iflkence yap›ld›¤›n›n anlafl›ld›¤› belirtildi. 

Bunun ard›ndan ‹skenderun Cumhuriyet Savc›l›¤›
taraf›ndan Mart ay› içinde haz›rlanan iddianamede de
‹skenderun Emniyet Müdürlü¤ü’nde görev yapan
Murat Ç›kar, Halil Özkan, Aysun Yüksel ve Siyasi
Polis Büro Amiri Gürkan ‹lhan’›n TCY’nin “iflkence”
suçunu düzenleyen 243. maddesi uyar›nca
cezaland›r›lmas› istendi. 

Öte yandan Hatay Tabip Odas›, Samano¤lu ve
Polattafl’a iflkence gördüklerine iliflkin rapor vermeyen
Ecehan Birge, Bahar Ifl›k Köse, Sonuç Serçelik, Tayfur
Sayg›l›, Ahmet Alpan, Süleyman Sayg›l›, Bedi Kurt ve
Riyat Fak›o¤lu adl› doktorlar hakk›ndaki
soruflturmas›n› Mart ay›nda tamamlad›. Soruflturma
sonucunda, “‹ddia edildi¤i gibi hekimlerin iflkenceye
ait bulgular› gizlemek için çaba göstermedikleri ve bu
konuda bir kas›t içinde olmad›klar› kanaatine
var›lm›flt›r. Bu nedenle söz konusu hekimlere ceza
verilmemesine oy birli¤i ile karar verilmifltir” denildi.

‹flkence yapan polislerin yarg›lanmas›na 14 Nisan
günü ‹skenderun A¤›r Ceza Mahkemesi’nde baflland›.
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16 “Radikal ‹slamc› Selefi örgütüne üye olduklar› ve bomba imal
ettikleri” ileri sürülen Abdullah Halas, Ekmel Uzunkaya ve Olcay
Kapan’›n da aralar›nda bulundu¤u 12 kifli hakk›nda aç›lan dava, 29
May›s günü sonuçland›. Ankara DGM, Dr. Abdullah Halas, Ekmel
Uzunkaya ve Hüseyin Eken’e, 10 y›l 10 ay hapis, Olcay Kapan 15 y›l
hapis ve 1 milyar lira para cezas› verdi.



Çok say›da polisin ve MHP’linin salonu doldurmas›
nedeniyle gergin bafllayan duruflma, san›k polislerin
ve genç k›zlar›n avukatlar›n›n iste¤i üzerine gizli
yap›ld›. Genç k›zlar›n babalar› Temim Samano¤lu ve
Hüseyin Polattafl’›n duruflma salonuna girmesi de bir
süre MHP’liler taraf›ndan engellendi. Nazime Ceren
Samano¤lu duruflmada, sorgu s›ras›nda göz band›n›n
kaymas› üzerine san›k Aysun Yüksel’i ve Gürkan
‹lhan’› gördü¤ünü, Aysun Yüksel’in kendisini
ç›r›lç›plak soydu¤unu, Gürkan ‹lhan’›n da kendisini
dövdü¤ünü söyledi. Fatma Deniz Polattafl da, polis
memuru Aysun Yüksel’i sesinden tan›d›¤›n› belirtti.
Mahkeme, genç k›zlara iflkence yap›l›p
yap›lmad›¤›n›n belirlenmesi için ‹stanbul Çapa T›p
Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilmesini kararlaflt›rd›. 

19 Temmuz günü yap›lan duruflma da genç k›zlara
iflkence yap›l›p yap›lmad›¤›n›n belirlenmesi için
‹stanbul Çapa T›p Fakültesi Psikotravma Merkezi’nden
al›nacak raporun beklenmesine karar verilerek
ertelendi. 17 

Davan›n 12 Eylül günü yap›lan duruflmas›nda, genç
k›zlarla ayn› dönemde gözalt›na al›nan Nurettin
Ya¤mur ve Fatma Ayd›nc› tan›k olarak dinlendi.
Fatma Ayd›nc›, cezaevinde k›zlar›n durumuna tan›k
oldu¤unu belirterek, “Periflan haldeydiler. Geceleri
yatam›yorlard›, sürekli uykuda ç›¤l›k at›yorlard›” dedi.
Nurettin Ya¤mur da genç k›zlarla gözalt›nda ayn›
hücrede kald›klar›n› belirterek, “Sürekli ç›¤l›k sesleri
geliyordu. Bayan ç›¤l›¤›yd›. Onlarla konuflmam›z
engelleniyordu” dedi. ‹flkence davas› y›l içinde
sonuçlanmad›. 

Bu arada Polattafl ve Samano¤lu ile Mehmet fiirin
Kaplan, Müslüm Do¤an, Abdulcabbar Karabey, ve
Yusuf Öntafl hakk›nda “PKK üyesi olduklar›, PKK’ye
yard›m ve yatakl›k ettikleri ve molotofkokteylli sald›r›
düzenledikleri” iddias›yla Adana DGM taraf›ndan
verilen karar, 28 Haziran günü Yarg›tay taraf›ndan
onayland›. Yarg›tay, Özgür Yaflar hakk›nda verilen 12
y›l 6 ay hapis cezas›n› esastan bozarak, tahliyesine
karar verdi. Gözalt›nda gördü¤ü iflkence nedeniyle
hastanede tedavi gören Özgür Yaflar, 29 Haziran günü
tahliye edildi.

Adana DGM’de 4 Kas›m 1999 tarihinde sonuçlanan
davada, Samano¤lu 12 y›l 13 gün, Polattafl da 12 y›l 6
ay hapis cezas›na mahkum olmufltu. Davada, Mehmet
fiirin Kaplan ve Müslüm Do¤an 3’er y›l 9’ar ay,
Abdulcabbar Karabey ve Özgür Yaflar 12’fler y›l 6’flar
ay ve Yusuf Öntafl’a da 16 y›l 8 ay hapis cezas›
verilmiflti. Yarg›tay karar›nda, Çapa T›p Fakültesi
Hastanesi’nde gözalt›nda gördükleri iflkencenin
belirlenmesi nedeniyle tedavi gören k›zlar hakk›nda
verilecek rapor ve k›zlara gözalt›nda iflkence yapan
polisler hakk›nda süren davan›n sonuçlanmas›
beklenmedi.

Cevat Soysal

PKK’nin üst düzey yöneticilerinden oldu¤u iddias›yla
ölüm cezas› istemiyle yarg›lanan ve 13 Temmuz 1999

tarihinde Türkiye’ye getirilen Cevat Soysal’›n
gözalt›nda iflkence görmesi üzerine aç›lan soruflturma,
Ocak ay› ortalar›nda takipsizlikle sonuçland›. (Bkz.
Kürt Sorunu)

Cevat Soysal gözalt›nda tutuldu¤u 11 gün içinde
“Vücudun çeflitli bölgelerine elektrik verme, ask›ya
alma, buzda ç›plak yat›rma, bas›nçl› su s›kma, ne
oldu¤unu bilmedi¤i ilaçlar›n içirilmesi, Çin iflkencesi
diye bilinen, ayakta durulabilecek kadar dar bir
hücrede kafas›na su damlat›lmas›, dövülme” gibi
iflkencelere maruz kald›¤›n› aç›klam›flt›. Sa¤l›k
durumu kötü oldu¤u için uzun süre tedavi gören
Cevat Soysal 16 Eylül 1999 tarihinde yap›lan
duruflmas›nda da bay›lm›flt›. 

Manisa Davas›

Manisa’da 1995 y›l› sonunda gözalt›na al›nan
gençlere iflkence yapt›klar› için yarg›lanan 10 polis
hakk›ndaki davaya, 17 fiubat günü Manisa A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde18 devam edildi. Duruflmadan önce
gazetecilerle konuflan san›k polisler Ramazan Kolak,
Levent Özvez, Musa Geçer ve Halil Emir, gençlere
iflkence yapmad›klar›n› iddia ettiler ve iflkenceyi
kan›tlayan raporlar›n gerçe¤i yans›tmad›¤›n›
savundular. Bu s›rada ç›kan bir tart›flmaya kat›lan
T‹HV ‹zmir Temsilcisi Prof. Dr. Veli Lök, bir polis
taraf›ndan “seninle sonra görüflece¤iz” diye tehdit
edildi. Polisler, Yarg›tay Ceza Genel Kurulu’nun
karar›na uyulmamas›n› ve mahkemenin beraat
karar›nda ›srar etmesini istediler.

19 Temmuz günü yap›lan duruflmada, ‹skenderun’da
görev yapan Emin Dal’›n ‹skenderun A¤›r Ceza
Mahkemesi’ne ifade verdi¤i ancak, Van’da görev
yapan Atilla Gürbüz’ün Van A¤›r Ceza Mahkemesi’ne
ifade vermeye gitmedi¤i aç›kland›.19 Avukat Pelin
Erda, duruflmadan sonra yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda,
davan›n zamanafl›m›na u¤rat›lmak istendi¤ini söyledi.
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17 Polattafl ve Samano¤lu’na iflkence yapt›¤› iddias›yla yarg›lanan
Terörle Mücadele fiube Müdürlü¤ü Büro Amiri Gürkan ‹lhan’a
Temmuz ay› ortalar›nda Hatay Emniyet Müdürlü¤ü taraf›ndan
“görevinde üstün baflar› gösterdi¤i” gerekçesi ile “teflekkür belgesi”
verildi.
18 Manisa’daki iflkence davas›na bakan Manisa A¤›r Ceza
Mahkemesi Baflkan› Mehmet Y›lmaz, Mart ay› bafl›nda Manisa’daki
iflkence olay›n› ortaya ç›kartan CHP eski Manisa milletvekili Sabri
Ergül hakk›nda, polislerin beraat karar›n› elefltiren aç›klamalar› nedeni
ile 5 milyar liral›k manevi tazminat davas› açt›.
19 ‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan, 18 A¤ustos günü DSP ‹stanbul
Milletvekili ‹smail Ayd›nl›’n›n “Atilla Gürbüz’ün ifadesinin 7 ayd›r
neden al›namad›¤›na” iliflkin soru önergesini yan›tlad›. Van Emniyet
Müdürlü¤ü’nde görev yapan Komiser Gürbüz’ün, “vakti olmamas›”
nedeniyle duruflmalara kat›lamad›¤›n› iddia eden Tantan, özetle flöyle
dedi:
“23 Aral›k 1999’daki duruflmaya, Hizbullah’a yönelik 22 Aral›k
1999’da bafllat›lan operasyonda görevli olmas› nedeniyle kat›lamad›.
21 Ocak 2000’deki duruflmaya 19 Ocak 2000 tarihi itibar›yla senelik
iznine mahsuben mazeret iznine ayr›ld›¤› için kat›lamad›. 7 Mart
2000’deki duruflmaya, senelik izne mahsuben mazeret iznine ayr›ld›¤›
için kat›lamad›. 30 Mart 2000’deki duruflmaya, Hizbullah’a yönelik
24 Mart 2000’de bafllat›lan operasyonlarda görev ald›¤› için
kat›lamad›. 1 May›s 2000 tarihindeki duruflmaya, 28 Nisan 2000
tarihi itibar›yla senelik izne ayr›ld›¤› için kat›lamad›. 1 Haziran
2000’deki duruflmaya, 31 May›s 2000 tarihi itibar›yla senelik izne
ayr›ld›¤› için kat›lamad›” 



Manisa A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 25 Eylül günü
yap›lan duruflmada, Avukat Pelin Erda, ‹çiflleri Bakan›
Sadettin Tantan’›n yan›t›n› mahkemeye sundu. DGM,
Avukat Pelin Erda’n›n, Gürbüz’ün yakalanmas›nda
sorumlulu¤u bulunan kifliler hakk›nda suç
duyurusunda bulunulmas› istemini kabul etti.
Duruflmadan sonra aç›klama yapan san›k polis Levent
Özvez, kimseye iflkence yapmad›klar›n› iddia ederek,
konunun “medya ve insan haklar› savunucular›
taraf›ndan gündemde tutularak büyütüldü¤ünü” öne
sürdü. Özvez, “Hergün ‘iflkence vard›r’ diyenler,
araflt›rmaya gerek bile duymuyorlar. Bu kafalara göre
hukuk üstün bir taraf de¤il, bir araçt›r. Biz bu konuda
hakl›y›z. Ma¤dur edildik” dedi.

Manisa davas›, 15 Kas›m günü sonuçland›.
Duruflmada söz alan savc›, polislerin “ma¤durlara
iflkence yapt›klar›n›, bunun raporlar, Yarg›tay 8. Ceza
Dairesi ve Yarg›tay Ceza Genel Kurulu kararlar›yla
sabit oldu¤unu” ifade ederek, TCY’nin 243/1 maddesi
uyar›nca cezaland›r›lmalar›n› istedi. Mahkeme,
san›klara önce her ma¤dur için ayr› ayr› 12’fler ay
hapis cezas› verdi, daha sonra bunu 10 aya indirdi.
Buna göre, Turgut Demirel 5 y›l, Turgut Özcan 5 y›l
10 ay, Atilla Gürbüz 8 y›l 4 ay, Halil Emir 10 y›l 10
ay, Levent Özvez 10 y›l, Engin Erdo¤an, Fevzi Aydo¤,
Musa Geçer, Mehmet Emin Dal ve Ramazan Kolak 9
y›l 2’fler ay hapis cezas›na mahkum edildi. Karar,
yasan›n öngördü¤ü cezan›n alt s›n›r›nda oldu¤u için
polisler tutuklanmad›. 

12 Mart 1998 tarihinde sonuçlanan ilk davada,
Baflkomiser Halil Emir ile polis memurlar› Ramazan
Kolak, Turgut Demirel, Musa Geçer, Fevzi Aydo¤,
Levent Özvez, Engin Erdo¤an, Mehmet Emin Dal,
Turgut Özcan ve Atilla Gürbüz beraat etmiflti. Karar›,
“san›klar›n iflkencede aktif rol ald›klar›” gerekçesiyle
(12 Ekim 1998) bozan Yarg›tay 8. Ceza Dairesi,
san›klara ne kadar ceza verilmesi gerekti¤ini de
belirtmiflti. Yinelenen yarg›lamada 27 Ocak 1999
tarihinde ikinci kez beraat karar› verilmiflti.
Mahkemenin karar›nda direnmesi nedeniyle dava,
Yarg›tay Ceza Genel Kurulu’nda ele al›nm›flt›. Ceza
Genel Kurulu, 15 Haziran 1999 tarihinde
mahkemenin karar›n› bozmufltu. 

Bu arada “Manisal› gençler” hakk›ndaki karar›n
Yarg›tay’da bozulmas›n›n ard›ndan, yeniden görülen
dava 28 Kas›m günü ‹zmir DGM’de sonuçland›.
Duruflmada, Manisa A¤›r Ceza Mahkemesi’nin
gençlere iflkence yapan polislere iliflkin gerekçeli
karar›n›n mahkemeye geldi¤i aç›kland›. Daha sonra
söz alan DGM Savc›s›, gençlerin “örgüt üyesi
olduklar›na” dair kan›t olmad›¤›ndan beraatlar›na
karar verilmesini istedi. DGM de, “delil yetersizli¤i”
gerekçesiyle beraat karar verdi. 

‹zmir DGM’de 16 Ocak 1997 tarihinde sonuçlanan
davada, Ali Göktafl, Faruk Deniz, Levent K›l›ç, Emrah
Sait Erda ve Aflk›n Ye¤in 12 y›l 6’flar ay, Jale Kurt 3 y›l

9 ay, Ayfle Mine Balkanl›, Münire Apayd›n, Sema
Taflar ve Özgür Zeybek 2 y›l 6’flar ay hapis cezas›na
mahkum olmufltu. Hüseyin Korkut, Erdo¤an K›l›ç,
Boran fienol, Abdullah Yücel Karakafl ve Fulya
Apayd›n ise beraat etmiflti. Davan›n en küçük san›¤›
Mahir Göktafl hakk›ndaki dosya ayr›lm›flt›. Çocuk
mahkemesinde yarg›lanan Göktafl beraat etmiflti.
Yarg›tay, Hüseyin Korkut, Erdo¤an K›l›ç, Boran fienol,
Abdullah Yücel Karakafl ve Fulya Apayd›n’›n beraat
karar›n› onaylam›flt›. Karar 28 Ocak 1998 tarihinde
Yarg›tay taraf›ndan bozulmufltu Bozma karar›, Manisa
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde süren iflkence davas›n›n
sonucunun beklenmemesi ve Manisa A¤›r Ceza ile
Sulh Ceza Mahkemesi’nde gençler aleyhine aç›lan
davalar›n beraatle sonuçlanmas› nedeniyle al›nm›flt›

Öte yandan Manisal› gençlerin avukatlar›ndan Sema
Pektafl hakk›nda, iflkence davas›nda yarg›lanan
polislerin foto¤raflar›n› bas›na vererek “görevini
kötüye kulland›¤›” iddias›yla aç›lan dava 4 Ekim günü
bafllad›. Ancak bu dava, 2000 y›l› içinde
sonuçlanmad›. 

Neytullah Getiren

‹stanbul Göztepe’de bulunan Mavi Çarfl› al›flverifl
merkezine 13 Mart 1999 tarihinde düzenlenen
sald›r›ya kat›ld›¤› iddias›yla tutuklanan ancak daha
sonra bu dava ile ilgisi bulunmad›¤› anlafl›lan
Neytullah Getiren’e iflkence yapt›klar› gerekçesiyle iki
polis memuru hakk›nda aç›lan davaya 24 Ocak günü
devam edildi. Ancak davan›n, davac› tarafa
bildirilmedi¤i de ayn› dönemde ortaya ç›kt›. Avukat
Gülizar Tuncel, Ümraniye Cezaevi’nde bulunan
Neytullah Getiren’e “bulunamad›¤›” gerekçesiyle
davan›n bildirilmedi¤ini, kendisinin de 24 Ocak günü
yap›lan üçüncü duruflmay› tesadüfen ö¤rendi¤ini
bildirdi. ‹stanbul 7. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülen
davada, Komiser Hüseyin Gelener ve Mustafa Kara
adl› polisin yarg›land›¤›n› belirten Avukat Tuncel,
iflkence nedeniyle Neytullah Getiren’in sa¤ kula¤›n›n
duymad›¤›n› kaydetti. 

27 Kas›m günü yap›lan duruflmada, Getiren 13 Mart
1999 tarihinde 6 arkadafl› ile birlikte gözalt›na
al›nd›¤›n› ve iflkence gördü¤ünü bildirdi. Mahkeme
heyeti, Adli T›p Kurumu’na “Ma¤dura ait t›bbi
belgelerin gönderilerek belirtilen izlerin, iflkence izleri
olup olmad›¤›n›n veya kötü muamele sonucu
meydana gelip gelmedi¤inin” sorulmas› için yaz›
yaz›lmas›n› kararlaflt›rd›. Polislerin avukat› ‹lhami
Yelekçi, ise ara karara “iflkence izi” yaz›lmas›na itiraz
etti. Yelekçi, “Zaten onlar bunu yazmak için can
at›yor. ‹flkence tabirini ç›kar›n” dedi. Hakimin yasa
maddesinde suç tan›m›n›n “iflkence” diye yap›ld›¤›n›
belirtmesi üzerine Yelekçi, “‹flkence ifade almak için
yap›lan darp ve cebirdir. Ancak burada ifade bile
al›nmam›flt›r. ‹flkence diye yazamazs›n›z” dedi.
Ancak, karar bu biçimiyle yaz›ld›. Getiren’e yap›lan
iflkence ile ilgili olarak aç›lan dava, 2000 y›l› içinde
sonuçlanmad›. 
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Süleyman Yeter ve 15 kifli

Limter-‹fl Sendikas› e¤itim uzman› Süleyman Yeter ile
aralar›nda gazetecilerin de bulundu¤u 15 kifliye 1997
y›l›nda gözalt›nda iflkence yapan 8 polisin
yarg›lanmas›na 31 Ocak günü ‹stanbul 7. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruflmada, müdahil
avukatlardan Ercan Kanar, san›k polislerin
tutuklanmas›n› istedi. Avukat Kelefl Öztürk ise 17
Haziran 1999 tarihinde yap›lan duruflmaya izleyici
olarak kat›lan fiahin Kaplan adl› polisin müdahiller
taraf›ndan teflhis edildi¤ini hat›rlatarak, bu polis
hakk›nda dava aç›l›p aç›lmad›¤›n› sordu. Duruflma
öncesinde, gazetecileri mahkemenin bulundu¤u
koridora sokmayan polisler, duruflmadan sonra da
gazetecilerin adliye binas›ndan ç›kmas›na izin
vermedi. Gazetecileri tartaklayan polisler, duruflmay›
izleyemeye gelenler aras›nda bulunan Bilge Ta¤aç,
Hülya ‹mak, Nahide K›l›ç, K›vanç Ayd›n ve ad›
ö¤renilemeyen bir kifliyi de döverek gözalt›na ald›. 

5 Nisan günü yap›lan duruflmada da müdahil
avukatlardan Ercan Kanar’›n, san›k polislerin
tutuklanmas› yönündeki talebi reddedildi.

Davan›n 25 Ekim günü yap›lan duruflmas›nda Yeter’in
ölüm kayd›n›n mahkemeye geldi¤i belirtilerek,
yak›nlar› S›rma Yeter, Ayfle Yeter, Mustafa Yeter ve
Dursun Yeter’in müdahilli¤ine karar verildi. 

Y›l içinde önemli bir geliflme yaflanmayan dava, 2001
y›l›na ertelendi. Davada 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 5 y›la kadar
hapis cezas›na mahkum edilmesi isteniyor. 

Asiye Güzel Zeybek

Süleyman Yeter’le birlikte gözalt›na al›nan gazeteci
Asiye Güzel Zeybek’in gözalt›nda tecavüze u¤ramas›
nedeniyle Baflkomiser Bayram Kartal, komiser Sedat
Selim Ay, komiser yard›mc›s› Yusuf Öz, polisler
Erdo¤an O¤uz, Zülfikar Özdemir, fiaban Toz, Bülent
Duramano¤lu ve Necip Tükenmez hakk›nda aç›lan
soruflturma ekim ay› sonlar›nda takipsizlikle
sonuçland›. Aralar›nda 5 gazetecinin de bulundu¤u
19 kifliye gözalt›nda iflkence yapt›klar› gerekçesiyle 8
polisin yarg›land›¤› davada, ‹stanbul 7. A¤›r Ceza
Mahkemesi, Zeybek’e gözalt›nda tecavüz edilmesi
nedeniyle suç duyurusunda bulunulmas›na karar
vermiflti. 

Zeybek’e, ‹stanbul Üniversitesi Çapa T›p Fakültesi
Psikiyatri Ana Bilim Dal›’ndan, “Travmatik yaflant›yla
ilgili zihni s›kça meflgul eden düflüncelerin mevcut
oldu¤u, travma sonras› stres bozuklu¤u yaflad›¤› ve
anlat›lanlardan hastan›n travmatik bir deneyim
yaflad›¤›na dair kuvvetli ihtimal oldu¤u” yönünde
rapor verilmiflti. Raporda, söz konusu bulgular›n
gözalt›nda iken tecavüze u¤ramas› sonucu olabilece¤i
gibi gözalt› ve cezaevi sürecinde yaflam›fl oldu¤u

olaylardan da kaynaklanabilece¤i, bunlar aras›nda
t›bben ayr›m yap›lamayaca¤› belirtilmiflti. Suç
duyurusu üzerine aç›lan soruflturmada savc›l›¤›n,
raporu “san›k polisler lehine de¤erlendirdi¤ini” ve
takipsizlik karar› verdi¤ini belirten Zeybek’in avukat›
Ercan Kanar A‹HM’ye baflvuracaklar›n› aç›klad›. 

Behzat Örs

1996 y›l›nda Ankara’da gözalt›na al›nan Behzat Örs
adl› kifliye iflkence yapt›klar› gerekçesiyle Hayati
Akça, Osman Mentefle, R›za Temir, Fikri Vidinli, Kadri
Tuncel, Ali Tosun ve Remzi Ekçi adl› polislerin
yarg›lanmas›na Ankara 9. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
2000 y›l›nda devam edildi. 2 fiubat günü yap›lan
duruflmada, Örs’ün Ankara Emniyet Müdürlü¤ü’nde
gözalt›nda tutuldu¤u s›rada çekilen video görüntüleri
izlendi. Mahkeme heyeti, görüntülerden Örs’ün
vücudunda a¤r› ve yorgunluk belirtileri bulundu¤unun
anlafl›ld›¤›n› tutana¤a geçirdi. Mahkeme, Behzat
Örs’ün kendisine iflkence yapanlar› teflhis etmesi için,
san›k polislerin foto¤raflar›n›n Ankara Emniyet
Müdürlü¤ü’nden istenmesine karar verdi. 

2000 y›l›nda sonuçlanmayan davada, 7 polisin
TCY’nin 243. maddesi uyar›nca 5 y›ldan az olmamak
üzere hapis cezas›na mahkum edilmesi isteniyor. 

Orhan Kur

28 Temmuz 1997 tarihinde ‹zmir Balçova’da bir
kavgaya kar›flt›¤› iddias› ile gözalt›na al›nan Orhan
Kur adl› gence iflkence yapt›klar› gerekçesiyle Bülent
Tezek ve Mustafa Yurdakul adl› polisler hakk›nda
aç›lan davaya y›l içinde ‹zmir 7. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. Y›l içinde uzun süre
polislerin hangi karakolda çal›flt›klar›n›n
belirlenemedi¤i dava, 2001 y›l›na ertelendi. 

Yüksel S›rt›, Ender Bayram, Tolga Kanat, Umut
Özçal›k, Recep Ifl›k

‹zmir’de bir kiflinin öldürülmesi nedeniyle 26 Ocak
1998 tarihinde gözalt›na al›nan Yüksel S›rt›, Ender
Bayram, Tolga Kanat, Umut Özçal›k ve Recep Ifl›k
adl› kiflilere iflkence yapt›¤› gerekçesiyle ‹zmir Emniyet
Müdürlü¤ü Asayifl fiubesi A¤›r Suçlar Bürosu eski
Amiri Hac› Murat Dursun hakk›nda aç›lan dava, 15
fiubat günü ‹zmir 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
bafllad›. Duruflmada ifade veren Yüksel S›rt›, ‹zmir
Emniyet Müdürlü¤ü Asayifl fiubesi A¤›r Suçlar Bürosu
eski Amiri Hac› Murat Dursun’un gözalt›na al›nanlara
iflkence yapt›¤›n› belirtti. 

5 Temmuz günü sonuçlanan davada, Hac› Murat
Dursun, “delil yetersizli¤i” gerekçesi ile beraat etti. 

Yunus Atalay

‹stanbul Okmeydan›’nda 24 A¤ustos 1995 tarihinde
gözalt›na al›nan Yunus Atalay’a gözalt›nda iflkence
yap›lmas› nedeniyle Beyo¤lu Ekipler Amirli¤i’nde
görevli Komiser Müslüm Ayan, Mehmet Aksaç ve
Müjdat Pamuk adl› polisler hakk›nda aç›lan dava, 29
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fiubat günü sonuçland›. Beyo¤lu Asliye Ceza
Mahkemesi, polisleri TCY’nin “kötü muamele” suçuna
iliflkin 245. maddesi uyar›nca önce 3’er ay hapis
cezas›na mahkum etti. Daha sonra 2 ay 7 güne
indirilen ceza, ertelendi. 

Yunus Atalay, iflletti¤i büfenin duvar›na yaz›lan siyasi
slogan nedeniyle polisler taraf›ndan dövülmüfl ve
gözalt›na al›nm›flt›. ‹ki gün gözalt›nda kalan Atalay’a
Adli T›p Kurumu taraf›ndan 10 günlük rapor
verilmiflti. 

Gülderen Baran

Gözalt›nda gördü¤ü iflkence nedeniyle bir kolu
sakatlanan Gülderen Baran’a20 iflkence yapt›klar›
gerekçesiyle Mustafa Sara, Mustafa Taner Paylaflan,
‹brahim Batur, Metin fienol ve Yakup Do¤an adl›
polisler hakk›nda ‹stanbul 6. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde aç›lan davaya 2000 y›l› içinde devam
edildi. Davan›n 27 Eylül günü yap›lan duruflmas›nda
Gülderen Baran, yüzlefltirme için davayla ilgisi
olmayan kiflilerle birlikte duruflma salonuna al›nan
polislerden Mustafa Taner Paylaflan’› teflhis etti. Baran,
Paylaflan’›n kendisine iflkence yapanlardan biri
oldu¤unu belirterek, “fiubedeyken bu san›k b›y›kl›yd›.
fiimdi b›y›¤›n› kesmifl” dedi. Polislerden Yakup
Do¤an’› hat›rlad›¤›n› söyleyen Baran, Metin fienol’u
ise teflhis edemedi. San›klar›n avukat› ‹lhami Yelekçi
bunun üzerine teflhisi, sa¤l›kl› olmad›¤› gerekçesiyle
kabul etmediklerini söyledi. Yelekçi soruflturman›n
geniflletilmesi için taleplerini haz›rlamak için süre
istedi. Baran’›n avukat› Ergin Cinmen, 5 y›ldan beri
süren davan›n gereksiz yere uzat›ld›¤›n› ve talebin
kabul edilmemesi gerekti¤ini söyledi. Yelekçi’nin
taleplerini bildirmesi için 10 gün süre veren Mahkeme
Heyeti, taleplerini bu süre içinde bildirmemesi
halinde dosyan›n mütaala haz›rlamak üzere
cumhuriyet savc›s›na iletilmesine karar vererek
duruflmay› erteledi. 

23 Kas›m günü yap›lan duruflmada, san›k avukat›
‹lhami Yelekçi, soruflturman›n geniflletilmesi talebinde
bulundu. Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas Kurulu taraf›ndan
verilen ve uzuv kayb›n›n yafland›¤›n›n belirtildi¤i
raporu kabul etmediklerini belirten Yelekçi, “Müdahil
daha önce Cudi da¤lar›nda e¤itim görmüfltür. Uzuv
kayb›n›n hangi tarihte meydana geldi¤i belli de¤ildir”
dedikten sonra yeniden rapor al›nmas›n› talep etti.
San›k talebinin incelenece¤ini belirten Mahkeme,
san›k polisler Mustafa Sara ve ‹brahim Batur’un
yüzleflme yap›lmak üzere getirilmesi için Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na yaz› yaz›lmas›n› kararlaflt›rd›. Dava 2000
y›l› içinde sonuçlanmad›. 

fiükrü Töre, Ali Akkurt

1994 y›l›n›n fiubat ay›nda gözalt›na al›nan fiükrü Töre
ve Ali Akkurt’a iflkence yapt›klar› iddias›yla yarg›lanan
Baflkomiser Mustafa Sara ve Mustafa Kaya adl› polis
hakk›nda aç›lan dava, 30 Mart günü sonuçland›.

‹stanbul 4. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yap›lan
duruflmada, Mahkeme, Töre’ye iflkence yap›ld›¤›n›
kabul etti. Tutana¤a “San›klar›n, ma¤dur Töre’yi
suçunu söyletmek için soyup betona yat›rd›klar›,
üzerine tazyikli su s›kt›klar› ve falakaya yat›rd›klar› ve
yine ask›ya almak suretiyle yedi gün ifl ve gücünden
kalacak flekilde iflkencede bulunduklar› anlafl›lm›flt›r”
ibaresini koyan Mahkeme, polisleri önce 10 ay hapis
cezas›na çarpt›rd›. Ancak “cezan›n ertelenmesi
halinde san›klar›n ileride suç ifllemekten
çekinecekleri” kanaatine varan Mahkeme, daha sonra
bu cezay› erteledi. 

Mustafa Sara ve Mustafa Kaya hakk›nda ‹stanbul 4.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde aç›lan dava, 17 Haziran
1997 tarihinde beraatle sonuçlanm›flt›. Dosyay›
inceleyen Yarg›tay 8. Ceza Dairesi, ise Akkurt ad›na
yap›lan baflvuruyu reddederken, Töre aç›s›ndan
san›klar›n yeniden yarg›lanmas›n› istemiflti. 

G.Y.

‹zmir’de sarhofl oldu¤u için evine götürmek üzere
polis arac›na ald›klar› G.Y. adl› kad›na tecavüz eden
Necdet Yeniay ve Mehmet Aflk›n adl› polisler
hakk›nda ‹zmir 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde aç›lan
dava, Nisan ay›nda sonuçland›. Mahkeme, polislere
tecavüz nedeniyle 7 y›l hapis cezas› verdi. Daha
sonra cezay› suçlar› görevde ve kendi muhafazalar›
alt›ndaki bir kad›na karfl› iflledikleri gerekçesi ile bir
kat daha art›rarak 14 y›la ç›karan Mahkeme,
“duruflmalardaki iyi hallerini” göz önünde
bulundurarak, iki polise 11’er y›l 8’er ay a¤›r hapis
cezas› verdi. 

Olaydan sonra ‹zmir 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
aç›lan dava, Memurin Muhakemat› Hakk›nda Yasa
uyar›nca durdurulmufl ve 4.5 ay kadar tutuklu kalan
polisler tahliye edilmiflti. Buca ‹lçe ‹dare Kurulu’nun
verdi¤i men-i muhakeme karar›n›n ‹zmir Bölge ‹dare
Mahkemesi taraf›ndan bozulmas› üzerine polislerin
yarg›lanmas›na yeniden bafllanm›flt›. 

Suphi Diltafl

TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu Baflkan›
Sema Piflkinsüt, 26 Nisan günü yapt›¤› aç›klamada,
Komisyonun 1998 y›l› Nisan ay›nda fianl›urfa Merkez
Kapal› Cezaevi’nde yapt›klar› inceleme s›ras›nda
Suphi Diltafl adl› adli hükümlünün iflkence görmesi
nedeniyle yapt›klar› suç duyurusunun ard›ndan aç›lan
davada 16 polis ve bir doktorun beraat ettiklerini ve
karar›n Yarg›tay taraf›ndan onayland›¤›n› bildirdi. 
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20 Gülderen Baran ile Kamil Y›ld›z, Ahmet U¤ur, Hac› Aziz Hun ve
Seyfullah Ayd›n adl› kiflilerin “TDP üyesi olduklar›” iddias›yla
yarg›land›klar› dava, 2 Mart günü ‹stanbul DGM’de sonuçland›.
DGM, Gülderen Baran ve Kamil Y›ld›z’› önce TCY’nin 146. maddesi
uyar›nca ölüm cezas›na mahkum etti. Ceza daha sonra ömür boyu
hapis cezas›na çevrildi. Ahmet U¤ur ve Hac› Aziz Hun’a 12 y›l 6 ay
hapis cezas› verilen davada, Seyfullah Ayd›n hakk›nda beraat karar›
verildi.



Nesrin Ekmekçi

Siirt’in Kurtalan ilçesinde Nesrin Ekmekçi’ye tecavüz
etti¤i iddias›yla yarg›lanan astsubay ‹smail Uysal
hakk›nda verilen hapis cezas› karar› May›s ay› içinde
Askeri Yarg›tay taraf›ndan bozuldu. Jandarma Uzman
Çavufl ‹smail Uysal yarg›land›¤› davada “zorla ›rza
geçmek ve k›zl›k bozmak” suçlar›n› iflledi¤i iddias›yla
TCY’nin 416/1 ve 418/2 maddeleri uyar›nca
yarg›lanm›flt›. Ekmekçi’nin san›ktan hamile kald›¤›n›
ve bir k›z çocu¤u dünyaya getirdi¤ini belirten
Mahkeme, Uysal’› 10 ay hapis cezas›na mahkum
etmiflti. 

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 Ekrem Altuner, Ceyhan
Altuner ve Nevzat Altuner hakk›nda aç›lan dava, 18
May›s günü sonuçland›. Yarg›tay’›n Dinç’in kemik
incelemesinin yap›lmas› için gönderdi¤i dosya,
Batman A¤›r Ceza Mahkemesi’nde TCY’nin “18 yafl›n›
dolduran çocuklara tecavüz” suçunu düzenleyen
416/3. maddesi uyar›nca tekrar ele ald›. Duruflmada
kemik inceleme raporlar›nda olay tarihinde Dinç’in
18 yafl›ndan küçük oldu¤unun tespit edildi¤i belirtildi.
“Yine de Dinç kendi r›zas› ile cinsel iliflkiye girmifltir”
karar›nda direnen Mahkeme, san›k koruculardan
Nevzat Altuner hakk›nda 1 y›l 6 ay hapis cezas›, di¤er
korucular hakk›nda ise beraat karar› verdi. 

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›. 

Kamile Çi¤ci

Mardin Cumhuriyet Savc›l›¤›, 1992 y›l›nda Mardin’in
Nusaybin ilçesinde gözalt›na al›nan Kamile Çi¤ci (45)
adl› kad›na gözalt›nda iflkence yapt›klar› ve tecavüz
ettikleri gerekçesiyle 7 polis hakk›nda 2000 y›l›nda
dava açt›. 

Gözalt›nda kald›¤› 33 gün süresince ç›r›lç›plak
soyuldu¤unu, üzerine bas›nçl› su s›k›ld›¤›n›, falaka ve
ask›ya al›nd›¤›n› belirten Kamile Çi¤ci yaflad›klar›n›
flöyle anlatt›: 

“Kulak zar›m patlad›. Daha sonraki günlerde birkaç
polis beni tuttu, içlerinden birisi tecavüz etti.
Ard›ndan girintili ç›k›nt›l› bir sopay› cinsel organ›ma
soktular. Kanamam oldu. Uzun süre devam edince
hastaneye kald›rd›lar. K›sa süren tedavinin ard›ndan
tekrar hastaneye götürüldüm. Gözalt›nda kald›¤›m ilk
20 gün boyunca birçok polis bana defalarca tecavüz
etti. Elle, ayakkab›yla, copla defalarca tecavüz ettiler.

Kaç›nc› gün oldu¤unu hat›rlam›yorum, ama son kez
tecavüz ettiklerinde yine fliddetli bir kanamam oldu.
Hastaneye kald›rd›lar. Doktor ‘safra kesesi hasar
görmüfl. Bu kad›n ölüm s›n›ra gelmifl. Art›k
dokunmay›n buna’ dedi.” 

Kamile Çi¤ci daha sonra savc›l›kta suç duyurusunda
bulunmak istedi¤ini, ancak ifadesini alan kad›n
savc›n›n “Söylediklerini yazar ve suç duyurusunu
kabul edersem, sana yapt›klar›n› bana da yaparlar”
dedi¤ini söyledi. Çi¤ci daha sonra 1999 y›l›nda
T‹HV’de tedavi gördü¤ünü ve polisler hakk›nda
Mardin Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç duyurusunda
bulundu¤unu aç›klad›. 

Kamile Çi¤ci’ye T‹HV taraf›ndan verilen raporu delil
olarak kabul eden Mardin Cumhuriyet Savc›l›¤›,
Mardin Emniyet Müdürlü¤ü’nde görevli komiser
‹brahim Hakerler ile Y›lmaz Papakç›, Nezih Karukufl,
Kamil Vedat Karaman, Muhammet Özcan, Taner
Tamiflgün ve Elmas Erzincan adl› polisler hakk›nda
TCY’nin “iflkence” suçuna iliflkin 243., “tecavüz”
suçuna iliflkin 416. ve “tecavüz sonucunda ma¤durun
sa¤l›k durumunun a¤›r bir biçimde bozulmas›
durumunda cezan›n art›r›lmas›na” iliflkin 418.
maddesi uyar›nca 18’er y›la kadar hapis cezas›
istemiyle dava açt›. 

31 May›s günü bafllayan davada, san›k polislerin
ifadelerinin halen görev yapt›klar› Erdemli (Mersin),
Ni¤de, ‹stanbul, ‹zmir ve Adana’da al›nmas›na karar
verildi. 

Davan›n 12 Temmuz günü yap›lan duruflmas›nda
san›klardan Kamil Vedat Karaman, mahkemeye
gönderdi¤i ifadesinde olay› hat›rlamad›¤›n› ileri
sürerek, Çi¤ci’nin ‹HD’nin yönlendirmesi sonucu
flikayetçi oldu¤unu iddia etti. Kamile Çi¤ci
duruflmada, 1991, 1992, 1993 y›llar›nda gözalt›na
al›nd›¤›n› ve her defas›nda tecavüz ve iflkenceye
maruz kald›¤›n› belirterek, “Gözalt›na al›nd›¤›mda 3
polis bana tecavüz etti.” dedi. Çi¤ci, 1991 y›l›ndaki
gözalt›n› olay›n› flöyle anlatt›:

“Polisler evimi basarak beni gözalt›na ald›lar. Emniyet
Müdürlü¤ü’nde bana, ‘soyun’ dediler. Soyundu¤um
yerde 7 PKK militan› da vard›. Beni ask›ya ald›ktan
sonra falakaya yat›rd›lar. Gözalt›nda bana 3 polis
tecavüz etti. 17 gün gözalt›nda kald›m”

1992 ve 1993 y›llar›nda da ayn› flekilde gözalt›na
al›nd›¤›n› anlatan Kamile Çi¤ci, yine iflkence ve
tecavüze u¤rad›¤›n› söyledi. Çi¤ci, kendisine tecavüz
eden polisleri teflhis edebilece¤ini söyledi. Avukat
Eren Keskin ise müvekkilinin teflhis edebilmesi için
polislerin tutuklanmas›n›, Kamile Çi¤ci ile ayn›
dönemde gözalt›nda tutulan ve Mardin Kapal›
Cezaevi’nde tutuklu bulunan Adnan Karakafl adl›
kiflinin ve Diyarbak›r’da Çi¤ci’yi ameliyat eden Dr.
Mehmet Ekmen’in tan›k olarak dinlenmesini istedi.
2000 y›l› içindeki di¤er duruflmalarda önemli bir
geliflmenin yaflanmad›¤› dava, 2001 y›l›na ertelendi. 
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Emrullah Duman

‹stanbul Zeytinburnu’nda “h›rs›zl›k” yapt›¤› iddias›yla
gözalt›na al›nan Emrullah Duman adl› kifliye iflkence
yapt›klar› için 5 y›la kadar hapis cezas› istemi ile
yarg›lanan 3 polis, 31 May›s günü Bak›rköy 3. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada tutukland›.
Duruflmada ifade veren Ali R›za Kurt, ‹brahim Özen
ve Tayfun Çetin Sav adl› polisler, suçlamay›
reddettiler. Adli T›p Kurumu’ndan ald›¤› 7 günlük
raporu mahkemeye veren Emrullah Duman ise
polislerin kendisine iflkence yapt›klar›n› belirtti.
‹flkence raporunu dikkate alan mahkeme polislerin
tutuklanmas›na karar verdi. Duruflmada tutuklanan
polisler Metris Cezaevi’ne gönderildi. 

Enver Gündüz, fiehabettin Alp, Hanifi Turan, Hüseyin
Avcu, Menflure Avcu, fiirin A¤ahatun

Diyarbak›r Cumhuriyet Savc›l›¤›, “Yekbun” adl› örgüte
üye olduklar› iddias›yla 12 May›s 1995 tarihinde
gözalt›na al›nan Enver Gündüz, fiehabettin Alp, Hanifi
Turan, Hüseyin Avcu, efli Menflure Avcu, fiirin
A¤ahatun adl› kiflilere gözalt›nda iflkence yapt›klar›
gerekçesiyle dönemin Diyarbak›r Emniyet Müdürlü¤ü
Terörle Mücadele fiube Müdürü Ramazan Sürücü’nün
de aralar›nda bulundu¤u 18 polis hakk›nda TCY’nin
iflkence suçunu düzenleyen 243., 245. ve “görevi
ihmal” suçunu düzenleyen 230. maddeleri uyar›nca
dava açt›. Avukat Sezgin Tanr›kulu davan›n A‹HM’ye
götürülüp kabul edildi¤ini belirterek, davan›n,
dosyan›n A‹HM taraf›ndan Türkiye’ye gönderilmesi
üzerine aç›ld›¤›n› bildirdi. 

Davada Ramazan Sürücü, Haluk Bayram Deniz,
Hasan Koçak, Nebih Alpaslan, G›yasettin Özturan,
Mustafa Bölük, Cafer Ongün, fievki Taflç›, Yusuf Ziya
Evran, ‹lhan Kara, Recep Kaplan, Tevfik Ifl›k, Ömer
Uslu, ‹brahim Uçar, Numan Çak›r, Ekrem Korkmaz,
Mahmut Y›lmaz ve Orhan Çerçi adl› polisler hakk›nda
toplam 145 y›la kadar hapis cezas› istendi. 2000 y›l›
içinde görülmeye bafllanan dava, 2001 y›l›na
ertelendi. 

Fatma Tokmak, Azat Tokmak

‹stanbul DGM’de “PKK üyesi oldu¤u” iddias›yla ölüm
cezas› istemi ile yarg›lanan Fatma Tokmak’›n 2,5
yafl›ndaki o¤lu Azat Tokmak’a iflkence yap›lmas›yla
ilgili aç›lan soruflturmada Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas
Dairesi,21 2000 y›l› içinde “izlerin ne zamana ait
oldu¤unun belirlenemedi¤i” yönünde rapor verdi.
Daha önce “delil yetersizli¤i” gerekçesiyle ‘takipsizlik’
karar› veren Savc›l›k, bunun üzerine Haziran ay›nda
ikinci kez takipsizlik karar› vererek, dosyay› kapatt›. 

‹stanbul Tabip Odas› taraf›ndan 24 Nisan 1998
tarihinde verilen raporu geçersiz sayan savc›l›k, Azat
Tokmak’›n elinde ve parmaklar›nda iflkence
sonucunda oluflan deri de¤iflimini ‘normal bulgular’
olarak de¤erlendirmiflti. Savc›l›¤›n verdi¤i ilk
takipsizlik karar›na itiraz etmesi üzerine dosya, tekrar

Savc›l›¤a gönderilmiflti. Savc›l›k ise Azat Tokmak’›n
vücudunda saptanan sigara izlerinin ne zaman
meydana geldi¤inin belirlenmesi amac›yla Tokmak’›n
Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas Dairesi taraf›ndan muayene
edilmesini istemiflti. 

fiükran Ayd›n

Yarg›tay, Mardin’in Derik ilçesinde 29 Haziran 1993
tarihinde gözalt›na al›nan fiükran Ayd›n adl› kad›na
gözalt›nda tecavüz edilmesi nedeniyle yarg›lanan
Derik Jandarma eski Bölük Komutan› Yüzbafl› Musa
Çitil hakk›nda verilen beraat karar›n› Haziran ay›nda
bozdu. Kararda, Musa Çitil’in söz konusu suçu iflledi¤i
s›rada Derik Jandarma Ala Komutan› oldu¤u ve
davan›n Askeri Mahkeme’de görülmesi gerekti¤i
belirtilerek, görevsizlik karar› verilmesi gerekti¤i ifade
edildi. 

8 Ekim 1998 tarihinde Mardin 1. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada, Musa Çitil, “delil
yetersizli¤i nedeniyle” beraat etmiflti. Türkiye’de
mahkemelerden bir sonuç elde edemeyen fiükran
Ayd›n’›n baflvurusu üzerine A‹HM, 24 Eylül 1997
tarihinde, Türkiye’nin Ayd›n’a 25 bin, avukatlar›na da
9 bin Sterlin tazminat ödemesine karar vermiflti.

Cafer Cangöz, Nurettin K›l›çaslan, Durmufl Kurt,
Selma Turgut 

‹stanbul’da 22 Haziran 1995 tarihinde gözalt›na
al›nan Cafer Cangöz, Nurettin K›l›çaslan, Durmufl
Kurt, Selma Turgut adl› kiflilere gözalt›nda iflkence
yapt›klar› iddias›yla Kadir Demirci, Metin Öztürk,
Mahir Kat›rc› ve Fatih Harputlu adl› polisler hakk›nda
‹stanbul 6. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde aç›lan davaya
2000 y›l›nda devam edildi. Befl y›ld›r görülen davaya
kat›lmayan san›k polislerin avukat› ‹lhami Yelekçi, 26
Eylül günü yap›lan duruflmada san›klardan Ayhan
Bektafl’›n duruflma için mahkemeye geldi¤ini ancak
bir önceki duruflman›n uzamas› nedeniyle görevine
dönmesi, Metin Öztürk’ün senelik izinde olmas›,
Mahir Kat›rc›’n›n tayininin ç›kmas› ve Fatih
Harputlu’nun da Tunceli’de görev yapmas›
gerekçesiyle duruflmalara kat›lmad›klar›n› ileri sürdü.
Duruflmada Cafer Cangöz duruflma saatine kadar aç
bekletildiklerini belirterek, san›klar›n duruflmalara
getirilmemesine ve davan›n sonuçland›r›lmamas›na
tepki gösterdi. 

Cevahir Temel

Adana Cumhuriyet Savc›l›¤›, 17 Ocak 1997 tarihinde
Adana’da evinde arama yapan polisler taraf›ndan
saçlar› kesilen Cevahir Temel’e iflkence yapan Sami
Çelik, Osman Soyuer ile Murat Esertürk adl› polisler
hakk›nda Haziran ay›nda “kötü muamele” ve “görevi
kötüye kullanmak” suçlamas›yla dava açt›. 
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21 Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas Dairesi Baflkanl›¤›n› “gözalt›na al›nan
kiflilere yap›lan iflkenceyi gizleyecek flekilde, gerçek d›fl› rapor
düzenledi¤i” gerekçesiyle Türk Tabipleri Birli¤i taraf›ndan 6 ay
meslekten men cezas› verilen ancak Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan bu
karar›n uygulanmad›¤› Nur Birgen yap›yor.



Adana’da evinde arama yapan polisler taraf›ndan
saçlar› kesilen Cevahir Temel’in 7 fiubat 1997
tarihinde savc›l›¤a yapt›¤› suç duyurusu reddedilmiflti.
Ancak davan›n götürüldü¤ü A‹HM’de görülmesi
üzerine Adalet Bakanl›¤›’n›n karar›yla dava aç›ld›¤›
bildirildi. Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde aç›lan
dava, 2001 y›l›na ertelendi.

Garip Aygün, Sultan Aygün

‹stanbul Ümraniye’de 18 Ocak 1995 tarihinde
meydana gelen bir trafik kazas› nedeniyle gözalt›na
al›nan Garip Aygün ve Sultan Aygün adl› kar› kocaya
iflkence yapt›¤› gerekçesiyle Turan Binali  hakk›nda
aç›lan dava 10 Temmuz günü Üsküdar 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde sonuçland›. Turan Binali TCY’nin
“iflkence” suçunu düzenleyen 243. ve 245. maddeleri
uyar›nca yarg›land›¤› davada beraat etti. 

18 Ocak 1995 tarihinde dire¤e çarpt›klar› halde, bir
kiflinin yaralanmas›na neden olduklar› gerekçesiyle
karakola götürülen Aygün çifti, burada 12 saat süreyle
Turan Binali adl› polisin iflkencesine maruz kalm›flt›.
Aygün ailesinin suç duyurusu üzerine Daha sonra
Turan Binali, Üsküdar 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
TCY’nin 243 ve 245. maddelerine göre “iflkence ve
fena muamele yapmak”tan 2’fler kez cezaland›r›lmas›
istemiyle yarg›land›¤› davada beraat etmiflti. Ancak
Yarg›tay karar›, “iflkence ve kötü muamele” oldu¤u
gerekçesiyle esastan bozmufltu. 

Müslüm Turfan, Ahmet Turan, Dinçer Erduvan

‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›¤›, 11 Kas›m 1998
tarihinde gözalt›na al›nan Müslüm Turfan, Ahmet
Turan ve Dinçer Erduvan adl› kiflilere gözalt›nda
iflkence yapt›klar› gerekçesiyle Mehmet Hallaç, fieref
Bayrakç›, Ahmet Okuducu ve Mahmut Y›ld›z adl›
polisler hakk›nda dava açt›. 1 Kas›m günü ‹stanbul 7.

A¤›r Ceza Mahkemesi’nde bafllayan davada 2000 y›l›
içinde önemli bir geliflme yaflanmad›. 

Tamer Taylan

Bursa’da Tamer Taylan adl› kifliye iflkence yapt›klar›
gerekçesiyle, Bursa Emniyet Müdürlü¤ü Mali fiube
Müdür Vekili Mehmet Varol, Baflkomiser Rag›p
Do¤andemir, Komiser Koray Keskin, Mustafa
Kalayc›o¤lu, Mehmet Kaçmaz, Kemal Nair, Mehmet
Emin Güven, Nakfli Duran Seven, Yaflar Usta,
Muammer Duran, Mustafa Yurto¤lu, Muzaffer Ak ve
Yahya ‹lhan adl› polisler hakk›nda TCY’nin 243.
maddesi uyar›nca aç›lan davaya 2000 y›l› içinde
devam edildi. 

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 Fethi Vuruflkan,
Dursun Ali Öztürk, Savafl Ak›n adl› komiserler,
komiser yard›mc›s› Erkan Kabakç›l› ile polisler Nuh
Çelik, Erhan Mamiko¤lu, Halil Melengeç ve Talip
Kaya hakk›nda aç›lan dava 14 Aral›k günü
sonuçland›. 

‹stanbul 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yap›lan
duruflmada polislere önce 1 y›l hapis ve 3 ay
memuriyetten men cezas› verildi. Mahkeme daha
sonra cezay› TCY’nin 59/1 maddesini uygulayarak 10
ay hapis ve 2 ay 15 gün memuriyetten men cezas›na
indirdi. Bu ceza da “san›klar›n bir daha suç
ifllemeyeceklerine dair kanaat” edinildi¤i gerekçesiyle
ertelendi.

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2000 Cezaevleri

120 Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›

4. 2  CEZA VE TUTUKEVLER‹NDE ‹NSAN HAKLARI
Tutuklu ve hükümlülere yönelik bask› ve sald›r›lar, F
tipine geçifl süreci ve af tart›flmalar›n›n yo¤un olarak
yafland›¤› 2000 y›l›nda daha önceki y›llara oranla
büyük ölçüde artt›. Siyasi tutuklu ve hükümlülerin
yaflad›¤› yo¤un bask›ya karfl›n mafya ve doland›r›c›l›k
suçlar›ndan hüküm giyenler cezaevlerine cep telefonu
ve silah bile sokabilecek kadar rahat koflullar buldular.
Adalet, ‹çiflleri ve Sa¤l›k bakanl›klar› aras›nda
imzalanarak 17 Ocak günü yürürlü¤e giren protokol,
cezaevlerindeki bask›lar› art›r›c› rol oynarken, 2000
y›l› sonunda ç›kar›labilen Af Yasas› da cezaevlerinde
gerginli¤in artamas›na neden oldu. 

4. 2. 1. Cezaevlerinde Ölüm Orucu

1. Adalet, ‹çiflleri ve Sa¤l›k Bakanl›klar› Aras›ndaki
Protokol

6 Ocak günü Adalet, ‹çiflleri ve Sa¤l›k bakanlar›
taraf›ndan imzalanan protokol, F tipi cezaevleri

haz›rl›klar›n› içeren bir “geçifl program›” olarak 17
Ocak günü yürürlü¤e girdi. Avukat ve doktorlar›n
tutuklu ve hükümlülerle aras›ndaki iliflkiden,
cezaevlerinin iç düzenine, açl›k grevindekilerin zorla
tedavi edilmesinden bas›n›n cezaevleri ile ilgili
haberlerine kadar her alana müdahaleyi içeren
protokol, 2000 y›l›nda cezaevlerindeki gerginli¤in en
önemli nedenlerinden birini oluflturdu. 

Cezaevlerindeki bask›lar›n artmas›na neden olan olan
protokol, avukatlar›n müvekkilleri ile görüflememe
flikayetlerinin de artmas›na neden oldu. Kamuoyunda
da tepki ile karfl›lanan protokolün iptali istemi ile
Dan›fltay’a çok say›da dava aç›ld›. 

ÇHD üyesi avukatlar, fiubat ay› bafl›nda protokolün
iptali istemiyle Dan›fltay’da dava açt›. “Yürütmenin,
yasaman›n yetkilerini gasp etti¤ine” dikkat çeken
ÇHD Genel Baflkan› Ali Ersin Gür, yürütme organ›



taraf›ndan haz›rlanan protokolle avukatlar›n ve
tutuklular›n haklar›n›n s›n›rland›r›ld›¤›n› belirterek
cezaevlerinde avukatlar›n ayakkab› ve kemerlerinin
ç›kar›ld›¤›n›, gizli olmas› gereken avukat-san›k
yaz›flmalar›n›n incelendi¤ini, ziyaretçilerin,
mahkumlar›n say›m› bitmeden cezaevinden
ç›kar›lmayarak rehin tutuldu¤unu bildirdi. 

TBB taraf›ndan Dan›fltay’da aç›lan iptal istemli davada
da, avukatlar›n cezaevine girifllerinde elektronik
cihazdan geçtikten sonra infaz koruma memurlar›
taraf›ndan elle aranmas›, üzerlerinde ve yanlar›nda
bulunan her tür evrak›n denetlenmesine iliflkin
kurallar getirildi¤ine dikkat çekilerek, uygulaman›n ise
daha abart›l› ve mesle¤in icras›n› engelleyici nitelikte
oldu¤u kaydedildi. Baflvuruda, “meslek s›rr›n›
yokeden, mahpus haklar›n› ihlal eden, savunma
hakk›n› ortadan kald›ran ve avukatl›k onurunu
zedeleyen” üçlü protokolün kald›r›lmas› istendi. 

TTB Merkez Konseyi de protokolün baz› hükümlerinin
yürütülmesinin durdurulmas› ve iptali istemiyle
Dan›fltay’a dava açt›. Baflvuruda, açl›k grevine kat›lan
tutuklulara sa¤l›k durumlar› kritikleflti¤inde uzman
tabip karar› ile derhal müdahale edilmesini ve t›bbi
tedavi uygulanmas›n›n öngörüldü¤üne dikkat
çekilerek, bu düzenlemenin t›bbi müdahalelerde
hastan›n t›bbi müdahaleyi reddetme hakk›n›n varl›¤›
ilkesi ile hekimlerin mesleki ba¤›ms›zl›¤›n›n ve klinik
özgürlü¤ünün sa¤lanmas› ilkelerine ters düfltü¤ü
kaydedildi. Protokolün 66. maddesinde de hem eflitlik
ilkesine hem hasta haklar›ndan gizlilik ilkesine,
hekimlerin mesleki ba¤›ms›zl›¤›n›n sa¤lanmas›
ilkesine ayk›r› düzenleme yap›ld›¤› vurgulanan
baflvuruda, “Protokolün 74. maddesi protokolün di¤er
hükümleri ile çeliflmektedir. Hem güvenlik gerekçesi
ile muayene ve tedavi esnas›nda tutuklu hasta ile
sa¤l›k personeli yaln›z b›rak›lmamakta, böylece

hekimin ve hastan›n hukuksal düzenlemelerle teminat
alt›na al›nm›fl haklar› ortadan kald›r›lmakta, hem de
firar olaylar›nda bafl sorumlu olabilece¤i endiflesi ile
haklar›nda özel bir soruflturma yöntemi getirilmeye
çal›fl›lmaktad›r. Bu madde ile asl›nda protokolün nas›l
bir bak›fl aç›s› ile düzenlendi¤i aç›k bir biçimde ortaya
ç›kmaktad›r. Bu bak›fl aç›s›na göre tutuklu hastalar
tedavi sürecinde öncelikle hasta de¤il her an kaçmaya
çal›flan suçlulard›r, hekimler ise tedavi hizmeti sunan
t›p mensubu de¤il tutuklu hastan›n kaçmas› için
u¤raflan potansiyel suçlulard›r” denildi. 

“Ceza ‹nfaz Kurumlar› ile Tutukevlerindeki Yönetim,
D›fl Koruma ve Sa¤l›k Hizmetlerine ‹fllerlik
Kazand›r›lmas›na ‹liflkin Protokol”

B‹R‹NC‹ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Konu

MADDE 1: Bu protokolün konusu, ceza infaz
kurumlar› ile tutukevlerindeki yönetim, d›fl koruma ve
sa¤l›k hizmetlerine ifllerlik kazand›r›lmas›ndan
ibarettir 

Amaç

MADDE 2: Bu protokolün amac›, ceza infaz
kurumlar› ile tutukevlerindeki yönetim, d›fl koruma ve
sa¤l›k hizmetlerinin Adalet, ‹çiflleri ve Sa¤l›k
Bakanl›klar›n›n iflbirli¤iyle daha düzenli ve etkili bir
flekilde yürütülmesini sa¤lamakt›r. 

Kapsam

MADDE 3: Bu protokol hükümleri; Adalet ve ‹çiflleri
Bakanl›klar›n›n görevleri yönünden adliyeler ile kapal›
cezaevleri ve tutukevlerini, cumhuriyet savc›l›¤›n›n
talebi halinde de, aç›k cezaevleri ile çocuk
›slahevlerini, Sa¤l›k bakanl›¤›n›n görevleri yönünden
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HÜKÜMLÜ TUTUKLU

YILLAR       ADL‹ TERÖR        TOPLAM ADL‹           TERÖR TOPLAM        GEN.TOPLAM

1990 27731 1642 29373 14488 1745 16233 45.606

1991 10652 395 11047 14760 1044 15804 26.851

1992 12301 522 12823 15597 3062 18659 31.482

1993 14300 847 15147 14681 4977 19658 34.805

1994 15787 1094 16881 15638 6412 22050 38.931

1995 20371 1637 22008 17058 7025 24083 46.091

1996 24651 2328 26979 17697 6207 23904 50.883

1997 32155 4179 36334 19346 4926 24272 60.606

1998 31647 4239 35886 19670 4835 24505 60.391

1999 37986 6145 44131 19953 3497 23450 67581

2000 20378 4467 24855 20467 4190 24657 49.512



ise, tüm kapal› ceza ve tutukevleri ile aç›k cezaevleri
ve çocuk ›slahevlerini ve hastaneleri kapsar. 

‹K‹NC‹ BÖLÜM

ADALET BAKANLI⁄I’NA A‹T YÜKÜMLÜLÜKLER

Duyarl› Geçit Uygulamas›

MADDE 4: Tehlikeli suçlular›n (bunlar terör, ç›kar
amaçl› suç örgütü suçlusu veya duruma göre adli
suçlu olabilir) bar›nd›r›ld›¤› cezaevlerinden bafllamak
üzere, ceza infaz kurumlar› ile tutukevlerinin d›fl ana
girifl kap›lar›na duyarl› geçit cihazlar› monte edilerek,
s›fat ve görevleri ne olursa olsun cezaevlerine giren ve
ç›kan herkesin bu duyarl› geçitlerden geçmesi
sa¤lanacakt›r. Söz konusu duyarl› geçitlerin bafl›nda
kurum müdürü taraf›ndan görevlendirilecek bir yetkili
ile jandarma taraf›ndan görevlendirilecek bir rütbeli
(subay, astsubay, uzman çavufl) bulundurulacak, girifl
ve ç›k›fllar müfltereken kontrol edilecektir. 

Personelin Aranmas›

MADDE 5: Mülki amir, Cumhuriyet Baflsavc›lar›,
Cumhuriyet Savc›lar›, Hakimler ve bu s›n›ftan
say›lanlar, kontrolörler ile kurum müdürü hariç,
cezaevinde görev yapan tüm personel, girifl
kap›s›ndaki duyarl› geçitten geçtikten sonra, bu geçit
ile idare binas› aras›nda, cezaevi müdürünün
görevlendirece¤i bir memur taraf›ndan üzerleri, çanta
ve eflyas› elle kontrol edilmek suretiyle ikinci bir fiziki
aramadan geçirilecektir. Bu aramaya Adalet
Bakanl›¤›’nca atamaya tabi görevlilerden birisi ile
jandarma taraf›ndan görevlendirilen rütbeli bir
personel nezaret edecektir. Ancak, Adalet
Bakanl›¤›’nca atanan personeli, görevli 2. müdür
arayacakt›r. 

D›flar›dan Gelecek E¤itimci ve Sa¤l›k Görevlileri ile
Avukatlar›n Aranmas›

MADDE 6: E¤itim ve ö¤retim çal›flmalar› ile sa¤l›k
hizmetleri yürütmek üzere, kurum d›fl›ndan
görevlendirilecek her branfltan ö¤retmen, ö¤retim
üyeleri, müftü, vaiz ve din adamlar›, serbest çal›flan
meslek sahibi esnaf ve sanatkarlar, müzisyenler,
konferansç›lar, tabip, difl hekimi ve sa¤l›k emmurlar›
ile hükümlü ve tutuklu avukatlar›, duyarl› geçitten
geçirilecek, ayr›ca bu geçit ile idare binas› aras›nda
cezaevi müdürünün görevlendirece¤i bir memur
taraf›ndan üzerleri, çanta ve eflyalar› elle kontrol
edilmek suretiyle ikinci bir fiziki aramaya tabi
tutulacakt›r. Bu aramaya, Adalet Bakanl›¤›’nca
atamaya tabi görevlilerden birisi ile rütbeli bir
jandarma personeli nezaret edecektir.

Ziyaretçilerin Aranmas›

MADDE 7: Kurum d›fl›ndan gelip, cezaevindeki
tutuklu ve hükümlülerle görüflmek isteyen ziyaretçiler,
önce jandarma taraf›ndan elle aranacak, sonra duyarl›
geçitten geçirilecek, daha sonra da cezaevi idaresince
görevlendirilmifl bir memur taraf›ndan yine elle
aramaya tabi tutulacaklard›r. 

Geçici Hizmetlilerin Aranmas›

MADDE 8: Bu protokolün 5 ve 6. maddelerinde
say›lanlar ile görevliler d›fl›ndaki f›r›nc›, toptanc›,
kasap, elektrikçi, sebzeci, postac›, çöpçü ve su
tesisatç›s› gibi kurumla ifl iliflkisi bulunan ve belirli
zamanlarda cezaevine gelen geçici hizmetliler, önce
jandarma taraf›ndan elle aranacak, sonra duyarl›
geçitten geçirilecek, daha sonra da cezaevi idaresince
görevlendirilmifl bir memur taraf›ndan yine elle
aramaya tabi tutulacaklard›r. 

Jandarmalar›n Aranmas›

MADDE 9: Cezaevinin birlik komutan› hariç, genel
arama ve müdahale d›fl›nda, jandarmalardan herhangi
birisi cezaevi binas›na girmek istedi¤inde, önce
görevli jandarma taraf›ndan rütbeliler ise kendi
amirlerince elle aranacak, sonra duyarl› geçitten
geçerek kuruma girebilecektir. Bu aramaya Bakanl›kça
atamaya tabi görevlilerden birisi nezaret edecektir. 

Bayanlar›n Aranmas›

MADDE 10: Bu protokolün 5, 6, 7 ve 8.
maddelerinde aranmas› öngörülen personelden bayan
olanlar›, bayan infaz ve koruma memurlar›nca,
bunlar›n bulunmamalar› halinde, cumhuriyet
baflsavc›s›n›n talebi üzerine, mülki amirlerce
görevlendirilen bayan polisler, bulunmad›¤› takdirde
de görevlendirilen bayan memurlarca elle aranacakt›r. 

El Dedektörü ile Arama

MADDE 11: Duyarl› geçidin bulunmad›¤› veya
ar›zaland›¤› cezaevlerinde, yukar›da 5, 6, 7, 8, 9 ve
10. maddelerde say›lan kifliler, duyarl› geçit yerine el
dedektörü ile aranacaklard›r. 

Tutuklu ve hükümlüler, avukat görüfl mahalline
al›nmadan önce, cezaevinde görevli iki memur
taraf›ndan elle üzerleri aranacak, yarg›lama ve
savunma ile ilgili olanlar hariç, bulunan her türlü
madde, eflya ko¤ufllar›na dönerken kendilerine
verilmek üzere al›nacak ve muhafaza edilecektir.

Tutuklu ve hükümlüler, avukat› ile görüfltükten sonra,
ko¤ufluna gitmeden önce farkl› memurlar taraf›ndan
tekrar aranacak ve avukat› taraf›ndan kendisine
verilmifl evrak ve belge varsa; yarg›lama ve savunma
ile ilgili olanlar› hariç, görevli memurlarca
düzenlenecek bir tutanakla al›narak, cumhuriyet
baflsavc›l›¤›na teslim olunacakt›r. Bu evrak ve
belgeler, suç teflkil etmedikleri ve yaln›z savunma ve
yarg›lama ile ilgili olduklar›n›n tespiti halinde,
savunma hakk›n› k›s›tlamamak için en seri flekilde
ilgilisine iade edilecektir. 

Yaka Kartlar›n›n Takt›r›lmas›

MADDE 12: Cezaevlerinde görevli tüm personel,
cezaevlerinde e¤itim, ö¤retim ve sa¤l›k hizmetleri ile
geçici hizmetlerin yap›lmas› için d›flar›dan
görevlendirilen elemanlar, matbu, seri numaral› ve
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ilgilisinin aç›k kimli¤ini içeren foto¤rafl› ve mahalli
cumhuriyet baflsavc›l›¤›nca imza ve mühürle tasdik
edilmifl yaka kart› takarak, cezaevine girip
ç›kacaklard›r. Bu kartlar, ilgililere zimmetle verilecek
ve görevleri sona erdi¤inde geri al›nacakt›r. 

Girifl Kart› Zorunlulu¤u

MADDE 13: Hükümlü ve tutuklular›n avukatlar› ile
ziyaretçilerine cezaevine girerken idarece kimlikleri
al›narak yerine matbu, seri numaral›, cumhuriyet
baflsavc›s› taraf›ndan tasdik edilmifl girifl kart›
verilecektir. 

Bu kartlar›n kay›p olmamas› için cezaevi idaresince
gerekli tedbirler al›nacakt›r.

Aç›k Görüfl ve Ziyaretler

MADDE 14: Aç›k görüfller, tüzük ve genelgelerde
belirtilen esaslar çerçevesinde yapt›r›lacakt›r. 

Aç›k görüfl esnas›nda al›nacak tedbirler hakk›nda, aç›k
görüflten en az üç gün evvel, cumhuriyet savc›s›n›n
baflkanl›¤›nda cezaevi müdürü ve cezaevi jandarma
birlik komutan›n›n da kat›laca¤› bir toplant› yap›lacak,
bu toplant›da al›nacak kararlar, müfltereken
imzalanacak ve özel bir dosyada muhafaza
edilecektir. 

Aç›k görüfllerde ise; aç›k görüflün bitimini müteakip,
görüfl yerinde bulunan hükümlü ve tutuklular,
görevliler nezaretinde dikkatli bir flekilde arand›ktan
sonra ko¤ufl veya odalar›na götürülecek, ko¤ufl veya
odalarda say›mlar›n›n yap›lmas›ndan ve kimliklerinin
foto¤rafl› belgelerle kontrolünden sonra, eksik
olmad›¤› kanaatinin oluflmas› üzerine, ziyaretçilerin
kurum d›fl›na ç›kart›lmas› sa¤lanacakt›r. Normal
ziyaretler, tüzükte belirtilen flekilde yürütülecektir. Bu
ziyaretlerde de gerekli tedbirler, cezaevi idaresi ile
jandarma taraf›ndan müfltereken al›nacakt›r. 

Aç›k Görüfl Yerlerinin Yapt›r›lmas›

MADDE 15: Tüzükte belirtilen esas ve amaçlar
do¤rultusunda, aç›k görüfllerin yapt›r›lmas› ve
firarlar›n önlenmesi için; yeni infla edilecek
cezaevlerinden bafllamak üzere, fiziki yap›s› müsait
olan cezaevlerinin uygun bir yerinde, hükümlü ve
tutuklular›n d›flar›ya ç›kmas›n›, ziyaretçilerin ise
içeriye girmesini önleyecek, hükümlü ve tutuklularla
ziyaretçileri birbirinden ay›racak ve ça¤›m›z›n
teknolojisi kullan›lmak suretiyle her türlü elektronik ve
mekanik kontrol sistemini kapsayacak aç›k görüfl
yerleri yapt›r›lacakt›r. 

Aramalar› Kolaylaflt›r›c› Tedbirler

MADDE 16: Arama ve say›mlar› kolaylaflt›rmak
amac›yla, ceza infaz kurumlar› ile tutukevleri
idaresince, afla¤›daki tedbirler eksiksiz olarak
al›nacakt›r. 

a-Kurum içi aramalara daha çok önem verilecek ve bu
aramalar daha dikkatli bir flekilde yerine getirilecektir.

b-Aramalar, ko¤ufl veya oda boflalt›ld›ktan sonra
ayr›nt›l›, dikkatli ve eflyaya zarar vermeyecek bir
flekilde yap›lacak, daha sonra ko¤ufl veya oda
sakinleri tekrar ko¤ufllar›na veya odalar›na
yerlefltirilecektir.

c-Sabah ve akflam say›mlar›, havaland›rma avlusu
veya yemekhanede yap›lmayacak, yatma planlar› da
göz önünde bulundurularak, kesinlikle ko¤ufllarda
yerine getirilecektir. 

Akflam say›mlar›, ko¤ufl veya odalarda yap›ld›ktan
sonra bunlar›n kap›lar›, kurum müdürü veya ikinci
müdürü veya idare memuru baflkanl›¤›nda, maltada
nöbetçi infaz ve koruma memurlar› ile birlikte,
kurumdaki nöbetçi infaz ve koruma
baflmemurlar›ndan oluflan en az befl kiflilik bir heyet
taraf›ndan kapat›lacak, sabah say›mlar› ayn› flekilde
nöbetçi heyet taraf›ndan yap›lacak ve say›mdan sonra
ko¤ufl veya oda sakinleri yemekhane veya
havaland›rmaya ç›kabilecektir. Say›mlar›n yap›lmas›
ve kap›lar›n aç›l›p kapat›lmas› ile ilgili ifllem ve
sonuçlar›, yoklama defterine kaydedilecek ve say›ma
kat›lanlar taraf›ndan imzalanacakt›r. 

d-D›flar›dan içeriye, içeriden d›flar›ya olmak üzere,
kanun, tüzük, yönetmelik ve genelge hükümlerince
tespit edilenler d›fl›nda eflya, malzeme ve yiyecek
maddesi al›nmas›na izin verilmeyecektir. 

e-‹htiyaç maksad› ile daha önce içeriye verilen
malzemelerin (plastik kova, plastik le¤en, voleybol
a¤›, basketbol filesi ve bunun gibi firarda
kullan›labilecek eflyalar›n) eskileri al›nd›ktan sonra
yenilerinin verilmesi sa¤lanacak, her ko¤ufla veya
odaya verilen ve geri al›nan bu malzemelerin cins,
miktar, verilifl ve geri al›n›fl tarihleri belirtilmek
suretiyle kayd› tutulacakt›r.

f-‹nfaz koruma baflmemuru ve infaz koruma
memurlar›n›n koruma girifl ve ç›k›fllar› ile görevleri
süresince mutlaka resmi elbise giymeleri
sa¤lanacakt›r. 

Say›mlara Jandarman›n Kat›lmas›

MADDE 17: 

a-Normal durumlarda yap›lacak ola¤an say›mlara
jandarma kat›lmayacak: ancak, ola¤anüstü
durumlarda cumhuriyet baflsavc›s› veya baflsavc›n›n
muvafakat› ile kurum müdürünün talebi üzerine
jandarma say›mlara kat›lacakt›r. 

b-Sabah ve akflam say›mlar› d›fl›nda, flüphe ve ciddi
görülen ihbarlar üzerine belirsiz saatlerde de ayn›
say›mlar yap›lacakt›r.

Aramalar

MADDE 18: Kuramlarda asayifl ve güvenli¤i sa¤lamak
amac›yla; tüzük, yönetmelik ve genelge hükümlerine
uygun olarak: 15 günü geçmeyecek süre içinde en az
bir genel arama, faydal› görülmesi durumunda da, her
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zaman k›smi arama yap›lacakt›r. Cumhuriyet
Baflsavc›s›n›n muvafakat› ile kurum müdürünün talebi
üzerine jandarma da bu aramalara kat›lacakt›r.

Cumhuriyet Baflsavc›s›n›n talebi durumunda, aramalar
emniyet ile de iflbirli¤i yap›lmak suretiyle yerine
getirilecektir.

Açl›k Grevleri

MADDE 19: 

a-T›bbi Tedbirler

1-Terör örgütlerince cezaevinde organize edilen açl›k
grevi veya ölüm orucu ad› alt›nda yürütülen
eylemlerde, cumhuriyet baflsavc›s› veya onun
muvafakat› ile kurum müdürü taraf›ndan talep
edilmesi durumunda, t›bbi müdahalede bulunmak
üzere, yeteri kadar sa¤l›k personeli ile araç, gereç, ilaç
ve gerekli di¤er malzemeler haz›r bulundurulacakt›r. 

2- Açl›k grevine kat›lanlar›n sa¤l›k durumlar›
kritikleflti¤inde, bu kiflilere uzman tabip karar› ile
derhal müdahale edilerek t›bbi tedavi uygulanacakt›r.
Bu kifliler, ko¤ufl veya odalar›ndan al›narak ayr› bir
ko¤ufl, oda, revir veya hastaneye konulacakt›r.
Al›namad›¤› takdirde jandarmadan yard›m
istenecektir.

b-Güvenlik Tedbirleri

1-Açl›k grevine kat›lan veya bu eylemi yönlendirerek
ölüme sebebiyet veren lider konumundaki hükümlü
ve tutuklular ile di¤erlerine gerekli kanuni yapt›r›mlar
tavizsiz bir flekilde süratle uygulanacakt›r.

2-Bas›n ve yay›n organlar›n›n röportaj, çekim ve
eylemin propagandas›n› yapmalar›na f›rsat
verilmeyecektir.

3-Açl›k grevlerinin cezaevi d›fl›ndaki baz› gruplarca
istismar edilmesinin önlenmesi için, cezaevinin
koruma alan› içinde bildiri okuma, gösteri, bas›n
toplant›s› ve protesto gibi eylemleri yap›lmas›na
müsaade edilmeyecektir.

Jandarmadan Gelecek Arama Talepleri

MADDE 20: ‹syan, yang›n, deprem gibi ola¤anüstü
durumlarda veya firar teflebbüslerinin önlenmesi
maksad›yla, jandarma taraf›ndan vaki olacak yaz›l›
arama talebi, cumhuriyet baflsavc›l›¤›nca
de¤erlendirilecek ve gerekli görülürse birlikte arama
yap›lacakt›r.

Ko¤ufllarda Kalacak Eflyan›n Belirlenmesi

MADDE 21: Kapal› ceza ve infaz kurumlar› ile
tutukevlerinde: Adalet Bakanl›¤›’nca belirlenenler
d›fl›nda kalan eflya ve malzemeler ko¤ufllardan
ç›kar›lacakt›r. 

Firarlar› Kolaylaflt›racak Engellerin Kald›r›lmas›

MADDE 22: Kapal› cezaevleri ile tutukevlerinde
firarlar› kolaylaflt›ran, kontrol ve gözetlemeye engel

teflkil eden; her türlü bitki, a¤aç, kameriye ve benzeri
tabii ve suni örtülerin, bina ve ihata duvarlar›n›n
kenarlar›na yap›lmas›na müsaade edilmeyecek,
mevcut olanlar ise kald›r›lacakt›r. 

Tutuklu ve Hükümlülerin D›flar›ya Ç›kar›lmamas›

MADDE 23: Kapal› cezaevleri ile tutukevlerinde
bar›nd›r›lan hükümlü ve tutuklular, çöp dökmek, odun
k›rmak, kömür tafl›mak, bahçede çal›flt›r›lmak, tamirat
yapmak, yiyecek almak ve benzeri hizmetler için
cezaevi ihata duvarlar› d›fl›na ç›kart›lmayacakt›r.
Kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelerde belirtilen
hükümler d›fl›nda, hükümlü ve tutuklular›n kurum
d›fl›na ç›kar›lmas›na (duruflma, baflka yere nakil,
hastaneye tedavi için götürülme halleri hariç)
müsaade edilmeyecektir. 

Vas›talar›n Aranmas›

MADDE 24: Kapal› infaz kurumlar› ile tutukevlerinin
çeflitli kap›lar›ndan giren ve ç›kan motorlu veya
motorsuz bütün araçlar (mülki amir, hakimler,
cumhuriyet baflsavc›s› ve cumhuriyet savc›lar› ile bu
s›n›flardan say›lanlar, kontrolörler ve kurum
müdürünün arac› hariç) jandarma taraf›ndan
aranacakt›r.

Kurumlar›n Teknik Donan›m›

MADDE 25: Terör cezaevlerinden bafllamak üzere,
mevcut kapal› cezaevlerinin d›fl korumas›ndaki
ayd›nlatma, kule, tel örgü, kafes tel, ihata duvar›,
dinleme cihaz›, kamera, nöbetçi kulübeleri, kap› ve
pencere demirleri ve elektronik kontrol cihazlar› gibi
fiziki noksanl›klar›n giderilmesi suretiyle, tünel
kaz›larak vuku bulacak firarlar› önlemek üzere, Adalet
Bakanl›¤›’nca bütçe imkanlar› ölçüsünde gerekli
tedbirler al›nacakt›r. Yeni yap›lacak ve yap›lmakta
olan cezaevlerinde de ayn› fiziki tedbirler al›nacak ve
uygulamaya konulacakt›r. Adalet Bakanl›¤›’nca
belirlenecek ceza infaz kurumlar›nda “dinleme ve
kamera sistemi” kurulacakt›r. 

Jandarmaya Ayr›lacak Bölümler

MADDE 26: Projesi haz›rlanacak ve yeni yap›lacak
cezaevi binalar› ile ilgili olarak, il jandarma
komutanl›¤›n›n görüflü al›narak, jandarma için gerekli
ko¤ufl ve yemekhane gibi mekanlar Adalet
Bakanl›¤›’nca yapt›r›lacakt›r. 

Kiral›k Binalarda Mülki Amirlerden Görüfl Al›nmas›

MADDE 27: Kapal› ceza ve tutukevi olarak
kullan›lmak üzere kiralanacak binalar için o yerin
mülki amirli¤inden görüfl al›nacak ve kiral›k binalar›n
bulunmas›nda ve kiralanmas›nda mülki amirlerce
cumhuriyet baflsavc›l›klar›na gerekli yard›m, destek ve
kolayl›k sa¤lanacakt›r.

Cezaevi Çevresinde Yap›lacak Kamulaflt›rmalar

MADDE 28: Haberleflmeyi, firar›, tünel kazmay›
önlemek ve tutuklularla hükümlülerin güvenliklerini

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2000 Cezaevleri

124 Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›



sa¤lamak üzere, önem arz eden ceza ve
tutukevlerinin çevresindeki belli bir miktar arazi
(güvenlik alan› olarak), Adalet Bakanl›¤› ile ‹çiflleri
Bakanl›¤› aras›nda var›lacak mutabakat çerçevesinde
bütçe imkanlar›n›n elverdi¤i ölçüde
kamulaflt›r›labilecektir. 

Tutuklu Davalar›na Öncelik Tan›nmas›

MADDE 29: Mahkemelerde görülen davalarda,
tutuklular›n duruflmalar›na öncelik tan›nacak ve
cumhuriyet baflsavc›lar›, tutuklular›n adliye
koridorlar›nda uzun süre bekletilmemesi için gerekli
tedbirler al›nacakt›r.

Adli T›p’tan Randevu Al›nmas›

MADDE 30: Mahkemeler ve cumhuriyet
baflsavc›l›klar›nca Adli T›p Kurumu’na yap›lacak
sevklerden önce, Adalet Bakanl›¤› Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlü¤ü’nün genelgeleri
do¤rultusunda, bu kurumdan randevu al›nacak ve
sevkler belirlenecek tarihlere göre yap›lacakt›r. 

Sa¤l›k Kurulufllar›ndan Muayene ‹çin Gün Al›nmas›

MADDE 31: Tutuklu ve hükümlülerin muayene,
tedavi, tahlil ve filmlerinin çekilmesi için, sa¤l›k
kurulufllar›na sevklerinde, mümkün oldu¤u ölçüde
önceden randevu al›nacak, sevkler jandarma
taraf›ndan randevu saatinde, sa¤l›k kuruluflunda haz›r
olunacak flekilde yap›lacakt›r. 

Sa¤l›k Kurulufllar›ndaki Tutuklu ve Hükümlü
Ko¤ufllar›nda ‹ç ‹nzibat›n Sa¤lanmas›

MADDE 32: Kurum d›fl›ndaki sa¤l›k kurulufllar›nda
tedavisi yap›lan tutuklu ve hükümlülerin, toplu olarak
bulunduklar› mahkum ko¤ufllar›nda, iç düzenin
sa¤lanmas› ve di¤er idari ifllemlerin yürütülmesi
maksad›yla, cezaevi yönetimince yeteri kadar infaz ve
koruma memurunun bulundurulmas› sa¤lanacakt›r.

Sevk ve Konaklamada Kolayl›k Gösterilmesi

MADDE 33: Hükümlü ve tutuklular›n iller aras›
nakillerinde; bu nakillerde görevlendirilen jandarma
devriye komutan›n›n iste¤i üzerine, o yerin
cumhuriyet baflsavc›s› ile irtibat kurularak, yolda
konaklayacak yer, cezaevleri idaresince, tutuklu ve
hükümlüler bekletilmeden, cezaevine al›nacakt›r. 

Sevklerde Kumanya Verilmesi

MADDE 34: Baflka kurumlara sevkler yap›lmadan bir
gün önce, tutuklu ve hükümlüler için, gidecekleri
mesafe de gözönünde bulundurularak, sevk yapan
cezaevi idaresince yeteri kadar kumanya haz›rlanacak
ve sevk günü tutanakla araç komutanlar›na teslim
edilecektir. Ayr›ca duruflmalara götürülecek hükümlü
ve tutuklular›n, duruflma günündeki ö¤le yeme¤i,
önceden kumanya olarak haz›rlan›p kendilerine
verilecektir. 

Kaza ve Ar›za Durumunda Vas›ta Sa¤lanmas›

MADDE 35: Baflka cezaevlerine hükümlü veya tutuklu
sevklerinin yap›lmas› s›ras›nda, cezaevlerine ait
araçlar›n ar›za ve kaza yapmas› halinde, yol
güzergah›ndaki müdürlük teflkilat› bulunan ceza infaz
kurumlar› veya tutukevlerince, yolda kalan ekibe
yeterli araç temin edilecek ve gidecekleri yere kadar
gönderilmeleri sa¤lanacak, durum en seri haberleflme
vas›tas›yla Bakanl›¤a bildirilecektir. 

Jandarmaya ‹taatsizlik ve Mukavemet Edilmesi

MADDE 36: Hastaneye, baflka bir cezaevine veya
duruflmalara yap›lacak sevkler s›ras›nda jandarma;
hükümlü ve tutuklulara müflfik davranacak, adil ve
insani muamele yapacakt›r. 

Ancak hükümlü ve tutuklular›n yolda, araçta ve
cezaevlerindeki aramalarda, aç›k görüfllerde,
say›mlarda ve hastanelerde yap›lan görevler s›ras›nda,
jandarmaya itaatsizlik ve mukavemet etmeleri
halinde; görevli jandarma taraf›ndan gerekli inzibati
tedbirler al›nmakla birlikte, olay› belgeleyecek flekilde
tutanak düzenlenerek, gerekli adli, idari ve inzibati
ifllemler yap›lmak üzere cumhuriyet baflsavc›l›¤›na
iletilecektir. 

Cezaevinde D›fl Kontrol ve Arama

MADDE 38: Ceza ‹nfaz kurumu ile tutukevindeki
jandarma komutan› taraf›ndan, devriye hizmeti için
ayr›lan jandarmalar›n, cezaevi etraf›nda gezmeleri,
gerekti¤inde idarenin yard›m› ile su ve tuvalet
kanallar› ile benzeri yerleri kontrol etmeleri ve çöpleri
aramalar› sa¤lanacakt›r.

Ayr›ca, kaçak olarak insan, silah, toprak, kesici, delici,
parlay›c›, yan›c›, yak›c›, patlay›c›, uyuflturucu madde
ve benzerlerinin, içeriye girip ç›kmas›n› önlemek
amac›yla; cezaevine giren veya ç›kan yiyecek, içecek
ve giyecek maddeleri ile sand›k, valiz, bavul, yatak,
dolap, ranza gibi her türlü eflya ve malzemeler,
cezaevi idaresinin de kat›l›m›yla jandarma taraf›ndan
kontrol edilecektir. 

‹stek D›fl› Nakillerde Yol Masraf›

MADDE 39: Disiplin, idari tedbir, ola¤anüstü hal,
toplu nakil, dava nakli veya hizmet gere¤i gibi
sebeplerle, kendi istekleri d›fl›nda baflka bir cezaevine
nakledilen hükümlü ve tutuklular›n vas›ta masraflar›
ile jandarman›n harc›rahlar› peflin veya avans olarak
ödenecektir. 

Sevklerde Yol Paralar›n›n Ödenmesi

MADDE 40: Bulundu¤u cezaevinden baflka bir
cezaevine kendi iste¤i ile nakledilecek hükümlü ve
tutuklular, muhaf›z jandarmalar›n yol paralar›n› ve
harc›rahlar›n›, cezaevi müdürlü¤üne bir makbuz
karfl›l›¤›nda ödeyecekler ve cezaevi müdürlü¤ü de, bu
paralar› bir tutanakla jandarma sevk devriyesi
komutan›na teslim edecektir.
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Çal›flt›rma Halinde Jandarmaya Önceden Bilgi
Verilmesi

MADDE 41: 647 Say›l› Cezalar›n ‹nfaz› Hakk›ndaki
Kanunun 17. maddesinde say›lan, kurum d›fl›ndaki ifl
yerlerinde, kapal› cezaevi hükümlülerinin
çal›flt›r›lmas› durumunda, cumhuriyet baflsavc›l›¤›nca
mahalli jandarmaya önceden bilgi verilecektir. 

Kap›lara Duyarl› Geçitlerin Yerlefltirilmesi

MADDE 42: Devlet Güvenlik Mahkemelerinden
bafllanmak ve daha sonra gerekli görülen a¤›r ceza
mahkemelerinin bulundu¤u adliye binalar›na da
uygulanmak üzere, ana girifl kap›lar›na duyarl› geçitler
yerlefltirilecektir. Ayr›ca gerekli görülen adliyelerin
duruflma salonlar›na, kurflun geçirmez özel cam ve
ses tesisat›n› ihtiva eden, muhaf›zlar› da içine
alabilecek hacimde, muhafazal› yerler yap›lacakt›r. 

Adliyelerde Nezarethanelerin Yap›lmas›

MADDE 43: Büyükflehir adliyelerinden bafllamak
flart›yla, duruflmalar için bekletilen hükümlü ve
tutuklular›n korunmalar›n› sa¤lamak üzere,
adliyelerde; bütçe imkanlar› ölçüsünde, jandarma için
ayr› bölmeleri olan, kad›n ve erkek tutuklular için
bölünmüfl, tuvaletli, pencereli, muhafazal› odalar infla
edilecektir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

‹Ç‹fiLER‹ BAKANLI⁄I’NA A‹T YÜKÜMLÜLÜKLER

D›fl Koruman›n Jandarmaya ait Olmas›

MADDE 44: Kapal› cezaevleri ile tutukevlerinin d›fl
korunmas›, hükümlü ve tutuklular›n baflka
cezaevlerine sevk edilmeleri, hastaneler ile
duruflmalara götürülüp getirilmeleri, 2803 Say›l›
Jandarma Teflkilat Görev ve Yetkileri Hakk›ndaki
Kanun ile buna ba¤l› olarak ç›kart›lan Jandarma
Görev ve Yetkileri Yönetmeli¤i hükümlerine göre,
jandarmaya aittir. 

Hastane ve Duruflmalara Sevklerin Geciktirilmemesi

MADDE 45: Cezaevi idaresince hasta hükümlü ve
tutukluluran hastaneye, duruflmalar› olanlar›n da
mahkemelerine sevk edilmesi gerekti¤ine dair yaz›, er
geç bir gün öncesinden jandarmaya yaz›lacak,
jandarma koruma birlik komutanl›¤› da, istenilen gün
ve saatte hizmete uygun olacak flekilde sevkleri
yapacakt›r. 

Aç›k Kurumlardan Kapal› Cezaevlerine Sevk

MADDE 46: Kanunlara göre bir suç iflleyen veya
kendilerine disiplin kurulunca disiplin cezas› verilip,
aç›k cezaevleri ile çocuk ›slahevlerinden kapal›
cezaevlerine iade edilen hükümlüler, cumhuriyet
savc›s›n›n talebiyle jandarma taraf›ndan ilgili kapal›
cezaevine teslim edilecektir. 

Nakillerin Geciktirilmemesi

MADDE 47: Baflka cezaevlerine nakledilecek tutuklu
ve hükümlülerin nakilleri, ilgili yaz›lar›n jandarmaya
intikal etmesinden itibaren en geç bir hafta içinde
yap›lacakt›r. 

Mahkeme Salonlar›nda Al›nacak Tedbirler

MADDE 48: Adliyelerle mahkeme salonlar›nda,
hükümlü ve tutuklular›n slogan atma, sözde sayg›
duruflunda bulunma, küfür, hakaret gibi eylemlerine
engel olunabilmesi maksad›yla, adli mercilerle
jandarma ve polis taraf›ndan gerekli önlemler
al›nacakt›r. 

Jandarman›n Müdahale ‹çin Ça¤r›lmas›

MADDE 49: Aç›k ve kapal› cezaevleri ile tutukevleri
ve çocuk ›slahevlerinde meydana gelen isyan, yang›n,
deprem, toplu firar, tünel kazma, duvar delme gibi
asayifl ve güvenlikle ilgili olaylarda, iç güvenlik
personeli ile duruma hakim olunamad›¤› takdirde,
cumhuriyet baflsavc›s›n›n veya onun görüflü al›narak
kurum müdürünün talebi üzerine jandarma, kuruma
girerek, olaya müdahale etmek suretiyle güvenlik ve
asayifli sa¤layacakt›r. 

Güvenlik Güçleri ile Birlikte Yap›lacak Arama ve
Operasyonlarla ‹lgili Esaslar

MADDE 50: ‹çiflleri Bakanl›¤›, cezaevleri ile
tutukevlerinde meydana gelen açl›k grevleri, rehin
alma, adam öldürme, yang›n ç›karma, sabotaj, tünel
kazma, isyan ve ayaklanma, arama ve say›mlar›n
yap›lmas›na karfl› koyma, duruflma ve hastanelere,
baflka cezaevlerine gidecek veya tahliye edilecek
olanlara engel olma gibi olaylar› önlemek amac›yla
ceza ve tutukevi idaresi ile birlikte yap›lacak arama ve
operasyonlar›n can kayb›na meydan vermeksizin
yürütülebilmesi için görevlendirilecek güvenlik
güçlerinin önceden uygun ve yeterli her türlü araç,
gereç ve silahla teçhiz edilmesi ve bu amaçla
e¤itilmesi için gerekli tedbirleri alacakt›r.

Ceza ve tutukevi idaresi de, yeteri kadar sa¤l›k
personeli, ambulans ve ring araçlar›n› derhal hizmete
sokacak flekilde haz›r bulunduracakt›r. 

Acil Hastal›klar Halinde Sevk

MADDE 51: Kapal› cezaevi ve tutukevlerinde acil ve
hayati tehlike arzeden hastal›k durumunda, kurum
amiri veya nöbetçi amirinin yaz›l› talebi üzerine
jandarma, hasta hükümlü ve tutukluyu bekletmeden
hastaneye sevkedecektir. 

Ö¤retim Kurumlar›na Sevk

MADDE 52: Kapal› ceza ve tutukevlerinde bulunup
da, ilkö¤retim, lise, aç›k ö¤retim, yüksekokul veya
üniversite girifl, ara ve bütünleme s›navlar›na girecek
hükümlü ve tutuklular, cezaevi idaresince bildirilecek
s›nav tarihinde ve istenilen yerde bulundurulacak
flekilde, jandarma taraf›ndan sevk edilecektir. S›nav
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yerlerindeki emniyet tedbirleri mülki amirliklerce
ald›r›lacakt›r. 

S›navlar›n, imkanlar ölçüsünde önceden belirlenen
cezaevlerinde yap›lmas›na çal›fl›lacakt›r.

Jandarma Taraf›ndan Yolda Hükümlü Al›nmas›

MADDE 53: Bir cezaevinden baflka bir cezaevine
tutuklu ve hükümlü götüren jandarma, gidifl veya
dönüfl güzergah›nda bulunan cezaevlerinden baflka
cezaevine sevk edilecek tutuklu veya hükümlü var ise,
güzergah› d›fl›na ç›kmamak kayd›yla, bunlar› teslim
alacak ve yolu üzerindeki ilgili cezaevlerine teslim
edecektir. 

Mahalli Toplant›lar›n Yap›lmas›

MADDE 54: Cezaevlerinde mevcut sorunlar›
mahallinde çözümü kovuflturmak maksad›yla
cumhuriyet baflsavc›lar› ve il jandarma komutanlar›
ayda bir defa ve cezaevi müdürleri ile cezaevi
jandarma birlik komutanlar› haftada bir defa toplant›
yapacaklard›r. Çözüme kavuflturulamayan sorunlar,
taraflarca üst makamlara bildirilecektir. 

Gerek görüldü¤ü takdirde bu toplant›lara, sa¤l›k
Bakanl›¤› yetkilisi ile mülki amirin de talebi
durumunda, ilgili di¤er bakanl›k ve kurumlar›n
yetkilileri ça¤r›lacakt›r. 

Aç›k Kurumlarda Jandarman›n Görevli Olmamas›

MADDE 55: Jandarma, cumhuriyet
baflsavc›l›klar›ndan talep gelmedikçe, aç›k cezaevleri
ile çocuk ›slahevlerinde görev ifa etmeyecek, ancak
yard›m talep edilmesi durumunda verilen görevi
yerine getirecektir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SA⁄LIK BAKANLI⁄I’NA A‹T YÜKÜMLÜLÜKLER

Bofl Kadrolara Tabip veya Difl Hekimi Atanmas›

MADDE 56: Tam teflkilatl› kapal› ceza infaz kurumlar›
ile tutukevlerinde bofl bulunan tabip veya difl hekimi
kadrolar›na, Adalet Bakanl›¤›’n›n talebi üzerine Sa¤l›k
Bakanl›¤›’nca kura ile tabip veya difl hekimi verilecek
ve Adalet Bakanl›¤›’nca tayinleri yap›lacakt›r.

Boflluk Durumunda Tabip veya Difl Hekimi
Görevlendirilmesi

MADDE 57: Tabip veya difl hekimi kadnosu olmayan
veya askerlik, izin yahut rapor gibi nedenlerle kadrosu
bofl bulunan kapal› ceza ve tutukevleri ile aç›k
cezaevleri ve çocuk ›slahevlerinde, cumhuriyet
baflsavc›l›¤›n›n yaz›l› talebi üzerine, mülki amirlikçe
657 Say›l› Devlet Memurlar› Kanunu’nun 88. ve 175.
maddeleri uyar›nca, her gün ö¤leden önce veya sonra
çal›flmak üzere, tabip veya difl hekimi görevlendirile-
cektir.

Sürenin (4) ay› geçmesi halinde, mülki amirlerce tabip
veya difl hekimi görevlendirilmekle birlikte, Sa¤l›k
Bakanl›¤›’ndan da uygun görüfl al›nacakt›r.

‹lçe Cezaevlerinde Tabip veya Difl Hekimi
Görevlendirilmesi

MADDE 58: Tabip veya difl hekimi kadrosu
bulunmayan ve tam teflkilatl› olmayan, a¤›r ceza
mahkemeleri d›fl›ndaki küçük ilçe kapal› ceza ve
tutukevlerinde bar›nd›r›lan hükümlü ve tutuklular›n,
muayene ve tedavilerini yapmak, sicil ve müflahade
dosyalar›ndaki “sa¤l›k fiflini” doldurmak maksad›yla, o
yer cumhuriyet baflsavc›s›n›n talebi ile mülki amirler
taraf›ndan, sa¤l›k kurulufllar›nda görevli tabip veya difl
hekimlerinden biri veya birkaç›, haftada iki gün olmak
üzere o yer cezaevlerinde görevlendirilecektir. 

Uzman Hekimlerin Görevlendirilmesi

MADDE 59: Hayati tehlike arz eden acil hastal›k
halleri ile salg›n hastal›klar›n bafl gösterdi¤i tehlikeli
durumlarda, cumhuriyet baflsavc›s›n›n yaz›l› talebi ile
mülki amirliklerce, sa¤l›k kurulufllar›nda görevli ve
ihtiyaç duyulan branfllardaki uzman tabiplerden yeteri
kadar› görevlendirilecektir. 

Yard›mc› Sa¤l›k Personelinin Temini

MADDE 60: Cezaevlerinde yard›mc› sa¤l›k
personelinin bulunmamas› veya yetersiz kalmas›
durumunda, cumhuriyet baflsavc›l›¤›n›n yaz›l› talebi
üzerine, mülki amirlikçe 5442 Say›l› ‹l ‹daresi
Kanunu’nun 9/G maddesi uyar›nca, yard›mc› sa¤l›k
personeli görevlendirilecektir. 

Difl Hekimlerinin Görevlendirilmesi

MADDE 61: Difl hekimi bulunmayan cezaevlerinde,
hükümlü ve tutuklular›n difl ve a¤›z muayeneleriyle
tedavileri için, cumhuriyet baflsavc›s›n›n talebi
üzerine, haftada bir günden az olmamak kayd›yla,
mülki amirlikçe gerekli görevlendirme yap›lacakt›r.

Muhtaç Hükümlü ve Tutuklular›n Tedavi
Masraflar›n›n Karfl›lanmas›

MADDE 62: Muhtaç hükümlü ve tutuklular›n
muayene ve tedavileri, “Yatakl› tedavi kurumlar›
iflletme yönetmeli¤i”nin 55/H maddesi gere¤ince,
ücretsiz sa¤lanacakt›r. Hastane taraf›ndan temin
edilemeyen ilaç, t›bbi malzemelerle ortez ve protez
bedelleri Adalet Bakanl›¤›’nca ödenecektir. 

