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Vakf›m›z›n Dokümantasyon Merkezi taraf›ndan 2001 y›l› insan haklar› raporunda aktar›lan olaylar
ve derlenen bilgiler, insan haklar›n›n genel durumunu, ihlallerin yafland›¤› sorun alanlar›n› ve ihlale
muhatap olanlar› aç›kça göstermektedir. Zaten 2001 y›l›nda yaflad›¤›m›z olaylar›n büyüklü¤ü ve
derinli¤i de insan haklar› sorununu insanlar›m›z›n günlük yaflamlar›nda da kolayca  kavranabilir
k›lm›flt›r. Dokümantasyon merkezinin belgeledi¤i olaylar ›fl›¤›nda global bir Türkiye de¤erlendirmesi
afla¤›da yap›lm›flt›r. AB ile iliflkilerin ve ABD’de gerçekleflen 11 Eylül sald›r›s›n›n, Afganistan
müdahalesinin ülkemizdeki etkilerine de bu de¤erlendirme içinde yer verilmifltir.

Ekonomik Kriz

2000 y›l›ndan devir al›nan ve 2001 y›l›nda fliddetli bir biçimde yaflanan ekonomik kriz, ekonomik ve
sosyal haklar alan›ndaki vahim durumu daha da a¤›rlaflt›rd›. MGK’n›n tam deste¤ini alarak
hükümetler taraf›ndan uluslararas› finans kurulufllar›n›n talepleri do¤rultusunda uygulanan
ekonomik, siyasi ve askeri programlar›n ekonomik bedeli yeni düzenlemelerle yoksul ve çal›flan
kesimlere ödetildi. 

MGK’n›n fiubat ay› toplant›s›nda Cumhurbaflkan› ile Hükümet temsilcileri aras›nda yaflanan kavga,
ülke ekonomisini iflas ettiren geliflmelere iliflkin baz› iflaretleri veriyordu. ‹MF ile ortaklafla kabul
edilen ekonomik program›n de¤iflmesi gerekti¤i aç›kland›. Dünya Bankas›n›n üst düzey
bürokratlar›ndan biri olan Kemal Dervifl ekonomiden sorumlu devlet bakan› olarak ekonomiyi
kurtarmaya memur edildi. Yeni ekonomik programa uygun olarak dolar›n serbest b›rak›lmas›, ve
yüzde yüz bir de¤er art›fl› olmas›, kamu harcamalar›n›n k›s›lmas›, orta ölçekli üretim alanlar› ile
tar›m ve hayvanc›l›¤a yönelik desteklerin kald›r›lmas›, do¤al gaz, elektrik, ilaç, sa¤l›k, e¤itim, ulafl›m
hizmetleri ve g›da maddeleri fiatlar›na sürekli zam yap›lmas› pahal›l›¤›, iflsizli¤i ve piyasalarda
durgunlu¤u beraberinde getirdi. 

Sosyal ve ekonomik haklar alan›nda a¤›rlaflan durum, sivil haklar alan›ndaki ihlalleri say›sal olarak
art›ran geliflmelere yol açt›. Halk›n bu geliflmeler karfl›s›nda gösterdi¤i güvensizlik ve tepkiler ülke
çap›nda toplu gösterilere neden oldu. Kamu çal›flanlar›, iflçiler, çiftçiler, esnaf, meslek kuruluflu
üyeleri, ö¤renciler kitlesel eylemler düzenledi. Bu eylemlerin ço¤una polis sert müdahalede bulundu
çat›flmalar yafland›. Bu gösteriler nedeniyle çok say›da kifli hakk›nda soruflturma ve yarg›lama
süreçleri bafllat›ld›. Y›l boyunca yaklafl›k bir buçuk milyon insan iflten ç›kar›ld›. Binlerce esnaf
kepenk kapatt›. Çiftçiler kredi borçlar›n› ödeyemedi¤i için cezaevine girdi. Kredi kart› borcunu
ödeyemeyenlerin say›s› yüzbinler seviyesine ulaflt›. ‹flten ç›kar›lmalarda bas›n çal›flanlar› da a¤›r bir
darbe yedi. Dört binin üstünde medya çal›flan› iflinden oldu. Ekonomik krize ba¤l› olarak çok say›da
kifli intihar etti.