Muhtaç hükümlü ve tutuklular›n ayakta yap›lan
muayene ve tedavilerine ait ilaç, t›bbi sarf malzemesi
ve tedavi giderleri, Adalet Bakanl›¤›’nca
karfl›lanacakt›r. bu giderler, müracaat tarihinde
yürürlükte bulunan, Sa¤l›k Bakanl›¤› fiyat tarifesi
üzerinden ücretlendirilerek fatura edilecektir. 

Adalet Bakanl›¤›’nca karfl›lanmas› öngörülen ilaç,
t›bbi sarf malzemesi, ortez ve protezler, bu Bakanl›¤›n
anlaflma yapaca¤› eczanelerden temin edilecektir.

Hastanelerdeki Tedavilerin Hükümlü Ko¤ufllar›nda
Yap›lmas›

MADDE 63: Hastaneye sevk edilen hükümlü ve
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tutuklular, yatarak tedavi edilmeleri gerekti¤i takdirde,
o hastanede bunlara tahsis edilen “hükümlü
ko¤ufluna” yat›r›lacak ve tedavileri burada
yap›lacakt›r. Hükümlü ko¤uflu olmad›¤› takdirde,
jandarma taraf›ndan gerekli tedbirler al›narak
tedavileri, hastanelerin di¤er birimlerinde
tamamlanacakt›r. 

Hükümlü Ko¤uflu Bulunmayan Hastaneler

MADDE 64: Bulunduklar› mahal hastanelerinde
“hükümlü ko¤uflu” bulunmamas› veya hastal›¤›n
özelli¤i veya “hükümlü ko¤uflu” olan hastanede branfl
ve teknik donan›m noksanl›¤› yüzünden, tedavi
edilemeyen hükümlü ve tutuklu, gerekli tedavileri için
tabiplerin uygun görece¤i a¤›r ceza merkezlerindeki
hastanelere, cumhuriyet baflsavc›l›¤›nca derhal
gönderilecektir. Burada tedavi alt›nda bulunduklar›
s›rada, tedavisinin aciliyeti nedeniyle baflka bir tedavi
kurumuna sevk edilmesi gereken hükümlü ve
tutuklulardan, durumlar› sa¤l›k kurulu raporlar›yla
tevsik edilenler ve hayati tehlike içinde bulunduklar›
asgari çift doktor raporu ile belgelenenler, derhal
belirlenen sa¤l›k kurumlar›na sevk edilecektir.
Cumhuriyet baflsavc›l›¤›, jandarma ve hastane
idaresince gerekli emniyet tedbirleri al›nd›ktan sonra,
hükümlü ko¤uflu varsa orada, yoksa 3. s›n›f genel ve
muhafazal› bir ko¤ufl veya odaya yat›r›lacak ve
tedavileri burada yap›lacakt›r. 

Hasta Kad›n Tutuklu ve Hükümlülerin Yatarak
Tedavisi

MADDE 65: Hükümlü ko¤uflu bulunmayan veya
yetersiz kalan hastanelerde, bayan hükümlü ve
tutuklular›n yatarak tedavileri, hastanelerin 3. s›n›f
genel kad›n ko¤ufllar›nda yap›lacak; cumhuriyet
baflsavc›l›¤›, jandarma ve hastane idaresi taraf›ndan
gerekli emniyet tedbirleri al›nd›ktan sonra, bunlar›n
muhafazalar›; öncelikle bayan infaz koruma
memurlar›nca, olmad›¤› takdirde mülki amirlerce
görevlendirilecek bayan polis memurlar›nca
sa¤lanacakt›r. 

Tutuklu ve Hükümlülerin Muayenelerinde Gizlilik

MADDE 66: “Terörle Mücadele” ve “Ç›kar Amaçl›
Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunlar›” d›fl›nda kalan
suçlardan hükümlü ve tutuklu olanlar›n, hastanelerde
muayeneleri s›ras›nda, muayenenin yap›ld›¤› oda veya
bölümün muhafazal› olmas› durumunda, jandarmalar
kap› d›fl›nda bekleyecek; yukar›da belirtilen
kanunlarda say›lan suçlardan tutuklu ve hükümlü
olanlar›n muayeneleri ile oda veya bölümün
muhafazal› olmamas› durumunda di¤er suçlardan
tutuklu ve hükümlülerin muayene ve tedavilerinde,
jandarmalar muayene odas› içinde, ancak paravan›n
uza¤›nda, doktorla hasta aras›nda geçecek
konuflmalar› duymayacak uzakl›kta koruma tedbiri
alacakt›r. 

Bulafl›c› Hastal›k Hallerinde Yap›lacak ‹fllemler

MADDE 67: Umumi H›fz›s›hha Kanunu’nun 57. ve
“Ceza ‹nfaz Kurumlar› ile Tutukevleri Yönetimine ve
Cezalar›n ‹nfaz›na Dair tüzü¤ün” 224. maddeleri
uyar›nca, cezaevlerinde bulafl›c› hastal›klar›n
baflgöstermesi durumunda, hastalar›n derhal
hastanelere sevk edilmelerinde veya cezaevlerinde
tedavilerinde, mahalli sa¤l›k kurulufllar› ve
gerekti¤inde Sa¤l›k Bakanl›¤› ile cumhuriyet
baflsavc›l›¤› iflbirli¤i içinde gerekli sa¤l›k tedbirlerini
alacakt›r. 

Hükümlü ve Tutuklulara Yap›lacak Afl›lar

MADDE 68: Ceza infaz kurumlar›nda, Sa¤l›k
Bakanl›¤›’nca ulusal afl› program› çerçevesinde,
uygulamaya konulan afl›lar, cumhuriyet
baflsavc›l›klar›n›n talebi do¤rultusunda ve süresi
içinde, mahalli sa¤l›k kurulufllar› taraf›ndan
yap›lacakt›r. 

Hükümlü ve Tutuklular›n Verem Taramas›ndan
Geçirilmesi

MADDE 69: Kapal› ceza ve tutukevlerindeki tüm
hükümlü ve tutuklular, asgari y›lda bir defa dispanser
hekiminin uygun gördü¤ü metotla taranacak, ayr›ca
ceza ve tutukevine yeni gelen her hükümlünün
muayene edilmesi sa¤lanacak; bunlardan tüberküloz
teflhisi konulanlar ile muayeneleri s›ras›nda tespit
edilen flüpheliler, bölge verem savafl dispanserlerine
sevk olunarak, tetkik ve tedavileri yap›lacak,
tüberkülozlu hükümlü ve tutuklular›n, dispanser
hekiminin belirleyece¤i süre içinde, di¤er hükümlü ve
tutuklulardan ayr› yerlerde (revir gibi) bar›nmalar›
temin edilecektir.

Hastane Binalar›nda Hükümlü Ko¤uflu Ayr›lmas›

MADDE 70: A¤›r ceza teflkilat› bulunan il ve
ilçelerdeki Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ait yeni kurulacak
hastanelerde proje safhas›nda; mevcutlarda ise
mahalli mülki amirin görüflü de al›narak, yeterli
say›da hükümlü ve tutuklu ko¤uflu ayr›lacakt›r.

Muhaf›z Görevlilere Kolayl›k Gösterilmesi

MADDE 71: Hükümlü ko¤uflu bulunsun veya
bulunmas›, yatarak tedavileri yap›lan hükümlü ve
tutuklular›n kald›¤› hastanelerde görevli muhaf›z
jandarmalara, infaz ve koruma memurlar› ile di¤er
görevlilere, sa¤l›k kurulufllar›n›n yetkilileri ve
personeli taraf›ndan gerekli yard›m ve kolayl›klar
gösterilecektir.

Hastalara Refakatçi Memur Verilmesi

MADDE 72: Kapal› ceza ve infaz kurumlar› ile
tutukevlerinden, sa¤l›k kurulufllar›na sevk edilen ve
burada muayene edilecek veya yat›r›lacak olan
hükümlü ve tutuklular›n yanlar›na, cezaevi idaresince,
yeteri kadar infaz ve koruma memuru refakatçi olarak
görevlendirilecek, hükümlü ve tutuklular›n
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hastanelerdeki idari ifllemleri bunlar taraf›ndan
yürütülecektir.

Hastanelerde Ziyaret

MADDE 73: Sa¤l›k kurulufllar›nda yatarak tedavi
gören hükümlü ve tutuklu hastalar; cumhuriyet
baflsavc›s›n›n uygun görece¤i ziyaretçilerle, tedaviyi
yapan hekimin izni al›narak, hastane ziyaret gün ve
saatlerinde, görevli infaz ve koruma memuru ve
jandarma nezaretinde görüfltürülecektir. Görüflmeden
önce, bu protokolde belirtildi¤i flekilde ziyaretçilerin
aramalar› yap›lacakt›r. 

Hastanelerdeki Firarlarda Sorumluluk

MADDE 74: Sa¤l›k kurulufllar›nda yatarak tedavi
gören hükümlü ve tutuklular›n firar olaylar›nda, sa¤l›k
personelinin kusuru olup olmad›¤› mülki amirliklerce
tahkik ettirilecek, sorumlu görülenler hakk›nda ceza
ve disiplin yönünden gere¤i yap›lacakt›r. 

Cezaevi Personelinin E¤itimi

MADDE 75: Cezaevi personelinin, temel sa¤l›k bilgisi
ve ilkyard›m alan›nda e¤itilmesi, cumhuriyet
baflsavc›l›¤›n›n talebi üzerine, il sa¤l›k
müdürlüklerince yerine getirilecektir.

BEfi‹NC‹ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

‹stihbarat›n Bildirilmesi

MADDE 76: Ceza infaz kurumlar›n›n güvenlik ve
asayifli ile ilgili olarak elde edilecek her türlü
istihbarat, bu istihbarat› alan birim taraf›ndan en k›sa
zamanda cumhuriyet baflsavc›s›na, mülki amire ve
jandarmaya bildirilecektir. 

Genelgenin Teatisi

MADDE 77: Bu protokol hükümlerini de¤ifltirecek
mahiyetteki konularda, Adalet Bakanl›¤›, ‹çiflleri
Bakanl›¤› ve Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan, ceza infaz
kurumlar› ve tutukevlerinin korunmas› ve sa¤l›k
hizmetleri ile ilgili olarak yaz›lan emir ve genelgelerin
yay›m›ndan önce, ilgili bakanl›klar›n görüflleri
al›nacakt›r. ‹lgili bakanl›klar 10 gün içinde görüfllerini
bildireceklerdir. Bu süre içinde görüfl bildirilmedi¤i
takdirde olumlu görüfl verilmifl say›lacakt›r. Daha
sonra söz konusu emir ve genelgelerin birer örne¤i
bilgi için ilgili bakanl›klara gönderilecektir.

Uyuflmazl›klar›n Giderilmesi

MADDE 78: Bu protokolün uygulanmas› s›ras›nda
ç›kacak uyuflmazl›klar›n; eksiklik ve aksakl›klar›n
giderilmesi amac›yla Adalet, ‹çiflleri ve Sa¤l›k
Bakanl›¤› yetkilileri toplant›ya ça¤r›lacak ve
toplant›lar, genel müdürler seviyesinde yap›larak
tespit edilen aksakl›klar giderilecektir.

Yürürlük

MADDE 79: Bu protokol 17 Ocak 2000 tarihinde
yürürlü¤e girer. 

2. F Tipi Cezaevleri

1991 y›l›nda yürürlü¤e giren Terörle Mücadele
Yasas›’n›n 16. maddesi23 ile yasal dayana¤›
haz›rlanan ve bundan sonra tüm hükümetlerin
gündeminde olan F tipi (hücre tipi) cezaevlerine
geçilmesinin 2000 y›l›ndaki ilk ad›m› 6 Ocak günü
‹çiflleri, Adalet ve Sa¤l›k Bakanl›klar› aras›nda
imzalanan protokolle at›ld›. Protokolle ilgili bilgi
veren Baflbakan Bülent Ecevit, cezaevlerinin
yönetiminden kaynaklanan sorunlar›n›n temelinden
çözümlenebilece¤ini ve cezaevlerindeki yaflam
koflullar›n›n daha olumlu hale getirilebilece¤ini iddia
etti. Ko¤ufl sisteminin mafya ve terör tipi suç
örgütlerinin egemenliklerini sürdürmesine olanak
tan›d›¤›n› savunan Ecevit, “Yeni cezaevleriyle terör ve
mafya örgütlerinin egemenli¤i de sona erecek. Bu
nedenle, baz› çevreler bu tür cezaevlerinin hizmete
sokulmas›n› önlemeye yönelik kampanya yürütüyor”
dedi. 

Bu dönemde insan haklar› savunucular› ve sivil
toplum örgütleri taraf›ndan F tipi cezaevlerine karfl›
çeflitli kampanyalar düzenlendi. Tutuklu ve
hükümlüler ile yak›nlar›, hükümetin F tipi
cezaevlerinin “ne kadar güvenli, insan onuruna
yak›fl›r” oldu¤u yönündeki aç›klamalar›na karfl›n bu
tip cezaevlerinin “yasakç›, bask›c›” oldu¤unu
anlatmak için seslerini yükselttiler. Ancak, bu ses
muhalif bas›n organlar› d›fl›nda önemli bir yank›
bulmad›. Ancak protesto gösterileri ve y›l›n ikinci
yar›s›nda F tipi cezaevlerine karfl› kamuoyunda
yükselen tepkileri de¤erlendiren Adalet Bakanl›¤›,
F tipi tan›t›m kampanyas› bafllatt›. Öncelikle köfle
yazarlar›na yap›m› tamamlanmak üzere olan bu
cezaevlerini tan›t›m turlar› düzenleyen Bakanl›k,
F tipine geçifl sürecini h›zland›rd›. 

Adalet Bakanl›¤›’n›n izniyle 28 Temmuz günü Sincan
F Tipi Cezaevi’nde incelemelerde bulanan ‹HD,
Tutuklu Aileleri ile Yard›mlaflma ve Dayan›flma
Derne¤i (T‹YAD), T‹HV ve Mazlum-Der taraf›ndan
haz›rlanan rapor Temmuz ay› sonunda aç›klad›. ‹HD
Genel Baflkan› Hüsnü Öndül cezaevine düzenledikleri
inceleme gezisiyle “ilk elden, do¤ru bilgileri
ald›klar›n›” belirterek, ‘F tipi’ cezaevlerine karfl›
ç›kmalar›n›n hakl›l›¤›n› gördüklerini söyledi. 

Raporun “De¤erlendirme” bafll›kl› bölümünde flu
görüfllere yer verildi: 
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23 “Bu kanun kapsam›na giren suçlardan mahkum olanlar›n cezalar›,
tek kiflilik veya üç kiflilik oda sistemine göre inflaa edilen özel infaz
kurumlar›nda infaz edilir. Bu kurumlarda aç›k görüfl yapt›r›lmaz.
Hükümlülerin birbirleriyle irtibat›na ve di¤er hükümlülerle
haberleflmesine engel olunur. Bu kurumlarda cezas›n›n en az üçte
birini iyi halle geçiren hükümlülerden flartl› tahliyelerine 3 y›ldan az
kalm›fl olanlar, di¤er kapal› infaz kurumlar›na nakledilebilirler. Bu
kanun kapsam›na giren suçlardan tutuklananlar da birinci f›krada
gösterilen flekilde inflaa edilmifl tutukevlerinde muhafaza edilirler.
‹kinci f›kra hükümleri tutuklular hakk›nda da uygulan›r”



“Cezaevinin ulafl›m› zor ve genifl kamu arazisi
içerisinde kurulmufl olmas›, cezaevi kompleksini
kamunun en dolays›z haber alma ve incelemesinden
mutlak flekilde izole etti¤i aç›kt›r. ‹lgili kiflilerin
(avukat, görüflçü) ulafl›m ve iletiflimi aç›s›ndan sorun
yaratacak, hak ihlallerinin tespit ve takibini ciddi
biçimde zorlayacak. 

Bekleme yeri 40-50 kifli kapasitelidir. Cezaevinin
muhtemel kapasitesinin 368 kifli olaca¤›
düflünüldü¤ünde bekleme yeri kapasitesi, avukat ve
aile görüfllerinin süre, say› ve periyotla s›n›rlanaca¤›
izlenimi uyand›rmaktad›r. 

Genifl aç›k arazi içerisinde baflkaca bir bekleme yeri
bulunmad›¤›ndan aile ve avukatlar›n bekleme
süresince hava koflullar›ndan ve fiziki zorluklardan
korunmas› mümkün de¤ildir. Her iki durumun da
hukuksal ve sosyal aç›dan elefltirilmeye ve
de¤ifltirilmeye muhtaç oldu¤u aç›kt›r. 

Bekleme odas›nda x-ray cihaz› ve el ayas› taramas›
cihaz› bulunaca¤› belirtilmesine ve girifl kap›s›nda ayr›
bir x-ray cihaz› ve boydan dilimli elektronik turnike
kap› bulundu¤u görülmesine ra¤men, girifl bölümünde
yer alan “erkek arama odas›” ve “kad›n arama odas›”
anlamdan yoksundur. Bu ikinci kez elle arama
anlam›na da gelmektedir. Bakanl›¤›n önemli teknoloji
yat›r›m› yapt›¤›n› aç›klad›¤› cezaevi girifline ayr›ca
birer elle arama odas› yerlefltirilmesinin teknolojik
yat›r›m›n genel zihniyeti de¤ifltirmedi¤i endiflesini
uyand›rm›flt›r. 

Kapatma bölümlerine geçilmeden incelenen ve baflta
90 metrekare civar›nda üç adet salon olmak üzere
de¤iflik boyutlarda do¤al ›fl›k ve havaland›rmas›
bulunmayan mekan mescit, depo, çok amaçl› salon,
çöp ç›k›fl›, s›¤›nak fleklinde isimlendirilmiflti. Cezaevi
iç mimarisi yönünden tutuklu ve hükümlülerin
kapat›laca¤› bölümlere uzak ve isimlendirildikleri
amaçlara elveriflli görülmeyen bu bölümler hakk›nda
yap›lan aç›klama tatmin edici bulunmam›flt›r. 

‹dari bina içerisinde, idari personel ile birlikte “Sosyal
Hizmet Uzman›” ve “Psikolog” için odalar ayr›ld›¤›
görülmüfltür. Bu iki personelin hekim, difl hekimi,
revir sa¤l›k personelinden ayr›larak idari bina içerisine
yerlefltirilmifl olmas›, bakanl›¤›n bu mesleklere
yaklafl›m›ndaki ciddi yan›lg›y› göstermektedir. Bu
meslek gruplar›n›n fonksiyonel bir varl›k
gösteremeyecekleri aç›kt›r. 

Cezaevi merkezi yak›nlar›nda bir kantin bölümü
gösterilmifl olmakla birlikte tutuklu ve hükümlülerin
bu mekan› kullanmas› imkan d›fl›d›r. Böyle bir halde
kantin kullan›m› tamamen idarenin tasarrufu alt›nda
ve infaz koruma personeli dolay›m›yla mümkün
olacakt›r. 

Gerek yüklenici firman›n gerekse kontrol
mühendisli¤inin yaz›l› belgelerinde (metraj gibi teknik
evrak›nda) bu birimlerden 1 kiflilik hücre ve 3 kiflilik

hücre fleklinde bahsedildi¤i belirlenmifltir. Üç kiflilik
izolasyon üniteleri ses ve ›s› yal›t›ml›d›r. Kullan›lan
çok miktarda yal›t›m malzemesinin ›s› izolasyonu
yönünden avantaj sa¤lamas› mümkün olmakla birlikte
ciddi bir ses izolasyonu yaratarak tecrit fonksiyonunu
artt›raca¤› de¤erlendirilmifltir. Gerek havaland›rma
alan›n›n gerekse ikinci kat ve birinci kat
pencerelerinin görüfl aç›s› olarak sadece duvara
karfl›l›k geldi¤i görülmüfltür. 

Tek kiflilik hücrelerin havaland›rmalar› tüm
örneklerinde bir de d›fl kap› (infaz koruma personeli
kap›s›) bar›nd›rmaktad›r ve her koflulda bu hücrelerde
havaland›rmaya ç›k›fl cezaevi iradesinin inisiyatifinde
olacakt›r. Bu durum ilgililerce de kabul edilmektedir. 

Tek kiflilik hücreler ve üç kiflilik izolasyon ünitelerinin
elektrik, su, ›s›tma, merkezi yay›n sistemleri ba¤›ms›z
döflenmifltir ve d›flar›dan kontrol edilmektedir. Teknik
refakatçiler taraf›ndan, bunun “sorunlu” bölmelere
müdahale için bakanl›k taraf›ndan önerildi¤i
aç›klanm›flt›r. Is›nma, ayd›nlanma ve su kullanma gibi
en temel haklar›n dahi bu ölçüde merkezi idarenin
kontrolüne terk edilmesi ve hatta infaz koruma
personelinin bireysel amaçl› kötü kullan›m›na imkan
tan›nmas› kabul edilemez. 

Aç›k futbol sahas›n›n tamamen cezaevi kapal›
alan›n›n d›fl›nda, nizamiye kap›s›na ve d›fl duvara
yak›n yerde tahsis edildi¤i, de¤il yüksek güvenlik
iddias›nda bulunan bir cezaevinde, s›radan bir
cezaevinde dahi tutuklu ve hükümlülerin bu alana
ç›kar›lmas›n›n mümkün olmad›¤› belirlenmifltir. Ortak
yemekhane bulunmad›¤› belirtilmifltir. ‹afle bedelleri
kifli bafl›na 700 bin lira civar›nda ve d›flar›dan kuru
g›da al›nmayaca¤› aç›klamas›yla birlikte
düflünüldü¤ünde bu durum tutuklu ve hükümlülerin
beslenmesinde tamamen idari tasarrufa ba¤l› çok
ciddi sorunlar yaflanabilece¤ini göstermektedir”

Bu arada TTB ve TBB baflta olmak üzere birçok kitle
ve meslek örgütü taraf›ndan haz›rlanan raporlarda da
“Yüksek Güvenlikli Cezaevi” olarak tasarlanm›fl olan F
tipi cezaevlerinin “sosyal izolasyon ve duyusal
yal›tma koflullar›na sahip oldu¤u ve bu nedenle iddia
edilenlerin aksine insan onuruyla ba¤daflmayan
ça¤d›fl› bir nitelik tafl›d›¤›” vurguland›. 

F Tipi Protestolar›

F tipi cezaevlerini protesto amac›yla 27 Temmuz
günü ‹HD ‹stanbul fiubesi önünde yap›lan bas›n
aç›klamas›na müdahale eden polisler aralar›nda ‹HD
‹stanbul fiube Baflkan› Eren Keskin’in de oldu¤u 15
kifliyi gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nanlar akflam
saatlerinde serbest b›rak›ld›lar. Ayn› gün ‹stiklal
caddesinde lise ö¤rencilerinin yapmak istedikleri
protesto yürüyüflünü de engelleyen polisler, 40 kifliyi
tartaklayarak gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nanlar›n 38’i
daha sonra serbest b›rak›l›rken, dövülen ö¤renciler
aras›nda kolu ve burnu k›r›lanlar oldu¤u bildirildi. 
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29 Temmuz günü ‹stanbul’da Galatasaray lisesi
önünde F tipi cezaevlerine karfl› bas›n aç›klamas›
yapmak isteyen grubu zor kullanarak da¤›tan polisler,
26 kifliyi gözalt›na ald›.Gözalt›na al›nanlar›n
bindirildikleri polis araçlar›nda ve gözalt›nda
dövüldükleri ö¤renildi.

Bak›rköy’de de HADEP ‹stanbul Gençlik
Komisyonu’nun bas›n aç›klamas›na müdahale eden
polisler, 30 kifliyi gözalt›na ald›. 30 Temmuz günü
Bak›rköy Adliyesi’ne sevkedilen ve burada adli
tabiplik taraf›ndan muayene edilen 30 kifliden 15’ine
2 günle 10 gün aras›nda de¤iflen sürelerle rapor
verildi.

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yard›mlaflma Derne¤i ve
çeflitli sivil toplum örgüt üyelerinin F tipi
cezaevlerinin yap›m›n›n durdurulmas› istemi ile
‹stanbul’dan Ankara’ya yapt›klar› yolculuk olayl› geçti.
28 Temmuz günü Kad›köy ‹skele Meydan›’nda
toplanan tutuklu yak›nlar›n›n bas›n aç›klamas›
yapmas›na izin vermeyen polisler, Adapazar›’na
ulaflan grubu TEM üzerinde durdurdu. Gruba
müdahale eden polisler, 21 kifliyi döverek gözalt›na
ald›. A¤›r biçimde dövülen 15 tutuklu yak›n›
hastaneye kald›r›ld›. Gözalt›na al›nanlar›n serbest
b›rak›lmas›n›n ard›ndan tutuklu yak›nlar› 1 A¤ustos
günü Ankara’ya ulaflt›. Ankara giriflinde güvenlik
görevlileri taraf›ndan durdurulan tutuklu yak›nlar›
kente sokulmad›. 

Ancak, 15 temsilcinin Adalet Bakanl›¤›’na gitmesine
izin verildi. ‹HD Genel Baflkan› Hüsnü Öndül ve
temsilciler Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk ile
yaklafl›k 2.5 saat süren bir görüflme yapt›. TAYAD
üyeleri ad›na bir aç›klama yapan fiükran A¤dafl,
görüflmeden tatmin olmad›klar›n› söyledi. A¤dafl,
“Bakan Türk her zamanki fleyleri söylüyor. Çok güzel
oldu¤unu söylüyor” dedi. TAYAD’dan 30’ar kiflilik iki
grup, 2 A¤ustos günü Sincan F Tipi Cezaevi’ni gezdi.

Bu arada Adapazar›’nda dövülenler taraf›ndan 3
A¤ustos günü ‹stanbul Adliyesi’nde yap›lan suç
duyurusunun ard›ndan düzenlenmek istenen bas›n
aç›klamas›n› engelleyen polisler, 40 kifliyi gözalt›na
ald›. Olay s›ras›nda polis otobüsünün alt›nda kalma
tehlikesi geçiren tutuklu yak›n› fiükran A¤dafl
hastaneye kald›r›ld›. 

30 Temmuz günü Ankara Güvenpark’ta bas›n
aç›klamas› yapmak için toplanan bir grubu da polisler
zor kullanarak da¤›tt›. Polisler, aralar›nda 29 Temmuz
günü bir günlük sembolik açl›k grevine kat›lan Özgür
Üniversite Baflkan› Fikret Baflkaya’n›n da bulundu¤u
Mahmut Temizyürek, Esma Sevifl, Leyla U¤rafl,
Alaaddin U¤rafl, Abdullah Soner, Zeynep fieker,
Nazmiye Karakaya, Fatma Özçelik, Songül Ergül,
Halil Çelik, Sabriye Güler, Ömer Levento¤lu, Kaz›m
Savc›, Hilal Alar, Hikmet Gökçe ile soyadlar›
ö¤renilemeyen Emre ve Sinan adl› kiflileri gözalt›na
ald›. Gözalt›na al›nanlar Savc›l›k taraf›ndan tutuksuz
yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›. 

Diyarbak›r’da 30 Temmuz günü HADEP Merkez ‹lçe
binas› önünde toplanan yaklafl›k 1500 kiflilik grubu
da¤›tan polisler 3 kifliyi gözalt›na ald›. Gözalt›na
al›nanlar daha sonra serbest b›rak›ld›. 

‹stanbul Galatasaray lisesi önünde 5 A¤ustos günü
hücre tipi cezaevlerini protesto amac›yla yap›lan
gösteriye müdahale eden polisler, 35 kifliyi gözalt›na
ald›.

6 A¤ustos günü de tutuklu yak›nlar› taraf›ndan
Bo¤aziçi Köprüsü üzerinde yap›lmak istenen gösteriyi
engelleyen polisler 19 kifliyi gözalt›na ald›. 

F tipi cezaevlerine iliflkin bir program nedeniyle 8
A¤ustos günü CNN Türk adl› özel televizyon
kanal›n›n binas›na gazeteci Mehmet Ali Birand’la
görüflmeye giden tutuklu yak›nlar›na müdahale eden
polisler, fiükran A¤dafl, Nadire Çelik, Eylem Göktafl ve
Ali R›za Ero¤lu adl› tutuklu yak›nlar›n› gözalt›na ald›.
Polisler taraf›ndan dövülen Ero¤lu, aya¤›ndan
yaraland›.

‹stanbul Galatasaray lisesi önünde 10 A¤ustos günü
hücre tipi cezaevlerini protesto amac›yla yap›lan
gösteriye müdahale eden polisler, 9 kifliyi gözalt›na
ald›. Gözalt›na al›nanlar›n Karaköy Karakolu’na
götürüldükleri bildirildi. 

12 A¤ustos günü ‹stanbul ‹stiklal caddesinde F tipi
cezaevlerini protesto amac›yla bas›n aç›klamas›
yapmak isteyen tutuklu yak›nlar›na müdahale eden
polisler, yaklafl›k 50 kifliyi döverek gözalt›na ald›.
Bindirildikleri polis otobüsünde slogan atmay›
sürdüren tutuklu yak›nlar›n›n yüzüne biber gaz›
s›k›ld›. Olay s›ras›nda fenalaflan Nadire Çelik
hastaneye kald›r›ld›. 

17 A¤ustos günü ‹stanbul Unkapan› köprüsü üzerinde
F tipi cezaevlerini protesto amac›yla gösteri
düzenlemek isteyen TAYAD üyelerini engelleyen
polisler, Huriye Tavuk, Hamiyet Bayram, Yeter
Özarslan, Hatice Nevruz, Kerime Ero¤lu, Hülya
fiimflek, Fadik Ad›yaman, Mukaddes Özdemir, Jale
Çelik, Serap Bozo¤lu, Eylem Göktafl, Özlem Çak›r,
Derya Karahan, Özgür To¤açak adl› kiflileri gözalt›na
ald›. 

‹stanbul Beyo¤lu’nda 19 A¤ustos günü gösteri yapan
TAYAD üyelerine müdahale eden polisler 30 kifliyi
tartaklayarak gözalt›na ald›. 

20 A¤ustos günü ‹stanbul Kartal Meydan›’nda
toplanan tutuklu yak›nlar›na müdahale eden polisler,
aralar›nda Yaflamda At›l›m gazetesi muhabiri Nuran
Do¤an’›n da bulundu¤u 30 kifliyi gözalt›na ald›. 

F tipi cezaevlerine karfl› görüfllerini Adalet
Bakanl›¤›’na iletmek üzere 20 A¤ustos günü
‹stanbul’dan yola ç›kan tutuklu yak›nlar› Ankara’ya
sokulmad›. 21 A¤ustos günü Ankara-‹stanbul
otoyolunun Ankara giriflindeki giflelerde durdurulan
tutuklu yak›nlar›ndan Cemile Atmaca gözalt›na al›nd›.
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Di¤er tutuklu yak›nlar›n›n da kimlikleri topland›.
Tutuklu yak›nlar›, polislerin ancak temsilcilerinin
Adalet Bakan› ile görüflebilece¤i aç›klamas› üzerine
‹stanbul’a döndü. 

TAYAD taraf›ndan F tipi cezaevlerini protesto
amac›yla 26 A¤ustos günü ‹stiklal Caddesinde
düzenlenmek istenen bas›n aç›klamas›n› zor
kullanarak engelleyen polisler aralar›nda Özgür
Gelecek gazetesi çal›flanlar› Bar›fl Aç›kel ve Sema
Gül’ün de bulundu¤u 50 kifliyi döverek gözalt›na ald›.
Tutuklu yak›nlar›, 29 A¤ustos günü ‹stanbul Emniyet
Müdürü, Beyo¤lu ‹lçe Emniyet Müdürü, Çevik Kuvvet
fiube Müdürlü¤ü ve Siyasi fiube’de görevli polisler
hakk›ndaki suç duyurusunda bulundular. Suç
duyurusu dilekçesinde gözalt›na al›nanlar›n
dövüldü¤ü, bir kiflinin kolunun k›r›ld›¤› ve tecavüzle
tehdit edildikleri bildirildi.

26 A¤ustos günü Ümraniye’de EMEP, HADEP, ÖDP,
S‹P ve Birlik Halkevi taraf›ndan düzenlenmek istenen
bas›n aç›klamas›na müdahale eden polisler, 15 kifliyi
gözalt›na ald›lar. 

F tipi cezaevlerine karfl› 6 Eylül günü Samsun’da
yap›lmak istenen bas›n aç›klamas›n› engelleyen
polisler, 13 tutuklu yak›n›n› gözalt›na ald›. 

9 Eylül günü ‹stanbul Beyo¤lu’nda F tipi cezaevlerini
protesto amac›yla bas›n aç›klamas› s›ras›nda 62
tutuklu yak›n› gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlardan
40’› savc›l›k taraf›ndan, DGM’ye sevkedilen 12 kifli de
daha sonra tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest
b›rak›ld›. Özgür Gelecek gazetesi muhabiri Gülsen
Dinler, Kutup Y›ld›z› müzik grubu eleman› Mehmet
Kuruçay ise arand›klar› gerekçesiyle tekrar gözalt›na
al›nd›lar. 

9 Eylül günü ‹stanbul Beyo¤lu’nda F tipi cezaevlerini
protesto amac›yla bas›n aç›klamas› s›ras›nda gözalt›na
al›nan 62 tutuklu yak›n› 11 Eylül günü savc›l›¤a
ç›kar›ld›. Gözalt›na al›nanlardan 40’› serbest
b›rak›l›rken, 12’si “yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k”
iddias›yla DGM’ye sevkedildi. ‹stanbul DGM’ye
ç›kar›lan 12 kifli, tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest
b›rak›l›rken, Özgür Gelecek gazetesi muhabiri Gülsen
Dinler, Kutup Y›ld›z› müzik grubu eleman› Mehmet
Kuruçay ise arand›klar› gerekçesiyle tekrar gözalt›na
al›nd›lar. 

12 Eylül günü ‹stanbul Taksim’de de F tipi
cezaevlerini protesto etmek amac›yla tutuklu yak›nlar›
taraf›ndan yap›lan gösterilerde, 25 kifli gözalt›na
al›nd›. 

F tipi cezaevlerini protesto amac›yla 23 Eylül günü
‹stanbul Galata Kulesinde eylem yapmak isteyen 15
tutuklu yak›n› gözalt›na al›nd›. 

‹HD ‹stanbul fiubesi taraf›ndan Eylül ay› sonlar›nda
yap›lan aç›klamada, Temmuz ve A¤ustos aylar›nda
hücre tipi cezaevleri uygulamas›na karfl› düzenlenen
eylemlerde toplam 1834 kiflinin gözalt›na al›nd›¤›

bildirildi. Temmuz ay›nda 714 kiflinin gözalt›na
al›nd›¤›, bunlardan 57 kiflinin iflkence ve kötü
muameleye maruz kald›¤› bildirilen aç›klamada,
A¤ustos ay›nda ise 1120 kiflinin gözalt›na al›nd›¤› ve
49 kiflinin iflkence gördü¤ü belirtildi.

F tipi cezaevlerini protesto amac›yla 27 Eylül günü
Adana Ceyhan Cezaevi önünde bas›n aç›klamas›
yapmak isteyen tutuklu yak›nlar›n› engelleyen polisler
6 kifliyi gözalt›na ald›. 

30 Eylül günü ‹stanbul Galata Kulesi’nde eylem
yapmak isteyen tutuklu yak›nlar›na müdahalede 9
kifliyi gözalt›na alan polisler, olay› görüntülemeye
çal›flan Milliyet gazetesi muhabirini de döverek
bafl›ndan yaralad›. 1 Ekim günü Savc›l›¤a ç›kar›lan 6
kifli serbest b›rak›l›rken, tutuklu yak›nlar› Gülflen
Arslan ve Y›lmaz K›l›ç ile Özgür Gelecek gazetesi
muhabiri Derya Binay tutukland›. 

‹stanbul Gaziosmanpafla’da 1 Ekim günü protesto
gösterisi yapmak isteyen 50 kifli dövülerek gözalt›na
al›nd›.

7 Ekim günü ‹stanbul Beyo¤lu’nda F tipi cezaevlerini
protesto etmek üzere toplanan gruba müdahale eden
polisler, 30 kifliyi gözalt›na ald›. 

14 Ekim günü ‹stanbul Galatasaray Lisesi önünde
eylem yapmak isteyen 10 tutuklu yak›n› dövülerek
gözalt›na al›nd›. 28 Ekim günü ayn› yerde yap›lmak
istenen bas›n aç›klamas›n› engelleyen polisler, 4
tutuklu yak›n›n› gözalt›na ald›. 4 Kas›m günü de
tutuklu yak›nlar›n›n eylemine yap›lan müdahalede 15
kifli gözalt›na al›nd›. 18 Kas›m günü Galatasaray Lisesi
önündeki aç›klamay› engelleyen polisler, 15 kifliyi
döverek gözalt›na ald›. 

Bu arada ‹stanbul DGM Savc›l›¤›, hücre tipi
cezaevlerini protesto amac›yla Temmuz ay›ndan
itibaren ‹stanbul Galatasaray Lisesi önünde eylem
yapan 51 tutuklu ve hükümlü yak›n› hakk›nda “tüm
örgütlerin genel ifllevine yard›m ve yatakl›k ettikleri”
iddias›yla dava açt›. ‹ddianamede san›klar hakk›nda
TCY’nin 169. maddesi uyar›nca 4 y›l 6 aydan 7 y›l 6
aya kadar hapis cezas› istendi. 

10 Aral›k ‹nsan Haklar› Günü etkinlikleri çerçevesinde
‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Adana, Bursa, Mersin ve
Diyarbak›r’da düzenlenen mitingler F tipi cezaevlerini
protesto eylemlerine dönüfltü. Beyo¤lu semtinde
yap›lan gösterilere müdahale eden polis, 100’ü aflk›n
kifliyi döverek gözalt›na ald›. Ümraniye Cezaevi
önünde toplanan tutuklu yak›nlar›na da sald›ran polis,
9 kifliyi gözalt›na ald›. ‹zmir’de Konak Meydan›’nda
yap›lan gösterilerde 43, Eskiflehir’de yap›lan
gösterilerde 44 ö¤renci, Adana’da 12, Diyarbak›r’da 5
kifli gözalt›na al›nd›. 

12 Aral›k günü tutuklu yak›nlar›n›n F tipi cezaevlerine
karfl› yapt›klar› eylem olayl› geçti. Ö¤le saatlerinde
Sakarya Meydan›’nda toplanarak Atatürk Bulvar›
üzerinden Adalet Bakanl›¤›’na yürüyen gruba
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Güvenpark’ta polisler sald›rd›. Sald›r›da aralar›nda
yafll› kad›nlar›n da bulundu¤u tutuklu yak›nlar›,
ö¤renciler ve siyasi parti üyeleri ac›mas›zca
dövülürken, Kanal D kameraman› Ali Berber,
Cumhuriyet gazetesi muhabiri Serdar Özsoy ile
Evrensel gazetesi muhabiri Jülide Kal›ç da yaraland›.
Daha sonra ara sokaklardan ellerinde tafllarla Ziya
Gökalp Caddesi’ne ç›kan grup, polisleri tafllad›.
Göstericilerin geri çekilmesi s›ras›nda DYP Genel
Merkezi önündeki araçlar› tafllamalar› üzerine, parti
önündeki polisler havaya atefl açt›lar. Polis bu s›rada
K›z›lay Meydan›’n› trafi¤e kapatt›. Sakarya Caddesi ve
çevre sokaklarda yeniden toplanan grubun polise tafl
atmaya bafllamas› üzerine polis göstericilerin üzerine
panzerlerle su s›kt› ve gaz bombas› kulland›. Bunun
ard›ndan Sakarya Caddesi’nde toplanan grup, polisler
taraf›ndan desteklenen MHP’lilerin sald›r›s›na u¤rad›.
‹ki grup aras›ndaki tafllaflma s›ras›nda, zaman zaman
geri çekilen MHP’lilerin, polis panzerlerinin arkas›na
s›¤›nd›¤› gözlendi. Bir saat kadar süren bu çat›flman›n
ard›ndan, göstericiler polis panzerlerinden bas›nçl› su
s›k›larak ve gaz bombas› at›larak da¤›t›ld›.

Göstericilerin s›¤›nd›¤› ÖDP, TS‹P, Pir Sultan Abdal
Derne¤i Genel Merkezi’nin bulundu¤u bina ile
Çankaya Belediyesi’ni tafllayan MHP’lilere polisler
müdahale etmedi. Parti örgütlerinin bulundu¤u binaya
kap›y› k›rarak giren polisler, ÖDP ‹lçe Örgütü’nde 21
gündür açl›k grevi yapan tutuklu yak›nlar› ile Ankara
Tabip Odas› Baflkan› ve T‹HV Ankara Tedavi Merkezi
Sorumlusu Dr. Ümit Erkol’un da aralar›nda bulundu¤u
15 kifliyi döverek gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nanlar,
binan›n giriflinde bekleyen MHP’lilerin de sald›r›s›na
u¤rad›.

Çat›flmalarda 58 kifli gözalt›na al›nd›. Durumlar› kötü
olan 20 kifli Ankara ve Numune Hastanesi’nde tedavi
alt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlardan Ümit Erkol ve
‹HD Ankara fiube Yöneticilerinden Mesut Çetiner
akflam saatlerinde serbest b›rak›ld›. Haklar›nda Ankara
Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan “izinsiz gösteri
düzenledikleri” iddias›yla dava aç›lan 58 kifli, Ankara
Nöbetçi 9. Asliye Ceza Mahkemesi taraf›ndan
tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›. 

Bu arada Van 100. Y›l Üniversitesi’nde de ayn› gün ‘F
tipi’ cezaevlerini protesto amac›yla gösteri düzenleyen
ö¤rencilere müdahale eden polisler, 200 ö¤renciyi
gözalt›na ald›. 

19 Aral›k operasyonunun ard›ndan tutuklu yak›nlar›
ve F tipi cezaevleri protesto eylemine kat›lan sivil
toplum örgütleri üzerindeki bask›lar daha da artt›.
Türkiye çap›nda operasyonlar› protesto gösterilerine
kat›lan yüzlerce kifli gözalt›na al›nd›. 

3. Af Yasas›

1999 y›l›nda Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel’in
veto etmesinin ard›ndan 1999 y›l› Kas›m ay›nda
ask›ya al›nan afla ilgili çal›flmalar, 2000 y›l›nda da
gündemin önemli maddelerinden birini oluflturdu.

Cezaevlerinde büyük gerginliklere neden olan af
tart›flmalar› sürerken, daha önceki aff›n kapsam›na
al›nmayan siyasi tutuklu ve hükümlüler ile yak›nlar›
“genel af” ç›kar›lmas› taleplerini dile getirdiler.

Protestolar

23 Ocak günü ‹stanbul Bayrampafla Cezaevi’nde
kendini asan Mehmet Dinçer’in Af Yasas›’n›n
ç›kmamas›n› protesto etmek için intihar etti¤i iddia
edildi. 

Çanakkale Cezaevi’nde 24 adli tutuklu ve hükümlü
“Af Yasas›’n›n geciktirilmesini” protesto etmek
amac›yla Mart ay›nda açl›k grevine bafllad›. Bilecik,
S›vas, Bursa ve Adapazar› Cezaevlerindeki adli tutuklu
ve hükümlüler de destek için ayn› dönemde açl›k
grevine bafllarken, Bal›kesir Cezaevinde bulunan 289
kifli de görüfle ç›kmama eylemi bafllatt›lar. Çanakkale
Cezaevi’nde açl›k grevini 20 Nisan günü sona erdiren
tutuklu ve hükümlülerin sa¤l›k durumlar›n›n
bozuldu¤u bildirildi. Bu arada May›s ay› içinde de
açl›k grevi yapan mahkumlardan baz›lar›n›n
dövülerek Malatya, S›vas, Ordu ve Erzurum’daki
cezaevlerine gönderildi¤i ö¤renildi. Mahkumlar
taraf›ndan yap›lan aç›klamaya göre, 2 May›s günü
Baflsavc› Abdülkadir ‹lhan’la görüfltürülmek üzere
ça¤r›lan 5 ko¤ufl temsilcisi dövülerek baflka
cezaevlerine gönderildi, 3 May›s günü de “arama”
gerekçesiyle ko¤ufllara bask›n düzenleyen silahl›
askerler 17 kifliyi döverek götürdü. Bunun üzerine
ko¤ufllara barikat kuran mahkumlar direnifle geçti. 

Kütahya E Tipi Cezaevi’nde 40 tutuklu 26 Haziran
günü “Af Yasas›’n›n ç›kmamas›n›” protesto etmek
amac›yla eylem yapt›lar. Bir gardiyan› da rehin alan
tutuklular hakk›nda daha sonra idari soruflturma
bafllat›ld›. 

29 Haziran günü bir grup mahkum, 8 gardiyan› rehin
alarak eylem bafllatt›. Eylem, tutuklular›n Afyon Valisi
ile yapt›klar› görüflmenin ard›ndan 30 Haziran günü
sona erdi. 

‹ki adli mahkum Düzce Kapal› Cezaevi’nde 6
Temmuz günü yang›n ç›kard›. K›sa süre içinde kontrol
alt›na al›nan yang›n s›ras›nda bir mahkumun
yaraland›¤› bildirildi. 

Gaziantep Cezaevi’nde 10 mahkumun 11 Kas›m günü
di¤er mahkumlardan a¤r› kesici ve antibiyotik ilaç
toplayarak intihara kalk›flt›¤› bildirildi. 

“fiartla Sal›vermeye, Dava ve Cezalar›n
Ertelenmesine Dair Yasa”

TBMM’nin 1 Ekim günü aç›l›fl›n›n ard›ndan af
ç›kart›lmas› yönündeki çal›flmalara da h›z verildi.
Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan yasa tasar›s›
tasla¤› kamuoyunda tart›fl›l›rken, Adalet Bakanl›¤›
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun,
toplam kapasitesi 72.535 olan 556 cezaevinde 1 Ekim
2000 tarihi itibariyle 72.841 tutuklu ve hükümlünün
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bulundu¤unu belirterek, aff›n zorunluluk haline
geldi¤ini aç›klad›. 

Koalisyonu oluflturan partilerin liderleri 5 Aral›k günü
yapt›klar› toplant›da taslak üzerinde anlaflmaya
vararak, tasar›y› “fiartl› Tahliye Yasas›” olarak
TBMM’ye göndermeyi kararlaflt›rd›lar. Ayn› gün
TBMM’ye gönderilen taslak, 6 Aral›k günü  Anayasa
Komisyonu’nda ivedi olarak ele al›n›p, kabul edildi. 

Tasar›n›n, komisyonda görüflülmeye bafllamas›ndan
önce Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk ve TBMM
Adalet Komisyonu Baflkan› Emin Karaa ile toplanan
MHP Grup Baflkanvekilleri, “Bahçelievler katliam›”
san›¤› Haluk K›rc›’n›n yasadan yararlanamamas›ndan
memnun kalmad›klar›n› ve Anayasa Mahkemesi’nin
yasan›n kapsam›n› geniflletmesi durumunda, Abdullah
Öcalan’›n da flartl› tahliyeden yararlanabilece¤i
kayg›s›n› dile getirdiler. MHP’liler, TCY’nin“yasad›fl›
örgüte yard›m” suçunu düzenleyen 169. maddesinin
kapsam içine al›nmas›na da karfl› ç›kt›lar. Ancak MHP
Genel Baflkan› Devlet Bahçeli’nin milletvekillerinin bu
tepkisi üzerine, itiraz noktalar›nda önerge haz›rlay›p,
Meclis Genel Kurulu’na getirmelerini önerdi¤i
bildirildi. 

TBMM Adalet Komisyonu’nda 7 Aral›k günü yap›lan
görüflmeler öncesinde de MHP’li milletvekillerinin
TCY’nin “iflkence” suçuna iliflkin 243. maddesinin24

ve Haluk K›rc›’n›n af kapsam›na al›nmas› yolunda
giriflimde bulunmas›, ortam› gerginlefltirdi. Ancak,
Komisyon daha sonra tasar›y› hükümetin yollad›¤›
flekliyle kabul etti. 8 Aral›k günü gergin geçen bir
oturumda kabul edilen “fiartl› Sal›verme ve Erteleme
Yasa Tasar›s›” Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer’e
gönderildi.

Ancak Cumhurbaflkan› Sezer, yasay› Anayasa’n›n
eflitlik ilkesine ayk›r› oldu¤u gerekçesi ile 15 Aral›k
günü TBMM’ye iade etti. Cumhurbaflkan›’n›n iade
gerekçeleri özetle flöyle:

“Yasada eflitlik ilkesine ayk›r› düzenlemelere yer
verilmifltir. Suç türü ve suçlunun kiflili¤inden ayr›,
kesinleflmifl hükümden önceki evreye dönük suça ve
suçluya göre uygulanma öngörülmesi, flartla sal›verme
ve erteleme kavramlar›n›n hukuksal nitelikleriyle
ba¤daflmaz. 

Yasa, toplum vicdan›n› incitecek içeriktedir.
Cezaevlerinin mevcudunun azalt›lmas› gibi hukuksal
de¤erden yoksun düflüncelerle af yetkisinin
kullan›lmas›, toplumda adalete duyulan güveni azalt›r.
1991 y›l›ndaki yasada flartla sal›vermeden
yararlanabilmek için çekilmesi gerekli ceza süresi
konusunda suç türüne göre farkl› düzenlemeler
öngörülmüfl olmas›, Anayasa Mahkemesi'nce iptal
nedeni say›lm›flt›r. Ayn› gerekçeler bu yasa yönünden
de geçerli olacakt›r. Ayn› süre ceza alan iki
hükümlüden birinin, s›rf suçunun türü nedeniyle daha
uzun ceza çektikten sonra flartla sal›verilmesi,

cezalar›n farkl› çektirilmesi sonucunu do¤urmakta ve
bu iki mahkum aras›nda eflitsizli¤e neden olur. 

Yasada, Anayasa’da ‘affedilmeyecek suç’ niteli¤inde
olan TCY’nin 125-157, 161, 162, 168, 171 ve 172.
maddeleri ayr›k tutulmufl, ancak, TMY’nin
‘Cumhuriyet’in temel niteliklerini de¤ifltirmeyi,
bölünmez bütünlü¤ü bozma amaçl› örgütleri kuran,
yöneten ve bölücülük propagandas› yapanlara’ iliflkin
düzenlemesi kapsama al›nm›flt›r. Eylemleri kamu
düzenini bozan, kamu vicdan›n› inciten ve karfl›l›¤›
idam cezas› olan TCY’nin 450. maddesiyle (adam
öldürme), müebbet a¤›r hapislik maddeler kapsama
al›nmas›na karfl›l›k, 7 günden 2 y›la kadar hapis
cezas› öngörülen tehdit suçuyla, 3 y›l hapis gerektiren
firar suçunun kapsam d›fl› b›rak›lmas› çeliflkidir. Irza
geçme eylemleriyle ma¤durun ölümüne neden
olanlara müebbet hapis öngören 418. madde kapsam
d›fl›yken, kaç›r›lan kimsenin ölümüne neden olanlara
müebbet hapis öngören 439. madde kapsam›ndakiler
kapsam içindedir. 240. madde (etki alt›nda karar
veren yarg›çlar) kapsam d›fl›yken görevi kötüye
kullanma kapsamdad›r”

Hükümet ortaklar›n›n tasar›n›n aynen Cumhurbaflkan›
Sezer’e gönderilmesi karar›n›n ard›ndan 21 Aral›k
günü yasa yeniden TBMM Genel Kurulu’nda ele
al›nd›. Yine sert tart›flmalar›n ard›ndan aynen kabul
edilen yasa, Cumhurbaflkan› Sezer taraf›ndan ayn› gün
onayland›. Daha sonra bir aç›klama yapan Sezer,
“Anayasa uyar›nca yasay› onaylamak zorunda
oldu¤u”nu bildirdi.

Yaklafl›k 35 bin mahkumun yararlanaca¤› hesaplanan
yasan›n uygulamaya konulmas›yla birlikte, 21 Aral›k
gününden itibaren, yasa kapsam›na giren
mahkumlar›n tahliyesine de baflland›. Yasadan,
haklar›ndaki ölüm cezas› karar› kesinleflen ve
dosyalar› Meclis Adalet Komisyonu’nda bekleyen 64
kifliden 35’i de yararland›. 

4. Burdur Cezaevi Operasyonu

Türkiye çap›nda gerek cezaevlerinde gerekse d›flar›da
tutuklu yak›nlar› ve sivil toplum örgütleri taraf›ndan
gerçeklefltirilen F tipi cezaevleri protestolar›nda ilk
patlama, Burdur Cezaevi’nde yafland›. F tipi
cezaevlerini protesto için mahkemelere ç›kmayan
DHKP-C, T‹KB, T‹KKO davalar›ndan yarg›lanan 11
tutuklunun bulundu¤u ko¤ufla 5 Temmuz günü
askerler taraf›ndan operasyon düzenlendi. 

Sabah saatlerinde ‹zmir DGM’de görülen davalar›na
zorla götürülmek istenen tutuklular, ko¤ufl kap›lar›na
barikat kurdular. Cezaevi yönetimi ile tutuklular
aras›nda anlaflma sa¤lanamamas› üzerine jandarmalar,
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24 Emniyet Genel Müdürü Turan Genç, 6 Aral›k günü TBMM’ye
gelerek DSP Grup Baflkanvekilleri ile 7 Aral›k günü de di¤er grup
baflkanvekilleriyle görüfltü. Turan Genç’in iflkence suçundan
yarg›lanan veya mahkum edilen polislerin yasa kapsam›na al›nmas›n›
istedi¤i ö¤renildi.
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23 N‹SAN 1999 TAR‹H‹NE KADAR ‹fiLENEN SUÇLARDAN DOLAYI fiARTLA SALIVER‹LMEYE, DAVA VE CEZALARIN
ERTELENMES‹NE DA‹R KANUN

Kabul Tarihi : 21.12.2000

MADDE 1. – 23 Nisan 1999 tarihine kadar ifllenen suçlar nedeniyle;

1. Verilen ölüm cezalar› yerine getirilmez. Bu durumda olanlar hakk›nda tabi olduklar› kanunlardaki infaz hükümleri aynen
uygulan›r.

2. Müebbet a¤›r hapis cezas›na hükümlü olanlar›n çekmeleri gereken toplam cezalar›ndan; flahsi hürriyeti ba¤lay›c› cezaya
mahkum edilenler ile ald›klar› ceza herhangi bir nedenle flahsi hürriyeti ba¤lay›c› cezaya dönüfltürülenlerin toplam
hükümlülük süresinden on y›l indirilir. ‹ndirim, verilen her bir ceza için ayr› ayr› de¤il, toplam ceza üzerinden bir defaya
mahsus yap›l›r. Ancak bir kiflinin muhtelif suçlar›ndan dolay› cezalar› ayr› ayr› tarihlerde verilmifl olsa bile, bu cezalar›n›n
toplam› üzerinden yap›lacak indirim on y›l› geçemez.

Tabi olduklar› infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam cezalar›ndan veya toplam hükümlülük sürelerinden on y›ll›k
indirim yap›ld›ktan sonra ceza süresi veya hükümlülük süresi dolmufl olanlar, iyi halli olup olmad›klar›na bak›lmaks›z›n ve
istemleri olmaks›z›n derhal; toplam cezalar› on y›ldan fazla olanlar ise tabi olduklar› infaz hükümlerine göre fazla olan
cezalar›n› çektikten sonra flartla sal›verilirler.

3. 23 Nisan 1999 tarihine kadar ifllenen suçlar nedeniyle tutuklu olan san›klardan;

a) Haz›rl›k soruflturmas›nda, iddianameye esas olan suçun niteli¤ine,

b) Son soruflturmada, iddianamede yaz›l› suça veya de¤iflen suç niteli¤ine

göre kanunda belirtilen cezan›n asgari haddi esas al›nmak suretiyle, tabi olduklar› infaz hükümlerine göre on y›ll›k indirim
göz önüne al›narak, bu Kanunun yürürlü¤e girmesinden itibaren otuz gün içinde, kamu davas› aç›lmam›fllar için savc›l›klarca,
kamu davas› aç›lan tutuklu san›klar için mahkemelerce, dosyalar› Yarg›tayda veya Askeri Yarg›tayda bulunanlar ilgili
dairesince veya baflsavc›l›klar›nca bu Kanuna göre hesaplamalar yap›larak; tutukluluk halinin devam› veya kald›r›lmas›
hakk›nda karar verilir.

23 Nisan 1999 tarihine kadar ifllenmifl ve ilgili kanun maddesinde ölüm, müebbet a¤›r hapis ve üst s›n›r› on y›l› aflan flahsi
hürriyeti ba¤lay›c› ceza öngörülen suçlardan dolay› haklar›nda henüz takibata geçilmemifl veya haz›rl›k soruflturmas›na
giriflilmifl olmakla beraber dava aç›lmam›fl olan san›klar›n yarg›lamalar› yap›l›r. Yap›lan yarg›lama sonunda mahkumiyetine
karar verilenlere de hükmün kesinleflmesinden sonra bu maddedeki flartla sal›verilme hükümleri uygulan›r.

4. 23 Nisan 1999 tarihine kadar ifllenmifl ve ilgili kanun maddesinde öngörülen flahsi hürriyeti ba¤lay›c› cezan›n üst s›n›r› on
y›l› geçmeyen suçlardan dolay› haklar›nda henüz takibata geçilmemifl veya haz›rl›k soruflturmas›na giriflilmifl olmakla beraber
dava aç›lmam›fl veya son soruflturma aflamas›na geçilmifl olmakla beraber henüz hüküm verilmemifl veya verilen hüküm
kesinleflmemifl ise, davan›n aç›lmas› veya kesin hükme ba¤lanmas› ertelenir; varsa tutukluluk halinin kald›r›lmas›na karar
verilir. Bu suçlarla ilgili dosya ve deliller, bu bentte öngörülen sürelerin sonuna kadar muhafaza edilir.

Erteleme konusu suç kabahat ise bir y›l, cürüm ise befl y›l içinde bu kabahat veya cürüm ile ayn› cins veya daha a¤›r flahsi
hürriyeti ba¤lay›c› cezay› gerektiren bir suç ifllendi¤inde, erteleme konusu suçtan dolay› da dava aç›l›r veya daha önce aç›lm›fl
bulunan davaya devam edilerek hüküm verilir. Öngörülen süreler, erteleme konusu kabahat veya cürüm ile ayn› cins veya
daha a¤›r flahsi hürriyeti ba¤lay›c› cezay› gerektiren bir suç ifllenmeksizin geçirildi¤inde, ertelemeden yararlanan hakk›nda
kamu davas› aç›lmaz, aç›lm›fl olan davan›n ortadan kald›r›lmas›na karar verilir.

5. Ancak;

a) Türk Ceza Kanununun 125 ila 157, 161, 162, 168, 171, 172, 188, 191, 192, 202, 205, 208, 209, 211 ila 214, 216 ila 219,
240, 243,264, 298, 301 ila 303, 305 inci maddelerinde, 312 nci maddenin ikinci f›kras›nda, 313’üncü maddesinde, 314’üncü
maddesinin birinci f›kras›nda, 339 ila 349, 366, 367, 383, 394, 403 ila 408, 414 ila 418 ve 503 ila 506’nc› maddelerinde,

b) Askeri Ceza Kanununun 54 ila 62, 69, 76, 78, 79 ila 82, 85, 87 ila 102, 118, 121 ila 129, 131, 134, 135, 140, 148, 153,
159 ve 160’›nc› maddelerinde,

c) Kaçakç›l›¤›n Men ve Takibine Dair Kanunun 26 ila 30, 33 ve 36’nc› maddelerinde,

d) Atatürk Aleyhine ‹fllenen Suçlar Hakk›nda Kanunda,

e) Ateflli Silahlar ve B›çaklar ile Di¤er Aletler Hakk›nda Kanunun 1’ nci maddesinde,

f) Orman Kanununun 91 ila 94, 104 ila 114’üncü maddelerinde,

g) Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanununun 68’inci maddesinde,

h) Mal Bildiriminde Bulunulmas›, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda,

›) Karaparan›n Aklanmas›n›n Önlenmesine, 2313 Say›l› Uyuflturucu Maddelerin Murakabesi Hakk›nda Kanunda, 657 Say›l›
Devlet Memurlar› Kanununda ve 178 Say›l› Maliye Bakanl›¤›n›n Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde
Kararnamede De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanunun 7’nci maddesinde,

i) Bankalar Kanununda,

j) Vergi, resim ve harçlara iliflkin kanunlarda

yer alan suçlar› iflleyenler hakk›nda bu madde hükümleri uygulanmaz.

6. Daha önce flartla sal›verilme hükümlerinden yararland›¤› halde yeniden suç iflleyerek hüküm giyenler ile daha önce
ç›kar›lm›fl bir aftan yararlananlar, bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.



sis ve gaz bombalar› ile ko¤ufllara operasyon
düzenledi. Daha sonra bir aç›klama yapan Burdur
Valisi Kaya Uyar operasyon sonucunda bir tutuklunun
sa¤ kolunun koptu¤unu, 10 tutuklu ve 10 askerin
yaraland›¤›n› söyledi.

Operasyonda, Veli Saç›l›k adl› tutuklunun kolu ko¤ufl
duvarlar›n›n ifl makinas› ile k›r›lmas› s›ras›nda ezilerek
koptu25, Yusuf Timur, Asiye Güden, Kadir A¤baba,
Tuncay Y›ld›r›m, Osman Özarslan, Neriman Sayl›,
Kaz›m Ceylan, Nuray Özçelik, Hülya Turufl, Mehmet
Leylek, Ahmet Gün, Ali Aycan, Bar›fl Gönülflen,
Özgür fiahin ve Birsen Dermanl› adl› tutuklular›n ise
ilk tedavilerinin yap›lmas›n›n ard›ndan tekrar
cezaevine getirildi¤i bildirildi. 

Avukat Zeki Rüzgar, olay s›ras›nda bafl›na gaz
bombas› isabet eden Sad›k Türk adl› mahkumun
Antalya Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Yo¤un Bak›m
Servisi’ne kald›r›ld›¤›n› bildirdi. Bu arada 6
mahkumun Bergama, 12 mahkumun Ayd›n, 2
mahkumun Gebze, 8 mahkumun Uflak ve 13
mahkumun da Bursa’ya sevk edildi¤i, 18 mahkumun
da tek kiflilik hücrelerde tutuldu¤u bildirildi. 

Tutuklular taraf›ndan yap›lan aç›klamada, hücrelerin
yerin 2 metre alt›nda oldu¤u ve içinden kanalizasyon
geçti¤i bildirildi. Aç›klamada, 5 Temmuz günü
yaflanan olay s›ras›nda yang›n›n jandarmalar
taraf›ndan ç›kar›ld›¤› belirtilerek, operasyon flöyle
anlat›ld›:

“5 Temmuz günü saat 08.00’de tüm ko¤ufllar›n
çevresinde ve çat›larda askerleri gördük. Ulucanlar’da
yaflananlar›n tekrar yaflanaca¤›n› düflünerek barikatlar
kurduk. 08.30 s›ralar›nda gaz, ses ve sis bombalar›
at›lmaya bafllad›. Biz de geri, ko¤ufllara kaçmaya
bafllad›k. Tazyikli su püskürtüyorlard›. Suda yap›flkan
bir madde vard›. Bariyerleri biz yakmad›k. Bizi
dumanda bo¤mak için kendileri yakt›lar. Ellerinde atefl
püskürten bir fley vard›. Bu yüzden Yunus Aydemir ve

Cemil Aksu’nun yüzü yand›. Azime Arzu Torun’a
gardiyanlar floresan lamba ile tecavüz etti. Kanamas›
sürüyor. Adil Coflar’›n cinsel organlar›na vurulan cop
darbesi nedeniyle kanamas› devam ediyor. Tuncay
Y›ld›r›m ve Yusuf Timur isimli hükümlüler 3 metre
yükseklikten afla¤› at›ld›lar. ‹nayet Kandemir, Makbule
Akdeniz kepçeye konularak toprak gibi hücreler
taraf›na boflalt›ld›lar. Yerde cop ve tekme ile
dövüldüler. Halil Tiryaki cop ve kalasla dövüldü. Yere
yat›r›l›p üstünde tepinildi. Kaz›m Ceylan’›n ise ald›¤›
kalas darbeleri nedeniyle nefes al›rken ci¤erleri
zorlan›yor. Ali Mitil ve Hüseyin Kilit’in ayaklar›,
kalasla vurulmas› nedeniyle k›r›k ve alç›da. Yusuf
Timur’un kafas› ve yüzünde derin yara izleri var.
Asiye Güden’in çenesinde 7 dikifl var. Hüseyin
Bulut’un boynu mor ve yara içinde, fiahin Geçit’in eli
çarpan sis bombas› nedeniyle parçaland›. Veli
Saç›l›k’›n kolu koptu. Sad›k Türk’ün, kafas›na bomba
at›lmas› nedeniyle kafatas› çatlad›. Özgür K›l›nç’›n
kolu, demir darbeleriyle k›r›ld›. Hülya Turufl’un da
kaburgalar› k›r›ld›. Ast›m hastas› olan Birsen
Dermanl›’n›n durumu, ald›¤› darplar nedeniyle çok
a¤›r” 

‹zmir Barosu avukatlar› Seray Topal, Gül Kireçkaya,
Hacer Çekiç, Bahattin Özdemir ve Zeynel Kaya’n›n 8
Temmuz günü cezaevinde yapt›klar› incelemeden
sonra haz›rlad›klar› raporda, Cezaevi 1. Müdürü Katip
Özen, 2. müdürler Naci Çan, Yavuz Erdemir, Mustafa
Atl›han ve Mehmet Öztürk, baflgardiyanlar Ali Coflar,
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7. Bu maddeden yararlanacaklar hakk›nda 647 say›l› Cezalar›n ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun Ek 2’nci maddesindeki indirim
hükümleri uygulanmaz.

8. Bu Kanunun yay›m› tarihinden sonra, cezaevinin disiplinini bozucu hareketlerinden dolay› disiplin cezas› alanlar, Ceza
‹nfaz Kurumlar› ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezalar›n ‹nfaz›na Dair Tüzük hükümlerine göre disiplin cezalar›
kald›r›lmad›¤› sürece, bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.

9. Haklar›nda yakalama, tutuklama veya mahkumiyet karar› bulunup da firar halinde olanlar bu Kanunun yürürlü¤e
girmesinden itibaren bir ay içinde resmi mercilere baflvurup teslim olmad›klar› takdirde bu madde hükümlerinden
yararlanamazlar.

MADDE 2. – 28.8.1999 tarihli ve 4454 say›l› Bas›n ve Yay›n Yoluyla ‹fllenen Suçlara ‹liflkin Dava ve Cezalar›n Ertelenmesine
Dair Kanunun 1’inci maddesinin Anayasa Mahkemesince bir bölümü iptal edilen birinci f›kras› afla¤›daki flekilde yeniden
düzenlenmifltir.

23 Nisan 1999 tarihine kadar sorumlu müdür s›fat› ile ifllenmifl suçlar dahil, bas›n yoluyla veya sözlü veya görüntülü yay›n
araçlar›yla yahut miting, kongre, konferans, seminer, sempozyum, aç›k oturum veya panel gibi her türlü toplant›larda yap›lan
konuflmalarla ifllenmifl olup; ilgili kanun maddesinde öngörülen flahsi hürriyeti ba¤lay›c› cezan›n üst s›n›r› oniki y›l› geçmeyen
suçlardan dolay› oniki y›l veya daha az flahsi hürriyeti ba¤lay›c› bir cezaya mahkum edilmifl bulunan kimselerin cezalar›n›n
infaz› ertelenmifltir.

MADDE 3. – Bu Kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.

MADDE 4. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25 Operasyonda yaraland›ktan sonra kopan kolunun yerine dikilmesi
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi’ne sevkedilen
Saç›l›k’›n kolu 11 Temmuz günü bir sokak köpe¤inin a¤z›nda
bulundu. Olayla ilgili olarak aç›klama yapan Isparta Valisi ‹brahim
Daflöz ise “Hastane görevlisi kolu biraz az derine gömmüfl ya da
mezarl›¤a b›rakm›fl. Yani görevini tam yapmam›fl. Olay duyulunca ilk
akla gelen, köpe¤in bir insan› parçalad›¤› yönünde oldu. Polis
ekiplerimiz büyük çapl› bir alarma girdi. Ama akla gelmeyen bir
flekilde oldu¤u ö¤renilince rahat bir nefes ald›k. Görevli hakk›nda da
bir soruflturma bafllataca¤›z. Zaten kol, t›bbi bir müdahale ile
kesilmifl” dedi.



Adil Akgün ve Bayram Özen ile Mehmet Ceylan, Ali
Özmen, Murat Y›lmaz, soyadlar› ö¤renilemeyen
Abdurrahman ve Süleyman adl› gardiyanlar›n
tutuklulara iflkence yapt›¤› vurguland›. Ali Coflar ve
Adil Akgün adl› baflgardiyanlar›n baz› tutuklu ve
hükümlülere tecavüz etti¤i kaydedilen raporda,
sald›r›n›n bir hafta önceden planland›¤› savunuldu.
Sald›r›ya 3 ilden gelen özel birliklerin de kat›ld›¤›
belirtilen raporda, Cezaevi 1. Müdürü Katip Özen’in
tutuklulara, “Burada Ulucanlar katliam› yapmak
isteyenler var, gerginlik yapmadan ç›kman›z›
öneririm, aksi halde aradan çekilirim” dedi¤i öne
sürüldü. Olaylar›n ard›ndan Adalet Bakanl›¤›’ndan
yap›lan aç›klamada, cezaevi görevlileri hakk›nda
soruflturma bafllat›ld›¤› bildirildi. 

Bu arada Burdur Devlet Hastanesi’nden mahkumlara
verilen raporlarda, “darp, gaz zehirlenmesi, vücuttan
parça kopmas›, taciz ve tecavüze maruz kalma,
kafada travma” gibi bulgulara rastland›¤› belirtildi.
Raporlarda, Sad›k Türk, Asiye Güden, Veli Saç›l›k,
Osman Özarslan, Kadir A¤baba, Neriman Sayl›,
Birsen Dermanl›, Yusuf Timur, Kaz›m Ceylan, Bar›fl
Gönülflen, Ahmet Gün, Mehmet Leylek, Tuncay
Y›ld›r›m, Hülya Turufl, Nuray Özçelik, Ali Aycan,
Özgür fiahin adl› tutuklularda hayati tehlike
bulundu¤u kaydedildi. Tutuklulardan 32’sine de 2 gün
ile 1 ay aras›nda de¤iflen rapor verildi. 

Olay›n ard›ndan Ayd›n E Tipi Cezaevi’ne sevk edilen
H. Ali Günay, M. Devrim fienöz, Osman Ali Çöpel,
Yaflar Çavufl ve Emre Günefl adl› tutuklular ise 10
Temmuz günü Ayd›n Devlet Hastanesi’ne kald›r›ld›.
Burdur’dan Bergama Cezaevi’ne gönderilen tutuklular,
sald›r› s›ras›nda güvenlik görevlilerinin, ses ve sis
bombas› kulland›klar›n›, yerlere mazot dökerek
yang›n ç›kard›klar›n›, kepçelerle duvarlar› y›kt›klar›n›
ve bas›nçl› su s›kt›klar›n› söylediler. 

Bu arada operasyonda yaraland›ktan sonra Bergama
Cezaevi’ne gönderilen 6 tutuklu ve hükümlünün
vücutlar›ndaki iflkence izlerini gösteren foto¤raflar›n›n
gazetelerde yay›mlanmas› üzerine ‹çiflleri
Bakanl›¤›’ndan yap›lan yaz›l› aç›klamada,
mahkumlar›n güvenlik görevlilerine “delici ve kesici”
aletlerle direndikleri iddia edilerek, flöyle denildi:

“Ko¤ufllara girilmek suretiyle direnifl gösteren 61
tutuklu ve hükümlüden, göz yaflart›c› gazdan
etkilenen 15, kolundan yaralanan 1 tutuklu saat
23.30’da Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk
edilmifllerdir. Olay sonunda eyleme kat›lan 45 tutuklu
ve hükümlü enterne edilerek Cumhuriyet
Baflsavc›s›’n›n talimat› ile müflahade ko¤ufllar›na
konulmufltur. Duvar›n delinmesi maksad›yla
kullan›lan ifl makinesinin çal›flmas›na engel olmak için
ifl makinesine sald›ran bir tutuklu sald›r› esnas›nda
kolunu ifl makinesine kapt›rm›fl ve yaralanm›flt›r. Göz
yaflart›c› gaz ortam›nda ve olay an›ndaki ayd›nlatma
koflullar›n›n elveriflsizli¤i nedeniyle tutuklunun bu
hareketine mani olunamam›flt›r” 

Aç›klamada, “direniflin k›r›lmas›na gerekecek kadar
zor kullan›lmas›na, modern müdahale araç ve
gereçlerinden yararlan›lmas›na, ateflli silah
kullan›lmamas›na ve herhangi bir zaiyata neden
olunmaks›z›n isyan›n sona erdirilmesine dikkat
edildi¤i” de iddia edildi. 

Adalet Bakanl›¤› da tutuklular›n foto¤raflar›n›n bas›na
yans›mas› nedeniyle Bergama Cezaevi’nde bulunan
yaral›lar ve onlar› görüntüleyen tutuklular hakk›nda
disiplin soruflturmas› bafllatt›.26

TAYAD’dan yap›lan aç›klamada, cezaevi idaresinin,
amac›na ayk›r› kullan›ld›¤›n› iddia ederek tutuklular›n
elinde bulunan foto¤raf makinesini istedi¤i belirtildi.
Olaylardan sonra Bergama Özel Tip Cezaevi’ne
gönderilen ömür boyu hapis cezas›na hükümlü Kemal
Benli, 12’fler y›l 6 ay hapis cezas›na hükümlü Özgür
K›l›nç, Ali Mitil, Tuncay Y›ld›r›m, 8 y›l 4 ay hapis
cezas›na hükümlü Y›lmaz Babatümgöz ve tutuklu Ali
Aycan’›n cezaevi yönetimi taraf›ndan aç›lan
soruflturma sonucunda hücre hapsine mahkum
edildikleri bildirildi. 

Operasyonda yaralananlar›n tedavileri de yap›lmad›.
Veli Saç›l›k’›n annesi Kezban Saç›l›k, 20 Temmuz
günü yapt›¤› aç›klamada, o¤lunu hastanede 10 dakika
ziyaret edebildi¤ini belirterek, Saç›l›k’›n hijyenik
olmayan bir ortamda ayaklar›ndan zincirli oldu¤unu
söyledi. Olaylarda kafatas›ndan yaralanarak Antalya
Devlet Hastanesi’ne kald›r›lan Sad›k Türk’ün de
tedavisinin yar›m b›rak›larak Antalya Cezaevi’ne
gönderildi¤i bildirildi. Avukatlar› Zeki Rüzgar ve Betül
Vangölü, Türk’ün Bursa’ya sevk edilme karar›
ç›kmas›na ra¤men yeniden Burdur Cezaevi’ne
gönderilece¤ini ö¤rendiklerini ve ilaçlar›n›n cezaevine
al›nmad›¤›n› söylediler. Gebze Cezaevi’ne sevk edilen
ast›m hastas› Birsen Dermanl›’n›n cezaevinde ast›m
krizi ve kalp spazm› geçirdi¤i, ambulans olmad›¤› için
hastaneye kald›r›lamad›¤›, ancak hemflire ve
doktorlar›n müdahalesi ile yaflam›n›n kurtar›ld›¤›
ö¤renildi.

17 Eylül günü tutuklu yak›nlar› taraf›ndan yap›lan
aç›klamada da operasyonun ard›ndan Ceyhan
Cezaevi’ne sevkedilen tutuklular›n tedavilerinin
yap›lmad›¤› bildirildi. Tutuklulardan Mustafa
Candan’›n bafl›ndaki dikifllerin al›nmad›¤›, Halil
Tiryaki’nin gözlerinden rahats›z oldu¤u ve
kaburgalar›n›n k›r›k oldu¤u, Yusuf Demirtafl’›n
kollar›n›n tutmad›¤›, Hüseyin Tiryaki’nin vücudunda
uyuflmalar oldu¤u, Kaz›m Ceylan’›n belinde
rahats›zl›k oldu¤u, Mehmet Leylek’de eklem a¤r›lar›
oldu¤u ve yüksek tansiyon hastas› ‹brahim Bozay’da
görme kayb› yafland›¤›, a¤›r yaralanan ve sol baca¤›
alç›da olan Ali Mitil’in kangrene çevirme tehlikesi
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26 Burdur’dan Bergama Cezaevi’ne gönderilen Özgür K›l›nç, Kemal
Denli, Ali Mitil, Tuncay Y›ld›r›m, Ali Aycan ve Y›lmaz
Babatümgöz’ün 26 Temmuz günü Bergama Cezaevi’ne düzenlenen
operasyonda dövüldükleri ve yaraland›klar› bildirildi.



oldu¤u, Cem fiahin’in sald›r› s›ras›nda afl›r› kan
kaybetti¤i halde tedavi edilmedikleri ö¤renildi. 

Bu arada Burdur Cezaevi’ndeki olaylarda yaralanan
62 tutuklu ve hükümlünün avukatlar›, Konya
Jandarma Bölge Komutan› Tahsin Baltac›, Burdur ‹l
Jandarma Alay Komutan› Ali Sait Erduran, Cezaevi
Müdürü Katip Özen’in de aralar›nda bulundu¤u 54
jandarma, özel tim görevlisi ve infaz koruma memuru
hakk›nda “iflkence, tehdit, hakaret, tecavüz, cinsel
taciz, gasp, ya¤ma, görevi suistimal ve ihmal”
suçlamas›yla suç duyurusunda bulundular.

‹HD Ankara fiube yöneticileri ve tutuklu yak›nlar›
taraf›ndan 7 Eylül günü Yüksel caddesinde yap›lan
bas›n aç›klamas›nda Veli Saç›l›k’›n Haymana
Cezaevi’nden Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’ne
getirildi¤i belirtilerek, yolda jandarmalar›n cezaevinde
de gardiyanlar›n kötü muamelesine maruz kald›¤›
kaydedildi. 

Ekim ay› ortalar›nda Burdur’daki olaylar nedeniyle 61
tutuklu ve hükümlüye, “Kamu mal›na zarar verdikleri
ve disiplini bozduklar›” iddias›yla aç›lan soruflturma
kapsam›nda 15 gün hücre cezas› verildi. Burdur
Cumhuriyet Savc›l›¤› da Kas›m ay›nda bu mahkumlar
hakk›nda dava açt›. ‹ddianamede, mahkumlar›n
“cezaevi idaresine karfl› toplu isyan” suçu iflledikleri
iddia edilerek, operasyonun 11 hükümlünün ‹zmir
DGM’de sürdürülen bir soruflturmayla ilgili Burdur
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde ifadelerinin al›nmas›na
iliflkin gönderilen yaz›ya ra¤men, mahkemeye ç›kmak
istememeleri üzerine düzenlendi¤i belirtildi.
Operasyonda baz› görevlilerin yaraland›¤›,
cezaevinde 30 milyar liral›k zarar›n meydana geldi¤i
öne sürülen iddianamede, mahkumlar›n TCY’nin
304/1. maddesi uyar›nca 7 y›l 6 aya kadar hapis
cezas›na mahkum edilmesi istendi. 20 Aral›k günü
Burdur Asliye Ceza Mahkemesi’nde bafllayan ve
duruflma tarihi tebli¤ edilmedi¤i için mahkum
avukatlar›n›n kat›lmad›¤› dava, 2001 y›l›na ertelendi. 

5. Bergama Cezaevi

26 Temmuz günü Bergama Cezaevi’ndeki DHKP-C
davas›ndan yarg›lanan tutuklular›n ko¤uflunda tünel
bulundu¤u iddia edilerek operasyon27 düzenlendi.
Cezaevi idaresinin say›m almak istemesiyle bafllayan
gerginlik sonucunda düzenlenen operasyonda,
ko¤ufllar›n çat›lar› y›k›ld›. Burdur Cezaevi’ne
düzenlenen operasyonda oldu¤u gibi ifl makinelerinin
kullan›ld›¤› ve silah seslerinin duyuldu¤u belirtilen
operasyon s›ras›nda avukatlar›n cezaevine girmesine
izin verilmedi. Bergama Cumhuriyet Baflsavc›s› Ahmet
Berke ve ‹zmir Vali Vekili Ramazan Türk, yapt›klar›
aç›klamalarda cezaevine operasyon düzenlenmedi¤ini
iddia ettiler. 

Mahkumlar›n barikat kurdu¤u C-2, C-3 ve C-4
ko¤ufllar›na 27 Temmuz günü sabah saatlerinde de
gaz bombas› at›ld›, çat›daki güvenlik görevlileri içeri

bas›nçl› su s›kt›. Bergama Cumhuriyet Baflsavc›s›
Ahmet Berke ile birlikte tutuklularla görüflen ‹zmir
Baro Baflkan› Çetin Turan daha sonra yapt›¤›
aç›klamada, “Mahkumlar›n bir iste¤i var, ko¤ufl
kap›lar›n›n gece kilitlenmesi, gündüz ise aç›k
b›rak›lmas›. Bunu cezaevi yönetimi ve Adalet
Bakan›’na ilettik. Hem bakanl›k hem cezaevi yönetimi
bu iste¤i kabul etmedi” dedi. 

Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk yapt›¤› aç›klamada,
“Bir k›s›m hasar güvenlik kuvvetlerinin müdahalesiyle
gerçekleflti. Bir k›s›m hasar da tutuklular taraf›ndan
meydana getirildi” dedi. 75 siyasi mahkumun bir
ko¤uflta topland›¤›n› ve arama yap›lmas›na izin
vermedi¤ini söyleyen Türk, flöyle konufltu:

“Bu, devletin özellikle terör suçlular› olarak
nitelendirilen suçlular üzerindeki egemenli¤inin ne
kadar zay›f oldu¤unu gösterir. Bu egemenli¤i
sa¤lamak istiyoruz. Bu gruplar üzerinde düzenli genel
arama yap›lacak olsa s›k s›k olaylarla karfl›laflabiliriz.
Yani, herhangi bir olayda kan dökülmesine meydan
verilmemesine çal›fl›lmaktad›r. Ama, bu bir kontrol
zafiyetini de ortaya koymaktad›r. Son tünel olay› da
bunun ac› bir ifadesidir. Bu olayda kimin ihmali var,
tünel kazma ifli nas›l böyle uzun bir süre saklanabilir,
bu konu için müfettifl görevlendirece¤iz” 

29 Temmuz günü mahkumlarla cezaevi yetkilileri
aras›nda yap›lan görüflmelerde, PKK davalar›ndan
yarg›lananlar d›fl›ndaki 75 siyasi mahkumun Buca
Cezaevi’ne sevk edilmesine karar verildi. Anlaflman›n
ard›ndan mahkumlar›n kazd›¤› tünel ve ko¤ufllar›
gazetecilere gezdiren Bergama Cumhuriyet Baflsavc›s›
Berke, tünelin derinli¤inin 3 metre 80 santimetre,
geniflli¤inin 35x40 santimetre oldu¤unu belirtti. Berke,
tünelin cezaevi ç›k›fl›na 15-20 metre kala fark
edildi¤ini söyledi. Cezaevinde DHKP/C davalar›ndan
yarg›lanan mahkumlar›n kald›¤› ko¤ufllarda isyan
ç›kt›¤›n› ve 4 ko¤uflun tamamen, 2 ko¤uflun da k›smen
yand›¤›n› söyleyen Berke, mahkumlar›n, kald›klar›
ko¤ufllar› yakarak tek bir ko¤ufla geçtiklerini iddia etti.
Berke, mahkumlar hakk›nda “firar teflebbüsünde
bulunmak”, “isyan ç›karmak” ve “kamu mal›na zarar
vermek” iddias›yla soruflturma aç›ld›¤›n› söyledi.

‹HD ‹zmir fiubesi yöneticilerinden Meral Ünal 2
A¤ustos günü yapt›¤› aç›klamada, Buca Cezaevi’ne
sevk edilen tutuklular›n tedavilerinin yap›lmad›¤›n› ve
tutuklularda, gaz bombas›ndan kaynaklanan nefes
alamama, k›r›k-ç›k›k, mide kanamas› gibi
rahats›zl›klar›n bulundu¤unu söyledi. Ünal,
Bergama’da çenesi k›r›lan Mesut Avc› adl› tutuklunun
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27 Bergama Cezaevi’nde bulunan siyasi mahkumlar, Mart ay› içinde
“provokasyon yaratmaya çal›flt›¤›” gerekçesiyle Cezaevi Müdürü
Nedim Elbistan hakk›nda suç duyurusunda bulundular. Mahkumlar›n
aç›klamas›nda, ko¤ufl temsilcilerinin yapt›¤› bir toplant›da Elbistan’›n
“Akacak kan damarda durmaz. Buray› bafl›n›za y›kar›m” dedi¤i ve 23
fiubat günü cezaevinde yap›lan arama s›ras›nda Elbistan’›n B-3
ko¤uflundaki mahkumlar› “Yar›n buras› kar›flt›¤›nda ‘bulduk’ diye
gösterece¤imiz silahlar› haz›rlad›k” sözleri ile tehdit etti¤i belirtildi.



sadece çocuk mamas› ile beslenebildi¤ini, Tamer
Çad›rc›’n›n (Ç›d›rc›) kolundan yaraland›¤›n›, Mesut
Tafldemir’in kolunun ç›kt›¤›n›, Veli Aktan’›n ise mide
kanamas› geçirdi¤ini kaydetti.

Operasyonla ilgili olarak ‹zmir Barosu avukatlar›
taraf›ndan haz›rlanan raporda, tutuklular›n, idarenin
yapmak istedi¤i aramaya karfl› ç›kmad›¤› ancak, yeni
yap›lan hücrelere konulma iste¤ine karfl› ç›kt›¤›
belirtilerek, “Ertesi gün jandarma ve gardiyanlar›n
kat›ld›¤› operasyonda cezaevi çat›s› aç›larak içeriye
gaz bombalar› at›lm›fl, ko¤ufllara jandarma taraf›ndan
atefl aç›lm›fl, tazyikli su s›k›lm›flt›r” denildi.
Avukatlar›n arabuluculuk istemlerinin baflsavc›
taraf›ndan kabul edilmedi¤i kaydedilen raporda, “29
Temmuz günü yap›lan giriflimlerle, PKK davalar›ndan
tutuklu ve hükümlüler hariç 77 tutuklu ve
hükümlünün Buca Cezaevi’ne sevki için anlaflma
sa¤lanm›fl ve olaylar sona erdirilmifltir. Tutuklular sevk
s›ras›nda ve Buca Cezaevi’nde kötü muamelede
bulunuldu¤unu ve dövüldüklerini söyledi” denildi.
Raporda, flu belirlemeler de yer ald›: 

“Dayak s›ras›nda Mesut Avc›’n›n çenesi k›r›lm›fl, Avc›
elleri kelepçeli oldu¤u halde ameliyat edilmifltir. Bar›fl
Y›ld›r›m, Ulafl Göktafl, Gürsel Akmaz, Sinan Akbay›r,
Mesut Tafltemur, Veli Akda¤, Taflk›n Türkmen, Veli
Velidedeo¤lu, Ali Aycan, Alican Kaya ve Ümit
Kanl›’n›n kafa ve vücutlar›nda darp izleri bulundu¤u,
gazdan zehirlendikleri, baz›lar›n›n mide kanamas›
geçirdi¤i, nefes darl›¤› çektikleri belirlenmifltir.” 

Bergama Cezaevi operasyonunun ard›ndan Buca
Cezaevi’ne gönderilen tutuklular›n durumu ile ilgili
olarak haz›rlanan rapor, 12 A¤ustos günü aç›kland›.
Raporda, Bergama Cumhuriyet Baflsavc›s›’n›n, olaylar
s›ras›nda arabuluculuk teklifinde bulunan ‹HD ‹zmir
fiube Baflkan› Avukat Ercan Demir ve ÇHD ‹stanbul
fiube Baflkan› Avukat Murat Çelik’e “terör avukatlar›”

dedi¤i belirtildi. Buca Cezaevi’ne gönderilen
tutuklularla görüflmek isteyen avukatlar›n Buca
Cezaevi Müdürü Ali Koç’un tehdit ve hakaretlerine
maruz kald›¤› vurgulanan raporda, Burdur
Cezaevi’ndeki operasyonda iki aya¤› da k›r›lan Ali
Mitil adl› tutuklunun Buca’da sedyeden indirilerek
duyarl› kap›dan yürüyerek geçmeye zorland›¤›
kaydedildi. Tutuklular›n doktor kontrolünden
geçirilmedikleri vurgulanan raporda, flu saptamalara
yer verildi:

“Daya¤a maruz kalan Avc›’n›n çenesi k›r›lm›fl.
Yeflilyurt Devlet Hastanesi’ne götürülen Avc›’ya 15
adet uyuflturucu i¤ne yap›lm›fl, elleri kelepçeli oldu¤u
halde ameliyat edilmifltir. Dönem dönem a¤z›ndan
kan gelmektedir. Çocuk mamas› ile arkadafllar›
taraf›ndan beslenmektedir. Turan Ustabafl’›n ise bir
gözünün çürümüfl oldu¤u saptanm›flt›r. En temel
insani ihtiyaçlar› bile karfl›lanmayan tutuklu ve
hükümlüler, bu nedenle ihtiyaçlar› karfl›lan›ncaya
kadar üç saatte bir slogan atma eylemi yapt›klar›n›
bize bildirmifllerdir” 

6. Ölüm Oruçlar›n›n Bafllamas›

DHKP-C ve T‹KKO örgütleri davalar›ndan Çank›r› ve
‹stanbul Ümraniye Cezaevi’nde bulunan tutuklu ve
hükümlüler 20 Ekim günü açl›k grevine bafllad›lar.
Hücre tipi cezaevlerini protesto etmek için açl›k
grevine bafllayan tutuklu ve hükümlüler ad›na yap›lan
aç›klamada, Adalet, Sa¤l›k ve ‹çiflleri Bakanl›klar›
aras›nda imzalanan protokolün kald›r›lmas›, TMY’nin
gözden geçirilmesi ve cezaevlerinin sivil toplum
örgütlerinden oluflan bir heyet taraf›ndan
denetlenmesi istendi. Açl›k grevine 26 Ekim gününden
Bayrampafla, Bart›n, Çank›r›, Çanakkale, Ayd›n, Bursa,
Uflak, Malatya, Ni¤de, Buca, Ankara Merkez Kapal›,
Konya Ermenek, Nevflehir, Gebze ve Ceyhan
cezaevlerinde yaklafl›k bin tutuklu ve hükümlü kat›ld›. 
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Son Posta/1931
“Adliyemizde ‹lk Görülen Vaka. ‹ki Mahkum Açl›k Grevi Yap›yorlar. Doktorlar Afla¤› K›s›mlar ‹le Burunlar›ndan Zorla
G›daland›racaklar.” 
“‹stanbul adliyesi, tarihi adlimizde (adliye tarihimizde) ilk defa tesadüf olunan mühim bir vaka ile karfl›laflm›flt›r. Bu hadise
elyevm (halen) tevkifhanede (cezaevinde) bulunan iki idam mahkumunun açl›k grevi yapmalar›d›r. 
Açl›k grevini yapan mahkumlar (Hamdi) ve (Niyazi) isminde iki bahriyelidir (denizci askerdir). Bir arkadafllar›n› paras›na
tamaan (paras› için) b›çakla ve bir koyun bo¤azlar gibi kesmifllerdir. 
Mahkemenin haklar›nda idam karar› verdi¤ini gören ve temyiz mahkemesinin (Yarg›tay’›n) bu cezay› hafifletmesi ihtimali
olmad›¤›n› anlayan mahkumlar, on üç gün evvel açl›k grevi yapmaya bafllam›fllard›r. Bunun için de hücrelerinde yüzükoyun
yere yatarak, verilen ekme¤i yememeye bafllam›fllard›r. Mahkumlar›n günden güne zay›flay›p kuvvetten düfltüklerini gören
tevkifhane idaresi, hadiseden müddeiumumili¤i (savc›l›¤›) haberdar etmifl, bu suretle grev yapan mahkumlar›n suni ve cebri
surette (zorla) g›daland›r›lmalar› düflünülmüfltür. 
Bu ifl için T›bb› Adli (Adli T›p) müessesesinin fikri al›nm›flt›r. Bu müessese cebren g›da verecek vas›tas› olmad›¤›n› bildirmifltir.
Bunun üzerine mahkumlar hapishane hastahanesinde g›daland›r›lmak istenmifl, fakat orada da vas›ta olmad›¤› görülmüfltür. 
Nihayet bunlar›n Bak›rköy t›marhanesine (ak›l hastal›klar› hastanesine) sevkleri düflünülmüfl ise de, kaçmalar› ihtimali üzerine
bu fikirden de sarf›nazar edilmifltir (vazgeçilmifltir). 
fiimdi tevkifhane ve hapishane doktorlar› bileflerek mahkumlar›n afla¤› k›sm›ndan yumurtal› etsuyu ve yukar› k›s›mlar›ndan
lastik borularla midelerine gliserin ak›tarak g›daland›rmaya çal›flacaklard›r. 
Bu nevi açl›k grevlerine baflka memleketlerde s›k s›k tesadüf edilir. Yedi sekiz sene evvel ‹rlanda’da (Kork) belediye reisi yüz
gün kadar grevden sonra ölmüfltür. 
Fransa’da büyük bir mali rezalet ç›karan Madam (Hano) da yine açl›k grevi yapm›fl, fakat zorla g›daland›r›lm›flt›.”



Türkiye genelinde 18 cezaevinde 816 siyasi
mahkumun bafllatt›¤› açl›k grevi, 19 Kas›m gününden
itibaren ölüm orucuna çevrildi.28

Bu arada Ayd›n E Tipi Kapal› Cezaevi’nde açl›k
grevini sürdüren 36 tutuklunun 18 Kas›m gecesi
ko¤ufllararas› pencereleri söktükleri ve cezaevinde
direnifl bafllatt›klar› bildirildi. Direnifl, tutuklular ile
cezaevi yönetimi aras›nda yap›lan görüflmeler
sonucunda anlaflma sa¤lanarak, 19 Kas›m gecesi sona
erdi.

Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lan yaz›l› aç›klamada,
23 Kas›m günü itibar›yla ölüm orucuna 57, süresiz
açl›k grevine de 805 mahkumun kat›ld›¤› bildirildi.
Aç›klamada flu görüfller savunuldu: 

“F tipi cezaevleri bar›nma, iafle, havaland›rma ve
do¤al ve suni ayd›nlatmaya iliflkin olarak Birleflmifl
Milletler ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nce
belirlenen her türlü standard›n üzerinde oldu¤u gibi,
e¤itim, sa¤l›k, spor, psiko-sosyal yard›m hizmetleri ve
çal›flma koflullar› aç›s›ndan da mevcut kapal›
cezaevlerinden daha uygundur. Henüz eksiklikleri
giderilmemifl ve personel istihdam› yap›lmam›fl
olmalar› nedeniyle yüksek güvenlikli F tipi
cezaevlerinin yak›n bir tarihte hizmete aç›lmalar›
beklenmemektedir. Açl›k grevi ve ölüm orucu
eylemlerinin yüksek güvenlikli kapal› cezaevleri
yap›m›n› durdurmayaca¤› gibi kamuoyumuzca
desteklenen faaliyetlerimizi de aksatmayaca¤›
bilinmelidir. Taleplerin sadece F tipi cezaevleri
yap›m›n›n durdurulmas›na yönelik olmad›¤›, aç›kt›r.
Bakanl›¤›m›za intikal eden bilgilerden, süresiz açl›k
grevi eylemine ya da ölüm orucuna yönlendirilen baz›
tutuklu ve hükümlülerin bu eylemlere örgütsel
bask›lar nedeniyle kat›lmaya zorland›klar› ve
ellerinden ‘Eylemlere kendi iradeleriyle kat›ld›klar›na
dair yazd›r›l›p imzalat›lan dilekçe’ al›nd›¤›
anlafl›lmaktad›r” 

27 Kas›m günü Sincan F Tipi Cezaevi’ni gezen siyasi
parti, meslek örgütü, sendika ve kitle örgütü
yöneticileri, hükümeti “hücre tipi cezaevlerinden
vazgeçmeye” ça¤›rd›. ‹ncelemeden sonra yap›lan
bas›n aç›klamas›nda, “tehlike s›n›r›na yaklaflan açl›k
grevlerinin sona ermesi için” hükümetin F tipi
cezaevleri konusunda bir an önce ad›m atmas›
gerekti¤i vurguland›. TMY’nin 16. maddesinin “terör
suçlular›n›n hücreye konulmas›” hükmü tafl›d›¤› için
kald›r›lmas› gerekti¤i belirtilen aç›klamada, F tipi
cezaevlerinin insanlar› sosyal çevrelerinden
kopartaca¤›, bu durumun psikolojik ve bedensel
sorunlara yol açaca¤› ifade edildi. 

Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk ise 28 Kas›m günü
gazetecilere yapt›¤› aç›klamada eylemin arkas›nda
“terör örgütlerinin bulundu¤unu” öne sürerek bu
örgütlerin merhamet duygusunu sömürerek insanlar›
intihara yollad›klar›n› iddia etti. Cezaevlerindeki

yönetim sorununun çözümü için ‹çiflleri ve Sa¤l›k
bakanl›klar› ile imzalad›klar› protokolün yeniden
gözden geçirildi¤ini anlatan Türk, sorunun “adli polis”
uygulamas›yla çözülebilece¤ini söyledi. 

Ayn› gün TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu
üyeleri Mehmet Bekaro¤lu, Yakup Budak, Eyüp Fatsa
ve Ömer Vehbi Hatipo¤lu’ndan oluflan heyet,
cezaevinde açl›k grevini sürdüren 7 tutuklu ile
görüfltü. Bekaro¤lu, daha sonra gazetecilere yapt›¤›
aç›klamada, 7 kad›n tutukludan ikisinin ölüm
orucunda oldu¤unu belirterek, “Açl›k grevi 3.
haftas›na girdikten sonra dönüflü olmayan ciddi
problemlerin ç›kmas›na neden oluyor. Amac›m›z,
1996’da oldu¤u gibi ölümler olmadan kamuoyunun
dikkatini bu grevlere çekmek. 800 civar›nda insan,
Türkiye genelinde açl›k grevi yap›yor. 110 kifli flu
anda gelen bilgiye göre, ölüm orucunda. Adalet
Bakanl›¤› yetkilileriyle görüflmeler yapaca¤›z.
Bakanl›k, her defas›nda böyle davrand›. ‘Biz pazarl›k
yapmay›z’ diye. Burada devlet küçük düflmez. Can
söz konusu. Bu kompleksi atmak laz›m” dedi. 

30 Kas›m günü Bakanlar Kurulu toplant›s›n›n ard›ndan
aç›klama yapan Devlet Bakan› ve Hükümet Sözcüsü
Tunca Toskay, “Eylemlerin kendili¤inden, müdahaleye
gerek kalmaks›z›n sona erdirilmesini diliyoruz.
Eylemlere, örgüt bask›s›yla kat›lmak zorunda kalan
tutuklu ve hükümlülerin tedavileri için ve onlara
müdahale için her türlü tedbirin al›nd›¤›n› Say›n
Adalet Bakan›, Bakanlar Kurulu’na ifade etti. Bütün iyi
niyete ra¤men eylemler sona erdirilemezse,
yetkililerin gere¤ini yerine getirece¤inden hiç
kimsenin flüphesi olmayaca¤›n› ifade ediyoruz” dedi.
Bakanlar Kurulu’nun, F tipi cezaevlerinin ivedi olarak
hizmete sokulmas› görüflünde oldu¤unu kaydeden
Toskay, “Sa¤l›k Bakanl›¤›m›z, doktor müdahalesi
konusunda gerekli tedbirleri alacakt›r. Ancak, devletin
yetkilileri, kanunlara ayk›r› olarak devam eden
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28 12 Eylül 1980 tarihinden 1999 y›l› sonuna kadar geçen sürede 27
kifli ‘yaflam koflullar›n›n iyilefltirilmesini sa¤lamak’ amac›yla
cezaevlerinde yap›lan açl›k grevlerinde yaflam›n› yitirdi. T‹HV’nin
belirlemelerine göre, açl›k grevi ve ölüm orucu nedeniyle ölen tutuklu
ve hükümlüler flöyle:
Diyarbak›r Askeri Cezaevi: Ali Erek (20.04.1981), Kemal Pir
(07.09.1982), M. Hayri Durmufl (12.09.1982), Akif Y›lmaz
(15.09.1982), Ali Çiçek (17.09.1982), Orhan Keskin (02.03.1984),
Cemal Arat (05.03.1984), Mehmet Emin Yavuz (18.02.1988)
Sa¤malc›lar Cezaevi: Abdullah Meral (15.06.1984), M.Fatih Öktülmüfl
(17.06.1984), Haydar Baflba¤ (17.06.1984), Hasan Telci (26.06.1984)
Mufl E Tipi Cezaevi: Abdullah Fidan (09.04.1993)
Yozgat E Tipi Cezaevi: Fesih Beyazçiçek (23.07.1995)
Amasya E Tipi Cezaevi: Remzi Alt›ntafl (11.08.1995)
Ümraniye Cezaevi: Aygün U¤ur (21.07.1996), Osman Akgün
(27.07.1996)
Bayrampafla Cezaevi: A. Berdan Kerimgiller (23.07.1996), ‹lginç
Özkeskin (24.07.1996), Tahsin Y›lmaz (26.07.1996), Yemliha Kaya
(27.07.1996) 
Ankara Merkez Kapal› Cezaevi: Hüseyin Demircio¤lu (25.07.1996)
Bursa Özel Tip Cezaevi: Ali Ayata (25.07.1996), Ulafl Hicabi Küçük
(27.07.1996), Hayati Can (28.07.1996)
Ayd›n E Tipi Cezaevi: Müjdat Yanat (25.07.1996)
Çanakkale E Tipi Cezaevi: Ayfle ‹dil Erkmen (26.07.1996)



eylemleri sona erdirme görevi ile karfl› karfl›yad›rlar.
Onu da yerine getireceklerdir, bu iyi niyetlere ra¤men
gereken sonuç al›nmazsa...” dedi. 

Toskay’›n aç›klamalar›n›n ard›ndan TTB taraf›ndan
yay›nlanan “Acil Ça¤r› Metni”nde, eylemleri bafllatan
nedenlerin ortadan kald›r›lmamas› durumunda “geç
kal›naca¤›n›” belirtildi. 

Ancak olay›n siyasi boyutunu gözard› eden hükümet
yetkilileri, açl›k grevlerine müdahale etmeyen
hekimleri suçlad›lar. Baflbakan Bülent Ecevit, 5 Aral›k
günü yapt›¤› aç›klamada, mahkumlar›n intihar eylemi
gerçeklefltirdiklerini ileri sürerek, hekimlerin
eylemcilere müdahale etmesi gerekti¤ini söyledi. F tipi
cezaevinin hücre sistemi olmad›¤›n› ve hükümetin
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2 Aral›k 2000 

CEZAEVLER‹NDEK‹ ÖLÜM ORUÇLARI ‹Ç‹N

AC‹L ÇA⁄RI METN‹

Türk Tabipleri Birli¤i, çeflitli cezaevlerindeki 137 tutuklu ve hükümlünün 44. gününe giren ölüm oruçlar›n› üzüntü ile
izlemektedir.

Varl›k sebebi, insan sa¤l›¤›n›n korunup, gelifltirilmesi ve iyilefltirilmesi olan bir meslek kuruluflu olarak, bir yandan ahlaki
yükümlülüklerimiz, öte yandan mesleki sorumluluklar›m›z çerçevesinde, bu trajik durum karfl›s›nda derin bir infial
duymaktay›z.

“‹nsan sa¤l›¤› ve yaflam›”sözkonusu oldu¤u bugün; açl›k grevi yapan tutuklu ve hükümlülerin bu tercihlerinin do¤rulu¤u veya
yanl›fll›¤› üzerine tart›flma zaman› de¤il, açl›k grevlerine yol açan ortamlar›n insan› merkez alan bir flekilde düzeltilebilmesi
için HEMEN ad›m atmak zaman›d›r. YARIN çok geç olacakt›r.

Daha dört sene önce çok say›da insan›n ölümü ya da ciddi tahribat› ile sonuçlanan ve kamu vicdan›n› derinden yaralayan
Açl›k Grevleri hat›rland›¤›nda, bir kez daha benzer tabloyu yaflamaya mahkum olmad›¤›m›z inanc›nday›z. 

Türk Tabipleri Birli¤i Açl›k Grevlerini bafl›ndan beri izlemektedir. ‹lgili Tabip Odalar›nda izleme ve olas› durumlar için
Muayene Birimleri oluflturulmufltur. Cezaevi Hekimleri ve ilgili meslektafllar›m›zla Açl›k Grevinde Hekim Tutumu ve T›bbi
Yaklafl›m bir kez daha paylafl›lm›flt›r. Yine Tabip Odalar›m›z gerekli muayeneler için Cumhuriyet Baflsavc›l›klar› düzeyinde,
sorunun çözümü için de çeflitli kurumlar düzeyinde giriflimlerde bulunmaktad›rlar. TTB Merkez Konseyi de Adalet Bakanl›¤›
baflta olmak üzere benzer giriflimler gerçeklefltirmektedir.

‹stanbul Tabip Odas› ilgili birimlerinin ‹stanbul Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› izni ile Bayrampafla Cezaevi’ndeki ölüm orucunda
olan tutuklu ve hükümlüleri kendi istekleri do¤rultusunda ve uygun prensipler ›fl›¤›nda muayene etmeye bafllamas›n› ve dün
Ümraniye Cezaevi için de izin verilmesini olumlu bir ad›m olarak de¤erlendiriyoruz. Bu uygulaman›n yayg›nlaflaca¤›n›
umuyoruz.

Buna karfl›n, son günlerde Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk’ün tehlikeli durumlar›n ortaya ç›kmas› halinde doktorlar›n
müdahalesini içeren (taraf›m›zdan bilinmeyen) bir genelge yay›nlad›klar›n› ifade etmesi, Bakanlar Kurulu’nun ise “gerekli
müdahale karar›” almas› en az›ndan büyük bir talihsizliktir ve sorunu daha da a¤›rlaflt›r›r. Y›llard›r oluflturulan insanl›k ve t›p
biliminin birikimlerini bir genelge ve/veya idari emir ile ya da hekimlik mesle¤i aç›s›ndan hiçbir ba¤lay›c›l›¤› olmayan
Cezaevi Protokolü ile yokedebilmek mümkün de¤ildir, dahas› böyle bir tutum idari ifllevlerin s›n›rlar›n› unutmak anlam›na
gelir. 

Bu sebeple hekimlik mesle¤inin çeflitli amaçlar için bir araç haline getirilmesine Türk Tabipleri Birli¤i’nin izin vermesi
düflünülemez.

Açl›k grevi kiflilerin kendi iradeleri ile karar verdikleri trajik bir tutumdur ve konuyla ilgili Uluslararas› ve Ulusal Hekim
Belgeleri çok aç›kt›r.

“Bir hekim açl›k grevcisinin bak›m›n› üstlendi¤i andan itibaren o kifli hekimin hastas› olur. Bu durumda hasta-hekim
iliflkisindeki tüm uygulama ve sorumluluklar, karfl›l›kl› güven ve gizlilik de dahil olmak üzere geçerlidir”.

“Hastan›n kendi ald›¤› karara sayg› göstermek hekimin görevidir.”

“Son karar temel ç›karlar› hastan›n iyili¤i olmayan üçüncü taraflar›n müdahalesine b›rak›lmadan hekimin bireysel insiyatifine
terkedilmelidir. ... E¤er doktor hastan›n tedaviyi reddetme karar›n› kabul etmeyecekse, hastan›n baflka bir doktora yetki
vermesine olanak tan›nmal›d›r.”

“E¤er hastan›n bilinci bulan›r ya da komaya girip kendi bafl›na karar alamayacak durumda olursa, hekim hastan›n açl›k grevi
s›ras›nda ald›¤› karar› daima dikkate alarak ve bu bildirgenin 4. maddesini (bir üst paragraf) göz önünde bulundurarak
hastan›n ç›kar› için en iyi olan bundan sonraki tedavi konusunda serbest olacakt›r.”

(Dünya Tabipler Birli¤i-Açl›k Grevcileri konusunda Malta Bildirgesi, 1991)

“Hastan›n tedaviyi reddetmesi temel bir hakt›r ve hekimin hastan›n bu arzusuna hürmet etmesi (ölümüne neden olsa bile) etik
olmayan bir davran›fl say›lmaz.”

(Dünya Tabipler Birli¤i, 1992)

Bu bölüme, son günlerde çözüme hiçbir katk›s› olmayan kimi aç›klamalar sebebiyle zorunlu olarak yer verilmifltir.

Baflta cezaevi hekimleri olmak üzere tüm meslektafllar›m›z bu prensipler ›fl›¤›nda mesleklerini uygulamaktad›rlar. ‹dari
yöneticilerin de mesle¤imizin prensiplerine hürmet edeceklerini, meslektafllar›m›z› zor durumda b›rakmayacaklar›n›
umuyoruz. Aksi durumda Türk Tabipleri Birli¤i’nin gerekli çabay› gösterece¤i aç›kt›r.



F tipi cezaevi modelinde kararl› oldu¤unu söyleyen
Ecevit, ölüm oruçlar›n›n sona erdirilmesi için çözüm
girifliminde bulunan ayd›n ve sanatç›lara da tepki
göstererek, flöyle konufltu:

“Bu arada baz› edebiyatç›lar›n ve yazarlar›n bile bu
ölüm oruçlar›na kat›lma karar› vermelerini anlamak
mümkün de¤ildir. Baz› doktorlar da, ‘ölüm orucunu
tutan bir kimse e¤er kendisi istemezse onu tedavi
edemeyeceklerini’ söylüyorlar. Oysa bir kimse bir
evin dam›ndan yere atlamaya kalk›flt›¤› vakit, intihara
kalk›flt›¤› vakit, ister doktor olsun ister olmas›n, onu
kurtarmak için herkes gayret içine girer. Ölüm orucu
da bir tür intihard›r” 

Meclis ‹nsan Haklar› Komisyonu da 5 Aral›k günü
ölüm orucunu görüfltü. Toplant›da komisyon
üyelerinden, MHP’li Mehmet Aslan’›n ölüm
orucundaki eylemciler için “gebersinler, ölsünler ne
yapal›m, kendileri istedi” fleklindeki sözleri üzerine
Mehmet Bekaro¤lu, “Ölsünler gebersinler ne demek?
Bunlar›n ölmesini engellemek bizim görevimiz” dedi.
Bekaro¤lu’na tepki gösteren Aslan ise “Ne yani
ölmemeleri için altlar›na m› yataca¤›z?” diye konufltu.
Bekaro¤lu hekimlik eti¤ine iliflkin uluslararas›
belgelere de¤inerek, eylemcilere doktor
müdahalesinin söz konusu olamayaca¤›n› söyledi.
Komisyonun di¤er MHP’li üyeleri de Bekaro¤lu’nu
“örgütten bilgi” almakla suçlad›lar. Daha sonra ölüm
oruçlar›n›n sona erdirilmesi konusunda giriflimlerde
bulunmak üzere alt komisyon oluflturuldu. Mehmet
Aslan’›n yer almas›na itiraz edilen Komisyon, FP’li
Mehmet Bekaro¤lu, ANAP’l› Miraç Akdo¤an, MHP’li
Ali Keskin, DYP’li Kamer Genç ve DSP’li Tunay
Akman’dan olufltu. 

Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk, 9 Aral›k günü F tipi
cezaevlerine sevklerin ertelendi¤ini ve bir toplumsal
mutabakata ulaflmak amac›yla F tiplerinin mimarisi
dahil her yönden incelenece¤ini ve bu incelemenin
de TTB, TBB ve TMMOB’nin kat›l›m›yla
gerçeklefltirilece¤ini aç›klad›. 1996 y›l›ndaki ölüm
orucunda sakatlanan 12 tutuklu ve hükümlünün de Af
Yasas›’ndan yararlanaca¤›n› aç›klayan Türk, bu
konuda çal›flmalar›n bafllat›lmas› için baflsavc›l›klara
yaz› yaz›ld›¤›n› söyledi. 

10 Aral›k günü (ölüm orucunun 53. günü)
Bayrampafla Cezaevi’nde yazarlar ve gazetecilerden

oluflan heyet ile eylemciler aras›ndaki görüflmeler,
Adalet Bakan›’n›n aç›klamas›n›n mahkumlar
taraf›ndan “tatmin edici bulunmamas›” nedeniyle
t›kand›. 

TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Alt Komisyonu üyeleri
de ayn› gün Bayrampafla Cezaevi’nde eylemcilerle
görüfltü. Komisyon üyeleri 10 Aral›k günü Ankara’ya
dönerek eylemcilerin F tipi cezaevlerindeki bir ve üç
kiflilik odalar›n duvarlar›n›n y›k›lmas› önerisini Hikmet
Sami Türk’e ilettiler. Türk ise “F tipi cezaevlerinin
aç›lmas›n› erteleyerek biz elimizden geleni yapt›k.
Herkesin bunu iyi de¤erlendirmesi laz›m” dedi. Türk,
eylemcilerin F tipi yerine 20 kiflilik oda talebine
“Ko¤ufl sistemi kesinlikle sona erdirilecektir. Türkiye,
ko¤ufl sistemine devam ederse cezaevlerindeki sorun
ebediyen devam edecektir” yan›t› verdi. 

Baflbakan Bülent Ecevit, 13 Aral›k günü Baflbakanl›k
binas›nda yapt›¤› aç›klamada, ölüm oruçlar›n›n sona
erdirilmesi için ellerinden gelen her fleyi yapt›klar›n›
iddia ederek, “Fakat, flu ana kadar maalesef olumlu
bir yan›t alamad›k. E¤er, Allah esirgesin baz› ölümler
olacak olursa herhalde bundan hükümet sorumlu
olmayacakt›r. Bu gençleri ölüme iten arkadafllar›
sorumlu olacakt›r” dedi. 

Bu arada ‹stanbul DGM, 14 Aral›k günü ölüm oruçlar›
ve ‘F’ tipi cezaevleriyle ilgili “yasad›fl› örgütlerin
aç›klama ve propagandas›” niteli¤indeki haber ve
görüntülere yay›n yasa¤› koydu. ‹stanbul DGM
Baflsavc›l›¤›’n›n istemi üzerine ‹stanbul DGM
taraf›ndan al›nan kararda, “ölüm oruçlar›” ve ‘F’ tipi
cezaevlerini protesto eylemlerine iliflkin haberlerde,
“Amac› ve hedefi kamu otoritesini yok etmeye,
cezaevlerindeki yönetimin kamu görevlilerinde de¤il,
kendi militanlar›nda oldu¤unu göstermeye yönelik
olan ve yasad›fl› terör örgütlerince planlan›p
uygulamaya konulan eylemlerin gere¤inden fazla yer
ald›¤›” belirtildi. (Bkz. Düflünce Özgürlü¤ü) 

6. 19 Aral›k Operasyonu

F tipi cezaevlerinde ölüm orucu ve açl›k grevlerinin
sona erdirilmesi için yürütülen çabalar sürerken
Hükümet taraf›ndan bir operasyonun düflünülmedi¤i
defalarca ifade edildi. Ancak, açl›k grevi ve ölüm
orucunun sürdürüldü¤ü tüm cezaevlerinde 19 Aral›k
sabah saat 04.30 s›ralar›nda “hayata dönüfl” ad›
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Biz ölümü konuflmak istemiyoruz. YAfiAMI konuflmak/korumak istiyoruz.

Açl›k grevlerine yol açan ortamlar›n, insan› merkez alan bir fleklide düzeltilmesi ve dolay›s›yla  ÖLÜM’ü aflmak mümkündür.
Bunun için ilgili bakanl›klar, meslek kurulufllar›, ilgili kurumlar, tutuklu ve hükümlüler ile hep birlikte üretilecek çözüm yollar›
mevcuttur. 

Bunun için biraz CESARET gerekiyor. Önce ‹NSAN demek gerekiyor.

Türk Tabipleri Birli¤i olarak, bu süreçte üzerimize düflen tüm görev ve sorumluluklar› yerine getirece¤imizi kamuoyuna
duyuruyoruz.

YARIN çok geç olacakt›r. 

TÜRK TAB‹PLER‹ B‹RL‹⁄‹

MERKEZ KONSEY‹



alt›nda operasyon bafllat›ld›. Ölüm oruçlar› ve“Hayata
Dönüfl” olarak sunulan 19 Aral›k operasyonlar›
sürecinde medya da kendine düflen görevi yerine
getirerek, resmi devlet politikas›n› sorgulamadan
olaylar› sadece resmi aç›klamalar yönünden
kamuoyuna sundu. Sözde “Hayata Dönüfl”
operasyonunda iki askerle birlikte 32 kifli öldü,
yüzlerce tutuklu ve hükümlü yaraland›. 

Operasyon sabah› bir aç›klama yapan Adalet Bakan›
Hikmet Sami Türk, 18 Aral›k itibar›yla ölüm orucuna
kat›lanlar›n say›s›n›n 284’e açl›k grevinde
bulunanlar›n da 1139’a yükseldi¤ini ve baz›
eylemlerin 60. gününü doldurdu¤unu ifade ederek,
flunlar› söyledi:

“Son ana kadar bu eylemlerin kendili¤inden sona
erdirilmesi yönünde giriflimler sürdürülmüfltür. Ancak
maalesef sa¤duyu egemen olamam›flt›r ve bu eylemler
kendili¤inden sona erdirilememifltir. Devletin
insanlar›n göz göre göre ölüme sevkedilmesine seyirci
kalmas› düflünülemez. Bu nedenle 20 cezaevinde bir
müdahale kaç›n›lmaz hale gelmifltir. Müdahalenin
amac›, insanlar›n hayat›n› kurtarmakt›r. fiu ana kadar
4 cezaevinde eylem tamam›yla sona ermifltir. Bunlar
Ankara, K›rflehir, Ni¤de ve Elbistan cezaevleridir.
Buca, Ayd›n ve Uflak cezaevlerinde operasyon sona
erdirilmek üzeredir. Operasyon flu ana kadar tam bir
baflar› ile yürütülmüfltür. Herhangi bir zaiyat yoktur,
bunun böyle olmas›na temenni ediyorum. Bugüne
kadar da bu konuda bir operasyona bafllanmas›nda
dikkat olunan nokta operasyonun getirebilece¤i
risklerdir. Ama her türlü tedbir al›nmak suretiyle bu
operasyon bafllat›lm›flt›r ve flimdi herkesin devlete
yard›mc› olmas› gerekir”

Baflbakan Bülent Ecevit de ö¤le saatlerinde yapt›¤›
aç›klamada, flunlar› söyledi:

“Böyle bir silahl› müdahaleye mecbur kal›nmamas›
için haftalard›r büyük sab›r gösteriyorduk. Teröristlerin
normal bir yola dönmeleri için u¤rafl›lmas›na ra¤men
sonuç al›namad›. Bu mücadele teröristleri kendi
terörizmlerinden koruma ve kurtarma giriflimidir.
Bütün güvenlik güçlerimiz, tam bir uyum içinde ve
sab›rla çal›fl›yorlar. Cana k›y›lmamas› için ellerinden
geleni yap›yorlar. O yüzden baz› cezaevlerinde
özellikle Bayrampafla ve Ümraniye’de zaman alabilir.
Çünkü k›r›p dökmeden, olabildi¤ince bar›flç›
yollardan sorun çözülmeye çal›fl›l›yor. Birçok
cezaevinde sorun çözüldü. Hastalar tedavi kabul
etmeye bafllad›. Umar›m Bayrampafla ve Ümraniye’de
de en k›sa zamanda olumlu bir sonuç al›n›r”

Bu arada müdahalenin hemen ard›ndan F tipi
cezaevlerine sevkler de bafllad›. ‹çiflleri Bakan›
Sadettin Tantan 19 Aral›k günü sabah saatlerinde
“Bart›n Özel Tip Cezaevi’ndeki 24 mahkum Sincan’a
sevk edilmektedir” aç›klamas›n› yapt›. Tantan
operasyonlarla ilgili olarak Milliyet gazetesine yapt›¤›
aç›klamada, “Cezaevinden al›narak hastanelere

getirilen mahkumlar›n ço¤unun ölüm orucunda
olmad›klar› yap›lan sa¤l›k muayenelerinden anlafl›ld›”
iddias›nda bulundu. Açl›k grevi ve ölüm orucuna
kat›lanlar›n›n say›s›n›n az oldu¤unu ileri süren Tantan,
eyleme kat›lan mahkumlar›n “örgütün infaz etmek
üzere seçti¤i kifliler” oldu¤unu iddia etti. Mahkumlar›n
kendilerini “örgüt liderleri taraf›ndan verilen emirle”
yakt›klar›n› da öne süren Tantan, “Operasyona
kat›lacak jandarma özel timleri bir y›ldan beri,
müdahalede bulunacaklar› cezaevlerinin maketleri
üzerinde uygulamal› e¤itim al›yordu. Cezaevlerine
nereden girilece¤i, operasyon s›ras›nda nas›l
davran›laca¤› bir y›ld›r kendilerine ö¤retiliyordu”
dedi. 

Hedeflerinin cezaevlerini kontrol alt›na almak
oldu¤unu söyleyen Tantan, operasyon yap›lan
cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin F tipi
cezaevlerine nakil edilmesine önceden karar
verildi¤ini söyledi. Tantan, “Operasyon sonucunda
kimin hangi cezaevine nakil edilece¤i de önceden
planlanm›flt›” dedi.

Operasyonlardan yaral› olarak kurtulan mahkumlar
hücrelere konuldu, mahkumlardan baz›lar›na
gönderildikleri cezaevlerinde tecavüz edildi¤i iddialar›
gündeme geldi. Bayrampafla Cezaevi’ndeki tutuklular,
üzerlerine güvenlik güçleri taraf›ndan kimyasal bir toz
at›ld›¤› bu tozun vücuda de¤ince alev ald›¤›n› ileri
sürdüler. ‹stanbul Adli T›p Kurumu taraf›ndan 21
Aral›k günü düzenlenen raporda da, alt› tutuklunun
vücudunda ateflli silah yaras› saptand›¤›, bir
tutuklunun dumandan bo¤ularak öldü¤ü ve getirilen
cesetlerden sadece birinin üzerinde elbise oldu¤u
belirtildi. 

19 Aral›k Operasyonu’nda ölenler 

Bayrampafla: Cengiz Çal›koparan, Ali Atefl, Mustafa
Y›lmaz, Murat Ördekçi, Nilüfer Alcan, F›rat Tavuk,
Aflur Korkmaz, fiefinur Tezgel, Yazgülü Güder Öztürk,
Gülser Tuzcu, Seyhan Do¤an, Özlem Ercan. 

Ümraniye: Ahmet ‹bili, Ercan Polat, Umut Gedik, Alp
Ata Akçagöz, R›za Poyraz, Haydar Akbaba, Muharrem
Bulduko¤lu. (Akbaba ve Bulduko¤lu’nun “ajan
olduklar›” gerekçesiyle mahkumlar taraf›ndan
öldürüldükleri iddia edildi) 

Çanakkale: Fidan Kalflen, Fahri Sar›, Sultan Sar›, ‹lker
Babacan. 

Bursa: Murat Özdemir. 

Çank›r›: ‹rfan Ortakç›, Hasan Güngörmez, Ali ‹hsan
Özkan. 

Uflak: Berrin B›çk›lar, Yasemin Canc›. 

Ceyhan: Halil Önder. 

Ümraniye’de Nurettin Kurt ve Çanakkale’de Mustafa
Mutlu adl› askerler

Eylemcilerin kendilerini yakt›¤›na dair aç›klamalar, 19
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Aral›k günü sabah saatlerinde Bayrampafla
Cezaevi’nde mahkumlar›n Bart›n Cezaevi’ni arayarak
“yakma emri verdikleri” iddia edilen bir telefon
konuflmas›n›n kay›tlar›na dayand›r›ld›. Ancak daha
sonra Bart›n Cezaevi’ndeki aramalarda herhangi bir
telefon bulunmad›. Ayr›ca operasyonun bafllad›¤›
saatlerde Turkcell ve Telsim flebekelerinin kapat›ld›¤›
aç›klamas›na ra¤men, bu telefon görüflmesinin nas›l

yap›ld›¤› da soru iflaretine neden oldu. Ölüm
oruçlar›n›n sona erdirilmesi için giriflimlerde bulunan
heyet içinde yer alan sanatç› Zülfü Livaneli de
kat›ld›¤› bir televizyon program›nda Bayrampafla
Cezaevi’nin yak›n›nda yer alan trafo nedeniyle
cezaevi içinden hiçbir flekilde telefon görüflmesi
yap›lamad›¤›n› aç›klad›.
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Bayrampafla operasyonundan sonra Bak›rköy Kad›n ve Çocuk Tutukevi’ne sevkedilen Filiz Gencer:

“...Kendimizi ›slak havlularla korumaya çal›flt›k. Bir ara de¤iflik bir bomba at›ld›... Solunum duruyor, kas›l›yorsun. Bütün iç
organlar›n patl›yormufl gibi bir ac› veriyor. Bu bomba hepimizi bay›ltt›. Sonra tekrar kalkt›k. Cam kenar›nda oldu¤umuzu
bildikleri için, yanl›fl hat›rlam›yorsam 7-8 delik aç›ld›. Di¤er yandan sürekli taciz edici konuflmalar, küfürler savuruyorlard›...
Tekrar bomba sa¤ana¤› bafllad›... Ben yere düfltüm. Kafam› yana çevirdi¤imde bir arkadafl›n, saçlar›n› yolarak ba¤›rd›¤›n›
gördüm... Sar› duman yayan gaz bombas› ve yang›n bombalar› at›lmaya bafllad›. Arka ranzalar yan›yordu. Mazgallardan da
alev f›flk›rt›yorlard›. Ortal›k duman kapl› ve birço¤umuz bayg›n durumdayd›k... Nilüfer, Seyhan Do¤an, Özlem Ercan da
bayg›n olanlar içindeydi. Seyhan’› kald›rd›m, kendine geldi. Öne do¤ru ç›k›p kap›y› açmalar›n›, ko¤uflu boflaltaca¤›m›z›
söyledik... Merdivenlere indim. Bir grup arkadafl›m›z afla¤›dayd›. Sonra yukar›dan tekrar sesler gelmeye bafllad›. ‘Yan›yorlar,
yan›yorlar’ diye ba¤›r›yorlard›. Birsen Kars, Gülizar Kesici’nin kafalar› yanm›fl bir flekilde merdivenden indirdiler, onlar›
çeflmeye götürüp suya soktuk...D›flar›da Hacer’i yere yat›rm›fl, üzerine su döküyordu arkadafllar. Neredeyse beline kadar
yan›kt›. Üst kat tamamen yan›yor ve merdiven bafl›na ç›kmak bile mümkün olmuyordu. Birçok arkadafl›m›z çeflitli yerlerinden
yand›lar. Özellikle bafllar› yanm›flt›. Bunun bir nedeni mazgaldan, kap›n›n önüne gelen yere alev püskürtülmesiydi. Birçok
arkadafl burada kap›ya yak›n yerde yan›yor. Yine duman nedeniyle fenalafl›p düflenler kap›y› t›k›yor. Kap›n›n önüne Gülser
düflmüfl, onu d›flar› çekmek mümkün olmad›. S›k›flm›fl ve bayg›nd›. En uçta o vard›. Di¤er yanan arkadafllar›m› görmedim...” 

Ölüm orucu 1. gruptan Ayla Özcan: 

“...Daha üzerimizi bile giymeden atefl ettiler, hepimiz kendimizi yerlere att›k. Bulabildi¤imiz tüm havlular› elimize al›p
›slatt›k. Ard›ndan yukar›dan çeflitli yerlerden tavan› delmeye bafllad›lar. Bu s›rada sürekli küfür ediyorlard›. Tavanda birkaç
delik açt›ktan sonra bu deliklerden bombard›man halinde sürekli gaz bombas› atmaya bafllad›lar. Biz bo¤ulacak gibi oluyor,
nefes alam›yorduk. Biz ko¤ufl ortas›ndan camlar›n kenar›na geçtik rahat nefes alabilmek için. Arkadafllar›m›z›n baz›lar›
içerideki gaz›n etkisiyle fenalaflmaya bafllad›lar. Bu s›rada bize sürekli megafonla ba¤›r›yorlard›; ‘Teslim olun. Teslim
olmazsan›z hepinizi gebertece¤iz’ Saat 12.00’ye kadar sürekli sinir gaz› bombas› alt›nda kald›k. Yaklafl›k 700-1000 aras›nda
bomba at›ld› üzerimize. Bizim elimizde ise hiçbir fley yoktu. Bu arada bombalar üzerimize düflmeye ve yakmaya bafll›yordu.
Onu söndürelim derken gaz yutuyorduk. Bu arada timler çat›dan ipler atarak havaland›rmaya inmeye çal›flt›lar ama
baflaramad›lar. Bunun üzerine yang›n bombas› da atmaya bafllad›lar. Sinir gaz›ndan kaynakl› ço¤umuzun nefesi kesildi,
kendimizi kaybettik. Bir taraftan da ko¤ufl yanmaya bafllam›flt›. Yang›n ko¤ufla iyice yay›l›yordu. H›zla kap›ya yöneldik. Kap›
önce aç›lmad›. Her taraf dumandan kapkara ve atefl içindeydi. Kap›ya h›zla giderken içerdeki gaz›n etkisiyle kap›ya yak›n
yerde düflenlerimiz oldu. Bende düfltüm, üzerime birkaç yoldafl›m daha düfltü. Nefes alam›yordum. Bir ara nefesimi
düzenledi¤imde zar zor aya¤a kalkabildim. Her iki taraftan atefl çevrelemiflti bizi. ‹tilip d›flar› ç›kt›¤›m› hat›rl›yorum. Sinir
gaz›n›n etkisiyle flok yafl›yorduk. Baz› fleyleri alg›layam›yorduk. Ço¤umuzun saçlar›, elleri, s›rt›, iyice yanm›flt›. Sonra bir
yoldafl›m›z, “Yukarda yananlar var, ateflin içinden ç›kamayanlar var” deyince birço¤umuz h›zla merdivenlere yöneldik. Ebru
Dinçer’in, her taraf› yan›k bir flekilde merdivende oturdu¤unu gördüm. Sesi zor ç›k›yordu. Elleri, yüzü, saçlar›, vücudunun
büyük bir bölümü yanm›flt›. Sonra Hacer Ar›kan, Birsen Kars, Gülizar Kesici zorla ateflin içinden ç›kar›ld›. ‹çeride kalan
yoldafllar›m›z vard› daha. Gülser Tuzcu kap›n›n a¤z›nda yanmaya bafllam›flt›. Herkes oradan oraya koflturuyordu. En son iki
yoldafl›m›z bir kez daha bakmak için yanan ko¤uflun içine girdiler. Kimseyi bulamay›p döndüklerinde onlar›nda yüzleri,
saçlar› ve elleri yanm›flt›. Afla¤› indi¤imizde Nilüfer, Seyhan, Özlem, fiefinur, Gülser’in olmad›¤›n› gördük. Onlar alev alev
yanan ko¤uflun içinde kalm›fllard›. Katliamc›lar ise çat›dan kamerayla eserlerini seyrediyorlard› zevkle. Ellerinde ise itfaiyenin
su hortumlar› vard› ama yanan ko¤ufla s›km›yorlard›. Bir süre sonra alt ko¤ufltan topluca havaland›rmaya ç›kt›k. Ard›ndan C-
2’nin alt ko¤ufluna girdik. Bu arada tekrar içeri gaz bombas› atmaya ve ‘Teslim olun’ diyerek küfretmeye bafllad›lar. Biz yan›k
yaras› olan arkadafllar›n üzerine su dökmeye çal›fl›yorduk. Gaz bombalar›n›n etkisi fazlalafl›nca tekrar havaland›rmaya ç›kt›k.
Bu sefer havaland›rmada bizi bomba ya¤muruna tuttular. Özellikle üzerimize üzerimize at›yorlard› bombalar›. Bu böyle bir
süre devam ettikten sonra bu sefer de itfaiye hortumlar›yla tazyikli su s›kmaya bafllad›lar. Bunun üzerine bir grup arkadafl
yaral› arkadafllar› alarak tekrar ko¤uflun alt›na girdiler. Oraya da bombalar at›ld›. Bu s›rada kap›y› kesmifller. Saat iki civar›nda
içeri girmeye bafllam›fllard›. Direniflimiz 7 saattir sürüyordu. Yaral› arkadafllar ko¤ufltan ç›kmaya çal›fl›rken, üzerlerine çat›dan
uzun namlulu silahlarla atefl aç›ld›. Arkadafllar›m›z havaland›rmaya ç›kt›¤›nda tazyikli su alt›nda bizim yan›m›za zorla
ulaflabildiler. Biz havaland›rman›n oras›nda toplanarak birbirimize kenetlendik. Bu saatlerde askerler ko¤ufllara girdiler ve
silahlar›n› üzerimize do¤rulttular. Bize parmaklar›yla iflaret ederek ‘Tek tek gelin, teslim olun’ diyorlard›. Teslim
olmayaca¤›m›z› söyledik. Yavafl yavafl bize yaklaflmaya bafllad›lar. Tek tek koparmaya çal›flt›lar. Zorla yerlerde sürükleyip bizi
koridora ç›kard›lar. Oradan ise bizi döverek büyük bir salona götürdüler. Bizi daha sonra tek tek hastanelere götürdüler.
Burada da üst aramas› yapt›rmad›¤›m›z için dövüldük. Bana ve Suna Ökmen’e tedavi kabul edip etmedi¤imizi sordular. Biz
de, ‘Hay›r etmiyoruz. Ölüm orucuna devam ediyoruz’ dedik. Ondan sonra bizi al›p tekrar ayn› salona getirdiler. Bir süre sonra
ise 14 kifliyi küçük bir ring arabas›na koyarak saatlerce üzerimiz tepeden t›rna¤a ›slak bir flekilde beklettiler. Hepimiz tir tir
titriyorduk. Tuvalet ve su ihtiyaçlar›m›z› karfl›lamad›lar. Böyle saatlerce bekledikten sonra Bak›rköy Tutukevi’ne getirdiler.
Burada ölüm orucuna devam ediyoruz.” 



Akflam saatlerinde ‹çiflleri Bakanl›¤›’ndan yap›lan
aç›klamada, Bart›n’dan 47, Ayd›n’dan 69, Ceyhan’dan
31, Malatya’dan 36, Çank›r›’dan 47 ve Nevflehir
Cezaevi’nden 4 olmak üzere toplam 234 tutuklu ve
hükümlünün Sincan F Tipi Cezaevi’ne sevkedildi¤i
bildirildi. Bayrampafla Cezaevi’ndeki operasyonun
akflam saatlerinde durdurulmas›n›n ard›ndan, burada
bulunan 140 tutuklu ve hükümlü Edirne F Tipi
Cezaevi’ne sevk edildi. Edirne F Tipi’ne ‹stanbul’un
yan› s›ra Çanakkale ve Bursa’dan da sevk yap›laca¤›
belirtildi. Çank›r› E Tipi Kapal› Cezaevi’nde de ölüm
orucunda bulunan mahkumlarla birlikte toplam 68
tutuklu ve hükümlünün de F tipi cezaevlerine sevk
edildi¤i aç›kland›. Bayrampafla ve Gebze
Cezaevlerinden ayr›ca 300 tutuklu ve hükümlü
Kocaeli F Tipi Cezaevi’ne sevkedildi. 

Meclis ‹nsan Haklar› Komisyonu üyesi FP Milletvekili
Mehmet Bekaro¤lu ise, Adalet Bakan› Hikmet Sami
Türk’ü kendilerini kullanmakla suçlad›. Bekaro¤lu,
“Adalet Bakan› Türk ve hükümet, bizi, herkesi aldatt›.
Bakan bizzat kendisi bu durumu hesaplam›fl, bizleri
de aldatm›fl” dedi. Bekaro¤lu, son olarak 17 Aral›k
günü Baflbakan Bülent Ecevit, DSP Genel Baflkan
Yard›mc›s› Rahflan Ecevit ve Baflbakan Yard›mc›s›
Hüsamettin Özkan’dan randevu istedi¤ini, yan›t
alamay›nca, 18 Aral›k günü Bakan Türk’le
görüfltü¤ünü söyledi. Bekaro¤lu, Türk’e “Müdahalenin
siyasi sorumlulu¤u çok a¤›r olur. Çok insan ölür.
Görüflmeleri tekrar bafllatal›m. Karfl› taraftan da talep
var” dedi¤ini, Türk’ün ise “Hay›r oyalama yap›yorlar”
yan›t› verdi¤ini anlatt›. Müdahalenin bafllad›¤›
saatlerde Türk’e ulaflmaya çal›flt›¤›n› ancak baflar›l›
olamad›¤›n› ifade eden Bekaro¤lu mahkumlar›n ‘F’
tipi cezaevlerine kal›c› olarak gönderildiklerinin
ortaya ç›kmas› durumunda ‹nsan Haklar› Komisyonu
üyeli¤inden istifa edece¤ini de kaydetti.

“Tutuklu ve hükümlülerin ölüm orucu tutmad›klar›na”
iliflkin iddialar› yan›tlayan TTB 2. Baflkan› Metin
Bakkalc› hekimlerin ölüm orucu süresince
haz›rlad›klar› muayene tutanaklar›nda, mahkumlarda
yüzde 20’ye ulaflan kilo kayb›, açl›ktan kaynaklanan
tansiyon, atefl ve yürüme bozuklu¤u saptand›¤›n›
söyledi.

Bu arada Çanakkale Cezaevi’ndeki operasyon 21
Aral›k, Ümraniye Cezaevi’ndeki operasyon ise 22
Aral›k günü sona erdi. Operasyonlar›n ard›ndan
Sincan, Edirne ve Kand›ra F tipi cezaevlerine
sevkedilen tutuklu ve hükümlülerin baz›lar›nda kurflun
ve flarapnel yaralar› bulundu¤u, baz›lar›nda kol, bacak
ve kafa kemiklerinde k›r›klar oldu¤u bildirildi. 

TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu Baflkan›
Hüseyin Akgül ve komisyon üyesi Mehmet Bekaro¤lu,
31 Aral›k günü Sincan F tipi Cezaevi’nde
incelemelerde bulundular. Bekaro¤lu daha sonra
yapt›¤› aç›klamada, flunlar› kaydetti:

“Yaral›larla ilgili hiçbir rapor al›nmam›fl, hastaneye
götürülenlerin hastanede raporlar› vard›r diye
düflünüyorum. Ama di¤erleri itile kalk›la, dövülerek
getirilmifller. Doktor kabaca flöyle bir bakm›fl ve sözlü
de¤erlendirme yapm›fl. Bunlar›n durumuna iliflkin
hiçbir rapor ya da kay›t yok. Çok say›da k›r›¤› olan
var, çürü¤ü olan var, ama raporu olan yok. Alç›l› kolu
baca¤› olan var ama rapor yok. Bence,
mahkumlardaki yaralar›n geçmesi bekleniyor. Biz,
bakanl›k üzerinden gelmeye çal›flsayd›k, mutlaka
engellenecektik. Avrupa’dan cezaevlerini incelemek
için gelecek olanlar›n da geç gelmesi için ellerinden
geleni yap›yorlar. Bu durum çok s›k›nt› ç›karacak.
Ama biz komisyon olarak bunlar› tutanaklara
geçiriyoruz” 

Komisyon Baflkan› Hüseyin Akgül ile birlikte
örnekleme yaparak 40 kifli ile görüfltüklerini anlatan
Bekaro¤lu, bu görüflmelerde sevk s›ras›nda dayak
yememifl bir mahkumun bulunmad›¤›n› saptad›klar›n›
söyledi. Bekaro¤lu, ölüm orucundaki bir mahkumda
çok derin yan›k izleri bulundu¤unu kaydederek,
“Ölüm orucu nedeniyle protein kayb› var. Yan›k
yaralar› derinlefliyor. Oral olarak tedavi kabul etmiyor.
Sadece pansuman yapt›r›yor. bu durumda olan pek
çok mahkum bulunuyor. Kötü haber almam›z an
meselesi” dedi.

Adalet Bakanl›¤›’n›n 2000 y›l› sonu itibar›yla ölüm
orucu ve açl›k grevlerine iliflkin verileri flöyle:

“41 cezaevinde 395 kifli ölüm orucu, 1118 tutuklu ve
hükümlü süresiz açl›k grevi, 

Sincan F Tipi Cezaevi: 103 kifli ölüm orucu, 165 kifli
süresiz açl›k grevi 

Edirne F Tipi Cezaevi: 99 kifli ölüm orucu, 192 kifli
süresiz açl›k grevi 

Kocaeli F Tipi Cezaevi: 28 kifli ölüm orucu, 159 kifli
ise süresiz açl›k grevini sürdürüyor.”

2000 y›l› sonu itibar›yla cezaevlerinde ölüm s›n›r›nda
bulunan 91 tutuklu ve hükümlünün adlar› flöyle: 

Vicdan fiahin, Semra Askeri, Gönül Aslan, Zehra
Kurtay, Ergül Acer, Ayfle Bafltimur, Ayfle Eren, Nazan
Y›lmaz, Kemal Alt›ngül, Tuncay Berber, Muharrem
Güzel, Daimi Atefl, Berna Ünsal, Esma Aslanbo¤an,
Murat Özten, Hakk› Alphan, Mahmut Mete, Ali Ekber
Do¤an, Havva Do¤an, Mustafa Erkan Çetin, Ali Koç,
Sevgi Erdo¤an, Ümit Kanl›, Bar›fl Y›ld›r›m, Suna
Ökmen, Ayla Özcan, Mesut Avc›, Abdullah Bozda¤,
Serhat Karadumanl›, Celal Alpay, Hatice Yürekli,
Recep Cingitafl, Kadir Kaya, ‹smet Ünver, Mehmet
Kan, Murat K›rsay, Orhan Gül, H›d›r Aç›kel, Haydar
Demir, Fatma Hülya Tümgan, Murat Targay, Hüseyin
Aslan, Ökkefl Karao¤lu, Hamit Süren, Ali Çolak,
Cengiz Soydafl, Tayyar Bektafl, Özgür Salt›k, Resul
Ayaz, Nebahat Polat, Yadigar Bayar, Ali R›za
Dermanl›, Çetin Can, Düzgün Zengin, Ahmet Y›lmaz,
Y›ld›z Gemicio¤lu, Ümüfl fiahingöz, Mehmet Zincir,
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Gülay Kavak, Muharrem Genç, Veli Günefl, Hasan
P›nar, Osman Osmana¤ao¤lu, Aliflan fianl›, Ali R›za
Demir, Durmufl Kurt, Mehmet Kerem, Cem Y›ld›z,
Özgür Ayr›lmaz, Yaflar Ya¤an, Servet Paksoy, Cihan
fieker, Temel Ça¤›rtekin, Özgür Soner, Muharrem
Kurflun, Erdal Ar›kan, Mesut Örs, Orhan Budak, Erdal
Çetinkaya, Ali Köçmen, Adil Kaplan, Özgür Koçak,
Yusuf Karaca, Sinan Eren, Suat Karabulut, Burhan
Gardafl, Fatma Ersoy, Erkan Kaya, Ali Karatafl ve
Hasan Hüseyin Mert.

Kurflun yaras› olmas›na karfl›n tedavisi yap›lmayan
tutuklular: 

Tayyar Sürül (sa¤ baca¤›nda kurflun yaras›), Bülent
Özdemir (üç kurflun yaras›), Serdar Karaçelik (kurflun
ya da flarapnel yaras›), Çetin Dönmez (kurflun ya da
flarapnel yaras›). 

4. 2. 2. Cezaevlerinde Ölümler

2000 y›l›nda cezaevlerinde düzenlenen operasyonlar
(19 Aral›k operasyonu dahil), mafya çat›flmalar›,
intiharlar, sa¤l›k gibi nedenlerle 56 kifli öldü. 19
Aral›k operasyonu ve mafya çat›flmalar› sonucu
cezaevlerindeki ölüm olaylar›, ilgili bölümlerde
anlat›lm›flt›r. 

Ali Er

Ali Er adl› adli tutuklu Bayrampafla Cezaevinde 16
Ocak günü, adli tutuklu Levent Kulabero¤lu ile
aras›nda ç›kan tart›flma sonucunda silahla vurularak
öldü.

Mehmet Dinçer

‹stanbul Bayrampafla Cezaevi’nde bulunan Mehmet
Dinçer adl› adli hükümlü 23 Ocak günü kendini
asarak intihar etti. Dinçer’in Af Yasas›’n›n
ç›kmamas›n› protesto amac›yla intihar etti¤i iddia
edildi. 

Yaser Kurto¤lu

1 Mart gecesi ‹stanbul Bayrampafla Cezaevi’nde
Y›lmaz Ça¤layan adl› adli tutuklunun, Yaser Kurto¤lu
adl› adli tutukluyu silahla öldürdü¤ü bildirildi.
Ça¤layan’›n, Kurto¤lu’nu kendisini dövdü¤ü için
öldürdü¤ü iddia edildi.

Ioan Ventuneac

‹stanbul Avc›lar’da C.A. (2) adl› çocu¤u tecavüz
ettikten sonra öldürdü¤ü iddias›yla tutuklanan Romen
uyruklu ‹oan Ventuneac, 1 Haziran günü Metris
Cezaevi’nde intihar etti. Di¤er mahkumlar›n
sald›r›s›ndan korunmas› amac›yla, yine tecavüz
suçundan tutuklanan bir baflka mahkumla birlikte
hücrede tutulan ‹oan Ventuneac’›n, battaniyesinin
kenarlar›ndan y›rtt›¤› fleritlerle kendisini ast›¤›
bildirildi. 

Ahmet Y›ld›z

Adana Kürkçüler Cezaevi’nde 3 Haziran günü Ahmet

Y›ld›z adl› adli hükümlü Nihat Pehlivan adl› adli
hükümlü taraf›ndan flifllenerek öldürüldü. 

Orhan Pala, Mahmut Boyac›o¤lu

Bayrampafla Cezaevi’nde 16 Haziran günü kapal›
görüfl s›ras›nda ç›kan silahl› çat›flmada Orhan Pala ve
Mahmut Boyac›o¤lu adl› adli tutuklular öldürüldü.
Mafya liderleri Alaattin Çak›c› ve Sedat Peker’in
adamlar› aras›nda ç›kt›¤› bildirilen olayda, Cenk
Kocaali, Bülent Elmac›, Fatih Eflne, ‹smet Karaman,
fienol Uran ve Osman Duran adl› tutuklular ile infaz
koruma memuru Savafl Turan ve Dursun Atalay adl›
cezaevi görevlisi yaraland›. Olayla iliflkisi oldu¤u
iddia edilen Osman Tabakdüzen adl› kifli 19 Haziran
günü ‹stanbul’da tutuklanarak Bayrampafla Cezaevi’ne
gönderildi.

Firuz Fethizade

PKK lideri Abdullah Öcalan’›n serbest b›rak›lmas› ve
cezaevindeki koflullar›n düzeltilmesini için 24 May›s
günü Ümraniye Cezaevi’nde Firuz Fethizade ve Reflat
Durgaz adl› kiflilerin kendilerini yakt›klar› bildirildi.
Fethizade kald›r›ld›¤› hastanede öldü.

Erdal Asal

Nevflehir E Tipi Kapal› Cezaevi’nde 23 Temmuz günü
adli hükümlü ve tutuklular aras›nda ç›kan kavgada
Erdal Asal adl› hükümlü flifllenerek öldürüldü. Olayda
Kadir Y›lmaz ve Sacit Çak› adl› hükümlüler ise a¤›r
yaraland›. Olaylar›n ard›ndan tutuklu ve hükümlülerin
5 hükümlüyü rehin ald›klar› ö¤renildi.

Murat Aslanhan

Zonguldak Beycuma Cezaevi’nde Murat Aslanhan
adl› adli tutuklunun 20 Temmuz günü cezaevinde
intihar etti¤i öne sürüldü. Cezaevinde merdiven
demirine kendini ast›¤› öne sürülen Aslanhan’›n
ölümünden bir gün sonra yarg›land›¤› davada
hakk›nda tahliye karar› verildi¤i bildirildi. Aslanhan’›n
avukat› Y›lmaz Gülflen, müvekkili ile bir ay önce
görüfltü¤ünü belirterek, intihar etmesinin inand›r›c›
olmad›¤›n› söyledi. Aslanhan’›n a¤abeyi Savafl
Aslanhan ise kardeflinin psikolojik tedavi görmek
amac›yla bulundu¤u Bayrampafla Cezaevi’nden
Beycuma Cezaevi’ne gönderilirken, ring arac›nda
askerler taraf›ndan, ko¤ufl duvar›na PKK Lideri
Abdullah Öcalan’›n resmini ast›¤› için dövüldü¤ünü
anlatt›¤›n› söyledi. 

Cuma Aktar

fianl›urfa Kapal› Cezaevi’nde Cuma Aktar adl› adli
hükümlü 22 Temmuz günü ko¤uflunda ölü bulundu.
Aktar’›n cesedinde darp izleri bulundu¤u belirtildi.
Aktar’›n cesedi otopsi yap›lmak üzere Adana Adli T›p
Kurumu’na gönderildi. 

Ali Kazan, Y›ld›ray K›rda

Bak›rköy Kad›n ve Çocuk Tutukevi içinde bulunan
Bak›rköy Adli T›p Kurumu Gözlem ‹htisas Dairesi’nde

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2000 Cezaevleri

146 Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›



akli dengelerinin yerinde olup olmad›¤›n›n anlafl›lmas›
için gözlem alt›nda tutulan Ali Kazan (18) ve Y›ld›ray
K›rda (16) adl› adli tutuklular, 25 Temmuz günü
yataklar›nda ölü bulundular. Fatih Oktay ve Fatih
Rençber adl› tutuklular taraf›ndan çarflafla
bo¤ulduklar› ileri sürülen Kazan ve K›rda’n›n cesetleri
Adli T›p Kurumu’na kald›r›ld›. Bak›rköy 1. Sulh Ceza
Mahkemesi taraf›ndan tutuklanan Oktay ve
Rençber’in, suçlamay› kabul ettikleri bildirildi.
San›klar›n, Kazan ve K›rda’y› birbirleriyle cinsel
iliflkiye girdikleri için öldürdü¤ü iddia edildi. 

Durdu Meriç

Bayrampafla Cezaevi’nde Durdu Meriç adl› adli
tutuklu Serkan Demir adl› adli tutuklunun silahl›
sald›r›s› sonucu öldü. 

Bilal Gülçeltik

Gümüflhane E Tipi cezaevinde, 7 Ekim günü adli
tutuklular aras›nda ç›kan kavgada yaralanan Bilal
Gülçeltik (19) adl› tutuklu 13 Ekim günü öldü. Tedavi
gördü¤ü Gümüflhane Devlet Hastanesi’nden taburcu
edildikten sonra cezaevine geri gönderilen Gülçelik’in
cesedi, Trabzon Adli T›p Kurumu’na gönderildi. 

Nizamettin Dal

Uflak E Tipi Cezaevi’nde bulunan adli hükümlü
Nizamettin Dal, 16 Ekim günü ç›kan bir kavgada,
di¤er mahkumlar taraf›ndan dövülerek öldürüldü.
Dayak sonucu komaya giren Dal’› mahkumlar›n
tedavi etmeye çal›flt›¤› ancak, Dal’›n 20 Ekim günü
öldü¤ü bildirildi. 

Sa¤l›k Sorunlar› Nedeniyle Ölenler

Murat Dil

At›l›m gazetesinden May›s ay› içinde yap›lan
aç›klamada, T‹KB üyesi oldu¤u iddias›yla ‹stanbul
DGM taraf›ndan 21 y›l 8 ay hapis cezas›na mahkum
edilen Murat Dil adl› siyasi tutuklunun yakaland›¤›
karaci¤er kanseri hastal›¤›na ra¤men tedavi edilmedi¤i
bildirildi. Bayrampafla Devlet Hastanesi’ne kald›r›lan
Murat Dil’e sadece a¤r› kesici verildi¤i kaydedilen
aç›klamada, alt› ay kadar önce hepatit B ve safra
kesesi iltihab› teflhisi konulan Murat Dil’in
karaci¤erinde ur olufltu¤u bildirildi. 

Avukat Mihriban K›rdök de Haziran ay› bafl›nda
yapt›¤› aç›klamada, Dil’in Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanunu (CMUK) 399. madde uyar›nca tedavi edilmesi
için Adalet Bakanl›¤› ve savc›l›¤a baflvurduklar›n›
bildirdi. Murat Dil’in a¤abeyi Niyazi Dil, kardeflinin
çok fazla kilo kaybetti¤ini ve bilincini yitirmeye
bafllad›¤›n› aç›klad›. Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk,
3 Haziran günü yapt›¤› aç›klamada, Dil’in tedavisinin
yap›laca¤›n› söyledi.

Ancak Avukat Sevim Akat 5 Haziran günü ‹HD
‹stanbul fiubesi’nde düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda,
Murat Dil’in sa¤l›k durumuna iliflkin Sa¤l›k Kurulu

Raporu’nda eksikler bulundu¤u gerekçesiyle tahliye
edilmedi¤i aç›klad›. Akat, Dil’in ‹stanbul Üniversitesi
Çapa T›p Fakültesi Hastanesi’nde yap›lan
muayenesinde “habis tümör nekroze görünümlü
hücreler” bulundu¤u, buna ra¤men hastane taraf›ndan
verilen Sa¤l›k Kurulu Raporu’nda eksiklikler
bulundu¤u gerekçesiyle Savc›l›¤›n tahliye ifllemlerini
bafllatmad›¤›n› ifade etti. Murat Dil’in annesi Zöhre
Bad29 ise o¤lu ile görüfltürülmedi¤ini belirterek,
askerlerin kendisine “O yatala¤› ziyarete mi geldin?”
dediklerini aktard›. 

8 Haziran günü Bayrampafla Cezaevi Hastanesi’nden
Adli T›p Kurumu’na getirilen Dil’e Adli T›p Kurumu 3.
‹htisas Dairesi’nin olumlu rapor vermesi üzerine,
Dil’in cezas›n›n infaz›, CMUK 399. maddesi uyar›nca
1 y›l süreyle ertelendi. Dil, ‹stanbul Beyo¤lu E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi’nde tedavi alt›na al›nd›. 

9 Haziran günü ‹stanbul Bayrampafla Cezaevi’nden
tahliye edilen Murat Dil, 6 Temmuz günü öldü.

Halef Özer

Ayd›n E Tipi Cezaevi’nde bulunan Halef Özer (70)
adl› siyasi hükümlü 30 Ocak günü öldü. Kalp, prostat,
fleker ve yüksek tansiyon gibi rahats›zl›klar› bulunan
Halef Özer’in tedavisi için 1998 y›l›nda ‹HD
taraf›ndan kampanya aç›lm›flt›. Birçok kez hastaneye
kald›r›lan ve “cezaevinde tedavi edilemeyece¤i”
yönünde rapor verilen Halef Özer için Adli T›p
Kurumu’na yap›lan baflvurular sonuçsuz kalm›flt›.

Cezaevlerinde Ölüm Davalar›

Mustafa Duyar

9 Ocak 1996 tarihinde ifladam› Özdemir Sabanc› (55),
Haluk Görgün (43) ve sekreter Nilgün Hasefe’nin (40)
öldürülmesi nedeniyle yarg›lanan ve 15 fiubat 1999
tarihinde Afyon Kapal› Cezaevi’nde itirafç› Mustafa
Duyar’›n öldürülmesinden sorumlu oldu¤u iddias›yla
Nuri Ergin, Vedat Ergin ve Ahmet Yargüder hakk›nda
aç›lan davaya, 2000 y›l›nda devam edildi. Davan›n
san›klar›ndan Yargüder’in May›s ay› içinde öldürme
emrini “Yeflil” kod adl› Mahmut Y›ld›r›m ve Afyon
Cezaevi yetkilileri Osman Sert ve Sefer Aksu’dan
ald›¤›n› iddia etmesinin ard›ndan Adalet Bakanl›¤›,
Afyon Cezaevi yetkilileri hakk›nda idari soruflturma
bafllatt›.

Davan›n 18 Ekim günü DGM’de yap›lan duruflmada,
soruflturman›n takipsizlikle sonuçland›¤› aç›kland›.
Nuri ve Vedat Ergin’in duruflmalara kat›lmad›¤› dava,
2000 y›l› içinde sonuçlanmad›. 

Engin Huylu

Engin Huylu adl› siyasi hükümlünün tedavi edilmedi¤i
için 6 fiubat 1999 tarihinde ölmesinden sorumlu
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29 Murat Dil’in serbest b›rak›lmas› için 6 Haziran günü bas›n
aç›klamas› yapmak isteyen 20 tutuklu yak›n› polisler taraf›ndan
dövülerek gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar aras›nda Murat Dil’in
annesi Zöhre Bad ve kardefli Niyazi Dil’in de bulundu¤u bildirildi.



olduklar› iddias›yla Nisan ay›nda 8 cezaevi görevlisi
hakk›nda “görevi ihmal” suçlamas›yla dava aç›ld›.
Huylu ailesinin avukat› Ender Büyükçulha’n›n cezaevi
görevlileri hakk›nda daha önce yapt›¤› suç duyurusu
üzerine, Cezaevi 2. müdürlerinden Hürrem Yaz›han
hakk›nda “görevini ihmal etti¤i” suçlamas›yla dava
aç›lm›fl, di¤er cezaevi görevlileri hakk›nda takipsizlik,
cezaevi doktorlar› hakk›nda ise görevsizlik karar›
verilmiflti. Ancak, Ender Büyükçulha’n›n bu karara
itiraz› üzerine, Sungurlu A¤›r Ceza Mahkemesi
takipsizlik karar›n› iptal etti. Çank›r› Cumhuriyet
Savc›l›¤›, yeniden yap›lan soruflturma sonucunda
Cezaevi Müdürü Ali R›za Y›ld›r›m, 2. müdürler
Nevzat Koraman, Hürrem Yaz›han, ‹brahim Fak›, Aziz
Gürer, Düzgün Çakmak, cezaevi hekimi Selim Engez
ve cezaevi hastabak›c›s› Hüseyin Kafl hakk›nda
TCY’nin 230. maddesi uyar›nca dava açt›. Davada,
san›klar hakk›nda 3 aydan bir y›la kadar hapis cezas›
verilmesi istendi. 

6 Nisan günü Çank›r› Asliye Ceza Mahkemesi’nde
bafllayan davada ifade veren cezaevi hastabak›c›s›
Hüseyin Kafl, hasta mahkumlar›n sevklerine genellikle
hekimlerin karar verdi¤ini, ancak Huylu’nun cezaevi
arac› ile Ankara’ya götürülmesine ise “güvenlik”
gerekçesiyle jandarmalar›n karar vermifl olabilece¤ini
söyledi. Kafl, Engin Huylu’nun durumu hakk›nda
“koma halindeydi, sedyede yat›yordu, aya¤a kalkacak
durumu yoktu” dedi. Dava, 2000 y›l› içinde
sonuçlanmad›.

Bu arada Çank›r› ‹l ‹dare Kurulu da May›s ay› içinde
Huylu’nun ölümü nedeniyle Çank›r› Devlet
Hastanesi’nde görev yapan Cüneyt Uzunlar ve Selim
Engez adl› hekimler hakk›nda soruflturma aç›lmas›na
izin verdi. Huylu’nun gere¤i gibi muayene edilmedi¤i,
kendisine yanl›fl teflhis konuldu¤u belirtilen kararda,
flöyle denildi:

“Hükümlü Engin Huylu, 27 Ocak 1999’da sürekli bafl
a¤r›s› flikayetiyle Çank›r› Devlet Hastanesi Nöroloji
Poliklini¤i’ne getirilmifltir. Poliklinik doktoru Cüneyt
Uzunlar taraf›ndan reçete yaz›larak geri gönderilen
Huylu, 5 fiubat 1999’da tekrar rahats›zlanmas› sonucu
acil servise getirilmifl, burada Dr. Soner Ifl›k taraf›ndan
hiçbir tetkik ve tedavi yap›lmadan reçete yaz›larak
taburcu edilmifltir. Maktul Huylu, Adli T›p Grup
Baflkanl›¤› raporundan anlafl›laca¤› üzere fenalaflmas›
sonucu kald›r›ld›¤› Ankara Numune Hastanesi’nde
akci¤er iltihab›na ba¤l› solunum ve dolafl›m
yetmezli¤inden ölmüfltür. Bu rapordan da anlafl›laca¤›
gibi, her iki doktor da Huylu’nun hastal›¤› hakk›nda
do¤ru teflhis koymam›fl, hastaya yeterli ilgiyi
göstermemifl, görevlerini tam olarak yapmam›fl ve
hastan›n ölümüne sebebiyet vermifltir. Dr. Uzunlar ve
Ifl›k hakk›nda 4483 say›l› yasan›n (Memurin
Muhakemat›) 3-b maddesi gere¤ince soruflturma izni
verilmesine karar verilmifltir”

Uzunlar ve Engez hakk›nda Çank›r› Asliye Ceza
Mahkemesi’nde aç›lan ikinci dava da, 2000 y›l› içinde
sonuçlanmad›. 

Cezaevi Davalar›

Ankara Merkez Kapal› Cezaevi (Ulucanlar)

Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’ne 26 Eylül 1999
tarihinde düzenlenen operasyonda, 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 adl› mahkumlar›n silahla ya da dövülerek
öldürülmesini araflt›rmak amac›yla Meclis ‹nsan
Haklar›n› Araflt›rma Komisyonu bünyesinde kurulan
alt komisyon, 2000 y›l› içinde çal›flmalar›n› sürdürdü.
Ancak fiubat ay›nda bir aç›klama yapan TBMM ‹nsan
Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu Baflkan› Sema
Piflkinsüt, alt komisyonun ölen mahkumlar›n Adli T›p
Kurumu’nda çekilen foto¤raflar›n› ve Adalet Bakanl›¤›
ile mahkumlar aras›nda yap›ld›¤› söylenen protokole
ulaflamad›¤›n›, cezaevleri konusunda Meclis’te daha
önce haz›rlanan raporlar›n da komisyona
gönderilmedi¤ini söyledi. 

May›s ay›nda yeniden çal›flmalar›na bafllayan
Komisyon’un haz›rlad›¤› rapor, 29 Haziran günü
aç›kland›. Raporda, olay›n planl› yap›ld›¤› belirtilerek,
“Müdahale için günlerce haz›rlan›lm›fl, yeterli say›da
personel getirilmifl, hatta özel harekat birli¤inden de
takviye al›nm›flt›r. Cezaevindeki tutuklu ve
hükümlülerin can güvenli¤i devlete, dolay›s›yla da
güvenlik güçlerine emanet edilmifltir, yani bu
operasyonda ölen insanlar›n can güvenli¤inden devlet
sorumludur” denildi. 

Olayda yaralananlar›n tedavisinin geciktirildi¤i ve
hastaneye kald›r›lan mahkumlar›n tedavileri
tamamlanmadan cezaevine geri götürüldüklerinin
belirtildi¤i raporda, katliamda, üç mahkumun av
tüfe¤i ile öldürülmüfl olmas›na dikkat çekilerek, “‹ddia
edildi¤i gibi tutuklular, av tüfe¤i ile üç arkadafllar›n›
öldürmüfl iseler niçin av tüfe¤i ile güvenlik güçlerine
atefl etmemifllerdir” sorusu soruldu. 

Dava Süreci

Katliamdan kurtulan 85 mahkum hakk›nda 1999 y›l›
içinde dava aç›ld›. ‹ddianamede, san›k mahkumlar›n
“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 vermek”
suçlar›ndan yarg›lanmas› istendi. 

Ankara 5. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde aç›lan dava, 22
fiubat günü bafllad›. Mahkeme Heyeti, dava dosyas›n›,
görevsizlik karar› vererek DGM’ye gönderdi. Dosyay›
inceleyen Ankara DGM’nin 9 Nisan günü görevsizlik
karar› verdi¤ini aç›klamas› üzerine, dosya, davaya
hangi mahkemenin bakaca¤›n›n belirlenmesi amac›yla
Yarg›tay’a gönderildi. Yarg›tay da davay› yeniden
Ankara 5. A¤›r Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.  

24 Ekim günü yap›lan duruflmada ifade veren Y›ld›r›m
Do¤an, olay günü saat 06.00’da hamama
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götürüldü¤ünü belirterek, burada delici ve kesici
aletlerle vücutlar›n›n kesildi¤ini, aç›k yaralar›na
içeri¤ini bilmedikleri kimyasal bir maddenin
sürüldü¤ünü anlatt›. Operasyonda tutuklular›n
isimlerinin anons edilerek hamama al›nd›¤›n› ve
burada ateflli silahlarla öldürüldüklerini belirten
Y›ld›r›m Do¤an, mahkumlarda silah ve benzeri aletler
bulunmad›¤›n› söyledi. 

Tutuklu san›klardan Devrim Turan da “Ko¤uflun
havaland›rmas›na giren askerler, küfürler savurarak,
üzerimize tafl ve gaz bombalar› att›lar. Ellerindeki
demir kancalarla bize vuruyorlard›. Ben de olaylarda
yaraland›m. Gaz bombas›n›n etkisinden nefes bile
alam›yorduk. Silah sesleri geliyordu. A¤z›m›za,
burnumuza biber gaz› s›k›yorlard› ve cinsel tacizde
bulunuyorlard›. Bizi sonra görüfl yerlerine ald›lar ve
oradan da baflka cezaevlerine gönderdiler” dedi. 

San›klar, kendilerine iflkence yapan görevlilerin isim
ve eflkallerini de verdiler. San›klardan Cemaat Ocak’›n
sara krizi geçirmesine ra¤men iflkenceye devam
edildi¤ini anlatan di¤er san›klar, bir askerin silah›n›
üzerlerine do¤rultmas› üzerine bir subay›n,
“Kad›nlardan ölü istemiyorum” diye ba¤›rd›¤›n›
söyledi. Operasyondan sonra 25 gün tutulduklar›
hücrelerde de iflkence gördüklerini belirten san›klar,
gardiyanlar›n iflkencelerin ard›ndan ‘alk›fl ve ›sl›klarla’
kutlama yapt›¤›n› söylediler.

San›k Saime Örs ise olaylardan bir gün sonra
Ulucanlar Cezaevi’ne konuldu¤unu, dolay›s›yla o
geceki olaylarda bulunmas›n›n mümkün olmad›¤›n›
söyledi. Tutuklular operasyona neden oldu¤u iddia
edilen tünelin cezaevi yönetimi taraf›ndan kaz›lmas›n›
hücrelerin penceresinden gördüklerini söylediler.
San›k Cemaat Ocak’›n, kendisine iflkence yapan Dilek
isimli gardiyan›n duruflma salonunda bulundu¤unu
aç›klamas› üzerine Avukat Zeki Rüzgar, gardiyan›n
kimlik tespitinin yap›lmas›n› istedi. Bu s›rada
jandarmalar gardiyan› gizlice salondan kaç›rd›. Bunun
üzerine mahkeme heyeti ile avukatlar aras›nda
tart›flma ç›kt›. Mahkeme Baflkan›, Ocak’›n suç
duyurusu talebinin dava sonunda de¤erlendirilmesini,
di¤er taleplerin ise reddedilmesini kararlaflt›rd›. 

5 Aral›k günü yap›lan duruflmada ölüm orucunun 41.
gününde olan Hatice Yürekli savunmas›n› yapt›.
Yürekli, “F tipi cezaevleri ve DGM’lerin kapat›lmas›n›,
Terörle Mücadele Yasas›’n›n kald›r›lmas›n›,
rahats›zl›klar› olan arkadafllar›n›n sal›verilmesini ve
çeflitli cezaevlerinde olaylara kar›flan cezaevi
görevlilerinin yarg›lanmalar›n› istediklerini” söyledi.
Daha sonra Mahkeme Baflkan›’n›n, san›klardan Fatma
Hülya Tümgan’›n da ölüm oruçlar›na iliflkin
dilekçesini okumak istemesine izin vermemesi,
avukatlar ve mahkeme heyeti aras›nda gerginlik
yaratt›. 

Mahkeme Baflkan›’n›n Tümgan’a “Siz flimdi hepsini
söyleyeceksiniz, sonraya ne kalacak. Savunma

bitmifltir, tamam” demesi üzerine, san›k avukatlar› bu
sözlerin tutana¤a geçirilmesini istedi. Yaman’›n
sözlerinin tutana¤a farkl› geçirilmesi üzerine Avukat
Zeki Rüzgar, heyetin tarafs›z olmad›¤›n› belirterek,
redd-i hakim talebinde bulundu. Duruflmaya verilen
aradan Mahkeme Heyeti, “San›k avukatlar›
mahkemeye güvensizlik beyan ettiklerinden,
mahkeme heyeti olarak davaya bakmaktan
çekildiklerini ve dosyan›n redd-i hakim talebi
do¤rultusunda karar vermek üzere Ankara 6. A¤›r
Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine” karar verildi¤ini
aç›klad›. 

Bu arada tutuklu yak›nlar› ve avukatlar› da Haziran
ay›nda katliama kat›lan 150 jandarman›n
yarg›lanmas›na gerek olmad›¤› yönündeki karara itiraz
etti. Tutuklu yak›nlar› taraf›ndan Ankara Bölge ‹dare
Mahkemesi’ne yap›lan itirazda, Valilik taraf›ndan
al›nan kararda, jandarmalar›n idari görevli say›larak
“Men-i Muhakeme karar›” verildi¤i ifade edildi. ‹tiraz
dilekçesinde, soruflturma yap›lmayan Metin
Abdurrahmano¤lu, fievket Süner, Mehmet ‹fller, Ahmet
Özkan ve Kubilay Uçar adl› jandarmalar›n, tutuklular
aleyhine aç›lan davada ‘ma¤dur’ olarak gösterildi¤i,
böylece operasyona kat›ld›klar›n›n kan›tland›¤›
savunuldu. Ankara Bölge ‹dare Mahkemesi itiraz›
kabul ederek, Valilik taraf›ndan verilen “Men-i
Muhakeme karar›”n› kald›rd› ve 13’ü subay toplam
161 asker hakk›nda soruflturma aç›lmas›na karar verdi. 

Katliamdan Kurtulanlar

Tutuklu yak›nlar› ve avukatlardan al›nan bilgilere göre
Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’ndeki katliamdan
yaral› olarak kurtulan mahkumlar›n sa¤l›k durumlar›na
iliflkin Temmuz ay› itibar›yla bilgiler flöyle:

Enver Yan›k: Sol baca¤›ndan iki kurflun yaras› alan
Yan›k’›n beyninde rahats›zl›k oldu¤u ifade edildi.
Tedavisinin Ankara Numune Hastanesi’nde sürdü¤ü,
ancak ilgili bölüme sevk edilmedi¤i ö¤renildi. 

Sevinç fiahingöz: S›rt›nda, çi¤neme ve darptan
kaynaklanan yo¤un ekimoz oldu¤u belirtilen
fiahingöz, Ulucanlar Cezaevi’nde ve tedavi edilmiyor. 

Halil Do¤an: Vücudunda halen operasyondan kalma
saçma taneleri bulunuyor. Tüy dökülmesinin
görüldü¤ü Do¤an, sevk edildi¤i Ceyhan Cezaevi’nde
tedavi görmüyor. 

Nihat Konak: Kangren tehlikesi olan Konak’›n
ameliyat edilmesi gerekiyor. 

Savafl Kör: Operasyonda parmaklar›n› kaybetti.
Kafas›nda darp, burnunda k›r›k, kalçada çatlak tespit
edildi. S›rt›ndan mermi yiyen Kör’ün tedavisi
yap›lmad›.

4. 2. 2. 1. Mafya Eylemleri

Siyasi tutuklu ve hükümlülerin kald›¤› cezaevlerine
yönelik bask›lar›n artt›¤›, operasyonlar›n düzenlendi¤i,
mahkumlar›n öldürüldü¤ü 2000 y›l›nda yeralt›
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dünyas›n›n üyeleri ise kald›klar› cezaevlerinde d›flar›y›
aratmayacak flekilde yaflad›lar. Yurtd›fl›nda tutuklu
bulunan mafya üyelerinin Türkiye’ye gelmek
istemesini de¤erlendiren Tüm Yarg›-Sen Genel
Baflkan› Tekin Y›ld›z, “Neden gelmek istemesinler,
cezaevi müdürleri emirlerinde, infaz koruma
memurlar›n› hizmetçi gibi kullan›yorlar, ayaklar›na

kad›n bile götürülüyor. Her türlü teknolojik olanaktan
yararlan›yorlar. Bunlar sivil hayatta bile mümkün
olmayan fleyler” dedi. Cezaevlerine silah ve cep
telefonu sokan mafya üyeleri, bunlar bulundu¤unda
“Kendileri veriyor, kendileri al›yorlar. Üç bin dolar
veririz bir tane daha getirtiriz” deme cesaretini bile
buldular.
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Devlet huzurunda Racon (Tuncay Özkan/Radikal/23.03.2000)

Babalar birbirlerine devlet korumas› alt›nda meydan okuyor. Cezaevlerinde k›yas›ya bir rant ve soka¤a hakim olma savafl›
yaflan›yor. Buna seyirci kalanlar ise rant savafl›ndan pay alanlard›r

‘‹t de ölse kardan, kurt da ölse kardan.’

‘‹ti ite k›rd›ral›m.’

Bu sözler son günlerde cezaevlerindeki mafya dalaflmalar›n›n görevliler gözündeki alg›lan›fl biçimini ortaya koyan yaklafl›m›n
sloganlar›. Duyduklar›m›z mafya babalar›n›n naralar› de¤il asl›nda. Türkiye’de cezaevi ve yarg› sistemine inen en büyük
darbenin sesleri. Çeteler karfl›s›nda cezaevlerinde çaresizlik ve bitiflin ifadeleri. (...)

(...) Cezaevlerini hükümlülerin yönetimine b›rakan anlay›fllar›n sona ermesi gerekiyor. Cezaevlerini babalar ve çeteler aras›nda
pay eden, böylece sorunlar› engelledi¤ini sanan anlay›fllar›n sonucudur gelinen nokta. Adalet Bakanl›¤›’n› yöneten
zihniyetlerin yol açt›¤› erozyondur karfl›m›zda duran. ‘Af ç›kartal›m da kurtulal›m’ diye bütün bürokrasi ve siyasilerin
ba¤›rmas›n›n baflka bir nedeni yok ki. Yönetemiyoruz, sahip olam›yoruz diyemeyecekleri için af ç›ks›n diyorlar. Birbirlerini
öldürmelerinden medet umuyorlar. 

Pisli¤i hal› alt›na itiyorlar

Pisli¤i hal› alt›na iter gibi, sokaklara ak›tmaya çal›fl›yorlar. Kap›lar› güya temiz kalacak. Kafalar›n› ne kadar sert bir kayaya
vurduklar›n› dün anlamad›lar, bugün de anlamazlarsa yaz›k oldu¤unun resmidir bu ülkeye. Çete liderleri, mafya babalar›
karanl›k dünyan›n koridorlar›nda kendilerine yol açan, yer gösteren siyasetçilerle, onlar›n bürokratlar›yla, devlet içindeki
güvenlik çeteleriyle, ifladamlar›yla etmediklerini b›rakmazlar. Devleti soyarlar. Soyanlar› haraca ba¤larlar. Onlar da döner yine
devleti soyar. (...)

(...) Çak›c› çat›flacakt›r

Alaattin Çak›c›’n›n eski dostlar› olan Susurluk çetesinin ünlüleri Eskiflehir Cezaevi’nde Alaattin Çak›c› için adam öldürecekler.
Bunu deneyecekler. Nereden mi biliyorum? Olaylara bak›n anlars›n›z. Nuri Ergin (Nurifl), Eskiflehir’de Haluk K›rc› ve Yaflar
Öz’ün sald›r›s›na u¤rad›. Oradan Kartal’a geldi. Çak›c›’n›n ye¤eni ve en yak›n adam› olan Kenan Ali Gürsel’i öldüren Hakan
Çillio¤lu Eskiflehir’e yolland›. Kartal Cezaevi’nde Nuri Ergin ile Çak›c› birbirlerine has›mlar. Eskiflehir Cezaevi’nde Özdemir
Sabanc›’n›n katili Mustafa Duyar’› vuran Ahmet Yargüder, Nuri Ergin’in adam›yd›. Jandarmadan kaçt›. fiimdi sokaklarda
talimat bekliyor. Çak›c›’ya ne diyor Ergin, sen önce intikam›n› almay› baflar, sonra gel bizle u¤rafl. Yan›t basit olacakt›r. Çak›c›,
Eskiflehir Cezaevi’nde ve d›flarda hem ye¤eninin, hem kardeflinin vurulmas›ndan sorumlu kiflilerle çat›flacakt›r. Deste¤i eski
ülkücü dostlar›ndan al›r. Susurluk’la dayan›fl›r. Sedat ve Vedat fiahin’den yard›m al›r. Sedat Peker de haz›r kuvvet olarak kendi
taraf›n› belli eder. Ortal›k kan gölüne döner. 

Çözüm hukukta

Bu çat›flmadan, ‘bunlardan kurtuluruz’ umudunu tafl›yanlar yan›l›rlar. Çözümü hukukta ve adalette aramak gerekir. Gerisi kan
ve kavgadan baflka bir fley getirmez. Hukuku ve devlet otoritesini zedeler. ‘Nas›l olsa af kap›da’ izlenimi de bu çat›flmalar›
art›r›c› bir faktördür.

Mafya istedi mi hükümet kurduruyor, istedi mi y›k›yor. Türkiye’de hukukun can çekiflmesini sona erdirmek için ne yap›l›yor?

Babalar hem de devlet korumas› alt›nda meydan okuyorlar. Ba¤›ra ba¤›ra. Korkak ve cahil olduklar› için bunlar›n ekme¤ine
ya¤ süren görevliler var. Son günlerde toplumun geneline hakim olan hukuksuzluk anlay›fl›n›, mektuplar› yoluyla bir kara
hançer gibi adliyenin en önemli birimine; cezaevlerine saplad›lar. Cezaevlerinde devletin ve hukukun korumas› ve kollamas›
alt›nda bulunan mafya ve çete reisleri bu mektuplardaki sözleriyle asl›nda birbirlerine de¤il, devlete ve hukuka baflkald›r›p
‘racon’ kesiyorlar. Neden mi? Çünkü cezaevlerinde bir rant ve soka¤a hakim olma savafl› yaflan›yor da ondan. Buna seyirci
kalanlar bu rant savafl›ndan pay alanlard›r. 

‘Sizi öldürtecek’ dedi

Görevliler suskun. Mafyan›n mektuplar›n› tafl›yorlar. Savunma hakk›n›n kutsall›¤› üzerinde yaflayan avukatlar, Türkiye
üzerindeki bu büyük karanl›¤›n posta kutusu oldular. Yaz›k. Bir hafta önce Kartal Cezaevi’nden ziyaretime gelen avukat, ezile
büzüle “Sizi öldürtecek” dedi. Kendisi de daha önce ayn› mafya babas›n›n kurflunlar›n› yiyen ama sonra yine de onu
savunmak zorunda kalan avukata bakt›m, ac›d›m. Bana bir mafya babas›n›n öldürülece¤ime dair mesaj›n› getirmek görevi bir
avukata m› düflmeli? Hukuk ad›na yüzüm k›zard›. O avukat›n içinde bulundu¤u açmaz› gözlerinden okudum. Sordum,
“Neden öldürülecek miflim?” “Yaz›lar›n›z ve yay›nlar›n›z” dedi. Hakl›l›¤›m› dile getirdi. Çaresizli¤ini aktard›. 

Haberciyim, iflimi yapar›m

Avukata, “Gidin ona söyleyin. Benim kimseyle husumetim yok. Haberci iflini yapar sonucuna katlan›r. O da ne yaparsa
sonucuna katlan›r. Öyle her öldürece¤im diyenin sözüyle haberden, dünya görüflünden vazgeçilmez. Bu ülkede ölümü göze
almadan, buralarda durulur mu? E¤er yanl›fl ve yalan diyorsa belgesini yollar, aç›klamas›n› yapar, bakar düzeltiriz. Gerisi beni



Mafya üyelerinin cezaevlerindeki eylemlerine iliflkin
baz› olaylar flunlar: 

Bayrampafla ve Kürkçüler Cezaevleri

“fiirinler Çetesi” olarak bilinen gruptan 4 kiflinin
Adana Kürkçüler Cezaevi’nden Gaziantep Cezaevi’ne
gönderilmek istenmesi üzerine 23 Ekim günü sabah
saatlerinde olaylar ç›kt›. Ko¤ufllar›n› atefle veren
tutuklular daha sonra isyan› “af talebi”ne
dönüfltürerek, 21 gardiyan ve tutuklulardan Yasin
Alt›nbafl’› rehin ald›lar. Jandarmalar›n sis ve
gözyaflart›c› bombalar atarak ko¤ufllara girdi¤i
olaylarda 3 mahkumun yaraland›¤› belirtildi. Akflam
saatlerinde ko¤ufllardaki yang›n söndürülürken,
kurduklar› barikatlar› kald›rmayan mahkumlar›n baz›
bas›n kurulufllar›n› arayarak “Bu eylemimizi af
ç›kmamas› halinde 29 Ekim’e kadar sürdürece¤iz. 50
kiflilik de intihar timi seçtik” dedikleri bildirildi.

Af talep eden di¤er mahkumlar›n da kat›lmas› ile
büyüyen olaylarda 24 Ekim günü ö¤le saatlerinde 6
gardiyan serbest b›rak›ld›. 25 Ekim günü cezaevine
operasyon düzenlenmesine karar verilmesinin
ard›ndan 15 gardiyan› serbest b›rakan mahkumlar,
eylemlerini sona erdirdi. Kas›m ay› içinde isyana
kat›lan 74 mahkum hakk›nda Adana Cumhuriyet
Savc›l›¤› taraf›ndan dava aç›ld›. Haz›rlanan
iddianamede, isyan› yönettikleri öne sürülen Ali
Aksoy, Mahmut Kurt, Mehmet Y›lmaz ve R›dvan
Demir’in de aralar›nda bulundu¤u san›klar›n “isyan,
hürriyeti tahdit ve kamuya ait binalar› yakmak”
suçlamalar›yla 5 y›ldan 12 y›la kadar hapis cezas›na
mahkum edilmesi istendi.

Bu arada ‹stanbul Bayrampafla Cezaevi’nde de 20
Ekim günü 225 tutuklu ve hükümlünün sevkedilmesi
üzerine bafllayan gerginlik de 23 Ekim günü akflam
saatlerinde isyana dönüfltü. Sevklerin durdurulmas›n›
ve gönderilen adli tutuklu ve hükümlülerin geri
getirilmesini talep eden mahkumlar, 16 gardiyan›
rehin ald›. Af ç›kart›lmas› ve cezaevlerindeki koflullar›
protesto etmek için ç›kt›¤› belirtilen isyan, Baflsavc›
Ferzan Çitici ile yap›lan görüflmelerden sonra sona
erdirildi. 

Uflak Cezaevi

“Karagümrük çetesi” olarak bilinen yeralt› dünyas›n›n
tan›nan isimlerinden “Nurifl” takma adl› Nuri Ergin,
kardefli Vedat Ergin ve adamlar› cezaevine nakledilen

Orhan Cemal Yeflilkaya, Varol Özdemir, Reflat Taflç›,
Faik Ya¤›, Erol Neflet, Ahmet Sinan Össar›, Nihat Ya¤›
ve Murat Ery›lmaz adl› mahkumlar›n kendilerini
öldürmek için Alaaddin Çak›c› taraf›ndan gönderildi¤i
iddias›yla 1 Kas›m akflam› saat 20.30 s›ralar›nda isyan
bafllatt›. Silahl› olduklar› belirtilen Ergin ve adamlar›, 8
tutukluyu ko¤ufllar›ndan ald›lar. Olaya müdahale
etmek isteyen Cezaevi Müdürü Mustafa Kurt, 4
yard›mc›s›, 16 infaz koruma memuru, 8 hizmetli ve
baz› mahkumlar da isyan s›ras›nda rehin al›nd›. 

Aral›kl› olarak silah seslerinin geldi¤i cezaevi,
jandarma taraf›ndan ablukaya al›nd›. Bu s›rada Ergin
ve adamlar› alt› tutukluyu “öldü” diyerek pencereden
avluya att›lar. Ancak mahkumlardan ikisinin öldü¤ü,
di¤erlerinin yaral› oldu¤u anlafl›ld›. Bu mahkumlardan
biri de hastanede öldü. 

2 Kas›m günü sabah saatlerinde Uflak Valisi Ayhan
Çevik ve Jandarma Komutan› Albay Canan Türkan,
megafonla Ergin ve adamlar›na teslim olmalar›
ça¤r›s›nda bulundular. Bunun üzerine öldürülen iki
mahkumun daha cesedi avluya at›ld›. Bu arada Ergin
ve adamlar› taraf›ndan rehin tutulan Cezaevi 2.
Müdür Yard›mc›s› Ersin Y›lmaz, camdan atlay›p
kaçarken yaraland›. ‹syan›n›n sona erdirilmemesi
üzerine ö¤le saatlerinde bafllat›lan ve akflam saatlerine
kadar süren operasyon ise sonuçsuz kald›. 

Adalet Bakanl›¤›’ndan yap›lan aç›klamada,
mahkumlar›n bugün 3 Kas›m sabah› isyana son
vereceklerini aç›klad›klar›, teslim olmamalar›
durumunda operasyona devam edilece¤i bildirildi.
Aç›klamada, yetkililerin tüm ça¤r›lar›na karfl›n 1
Kas›m günü gece yar›s›ndan sonra baz› rehin
tutuklular›n iflgal alt›ndaki idari büro penceresinden
at›lmaya baflland›¤›, tutuklulardan birinin
öldürüldükten, üçünün silahla yaraland›ktan, birinin
de dövüldükten sonra binadan at›ld›¤›, hastaneye
kald›r›lan bu yaral›lar›n da ölmesi sonucu toplam ölü
say›s›n›n befle ulaflt›¤› belirtildi. Ölen mahkumlar›n
adlar›n›n Reflat Taflç›, Orhan Cemal Yeflilkaya, Erol
Neflet, Nihat Ya¤› ve Faik Ya¤› oldu¤u belirtilen
aç›klamada, yaral›lardan Metin Erdo¤an, Mustafa
Özder, Metin Güney, Kenan Alt›nsabah, Varol
Özdemir, Hasan Düz, Murat Ery›lmaz ve Ünal
Genç’in kimliklerinin tespit edildi¤i bildirildi. ‹syana
kat›lanlar›n bir infaz koruma memuru ile bir
hükümlüyü de serbest b›rakt›¤› belirtilen aç›klamada,
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de¤il onu ba¤lar” dedim.

Avukat ç›kt› gitti. (...)

(...) Düflünün Alaattin Çak›c› ve Nurifl lakapl› Nuri Ergin’in söylediklerini. ‹kisi de Kartal Cezaevi’nde. ‹kisi de devletin ve
hukukun korumas›nda. Ama karfl›l›kl› mektuplar›yla ne demeye getiriyorlar, “Biz nerede olursak olal›m, hukuk da devlet de
bize v›z gelir. Biz a¤z›m›za geleni söyleriz. Can›m›z ne isterse onu yapar›z.”

Her fleyi o kadar ucuzlatt›lar ki hukuk ayaklar alt›nda. Devlet, mafyan›n tehdidine dur diyemiyor. Birileri iti ite k›rd›ral›m
olsun bitsin diyor. Ama cezaevlerinde yaflanan ve bundan sonra artarak yaflanacak olan olaylar asl›nda hukukumuzdan geri
kalanlar›n› da yok ediyor. Yar›n Eskiflehir, Kartal ve di¤er cezaevlerinde akacak kan, mafyay› ve sokaklar› yeniden çat›flma
alan›na dönüfltürecek. Siyasetin cumhurbaflkanl›¤› seçimiyle kilitlendi¤i bu noktada birileri cezaevinde kap›lar› aç›k b›rakt›r›p
siyaseten ve ekonomik olarak kan üzerinden rant toplayacak. Bilmem fark ediliyor mu?



isyanc› mahkumlar›n elinde çok say›da silah ve bir el
bombas› oldu¤u bildirildi. Uflak Devlet Hastanesi
Baflhekimi Özlem ‹lbey de yapt›¤› aç›klamada,
hastaneye gelen yaral›lardan ikisinde kurflun yaras›
bulundu¤unu belirtti. 

Olaylar s›ras›nda cezaevine gelerek çete lideri Ergin
kardefllerle görüflen Avukat Hikmet Çarbo¤a, isyan›n
nedeni ile ilgili olarak flunlar› söyledi:

“Nuri Ergin, bir hafta kadar önce Kasarteks isimli
fabrikay› basan 12 kifliden sekizinin Uflak Cezaevi’ne
tutuklu olarak geldi¤ini, bu kiflilerin Alaaddin Çak›c›
ile yak›nl›klar›n›n oldu¤unu söyledi. Biz bu durumu
daha önceden bildirmifltik. Ama ifllem yap›lmad›.
Müvekkilim de çeflitli cezaevlerinde bulunan baz›
arkadafllar›n›n Uflak Cezaevi’ne nakledilmesini talep
etmiflti. Buna da yan›t verilmedi”

Uflak Valisi Ayhan Çevik ise yapt›¤› aç›klamada, “Nuri
Ergin ve arkadafllar›n›n bafllatt›¤› olaylara,
cezaevindeki di¤er adli mahkumlar da destek veriyor.
Cezaevinde 600 mahkum kal›yor. Cezaevi üç katl› bir
bina. ‹çeri girdik, ancak rehineleri de düflünerek nokta
operasyonu için zorlan›yoruz. Nuri Ergin ve adamlar›
2 ayd›r cezaevi yönetimini ellerine geçirmifller. Ko¤ufl
kap›lar›n›n ve bölmelerin anahtarlar› var. ‹stedikleri
yeri aç›p kap›yorlar. Nokta olarak nerede olduklar› net
de¤il” dedi. 3 Kas›m sabah› Uflak Valisi Ayhan
Çevik’in cezaevine giderek mahkumlarla
görüflmesinin ard›ndan Karagümrük çetesi
elemanlar›n›n silahlar›n› isyan› sona erdirdikleri
bildirildi. 

‹syan›n sona ermesinin ard›ndan Nuri Ergin ve dokuz
adam› Bilecik Cezaevi’ne gönderildi. Nuri Ergin’in
saat 18.00’de Bilecik’e ulaflt›¤› haberinin
al›nmas›ndan sonra elindeki rehineleri serbest b›rakan
Vedat Ergin ve alt› adam› da bu cezaevine gönderildi. 

Uflak’tan geceyar›s› cezaevi arac›yla yola ç›kan Vedat
Ergin ve alt› adam› Bilecik Özel Tip Cezaevi’ne
geldikten sonra araçlardan üç hükümlü indirilerek
cezaevine al›nd›. Sevk s›ras›nda silahl› oldu¤u
ö¤renilen Vedat Ergin ise üç adam›yla cezaevi
bahçesindeki araçtan inmedi. Tabancas›n› çekerek
araçlarda bulunan güvenlik güçlerini uzaklaflt›ran
Vedat Ergin’i, Bilecik Baflsavc›s› ‹lmettin Köklü ve
Jandarma Komutan› Albay Orhan Güngören ikna
etmeye çal›flt›. Vedat Ergin’in ikna edilememesi
üzerine 4 Kas›m günü saat 09.45’te jandarmalar
cezaevi arac›na “operasyon düzenledi”. Vedat Ergin
ve üç adam› etkisiz hale getirilerek cezaevine
sokuldu. Bu s›rada, Nuri Ergin de Bilecik’e
ulaflmas›ndan 10 saat kadar sonra 12 adam›yla birlikte
Bergama Cezaevi’ne gönderildi. 

Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk, olaylar›n sona
ermesinden sonra düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda,
cezaevinde yap›lan aramada, 4 tabanca ile çok say›da
flifl ve b›çak ele geçirildi¤ini belirterek, flunlar› söyledi:

“Daha fazla ölüm olaylar›n›n olmamas› için 3 Kas›m
günü bafllat›lan operasyona ara verilmiflti. Cuma günü
saat 08.00’de teslim olacaklar›n› bildirmifllerdi. Önce
Nuri Ergin 9 tutuklu ile daha sonra da Vedat Ergin 6
tutuklu ile teslim oldu. Nuri Ergin ve 9 tutuklu saat
12.00’de, Vedat Ergin ve 6 tutuklu da tedbir olarak
saat 19.00’da Bilecik Cezaevi’ne gönderildi. Bu olayla
F tipi cezaevinin önemi anlafl›lm›flt›r. Terör ve ç›kar
amaçl› suç örgütü elemanlar›na karfl› bu cezaevleri
hizmete sokulmufl olsayd›, son 3 gündür süren vahim
olaylar cereyan etmeyebilirdi” dedi. 

Bu arada olayda Reflat Taflç› adl› mahkumun silahla,
Orhan Cemal Yeflilkaya, Erol Neflet, Nihat Ya¤› ve
Faik Ya¤›’n›n flifl ve b›çakla öldürüldü¤ü bildirildi.
Mahkumlara öldürülmeden önce iflkence yap›ld›¤›,
Erol Neflet’in bir gözünün oyuldu¤u, yaral›lardan
Kenan Alt›nsabah’›n da dil ve dudaklar›n›n dikildi¤i
ö¤renildi. Olaylar s›ras›nda Cezaevi Müdürü Mustafa
Kurt’un, Vedat Ergin taraf›ndan sol kolundan ve
aya¤›ndan vuruldu¤u belirtildi. 

‹syan›n ard›ndan Ödemifl Cezaevi’ne gönderilen
Vedat Ergin, 7 Kas›m günü ‹çiflleri Bakanl›¤›
müfettifllerine ifade verdi. Vedat Ergin’in ifadesinde,
cezaevindeki olaylar› ve itirafç› Mustafa Duyar’›n 15
fiubat 1999 tarihinde Afyon Cezaevi’nde öldürülmesi
olay›n› anlatt›¤› ö¤renildi. Ergin’in Adalet Bakanl›¤›’n›
protesto amac›yla açl›k grevine bafllad›¤› bildirildi. 

Olaylar nedeniyle Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan aç›lan
soruflturma çerçevesinde cezaevi yöneticileri
görevden al›nd›. Bakanl›ktan yap›lan aç›klamada,
Adalet Bakanl›¤› müfettifllerince yürütülen soruflturma
çerçevesinde, Cezaevi 1. Müdürü Mustafa Kurt ile 2.
müdürler Ahmet Çal›flkan, Bekir Yeflilyurt, Y›lmaz
Ersoylu, R›fk› Demirci, ‹smail Tosun ve H›d›r
K›l›çaslan’›n görevlerinden uzaklaflt›r›ld›klar› belirtildi.
Bu arada Adalet Bakanl›¤›, Nuri ve Vedat Ergin’in
avukatlar› Hikmet Çarbo¤a ve Tuncay Kütüko¤lu
hakk›nda “cezaevine silah, cep telefonu ve
uyuflturucu madde soktuklar›” iddias›yla soruflturma
bafllatt›. 

4. 2. 2. 2. Di¤er Olaylar

Metris ve Band›rma Cezaevleri

Bal›kesir Band›rma Cezaevi’nde bulunan ‹BDA/C
davas› tutuklular› 5 Ocak günü ‹stanbul Bayrampafla
Cezaevi’ne gönderilme iste¤iyle açl›k grevi ve say›m
vermeme eylemine bafllad›. 29 tutuklunun açl›k
grevine bafllamas›n›n ard›ndan cezaevi yönetimiyle
mahkumlar aras›nda gerginlik yafland›¤› bildirildi.
‹BDA/C Haber Bürosu ad›na gazetelere gönderilen
aç›klamada da, oruç tutan mahkumlara küfredilmesi
üzerine, mahkumlarla askerler aras›nda çat›flma ç›kt›¤›
iddia edildi. 

‹BDA/C’li mahkumlara, 7 Ocak günü sabah
saatlerinde güvenlik görevlileri müdahale etti.
Mahkumlar›n ko¤ufllarda yang›n ç›kard›¤› ve bir
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duvar› y›karak iki ko¤uflu birlefltirdikleri iddia edildi.
Askerler ve gardiyanlarla, mahkumlar aras›nda ç›kan
çat›flmada Ayhan Sönmez adl› mahkum silahla
öldürüldü. Çat›flmada, 11 mahkum, bir subay ve üç er
yaraland›. 

Çat›flman›n duyulmas› üzerine Metris Cezaevi’ndeki
mahkumlar da direnifle geçtiler. Bir baflgardiyan ve 16
gardiyan› rehin alan mahkumlar›n eylemi, akflam
saatlerinde anlaflmayla sonuçland›. Eylem s›ras›nda
Metris Cezaevi önünde toplanan tutuklu yak›nlar›ndan
bir kifli polis taraf›ndan gözalt›na al›nd›. Bu arada
Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk, Band›rma
Cezaevi’nde eyleme kat›lan mahkumlardan 26’s›n›n
Eskiflehir Özel Tip Cezaevi’ne nakledildi¤ini bildirdi. 

‹stanbul Metris Cezaevi’nde bulunan ‹BDA/C davas›
tutuklular› ile güvenlik görevlileri aras›nda 25 Ocak
günü yeniden çat›flma ç›kt›. Güvenlik görevlilerinin
silah kulland›klar› olayda yaralanan Sancar Kartal adl›
mahkum öldü. 

Tutuklular› baflka cezaevlerine nakletmek ve örgüt
lideri Salih ‹zzet Erdifl’i (Salih Mirzabeyo¤lu) 26 Ocak
günü yap›lacak duruflmaya ç›karmak amac›yla
güvenlik görevlileri taraf›ndan düzenlenen operasyon
saat 05.30 s›ralar›nda bafllad›. Operasyonu
Ankara’dan getirilen jandarma timlerinin düzenledi¤i
ö¤renildi. Bunun üzerine ‹BDA/C davas› tutuklular›,
bulunduklar› B-1 ve B-2 ko¤ufllar›n›n kap›lar›n›n
arkas›na barikat kurdular. Mahkumlar iki ko¤ufl
aras›ndaki havaland›rmada da flilte ve battaniyeleri
atefle verdiler. Yang›n itfaiye taraf›ndan söndürüldü.
Ko¤ufllara duvarlar› delerek ve göz yaflart›c› bomba
atarak giren jandarmalar saat 12.00 s›ralar›nda 16
mahkumu, ard›ndan saat 15.30 s›ralar›nda da yine
göz yaflart›c› bombalar atarak 44 mahkumu
ko¤ufllardan ç›kard›lar. Operasyon saat 17.00
s›ralar›nda sona erdi. 

Aralar›nda Salih ‹zzet Erdifl’in de bulundu¤u 15
tutuklu Kartal F Tipi Cezaevi’ne nakledildi. Di¤er
mahkumlar›n cezaevinde birbirlerinden ayr› ko¤ufllara
yerlefltirildi¤i bildirildi. Çat›flma s›ras›nda Turan Bart›n
(33), Gürsel Alç› (27), Mehmet Yavuz Uçkan (23),
fiükrü Sak, Murat Çilhan, Hayrettin Soykan, Sebahattin
Arslan, ‹brahim Tatl› ve Osman Hakan Hira adl›
mahkumlar yaraland›. Yaralanan mahkumlardan
Sancar Kartal, saat 21.00 s›ralar›nda Haseki
Hastanesi’nde öldü. Bu arada cezaevi önünde
bekleyen 3’ü kad›n 4 tutuklu yak›n› ile Hasan Uçar ve
Harun Yüksel adl› avukatlar, gazetecilere aç›klama
yapt›klar› s›rada polisler taraf›ndan tartaklanarak
gözalt›na al›nd›. Esenler semtinde de Metris
Cezaevi’ne giden tutuklu yak›nlar›n›n bulundu¤u bir
otobüsü durduran polisler, 21 kifliyi gözalt›na ald›.

Kartal F Tipi Cezaevi’nde bulunan Erdifl’in 25 Haziran
günü kendini asarak intihar etmek istedi¤i ve ipin
kopmas› sonucu bafl›n› duvara çarpt›¤› aç›kland›.
Hastaneye kald›r›lan Erdifl’in tedavi edildikten sonra

cezaevine geri gönderildi¤i bildirildi. Erdifl, daha
sonra psikolojik durumunun araflt›r›lmas› için
Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi’ne
kald›r›ld›.

Erdifl’in avukatlar› Harun Yüksel ve Hasan Ölçer
taraf›ndan 27 Haziran günü yap›lan aç›klamada,
“Birincisi, Metris operasyonu s›ras›nda operasyonu
yapan özel jandarma birli¤i müvekkilimizi a¤›r
iflkenceye tabi tutmufltur. ‹kincisi, Kartal Özel Tip
Cezaevi hücre cezaevlerinin bir nevi laboratuar›
olarak kullan›lmakta ve bir çok bölümünde tecrit
politikas› uygulanmaktad›r. Müvekkilimiz befl ayd›r
hücrede tutulmaktad›r” denildi. 

Avukatlar 30 Haziran günü ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde
yapt›klar› aç›klamada da Erdifl’in yemeklerine
psikolojik durumunu bozan kimyevi maddeler
konuldu¤unu ileri sürdüler. Avukat Harun Yüksel,
cezaevi flartlar›n›n Erdifl’in psikolojik durumunu
bozdu¤unu belirterek, “Müvekkilimizde Mart ay›
bafl›ndan itibaren bir tak›m rahats›zl›klar
gözlemlemeye bafllad›k. Halisünasyona benzeyen ve
kendisini 24 saat kesintisiz rahats›z eden bir tak›m
insan seslerinden söz ediyordu. ‹lk akl›na gelen sebep
yemeklerine birtak›m ilaç veya kimyevi maddelerin
kar›flt›r›laca¤› ihtimaliydi” diye konufltu.

Bu arada ‹stanbul Metris Cezaevi’nde 5 Aral›k 1999
tarihinde ç›kan olaylar nedeniyle ‹BDA/C
davalar›ndan yarg›lanan tutuklular hakk›nda Ocak ay›
içinde Bak›rköy Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan da
dava aç›ld›. ‹ddianamede, aralar›nda örgütün lideri
Salih ‹zzet Erdifl’in (Salih Mirzabeyo¤lu) de bulundu¤u
66 tutuklunun, olay günü biri binbafl› çok say›da
askeri rehin ald›klar›, kamu mal›na zarar verdikleri ve
cezaevi kantinini ya¤malad›klar› ileri sürüldü. Dava,
y›l içinde sonuçlanmad›.