Toplumsal çalkant› yaflan›rken bat›k bankalar ve kamu bankalar› operasyonlar›, yolsuzluklarla ve
özellikle enerji alan›yla ba¤lant›l› soruflturma ve operasyonlar sonucunda çok say›da ifladam›,
bankac›, politikac›, bakan, ve bürokrat da gözalt›na al›nd›, tutukland› ve bir k›sm› yarg›lanmaya
baflland›. Kamu bankalar› özellefltirilirken özel bat›k bankalar kamu kesiminin korumas›na al›nd›. 
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Ulusal Güvenlik Tart›flmas›

2001 y›l›nda bir kez daha Türkiye’nin Ulusal Güvenlik (UG) sorunu bulundu¤u, baflka bir deyiflle
ülkenin ve milletin bütünlü¤ünün bölünece¤i, ulusal güvenli¤e yönelik tehditlerin devam etti¤i tespit
ve kayg›lar› nedeniyle demokratikleflme ve insan haklar› alan›nda bir de¤iflime haz›r olmad›¤› etkin
karar odaklar› taraf›ndan aç›klanm›flt›r. Bu, Devletin güvenli¤ini daha da pekifltirmeye ve
gelifltirmeye, birey ve grup haklar›n› k›s›t alt›nda tutmaya devam etmek demektir. Ancak bu
politikalar sistemin içinde zaman zaman  tart›fl›lmalara neden olmufltur. ANAP Genel Baflkan› ve AB
iliflkilerinden sorumlu Baflbakan yard›mc›s› Mesut Y›lmaz  partisinin 7. Ola¤an Büyük Kongresi’nde
4 A¤ustos günü yapt›¤› konuflmada ‘UG kavram› devletimizin gelece¤ini sa¤lamlaflt›r›c› her ad›m›n
engelleyicisi konumuna getirilmifltir. Devletin bekas›n› sa¤layacak bir kavram›, devletin can
damarlar›n› keser hale getirmeyi dünya üzerinde yaln›z Türkiye becerebilirdi...Nitekim de öyle
olmufltur... Türkiye’de de¤iflimin anahtar›, ulusal güvenlik kavram›nda sakl›d›r. Türkiye e¤er bir ad›m
ileriye gitmek istiyorsa bu sendromdan kurtulmal›d›r...UG kavram›n›n muhtevas› ve gerekleri
kamuoyunun tart›flmas›na aç›lmal›d›r...’ dedi. 

Baflbakan Bülent Ecevit ‘bu konuflman›n kendisini çok flafl›rtt›¤›n›, bu görüfllere kat›lmad›¤›n› ve
Türkiye’nin dört bir yan›n›n tehlikelerle ve güvensizlikle çevrili bir ülke oldu¤unu ve dolay›s›yla UG
politikas›n› belirlerken bu gerçe¤in do¤al olarak gözönünde tutulaca¤›n› savundu.Ayr›ca MGK’n›n
milli siyaset belgesini güncellefltirme çal›flmalar›n› tamamlad›¤›n› ve sorunun en yüksek devlet
düzeyinde ba¤land›¤›n› ve neyin tart›fl›lmakta oldu¤unu anlayamad›¤›n›’ aç›klayarak yan›t verdi. 

Mesut Y›lmaz’›n konuflmas›na Genelkurmay Baflkanl›¤› da Y›lmaz’›n sözlerinin makul olmad›¤›n›,
insafs›z ve tehlikeli bulundu¤unu, Türkiye’nin bugün ekonomik iflas içinde oldu¤unu, milli ve ahlaki
de¤erlerin afl›nd›¤›n›, ayr›l›kç› terörün etnik milliyetçi ve ayr›l›kç› harekete dönüfltü¤ünü, fleriatç›
düflünce sahiplerinin faaliyetlerinin laik cumhuriyete tehdit oluflturdu¤unu, soygun düzeninin normal
bir durum haline geldi¤ini ileri sürerek yan›t verdi. 

Siyasette Baz› Güçler

Bu tart›flma Türkiye’de stratejik konularda var olan taraflar›, görüflleri ve güçleri aç›kça gözler önüne
sermektedir. Türkiye’nin AB iliflkileri çerçevesinde haz›rlanan Ulusal Program(UP) ile demokratik
alanda iyilefltirme girifliminin belirtileri olarak gösterilen Anayasa ve baz› yasa de¤ifliklikleri,
tümüyle; koalisyon Hükümetini ne pahas›na olursa olsun sürdürmeyi siyasi istikrar gibi sunan
Ecevit’in ve siyasi tart›flmalara aktif olarak kat›lan Genelkurmay Baflkan›n›n ileri sürdü¤ü görüfllerin
ve anlay›fl›n do¤rultusunda düzenlenmifltir. Bu düzenlemelerde MHP’nin belirleyici bir konumda
oldu¤u da aç›kça görülmektedir. Zaten UP’nin girifl bölümünde k›sa ve orta vadeli düzenlemelerde
mevcut anlay›fl›n özüne dokunulmayaca¤› aç›kça yaz›l›d›r. Demokratikleflme ad›na yap›lan da odur.
Özellikle sivil toplum kurulufllar›n›n ve uygulanan politikalardan etkilenen halk kesimlerinin
“demokratikleflme sürecine kat›lmalar› ve kendilerini ifade etmeleri, bask›c› yöntemlerle engellendi. 

Anayasa De¤iflikli¤i

Anayasa’da yap›lan de¤iflikliklerin temel hak ve özgürlükleri gelifltirecek bir dayanak oluflturmas›,
maddelerin pozitif yorumlar›na ve bu yorumlara dayal› olarak da özgürlükleri güvence alt›na alacak
yasal de¤iflikliklere gidilmesi, demokratik güçlerin toplumsal  dengeleri de¤ifltirme yetene¤ine ba¤l›
olacakt›r. Ancak daha gerçekçi olan›n; yap›lan bu de¤iflikliklerin de, geçmifl y›llarda benzerlerinde
yaflananlar› gözönünde bulunduran, k›s›tlay›c›  ve bask›c› rejimin dayanaklar› olacaklar› yönündeki
de¤erlendirme daha geçerlidir. Bu, daha güçlü bir tez olarak gözükmektedir. 

Hak ‹hlallerinde Temel Sorun Alanlar›

Sistemin demokratikleflmeye karfl› tak›nd›¤› bu kararl› ve olumsuz tav›r, UG’ye yönelik iç ve d›fl
tehdit oluflturan tarihsel bloklar içinde yer verilen ve zaman zaman düflmanlardan biri olarak
de¤erlendirilen AB’ne ve üye ülkelerine karfl›  da geçerlidir. Ermeni soyk›r›m tart›flmalar›, K›br›s
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sorunu, Yunanistan’la olan iliflki ve sorunlar, Kürt sorunu, Kuzey Irak’ta olup bitenler gündeme
geldi¤inde bu resmi görüfl 2001 y›l›nda da bir kez daha etkili olmufl ve toplum geleneksel tezler
do¤rultusunda yönlendirilmifltir. 

2001 y›l› raporu incelendi¤inde insan haklar› ihlallerinin ve uluslararas› sorunlar›n tümünün
Baflbakan’›n ve Genelkurmay Baflkan›n›n iflaret etti¤i alanlarda yafland›¤› kolayca görülebilir. Devlet;
“sol, fleriatç› ve bölücü terör tehdidinin” ortadan kald›r›lmas› için bir UG anlay›fl› saptamakta ve bu
alanlardaki devlet politikalar›na ayk›r› görüfl ve giriflimleri de kapsayan “terörle mücadele” için
elveriflli programlar›, araçlar› belirlemektedir. Devlet bu aidiyetlerin siyasi, askeri, sosyal, kültürel ve
ekonomik her türlü faaliyetini yoketmek üzere bir u¤rafl içindedir. Bu amaca yönelik olarak tehdit
oluflturan tüm hareketlerin kadrolar›n› yakalamak örgütlerini da¤›tmak yay›n faaliyetlerini
denetlemek üzere operasyonlar yapm›flt›r.  DEVSOL, T‹KKO, MLKP, H‹ZBULLAH ve PKK bu
operasyonlar›n belli bafll› hedef örgütleridir. ‹stanbul’da çevik kuvvette görevli polislere yönelik ölüm
ve yaralanmalarla sonuçlanan silahli sald›r›lar, Diyarbak›r Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve befl
polisin ölümüne yola açan ve kalabal›k bir grup taraf›ndan de¤iflik silah ve çok say›da mermi
kullan›larak düzenlenen suikast bu örgütlerin baz›lar› taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. Hizbullah
operasyonlar›nda çok say›da örgüt yönetici ve sorumlusu yakalanm›fl, kaybolmufl baz› kiflilerin toplu
mezarlarda cesetleri bulunmufl ve baz› faili meçhul cinayet ayd›nlanm›flt›r. 

Ancak savunma stratejisi bununla yetinmemekte ve fliddet içermeyen yasal, genifl bir siyasi alanda
faaliyet gösteren bir grubu da hedef almaktad›r. HADEP (kapatma davas› devam ediyor), EMEP,
ÖDP, S‹P (sonradan TKP), TS‹P, FP (kapat›ld›), Yeniden Do¤ufl Partisi, ikinci halka ‘tehdit’ grubunu
oluflturuyor. 

Yaflamda at›l›m, Yaflad›¤›m›z Vatan, Yeni Evrensel, Al›nterimiz Gazetesi, Partizan Dergisi,Yeni Asya,
Yeni Gündem, Pine (mizah), Azadiya Welat vb. yay›n organlar› ile ilgili kapatma toplatma yay›n
yasa¤› ve OHAL bölgesinde da¤›t›m yasaklar› uygulanm›flt›r.Özgür Radyo, Batman FM, BBC nin
yay›nlar› engellenmifltir.