4. 2. 3. Cezaevlerinde Bask›lar

Afyon Cezaevi’nde bulunan Lale Aç›k adl› tutuklu,
fiubat ay› içinde baflka bir cezaevine sevk talebi ile
açl›k grevine bafllad›. Aç›k’›n açl›k grevinin 39.
gününde bir aç›klama yapan Avukat Kaz›m Genç,
müvekkilinin yarg›land›¤› mahkemeye yak›n bir
cezaevine sevk edilmesi talebinin, Adalet Bakanl›¤›
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan “ad›
geçen tutuklunun can güvenli¤inin tehlikeye girece¤i”
ileri sürülerek kabul edilmedi¤ini söyledi. Avukat Ali
Esin Gür, 15 Nisan günü yapt›¤› aç›klamada, açl›k
grevinin 55. gününe gelen Aç›k’›n yürüyemedi¤ini ve
konuflamad›¤›n› bildirdi. Aç›k, Adalet Bakanl›¤›’n›n
istemini kabul etmesi üzerine Nisan ay› ortalar›nda
açl›k grevini sona erdirdi. Aç›k hastaneye
götürüldükten sonra Ankara Merkez Kapal›
Cezaevi’ne gönderildi.

Amasya Cezaevi’nde bulunan Beflir Gün, 28 fiubat
günü baflka bir cezaevine sevk talebi ile açl›k grevine
bafllad›. Gün’ün a¤abeyi R›za Gün yapt›¤›
aç›klamada, kardeflinin cezaevindeki di¤er tutuklularla
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görüfltürülmedi¤ini ve gözalt›nda iken gördü¤ü
iflkenceler nedeniyle beyin travmas› geçirdi¤ine ve
sa¤l›k durumunun bozuk olmad›¤›n› bildirdi. 

‹stanbul Kartal Özel F Tipi Cezaevi’nde bulunun 16
siyasi mahkum Mart ay›nda “bask›lara son verilmesi,
avukat görüfllerindeki k›s›tlamalar›n kald›r›lmas›,
sa¤l›k harcamalar›n›n kald›r›lmas› ve tek kiflilik
ko¤ufllarda tutulan mahkumlar›n, di¤er mahkumlar›n
bulundu¤u ko¤ufllara verilmesi” istemiyle açl›k
grevine bafllad›lar. 7 May›s günü Mazlum-Der ‹stanbul
fiubesi taraf›ndan aç›klanan raporda, mahkumlardan
ikisinin, açl›k grevinin 40. gününde k›smi felç
geçirdikleri belirtildi. Raporda, avukatlar›n tüm
›srarlar›na karfl›n, Cezaevi Müdürü ve Kartal
Cumhuriyet Baflsavc›s› ile görüflemedikleri kaydedildi.

13 Nisan günü müvekkilleriyle görüflmek için ‹stanbul
Bayrampafla Cezaevi’ne giden Gülizar Tuncer, Kelefl
Öztürk, Semih Akat, ‹brahim Ergün, Yüksel Hofl,
Göksel Arslan, Hüdai Berber, Gülay Erpul ve Behiç
Aflç›, üzerlerinin elle aranmak istenmesi üzerine
görüflme yapmadan cezaevinden ayr›ld›lar. 

Bursa E Tipi Cezaevi’nde Nisan ay› ortalar›nda
tutuklular›n avukatlar› ve yak›nlar› ile
görüfltürülmedi¤i bildirildi. 14 Nisan günü de idarenin
ko¤ufl kap›lar›n› kapatt›¤›, bu nedenle tutuklular›n
say›m vermeme eylemi bafllatt›klar› ifade edildi. ‹HD
Bursa fiube Baflkan› Deniz Aslan yapt›¤› aç›klamada,
18 Nisan günü Bursa Cumhuriyet Baflsavc›s› Emin
Özler ile cezaevindeki sorunlar›n giderilmesi için
görüfltü¤ünü, ancak savc›n›n sorunlar› ile
ilgilenmedi¤ini bildirdi.

14 May›s günü ‹stanbul Ümraniye Cezaevi’ne görüfle
giden tutuklu yak›nlar›n›n askerlerin hakaretlerine
maruz kald›¤› ve Jale Çelik adl› tutuklu yak›n›n›n
askerler taraf›ndan dövüldü¤ü bildirildi.

2000 y›l› bafl›ndan itibaren hücrede tutulan ve
itirafç›lar›n konuldu¤u K›rklareli Cezaevi’nde bulunan
Selçuk Güngör, Fikret Eski, Ramazan fievket Y›lmaz
ve Turan Obay adl› tutuklular›n baflka bir cezaevine
sevk edilme talebi ile 17 May›s günü açl›k grevine
bafllad›klar› bildirildi. Güngör’ün avukat› Metin
Filorinal›, açl›k grevinin 63. gününde yapt›¤›
aç›klamada, tutuklular›n hayati tehlikesi oldu¤unu ve
2 gün önce K›rklareli Devlet Hastanesi’ne
götürüldüklerini ancak tedaviyi kabul etmemeleri
üzerine cezaevine geri gönderildiklerini söyledi.
Metin Filorinal›, Selçuk Güngör’ün daha önce Ocak
ay›nda ayn› taleple 53 gün açl›k grevi yapt›¤›n›,
eylemin sonuçsuz kalmas› üzerine 28 gün ara
verdikten sonra 17 May›s günü tekrar bafllad›¤›n›
bildirdi. Filorinal›, cezaevi doktorunun 14 Temmuz
günü tutuklular›n sa¤l›k durumuna iliflkin bir raporu
Adalet Bakanl›¤›’na gönderdi¤ini söyledi. Raporda,
tutuklular›n hayati tehlikelerinin bulundu¤u, büyük
oranda görme kayb›, kas çekilmesi, haf›za ve bilinç
kayb› yafland›¤› belirtildi.  

18 Temmuz günü ‹stanbul Barosu’na ba¤l› avukatlar,
‹HD temsilcileri ve siyasi parti temsilcilerinden oluflan
gözlemci bir heyet incelemelerde bulunmak üzere
K›rklareli Cezaevi’ne gitti. Heyetten Avukat Gülseren
Yoleri ve Avukat Kemal Aytaç’›n tutuklularla
görüflmesine izin verildi. Avukatlar görüflmeden sonra,
tutuklulardan Selçuk Güngör’de bilinç ve duyma
kayb›, belden afla¤›s›n› hissedememe ve kas çekilmesi
gibi rahats›zl›klar›n ortaya ç›kt›¤› aç›klad›lar.
Tutuklular›n eylemi 65. gününde taleplerinin kabul
edilmesi üzerine sona erdi. Tutuklular K›rklareli
Devlet Hastanesi’nde tedavi alt›na al›nd›. 

Bu arada Eylül ay› içinde de K›rklareli Cezaevi’nde
bulunan siyasi tutuklulara itirafç› olmalar› için bask›
yap›ld›¤› bildirildi. Fatma Kaya adl› tutuklunun
itirafç›lar›n bulundu¤u ko¤uflta kalmay› reddetti¤i için
müflahade alt›nda tutuldu¤u, cezaevinde bask›lar›n
artt›¤›, görüfle ç›karken itirafç›larla tutuklular›n karfl›
karfl›ya getirildi¤i ö¤renildi.

Diyarbak›r Barosu Cezaevi Komisyonu’nun, Mardin
Cezaevi’ndeki uygulamalara ve bask›lara iliflkin
haz›rlad›¤› rapor Temmuz ay›nda aç›kland›. Komisyon
Genel Sekreteri Avukat Fehime Kafl Dan›fl ve
komisyon üyesi Müzeyyen Nergiz taraf›ndan
haz›rlanan raporda, tutuklular›n avukatlar› ile
görüflmelerinin engellendi¤i, hasta tutuklular›n
tedavilerinin yap›lmad›¤› belirtildi. Raporda, Ferhan
Yavuz (75) adl› hükümlünün ve Halil Acar adl›
tutuklunun acilen ameliyat olmas› gerekti¤i halde
hastaneye götürülmedikleri bildirildi. Tutuklu
yak›nlar›n›n görüfllerde de sorunlar yaflad›¤›
vurgulanan raporda, “Tutuklular, hiç Türkçe bilmeyen
kiflilerin Kürtçe konuflmalar›n›n yasakland›¤›n›, fazla
yiyecek getirilmesine karfl› ç›k›ld›¤›n›, cezaevinde
hijyen sorunu oldu¤unu, yemeklerin temiz
yap›lmad›¤›n›, suyun az olmas› nedeniyle banyo
sorunu yaflad›klar›n› ifade etmifllerdir” denildi. 

17 A¤ustos günü Diyarbak›r E Tipi Cezaevi’nden,
Midyat (Mardin) E Tipi Cezaevi’ne gönderilen 8 siyasi
tutuklunun, Midyat E Tipi Cezaevi’nde dövüldü¤ü
bildirildi.

Ayd›n E Tipi Cezaevi’nde Gürhan Tamer ad›
tutuklunun 25 A¤ustos günü gece say›m› s›ras›nda
askerlerin sald›r›s› sonucu yaraland›¤› bildirildi.
Tutuklular taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
gardiyanlar›n say›m s›ras›nda yaratt›¤› gerginlik
sonucu ç›kan tart›flmada yaralanan Gürhan Tamer’in 6
ayd›r hepatit-C tedavisi gördü¤ünü ve sa¤l›k
durumunun ciddi oldu¤unu bildirildi. 

Diyarbak›r Barosu Cezaevi Komisyonunun Batman
Cezaevi’nde bulunan kad›n tutuklular›n sorunlar›na
iliflkin raporu 5 Eylül günü aç›kland›. Diyarbak›r
Barosu Cezaevi Komisyonunda yer alan Avukat
Hatice Deyar, cezaevindeki bayan tutuklular›n büyük
bir ço¤unlu¤unun ‘kad›n hastal›klar›’na yakaland›¤›n›
söyledi. Yayg›n olarak ‘adet görmeme’ sorununun
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yafland›¤›na dikkat çekilen raporda, “15 tutuklu bayan
üzerinde bafl gösteren ve cezaevindeki olumsuz
koflullardan kaynaklanan ‘hormon bozuklu¤u’, ‘adet
görmeme’ gibi hastal›klar›n beraberinde getirdi¤i
Hirsutism (K›llanma) ve iç organlarda sanc› gibi
rahats›zl›klar mevcuttur” denildi. 

Tutuklular›n tedavilerinin Batman’da yap›lamad›¤›n›
ve sevklerin geciktirildi¤ini belirten Avukat Deyar,
tutuklular›n jinekolo¤a götürüldüklerinde jandarman›n
muayene odas›ndan ç›kmamalar› nedeni ile muayene
edilmeden cezaevine geri getirildiklerini vurgulad›.
Raporda ayr›ca, 1996 y›l›nda Bingöl’de ç›kan bir
çat›flmada yaral› olarak yakalanan Diyarbak›r
DGM’de ölüm cezas› istemiyle yarg›lanan Semire
Direk adl› tutuklunun vücudunda flarapnel parçalar›
bulundu¤u ve sol yumurtal›¤›n›n al›nd›¤› ifade edildi.
Raporda, 1998 y›l›nda bir çat›flmada yakalanan Ayten
Gülsün adl› tutuklunun da bafl›nda bulunan flarapnel
parçalar›ndan kaynakl› olarak s›k s›k bay›ld›¤› ve
sa¤l›k durumunun bozuk oldu¤u belirtildi. 

A¤r› Cezaevi’nde tutuklu bulunan Nesim Öza¤açe ve
Cesim Öza¤açe’nin babas› Bekir Öza¤açe 29 A¤ustos
günü görüfltü¤ü o¤ullar›n›n durumunun kötü
oldu¤unu söyledi. O¤ullar›n›n cezaevlerinde kötü
muameleye maruz kald›¤›n› anlatan Öza¤açe
avukatlar› arac›l›¤› ile A¤r› Cumhuriyet Savc›l›¤›’na
cezaevindeki görevliler hakk›nda suç duyurusunda
bulunduklar›n› bildirdi. 

Elaz›¤ E Tipi Cezaevi’nde Hizbullah davalar›ndan
yarg›lanan tutuklu ve hükümlülerinin bask› gördükleri,
cezaevine getirilen yiyecek ve eflyalar›n›n
parçaland›¤›, kitap ve dergilerin cezaevine al›nmad›¤›
bildirildi. Tutuklu ve hükümlü yak›nlar› taraf›ndan
‹HD Elaz›¤ fiubesi’ne Eylül ay› sonlar›nda yap›lan
baflvuruda, tutuklular›n hücreye konulmak istendi¤i
belirtildi.

Mersin Cezaevi’ndeki bask›lar› protesto etmek
amac›yla daha önce ko¤uflunu atefle veren Dervifl
Orhan adl› tutuklunun baflka bir cezaevine
gönderilmesi istemiyle Ekim ay›nda açl›k grevine
bafllad›¤› bildirildi. Dervifl Orhan’›n annesi fierife
Orhan, o¤lunun açl›k grevinin 31. günü yapt›¤›
aç›klamada, sa¤l›¤›n›n iyice bozuldu¤unu, cezaevine
yeni atanan müdürün de olaya duyars›z davrand›¤›n›
söyledi.

Elaz›¤ Cezaevi’nde Hatice Aldemir, Remziye
Elgörüflmüfl, Emine Harman ve Yeflim Tafl adl›
tutuklular, cezaevindeki bask›lar› protesto etmek
amac›yla Ekim ay›nda açl›k grevine bafllad›lar. 

Antalya E Tipi Kapal› Cezaevi’nde bulunan Seyithan
Akan adl› tutuklu, baflka bir cezaevine sevk edilmesi
talebi ile 9 Kas›m günü açl›k grevine bafllad›¤›n›
aç›klad›. Akan, 2 ay kadar önce tutukland›¤›n›
belirterek “24 Ekim günü duruflmam vard›. 16 Ekim
günü sevk ka¤›d›m›n geldi¤ini ö¤rendim. Cezaevi
idaresi bana 25 Ekim günü haber vererek, ‘24 Ekim’de

duruflman varm›fl’ diyor. Diyarbak›r Cezaevi’ne
sevkimin yap›lmas› için benden 40 milyon istendi.
Baflgardiyana bunu veremeyece¤imi söyledi¤imde ‘O
zaman ölene kadar buradas›n’ cevab›n› verdi” dedi.
Akan, Diyarbak›r Cezaevi’ne gönderilene kadar açl›k
grevini sürdürece¤ini aç›klad›.

Mufl Cezaevi’nde siyasi tutuklular taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, 26 Kas›m günü sabah say›m› s›ras›nda
ko¤ufllara bask›n düzenleyen güvenlik görevlilerinin,
12. ko¤uflta bulunan Ali Karasayl› ve Ethem Ölmez
adl› tutuklulara iflkence yapt›¤› bildirildi. Batman Özel
Tip Kapal› Cezaevi’nde bulunan PKK’li tutuklular
taraf›ndan yap›lan aç›klamada da, Zikrettin Duvarc›
adl› tutuklunun kalp krizi geçirdi¤i halde, resmi
ifllemler gerekçe gösterilerek 2 saat cezaevinde
bekletildi¤i ifade edildi. 

4. 2. 3. 1. Sa¤l›k Sorunlar›

Hediye Aksoy

Ümraniye Cezaevi’nde bulunan Hediye Aksoy adl›
siyasi mahkumun cezas› “cezaevinde tedavi
edilemeyece¤i” gerekçesiyle ertelendi. Adalet Bakan›
Hikmet Sami Türk taraf›ndan yap›lan aç›klamada, iki
gözü görmeyen, bir böbre¤i ifllevini yitiren, di¤er
böbre¤inin de tedavi edilmesi gereken Hediye
Aksoy’un “Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas Dairesi
Baflkanl›¤›’n›n 4 fiubat 2000 tarihli raporu üzerine”
tahliye edildi¤ini bildirdi. 

Anemi, ülser, eklem romatizmas› rahats›zl›klar› olan,
yüz, göz ve bafl›nda flarapnel parçalar› bulunan,
böbreklerinden biri ifllevsiz olan ve gözleri görmeyen
Hediye Aksoy, 24 Temmuz günü böbrek ameliyat›
oldu. 1 A¤ustos günü ambulansla getirildi¤i ‹HD
‹stanbul fiubesi’nde bir aç›klama yapan Aksoy, “Adli
T›p hayati tehlike olmad›¤›n› söylüyor ama içeri
girersem ölece¤imi biliyorum. Tekrar içeri sokarlarsa
ölüme bir ad›m kala ç›kar›lmay› kabul etmiyorum”
dedi. 

Bas›n toplant›s›nda konuflan Avukat Derya Bay›r,
Hediye Aksoy’un Ümraniye Cezaevi’nde tedavi
edilmedi¤i için gözlerini kaybetti¤ini, bir böbre¤inin
tafl nedeniyle ifllevini yitirdi¤ini söyledi. Avukat Bay›r,
kalp hastas› Hediye Aksoy’un yan›nda patlayan bir
may›n nedeniyle yüzünde flarapnel parçalar›
oldu¤unu belirtti. Aksoy’un 24 Temmuz günü
ameliyat oldu¤unu ve ameliyattan önce cezas›n›n
infaz›n›n ertelenmesi için Adli T›p Kurumu’na
baflvurduklar›n› belirten Avukat Derya Bay›r,
baflvuruya olumsuz yan›t ald›klar›n› vurgulad›. Bay›r,
Adli T›p Kurumu’nun “cezaevine dönmesinde sak›nca
olmad›¤›” yolundaki raporu nedeniyle Hediye
Aksoy’un 7 A¤ustos günü cezaevine girece¤ini
bildirdi. 

Sevgi ‹nce

Bayrampafla Cezaevi’nde bulunan Sevgi ‹nce (18) adl›
tutuklunun gö¤sündeki iki kurflun yaras›na karfl›n
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tedavi edilmedi¤i bildirildi. ‹HD ‹stanbul fiube Baflkan›
Eren Keskin, 1996 y›l›nda bir çat›flmada gö¤süne
isabet eden iki, aya¤›na isabet eden bir kurflunla
yaralanan Sevgi ‹nce’nin nefes al›p vermede zorluk
çekti¤ini, tansiyonunun sürekli olarak düfltü¤ünü,
yüksek atefl ve terleme görüldü¤ünü bildirdi. Eren
Keskin, Sevgi ‹nce’nin durumunun son olarak 17 Mart
günü a¤›rlaflt›¤›n› ve ko¤ufltaki arkadafllar›n›n ‹nce’nin
öldü¤ünü zannettiklerini belirtti. Eren Keskin, Adalet
Bakan› Hikmet Sami Türk, insan haklar›ndan sorumlu
Devlet Bakan› Mehmet Ali ‹rtemçelik ve Meclis ‹nsan
Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu’na gönderdi¤i
mektupta, “Durumu böylesine vahim olan
müvekkilemin, 4 y›ld›r ameliyat de¤il, gerekti¤i gibi
tedavi dahi edilmemifl olmas› hiçbir hukuk kural› veya
anlay›fl ile izah edilemez” dedi. 

Sevgi ‹nce, Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk’ün
Haziran ay› bafl›nda tedavisinin yap›laca¤›
aç›klamas›n›n ard›ndan 8 Haziran günü tahliye edildi.
‹stanbul DGM’ye ç›kar›lan Sevgi ‹nce, ifadesi
al›nd›ktan sonra serbest b›rak›ld›. ‹nce 11 Aral›k günü
arkadafllar›n› ziyaret için gitti¤i Bayrampafla
Cezaevi’nde gözalt›na al›nd›.

Zeyni Arap

PKK lideri Abdullah Öcalan’›n ‹talya’da bulundu¤u
dönemde siyasi s›¤›nma hakk› tan›nmas› istemiyle 16
Kas›m 1998 tarihinde Gaziantep Cezaevi’nde kendini
yakan Zeyni Arap adl› mahkumun tedavi edilmedi¤i
bildirildi. Vücudunda ikinci dereceden yüzde 70
oran›nda yan›k bulunan Zeyni Arap’›n annesi Refle
Arat, hastanede yeterince tedavi edilmeyen o¤lunun
tedavi edilmesi için Mart ay› sonlar›nda ‹HD
Gaziantep fiubesi’ne baflvurdu. Refle Arap,
“Boynundaki yan›klar iyileflmedi¤i için boyun
damarlar› birbirine yap›flm›fl, yüz ve a¤›zdaki yan›klar
nedeniyle dudaklar› yap›flt›¤› için yemek yiyemiyor.
Ayr›ca ellerini kullanam›yor. Diflleri dökülmüfl.
Cezaevindeki arkadafllar› taraf›ndan a¤z›na yemek
veriliyor” dedi. Refle Arat, o¤lunun birkaç kez
hastaneye götürüldü¤ünü, ancak tedavisi
tamamlanmadan cezaevine geri gönderildi¤ini de
kaydetti. 

Leyla Büyükda¤ Bütüner

Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas Kurulu, 7 Nisan günü
iflkence nedeniyle bir gözünün retinas› y›rt›lan Leyla
Büyükda¤ Bütüner hakk›nda olumsuz rapor verdi.
Raporda, Gebze Cezaevi’nde bulunan Bütüner için
“fiah›sta, do¤ufltan bünyesel (dejeneratif) miyopi
hastal›¤›n›n, cezaevi flartlar›nda hayat› için kati tehlike
tevlid eder nitelikte olmad›¤›, Ceza Muhakemeleri
Usulü Yasas›’n›n 399/2 maddesi gere¤i cezas›n›n
infaz›n›n tehirine gerek olmad›¤› ve Anayasan›n
104/2-b maddesinde kay›tl› sürekli hastal›k, sakatl›k,
kocama hali kapsam›nda bulunmad›¤› oybirli¤i ile
mütalaa olunur” denildi. Daha önce Cerrahpafla T›p
Fakültesi taraf›ndan haz›rlanan raporda ise, Leyla

Büyükda¤ Bütüner’in cezaevinde kalmas›n›n uygun
olmad›¤› belirtilmiflti. 

Filiz Gülkokuer

Tutuklular taraf›ndan Temmuz ay› sonlar›nda yap›lan
aç›klamada, Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’nde
bulunan “Akdeniz anemisi” ve “orak hücre anemisi”
hastas› Filiz Gülkokuer adl› hükümlünün tedavisinin
engellendi¤i aç›kland›. Filiz Gülkokuer’in karaci¤erine
tak›lan bir pompa ile yaflad›¤› ve sa¤l›k durumunun
a¤›rlaflt›¤› bildirildi. 

Adalet Bakanl›¤› Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü
Ali Suat Ertosun, 31 A¤ustos günü yapt›¤› aç›klamada,
Gülkokuer’in Adalet, Sa¤l›k ve ‹çiflleri bakanl›klar›
aras›nda düzenlenen üçlü protokolün 66. maddesinde
yer alan “jandarman›n muayene odas›nda bulunmas›”
hükmünü protesto etmek amac›yla tedaviyi kabul
etmedi¤ini ileri sürdü. Ertosun, Filiz Gülkokuer’in
tedavisinin yap›labilmesi için kendi iste¤i ile 21
A¤ustos günü Gebze Özel Tip Cezaevi’ne
sevkedildi¤ini aç›klad›.

Gülkokuer, Eylül ay› ortalar›nda Ertosun’un
aç›klamalar›n› yalanlad›. Gülkokuer, Adalet, Sa¤l›k ve
‹çiflleri Bakanl›klar› aras›nda düzenlenen üçlü
protokolün gere¤i “jandarman›n muayene odas›nda
bulundu¤unu” belirterek, tedavisinin “araç ya da asker
yok” gerekçeleriyle yap›lmad›¤›n› söyledi. Gülkoker,
sevk talebine uzun süre yan›t alamad›¤›n›, daha sonra
da Gazintep Cezaevi’ne sevkedilmeye ve adli
tutuklularla kalmaya zorland›¤›n› da belirtti.
Gülkokuer ayr›ca, Gebze Cezaevi’nde Birsen
Dermanl› ve Pervin Kurtulmaz adl› tutuklular›n sa¤l›k
durumlar›n›n bozuk olmas›na ra¤men tedavi
edilmediklerini bildirdi.

Cenker Aslan

Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’nde 26 Eylül 1999
tarihinde yaflanan katliamda yaral› kurtulan
mahkumlardan Cenker Aslan’›n, tedavi edilmedi¤i
için bir gözünün al›nd›¤› aç›kland›. Operasyonda, sol
gözü y›rt›lan ve kula¤› parçalanan Cenker Aslan,
kald›r›ld›¤› Numune Hastanesi’nde gözüne dikifl
at›larak, Yozgat Cezaevi’ne sevk edilmiflti. Burada
tedavisi engellenen Cenker Aslan 3 ay sonra
rahats›zlanarak Yozgat Devlet Hastanesi’ne
kald›r›lm›flt›. Doktorlar›n “Gözünün al›nmamas›
durumunda di¤er gözünü de kaybedece¤i”ni
bildirmesine ra¤men tekrar cezaevine gönderilen
Cenker Aslan, Bursa Cezaevi’ne sevk edilmifl ve
burada da 8 ay süresince tedavi edilmemiflti. Cenker
Aslan 14 Haziran günü Bursa Devlet Hastanesi’ne
kald›r›ld› ve sol gözü al›nd›. 

Hüsnü Erkek

Adana Kozluk Cezaevi’nde bulunan kalp hastas› ve
felçli Hüsnü Erkek (78) adl› tutuklunun Batman Devlet
Hastanesi mahkum ko¤uflunda cezas›n› tamamlamak
üzere bekletildi¤i bildirildi. 12 Haziran günü bir
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aç›klama yapan Erkek’in o¤lu Abdurrahman Erkek,
babas›n›n 1 Haziran günü hastaneye kald›r›ld›¤›n›
belirterek, “Doktorlar taburcu ettikten sonra babam›n
tedavisine son verildi. Babam flu anda tedavi edilmifl
mahkum konumunda oldu¤u için fenalaflt›¤›
durumlarda bile müdahale edilmiyor” dedi. 

Mahmut Y›ld›z

‹HD Mufl fiube Baflkan› Sevim Yetkiner, Haziran
ay›nda yapt›¤› aç›klamada, Mufl E Tipi Cezaevi’nde
Mahmut Y›ld›z adl› tutuklunun gözalt›nda gördü¤ü
iflkence nedeniyle k›r›lan kolunun tedavisinin
engellendi¤ini bildirdi. Van’da gözalt›na al›nan
Y›ld›z’›n iflkence nedeniyle k›r›lan kolunda sinirlerin
tahrip oldu¤u, duyu kayb› ve hareket k›s›tl›l›¤› ortaya
ç›kt›¤›n› belirten Yetkiner, Y›ld›z’›n tedavi edilmesi
için Adalet Bakanl›¤›’na yapt›klar› baflvurular›n
sonuçsuz kald›¤›n› söyledi. 

Y›ld›z’›n yak›nlar› da A¤ustos ay› bafllar›nda yapt›klar›
aç›klamada, Y›ld›z’›n kangren tehlikesi ile karfl›
karfl›ya bulundu¤unu bildirdiler. 

Ramazan Y›ld›z

Burdur Cezaevi’nde 1999 y›l›nda bo¤az›ndan
ameliyat edilen Ramazan Y›ld›z adl› tutuklunun
tedavisinin engellendi¤i bildirildi. Güvenlik
gerekçesiyle tedavisi tamamlanmadan cezaevine geri
gönderilen Y›ld›z’›n sa¤l›k durumunun Haziran ay›
sonlar›nda bozuldu¤u ö¤renildi. 

Ergün Sar›tafl

Malatya Cezaevi’nde ba¤›rsak kanseri hastas› Ergün
Sar›tafl’›n 22 Haziran günü Turgut Özal T›p Merkezi
Araflt›rma Hastanesi’ne kald›r›ld›¤› ve kelepçeli olarak
tedavi edildi¤i ö¤renildi. Daha sonra tedavi edilmek
üzere Adana Kürkçüler Cezaevi’ne gönderilen
Sar›tafl’›n tedavisinin burada da engellendi¤i bildirildi.
Doktorlar taraf›ndan A¤ustos ay›nda yap›lan
aç›klamada birkaç ay ömrü kald›¤› bildirilen Sar›tafl’›n
Adana Balcal› Hastanesi’nde tedavi edilmeden
cezaevine geri gönderildi¤i ifade edildi.

Memduh K›l›ç

Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’nde bulunan Memduh
K›l›ç adl› tutuklunun tüberküloz hastal›¤›na karfl›n
tedavi edilmedi¤i bildirildi. K›l›ç, Temmuz ay›nda
‹HD’ye gönderdi¤i mektupta hastal›¤›n› flöyle anlatt›: 

“1997’de tüberküloz oldu¤um için Çank›r›
Cezaevi’nden Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’ne sevk
edildim. Götürüldü¤üm Atatürk Gö¤üs Hastal›klar›
Hastanesi’nde yer olmad›¤› için birkaç ay bekledim.
Sonra Sanatoryum Hastanesi’ne kald›r›ld›m. ‹laç
tedavisine bafllad›m. Ancak cezaevinin koflullar›
sa¤l›ks›z oldu¤u için dokuz ayl›k ilaç tedavisi ifle
yaramad›. Hastal›k daha da yay›ld› ve sol akci¤erimin
üçte ikisi al›nd›. Tedavi bitmeden Çank›r› Cezaevi’ne
gönderildim. Burada geçirdi¤im krizden sonra
Bursa’ya sevk edildim”

Bursa’da durumunun kötüye gitmesi üzerine tekrar
Ankara’ya gönderilen K›l›ç, fliddetli a¤r› ve vücudunda
flifllik oldu¤unu, zaman zaman kanama ve bilinç kayb›
yaflad›¤›n› kaydetti. K›l›ç’›n annesi S›d›ka K›l›ç da
o¤lunun tahliyesi için Ankara Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’na baflvurduklar›n›, ancak sonuç
alamad›klar›n› bildirdi. 

Kadri Gökdere

Mufl E Tipi Cezaevi’nde bulunan Kadri Gökdere adl›
siyasi tutuklunun siroz hastal›¤›na yakaland›¤› halde
tedavi edilmedi¤i bildirildi. ‹HD Mufl fiubesi
taraf›ndan Temmuz ay›nda yap›lan aç›klamada, 1996
y›l›nda tutuklanan Kadri Gökdere’nin 1998 y›l›nda
karaci¤erinden ameliyat oldu¤u, ancak hastanede
tedavi alt›na al›nmas› gerekti¤i halde halen
cezaevinde tutuldu¤u bildirildi. 

Hüseyin At›c›

Bayrampafla Cezaevi’nde bulunan Hüseyin At›c› adl›
siyasi mahkumun Nisan ay›nda Veremle Savafl
Derne¤i’nin cezaevinde yapt›rd›¤› tarama s›ras›nda
muayene edildi¤i ve doktorlar›n cezaevi yönetimine
At›c›’n›n akci¤erlerindeki rahats›zl›k nedeniyle
hastaneye kald›r›lmas› gerekti¤ini ilettikleri ö¤renildi.
Bu uyar›ya karfl›n cezaevinde tutulan Hüseyin
At›c›’n›n s›k s›k bay›lmas› üzerine Bayrampafla
Cezaevi Hastanesi’ne kald›r›ld›¤› bildirildi. Yedikule
Gö¤üs Hastanesi’nde de muayene edilen Hüseyin
At›c›’n›n hastal›¤›na tam bir teflhis konulamad›¤›
bildirildi. 

A¤ustos ay›nda Bayrampafla Cezaevi Hastanesi’ne
gönderilen At›c›’n›n burada da AIDS’li hastalarla
birlikte tutuldu¤u ve tedavisinin yap›lmad›¤› ö¤renildi. 

Hasan Gürkan

Amasya Cezaevi’nde bulunan mahkumlar taraf›ndan
A¤ustos ay› içinde yap›lan aç›klamada, vücuttaki tüm
tüylerin dökülmesine neden olan bir hastal›¤a
yakalanan Hasan Gürkan adl› siyasi hükümlünün
tedavi edilmedi¤i bildirildi. Ankara Hacettepe
Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi’ne götürülen
Hasan Gürkan’›n tedavi edilmeden geri getirildi¤i
belirtilen aç›klamada, cezaevinde çok say›da
mahkumun Hepatit-B hastas› olmas›na ve tifonun
yay›lmas›na karfl›n önlem al›nmad›¤› da vurguland›.

Cemal Çakmak

Ulucanlar ve Burdur Cezaevlerinde gerçeklefltirilen
operasyonlarda a¤›r yaralanan ve A¤ustos ay›
itibar›yla Bursa Cezaevi’nde bulunan Cemal Çakmak
adl› tutuklunun tedavisinin engellendi¤i bildirildi.
Cemal Çakmak’›n annesi Zekiye Çakmak, 9 Haziran
günü ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde düzenlenen bas›n
toplant›s›nda, “O¤lumun Burdur Cezaevi’ndeki
sald›r›da aya¤› k›r›ld›. Sonra Bursa’ya sevk edildi.
Cezaevi giriflinde ç›r›lç›plak soyularak aranmak
istenmifl. Karfl› ç›k›nca falakaya yat›r›lm›fllar” dedi.
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Çakmak, o¤lunun ayak bile¤i ve kaburgalar›n›n
k›r›ld›¤›n› belirterek, yar› felç durumunda oldu¤unu
söyledi. 

Emin Özkan

Gözalt›nda gördü¤ü iflkence nedeniyle sa¤l›k durumu
bozuk olan Emin Özkan (64) adl› tutuklunun
tedavisinin engellendi¤i bildirildi. Kahramanmarafl
Cezaevi’nde bulunan Emin Özkan’›n bafl›ndan ald›¤›
darbeler sonucu beyninde zedelenme meydana
geldi¤i, s›k s›k bay›ld›¤› ve afl›r› kilo kaybetti¤i
ö¤renildi.

Veli fiimflek

Bayrampafla Cezaevi’nde bulunan Veli fiimflek adl›
tutuklunun “derin toplardamar yetmezli¤i” hastal›¤›na
ra¤men tedavisinin engellendi¤i bildirildi. 1994
y›l›nda gözalt›na al›nan ve gördü¤ü iflkence nedeniyle
sa¤l›k durumu bozulan Veli fiimflek’in Kayseri T›p
Fakültesi’nde uygulanan yanl›fl tedavi sonucu 6 ay
geçici körlük yaflad›¤› belirtildi. Daha sonra ‹stanbul’a
gönderilen fiimflek’e toplar damar yetmezli¤i teflhisi
konuldu¤u ve fiimflek’in kulland›¤› ilaçlar›n
vücudunda yaratt›¤› etki nedeniyle sa¤l›k durumunun
daha da kötüleflti¤i ö¤renildi. 

Hasan K›z›lkaya, Kaz›m Y›lmaz

‹HD ‹stanbul fiubesi’nde 22 Eylül günü bas›n
aç›klamas› yapan Avukat Mehmet Erbil ve Avukat
Fatma Karakafl, Ümraniye Cezaevi’nde bulunan siroz
hastas› Hasan K›z›lkaya ve kalp damarlar› t›kal› olan
Kaz›m Y›lmaz adl› tutuklular›n sa¤l›k durumlar›n›n
kötüleflti¤ini ve tedavilerinin yap›labilmesi amac›yla
bir an önce tahliye edilmeleri gerekti¤ini aç›klad›lar.
K›z›lkaya’n›n hastal›¤›na teflhisin üç y›l önce
konuldu¤unu belirten avukatlar, tutuklular›n tahliye
taleplerinin reddedildi¤ini söylediler. 

“PKK’ye yard›m ve yatakl›k etti¤i” iddias›yla
yarg›land›¤› davada 3 y›l 9 ay hapis cezas›na mahkum
edilen Dr. Abdullah Gündüz de Ekim ay› bafllar›nda
yapt›¤› aç›klamada, bulundu¤u Ümraniye Cezaevi’nde
hasta tutuklular›n tedavilerinin yap›lmad›¤›n› aç›klad›.
Kaz›m Y›lmaz’›n iflkence nedeniyle sa¤l›k durumunun
ciddi oldu¤unu belirten Gündüz flunlar› söyledi:

“Gözalt›ndayken çok a¤›r iflkenceler görmüfl. Üç
kroner damar›nda yüzde 80 oran›nda t›k›nma
oluflmufl. Yap›lan müdahaleler olumsuzlukla
sonuçlan›nca buraya sevkedilmifl. Buraya geldi¤inde
yürüyemeyecek durumdayd›. Kofluyolu Kalp ve
Araflt›rma Hastanesi’ne sevkedilmifl olan hastaya iki ay
sonraya randevu verildi. Hasta on gün içinde
fenalafl›nca zorunlu olarak hastaneye yat›r›ld›. Hasta
en az bir ay hastanede yatmas› gerekirken, cezaevine
geri getirildi.” 

Dr. Abdullah Gündüz, cezaevinde iki kez kalp krizi
geçiren Turan Volkan ve siroz hastas› Hasan
K›z›lkaya’n›n da sa¤l›k durumunun ciddi derecede
bozuk oldu¤unu aç›klad›. 

Gülazer Ak›n

10 Kas›m 1996 tarihinde gözalt›na al›nan Gülazer
Ak›n adl› tutuklunun ileri derecede görme bozuklu¤u,
omurili¤inde zedelenme, afl›r› kilo kayb› ve jinekolojik
sorunlar› olmas›na ra¤men tedavi edilmedi¤i bildirildi.
Mardin’in Midyat Cezaevi’nde bulunan Ak›n’›n
avukat› Metin K›lavuz, Ekim ay› sonlar›nda yapt›¤›
aç›klamada, Adalet Bakanl›¤›na yapt›klar› baflvurular›n
sonuçsuz kald›¤›n› belirtti. K›lavuz, Ak›n’›n daha önce
birkaç kez hastaneye götürüldü¤ünü, ancak jandarma
eflli¤inde muayene edilmeden cezaevine geri
getirildi¤ini bildirdi.

4. 2. 3. 2. TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme
Komisyonu

Meclis ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu
taraf›ndan 2000 y›l›nda çok say›da cezaevinde hem
mahkumlar hem de yöneticilerle görüflülerek ve
a¤›rl›kl› olarak 1998-2000 y›llar›n›n de¤erlendirildi¤i
cezaevleri raporlar›n› kamuoyuna aç›kland›. 

Bak›rköy Kad›n ve Çocuk Tutukevi

3 May›s günü yap›lan toplant›da oybirli¤i ile kabul
edilen Bak›rköy Kad›n ve Çocuk Tutukevi ile ilgili
raporu Komisyon Baflkan› Sema Piflkinsüt, düzenledi¤i
bas›n toplant›s› ile aç›klad›. Tutukevi’nin fiziki flartlar›
itibar›yla son derece kötü durumda oldu¤una iflaret
edilen raporda, özetle flu saptamalar yer ald›: 

“Tutukevinde, cezaevinden daha kötü koflullar
bulunuyor. 1998’de ve bu y›l yapt›¤›m›z
incelemelerde hiçbir geliflme sa¤lanamad›¤›
belirlendi. Haklar›nda flikayet bulunan görevliler
hakk›ndaki idari tahkikat ve yarg›lama 2 y›ld›r devam
etmesine ra¤men bir sonuç al›namad›. Kötü muamele
ve rüflvet iddialar› sürüyor. 16 kifli hakk›nda tahkikat
aç›ld›. Bunlardan 7’sine k›nama cezas› verildi. Bu
kifliler, görevlerine devam ediyor. Gerçek suçlular
tespit edilmiyor. Daha çok orta ve alt kademedeki
görevliler hakk›nda ifllem yap›l›yor. Gerçek suçlular,
do¤ru olarak tespit edilmeli ve saklanmamal›. En üst
düzeyde vali ve savc›lar›n, denetim görev ve
sorumluluklar› bulunuyor. Bunlar›n görevlerini gere¤i
gibi yerine getirmemeleri nedeniyle ifllem yap›lmal›.
Görevlerinde zafiyet gösteriyorlar”

Raporun aç›klanmas›n›n ard›ndan Bak›rköy Kad›n ve
Çocuk Tutukevi’nde görevli birinci müdür, dört ikinci
müdür ve idari müdürün tayinlerinin baflka illere
yap›ld›¤› aç›kland›. Bu arada ‹zmir Barosu ‹nsan
Haklar› ve Hukuk Araflt›rmalar› Merkezi Daimi
Çal›flma Grubu üyesi avukatlar da Rapor’da söz edilen
kamu görevlileri hakk›nda suç duyurusunda
bulundular. Suç duyurusunda, Rapor’un kapsad›¤› 1
Ocak 1998 ile 31 Temmuz 2000 tarihleri aras›nda
görev yapan ‹stanbul valileri, Bak›rköy Cumhuriyet
savc›lar›, Bak›rköy Kad›n ve Çocuk Tutukevi savc›lar›,
cezaevi müdürleri Kemal Eryaman, Cumhur
Müfltebao¤lu, Nurdo¤an Ertu¤rul, Özen Korkmaz,
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Fehmi Demir ile çok say›da infaz koruma memuru ve
askerin “görevi ihmal, iflkence ve kötü muamele”
suçlamas›yla yarg›lanmas› istendi. 

fianl›urfa ve Erzincan Cezaevleri

Komisyon Baflkan› Sema Piflkinsüt, 9 May›s günü
Komisyon taraf›ndan oybirli¤i ile kabul edilen
fianl›urfa ve Erzincan cezaevlerinde yeniden
gerçeklefltirilen incelemelere iliflkin raporu aç›klad›.
fianl›urfa ve Erzincan cezaevlerinde iflkence
uygulamalar›n›n sürdü¤ü ve iflkence aletleri
bulundu¤u kaydedilen raporda, özetle flu ifadeler
yerald›:

“1998 y›l›ndaki kötü muamele ve iflkence yapmaya
uygun olan mekanlar›n 2000 y›l›nda boflalt›lm›fl ve
ask› için kullan›lan deliklerin betonlanm›fl olmas›na
karfl›n yeni yap›lan ve güvenlik birimlerinin tümü
taraf›ndan kullan›lan mekanlarda istenmeyen
ifllemlerin devam etti¤i kanaati heyetimiz taraf›ndan
net olarak oluflmufltur. Suç oran›n›n az, organize suç
ve terör suçlar›n›n hemen hiç olmad›¤›, k›smen adli
suçlar›n görüldü¤ü Erzincan’da kötü muamele ve
iflkence olaylar›na iliflkin iddialar ile bu denli
karfl›lafl›lm›fl olmas› son derece ilginçtir. Emniyet
görevlilerinin bu suçlar›n yayg›n olarak ifllendi¤i
bölgelerden Erzincan’a tayin olarak gelmeleri ve
oralarda edindikleri al›flkanl›klar› Erzincan’da devam
ettirmifl olmalar›n›n da düflünülmesi gerekir” 

Erzurum ve Tunceli Cezaevleri

TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu’nun
Erzurum E ve A Tipi Cezaevleri ile Tunceli
Cezaevi’ndeki incelemelerine iliflkin raporu, 11 May›s

günü aç›kland›. Piflkinsüt düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda, Erzurum Cezaevlerinde tutuklular›n
iflkence ve kötü muamele gördüklerine iliflkin
iddialar›n çok yayg›n oldu¤unu ve iflkence yap›lan
yerin tariflerinin verilen ifadelerle aynen tuttu¤unu
belirterek, “Erzurum’da 1998’den 2000’e soruflturma
ve kovuflturma sistemine ait önemli bir de¤iflmenin
olmad›¤›, Emniyet Müdürlü¤ü’nün de¤iflik birimlerine
ait iç mekanlarda hemen hiç de¤ifliklik olmad›¤›
gözlemlenmifltir” dedi. Piflkinsüt, çal›flmalar›nda
Tunceli’de geçmifle göre bir düzelme
gözlemlediklerini iddia etti.

Batman Cezaevi

Komisyon Baflkan› Piflkinsüt, Batman’da yapt›klar›
incelemeleri içeren “Batman Soruflturma, Kovuflturma,
Yarg›lama, Ceza ve ‹nfaz› 1998-2000” Raporu’nu 15
Haziran günü bir bas›n toplant›s› ile aç›klad›.
Batman’da gözalt›na al›nan herkesin iflkence
gördü¤ünü belirten Piflkinsüt, 1998 y›l› ile 2000 y›l›
aras›nda soruflturma ve kovuflturma sistemine ait bir
geliflme sa¤lanmad›¤›n› kaydetti. Batman Emniyet
Müdürlü¤ü’nün de¤iflik birimlerine ait iç mekanlarda
ask› izlerinin kapat›ld›¤›n› anlatan Piflkinsüt, “Ancak,
ask› de¤il ama 120 volt civar›nda elektrik verildi¤ini
de belirten bulgulara rastlad›k. Tutuklular da,
kendilerine çocuklar› olmayacak flekilde elektrik
verildi¤ini söylediler” dedi. 350 kifli kapasiteli Batman
Cezaevi’nde 574 tutuklunun kald›¤›n› belirten
Piflkinsüt, tuvaletlerin kap› önleri de dahil olmak
üzere her yere yatak ve ranza konuldu¤unu, dört
kiflinin bar›nmas› gereken yerde 16-18 kiflinin yatt›¤›n›
anlatt›. 
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“Düflünce özgürlü¤ü” bafll›¤› alt›nda ele al›nan
haklara1, yönelik engelleme ve ihlaller 2000 y›l›nda
da yo¤un biçimde sürdü. Yetkililerin “devlet
politikas›” olarak belirledi¤i argüman ve uygulamalar›
elefltiren kifli ve kurumlar keyfi gözalt›larla, tehditlerle
karfl›laflt›lar, yarg›land›lar. ‹nsan haklar› savunucular›
ve sivil toplum örgütü temsilcileri baflta olmak üzere,
“devlet politikalar›n›n” d›fl›nda görüflleri savunan
kifliler; bu kiflilerin örgütlendi¤i dernek, sendika,
siyasal partiler ve yay›n kurulufllar› 2000 y›l›nda da
DGM ve cezaevleri tehdidi alt›nda faaliyetlerini
sürdürdüler. Ola¤anüstü Hal Bölgesinde, düflünce
özgürlü¤üne yönelik engellemeler yo¤un olarak
devam etti. Pek çok kitab›n, gazetenin, müzik
kasetinin Ola¤anüstü Hal bölgesi s›n›rlar› içinde
da¤›t›lmas›, sat›lmas› ve yay›nlanmas› yasakland›.
Bölgede faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, kültür
sanat kurumlar› hakk›nda davalar aç›ld›, ya da bu
kurumlar yarg› karar› olmaks›z›n geçici sürelerle
kapat›ld›. Ola¤anüstü Hal Bölgesi’nde görev yapan
pek çok kamu çal›flan› ‘sak›ncal› görüflleri’ nedeniyle,
Bölge Valili¤i karar›yla ya görevden al›nd› ya da
bölgeden sürgün edildi.

Kürt sorununun kamusal alanda tart›fl›lmas›, dile
getirilmesi düflünce özgürlü¤ü kategorisine giren
haklar›n yo¤un biçimde ihlal edilmesine neden
olmaya devam etti. Kürt sorunu, telaffuz edildi¤i her
yerde ‘ulusal ç›kar ve güvenli¤i tehdit edici bir unsur’
olarak alg›lanarak, ‘sak›ncal›’ bulunan konuflmalar,
yaz›lar ve haberler ‘cezaland›r›ld›’.

Cezaevlerinde 20 Ekim günü bafllayan ölüm oruçlar›
ve F Tipi cezaevlerinin tart›fl›lmas› da ihlallere neden
olan bir di¤er sorun oldu. Aral›k ay›nda ölüm oruçlar›
ve F tipi cezaevleriyle ilgili haber ve aç›klamalar
yaz›l› ve görsel yay›n organlar›nda yasakland›. 13
Aral›k günü Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun, 3984
say›l› yasan›n 4. maddesinde belirtilen ilgili bentlere
dikkat çekerek, cezaevleri operasyonlar› ile ilgili
haber yap›lmas› konusunda uyar›da bulunmas›n›n
ard›ndan 14 Aral›k günü ‹stanbul 4 Nolu DGM, ölüm
orucuna iliflkin haberlere yasak getirdi.

Adli Sicil ve ‹statistik Genel Müdürlü¤ü verilerine
göre, Bas›n Yasas›’na “muhalefet” suçlamas›yla 2000
y›l›nda toplam 2 bin 786 kifli hakk›nda 2 bin 231
dava aç›ld›. Bu gerekçeyle aç›lan toplam 2 bin 394
davadan 216’s› beraat, bin 610’u mahkumiyet ile
sonuçland›.

TCY’nin “devleti tahkir ve tezyif” suçunu tan›mlayan
159. maddesi uyar›nca 2000 y›l›nda aç›lan
davalardan 105’i beraat, 82’si mahkumiyetle
sonuçland›. Bu madde uyar›nca 2000 y›l›nda 568 kifli
hakk›nda dava aç›ld›. “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 334’ü sonuçland›; bu davalardan 91’inde
beraat ve 179’unda mahkumiyet karar› ç›kt›. 2000
y›l›nda bu madde ile ilgili olarak 780 kifli hakk›nda
dava aç›ld›. “Halk› askerlikten so¤utma suçu” ile ilgili
TCY’nin 155. maddesi uyar›nca toplam 37 kifli
hakk›nda 23 dava aç›ld›, 2000 y›l›nda bu suçla ilgili
hiçbir dava sonuçlanmad›. 2000 y›l›nda Toplant› ve
Gösteri Yürüyüflleri Yasas›na “muhalefet”
suçlamas›yla, 5 bin 410 kifli (349’u 18 yafl›n alt›nda)
hakk›nda dava aç›ld›. 2000 y›l›nda ayn› gerekçeyle
aç›lan 475 davadan 256’s› beraat ve 141’i
mahkumiyet karar›yla sonuçland›. 

Yasal Düzenlemeler

Türkiye’de düflünce özgürlü¤üne engel oluflturan yasal
düzenlemelerin bafl›nda, TCY’nin 155, 159, 311, 312.
maddeleri; TMY’nin 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› ise, belirli durumlarda, askeri
ve idari yetkililere, yarg› karar› olmaks›z›n yasaklay›c›
önlemler alma olana¤› tan›yor.

Bas›n Yasas›, bas›n yoluyla ifllenen suçlarda, yazarla
birlikte yay›n kuruluflunun yaz›iflleri müdürünü ve
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sahibini de sorumlu tutuyor; böylece ayn› suçtan
birden çok kifli cezaland›r›l›yor 2. 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.

TCY’nin 162. maddesinde, “kanunun cürüm sayd›¤›
neflriyat› nakletmenin belli bafl›na bir cürüm oldu¤u”
belirtiliyor 3. 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 verilebiliyor.

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› 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 hapsedilmesini
öngörüyor

TCY’nin 312. maddesi, “halk› kin ve düflmanl›¤a
tahrik etme” suçunu düzenliyor.4 Özellikle, TMY’nin
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 “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.

TMY’nin 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 para cezas› öngörüyor. Bu
kapsamda cezaland›r›lan yay›nlar›n sahiplerine para
cezas›, yaz›iflleri müdürlerine ise 6 aydan 2 y›la kadar
hapis cezas› ve para cezas› verilmesi öngörülüyor.

TMY’nin 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›lmaktad›r.

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.

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,
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3 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.”
4 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 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 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.



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 almak suretiyle ‹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 hiçbir
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.

Bas›n Aff›

Anayasa Mahkemesi, Fazilet Partisi’nin 4454 say›l›
“Bas›n ve Yay›n Yoluyla ‹fllenen Suçlara ‹liflkin Dava
ve Cezalar›n Ertelenmesine Dair Kanunun” 1.
maddesindeki “Bas›n yoluyla, ya da sözlü veya
görüntülü yay›n araçlar›yla ifllenmifl olup” ifadesinin
iptali ve yürürlü¤ün durdurulmas› istemiyle açt›¤›
davay› Eylül ay›nda sonuçland›rd›. Anayasa
Mahkemesi bu düzenlemeyi Anayasa’n›n 2.
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maddesindeki “Adalet anlay›fl›” ve 10. maddesindeki
“Yasa önünde eflitlik ilkesine” ayk›r› oldu¤u
gerekçesiyle iptal etti. Anayasa Mahkemesi’nin karar›,
iptal gerekçesinin Resmi Gazete’de yay›m›ndan 1 y›l
sonra yürürlü¤e girecek. Anayasa Mahkemesi kararlar›
geriye do¤ru yürümedi¤i için yasadan faydalananlar›n
durumunda herhangi bir de¤ifliklik olmayacak. Ancak

Anayasa Mahkemesi’nin iptal karar›n›n yürürlü¤e
girmesi için verdi¤i süre sonuna kadar, yasa
geçerlili¤ini koruyacak. 1999 y›l› Eylül ay›nda
yürürlü¤e giren yasa uyar›nca 50 kadar gazeteci
serbest b›rak›lm›flt›. Ancak, Fazilet Partisi, yasan›n
Anayasa’ya ayk›r› oldu¤u gerekçesiyle iptal edilmesi
istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne baflvurmufltu.

‹fade Özgürlü¤ü
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2000 y›l›nda da siyasal parti ya da hükümet d›fl›
kurulufllara, gazeteci, yazar ya da sanatç›lara yönelik
bask› ve yarg›lamalar›n önemli bir k›sm›, ifade ettikleri
görüfl, kanaat ya da bilgilerden kaynakland›. ‹fade
özgürlü¤ü ihlalleri ile ilgili bilgiler flöyle:

Ak›n Birdal

‹HD eski Genel Baflkan› Ak›n Birdal, 1 Eylül 1995
tarihinde Mersin’de, 1 Eylül 1996 tarihinde Ankara’da
yapt›¤› iki ayr› konuflma nedeniyle Adana ve Ankara
DGM’lerince TCY’nin 312/2. maddesi uyar›nca
verilen 2 y›l hapis cezas›n› tamamlamak üzere 28
Mart günü cezaevine girdi. Birdal’a 24 Mart günü
Ankara Numune Hastanesi Sa¤l›k Kurulu’nun verdi¤i
“sa¤l›k nedeniyle infaz›n ertelenmesi” karar›na karfl›n
Adli T›p Kurumu taraf›ndan “tedavisini cezaevinde
sürdürmesinde sak›nca olmad›¤›” yönünde rapor
verildi. Kesinleflen hapis cezas› nedeniyle 3 Haziran
1999 tarihinde Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’ne
konulan Birdal kemik erimesi nedeniyle 25 Eylül 1999
tarihinde 6 ayl›¤›na serbest b›rak›lm›flt›. Birdal’a
Ankara Numune Hastanesi taraf›ndan 24 Eylül 1999
tarihinde verilen raporda, “tedavinin cezaevi koflullar›
d›fl›nda yap›lmas› gerekti¤i” belirtilmiflti.

Ak›n Birdal 23 Eylül günü cezas›n› tamamlayarak
Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’nden ç›kt›. Birdal,
cezaevi kap›s›nda yapt›¤› aç›klamada, “Umuyor ve
diliyorum ki, düflüncelerinden, düflüncelerini yazmak
ve anlatmaktan ötürü cezaevine giren ve ç›kan son
kifli ben olay›m” dedi.

Birdal’›n yarg›land›¤› davalar:

Ak›n Birdal, ‹HD fianl›urfa eski fiube Baflkan› Aziz
Durmaz ve Mazlum-Der fianl›urfa fiube Baflkan›
Avukat fiehmus Ülek hakk›nda, Mazlum-Der fianl›urfa
fiubesi’nin 16 May›s 1999 tarihindeki Genel
Kurulu’nda yapt›klar› konuflmalar nedeniyle “emniyet
görevlilerine hakaret ettikleri” iddias›yla TCY’nin 312.
maddesi uyar›nca May›s ay›nda dava aç›ld›.

1996 y›l›n›n Aral›k ay›nda gerçeklefltirilen “‹nsan
Haklar› Haftas›” etkinliklerindeki konuflmalar›
nedeniyle, Ak›n Birdal, HADEP Parti Meclisi üyesi
Recep Do¤aner, EMEP Ankara ‹l Baflkan› Haydar Kaya
ve gazeteci Rag›p Duran hakk›nda aç›lan dava 11
Temmuz günü Ankara DGM’de sonuçland›.
Duruflmada, tüm san›klar beraat etti. 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.

‹stanbul DGM Baflsavc›l›¤›, Ak›n Birdal hakk›nda
Almanya’n›n Bremenhaven kentinde düzenlenen
“Avrupa’da ‹nsan Haklar›-Türkiye AB’nin yeni partneri
mi?” konulu paneldeki konuflmas› nedeniyle Ekim
ay›nda soruflturma açt›. Birdal hakk›nda,
konuflmas›nda geçen “Türkiye, soyk›r›m için
Ermeniler’den özür dilemeli” sözleri nedeniyle
TCY’nin 312. maddesi uyar›nca hapis cezas› istemiyle
dava aç›labilecek.

Ahmet Kaya

16 Kas›m günü Paris’te ölen ses sanatç›s› Ahmet Kaya
hakk›nda aç›lan davalar flöyle geliflti:

10 fiubat 1999 tarihinde Magazin Gazetecileri
Derne¤i taraf›ndan düzenlenen gecede yapt›¤›
konuflmada “Kürtçe çekece¤i klibi yay›nlayacak bir
televizyon kanal› istedi¤ini” söyledi¤i için “PKK’ye
yard›m etti¤i ve halk› düflmanl›¤a k›flk›rtt›¤›” iddias›yla
aç›lan davan›n 10 Mart günü yap›lan duruflmas›nda
beraat etti. Kaya bu davada TCY’nin 169 ve TMY’nin
5. maddeleri uyar›nca 4 y›l 6 ayla, 7 y›l 6 ay aras›nda
hapis cezas› istemiyle yarg›lan›yordu.

1993 y›l›nda Berlin’de verdi¤i bir konser s›ras›nda
yapt›¤› konuflma nedeniyle ‹stanbul DGM’de aç›lan
dava 10 Mart günü sonuçland›. DGM Kaya’ya
TCY’nin 169 ve TMY’nin 5. maddesi uyar›nca 3 y›l 9
ay hapis cezas› verdi.

Ahmet Kaya hakk›nda çeflitli tarihlerde Almanya’da
verdi¤i konserlerdeki konuflmalar› nedeniyle “örgüte
yard›m ve yatakl›k etti¤i” iddias›yla aç›lan di¤er üç
dava sanatç›n›n ölümü nedeniyle düfltü.

Ahmet Turan Demir

Dönemin HADEP Genel Baflkan› Ahmet Turan Demir
hakk›nda, 28 Ekim 1999 tarihinde Ankara’da
düzenlenen “Bar›fl fiöleni”ndeki konuflmas› nedeniyle
Ankara DGM Savc›l›¤› taraf›ndan TMY’nin 8. maddesi
uyar›nca dava aç›ld›. fiölende sunuculuk yapan Esin
Akgül de okudu¤u fliir nedeniyle ayn› gerekçeyle
yarg›land›. 1 Haziran günü Ankara DGM’de
sonuçlanan davada Demir ve Akgül’e 1’er y›l hapis ve
800’er milyon lira para cezas› verildi.
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Ahmet Turan Demir’in de aralar›nda bulundu¤u 19
parti yöneticisi hakk›nda 1 Eylül Dünya Bar›fl
Günü’nde da¤›t›lan “Özgürlük, Eflitlik ve Bar›fl”
bafll›kl› bildiride “bölücülük propagandas› yapt›klar›”
iddias›yla Ankara DGM’de dava aç›ld›. Davada,
Ahmet Turan Demir’in yan› s›ra HADEP Genel Baflkan
Yard›mc›lar› Hamit Geylani, Niyazi Bulgan, Eyüp
Karageçi, Mehmet Tekin, Genel Sekreter Mahmut
fiakar, Genel Sekreter Yard›mc›lar› Sevahir Bay›nd›r,
Ali R›za Yurtsever, Salih Özdemir, Genel Sayman Filiz
U¤uz, Genel Sayman Yard›mc›s› Veysel Turhan,
Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Cemal Coflgun, Fatma
Kurtulan, M. Salih Y›ld›z, Aslan Türk, Murad Ak›nc›lar
ve Hikmet Fidan yarg›lan›yor.

Demir hakk›nda 6 Eylül 1998 tarihinde HADEP
Manisa ‹l Örgütü’nün kongresinde yapt›¤› konuflmada
“devletin bölünmezli¤i aleyhine propaganda yapt›¤›”
gerekçesiyle ‹zmir DGM’de aç›lan dava Kas›m ay›nda
sonuçland›. Mahkeme, Demir’i “konuflmas›nda
PKK’nin eylemlerini meflru göstererek, destekledi¤i”
gerekçesiyle TMY’nin 8 maddesi uyar›nca 1 y›l hapis
cezas›na mahkum etti. DGM, Demir’in
duruflmalardaki iyi halini göz önüne alarak, cezay› 10
ay hapis ve 666 milyon lira para cezas›na çevirdi.

Abdurrahman Dilipak

Akit gazetesi yazar› Abdurrahman Dilipak ve Yeni
fiafak gazetesi yazar› Ahmet Taflgetiren’in de
aralar›nda bulundu¤u 10 kifli hakk›nda Malatya’da
1998 y›l›nda düzenlenen “‹nsana Sayg›, Düflünceye
Özgürlük” konferans›nda yapt›klar› konuflmalar
nedeniyle TCY’nin 312. maddesi uyar›nca aç›lan dava
18 Ocak günü Malatya DGM’de sonuçland›.
Mahkeme heyeti Abdurrahman Dilipak, Ahmet
Taflgetiren, Sezgin Topçu Dilipak ve Adil
Akkoyunlu’yu 1’er y›l hapis cezas›na mahkum etti.
Di¤er 6 san›k ise beraat etti.

Ayn› konferans nedeniyle Dilipak hakk›nda
“Adliyenin manevi flahsiyetini alenen tahkir ve tezyif
etti¤i” iddias›yla TCY’nin 159. maddesi uyar›nca
Malatya A¤›r Ceza Mahkemesi’nde aç›lan dava 20
Eylül günü sonuçland›. Mahkeme heyeti Dilipak,
Avukat Raflit Alaca ve Avukat Do¤an Karao¤lu
hakk›nda beraat karar› verdi.

Ahmet Ünlü

Kamuoyunda “Cüppeli Ahmet Hoca” olarak bilinen
Ahmet Ünlü hakk›nda 17 A¤ustos 1999 depreminden
sonra “depremin dini gereklere uygun yaflamayanlar›n
cezaland›r›lmas› oldu¤u” yönündeki aç›klamalar›
nedeniyle TCY’nin 312/2. maddesi uyar›nca aç›lan
dava ‹stanbul DGM’de 17 Ekim günü sonuçland›.
Ahmet Ünlü, 2 y›l 7 ay 3 gün hapis ve 177 milyon
450 bin lira para cezas›na mahkum edildi. Mahkeme
ayr›ca Ünlü’nün yurtd›fl›na ç›k›fl›na da yasak getirdi.

Ender ‹mrek

EMEP Genel Yönetim Kurulu üyesi Ender ‹mrek’e

EMEP Elaz›¤ ‹l Örgütünün 19 Mart 1998 tarihinde
düzenledi¤i bir toplant›da yapt›¤› konuflma nedeniyle
Malatya DGM taraf›ndan TCY’nin 312. maddesi
uyar›nca verilen 1 y›l hapis ve 520 bin lira para cezas›
Ocak ay›nda Yarg›tay’da onand›. Yarg›tay cezay› 5 y›l
süreyle erteledi.

Ayn› konuflma nedeniyle TCY’nin 159. maddesi
uyar›nca Elaz›¤ A¤›r Ceza Mahkemesi’nde de
yarg›lanan ‹mrek, 21 Nisan günü 1 y›l hapis cezas›na
mahkum oldu. Mahkeme, cezay› 10 aya indirdi ve 5
y›l süreyle erteledi.

Haydar Kaya, Sinan Turgut, Hakan Aslan ve Bar›fl
Kaya

EMEP taraf›ndan 8 Mart 1997 tarihinde düzenlenen
flenlikte yapt›¤› konuflma nedeniyle EMEP Genel
Baflkan Yard›mc›s› Haydar Kaya, Sessizli¤e Ça¤r›
müzik grubu üyeleri Sinan Turgut, Hakan Aslan ve
Bar›fl Kaya hakk›nda da söyledikleri flark›lar nedeniyle
aç›lan dava 11 May›s günü sonuçland›. Ankara
DGM’de yap›lan duruflmada, Haydar Kaya ve grup
üyeleri “Devlete ve güvenlik güçlerine hakaret
ettikleri” iddias›yla TCY’nin 159. maddesi uyar›nca
1’er y›l hapis cezas›na mahkum oldular. San›klar
hakk›nda daha önceden verilen 1 y›ll›k hapis cezalar›
Yarg›tay taraf›ndan bozulmufl ve yarg›lama 25 Ocak
günü yeniden bafllam›flt›.

Mustafa Yalç›ner

EMEP Genel Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yalç›ner
hakk›nda 1993 y›l›nda Keçiören (Ankara) Halkevi
taraf›ndan düzenlenen bir paneldeki konuflmas›
nedeniyle verilen 13 ay hapis cezas› Temmuz ay›nda
Yarg›tay taraf›ndan onand›. Yalç›ner, Ankara DGM
taraf›ndan TCY’nin 312. maddesi uyar›nca mahkum
edilmiflti.

EMEP ve ÖDP Yöneticileri

Çorum’da gerçeklefltirilen Newroz kutlamalar›
nedeniyle EMEP ve ÖDP yöneticileri hakk›nda
TCY’nin 312. maddesi uyar›nca Eylül ay›nda dava
aç›ld›. Davada, EMEP ‹l Baflkan› Sat›lm›fl Türko¤lu,
ÖDP ‹l Baflkan› Mehmet Arslan, EMEP Merkez ‹lçe
Baflkan› Cafer Gökmen ve ilçe yöneticisi Erdal Koç,
EMEP üyeleri Y›lmaz Gültekin, Hüseyin Demirkaya,
Seher Bola, Muharrem Özünel, Feyzullah Aygün, Nail
Dertli, Taner fiimflek, Eren Can, Ali ‹hsan Koca, ÖDP
üyeleri Müzeyyen Zeren, Süleyman Kam›fll›, E¤itim-
Sen üyeleri ‹smail Öztorun, Hikmet Ayd›n, Canan
Ça¤layan, Hüsnü Murat Ayd›n ve SES üyeleri Fikret
Ça¤layan ile Gülcihan Öztürk hakk›nda 1 y›ldan 3
y›la kadar hapis cezas› istendi.

Necmettin Erbakan

Anayasa Mahkemesi taraf›ndan kapat›lan Refah Partisi
(RP) Genel Baflkan› Necmettin Erbakan hakk›nda, 25
Mart 1994 tarihinde Bingöl’de yapt›¤› konuflma
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nedeniyle aç›lan dava 10 Mart günü sonuçland›.
Diyarbak›r DGM, Necmettin Erbakan’› TCY’nin 312.
maddesi uyar›nca 1 y›l hapis ve 220 bin lira para
cezas›na mahkum etti. Erbakan’›n cezas› 8 Haziran
günü Yarg›tay taraf›ndan onayland›. 6 Eylül günü
teslim olmas› gereken Erbakan’›n cezas› avukatlar›n›n
Ankara Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na baflvurusu üzerine
4 ay ertelendi. Erteleme süresi 14 Ocak 2001
tarihinde doluyor.

Kas›m ay›nda Yarg›tay Cumhuriyet baflsavc›l›¤›n›n
karar düzeltme baflvurusunu reddetmesiyle de
Erbakan hakk›nda verilen karara iliflkin hukuki yollar
tamamlanm›fl oldu. Hapis cezas›n›n infaz›n›
durdurmak üzere ihtiyati tedbir karar› al›nmas›
yönünde A‹HM’e yap›lan baflvuru da A¤ustos ay›nda
reddedildi. Necmettin Erbakan Aral›k ay› sonunda
4616 say›l› fiartla Sal›vermeye, Dava ve Cezalar›n
Ertelenmesine Dair Yasa”dan yararlanmak üzere
baflvuruda bulundu.

Hasan Celal Güzel

Yeniden Do¤ufl Partisi (YDP) eski Genel Baflkan›
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
Ankara DGM’de aç›lan dava 27 Ocak günü
sonuçland›. Mahkeme Güzel ve Eliaç›k’a 1’er y›l
hapis ve 160 bin lira para cezas› verdi. Cezalar
Temmuz ay›nda Yarg›tay taraf›ndan onayland›.

Hasan Celal Güzel Ankara DGM taraf›ndan 1997
y›l›nda Kayseri’de yapt›¤› bir konuflma nedeniyle
TCY’nin 312. maddesi uyar›nca verilen 1 y›l hapis
cezas›n› çekmek üzere 16 Aral›k 1999 tarihinde
girdi¤i (Ankara) Ayafl Cezaevi’nden 10 May›s günü
tahliye edildi.

Yarg›tay Ceza Genel Kurulu, Hasan Celal Güzel’e
“eski Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel’e hakaret
etti¤i” iddias›yla verilen 1 y›l 3 ay hapis cezas›
karar›n› Ekim ay›nda bozdu. Güzel, Ankara 2. Asliye
Mahkemesi taraf›ndan Yeni Günayd›n gazetesinin 23
Haziran 1997 tarihli say›s›nda Demirel’e yönelik
sözleri nedeniyle TCY’nin 158. maddesi uyar›nca 1 y›l
3 ay hapis cezas›na mahkum edilmiflti. Yarg›tay’›n
karar› bozmas›n›n ard›ndan Ankara 2. Asliye
Mahkemesi’nin karar›nda direnmesi üzerine dosya
Yarg›tay Ceza Genel Kurulu’na gönderilmiflti.

Dino Frisullo

Diyarbak›r’da 21 Mart 1998 tarihinde yap›lan Newroz
gösterileri s›ras›nda gözalt›na al›nan ve “halk› kin ve
düflmanl›¤a k›flk›rtt›¤›” iddias›yla Diyarbak›r DGM’de
yarg›lanan ‹talyan gazeteci Dino Frisullo’nun davas›
Türkiye’ye girifli engellendi¤i için 2000 y›l›nda da
sonuçlanmad›. 22 fiubat ve 3 Nisan günlerinde
duruflma için Türkiye’ye gelen Frisullo ‹stanbul
Atatürk Havaalan›’nda gözalt›na al›narak s›n›rd›fl›

edildi. 23 May›s günkü duruflmas› için de Türkiye’ye
girifli engellenen Frisullo’nun avukat› Muharrem
Erbey, 28 Kas›m günü görülen duruflmada
müvekkilinin duruflmaya kat›l›p savunma yapabilmek
için baflvurmad›¤› makam›n kalmad›¤›n› ifade ederek,
“Mahkeme Frisullo’nun gelip ifade vermesinde ›srar
ediyor, müvekkilim de ifade vermek için giriflimlerde
bulunuyor. Ancak, Frisullo geldi¤i ‹stanbul Atatürk
Havaalan›’nda ço¤u kez, gözalt›na al›nd›ktan sonra
s›n›r d›fl› edildi” dedi.

Dino Frisullo, Diyarbak›r DGM taraf›ndan TCY’nin
312. maddesi uyar›nca 1 y›l hapis ve 6 milyar 100
milyon lira para cezas›na mahkum edilmifl, ancak
karar Yarg›tay taraf›ndan bozulmufltu.

Cihan Sancar

‹sveç’te yay›nlanan bir gazetede yer alan demecinde
“bölücülük” propagandas› yapt›¤› iddias›yla hakk›nda
TMY’nin 8. maddesi uyar›nca Diyarbak›r DGM’de
dava aç›lan Mardin’in K›z›ltepe ilçesi Belediye
Baflkan› Cihan Sancar’›n yarg›lanmas›na 24 Ekim günü
baflland›. Sancar savunmas›nda ‹sveçli gazeteciyle
tercüman arac›l›¤›yla röportaj yapt›¤›n› söyleyerek
“Ben Kürdistan biçiminde herhangi bir co¤rafi
belirleme yapmad›m” dedi. Duruflmada tan›k olarak
dinlenen gazeteci Per Jönsson da Sancar’›n bölgeyi
“Kürdistan” olarak tan›mlamad›¤›n› belirterek flunlar›
söyledi: “Ama ben yabanc› bir gazeteci olarak Kuzey
Irak’› ve bu bölgeyi “Kürdistan” olarak bilirim;
okurlar›m›z da bu bölgeyi böyle bildikleri için
gazetede “Kürdistan” olarak verdim.” Dava 22 Kas›m
günü yap›lan duruflmada beraat karar›yla sonuçland›.

Hasan Beliren

HADEP Adana ‹l Örgütü yöneticisi Hasan Beliren 4
Ekim 1998 tarihinde yapt›¤› bir konuflmada
“bölücülük propagandas› yapt›¤›” gerekçesiyle
TMY’nin 8. maddesi uyar›nca verilen 9 ay hapis
cezas›n› tamamlamak üzere May›s ay›nda cezaevine
girdi. Bahçe (Adana) Cezaevi’ne konulan Hasan
Beliren, Adana DGM taraf›ndan TMY’nin 8. maddesi
uyar›nca 1 y›l hapis, 6 milyar 100 milyon lira para
cezas›na mahkum edilmiflti. Yarg›tay’›n karar›
bozmas›ndan sonra yenilenen yarg›lamada, Beliren 9
ay hapis ve 800 milyon lira para cezas›na mahkum
edilmiflti.

HADEP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri

HADEP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri hakk›nda 18
Nisan 1999 tarihinde yap›lan seçimlerden önce parti
örgütlerine gönderilen propaganda kasetleri nedeniyle
“PKK’ye yard›m edildi¤i” iddias›yla Ankara DGM’de
aç›lan dava 7 fiubat günü Bas›n Aff› uyar›nca üç y›l
süreyle ertelendi. Davada, Mehmet Satan, Hamit
Geylani, Ali H›d›r Do¤an, Mehmet Salih Y›ld›z,
Osman Özçelik, Cemal Coflgun, Ali Özcan, Mehmet
Tekin, Filiz O¤uz ve Sevahir Bay›nd›r’›n TCY’nin 169.
ve TMY’nin 5. maddesi uyar›nca cezaland›r›lmas›
isteniyordu.
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Hamit Geylani

HADEP Genel Baflkan Yard›mc›s› Hamit Geylani
hakk›nda, 1. Bar›fl ve Demokratik Çözüm Grubu’nun
Abdullah Öcalan’›n ça¤r›s›yla teslim olaca¤›n›n
aç›klanmas› üzerine 1 Ekim 1999 tarihinde
düzenledi¤i bas›n toplant›s›ndaki konuflmas›
nedeniyle Van 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde aç›lan
dava 23 Mart günü yap›lan ilk duruflmada beraatla
sonuçland›. Geylani’nin TCY’nin 312. maddesi
uyar›nca cezaland›r›lmas› isteniyordu.

Abdullah Ak›n

HADEP’li Batman Belediye Baflkan› Abdullah Ak›n
hakk›nda, 29 Kas›m 1999 tarihinde Danimarka’da
yap›lan bir toplant›daki konuflmas› nedeniyle TCY’nin
312. maddesi uyar›nca Nisan ay›nda aç›lan dava 20
Eylül günü sonuçland›. Diyarbak›r DGM’de yap›lan
duruflmada, beraat karar› verildi.

Alaeddin Erdo¤an, Hac› Atefl

HADEP Parti Meclisi üyesi Alaeddin Erdo¤an ve
Tarsus eski ‹lçe Baflkan› Hac› Atefl hakk›nda 1 Eylül
1999 tarihinde yapt›klar› konuflmalar nedeniyle
TCY’nin 312. maddesi uyar›nca aç›lan dava 4 May›s
günü sonuçland›. Adana DGM Erdo¤an ve Atefl 1’er
y›l hapis cezas›na mahkum etti.

Feridun Çelik

HADEP’li Diyarbak›r Belediye Baflkan› Feridun Çelik
hakk›nda, 2 Mart günü yay›nlanan Özgür Politika
gazetesine verdi¤i demeçte “bölücülük propagandas›
yapt›¤›” gerekçesiyle, TMY’in 8. maddesi uyar›nca
dava aç›ld›. Çelik, Diyarbak›r DGM’de 12 Ekim günü
yap›lan duruflmada beraat etti.

Kamber Söylemez, Hac› Yavuz, Zeki K›l›çgedik,
Mustafa Türk, Abdullah Sayg›n, Ali Çintay, Ahmet
Yüceda¤.

HADEP Malatya ‹l Örgütü 8 yöneticileri hakk›nda
1996 y›l›nda toplanan kongredeki konuflmalar›
nedeniyle Malatya DGM Savc›l›¤› taraf›ndan
“bölücülük propagandas› yapt›klar› ve halk› kin ve
düflmanl›¤a k›flk›rtt›klar›” iddias›yla aç›lan dava 6
Eylül günü sonuçland›. Davada, Kamber Söylemez,
Hac› Yavuz ve Zeki K›l›çgedik 3’er milyon lira para
cezas›na mahkum edildi. Mustafa Türk, Abdullah
Sayg›n ve Ali Çintay ise beraat etti. DGM,
yakalanamayan san›k Ahmet Yüceda¤ hakk›ndaki
dosyan›n ayr›lmas›na, Avukat Hasan Do¤an hakk›nda
da, Adalet Bakanl›¤›’ndan izin al›narak, “devletin
manevi flahsiyetini küçük düflürmek” iddias›yla
Malatya Cumhuriyet Savc›l›¤›na suç duyurusunda
bulunulmas›na karar verdi. 

Abdullah Ak›n, fiahabettin Özaslaner

HADEP’li Van Belediye Baflkan› fiahabettin Özaslaner
ve Batman Belediye Baflkan› Abdullah Ak›n hakk›nda,
3 Eylül 1998 tarihinde HADEP A¤r› ‹l Örgütünün

kongresinde yapt›klar› konuflmalar nedeniyle TCY’nin
312. maddesi uyar›nca aç›lan dava 25 Kas›m günü
sonuçland›. Erzurum DGM, Özaslaner ve Ak›n’a 10’ar
ay hapis ve 1 milyar 260’flar milyon lira para cezas›
verdi.

Hasan Hüseyin Ceylan

RP eski Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan, tutuklu
bulundu¤u Çubuk (Ankara) Cezaevi’nden 31 Ocak
günü tahliye edildi. Hasan Hüseyin Ceylan, 14 Mart
1993 tarihinde K›r›kkale’de yapt›¤› konuflmada “din
farkl›l›¤› gözeterek halk› düflmanl›¤a k›flk›rtt›¤›”
iddias›yla Ankara DGM’de yarg›lanm›fl ve 1 y›l hapis,
160 bin lira para cezas›na mahkum edilmiflti. Hasan
Hüseyin Ceylan, karar›n Yarg›tay’da onaylanmas›
üzerine ‹nfaz Yasas› uyar›nca cezas›n›n 4 ay 26
günlük bölümünü cezaevinde geçirdi.

Ceylan hakk›nda 14 Ocak 1995 tarihinde Konya’da
Milli Gençlik Vakf› taraf›ndan düzenlenen bir
konferansta yapt›¤› konuflmada “Cumhurbaflkan›na
hakaret etti¤i” gerekçesiyle TCY’nin 158. maddesi
uyar›nca aç›lan dava Konya 1. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde sürdü.

Mehmet Kutlular

Kocatepe Camii’nde Saidi Nursi için 10 Ekim günü
düzenlenen mevlitten sonra yapt›¤› aç›klamada 17
A¤ustos depreminin “ilahi ikaz” oldu¤u yönündeki
sözleri ve baflta baflörtüsü yasa¤› olmak üzere 28
fiubat sürecine iliflkin elefltirileri nedeniyle Yeni Asya
gazetesinin sahibi Mehmet Kutlular hakk›nda TCY’nin
312. maddesi uyar›nca aç›lan dava sonuçland›.
Ankara DGM’de 9 May›s günü görülen duruflmada
Kutlular 2 y›l 1 gün hapis cezas›na mahkum edildi.
Mahkeme cezay› “san›¤›n ilerde suç ifllemekten
çekinmesine sebep olaca¤› yönünde mahkemeye
kanaat gelmedi¤inden” ertelemedi.

Mehmet Özer

Foto¤raf sanatç›s› Mehmet Özer 4 Mart 1999
tarihinde 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü kutlamalar›
çerçevesinde düzenlenen “Savafl ve Kad›n” konulu
panelde gösterdi¤i dialar nedeniyle “PKK’ye yard›m
etti¤i” iddias›yla yarg›land›. Ankara DGM’de görülen
dava, 19 Eylül günü beraatla sonuçland›. Özer’in dia
gösterisinde foto¤raf› yer alan Filistinli gerilla Leyla
Kas›m’›n “PKK militan›” oldu¤u iddia edilen bilirkifli
raporunun hatal› oldu¤u daha sonra raporu haz›rlayan
kifli taraf›ndan kabul edildi.

Hasan Mezarc›

RP eski milletvekili Hasan Mezarc› hakk›nda 23 May›s
1992 tarihinde Kahramanmarafl’›n Elbistan ilçesinde
yapt›¤› bir konuflmada “Atatürk’e ve hükümetin
manevi flahsiyetine hakaret etti¤i” iddias›yla aç›lan
dava mahkumiyetle sonuçland›. Elbistan A¤›r Ceza
Mahkemesinde 16 Temmuz günü yap›lan duruflmada
Mezarc› TCY’nin 159. ve 5816 say›l› Atatürk Aleyhine
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‹fllenen Suçlar Hakk›nda Yasa’n›n 1. maddesi uyar›nca
toplam 2 y›l 6 ay hapis cezas›na mahkum edildi.

Mezarc›’n›n “orduya ve adliyeye hakaret etti¤i”
gerekçesiyle 6 y›la kadar hapis cezas› istemiyle
Ankara 6.A¤›r Ceza Mahkemesinde yarg›land›¤› di¤er
bir dava da “Mezarc›’n›n adresi tespit
edilemedi¤inden” 2000 y›l›nda sonuçlanmad›.

11 Kas›m 1997 tarihinde Trabzon’da bir yerel
televizyon kanal›nda yapt›¤› konuflmada “devlete ve
orduya hakaret etti¤i” gerekçesiyle TCY’nin 159.
maddesi uyar›nca Trabzon A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
aç›lan dava Mart ay›nda beraatla sonuçland›.

Y›lmaz Odabafl›

fiair Y›lmaz Odabafl›, “mahkemeye hakaret etti¤i”
gerekçesiyle Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi
taraf›ndan verilen 7 ay hapis cezas› nedeniyle 8 Mart
günü Tekirda¤’›n Saray ilçesinde cezaevine girdi.
Odabafl› 2 Haziran günü serbest b›rak›ld›.

Y›lmaz Odabafl›, “Düfl ve Yaflam” adl› kitab›nda
“bölücülük propagandas› yapt›¤›” iddias›yla Ankara
DGM taraf›ndan 6 Mart 1997 tarihinde 1 y›l 6 ay
hapis ve 933 milyon lira para cezas›na mahkum
edilmiflti. Karar› “sizinle ayn› ça¤da ve ülkede
yaflamaktan utanç duyuyorum” diyerek protesto eden
Y›lmaz Odabafl›, ayn› gün tutuklanm›fl ve hakk›nda
“mahkemeye hakaret etti¤i” gerekçesiyle dava
aç›lm›flt›.

Odabafl›, ayn› kitapta “Atatürk’e ve ulusal marfla
hakaret edildi¤i” iddias›yla Ankara 2. Asliye Ceza
Mahkemesi taraf›ndan verilen 1 y›l 6 ay hapis cezas›
nedeniyle 12 Mart 1999 tarihinde cezaevine girmifl,
Bas›n Aff› uyar›nca 8 Eylül 1999 tarihinde Saray
Cezaevi’nden serbest b›rak›lm›flt›.

Odabafl› tahliye ifllemlerinin polis kay›tlar›na
geçilmemesi nedeniyle 5 A¤ustos günü gözalt›na
al›nd› ve 17 saat sonra serbest b›rak›ld›.

Yusuf Akbulut 

Ermeni soyk›r›m tasar›s›n›n ABD Temsilciler Meclisi
Uluslararas› ‹liflkiler Komitesi’nde kabul edilmesi
üzerine “Ermeniler ile birlikte Süryaniler de soyk›r›ma
u¤rad›” fleklinde aç›klama yapan Diyarbak›r Süryani
Meryem Ana Kilisesi Papaz› Yusuf Akbulut hakk›nda
“halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik etti¤i” iddias›yla
TCY’nin 312. maddesi uyar›nca dava aç›ld›. 21 Aral›k
günü yap›lan ilk duruflmada söz alan Akbulut, bas›n
mensuplar›n›n Ermeni soyk›r›m› yasa tasar›s›na iliflkin
röportaj isteklerini kabul etmedi¤ini, sadece
yay›nlanmamak kayd›yla sohbet etti¤ini söyledi.
Akbulut, sarfedilen sözlerin de daha önce kiliseyi
ziyaret eden büyükleri taraf›ndan kullan›lan sözler
oldu¤unu söyledi. Akbulut’un avukat› Abdülkadir
Pekdemir, Akbulut’un gazetecilerle görüflmesi
s›ras›nda “bas›n ahlak› ve ilkelerinin çi¤nendi¤ini,
müvekkiline komplo kuruldu¤unu” söyledi. Dava
2000 y›l›nda sonuçlanmad›.

Murat Çelik

ÇHD ‹stanbul fiube Baflkan› Avukat Murat Çelik,
“adliyeye hakaret etti¤i” iddias›yla yarg›land›¤› davada
beraat etti. Karar, Beyo¤lu 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde 3 May›s günü yap›lan duruflmada
“delil yetersizli¤i” nedeniyle verildi. Murat Çelik, 13
Aral›k 1998 tarihinde ‹nsan Haklar› Evrensel
Bildirgesi’nin 50. y›ldönümü nedeniyle ‹HD ‹stanbul
fiubesi taraf›ndan düzenlenen bir panelde yapt›¤›
konuflmada, “faflist DGM” dedi¤i için yarg›lan›yordu.

Mehmet Ali Özüdo¤ru

‹zmir’in Kemalpafla ilçesinin FP’li Belediye Baflkan›
Mehmet Ali Özüdo¤ru hakk›nda, 11 May›s 1996
tarihinde k›yd›¤› nikah s›ras›nda yapt›¤› konuflmada
“Medine yasalar›n›n bana verdi¤i yetkiye dayanarak
sizi kar› koca ilan ediyorum” ve “Yaflant›m›z›
inanc›m›za göre tanzim etmeliyiz” demesi nedeniyle
TCY’nin 312. maddesi uyar›nca “Halk› kin ve
düflmanl›¤a aç›kça tahrik etti¤i” gerekçesiyle aç›lan
dava 29 fiubat günü sonuçland›. ‹zmir DGM’de
görülen davada Özüdo¤ru 10 ay hapis ve 350 bin lira
para cezas›na çarpt›r›ld›.

Ali Bayramo¤lu

Müstakil Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i (MÜS‹AD)
Baflkan› Ali Bayramo¤lu, 28 Haziran 1999 tarihinde
MÜS‹AD Kayseri fiubesi’nin aç›l›fl›nda yapt›¤›
konuflmada “halk› kin ve düflmanl›¤a k›flk›rtt›¤›”
iddias›yla TCY’nin 312/2. maddesi uyar›nca 1 y›l
hapis ve 1 milyon 500 bin lira para cezas›na mahkum
oldu. 20 Mart günü Ankara DGM’de sonuçlanan
davada ceza, befl y›l süreyle erteledi.

Teatra Jiyana Nü

Teatra Jiyana Nü (Yeni Yaflam Tiyatrosu) tiyatro grubu
üyeleri hakk›nda “bölücülük propagandas›” yapt›klar›
iddias›yla aç›lan dava 10 Nisan günü sonuçland›.
Adana DGM’de yap›lan duruflmada, Saniye Tunç,
Erdal Ceviz, Turan Ad›güzel, Erhan Y›ld›r›m, Ali
Köro¤lu, Servet Özkan, Kemal Ulusoy, Kemal Orgun,
Y›ld›z Gültekin, Cihan Özdemir ve Murat Batgi 10’ar
ay hapis cezas›na mahkum oldu. Ceza daha sonra
para cezas›na çevrildi. Tiyatro oyununun sahnelendi¤i
Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) Mersin fiubesi
Tiyatro Salonu 2 Kas›m 1997 tarihinde polisler
taraf›ndan bas›lm›fl, tiyatro grubu üyeleri gözalt›na
al›nm›flt›. Tiyatroculardan Kemal Ulusoy ve Servet
Özkan tutuklanm›flt›. Tiyatro salonu da
mühürlenmiflti.

Y›lmaz Çaml›bel

Demokrasi ve Bar›fl Partisi Genel Baflkan› Y›lmaz
Çaml›bel hakk›nda, 14 Aral›k 1992 tarihinde ‹HD
Kütahya fiubesi’nde düzenlenen bir toplant›da yapt›¤›
konuflmada “halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik etti¤i”
iddias›yla TCY’nin 312. maddesi uyar›nca Adana
DGM’de aç›lan dava Nisan ay›nda 1 y›l hapis cezas›
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karar›yla sonuçland›. Çaml›bel’in cezas› Haziran
ay›nda Yarg›tay taraf›ndan onayland›.

Çaml›bel hakk›nda 21 Mart günü ‹çel’de yay›n yapan
TV 33’ün haber program›nda yapt›¤› konuflma
nedeniyle TMY’nin 8/1. maddesi uyar›nca Mersin A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde aç›lan dava 2000 y›l›nda
sonuçlanmad›.

Tar›k Alg›n

Cumhurbaflkanl›¤›, Baflbakanl›k, TBMM Baflkanl›¤›,
Anayasa Mahkemesi Baflkanl›¤› ve DGM
baflkanl›klar›yla baz› siyasi parti genel baflkanlar›na bir
mektup göndererek devlet görevlilerini,
“Müslümanlar’a hakaretlere varan sald›r›larda
bulunmakla” suçlayan Tar›k Alg›n adl› kifli Ankara
DGM’de yarg›land›. Alg›n’a TCY’nin 312. maddesi
uyar›nca verilen 2 y›l hapis cezas› Nisan ay› sonunda
Yarg›tay taraf›ndan onayland›.

Hüseyin Gazi Metin

Yazar Hüseyin Gazi Metin hakk›nda, “‹nsan, Tanr›,
Dinler ve Alevilik” adl› kitab›nda “Halk› kin ve
düflmanl›¤a tahrik etti¤i” iddias›yla TCY’nin 312.
maddesi uyar›nca Ankara DGM’de aç›lan dava Eylül
ay›nda sonuçland›. Mahkeme Metin hakk›nda “suçun
unsurlar›n›n oluflmad›¤›” gerekçesiyle beraat karar›
verdi.

Yalç›n Küçük

Yarg›tay, yazar Yalç›n Küçük hakk›nda bir
konuflmas›nda “PKK’nin eylemlerini kutsal mücadele
olarak niteledi¤i ve böylece propaganda yaparak
örgütün eylemlerini kolaylaflt›rd›¤›” nedeniyle TCY’nin
169. maddesi uyar›nca verilen 4 y›l 6 ay hapis
cezas›n› May›s ay›nda onad›.

Yalç›n Küçük, Gebze Özel Tip Cezaevi’nden 23
Aral›k günü fiartla Sal›verilme ve Cezalar›n
Ertelenmesi Yasas› kapsam›nda tahliye edildi. Küçük,
1994 y›l›nda yurtd›fl›na ç›kt›ktan sonra hakk›nda
Ankara DGM’de aç›lan bir davada, TCY’nin 312.
maddesi uyar›nca yarg›lanm›fl ve toplam 8 y›l hapis
cezas›na mahkum edilmiflti. 30 Ekim 1998 tarihinde
Türkiye’ye giriflinin ard›ndan tutuklanm›flt›. Küçük
serbest b›rak›lmas›n›n ard›ndan flunlar› söyledi:
“Cezaevi kap›s›n›n bu taraf›nda olmak ve özgürlük,
çok güzel bir duygu. Bu aç›dan seviniyorum. Hayata
dönüfl operasyonlar›n› üzücü, fiartl› Sal›verilme ve
Cezalar›n Ertelenmesi Yasas›’n› da eksik buluyorum.
Ama, yine de af hay›rl› olsun. Ben Paris’ten
geldi¤imde, ülkemin büyüleyici bir hapishane
oldu¤unu söylemifltim. fiimdi de ayn› fleyi
düflünüyorum.”

Zeynel Abidin K›z›lyaprak

Gazeteci Zeynel Abidin K›z›lyaprak, kapat›lan Özgür
Bak›fl gazetesi taraf›ndan da¤›t›lan “1900’den 2000’e
Kronolojik Albüm Kürtler” adl› kitab›n editörü olarak
yazd›¤› iki yaz›da “bölücülük propagandas›” yapt›¤›

gerekçesiyle ‹stanbul DGM’de yarg›land›. Aral›k
ay›nda sonuçlanan davada K›z›lyaprak 1 y›l 4 ay
hapis cezas› ve 1 milyar 612 milyon lira para
cezas›na mahkum oldu. Gazete taraf›ndan kupon
karfl›l›¤› verilen kitap, 2 fiubat günü da¤›t›m›
gerçekleflmeden toplat›lm›flt›.

Nurullah Ayd›n

Gazi Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi ö¤retim görevlisi
Nurullah Ayd›n, “Milli Stratejik Konsept” adl›
kitab›nda “orduya hakaret etti¤i” iddias›yla TCY’nin
159. maddesi uyar›nca yarg›land›¤› davada 27 Mart
günü beraat etti. Ankara 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nin
verdi¤i beraat karar›n›n gerekçesinde, “asker de dahil
hiçbir kurumun elefltirilemez olmad›¤›” belirtildi.

Fikret Baflkaya

Fikret Baflkaya hakk›nda 1 Haziran 1999 tarihli Özgür
Bak›fl gazetesinde yay›nlanan “Tarihi Dava m›?”
bafll›kl› yaz›s›nda “bölücülük propagandas› yapt›¤›”
iddias›yla TMY’nin 8. maddesi uyar›nca aç›lan dava
13 Haziran günü sonuçland›. ‹stanbul DGM’de
yap›lan duruflmada Baflkaya, 1 y›l 4 ay hapis, 1 milyar
66 milyon lira da para cezas›na mahkum edildi.
Baflkaya ile birlikte yarg›lanan gazetenin sahibi Halis
Do¤an’a 1 milyar 824 milyon 120 bin lira, Yaz›iflleri
Müdürü Hasan Deniz’e de 960 milyon lira para
cezas› verildi.

fievki Y›lmaz

Yarg›tay 9. Ceza Dairesi, RP milletvekili fievki
Y›lmaz’a Düzce A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan
“hükümete hakaret etti¤i” ve 5816 say›l› Atatürk
Aleyhine ‹fllenen Suçlar Hakk›nda Yasa’ya muhalefet
etti¤i” gerekçesiyle verilen 25 ay hapis cezas›n›
Temmuz ay›nda onad›.

Feridun Yazar

Demokrasi Hareketi Giriflim Grubu üyesi Avukat
Feridun Yazar hakk›nda, 16 Ocak günü Medya TV’de
yapt›¤› bir konuflmada “bölücülük propagandas›
yapt›¤›” iddias›yla Diyarbak›r Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›
taraf›ndan Temmuz ay›nda dava aç›ld›. Davada,
Feridun Yazar’›n, konuflmas›nda geçen “Abdullah
Öcalan’a verilmifl idam karar›, Avrupa Birli¤i’ne
girmeye çal›flan Türkiye’nin içinde bulundu¤u duruma
ters düfler” fleklindeki ifadeler nedeniyle TMY’nin 8.
maddesi uyar›nca cezaland›r›lmas› istendi.

Y›ld›z ‹mrek

EMEP Malatya eski ‹l Baflkan› Y›ld›z ‹mrek hakk›nda,
19 Aral›k 1998 tarihinde düzenlenen bir toplant›daki
konuflmas›nda “güvenlik güçlerine hakaret etti¤i”
iddias›yla TCY’nin 159. maddesi uyar›nca aç›lan dava
20 Haziran günü sonuçland›. Malatya A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada, Y›ld›z ‹mrek
beraat etti. ‹mrek hakk›nda ayn› konuflmada “Yaflas›n
Türk ve Kürt halklar›n›n birli¤i ve mücadelesi” dedi¤i
için “halk› düflmanl›¤a k›flk›rtt›¤›” iddias›yla aç›lan
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dava ise Malatya DGM’de 7 Mart günü bafllad›. Y›ld›z
‹mrek, DGM Savc›l›¤› taraf›ndan aç›lan soruflturman›n
6 May›s 1999 tarihinde takipsizlik karar›yla
sonuçland›¤›n› ancak, yaklafl›k 8 ay sonra savc›l›¤›n
yeni bir delil ya da itiraz olmamas›na karfl›n
takipsizlik karar›n› kald›rarak dava açt›¤›n› belirtti.

Teoman Ergül

Manisa Barosu Baflkan› Teoman Ergül hakk›nda Baro
dergisinin 71. say›s›nda yer alan savunma hakk›yla
ilgili olarak Adalet Bakanl›¤›n› elefltirdi¤i “Yaz›klar
Olsun” bafll›kl› yaz›s› nedeniyle Adalet Bakanl›¤›
taraf›ndan Eylül ay›nda soruflturma bafllat›ld›.

Nihat Behram

29 Kas›m 1997 tarihinde ‹stanbul Atatürk
Havaliman›’nda hakk›nda g›yabi tutuklama karar›
bulundu¤u gerekçesiyle gözalt›na al›nan yazar Nihat
Behram, haks›z yere gözalt›nda tutuldu¤u gerekçesiyle
‹çiflleri Bakanl›¤› aleyhine açt›¤› tazminat davas›n›
kazand›. Ekim ay›nda sonuçlanan davada Mahkeme,
‹çiflleri Bakanl›¤›’ndan 250 milyon lira tazminat
talebinde bulunan Nihat Behram’a, 100 milyon lira
tazminat ödenmesine karar verdi. Nihat Behram
hakk›nda 1976 y›l›nda Vatan gazetesinde yay›mlanan
“Dara¤ac›nda Üç Fidan” bafll›kl› yaz›da “komünizm
propagandas›” yapt›¤› iddias›yla 1984 y›l›nda aç›lan
dava, 1 Aral›k 1989 tarihinde zamanafl›m› nedeniyle
düflmüfl ve g›yabi tutuklama karar› geri al›nm›flt›.

Feyhan Güver

Beyo¤lu Cumhuriyet Savc›l›¤› Leman dergisinin 22
Temmuz günü yay›nlanan say›s›nda “Bay›rgülü”
köflesinde yer alan bir karikatürün, “halk›n cinsel
arzular› tahrik ve istismar eder nitelikte oldu¤u”
iddias›yla karikatürist Feyhan Güver ve derginin
Yaz›iflleri Müdürü Zafer Aknar hakk›nda para cezas›
istemiyle Kas›m ay›nda dava açt›. Dava Beyo¤lu 2.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

‹smail Türüt

fiark›c› ‹smail Türüt hakk›nda, RP Rize milletvekili
fievki Y›lmaz’a, seçim çal›flmalar›nda kullan›lmak
üzere haz›rlad›¤› türküde “Kanunun suç sayd›¤› fiili
övdü¤ü” iddias›yla ‹stanbul 3. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde dava aç›ld›. ‹stanbul Cumhuriyet
Savc›l›¤› taraf›ndan Kas›m ay›nda haz›rlanan
iddianamede, türküde geçen “Hocam icraatlar›n
gö¤sümüzü kabart›yor. Otuz tane dosyaya bilmem ki
ne yazd›lar” sözlerinin suç oldu¤u iddia edildi.
‹ddianamede, Türüt’ün TCY’nin 312/1. maddesi
uyar›nca 6 ay ile 2 y›l aras›nda hapis cezas›na
mahkum edilmesi istendi.

Ahmet Altan

Yazar Ahmet Altan ve Aktüel dergisi Yaz›iflleri
Müdürü Murat Tunal› hakk›nda, “orduya hakaret
ettikleri” iddias›yla aç›lan dava 8 Aral›k günü ‹stanbul
2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde bafllad›. Aktüel

dergisinde yay›nlanan “Bir Sabah Korkmak” bafll›kl›
yaz›s› nedeniyle yarg›lanan Ahmet Altan, duruflmada
verdi¤i ifadede, “generalleri elefltirdi¤i için
yarg›land›¤›n›, elefltirdi¤i bu kiflilerin baz› davran›fl ve
eylemlerinin görmezlikten gelinmesi nedeniyle
dokunulmaz olduklar›n›” söyledi. “San›k sandalyesine
sadece yazarlar ve ayd›nlar›n oturtuldu¤unu”
kaydeden Altan, “yaz›lar› nedeniyle dava açan
savc›lar›n, suç iflleyen generallere dava açmad›¤›n›”
belirtti.

Suzan Samanc›, Ayfle Düzkan, Semra Somersan, Sevil
Erol, Gülizar Tuncer

8 Mart Dünya Kad›nlar Günü nedeniyle Diyarbak›r’da
düzenlenen “Yaflamda Kad›n, 8 Mart’ta Kad›n” konulu
panele kat›lan yazar Suzan Samanc›, gazeteci Ayfle
Düzkan, KESK Genel Sekreteri Sevil Erol, Avukat
Gülizar Tuncer ve akademisyen Semra Somersan
hakk›nda Diyarbak›r DGM Savc›l›¤› taraf›ndan,
TMY’nin 8. maddesi uyar›nca dava aç›ld›. Dava 22
Aral›k günü yap›lan duruflmada beraatla sonuçland›.

Songül Özkan

Evrensel Bas›n Yay›n Sahibi Songül Özkan hakk›nda
Ocak ay›nda yay›nlanan “Kürt Sorunu ve
Demokratikleflme” adl› kitapç›k nedeniyle TCY’nin
312. maddesi uyar›nca aç›lan dava 11 Temmuz günü
sonuçland›. ‹stanbul DGM’de yap›lan duruflmada,
Songül Özkan 2 y›l hapis 182 milyon lira para
cezas›na mahkum edildi.