Asker, jandarma, polis, özel tim, çevik kuvvet, korucu ve benzerlerinden oluflan Devletin güvenlik
güçlerinin; kitlesel gösterilere siyasi toplant›lara siyasi parti yönetim binalar›na yönelik operasyon,
müdahale ve yasal etkinliklere k›s›tlar› devam etmifltir. Özellikle HADEP parti ve yöneticileri yasal
tehdit alt›nda tutulmufl, pek çok yöneticisi görev yapamaz hale getirilmifl ve tutuklanm›flt›r. ‹ki
HADEP yöneticisi kaybedilmifltir. 

Ola¤anüstü Hal Uygulamalar› ve Köye Dönüfl Sorunu

OHAL bölgesinde ve mücavir illerde, köylerin boflalt›lmas›, zorla göçettirme, köy bask›nlar›, g›da
ambargosu, yayla ve tar›m yasaklar›, köylerine dönmek isteyenlere yönelik fliddet ve y›ld›rma ve
vazgeçirme politikas› uygulanm›flt›r. Milyonlarca insan bölgede can güvenli¤inin sa¤lanmas›n›,
koruculuk sisteminin kad›r›lmas›n›, günlük ola¤an bir demokratik yaflam›n koflullar›n›n sa¤lanmas›n›
, bu amaçla OHAL’in kald›r›lmas›n›, iflsizli¤i, açl›¤›, e¤itimsizli¤i ortadan kald›racak üretim
yat›r›mlar›n›, sa¤l›ks›z kent ve konut ortamlar›n›n de¤ifltirilmesini  ve geriye dönüfl için zararlar›n
tazminini ve çevrenin yeniden infla edilmesi için parasal ve teknik yard›m yap›lmas›n›, topraklar›n›n
korucular›n gasp›ndan kurtar›lmas›n›, baflta Batman olmak üzere bölge illerinde çarp›c› bir
yo¤unlukta vuku bulan kad›nlar›n intihar›n› sona erdirecek sosyal içerikli projeler beklerken hiçbir
ifle yaramayaca¤› belli olan merkez köy projesi bölgede her derde deva yegane çözüm olarak
kamuoyuna sunulmufl ve baz› yerlerde inflaatlar›na giriflilmifltir. Bu köyler büyük ço¤unlukla
güvenlik güçlerine ve koruculara tahsis edilmifltir ve köylülerce ra¤bet görmemektedir. Savafl
nedeniyle evini ve topra¤›n› terk etmek zorunda b›rak›lan ve yer gösterilmedi¤i için bafl›n›n çaresine
büyük kentlerin varofllar›nda bakmaya çal›flan insanlar› açl›ktan umutsuzluktan, güvensizlikten
kurtaracak ciddi kapsaml› bölgesel planlamalar 2001 y›l›nda da gündeme getirilmemifltir. Bölgenin
kalk›nmas› ile ilgili yaklafl›m ve uygulamalarda “güvenlik” kavram› belirleyici olmufltur. Ancak,
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kapsaml› bir bölgesel kalk›nma yaklafl›m› ile büyük kentlerin sokaklar›nda çal›flan çocuk sorununa,
tinerci ve kapkaçç› çocuk sorununa, çöplüklerde ve sokaklarda çöp toplayan binlerce çocuk ve
yetiflkin sorununa çözüm bulunabilece¤i düflünülmemektedir.  

Bölgede zaman zaman PKK ile çat›flmalar ve ölümler oldu¤u haberleri verilmifltir. PKK’nin silahl›
çat›flmada  halen de faal oldu¤u ve yasal siyasetin içine s›zma çal›flmalar› yapt›¤› gerekçeleriyle
OHAL 2001 y›l›nda da sürekli hale getirilmifltir. OHAL’in devam etti¤i Diyarbak›r, Hakkari, fi›rnak
ve Tunceli ile ayn› ola¤anüstü koflullar›n uygulanabildi¤i mücavir illerde demokratik yaflam büyük
k›s›tlar alt›ndad›r. Can güvenli¤i sürekli ve ciddi tehdit alt›ndad›r.Savafl s›ras›nda döflenmifl kara
may›nlar› hemen her gün can alm›flt›r. Bingöl’ün Karl›ova ilçesi Yi¤itler köyünde 13 yafl›ndaki k›z
kardefliyle ot toplamaya giden 11 yafl›ndaki Gazal Beru adl› k›z çocu¤unun 19 Mart günü jandarma
karakolundaki bir görevlinin sald›¤› köpekler taraf›ndan parçalanarak öldürülmesi bölgede ortam›n
ne kadar gergin ve keyfi uygulamalar›n ne denli yayg›n oldu¤una dair dehflet verici bir örnektir.
PKK’ye yard›m yatakl›ktan, silah bulundurmaktan, Kürtçe konuflmaktan çok say›da gözalt› tutuklama
cezaland›rma olmufltur. Yarg› alan›nda da ortam›n k›y›c›l›¤›na ve ac›mas›zl›¤›na bir çarp›c› örnek de
65 yafllar›ndaki Güllü Çelik ve Yemifl Alt›ntafl’›n, 68 yafl›ndaki Ali Ad›r’›n, 77 yafl›ndaki Fatma
Sevük’ün, 80 yafl›ndaki Emofl K›yançiçek‘in PKK’ya yard›m ve yatakl›k suçundan Malatya DGM
taraf›ndan 3’er y›l 9 ay hapse mahkum edilmeleri ve cezaevine konmalar›d›r. Ancak, Nevroz
kutlamalar›n›n baz› illerdeki bask› ve k›s›tlamalara ra¤men ülke genelinde ve özellikle Diyarbak›r’da
dört yüz bini aflk›n bir kitle taraf›ndan coflkuyla kutlanm›fl olmas› ve bar›fl mesajlar›n›n dile
getirilmesine ra¤men Bölgede, 2001  y›l›nda da güven verici bir bar›fl ortam› yaflanmad›.  

Düflünce Özgürlü¤ü

2001 y›l› ayd›nlar›n, yazarlar›n, gazetecilerin, yay›nc›lar›n, ünivesite ögretim üyelerinin de  muhalif
görüflleri nedeniyle soruflturuldu¤u, yarg›land›¤›, cezaland›r›ld›¤› ve Doç. Fikret Baflkaya örne¤inde
oldu¤u gibi cezaevine kondu¤u bir y›l oldu.

Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM), Askeri Mahkemeler, Adli yarg› mahkemelerinin sorun alanlar›
olarak tan›mlanan alanlardan çok yo¤un bir yarg›lama görevi ifa etmifltir.  3984 say›l› RTÜK kanunu,
TCY’n›n 159, 312 ile TMY’nin 7. ve 8. Maddeleri, 2935 say›l› OHAL yasas›, 285 ve 430 say›l› KHK’
lar siyasi muhaliflere karfl› etkin olarak kullan›lan yasa ve maddeler olmufltur. 

Cezaevleri

Cezaevleri ülke gündeminde 2001 y›l›nda da sürekli olarak yer ald›. 20 cezaevine onbinden fazla
bir güvenlik gücüyle gerçeklefltirilen ve 32 kiflinin ölümüyle sonuçlanan ‘Hayata Dönüfl’
operasyonuyla 19 Aral›k 2000 günü, açl›k grevi ve ölüm orucu gibi protesto eyleminde bulunan
binden fazla tutuklu ve hükümlü yüksek güvenlikli olarak adland›r›lan F tipi cezaevlerine
nakledilmiflti. Ancak grevleri sona erdirmeyi ve tutuklu ve hükümlüleri mutlak  tecrit koflullar›nda
tutmay› TMY’n›n 16. Maddesi uyar›nca amaçlayan bu müdahele ne yaz›kt›r ki ölü say›s›n›n y›l sonu
itibariyle 87’ye ulaflmas›n› engelleyemedi. Açl›k grevleri ve ölüm oruçlar›n›n bir y›l› aflan uzun
sürelere varmas› ve bu süre içindeki ölümlerin iç ve d›fl kamuoyunda yo¤un tepkilere yolaçmas›
üzerine Adalet Bakanl›¤› Wernike Korsakoff tan›s› konmufl grevcileri geçici olarak sal›verdi. Bu
program uyar›nca sal›verilenlerin 341’i  T‹HV’n›n baflvurusu olarak kabul edildi. Vak›f, Devletin
karfl›lamas› gereken bir hizmeti tüm zorluklara ra¤men yerine getirmeye çal›flt›. Vak›f ayr›ca,
karfl›laflt›¤› maddi sorunu aflmak üzere kamuoyuna yönelik bir dayan›flma ça¤r›s› yapt›. Sanatç›,
gazeteci, bilim insanlar›ndan oluflan bir gönüllüler grubu ‹stanbul’da vak›fla dayan›flma etkinlikleri
düzenledi. Yurtd›fl›nda da önemli bir ilgi uyand›, destek gruplar› olufltu.Böylece önemli bir sosyal
dayan›flma a¤› gerçekleflti.