Cinsel Taciz ve Tecavüze Hay›r Kurultay›

‹stanbul’da 10-11 Haziran günlerinde düzenlenen
“Cinsel Taciz ve Tecavüze Hay›r” kurultay›n›
düzenleyenler ve konuflmac›lar hakk›nda Beyo¤lu
Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan “Cumhuriyet ve
orduya hakaret ettikleri” iddias›yla Kas›m ay›nda dava
aç›ld›. TCY’nin 159. maddesi uyar›nca yarg›lanacak
san›klar flunlar: 

Gülizar Tuncer, Fatma Karakafl, Özgül Han, Duygu
Ayd›n, Nazl› Top, Fatma Deniz Polattafl, Hayriye
Ümin Yurdakul, Suna Aras, Tülay Ça¤lar, Berrin Tafl,
Safiye Top, Sultan Seçik, Temin Salmano¤lu (Fatma
Deniz Polattafl’la birlikte iflkence gören N.C.
Samano¤lu’nun babas›), Cemile Güçlü, Derya Engin,
Songül Y›ld›z, Nahide K›l›ç, Zeynep Ovayolu ve
Fatma Kara.

Abdurrahman Sar›o¤lu

22 May›s günü ‹stanbul DGM’de yap›lan “‹slami
Hareket Örgütü” davas›nda yarg›lanan san›klar›n
tuvalete gittikleri s›rada kelepçelerinin ç›kar›lmamas›n›
protesto eden Avukat Abdurrahman Sar›o¤lu
hakk›nda, TCY’nin 312. maddesi uyar›nca ‹stanbul
DGM’de dava aç›ld›. Abdurrahman Sar›o¤lu,
duruflmada yapt›¤› konuflmada, “Bu san›klar laik de¤il,
Müslümand›r. Befl vakit namaz k›l›yorlar.
Çamafl›rlar›n›n temiz olmas› gerekir. Bu nedenle
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ellerindeki kelepçelerinin tuvalette aç›lmas› gerekirdi.
Tuvalete gidemeyen bir insan, mahkemede nas›l
savunma yapar” demiflti.

Mehmet Ali Birand

7 Ocak günü Metris Cezaevi’nde ‹BDA/C davas›ndan
yarg›lanan tutuklular›n ç›kard›¤› isyan›, cezaevinde
bulunan Burak Çileli adl› tutuklu ile kurdu¤u telefon
ba¤lant›s›yla CNN Türk’te “Gündem” adl› programda
canl› olarak aktaran M. Ali Birand hakk›nda,
“‹BDA/C’ye yard›m ve yatakl›k etti¤i” iddias›yla
TCY’nin 169. maddesi uyar›nca 3 y›l 9 ay hapis
cezas› istemiyle dava aç›ld›. ‹stanbul DGM’de görülen
dava 13 Aral›k günü Birand hakk›nda beraat karar›yla
sonuçland›.

Yarg›lanan Di¤er Gazeteci ve Yazarlar

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 03.01.2000 tarihli gazetede
yer alan “Demokrasi Sözle Olmaz” bafll›kl› yaz›.
‹ddia: “Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”
TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine
muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 17.05.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.888.080.000 TL., Cihan Çapan’a
644.040.000 TL para cezas› verdi.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 06.01.2000 tarihli gazetede
yer alan “Güneyli Güçlere Uyar› “ bafll›kl› haber.
‹ddia: “Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”
TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine
muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 17.05.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.280.000.000 TL., Cihan Çapan’a
644.080.000 TL para cezas› verdi.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an

Davaya Konu Olan Yaz›: 07.01.2000 tarihli gazetede
yer alan “Liderler Zirvesine Ça¤r›” bafll›kl› haber,
“PKK Merkez Komitesinden Aç›klama”

‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k” TCY’nin
169., TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1.
maddesine muhalefet.

Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

Karar: Dava 19.06.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.288.000.000 TL., Cihan Çapan’a
644.000.000 TL para cezas› verdi.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an

Davaya Konu Olan Yaz›: 08.01.2000 tarihli gazetede
yer alan “‹mha Meflru Savunmaya Sebep Olur-

Yüzy›l›n Kayb› Yaflan›r” bafll›kl› haber, “Önce Ad›n›
Koyun” bafll›kl› haber, “Seni Geç Anlad›k” bafll›kl›
okur mektubu.

‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k” TCY’nin
169., TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1.
maddesine muhalefet.

Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

Karar: Dava 26.09.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 2.576.000.000 TL., Cihan Çapan’a
1.835.000.000 TL para cezas› verdi. Mahkeme ayr›ca
gazetenin de 6 gün kapat›lmas›n› kararlaflt›rd›.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 09.01.2000 tarihli gazetede
yer alan “‹nfaz Savafl› Bafllat›r” bafll›kl› haber, “ERNK
den Halka Meflru Eylem Ça¤r›s›” bafll›kl› haber,
“Onbinler Ölmesin” bafll›kl› kitap tan›t›m yaz›s›.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k” TCY’nin
169., TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1.
maddesine muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 13.09.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 2.576.000.000 TL., Cihan Çapan’a
1.191.000.000 TL para cezas› verdi. Mahkeme ayr›ca
gazetenin de 7 gün kapat›lmas›n› kararlaflt›rd›.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 10.01.2000 tarihli gazetede
yer alan “KNK, ERNK, H‹K, KAB: Kürtlerde ‹dama
Tepki”
‹ddia: TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1.
maddesine muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 01.08.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.288.000.000 TL., Cihan Çapan’a
644.000.000 TL para cezas› verdi.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 12.01.2000 tarihli gazetede
yer alan “PKK Bafl.Kon.Üyesi Murat Karay›lan: Öcalan
Türkiye’nin Gelece¤idir” bafll›kl› haber, “Amed’den
Sesleniflinizi Bekliyoruz” bafll›kl› okur mektubu.
‹ddia: TMY’nin 6/2. ve 8/2 son, Bas›n Yasas›’n›n
Ek.2/1. maddesine muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 08.11.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 2.144.000.000 TL., Cihan Çapan’a
647.000.000 TL para cezas› verdi. Mahkeme ayr›ca
gazetenin de bir ay süreyle kapat›lmas›n› kararlaflt›rd›.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 15.01.2000 tarihli gazetede
yer alan “PKK Merkez Komitesi Zirvede Al›nan
Kararlar› De¤erlendirdi” bafll›kl› haber
‹ddia: TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1.
maddesine muhalefet.
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Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 02.08.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.288.000.000 TL., Cihan Çapan’a
644.000.000 TL para cezas› verdi.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 18.01.2000 tarihli gazetede
yer alan “Buradan ‹mral›’ya Kadar Sayg› ‹le
E¤iliyorum” ve “2000’li Y›llar Kürt Halk›n›n Özgürlük
Y›llar›d›r” bafll›kl› okur mektuplar›.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k” TCY’nin
169., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 21.09.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.288.000.000 TL., Cihan Çapan’a
6.180.000.000 TL para cezas› verdi.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 23.01.2000 tarihli gazetede
yer alan “Hizb-i Kontra Operasyonlar› Üzerine”
bafll›kl› yaz›. (S.Ayd›nl›k),”fiartl› Erteleme ve Taraflar›n
Artan Sorumluluklar›” bafll›kl› yaz›.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k” TCY’nin
169., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 24.10.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Cihan Çapan’a 4.152.000.000 TL para cezas› verdi.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 25.01.2000 tarihli gazetede
yer alan “Ülkeye Dönüfl Bar›fl ve Özgürlü¤e
Yürüyüfltür”, “Susurluktan Hizbullaha” bafll›kl› yaz›lar.
‹ddia: “Bölücülük propagandas› yapmak” TMY 8/2.,
Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 08.11.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.073.000.000 TL., Cihan Çapan’a 1
y›l 1 ay 10 gün hapis ile 111.000.000 TL para cezas›
verdi. Mahkeme ayr›ca gazetenin de bir ay süreyle
kapat›lmas›n› kararlaflt›rd›.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 04.02.2000 tarihli gazetede
yer alan “Kürtler Demokrasinin Motor Gücüdür”
bafll›kl› yaz›.
‹ddia: “Bölücülük propagandas› yapmak” TMY 8/2.,
Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 28.06.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.735.900 TL., Cihan Çapan’a
783.300.000 TL para cezas› verdi.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 08.02.2000 tarihli gazetede
yer alan “Batman’da Kürt ‹syanlar› Paneli” bafll›kl›
yaz›.
‹ddia: “Bölücülük propagandas› yapmak” TMY 8/2.,
Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine muhalefet.

Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 18.08.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.735.920.000 TL., Cihan Çapan’a 1
y›l 4 ay a¤›r hapis ve 1.622.400.000 TL para cezas›
verdi. Mahkeme ayr›ca gazetenin de 7 gün süreyle
kapat›lmas›n› kararlaflt›rd›.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 10.02.2000 tarihli gazetede
yer alan “PKK’nin 7. Ola¤anüstü Kongre Kararlar›
Aç›kland›: Kongrede De¤iflim Ç›kt›” bafll›kl› haber.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k” TCY’nin
169., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine muhalefet. 
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 13.06.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.735.600.000 TL., para cezas› verdi.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 11.02.2000 tarihli gazetede
yer alan “Kongreden” bafll›kl› yaz›, “PKK Baflkanl›k
Konseyi Üyesi O. Öcalan 7. Kongre Kararlar›n›
De¤erlendirdi” bafll›kl› haber.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k” TCY’nin
169., TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1.
maddesine muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 28.06.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.735.900.000 TL., Cihan Çapan’a
3.459.000.000 TL para cezas› verdi.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 15.02.2000 tarihli gazetede
yer alan “Büyük Oyun”, “Ortado¤u’dan Tarihi Ç›k›fl”,
“Kürt Liderler Tiyatro Sahnesinde” bafll›kl› yaz›lar.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k” TCY’nin
169., “Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”
TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine
muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 21.09.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.720.000.000 TL., Cihan Çapan’a
4.147.000.000 TL para cezas› verdi. Mahkeme ayr›ca
gazetenin de 5 gün süreyle kapat›lmas›n› kararlaflt›rd›.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 16.02.2000 tarihli gazetede
yer alan “Say›n Baflbakan Masimo D’Alemo” bafll›kl›
yaz› (A.Öcalan’›n mektubu), “Kürt Liderler Tiyatro
Sahnesinde” bafll›kl› yaz›.
‹ddia: “Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”
TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine
muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 03.10.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.446.000.000 TL., Cihan Çapan’a
723.000.000 TL para cezas› verdi. Mahkeme ayr›ca
gazetenin de 5 gün süreyle kapat›lmas›n› kararlaflt›rd›.
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San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 17.02.2000 tarihli gazetede
yer alan “Demokrasi Sözde Kalmas›n” bafll›kl› yaz›.
‹ddia: “Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”
TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine
muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 28.06.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.735.900.000 TL., Cihan Çapan’a
867.900.000 TL para cezas› verdi.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 19.02.2000 tarihli gazetede
yer alan “PKK Baflkanl›k Konseyi Üyesi D.Kalkan:
Komplo Ayd›nlanmadan Demokratik Toplum Olmaz”
bafll›kl› haber.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k” TCY’nin
169., “Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”
TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine
muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 02.11.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.735.000.000 TL., Cihan Çapan’a
5.788.000.000 TL para cezas› verdi.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 20.02.2000 tarihli gazetede
yer alan “Öcalan ‹çin Roma’da Yürüyüfl” bafll›kl›
haber, “Sorular›n Yan›t› Bulundu” bafll›kl› dizi yaz›.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k” TCY’nin
169., “Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”
TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine
muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 13.09.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 867.000.000 TL., Cihan Çapan’a
5.850.000.000 TL para cezas› verdi. Mahkeme ayr›ca
gazetenin 7 gün süreyle kapat›lmas›n› kararlaflt›rd›.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 21.02.2000 tarihli gazetede
yer alan “PKK Baflkanl›k Konseyi: Baflkanlara Sahip
Ç›k›n”, “Yeniden Gerginli¤e Yol Açar” bafll›kl›
haberler.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k” TCY’nin
169., “Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”
TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine
muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 13.06.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.446.000.000 TL., Cihan Çapan’a
723.000.000 TL para cezas› verdi.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 22.02.2000 tarihli gazetede
yer alan “Bar›fl Süreci Baltalanmak ‹steniyor-Bar›fl›
Baltalamak ‹stiyorlar” bafll›kl› haber.

‹ddia: “Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”
TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine
muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 02.08.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.735.000.000 TL., Cihan Çapan’a
867.900.000 TL para cezas› verdi. Mahkeme ayr›ca
gazetenin 90 gün süreyle kapat›lmas›n› kararlaflt›rd›.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 24.02.2000 tarihli gazetede
yer alan “Öcalan: Rant Çevrelerinin Oyunu “ bafll›kl›
haber, “Gerginlik Üretenlerin Son Ç›rp›n›fllar›” bafll›kl›
dizi yaz›.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k” TCY’nin
169., “Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”
TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine
muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 03.10.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.446.000.000 TL., Cihan Çapan’a
4.875.000.000 TL para cezas› verdi. Mahkeme ayr›ca
gazetenin bir ay süreyle kapat›lmas›n› kararlaflt›rd›.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 25.02.2000 tarihli gazetede
yer alan “A.Öcalan: Rant Çevrelerinin Oyunu “
bafll›kl› haber, “M. Karasu: Çözümden Kaçmay›n”
bafll›kl› yaz›.
‹ddia: “Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”
TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine
muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 06.05.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.735.920.000 TL., Cihan Çapan’a
867.000.000 TL para cezas› verdi. Mahkeme ayr›ca
gazetenin 6 gün süreyle kapat›lmas›n› kararlaflt›rd›.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 26.02.2000 tarihli gazetede
yer alan “PKK Baflkanl›k Konseyi; Bar›fl Projesi Sald›r›
Alt›nda” bafll›kl› haber, “Kim ‹çin Özgürlük, Kiminle
Dayan›flma” bafll›kl› yaz›.
‹ddia: “Bölücülük propagandas› yapmak”, “Yasad›fl›
örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak” TMY’nin 6/2. ve
8/2-son, Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine
muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 13.06.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.446.000.000 TL., Cihan Çapan’a
723.300.000 TL para cezas› verdi.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 27.02.2000 tarihli gazetede
yer alan “PKK HADEP ile iliflkilerinin olmad›¤›n›
Belirtti-Karay›lan Yalanlad›” bafll›kl› haber.
‹ddia: “Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”
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TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine
muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 12.07.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.735.920.000 TL., Cihan Çapan’a
867.960.000 TL para cezas› verdi.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 2902.2000 tarihli gazetede
yer alan “Bast›rma Çözümsüzlüktür” bafll›kl› haber.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k” TCY’nin
169., “Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”
TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine
muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 26.9.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.735.000.000 TL., Cihan Çapan’a
867.000.000 TL para cezas› verdi. Mahkeme ayr›ca
gazetenin 3 gün süreyle kapat›lmas›n› kararlaflt›rd›.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 01.03.2000 tarihli gazetede
yer alan “Sorunlar Tek Tarafl› Çözülemez” bafll›kl›
yaz›.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k” TCY’nin
169., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 13.09.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Cihan Çapan’a 4.988.000.000 TL para cezas› verdi.
Mahkeme ayr›ca gazetenin 7 gün süreyle
kapat›lmas›n› kararlaflt›rd›.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 07.03.2000 tarihli gazetede
yer alan “PJKK Merkez Komitesi: Bar›fl, Özgür Kad›n›n
Yüre¤i ‹le Yarat›lacak” bafll›kl› haber.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k” TCY’nin
169., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 19.10.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.420.000.000 TL para cezas›, Cihan
Çapan’a 3 y›l 9 ay hapis cezas› verdi.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 08.03.2000 tarihli gazetede
yer alan “Kad›nlar Köleli¤i Karanl›¤a Gömdü” bafll›kl›
haber.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k” TCY’nin
169., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava beraatla sonuçland›.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 09.03.2000 tarihli gazetede
yer alan “PKK’den Bar›fl Projesi” bafll›kl› haber,
“Demokrasi Kad›n›n Özünde Var” bafll›kl› yaz›.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k” TCY’nin

169., “Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”
TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine
muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 13.06.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.183.500.000 TL., Cihan Çapan’a
591.258.000 TL para cezas› verdi.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 12.03.2000 tarihli gazetede
yer alan “O. Öcalan; Projenin Esas› Kimlik” bafll›kl›
haber.
‹ddia: “Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”
TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine
muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 02.08.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.420.600.000 TL., Cihan Çapan’a
710.900.000 TL para cezas› verdi. Mahkeme ayr›ca
gazetenin 90 gün süreyle kapat›lmas›n› kararlaflt›rd›.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 13.03.2000 tarihli gazetede
yer alan “Bar›fl Projesini Destekliyoruz KNK: Çal›flma
Bafllatt›k” bafll›kl› haber, “Editörden: Bar›fl Projesi ve
Asker Anketi” bafll›kl› yaz›.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k” TCY’nin
169., “Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”
TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine
muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 13.06.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.183.500.000 TL., Cihan Çapan’a
591.258.000 TL para cezas› verdi.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 14.03.2000 tarihli gazetede
yer alan “Kal›c› Bar›fla Davet Projeyi Demokratik
Güçlere Sunuyoruz” bafll›kl› haber “Etnik ‹rtica
Demogojisi ve Gerçekler” bafll›kl› yaz›.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k” TCY’nin
169., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 01.08.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.420.500.000 TL., Cihan Çapan’a
5.680.000.000 TL para cezas› verdi.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 21.03.2000 tarihli gazetede
yer alan “Lastikler Haz›r Abe”, “Ölümü Öldüren Üç
Kibrit Çöpü”, “Operasyon Çözüm De¤il”, “Öcalan:
Çözümün Dili Uzlaflma ve Bar›fl” bafll›kl› haberler.
‹ddia: “Halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik etmek”
TCY’nin 312. “Bölücülük propagandas› yapmak”,
“Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”
TMY’nin 6/2 ve 8/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1.
maddesine muhalefet.
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Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 19.10.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.420.000.000 TL., Cihan Çapan’a
710.000.000 TL para cezas› verdi.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 24.03.2000 tarihli gazetede
yer alan “Bar›fl Projesi ve Türkiye’nin Tercih Sorunu”
bafll›kl› yaz›.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k” TCY’nin
169., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 01.11.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Cihan Çapan’a 3 y›l 9 ay hapis cezas› verdi.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 02.04.2000 tarihli gazetede
yer alan “PKK ‹ttifaktan Yana” bafll›kl› yaz›.
‹ddia: “Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”
TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine
muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 12.09.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.479.000.000 TL., Cihan Çapan’a
739.490.000 TL para cezas› verdi. Mahkeme ayr›ca
gazetenin 3 gün süreyle kapat›lmas›n› kararlaflt›rd›.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 04.04.2000 tarihli gazetede
yer alan “Gelece¤i Temsil Etsin-Gelece¤e Tafl›yacak
Cumhurbaflkan›”, “Öcalan’›n Do¤um Günü
Kutlan›yor” bafll›kl› haberler.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k” TCY’nin
169., “Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”
TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine
muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: DGM Halis Do¤an’a 21.12.2000 tarihinde
1.479.000.000 TL. hapis cezas› verdi. Cihan Çapan’›n
yarg›lanmas› devam ediyor.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 11.04.2000 tarihli gazetede
yer alan “Amaçlar›na Hep Ba¤l› Kald›”, “Tüm
Toplumu Temsil Etmeli” bafll›kl› yaz›lar.
‹ddia: “Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”
TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine
muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 18.08.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.479.420.000 TL., Cihan Çapan’a
739.710.000 TL para cezas› verdi. Mahkeme ayr›ca
gazetenin 6 gün süreyle kapat›lmas›na karar verdi.

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 14.04.2000 tarihli gazetede
yer alan “Özgür Bir gelecek Yarataca¤›z” bafll›kl› yaz›.
‹ddia: “Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”

TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine
muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 19.12.2000 tarihinde sonuçland›. DGM
Halis Do¤an’a 1.479.000.000 TL., Cihan Çapan’a
739.490.000 TL para cezas› verdi.

San›klar: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Tuncay Seyman
Davaya Konu Olan Yaz›: 6 Haziran 1999 tarihli
gazetede yer alan “Kürt Sorunu ya da Tam Hak Eflitli¤i
Mücadelesi” bafll›kl› yaz›.
‹ddia: “Halk› düflmanl›¤a k›flk›rtmak”, TCY’nin 312.
maddesi.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: 17 fiubat günü sonuçlanan davada Tuncay
Seyman 1 y›l 8 ay hapis cezas›na çarpt›r›ld›. Hapis
cezas› paraya çevrildi. Mahkeme ayr›ca gazetenin de
10 gün süreyle kapat›lmas›na karar verdi.

San›klar: Hürriyet Yaz›iflleri Müdürü Hasan K›l›ç
Davaya Konu Olan Yaz›: 4 Kas›m 1997 tarihli
gazetede yer alan ve Milli Güvenlik Kurulu’nun
yapt›¤› bir toplant›da irtica ve ülkücü mafya
konusunda al›nan kararlarla ilgili “‹flte Tarihi Karar”
bafll›kl› haber.
‹ddia: “Devletin gizli kalmas› gereken s›rlar›n› yay›n
yoluyla iffla etmek.”
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 3 May›s günü beraatla sonuçland›.

San›klar: Cumhuriyet Yaz›iflleri Müdürü Fikret ‹lkiz,
gazete yazar› Sadullah Usumi
Davaya Konu Olan Yaz›: 24 May›s 2000 tarihli
gazetede yer alan ve “12 Eylül’e Yarg› Yolu Aç›l›yor
mu?” bafll›kl› yaz›.
‹ddia: “Cumhuriyete ve Türk Silahl› Kuvvetleri’ne
hakaret etmek.”
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
Karar: Dava 10 Kas›m günü beraatla sonuçland›.

San›klar: Cumhuriyet Yaz›iflleri Müdürü Fikret ‹lkiz,
gazete yazar› Ayd›n Engin
Davaya Konu Olan Yaz›: 24 May›s 2000 tarihli
gazetede yer alan ve “Adalet Bakanl›¤› ve Tutuklular
Haz›r. Ya Biz?” ve “Vazgeçtim, Yazmayaca¤›m”
bafll›kl› yaz›lar
‹ddia: “Cumhuriyete ve Türk Silahl› Kuvvetleri’ne
hakaret etmek”
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
Karar: Dava 10 Kas›m günü beraatla sonuçland›.

San›klar: Emekçiler dergisi Sahibi ve Yaz›iflleri
Müdürü Ahmet Kaya
Davaya Konu Olan Yaz›: Derginin 11. say›s›nda yer
alan “Dönem Fiili Durumlar Yaratmay› Dayatm›flt›r”
bafll›kl› yaz›.
‹ddia: “Bölücülük propagandas› yapmak.”
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava Aral›k ay›nda sonuçland›. Mahkeme
Kaya’y› TMY’nin 8/2 maddesi uyar›nca 6 ay hapis,
180 milyon lira para cezas›na mahkum edildi. DGM,
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bu cezay› 5 ay hapis 150 milyon para cezas›na
indirdikten sonra hapis cezas›n› da para cezas›na
çevirerek, toplam 450 milyon lira para cezas› verdi.

San›klar: Haftal›k Roja Teze gazetesi sahibi Veddat
Mavlay, Yaz›iflleri Müdürü Salih Sevinç
Davaya Konu Olan Yaz›: 4 Ekim 1999 tarihli gazetede
yer alan üç yaz›
‹ddia: “Bölücülük propagandas› yapmak”
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 26 May›s günü sonuçland›. Mahkeme
Sevinç’e 1 y›l 10 gün hapis ve 800 milyon lira,
Mavlay’a 1 milyar 80 milyon lira para cezas› verdi.
2000 Y›l›nda Sonuçlanmayan davalar

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 08.11.1999 tarihli gazetede
yer alan Bar›fl ve Demokratik Çözüm Grubu üyesi
Haydar Ergül’ün yaz›s›.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k” TCY’nin
169. maddesi
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 12.02.2000 tarihli gazetede
yer alan “Baflkanl›k Konseyi-Özgürlük ça¤r›s›” bafll›kl›
haber, “ Yeni Dönem” bafll›kl› yaz›.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k” TCY’nin
169., TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1.
maddesine muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 13.02.2000 tarihli gazetede
yer alan “Komploya Dev Protesto” bafll›kl› haber ve
“PKK Baflkanl›k Konseyi’nden Ça¤r›: 15 fiubat’ta
Evinizden Ç›kmay›n”
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k” TCY’nin
169., TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1.
maddesine muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 05.03.2000 tarihli gazetede
yer alan “FORUM-HADEP’e Yönelik Sald›r›lar
Üzerine” bafll›kl› yaz›.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k” TCY’nin
169., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 10.03.2000 tarihli gazetede
yer “Öcalan PKK’nin Siyasallaflma Tart›flmalar›n›
De¤erlendirdi: Daha Fazla Demokrasi”, “Öcalan’dan
fiiirli Mesaj” bafll›kl› haberler, “FORUM- 8 Mart”
bafll›kl› yaz›.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m” TCY’nin 169., Bas›n
Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 17.03.2000 tarihli gazetede
yer alan “Yeni Kürt Stratejisinin Baz› Özellikleri”
bafll›kl› yaz› (Kani Y›lmaz), “Demokratik Cumhuriyet”
bafll›kl› yaz› (Veysi Kemal Sar›sözen).
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k” TCY’nin
169., “Bölücülük propagandas› yapmak” TMY’nin
8/2-son., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine
muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 19.03.2000 tarihli gazetede
yer alan “Ya Hepsi Ya Hiçbiri”, “Kan ‹syan Do¤urur”
bafll›kl› haberler.
‹ddia: “Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”
TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine
muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 20.03.2000 tarihli gazetede
yer alan “PKK ile Paralel Çözüm Önerileri” ,”Hedef
Bölge Birli¤i”, “Çözümden Sadece Çeteciler
Korkuyor” bafll›kl› haberler, “Newroz Bar›fl Olsun”
bafll›kl› yaz›.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k” TCY’nin
169., “Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”
TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine
muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 28.03.2000 tarihli gazetede
yer alan “Operasyon Gerginli¤i” ve “Karasu:
Operasyon Savafl Demektir” bafll›kl› haberler, “Soruna
Ifl›k Tutmak” bafll›kl› yaz›.
‹ddia: “Halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik etmek”
TCY’nin 312. “Bölücülük propagandas›
yapmak”,”Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n›
yay›nlamak” TMY’nin 6/2 ve 8/2., Bas›n Yasas›’n›n
Ek.2/1. maddesine muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 29.03.2000 tarihli gazetede
yer alan “Newroz ve Ard›ndaki Gerçekler” bafll›kl›
yaz›.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k” TCY’nin
169., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete sahibi Halis Do¤an
Davaya Konu Olan Yaz›: 05.04.2000 tarihli gazetede
yer alan “Güneflimizin Do¤uflunu Kutluyoruz” bafll›kl›
haber.

‹fade Özgürlü¤ü

176 Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2000



‹ddia: “Bölücülük propagandas› yapmak”, “Yasad›fl›
örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak” TMY’nin 6/2 ve
8/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 06.04.2000 tarihli gazetede
yer alan “Yükselen Çeliflki: Cinsler”ve “Yaz›yorum”
bafll›kl› yaz›lar.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k” TCY.n›n
169., “Bölücülük propagandas› yapmak” TMY’nin
8/2-son., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine
muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: Özgür Bak›fl Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan,
gazete yazar› A.Y›lmaz
Davaya Konu Olan Yaz›: 07.04.2000 tarihli gazetede
yer alan “Savafl ve Bar›fl Üzerine Duyarl›l›k” bafll›kl›
yaz›.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k”,”Yasad›fl›
örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak” TMY’nin 6/2 ve
8/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1. maddesine muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: 2000’de Yeni Gündem Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, yazar Ahmet Kahraman
Davaya Konu Olan Yaz›: 04.09.2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Merhaba” bafll›kl› yaz›.
‹ddia: “Halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik etmek”
TCY’nin 312., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine
muhalefet.
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri
Müdürü Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 26.09.2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “PKK: Ateflkes Tehlikede” bafll›kl› haber
‹ddia: “Terörle Mücadelede Yer Alanlar› hedef
göstermek”; TMY’nin 6., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: 2000’de Yeni Gündem Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 10.11.2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “PKK Lideri Öcalan: Demokrasi güçlerini
AB Sürecine Uygun Proje Haz›rlamaya Ça¤›rd›.
Projesi Olan Kazan›r” bafll›kl› haber
‹ddia: “Terörle Mücadelede Yer alanlar› Hedef
göstermek”; TMY’nin 6., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: 2000’de Yeni Gündem Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl
Davaya Konu Olan Yaz›: 24.11.2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Ça¤›m›z Korku ve Rezalet” bafll›kl› yaz›
‹ddia: “Halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik etmek”;
TCY’nin 312., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine
muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri
Müdürü Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 27.11.2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Meclis Yaln›z Türk De¤il”, “‹mral›’ya Bin
Selam-Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i” ve “Yürüyüflümüz
Özgürlük ‹mkan›d›r” bafll›kl› haberler
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”,
“Bölücülük propagandas› yapmak; TCY’nin 169.,
TMY’nin 8. ve 5. maddeleri, Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri
Müdürü Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 03.12.2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “PKK’li Tutuklular da Açl›k Grevinde”
bafll›kl› haber
‹ddia: “Terörle mücadelede yer alanlar› hedef
göstermek”; TMY’nin 6., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri
Müdürü Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 24.11.2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Kürtler ve De¤iflim” bafll›kl› haber
‹ddia: “Bölücülük propagandas› yapmak”; TMY’nin 8.,
Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›k: 2000’de Yeni Gündem Yaz›iflleri Müdürü Erdal
Tafl
Davaya Konu Olan Yaz›: 08.12.2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “PKK Lideri A.Öcalan: Ad›mlar
Zaman›nda At›lmal›, Esas Sald›r› Baharda” bafll›kl›
haber.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”;
TCY’nin 169., TMY’nin 5., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri
Müdürü Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 13.12.2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “YNK’ye Protesto-PKK Ateflkese Haz›r”
bafll›kl› haber.
‹ddia: “Bölücülük propagandas› yapmak”; TMY’nin 8.,
Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri
Müdürü Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 15.12.2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “YNK Sald›r›lar› Üzerine” bafll›kl› haber.
‹ddia: “Bölücülük propagandas› yapmak”; TMY’nin 8.,
Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri
Müdürü Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 21.12.2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Bayrampafla Fatihi”, “Bart›n Cepten
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Aranm›yor”, “Tutuklular Öldürülerek Kurtar›l›yor.
Yaral›lara Uzun Yola Dayanabilir Raporu Verilecek”,
“Kaset Oyunu Tutmad›”, “Ad›m Ad›m Katliam”, “F
Tipini Kanla Açt›lar”, “Gerçek Kay›p Gizleniyor”,
“Ölümler Devletten Geldi”, “Ölüm Ya¤d› Üzerimize”
bafll›kl› haberler ile “Tarihi Operasyon, Tarihi
Dezenformasyon”, “Zulmünüz Payidar Olmayacakt›r”
bafll›kl› yaz›lar
‹ddia: “Halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik etmek”,
“Terörle mücadelede yer alanlar› hedef göstermek”;
TCY’nin 312., TMY’nin 6., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›k: 2000’de Yeni Gündem Yaz›iflleri Müdürü Erdal
Tafl
Davaya Konu Olan Yaz›: 22.12.2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Kendilerini Yakt›lar Söylemini Bizzat
Olay› Yaflayan Tutuklular Yalanlad›. Onlar Bizi Yakt›”,
“Çocuklar›m›z› Yak›p Verdiler”, “5 Tutuklu
Kurflunland›” ve “Ayd›nlanmas› Gereken Noktalar
Var” bafll›kl› haberler.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”,
“Halk› kin ve düflmanl›¤a k›flk›rtmak; TCY’nin 169. ve
312. maddelerine, Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine
muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›k: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri
Müdürü Erdal Tafl
Davaya Konu Olan Yaz›: 25.12.2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Karay›lan: Tasfiye Plan› Var-PKK: Tasfiye
Plan› Var” bafll›kl› haber
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”,
TCY’nin 169., TMY’nin 5., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: 2000’de Yeni Gündem Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 28.12.2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “PKK Ramazan Bayram›n› Kutlad›” bafll›kl›
haber
‹ddia: “Terörle mücadelede yer alanlar› hedef
göstermek”; TMY’nin 6., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri
Müdürü Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 302.2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “2001 Y›l›nda PKK Güneyde Kürt
Partilerine Elini Uzatt›” bafll›kl› haber
‹ddia: “Terörle mücadelede yer alanlar› hedef
göstermek”; TMY’nin 6., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: Yeni Evrensel Yaz›iflleri Müdürü Fatih Polat,
Yaz›iflleri Müdürü Bülent Falako¤lu
Davaya Konu Olan Yaz›: 21 Nisan tarihli gazetede yer
alan “Komuta Alt›ndaki Demokrasi” bafll›kl› yaz›

‹ddia: “Orduya hakaret etmek” TCY’nin 159. maddesi
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
‹zleyen Duruflma: 21 Mart 2001

San›klar: Yeni Evrensel Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu, yazar Ahmet Yaflaro¤lu
Davaya Konu Olan Yaz›: 8 Mart ve 3 Nisan tarihli
gazetelerde yer alan “Tafleron Olma Hevesi” ve
“Mant›k Harika” bafll›kl› yaz›lar
‹ddia: “Orduya ve TBMM’ye hakaret etmek” TCY’nin
159. maddesi
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
‹zleyen Duruflma: 21 Mart 2001

San›klar: Yeni Evrensel Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu, yazar Cihan Soylu
Davaya Konu Olan Yaz›: 2 Nisan ve 17 Nisan tarihli
gazetelerde yer alan “Milli ‹rade Yalan›” bafll›kl› yaz›
ve 17 Nisan günü yay›mlanan “Demokrasi Tiyatrosu”
bafll›kl› yaz›lar
‹ddia: “Orduya ve TBMM’ye hakaret etmek” TCY’nin
159. maddesi
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
‹zleyen Duruflma: 21 Mart 2001

San›klar: Aç›k Sayfa Aktüel Hukuk dergisi Yaz›iflleri
Müdürü Avukat Ahmet Çoban, Avukat Adnan Ekinci
Davaya Konu Olan Yaz›: ‹stanbul Barosu taraf›ndan
yap›lan “Adli Yarg›da Yolsuzluk Araflt›rmas›”n›n
sonuçlar›n›n yer ald›¤› “Yarg›da yolsuzluk filan yok!”
bafll›kl› yaz›
‹ddia: TCY 159. madde, “Adliyenin manevi
flahsiyetine hakaret etmek”
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul Beyo¤lu 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi

San›klar: Ç›nar gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Güler
Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 15 Eylül 1999 tarihli
gazetede yer alan “Her Hafta Bir Kitap” köflesinde
Nadire Mater’in yazd›¤› “Mehmetin Kitab›”n›n
tan›t›ld›¤› yaz›
‹ddia: TCY’nin 159. maddesi, “Devletin askeri
kuvvetlerini tahkir ve tezyif etmek
Görüldü¤ü Yer: Mersin 1. A¤›r Ceza Mahkemesi
‹zleyen Duruflma: 2 Nisan 2001

Hasan Çakkalkurt, Eren Güvener, Do¤an Satm›fl,
Semra Uncu, Saffet Serdar Akb›y›k

Mafya liderleri Alaattin Çak›c› ve Nuri Ergin’in Kartal
Cezaevi’nden gönderdikleri mektuplar› yay›mlayan
gazetelerin yaz›iflleri müdürleri hakk›nda “çeteye
yard›m ettikleri” iddias›yla dava aç›ld›. 21 Kas›m
günü, ‹stanbul DGM’de bafllayan duruflmada ifade
veren Radikal gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Hasan
Çakkalkurt, Milliyet gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Eren
Güvener ve Hürriyet gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Do¤an Satm›fl, suçlamay› reddettiler ve mektuplar›n
“haber kayg›s›yla yay›mland›¤›n›” vurgulad›lar.
Duruflma, davan›n di¤er san›klar› Sabah gazetesi
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Yaz›iflleri Müdürü Semra Uncu ve Star gazetesi
Yaz›iflleri Müdürü Saffet Serdar Akb›y›k’›n ifadesinin
al›nmas› için ertelendi.

Sedat ‹mza

Özgürlük Dünyas› dergisi sahibi ve Yaz›iflleri Müdürü
Sedat ‹mza hakk›nda derginin Eylül 2000 tarihli 103.
say›s›nda Dünya Bar›fl Günü ile ilgili bir yaz›da
“Cumhuriyeti ve hükümetin manevi flahsiyetinin
neflren tahkir ve tezyif edildi¤i” iddias›yla Aral›k
ay›nda dava aç›ld›. Beyo¤lu Cumhuriyet Savc›l›¤›’nca
haz›rlanan iddianamede, ‹mza’n›n TCY’nin 159/1 ve
Bas›n Yasas›’n›n 16/1 maddeleri uyar›nca
cezaland›r›lmas› istendi.

Ayfle Düzkan, Nur Balkanl›

Ayl›k yay›nlanan Pazartesi dergisinin A¤ustos
say›s›nda yer alan “Cezaevlerinde Nazi Yöntemleri”
bafll›kl› yaz› nedeniyle derginin Yaz›iflleri Müdürü
Ayfle Düzkan ve sahibi Nur Balkanl› hakk›nda dava
aç›ld›. ‹stanbul DGM’de 17 Ekim günü bafllayan dava
2000 y›l›nda sonuçlanmad›.

5.1.1. Toplat›lan Kitaplar ve Haklar›nda Aç›lan
Davalar

T‹HV’nin derledi¤i bilgilere göre 2000 y›l›nda 20
yay›nevinin 24 kitab› hakk›nda yasaklama ve
yarg›lama karar› verildi. Yasaklanan kitaplar›n büyük
bir bölümü Kürt sorunu, insan haklar› ihlalleri,
Türkiye solunun tarihi, cinsellik gibi ‘tabu’ temalar›
iflleyen kitaplar ve karikatür albümlerinden
olufluyordu. ‹sveç’te yaflayan yazar Mehmed Uzun’un
alt›s› Kürtçe olan yedi kitab› hakk›nda Diyarbak›r
DGM toplatma karar› verdi.Yap›lan itiraz üzerine
DGM karar›n› geri ald›.

“‹BO-‹brahim Kaypakkaya”- Turan Feyizo¤lu

Türkiye ‹flçi Köylü Kurtulufl Ordusu’nun (T‹KKO)
kurucusu ‹brahim Kaypakkaya’n›n yaflam›n›n
anlat›ld›¤› “‹BO-‹brahim Kaypakkaya” adl› kitapta
“yasad›fl› örgüt ve bölücülük propagandas› yap›ld›¤›”
iddias›yla yazar Turan Feyizo¤lu ile yay›nc› Mustafa
Demir hakk›nda aç›lan dava, 14 A¤ustos günü
‹stanbul DGM’de bafllad›. Turan Feyizo¤lu, kitab›n
daha önce yay›nlanm›fl bilgi ve belgelere dayand›¤›n›
belirterek kitapta sadece bilgi verdi¤ini, düflüncelerini
aç›klamad›¤›n› söyledi. Dava 2000 y›l›nda
sonuçlanmad›. Kitap hakk›nda toplatma karar›
bulunuyor.

“Kod Ad› Hizbullah-Türkiye Hizbullah›’n›n
Anatomisi”-Faik Bulut ve Mehmet Faraç

Gazeteci Yazar Faik Bulut ve gazeteci Mehmet Faraç
hakk›nda yazd›klar› “Kod Ad›: Hizbullah, Türkiye
Hizbullah›n›n Öyküsü” adl› kitab›n ikinci bask›s›
“Cumhuriyete ve emniyet güçlerine hakaret edildi¤i”
gerekçesiyle ‹stanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi
taraf›ndan Nisan ay›nda toplat›ld›.

Kitab›n yazarlar› hakk›nda ayn› gerekçeyle ‹stanbul
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde aç›lan dava sonuçland›. 22
Eylül günü yap›lan duruflmada, Faik Bulut, Mehmet
Faraç ve kitab›n yay›nc›s› Mustafa Demir beraat etti.

“Kim Bu Fethullah Gülen”- Faik Bulut

Gazeteci yazar Faik Bulut’un yazd›¤› “Kim Bu
Fetullah Gülen” adl› kitap, 25 fiubat günü ‹stanbul 2.
Sulh Ceza Mahkemesi taraf›ndan toplat›ld›. Kitap
1999 y›l›nda da toplat›lm›fl ve kitab› yay›nlayan Ozan
Yay›nevi’nin yöneticisi Mustafa Demir ile Faik Bulut
hakk›nda “Atatürk’e hakaret” iddias›yla dava aç›lm›flt›.
‹stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava
28 Nisan 1999 tarihinde beraatla sonuçlanm›flt›.
Mustafa Demir, ikinci toplatma karar›n›n gerekçesini
ö¤renemediklerini bildirdi.

“Teyre Baz ya da Bir Kürt ‹fladam›: Hüseyin
Baybaflin”- Mehmet Baksi

Peri Yay›nlar› taraf›ndan yay›nlanan Mehmet Baksi’nin
yazd›¤› “Bir Kürt ‹fladam›: Hüseyin Baybaflin” adl›
kitap ‹stanbul DGM taraf›ndan, “Halk› kin ve
düflmanl›¤a aç›kça tahrik” suçunun ifllendi¤i
gerekçesiyle, Anayasa’n›n 28, CMUK’un 86 ve Bas›n
Yasas›’n›n Ek 2/1. maddeleri uyar›nca Ocak ay›nda
toplat›ld›. Peri Yay›nlar› sahibi Ahmet Önal hakk›nda
da ayn› gerekçeyle ‹stanbul DGM’de dava aç›ld›.

“Ben Kimin Kurban›y›m,” “Buras› Cezaevi”- Emine
fienliko¤lu

Yazar Emine fienliko¤lu taraf›ndan yaz›lan ve ilk
bas›m› 10 y›l önce yap›lan “Buras› Cezaevi” adl› kitap
ile ilk bas›m› 5 y›l önce yap›lan “Ben Kimin
Kurban›y›m” adl› kitap, “halk› kin ve düflmanl›¤a
tahrik etti¤i” iddias›yla TCY’nin 312. maddesi
uyar›nca ‹stanbul DGM taraf›ndan Eylül ay›nda
toplat›ld›.

“Ben Kimin Kurban›y›m” adl› kitap nedeniyle yazar
Emine fienliko¤lu ve kitab›n yay›nc›s› Recep Özkan
hakk›nda TCY’nin 312. maddesi uyar›nca dava aç›ld›.
fienliko¤lu 6 Aral›k günü ‹stanbul DGM’de yap›lan ilk
duruflmaya polis zoruyla getirildi. Duruflmada ifade
veren Recep Özkan, kitab›n 6 y›l önce bas›ld›¤›n›
belirterek, “Ben bu yay›nevinin sorumlusuyum. Kitab›
basmadan önce avukatlar›ma, tan›d›klar›ma okuttum.
Bana suç unsuru herhangi bir fleyin olmad›¤›n›
söylediler ve bask› gerçekleflti.” dedi. Duruflma,
fienliko¤lu’nun savunmas›n› haz›rlamas› için ertelendi.

“Y›k›lan/Boflalt›lan Köyler ve Göç”- Vedat Çetin,
fiükrü Erbafl

“Y›k›lan/Boflalt›lan Köyler ve Göç” adl› kitab›n yazar›
Vedat Çetin ve kitapta yer alan bir yaz›s› nedeniyle
flair-yazar fiükrü Erbafl hakk›nda “Orduya ve emniyet
güçlerine hakaret ettikleri” iddias›yla Ankara
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan TCY 159. madde
uyar›nca Temmuz ay›nda dava aç›ld›.
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Daha Önceki Y›llarda Toplat›lan ve 2000 y›l›nda
Davas› Süren Kitaplar

“Mehmedin Kitab›”-Nadire Mater, Semih Sökmen

Güneydo¤u’da savaflm›fl 42 asker ve ailesinin
anlat›mlar›ndan oluflan “Mehmedin Kitab›-
Güneydo¤u’da Savaflm›fl Askerler Anlat›yor” adl›
kitab›n yazar› S›n›r Tan›mayan Gazeteciler Türkiye
Temsilcisi, gazeteci Nadire Mater ve kitab› yay›nlayan
Metis Yay›nlar› sahibi Semih Sökmen hakk›nda
“orduya hakaret ettikleri” iddias›yla aç›lan dava
Beyo¤lu 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 2 Ekim günü
sonuçland›. Mahkeme Mater ve Sökmen’in beraatine
ve kitap hakk›ndaki toplatma karar›n›n kald›r›lmas›na
karar verdi. Mahkeme ayr›ca, ayn› kitab›n Mart 1999
ve Nisan 1999 bask›lar› nedeniyle aç›lan davan›n,
Bas›n Aff› uyar›nca ertelenmesine karar verdi.

“Bir Gizli Servis Mensubunun An›lar›”-Y›lmaz Tekin

M‹T eski görevlisi Y›lmaz Tekin ve yay›nc› Ümit
Gürtuna hakk›nda, 1999 y›l› Kas›m ay›nda toplat›lan
“Bir Gizli Servis Mensubunun An›lar›” adl› kitap
nedeniyle Ankara Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan
“devlet s›rlar›n› aç›klad›klar›” gerekçesiyle dava aç›ld›.
Ankara 4. A¤›r Ceza Mahkemesinde görülen davan›n
13 Nisan günü yap›lan duruflmas›nda “suçun unsurlar›
gerçekleflmedi¤inden” Tekin ve Gürtuna hakk›nda
beraat karar› verildi.

“Portnoy’un Feryad›”- Philip Roth

ABD’li yazar Philip Roth’un “Portnoy’un Feryad›” adl›
roman› nedeniyle çevirmen Özden Ar›kan ve Ayr›nt›
Yay›nevi Koordinatörü Ömer Faruk hakk›nda “Halk›n

ar ve haya duygular›n› inciten nitelikte genel ahlaka
ayk›r› yay›n yapt›klar›” gerekçesiyle aç›lan davaya 25
Ocak günü ‹stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
devam edildi. Ömer Faruk, savunmas›nda “yüzy›l›n
en iyi romanlar›” aras›nda say›lan kitab›n
yasaklanmas›n›n son derece yanl›fl olaca¤›n› bildirdi.
Dava 2000 y›l›nda sonuçlanmad›.

5.1.2. Yasaklanan Oyunlar, Müzik Kasetleri ve Di¤er
Etkinlikler

Tohum Kültür Merkezi’nin düzenlemek istedi¤i halk
konseri Ocak ay›nda ‹stanbul Valili¤i taraf›ndan
engellendi.

20 fiubat günü yap›lmas› planlanan Mezopotamya
Kültür Merkezi, Tunceliler Derne¤i ve K›¤›, Karakoçan,
Adakl› Yayladere ve Yedisu ‹lçeleri Sosyal
Yard›mlaflma, Kalk›nma ve Kültür Derne¤i’nin ortaklafla
düzenledikleri Halk Danslar› fiöleni ‹stanbul Valili¤i
taraf›ndan yasakland›.

Dicle Kad›n Kültür Merkezi ve HADEP Genel Merkezi
Kad›n Komisyonu’nca fiubat ay›nda düzenlenmek
istenen “Uluslararas› Kad›n Konferans›” ‹stanbul
Valili¤i taraf›ndan yasakland›.

Uluslararas› Ekin Sanat ve Estetik Araflt›rmalar›
Laboratuvar› Tiyatro ekibinin Gaziantep’te
oynayaca¤›, “Küçük Kara Bal›k” ve “Delivizyon” adl›
oyunlar fiubat ay›nda Gaziantep ve fianl›urfa valilikleri
taraf›ndan yasakland›. Engelleme karar›na iliflkin
baflvuru üzerine Gaziantep ‹dare Mahkemesi May›s
ay›nda “yürütmeyi durdurma” karar› alarak
yasaklamay› kald›rd›.
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Yay›nevi Yazar Kitab›n Ad›

Peri Yay›nlar› Hayri Argav “Bat›n›n Yeni Do¤u Seferi”

Sorun Yay›nlar› Mehmet Kemal Ifl›k “Ünlü Kürt Bilgin ve Birinci Kuflak Ayd›nlar›”

‹letiflim Yay›nlar› Jonathan Ames “Fazladan Bir Adam”

Aram Yay›nevi Mahmut Baksi “Her Kufl Kendi Sürüsüyle Uçar”

Aram Yay›nevi Mahmut Baksi “Roma Yürüyüflü”

Aram Yay›nevi Abdullah Öcalan “Roma Konuflmalar›”

Avesta Yay›nlar› Mehmed Uzun “Roni Mina Evine Tari Mina Mirine”

Avesta Yay›nlar› Mehmed Uzun “Bira Qedere (Kader Kuyusu)”

Gendafl Yay›nlar› Mehmed Uzun “Aflk Gibi Ayd›nl›k Ölüm Gibi Karanl›k”

Nujen Yay›nlar› Mehmed Uzun “Ziman u Roman (Dil ve Roman)”

Beybun Yay›nevi Mehmed Uzun “Destpeka Edebiyata Kurdi (Kürt Edebiyat›na Girifl)”

Tüm Zamanlar Yay. Mehmed Uzun “Antolojiya Edebiyata Kurdi (Kürt Edebiyat› Ant-2)”

Ozan Yay›nevi’ Nihat Behram “Bir Komünistin Biyografisi; ‹brahim Kaypakkaya”

Aray›fl Yay›nlar› Yaflathak Arslan (Ed.) “1982 Yaz›lar›”

‹letiflim Yay›nlar› Wadie Jwaideh “Kürt Milliyetçili¤inin Tarihi: Kökenleri ve Geliflimi”

Evrensel Bas›m Yay›n Derleme “Kürt Sorunu ve Demokratikleflme”

Hades Apollanaire “Binbir K›rbaç”

Hades Hurflit Dara “Ergenlik Ça¤›”

2000 y›l› içinde toplat›lan kitaplardan baz›lar› flunlar:



Ankara Birlik Tiyatrosu’nun “Gurbet Kufllar›” adl›
oyunu Van ve Siirt’te sergilemesi valilikler taraf›ndan
engellendi. Oyunun 27 fiubat günü Van’da
sergilenmesine Van Valili¤i’nin izin vermedi¤i, 28
Mart günü Siirt’te yap›lacak gösterimin de Halk E¤itim
Merkezi salonunun tahsisi iptal edilerek engellendi¤i
bildirildi.

HADEP fianl›urfa ‹l Gençlik Kollar›’n›n 8 Nisan günü
düzenlemek istedi¤i “HADEP Gençlik, Bar›fl ve
Kardefllik fiöleni” Valilik taraf›ndan yasakland›. fiiddet
ortam›n›n sona ermesinden sonra bölgede, kültürel ve
sanatsal etkinliklerin artt›¤›na dikkat çeken HADEP
fianl›urfa ‹l Baflkan› Ziya Çal›flkan, bu tür etkinlikleri
fianl›urfa’da da hayata geçirmek istediklerini, ancak
her defas›nda da yasaklarla karfl› karfl›ya kald›klar›n›
belirtti.

Batman’da Bar›fl Kültür Merkezi taraf›ndan
düzenlenen ve 4 ve 11 Haziran günlerinde yap›lmas›
planlanan Grup Yorum ve Koma Agire Jiyan müzik
gruplar›n›n konserleri Batman Valili¤i taraf›ndan
yasakland›. Yasaklama karar›n›n “grup üyelerinin
yasad›fl› örgüt üyesi olmalar›” nedeniyle al›nd›¤›
ö¤renildi.

15-22 Temmuz günlerinde gerçeklefltirilmesi
planlanan “Madencinin Ifl›¤›nda Kozlu Gençlik
Buluflmas›”na Kozlu Belediyesi ve Emniyet Müdürlü¤ü
taraf›ndan izin verilmedi.

Yedikule Zindanlar›nda 22 Temmuz günü Fuat Saka,
Nurettin Rençber, Metin Kahraman, Hakan Yeflilyurt,
Enver Çelik, ‹smail Özden, Yeninur Ada ve Beyhan
Aksoy’un kat›laca¤› “Birlikte Söylüyoruz” isimli yaz
konseri ‹stanbul Valili¤i taraf›ndan yasakland›.

Do¤u ve Güneydo¤u’daki 12 kentte, ücretsiz film
gösterimi için Ankara Birlik Tiyatrosu’nun (ABT)
belediyelerin deste¤iyle bafllatt›¤› “Merhaba Sinema”
projesinin engellendi¤i bildirildi. ABT yetkililerinden
Gül Göker, film gösterimi için A¤ustos ay›nda
Bingöl’de valilikten izin istediklerini, ancak belirlenen
iki mekana da “güvenlik sa¤lanamayaca¤›”
gerekçesiyle izin verilmedi¤ini söyledi. Göker,
“Oyalama taktikleri uyguluyorlar. Yasaklama riskine
girmeden bizi y›prat›yorlar. Batman’da filmler flehir
stad›nda 15 bin kifliye gösterildi ve hiçbir sorun
yaflanmad›.” dedi. Göker, Bismil ve Ergani’de ise
“HADEP’li belediyeler organizasyonda yer ald›¤›”
gerekçesiyle gösterimlere izin verilmedi¤ini söyledi.
Göker, “Bismil Kaymakam› ‘Bize bir hafta önce
kurflun atan insanlar› biz bugün belediye de olsa
muhatap almay›z’ dedi. Belediye baflkanlar›n›n halk
taraf›ndan seçildi¤ini ve bu organizasyonlar için yerel
yönetimlerle iflbirli¤i yapmak zorunda oldu¤umuzu
anlatt›¤›m›zda da kaymakam, ‘E¤er belediyeyi bunun
içine sokarsan›z kesinlikle yasaklar›m’ diye yan›t
verdi.” dedi.

Bahçelievler (‹stanbul) Demokrasi Platformu’nun Ekim
ay›nda düzenlemeyi planlad›¤› flenli¤e, Bahçelievler

Kaymakaml›¤› taraf›ndan “güvenli¤in
sa¤lanamayaca¤› ve yasad›fl› örgütlerin gösteri
yapaca¤›” gerekçesiyle izin verilmedi.

Tiyatro Amisos taraf›ndan sahneye konulan Baflar
Sabuncu’nun “fierefiye” isimli oyunun sergilenmesi
Ekim ay›nda Tokat Valili¤i taraf›ndan “argo sözler
oldu¤u” gerekçesiyle engellendi.

Trabzon’da 30 Ekim günü Karadeniz Günefli, Potkal
ve Serander dergilerinin ortaklafla düzenledi¤i
‘Küreselleflme ve Medya’ konulu panele polis
müdahale etti. Hamamizade ‹hsanbey Kültür
Merkezi’nde yap›lan panele kat›lan ‹flçi gazetesi
yazarlar›ndan Köksal Kay›s›, konuflmas›n›
tamamlad›ktan sonra hakk›nda g›yabi tutuklama karar›
bulundu¤u gerekçesiyle salona giren polisler
taraf›ndan gözalt›na al›nmak istendi. Kat›l›mc›lar›n,
Kay›s›’n›n panelin bitiminde gözalt›na al›nabilece¤ini
belirtmeleri üzerine polisler ile kat›l›mc›lar aras›nda
arbede ç›kt›. Polislerin müdahalesi sonucu, Köksal
Kay›s› ile birlikte aralar›nda Sosyal Demokrasi Vakf›
(SODEV) kurucular›ndan Necdet Durgun ile panel
yöneticisi Hüseyin Güler’in de bulundu¤u 12 kifli
gözalt›na al›nd›. Gözalt›nda bir gece kalan 12 kifli 31
Ekim günü savc›l›¤a ç›kar›lmadan serbest b›rak›ld›.

Ankara Birlik Tiyatrosu (ABT) taraf›ndan de¤iflik ülke
ve kentlerde 1400 kez sergilenen, Erol Toy’un yazd›¤›
“Pir Sultan Abdal” adl› oyun Van ve Ad›yaman
valilikleri taraf›ndan Kas›m ay›nda yasakland›. Toy ve
Ankara Birlik Tiyatrosu’nun, bölge idare mahkemesine
dava açmalar› üzerine Gaziantep ‹dare Mahkemesi
yürütmeyi durdurma karar› verdi. Ayn› oyunun 24
Kas›m günü Mufl’ta sergilenmesi de Mufl Valili¤i
taraf›ndan yasakland›. Ö¤retmenler Günü nedeniyle,
E¤itim-Sen taraf›ndan Mufl’a davet edilen ABT
oyuncular›, 24 Kas›m günü sabah saatlerinde oyunun
haz›rl›klar›n› yapt›klar› s›rada, salona gelen polisler
oyunun yasakland›¤›n› bildirdiler. Tiyatrocular
salondan ç›kar›l›rken, Atatürk Bulvar› üzerinde
oyunun biletlerini satan Burhan Kaya, Serdar Ayd›n,
F›rat Taylan Y›lmaz ve Gürkan Gülaçt› da sivil polisler
taraf›ndan tartaklanarak gözalt›na al›nd›. Yönetmen
Zeki Göker, oyunun Van’da da yasakland›¤›n›, Van
Bölge ‹dare Mahkemesi’ne baflvurarak ald›klar› kararla
oyunu sahnelediklerini söyledi. Göker, bu karar› Mufl
Valili¤i’ne fakslamalar›na karfl›n, valili¤in karar›n
asl›n›n getirilmesini isteyerek oyuna izin vermedi¤ini
bildirdi.

Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) Genel Merkezi,
17 Kas›m günü Uluslararas› Ankara Tiyatro
Festivali’ne haz›rlanmak için tan›t›m› yap›lan “Ta” adl›
oyunun galas› s›ras›nda polisler taraf›ndan bas›ld›.
Hürriyet gazetesinde “‹stanbul’da Kürtçe oyun”
bafll›kl› haber nedeniyle yap›lan bask›nda tiyatro
salonu yeniden mühürlendi. Bask›nda MKM Genel
Müdürü Türkan Çetin, flirketin sahibi Yemlihan
Ad›güzel ve Jiyane Revflen dergisi çal›flan›
Abdurrahman Çi¤lik gözalt›na al›nd›.
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Diyarbak›r’da Bilimsel Sanat Merkezi bünyesinde
faaliyet gösteren Tiyatro Aray›fl grubunun, Yücel
Sarpdere’nin kitab›ndan uyarlanan “Vatandafl Abuzer”
adl› oyunu Diyarbak›r’da sahnelemesi “ortam uygun
olmad›¤›” gerekçesiyle Aral›k ay›nda yasakland›.
Yasaklama karar›n›n, tiyatro grubuna sözlü olarak
iletildi¤i ö¤renildi.

‹stanbul-Hakkari Sanat Köprüsü Etkinlikleri
kapsam›nda 15 Ekim’de gerçekleflmesi beklenen
Ferhat Tunç konseri Hakkari Valili¤i taraf›ndan
“izdiham yaflanaca¤› gerekçesiyle” yasakland›.

Diyarbak›r’da ço¤unlu¤u Kürtçe flark›lardan oluflan
toplam 242 kasetin sat›fl› A¤ustos ay›nda valilik
karar›yla yasakland›. Yasa¤a gerekçe olarak da, Kültür
Bakanl›¤› Telif Haklar› Genel Müdürlü¤ü’nün bu
kasetlere ait “Eser ‹flletme Belgesi”ni iptal etmesi
olarak gösterildi. Kasetleri yasaklanan sanatç›lar
aras›nda Ahmet Kaya, Songül Karl›, Emin Arbani,
Ferhat Tunç, Selda Ba¤can, fi›van Perver, Grup
K›z›l›rmak, Grup Yorum, Grup Munzur ve Kutup
Y›ld›z›, Aram, Grup Revflen, Grup Berxvedan, Grup
Amed, fieyhmus Kaya, Grup fiirvan ve Grup Rojh›lat
bulunuyor.

5.1.3. Düflünceye Özgürlük Kampanyas›

“Düflünceye Özgürlük-38”

Sanatç› fianar Yurdatapan ve ÇGD ‹stanbul fiube
Baflkan› Nevzat Onaran hakk›nda, vicdani retçi
Osman Murat Ülke’nin bir aç›klamas›n› içeren
“Düflünceye Özgürlük-38” kitapç›¤› nedeniyle
Genelkurmay Askeri Mahkemesi’nde aç›lan dava 1
fiubat günü sonuçland›. Askeri mahkeme, Yurdatapan
ve Onaran’› TCY’nin 155. maddesi uyar›nca “halk›
askerlikten so¤utma yönünde yay›n yapt›klar›”
iddias›yla 2’fler ay hapis ve 2 milyon 620 bin lira para
cezas›na mahkum etti. Hapis cezalar›n›n Askeri
Yarg›tay’da 16 May›s günü onaylanmas›n›n ard›ndan
Nevzat Onaran 23 Kas›m günü Metris Cezaevi’ne,
fianar Yurdatapan ise 11 Aral›k günü Kartal
Cezaevi’ne girdi.

“Düflünceye Özgürlük-2000”

“Düflünceye Özgürlük Kampanyas›” çerçevesinde
yay›nlanan 43 kitapç›kta yer alan yasaklanan 1 kitap
ve 60 makaleyi içeren “Düflünceye Özgürlük-2000”
kitab›na yay›nc› olarak imza atan 23 ayd›n ve sanatç›
17 Nisan günü ‹stanbul DGM Baflsavc›l›¤›na giderek
kendileri hakk›nda suç duyurusunda bulundular.
Kitaba imza atanlardan Yavuz Bingöl, Y›lmaz
Erdo¤an, Hüseyin Hatemi, Kezban Hatemi, Ahmet
Hakan Coflkun, ‹brahim Sadri Eren, Perihan Ma¤den
ve Mina Urgan hakk›nda takipsizlik karar› verilirken,
16 ayd›n ve sanatç› hakk›nda dava aç›ld›.

‹stanbul DGM Savc›l›¤›’n›n “yasaklanan yaz›lar›
yay›nlamak”, “halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik etmek”,
“PKK’ye yard›m etmek”, “bölücülük propagandas›
yapmak” ve “Bas›n Yasas›’na muhalefet etmek”

iddias›yla cezaland›r›lmalar›n› istedi¤i sanatç› ve
ayd›nlar›n isimleri flöyle: Vahdettin Karabay (D‹SK
Genel Baflkan›), Salim Uslu (Hak-‹fl Genel Baflkan›),
Siyami Erdem (KESK Genel Baflkan›), Hüsnü Öndül
(‹HD Genel Baflkan›), Yavuz Önen, Cengiz Bektafl
(Türkiye Yazarlar Sendikas› Baflkan›), Atilla Marafl
(Türkiye Yazarlar Birli¤i Genel Baflkan›), Y›lmaz
Ensaro¤lu (Mazlum-Der Genel Baflkan›), Zuhal Olcay,
Lale Mansur, fianar Yurdatapan, Ali Nesin, Erdal Öz,
Ömer Madra, Etyen Mahçupyan, Sad›k Tafldo¤an. 

Davan›n 17 Ekim günü görülen duruflmas›nda san›k
avukatlar›n›n yeniden yay›n suçunun TCY’nin 162.
maddesinde tan›mland›¤› ve bu maddenin DGM’nin
görev alan›na girmedi¤i gerekçesiyle görevsizlik karar›
verilmesi talebi reddedildi. San›klar, ifadelerinde
‘ifadeyi’ suç olarak kabul etmediklerini belirterek,
anti-demokratik yasalar›n düzeltilmesi amac›yla kitaba
yay›nc› olarak imza att›klar›n› söylediler. Dava 2000
y›l›nda sonuçlanmad›.

“Düflünceye Özgürlük 2000” kitapç›¤›n› yay›nc›
olarak imzalayan 16 ayd›n ve sanatç› hakk›nda Kas›m
ay›nda Üsküdar Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan ikinci
bir dava aç›ld›. Üsküdar Asliye Ceza Mahkemesi’nde
bafllayan davada san›klar›n kitab› yay›nlayarak
“Atatürk’e, Türkiye Cumhuriyetine, Türk bayra¤›na,
Adliyeye, dini de¤erlere ve mahkeme heyetine hakaret
ettikleri” iddia edildi.

‘Düflünce Özgürlü¤ü: Herkes ‹çin’ Kampanyas›

Necmettin Erbakan, Hasan Celal Güzel, Murat
Bozlak, Ak›n Birdal ve Eflber Ya¤murdereli’nin suç
say›lan aç›klamalar›n›n yer ald›¤› ‘Düflünce
Özgürlü¤ü: Herkes ‹çin’ adl› kitapç›k, kitlesel bir
kat›l›mla yay›nland›. Temmuz ay›nda bafllayan ve iki
ay süren kampanya sonunda toplanan 77 bin 663
imza “Düflünceye Özgürlük: Herkes ‹çin” isimli
kitapç›¤›na yay›nc› ad› olarak eklendi. 

15 Ocak 1996 tarihinde fi›rnak’›n Güçlükonak beldesi
yak›nlar›nda bir minibüste bulunan 9’u korucu 11
kiflinin öldürülmesi nedeniyle 31 Ocak günü üçüncü
kez suç duyurusunda bulunuldu. ‹stanbul Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’na giden sanatç› fianar Yurdatapan,
Avukat Ercan Kanar ve Tuncelililer Derne¤i eski
yöneticisi Hasan San, olay yerinde inceleme yapan 13
kiflinin imzalad›¤› suç duyurusu dilekçesini savc›l›¤a
verdiler. fianar Yurdatapan, daha sonra yapt›¤›
aç›klamada, olay›n üzerinden 4 y›l geçmesine karfl›n
ciddi bir soruflturma yap›lmad›¤›n› belirtti ve “Hiçbir
kifli ya da organ, yarg› denetiminden muaf kabul
edilemez. Olayda kuflkular, a¤›rl›kl› olarak ilgili
karakol mensuplar› ve özel tim üzerinde
yo¤unlaflt›¤›na göre, bu katliam›n flu ana kadar ortaya
ç›kart›lmamas›ndan, olup bitenlerden sorumlu
makamlar olarak Genelkurmay Baflkanl›¤› ve onun
do¤rudan ba¤l› oldu¤u makam olan Baflbakanl›k
görülmektedir” dedi. Olay yerinde inceleme yapan ve
Genelkurmay Baflkanl›¤› hakk›nda suç duyurusunda
bulunan Ercan Kanar, fianar Yurdatapan ve Petrol-‹fl

‹fade Özgürlü¤ü

182 Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2000



Sendikas› eski Genel Baflkan› Münir Ceylan hakk›nda
‹stanbul 4.A¤›r Ceza Mahkemesi’nde dava aç›lm›flt›.
Önce 10’ar ay hapis cezas›na mahkum olan san›klar,
karar›n Yarg›tay’da bozulmas›ndan sonra 21 Eylül
1999 tarihinde yap›lan duruflmada beraat etmiflti.

5.1.4. Zorunlu Askerlik

‹stanbul Antimilitarist ‹nisiyatif üyeleri Gökhan Birdal,
Mustafa fieyho¤lu ve Yasin Y›ld›r›m 15 May›s 1999
Dünya Vicdani Retçiler Günü’nde yapt›klar› bas›n
aç›klamas›nda “halk› askerlikten so¤uttuklar›”
gerekçesiyle Genelkurmay Askeri Mahkemesi’nde

yarg›land›lar. 5 Aral›k günü görülen duruflmada
mahkeme heyeti, suçun unsurlar› oluflmad›¤›
gerekçesiyle üç vicdani retçinin beraatine karar verdi.
Birdal, fieyho¤lu ve Y›ld›r›m, “izinsiz bildiri
da¤›tt›klar›” gerekçesiyle yarg›land›klar› davada da
beraat etmifllerdi. Duruflmay› izleyen gözlemci
delegasyonunun karar›n ard›ndan yapt›¤› yaz›l›
aç›klamada, Türk Hükümeti’nden, Türkiye’nin taraf
oldu¤u Avrupa Konseyi, Avrupa ‹flbirli¤i ve Güvenlik
Örgütü (OESD) ve Birleflmifl Milletler karar ve
önerilerinde belirtildi¤i flekilde, “Askerli¤i vicdani
gerekçelerle reddetme hakk›n›n” tan›nmas› istendi.
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5.2 ‹LET‹fi‹M ÖZGÜRLÜ⁄Ü
Türkiye’de iletiflim özgürlü¤ü, önceki y›llarda oldu¤u
gibi 2000 y›l›nda da, yasal önlemlerin yan› s›ra keyfi
uygulamalarla k›s›tland›. Resmi görüfle ayk›r› yay›n
yapan ve “devlet politikalar›”na ayk›r› haberlere yer
veren Özgür Bak›fl, 2000’de Yeni Gündem ve Yeni
Evrensel gibi gazeteler, Özgür Radyo ve Demokrat
Radyo gibi radyo istasyonlar› üzerindeki bask›lar 2000
y›l›nda da devam etti. Birçok bas›n yay›n kuruluflunun
bürolar› bas›ld›, gazeteciler keyfi olarak gözalt›na
al›nd›lar, gösteri ve yürüyüfllerde, hatta mahkeme
koridorlar›nda sald›r›ya u¤rad›lar. Muhalif yay›nlara
OHAL bölgesine girifl yasa¤› 2000 y›l›nda da devam
etti. Radyo Televizyon Üst Kurulu yay›n kurulufllar›na
y›l içinde toplam 4 bin 832 gün yay›n durdurma
cezas› verdi.

Büyük bas›n yay›n kurulufllar›, 19-22 Aral›k
günlerinde Türkiye’nin 20 hapishanesinde on bine
yak›n güvenlik görevlisinin görev ald›¤› ve 32 insan›n
ölümüyle, yüzlercesinin yaralanmas›yla sonuçlanan
operasyonuna ve bu operasyona konu olan F tipi
cezaevleri sorununa, insan haklar›na duyarl› bir bak›fl
aç›s›ndan yaklaflmak bir yana, böylesi bir bak›fl aç›s›n›
karalamaya, suçlamaya dönük bir tutum içinde oldu.
Medya, gerek operasyon öncesinde, gerekse
operasyon s›ras›nda ve sonras›nda sergiledi¤i ve
birçok durumda “ateflli”, “sald›rgan” deyimlerini
kullanabilece¤imiz bu tutumla, devlet politikas›n›n
propagandas›n› üstlenerek bar›flç› bir çözümü teflvik
etmek yerine müdahaleyi k›flk›rtt›. Bu süreçte kayna¤›
belli olmayan ya da do¤rulu¤u sorgulanmadan
yay›nlanan yalan/çarp›t›lm›fl haberlerle kamuoyu
yönlendirilmeye, operasyonlar meflrulaflt›r›lmaya
çal›fl›ld›. Operasyonlar s›ras›nda ve sonras›nda kendini
gösteren ciddi insan hakk› ihlali iddialar› ya
görmezden gelinip ya da magazinlefltirilerek verilirken
operasyonda kullan›lan ola¤anüstü fliddet
ola¤anlaflt›r›ld› ve ço¤u yerde “ulusal güvenlik ve
ulusal ç›kar” argümanlar› temelinde kutsallaflt›r›ld›.
Operasyonun bitirilmesinden sonra medyaya hakim
olan yo¤un bir duyars›zl›kla, hapishane sorunu bitmifl
say›larak bir kenara b›rak›ld›. F tipi cezaevlerine sevk
edilenlere yap›lan muameleye iliflkin belgeli, tan›kl›

iddialar çok sat›fll› gazetelerde yer bulamad›; bu
duyum ve bilgiler yok say›ld›. (Bkz. T‹HV Hapishane
Operasyonu ve Medya Raporu)

14 Aral›k günü ‹stanbul DGM Savc›l›¤› taraf›ndan
getirilen bas›n yasa¤›na karfl› medya genellikle bu
yasaklamaya itiraz etmeyen, onu ola¤an sayan bir
tutum sergiledi. Yasa¤a sadece TGS, ÇHD ve
Cumhuriyet gazetesi DGM nezdinde itiraz etti.

RTÜK’ün, 3984 say›l› yasan›n 4. maddesine dikkat
çekerek, cezaevleri operasyonlar› konusunda uyar›da
bulunmas›n›n ard›ndan gelen DGM’nin yay›n
yasa¤›na uymad›klar› gerekçesiyle ‹stanbul DGM
Savc›l›¤›, Sabah ve Radikal gazeteleri hakk›nda Aral›k
ay›nda inceleme bafllatt›. Gaziantep’te yay›nlanan
haftal›k F›rat’ta Yaflam gazetesinin yay›n›, “ölüm
oruçlar›na genifl yer verdi¤i” ve “eylemi destekledi¤i”
gerekçesiyle 25 Aral›k gününden itibaren 3 yay›n
süresince durduruldu. Çorum’da yay›nlanan Çorum
Haber, Çorum Gündem, Merhaba, Çorum Hakimiyet,
Dost Haber gazeteleri hakk›nda da, F tipi cezaevleri
ve ölüm oruçlar›yla ilgili haberlerden dolay› 23 Aral›k
günü Çorum 1. Sulh Ceza Mahkemesi toplatma karar›
verdi.

Ekim ay›nda Yeni fiafak gazetesi köfle yazar› Nazl›
Il›cak taraf›ndan ortaya ç›kar›lan “And›ç” adl› belge
bas›n-devlet iliflkileri konusunda önemli gerçekleri
gözler önüne serdi. Il›cak’›n 21 Ekim günü gazetede
yay›nlanan yaz›s›nda sözünü etti¤i “And›ç” olarak
an›lan belge ile generallerin bas›n› dolay›s›yla
kamuoyunu nas›l yönlendirdikleri ortaya ç›kt›. Yaz›da,
Genelkurmay Baflkan›’n›n 15 Nisan 1998 tarihli ve
313 say›l› emri üzerine Genelkurmay Baflkanl›¤›’n›n
21 Nisan 1998 gün ve Gensek 3050-212-98/‹cra SB.
direktifi haz›rlanan ve dönemin Genelkurmay 2.
Baflkan› Çevik Bir’in oluru ile yay›mlanan “Güçlü
Eylem Plan›” adl› bir belgenin varl›¤› aç›¤a ç›kt›.

Nazl› Il›cak 31 Ekim günü de “And›ç” bafll›kl› “Güçlü
Eylem Plan›” adl› belgeyi Meclis gündemine getirdi.
Çevik Bir imzas›n› tafl›yan “Güçlü Eylem Plan›”n›n,
“fiemdin Sak›k’›n yakalanmas›ndan yararlan›larak,
baz› kifli ve kurumlar›n hedef al›nd›¤›n› ve
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kamuoyunda itibars›z hale getirilmesinin”
hedeflendi¤ini savunan Il›cak, belgeyi köfle yaz›s›nda
yay›mlad›¤›n› ve hiçbir kurum taraf›ndan
yalanlanmad›¤›n› söyledi. Belgede hedef al›nan kifliler
aras›nda ‹HD eski Baflkan› Birdal’›n bulundu¤unu da
ifade eden Il›cak, Birdal’›n bu tarihlerde hem
suçland›¤›n› hem de sald›r›ya u¤rad›¤›n›, hedef al›nan
partilerin HADEP ve FP, gazetecilerin ise Mehmet Ali
Birand, Cengiz Çandar, Mahir Kaynak, Yalç›n Küçük
ve Mahir Say›n oldu¤unu, bildirdi. Nazl› Il›cak
konuflmas›nda, “Kullan›lacak yöntem, örgütün para ile
herfleyi kendine yard›m eden gazetecilere
yapt›rd›¤›n›n aktar›lmas›, baz› gazetecilerin terör
örgütünün oyunca¤› oldu¤u konusunda bilgi notunun
haz›rlanmas›, mektup kampanyas› aç›lmas› olarak
gösteriliyor. FP için PKK ile iflbirli¤i ortaya ç›kar›larak,
y›prat›lmas› yer al›yor. Hedef al›nan milletvekilleri
için parti içi y›pranmalar›n› sa¤layacak, siyasi
kariyerlerini etkileyecek bilgi notunun haz›rlanarak
kamuoyuna s›zd›r›lmas›ndan söz ediliyor. Biz böyle
bir olay› 1998 Nisan’›nda yaflad›k. And›ç’› teyit eden
vakalar mevcut. Milli Savunma Bakan›
Çakmako¤lu’na soru önergesi verdim ama bu
konudaki sorular›m› yan›tlamad›.” dedi.

25, 26 ve 27 Nisan 1998 tarihlerinde, Hürriyet ve
Sabah baflta olmak üzere birçok gazetede yay›mlanan
“haberler”de, fiemdin Sak›k’›n “PKK-‹HD” ve “PKK-
HADEP” ba¤lant›lar› konusunda söyledi¤i iddia edilen
sözlere yer verilerek ‹HD Genel Baflkan› Ak›n Birdal,
HADEP ve pek çok kitle örgütü, bas›n kuruluflu,
gazeteci ve sanatç› hakk›nda iddialar yay›nlanm›flt›.
Bu iddialar yüzünden Cengiz Çandar ve Mehmet Ali
Birand gibi gazeteciler ifllerinden olurken, ‹HD eski
Genel Baflkan› Ak›n Birdal da bir suikast girifliminden
a¤›r yaral› olarak kurtuldu.

Genelkurmay Baflkanl›¤› taraf›ndan 3 Kas›m günü
yap›lan bas›n aç›klamas›yla böyle bir belgenin varl›¤›

do¤ruland›; ancak bunun “karargah içi bir metin”
olarak kald›¤› ve uygulamaya konulmad›¤› ifade
edildi. Nazl› Il›cak, 9 Kas›m günü, Orgeneral Çevik
Bir hakk›nda, “görevi kötüye kullanma” “ifadeyi
de¤ifltirtme” ve “ görev makam›n› suiistimal etme”
suçlar›n› düzenleyen TCY ve Askeri Ceza Kanunu
hükümleri uyar›nca suç duyurusunda bulundu. 

4 Kas›m günü, Mazlum-Der Genel Baflkan› Y›lmaz
Ensaro¤lu Genelkurmay yetkilileri hakk›nda; 30 Kas›m
günü de eski ‹HD Genel Baflkan› Ak›n Birdal,
Orgeneral Çevik Bir hakk›nda suç duyurusunda
bulundular. Birdal ve Ensaro¤lu’nun ard›ndan, 7
Aral›k günü Yeniden Do¤ufl Partisi eski Genel Baflkan›
Hasan Celal Güzel ve müzisyen fianar Yurdatapan da
Çevik Bir hakk›nda “görevini kötüye kulland›¤›
gerekçesiyle suç duyurusunda bulundular. Suç
duyurular› takipsizlikle sonuçland›.

5.2.1. Metin Göktepe Davas›

8 Ocak 1996 tarihinde Ümraniye Cezaevi’nde
öldürülen tutuklular›n cenaze törenlerini izlemek
isterken gözalt›na al›nan Metin Göktepe’yi döverek
öldüren polislerin yarg›land›¤› dava 2000 y›l›nda
sonuçland›. 20 Ocak günü temyiz davas›nda karar›n›
aç›klayan Yarg›tay 1. Ceza Dairesi Metin Göktepe’nin
öldürülmesi nedeniyle yarg›lanan 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,

‹stanbul DGM Savc›l›¤› 14.12.2000 günlü ve 2000/2511 say›l› yaz›s›nda:

“Yaz›l›, sesli ve görsel bas›n yay›n organlar›nda, ölüm oruçlar› ve F Tipi cezaevlerini protesto eylemlerine iliflkin haberlerde”
“Amac› ve hedefi kamu otoritesini yok etmeye, cezaevlerindeki yönetimin kamu görevlilerinde de¤il, kendi militanlar›nda
oldu¤unu göstermeye yönelik olan ve yasad›fl› terör örgütlerince planlan›p uygulamaya konulan eylemlerin” gere¤inden fazla
yer almas›; yasad›fl› terör örgütlerinin aç›klamalar›, yasad›fl› terör örgütlerinin propagandas› ve organize suç örgütlerinin
sindirme ve y›ld›rma gücünün artt›r›lmas› boyutlar›na ulaflt›¤› ve bu haliyle TMY’nin 6/2 ve 7/2 ile 4422 say›l› kanunun 1/7
maddelerine ayk›r›l›k teflkil etti¤inin anlafl›ld›¤›, keza bu yöndeki yay›nlar›n ayr›ca halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik ve suç
ifllemeye teflvik etti¤i ve bu tahrik ve teflviklerin eyleme dönüfltü¤ünün görüldü¤ü, nitekim 12 Aral›k 2000 tarihinde Ankara
ilinde F tipi cezaevi uygulamas›n› protesto etmek amac›yla yasad›fl› gösteri yapan grupla, olay mahalline gelen baflka bir sivil
grup aras›nda tafll›- sopal› çat›flma meydana geldi¤i, yine 13 Aral›k 2000 tarihinde ‹stanbul Üniversitesi ve Marmara
Üniversitesi ö¤rencileri aras›nda bu olaylarla ilgili olarak tafll›-sopal› çat›flma meydana geldi¤inin tespit edildi¤i de belirtilmek
suretiyle, bu yöndeki yay›nlar›n bu suretle ülkenin iç güvenli¤i ve kamu düzenini ihlal etti¤i ve suç teflkil eden eylemlerin
vukuuna sebebiyet verdi¤i anlafl›ld›¤›, belirtilen bu tarz yay›n yap›lmas›n›n yasaklanmas›na karar verilmesini ‹stanbul Devlet
Güvenlik Mahkemesi’nden talep etmifltir.

‹stanbul 4 No’lu DGM yap›lan baflvuru üzerine; Savc›l›k talebini yukar›daki gibi özetledikten sonra talebin yasal ve yerinde
görüldü¤ünü belirterek; “Anayasan›n 28 ve Bas›n Yasas›’n›n Ek 1. maddeleri gere¤ince, yaz›l›, sesli ve görsel bas›n-yay›n
organlar›nda, ölüm oruçlar› ve F tipi cezaevleriyle ilgili olarak, yasad›fl› terör örgütlerinin aç›klamalar›, propagandalar›, halk›
kin ve düflmanl›¤a tahrik, suç ifllemeye teflvik ve organize suç örgütlerinin korkutma, sindirme ve y›ld›rma gücünü artt›rmaya
yönelik yay›n yap›lmas›n›n yasaklanmas›na karar” vermifltir.



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.” 

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.

Metin Göktepe davas›, 18 Ekim 1996’da “güvenlik”
gerekçesiyle, Ayd›n’da bafllad›. Duruflmaya yo¤un
kat›l›m nedeniyle, dava bu kez yine ayn› gerekçeyle,
Afyon’a sürüldü ve 6 fiubat 1997’den itibaren Afyon
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde devam etti. Afyon’da 19
Mart 1998 tarihli duruflmada 6 san›k hakk›nda beraat,
5 san›k hakk›nda da “kast› aflan surette adam
öldürmek ve faili belli olmayacak flekilde adam
öldürmek” suçlar›ndan verilen 7 y›l 6’flar ay hapis
cezas›, Yarg›tay 1. Ceza Dairesi taraf›ndan 16
Temmuz 1998’de eksik soruflturma gerekçesiyle
bozuldu. Yeniden Afyon A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
görülmeye bafllanan dava, 6 May›s 1999 tarihinde
görülen 25. duruflmada, befl polis d›fl›nda Murat
Polat’a da 7 y›l 6 ay hapis cezas› verilmesiyle
sonuçlanm›flt›.

Afyon A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan “Kast› aflan
surette adam öldürmek” ve “Faili belli olmayacak
flekilde adam öldürmek” suçlar›ndan verilen 7 y›l 6 ay
hapis cezas› Yarg›tay taraf›ndan bozulan Emniyet
Amiri Seydi Battal Köse’nin tekrar yarg›lanmas›na 20
Nisan günü baflland›. Duruflmada esas hakk›nda
mütaalas›n› veren savc› Zeki Orhan Deflat,
Göktepe’nin öldürülmesinde san›k Köse’nin ifltiraki ve
iradesi bulunmad›¤›n› öne sürerek, Köse’nin sadece
görevini suistimal etti¤ini iddia etti. Yarg›tay’›n bozma
karar›na uyulmas›n› isteyen Köse ise, “Olay tarihinde
Emniyet Müdürü dahil bir sürü görevli müdür vard›.
Benim yarg›lanmam haks›zl›kt›r” dedi. Mahkeme
heyeti, Köse’ye 1 y›l 8 ay hapis, 375 bin lira para
cezas› ve 5 ay memuriyetten men karar› verdi. Heyet
bu cezalar›n ertelendi¤ini aç›klayarak duruflmaya son
verdi. ‹nfaz Yasas›’na göre, 1 y›l 8 ay hapis cezas› için
8 ay hapiste yatmas› gereken Köse’nin tutukluluk
halinin 18 ay sürdü¤ü, hapiste 10 ay fazla yatm›fl
oldu¤u bildirildi.

Metin Göktepe davas› tan›¤› Ali Ekber Palab›y›k 12
Nisan günü ‹stanbul’da Gazi mahallesindeki evine
giderken Kamil Do¤du adl› polis taraf›ndan ölümle
tehdit edildi. Ali Ekber Palab›y›k’›n Kamil Do¤du
hakk›nda Gaziosmanpafla Cumhuriyet Savc›l›¤›’na

yapt›¤› suç duyurusu, A¤ustos ay›nda takipsizlikle
sonuçland›.

Göktepe’nin 3. ölüm y›ldönümü olan 8 Mart 1999
tarihinde mezar› bafl›nda ananlar hakk›nda “Toplant›
ve Gösteri Yürüyüflleri Yasas›na muhalefet ettikleri”
iddias›yla aç›lan dava sonuçland›. 28 fiubat günü
Bak›rköy 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruflmada Metin 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 beraat
ettiler.

5.2.2. Yay›n Kurulufllar›na ve Gazetecilere Yönelik
Bask› ve Sald›r›lar

Ülkede Gündem

7 Temmuz 1997-24 Ekim 1998 tarihleri aras›nda
yay›nlanan Ülkede Gündem gazetesi Diyarbak›r
Temsilcisi ‹smet Bakaç hakk›nda “Ola¤anüstü Hal
Bölge Valili¤i’nin karar›na karfl›n, bölgeye gazete
soktu¤u” gerekçesiyle aç›lan dava 23 fiubat günü
Diyarbak›r 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yap›lan
duruflmada beraatla sonuçland›. Ülkede Gündem
gazetesinin 1 Aral›k 1997 tarihinden itibaren OHAL
Valili¤i taraf›ndan bölgeye sokulmas›n›n
yasaklanmas›ndan sonra, büro temsilcisi ‹smet Bakaç,
15 Aral›k 1997 günü OHAL yasas›na muhalefet
ederek gazeteyi bölgeye soktu¤u gerekçesiyle
yarg›lan›yordu.

Özgür Bak›fl

19 Nisan 1999 tarihinde yay›n hayat›na bafllayan
Özgür Bak›fl gazetesi 22 Nisan günü kapand›.
Gazetenin yay›nlanan 370 say›s›ndan 125’i hakk›nda
‹stanbul DGM Savc›l›¤› taraf›ndan soruflturma ve dava
aç›ld›. Y›l içinde sonuçlanan davalarda, gazetenin
sahibi Halis Do¤an’a toplam 189 milyar 955 milyon
901 bin para cezas› verilirken, Yaz›iflleri Müdürleri
Hasan Deniz, Zeynep Tusun ve Cihan Çapan’a
toplam 72 milyar 841 milyon lira tutar›nda para
cezas› verildi.

Özgür Bak›fl gazetesi taraf›ndan kupon karfl›l›¤› verilen
“1900’den 2000’e Kronolojik Albüm Kürtler” adl›
kitap ‹stanbul DGM taraf›ndan dört ayr› yaz›da
“Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti ile bölünmez
bütünlü¤ünü bozmay› hedef alan propaganda
yap›ld›¤›” iddias›yla Anayasa’n›n “milli güvenlikle”
ilgili 28. maddesi ile Bas›n Yasas›’n›n Ek 1 ve 2.
maddeleri uyar›nca 2 fiubat günü da¤›t›m›
gerçekleflmeden toplat›ld›. Toplatmaya gerekçe olarak
albümün 56. sayfas›ndaki “12 Eylül Kürtlere ‹llallah
Dedirtti”, 62. sayfadaki “Yeni Dönem”, 96. sayfadaki
Abdullah Öcalan’›n kaleme ald›¤› “20. Yüzy›ldan 21.
Yüzy›la Kürtler” ve 100. sayfadaki “20. Yüzy›la ‹liflkin
Özet Bir Analiz” bafll›kl› yaz›lar› gösterdi. Kitab›n
toplat›lmas›na yap›lan itiraz ‹stanbul DGM taraf›ndan
gerekçe gösterilmeden reddedildi.
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‹skenderun’da coplu tecavüze u¤rad›klar› raporlarla
kan›tlanan lise ö¤rencileri ile ilgili haber yapan Özgür
Bak›fl gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Rag›p
Zarakolu, Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan ile muhabir
Faruk Aktafl aleyhine ‹çiflleri Bakanl›¤› ve Emniyet
Müdürlü¤ü taraf›ndan Aral›k ay›nda 10 milyarl›k
tazminat davas› aç›ld›. ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n suç
duyurusu üzerine Beyo¤lu 1. Asliye Hukuk
Mahkemesi taraf›ndan aç›lan davada Özgür Bak›fl
gazetesinin 1 Kas›m 1999 tarihli say›s›nda yer alan
haberle “Emniyet teflkilat›n›n kamuoyu önünde
itibar›n›n ve Bakanl›k manevi flahsiyetinin alenen
tahkir ve tezyif edildi¤i” iddia edildi.

Özgür Bak›fl gazetesinin 19, 27 Aral›k 1999 ve 3
Ocak günkü say›lar› ‹stanbul DGM taraf›ndan
toplat›ld›. Toplatma kararlar› uyar›nca 7 Ocak günü
gazetenin ‹zmir Temsilcili¤i’ne giden polisler söz
konusu say›lara el koydular.

Siirt’te 13 Ocak günü Özgür Bak›fl gazetesi da¤›t›m›n›
yapan Hakan Koçak adl› kifli ile birlikte ismi
ö¤renilemeyen bir kifli Siirt Emniyet Müdürlü¤ü’ne
ba¤l› polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›.

Özgür Bak›fl gazetesi muhabirlerinden Cengiz
Kapmaz 15 fiubat günü PKK lideri Abdullah Öcalan’›n
Türkiye’ye getirilmesinin y›ldönümü nedeniyle
‹stanbul Gazi mahallesinde yap›lan kepenk kapama
eylemini izlerken “flüpheli flah›s” oldu¤u gerekçesiyle
gözalt›na al›nd›. Kapmaz ertesi gün serbest b›rak›ld›.

Özgür Bak›fl muhabirlerinden Ayfle Tusun, 18 fiubat
günü Adana’da gözalt›na al›nd›. Ayfle Tusun’un,
iflkenceye maruz kalan Kaze Özlü adl› kifliyle ilgili
olarak 17 fiubat günü yay›nlanan “Onlar Utans›n”
bafll›kl› haberi nedeniyle gözalt›na al›nd›¤› ö¤renildi.
‹fadesi al›nd›ktan sonra serbest b›rak›lan Tusun
gözalt›nda hakarete u¤rad›¤›n› bildirdi.

HADEP’li belediye baflkanlar›n›n gözalt›na
al›nmalar›n› protesto amac›yla Siirt’te HADEP ‹l
Örgütü taraf›ndan yap›lacak bas›n aç›klamas›n›
izlemek isteyen Özgür Bak›fl gazetesi muhabiri Salih
Erol 21 fiubat günü gözalt›na al›nd›. Erol’un polisler
taraf›ndan “seni bir daha Siirt’te görmeyelim. Yoksa
senin için kötü olur” denilerek tehdit edildi¤i
bildirildi. Gazetenin Siirt da¤›t›mc›s› S›dd›k Çelik de
ayn› gün HADEP’e gazete götürürken gözalt›na al›nd›.
Çelik ve Erol 23 fiubat günü yeniden HADEP ‹l binas›
önünde “Toplatma olas›l›¤› olan gazete da¤›tt›klar›”
gerekçesiyle gözalt›na al›nd›. Daha sonra savc›l›k
taraf›ndan serbest b›rak›lan Çelik ve Erol’un yan›nda
bulunan 305 adet gazeteye polis taraf›ndan el
konuldu.

HADEP’li belediye baflkanlar›n›n gözalt›na al›nmas›n›
protesto amac›yla 23 fiubat günü Mersin’in Selen
mahallesinde gerçeklefltirilen protesto gösterisini
izleyen Özgür Bak›fl gazetesi muhabiri Numan
Alt›ntafl 25 fiubat günü Özgür Bak›fl gazetesi bürosuna

yap›lan bask›nda gözalt›na al›nd›. Eylemi izledi¤i için
“ifadesine baflvurulmak üzere” gözalt›na al›nan
Numan Alt›ntafl, 26 fiubat günü tutukland›.

Özgür Bak›fl Adana da¤›t›mc›lar›ndan Emre Erdem, 4
Mart günü sivil polisler taraf›ndan dövüldü¤ünü ve
gazete satmamas› için tehdit edildi¤ini bildirdi.

Özgür Bak›fl fianl›urfa bürosuna 7 Mart günü
düzenlenen bask›nda muhabirler Faysal Sar›y›ld›z ve
Ramazan Peköz ile Mehmet Çoban, Mithat Kufl ve
Kas›m Güler adl› da¤›t›mc›lar gözalt›na al›nd›.
Gazetenin ‹stanbul da¤›t›mc›lar›ndan Faris Aslan ve
Bursa da¤›t›mc›lar›ndan Abdülveysel Ifl›k da ayn› gün
gözalt›na al›nd›. Gazete da¤›t›mc›lar› Mehmet Çoban,
Mithat Kufl ve Kas›m Güler (Il›k) 8 Mart günü serbest
b›rak›ld›.

‹stanbul DGM, Özgür Bak›fl gazetesinin 19 Mart günü
yay›nlanan say›s› hakk›nda, Meclis Anayasa
Komisyonu Baflkan› Ertu¤rul Yalç›nbay›r’›n
Cumhurbaflkanl›¤› seçimine iliflkin bir aç›klamas›
nedeniyle toplatma karar› verdi. Toplatma karar›nda
“Ya Hepsi Ya Hiçbiri” bafll›kl› haberin “terör örgütü
aç›klamas›” oldu¤u ileri sürüldü. ANKA haber ajans›
taraf›ndan 18 Mart günü geçilen haberin 19 Mart
günü Milliyet gazetesinde de “5+5 Garantiye Al›nd›”
bafll›¤›yla yay›nland›¤› ö¤renildi.

Gazetenin ‹zmir Büro Temsilcisi Kaz›m Aslan, 1999
y›l›nda yap›lan Newroz etkinliklerine kat›ld›¤›
gerekçesiyle arand›¤› öne sürülerek 5 Nisan günü Ege
Üniversitesi ç›k›fl›nda gözalt›na al›nd›.

Özgür Bak›fl gazetesinin ‹zmir Temsilcisi Kaz›m Aslan,
Malatya DGM taraf›ndan verilen g›yabi tutuklama
karar› nedeniyle 3 May›s günü gözalt›na al›nd›. Kaz›m
Aslan daha sonra tutukland›. Kaz›m Aslan’›n, Malatya
DGM’de “yasad›fl› örgüt propagandas› yapt›¤›”
iddias›yla yarg›land›¤› ö¤renildi.

HADEP’li Adana Küçükdikili Belediye Baflkan›
Mehmet Yafl›k ve belediye çal›flanlar› Abdülkerim
Timur, Kutbettin Örnek, Emin Erin, Bekir Emen ve
Hasan Günefl hakk›nda belediye binas›nda kapanan
Özgür Bak›fl gazetesi ile Özgür Halk dergilerini
bulundurmalar› nedeniyle “PKK’ye yard›m ve yatakl›k
ettikleri” iddias›yla Adana DGM’de Eylül ay›nda dava
aç›ld›.

2000’de Yeni Gündem

2000’de Yeni Gündem gazetesi 27 May›s günü
yay›nlanmaya bafllad›. Gazetenin yay›n hayat›n›n 5.
gününde “sak›ncal›” oldu¤u gerekçesiyle OHAL
Valili¤i’nin 1 Haziran 2000 tarihli karar›yla Van,
Diyarbak›r, Siirt, fi›rnak ve Hakkari illerini kapsayan
bölgeye girifli yasakland›.

14 Haziran günü Batman’da yarg›land›¤› bir dava
nedeniyle gözalt›na al›nan 2000’de Yeni Gündem
gazetesi Adana Temsilcisi Hayrettin Çelik 15 Haziran
günü serbest b›rak›ld›.
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2000’de Yeni Gündem gazetesinin 60. say›s› hakk›nda
Burdur Cezaevi olaylar›na iliflkin haberlerde “terörle
mücadelede görev alanlar›n kimliklerinin aç›kland›¤›”
gerekçesiyle toplatma karar› verildi. Radikal ve Yeni
Biny›l gazetelerinde yay›mlanan söz konusu
haberlerde de cezaevi savc›s›n›n ismi geçmiflti.

2000’de Yeni Gündem gazetesi Adana bürosu
da¤›t›mc›lar›ndan Kemal Acar ve ‹dris Y›lmaz, 26
A¤ustos günü Barbaros Mahallesi’nde polisler
taraf›ndan gözalt›na al›nd›. Hürriyet Karakolu’na
götürülen Acar ve Y›lmaz’›n polis taraf›ndan
dövüldü¤ü ve gazete da¤›t›m› yapmamalar› için tehdit
edildikleri bildirildi. Acar ve Y›lmaz daha sonra
serbest b›rak›ld›.

Mardin’in Derik ilçesinde 6 Ekim günü polisler
taraf›ndan sokakta tartaklanarak gözalt›na al›nan
2000’de Yeni Gündem gazetesi da¤›t›mc›lar›ndan M.
Salih K›ran sevk edildi¤i mahkeme taraf›ndan “polise
mukavemet etti¤i” gerekçesiyle tutukland›. Derik
Asliye Ceza Mahkemesinde 1 Kas›m günü yap›lan
duruflmada K›ran tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest
b›rak›ld›.

2000’de Yeni Gündem Malatya da¤›t›mc›s› Do¤an
Dündar 10 Kas›m günü gözalt›na al›nd›.

2000’de Yeni Gündem foto muhabiri Zeriman
Da¤delen, 8 Aral›k gecesi ‹stanbul Ümraniye’deki
evine düzenlenen bask›nda gözalt›na al›nd›. Da¤delen
11 Aral›k günü ‹stanbul DGM Savc›l›¤› taraf›ndan
serbest b›rak›ld›.

2000’de Yeni Gündem gazetesi muhabiri Ayfle
Oyman 12 Aral›k günü HADEP Malatya ‹l Örgütü
binas›nda F Tipi cezaevlerini protesto etmek için
yap›lan açl›k grevinin haberini yapmak isterken
binaya yap›lan bask›nda eylemcilerle birlikte
gözalt›na al›nd›. Oyman 16 Aral›k günü ç›kar›ld›¤›
Savc›l›kça serbest b›rak›ld›.

Siirt’te Yeni Gündem gazetesinin da¤›t›m›n› yapan
Osman Tekmen, 17 Aral›k günü sivil polisler
taraf›ndan zorla bir arabaya bindirildi¤ini ve flehir
d›fl›na götürüldü¤ünü bildirdi. Osman Tekmen,
burada polisler taraf›ndan tartakland›¤›n› ve da¤›t›m
iflini b›rakmas› için tehdit edildi¤ini söyledi.

Yeni Evrensel

Yeni Evrensel gazetesi, 6 Haziran 1999 tarihinde
yay›nlanan A. Cihan Soylu’nun yazd›¤› “Kürt Sorunu
ya da ‘Tam Hak Eflitli¤i’ Mücadelesi” bafll›kl› köfle
yaz›s› nedeniyle ‹stanbul DGM taraf›ndan verilen 10
gün kapatma cezas›n›n onanmas› üzerine 6 Ekim
günü 10 gün süreyle kapat›ld›. 17 fiubat günü ‹stanbul
DGM’de yap›lan duruflmada Yaz›iflleri Müdürü
Tuncay Seyman TCY’nin 312. maddesi uyar›nca 1 y›l
8 ay hapis, 6 milyon lira da para cezas›na mahkum
olmufltu. Seyman hakk›nda verilen ceza para cezas›na
çevrilmifl, gazete hakk›nda da 10 gün kapatma cezas›
verilmiflti. Karar 14 Haziran günü Yarg›tay taraf›ndan
onanm›flt›.

Yeni Evrensel, ‹stanbul DGM taraf›ndan TCY’nin
312/2. maddesi uyar›nca 1 ay süreyle kapat›ld›. Kas›m
ay›nda verilen karara gerekçe olarak, gazetede 17
Mart günü Ender ‹mrek imzas›yla yay›nlanan “Ateflten
Bir Bayram Newroz” bafll›kl› yaz› gösterildi.

5 Aral›k 1997 tarihinde Alt› Nokta Körler Derne¤i’nin
gerçeklefltirdi¤i eylemi izleyen Evrensel gazetesi
muhabiri Bar›fl Erbektafl’› döven belediye görevlileri
beraat etti. Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 27
Ocak günü sonuçlanan davada, Ankara metrosunun
güvenlik hizmetlerini sa¤layan DAK flirketi çal›flanlar›
Bekir Y›ld›r›m ve Macit Yurdagül hakk›nda “yeterli
delil olmad›¤›” için beraat karar› verildi¤i bildirildi.

Yeni Evrensel muhabiri Muzaffer Özkurt 24 Mart
günü ‹stanbul Teknik Üniversitesinde düzenlenen
Newroz kutlamas› s›ras›nda 17 kifli ile birlikte
gözalt›na al›nd›. Özkurt 21 Mart günü de Sar›gazi
Mehmetçik Lisesi’nde yap›lan Newroz kutlamas›n›
izlerken jandarma taraf›ndan gözalt›na al›nm›fl ve
filmlerine el konulmufltu.

Yeni Evrensel gazetesinin 17 Mart günü yay›nlanan
541. say›s›nda yer alan “Ateflten Bir Bayram: Newroz”
bafll›kl› yaz›da, “Türkiye Cumhuriyeti devletinin ülkesi
ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünün aleyhine
propaganda edildi¤i” iddias›yla ‹stanbul DGM
taraf›ndan toplat›ld›.

Adana’n›n Yüre¤ir ilçesinde Yeni Evrensel gazetesinin
da¤›t›m›n› yapan EMEP ‹lçe Örgütü yöneticisi
Muzaffer Alt›ntafl, 18 May›s günü polisler taraf›ndan
dövüldü. Muzaffer Alt›ntafl, motosikletiyle gazete
da¤›t›rken Karfl›yaka Karakolu’nda görev yapan
polislerin kendisini izlediklerini ve daha sonra polis
arac›n› üzerine sürerek yere düflürdüklerini bildirdi.
Muzaffer Alt›ntafl, ekip arabas›ndan inen polisler
taraf›ndan arand›¤›n›, sonra da dövüldü¤ünü bildirdi.

Yeni Evrensel gazetesinin sahibi Halit Keskin, 6
Temmuz gecesi gözalt›na al›nd›. Keskin’in kapat›lan
Emek gazetesinin yay›nland›¤› dönemde verilen
ancak, Bas›n Aff› uyar›nca ertelenen bir ceza
nedeniyle gözalt›na al›nd›¤› ö¤renildi.

Yeni Evrensel muhabiri Jülide Kal›ç 17 A¤ustos günü
Nevflehir’in Hac›bektafl ilçesinde düzenlenen Hac›
Bektafl-› Veli etkinlikleri s›ras›nda hücre tipi
cezaevlerini protesto eden bir grupla birlikte gözalt›na
al›nd›. 18 A¤ustos günü akflam saatlerinde savc›l›k
taraf›ndan serbest b›rak›lan Kal›ç, törenler s›ras›nda
dövülerek gözalt›na al›nd›¤›n›, tutuklu yak›nlar›yla
birlikte bindirildi¤i polis arac›nda da dövüldü¤ünü ve
hakarete maruz kald›¤›n› söyledi.

Yeni Evrensel ‹zmir da¤›t›mc›lar› Ahmet Çetin ve
Günay Ayaz 21 Eylül günü gözalt›na al›nd›. “Gazete
hakk›nda toplatma karar› olabilir” ve “Suçlu olarak
aran›yor olabilirsiniz” gibi hukuken dayana¤›
bulunmayan nedenler gösterilerek gözalt›na al›nan
da¤›t›mc›lar›n Çi¤li Merkez Polis Karakolu’na
götürülerek, iki saat sorguland›klar› bildirildi.
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Yeni Evrensel gazetesinin 23 Ekim günü yay›nlanan
750. say›s› ‹stanbul DGM taraf›ndan toplat›ld›.
Toplatmaya gerekçe olarak, 9. ve 10. sayfalarda yer
alan hücrelere karfl› bafllat›lan eylem ve tepkileri dile
getiren ilanlarda “yasad›fl› silahl› terör örgütlerinin
aç›klamalar›na yer verilerek, yay›n yoluyla suç
ifllenmesi” gösterildi

24 Ekim günü Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’ndeki
katliamla ilgili dava öncesinde tutuklu yak›nlar›na
yönelik polis sald›r›s›n› izleyen Yeni Evrensel gazetesi
muhabiri Erdal Kara gözalt›na al›nd›. Kara akflam
saatlerinde serbest b›rak›ld›.

9 Kas›m günü Adana’da Özdemir Sabanc› Kapal›
Yüzme Havuzu’nun aç›l›fl törenini izleyen Yeni
Evrensel gazetesi muhabirleri Halil ‹mrek ve Sinan
Araman ile Yeni Adana gazetesi muhabiri Çetin
Gülbasar, tartaklanarak gözalt›na al›nd›. Çetin
Gülbasar, gözalt›na al›nd›ktan hemen sonra, Yeni
Evrensel gazetesi muhabirleri ise bir saat sonra serbest
b›rak›ld›.

Yeni Evrensel gazetesinin 3 Aral›k tarihli say›s› 6.
sayfada yer alan A. Cihan Soylu’nun “Yedekle ve
Kullan” bafll›¤›n› tafl›yan köfle yaz›s›nda, “Halk› kin ve
düflmanl›¤a tahrik suçunun” ifllendi¤i iddias›yla
‹stanbul DGM taraf›nda toplat›ld›.

13 Aral›k günü ‹stanbul fiirinevler’de Yeni Evrensel
gazetesi satan Y›lmaz A¤bulut ve Metin Y›ld›r›m adl›
kifliler gözalt›na al›nd›. Bahçelievler Emniyet
Müdürlü¤ü’ne götürülen A¤bulut ve Y›ld›r›m’›n
tartakland›¤› ve 7 saat boyunca kalorifer borular›na
kelepçelendi¤i bildirildi.

25 Aral›k tarihli Yeni Evrensel gazetesi 2. sayfada yer
alan alan “fiefkat, Adalet ve Hikmetli Hikmet Bey”
bafll›kl› yaz›da “Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk’ün
cezaevlerindeki olaylar ve ölümlerden sorumlu
gösterilerek aç›kça hedef gösterildi¤i” iddias›yla
‹stanbul DGM taraf›ndan toplat›ld›.

12 Eylül günü Yeni Evrensel gazetesi muhabiri Özlem
Dinler, haber yapmak üzere gitti¤i Kutlu Aktafl
‹lkö¤retim Okulu’nda okul müdürü Cengiz Derman
taraf›ndan tartakland›. Dinler’in üstüne yürüyerek
foto¤raf makinesini k›ran Müdür Derman’›n, “Seni
öldürürüm” fleklinde tehditler savurdu¤u ö¤renildi.

Yeni Evrensel yazar› ve EMEP yöneticilerinden Avukat
Kamil Tekin Sürek 24 Haziran günü Ankara’da
HADEP Gençlik Komisyonu taraf›ndan düzenlenen
“Demokratik Anayasa ve Türkiye” konulu panelin
ç›k›fl›nda polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›. Sürek’in
haftal›k Gerçek dergisinin sahipli¤ini yapt›¤› 1993
y›l›na iliflkin ertelenmifl bir para cezas› bahane
gösterilerek gözalt›na al›nd›¤› ö¤renildi. 2 gün
gözalt›nda tutulan Sürek haks›z yere 48 saat
gözalt›nda tutuldu¤u gerekçesiyle ‹çiflleri Bakanl›¤›
aleyhine 10 milyar lira tazminat istemiyle dava açt›.

Azadiya Welat

Azadiya Welat gazetesi Mersin bürosu çal›flanlar›ndan
Sabahat Demir, 4 Ocak günü Tarsus’ta polis
taraf›ndan dövülerek gözalt›na al›nd›. Üç gün
gözalt›nda tutulan Demir, 7 Ocak günü tutukland›.
Sabahat Demir’in 15 gün sonra serbest b›rak›ld›¤›
ö¤renildi. 25 Ekim günü de gözalt›na al›nan Sabahat
Demir, gözalt›nda iflkence gördü¤ünü ve tecavüz
edilmekle tehdit edildi¤ini aç›klad› (Bkz.Kifli
Güvenli¤i).

Azadiya Welat gazetesi Mersin çal›flanlar› Elif Doyan
ve Gülizar Bor 6 Ocak günü gözalt›na al›nd›lar.
Doyan ve Bor 24 saat sonra serbest b›rak›ld›lar.
Gazete çal›flanlar›n›n, bask›lar› protesto amac›yla 11
Ocak günü yapt›klar› bas›n aç›klamas›ndan sonra,
büro polisler taraf›ndan bas›ld› ve gazete çal›flanlar›
gözalt›na al›nd›. Gazetenin Mersin bürosu 26 Ocak
günü de Mersin Tugay Komutan› ve askerler
taraf›ndan bir saat boyunca arand›.

15 Ocak günü Azadiya Welat Çukurova Bölge
Temsilcisi Fatma Demirtafl ve Adana Temsilcisi Necat
Ayaz, gazetede çal›flt›klar› için tehdit edildiler.

4 May›s günü Azadiya Welat gazetesinin Batman
bürosuna polisler taraf›ndan bask›n yap›ld›. Gazete
arflivine el konulan bask›nda, Orhan Ekinci ve Ruken
Ekinci adl› gazete çal›flanlar› gözalt›na al›nd›.

2 Temmuz günü gözalt›na al›nan Azadiya Welat
Adana bürosu çal›flan› Hakan Bozkurt (15) ayn› gün
serbest b›rak›ld›. Gazete da¤›t›m› yaparken gözalt›na
al›nan Hakan Bozkurt, polisler taraf›ndan
dövüldü¤ünü söyledi.

26 Eylül günü Diyarbak›r’da gözalt›na al›nan Azadiya
Welat Diyarbak›r Temsilcisi Suat Özalp, 3 günlük
gözalt› süresinden sonra 29 Eylül günü ç›kar›ld›¤›
mahkeme taraf›ndan serbest b›rak›ld›. Özalp’›n
gözalt›nda gazetede çal›flmamas› yönünde tehdit
edildi¤i bildirildi

Azadiya Welat gazetesi ile Piné (Yama) dergisinin
Diyarbak›r bürosu 9 Aral›k günü polis taraf›ndan
bas›ld›. Bask›nda büroda bulunan gazetelere el
konuldu ve gazetenin Diyarbak›r Temsilcisi Suat
Özalp gözalt›na al›nd›. Ayn› gün gazetenin da¤›t›mc›s›
Ali Kemal Çal›flkan’›n da gözalt›na al›nmas› üzerine,
Özalp ve Çal›flkan’›n durumlar›n› ö¤renmek için
Diyarbak›r Emniyet Müdürlü¤ü’ne giden gazetenin
Genel Müdürü Seyit Karabafl da gözalt›na al›nd›. Suat
Özalp ve Seyit Karabafl, 14 Aral›k günü Diyarbak›r
DGM taraf›ndan tutuklan›rken, Ali Kemal Çal›flkan 19
Aral›k günü mahkeme taraf›ndan serbest b›rak›ld›.
Karabafl ve Özalp’in yarg›lanmas›na, 15 fiubat 2001
tarihinde bafllanacak.

21 Aral›k günü Azadiya Welat gazetesinin Van
bürosu, kendilerini polis olarak tan›tan 5 kifli
taraf›ndan bas›ld›. Kap›y› çilingire açt›rarak büroya
giren kifliler içerideki eflyalar› tahrip ettiler, duvarlara
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tehdit ve hakaret niteli¤inde yaz›lar yazd›lar, bürodaki
tüm arfliv ve eflyalar› alarak gittiler. Gazete yetkilileri,
olay›n faillerinin bulunmas› için Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu.

16 Aral›k günü Sator Baz ve Rojev Girtîgeh adl›
yay›nlar› almaya giden Azadiya Welat ve Pine
dergisinin Diyarbak›r Temsilcisi Erdem Yüceda¤
gözalt›na al›nd›, yay›nlara da el konuldu. Yücada¤
gözalt›nda, gazetedeki görevini b›rakmas› için ölümle
tehdit edildi¤ini bildirdi. Azadiya Welat ve Pine Genel
Koodinatörü Sami Tan, söz konusu yay›nlar hakk›nda
herhangi bir toplatma karar› olmad›¤›n› bildirdi.

Yerel Bas›n Yay›n Kurulufllar›na Yönelik Bask›lar

F›ratta Yaflam

Gaziantep’te yay›mlanan haftal›k F›rat’ta Yaflam
gazetesinin 2000 y›l›nda yay›mlanan say›lar›ndan 6
tanesi hakk›nda toplatma karar› verildi. Toplat›lan
say›larla ilgili olarak gazetenin Yaz›iflleri Müdürü Halil
fiahin hakk›nda aç›lan davalardan biri beraatla
sonuçland›, di¤erleri devam ediyor.

F›rat’ta Yaflam gazetesinin 27 Mart tarihli 54. say›s›
Ercan Yalç›n imzal› “Kapitalizm ve Savafl” adl› yaz›
nedeniyle toplat›ld›. Gazete, söz konusu yaz›n›n
oldu¤u sayfan›n bofl b›rak›lmas›yla ikinci kez bask›ya
verildi. Gazetenin 2. bask›s› da baflka yaz›lar
nedeniyle ikinci kez toplat›ld›.

2 Nisan gecesi gazete bürosuna arama emri
olmaks›z›n yap›lan bask›nda çal›flanlar tehdit edildi,
da¤›t›mc› Serdar Y›lmaz gözalt›na al›nd›.

F›rat’ta Yaflam gazetesinin yay›n› “Ne Bahar› Birê M›n
(Ne Bahar› Kardeflim?), Açl›k Var” bafll›kl› yaz›da yer
alan Kürtçe “kardeflim” anlam›na gelen “birê m›n”
sözcü¤ü nedeniyle 29 May›s günü Gaziantep 2.
Asliye Ceza Mahkemesi taraf›ndan geçici olarak
durduruldu.

F›rat’ta Yaflam gazetesinin 28 A¤ustos tarihli 74. say›s›
F›rat’ta Yaflam köflesinde yer alan “Baflkas›n›n
Hesab›na Savaflmak” bafll›kl› yaz›da “Türkiye’de iki
ayr› halk varm›fl gibi yay›n yapmak” suçlamas›yla
toplat›ld›.

Gaziantep 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 22 Eylül günü
F›rat’ta Yaflam gazetesinin ‹mtiyaz Sahibi Hasan
Buran’›n 1986 y›l›nda yürürlükte olmayan TCY
141/5’ten ald›¤› cezay› gerekçe göstererek Bas›n
Yasas›’n›n 5.maddesinin 6. bendi uyar›nca gazetenin
yay›n›n› durdurdu. Karara itiraz edilmesi üzerine
Gaziantep 1.A¤›r Ceza Mahkemesi, yay›n durdurma
karar›n›n yürürlükte olmayan bir yasa maddesine
dayand›¤›ndan dolay› hukuki olmad›¤› gerekçesiyle
29 Eylül günü yürütmeyi durdurma karar› ald›.

F›rat’ta Yaflam gazetesinin yay›m›, “Cezaevleri
eylemlerine çokça yer vermek ve destekler mahiyette
yay›n yap›ld›¤›” iddias›yla Gaziantep 2. Asliye Ceza
Mahkemesi taraf›ndan 22.12.2000 tarih ve 2000/121

say›l› karar ile 25 Aral›k gününden itibaren 3 yay›n
süresince durduruldu. Karar›n, gazetenin 88. say›s›nda
yer alan ölüm orucuna iliflkin haberlerde ‹stanbul 4
No’lu DGM’nin ölüm oruçlar› ve F tipi cezaevlerine
iliflkin haberlere yay›n yasa¤› getirmesi ile ilgili
karar›n›n “ihlal edildi¤i” gerekçesiyle al›nd›¤›
bildirildi.

Di¤er Yerel Bas›n Yay›n Kurulufllar›

Osmaniye’de yay›mlanan “Türkmen” gazetesi Genel
Yay›n Yönetmeni Do¤an Tolu, gazete çal›flan› Ferdane
Tolu, Asi gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Gülay
Arslan, gazete çal›flan› Süleyman Özalp, Gültekin
Arslan, Sunay Demir, her iki gazetenin sahipli¤i yapan
Karip Polat Hatay’›n Erzin ‹lçesi’nde 5 A¤ustos günü
gözalt›na al›nd›. Ferdane Tolu ve Sunay Demir 9 Eylül
günü serbest b›rak›l›rken di¤er kifliler “yasad›fl› örgüt
üyesi olduklar›” iddias›yla tutuklanarak cezaevine
gönderildi.

1 Aral›k günü Bolu’da yay›n yapan “Bolu Ekspres” ve
“Bolu Haber” gazeteleri “iflyeri açma ve çal›flt›rma
ruhsat› almadan faaliyet” gösterdi¤i gerekçesiyle Bolu
Belediyesi taraf›ndan 15 gün süreyle kapat›ld›.
Gazetelerin, Belediye Baflkan› Yüksel Ceylan’›n (DSP)
hakk›ndaki elefltirel haberler nedeniyle kapat›ld›¤›
bildirildi. Gazetelerin kapat›lmas› üzerine, 2 Aral›k
günü gazeteciler Belediye Binas› önünde protesto
eylemi düzenledi. Foto¤raf makinelerini ve
kameralar›n› yere b›rakarak eylem yapan gazeteciler
hakk›nda izinsiz gösteri düzenledikleri gerekçesiyle
soruflturma bafllat›ld›.

Hatay’›n ‹skenderun ilçesinde yay›nlanan “Demokrat
‹skenderun” gazetesinde 10 Ekim günü yay›mlanan
“ABD Kaz›¤›” bafll›kl› yaz› nedeniyle gazete sahibi
Ersen Korkmaz hakk›nda TCY’nin 159. maddesi
uyar›nca “Hükümete hakaret etti¤i” iddias›yla dava
aç›ld›.

9 Kas›m günü Adana’da bir aç›l›fl törenini izleyen
yerel “Yeni Adana” gazetesi muhabiri Çetin Gülbasar
Evrensel gazetesi muhabirleri Halil ‹mrek ve Sinan
Araman ile birlikte tartaklanarak gözalt›na al›nd›.
Gazeteciler k›sa süre sonra serbest b›rak›ld›.

Çorum’da yay›nlanan günlük “Dost Haber” gazetesi
Yaz›iflleri Müdürü ‹smail Kabakdere ve yazar› Mahmut
Tunaboylu, gazetenin 17 Aral›k 1999 tarihli say›s›nda
yer alan “Koyunlar Mezbahada A¤lafl›r, Ay›lara K›yak
Emeklilik Yarafl›r’ bafll›kl› yaz›da ‘Meclisin manevi
flahsiyetine hakaret ettikleri’ iddias›yla TCY’nin 159.
maddesi uyar›nca yarg›land›klar› dava 24 Ekim günü
sonuçland›. Kabakdere ve Tunaboylu 10’ar ay hapis
cezas›na çarpt›r›ld›lar. Kabakdere’nin cezas› 600
milyon TL para cezas›na çevrilirken, her iki ceza da 5
y›l süreyle ertelendi.

Siirt’te yay›nlanan “Demokrat Baykan” gazetesi sahibi
Erhan Palab›y›k ve Yaz›iflleri Müdürü Sönmez
Palab›y›k, Bas›n Aff›ndan yararlanmalar›na ra¤men,
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12 Ekim günü 1998 y›l›nda “Devletin Emniyet
kuvvetlerini tahkir ve tezyif” iddias›yla aç›lan bir dava
kapsam›nda tutuklanarak Hatay Reyhanl› Cezaevi’ne
konuldu. Gazeteciler 19 Ekim günü serbest
b›rak›ld›lar.

Evrakta sahtekârl›k iddias›yla yarg›lanan FP’li
Ad›yaman Belediye Baflkan› Abdülkadir K›rm›z›
aleyhine yay›n yapan Gazete GAP’›n sahibi Erdal
Özkaynar 7 Eylül günü sald›r›ya u¤rad›. A¤›r
yaralanan Özkaynar Ad›yaman Devlet Hastanesi’nde
tedavi alt›na al›nd›. Özkaynar sald›r›y› belediyede
görevli Alaattin Bilen’in organize etti¤ini iddia etti.

31 A¤ustos günü Eskiflehir’de yay›nlanan “‹stikbal”,
“Sakarya”, “Mili ‹rade”, “‹ki Eylül” ve “Son Haber”
gazetelerinin bas›ld›¤› matbaalara giden polis DYP
Eskiflehir Merkez ‹lçe Baflkan› Bekir S›tk› Saraç’›n ayn›
gün yapt›¤› bas›n aç›klamas› ile ilgili haberin
yay›nlanmamas› için tehdit etti.

‹zmir’de yay›n yapan Ege TV’ye 16 A¤ustos günü
kimli¤i belirlenemeyen üç kifli silahl› sald›r›da
bulundu. Sald›r›n›n 15 A¤ustos günü Ege TV haber
bülteninde Uflak E Tipi cezaevinde bulunan Nuri
Ergin’e ayr›cal›k tan›nd›¤› yönünde bir habere yer
verilmesi üzerine gerçekleflti¤i iddia edildi. 23 A¤ustos
günü Ege TV kameramanlar› Bülent Velio¤lu ve Fatih
Öner, DYP ‹zmir ‹l Baflkanl›¤› binas›n›n aç›l›fl›nda
bas›n› duyars›zl›kla suçlayan DYP’liler taraf›ndan
dövüldü.

16 Haziran günü ‹skenderun Adliyesi’nde Fatma
Deniz Polattafl ve N.C. Samano¤lu’na gözalt›nda
iflkence yapan polislerin yarg›land›¤› davan›n
ç›k›fl›nda duruflmay› izleyenlerin gözalt›na al›n›fl›n›
görüntüleyen ‹hlas Haber Ajans› (‹HA) muhabiri,
“Hatay” gazetesi yazar› Mehmet Hüseyin Zorkun
polisin tekmeli yumruklu sald›r›s›na u¤rad›. Kameras›
ve foto¤raf makinesi k›r›lan Zorkun ‹skenderun
Baflsavc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu.

Batman’da yay›n yapan 8 yerel gazetenin yaz›iflleri
müdürleri Newroz etkinliklerine iliflkin haberlerde
“Newroz” sözcü¤ünün “w” ile yaz›lmas› nedeniyle
yarg›land›lar. Feremez Do¤an (Bayram gazetesi),
Ercan Atay (Batman gazetesi), Muzaffer Ifl›k (Batman
Postas›), Arif Arslan (Ça¤dafl gazetesi), M. fiah Ayaz
(Batman Expres), Recep Okuyucu (Güncel gazetesi),
Murat Beytüt (Mücadele gazetesi), fiefik Ayd›n
(Ayd›nl›k Rota gazetesi) hakk›nda Bölge Jandarma
Komutanl›¤› taraf›ndan Batman Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulunulmas› üzerine
TCY’nin 312. maddesi uyar›nca aç›lan dava 9 Haziran
günü Batman A¤›r Ceza Mahkemesi’nde beraatla
sonuçland›.

Çorum’da yay›mlanan 5 gazete hakk›nda, F Tipi
cezaevleri ve ölüm oruçlar›yla ilgili ‹HD’nin
aç›klamalar›n› ve eylemlerini haberlefltirdikleri
gerekçesiyle 23 Aral›k tarihinde toplatma karar›
verildi. Çorum 1. Sulh Ceza Mahkemesi, ‹stanbul 4

No’lu DGM’nin yay›n yasa¤›na dayanarak, Çorum
Haber ve Çorum Gündem gazetelerinin 18, 20,
Çorum Hakimiyet gazetesinin 18, Merhaba
gazetesinin 18, 19, 20, Dost Haber gazetesinin 16,
18, 20 Aral›k 2000 tarihli say›lar› hakk›nda toplatma
karar› verdi.

OHAL Bölgesine Girifli Yasaklanan Yay›nlar

22 Nisan günü yay›n hayat›na son veren Özgür Bak›fl
ve Yeni Evrensel gazetelerine uygulanan OHAL
bölgesine girifl yasa¤› devam etti. Nisan ay›nda bu
gazetelere Pine, Roja Teze ve Deng dergileri de
eklendi. Kürtçe yay›nlanan mizah dergisi Pine’nin
sahibi M. Nuri Karakoyun yasak hakk›nda yapt›¤›
aç›klamada dergileriyle ilgili flimdiye kadar herhangi
bir toplama karar› al›nmad›¤› ve soruflturma
aç›lmad›¤›n› belirterek Pine dergisinin sadece Kürtçe
oldu¤u için yasakland›¤›n› belirtti. 27 Nisan günü
Diyarbak›r Emniyet Müdürlü¤ü’ne ba¤l› polislerin
derginin Diyarbak›r bürosuna gelerek, 27 Nisan 2000
tarihli karar› iletti¤ini belirten Karakoyun, büroda
bulunan Diyarbak›r Bölge Temsilcisi Suat Özalp,
çal›flanlardan Serap Karademir ve Murat Öztürk’ün
gözalt›na al›nd›¤›n› ve bürodaki tüm arflive el
konuldu¤unu bildirdi. Yasaklama karar› ile ilgili olarak
Pine dergisi Ekim ay›nda A‹HM’e baflvurdu.

Kürtçe yay›mlanan di¤er dergiler Roja Teze, Deng ve
Rewflen ile Özgür Halk, Yaflamda Gençlik, Özgür
Kad›n›n Sesi’nin de 24 Nisan tarihinden itibaren
OHAL bölgesine giriflinin yasakland›¤› bildirildi.
OHAL bölgesine girifli yasaklanan di¤er yay›nlar
flöyle: Azadiya Welat, Rewflen, Yaflamda Gençlik, Bir
Ad›m Daha ‹leri, Duvarlar›n Ard›ndaki Özgürlük,
Yaflamda Özgür Kad›n, Yeni Özgür Halk ve
Özgürleflen Yurtseven Gençlik, Sator Baz, Kermefl.

15 günde bir yay›nlanan Z›rpine dergisinin OHAL
bölgesine sokulmas› ve da¤›t›lmas› 2935 say›l› OHAL
Yasas›’n›n 11/e maddesi gere¤ince 18 May›s günü
yasakland›.

27 May›s günü yay›n hayat›na bafllayan 2000’de Yeni
Gündem gazetesinin de OHAL bölgesine girifli OHAL
Valili¤i’nin 1 Haziran tarihli karar›yla Van, Diyarbak›r,
Siirt, fi›rnak ve Hakkari illerini kapsayan bölgeye girifli
yasakland›. Yasak A¤ustos ay›nda A‹HM’e götürüldü.
Gazetenin sahibi, çal›flanlar› ve yazarlar taraf›ndan
yap›lan baflvuruda, yasakla A‹HS’nin “Haber alma” ve
“Düflünceyi ifade etme özgürlü¤ü”nü düzenleyen
maddelerinin ihlal edildi¤i belirtilerek, Türkiye’nin
OHAL Yasas›’nda düzenleme yapmaya
yönlendirilmesi istendi.

‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan, DSP ‹stanbul
Milletvekili ‹smail Ayd›nl›’n›n Yeni Gündem ve
kapanan Özgür Bak›fl gazetelerinin OHAL
Bölgesine’ne giriflinin yasaklanmas›na iliflkin soru
önergesine verdi¤i yan›tta söz konusu gazetelerin PKK
propagandas› yapt›¤›n›, bu nedenle OHAL Bölgesine
girifllerinin yasakland›¤›n› belirtti.
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Ekim ay›nda yay›n hayat›na bafllayan Rojeva Welat
adl› Kürtçe derginin OHAL’e girifli 10 Kas›m günü
yasakland›. 15 günde bir ç›kar›lan derginin ‹mtiyaz
Sahibi M. Nuri Karakoyun taraf›ndan yap›lan yaz›l›
aç›klamada, son alt› ay içerisinde ç›kard›klar› tüm
Kürtçe yay›nlar›n OHAL’e giriflinin engellendi¤i
bildirildi.

Tuncelililer Derne¤i’nin yay›n organ› olarak ç›kan
Dersim dergisinin Tunceli’de da¤›t›lmas› Tunceli
Valili¤inin 18.01.2000 tarih 47 say›l› karar› ile 430
say›l› KHK’n›n 1. Maddesi ile OHAL Kanununun 11/E
maddesi gere¤ince Tunceli’ye girifli/da¤›t›lmas›
yasakland›.

5.2.3. Di¤er Olaylar

6 Ocak günü MHP Elaz›¤ Milletvekili Mustafa Gül,
Afyon’da afl›r› h›z nedeniyle kendisine ceza kesmek
isteyen trafik polisleriyle tart›flmas›n› görüntüleyen
gazetecilere sald›rd›. Olayda CHA kameraman› Mesut
Mercan’›n kameras› k›r›ld›.

Akit gazetesinin ‹stanbul’daki merkez binas›na, 10
Ocak günü saat 01.00 s›ralar›nda plakas›
belirlenemeyen bir araçtan uzun namlulu silahlarla
atefl aç›ld›. Sald›r›da yönetim biriminin bulundu¤u 3.
kat›n bir üst kat›na isabet eden kurflunlar, camlar›n
k›r›lmas›na neden olurken, olay›n ard›ndan
otomobille kaçan sald›rganlar›n, uzun namlulu
“Kalaflnikof” marka bir silah› ve bir çift eldiveni de
olay yerinde b›rakt›klar› ve bina çevresinde 13 adet
bofl kovan bulundu¤u ö¤renildi.

Yeni Demokrasi Yolunda Özgür Gelecek dergisi
Malatya Temsilcisi Muharrem Yi¤itsoy, 12 Ocak günü
gözalt›na al›nd›.

12 Ocak günü flark›c› Tarkan’›n ‹stanbul’da verece¤i
bir konserin provas›n› izlemeye çal›flan gazeteciler,
Mydonose Showland gece kulübünün koruma
görevlileri taraf›ndan tartakland›. Koruma görevlileri
Show TV kameraman› Mesut Gengenç’i dövdüler.

Özgür Gelecek Malatya Temsilcisi Muharrem
Yi¤itsoy, 12 Ocak günü gözalt›na al›nd›.

‹stanbul Güneflli’deki Hürriyet Medya Towers’a 16
Ocak günü kimlikleri belirsiz 3 kifli taraf›ndan bomba
at›ld›. Sald›r›dan yaklafl›k 1 saat sonra sonra gazeteyi
telefonla arayan bir kifli eylemi yasad›fl› ‹BDA-C
örgütü ad›na üstlendi.

Özgür Gelecek ‹zmir Temsilcisi Betül K›l›çaslan, 25
Ocak günü dergi bürosuna yap›lan bask›nda gözalt›na
al›nd›.

K›z›l Bayrak Yaz›iflleri Müdürü ‹brahim Gümüfl, 3
fiubat günü derginin ‹stanbul’daki merkezine gelen
polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›.

1999 y›l› Aral›k ay›nda Antakya’da tutuklanan
Yaflad›¤›m›z Vatan dergisi muhabiri Leyla Ayçil’in,
cezaevinde ajanl›k yapmas› için zorland›¤› bildirildi. 7

fiubat günü ‹HD Antakya fiubesi’nde bas›n toplant›s›
düzenleyen tutuklu yak›nlar›, Leyla Ayçil’in “avukat›n
geldi” denilerek ko¤uflundan al›nd›¤›n› ve
gözalt›ndayken kendisine iflkence yapan sivil
polislerin yan›na götürüldü¤ünü bildirdiler. Polislerin,
Ayçil’den serbest b›rak›lmas› karfl›l›¤›nda arkadafllar›
aleyhine ifade vermesini istedikleri ö¤renildi.
Polislerin, Ayçil’in k›z kardeflini de gözalt›na ald›klar›
ö¤renildi.

Mücadelede Memur Gerçe¤i dergisinin Yaz›iflleri
Müdürü Sema Günay, 28 fiubat gecesi ‹stanbul’da
evine düzenlenen bask›nda gözalt›na al›nd›.

Akit gazetesi Bayburt temsilcisi Alim K›raç 28 fiubat
günü Hizbullah’a yönelik operasyonlar s›ras›nda
gözalt›na al›nd›.

Kald›raç dergisinin Kartal’da bulunan merkez bürosu
6 Mart günü Terörle Mücadele fiubesi’ne ba¤l› polisler
taraf›ndan bas›ld›. Hiçbir gerekçe gösterilmeden
yap›lan bask›nda, büroyu da¤›tan polisler, baz› dergi
ve kitaplara da el koydu.

‹stanbul fiiflli’deki evine 6 Mart gecesi polisler
taraf›ndan yap›lan bask›nda gözalt›na al›nan
Al›nterimiz gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Yaflar Çamyar,
7 Mart günü “T‹KB örgütüne yard›m etti¤i” iddias›yla
‹stanbul DGM taraf›ndan tutukland›. Ayn› gece
Al›nterimiz gazetesi eski Yaz›iflleri Müdürü Gülseren
Yeflilo¤lu da ‹stanbul DGM’nin tutuklama karar›
nedeniyle gözalt›na al›nd›.

fianl›urfa’da 7 Mart günü gözalt›na al›nan Özgür Halk
dergisi çal›flan› Mahmut Y›ld›r›m da 9 Mart günü
serbest b›rak›ld›.

Yaflad›¤›m›z Vatan dergisinin ‹stanbul Ca¤alo¤lu’ndaki
merkezine 9 Mart günü polisler taraf›ndan düzenlenen
bask›nda, dergi çal›flanlar› Lütfiye Aygün, Derya
Duman, Volga Civak, fievket Dalboy, Sevilay
Çal›flkan, Halil Çelik, ‹brahim Bozçelik, Özgül Emre,
Selma Kubat, Özlem Kütük, Nazmi Saz ve soyad›
ö¤renilemeyen Sultan adl› dergi çal›flanlar› gözalt›na
al›nd›. Avukat Metin Narin, polislerin bürodaki
eflyalara zarar verdiklerini bildirdi. Ayn› gün Devrimci
Gençlik dergisinin bürosuna düzenlenen bask›nda da
Nergis Sar› ve Övünç Bilgin adl› dergi çal›flanlar›
gözalt›na al›nd›.

Devrimci Demokrasi gazetesi 10 Mart günü siyasi
flubeye ba¤l› polisler taraf›ndan bas›ld›. Gazete
taraf›ndan yap›lan aç›klamada polislerin büroyu talan
etti¤i, arflivde bulunan resim ve gazetelere el koydu¤u
bildirildi. Bask›nda ayr›ca gazetenin Yaz›iflleri Müdürü
Özlem Yunç, Genel Yay›n Yönetmeni Murat
Kahraman ve gazete çal›flanlar›ndan Ertaç Öztürk, Ali
Do¤an, Turabi Yazar, Heval Demir ve misafir Hasan
Yengi’nin de gözalt›na al›narak Beyaz›t ‹lçe Emniyet
Müdürlü¤ü’ne götürüldükleri bildirildi.

Kapat›lan Yeni Politika gazetesinin sahibi Necati
Tan›yan 30 Mart günü ‹stanbul Atatürk
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Havaliman›’nda gözalt›na al›nd›. Ayn› gün serbest
b›rak›l›p yeniden gözalt›na al›nan Tan›yan 3 Nisan
günü ç›kar›ld›¤› ‹stanbul DGM taraf›ndan serbest
b›rak›ld›. Tan›yan’›n ‹stanbul DGM taraf›ndan verilen
mahkumiyet kararlar›n›n “Bas›n cezalar›n›n 3 y›l
boyunca ertelenmesini öngören yasa” gere¤ince
düflmesine ra¤men Emniyet Genel Müdürlü¤ü
bilgisayar kay›tlar›na ifllenmemesi nedeniyle gözalt›na
al›nd›¤› ö¤renildi.

Odak dergisinin Aksaray’da bulunan merkez bürosu,
30 Mart günü polis taraf›ndan bas›ld›. Büroda
bulunanlar kimlik kontrolünden geçirildi.

Kocaeli Sendikalar Birli¤i’nin (KSB) 1 Nisan günü
‹zmit’te düzenledi¤i mitingde gözalt›na al›nan
Al›nterimiz gazetesi muhabiri Ayfer Kaplan’›n
gözalt›nda yo¤un iflkenceye maruz kald›¤› bildirildi.
(Bkz. Kifli Güvenli¤i)

Al›nteri gazetesi muhabirlerden Ayça Taflkaya, Sakine
Yalç›n ve Manolya Gültekin ile Özgür Barikat dergisi
çal›flan› Seval Uzun, “Devrimci Tutsaklar›
Sahiplenmek Gelece¤i Sahiplenmektir” bafll›kl› özel
say›y› da¤›t›rken gözalt›na al›nd›.

Odak dergisinin yay›n› Fatih (‹stanbul) 2. Asliye Ceza
Mahkemesi taraf›ndan “derginin sahibi ve Yaz›iflleri
Müdürü Ayd›n K›rlang›ç ikamet adresinde
bulunamad›¤›” için Nisan ay›nda durduruldu.

2 Nisan günü Al›nterimiz, Direnifl, Mücadele Birli¤i,
Barikat, Odak ve Özgür Gelecek imzal› “Hücreler
Ölümdür” bafll›kl› bildiri da¤›t›m›na müdahale eden
polis Al›nterimiz muhabirleri Ayca Taflkaya ve
Manolya Gültekin’i, Mücadele Birli¤i çal›flanlar› fierife
Tu¤lu ve Beyhan Yüce’yi, Odak çal›flan› Y›lmaz
Özdem’i ve Barikat çal›flan› Betül Alt›ndal’› gözalt›na
ald›.

Kapat›lan Özgür Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Ifl›k Ocak Yurtçu, 5 Nisan gecesi, ‹stanbul Taksim’de
gözalt›na al›nd›. Ifl›k Ocak Yurtçu’nun, daha önce
hakk›nda verilen baz› g›yabi tutuklama kararlar›n›n
polis kay›tlar›ndan düflülmemesi nedeniyle gözalt›na
al›nd›¤› ö¤renildi.

5 Nisan günü ‹stanbul Sar›gazi’de “arabas›nda Özgür
Halk dergisi bulundu¤u” için gözalt›na al›nan Ahmet
Bozan adl› kifli, jandarmalar taraf›ndan dövüldü¤ünü
ve ölümle tehdit edildi¤ini bildirdi. (Bkz.Kifli
Güvenli¤i)

Özgür Halk dergisinin Batman bürosu çal›flanlar›ndan
Kemal Onar 7 Nisan günü Çarfl› Mahallesi’nde dergi
da¤›t›rken gözalt›na al›nd›. Ayn› gün Onar’›n evine de
bask›n düzenleyen polisler evde bulunan kitap ve
dergilere el koydu.

16 Nisan günü ‹stanbul’da Zeytinburnu semtinde 1
May›s afiflleri asan Dayan›flma gazetesi çal›flanlar›
Aynur Akkemik, Hüseyin Akçiçek ve Kadir Bat
gözalt›na al›nd›.

Kald›raç dergisi çal›flanlar› Yavuz Gönençer ve Ali
Suat Güven, 20 Nisan günü ‹stanbul Aksaray’da
gözalt›na al›nd›.

Hücre tipi cezaevlerine karfl› 23 Nisan günü
‹stanbul’da bas›n aç›klamas› yapan gazetecilere
müdahale eden polisler, 15 kifliyi gözalt›na ald›.
Gözalt›na al›nanlardan ikisinin Al›nterimiz dergisi
muhabirleri Manolya Gültekin ve Ekrem Erdem
oldu¤u ö¤renildi.

Devrim ‹çin Mücadele Birli¤i muhabiri Erbakan
Yelderen 26 Nisan günü gözalt›na al›nd›.

Al›nterimiz gazetesi Gaziantep muhabirlerinden
Servet Özdemir ve Mustafa Göçmen 28 Nisan günü
gözalt›na al›nd›.

‹stanbul Gülsuyu semtinde 10 May›s günü gazete
da¤›t›m› yaparken gözalt›na al›nan Neriman fiaflmaz
ve fiahin fieker adl› At›l›m gazetesi da¤›t›mc›lar›n›n
gözalt›nda iflkence gördükleri aç›kland›.
Götürüldükleri Esenkent Karakolu’nda dövüldüklerini
ve hakarete maruz kald›klar›n› belirten Neriman
fiaflmaz, Adli Tabiplikten iflkence gördü¤üne dair
rapor ald›¤›n› söyledi. Gözalt›na al›nd›ktan bir gün
sonra savc›l›k taraf›ndan serbest b›rak›lan fiaflmaz ve
fieker hakk›nda “polise mukavemet ettikleri” iddias›yla
dava aç›ld›.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde Sulh Ceza Mahkemesi
hakimi Mustafa Önyafl’›n komflular› ile aras›nda ç›kan
tart›flma sonucunda yaralanarak hastaneye
kald›r›lmas›n› görüntülemek isteyen Do¤an Haber
Ajans› muhabiri Ali Güleryüz 17 May›s günü
gözalt›na al›nd›. Polisler Düziçi Savc›s› Mustafa
Turhan’›n emriyle Sabah gazetesi muhabiri Nazan
Erdem ve akflam gazetesi muhabiri Mehmet Varan’›n
da makinelerine ve filmlerine el koydu. Savc› ile
tart›flan gazeteciler gözalt›na al›nmakla tehdit edildi.
Ali Güleryüz Osmaniye Savc›s›’n›n talimat›yla serbest
b›rak›l›rken, gazetecilerin foto¤raf makineleri ve
filmleri de iade edildi.

2 Haziran günü Antalya’da Anavatan Partisi
Diyarbak›r Milletvekilleri Sebgatullah Seydao¤lu ve
Nurettin Dilek’i görüntülemek isteyen Akflam gazetesi
muhabiri Hakk› Sarg›n ve Do¤an Haber Ajans›
muhabiri Volkan Gürak, Seydao¤lu’nun sald›r›s›na
u¤rad›. Seydao¤lu taraf›ndan dövülen Hakk› Sarg›n üç
günlük rapor ald›.

Devrimci Demokrat gazetesi Ankara bürosu
muhabirlerinden Solmaz Y›lmaz’›n Haziran ay›
bafl›nda gözalt›na al›nd›¤› bildirildi. Gazeteden
yap›lan aç›klamada bürolar›n›n polis taraf›ndan iki
kez bas›ld›¤› da kaydedildi.

At›l›m gazetesi muhabiri Ethem Aç›kal›n 13 Haziran
günü Adana’da Ö¤renci Seçme S›nav›na iliflkin
uygulamalar› protesto etmek ve paras›z e¤itim
uygulamas›n›n gerçeklefltirilmesi talebi yap›lan
gösteride 7 kifli ile birlikte dövülerek gözalt›na al›nd›.
Aç›kal›n ayn› gün serbest b›rak›ld›.
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Haftal›k Roja Teze gazetesine, 6. say›da yay›nlanan
“Köhne Düzen ve Kürtler” bafll›kl› bir yaz›da, “Türkiye
Cumhuriyeti devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez
bütünlü¤ünü bozmaya yönelik” propaganda yap›ld›¤›
iddias›yla verilen 15 günlük kapatma cezas› 15
Haziran günü Yarg›tay 9. Ceza Dairesi taraf›ndan
onayland›.

Ba¤c›lar Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, Akit gazetesi
yöneticileri hakk›nda, Adalet Bakanl›¤›’n›n yaz›s›
üzerine, eski Deniz Kuvvetleri Komutan› Emekli
Oramiral Güven Erkaya’n›n vefat›n›n ard›ndan
gazetenin 25 Haziran tarihli say›s›ndaki “Hakk›m›z›
Helal Etmiyoruz” ve 26 Haziran tarihli say›s›ndaki
“Rantç›lar Üzüldü” bafll›¤› alt›nda yay›mlanan haber
ve yaz›larla ilgili olarak soruflturma bafllatt›. Ayr›ca
gazete 28 Haziran tarihli nüshas›nda yer alan “‹mam
Hatiplerin kökünün kaz›nmas›na, Kur’an kurslar›na
kilit vurulmas›na, binlerce ö¤rencinin baflörtülü diye
okuldan at›lmas›na sebep olanlara hakk›m›z› helal
etmeliymifliz... Hata etmifliz!” fleklindeki ifadeler
nedeniyle ‹stanbul DGM taraf›ndan “Halk›, s›n›f, ›rk,
din, mezhep veya bölge farkl›l›¤› gözeterek kin ve
düflmanl›¤a aç›kça tahrik edildi¤i” gerekçesiyle
toplat›ld›.

20 Haziran günü fianl›urfa’ya giden Baflbakan Bülent
Ecevit’i görüntülemek isteyen gazetecilere polis sert
bir flekilde müdahale etti. DHA muhabirleri Bülent
Okutan, Ramazan Yavuz ve Star muhabiri Kadir
Çelikcan polislerin sert engellemeleriyle karfl›lafl›rken,
Show TV kameraman› Hikmet Tekemen, bir grup
polisin tekmeli tokatl› sald›r›s›na maruz kald›.
Tekemen’in üstündeki giysiler y›rt›ld›.

Cezaevlerinde 1996 y›l›nda 12 kiflinin ölümüyle
sonuçlanan ölüm orucu eylemi nedeniyle, 15
Temmuz 1996 tarihinde ‹stanbul Ca¤alo¤lu’nda
düzenlenen bir gösteri s›ras›nda tutuklu yak›nlar›n› ve
eylemi izleyen gazetecileri TGC binas›na girerek
döven polislerden üçünün yarg›lanmas›na 2000
y›l›nda devam edildi. ‹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
2000 y›l›nda sonuçlanmad›.

Frans›z Arte TV ad›na Avrupa Birli¤i’ne üye ve aday
ülkelerin tan›t›m› için haz›rlanan belgeselin Türkiye
bölümünü çeken Case Productions’›n elemanlar› Esen
Ifl›k, Durul Gür, Celal Çimen, Özgür Gülbir 3 A¤ustos
günü Beyo¤lu’ndaki Mezopotamya Kültür Merkezi’ne
polis taraf›ndan yap›lan bask›nda 22 kifliyle birlikte
gözalt›na al›nd›. Case Productions ekibi ayn› gün
akflam saatlerinde serbest b›rak›ld›.

Devrimci Demokrasi gazetesi muhabiri Tuncay Sezgin
A¤ustos ay›nda haber yapmak üzere gitti¤i Kartal
Adliyesi’nde gözalt›na al›nd›. Sezgin ifadesi al›nd›ktan
sonra serbest b›rak›ld›.

At›l›m gazetesi Gaziantep temsilcisi Erdal Gülmüfl 15
A¤ustos günü gözalt›na al›nd›.

Yaflad›¤›m›z Vatan gazetesi muhabiri Hakan Dana 20
A¤ustos günü gözalt›na al›nd›.

20 A¤ustos günü F tipi cezaevleri uygulamas›n›
protesto etmek amac›yla Kartal ve Maltepe Demokrasi
Platformu taraf›ndan Kartal Meydan›’nda yap›lan
bas›n aç›klamas› s›ras›nda Yaflamda At›l›m gazetesi
muhabiri Nuran Do¤an ve At›l›m gazetesi Çal›flan›
Neriman fiaflmaz di¤er eylemcilerle birlikte gözalt›na
al›nd›. Do¤an gözalt›nda iflkence gördü¤ünü aç›klad›.
(Bkz.Kifli Güvenli¤i)

23 A¤ustos günü Al›nterimiz ve At›l›m bürolar›
bas›larak yay›nlara el konulurken çal›flanlar tehdit ve
hakaretlere maruz kald›lar.

Duvarlar›n Ard›ndaki Özgürlükler Haber Bülteni
çal›flanlar› Aysel T›rak, F›rat Demirel, Ramazan Yakut
26 A¤ustos günü ‹stanbul Ümraniye’de bulunan
bürolar›n›n ç›k›fl›nda gözalt›na al›nd›lar. Bülten
çal›flanlar›n›n yan›s›ra büroda bulunan 5 kiflinin de
gözalt›na al›nd›¤› ö¤renildi.

Yaflad›¤›m›z Vatan dergisi Ankara Temsilcili¤ine 30
A¤ustos günü polisler taraf›ndan bask›n düzenlendi.
Bask›nda derginin Ankara Büro Temsilcisi Esra
Özkan’›n da aralar›nda bulundu¤u befl kiflinin
gözalt›na al›nd›¤› ö¤renildi.

Özgür Gelecek gazetesi muhabiri Derya Binay 30
Eylül günü ‹stanbul Galata Kulesinde tutuklu
yak›nlar›n›n eylemini izlerken 8 tutuklu yak›n› ile
birlikte gözalt›na al›nd›. Binay 1 Ekim günü
tutuklanarak Ümraniye cezaevine gönderildi.

Elaz›¤’da 30 Eylül günü gözalt›na al›nan Devrimci
Demokrasi gazetesi çal›flan› Zeynel Engin, ç›kar›ld›¤›
mahkeme taraf›ndan tutukland›. Daha önce Partizan
Sesi ve Halk›n Günlü¤ü gazetelerinin Yaz›iflleri
Müdürlü¤ünü yapt›¤› ö¤renilen Engin önce Elaz›¤
cezaevine daha sonra da Malatya cezaevine kondu.
Malatya DGM’de “yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k
etti¤i” iddias›yla yarg›lanan Engin 7 Kas›m günü
serbest b›rak›ld›.

Özgür Halk dergisi fianl›urfa Bürosu Emniyet
Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Güvenlik fiube polisleri taraf›ndan
5442 Say›l› ‹l ‹daresi Kanunun 11/C maddesi ve
temsilcinin olmay›fl› gerekçe gösterilerek 13 Ekim
günü kapat›ld›.

Yaflad›¤›m›z Vatan dergisinin ‹stanbul Ca¤alo¤lu’nda
bulunan merkezi 31 Ekim günü polisler taraf›ndan
bas›ld›. Dergide bulunanlar›n kap›lar› açmamas›
üzerine polisler büroya kap›lar› k›rarak ve bir duvar›
da balyozla delerek girdiler. Bürodaki eflyalar› tahrip
eden polisler, dergi çal›flanlar›n› ve bask›na karfl› dergi
çal›flanlar›n› desteklemek için gelen yaklafl›k 30 kifliyi
gözalt›na ald›.
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“Ta” adl› Kürtçe oyunun galas›n›n yap›ld›¤›
Mezopotamya Kültür Merkezi’ne 17 Kas›m günü
düzenlenen bask›nda gözalt›na al›nan Jiyana Rewflen
dergisi Yaz›iflleri Müdürü Rahman Çelik, 30 Kas›m
günü ‹stanbul DGM taraf›ndan tutukland›.

22 Kas›m günü Anayasa Mahkemesi’nde yap›lan
yemin törenini izleyen TGRT televizyonu
kameramanlar›ndan fiakir Aksu Ankara Emniyet
Müdürlü¤ü Devlet Büyüklerini Koruma fiubesi’nde
görevli Mustafa Topalo¤lu adl› polis memuru
taraf›ndan dövülerek gözalt›na al›nd›. fiakir Aksu,
Y›ld›zevler Karakolu’na götürüldü. Olaydan sonra
TGRT yöneticilerini arayan Emniyet Genel Müdürü
Turan Genç’in “Polis hakk›nda soruflturma açt›rd›m,
aç›¤a ald›raca¤›m” dedi¤i ö¤renildi.

Özgür Halk dergisi çal›flan› Mehmet Emin Duman 25
Kas›m günü HADEP Yüre¤ir ve Seyhan ilçe
örgütlerine düzenlenen bask›nlarda birçok parti
yöneticisi ve üyesi ile birlikte gözalt›na al›nd›. Duman
ayn› gün serbest b›rak›ld›.

Malatya Valili¤i, 1 Aral›k günü düzenlenen ifl b›rakma
eylemi öncesinde yerel bas›n-yay›n organlar›n›, ifl
b›rakma eylemi ile ilgili haber yap›lmamas›
konusunda uyard›. Valilik’ten gönderilen yaz›da,
eylemlerle ilgili haber yapman›n “Topluma fiiddet,
terör ve etnik ayr›mc›l›¤a sevketme” anlam›
tafl›yaca¤›n› ve bunun “suç” oldu¤u belirtildi.
Malatya’daki yerel sendika yöneticileriyle bir aç›k
oturum program› yapaca¤›n› duyuran yerel Günefl TV
yaz› nedeniyle program› yay›ndan kald›rmak zorunda
kald›.

K›z›l Bayrak dergisi Antakya bürosu çal›flanlar› Ziya
Nihadio¤lu ve Abdullah Lif, 9 Aral›k günü tutukland›.

10 Aral›k günü ‹stanbul Okmeydan›’nda afifl asan 4
kifliye polisin atefl açmas› sonucu ç›kan çat›flma
s›ras›nda görüntü almak isteyen ‹nterstar televizyonu
muhabiri Muharrem Ça¤lar ve BRT muhabiri
Bo¤açhan Kaplan, sivil polislerin sald›r›s›na u¤rad›lar.
Ça¤lar, kafas›na ald›¤› yumruk darbeleri sonucu
bayg›nl›k geçirdi. Kaplan ise elmac›k kemi¤ine yedi¤i
dipçik darbesiyle hafif yaraland›. Olayda Özkan Tekin
(21) öldü, fiükrü Y›ld›z (18) ve Fatih Bu¤rul (Barbul-
26) adl› kifliler de yaraland›. (Bkz. Yaflam Hakk›)

‹nterstar kameraman› Ertu¤rul Uzuno¤ullar› ve Milliyet
gazetesi muhabiri Veysi fiahin 12 Aral›k günü ‹stanbul
Gazi Mahallesinde öldürülen iki polis memuru için
yap›lan yürüyüflü görüntülemek isterken polisler
taraf›ndan dövüldü.

13 Aral›k günü Ankara Güvenpark’ta Adalet
Bakanl›¤›’na yürümek isteyen tutuklu yak›nlar›na
müdahale eden polisi izleyen Kanal D kameraman›
Ali Berber, Cumhuriyet gazetesi muhabiri Serdar
Özsoy ile Yeni Evrensel gazetesi muhabiri Jülide Kal›ç
da cop ve tekmelerle sald›r›ya u¤rad›.

5.2.4. Tutuklu ve Hükümlü Gazeteciler

T‹HV’in derledi¤i bilgilere göre 2000 y›l›nda en az 17
gazeteci tutukland›. Bu gazetecilerin adlar› ve
çal›flt›klar› yay›n kurulufllar› flöyle:

Numan Alt›ntafl, Özgür Bak›fl gazetesi (Tutuklanma
tarihi: 26 fiubat 2000)

Kaz›m Aslan, Özgür Bak›fl gazetesi ‹zmir Temsilcisi (3
May›s 2000)

Seyit Karabafl, Azadiya Welat gazetesi Genel Müdürü
(13 Aral›k 2000)

Suat Özalp, Azadiya Welat gazetesi Diyarbak›r
Temsilcisi (13 Aral›k 2000)

Sönmez Palab›y›k, Demokrat Baykan gazetesi
Yaz›iflleri Müdürü (12 Ekim 2000)

Erhan Palab›y›k, Demokrat Baykan gazetesi sahibi (12
Ekim 2000)

Do¤an Tolu, Türkmen gazetesi Genel Yay›n
Yönetmeni (9 Eylül 2000)

Gülay Arslan, Asi gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni (9
Eylül 2000)

Süleyman Özalp, Asi gazetesi çal›flan› (9 Eylül 2000)

Gültekin Arslan, Asi gazetesi çal›flan› (9 Eylül 2000)

Karip Polat, Türkmen ve Asi gazetelerinin sahibi (9
Eylül 2000)

Rahman Çelik, Jiyana Rewflen dergisi Yaz›iflleri
Müdürü (17 Kas›m 2000)

Ziya Nihadio¤lu, K›z›l Bayrak dergisi Antakya bürosu
(9 Aral›k 2000)

Abdullah Lif, K›z›l Bayrak dergisi Antakya bürosu (9
Aral›k 2000)

Zeynel Engin, Devrimci Demokrasi gazetesi çal›flan›
(2 Ekim 2000)

Yaflar Çamyar, Al›nterimiz gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
(7 Mart 2000)

Derya Binay, Özgür Gelecek muhabiri (30 Eylül
2000)

‹çiflleri Bakan› Saadettin Tantan, Fazilet Partisi Rize
Milletvekili Prof.Dr.Mehmet Bekaro¤lu’nun verdi¤i bir
yaz›l› soru önergesini yan›tlarken, “1 Ocak 1999 ve 3
May›s 2000 tarihleri aras›nda Emniyet Genel
Müdürlü¤ü birimlerinin 65, jandarman›n ise yedi
gazeteciyi gözalt›na ald›¤›, 3 May›s 2000 tarihi
itibariyle 43 gazetecinin hapiste bulundu¤unu,
bunlardan 17’sinin tutuklu, di¤erlerinin hükümlü
olarak ceza ve tutukevinde olduklar›n›” bildirdi.
Tantan, polis taraf›ndan gözalt›na al›nan gazetecilere
kötü muamelede bulunuldu¤u ya da iflkence yap›l›p
yap›lmad›¤› ile ilgili olarak da bu konuya iliflkin
istatistiki bilgi olmad›¤›n› belirtti.
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Bas›n Konseyi Baflkan› Oktay Ekfli 24 Temmuz günü
yapt›¤› aç›klamada Bas›n Konseyi’ne göre
“gazetecilik” ifllevi nedeniyle hapsedilmifl ya da
tutuklanm›fl oldu¤u ileri sürülebilecek kifli say›s›n›n
Bakan›n aç›klad›¤› gibi 43 de¤il 4 (Ramazan Y›lmaz,
Muharrem Karademir, Mustafa Benli, Tülin Soyhan)
oldu¤unu belirtti. 

Oktay Ekfli aç›klamas›nda ayr›ca baz› mahkumlar›n
durumlar›yla ilgili bilgilerin de yetersiz oldu¤unu,
gerçekte “gazetecilik iflleviyle ilgili bir nedenle”
hapsedildi¤i halde bunu yarg›ya kabul ettiremeyip
baflka bir suç ifllemifl gibi hapis cezas› alanlar›n
bulundu¤undan kuflkulu olduklar› isimleri flöyle
s›ralad›: Abdurrahman K›rm›z›toprak, Ali R›za Demir,
Asiye Zeybek Güzel, Aynur Cihan Alak, Burhan
Gardafl, Çetin Aydemir, Devrim Demir, Fatma
Harman, Fatma Hülya Tamgan, Hasan Hüseyin Ebem
(Erdem), Hamit Baldemir, ‹brahim Çiçek, Kaz›m
Albayrak, Kemal Evcimen, Mehmet Bahri Kurt,
Mehmet Tari, Mehmet Yaman, Meral K›d›r, Nurettin
fiirin, Ömer Y›ld›r›m, Sad›k Çelik, Serdar Gelir, Sezgin
Çelik, Süleyman Altun, fiengül Akkurt, U¤ur Türkmen,
Veysel Ero¤lu, Yalç›n Küçük.

S›n›r Tan›mayan Gazeteciler Örgütü (RSF) taraf›ndan
Aral›k ay›nda yap›lan aç›klamada ise kendilerine göre
dört gazetecinin (Hepileri gazetesi yazar› Yalç›n
Küçük, Özgür Gündem gazetesi temsilcisi Hasan
Özgün, At›l›m gazetesi muhabiri Asiye Zeybek Güzel
ve Selam gazetesi yazar› Nureddin fiirin) cezaevinde
bulundu¤unu belirterek “Di¤er 65 gazetecinin ise,
meslekleri nedeniyle mi, yoksa düflüncelerinden
dolay› m› cezaevinde bulunduklar› tam olarak
bilinmiyor” dendi.

Uluslararas› Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ)
2000 y›l› raporunda ise hapisteki gazeteci say›s› en az
14 olarak verildi.

5.2.5. Toplat›lan Yay›nlar

2000 y›l›nda da muhalif bas›n yay›n organlar›
üzerinde yo¤unlaflan toplatma kararlar› devam etti.
‹çiflleri Bakanl›¤›ndan yap›lan aç›klamaya5 göre 2000
y›l›nda adli makamlarca bin 565 adet çeflitli 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 al›nd›.
14 Aral›k günü Istanbul 4 No’lu DGM’nin, “Yaz›l›,
sesli ve görsel bas›n-yay›n organlar›nda ve F Tipi
cezaevleriyle ilgili olarak yay›n yap›lmas›n›
yasaklamas›n›n ard›ndan” bu konuda yaz›lm›fl haber
ve makaleler gerekçe gösterilerek toplatma cezalar›
verildi. F tipi cezaevleri ve 19 Aral›k cezaevi
operasyonu hakk›nda yap›lan haberler baflta TCY’nin
159., 168., 169., 312. ve TMY’nin 5., 6. ve 8.
maddelerinin ihlali kapsam›nda de¤erlendirilerek, bu
haberlere yer veren gazete ve dergiler toplat›ld›;
yaz›iflleri müdürleri ve yazarlar hakk›nda ayn›
maddeler uyar›nca davalar aç›ld›. Baz› yerel bas›n

kurulufllar› da F Tipi Cezaevleri ve operasyonlar ilgili
yay›n yasa¤›na uymad›klar› gerekçesiyle çeflitli
yapt›r›mlarla karfl›laflt›lar.

Örne¤in Çorum’da yay›mlanan 5 gazete hakk›nda, F
Tipi cezaevleri ve ölüm oruçlar›yla ilgili ‹HD’nin
aç›klamalar›n› ve eylemlerini haberlefltirdikleri
gerekçesiyle 23 Aral›k günü toplatma karar› verildi.
Çorum 1. Sulh Ceza Mahkemesi, ‹stanbul 4 No’lu
DGM’nin yay›n yasa¤›na dayanarak, Çorum Haber ve
Çorum Gündem gazetelerinin 18, 20, Çorum
Hâkimiyet gazetesinin 18, Merhaba gazetesinin 18,
19, 20, Dost Haber gazetesinin 16, 18, 20 Aral›k
2000 tarihli say›lar› hakk›nda toplatma karar› verdi.

5.2.6. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 22 Aral›k tarihli
bas›n bildirisinde verilen bilgiye göre kurul taraf›ndan
2000 y›l› içinde radyo ve televizyonlara toplam 223
uyar› cezas› verildi, yay›nlar 4 bin 832 gün süreyle
durduruldu. Bas›n bildirisinde ayr›ca Kurulun 1994
y›l›ndan bu yana toplam 11 bin 430 gün yay›n
durdurma cezas› verdi¤i ve bunun 8 bin 321 günü
bölücü nitelikte yay›n yapan kurulufllara uyguland›¤›,
irticai nitelikte yay›n yapan kurulufllar›n ise 2 bin 362
gün kapat›ld›¤› bilgisi yer ald›.

Yine ayn› aç›klamaya göre RTÜK’ün 2000 y›l›nda
ald›¤› kararlar› hakk›nda 118 dava aç›ld›. Üst Kurul
aleyhine aç›lan davalardan, yay›n ihlalleri ile ilgili
davalar›n yüzde 95-96, düzeltme ve cevap haklar›na
ait davalar›n yüzde 99, suç duyurular›na ait davalar›n
yüzde 90-95, çeflitli davalar›n yüzde 90’› Üst Kurul
lehine sonuçland›.

RTÜK’ün y›l içinde en çok tepki alan kararlar›ndan
biri CNN Türk televizyonuna verdi¤i bir günlük yay›n
durdurma cezas› idi. 13 Ocak günü yay›nlanan 32.
Gün program›nda program sunucusu Mehmet Ali
Birand’›n konuklar›na yöneltti¤i “Öcalan bundan
sonra Mandela’laflacak m›?” sorusu nedeniyle Üst
Kurul 3984 Say›l› Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl
ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanunun 4. maddesinin
“Türkiye Cumhuriyeti’nin varl›k ve ba¤›ms›zl›¤›na,
devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne
ayk›r› yay›n yap›lamayaca¤›” ilkesine iliflkin (a)
bendini ihlal etti¤i gerekçesiyle bir gün yay›n
durdurma cezas› verdi. Kapatma karar› Associated
Pres ve Reuters gibi ajanslardan haber olarak
verilirken pek çok televizyon kuruluflu, gazeteci ve
yazar›n yan› s›ra siyasi partilerin temsilcileri de karar›
protesto eden aç›klamalar yapt›lar.

RTÜK karara gelen tepki üzerine 24 fiubat günü
yapt›¤› aç›klamada “Yay›nc›n›n özgürlük savaflç›s›
Mandela ile bir bebek katili teröristi özdefllefltirmesi,
devletimizin uluslararas› arenada hakl› olarak
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savundu¤u tüm argümanlar› zedeleyici, katledilmifl
onbinlerce insan›n yak›nlar›n› tahrik edici, terör
hareketinin iç ve d›fl destekçilerine cesaret verici
nitelikte bulunmufltur” görüflünü savunarak Mandela
ile Öcalan’›n özdefllefltirilmesiyle “neredeyse terör
örgütünün siyasallaflma çabalar›na alet olunmufltur”
ifadesine yer verdi.

13 Aral›k günü RTÜK’ten yap›lan yaz›l› bir
aç›klamayla yay›n kurulufllar› F Tipi cezaevlerini
protesto eylemlerine iliflkin haberler konusunda
uyar›ld›. Aç›klamada flunlar kaydedildi:

“Bilindi¤i gibi terör örgütlerinin amac›, ölüm orucu ve
benzeri eylemlerle kamuoyunun dikkatini çekmek,
kendilerine prestij sa¤layarak taraftar toplamak,
örgütün korkutma, sindirme ve y›ld›rma gücünü ispata
çal›flmak ve devleti güçsüz, zaaf içinde göstererek
otorite bofllu¤u yaratmakt›r. Amac› ve hedefi, kamu
otoritesini yok etmeye, cezaevlerindeki yönetimin
kamu görevlilerinde de¤il, kendi militanlar›nda
oldu¤unu göstermeye yönelik olan ve terör örgütünce
planlan›p uygulamaya konulan ölüm orucu ve benzer
eylemlerin, baz› görsel ve iflitsel medyada gere¤inden
fazla yer almas› ve haber kurgusunun da devleti
güçsüz, zaman›nda önlem alamayan ve kararlar›n›n
meflruiyeti tart›fl›lan bir tarzda düzenlenmesinin, 3984
Say›l› Yasa’n›n temel sistemati¤ini oluflturan
‘yay›nlar›n kamu hizmeti anlay›fl›yla yap›lmas›’
ilkesine ve 4422 Say›l› Ç›kar Amaçl› Suç Örgütleriyle
Mücadele Yasas›’na ayk›r› oldu¤u görülmektedir. Söz
konusu yay›nlar, Üst Kurulumuzca kesintisiz olarak
izlenip de¤erlendirilmektedir. Görsel ve iflitsel medya
kurulufllar›m›z›n, haber, yorum ve görüntü
sunumlar›nda 3984 Say›l› Yasa hükümlerine ve
yürürlükteki di¤er kanunlara uygun davranmalar› özel
ve öncelikli bir önem tafl›maktad›r.”

RTÜK taraf›ndan 2000 y›l›nda 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 2798 gün olmak
üzere 27 kez yay›n durdurma ve 28 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 240
gün olmak üzere 20 kez yay›n durdurma ve 22 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 418 gün olmak
üzere 5 kez yay›n durdurma ve 9 kez uyar› cezas›
verildi.

RTÜK taraf›ndan 2000 y›l›nda haklar›nda uzun süreli
yay›n durdurma cezas› verilen radyo ve televizyon
kanallar›ndan baz›lar› flöyle:

Özgür Radyo

‹stanbul’da yay›n yapan Özgür Radyo’nun yay›n› 1
May›s günü Gökkufla¤› program›nda yay›nlanan
Avusturya ‹flçi Marfl›’n›n sözleri nedeniyle 31 Temmuz
gününden itibaren 1 y›l süreyle durduruldu. RTÜK 25
Haziran günü yapt›¤› toplant›da marflta geçen
“Haz›rland›k kanl› kavgaya / Baflta bayra¤›m›z
sosyalizm / Bayra¤›n› yükselt, daha daha yükselt /
Yükselt bayra¤›n yukar› / Bugüne vural›m, yar›n›
kural›m / Kald›ral›m s›n›flar›” sözlerinin 3984 Say›l›
Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar›
Hakk›nda Kanunun 4. maddesinin “Toplumu fliddet,
terör ve etnik ayr›mc›l›¤a sevkeden ve toplumda nefret
duygular› oluflturacak yay›nlara imkan verilmemesi”
ne iliflkin (g) bendini ihlal etti¤ine karar verdi. 

Özgür Radyo, RTÜK’e baflvurarak karar düzeltme
isteminde bulundu. Radyonun baflvurusunda
kapatmaya neden olan marfl›n K›z›l›rmak’›n
“Gidenlerin Ard›ndan” adl› kasette yer ald›¤›n› ve
kasetin halen piyasada sat›lmakta oldu¤u belirtildi.
Özgür Radyo 18 fiubat 1999 tarihinde de 1 y›l
kapatma cezas› alm›flt›.

Özgür Radyo’nun karar hakk›ndaki yürütmenin
durdurulmas› istemi Ankara 3. ‹dare Mahkemesi
taraf›ndan reddedildi.

Kapatma karar›n›n ard›ndan RTÜK’ün Özgür Radyo
Genel Yay›n Koordinatörü Füsun Erdo¤an ve
program›n sunucusu Seher Karadeniz hakk›nda suç
duyurusunda bulunmas› üzerine ‹stanbul DGM
Savc›l›¤›nda soruflturma aç›ld›. Soruflturma Ekim
ay›nda takipsizlikle sonuçland›.

RTÜK 23 A¤ustos günü ald›¤› bir kararla yine ayn›
maddenin ihlal edildi¤i gerekçesiyle Özgür Radyo’ya
bir y›l daha yay›n durdurma cezas› verdi. Cezaya
gerekçe olarak bu kez radyoda 9 Temmuz günü
yay›nlanan kitap tan›t›m program› “Önsöz”de çal›nan
Grup K›z›l›rmak’›n “Gidenlerin Ard›ndan” kasedinde
yer alan “O¤ul O¤ul” adl› parças› gösterildi.

Aral›k ay›nda Özgür Radyo 24 Temmuz günü
yay›nlanan bir programda KKTC Cumhurbaflkan› Rauf
Denktafl’› elefltiren yay›n› nedeniyle 3984 Say›l›
yasan›n “Kifli ya da kurulufllar› elefltiri s›n›rlar›
ötesinde küçük düflürücü, afla¤›lay›c› veya iftira
niteli¤i tafl›yan yay›n yap›lamayaca¤›” ilkesinin ihlal
edildi¤i gerekçesiyle 180 gün daha yay›n durdurma
cezas› ald›. RTÜK’ten yap›lan yaz›l› aç›klamada
programda Denktafl hakk›nda “KKTC’deki otellerde
büyük hisseleri bulundu¤u, adadaki gayrimenkullerin,
malvarl›klar›n›n önemli bölümünün Denktafl ailesine
ait oldu¤u ve adadaki fuhuflun rant›n› Denktafl
ailesinin yedi¤i” yolunda ifadeler kullan›ld›¤›
belirtildi.

Demokrat Radyo

RTÜK 5, 6 Ocak günlerinde yapt›¤› toplant›larda
‹zmir’de yay›n yapan Demokrat Radyo’ya 3984 Say›l›

‹letiflim Özgürlü¤ü

196 Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2000



Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar›
Hakk›nda Kanunun 4. maddesinin “Türkiye
Cumhuriyetinin varl›k ve ba¤›ms›zl›¤›na, Devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne” ayk›r›
yay›n yap›lmamas›na iliflkin (a) bendini ihlal etti¤i
gerekçesiyle 30 gün, 9 fiubat, 22 Mart ve 12 Nisan
günlerinde yapt›¤› toplant›larda “Toplumu fliddet,
terör ve etnik ayr›mc›l›¤a sevkeden ve toplumda nefret
duygular› oluflturacak yay›nlara imkan verilmemesi”
ne iliflkin (g) bendini ihlal etti¤i gerekçesiyle 365’er
gün ve 15 gün olmak üzere toplam 775 gün süreyle
yay›n durdurma cezas› verdi.

Medya FM

RTÜK 5, 6 Ocak ve 12 Nisan günlerinde yapt›¤›
toplant›larda fianl›urfa’da yay›n yapan Medya FM’e
3984 Say›l› Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve
Yay›nlar› Hakk›nda Kanunun 4. maddesinin “Toplumu
fliddet, terör ve etnik ayr›mc›l›¤a sevkeden ve
toplumda nefret duygular› oluflturacak yay›nlara
imkan verilmemesi” ne iliflkin (g) bendini ihlal etti¤i
gerekçesiyle toplam 545 gün süreyle yay›n durdurma
cezas› verdi.

Antalya FM

RTÜK 12 Nisan günü yapt›¤› toplant›da Antalya FM
hakk›nda 3984 Say›l› Radyo ve Televizyonlar›n
Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanunun 4.
maddesinin “Türkiye Cumhuriyetinin varl›k ve
ba¤›ms›zl›¤›na, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlü¤üne” iliflkin (a) bendini ihlal etti¤i
gerekçesiyle 365 gün süreyle yay›n durdurma cezas›
verdi.

Mesaj FM

RTÜK 5, 6 Ocak günlerinde yapt›¤› toplant›larda
Kocaeli’de yay›n yapan Mesaj FM hakk›nda 3984
Say›l› Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar›
Hakk›nda Kanunun 4. maddesinin “Toplumu fliddet,
terör ve etnik ayr›mc›l›¤a sevkeden ve toplumda nefret
duygular› oluflturacak yay›nlara imkan verilmemesi”
ne iliflkin (g) bendini ihlal etti¤i gerekçesiyle 365 gün
süreyle yay›n durdurma cezas› verdi.

Seher FM

RTÜK 5, 6 Ocak günlerinde yapt›¤› toplant›larda
Van’da yay›n yapan Seher FM hakk›nda 3984 Say›l›
Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar›
Hakk›nda Kanunun 4. maddesinin “Toplumu fliddet,
terör ve etnik ayr›mc›l›¤a sevkeden ve toplumda nefret
duygular› oluflturacak yay›nlara imkan verilmemesi”
ne iliflkin (g) bendini ihlal etti¤i gerekçesiyle 180 gün
süreyle yay›n durdurma cezas› verdi.

Radyo Umut

RTÜK 26 Temmuz günü yapt›¤› toplant›da Antalya’da
yay›n yapan Radyo Umut hakk›nda 3984 Say›l› Radyo
ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda

Kanunun 4. maddesinin “Toplumu fliddet, terör ve
etnik ayr›mc›l›¤a sevkeden ve toplumda nefret
duygular› oluflturacak yay›nlara imkan verilmemesi”
ne iliflkin (g) bendini ihlal etti¤i gerekçesiyle 90 gün
süreyle yay›n durdurma cezas› verdi.

Radyo Arkadafl

RTÜK 7 Aral›k günü yapt›¤› toplant›da Adana’da
yay›n yapan Radyo Arkadafl hakk›nda 3984 Say›l›
Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar›
Hakk›nda Kanunun 4. maddesinin “Toplumu fliddet,
terör ve etnik ayr›mc›l›¤a sevkeden ve toplumda nefret
duygular› oluflturacak yay›nlara imkan verilmemesi”
ne iliflkin (g) bendini ihlal etti¤i gerekçesiyle 180 gün
süreyle yay›n durdurma cezas› verdi. Karara gerekçe
olarak radyonun 15.8.2000 tarihinde yay›nlad›¤›
“‹stekler” program› içinde Grup Yorum’un
seslendirdi¤i “Cemo” flark›s› gösterildi.

Radyo Nur

RTÜK 7 Aral›k günü yapt›¤› toplant›da ‹stanbul’da
yay›n yapan Radyo Nur hakk›nda 3 Ekim günü
yay›nlanan “Hadisi fierifler” adl› programda yer alan
baz› ifadelerde 3984 Say›l› Radyo ve Televizyonlar›n
Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanunun 4.
maddesinin “Anayasan›n Genel Esaslar k›sm›nda yer
alan ilkelere, demokratik kurallara ve kifli haklar›na”
iliflkin (c) bendinin ihlal edildi¤i gerekçesiyle 180 gün
süreyle yay›n durdurma cezas› verdi.

Mihr TV

RTÜK 12 Nisan günü yapt›¤› toplant›da Denizli’de
yay›n yapan Mihr TV hakk›nda 3984 Say›l› Radyo ve
Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda
Kanunun 4. maddesinin “insanlar›n ›rk, cinsiyet,
sosyal s›n›f veya din” inançlar› dolay›s›yla hiçbir
flekilde k›nanmamas›na” iliflkin (f) bendini ihlal etti¤i
gerekçesiyle 365 gün yay›n durdurma cezas› verdi.

Özel FM

RTÜK 5, 6 Ocak ve 6 Aral›k günlerinde yapt›¤›
toplant›lar›nda ‹stanbul’da yay›n yapan Özel FM
hakk›nda 3984 Say›l› Radyo ve Televizyonlar›n
Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanunun 4.
maddesinin “Toplumu fliddet, terör ve etnik
ayr›mc›l›¤a sevkeden ve toplumda nefret duygular›
oluflturacak yay›nlara imkan verilmemesi” ne iliflkin
(g) bendini ihlal etti¤i gerekçesiyle toplam 150 gün
süreyle yay›n durdurma cezas› verdi.

Can TV

RTÜK taraf›ndan bir haber program›nda Kürtçe yay›n
yapt›¤› gerekçesiyle kapat›lan Diyarbak›r’da yay›n
yapan Can TV’nin, karara karfl› açt›¤› dava, Kas›m
ay›nda Dan›fltay’da sonuçland›. ‹dare Mahkemesi’nin
verdi¤i karar› bozan Dan›fltay 10. Dairesi’nin
karar›nda, Diyarbak›r Valili¤i ve Emniyet Müdürlü¤ü
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taraf›ndan RTÜK’e yap›lan baflvuruda “Can TV’nin s›k
s›k Kürtçe müzik parçalar›na yer verdi¤i ve canl›
ba¤lant› s›ras›nda çeflitli röportajlar›n Kürtçe yap›ld›¤›
gerekçesiyle gere¤inin yap›lmas›n›n istendi¤i”
vurguland›. Dan›fltay’›n bozma karar›nda, Can TV’nin
Türkçe haz›rlan›p sunulan bir program içinde önemli
bir yer tutmayacak ölçüde Türkçe d›fl›nda bir dille
yap›lm›fl röportaja yer verdi¤i, bunun radyo ve
televizyon yay›nlar›n›n Türkçe yap›lmas› ilkesine
ayk›r›l›k oluflturmad›¤› belirtildi.
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8 Mart Dünya Kad›nlar Günü

8 Mart Dünya Kad›nlar Günü nedeniyle düzenlenmesi
planlanan çeflitli etkinlikler yasakland›. Van Valili¤i,
Van Kad›n Demokrasi Platformu taraf›ndan miting için
yap›lan baflvuruya, Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri
Yasas› ile Ola¤anüstü Hal Bölge Yasas›’n› gerekçe
göstererek izin vermedi. fianl›urfa’da ve Tunceli’de
KESK taraf›ndan 4 Mart günü yap›lmas› planlanan
panellere de valilikler taraf›ndan izin verilmedi.
HADEP Kad›n Komisyonu taraf›ndan haz›rlanan
“Kad›nlara Özgürlük, Dünyaya Bar›fl, Yaflas›n 8 Mart”
yaz›l› afifller de fianl›urfa Sulh Ceza Mahkemesi
taraf›ndan toplat›ld›. Gaziantep’te HADEP Kad›n
Komisyonu’nun 5 Mart günü düzenlemeyi planlad›¤›
etkinli¤e izin verilmedi. 

8 Mart Dünya Kad›nlar Günü nedeniyle Diyarbak›r,
Tunceli, Siirt’te düzenlenmek istenen mitingler
Valilikler taraf›ndan yasakland›. 

Gaziantep’te Demokratik Kad›n Platformu taraf›ndan
düzenlenen bas›n aç›klamas›ndan önce Enerji Yap›-
Yol-Sen fiube Baflkan› Turgut Dar›c›, polisler
taraf›ndan gerekçe gösterilmeden gözalt›na al›nd›.
Bas›n aç›klamas›ndan sonra da, metni okuyan SES
üyesi Serpil Da¤demir gözalt›na al›nd›. Konya’da
Kayal› Park’ta yap›lacak bas›n aç›klamas›na kat›lan 50
kadar kad›n polisler taraf›ndan tartaklanarak da¤›t›ld›. 

Newroz Kutlamalar›

15 Mart günü Mardin Cumhuriyet meydan›nda
kendini yakan Abdulvahap Aksoy (30), 16 Mart günü
öldü. Abdulvahap Aksoy’un annesi Halime Aksoy,
o¤lunun “21 Mart Newroz bayram›n› karfl›lamak için
kendini yakt›¤›n›” söyledi. 

16 Mart günü saat 22.00 s›ralar›nda ‹stanbul’un Kartal
ilçesi 2. So¤anl›k caddesinde Newroz Bayram›na
iliflkin bildiri da¤›tan üç kifli ile polisler aras›nda
çat›flma ç›kt›¤› bildirildi. Çat›flmada polis arac›n›n ön
cam›na isabet eden bir kurflunun, bir polisin hafif
yaralanmas›na neden oldu¤u ö¤renildi. Olaydan sonra
gözalt›na al›nan Özgür Tezcan ve Tuncay Bozkurt
adl› kifliler tutukland›. Tezcan ve Bozurt’un “T‹KKO
üyesi olduklar›” iddia edildi. 

‹stanbul Valili¤i, HADEP’in fiiflli Abide-i Hürriyet
meydan›nda yapmay› planlad›¤› Newroz etkinliklerine

izin vermedi. Valilik, HADEP ‹l Baflkanl›¤› taraf›ndan
düzenlenmek istenen resepsiyona da davetiyelerde
“Newroz” yaz›ld›¤› gerekçesi ile izin vermedi. 

Malatya’da da ÖDP, HADEP ve EMEP taraf›ndan
düzenlenecek kutlamaya “bölücülük propagandas›
yap›labilece¤i” gerekçesiyle valilik taraf›ndan izin
verilmedi. HADEP Mardin ‹l Örgütü’nün Valili¤e
yapt›¤› baflvuru da 6 Mart tarihli ‹çiflleri Bakanl›¤›
genelgesi gerekçe gösterilerek reddedildi. HADEP
K›z›ltepe, Nusaybin ve Derik ilçe örgütlerinin
kaymakaml›klara yapt›klar› baflvurular ayn› gerekçe ile
reddedildi. HADEP Siirt ‹l örgütünün baflvurusu ise
“aç›k alanda izin verilmeyece¤i” gerekçesiyle
reddedildi. fianl›urfa’n›n Ceylanp›nar ilçesindeki
baflvuru da Valilik karar› gerekçe gösterilerek
reddedildi. Van, fianl›urfa, Siirt, Tunceli, Hakkari,
Mufl, Bitlis, Kars, I¤d›r, A¤r› ve A¤r›’ya ba¤l›
Do¤ubeyaz›t’ta da Newroz kutlamalar›na izin
verilmedi. 

Bu arada DBP taraf›ndan bast›r›lan “Newroz
Özgürlüktür”, “Hiç Bir fiey Özgürlükten Daha De¤erli
De¤ildir. Yaflas›n Newroz” afifllerinin ‹stanbul Valili¤i
taraf›ndan yasakland›¤› bildirildi. 

Ankara Valili¤i ise HADEP, ÖDP, EMEP, S‹P ve
DBP’nin baflvurusuna “Newroz Piroz Be”, “Kahrolsun
M‹T, CIA, Yaflas›n Newroz” ve “Bijî Newroz”
sloganlar›n›n at›lmamas› ve pankartlar›n›n aç›lmamas›
flart›yla izin verdi. 

19 Mart günü akflam saatlerinde ‹stanbul
Küçükçekmece’nin Kanarya mahallesinde 50,
Tepeüstü mahallesinde 40, Bayramtepe mahallesinde
20, ‹kitelli Parseller Ayazma mahallesinde 30, ‹nönü
mahallesinde 20 ve Sö¤ütlüçeflme’de ise 5 kiflinin
gözalt›na al›nd›¤› bildirildi. 

HADEP Maltepe (‹stanbul) ‹lçe Örgütü, 20 Mart
akflam› “Newroz haz›rl›¤› yap›ld›¤›” gerekçesi ile
bas›ld›. HADEP Beyo¤lu ‹lçe Baflkan› Ali Gök’ün
evine de 19 Mart akflam› bask›n düzenlendi¤i
ö¤renildi. 

21 Mart günü gerçeklefltirilen Newroz kutlamalar›
birçok ilde olays›z geçti. ‹stanbul’da 19 Mart günü
akflam saatlerinde HADEP ‹stanbul ‹l örgütü
yöneticileri fiiflli Abide-i Hürriyet meydan›nda Newroz
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kutlamas› yapmak amac›yla ikinci kez valili¤e yap›lan
baflvuruya izin verilebilece¤inin bildirilmesi üzerine,
Kartal sahil meydan› ve Bak›rköy pazaryerindeki
kutlamalar iptal edildi. Ancak, bu geliflmeyi
ö¤renemedi¤i için 21 Mart günü Bak›rköy Pazaryerine
gelenlerden aralar›nda HADEP Bak›rköy ‹lçe Baflkan›
Mehmet Sedat Bilge’nin de bulundu¤u 25 kifli
gözalt›na al›nd›. Kartal Sahil Meydan›nda yap›lan
kutlamalara müdahale etmeyen polislerin, grubun
da¤›ld›¤› s›rada baz› kiflileri gözalt›na ald›¤› ö¤renildi.
Tekirda¤ ve Çorlu ilçesinde de 20 kifli gözalt›na
al›nd›. 

fianl›urfa’da baflta Haleplibahçe Fuar Alan› olmak
üzere çeflitli semtlerde düzenlenen kutlamalara
müdahale eden polis, yaklafl›k 200 kifliyi gözalt›na
ald›. Gözalt›na al›nanlar 22 Mart günü serbest
b›rak›ld›. Mersin’deki kutlamalara müdahale eden
polislerin de en az 86 kifliyi gözalt›na ald›¤› bildirildi. 

‹stanbul’un çeflitli semtlerinde 21 Mart gecesi ve 22
Mart günü yap›lan kutlamalara müdahale eden
polislerin en az 250 kifliyi gözalt›na ald›¤› ileri
sürüldü. 

fianl›urfa’n›n Ceylanp›nar ilçesinde 21 Mart gecesi
atefl yakan bir grubu da¤›tmak isteyen polislerin
ço¤unlu¤unu çocuklar›n oluflturdu¤u göstericiler
taraf›ndan taflland›¤› öne sürüldü. Havaya atefl açarak
grubu da¤›tan polisler iki kifliyi gözalt›na ald›. 

21 Mart günü fi›rnak’›n Beytüflflebap ilçesinde Newroz
kutlamalar› nedeniyle atefl yakan H›d›r Ataman (16)
ve Selim Ataman (12) adl› çocuklar “görevli
koruculara karfl› geldikleri, atefl yakarak halk›n
huzurunu bozduklar›” gerekçesiyle tutukland›. Cemal
Ataman (14) ise tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest
b›rak›ld›. 

1 May›s Kutlamalar›

13 Nisan günü Ankara Bentderesi’nde EMEP’in 1
May›s afifllerini asan Ankara ‹l Örgütü yöneticisi
Hakan fiahin ve EMEP üyesi Turan Yalç›n polis
taraf›ndan gözalt›na al›nd›. fiahin ve Yalç›n akflam
saatlerinde ç›kar›ld›klar› Cumhuriyet Savc›l›¤›
taraf›ndan serbest b›rak›ld›. 

‹stanbul Zeytinburnu’nda 1 May›s afifli asan
Dayan›flma gazetesi çal›flanlar› Aynur Akkemik,
Hüseyin Akçiçek ve Kadir Bat 16 Nisan günü
gözalt›na al›nd›.

29 Nisan günü ‹stanbul’un Sultanbeyli semtinde 1
May›s afiflleri asan EMEP üyesi 6 kifli polisler
taraf›ndan gözalt›na al›nd›. Amasya’n›n Merzifon
ilçesinde de EMEP Merzifon ‹lçe yöneticileri Erhan
Aydo¤an ve ‹brahim Özeren 1 May›s günü gözalt›na
al›nd›lar.1

1 May›s ‹flçi Bayram› kutlamalar› birçok ilde ve OHAL
Bölgesinde yasakland›. Trabzon ve ‹skenderun’da
yap›lan gösterilerde 20 kifli gözalt›na al›nd›.

‹stanbul’da Ça¤layan Meydan›’nda yap›lan miting
olays›z geçti. ‹stanbul’da sabah saatlerinde gösteri
yapmak isteyen 7 kifli gözalt›na al›nd›. ‹stanbul’da 25
bin kiflinin kat›ld›¤› kutlamalarda 27 bin polis görev
ald›. ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü kutlamalar s›ras›nda
238 kiflinin gözalt›na al›nd›¤›n› aç›klad›. 

1 May›s ‹flçi Bayram›’nda ‹stanbul’da düzenlenen
miting nedeniyle D‹SK Genel Sekreteri Murat Tokmak,
D‹SK Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Hulusi Karl›,
Türk-‹fl 1. Bölge Baflkan› Ömer Faruk Büyükkucak,
Hak-‹fl Marmara Bölge Baflkan› Halil Akçay, KESK
Yönetim Kurulu üyeleri ‹smail Hakk› Ortaköy ve
‹brahim Kudifl ile Haber-Sen 1 No’lu fiube Baflkan›
Levent Dokuyucu hakk›nda daha sonra “izinsiz gösteri
düzenledikleri” iddias›yla dava aç›ld›. 23 Kas›m günü
fiiflli 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yap›lan
duruflmada teptip komitesi üyeleri beraat etti. 

Eskiflehir’de 1 May›s Tertip Komitesi üyeleri hakk›nda
“Dernekler Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddias›yla
aç›lan dava, 13 Eylül günü Eskiflehir Asliye Ceza
Mahkemesi’nde sonuçland›. Duruflmada, tertip
komitesinde yer alan D‹SK Bölge Temsilcisi ‹smet
Ayranc›, Harb-‹fl fiube Baflkan› Mustafa Kaya, Tez
Koop-‹fl fiube Baflkan› Taner Demirda¤, Enerji Yap›-
Yol Sen fiube Baflkan› ‹brahim Akgün ve ÇGD fiube
Baflkan› Ali Bafl hakk›nda beraat karar› verildi.

Ankara’da 1998 y›l›nda gerçeklefltirilen 1 May›s ‹flçi
Bayram› kutlamalar› nedeniyle 29 kifli hakk›nda aç›lan
dava 3 fiubat günü sonuçland›. Ankara DGM,
san›klardan Mutlu Perçin’e “yasad›fl› örgüte yard›m”
gerekçesiyle TCY’nin 169. ve TMY’nin 5. maddesi
uyar›nca 2 y›l 6 ay, 28 san›¤a da ayn› maddeler
uyar›nca 3 y›l 9’ar ay hapis cezas› verdi. 

1 Eylül Dünya Bar›fl Günü

HADEP taraf›ndan 1 Eylül Dünya Bar›fl Günü
nedeniyle Diyarbak›r’da düzenlenmek istenen miting
Diyarbak›r Valili¤i taraf›ndan “hoflgörü ortam›n›n
zedelenmemesi” gerekçesiyle yasakland›. 

1 Eylül Dünya Bar›fl Günü nedeniyle Türkiye’nin
birçok yerinde yap›lmas› planlanan etkinliklerin
‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan yasakland›¤› bildirildi.
Dünya Bar›fl Günü nedeniyle Diyarbak›r, Mersin,
Ankara ve ‹zmir’deki mitingler Valilik karar›yla
yasakland›. Antalya ve ‹stanbul’daki flenlikler de
Valilik engeline tak›ld›. 

1 Eylül günü birçok kentte düzenlenen miting  ve
etkinlikler de polis taraf›ndan zor kullan›larak
engellendi. Diyarbak›r’da HADEP ‹l Örgütü binas›
önünde toplanmak üzere ara sokaklardan yürüyüfle
geçen gruplara polis müdahale etti. Cadde üzerinde
oturma eylemi yapan grubu da¤›tmak isteyen
polislerle göstericiler aras›nda ç›kan arbedede Medeni

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2000 Toplant› ve Gösteri Özgürlü¤ü

200 Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›

1 Aydo¤an ve Özeren hakk›nda “izinsiz bildiri da¤›tt›klar›” iddias›yla
Merzifon Asliye Ceza Mahkemesi’nde aç›lan dava, 13 Aral›k günü
yap›lan duruflmada beraatle sonuçland›.



Kaya, Zeki Emino¤ul, Hüseyin Çelik ile Nazmi Ça¤an
adl› kiflilerin de aralar›nda bulundu¤u 10 kifli
yaraland›, çok say›da kifli gözalt›na al›nd›. Yaral›lar bir
gün hastanede kald›ktan sona 2 Eylül günü taburcu
edildi. Yaral›lardan Medeni Kaya’n›n durumunun a¤›r
oldu¤u bildirildi. Olaylarda Yeni Gündem muhabiri
Lalefl Aslan da polis taraf›ndan tartakland›. 

Ankara’da düzenlenmek istenen Demokrasi ve Bar›fl
Yürüyüflü’nün iptal edilmesini protesto eden bir
grubun, Konya’da yapmak istedi¤i bas›n aç›klamas›na
müdahale eden polis, HADEP ‹l Baflkan› Mehmet
Bozdo¤an’›n da aralar›nda bulundu¤u 29 kifliyi
gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nanlar 2 Eylül günü
serbest b›rak›ld›. 

Malatya’da E¤itim-Sen binas›n› basan polis, HADEP
binalar› önünde barikat kurarak 58 kifliyi gözalt›na
ald›lar. Mufl’ta düzenlenen bas›n aç›klamas›na
müdahale eden polis, aralar›nda KESK ve ‹HD Mufl
fiube yöneticilerinin de bulundu¤u yaklafl›k 100 kifliyi
gözalt›na ald›. Polisin müdahalesi s›ras›nda HADEP
Mufl Merkez ‹lçe Yöneticisi Muhlise Karagüzel, Güler
Özen ve adlar› ö¤renilemeyen 3 kifli çeflitli
yerlerinden yaraland›.

Van’da HADEP binas› önünde toplanan 40 kifli,
Konya’da ise bas›n aç›klamas› yapmak isteyen 29
HADEP’li gözalt›na al›nd›. Diyarbak›r, Bingöl, Van,
Mufl ve Malatya’da gözalt›na al›nanlar 2 Eylül günü
serbest b›rak›ld›. 

Bu arada Ankara, Diyarbak›r, ‹zmir, Mersin ve
Antalya’da yap›lmas› planlanan mitinglerin ard›ndan
‹stanbul’da Abide-i Hürriyet Meydan›’nda 3 Eylül
günü yap›lmas› planlanan miting de  Valilik taraf›ndan
yasakland›. Bunun üzerine ‹stanbul’un çeflitli
ilçelerinden araç konvoyu oluflturarak Beyo¤lu’na
gelmek isteyen gruplar, polis taraf›ndan Avc›lar
semtinden itibaren durdurularak gözalt›na al›nd›.
ÖDP, DBP, HADEP ‹stanbul il örgütleri, ‹HD ‹stanbul
fiubesi, KESK ‹stanbul fiubeler Platformu ve TMMOB
taraf›ndan mitingin yasaklanmas›n› protesto amac›yla
Beyo¤lu’nda düzenlenen eyleme yaklafl›k 3 bin kifli
kat›ld›. Mis sokakta toplanan grup, alk›fllar ve
sloganlar eflli¤inde ‹HD ‹stanbul fiubesi’ne do¤ru
yürüyüfle geçti. ‹HD ‹stanbul fiubesi önünde yap›lan
bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan ‹HD ‹stanbul fiube
Baflkan› Eren Keskin, EMEP ‹stanbul ‹l Baflkan›
Mehmet K›l›nçaslan, EMEP ‹l Yönetim Kurulu üyesi
Kamil Tekin Sürek ve Genel Yönetim Kurulu üyesi
Seyit Aslan, Esra Çiftçi, ÖDP ‹stanbul ‹l Sekreteri
Sinan Tutal, ‹l Yönetim Kurulu üyeleri Meriç
Eyüpo¤lu, Recep Y›lbafl›, DBP ‹stanbul ‹l Baflkan›
Mustafa Aytaç ‹l Sekreteri Turan ‹l, HADEP Merkez
Yürütme Kurulu üyesi Cemal Coflgun, ‹stanbul ‹l
Sekreteri Mahmut Can, KESK ‹stanbul fiubeler
Platformu Dönem Sözcüsü Ahmet Korkmaz, izinsiz
bas›n aç›klamas› yapt›klar› gerekçesiyle gözalt›na
al›nd›lar. Gözalt›na al›nanlar savc›l›k taraf›ndan
ifadeleri al›nd›ktan sonra serbest b›rak›ld›lar. 

Bas›n aç›klamas›na kat›lan Mehmet K›l›nçaslan, Kamil
Tekin Sürek, Seyit Aslan, Esra Çiftçi, Sinan Tutal,
Meriç Eyüpo¤lu, Recep Y›lbafl›, Mustafa Aytaç, Turan
‹l, Cemal Coflgun, Mahmut Can, Ahmet Korkmaz
hakk›nda “izinsiz gösteri düzenledikleri” iddias›yla
dava aç›ld›. 

Di¤er Toplant› ve Gösteriler 2

‹HD ‹stanbul fiubesi taraf›ndan 12 fiubat günü ‹stanbul
Taksim’de düzenlenmesi planlanan “2000’li Y›llarda
‹nsan Haklar›na Sayg›” yürüyüflü polisler taraf›ndan
engellendi, aralar›nda ‹HD yönetici ve üyelerinin de
bulundu¤u 221 insan haklar› savunucusu gözalt›na
al›nd›. (Bkz. ‹nsan Haklar› Savunucular›)

Depremde a¤›r hasar gören Bolu’nun Düzce ilçesinde
sorunlar›n çözülmesi istemiyle 13 fiubat günü D-100
karayolunu keserek gösteri yapan bir grup polisler
taraf›ndan engellendi. Protestocular›n “izinleri
olmad›¤›” gerekçesi ile kente giriflleri engellenirken,
aralar›nda E¤itim-Sen Düzce fiubesi eski baflkan›
Ayd›n fiengül’ün de bulundu¤u 11 kifliyi gözalt›na
al›nd›.

fiefkat-Der taraf›ndan 12 fiubat günü “sokaklarda
yaflayan insanlar›n sorunlar›na dikkat çekmek
amac›yla” gerçeklefltirilmesi planlanan “bir gün aç
kalarak sokakta yaflama” eylemi polis taraf›ndan
engellendi. Kad›köy ‹skele Meydan›’nda toplananlar›
da¤›tan polisler, fiefkat-Der Genel Baflkan› Hayrettin
Bulan’› gözalt›na ald›. 

“Nükleer Santrallere Karfl› Güç Birli¤i” üyelerinin 29
fiubat günü ‹stanbul Taksim Meydan›’nda bas›n
aç›klamas› yapmas›na izin vermeyen polisler, yere
yatarak protesto gösterisini sürdüren gruptan 45 kifliyi
gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nanlar hakk›nda Beyo¤lu
6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde aç›lan dava, 2000 y›l›
içinde sonuçlanmad›. 

HADEP ‹stanbul Maltepe ‹lçe Örgütü taraf›ndan 5
Mart günü düzenlenmesi planlanan “Bar›fl ve
Dayan›flma fiöleni” ‹stanbul Valili¤i taraf›ndan
yasakland›.

Birleflik Tafl›mac›l›k Çal›flanlar› Sendikas› (BTS)
taraf›ndan “demiryollar›n›n gelifltirilmesi ve ulafl›m
sektöründe çal›flanlar›n sendikal, ekonomik haklar›n›n
iyilefltirilmesi” istemiyle bafllat›lan eylem kapsam›nda
Siirt’in Kurtalan ilçesinden Batman’a gelen eylemciler,
polisler taraf›ndan engellenmeye çal›fl›ld›. Buna karfl›n
yürüyüfle devam eden BTS üyeleri, 23 Mart günü de
Diyarbak›r’da polisler taraf›ndan durduruldu. 27 Mart
günü Sivas’tan Kayseri’ye yürümek isteyen aralar›nda
BTS Genel Sekreteri Süleyman Ery›lmaz, Genel
Örgütlenme Sekreteri Özdemir Genç’in de bulundu¤u
Sivas, Samsun, Malatya ve Diyarbak›r flube
yöneticilerinden oluflan 16 kifli gözalt›na al›nd›. 
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2 F tipi cezaevlerini protesto gösterileri için (Bkz. Kifli Güvenli¤i)



26 Mart günü Çankaya Köflkü’ne ç›kan rektörleri
protesto etmek üzere Ankara K›z›lay meydan›nda
toplanan ö¤rencilerin eylemi, polisler taraf›ndan
engellendi. 

‹zmit’te 1 Nisan günü yap›lan “Sosyal Devlete Sahip
Ç›k” mitinginde 125 kifli gözalt›na al›nd›. 2 Nisan
günü gözalt›na al›nanlardan 54’ü hakk›nda “izinsiz
gösteri düzenledikleri” gerekçesiyle dava aç›ld›.
Gözalt›na al›nanlardan Volkan Dal ise hakk›nda baflka
bir davadan g›yabi tutuklama karar› oldu¤u
gerekçesiyle tutukland›. 

‹çel Nükleer Karfl›t› Halk Hareketi’nin, Akkuyu’da
yap›lmas› planlanan nükleer santrale karfl› 7 Nisan
günü Mersin’de gerçeklefltirdi¤i gösteri polis
taraf›ndan engellendi. Mersin Belediye binas› önünde
toplanan göstericileri tartaklayarak da¤›tan polisler 85
kifliyi gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nanlardan 25 kifli
hakk›nda “izinsiz gösteri düzenledikleri” iddas›yla
dava aç›ld›. Mersin Asliye Ceza Mahkemesi’nde 31
May›s günü sonuçlanan davada, tüm san›klar
hakk›nda beraat karar› verildi.

Akkuyu’da yap›lmas› planlanan nükleer santrale karfl›
10 Nisan günü ‹stanbul Sultanahmet’te bas›n
aç›klamas› yapan 7 Greenpeace gönüllüsü gözalt›na
al›nd›. Gözalt›na al›nanlar hakk›nda 15 Nisan günü
“izinsiz gösteri düzenledikleri” gerekçesiyle dava
aç›ld›. 

‹stanbul Nükleer Santrale Karfl› Güç Birli¤i’nin
taraf›ndan 26 Nisan günü ‹stiklal caddesinde
düzenlenmek istenen yürüyüflü engelleyen polisler, 20
kifliyi gözalt›na ald›.

11 Nisan günü ‹stanbul Üniversitesi’nde YÖK’ü ve
e¤itimin özellefltirilmesini protesto etmek için bas›n
aç›klamas› yapmak isteyen ö¤rencilere müdahale
eden polis, 20 ö¤renciyi tartaklayarak gözalt›na ald›.

Ayn› amaçla 15 Nisan günü ‹zmir Konak meydan›nda
toplanan ö¤renciler ve eyleme destek veren sivil
toplum örgütü temsilcilerine müdahale eden polisler,
29 kifliyi gözalt›na ald›. 