Tüm çabalara ve önerilere ra¤men  F tipi cezaevleri sorununun çözümü ve grevlerin ve ölüm
oruçlar›n›n sona erdirilmesi konusunda hiçbir geliflme olmad›. Hükümet bu cezaevlerini Avrupa
standartlar›nda oldu¤unu ve zaten Avrupa Konseyi ‹flkenceyi Önleme Komitesinin (‹ÖK) ve di¤er
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organlar›n›n deste¤ini de ald›klar›n› beyan ederek, art›k hiçbir görüflme yapmayacaklar›n› aç›klad›.
T‹HV, ‹ÖK’ün hükümetin yasa d›fl› uygulamalar›na destek veren tavr›n›; baflkan›na bir mektup
yazarak elefltirmifltir.(Bkz.Ceza ve Tutukevlerinde ‹nsan Haklar›)

Bu dönemde cezaevi koflullar›n› iyilefltirme ad› alt›nda üç ayr› düzenleme yap›ld›. TMY’nin
tutuklular›n birbirlerini hiçbir flekilde görmemesi kural›n› getiren 16. Maddesi de¤ifltirildi. 4666 say›l›
de¤ifliklik yap›lmas›na dair kanun ile bu madde ‘Bu kurumlarda hükümlüler ...güvenlik bak›m›ndan
tehlike yaratmad›¤› ölçüde, kendileri için haz›rlanm›fl iyilefltirme ve e¤itim programlar›
çerçevesinde...faaliyetlere kat›l›rlar.’ biçiminde yeni bir düzenleme getirdi. Bu yeni düzenlemeye
göre hükümlüler, ortak kullan›m alanlar›n› idarenin belirleyece¤i bir e¤itim program›na uyum
göstermeleri  ve güvenlik aç›s›ndan sak›nca olmamas› koflullar›na ba¤l› olarak , süre ve biçimi de
idarece belirlenecek  bir flekilde kullanabileceklerdir. Cezaevlerinde iyilefltirme ve e¤itimin,
hükümlüyü düflüncelerinden vazgeçirmek, farkl› siyasi kimlikleri resmi ideoloji yönünde de¤ifltirmek
üzere uyguland›¤›n› y›llard›r gözlemliyoruz.. ‹nfaz hukuku hükümlülerle ilgili bir uygulama alan›n›
düzenlemektedir. 6 adet F tipi cezaevine konulmufl bulunan yaklafl›k iki bin kiflinin yar›s›na yak›n
kadar› ise, geçici ve istisnai olmas› gereken ancak ülkemizde kural haline getirilen tutuklu
statüsündedir. ‹kinci düzenleme Cezaevlerine sivil denetim getirilmesi iddias›yla, Cezaevleri ‹zleme
Kurullar› oluflturulmas›d›r. Ancak ilgili meslek kurulufllar›ndan TTB’ye, 82 ilden yaln›zca ikisinde
aday gösterme yaz›s› gelmifltir. Manisa’da da Türkiye Barolar Birli¤i’nin aday› de¤il, Manisa’l›
gençlere iflkence yapt›¤› yarg› karar›yla kesinleflen polislerin savunmas›n› üstlenen kifli tercih
edilmifltir. Bu kurullar›n, ilgili meslek kurulufl temsilcilerinden de¤il baz› meslek sahibi kiflilerden
oluflaca¤› ilke olarak kabul edilmifltir. Üçüncü düzenleme, ‹nfaz Hakimli¤i kurulmas›d›r. 140 yerde
kurulmas› öngörülen bu hakimliklerin ‘hükümlü ve tutuklulara yap›lan ifllemler veya bunlarla ilgili
faaliyetlere yönelik flikayetleri incelemek, karara ba¤lamak....’ gibi görevleri de olacak. Ancak,
ailelerden ve avukatlardan ald›¤›m›z bilgiler bütün bu düzenlemelerin F tipi cezaevlerinde tecrit
koflullar›n› de¤ifltirmedi¤i yönündedir.Zaten cezaevlerinde sivil bir denetim uygulanmad›¤›
kamuoyuna hiçbir bilgi ve haberin verilmemesinden de anlafl›lmaktad›r.

F Tipi Bask›lar

Cezaevlerinde yaflanan olumsuzluklara tepki gösteren, sorun hakk›nda görüfl belirten, öneride
bulunan ailelere, kifli grup ve kurulufllara yönelik ola¤anüstü bask›lar uyguland›. Yarg› mekanizmas›
harekete geçirildi. Çok say›da dava halen devam ediyor. Toplumda Hükümetin cezaevleri
politikas›na muhalefet edenlerin düzenledi¤i gösterilere polis fliddet kullanarak müdahele etti. Bu
yönde yay›n yapan radyo, TV, gazete, vb yay›n organlar› kapat›ld›. Muhalefet edenler gizli örgüte
yard›m ve yatakl›k etme suçunu düzenleyen 169. Maddeden yarg›land›. Baz› örnekleri burada tekrar
hat›rlatmakta yarar vard›r. Tüm Yarg›-Sen yönetim kurulu ayn› maddeden üç y›l dokuzar ay hapis
cezas›na mahkum edildiler. Dava dosyas› yarg›tayda karar aflamas›nda bekliyor. TTB Yüksek Onur
Kurulu üyeleri açl›k grevlerine zorla müdaheleyi mesleki kurallara ve meslek ahlak›na uygun
bulmad›klar› yönünde bir aç›klama yapt›klar› için grevcileri intihara teflvik ettikleri gerekçesiyle
yarg›land›lar. Mahkeme beraat karar› verdi. Bursa’da cezaevinde grevcileri muayaene etmekle
görevlendirilen dört hekim hakk›nda, cezaevi savc›s›n›n grevcileri grevden vazgeçirmeleri için
telkinde bulunmalar› önerisini reddettikleri için, “emre itiatsizlik suçundan” aç›lan dava halen
devam ediyor. TTB Merkez Konseyi üyeleri hakk›nda, cezaevlerine yap›lan operasyonlar›
elefltirdikleri için, görevleri aras›nda bulunmad›¤› halde emniyet müdürlü¤ünün önerisi,  Valinin
istemi üzerine,amaç d›fl› faaliyette bulunduklar› gerekçesiyle görevden al›nmak üzere dava aç›ld›.
Beraat ettiler. ‹stanbul Barosu hakk›nda da, Adalet Bakanl›¤›n›n istemi üzerine dava aç›ld› ancak
beraatle sonuçland›. ‹HD Ankara fiubesi hakk›nda aç›lan kapatma davas› devam ediyor. Y›l içinde
Bursa, Gaziantep, Malatya, Van flubeleri de valilikçe kapat›ld›. Malatya ve Gaziantep halen kapal›.
Halkevleri Genel Merkezi ve çok say›da flubesi hakk›nda da davalar aç›ld›, üyeleri tutukland›. 
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Ülkücü Milisler 

2001 y›l›nda muhalif düflünce sahibi kifli ve kurulufllara karfl› emniyet görevlilerinin müdahelerinden
baflka sivil görünümlü baz› ülkücü gruplar›n da devletin kuvvetlerine destekte bulunmak ve yard›m
etmek amac›yla baz› eylemlere ve ye kifli ve gruplara silahl› sopal› müdahalelerine tan›k olundu. Bu
olaylar kamuoyuna özellikle Üniversitelerde sa¤ sol çat›flmas› olarak kamuoyuna yans›t›ld›. Bu
gruplar›n sald›r›lar› s›ras›nda ölümler yafland›, a¤›r yaralanananlar oldu. Dövme, al›koyma, iflkence
olaylar› da raporumuzda ayr›nt›lar›yla ayr›ca yer almaktad›r. Özellikle cezaevi operasyonlar›na tepki
gösteren gruplara müdahele s›ras›nda bu destek k›talar› aç›kça sald›r›larda bulunmufllard›r ve
emniyet güçleri de bu deste¤i sempati ile karfl›lam›flt›r. Susurlukta bir k›z çocu¤unun
öldürülmesinden sonra ülkücü ve MHP’li olduklar› bilinen bir grup ilçede halk› Kürtlere karfl› tahrik
ederek binlerce kifli ile ev ve iflyerlerine sald›r›da bulundular. 

Bir Olay 

Sivillere yönelik bir çarp›c› fliddet olay› da Konya’n›n Akkise beldesinde yafland›. Arkadafllar›n›
askerlik görevine göndermek üzere bir kahvede bulunan kalabal›k gençlere  kimlik muayenesi
uygulayan jandarma ile gençler aras›nda ç›kan tart›flma sonucunda jandarma kahvede bulunanlar›n
ve sonra da onlara kat›lan halk›n üzerine atefl açt›. Bir kiflinin ölümüne neden olan bu olaydan sonra
halk›n isyan›n› bast›rmak üzere havaya atefl edildi¤i aç›klamas› yap›ld›. Bütün bu örnekler Türkiye’de
can güvenli¤inin sivil baz› gruplar›n ve silah kullanma yetkisini kötüye kullanan güvenlik
kuvvetlerinin tehdidi alt›nda bulundu¤unu göstermektedir.

Dokunulmazl›k/Yarg›

2001 y›l›nda al›nan baz› siyasi cinayet ve kötü muamele  ve iflkence davalar›yla ilgili mahkeme
kararlar›, yarg› alan›nda olup bitenler hakk›nda  bilgi edinmemize yard›mc› olmufllard›r. Sonuçlanan
baz› davalar flöyle: 8 polisin yarg›land›¤› bir dava zaman afl›m› nedeniyle düfltü, 2 astsubay›n
yarg›lanmas› beraatle sonuçland›, 5 polis hakk›ndaki dava flartl› sal›verilme nedeniyle düfltü, 9 polis
ve  2 astsubaya verilen cezalar ertelendi, bir polis memuru ise üç ay hapis ve üç ay meslekten men
cezas› ald›. 