17 Nisan günü ‹stanbul’da Dolmabahçe Saray›
önünde IMF karfl›t› gösteri düzenlemek isteyen
ö¤rencilere müdahale eden polisler, 43 ö¤renciyi
tartaklayarak ve yüzlerine biber gaz› s›karak gözalt›na
ald›. Gözalt›na al›nanlar 18 Nisan günü tutuksuz
yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›, ancak dört
ö¤renci haklar›nda g›yabi tutuklama karar› oldu¤u için
yeniden gözalt›na al›nd›. Polisler ayr›ca ‹stanbul
Teknik Üniversitesi önünde toplanan ö¤rencilerden de
20 kifliyi gözalt›na ald›lar. 

Türkiye’yi ziyaret eden Çin Devlet Baflkan› Jiang
Zemin’i protesto amac›yla 21 Nisan günü ‹stanbul
Üniversitesi önünde gösteri düzenleyen sa¤ görüfllü
bir gruba müdahale eden polisler 8 kifliyi gözalt›na
ald›. 

Ortado¤u Teknik Üniversitesi’nde (Ankara)
gerçeklefltirilen geleneksel bahar flenliklerine kat›lan
Koma Agire Jiyan müzik toplulu¤unun 12 May›s günü
verdi¤i konsere jandarmalar müdahale etti. Olaylarda
üç ö¤renci yaraland›, üç ö¤renci de gözalt›na al›nd›. 

Japonya’da kat› at›klar›n yak›lmas›na karfl› 15 May›s
günü Japonya’n›n ‹stanbul Baflkonsoloslu¤u binas›na
kendilerini zincirleyen 14 Greenpeace gönüllüsü
gözalt›na al›nd›. Sabah erken saatlerde
Baflkonsolosluk önüne gelen Greenpeace gönüllüleri,
konsolosa bir mektup vermek istediklerini söylediler.
Greenpeace temsilcisi Tolga Temuge’nin de
aralar›nda bulundu¤u göstericiler polisler taraf›ndan
yerlerde sürüklenerek gözalt›na al›nd›. Gözalt›na
al›nanlar 16 May›s günü Savc›l›k taraf›ndan serbest
b›rak›ld›. 

22 May›s günü ABD Konsoloslu¤u önünde IMF’yi
protesto etmek üzere toplanan ‹stanbul Demokratik
Liseli Ö¤renciler Birli¤i üyelerine müdahale eden
polisler, 25 kifliyi gözalt›na ald›. 

25 May›s günü ‹stanbul Kartal meydan›nda toplanarak
baflar› puan uygulamas›yla düz liseler ile meslek
liselerinde okuyan ö¤rencilerin üniversiteye girme
haklar›n›n engellendi¤i gerekçesiyle bas›n aç›klamas›
yapmak isteyen 22 ö¤renci gözalt›na al›nd›.

MKM taraf›ndan 28 May›s günü Marmara Oteli’nde
düzenlenmesi planlanan “Çokkültürlülük ve
Demokrasi Sempozyumu” ‹stanbul Valili¤i taraf›ndan
“bölücülük propagandas› yap›labilece¤i” gerekçesiyle
yasakland›. 

‹stanbul’da Naz›m Hikmet’in Türk vatandafll›¤›ndan
ç›kar›lmas›na iliflkin Bakanlar Kurulu karar›n›n iptali
için bafllat›lan imza kampanyas› ile ilgili afifl asmak
isteyen S‹P’liler polisler taraf›ndan engellendi. Polisler,
Befliktafl’ta partinin avukatlar› Bilgütay Hakk› Durna
ve Basri Akyüz’ü, Taksim’de ise Özgür Özdemir,
Burcu Görür, Fikret Sancakl›, Emre fiahin, Eylem
To¤luk ve ‹nci Boyac›o¤lu’nu gözalt›na ald›.

Bo¤aziçi Üniversitesi’nde bildiri da¤›tt›¤› için
tutuklanan Cihan Yücel adl› S‹P üyesi ö¤rencinin
serbest b›rak›lmas› istemiyle 31 May›s günü gösteri
yapan ö¤renciler, polisler taraf›ndan zor kullan›larak
da¤›t›ld›. Üniversite kampüsünde bas›n aç›klamas›
yapt›ktan sonra yürüyüfle geçen ö¤rencilere müdahale
eden polisler, ö¤rencileri döverek da¤›tt›. Yanl›fll›kla
bir sivil polisi de döven polisler, befl ö¤renciyi
gözalt›na ald›. 

Bal›kesir’de 31 May›s günü DS‹ 25. Bölge Müdürlü¤ü,
Bay›nd›rl›k ‹l Müdürlü¤ü, TEDAfi, Köy Hizmetleri
Genel Müdürlü¤ü, Karayollar› Genel Müdürlü¤ü ve
Tapu Kadastro Genel Müdürlü¤ü’nde çal›flan 200
kamu çal›flan›n›n sendika binas› önünde yapmak
istedikleri eylem, polisler taraf›ndan engellendi.

Diyarbak›r’›n Silvan ilçesinde S.Y. (14) adl› ilkokul
ö¤rencisi, 1 Haziran günü okulda sahnelenmesi
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planlanan bir tiyatro oyunu için izin almak üzere
gitti¤i Emniyet Müdürlü¤ü’nde gözalt›na al›nd›. S.Y.
ile birlikte Emniyet Müdürlü¤ü’ne giden iki
ö¤retmenin ise ifadeleri al›nd›ktan sonra serbest
b›rak›ld›¤› ö¤renildi. 

Greenpeace gönüllülerinin 7 Haziran günü
‹skenderun Demir Çelik Fabrikas› Liman›’nda zehirli
madde tafl›d›¤› iddia edilen ‹spanyol band›ral›
“Mvulla” adl› gemide yapt›klar› eyleme polisler
müdahale etti. Geminin üzerine pankart açan
çevrecilerin eyleminden sonra befl Greenpeace
gönüllüsü gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar daha
sonra serbest b›rak›ld›. 

ÖSS’yi protesto etmek ve paras›z e¤itim talebiyle
‹stanbul, Adana ve Mersin’de ö¤renciler taraf›ndan 13
Haziran günü yap›lan gösterilere polis müdahale etti.
‹stanbul’da Milli E¤itim Müdürlü¤ü önünde yap›lamak
istenen bas›n aç›klamas›na müdahale eden polis, 64
ö¤renciyi döverek gözalt›na ald›. Adana’da da Miray
Ö¤rü, Serdar Örnek, Cihan Yurtsever, Deniz
Yurtsever, Sinan Tut, Derya Taflk›ran, Nilüfer Yelo¤lu
ve At›l›m gazetesi muhabiri Ethem Aç›kal›n dövülerek
gözalt›na al›nd›. Derya Taflk›ran ve Ethem Aç›kal›n
daha sonra serbest b›rak›ld›. Olay s›ras›nda yaralanan
Songül Yurtsever ise hastaneye kald›r›ld›. Mersin’de
de Ali Haydar Kelefl, Müge Molvall›, Meral Tatar,
Hüseyin Özdemir, Mehtap Kaz ve Ayhan Gerçek adl›
ö¤renciler gözalt›na al›nd›. Dövülen ö¤renciler, 3 ile
7 gün aras›nda de¤iflen sa¤l›k raporlar› alarak polisler
hakk›nda suç duyurusunda bulundular.

13 Haziran günü Türkiye Kamu-Sen üyeleri “Kamu
Görevlileri Sendikalar› Yasa Tasar›s›”n›n Meclis
gündemine al›nmamas›n› protesto amac›yla K›z›lay’da
oturma eylemi yapt›lar. Eylemden sonra Türkiye
Kamu-Sen Genel Baflkan› Resul Akay’›n da aralar›nda
bulundu¤u 66 kifli gözalt›na al›nd›. 

Gözalt›na al›nanlar hakk›nda “izinsiz gösteri
düzenledikleri” iddias›yla Ankara 14. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde aç›lan dava, 2000 y›l› içinde
sonuçlanmad›.

27 Haziran günü SES üyeleri taraf›ndan SSK
Okmeydan› Hastanesi’nde yap›lan toplant›ya
müdahale eden polisler, aralar›nda iflyeri temsilcileri
Akife Aktafl ve Fatma Akaltun’un da bulundu¤u 19
sendikac›y› hastane koridorunda döverek gözalt›na
ald›. 

1 A¤ustos günü 19 May›s Üniversitesi’ndeki rektör
atamas›n› protesto eden yaklafl›k 100 ö¤retim görevlisi
polisler taraf›ndan engellendi. Samsun Atatürk an›t›
önünde toplanan ö¤retim üyelerinin bas›n bildirisi
okumas›na izin vermeyen polisler, gruptan
da¤›lmalar›n› istedi. Daha sonra ö¤retim görevlileri ile
polisler aras›nda ç›kan arbede sonras›nda aralar›nda
‹lkad›m Belediye Baflkan› Necmi Akkoyunlu ve 3
ö¤retim görevlisinin de bulundu¤u 8 kifli gözalt›na

al›nd›. Samsun Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, Kas›m ay›
sonlar›nda 85 ö¤retim görevlisi hakk›nda “‹zinsiz
gösteri düzenledikleri” iddias›yla dava açt›.

Samsun Ö¤retim Elemanlar› Derne¤i Baflkan› Prof. Dr.
Süleyman Çelik ve derne¤in yönetim kurulu üyeleri
Prof. Dr. Mehmet Da¤, Prof. Dr. Ahmet R›fat fiahin,
Prof. Dr. Güven Özbilgin, Prof. Dr. Sabri Acar, Prof.
Dr. Y›ld›z Pekflen ve Doç Dr. Haluk Kefelio¤lu
hakk›nda 1999 y›l› içinde “izinsiz bas›n aç›klamas›
düzenledikleri” gerekçesi ile aç›lan dava, 13 Nisan
günü sonuçland›. Samsun 4. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada 19 May›s
Üniversitesi ö¤retim görevlileri hakk›nda beraat karar›
verildi. 

TÜMT‹S’in toplu sözleflme yapma yetkisinin, Çal›flma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan düflürülmesini
protesto amac›yla 2 A¤ustos günü Samsun’da yap›lan
gösteri polisler taraf›ndan engellendi. TÜMT‹S üyesi
iflçilerin gösterisine müdahale eden polisler, TÜMT‹S
Bölge Temsilcisi Muharrem Y›ld›r›m’› gözalt›na ald›.
Olay›n ard›ndan toplu halde karakola giden iflçilerin,
“Y›ld›r›m serbest b›rak›l›ncaya kadar karakolun
önünden ayr›lmayacaklar›n›” belirtmeleri üzerine
Y›ld›r›m serbest b›rak›ld›. 

11 A¤ustos günü ‹stanbul’da YÖK’ü protesto
amac›yla, ‹stanbul’daki üniversitelerin ö¤renci
dernekleri ve ‹stanbul Demokratik Lise Birli¤i’nden 25
ö¤rencinin düzenledi¤i gösteriye müdahale eden
polisler, 25 ö¤renciyi tartaklayarak gözalt›na ald›. 

Cep telefonu flirketleri taraf›ndan kentlere yerlefltirilen
baz istasyonlar›n›n kald›r›lmas› istemiyle 14 A¤ustos
günü ‹stanbul Mecidiyeköy Ortaklar caddesinde
gösteri yapan Cevriye Ayd›n, Ayla Belek, Yüksel
Akkaya, Bülent Ulus, Mutlu Dursun, Mehmet Avflar,
Vedat Ünal, Erdal Ç›nar, Nurhan Çal›flkan, Yasemin
Sayl›, Meryem Durmaz, Nihat Koruk, Eylem Sa¤›ro¤lu,
Özgür Sa¤›ro¤lu, Mahir Coflkun, Cem Demirezer,
Hasan Ulusoy, Renan Hunulu, Canan Danac›,
Neslihan Demir, Murat K›rkgöze, Y›lmaz A¤abulut
adl› EMEP üyeleri gözalt›na al›nd›. 

Nevflehir’in Hac›bektafl ilçesinde 16 A¤ustos günü
düzenlenen Hac› Bektafl-› Veli’yi anma törenleri
çerçevesinde ilçe meydan›nda yap›lan semah
gösterileri s›ras›nda, hücre tipi cezaevlerini protesto
amac›yla slogan atan 15 kifli tartaklanarak gözalt›na
al›nd›. Olay s›ras›nda Evrensel gazetesi muhabiri
Jülide Kal›ç da polisler taraf›ndan tartakland›.
Gözalt›na al›nanlar, törenin bitmesinin ard›ndan
serbest b›rak›ld›. 

16 A¤ustos günü Kayseri’de hükümete, memurlar›
yarg› karar› olmadan iflten atma olana¤› veren kanun
hükmünde kararnameyi protesto amac›yla KESK ve
Memur-Sen’in düzenledi¤i gösteri polisler taraf›ndan
engellendi. Merkez postanesi önünde toplanan
memurlara müdahale eden polisler, KESK Kayseri
Dönem Sözcüsü Halil Ünal, BES Kayseri fiube Baflkan›
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Dursun fiimflek ile Yusuf Karaca ve Mehmet Köseler
adl› memurlar› gözalt›na ald›.

Greenpeace üyeleri taraf›ndan 18 A¤ustos günü
Petkim ‹zmir Alia¤a Kompleksi’nde PVC plasti¤inin
üretiminin ve ithalinin yasaklanmas› istemiyle
gerçeklefltirilen eyleme müdahale eden polisler Gemi
kaptan› John Castel (‹ngiliz), Greenpeace Akdeniz
Ofisi Toksik Maddeler Kampanyas› sorumlusu Tolga
Temuge, Erkut Ertürk, Daniel Josef (ABD), Ziya
Çobano¤lu, Hatice Dökmeci, Benjamin Scott, Deniz
Güman ve kaptan yard›mc›s› Perete Rince (Frans›z)’›
gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nanlar daha sonra serbest
b›rak›ld›.

HADEP Çanakkale ‹l Örgütü taraf›ndan 20 A¤ustos
günü düzenlenmek istenen “Bar›fl ve Demokrasi”
flöleni Valilik taraf›ndan yasakland›.

Aralar›nda ‹HD, KESK, D‹SK, ÖDP ve HADEP’in de
bulundu¤u çeflitli örgütler taraf›ndan oluflturulan
“2000 Y›l› Dünya Kad›n Yürüyüflü Türkiye
Koordinasyonu” üyelerinin bas›n aç›klamas›, polisler
taraf›ndan zor kullan›larak engellendi. Bar›fl talebiyle
toplad›klar› imzalar› 9 Eylül günü Sirkeci
Postanesi’nden Birleflmifl Milletler’e gönderen
kad›nlara postane ç›k›fl›nda müdahale eden polisler,
50 kifliyi tartaklayarak gözalt›na ald›. 

Avustralya’n›n Melbourne kentinde yap›lan Dünya
Ekonomi Zirvesi’ni protesto etmek amac›yla 11 Eylül
günü ‹stanbul’daki ABD Baflkonsoloslu¤u önünde
yap›lan gösterilere müdahale eden polisler, 30
ö¤renciyi gözalt›na ald›. Ayn› gün Adana’da da IMF’yi
protesto eden ‹HD Adana fiubesi ve Halkevi üyesi 11
kifli polisler taraf›ndan dövülerek gözalt›na al›nd›. 

‹stanbul’da Kad›köy Karaköy iskelesinde 12 Eylül
askeri darbesini protesto amac›yla yap›lan bas›n
aç›klamas›na müdahale eden polisler, ÖDP üyesi 50
kifliyi gözalt›na ald›. 

Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’nde 26 Eylül 1999
tarihinde düzenlenen operasyonda ölen Ümit
Alt›ntafl’›n ölüm y›ldönümünde ‹stanbul Karacaahmet
Mezarl›¤›’nda Tutuklu ve Hükümlü Yak›nlar› Birli¤i
(TUYAB) ve Devrimci Tutsak Aileleri Komiteleri
(DEKAK) üyelerinin düzenledi¤i törene polis
müdahale etti. Törenden sonra yürüyüfl yapmak
isteyen grup, polisin gözalt›na almak istemesi üzerine
oturma eylemi yapt›. Daha sonra polisler 150 kifliyi
döverek gözalt›na ald›. Baz› göstericilerin yaraland›¤›
sald›r›da, gazeteciler de tartakland› Samsun’da yap›lan
anma törenine de müdahale eden polisler, 4 kifliyi
döverek gözalt›na ald›. 

7 Ekim günü Bolu’nun Düzce ilçesinde düzenlenmesi
planlanan “2000 Y›l› Dünya Kad›n Yürüyüflü” zor
kullan›larak engellendi. 12 Ekim günü ‹stanbul
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na olayla ilgili olarak yap›lan
suç duyurusunda sald›r›da birçok kad›n›n yaraland›¤›
kaydedildi.

20 Ekim günü TTB taraf›ndan ‹zmir’de düzenlenmesi
planlanan “Cezaevleri ve Sa¤l›k” konulu toplant›,
polisler taraf›ndan engellendi. TTB 2. Baflkan› ve T‹HV
Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Koordinatörü Dr.
Metin Bakkalc›, polislerin toplant›da ses ve görüntü
kayd› yapma konusundaki ›srar› nedeniyle toplant›n›n
fiilen engellendi¤ini bildirdi. 

20 Ekim günü Bahçelievler (‹stanbul) Demokrasi
Platformu’nun düzenlemeyi planlad›¤› flenli¤e,
Bahçelievler Kaymakaml›¤› taraf›ndan “güvenli¤in
sa¤lanamayaca¤› ve yasad›fl› örgütlerin gösteri
yapaca¤›” gerekçesiyle izin verilmedi. 

‹skenderun liman›nda bekleyen ‹spanya band›ral› bir
gemideki zehirli at›klar›n geri al›nmas›n› isteyen bir
grup Greenpeace üyesi, 26 Ekim günü ‹spanya’n›n
Ankara Büyükelçili¤i önünde gösteri düzenledikten
sonra gözalt›na al›nd›. Çevreciler ifadeleri al›nd›ktan
sonra serbest b›rak›ld›.

YÖK’ün 19. kurulufl y›ldönümü nedeniyle 6 Kas›m
günü Ankara’da düzenlenecek mitinge kat›lmak üzere
5 Kas›m günü ‹stanbul Taksim’den iki otobüsle yola
ç›kan ‹stanbul Yüksek Ö¤renim Gençli¤iyle
Yard›mlaflma Derne¤i (‹YÖ-DER) üyeleri, polisler
taraf›ndan durduruldu. Ö¤renciler, otobüslerden
indirilmeden Beyo¤lu Emniyet Müdürlü¤ü’ne
götürüldü. Kimlik tespitinden sonra ö¤rencilerin yola
devam etmesine izin verildi. 

Miting için Ankara’ya gelen ö¤rencileri tafl›yan
otobüsler, Ankara’ya sokulmad›. Bunun üzerine
polisler TEM otoyolunun Ankara giriflindeki
turnikelerde yolu trafi¤e kapatmak isteyen grubu zor
kullanarak da¤›tt›. Polis ve ö¤renciler aras›nda ç›kan
arbedede iki ö¤renci ve iki polis yaraland›. Yaral›
ö¤renciler, yoldan geçen iki özel arabayla hastaneye
gönderildi. Olay›n ard›ndan bir süre kendi aralar›nda
konuflan ö¤renciler, tekrar polis engelini aflmak istedi.
Bunun üzerine 95 ö¤renci gözalt›na al›nd›. K›z›lay
Meydan›’nda düzenlenen gösteri ise olays›z geçti.
Trafi¤i kesen ö¤renciler, bas›n aç›klamas›ndan sonra
olays›z da¤›ld›. Toplu halde Ankara Üniversitesi
Cebeci Kampüsü’ne yürüyen ö¤renciler, Cemal Gürsel
caddesini de bir süre trafi¤e kapatt›. Burada da YÖK’ü
elefltiren aç›klamalar yapan ö¤renciler kampüse
girerek da¤›ld›. 

‹stanbul Üniversitesi Beyaz›t Kampüsü önünde yap›lan
gösteri de olays›z geçti. Ancak, Çarfl›kap›’daki ‹ETT
duraklar›nda Beyaz›t Meydan›’na gitmek isteyen bir
gruba müdahale eden polisler, 25 ö¤renciyi gözalt›na
ald›. Bu kifliler k›sa bir süre sonra serbest b›rak›ld›.
Bursa Uluda¤ Üniversitesi E¤itim Fakültesi önünde
bas›n aç›klamas› yapmak isteyen ö¤rencilere de
müdahale eden jandarmalar, Hulusi Ç. adl› ö¤renciyi
gözalt›na ald›. Trabzon Karadeniz Teknik
Üniversitesi’nde yap›lan gösteriye müdahale eden
jandarmalar 15 kifliyi gözalt›na al›nd›. Diyarbak›r
Dicle Üniversitesi ve Siirt’teki E¤itim Fakültesi’nde de,
toplam 85 ö¤renci gözalt›na al›nd›. 
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13 Kas›m günü Eurogold firmas›n›n çal›flmalar›n›
sürdürmesi nedeniyle Çanakkale’ye do¤ru yürüyüfl
bafllatan Bergama köylülerinden Ali Topuz, arand›¤›
gerekçesiyle jandarma taraf›ndan gözalt›na al›nd›. 

KESK taraf›ndan 2001 y›l› bütçesini protesto amac›yla,
9 ve 10 Kas›m günleri Ankara Güvenpark’ta
gerçeklefltirilen oturma eyleminin ard›ndan 11 Kas›m
günü K›z›lay Meydan›’nda miting düzenlendi. Çeflitli
illerden binlerce memurun kat›ld›¤› miting olays›z
sona erdi. Ancak Diyarbak›r ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü
19 Kas›m günü mitinge kat›lan 358 ö¤retmen
hakk›nda “‹zinsiz il d›fl›na ç›kt›klar›” iddias›yla
soruflturma bafllatt›. 

Diyarbak›r’da 28 Kas›m günü KESK üyeleri taraf›ndan
düzenlenmek istenen yar›m saatlik oturma eylemine
müdahale eden polisler, aralar›nda Haber-Sen fiube
Baflkan› Mehmet Ifl›ktafl, KESK Dönem Sözcüsü ve SES
fiube Baflkan› Yaflar Türk, E¤itim-Sen fiube Sekreteri
Figen Aras’›n da bulundu¤u çok say›da kifliyi
tartaklad›. 

1 Aral›k günü iflçi ve memur sendikalar› ile kitle
örgütlerinden oluflan Emek Platformu taraf›ndan
düzenlenen bir günlük ifl b›rakma eylemi Türkiye
çap›nda uyguland›. Eylem nedeniyle çeflitli kentlerde
düzenlenen mitinglerde yaklafl›k 500 kifli gözalt›na
al›nd›. E¤itim-Sen taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
eylemlerde 300’den fazla ö¤retmenin gözalt›na
al›nd›¤› bildirildi. 

‹stanbul ve Ankara’da düzenlenen mitinglere yaklafl›k
20’fler bin kifli kat›ld›. Zonguldak’›n Ere¤li ilçesinde
yaklafl›k 600 kiflinin kat›ld›¤› eylem polisler taraf›ndan
engellendi. Polisler aralar›nda Kamu-Sen Zonguldak
Temsilcisi Salih Alemdar’›n da bulundu¤u 188 kifliyi
gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nanlar daha sonra serbest
b›rak›ld›. Zonguldak genelinde ifl b›rakma eylemine
kat›lan 3 bin memur hakk›nda da soruflturma aç›ld›¤›
bildirildi. fianliurfa’da KESK ‹l Temsilcili¤i önünde
düzenlenen gösteriye kat›lan 300 kadar gösterici
polisler taraf›ndan zor kullan›larak da¤›t›ld›. Polisler,
50 kifliyi gözalt›na ald›. Konya’da düzenlenen
mitingde “DHKP-C üyesi olduklar›” iddia edilen 3 kifli
gözalt›na al›nd›. Sinop’ta ‹tfaiye meydan›nda
düzenlenen gösteride 20 memur gözalt›na al›nd›.
Kayseri’de memur ve iflçilerin taleplerini içeren
dilekçeleri valili¤e götüren 3 sendika yöneticisi
gözalt›na al›nd›. Eylem nedeniyle y›l içinde çok
say›da kamu çal›flan› hakk›nda soruflturma bafllat›ld›¤›
bildirildi. 

“Dünya Özürlüler Günü” nedeniyle 3 Aral›k günü
‹stanbul’da yürüyüfl yapmak isteyen Alt› Nokta Körler
Derne¤i yöneticileri gözalt›na al›nd›. Ö¤le saatlerinde
Taksim Tünel’de toplanan dernek yönetici ve üyeleri,
k›sa bir süre yürüdükten sonra Galatasaray Lisesi
yak›nlar›nda polisler taraf›ndan durduruldu. Polislerle
dernek yöneticileri aras›ndaki görüflmeden sonra
grubun Taksim Meydan›’na kadar yürümesine izin

verildi. Burada okunan bas›n aç›klamas›ndan sonra
dernek yöneticileri gözalt›na al›nd›. 

Dünya ‹nsan Haklar› Haftas› nedeniyle 10 Aral›k günü
Diyarbak›r’da yap›lmas› planlanan miting Diyarbak›r
Valili¤i taraf›ndan yasakland›. 

Davalar

23 Aral›k Eylemleri

‹zmir’in Dikili ilçesinde KESK taraf›ndan 23 Aral›k
1999 tarihinde yap›lan bas›n aç›klamas› nedeniyle 19
sendika üyesi hakk›nda “izinsiz gösteri
düzenledikleri” iddias›yla aç›lan dava 12 Haziran
günü sonuçland›. Dikili Asliye Ceza Mahkemesi’nde
yap›lan duruflmada san›klar hakk›nda beraat karar›
verildi. 

Çorum’un Sungurlu ilçesinde ayn› tarihte KESK’in ülke
çap›nda düzenledi¤i eyleme kat›lan 16 E¤itim-Sen
üyesi hakk›nda Ocak ay› bafl›nda soruflturma
bafllat›ld›. 12 Ocak günü 16 E¤itim-Sen üyesi “izinsiz
gösteri düzenledikleri” iddias›yla ‹lçe Milli E¤itim
Müdürlü¤ü’nde ifade verdi. 

Antalya’da KESK’in eylemine kat›lan KESK’e ba¤l›
E¤itim-Sen fiube Baflkan› Kadir Zeybek, Tar›m-Sen
fiube Baflkan› Harun Sar›kaya, Tüm Enerji Yap› Yol-
Sen fiube Baflkan› Ali Kelefl, Haber-Sen fiube Baflkan›
Türker Özdemir, BES fiube Baflkan› Mustafa Ayar ve
SES fiube Baflkan› Adnan Küçüker hakk›nda aç›lan
soruflturmada ise Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› 11 May›s
günü takipsizlik karar› verdi. 

Karadeniz Ere¤lisi’nde 23 Aral›k 1999 tarihinde
yap›lan toplu vizite eylemi nedeniyle 123 E¤itim-
Sen’li ö¤retmen hakk›nda aç›lan dava 18 Eylül günü
bafllad›. Davada 123 sendika üyesi hakk›nda,
“Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Yasas›’na muhalefet
ettikleri” iddias›yla 1 y›ldan 3 y›la kadar hapis cezas›
isteniyor. 

Di¤er Davalar

‹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, 1 Mart günü sonuçland›. Duruflmada,
“çocuklar›n suç kast› bulunmad›¤› ve suçun manevi
unsurlar› oluflmad›¤›” gerekçesiyle Y.T. (14), S.K. (13),
G.Ü. (13), D.D. (12), E.‹. (12) ve G.K. (13) hakk›nda
beraat karar› verildi. Ö¤renciler, May›s ay› içinde
davadan olumsuz etkilendikleri gerekçesiyle, ‹çiflleri
Bakanl›¤› aleyhine 10 milyar liral›k tazminat davas›
açt›lar. Çocuklar›n avukat› Derya Ar›n, Eyüp A¤›r
Ceza Mahkemesi’ne verdi¤i dilekçede yafllar› 13 ile
14 aras›nda de¤iflen çocuklar›n ruh sa¤l›¤›n›n ‹stanbul
Çocuk Mahkemesi’nde görevli sosyal hizmet
uzmanlar› taraf›ndan haz›rlanan raporlarla da ortaya
konuldu¤unu söyledi.

Bursa Tabip Odas› yöneticileri hakk›nda, “Bursa
Valili¤i’ne bilgi vermeden, deprem bölgesindeki
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çal›flmalar›na iliflkin bas›n aç›klamas› yapt›klar›”
gerekçesiyle aç›lan dava, Bursa 1. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde 21 fiubat günü yap›lan duruflmada,
beraatla sonuçland›. 

KESK Kayseri fiubeler Platformu yöneticileri hakk›nda
21 Kas›m 1999 tarihinde düzenlenen bas›n aç›klamas›
nedeniyle “izinsiz gösteri düzenledikleri” iddias›yla
aç›lan dava 28 fiubat günü sonuçland›. Kayseri 3.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada KESK
yöneticileri hakk›nda beraat karar› verildi. 

Orta ö¤renimde uygulanan s›nav sistemini protesto
etmek amac›yla 5 Mart 1999 tarihinde ‹stanbul
Kad›köy’de gösteri düzenleyen 14 ö¤renci ve ö¤renci
velisi hakk›nda “izinsiz gösteri düzenledikleri”
iddias›yla aç›lan dava, 1 Mart günü Bak›rköy 7. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde beraatla sonuçland›. 

Batman Demokrasi Platformu üyeleri hakk›nda, ölüm
cezas›n›n kald›r›lmas› için 29 Kas›m 1999 tarihinde
“izinsiz bas›n aç›klamas› yapt›klar›” gerekçesiyle
aç›lan dava 30 Mart günü Batman Asliye Ceza
Mahkemesi’nde bafllad›. ‹HD fiube Baflkan›, Avukat
Sedat Özevin, Batman Barosu Baflkan Yard›mc›s›
Avukat Mehdi Öztüzün, SES fiube Baflkan› Yusuf
Öner, E¤itim-Sen fiube Sekreteri Nevin ‹flbilen, Petrol-
‹fl Sendikas› Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çelik, Tek
G›da-‹fl fiube Baflkan› Mahmut Ekin, Yol-‹fl 2 No’lu
fiube Temsilcisi fiakir Alay, Tes-‹fl Temsilcisi Nezir
Tenha, Esnaf ve Sanatkarlar Odas› Baflkan Vekili
Ahmet Candemir ve HADEP ‹l Baflkan› Hasan ‹lten
hakk›nda “Dernekler Yasas›na muhalefet ettikleri”
iddias›yla aç›lan davada 1 y›ldan 3 y›la kadar hapis
cezas› isteniyor. 

15 Aral›k 1999 tarihinde Uflak’ta köylülerle siyanürlü
alt›n ç›kar›lmas› ile ilgili olarak biraraya gelen Ege
Üniversitesi Fen Fakültesi ö¤retim üyesi Doç. Dr.
Hüseyin Y›ld›ran, ‹P ‹l Baflkan› Gürcan Sa¤can ve
Köylü Gazetesi Baflyazar› ‹smail Durna hakk›nda
“Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Yasas›’na muhalefet”
ettikleri iddias›yla aç›lan dava, 19 Haziran günü
sonuçland›. Eflme Asliye Ceza Mahkemesi, san›klar
hakk›nda 1 y›l 3’er ay hapis cezas› verdi. 

Yarg›tay, haziran ay› içinde Tüm Yarg›-Sen üyesi 33
gardiyan›n sürgün edilmesini protesto amac›yla 31
Ocak 1997 tarihinde Ankara Merkez Kapal› Cezaevi
önünde yapt›klar› bas›n aç›klamas› nedeniyle
aralar›nda Tüm Yarg›-Sen Genel Baflkan› Tekin
Y›ld›z’›n da bulundu¤u 8 sendikac›ya verilen cezay›
bozdu. Yarg›tay 8. Ceza Dairesi’nin karar›nda,
“eylemin demokratik tepki niteli¤inde oldu¤u”
vurguland›. Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2
Aral›k 1998 tarihinde sonuçlanan davada, Tekin
Y›ld›z, Tüm Yarg›-Sen eski Genel Baflkan› Hac›
Çoban, MYK üyeleri Özlem Y›lmaz, Tacim Al›ncak,
Cengiz Garip, Musa Garip fiahin, Rauf Tepe ve
Muharrem Akburak 1’er y›l 6’flar ay hapis ve 1’er
milyon para cezas›na mahkum edilmifl ve cezalar
ertelenmiflti. 

Bergama Cumhuriyet Savc›l›¤› Eylül ay› içinde
‹zmir’in Bergama ilçesine ba¤l› Ovac›k köyü
yak›nlar›nda Eurogold firmas›na karfl›
gerçeklefltirdikleri eylemler nedeniyle Bergama Çevre
Yürütme Kurulu Baflkan› Oktay Konyar, eski Belediye
Baflkan› Sefa Taflk›n ve 80 köylü hakk›nda “örgüt
kurduklar›” iddias›yla soruflturma bafllatt›. Bergama
Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen dosya
görevsizlik karar› verilerek, ‹zmir DGM’ye gönderildi.
‹zmir DGM’nin dosyay› yeterli bulmay›p geri
göndermesi üzerine Bergama Savc›l›¤›, 82 kiflinin
yeniden ifadesinin al›nmas›na karar verdi. 

13 Ekim günü de “Siyanürsüz Bergama Hareketi” ad›
alt›nda bir grup, Bergama köylüleri hakk›nda “gizli
örgüt kurmak”, “örgüt ba¤lant›s› bulunmak” iddias›yla
aç›lan soruflturmay› protesto amac›yla kendilerini
DGM’ye ihbar ettiler. Sabah saatlerinden ‹stanbul
DGM’ye kendilerini ihbar etmek isteyen protestocular
daha sonra suç duyurusu dilekçesini ‹zmir DGM
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na iletilmek üzere Nöbetçi
Cumhuriyet Savc›l›¤›na verdiler. “Siyanürsüz Bergama
Hareketi” üyeleri dilekçede, Bergama köylülerine
destek olduklar› için kendilerinin de soruflturma
kapsam›na al›nmas›n› istediler.

Bu arada Eurogold firmas›na karfl› düzenlenen
eylemler nedeniyle E¤itim-Sen yöneticileri ve üyeleri
hakk›nda Bergama Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan
“örgüt kurmak” ve “örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”
iddias›yla soruflturma aç›ld›. Bergama Cumhuriyet
Savc›l›¤›’n›n bu nedenle E¤itim-Sen Bergama
Temsilcilik Sekreteri Düzgün Aslan ile iflyeri
temsilcileri Hüseyin Özdemir, Uyar Demircio¤lu ve
Kadir Uluda¤’›n ifadelerini ald›¤› bildirildi.

“DHKP-C üyesi olduklar› ve ‘‹stanbul Gazi
mahallesinde yaflanan olaylar› protesto amac›yla’
1995 y›l›nda DYP ‹zmir ‹l Baflkanl›¤›’n› iflgal ederek
bas›n aç›klamas› yapt›klar›” iddias›yla 15 genç
hakk›nda aç›lan dava, 20 Aral›k günü sonuçland›.
Yarg›tay 9. Ceza Dairesi, 14 gence iliflkin hükmü
onad›, bir san›k hakk›ndaki mahkumiyet karar›n› ise
esastan bozdu. Yarg›tay karar›nda, ‹zmir DGM
taraf›ndan 2 y›l 6 ay hapis cezas›na mahkum edilen
fienal Kaplan hakk›nda beraat karar› verilmesi
gerekti¤i belirtildi. ‹lk yarg›lamada Mehmet Göcekli
14 y›l 7 ay, Sami Güvercin 15 y›l, Ümit Kanl›, Enis
Aras, Tamer Çad›rc›, Bar›fl Y›ld›r›m ve Ayten Anlafl
(Andafl) 12 y›l 6 ay, R›za Do¤ru 10 y›l, Sinan Do¤an,
Özsev Alev Özcan 8 y›l 4 ay, fienal Kaplan, Mahir
Biçici, Ebru Özda¤, fiair Nedim ve Malik Bahal› ise 2
y›l 6’flar ay hapis cezas›na mahkum olmufllard›.
Dosyay› inceleyen Yarg›tay 9. Ceza Dairesi, eksik
soruflturma gerekçesiyle karar› bozmufl, ancak, ‹zmir
DGM ilk karar›nda direnmiflti. Yarg›tay ise karar› 10
Mart 1999 tarihinde yine bozmufltu. ‹zmir DGM
davan›n 27 Ocak günü yap›lan duruflmas›nda ilk iki
karar›nda direnmifl, dava tekrar Yarg›tay’a
gönderilmiflti.
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Türkiye’de 2000 y›l›nda da örgütlenme özgürlü¤üne
yönelik engellemeler yo¤un olarak devam etti.
Özellikle HADEP ve EMEP gibi siyasi partiler ile
FP’nin üzerinde yo¤unlaflan bask›lardan, sendika,
dernek gibi sivil toplum örgütleri de pay›na düfleni
ald›.

Ola¤anüstü Hal Yasas› kapsam›ndaki bölgede
“devletin resmi politikas›n› benimsemeyen” muhalif
politik örgütlenmeler üzerindeki bask›lar, bu dönemde
de tüm h›z›yla sürdü. Siyasi parti örgütlerinin d›fl›nda
herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin çok say›da
derne¤in faaliyetleri süreli ya da süresiz olarak
durduruldu. 1997 y›l›nda bafllayan “28 fiubat”
sürecinin etkilerinin sürdü¤ü bu dönemde MGV’ye
ba¤l› 60 flube geçici olarak kapat›ld›.

1. S‹YAS‹ PART‹LER

Halk›n Demokrasi Partisi (HADEP)

Baflbakan Bülent Ecevit’in 2000 y›l›n›n ilk günlerinde
HADEP’e yönelik “PKK ve onu temsil eden çevreler,
HADEP’i kendi gayri meflru hareketlerinin uzant›s›
gibi kullanmak istiyorlar. HADEP’in buna f›rsat
b›rakmayaca¤›n› umuyorum” fleklindeki sözleri y›l
içinde HADEP’e yönelik bask›lar›n sürece¤inin ilk
iflareti oldu.

Baflbakan Ecevit 5 Temmuz günü düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda da “Devletin yetkili kurullar›ndan
aylard›r CHP-HADEP diyalo¤una iliflkin duyumlar
ald›¤›n›” belirterek, CHP Genel Baflkan› Altan
Öymen’i uyard›¤›n› söyledi. Ecevit, flöyle konufltu:

“... Son günlerde say›n Öymen’in de, di¤er çal›flma
arkadafllar›n›n da yapt›klar› aç›klamalar CHP ile
HADEP aras›nda ciddi bir iliflki, iflbirli¤i ve en az›ndan
diyalog oldu¤unu aç›kça gösteriyor. Hem ad›
Cumhuriyet Halk Partisi olan bir partiden böyle bir
davran›fl gelmesini o partinin geçmifli, mazisi
aç›s›ndan üzücü bulurum hem de Türkiye’de rejim
bak›m›ndan sak›ncal› bulurum. Daha önce, SHP
zaman›nda HEP adl› parti Meclis’e tafl›nm›fl, bu
yüzden ciddi sorunlar ortaya ç›km›flt›. O deneyimin
de hat›rlanmas›n› temenni ederim”

CHP Genel Baflkan› Altan Öymen ise HADEP’le
partisi aras›ndaki iliflkinin iflbirli¤i de¤il, diyalog
oldu¤unu belirterek, ayr›ca “HADEP ile konuflulmaz

ve diyalog kurulmaz” gibi bir zihniyetin de “herkesin
istedi¤i iç bar›fla hizmet etmeyece¤ini” vurgulad›.

Genelkurmay Baflkanl›¤› ‹stihbarat Daire
Baflkanl›¤›’n›n 8-9 Nisan günlerinde Diyarbak›r’da
gerçeklefltirilen “CHP Halkla Birlikte Çözüm Üretiyor
Kurultay›”na iliflkin raporu, Kas›m ay›nda bas›na s›zd›.
Raporun sonuç bölümünde flu ifadelere yer verildi:

“CHP’nin ‘Halkla Birlikte Çözüm Projesi’
çerçevesinde yapt›¤› toplant›larda dile getirdi¤i
hususlar›n, terörist bafl›n›n cezaevinde belirledi¤i
‘bar›fl plan›’ ile paralellik arz etmekle birlikte yeni
olmad›¤›, CHP’nin geçmiflte de Erdal ‹nönü, Murat
Karayalç›n ve Deniz Baykal’›n liderlik yapt›¤›
dönemlerde de benzer tarzda projeler gelifltirdi¤i, son
olarak CHP MYK Üyesi Algan Hacalo¤lu taraf›ndan 1
Ocak 2000 tarihi itibariyle ‘Demokratikleflme ve
Do¤u-Güneydo¤u Anadolu Kalk›nmas› Temel
Politikalar›’ ad› alt›nda haz›rlanan bir çal›flman›n
mevcut oldu¤u bilinmektedir. Sonuç olarak CHP’nin
son seçimlerde ülke baraj›n› aflamamas›n›
muhtemelen Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu
Bölgesi’ndeki mevcut taban›n› HADEP ve FP’ye
kapt›rmas›na ba¤lad›¤›, benzer durumu yeniden
yaflamamak endiflesi ile söz konusu çevreleri memnun
edecek sözlerle bölgedeki taban›n› yeniden
kazanmay› ve geçmiflte oldu¤u gibi yap›lacak ilk
seçime HADEP ve benzeri çevrelerle ortak bir
platformda girmeyi amaçlad›¤› de¤erlendirilmektedir”

Davalar

Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n HADEP’in
kapat›lmas› istemiyle 29 Ocak 1999 tarihinde açt›¤›
davada, 2000 y›l› içinde herhangi bir geliflme
yaflanmad›. Baflsavc›l›k, HADEP’in “Anayasa’n›n 68.
maddesinde belirtilen ‘Devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlü¤ü’ne ayk›r› eylemlerin oda¤› haline
geldi¤i” iddias›yla kapat›lmas›n› istemiflti. Ancak
kapatma istemine dayanak olarak gösterilen “takvim
davas›” ve “bayrak davas›” y›l içinde Ankara DGM’de
sürdü. “HADEP ile PKK aras›nda organik ba¤ oldu¤u”
iddias›yla aç›lan dava ise fiubat ay›nda sonuçland›.

“PKK ile Organik Ba¤” Davas›

Ankara DGM Savc›l›¤›’n›n, HADEP Genel Baflkan›
Ahmet Turan Demir, eski Genel Baflkan› Murat
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Bozlak, Genel Baflkan Yard›mc›s› Bahattin Günel 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 açt›¤› dava, 24 fiubat günü sonuçland›.

Duruflmada, Abdullah Öcalan’›n ‹talya’dan Türkiye’ye
iade edilmesini protesto amac›yla bas›n aç›klamas›
yapt›klar› ve açl›k grevi bafllatarak, “PKK’ye yard›m
ettikleri” gerekçesiyle Ahmet Turan Demir, Murat
Bozlak, Kemal Bülbül, Bahattin Günel, A¤r› Belediye
Baflkan› Hüseyin Y›lmaz, Keçiören eski ‹lçe Baflkan›
Ali Akgül, Parti Meclisi üyesi Emine M›s›r, Ankara ‹l
Yönetim Kurulu eski üyeleri Rezzan Sümbül, Mehmet
Emin Aras, Sevgi Önal, Sultan ‹zra, Dursun Turan,
Cevdet Malgaz, Safiye Akal›n, Ahmet Ayd›n, ‹lhan
Ayd›n, Hüsamettin Avflar ve fiaziye Zoro¤lu’na
TCY’nin 169. ve TMY’nin 5. maddesi uyar›nca 3 y›l 9
ay hapis cezas› verildi. Di¤er 29 parti yöneticisi ise
“delil yetersizli¤i” gerekçesiyle beraat etti.

Davan›n Yarg›tay’daki temyiz duruflmas› 16 Kas›m
günü yap›ld›. Duruflmada, açl›k grevlerinin bafll›
bafl›na suç oluflturmayaca¤›n› belirten Avukat Yusuf
Alatafl, “Bir insan intihar etmeye teflebbüs ederse
hakk›nda dava açamazs›n›z. Bu onun kiflisel tercihidir.
Açl›k grevi de öyledir. Kimi protesto etmek, kimi
hakk›n› aramak için açl›k grevi yapar. HADEP açl›k
grevi yapana kadar kimse ‘açl›k grevi suçtur, dava
açal›m’ demedi. HADEP’te açl›k grevi yap›ld›¤›nda
dava aç›ld›. Açl›k grevlerinin neden suç oldu¤unu
bilmek istiyorum, bunun tart›fl›lmas›n› istiyorum.”
dedi. Duruflma, davan›n karara ba¤lanmas› için
ertelendi.

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 eski Genel Baflkan›
Murat Bozlak’›n da aralar›nda bulundu¤u 56 parti
yöneticisi ve üyesinin yarg›lanmas›na 2000 y›l› içinde
devam edildi.

Y›l içinde sonuçlanmayan 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, Yenimahalle ‹lçe
Yönetim Kurulu üyeleri Y›ld›z K›l›nç ve Serpil
Salman’›n da aralar›nda oldu¤u di¤er san›klar›n
TCY’nin 169. maddesi uyar›nca 4 y›l 6 aydan 7 y›l 6
aya kadar hapis cezas›na mahkum edilmesi isteniyor.

Bayrak Davas›

HADEP’in 23 Haziran 1996 tarihinde yap›lan 2.
Ola¤an Kongresi’nde Türk bayra¤›n›n indirilmesi
nedeniyle aç›lan davaya Ankara DGM’de y›l içinde
devam edildi.

Ankara DGM’de 4 Haziran 1997 tarihinde
sonuçlanan davada, HADEP Genel Baflkan› 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, 14 kifli beraat
etmiflti. Yarg›tay 18 Haziran 1998 tarihinde,
aralar›nda Murat Bozlak’›n da bulundu¤u 43 san›k
hakk›ndaki karar› “eksik soruflturma” gerekçesiyle
bozmufltu. Yarg›tay, S›rr› Sak›k ve Abdurrahim Bilen
hakk›ndaki beraat karar› ile “bayra¤› indirdi¤i”
gerekçesiyle Faysal Akcan’a verilen 22 y›l 6 ay hapis
cezas›n› onaylam›flt›. Dava 1 Haziran 1999 tarihinde
yeniden bafllam›flt›.

Di¤er Davalar

HADEP Van ‹l Baflkan› Abdurrahman Do¤ar hakk›nda,
“parti binas›ndaki masas›n›n çekmecesinde el
bombas› bulundu¤u” iddias›yla aç›lan dava beraatla
sonuçland›. Van A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 17 fiubat
günü yap›lan duruflmada “bombay› kimin
koydu¤unun belirlenememesi” nedeni ile Do¤ar
hakk›nda beraat karar› verildi. Dava, PKK lideri
Abdullah Öcalan’›n ‹talya’da bulundu¤u dönemde
yap›lan açl›k grevi s›ras›nda, 19 Kas›m 1998 tarihinde
polisler taraf›ndan düzenlenen bask›nda bomba
bulundu¤u gerekçesiyle aç›lm›flt›. Gözalt›nda iflkence
gören Do¤ar, dava nedeniyle 4 ay kadar tutuklu
kalm›flt›.

Bu arada PKK lideri Abdullah Öcalan’›n ‹talya’da
bulundu¤u dönemde destek vermek amac›yla açl›k
grevi yapt›klar› için yarg›lanan HADEP Van eski ‹l
Baflkan› Abdurrahman Do¤ar, Kad›n Kollar› eski
Baflkan› Güllü F›rt›na, Merkez ‹lçe eski Baflkan›
Selahattin Endakç›, parti yöneticileri Fevzi Melet,
Battal Basut ve 40 kifli hakk›ndaki dava, 12 Nisan
günü beraatla sonuçland›. 19 Kas›m 1998 tarihinde
HADEP ‹l Binas›’na yap›lan bask›nda 150 kifli
gözalt›na al›nm›fl, bunlardan 45’i tutuklanm›flt›.

Yarg›tay 9. Ceza Dairesi, HADEP Ad›yaman ‹l Örgütü
ve Kahta ilçe yöneticilerinden oluflan 18 HADEP’liye
Malatya DGM taraf›ndan “PKK’ye yard›m”
gerekçesiyle TCY’nin 169. maddesi uyar›nca verilen 3
y›l 9’ar ay hapis cezas›n›, May›s ay› sonlar›nda
onaylad›.

Adana’n›n Küçükdikili beldesi Belediye Baflkan›
Mehmet Yafl›k (HADEP) ve 5 belediye çal›flan›
hakk›nda “PKK’ye yard›m ettikleri” iddias›yla dava
aç›ld›. 22 Kas›m günü Adana DGM’de yap›lan
duruflmada, belediye binas›n›n aranmas›na kat›lan
Astsubay Bahtiyar Do¤an tan›k olarak dinlendi.
Do¤an, Mehmet Yafl›k’›n makam odas›ndaki dolapta
y›rt›lm›fl bir Türk bayra¤› bulduklar›n› öne sürerek,
“Baflkan›n ziyarete gelenlere ‘TC’yi tan›m›yorum’
diyerek, y›rt›k bayra¤› gösterdi¤ini duymufltuk” dedi.
Belediye binas›nda, kapanan Özgür Bak›fl gazetesi ve
Özgür Halk dergilerinin ve y›rt›ld›¤› iddia edilen Türk
bayra¤›n›n bulunmas› nedeniyle Mehmet Yafl›k,
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Abdülkerim Timur, Kutbettin Örnek, Emin Erin, Bekir
Emen ve Hasan Günefl hakk›nda TCY’nin 169.
maddesi uyar›nca 4 y›l 6’flar ay hapis cezas› istemi ile
aç›lan dava, 2000 y›l› içinde sonuçlanmad›.

Ankara DGM Savc›l›¤› ve Yarg›tay Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›, 26 Kas›m günü yap›lan HADEP 4.
Ola¤an Kongresi nedeniyle ayr› ayr› inceleme bafllatt›.
Ankara DGM Savc›l›¤›, “kongrede PKK lideri Abdullah
Öcalan lehine at›lan sloganlar” nedeniyle bafllatt›¤›
inceleme çerçevesinde Ankara Emniyet
Müdürlü¤ü’nden kongreye iliflkin kay›tlar› istedi.
Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n da, HADEP’in
kapat›lmas› istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde aç›lan
davada, ek delil olarak kullanmak üzere kongre
görüntülerini inceledi¤i bildirildi.

Belediye Baflkanlar›na Bask›lar

Diyarbak›r Büyükflehir Belediye Baflkan› Feridun
Çelik, Siirt Belediye Baflkan› Selim Özalp ve Bingöl
Belediye Baflkan› Feyzullah Karaaslan, Diyarbak›r
DGM Savc›l›¤›’n›n talimat› üzerine 19 fiubat günü
gözalt›na al›nd›. Edinilen bilgiye göre, saat 15.30
s›ralar›nda Yeniflehir semtinde makam arac›
durdurulan Feridun Çelik ile araçta bulunan HADEP
eski ‹l Baflkan› Avukat Selim Kurbano¤lu ve TOHAV
(Toplum ve Hukuk Araflt›rmalar› Vakf›) Diyarbak›r
Temsilcisi Avukat Sinan Tanr›kulu gözalt›na al›nd›.
Kurbano¤lu ve Tanr›kulu k›sa bir süre sonra serbest
b›rak›ld›. Diyarbak›r Büyükflehir Belediye
Baflkanl›¤›’na 16.30 s›ralar›nda bask›n düzenleyen
siyasi polis ve jandarma ekipleri, Çelik’in makam
odas›nda arama yapt›lar. Arama, Diyarbak›r Barosu’na
ba¤l› avukatlar taraf›ndan izlendi.

Selim Özalp de ayn› saatlerde, Siirt’te evine yap›lan
bask›nda gözalt›na al›nd›. Özalp daha sonra
Diyarbak›r’a götürüldü. Ayn› gün akflam saatlerinde
de Almanya’dan Türkiye’ye dönen Feyzullah
Karaaslan Diyarbak›r Havaalan›’nda gözalt›na al›nd›.
Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, Diyarbak›r ve ilçelerinde sürdürülen
operasyonlarda gözalt›na al›nan 47 kifliden 25’inin
tutukland›¤› belirtilerek, “gözalt›na al›nanlar›n
ifadelerinden belediye baflkanlar›n›n, PKK’nin yurtiçi
ve yurtd›fl› çal›flmalar›na katk› sa¤lad›klar› ve PKK’ye
maddi yard›mda bulunduklar›n›n anlafl›ld›¤›” iddia
edildi. Diyarbak›r Büyükflehir Belediye Baflkanvekili
Ramazan Tekin de bir süre önce tutuklanm›flt›.

Belediye baflkanlar›n›n gözalt›na al›nmas›n›n “hukuka
ayk›r› oldu¤u” gerekçesiyle avukatlar›n yapt›¤› itiraz,
22 fiubat günü Diyarbak›r DGM taraf›ndan reddedildi.
Bu arada T‹HV Diyarbak›r Temsilcisi Avukat Sezgin
Tanr›kulu, Selim Özalp’›n gözalt›nda iflkence gördü¤ü
yönünde bulgular oldu¤unu bildirdi. Sezgin Tanr›kulu
yapt›¤› aç›klamada, “Devlet Hastanesi’nden iki doktor
müvekkillerimizin bulundu¤u Jandarma Alay
Komutanl›¤›’na götürülmüfl, müvekkillerimiz k›smi
muayeneden geçirilmifller. ‹flkence bulgular›n› tam
olarak ortaya ç›karacak bir muayene olmamas›na

ra¤men, müvekkillerimizden Selim Özalp’in koltuk
altlar›nda nedeni saptanamayan s›yr›klar tespit
edilmifl” dedi.

Belediye Baflkanlar›, 4 günlük gözalt› sürelerinin
dolmas›n›n ard›ndan 24 fiubat günü Diyarbak›r
DGM’ye ç›kar›ld›ktan sonra “PKK terör örgütüne
yard›m ve yatakl›k yapt›klar›” iddias›yla tutukland›lar.
Bu arada DGM önünde HADEP’liler ile polisler
aras›nda ç›kan tart›flman›n ard›ndan HADEP eski
Genel Baflkan› Murat Bozlak ve 34 belediye
baflkan›n›n binaya girmesine izin verilirken d›flar›da
toplanan partililer polisler taraf›ndan uzaklaflt›r›ld›.
DGM’ye gelmek isteyen HADEP’lilere sokak
aralar›nda müdahale eden polisler, görevden al›nan
eski Lice Belediye Baflkan› Zeynel Ba¤›r’›n da
aralar›nda oldu¤u 15 kifliyi gözalt›na ald›.

Çelik, Özalp ve Karaaslan’›n avukatlar›, 25 fiubat
günü tutuklama karar›na itiraz ettiler. Avukat Sinan
Tanr›kulu, k›rsal alanda yakalanan üç kiflinin ifadeleri
üzerine Abdülkadir Güzel adl› kiflinin gözalt›na
al›nd›¤›n› ve belediye baflkanlar› hakk›nda, bu kiflinin
ifadesi d›fl›nda herhangi bir delil olmad›¤›n› bildirdi.
Sinan Tanr›kulu, belediye baflkanlar›n›n dosyas›n›n
“PKK üyesi oldu¤u” iddias›yla gözalt›na al›nan 47
kiflinin dosyas› ile birlefltirildi¤ini kaydetti. ‹çiflleri
Bakanl›¤› 24 fiubat günü, Selim Özalp, Feyzullah
Karaaslan ve Feridun Çelik’i “tutukland›klar› için”
görevden ald›.1

‹tiraz› de¤erlendiren DGM, 28 fiubat günü “Suçun
niteli¤i, yarg›lamadan kaçacaklar› ve kan›tlar›
karartacaklar› kuflkusunu uyand›ran olgular›n
bulunmamas› ve sabit ikametgah sahibi olmalar›”
nedeniyle belediye baflkanlar›n›n tahliye edilmesine
karar verdi. Belediye Baflkanlar› serbest
b›rak›lmalar›n›n ard›ndan ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan
görevlerine de iade edildiler.

Diyarbak›r DGM Savc›l›¤› Mart ay› bafl›nda Çelik,
Özalp ve Karaaslan’›n da aralar›nda bulundu¤u 22
kifli hakk›nda dava açt›. PKK’nin siyasi kanad›
ERNK’nin Diyarbak›r Sorumlusu oldu¤u ileri sürülen
Abdülkadir Güzel adl› kiflinin ifadelerine dayanan
iddianamede, Belediye baflkanlar›n›n “Almanya’da
PKK yöneticilerinden Murat Karay›lan ile görüfltükleri,
PKK’den talimat ald›klar› ve PKK’ye para yard›m›
yapt›klar›” iddia edildi. ‹ddianamede, Feridun Çelik,
Selim Özalp, Feyzullah Karaaslan, Mehmet Aslan,
Ömer Tafl, Seyit Ahmet Öcalan, Tahir Burhankulu,
Hüseyin Utanç, Ömer Özer, Hac› Kayd›, ‹lhan
Kaz›kç›, Recai Kaz›kç›, Keziban Kaz›kç› ve Hüseyin
Akman’›n TCY’nin 169. maddesi ile TMY’nin 5.
maddesi uyar›nca 7 y›la kadar hapis cezas›na
mahkum edilmesi istendi. Davada, Ramazan Tekin’in
de aralar›nda bulundu¤u Abdülkadir Güzel (itirafç›),
Mustafa Y›ld›z, Sadullah Özdemir, Mehmet Maksut,
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1 ‹çiflleri Bakanl›¤›, A¤r› Belediye Baflkan› Hüseyin Y›lmaz’› da
Ankara DGM taraf›ndan verilen 3 y›l 9 ay hapis cezas› nedeniyle
görevden ald›. 



Medine Yakut, Sabiha Zengin ve Hayrettin Aktepe’nin
ise TCY’nin 168/2 ve TMY’nin 5. maddesi uyar›nca
hapis cezas›na mahkum edilmesi istendi.

Dava 24 Nisan günü Diyarbak›r DGM’de bafllad›.
Duruflmada, itirafç› Abdülkadir Güzel ile iliflkisi
oldu¤u iddia edilen Büyükflehir Belediye Baflkan
Vekili Ramazan Güzel gözalt›nda al›nan ifadelerini
kabul etmedi¤ini belirtti. Duruflmada, tutuklu
san›klardan Mehmet Maksut, Mehmet Aslan, Ömer
Tafl, Seyit Ahmet Öcalan, Ömer Özer, Hüseyin Utanç
ve ‹lhan Kaz›kç› tahliye edildi.

20 Haziran günü yap›lan duruflmada, Feridun Çelik
hakk›ndaki suçlamalar› reddederek, gözalt›nda tehdit
edildi¤i için ifadeyi imzalamak zorunda kald›¤›n›
söyledi. Duruflmada, Feridun Çelik, Selim Özalp ve
Feyzullah Karaaslan hakk›ndaki yurtd›fl›na ç›k›fl
yasa¤›n›n kald›r›lmas›na ve Medine Yakut’un
tahliyesine karar verildi.

Davaya 29 A¤ustos günü Diyarbak›r DGM’de devam
edildi. Duruflmada Abdülkadir Güzel ve Hayrettin
Aktepe adl› san›klar›n itirafç› olma istemlerinin ‹çiflleri
Bakanl›¤›’na bildirilmesi kararlaflt›r›ld›. 5 Aral›k günü
yap›lan duruflmada da, Abdulkadir Güzel, Mustafa
Y›ld›z, Hayrettin Aktepe, Tahir Burhankulu ve Hac›
Kayd› tahliye edildi. Dava, 2000 y›l›nda
sonuçlanmad›.

Protestolar

Belediye Baflkanlar›n›n gözalt›na al›nmas› d›fl dünyada
tepki ile karfl›land›. Türkiye’nin de üye bulundu¤u
Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi taraf›ndan
23 fiubat günü yap›lan ortak yaz›l› aç›klamada,
“Bugünkü siyasi iklimde, Türk yetkililerin diyalog
yolunu aç›k tutmak yerine, kentlerindeki vatandafllar›n
güvenini kazanm›fl olan ve seçimle iflbafl›na gelen
yetkilileri hapse atmas› flafl›rt›c›d›r” denildi. Avrupa
Parlamentosu Baflkan› Nicole Fontaine de Türkiye’yi
tutuklanan belediye baflkanlar›n›n serbest b›rak›lmas›
için uyard›. “Seçilmifl temsilcilerin tutuklanmas› kabul
edilemez” diyen Fontaine, tutuklamalar›n Türkiye’nin
imaj›na ciddi biçimde zarar verdi¤ini vurgulad›.

Belediye baflkanlar›n›n gözalt›na al›nmas› üzerine, 20
fiubat günü Diyarbak›r Büyükflehir Belediye binas›
önünde toplanan bir grup protesto gösterisi yapt›.
HADEP Diyarbak›r ‹l Baflkan› Ali Ürküt, Baflbakan
Bülent Ecevit’in “HADEP bölücü ak›mlar›
siyasallaflt›r›yor. Belediyecili¤i ülke bütünlü¤ünü
bozmak için kullanmak yanl›flt›r” sözlerini an›msatt›
ve belediye baflkanlar›n›n Baflbakan Ecevit taraf›ndan
hedef gösterildi¤ini söyledi. Bu arada, ayn› gün
Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda
yazar Orhan Pamuk’un yapaca¤› söylefli için gelen
çok say›da kifli de polisler taraf›ndan zor kullan›larak
da¤›t›ld›. Burada polisler taraf›ndan dövülen Nuran
‹mir adl› kad›n hastaneye kald›r›ld›.

Diyarbak›r ve Bingöl’deki gösteriler olays›z geçerken,

Siirt’te yap›lan gösteriye polisler müdahale etti. Polisin
uyar›s› üzerine bas›n aç›klamas› parti binas›nda
yap›ld›. Parti binas› önünde toplanmak isteyenler ise
zor kullan›larak da¤›t›ld›. Bunun üzerine Tillo
caddesinde yap›lan yürüyüfle de müdahale eden
polisler çok say›da kifliyi gözalt›na ald›. Evren
mahallesinde ve Ayd›nlar caddesinde de çok say›da
kiflinin dövülerek gözalt›na al›nd›¤› bildirildi.
Gözalt›na al›nanlar aras›nda Selim Özalp’in koruma
görevlisi Ender Öner ve o¤lu F›rat Özalp’in de
bulundu¤u ö¤renildi.

Bas›n aç›klamas› için Siirt HADEP ‹l Örgütü’ne giden
Özgür Bak›fl gazetesi muhabiri Salih Erol’un, gözalt›na
al›nd›¤› ve polisler taraf›ndan “seni bir daha Siirt’te
görmeyelim. Yoksa senin için kötü olur” denilerek
tehdit edildi¤i bildirildi. Gazetenin Siirt da¤›t›mc›s›
S›dd›k Çelik de HADEP’e gazete götürürken gözalt›na
al›nd›. HADEP Malatya ‹l Binas› da saat 13.30
s›ralar›nda polisler taraf›ndan bas›ld›. Baz› belgelere el
koyan polisler, “tutanaklar› imzalamalar› için”
Malatya Merkez ‹lçe Örgütü Baflkan› Zeki K›l›çgedik,
il yöneticisi Fahrettin Karagöz ve ‹l Gençlik
Komisyonu Baflkan› Eylem Kaplan’› gözalt›na ald›.
Gözalt›na al›nanlar akflam saatlerinde serbest
b›rak›ld›. HADEP Van ‹l Binas› önünde bekleyen
polisler taraf›ndan gözalt›na al›nan Yeflim Ac›, Servet
Aslan, Bayram K›l›nç, Pelin Y›lmaz ve Y›lmaz
Korkmaz adl› lise ö¤rencilerinin yak›nlardaki bir
banka flubesine götürülerek dövüldü¤ü bildirildi. ‹HD
Van fiubesi’ne baflvuran ö¤renciler, polisler taraf›ndan
tehdit edildiklerini de söylediler.

Belediye baflkanlar›n›n gözalt›na al›nmas›n› protesto
amac›yla 23 fiubat günü Diyarbak›r ve Siirt’te
belediye binalar› önünde toplanmak isteyenler polisler
taraf›ndan dövülerek da¤›t›ld›. Çok say›da kifli
gözalt›na al›nd›. Diyarbak›r Büyükflehir Belediye
Baflkanl›¤›’n›n bulundu¤u bölgedeki tüm sokak ve
caddeleri kesen polisler, gruplar halinde toplanarak
slogan atan gruplar› coplayarak da¤›tt›. Sabahtan ö¤le
saatlerine kadar göstericilerle polisler aras›nda süren
kovalamacada, HADEP il yöneticileri Cemal Koçer,
Vahdettin Tayfur, HADEP Kayap›nar Belde Baflkan›
Mehmet Uçar, HADEP Diyarbak›r Merkez ‹lçe Örgütü
yöneticileri Mehmet Deviren ve Edip Yaflar’›n
aralar›nda bulundu¤u 300’e yak›n kifli gözalt›na
al›nd›. Polisler taraf›ndan dövülen çok say›da kiflinin
hastanelerde tedavi gördü¤ü ö¤renildi. Siirt’te
aralar›nda E¤itim-Sen Siirt fiube Baflkan› fiahin
Kay›kç›, E¤itim-Sen fiube Sekreteri Abdülhakim Y›ld›r
ve Sosyal Sen fiube Baflkan› ‹brahim fiahin’in de
bulundu¤u 99 kifli gözalt›na al›nd›. Gözalt›na
al›nanlardan Ali ‹hsan Kaçar ve Celal Yeflilda¤
tutukland›, 97 kifli serbest b›rak›ld›.

HADEP Malatya Merkez ‹lçe Örgütü Baflkan› Zeki
K›l›çgedik ve ‹lçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet
Yüceda¤, 22 fiubat günü evlerine yap›lan bask›nda
gözalt›na al›nd›.
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23 fiubat günü Mersin’in Selen mahallesinde
gerçeklefltirilen protesto gösterisinde 9 kifli gözalt›na
al›nd›. Eylemi izleyen Özgür Bak›fl gazetesi muhabiri
Numan Alt›ntafl ise 25 fiubat günü Özgür Bak›fl
gazetesi bürosuna yap›lan bask›nda gözalt›na al›nd›.
Eylemde gözalt›na al›nan Piran Deniz ve Mehmet
S›d›k adl› kifliler ile Numan Alt›ntafl, 26 fiubat günü
tutukland›.

Di¤er Bask›lar

HADEP il örgütünün kurulmas› çal›flmalar› nedeni ile
Siirt’e giden HADEP Genel Baflkan Yard›mc›s› Niyazi
Bulgan, Parti Meclisi üyesi Veysel Turhan, Siirt ‹l
Baflkan› Ahmet Konuk ve il yöneticilerinden Tahir
Can, 15 fiubat günü gözalt›na al›nd›. Belediye
Meclisi’nin HADEP’li üyeleriyle toplant› yapan
Bulgan, kendisini toplant›dan ça¤›ran polisler
taraf›ndan “ifadesinin al›naca¤›” gerekçesiyle Emniyet
Müdürlü¤ü’ne götürüldü. Bir süre sonra toplant›dan
ayr›lan Veysel Turhan, Ahmet Konuk ve Tahir Can da
gözalt›na al›nd›.

HADEP Genel Baflkan Yard›mc›s› Eyyüp Karageçi,
fi›rnak’ta partilerinin örgütlenmesinin engellendi¤ini
bildirdi. fiubat ay›nda fi›rnak’ta örgüt kurulmas› için
yapt›klar› baflvurular›n sonuçsuz kald›¤›n› belirten
Karageçi, fi›rnak’a gittiklerinde kendileri ile iliflki
kurmak isteyen kiflilerin de tehdit edildi¤ini söyledi. ‹l
Baflkan› Resul Sadak da 28 Mart günü yapt›¤›
aç›klamada, parti binas›n›n aç›lmas› için Valili¤e
yapt›klar› üç baflvurunun da sonuçsuz kald›¤›n›
bildirdi. HADEP’in yapt›¤› çok say›da baflvurunun
ard›ndan 5 Temmuz günü il örgütü aç›lmas› için izin
ç›kt›.

Mufl’un Bulan›k ilçesine ba¤l› Rüstemgedik, Elmakaya,
Sarap›nar, Yemifle ve Uzgörür beldelerinde HADEP’in
örgütlenmesine izin verilmedi¤i ve örgütlenme için
resmi baflvuru yapan yöneticilerin Bulan›k Karakol
Komutan› taraf›ndan tehdit edildi¤i bildirildi.

HADEP Diyarbak›r Hani ‹lçe Örgütü’nün 24 Haziran
günü yap›lmas› planlanan 1. Ola¤an Kongresi polisler
taraf›ndan engellendi.

Diyarbak›r’da 4 Ocak günü HADEP, MKM, ‹HD,
KESK’e ba¤l› tüm sendika flubeleri, Evrensel ve Özgür
Bak›fl gazeteleri bürolar› ve Dicle Kad›n Merkezi,
polisler taraf›ndan bas›ld›. Bask›nlarda MKM, HADEP
ve ‹HD taraf›ndan ç›kar›lan 2000 y›l› takvimlerine ve
arflivde bulunan dergilere el konuldu.

Aramalardan sonra HADEP Diyarbak›r ‹l Baflkan› Ali
Ürküt, Merkez ‹lçe Baflkan› Zeynel Ba¤›r, Bismil ‹lçe
Baflkan› Nedim Biçer ve Ergani ‹lçe Baflkan› Mehmet
Umutlu’nun da aralar›nda bulundu¤u 14 kifli gözalt›na
al›nd›. Evrensel ve Özgür Bak›fl gazeteleri Diyarbak›r
bürolar›na yap›lan bask›nlarda da söz konusu
takvimlere el konuldu.

Bask›nlarda gözalt›na al›nanlardan HADEP Bismil ‹lçe

Baflkan› Nedim Biçer, ‹lçe Sekreteri R›fat Sevim,
Ergani ‹lçe Baflkan› Mehmet Umutlu, Silvan ‹lçe
Baflkan› M. fiah Yurter, HADEP yöneticileri Hikmet
Korkmaz, Ahmet fiahin ve ‹l Genel Meclis üyesi
fiehmus Metin ayn› gece savc›l›kta ifadeleri al›nd›ktan
sonra serbest b›rak›ld›. Nedim Biçer’in babas›
Abdulvahap Biçer ise evine yap›lan bask›nda
gözalt›na al›narak Diyarbak›r’a getirildi. HADEP ‹l
Baflkan› Ali Ürküt, Merkez ‹lçe Baflkan› Zeynel Ba¤›r,
Kayap›nar Belde Baflkan› Mehmet Uçafl, yöneticiler
Zübeyde Zümrüt, Nuran ‹mir, Abdülkadir Baz ve
Cengiz Ak›n, Tes-‹fl 1 No’lu fiube Baflkan› Ali Öncü,
Enerji Yap› Yol-Sen Yönetim Kurulu üyesi Fuat
Kumruaslan’›n gözalt› süreleri uzat›ld›.

HADEP A¤r› ve Mufl ‹l örgütleri binalar›, Kürtçe dil
kurslar› verildi¤i gerekçesiyle 3, 4 ve 5 Ocak günleri
polisler taraf›ndan bas›ld›. HADEP A¤r› ‹l Binas› ve ‹l
Baflkan› ‹smail ‹flçimen ve ‹l örgütü yöneticisi ‹smail
Aydemir’in evleri 3 Ocak günü yasak takvim
bulundurduklar› gerekçesiyle bas›ld›. Bask›nda Ali
Çorbo¤a adl› ö¤renci gözalt›na al›nd›. E¤itim-Sen A¤r›
fiubesi de ayn› gerekçeyle bas›ld› ve fiube Baflkan›
Çerkes Aydemir gözalt›na al›nd›.

HADEP K›rflehir ‹l Binas› da Mufl HADEP ‹l örgütünde
verilen Kürtçe kurslar gerekçe gösterilerek bas›ld›.
Binada arama yapan polis, Özgür Bak›fl gazetesine,
Özgür Kad›n ve Yurtsever Gençlik dergilerine,
öldürülen HADEP’lilerin panoda bulunan foto¤raf ve
kupürlerine, sosyalist dergiler ile arflivde bulunan
kitaplara el koydu.

5 Ocak günü akflam saatlerinde HADEP Ceylanp›nar
(fianl›urfa) ‹lçe Binas› siyasi polis taraf›ndan bas›ld›.
Bask›nda, ‹lçe Baflkan› Ahmet Da¤tekin, Müslüm
Solmaz, Cuma Sürer ve Hasan Da¤ bir süre gözalt›na
al›nd›. 6 Ocak günü de HADEP Van il binas› ile
Mufl’un Varto ve Malazgirt ilçelerindeki HADEP ilçe
merkezleri polisler taraf›ndan bas›ld›. Bu bask›nlarda
gözalt›na al›nan olmad›.

Diyarbak›r’›n Ba¤lar ilçesinde 7 Ocak günü
düzenlenen ev bask›nlar›nda HADEP Diyarbak›r ‹l
Örgütü yöneticisi Vahdettin Tayfur, R›za Tayfur,
Bayram Özy›lmaz, Sariya Yi¤it, Berivan Ya¤ni, Tar›k
Çiftçi, Abdullah De¤irmen ve soyad› ö¤renilemeyen
Ferhat adl› kifli gözalt›na al›nd›.

HADEP ‹stanbul Esenler ‹lçe Örgütü’ne 11 Ocak günü
akflam saatlerinde düzenlenen bask›nda Özkan Demir
adl› parti üyesi gözalt›na al›nd›. Üsküdar ‹lçe
Örgütü’ne 12 Ocak günü düzenlenen bask›nda ise
Kenan Sayat, Selahattin Aslan ve soyad›
ö¤renilemeyen Yasin adl› parti üyeleri gözalt›na
al›nd›. Bask›n s›ras›nda binada bulunan ‹lçe Örgütü
yöneticisi Burhan Öncel, polislere arama izinleri olup
olmad›¤›n› sorunca, bir polisin “Sen kimsin, bizden
izin ka¤›d› istiyorsun” diyerek kendisini tokatlad›¤›n›
söyledi.
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13 Ocak günü Batman HADEP ‹l Binas› polisler
taraf›ndan MKM’nin 2000 y›l› takvimi bulunduruldu¤u
gerekçesi ile bas›ld›. Bask›nda, parti arflivi, seçim
çal›flmalar›n›n kaydedildi¤i 6 adet video kaset ile çok
say›da dergi, gazete ve kitaba el koydu.

Pasaport almak için 2 fiubat günü Antalya Emniyet
Müdürlü¤ü’ne baflvuran HADEP Antalya ‹l Sayman›
Selami Ayçiçek, “PKK’ye yard›m ve yatakl›k yapt›¤›”
iddias›yla tutukland›. Ayçiçek, Mahkeme’ye
ç›kar›lmadan 3 Mart günü serbest b›rak›ld›.

HADEP fianl›urfa Ceylanp›nar ‹lçe Binas›’n› 5 fiubat
günü basan polisler, Gençlik Kollar› Baflkan› Kamil
Solak ile Azadiya Welat gazetesi da¤›t›mc›s› Müslüm
Solmaz’› Özgür Halk dergisini da¤›tt›klar› gerekçesi ile
gözalt›na ald›.

13 fiubat günü ‹stanbul’da HADEP Esenler,
Bahçelievler ve Güngören ilçe örgütlerini kuflatan
polisler, 13 HADEP yönetici ve üyesini gözalt›na ald›.
“Bar›fl Süreci” konulu panel nedeniyle HADEP Esenler
‹lçe Örgütü binas›n› sabah saatlerinde ablukaya alan
polisler, Necmi Sapan, Fatma Koçak ve Tafil ‹nal adl›
ilçe yöneticilerini gözalt›na ald›. Panelin Bahçelievler
‹lçe Örgütü’nde yap›laca¤›n›n aç›klanmas› üzerine,
burada da Sebahattin Çelik, Necmettin Çeçen, fiükrü
Nariç, ‹dris Y›lmaz, Ferhan Aksoy ve ‹dris Bulut
gözalt›na al›nd›. Güngören ‹lçe Örgütü’nde de Hasan
Nargül, fiahin Ovan ve Mehmet Öztekin adl› parti
üyeleri gözalt›na al›nd›.

HADEP Van ‹l Örgütü Kad›n Komisyonu üyesi Sinan
Sayan, Merkezi Kad›n komisyonu üyesi Nesrin Ç›plak,
Mehmet Akçada¤ ve Aliye Güven 26 fiubat günü
HADEP Ercifl binas›n›n ç›k›fl›nda gözalt›na al›nd›.

HADEP Batman ‹l Örgütü taraf›ndan 6 fiubat günü
düzenlenen “Son yüzy›lda Kürt isyanlar›” konulu
panelde konuflma yapan Batman Belediye Encümeni
üyesi Cemil Çiftçi ve Belediye Encümeni eski üyesi
Salih Altun 2 Mart günü tutukland›

HADEP Gaziantep ‹l Merkezi ile fiahinbey ve
fiehitkamil ilçe merkezleri 7 Mart günü polisler
taraf›ndan bas›ld›. Bask›nlarda, Gaziantep ‹l Baflkan›
Burhanettin Bolu, il yöneticilerinden Abdullah
K›rm›z›tafl, Gençlik Kollar› ‹l Baflkan› Ercan Sezer,
fiehitkamil ‹lçe Baflkan› Abdullah ‹nce, ilçe yöneticisi
Osman Kaya, fiahinbey ilçe Baflkan› R›dvan Özer ile
soyad› ö¤renilemeyen Özgür adl› kifli gözalt›na al›nd›.

fianl›urfa’da 7 Mart günü gözalt›na al›nan HADEP ‹l
Baflkan› Ziya Çal›flkan ve ‹HD fiube Sekreteri Bülent
Mermer 9 Mart günü serbest b›rak›ld›.

Parti çal›flmalar› nedeniyle Batman’da bulunan
HADEP Genel Baflkan Yard›mc›s› Eyyüp Karageçi, 13
Mart günü tutukland›. 9 Mart günü Batman ‹l
Binas›’nda düzenlenen bir toplant›da “PKK
propagandas› yapt›¤›” iddias›yla 13 Mart günü
Emniyet Müdürlü¤ü’ne ça¤r›lan Karageçi, Diyarbak›r

DGM Savc›l›¤›’n›n iste¤i üzerine 13 Mart günü
Batman Sulh Ceza Mahkemesi’nde ifadesi al›nd›ktan
sonra “Devletin bölünmez bütünlü¤ü aleyhine
propaganda yapmak, halk› ›rk ve bölge farkl›l›¤›
gözeterek kin ve düflmanl›¤a aç›kça tahrik etti¤i”
gerekçesiyle tutukland›. Karageçi, 24 Mart günü
Diyarbak›r DGM’de yap›lan ilk duruflmada serbest
b›rak›ld›.

Bu arada Batman ‹l Binas›’nda düzenlenen toplant›ya
kat›ld›¤› iddias›yla Batman’da 10 ayr› eve düzenlenen
bask›nlarda da aralar›nda mahalle muhtarlar›n›n da
bulundu¤u çok say›da kifli gözalt›na al›nd›. Gözalt›na
al›nanlar daha sonra serbest b›rak›ld›.

16 Mart günü HADEP Salihli (Manisa) ‹lçe Örgütü’ne
bask›n düzenleyen polisler, parti binas›nda bulunan
Özgür Halk ve Yurtsever Gençlik dergilerini gerekçe
göstererek, ‹lçe Baflkan› Mehmet Emin Gezer, ‹lçe
Gençlik Komisyonu Üyeleri Alaaddin Yeflilkaya ve
Mehmet Özdemir’i gözalt›na ald›.

HADEP ‹stanbul Esenler ‹lçe Örgütü yöneticisi
Sabahat Tuncer 21 Mart günü parti binas›na girerken
sivil polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›.

HADEP A¤r› Belediye Meclis Üyesi M. Ali Turan, 24
Mart günü iflyerine gelen polisler taraf›ndan tehdit
edilerek muhbirlik yapmaya zorland›¤›n› aç›klad›.

HADEP ‹zmir Narl›dere ‹lçe Örgütü eski yöneticisi
Hasan Hayri Tekin ile Ayhan Kaya ve Mehmet Aykut
adl› kifliler 29 Mart günü “PKK’ye yard›m ettikleri”
iddias›yla ‹zmir DGM taraf›ndan tutukland›.

30 Mart günü aç›lmas› planlanan ancak “güvenlik”
gerekçesi ile aç›lmas›na izin verilmeyen HADEP
Pervari (Siirt) ‹lçe Örgütü Baflkan› Temel Özer ve ‹lçe
Örgütü yöneticileri Mehmet Uzunay, Rasim Cuci ve
Zahit Yücel 29 Mart günü gözalt›na al›nd›.

Nisan ay› bafl›nda Diyarbak›r DGM Baflsavc›l›¤›,
HADEP taraf›ndan Diyarbak›r’da düzenlenen Newroz
kutlamas› tertip komitesi üyeleri hakk›nda soruflturma
bafllatt›. SPY’nin 81. maddesi uyar›nca bafllat›lan
soruflturmaya gerekçe olarak kutlamada yap›lan
Kürtçe konuflmalar gösterildi.

HADEP taraf›ndan Mersin’de düzenlenen Newroz
kutlamas›nda Kürtçe konufluldu¤u ve türkü söylendi¤i
gerekçesiyle tertip komitesi üyeleri hakk›nda Nisan ay›
içinde SPY’nin 81. maddesi uyar›nca dava aç›ld›.
Mersin 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 27 Ekim günü
yap›lan duruflmada, tertip komitesi üyeleri hakk›nda
beraat karar› verildi.

HADEP eski Genel Baflkanvekili Güven Özata,
hakk›nda Ankara DGM taraf›ndan tutuklama karar›
verildi¤i gerekçesiyle 1 Nisan günü HADEP Antalya ‹l
Binas›’nda gözalt›na al›nd›. Özata, Ankara DGM
taraf›ndan verilen 2 y›l hapis cezas› nedeni ile 4
Nisan günü tutukland›. Özata, 6 ayl›k cezas›n›
tamamlayarak 24 Eylül günü tahliye edildi.
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Adana DGM Baflsavc›l›¤› HADEP taraf›ndan Adana’da
düzenlenen Newroz kutlamas› tertip komitesi
üyelerinin de aralar›nda bulundu¤u 28 HADEP’li
hakk›nda Nisan ay› bafllar›nda soruflturma bafllatt›.
SPY’nin 81. maddesi uyar›nca bafllat›lan soruflturmaya
gerekçe olarak kutlamada yap›lan Kürtçe konuflmalar
gösterildi.

HADEP Genel merkezi taraf›ndan haz›rlanan 1 May›s
bildirilerinin da¤›t›m›, sloganlar içinde “Newroz”
kelimesi geçti¤i için Ayd›n Emniyet Müdürlü¤ü
taraf›ndan yasakland›.

HADEP Diyarbak›r ‹l Örgütü’ne 11 May›s günü
yap›lan bask›nda, parti yöneticilerinden Zübeyde
Zümrüt ve Kad›n Komisyonu üyesi Elif Toktay
gözalt›na al›nd›.

Van’›n HADEP’li Belediye Baflkan› fiehabettin
Özarslaner ve Viranflehir (fianl›urfa) Belediye Baflkan›
Emrullah Cin’in Amerikan Kongresi’ne ba¤l› Helsinki
Komisyonu’nun Haziran ay› bafl›nda yap›lan
toplant›s›na kat›lmak için yurtd›fl›na ç›k›fllar›na Valilik
taraf›ndan izin verilmedi. Emrullah Cin, valilik
taraf›ndan gönderilen yaz›da, borçlar› bulunan
belediyelerin yurtd›fl›na ç›k›fllar›n›n uygun
görülmedi¤inin ifade edildi¤ini söyledi.

HADEP üyesi kad›nlar taraf›ndan 6 Haziran günü
‹stanbul’da ayr›ms›z bir “genel af” ç›kar›lmas›, PKK
lideri Abdullah Öcalan’›n cezaevindeki yaflam
koflullar›n›n düzeltilmesi ve anayasal de¤iflikliklerin
yap›lmas› amac›yla yap›lmak istenen bas›n aç›klamas›
polisler taraf›ndan engellendi. Polisler çok say›da
HADEP’li kad›n› tartaklayarak gözalt›na ald›. ‹stanbul
Eminönü’nde yap›lan bas›n aç›klamas›na polislerin
müdahalesinde iki kifli yaraland›, aralar›nda HADEP
‹stanbul ‹l Baflkan› Kemal Peköz’ün de bulundu¤u
12’si kad›n 47 kifli gözalt›na al›nd›.

Gözalt›na al›nanlar, 7 Haziran günü savc›l›¤a
ç›kar›ld›. ‹stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi
taraf›ndan serbest b›rak›lan 47 kifli hakk›nda “izinsiz
gösteri düzenledikleri”, “görevli memura direndikleri”
ve “suç say›lan fiili övdükleri” iddias›yla dava aç›ld›. 

‹stanbul’da 10 Haziran günü HADEP Üsküdar ‹lçe
Örgütü yönetici ve üyeleri Bilgin Akkoyun, ‹smail
Subafl›, Arzu ‹pek, Kerem Mergen, ‹rfan Kaya, Fatma
‹pek, Mehmet fierif Mergen, Abdulmecit Arakk›, Ali
Çelik Kas›mo¤ullar›, Burhan Öncel, Mehmet Oktay,
Musa Art, Süleyman Kümek, Hüseyin Salman, Hasan
‹lhan, ‹brahim Emektar, Sevda Ayazgün, Kas›m K›l›ç,
Zafer Ay, Yusuf Demir, Binali Karadut, Berhan
Karabulut, Mehmet Gürefl, Mehmet Karabulut, Hayati
Aras, Koçer Aras, Erhan Avflar ve isimleri
ö¤renilemeyen iki kifli gözalt›na al›nd›. Gözalt›na
al›nan 29 kifliden 23’ü Savc›l›¤a ç›kar›lmadan serbest
b›rak›ld›.2

Van’›n Özalp ilçesinin HADEP’li Belediye Baflkan›
Salih Haktan, ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan gerekçe

gösterilmeden geçici olarak görevinden al›nd›.

HADEP ‹stanbul ‹l Örgütü, Ba¤c›lar, Eminönü ve
Gaziosmanpafla ilçe örgütlerine 26 Haziran günü
düzenlendi. 24 Haziran günü Emek Platformu
taraf›ndan düzenlenen mitingle ilgili olarak
gerçeklefltirildi¤i belirtilen bask›nlarda aralar›nda
‹stanbul ‹l Baflkan› Kemal Peköz’ün de bulundu¤u 30
kifli gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlardan
baz›lar›n›n adlar› flöyle: 

Yusuf Y›ld›r›m, Ferhat Tugay, Ali Gülün, Kudret
Gülün, Saim Aktürk, M. Haluk Da¤, Naciye ‹lbasan,
Özlem Atbafl, Murat Y›ld›z, fiaize Çelik, ‹rfan Beder,
Hamza Kocaman, Yakup Döner, Müdür Duman,
Mahmut Can, Selah Kemalo¤lu, Bayram Günefl, Gülay
Çelik, soyad› ö¤renilemeyen Müfltak ve isimleri
ö¤renilemeyen 10 kifli.

28 Haziran günü ‹stanbul Beyo¤lu ‹lçe Örgütü’ne
yap›lan bask›nda, ‹lçe Baflkan› Ali Gök gözalt›na
al›nd›.

HADEP Bingöl ‹l Örgütü taraf›ndan 2 Temmuz günü
Turanlar Gölü yak›nlar›nda düzenlenen piknikten
dönen 66 kifli askerler taraf›ndan engellendi.
Aralar›nda Solhan ‹lçe Örgütü Baflkan› Remzi Sönmez
ile yöneticiler Selami Mollao¤lu, Ömer Çelikel ve
Ramazan Buyruk’un da bulundu¤u 9 kifli “izinsiz
piknik düzenledikleri ve piknikte seminer verdikleri”
iddias›yla gözalt›na al›nd›lar. 9 kifli ayn› gün akflam
saatlerinde serbest b›rak›ld›klar›n› ve gözalt›nda
tutulduklar› sürede HADEP’te çal›flmamalar› için
tehdit edildiklerini aç›klad›lar.

HADEP Osmaniye merkez ilçe yöneticisi Cafer
Karatafl’›n Temmuz ay› içinde 4 sivil polis taraf›ndan
Güneysu Polis Karakolu’na götürülerek, bir daha
HADEP’e gitmemesi yönünde tehdit edildi¤i bildirildi.

1991 y›l›nda öldürülen HEP Diyarbak›r ‹l Baflkan›
Vedat Ayd›n’›n mezar› bafl›nda 10 Temmuz günü
yap›lan anma töreninin ard›ndan aralar›nda HADEP
Diyarbak›r ‹l Baflkan› Ali Ürküt ve Merkez ‹lçe
Baflkan› fierif Camc›’n›n da bulundu¤u 15 kifli
gözalt›na al›nd›. 11 Temmuz günü HADEP Merkez
ilçe binas›na yap›lan bask›nda ise 8 kifli gözalt›na
al›nd›. Ayn› gece, Diyarbak›r Demokrasi Platformu
sözcüsü Ali Öncü’nün de evi bas›ld›. Öncü’nün
anmada yapt›¤› konuflma nedeniyle gözalt›na al›nd›¤›
ö¤renildi. Gözalt›na al›nanlardan Mehmet Tali ve Esat
Güler, 13 Temmuz günü tutukland›. 

25 Temmuz günü HADEP’li Batman Belediye Meclis
Üyesi M. Emin Altun’un evine bask›n düzenleyen
polisler, Altun’un efli Türkiye Hatun’u (60) Yarg›tay
taraf›ndan onaylanm›fl hapis cezas› oldu¤u gerekçesi
ile gözalt›na ald›.
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2 Gözalt›na al›nd›¤› önce Emniyet Müdürlü¤ü yetkilileri taraf›ndan
do¤rulanmayan Bilgin Akkoyun ile Burhan Öncel, Yaseri ‹flleme ve
Cevher Ay, gözalt›nda iflkence gördüklerini aç›klad›lar.



1 A¤ustos günü HADEP Van ‹l Örgütü, HADEP Özalp
‹lçe Binas› ve Baflkale’de çok say›da eve polisler
taraf›ndan bask›n düzenlendi. ‹l Jandarma
Komutanl›¤›’nda sorgulanan HADEP’lilerden Mehmet
Özdemir, Nurettin Duman ve G›yasettin K›l›ç ile
adlar› ö¤renilemeyen 2 kad›n tutukland›. Van HADEP
‹l Genel Meclis Üyesi Baki Özcan ve 4 kifli ise
tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›.

1 Eylül Dünya Bar›fl Günü nedeniyle 29 A¤ustos
gecesi Ankara’da Y›lmaz Güney Salonu’nda
düzenlenen “Emperyalist Sald›r›lar, Dünyada ve
Türkiye’de Bar›fl” konulu panele kat›lan HADEP
‹stanbul ‹l Baflkan› Mahmut fiakar, panel ç›k›fl›nda
gözalt›nda al›nd›. Mahmut fiakar’›n, hakk›nda ‹stanbul
ve Diyarbak›r’da aç›lan iki ayr› davada ifade
vermedi¤i gerekçesiyle gözalt›na al›nd›¤› ö¤renildi.
Ayn› gece serbest b›rak›lan fiakar, 30 A¤ustos günü
ifade vermek için gitti¤i Ankara Emniyet
Müdürlü¤ü’nde yeniden gözalt›na al›nd›. fiakar,
hakk›nda aç›lan davada verilen tutuklama karar›n›n
kald›r›ld›¤›na iliflkin belgelerin gönderilmesi üzerine
31 A¤ustos günü serbest b›rak›ld›.

13 Eylül günü ‹zmir Kadifekale’de HADEP Kad›n
Kollar› üyelerinin bulundu¤u bir eve “izinsiz toplant›
düzenlendi¤i” iddias›yla polisler taraf›ndan bask›n
düzenlendi. fiadiye Akçay, Nigar Ekti ve Semra
Do¤an’› üç saat evde tutan polisler daha sonra evden
ayr›ld›.

HADEP ‹stanbul, Diyarbak›r, Adana, Mersin ve
Van’da bulunan tüm il ve ilçe örgütleri 15 Eylül günü
polisler taraf›ndan bas›ld›. Bask›nlar›n Ankara
DGM’nin talimat›yla 1 Eylül Dünya Bar›fl Günü
bildirileri nedeniyle yap›ld›¤› bildirildi. Bask›nlarda,
Diyarbak›r il örgütü yöneticileri Mehmet Çetin, Hanifi
Yatm›fl, Mehmet Çelik, Mehmet Özdemir, Orhan
Ekinci, Bismil ‹lçe Baflkan› Nedim Biçer, ‹lçe Sekreteri
Latif Kandemir, Nuri Çalan, Aziz Demir, Sultanbeyli
(‹stanbul) ‹lçe Baflkan› Kubettin Öflenç, Sevim
Hano¤lu, Cihan Yavuz, Yaflar Çiçekda¤, Ramazan
K›nay, Alaattin Demir, Mehmet Cihan, Meryem
Songur, Muzaffer Ölmez ve Belma Alper’in de
aralar›nda bulundu¤u 22 kifli gözalt›na al›nd›. HADEP
Genel Sekreteri Mahmut fiakar, Bar›fl bildirisi
nedeniyle Mersin 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin
toplatma karar› vermesi nedeniyle bar›fl bildirilerin
da¤›t›lmad›¤›n› belirtti.

24 Eylül günü HADEP Bahçelievler ‹lçe örgütünde,
Kürdistan Yurtseverler Birli¤i (YNK) ile PKK aras›nda
ç›kan çat›flmalar› protesto etmek amac›yla yap›lan
açl›k grevi nedeniyle 22 kifli gözalt›na al›nd›. 24 Eylül
günü parti binalar›n› abluka alt›na alan polis,
Ümraniye ‹lçe örgütü binas› ç›k›fl›nda da Filiz Avuç
adl› kifliyi gözalt›na ald›.

HADEP fi›rnak ‹l Baflkan› Resul Sadak ile il yöneticileri
Abdülrezzak ‹nan, Cengiz Bal›k, Mehmet Çakar,
Rüstem Bayar, M. Nezir Ayan, Mehmet Temelkuran,

‹zzet Belge, Tahir Kutlu, Nihat Uysal, 25 Eylül günü
Batman’da kat›ld›klar› il kongresinden dönerken Cizre
yak›nlar›nda jandarmalar taraf›ndan gözalt›na al›nd›.
Ayn› gün parti binas›na düzenlenen bask›nda,
bilgisayarlara el konuldu. fi›rnak Jandarma ‹l
Komutanl›¤›’na götürülen Resul Sadak’›n ‹dil’deki
evinde yap›lan aramada patlay›c› madde ve silah ele
geçirildi¤i iddia edildi. 26 Eylül günü de ‹l Sekreteri
Erdal Güler, parti binas›na yap›lan bask›nda gözalt›na
al›nd›. Olayla ilgili inceleme yapmak üzere fi›rnak’a
giden ‹HD Genel Baflkan Yard›mc›s› Osman Baydemir
ve Diyarbak›r Barosu’na ba¤l› bir grup avukat›n flehre
girifline izin verilmedi. Gözalt› süreleri dört güne
uzat›lan HADEP’liler, 1 Ekim günü tutukland›.

Diyarbak›r DGM Savc›l›¤›, Resul Sadak, parti
yöneticileri Nihat Osal, Mehmet Çakar, Rüstem Bayar,
Tahir Kutlu, Cengiz Bal›k, ‹zzet Belge, Abdurrezzak
‹nan, Mehmet Temelkuran, Mehmet Nezir Ayan, Erdal
Güler ile Yakup Uyar (tutuksuz) hakk›nda “PKK’ye
yard›m ettikleri” iddias›yla dava açt›. ‹ddianamede,
san›klar›n “PKK’ye yard›m ettikleri” iddias›yla TCY’nin
169. ve TMY’nin 5. maddeleri uyar›nca 5 y›la kadar
hapis cezas›na mahkum edilmesi istendi. 12 Aral›k
günü Diyarbak›r DGM’de bafllayan davada, tüm
tutuklu san›klar tahliye edildi. 

Bu arada HADEP fi›rnak örgütü 30 Eylül günü üçüncü
kez bas›ld›. Bask›nda fi›rnak Merkez ‹lçe Baflkan›
Asgar Uysal ve Azad Çakar gözalt›na al›nd›. Gözalt›na
al›nanlar daha sonra serbest b›rak›ld›. Gözalt›na
al›nanlar›n durumlar› hakk›nda bilgi edinmek üzere
fi›rnak’a giden ‹HD Genel Baflkan Yard›mc›s› Avukat
Osman Baydemir, T‹HV Diyarbak›r Temsilcisi Avukat
Sezgin Tanr›kulu ve Diyarbak›r Barosu
yöneticilerinden Avukat Mesut Befltafl, 29 Eylül günü
fi›rnak Tugay Komutan›, Cumhuriyet Baflsavc›s› ve
partililerle tutuklanmadan önce görüfltüler. Baydemir,
‹l Baflkan› Resul Sadak’›n ifade vermedi¤ini,
imzalat›lmak istenen belgelere imza atmad›¤›n›, di¤er
müvekkillerinin ise gözleri ba¤l› olarak hiç
okutulmadan haz›rlanan belgelere zorla imza atmak
zorunda b›rak›ld›klar›n› kendilerine aktard›klar›n›
aç›klad›.

Hakkari’nin fiemdinli ilçesi Belediye Baflkan› Ferman
Özer (HADEP), 11 Ekim günü “PKK’ye yard›m etti¤i”
iddias›yla gözalt›na al›nd›. Önce Yüksekova Tümen
Komutanl›¤›’na götürülen Ferman Özer, ç›kar›ld›¤›
Van DGM taraf›ndan serbest b›rak›ld›. Özer, 23 Aral›k
günü ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan görevden al›nd›.

HADEP Cizre (fi›rnak) ‹lçe Baflkan› Mehmet Dilsiz, 15
Ekim günü evine yap›lan bask›nda gözalt›na al›nd›.
Mehmet Dilsiz’in efli Behiye Dilsiz, jandarmalar›n
evde bulunanlar› bir odaya kilitledikten sonra arama
yapt›klar›n›, daha sonra da “evde, PKK bayra¤›, telsiz
ve dergiler bulundu¤u” yolunda bir tutana¤›
kendilerine imzalatmaya çal›flt›¤›n› bildirdi. Mehmet
Dilsiz, 20 Ekim günü tutukland›.
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Bitlis’in Güroymak ilçesinde bir itirafç›n›n ifadelerinin
ard›ndan 26 Ekim günü Van ve Yüksekova’da
gözalt›na al›nan HADEP Güroymak ‹lçe Baflkan› Cahit
Göktafl, Delibafl Göktafl Ayhan Tekin, Tevfik Türkdal,
Seyfettin Aysay, ‹zzet Ersoysal, ‹sa Ersoysal,
Hikmetullah Solcun ve Burhan Soyuran, 1 Kas›m
günü tutukland›.

Mufl’un Varto ilçesinde HADEP ‹lçe Örgütü binas›na
23 Kas›m günü polisler taraf›ndan yap›lan bask›nda
‹lçe Baflkan› Behçet Özen gözalt›na al›nd›.

Adana DGM’nin karar› üzerine HADEP Yüre¤ir ve
Seyhan ilçe örgütlerine 24 Kas›m günü düzenlenen
bask›nlarda, Adana ‹l Baflkan› Fatih fianl›, Baflkan
Yard›mc›s› Mustafa Çamp›nar, ‹l Sekreteri Reflit
Gültekin, Gençlik Kollar› Baflkan› Bayram Alt›ndemir,
Seyhan ‹lçe Örgütü yöneticisi Zülküf Tezkorkmaz,
parti üyeleri Mehmet Akif Can, Salih Erdem, Kemal
Acar, Abdurrahman Yakut ve Özgür Halk dergisi
çal›flan› Mehmet Emin Duman gözalt›na al›nd›.
Gözalt›na al›nanlardan Alt›ndemir, Can, Erdem ve
Acar tutukland›, di¤er kifliler serbest b›rak›ld›.

HADEP Malatya ‹l Örgütü 12 Aral›k günü polisler
taraf›ndan bas›ld›. Bask›nda, aralar›nda HADEP ‹l
Baflkan› Önder fiahiner’in de bulundu¤u 26 kifli
gözalt›na al›nd›.

12 Aral›k günü HADEP ‹zmir ‹l Örgütü Yönetim
Kurulu üyesi Ferhat Karaca, Buca ilçe yöneticisi Fadile
Acar ile Ercan Örnek, Hakan K›z›l, Fikret Arslan,
Serhat Yaflar ve soyad› ö¤renilemeyen ‹sa adl› HADEP
üyeleri evlerine yap›lan bask›nlarda gözalt›na
al›nd›lar.

‹zmir’in Buca ilçesinde HADEP Gençlik Kolu Baflkan›
Hakan K›z›l, Gençlik Kolu yöneticileri Mahir Dinler,
Serhat Yaflar, Ahmet Kaya, Fikret Aslan ve Sedile Acar
12 Aral›k günü “PKK ile YNK aras›ndaki çat›flmalar›
protesto amac›yla gösteri düzenledikleri” gerekçesi ile
gözalt›na al›nd›. Hakan K›z›l ile Fikret Arslan, Serhat
Yaflar, Mahir Dinler ve Ahmet Kaya adl› kifliler 15
Aral›k günü tutukland›.

Kas›m ay› sonlar›nda ‹stanbul’da gözalt›na al›nan
HADEP Van Merkez ‹lçe Örgütü eski Baflkan›
Selahattin Endakç›, 11 Aral›k günü Van Emniyet
Müdürlü¤ü’ne gönderildi.

30 Kas›m günü Siirt’te gözalt›na al›nan HADEP
Merkez ‹lçe Sekreteri Hasan Dündar, ‹l Genel Meclisi
Üyesi Beflir Aflkara, Kurtalan Belediye Meclisi Üyesi
‹hsan K›n›k ile Hüseyin Acar, Hüseyin Kaçar ve Emin
Nazl› adl› HADEP üyeleri 15 Aral›k günü tutukland›.

Fazilet Partisi (FP)

Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n 7 May›s 1999
tarihinde “kapat›lan RP’nin devam› oldu¤u ve laiklik
karfl›t› eylemlerin oda¤› haline geldi¤i” gerekçesiyle
FP’nin kapat›lmas› istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde
açt›¤› dava, 2000 y›l›nda sürdü.

Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›s› Vural Savafl, 18 Ocak
günü Anayasa Mahkemesi’ne yapt›¤› sözlü
aç›klamada, öncelikle parti kapatmalar› zorlaflt›ran
SPY’nin 103. maddesinin 2. f›kras›nda yap›lan
de¤iflikli¤in Mahkeme taraf›ndan Anayasa’ya ayk›r›
oldu¤u gerekçesiyle iptal edilmesini istedi. FP
yöneticilerinin eylemlerinin RP yöneticilerinin
eylemlerinden daha afl›r› oldu¤unu öne süren
Baflsavc›, FP’nin RP’nin devam› oldu¤unun aç›k
oldu¤unu savunarak, FP’nin temelli olarak
kapat›lmas›n› istedi. Savafl, sözlü aç›klamas›n›n sonuç
bölümünde flöyle dedi:

“FP, Anayasa Mahkememizin kararlar›na ve
Anayasam›z›n yasaklay›c› hükümlerine adeta meydan
okuyor. Ancak unuttuklar› birfley var, cumhuriyetimizi
savunmakla görevli kurumlar›m›z› yozlaflt›rmak,
onlar›n zannetti¤i kadar kolay de¤il. Tüm bu
nedenlerle ve Anayasam›z›n 2, 24/son, 68, 69, 84,
Siyasi Partiler Kanunu’nun 78, 86 ve 87. maddeleri
gere¤ince FP’nin temelli kapat›lmas›na karar verilmesi
görüflünde oldu¤umuzu bilgilerinize arz ederim.”

25 Ocak günü de FP ad›na milletvekilleri Cemil Çiçek
ve Mehmet Ali fiahin Anayasa Mahkemesi’nde sözlü
savunma yapt›lar. Savunman›n›n ard›ndan aç›klama
yapan Çiçek, flunlar› söyledi:

“Davan›n FP’nin laiklik karfl›t› eylemlerin oda¤› haline
geldi¤i ve kapat›lan RP’nin devam› oldu¤u iddias›yla
aç›lm›flt›r. ‹çeride bu iddialar›n gerçe¤i yans›tmad›¤›n›,
delil bulunmad›¤›n› belirterek davan›n reddedilmesini
istedik. Kapatma davas›n›n aç›ld›¤› tarihin incelenmesi
durumunda hukuki de¤il konjonktürel nedenlere
dayand›¤› görülecektir. FP kanunlara nizamlara,
Anayasa’ya, demokratik sisteme inanm›fl bir partidir,
meflru bir partidir ve ana muhalefet partisi olarak
görevini yapmaktad›r”

Anayasa Mahkemesi Baflkanvekili Haflim K›l›ç, Nisan
ay›nda yapt›¤› aç›klamada, öncelikli olarak SPY’nin
103. maddesinde yap›lan de¤iflikli¤e itiraz›n
görüflülece¤ini belirterek, bu maddeye iliflkin
baflvurunun karara ba¤lanmas›n›n ard›ndan davan›n
esas›na iliflkin görüflmelerin yap›laca¤›n› bildirdi.

Davada ad› geçen Kayseri milletvekili Abdullah Gül,
Sivas milletvekili Abdullatif fiener ve ‹stanbul
milletvekili Nazl› Il›cak’›n Anayasa Mahkemesi’ne
“flah›s olarak savunma yapma” baflvurular›, Kas›m ay›
içinde reddedildi. Mahkemenin baflvurular›, “parti
kapatma davas› tüzel kiflili¤i ilgilendiren bir davad›r”
gerekçesi ile geri çevirdi¤i ö¤renildi.

Bu arada FP taraf›ndan haz›rlanarak Kas›m ay› içinde
TBMM Baflkanl›¤›’na sunulan bir yasa teklifinde de
SPY’nin 95. maddesine, “Kapat›lan partinin devam›
oldu¤u iddia edilen bir parti için bu Kanunun 104.
maddesine göre ifllem yap›l›r; ancak bu parti
hakk›nda, kurulufl belgelerinin ‹çiflleri Bakanl›¤›’na
tesliminden itibaren 30 gün geçtikten sonra devam›
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oldu¤u iddias› ile ifllem yap›lamaz, kapatma davas›
aç›lamaz” hükmünün eklenmesi öngörüldü.

Yasa önerisinin gerekçesinde, Anayasa’da temelli
kapat›lan bir partinin baflka bir ad alt›nda
kurulamayaca¤› hükmü bulundu¤una dikkat çekilerek,
“Dolay›s›yla konu herhangi bir partinin kurulmas›nda,
bu yeni partinin temelli kapat›lan bir siyasi partinin
devam› olarak kurulup kurulmad›¤›yla ilgili bir
konudur. Bu yüzden bu konunun bir partinin kuruluflu
an›nda incelenerek karara ba¤lanmas› gerekir.
Nitekim, bir partinin kuruluflunda tüzük ve
program›nda yasalara ayk›r› herhangi bir husus varsa
bunun da tespit edilerek partiye bildirilmesi böyle bir
süreye ba¤lanm›flt›r” denildi.

Ayn› günlerde koalisyon orta¤› partiler taraf›ndan
TBMM Baflkanl›¤›’na sunulan Anayasa de¤iflikli¤i
teklif paketinde parti kapatmalar› ile ilgili
düzenlemeleri içeren Anayasa’n›n 69. maddesinin de
de¤ifltirilerek, parti kapatmalar›n zorlaflt›r›lmas›
öngörüldü.

FP’nin kapat›lmas› istemiyle aç›lan davan›n
görülmesine 12 Aral›k günü Anayasa Mahkemesi’nde
baflland›. Anayasa Mahkemesi, Baflsavc›l›k taraf›ndan
gönderilen kasetlerin çözümünün yap›lmas› ve FP
Genel Baflkan› Recai Kutan taraf›ndan verilen SPY’nin
104. maddesinin iflletilmesi talebine iliflkin Yarg›tay
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n görüfllerinin al›nmas›na
karar verdi. Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› görevini
21 Ocak 2001 tarihinde b›rakacak olan Vural Savafl
ise kendisi görevden ayr›lmadan önce bu istemi
yerine getirmeyece¤ini aç›klad›. Böylece kapat›lma
davas›, 2001 y›l›na ertelenmifl oldu.

Bu arada Anayasa Mahkemesi, 12 Aral›k günü yapt›¤›
oturumda öncelikle “siyasi partilerin laiklik karfl›t›
eylemlerin oda¤› haline gelmelerinin ölçütlerini
s›ralayan ve parti kapatmay› güçlefltiren” SPY’nin
103/2. maddesini görüfltü. Anayasa Mahkemesi,
SPY’nin 103/2. maddesini, Yarg›tay Cumhuriyet
Baflsavc›s› Vural Savafl’›n iste¤i do¤rultusunda iptal
etti.3

Anayasa Mahkemesi’nin iptal etti¤i madde flöyle:

“Bir siyasi parti; birinci f›krada yaz›l› fiiller o partinin
üyelerince yo¤un bir flekilde ifllendi¤i ve bu durum o
partinin büyük kongre, merkez karar ve yönetim
kurulu veya TBMM’deki grup genel kurulu veya grup
yönetim kurulunca z›mnen (örtülü) veya aç›kça
benimsendi¤i yahut bu fiiller do¤rudan do¤ruya an›lan
parti organlar›nca kararl›l›k içinde ifllendi¤i takdirde,
söz konusu fiillerin oda¤› haline gelmifl say›l›r”

Karar uyar›nca, Anayasa Mahkemesi, bir partinin
laiklik karfl›t› eylemlerin oda¤› haline gelmesinin
kriterlerini, Anayasa’n›n 68/4. maddesindeki “Siyasi
partilerin eylemleri devletin demokratik ve laik
Cumhuriyet ilkelerine ayk›r› olamaz” fleklindeki
hükmüne göre kendisi belirleyecek. Anayasa

Mahkemesi, bu karar›yla ilk kez Anayasa’da say›lan
makam ve kifliler d›fl›nda kalan bir baflvuruyla iptal
karar› alm›fl oldu. Anayasa uyar›nca yasalar›n iptali
Cumhurbaflkan›, ana muhalefet partisi, Meclis üye tam
say›s›n›n beflte biri (110 milletvekili) ya da bir dava
vesilesiyle yerel mahkemeler istenebiliyor. Mahkeme,
Yarg›tay Baflsavc›s›’n›n baflvurusunu kabul ederek,
gelecekte yap›lacak baflvurular için de örnek bir karar
alm›fl oldu.

Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli karar›, 22 Aral›k
günü Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e girdi.
Anayasa’n›n 68/4 f›kras›nda yer verilen yasaklar
hakk›nda aç›klamalar yap›lan gerekçeli kararda, daha
sonra 69/6 f›krada, bu yasaklara (laiklik karfl›t›
eylemler dahil) ayk›r› hareket eden partinin
kapat›lmas›na, ‘ancak onun bu nitelikteki fiillerin
ifllendi¤i odak haline geldi¤inin Anayasa
Mahkemesi’nce tespit edilmesi halinde’ karar
verilece¤inin düzenlendi¤ine dikkat çekildi.

Bask›lar

Siirt’in Eruh Belediye Baflkan› Abdülhamit Nas, (FP)
22 Ocak günü gözalt›na al›nd›. Nas 26 Ocak günü de
Hizbullah örgütü ile ba¤lant›l› oldu¤u iddias› ile
tutukland›. Diyarbak›r DGM Savc›l›¤› taraf›ndan Mart
ay› bafl›nda aç›lan davada da Nas ve beraberindeki 10
kiflinin “yasad›fl› örgüt üyeli¤i” suçundan
cezaland›r›lmas› istendi. 30 Mart günü Diyarbak›r
DGM’de yap›lan duruflmada Nas ve beraberindekiler
beraat etti.

FP Genel Baflkan› Recai Kutan ve parti yöneticilerinin,
19 Mart günü gerçeklefltirilen Diyarbak›r Kongresi’nde
yapt›klar› konuflmalar nedeniyle DGM Savc›l›¤›
taraf›ndan bafllat›lan inceleme May›s ay› bafl›nda
takipsizlikle sonuçland›.

Kas›m ay› içinde FP ‹stanbul ‹l Baflkanl›¤› taraf›ndan
haz›rlanan “E¤itim Özgürlü¤ünü Kim Engelliyor”
yaz›l› afifl ‹stanbul Valili¤i taraf›ndan yasakland›.

Eme¤in Partisi (EMEP)

EMEP’in OHAL Bölgesi’nde bafllatt›¤› “Süleyman’lar
ölmesin, OHAL kald›r›ls›n”4 imza kampanyas›n›
yürüten Tunceli’nin Hozat ilçe yöneticileri Ali Han ve
Özdal Akbaba, 8 Ocak günü gözalt›na al›nd›. Han ve
Özbaba’n›n yan›nda bulunan imza metnine polisler
taraf›ndan el konuldu

‹mza kampanyas›n› yürüten Zülfü Y›ld›z ve Önder
Anar adl› EMEP üyeleri 15 Ocak günü Göktepe
köyünde askerler taraf›ndan gözalt›na al›nd›.

EMEP Ankara Yenimahalle ‹lçe Örgütü’nün 15 Ocak
günü yap›lacak kongresinin afifllerini asan Ziya
Do¤an, O¤uz Bozkufl ve Hüdaverdi Tutgun 13 Ocak
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3 Anayasa Mahkemesi, 1998 y›l›nda RP’nin kapat›lmas› davas›nda,
Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n iptal istemi bulunmad›¤› halde
SPY’nin 103/2. maddesini iptal etmiflti. 12 A¤ustos 1999 tarihinde ise
madde yeniden düzenlenmiflti. 



günü ö¤le saatlerinde gözalt›na al›nd›. Bat›kent Polis
Karakolu’na götürülen 3 EMEP’li akflam saatlerinde
serbest b›rak›ld›.

EMEP fianl›urfa ‹l Baflkan› Cuma ‹lbeyli, Gençlik
Komisyonu Baflkan› Sad›k Güleç, Sevgi Y›lmaz, Aysun
Aldemir, Mehmet K›c›r adl› ö¤retmenler ile Ferdane
Çak›r ve Kemal Budak adl› sa¤l›k çal›flanlar› hakk›nda
“izinsiz bildiri da¤›tt›klar› ve para toplad›klar›”
iddias›yla aç›lan dava, fianl›urfa Asliye Ceza
Mahkemesi’nde 3 fiubat günü yap›lan duruflmada
beraatla sonuçland›.

6 fiubat günü ‹stanbul Sar›gazi beldesinde EMEP 2.
Genel Kurulu’nun afifllerini asan bir grup jandarmalar
taraf›ndan zor kullan›larak engellendi. Olay s›ras›nda
gözalt›na al›nan EMEP üye ve yöneticileri a¤›r bir
biçimde dövüldü. Edinilen bilgiye göre olay flöyle
geliflti:

Ö¤le saatlerinde EMEP afifli asan bir gruba
jandarmalar müdahale etti. Jandarmalar, çevrede
bulunan insanlar›n kendilerine müdahale etmesi
üzerine, çevredeki kahvelere de bask›n yaparak çok
say›da kifliyi gözalt›na ald›. Jandarman›n bu s›rada
havaya atefl açt›¤› bildirildi. Gözalt›na al›nd›ktan
sonra Sar›gazi Jandarma Karakolu’na götürülenler
burada sopalarla a¤›r bir biçimde dövüldü.

Daha sonra olay› protesto etmek üzere Sar›gazi’de
izinli afifl asan EMEP yöneticileri de gözalt›na al›nd›.
Gözalt›na al›nan EMEP yönetici ve üyesi 22 kifli 7
fiubat günü Üsküdar Cumhuriyet Savc›l›¤›’na sevk
edildi. Olaylar s›ras›nda jandarmalar taraf›ndan a¤›r
bir biçimde dövülen ve hastaneye kald›r›lan Hüseyin
Genç’in adliyeye yaral› olarak getirildi¤i bildirildi.
Savc›l›kta EMEP’lilerin ifadesinin al›nmas› s›ras›nda
adliye koridorlar›nda ve bahçesinde bekleyen 20
kadar EMEP’li tartaklanarak gözalt›na al›nd›.

EMEP Maltepe (‹stanbul) ‹lçe Baflkan› Enver Delibafl,
EMEP üyeleri Arif fiakar, Murat Andiç, Hüseyin Genç,
Cemal Genç, Güngör Do¤an, fierife fiahin, Enver
Delibafl, Ebru Ünal ve Sevim Ça¤lar” “jandarmaya
direndikleri ve devlete hakaret ettikleri” iddias›yla
tutukland›. Avukat Vedat Korkmaz, EMEP’lilerin
gözalt›nda iflkence gördüklerini belirterek “EMEP’lilere
gözalt›nda iken gözleri ba¤lanarak iflkence yap›l›yor.
Daha sonra Adli Tabibe ç›kart›l›yor. Doktor ç›k›fl›nda
bu kez gözleri aç›k olarak daya¤a maruz kal›yorlar.
‹flkence nedeniyle de suç duyurusunda bulunaca¤›z”
dedi.

Tutuklananlar, Üsküdar A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
fiubat ve Mart aylar›nda yap›lan duruflmalarda tahliye
edildi. 

24 fiubat günü akflam saatlerinde ‹zmir’de EMEP 2.
Ola¤an kongresi afifllerini asan EMEP Bornova ‹lçe
Baflkan› Kemal Köro¤lu, Bar›fl Emiro¤lu, Dilek Ekrem,
Sinan Berk, Hasan Ataselim, A. Haydar Tuna
gözalt›na al›nd›.

Tunceli’nin Pertek ilçe belediyesindeki yolsuzluk
iddialar›yla ilgili EMEP Pertek ‹lçe Örgütü’nün
haz›rlad›¤› bildiriler,  OHAL Valili¤i taraf›ndan
yasakland›.

EMEP 2. Genel Kongresi’nin afiflleri fiubat ay›
sonlar›nda Kayseri Valili¤i taraf›ndan yasakland›.
Valili¤in “Emekçiler emperyalizme ve gericili¤e karfl›
birleflelim. Eme¤in Partisi Kongresi 5 Mart 2000”
yaz›l› afiflleri yasaklama gerekçesinde, “Siyasi parti
kongrelerinin umuma ait bir toplant› olmay›p, halk›
kongreye ça¤r› niteli¤inde bu afiflin as›lmas›n›n
hukuken mümkün olmad›¤› görülmektedir” denildi.

Amasya Valili¤i, EMEP Amasya ‹l Örgütü’nün Nisan
ay› ortalar›nda düzenlemeyi planlad›¤› flenli¤i
yasaklad›. Nisan ay› sonunda da EMEP Amasya ‹l
Baflkan› ‹smail Arslan, il yöneticileri Erhan Demirtafl
ve Bar›fl Mayda’n›n da aralar›nda oldu¤u 6 kifli, EMEP
bültenleri da¤›tt›klar› gerekçesi ile gözalt›na al›nd›.
Arslan d›fl›ndakiler ayn› gün Savc›l›¤a ç›kar›ld›ktan
sonra serbest b›rak›ld›. Arslan ise SPY’ye ayk›r›
davrand›¤› iddias›yla 1 y›ldan 5 y›la kadar hapis
cezas› istemiyle mahkemeye sevk edildi. Arslan, Sulh
Ceza Mahkemesi’nde yap›lan ilk duruflmada tahliye
edildi. 

EMEP ‹zmir Narl›dere ‹lçe Baflkan› Ahmet Gemici
hakk›nda yasak yay›n bulundurdu¤u gerekçesiyle
aç›lan dava 26 Nisan günü sonuçland›. Gemici’nin
EMEP’in “Eme¤e seslenifl” bültenlerini parti binas›nda
bulundurdu¤u gerekçesiyle yarg›land›¤› davan›n ‹zmir
3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde yap›lan duruflmas›nda,
Gemici, TCY’nin 526. maddesi uyar›nca 3 ay hapis 15
milyon lira para cezas›na mahkum edildi. Hapis
cezas› 90 milyon lira para cezas›na çevrildi.

Sosyalist ‹ktidar Partisi (S‹P)

‹stanbul ve Bursa’da, S‹P taraf›ndan haz›rlanan “Kanl›
siyasete son”, “‹dam cezas› derhal kald›r›lmal›d›r”
bafll›kl› bildirileri da¤›tan S‹P yönetici ve üyeleri 12
Ocak günü gözalt›na al›nd›. S‹P’ten yap›lan
aç›klamada, Ümraniye’de ‹lçe Baflkan› Oya Sönmez
ile 3 parti üyesinin gözalt›na al›nd›¤›, Kad›köy’de de
aralar›nda parti yöneticileri Erkin Özalp ile Noyan
Durna’n›n da bulundu¤u 15 S‹P üyesinin bir saat
gözalt›nda tutuldu¤u bildirildi. Bursa’da ise ‹l Baflkan›
Kenan Aktan’› gözalt›na alan polislerin, ‹zmir’e
gönderilen bildirilere kargo flirketinde el koydu¤u
kaydedildi.

6 Nisan günü ‹zmir’de “Bu memleket Demirel’den
kurtulmal›d›r” bafll›kl› bildirileri da¤›tan S‹P ‹zmir ‹l
Örgütü yöneticilerinden Zafer Erbay ile 9 S‹P üyesi
gözalt›na al›nd›. Ayn› bildiriyi da¤›tt›klar› için
Ankara’da 17, ‹stanbul’da da 6 S‹P üyesi gözalt›na
al›nd›.
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4 EMEP Pertek (Tunceli) ‹lçe Örgütü yöneticisi Süleyman Ekrem, 29
Kas›m 1999 tarihinde Tunceli’nin Pertek ilçesine ba¤l› Pirinçli
köyünde askerler taraf›ndan öldürülmüfltü. 



S‹P üyesi Cihan Yücel, 16 May›s günü parti bildirisi
da¤›tt›¤› iddias›yla sivil polisler taraf›ndan Bo¤aziçi
Üniversitesi’nde gözalt›na al›nd›. Yücel’in gözalt›na
al›nmas›ndan sonra polislerin Yücel’in evine bask›n
düzenledi¤i ve evde yapt›¤› arama sonucunda
eflyalar›n›n tahrip edildi¤i bildirildi. 17 May›s günü
tutuklanan Yücel’in 5 Nisan günü Bo¤aziçi
Üniversitesi’nde da¤›t›lan “Bu Memleket Demirel’den
Kurtulmal›d›r” bafll›kl› S‹P bildirisi ile
“cumhurbaflkan›na hakaret” etti¤i iddia edildi. Yücel
hakk›nda ‹stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
aç›lan davaya 20 Haziran günü baflland›. Mahkeme,
ilk duruflmada Yücel’in tahliyesine karar verdi.

25 Temmuz günü K›rflehir’de düzenlenen imza
kampanyas› nedeniyle parti binas›n› basan polisler,
Naz›m Hikmet’in kendi sesiyle okudu¤u fliir kasetleri,
flairin portresinin bulundu¤u kokartlar ve haftal›k
yay›mlanan ‘Sol’ dergilerine ‘suç aleti’ olduklar›
gerekçesiyle el koydu.

Naz›m Hikmet’in vatandafll›k hakk›n›n geri verilmesi
kampanyas› çerçevesinde imza toplayan S‹P’li
ö¤renciler, 15 Eylül günü Hacettepe Üniversitesi özel
güvenlik birimleri ve sivil polisler taraf›ndan gözalt›na
al›nd›.

Demokrasi ve Bar›fl Partisi (DBP)

25 Mart günü DBP’den yap›lan yaz›l› aç›klamada,
partinin birçok etkinli¤inin engellendi¤i belirtilerek,
partilerine yönelik engellemeler flöyle s›raland›:

“Van örgütünün kurulufl y›ldönümü ve 8 Mart Dünya
Kad›nlar Günü nedeniyle 11 Mart günü düzenlenmek
istenen flölen. ‹zmir örgütünün 21 Mart günü aç›k
havada düzenlemek istedi¤i Newroz fienli¤i. Adana
örgütünün düzenlemek istedi¤i Newroz etkinli¤i.
‹stanbul örgütünün parti binas›na ast›¤› “Yaflas›n
Newroz, Hiçbir fiey Özgürlükten Daha De¤erli
De¤ildir” pankart›na el konulmas›. Mersin örgütünün
düzenledi¤i Newroz fiöleni’nin Kürtçe flark› söylendi¤i
gerekçesi ile engellenmesi. Genel Merkez taraf›ndan
bast›r›lan Newroz afiflinin ‹stanbul, Diyarbak›r ve Van
Valilikleri taraf›ndan yasaklanmas›. Genel Sekreter
Yard›mc›s› Nevin ‹l’in Newroz’dan bir gün sonra
‹stanbul’da gözalt›na al›nmas›”

DBP Genel Baflkan› Y›lmaz Çaml›bel, Genel Sekreter
Yard›mc›s› Nevin ‹l, Merkez Yürütme Kurulu üyesi
Kurbani Demir, Parti Meclisi üyeleri Mehmet Baydar,
Yeter Polat, Songül Y›ld›z, Diyarbak›r ‹l Örgütü
yöneticileri Mehmet Eren ve Kemal Aras ile ‹ngilizce
yay›nlanan Turkish Daily News gazetesi muhabiri
Gülder Demir, 1 May›s günü Kürdistan Demokrat
Partisi’nin (PDK) daveti üzerine gittikleri Kuzey
Irak’tan dönüfllerinde, Habur S›n›r Kap›s›nda gözalt›na
al›nd›. Çaml›bel ve beraberindekiler ayn› gün serbest
b›rak›ld›lar. Y›lmaz Çaml›bel, J‹TEM elemanlar›
taraf›ndan 4 saat sorguland›klar›n› bildirdi.

Demokratik Bar›fl Hareketi (DBH)

Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n Demokratik Bar›fl
Hareketi’nin program›n›n Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’n›n
kald›r›lmas›na iliflkin bölümünün Anayasa’n›n 136. ve
SPY’nin 89. maddesine ayk›r› oldu¤u iddias›yla açt›¤›
kapatma davas›, Haziran ay› bafl›nda Anayasa
Mahkemesi taraf›ndan reddedildi. Mahkemenin red
gerekçesinde, “fiiddete baflvurmadan bir düflünceyi
aç›klamaktan baflka eylemi bulunmayan bir partinin
kapat›lmas› yanl›flt›r” ‹fadesine yer verilerek özetle
flöyle denildi:

“Partinin ‘Diyanet’in devlet kurumu olmaktan
ç›kar›lmas›n›’ savundu¤u için kapat›lmas›na gerekçe
yap›lmak istenen SPY’nin 89. maddesi, örgütlenme ve
düflünceyi aç›klama özgürlü¤ünü kullan›lamaz
duruma getiren bir s›n›rlama içeriyor.

Anayasa’n›n 13. maddesinde hak ve özgürlüklerin
demokratik toplum düzeninin gereklerine ayk›r› olarak
s›n›rland›r›lamayaca¤›n›n öngörülmesi, Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleflmesi’ne yap›lan aç›k bir yollama. Baflka
bir anlat›mla sözleflmeye 13. madde kapsam›nda
anayasal bir düzey kazand›r›lm›flt›r. Sözleflme,
demokratik devletlerin hak ve özgürlük konusunda
ortaklafla saptad›klar› referans normlar› içermekte. Bu
nedenle, 13. maddeyle demokratik toplum düzeninin
gereklerine yap›lan yollama, sözleflmenin
uygulanmas›n› zorunlu k›lar. Ayr›ca birbiriyle çeliflen
iki yasa aras›nda özel - genel ya da önceki-sonraki
yasa ayr›mlar› yap›larak Anayasa’ya aç›kça ayk›r› bir
yasaya öncelik tan›mak Anayasa’n›n üstünlü¤ü
ilkesiyle de ba¤daflmaz. Bu nedenle Anayasa’n›n 13.
maddesiyle uyum içinde olan sözleflmenin 10 ve 11.
maddeleri gere¤ince fliddete baflvurmadan bir
düflünceyi aç›klamaktan baflka eylemi bulunmayan
DBH’nin kapat›lmas› için yap›lan baflvurunun reddi
gerekir”

Gerekçede, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’nin
(A‹HS) 10 ve 11. maddelerinin siyasi partileri de
kapsayan örgütlenme ve düflünceyi aç›klama
özgürlü¤ünün s›n›rlar›n› belirledi¤i, Avrupa ‹nsan
Haklar› Komisyonu ve Divan›’n›n da kararlar›nda bu
konuda somut görüfllere yer verildi¤i belirtilerek,
“Buna göre bar›flç› yollar› amaç edinenlerin fliddete
baflvurmadan her ortamda düflüncelerini örgütlü ya da
örgütsüz ifade edebilmeleri demokratik toplum
düzeninin vazgeçilmez kofluludur. Bu düflünceler
hofla gitmeyen ya da toplumu rahats›z eder nitelikte
olabilir, ama yine de bunlar› engelleyen s›n›rlamalar
getirilemez” denildi.

Di¤er Partiler

Ölüm oruçlar›n› desteklemek amac›yla 12 Aral›k günü
Ankara K›z›lay’da yap›lan gösteriyi zor kullanarak
da¤›tan polisler daha sonra TS‹P Genel Merkezi’ne
bask›n düzenledi. Bask›nda, “parti genel merkezinde
yasad›fl› örgütlere ait pankartlar›n” bulundu¤u
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iddias›yla TS‹P Genel Baflkan› Turgut Koçak ile
Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Hasan Yavafl ve
Necmi Özyurda gözalt›na al›nd›. Koçak, Yavafl ve
Özyurda 20 Aral›k günü Ankara DGM taraf›ndan
“yasad›fl› örgüte yard›m” iddias›yla tutukland›.

Siirt’in Gökçeba¤ ilçesinde aralar›nda DYP’li Belediye
Baflkan› Behram Ayd›n’›n da bulundu¤u 20 kifli, 24
fiubat günü “PKK’ye yard›m ettikleri” iddias›yla
gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar 25 fiubat günü
serbest b›rak›ld›.

Tokat’›n merkeze ba¤l› Ya¤murlu Belediye Baflkan›
(CHP) Celal Y›lmaz, Encümen üyesi Hüseyin
Özseven, belediye memuru Ali Ayk›n, koruma
görevlisi R›za Demirer ve Pir Ali Yardo¤an 12 Aral›k
günü “yasad›fl› örgüte yard›m” iddias›yla tutukland›lar.

Samsun’da Newroz kutlamalar› s›ras›nda ÖDP
taraf›ndan as›lmak istenen “Kürt sorununun adil,
demokratik, siyasal çözümü için bar›fl” yaz›l› afiflin
mahkeme karar›yla toplat›lmas›n›n ard›ndan Merkez
‹lçe Baflkan› Mustafa Cengiz ve ilçe yöneticileri
hakk›nda cumhuriyet savc›l›¤› taraf›ndan soruflturma
aç›ld›.

2. SEND‹KALAR

Kamu Emekçileri Sendikalar› Konfederasyonu (KESK)

Uzun y›llard›r kamuoyunda yo¤un olarak tart›fl›lan
kamu görevlilerine sendika hakk› verilmesi, 2000
y›l›nda bir kez daha gündeme geldi. Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan ve
daha önce gündeme getirilen düzenlemelerden
önemli bir fark içermeyen yasa tasla¤›, fiubat ay›
ortalar›nda görüflleri al›nmak üzere iflçi ve iflveren
kesiminin temsilcilerine gönderildi. Taslak daha sonra
Bakanlar Kurulu’nda görüflülerek TBMM’ye
gönderildi.

“Kamu Görevlileri Sendika Yasa Tasar›s›”, 13 Nisan
günü TBMM Sa¤l›k, Aile, Çal›flma ve Sosyal ‹fller
Komisyonu’nda kabul edildi. Kamuoyundan gelen
tepkileri gözönüne alarak tasar›n›n amac›nda yeralan
“toplu görüflme” ifadesini, “toplu sözleflme” olarak
de¤ifltiren Komisyon, tasar›n›n 15. maddesinde
yeralan “sendika üyesi olamayacaklar” listesinden
emniyet görevlilerini ç›kard›. Komisyondan geçen
taslakta özetle flu düzenlemeler yap›ld›:

“Her hizmet kolunda en çok üyeye sahip sendika ile
bunlar›n ba¤l› olduklar› konfederasyonlar toplu
sözleflme yapmaya yetkili olacak. Toplu sözleflme en
geç 15 gün içinde sonuçland›r›lacak. Hizmet kolunda
yetkili olan sendikaya üye olmayan kamu görevlileri
dayan›flma aidat› ödemeyecek. Toplu sözleflmenin
tamamlanmas› için öngörülen süre içinde taraflar
anlaflamazlarsa, taraflardan biri üç gün içinde
Uzlaflt›rma Kurulu’nu toplant›ya ça¤›rabilecek”

Ancak, tasar› y›l içinde TBMM Genel Kurulu’nda ele
al›nmad›.

Bask›lar

Malatya’da, E¤itim-Sen fiube Baflkan› Ali Ekber
Baytemur, SES fiube Baflkan› Hasan Kald›k, BES fiube
Baflkan› Ahmet fiiflman ve Tar›m G›da-Sen fiube
Baflkan› Hasan ‹lhan, 29 fiubat günü gözalt›na al›nd›.
Sendika yöneticilerinin, Diyarbak›r Büyükflehir, Siirt
ve Bingöl belediye baflkanlar› ile HADEP Malatya
Merkez ‹lçe Baflkan› Zeki K›l›çgedik’in tutuklanmas›
üzerine, HADEP Malatya ‹l Örgütü’nü ziyaret ettikleri
için gözalt›na al›nd›klar› ö¤renildi. Sendika
yöneticileri akflam saatlerinde serbest b›rak›ld›.

KESK Genel Sekreteri Sevil Erol, 28 Haziran günü
Türkiye’ye geldi¤i Atatürk Havaalan›’nda gözalt›na
al›nd›.

E¤itim ve Bilim Emekçileri Sendikas› (E¤itim-Sen)

Y›lbafl› gecesi Nurhak’da gözalt›na al›nan E¤itim-Sen
Elbistan (Kahramanmarafl) Temsilcili¤i Yönetim Kurulu
üyesi Ali Orak, daha sonra tutukland›.

16 Ocak günü yap›lan EMEP Tunceli Pertek ‹lçe
Kongresi’ne kat›ld›klar› gerekçesiyle ‹lhami fiahbaz,
Turabi Ay, Adnan Yaflar, Cihan Sevim ve Nefle fiahbaz
adl› E¤itim-Sen yönetici ve üyeleri hakk›nda
soruflturma aç›ld›.

Diyarbak›r Milli E¤itim Müdürlü¤ü, E¤itim-Sen
Diyarbak›r flube Örgütlenme Sekreteri Hasan Kaçan’a
21 Aral›k 1999 tarihinde Medya TV’de yay›nlanan
“Nerin” adl› programa kat›larak Kürtçe e¤itim
hakk›nda konuflma yapt›¤› gerekçesiyle Mart ay›
bafl›nda bir y›l k›dem durdurma cezas› verdi. Kaçan,
bu karar›n ard›ndan da Amasya’n›n Gümüflhac›köy
ilçesine ba¤l› Köseli köyüne sürgün edildi.

E¤itim-Sen Baflkanlar Kurulu toplant›s›n›n ard›ndan 16
Nisan günü Diyarbak›r’da düzenlenmek istenen
miting, Valilik taraf›ndan yasakland›.

E¤itim-Sen Genel Baflkan› Kemal Bal, May›s ay›
sonlar›nda yapt›¤› aç›klamada, son dönemde
fianl›urfa, Diyarbak›r, Batman flubeleri faaliyetlerinin
keyfi flekilde engellendi¤ini, fianl›urfa fiubesi’nin iki
kez kapat›larak üyelerinin sürgün edildi¤ini bildirdi.
Bal, 23 May›s günü de Van fiubesi’nde yap›lan
aramada sendika binas›nda bulunan gazete, dergi ve
üye defterlerine el konuldu¤unu belirtti.

E¤itim-Sen Diyarbak›r fiubesi 7 Haziran günü polisler
taraf›ndan bas›ld›. Binada bulunan 43 kiflinin bir süre
mahsur kald›¤› bask›nda, büroda bulunan
bilgisayarlara el konuldu. E¤itim-Sen Diyarbak›r fiube
Baflkan› Hayrettin Altun, Hukuk Sekreteri Medeni
Alpkaya ile Mali Sekreter Vedat Kuflsever daha sora ev
ve iflyerlerine düzenlenen bask›nlarda gözalt›na
al›nd›lar. Hayrettin Altun, 17 Haziran günü yap›lacak
fiube Kongresi’nden bir gün önce de OHAL Valili¤i ve
Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n “ivedi” karar› ile görev
yapt›¤› Hürriyet ‹lkö¤retim Okulu’ndan Karaman’a
ba¤l› Bademli köyüne sürgün edildi.
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Kocaeli E¤itim-Sen fiubesi 28 Haziran günü resmi ve
sivil polisler taraf›ndan bas›ld›. Bask›nda binada
bulunan yönetim kurulu üyelerinin polisler taraf›ndan
tehdit edildi¤i bildirildi.

E¤itim-Sen Diyarbak›r fiubesi, 3 Ekim günü polisler
taraf›ndan bas›ld›. Bask›n›n, 5 Ekim Dünya
Ö¤retmenler Günü nedeniyle düzenlenmesi planlanan
flenlik nedeniyle yap›ld›¤› ö¤renildi. Bask›n s›ras›nda
sendika binas›nda bulunmayan yöneticiler görev
yapt›klar› okullardan gözalt›na al›nd›lar. E¤itim-Sen
Genel Örgütlenme Sekreteri Emirali fiimflek konuya
iliflkin aç›klamas›nda, Figen Aras, Nesip Gültekin,
Hüseyin Kaya, Müzeyyen Ak›nc›, Ali Erdemirci ve
Medeni Alpkaya adl› sendika yöneticilerinin gözalt›na
al›nd›¤›n› söyledi. fiube taraf›ndan düzenlenmek
istenen flenlik de Valilik taraf›ndan yasakland›. Valilik
yasaklamaya gerekçe olarak, flenlik davetiyelerinde
Kürtçe’nin de kullan›lmas›n› gösterdi. 

Gözalt›na al›nan sendika yöneticileri 5 Ekim günü
serbest b›rak›ld›, ancak Diyarbak›r Valili¤i taraf›ndan
görevden al›nd›lar. Valili¤in görevden almaya gerekçe
olarak, “‹zinsiz flölen düzenlemek istenilmesi ve
bast›r›lan davetiyelerde Kürtçe ifadelerin
kullan›lmas›n›” gösterdi¤i ö¤renildi.

Diyarbak›r DGM Savc›l›¤› da Kas›m ay› bafllar›nda
E¤itim-Sen Diyarbak›r fiube yöneticileri Figen Aras,
Nesip Gültekin, Hüseyin Kaya, Müzeyyen Ak›nc›, Ali
Erdemirci ve Medeni Alpkaya hakk›nda dava açt›.
‹ddianamede, ö¤retmenlerin davetiyelerin tek bir dille
de¤il, Türkçe ve Kürtçe’nin yan yana kullan›larak
yaz›lmas› nedeniyle “bölücülük propagandas›”
yapt›klar› gerekçesiyle cezaland›r›lmalar› istendi.

E¤itim-Sen Polatl› Temsilcili¤i Sekreteri 18 Eylül
gecesi evine yap›lan bask›nda gözalt›na al›nd›.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde KESK kararlar›
do¤rultusunda 7-11 Kas›m günleri aras›nda “tasarruf
kesintilerimizi geri istiyoruz” yaz›l› kokartlar takan
E¤itim-Sen’li ö¤retmenler hakk›nda soruflturma aç›ld›.

Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas› (SES)

8 Mart günü SES fianl›urfa yöneticileri Ramazan
Kaval, Ramazan Becerman ve Hikmet Erin
iflyerlerinde gözalt›na al›nd›. Daha sonra da SES
fiubesi’ne polisler taraf›ndan yap›lan bask›nda
sendikan›n afifllerine el konuldu.

SES eski Yönetim Kurulu üyesi Nazif Kaya, 9 Mart
günü ‹stanbul’da gözalt›na al›nd›.

SES Anadolu fiubesi ve Kartal SSK Hastanesi SES
Temsilcisi Dr. Ahmet Tellio¤lu 8 Mart günü evine
yap›lan bask›nda gözalt›na al›nd›. Tellio¤lu’nun daha
sonra da tutukland›¤› ö¤renildi.

“Türkiye ‹htilalci Komünistler Birli¤i (T‹KB) üyesi
olduklar› ve Gazi olaylar›n›n y›ldönümünde eylem
yapmaya haz›rland›klar›” iddias›yla SES Genel
Yönetim Kurulu eski üyesi Nazife Kaya ve Ayfle

K›l›ç’›n da gözalt›na al›narak tutukland›¤› ö¤renildi.
Nazife Kaya, Dr. Ahmet Tellio¤lu ve Ayfle K›l›ç
hakk›nda aç›lan dava, 25 Nisan günü ‹stanbul
DGM’de bafllad›. ‹lk duruflmada Tellio¤lu tahliye
edildi.

Ankara’da 18 ve 19 Nisan günleri evlerine yap›lan
bask›nlarda aralar›nda SES yöneticileri Dr. Süda
Koruk, Dr. ‹brahim Koruk, Zekine Dayan›kl›, Sad›k
Aydo¤an, Köksal Ye¤in ve Leyla Durmaz’›n da
bulundu¤u 8 kifli gözalt›na al›nd›. 

SES Malatya fiubesi’ne 9 Haziran günü yap›lan
bask›nda, afifl ve belgelere el konuldu.

‹flçi Sendikalar›

‹skenderun’da Bamak Kat› Yak›t Ambalaj Sanayi’nde
çal›flan 100 kadar iflçi 26 Aral›k 1999 tarihinde Petrol-
‹fl sendikas›na üye olduklar› gerekçesi ile y›lbafl›
gecesi ifllerinden at›ld›lar. ‹flçilere ihbar ve k›dem
tazminatlar›n›n da ödenmedi¤i belirtildi.

3 Mart günü Türkiye Petrolleri Anonim fiirketi’nin
özellefltirme ihalesinin yap›laca¤› saatlerde Hazine ve
D›fl ticaret Müsteflarl›¤› önünde toplanan 200 kadar
Türk-‹fl yöneticisi ve Petrol-‹fl üyesi çevik kuvvet
ekiplerinin sald›r›s›na u¤rad›.

19 Ocak günü Kocaeli Cumhuriyet Park›’nda toplan›p
bas›n aç›klamas› yapmak isteyen D‹SK üyelerine polis
müdahale etti. Bas›n aç›klamas›n› engelleyen polisler
Lastik-‹fl Kocaeli fiube Baflkan› ‹smail Gürel ve
yönetim kurulu üyeleri ile Emekli-Sen Kocaeli fiube
Baflkan› Osman Nuri fienol ve flube yöneticilerinden
oluflan 13 sendikac›y› gözalt›na ald›.

Kayseri’nin Develi ilçesindeki Asil deri fabrikas›nda
çal›flan 120 iflçi, Nisan ay› sonlar›nda Türk-‹fl’e ba¤l›
Deri-‹fl sendikas› üyesi olduklar› gerekçesiyle iflten
at›ld›. Fabrika önünde bekleyen iflçilere müdahale
eden güvenlik güçleri, Deri-‹fl Sendikas› Genel
Baflkanvekili Musa Servi’nin aralar›nda bulundu¤u 42
kifliyi gözalt›na ald›. 12 May›s günü de devam eden
direnifle müdahale eden jandarmalar, Ferhat Çoban,
Hayrullah F›rat, Osman Topal, Fatih fiimflek, Yunus
Yönet ve Atilla Reflit adl› iflçileri gözalt›na ald›.
Olaylar›n ard›ndan Musa Servi ve 42 iflçi hakk›nda
“güvenlik görevlilerine direndikleri” iddias›yla Develi
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde dava aç›ld›. 1 Haziran
günü bafllayan dava, 2000 y›l› içinde sonuçlanmad›.

Tekirda¤’›n Çorlu ilçesinde kurulu bir fabrikada Deri-
‹fl Sendikas›’na üye olduklar› gerekçesi ile iflten
ç›kart›lan iflçilere destek olmak amac›yla toplanan
iflçilere 30 Haziran günü polisler müdahale etti.
Müdahalede Deri-‹fl Sendikas› Genel Teflkilat ve
E¤itim Uzman› Hüseyin Akgül, Mali Sekreter Naciye
Özdemir ve çok say›da iflçi yaraland›. Bu arada Akgül,
Özdemir ve Sendika Uzman› Ayfle Topdemir 2
Temmuz günü tutukland›. Ancak avukatlar›n›n itiraz›
sonucu 6 Temmuz günü serbest b›rak›ld›. Çorlu’da
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incelelemelerde bulunan Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakan› Yaflar Okuyan’a sorunlar›n› anlatmak isteyen
aralar›nda Deri-‹fl Genel Baflkanvekili Musa Servi’nin
de bulundu¤u iflçiler, bir kez daha gözalt›na al›nd›.
Sendikac›lar, üç saat sonra serbest b›rak›ld›.

‹stanbul Tuzla tersanesi önünde iflten at›lmalar›
protesto amac›yla düzenlenen eyleme kat›lan Limter-
‹fl Sendikas› Genel Baflkan› Kaz›m Bak›fl, Genel
Sekreter Haluk Yap›c› ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakk›
Demiral 6 Temmuz günü gözalt›na al›nd›.

7 Eylül günü ücretlerini alamad›klar› için toplanan
Genel-‹fl üyesi 100 kadar iflçinin düzenledi¤i eylem,
polisler taraf›ndan engellendi. Polisler 15 iflçiyi
gözalt›na ald›.

Bal›kesir’e ba¤l› Kayapa Belde Belediyesi’nde çal›flan
8 iflçi, Mart ay›nda Genel-‹fl Sendikas›’na üye
olmalar›n›n ard›ndan önce iki ay ücretli izne, sonra 4
ay ücretsiz izne ç›kar›lmalar›n›n ard›ndan Ekim ay›
bafllar›nda da iflten at›ld›lar.

Ege Sa¤l›k Hastanesi’nde çal›flan 49 iflçinin ifline
Sa¤l›k-‹fl Sendikas›’na üye olduklar› için Ekim ay›nda
son verildi.

15 Kas›m günü Mu¤la termik santrallerinde inceleme
yapmak üzere bulunan al›c› firma temsilcilerini
santrale sokmak istemeyen iflçilere müdahale eden
polisler, Tes-‹fl Sendikas› Yata¤an fiube Sekreteri
Dinçer y›ld›z ile 16 iflçiyi gözalt›na ald›.

Türkiye Motorlu Tafl›t ‹flçileri Sendikas› (TÜMT‹S)

11 Mart günü OST‹M’deki Koç Ekspres ambar›na
yap›lan silahl› sald›r›da, Akdeniz ambar›nda çal›flan
Selim ‹çtüzer adl› iflçinin bafl›ndan vurularak öldü¤ü
bildirildi.

Akdeniz ambar› iflçilerinin Mart ay›nda yapt›klar›
direnifl nedeniyle TÜMT‹S Ankara fiubesi Baflkan›
Nurettin K›l›çdo¤an’›n da bulundu¤u 21 iflçi ve
sendika yöneticisi hakk›nda “ifl hürriyetini bozduklar›”
iddias›yla Nisan ay› bafl›nda dava aç›ld›. Ankara
Asliye Ceza Mahkemesi’nde 20 Haziran günü yap›lan
duruflmada beraat karar› verildi.

TÜMT‹S ‹zmir fiube Baflkan› Hasan Yay›k ve Mali
Sekreter Cafer Kömürcü, 6 Temmuz günü Denizli’de
gözalt›na al›nd›. TÜMT‹S Genel Baflkan› Sabri Topçu
yapt›¤› aç›klamada, Yay›k ve Kömürcü’nün,
Denizli’de sürdürdükleri sendikal çal›flmalar nedeniyle
gözalt›na al›nd›¤›n› bildirdi.

Adana Hac› Sabanc› Organize Sanayi Bölgesi’ndeki
EXSA fabrikas›nda Haziran ay›nda bafllat›lan grevi
engellemek amac›yla fabrikaya getirilen grev k›r›c›
iflçilerle, grevci iflçiler aras›nda 17 A¤ustos günü
tart›flma ç›kt›. Grev k›r›c› iflçilerin flikayeti üzerine
TÜMT‹S Adana fiube Baflkan› Nazmi ‹ncesoy ve befl
iflçi gözalt›na al›nd›. Nazmi ‹ncesoy’un tart›flma
s›ras›nda fabrikada olmad›¤› ö¤renildi.

22 Aral›k gecesi TÜMT‹S Genel Baflkan› Sabri
Topçu’nun evi polisler taraf›ndan Mahkeme izni
olmaks›z›n bas›larak arama yap›ld›.

3. DERNEK VE VAKIFLAR

Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i (ÇHD) ‹stanbul fiube
Baflkan› Avukat Murat Çelik, “adliyeye hakaret etti¤i”
iddias›yla yarg›land›¤› Beyo¤lu 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’ndeki davan›n 3 May›s günü yap›lan
duruflmas›nda “delil yetersizli¤i” gerekçesiyle beraat
etti. Çelik, 13 Aral›k 1998 tarihinde ‹nsan Haklar›
Evrensel Bildirgesi’nin 50. y›ldönümü nedeniyle ‹HD
‹stanbul fiubesi taraf›ndan düzenlenen bir panelde
yapt›¤› konuflmada, “faflist DGM” sözleri nedeniyle
yarg›lan›yordu.

Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’nde 1999 y›l›nda 10
mahkumun ölümüyle sonuçlanan olaylarla ilgili bildiri
da¤›tt›klar› iddias›yla haklar›nda dava aç›lan ÇHD
‹stanbul fiube Baflkan› Murat Çelik ve 5 avukat
Beyo¤lu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde aç›lan davan›n
ilk duruflmas›nda suçun unsurlar› oluflmad›¤›
gerekçesiyle beraat etti.

Diyarbak›r’da bulunan Dicle Kad›n Kültür Merkezi
May›s ay› ortalar›nda Diyarbak›r Valili¤i’nin karar› ile
süresiz olarak kapat›ld›. Merkez Baflkan› Saniye Varl›,
30 kadar polisin Valilik karar› üzerine kültür
merkezine gelerek kendilerini ve ba¤lama kursu için
kay›t yapt›rmak üzere gelenleri “Buraya bir daha
gelirseniz, kafan›z› k›rar›z” sözleri ile tehdit ettiklerini
belirtti. Varl›, kapatma karar› için “anadilde e¤itim”
kampanyas›n›n gerekçe gösterildi¤ini bildirdi.

Diyarbak›r Valili¤i, May›s ay› ortalar›nda Meteris
Kültür Merkezi’nin sürekli olarak kapat›lmas› karar›
verdi. Merkez yöneticilerinden Remzi Y›ld›r›m, kararla
ilgili olarak merkeze gelen polislerin “PKK’nin 7.
Kongresi kararlar› do¤rultusunda faaliyet yürütüldü¤ü”
gerekçesiyle faaliyetlerini durdurdu¤unu bildirdi.

1 Haziran günü ‹stanbul’da bulunan Gençlik ve Kültür
Merkezi’ni basan polisler 28 kifliyi gözalt›na ald›.

Haziran ay› bafl›nda ‹stanbul’da bulunan Yüz Çiçek
Açs›n Kültür Merkezi’ne bask›n düzenleyen polisler,
merkezde bulunan Ercan Konuklu’yu gözalt›na ald›.

Emek Kültür Merkezi’nden yap›lan aç›klamada, 9
A¤ustos günü Gebze Cezaevi’ni ziyarete giden
Zekeriya Gürsöz, Özlem Y›lmaz ve Bar›fl Y›lmaz adl›
çal›flanlar›n›n yanlar›nda bulunan “Devletin Cezaevi
Öldürme Özgürlü¤ü-2 Hücrelere Girmeyece¤iz
Direnece¤iz” bafll›kl› broflür gerekçesi ile gözalt›na
al›nd›klar› bildirildi.

21 Eylül günü Fethullah Gülen hakk›nda açt›klar›
davaya kat›lan PSAKD Genel Baflkan› Ali Balk›z,
E¤itim ve Örgütlenme Sekreteri Timurtafl Özmen,
derne¤in genel merkez ve flube yöneticileri ‹stanbul
Ba¤c›lar Adliyesi önünde bas›n aç›klamas› yapmak
isterken polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›.

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2000 Örgütlenme Özgürlü¤ü

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› 221



Yarg›tay 9. Ceza Dairesi, 15 fiubat günü Tunceli
Kültür ve Dayan›flma Derne¤i hakk›ndaki kapatma
karar›n› onaylad›. Karar›n ard›ndan derne¤in ‹stanbul
Kartal, Kad›köy ve Ümraniye flubeleri de mühürlendi.
Dava, Dernek Baflkan› Selman Yeflilgöz’ün 1996
y›l›nda derne¤in kongresinde yapt›¤› konuflma nedeni
ile Fatih 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde aç›lm›flt›. 18
Kas›m 1999 sonuçlanan davada, Dernekler
Kanunu’na muhalefet edildi¤i, derne¤in kurulufl amac›
d›fl›nda faaliyet gösterdi¤i gerekçesi ile Yeflilgöz ve
dernek üyesi Ali Müfit’e 1 y›l hapis cezas› verilmiflti.

Ankara Valili¤i, kapat›lan Tuncelililer Sosyal Kültür
Yard›mlaflma ve Dayan›flma Derne¤i taraf›ndan
aç›lmak istenen dil kursunu, Milli E¤itim
Müdürlü¤ü’nden izin al›nmad›¤› gerekçesiyle
yasaklad›.

20 May›s günü polisler taraf›ndan bas›lan ‹zmir
Tunceliler Kültür ve Dayan›flma Derne¤i, üye olmayan
kiflilerin bulundu¤u gerekçesiyle ‹zmir Valili¤i
taraf›ndan 7 gün süreyle kapat›ld›.

‹flsizlik ve Pahal›l›¤a Karfl› Savafl Derne¤i Baflkan›
Safiye Erdo¤an, yöneticiler Hüsne Aslan, Fikri Taflk›n,
Erdal Kopan ve Ahmet Tahsin Telci, Ercan
Küçükosmano¤lu ve Hakan Aslan hakk›nda, 1999 y›l›
sonunda Sosyal Güvenlik Yasa Tasar›s›’na karfl›
düzenledikleri bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan “izinsiz
bildiri da¤›tt›klar›” gerekçesiyle 2000 y›l› içinde Eyüp
1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava aç›ld›.

Dernek hakk›nda tüzü¤ünde yer alan “iflçi s›n›f›” ve
“emekçi halk” sözleri nedeniyle kapat›lmas› istemiyle
Fatih 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde aç›lan davaya
da y›l içinde devam edildi.

Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nün, Kürt Kültür ve
Araflt›rma Vakf›’n›n kapat›lmas› istemi ile açt›¤›
davaya 16 fiubat günü Beyo¤lu 3. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde baflland›. Vakf›n avukat› Kamber
Soypak, vakf›n yöneticileri hakk›nda ayn› gazete ilan›
nedeniyle aç›lan davan›n ilk duruflmada beraatla
sonuçland›¤› hat›rlatt›. (Bkz. Kürt Sorunu)

Vakf›n ‹sveç Upsala Üniversitesi’ne burslu ö¤renci
göndermesinin ve Stockholm Kürt Kültür Vakf› ile
iliflki kurmas›n›n yasalara ayk›r› oldu¤u iddias› ile
aç›lan dava, y›l içinde sonuçlanmad›.

Zehra E¤itim ve Kültür Vakf› Van fiubesi, 29 fiubat
günü polisler taraf›ndan bas›ld›. Vakfa ait çeflitli
belgelere el koyan polisler, bask›n›n ard›ndan fiube
Baflkan› Muzaffer Van ve üyesi G›yaseddin fiimflek’i
ö¤retmenlik yapt›klar› okullara giderek gözalt›na ald›.
Van ve fiimflek ayn› gün geç saatlerde serbest
b›rak›ld›.

Göç Edenler Sosyal Yard›mlaflma ve Kültür Derne¤i
(Göç-Der)

Göç-Der ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu üyeleri
hakk›nda “bölücülük yapt›klar›” iddias›yla aç›lan

dava, ‹zmir 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 22 fiubat
günü yap›lan duruflmada beraatla sonuçland›.
Savc›n›n beraat istemini yerinde bulan Mahkeme,
dernek yöneticilerinin beraat›na karar verdi.

Göç-Der ‹zmir fiubesi, dernek binas›nda “üye
olmayan” kifliler oldu¤u gerekçesiyle 21 Haziran günü
Valilik taraf›ndan 3 gün süre ile kapat›ld›.

Mart ay› içinde Göç-Der Baflkan› Mahmut Özgür ve
10 dernek yöneticisi hakk›nda üç ayr› dava aç›ld›.
Mahmut Özgür ve dernek yöneticileri hakk›nda ilk
dava, göç edenlerin köylerine dönme isteklerinin yer
ald›¤› dilekçeleri kaymakaml›k ve savc›l›¤a
bildirmeyerek, TBMM’ye göndermeleri nedeniyle
“Dernekler Yasas›na muhalefet ettikleri” iddias›yla
aç›ld›. ‹ddianamede, Dernek Baflkan› Mahmut Özgür,
yönetim kurulu üyeleri Mehmet Avc›, Duran Boztepe,
Semra O¤uz, Zübeyit Avras, Timur Beyköylü,
Ramazan Ay, Emin Demirtafl, Ahmet Demir,
Süleyman Y›ld›z ve Pakize Erifl’in hapis cezas›na
mahkum edilmesi istendi.

Göç-Der Bülteninin Aral›k 1998, Mart-fiubat 1999
tarihli say›lar›nda “orduya hakaret edildi¤i” iddias›yla
TCY’nin 159. maddesi uyar›nca aç›lan dava, Fatih 5.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Bültenin Yaz›iflleri Müdürü Lütfi Da¤, bültende yer
alan haberlerde ad› geçen Melahat ‹ncedursun,
Hikmet K›l›çaslan ve di¤er göç ma¤durlar› hakk›nda
bir dava da ‹stanbul A¤›r Ceza Mahkemesi’nde aç›ld›.
‹ddianamede, Da¤, ‹ncedursun, ve K›l›çaslan’›n
“bölücülük propagandas› yapt›klar›” gerekçesiyle
TMY’nin 8. madde uyar›nca cezaland›r›lmalar›
istendi.

Göç-Der Genel Sekreteri Pakize Erifl, 15 A¤ustos günü
‹stanbul Esenler semtindeki evine bask›n düzenleyen
polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›.

Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM)

Yasak yay›n bulundurduklar› ve örgüt propagandas›
yapt›klar› iddias›yla 1999 y›l›n›n Kas›m ay›nda
gözalt›na al›nan MKM Mersin fiube Baflkan› Revze
Öngel, flube yöneticileri Ayten Paflin, Kendal fiahin ve
Arzu Kaya’n›n Adana DGM’de yarg›lanmalar›na 2000
y›l›nda baflland›. 

MKM Mersin fiubesi, 12 Temmuz günü polisler
taraf›ndan bas›ld›. Adana DGM Savc›l›¤›’n›n talimat›
do¤rultusunda yap›ld›¤› ö¤renilen bask›nda, 20 kifli
gözalt›na al›nd›. Arama s›ras›nda polisler taraf›ndan
tartaklanan fiube Müdürü Servet Özkan önce
hastaneye, ard›ndan Mersin Emniyet Müdürlü¤ü’ne
götürüldü. Bina daha sonra mühürlendi. Gözalt›na
al›nanlardan 6 çocuk ayn› gün, 11 kifli ise 14
Temmuz günü savc›l›k taraf›ndan serbest b›rak›ld›.
Servet Özkan, yöneticiler Cezmi Ark›fl ve R›fat Duman
ise tutukland›. Bu arada Mersin fiubesi 28 ve 29
Temmuz günleri de polisler taraf›ndan arand›.
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Adana DGM, Servet Özkan, Cezmi Ark›fl ve R›fat
Duman hakk›nda “yasad›fl› örgüte yard›m” iddias›yla
dava açt›. Özkan, Ark›fl ve Duman’›n TCY’nin 169.
maddesi uyar›nca cezaland›r›lmas› ile aç›lan dava, 3
Ekim günü Adana DGM’de bafllad›. ‹lk duruflmada
Cezmi Ark›fl tahliye edildi. 

MKM’nin ‹stanbul’daki merkezi ile baz› flubeleri 29
Temmuz günü Adana DGM Savc›l›¤›’n›n talimat›yla
bas›ld›. Bask›nlarda 41 kifli gözalt›na al›nd›. MKM’nin
‹stiklal caddesindeki merkezi ile Tarlabafl› semtindeki
flubesine düzenlenen bask›nda çok say›da kaset, kitap,
video kaseti ve dokümana el koyan polisler aralar›nda
4 Frans›z turistin de oldu¤u 39 kifliyi gözalt›na ald›.
MKM ‹zmir fiubesi’ne düzenlenen bask›nda da fiube
Müdürü Hamide Yüksel ve fiahin Akyüz gözalt›na
al›nd›. 

MKM’nin ‹stanbul Merkez ve Tarlabafl›’nda bulunan
binalar›na 4 Eylül günü polisler taraf›ndan bask›n
düzenlendi. Bask›nda, Nurcat Turgut adl› MKM
çal›flan›, hakk›nda aç›lan bir davada verilen tutuklama
karar› nedeniyle gözalt›na al›nd›. 

Ö¤renci Dernekleri

“Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co¤rafya
Fakültesi’nde çeflitli tarihlerde gösteri düzenledikleri
ve DHKP-C üyesi olduklar›” iddia edilen Türkiye
Ö¤renci ve Gençlik Dernekleri Federasyonu (TÖDEF)
üyesi 30 ö¤renci hakk›nda aç›lan dava 7 Mart günü
sonuçland›. Ankara DGM’de görülen davada, 16
ö¤renci 3 y›l 9’ar ay hapis cezas›na mahkum edildi.
14 ö¤renci ise beraat etti.

Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi Ö¤renci Derne¤i’nin
faaliyetleri, May›s ay› bafl›nda Ola¤anüstü Hal Bölge
Valili¤i taraf›ndan 3 ay süreyle durduruldu. Bölge
Valili¤i taraf›ndan derne¤e gönderilen yaz›da,
derne¤in faaliyetinin Ola¤anüstü Hal Yasas›’n›n 11.
maddesi uyar›nca durduruldu¤u belirtildi. Dernek,
Aral›k ay›nda da Van Cumhuriyet savc›l›¤› taraf›ndan
kapat›ld›. Derne¤in, Valili¤in suç duyurusu nedeniyle
idare mahkemesinde aç›lan kapatma davas›
sonuçlan›ncaya kadar kapat›ld›¤› ö¤renildi. Kapatma
karar›n› uygulamak üzere 8 Aral›k günü derne¤e gelen
polislerin, içeride bulunan dernek yöneticilerini zor
kullanarak binadan ç›kard›¤› bildirildi.

Ayn› dönemde Diyarbak›r Dicle Üniversitesi Ö¤renci
Derne¤i de OHAL Valili¤i taraf›ndan üç ay süreyle
kapat›ld›. 17 A¤ustos günü dernek binas›n›n
kap›s›ndaki mühür, dernek yöneticileri taraf›ndan
polis nezaretinde söküldü. Mührün sökülmesinden
sonra polisler, yanlar›nda getirdikleri 3 ayl›k yeni
kapatma karar›n› dernek yöneticilerinden S›racettin
Irmak’a imzalatt›rarak, dernek kap›s›n› yeniden
mühürlediler. Kas›m ay› ortalar›nda da derne¤in
faaliyetleri bir kez daha OHAL Kanunu gerekçe
gösterilerek üç ay süre ile durduruldu.

Halkevleri

Zonguldak’›n Kilimli beldesinde faaliyet gösteren
Halkevi, 29 Ocak gecesi kundakland›. Halkevi
Baflkan› Hüsnü Haz›r, binaya giren kifli ya da kiflilerin
üye kay›t fifllerini, üye kimliklerini ve baz› evraklar›
tahrip ettiklerini ve k›smen yakt›klar›n› bildirdi.

Ankara Mamak Halkevi’nin üç üyesinin 8 fiubat günü
Valilik’ten izin al›nan afiflleri da¤›tt›klar› gerekçesi ile
gözalt›na al›narak, Yavuz Sultan Karakolu’nda 17 saat
süre ile sorguland›klar› bildirildi.

Hatay’›n Samanda¤ ilçesinde bulunan Halkevi, 2000
y›l›n›n ilk alt› ay›nda iki kez üçer gün süre ile
kapat›ld›.

Mamak Halkevi Temmuz ay› içinde Ankara Valili¤i
taraf›ndan 20 gün süreyle kapat›ld›. 

Tutuklu Yak›nlar› Dernekleri

TUAD’dan yap›lan yaz›l› aç›klamada, 10 Mart günü
dernek merkezine gelen polislerin Emine Ça¤layan
adl› kifliyi gözalt›na ald›klar› ve 6 dernek bültenlerine
de el koyduklar› bildirildi.

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yard›mlaflma ve
Dayan›flma Derne¤i (THAY-DER) Diyarbak›r fiubesi
OHAL Yasas› uyar›nca Ekim ay› içinde 3 ay süreyle
kapat›ld›.

Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’nde 26 Eylül 1999
tarihinde 10 kiflinin ölümüyle sonuçlanan olaylar›n
anlat›ld›¤› kitab› yay›nlayan Tutuklu Aileleri ve ‹nsan
Haklar› ‹çin Dayan›flma Yard›mlaflma Derne¤i
(T‹YAD) Baflkan› Ayfle Betül Göko¤lu, yönetim kurulu
üyeleri Mehmet Bak›r, Alaaddin U¤rafl ve Yalç›n Savc›
hakk›nda “yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k ettikleri”
iddias›yla Ankara DGM’de aç›lan dava, 21 Eylül günü
bafllad›. 2000 y›l› içinde sonuçlanmayan davada Ayfle
Betül Göko¤lu, Mehmet Bak›r, Alaaddin U¤rafl ve
Yalç›n Savc› hakk›nda TCY’nin 169. maddesi uyar›nca
3’er y›l 9’ar ay hapis cezas› isteniyor.

Milli Gençlik Vakf› (MGV)

Anayasa Mahkemesi taraf›ndan kapat›lan RP’nin
Genel Baflkan› Necmettin Erbakan ile RP, MGV ve
Müstakil Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i (MÜS‹AD)
yöneticilerinin de aralar›nda bulundu¤u 28 kifli
hakk›nda “din temeline dayal› bir devlet kurmak için
çal›flt›klar›” iddias›yla aç›lan davaya 10 May›s günü
Ankara DGM’de devam edildi. 

18 Aral›k günü yap›lan duruflmada Mahkeme, g›yabi
tutuklu san›klar Hasan Hüseyin Ceylan, fievki Y›lmaz
ve ‹brahim Halil Çelik’in yakalanmalar› için yaz›lan
müzekkere yan›tlar›n›n beklenmesine karar verdi. Y›l
içinde sonuçlanmayan dava, 2001 y›l›na ertelendi.

“fieriatç› militanlar yetifltiren kurumlar” oldu¤u
gerekçesiyle MGV ve MÜS‹AD’›n da kapat›lmas›
istenen iddianamede, RP eski Genel Baflkan
Yard›mc›s› Ahmet Tekdal ile eski milletvekilleri fievki
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Y›lmaz, Hasan Hüseyin Ceylan ve ‹brahim Halil Çelik
hakk›nda, TCY’nin 146. maddesi uyar›nca ölüm
cezas› isteniyor.

Davada, TCY’nin 146/3 ve TMY’nin 5. maddesi
uyar›nca 7 y›l 6’flar aydan 22 y›l 6’flar aya kadar a¤›r
hapis cezalar›na mahkum edilmeleri istenen san›klar›n
adlar› da flöyle:

Ali Nabi Koçak, ‹mdat Kaya, Erol Yarar, Ali
Bayramo¤lu, Ahmet Akgül, Süleyman Mercümek,
Adnan Demirtürk, Nevzat Laleli, 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.

MGV’nin 29’u Bursa il merkezinde 12’si de
ilçelerinde bulunan toplam 41 flubesi, 3 Haziran günü
“izinsiz aç›ld›klar›” gerekçesi ile polisler taraf›ndan
kapat›ld›.

MGV’nin ‹stanbul Fatih’teki ilçe merkezi ve 38 irtibat
bürosu, 21 Haziran günü polisler taraf›ndan
düzenlenen bask›nlar sonras›nda Vak›flar
Yönetmeli¤i’ne ayk›r› faaliyet düzenledikleri iddias› ile
mühürlendi. fiubelerdeki kaset ve dokümanlara da el
konuldu. Vak›f görevlilerinden ‹mdat Kaya’n›n yapt›¤›
konuflmalarda “Cumhuriyete ve Atatürk’e hakaret
etti¤i” iddias›yla arand›¤› bildirildi.

13 Eylül günü MGV’nin ‹stanbul fiubesi’ne, 14 Eylül
günü de Ankara ve Kayseri fiubelerine polisler
taraf›ndan düzenlenen bask›nlar sonras›nda flubeler
kapat›ld›.

MGV’nin ‹zmit, A¤r› ve ‹zmir flubeleri de 16-17 Eylül
günlerinde polisler taraf›ndan kapat›ld›. Daha sonra
da s›ras› ile Bal›kesir, Batman, Karasu (Sakarya),
Sapanca (Sakarya), K›rflehir, Antalya, Erzurum,
Gaziantep ve Nevflehir flubeleri kapat›ld›. Vak›flar
Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
FP’ye yak›nl›¤› ile bilinen MGV flubelerinin “devam
eden davalar sonuçlan›ncaya kadar ‘tedbir’ amac›yla
kapat›ld›¤›” bildirildi. 

MGV, 22 Eylül günü Vak›flar Genel Müdürlü¤ü
Ankara Bölge Müdürlü¤ü’nün flubelerini geçici olarak
kapatma ifllemi ile kapatmaya dayanak olan
yönetmeli¤in bir maddesinin iptali ve yürütmenin
durdurulmas› istemiyle, Dan›fltay’da dava açt›.

MGV’nin avukat› Süleyman Ünlü taraf›ndan
Dan›fltay’a verilen dava dilekçesinde, MGV’ye ba¤l›
60 flubenin geçici olarak kapat›lmas›na iliflkin Vak›flar
Genel Müdürlü¤ü Ankara Bölge Müdürlü¤ü’nün 4
Eylül 2000 tarihli iflleminin dayana¤›n›n, ‘Türk
Medeni Kanununa Göre Kurulu Bulunan Vak›flar›n
fiube, Temsilcilik ve ‹rtibat Bürosu Açmas›,
Denetlenmesi ve Kapat›lmas› ile ‹lgili Yönetmelik’in
26. maddesi oldu¤unu belirtildi. Yönetmeli¤in 26.
maddesinin Medeni Kanun’a ayk›r› oldu¤u savunulan
dava dilekçesinde, MGV’nin kapat›lmas› istemiyle
aç›lan davan›n adli yarg›da devam etti¤i kaydedildi.
MGV flubelerinin kapat›lmas›yla, “içindeki mallar›n
harap olaca¤›” savunulan dilekçede, öncelikle dava
konusu ifllem ve yönetmeli¤in 26. maddesinin
yürütmesinin durdurulmas›, ard›ndan, iptali istendi.
Dan›fltay’da aç›lan dava, 2000 y›l› içinde
sonuçlanmad›.
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‹nsan haklar› savunucular›na yönelik bask› ve
sald›r›lar 2000 y›l›nda da sürdü. ‹nsan haklar›
savunucular›na yönelik bask›lardan en çok etkilenen
kurulufl 2000 y›l›nda da ‹HD oldu. ‹HD eski Genel
Baflkan› Ak›n Birdal 28 Mart günü 1995 ve 1996
y›llar›nda yapt›¤› konuflmalar› nedeniyle verilen hapis
cezas›n›n kesinleflmesi üzerine cezaevine girdi. Y›l
içinde ‹HD’nin Van, Gaziantep ve Malatya flubeleri
süresiz, Diyarbak›r ve Konya flubeleri ise geçici olarak
kapat›ld›. Mazlum-Der’in Malatya flubesi 2000 y›l›nda
da kapal› kald›. ‹nsan haklar› kurulufllar›nda çal›flanlar
yapt›klar› konuflmalar, bas›n aç›klamalar› nedeniyle
yarg›land›lar. 

8.1. ‹nsan Haklar› Derne¤i (‹HD)

Ak›n Birdal’a Suikast Davas›

Ak›n Birdal’a 12 May›s 1998 tarihinde düzenlenen
suikast giriflimi nedeniyle 17 kiflinin yarg›land›¤›
davan›n gerekçeli karar› fiubat ay› bafl›nda aç›kland›.
Sald›r›y› gerçeklefltiren Türk ‹ntikam Tugay› (T‹T)
örgütünün “kurucusu” oldu¤u iddia edilen Cengiz
Ersever’in, sald›r› emrini “Yeflil” kod adl› Mahmut
Y›ld›r›m’dan ald›¤› belirtilen gerekçeli kararda, T‹T’in
kuruluflu ayr›nt›l› bir biçimde anlat›ld›. Kararda,
Cengiz Ersever’in Tunceli’de görev yapt›¤› 1994-1995
y›llar›nda Mahmut Y›ld›r›m’la tan›flt›¤› belirtilerek,
Y›ld›r›m arac›l›¤›yla tan›d›¤› Mehmet Cemal
Kulaks›zo¤lu ve Semih Tufan Gülaltay’la birlikte T‹T’i
kurduklar› iddia edildi. 

Ankara DGM’de 29 Aral›k 1999 tarihinde sona eren
davada, Cengiz Ersever 18 y›l 10 ay 20 gün, Semih
Tufan Gülaltay 19 y›l 2 ay 3 gün, Hasan Hasano¤lu
19 y›l 2 ay, suikastç› Bahri Eken 19 y›l 2 ay, suikastç›
Kerem Deretarla 12 y›l 2 ay 20 gün, Cemal
Kulaks›zo¤lu 19 y›l 2 ay, Demir Demirok 10 y›l 10 ay,
Selçuk Gürz 9 y›l 2 ay, Ekrem Santulu 1 y›l 8 ay hapis
cezas›na mahkum edilmiflti. “Yasad›fl› örgüte üye
olduklar› ve sald›rganlara yard›m ettikleri”
suçlamas›ndan beraat eden Mehmet Furkan Ek ve
Nam›k Zihni Ozansoy da “esrar bulundurmak” ve
“ruhsats›z silah tafl›mak” suçlar›ndan 10’ar ay hapis
cezas›na mahkum edilmifllerdi. Davada, Ahmet Fulin,
Cem Kadir, Cengiz Kördeve, Oya Kaya, Ayfer Çakar
ve Nejat Algan ise beraat etmiflti. 

Suikast davas›n›n Haziran ay›nda görülen temyiz
duruflmas› sonucunda Yarg›tay 1. Ceza Dairesi,
san›klardan Selçuk Gürz’e verilen 9 y›l 2 ay hapis
cezas›n› “delil yetersizli¤inden beraat etmesi
gerekti¤i”, Ekrem Santulu’ya verilen 1 y›l 8 ay hapis
cezas›n› da “cezan›n fazla oldu¤u” gerekçesiyle
bozdu. Yarg›tay 1. Ceza Dairesi, Cengiz Ersever,
silahl› sald›r›y› organize etti¤i öne sürülen Semih
Tufan Gülaltay, eylemi gerçeklefltiren san›klar Kerem
Deretarla ve Bahri Eken ile Cemal Kulaks›zo¤lu,
Demir Demirok, Hasan Hasano¤lu hakk›nda verilen
mahkumiyet kararlar›n› onad›. 

Yüksek mahkeme, san›klar Nam›k Zihni Ozansoy ve
Mehmet Furkan Ek hakk›nda verilen ve ertelenen
hapis cezas› kararlar› ve san›klar Oya Kaya, Ayfer
Çakar, Cem Kadir, Ahmet Fulin, Nejat Algan ve
Cengiz Kördeve’nin beraat kararlar›n› da onad›.

Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, suikast davas›nda
yarg›lanan san›klardan Semih Tufan Gülaltay ve
Cemal Kulaks›zo¤lu hakk›ndaki onama karar›na iki
san›¤›n “öldürmeye ifltirak” suçuna kat›ld›klar›na
iliflkin yeterli bilgi ve delil bulunmad›¤› gerekçesiyle
itiraz ederek, onama karar›n›n kald›r›lmas›n› istedi.
Baflsavc›l›¤›n bu itiraz› Ekim ay›nda Yarg›tay Ceza
Genel Kurulu taraf›ndan reddedildi. 

‹HD Genel Merkezi

‹HD Genel Sekreteri Nazmi Gür hakk›nda, ‹nsan
Haklar› Bülteni’nin 1999 y›l› Eylül ay›nda yay›nlanan
say›s›nda yer alan “Bar›fla Uzanmak Zor De¤il”
bafll›kl› yaz›s› nedeniyle “PKK’ye yard›m ve yatakl›k
etti¤i” iddias›yla aç›lan dava 3 fiubat günü Ankara
DGM’de yap›lan ilk duruflmada beraatla sonuçland›. 

‹HD hakk›nda, dernek tüzü¤ünün 5. maddesinde yer
alan “hiçbir gerekçe gösterilmeden bir kifli üyeli¤e
al›nmayabilir” hükmünün Anayasa’ya ayk›r› oldu¤u
iddias›yla aç›lan kapatma davas› reddedildi. Ankara
13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 27 Mart günü
yap›lan duruflmada kapatma davas›n›n reddedilmesine
gerekçe gösterilmedi. 

‹HD Ankara fiubesi

‹HD Ankara fiubesi 23 Aral›k günü ö¤le saatlerinde
polisler taraf›ndan bas›ld›. Ankara DGM Savc›l›¤›’n›n
verdi¤i arama emri uyar›nca ‹HD Ankara fiubesi’ne
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bask›n yapan polisler, dernekte bulunanlar›n
kimliklerini tek tek kontrol etti ve binay› yaklafl›k 3
saat süreyle arad›. Bask›na Ankara’da gözalt›na al›nan
bir kiflinin emniyette verdi¤i ifadenin gerekçe
gösterildi¤i ö¤renildi. 

Bask›nda aralar›nda Gökçe Otlu, Abdullah Soner ve
Ekrem Dönmez’in de yer ald›¤› 5 kifli arand›klar›
gerekçesiyle gözalt›na al›nd›. 

‹HD Adana fiubesi

‹HD Adana fiubesi’ne 10 fiubat günü polisler
taraf›ndan bask›n düzenlendi. Bask›nda, toplatma
karar› oldu¤u gerekçesiyle “Köy Boflaltma ve Göç”
adl› 32 kitaba el konuldu.

‹HD Gaziantep fiubesi

‹HD Gaziantep fiubesi, cezaevlerindeki açl›k
grevlerine destek amac›yla yap›lan açl›k grevi gerekçe
gösterilerek Aral›k ay› bafl›nda süresiz kapat›ld›.
Gaziantep Valili¤i taraf›ndan “Dernekler Kanunu’nda
belirtilen amaç ve kapsam d›fl›nda faaliyet
gösterildi¤i” gerekçesiyle kapat›lan flubede, açl›k
grevinde bulunan tutuklu yak›nlar›, polisler taraf›ndan
tartaklanarak d›flar› ç›kart›ld›. 

‹HD Denizli fiubesi

‹HD Denizli fiube Baflkan› Sevgi Yamaç ve fiube
Sayman› Hac› Ahmet Akkaya’n›n da aralar›nda
bulundu¤u 18 kifli hakk›nda “DHKP-C üyesi
olduklar›” iddias›yla aç›lan dava 31 May›s günü ‹zmir
DGM’de sonuçland›. Hac› Ahmet Akkaya 3 y›l 9 ay
hapis cezas›na mahkum edilirken, Sevgi Yamaç beraat
etti. Davada yarg›lanan di¤er san›klardan 6 kifli ölüm
cezas›na mahkum edildi, 2 kifli 15’er y›l ve bir kifli de
5 y›l hapis cezas› ald›. Di¤er san›klar beraat etti.

‹HD Diyarbak›r fiubesi

22 May›s 1997 tarihinde Diyarbak›r Valili¤i taraf›ndan
“yasak yay›n bulundurdu¤u” gerekçesiyle kapat›lan
Diyarbak›r fiubesi Nisan ay›nda Diyarbak›r 2. Asliye
Hukuk Mahkemesi’ne yap›lan itiraz›n kabul edilmesi
üzerine yeniden aç›ld›. 1997 y›l›nda flubenin
kapat›lmas› ve yöneticilerinin hapis cezas›na mahkum
edilmesi istemiyle aç›lan dava 11 May›s 1999
tarihinde san›klar›n beraat›yla sonuçlanm›flt›. Ancak
Diyarbak›r DGM flubenin aç›lmas› konusunda “görevli
ve yetkili olmad›¤›” gerekçesiyle karar vermemiflti.

fiube aç›l›fl›n›n üzerinden bir ay bile geçmeden
Diyarbak›r Valili¤i taraf›ndan OHAL Yasas›’na
dayan›larak 12 May›s günü 3 ay süreyle kapat›ld›. Bu
sürenin doldu¤u 11 A¤ustos günü yeniden kapat›lan
fiube, 10 Ekim günü kapatma karar›n›n Valilik
taraf›ndan kald›r›lmas› üzerine yeniden aç›ld›.
Kapatma karar›n›n 21 Ekim’de Diyarbak›r’da
yap›lacak ‹nsan Haklar› Üst Kurulu toplant›s›
öncesinde kald›r›lmas› dikkat çekti.

‹HD Elaz›¤ fiubesi

‹HD Elaz›¤ fiube Baflkan› Cafer Demir hakk›nda,
öldürülen ‹HD Elaz›¤ eski fiube Baflkan› Metin Can ve
‹HD üyesi Hasan Kaya’n›n ölüm y›ldönümünde
yapt›¤› konuflmada “devlete hakaret etti¤i” iddias›yla
aç›lan dava 14 Temmuz günü sonuçland›. Elaz›¤ A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada Cafer
Demir, beraat etti. Cafer Demir’in “dernekler kanuna
muhalefet etti¤i” iddias›yla Elaz›¤ 3. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde yarg›land›¤› dava da beraatla
sonuçland›. 

‹HD fianl›urfa fiubesi

10 Eylül günü düzenlenen ‹HD fianl›urfa fiubesi’nin
kongresinde konuflan fianl›urfa fiubesi eski Baflkan›
Bülent Güleç, fiube eski sayman› Murat Yard›mc›,
Genel Merkez yöneticisi Hanefi Ifl›k, Metin K›lavuz,
Mazlum-Der Genel Baflkan Yard›mc›s› ve fianl›urfa
fiube Baflkan› fiehmus Ülek, E¤itim-Sen fianl›urfa fiube
Baflkan› fiehmus Çak›rtafl ve ‹HD üyesi Reflit Yard›mc›
hakk›nda TCY’nin 312. maddesini ihlal ettikleri
gerekçesiyle dava aç›ld›.  

‹HD ‹stanbul fiubesi

‹HD ‹stanbul fiube Baflkan› Eren Keskin hakk›nda
Dernekler Yasas›’n›n 44. maddesi uyar›nca “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. 

Günefl gazetesinde yay›mlanan “Apo’nun difli avukat›
hapse giriyor” bafll›kl› haber nedeniyle Keskin’in açt›¤›
2 milyarl›k tazminat davas› reddedildi. ‹stanbul 4.
Asliye Hukuk Mahkemesi’nin karar›nda, kiflilik
haklar›na hakaretin söz konusu olmad›¤› belirtilerek
“Atasözlerimizde ‘difli’ sözcü¤ü s›kça geçmekte olup,
bu afla¤›lama de¤il, kad›n›n bu özelli¤ini ortaya koyan
manada kullan›lmaktad›r” denildi.

Eren Keskin, hakk›nda, ‹slami nitelikte yay›n yapan
Cuma dergisinde yay›nlanan bir röportaj›nda “orduya
hakaret etti¤i” iddias›yla TCY’nin 159. maddesi
uyar›nca A¤ustos ay›nda dava aç›ld›. Genelkurmay
Baflkanl›¤›’n›n suç duyurusu üzerine aç›lan dava, 5
Ekim günü bafllad›. Davada, Keskin’le birlikte derginin
Yaz›iflleri Müdürü Mehmet Özen ve röportaj› yapan
Ramazan Gözübüyük de yarg›lan›yor.

‹HD ‹stanbul fiubesi taraf›ndan 12 fiubat günü ‹stanbul
Taksim’de düzenlenmesi planlanan “2000’li Y›llarda
‹nsan Haklar›na Sayg›” yürüyüflü polisler taraf›ndan
engellendi, aralar›nda ‹HD yönetici ve üyelerinin de
bulundu¤u 221 kifli gözalt›na al›nd›. Gözalt›na
al›nmaya direnenler polis taraf›ndan tekme, tokat,
yumruk ve telsizlerle dövüldü. Sabah saatlerinden
itibaren Taksim ve çevresinde önlem alan polisler,
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aralar›nda ‹HD ‹stanbul fiube Baflkan› Eren Keskin,
T‹HV ‹stanbul Temsilcili¤i çal›flan› Hürriyet fiener ile
avukatlar Gülseren Yoleri, Hüseyin Güçlü, Oya Ersoy
Ataman ve Filiz Köstak’›n de bulundu¤u yaklafl›k 150
kifliyi ‹stiklal caddesi Tünel giriflinde topland›klar›
s›rada yaka paça gözalt›na ald›. Galatasaray Lisesi
önünde toplanan 30-40 kifli ile yürüyüfl için Tünel’e
do¤ru gidenler de tek tek ya da gruplar halinde
gözalt›na al›nd›. Polisten kaçan bir grubun ÖDP
‹stanbul ‹l Örgütü’ne s›¤›nmas› üzerine bina ablukaya
al›nd›. Bu s›rada, parti binas› çevresinde toplanan baz›
kifliler de tartaklanarak gözalt›na al›nd›. Binan›n
çevresindeki abluka da polisle ÖDP yöneticileri
aras›ndaki tart›flmadan sonra kald›r›ld›. Gözalt›na
al›nanlar›n büyük bölümü 12 ve 13 fiubat günleri
serbest b›rak›ld›. 

‹HD ‹stanbul fiube Baflkan› Eren Keskin, 15 fiubat
günü düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, 12 fiubat günü
gerçeklefltirilmesi planlanan ancak polisler taraf›ndan
engellenen yürüyüfl konusunda bilgi verdi. Keskin,
“Yasalara göre, bas›n aç›klamas› yapmak izne tabi
de¤ildir. Ancak biz iyi niyet göstergesi olarak
Emniyet’e giderek yapaca¤›m›z yürüyüfl ile ilgili bilgi
verdik. Onlar da ‘Taksim ve civar›nda eylem yapmak
yasak oldu¤u için biz size usulen bir tebligat
yapaca¤›z. Sessiz olmak ve trafi¤i kapatmamak
kofluluyla yürüyüflünüze engel olmayaca¤›z’ dediler.
Ancak sonra henüz eylem bafllamadan, onlar›n
tabiriyle ‘suç oluflmadan’ yaka paça gözalt›na al›nd›k”
dedi. 

18 fiubat günü ‹stanbul Adliyesi’ne giden ‹HD ‹stanbul
fiube Baflkan› Eren Keskin ile HADEP, ÖDP, DBP,
KESK ve Bar›fl Anneleri ‹nisiyatifi temsilcileri, olay
günü gözalt›na al›nan 216 kifli ad›na suç duyurusu
dilekçelerini savc›l›¤a verdiler. Suç duyurusunda,
“herkesin izin almadan bas›n aç›klamas›
yapabilece¤i” belirtilerek, yürüyüfl günü görevli
polisler hakk›nda, “görevlerini kötüye kullanmak” ve
“kötü muamele” suçlar›ndan dava aç›lmas› istendi.

‹nsan Haklar› Haftas› etkinlikleri kapsam›nda 17
Aral›k günü Taksim’de düzenlenen, “Meflaleli ‹nsan
Haklar› Yürüyüflü”nden sonra, ‹HD ‹stanbul fiubesi
bas›larak 23 kifli gözalt›na al›nd›. Gözalt›na
al›nanlardan Eren Keskin, Oya Ersoy Ataman,
Gülseren Yoleri, Ali Durmufl, Gülizar Tuncer ve Kelefl
Öztürk serbest b›rak›ld›. 18 Aral›k günü düzenlenen
bas›n toplant›s›nda Eren Keskin, dernek binas›n›n
izinsiz arand›¤›n› ve arama s›ras›nda baz› pankartlara
el konuldu¤unu söyledi. 

Hücre (F) tipi cezaevlerine karfl› 22 Nisan günü
‹stanbul Sultanahmet Meydan›’nda bas›n aç›klamas›
yapmak isteyen ‹HD ‹stanbul fiubesi yönetici ve
üyeleri ile tutuklu yak›nlar› zor kullan›larak
engellendi. Bas›n aç›klamas›na izin verilmeyece¤ini
söyleyen polislerle ‹HD yöneticileri aras›ndaki
tart›flman›n ard›ndan, aralar›nda Eren Keskin’in de
bulundu¤u 39 kifli tartaklanarak gözalt›na al›nd›.

Gözalt›na al›nanlar›n üzerine, bindirildikleri polis
otobüsünde biber gaz› s›k›ld›¤› bildirildi. Gözalt›na
al›nanlar daha sonra serbest b›rak›ld›. Bu arada ‹HD
Mardin fiubesi’nin ayn› amaçla bafllatmak istedi¤i
imza kampanyas›na Mardin Valili¤i taraf›ndan izin
verilmedi. 

‹HD ‹zmir fiubesi

‹HD ‹zmir fiubesi yöneticileri hakk›nda “Dernekler
Yasas›’na muhalefet ettikleri” iddias›yla aç›lan dava,
21 Nisan günü ‹zmir 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
sonuçland›. Mahkeme, fiube Baflkan› Avukat Ercan
Demir, Yönetim Kurulu eski üyeleri Türkan Aslan,
Songül Bilgiç, Birgül De¤irmenci, Filiz Tamer, Yüksel
Alp ve Ahmet Y›lmaz’a 6’flar ay hapis ve 1 milyon
950 bin lira para cezas› verdi. Cezalar ertelendi. 19
fiubat 1997 tarihinde ‹zmir fiubesi “yasak yay›n”
bulundu¤u gerekçesiyle, ‹zmir Valili¤i taraf›ndan
kapat›lm›fl, flubede bulunan baz› yay›nlar ve ‹HD
Diyarbak›r fiubesi’nin kapat›lmas› nedeniyle ‹zmir
fiubesi taraf›ndan Diyarbak›r Valili¤i’ne çekilen
protesto metnini gerekçe göstererek flube yöneticileri
hakk›nda dava aç›lm›flt›. 

‹HD Malatya fiubesi

‹HD Malatya fiubesi, “flubede yasak yay›n
bulunduruldu¤u” gerekçesiyle Malatya Valili¤i
taraf›ndan süresiz olarak kapat›ld›. fiube Baflkan›
Avukat Do¤an Karao¤lan, 16 fiubat günü flubeye
gelen polislerin Özgür Bak›fl gazetesinin verdi¤i,
ancak ‹stanbul DGM taraf›ndan toplat›lan “1900’den
2000’e Kronolojik Albüm Kürtler” adl› kitap ile
kapat›lan Ülkede Gündem ve At›l›m gazetelerine el
koydu¤unu bildirdi. Do¤an Karao¤lan, bunun
ard›ndan da Malatya Valili¤i’nin, Dernekler Yasas›’n›n
54. maddesi uyar›nca kapatma karar› verdi¤ini
söyledi. 

Malatya fiubesi 9 Haziran günü Malatya Asliye
Mahkemesi’nde görülen kapatma davas›nda beraat
karar› verilmesinin ard›ndan tekrar aç›ld›.

fiube yine “yasak yay›n” bulunduruldu¤u gerekçesiyle
3 Aral›k günü valilik taraf›ndan kapat›ld›. fiube
Baflkan› Avukat Do¤an Karao¤lan, hücre tipi
cezaevleri konusunda yap›lan bir bas›n toplant›s›ndan
sonra derne¤in kapat›lmas›n›n “tesadüf” olmad›¤›n›
söyledi. Karao¤lan, “Bize, dernek binas›nda yasak
yay›n bulundurarak Dernekler Kanunu’na muhalefet
etti¤imizi söylediler. Fakat el konulan yay›nlar yasak
yay›n de¤il toplat›lm›fl yay›n statüsüne giriyor.
Hepsinin bas›m yeri, yaz›iflleri müdürleri belli ve
hepsinin yasal dayanaklar› var” dedi. 

‹HD Mardin fiubesi

‹HD Mardin fiubesi, 3 fiubat günü polisler taraf›ndan
bas›ld›. Polisler, flube binas›nda bulunan “Köy
Boflaltma ve Göç” adl› kitap ile derne¤e ait takvimlere
el koydular. 
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Mardin fiube Baflkan› Cemil Aydo¤an hakk›nda 29
Mart günü Medya TV’de kat›ld›¤› bir programdaki
konuflmas› nedeniyle aç›lan dava Aral›k ay›nda
sonuçland›. Diyarbak›r DGM’de “bölücülük
propagandas› yapt›¤›” iddias›yla yarg›lanan Aydo¤an
beraat etti. Beraat karar›n›n gerekçesinde Aydo¤an’›n
kat›ld›¤› televizyon program›nda, “Türkiye’de herkes
dili, kültürü, fikri, tarihi ve kimli¤i ile kendisini ifade
edebilsin, özgür bir anayasa Türkiye’de egemen
olsun” fleklinde görüfl belirtti¤i, bu görüfllerde “Türkiye
Cumhuriyeti devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlü¤ü aleyhinde sözler ve amaçta bulunmad›¤›,
ayr›ca suçun unsurlar›n›n da oluflmad›¤›” belirtildi.

‹HD Van fiubesi

‹HD Van fiubesi, Van Valili¤i taraf›ndan 17 May›s
günü hücre tipi cezaevlerine karfl› bafllat›lan imza
kampanyas› gerekçe gösterilerek OHAL Yasas›’n›n 11.
maddesi uyar›nca üç ay süreyle kapat›ld›. Üç ayl›k
sürenin dolmas›n›n ard›ndan 19 A¤ustos günü
yeniden aç›lan flube 19 Aral›k günü  dernek binas›na
yap›lan bask›n›n ard›ndan kapat›ld›. fiubede 5 Aral›k
gününden itibaren cezaevlerinde yap›lan ölüm
oruçlar›na destek amac›yla açl›k grevi yap›lmaktayd›.

‹HD Konya fiubesi

‹HD Konya fiubesi Dernekler Yasas›’na ayk›r›
davran›ld›¤› iddias›yla 22 Aral›k günü 45 gün süreyle
kapat›ld›.

8.2. Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› (T‹HV)

26 Eylül 1999 tarihinde Ankara Merkez Kapal›
Cezaevi’nde öldürülen mahkumlardan Nevzat
Çiftçi’nin cenaze törenine kat›ld›klar› gerekçesiyle
tutuklananlarla ilgili olarak Cumhuriyet gazetesinde
“‹flkenceyle Savafl›m›n Ac›s› Ç›kart›l›yor” bafll›¤›yla
aç›klamas› yay›nlanan T‹HV ‹zmir Temsilcisi Prof. Dr.
Veli Lök, gazetenin Yaz›iflleri Müdürü Avukat Fikret
‹lkiz ve konuyla ilgili bas›n aç›klamas› yapt›¤›
gerekçesiyle ‹zmir Demokrasi Platformu Dönem
Sözcüsü Bahri Akkan hakk›nda Ocak ay›nda dava
aç›ld›. Bas›n Yasas›’n›n “süren bir dava hakk›nda
görüfl bildirme” suçuna iliflkin 30/2. maddesi uyar›nca
‹zmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde aç›lan dava 13
Haziran günü sonuçland›. Mahkeme, Veli Lök, Fikret
‹lkiz ve Bahri Akkan’› birer ay hapis cezas›na mahkum
etti. Hapis cezalar› 60’flar milyon lira para cezas›na
çevrildi ve ertelendi. Duruflman›n ard›ndan Prof. Dr.
Lök, cezan›n iflkenceyle mücadele eden kesimlere
karfl› verildi¤ini vurgulayarak, “Ulucanlar Cezaevi
katliam›n›n sorumlular› yarg› karfl›s›na ç›kar›lmazken,
bizlere ceza verildi. Bu tür cezalar iflkenceye karfl›
mücadelemizi engelleyemez” dedi. 

T‹HV ‹zmir Temsilcili¤i çal›flanlar›ndan Günseli Kaya
ve Dr. Alp Ayan’›n da aralar›nda bulundu¤u 14’ü
tutuklu 68 kiflinin Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’nde
26 Eylül 1999 tarihinde öldürülen Nevzat Çiftçi’nin
cenaze törenine kat›ld›klar› için “izinsiz gösteri

düzenledikleri” iddias›yla yarg›lanmalar›na 20 Ocak
günü Alia¤a Asliye Ceza Mahkemesi’nde baflland›.
Duruflmada Günseli Kaya ve Alp Ayan ile birlikte tüm
tutuklu san›klar tahliye edildi. Tutuklu san›klar,
yasalar›n “tutuklanan kiflilerin tutukluluk durumlar›n›n
30 günde bir mahkeme taraf›ndan gözden geçirilmesi”
yolundaki hükümlerine karfl›n yaklafl›k 4 ayd›r
cezaevinde bulunuyorlard›. Dava 2000 y›l›nda
sonuçlanmad›.

Tedavi etti¤i iddia edilen iki kiflinin politik kimli¤i
gerekçe gösterilerek “yasad›fl› örgüte yard›m ve
yatakl›k etti¤i” iddias›yla hakk›nda dava aç›lan T‹HV
‹zmir Temsilcili¤i gönüllü hekimlerinden Zeki Uzun
ve 12 kifli 23 May›s günü beraat etti. ‹zmir DGM’de
yap›lan duruflmada Fatma Kayg›s›z ve Sabri Suncak
adl› san›klar ise “PKK’ye yard›m ettikleri” iddias›yla
TCY’nin 169. maddesi uyar›nca 3’er y›l 9’ar ay hapis
cezas›na mahkum edildi.

Zeki Uzun bir itirafç›n›n ifadesine dayan›larak 19
Ekim 1999 tarihinde ‹zmir’de gözalt›na al›nm›fl ve
yedi gün gözalt›nda kalm›flt›. Zeki Uzun’un, gözalt›
sürecinde fiziksel-psikolojik iflkence gördü¤ü
raporlarla kan›tlanm›flt›. Zeki Uzun “Masumluk
karinesi çi¤nenerek teflhir edildi¤i ve hedef
gösterildi¤i” için ‹çiflleri Bakanl›¤› aleyhine maddi ve
manevi tazminat davas› açt›. 

8.3. ‹nsan Haklar› ve Mazlumlar ‹çin Dayan›flma
Derne¤i (MAZLUM-DER)

Mazlum-Der fianl›urfa fiubesi’nin bas›lan takvim
nedeniyle 31 Aral›k 1998 tarihinde Dernekler
Yasas›’n›n 54. maddesi uyar›nca kapat›lmas› üzerine
A‹HS’nin 11. ve 13. maddelerinin ihlal edildi¤i
gerekçesiyle A‹HM’e baflvuruldu.

Avukat Orhan Kemal Cengiz, 12 Ocak günü yap›lan
baflvuruya iliflkin aç›klamas›nda, flubenin
kapat›lmas›na gerekçe gösterilen takvimlerin iade
edildi¤ini ve yarg› organlar›nca suç olarak kabul
edilmedi¤ini de vurgulayarak, flöyle dedi; “Toplatma
karar› sadece A‹HS’nin de¤il, Türk hukukunun dahi
keyfi bir flekilde uygulanmas›n›n tezahürüdür.
Oldukça uzun bir süre dernek yöneticileri hakk›nda
bir ceza davas› aç›lmayarak sürünceme durumu
yarat›lm›fl ve Diyarbak›r DGM’nin karar›na karfl›
flubenin kapal› olma durumuna son verilmemifltir.”
dedi. Mazlum-Der fianl›urfa fiubesi Nisan ay›nda
yeniden aç›ld›.

Ak›n Birdal, ‹HD fianl›urfa eski fiube Baflkan› Aziz
Durmaz ve Mazlum-Der fianl›urfa fiube Baflkan›
Avukat fiehmus Ülek hakk›nda, Mazlum-Der fianl›urfa
fiubesi’nin 16 May›s 1999 tarihindeki Genel
Kurulu’nda yapt›klar› konuflmalar nedeniyle “emniyet
görevlilerine hakaret ettikleri” iddias›yla TCY’nin 312.
maddesi uyar›nca May›s ay›nda dava aç›ld›.

Mazlum-Der Bursa fiubesi taraf›ndan Aral›k ay›nda
düzenlenen “‹nsan Haklar›, Küreselleflme ve Türkiye”
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konulu panele Bursa Emniyet Müdürlü¤ü izin
vermedi. Panel, Bursa Bölge ‹dare Mahkemesi’nden
izin al›narak gerçeklefltirildi. 

Mazlum-Der ‹stanbul fiubesi’nin ‹nsan Haklar› Haftas›
etkinlikleri çerçevesinde, bir grup da¤c›n›n,
iflkencenin sembolü olan Filistin Ask›s›’n› Yalova
Ç›narc›k fienköy’de bulunan da¤a t›rmanarak topra¤a
gömmesi engellendi. Mazlum-Der Genel Baflkan›
Y›lmaz Ensaro¤lu, ‹stanbul fiubesi Baflkan› Ahmet
Selamet ve da¤c›lar›n  bulundu¤u konvoy Yalova
Ç›narc›k fienköy’de sivil polisler ve jandarma
taraf›ndan durdurularak Yalova s›n›r›ndan ç›kar›ld›. 

8.4. Cumartesi Anneleri

10 Ekim 1998 tarihinde ‹stanbul’da Galatasaray Lisesi
önünde gözalt›na al›nan Han›m Tosun, Besra Tosun,

Mehtap Yurtluk ve Necmiye Ayd›n hakk›nda
gözalt›nda bulunduklar› hücrenin duvarlar›na
sloganlar yazd›klar› iddias›yla aç›lan dava 3 Ekim
günü sonuçland›. Fatih 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
yap›lan duruflmada, Adli T›p Kurumu’ndan yaklafl›k
bir y›ld›r beklenen bilirkifli raporu geldi. Bilirkifli
raporunda, foto¤raflardan incelenen yaz›lar›n
elveriflsiz zemin üzerine yaz›ld›¤› belirtilerek, zemine
ve yaz›n›n tarz›na ba¤l› olarak flah›slar›n el ürünü
olup olmad›¤› yönünde bir tespite gidilemeyece¤i
belirtildi. Bunun üzerine Mahkeme Heyeti, beraat
karar› verdi. 

Davada okuma yazma bilmedikleri anlafl›lan Han›m
Tosun ve Besra Tosun ile birlikte Mehtap Yurtluk ve
Necmiye Ayd›n TCY’nin 312. maddesi uyar›nca
yarg›lan›yordu. 
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