Gözalt›nda ölümlerle ilgili davalarda da çarp›c› örnekler var. 8 a¤ustos 1980 tarihinde ‹stanbul
Emniyet Müdürlü¤ünde Faruk Tuna’n›n iflkence alt›nda ölmesi üzerine aç›lan davada befl polis 1995
y›l›nda beraat etti Yarg›tay’a götürülen dava henüz sonuçlanmad›.

16 Mart 1978 günü ‹stanbul Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi önünde üzerlerine bomba at›larak
öldürülen yedi ö¤rencinin davas› devam ediyor. 1981 y›l›nda öldürülen  Abdi ‹pekçi davas› yirmi
y›ld›r tamamlanmad›. 8 Ekim 1978 tarihinde Ankara Bahçelievlerde öldürülen yedi Türkiye ‹flçi
Partisi (T‹P) üyesi ile ilgili dava 2001 y›l›nda tamamland›. Dosya Yarg›tayda karar aflamas›nda. 22
Temmuz 1980 de öldürülen D‹SK Genel Baflkan› Kemal Türkler davas› devam ediyor.

Yukar›da verilen örnekler 2001 y›l›nda da yarg›n›n insan haklar› ihlallerine karfl› cayd›r›c› ifllevini
yerine getirmedi¤ini, ceza uygulamas›nda mahkemelerin ceza alt s›n›r›n› uygulad›¤›n›, zaman
afl›m›n›n s›kça ve yanl›fl olarak uyguland›¤›n›, san›klar›n yarg›lama sürecinde görevlerine devam
etti¤ini, baz› polislerin duruflmalara getirilemedi¤ini, bu görevlilerin mesleklerinde terfi bile
ettiklerini, dava süresince duruflmaya getirilemeyen baz› görevlilerin atama ve emeklilik ifllemlerinin
yap›ld›¤›n› gösteren örneklerin yaln›zca bir kaç›d›r. Suç iflledi¤i iddias›yla haklar›nda soruflturma
aç›lmas› istenen güvenlik görevlileri, amirleri izin vermedi¤i için soruflturma ve yarg›lama
sürecinden kurtulmaktad›rlar. Memurin Muhakemat› Kanunu Muvakkat› amirlerlere, soruflturma
konusunda yetki vermektedir. 

Yarg›n›n cayd›r›c› etkisinin olmamas›, idarenin görevini kötüye kullanan emniyet mensuplar›n›
korumas›, bunlar›n yarg›lanmamaya ek olarak ödüllendirilmesi  nedenleriyle Türkiye, can
güvenli¤ine ve temel hak ve özgürlüklere yönelik suç iflleyenlerin korundu¤u bir ülke olmaya devam
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etmektedir. Hak ihlaline u¤rayan pek çok kimse duydu¤u  güvensizlik nedeniyle yarg› yoluna
baflvurmamaktad›r. Yarg›n›n ba¤›ml› ve yanl› konumundan Yarg›tay Baflkan› da yak›nmaktad›r.

‹flkence 

Vakf›m›z›n befl merkezine 2001 y›l›nda 1200 den fazla kiflinin iflkence gördü¤ü için baflvurmas› ve
bu baflvurular›n önemli bir bölümünün bu y›l içinde olmas›, iflkence ve kötü muamele ya da onur
k›r›c› davran›fllar›n Türkiye’de varl›¤›n› korudu¤una iliflkin önemli göstergelerdir. Gözalt› sürelerinin
Anayasa metninde de toplu suçlarda en fazla dört gün olarak düzenlenmesine AB adayl›k süreci
gere¤i haz›rlanan Ulusal Program’da iflkencenin sona erdirilmesi k›sa vadeli hedefler aras›nda
gösterildiyse de, uygulamada de¤iflimden söz etmenin olanakl› olmad›¤›n› söylememiz gerekiyor.
Düzenlenen yönetmeliklere ve yay›nlanan genelgelere ra¤men iflkencenin sürekli bir uygulama
olarak gündemde kalmas›n›n temel nedeni kuflkusuz,öncelikli olarak kararl› bir siyasi iradeye
ba¤l›d›r; böyle bir iradenin iflaretine bu y›l da rastlayamamak üzüntü vericidir. Ancak bu tespite
ra¤men iflkencenin uyguland›¤›  sorgulama süreçlerine iliflkin önleyici önerileri de dile getirmeye
devam ettik. Halen uygulanmakta olan ve Türkiye Barolar Birli¤inin, TTB’nin baz› maddelerinin
iptali için Dan›fltay’da dava açt›klar› ‘Yakalama Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma Yönetmeli¤i’nin
yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Zira bu yönetmelik kay›t defterlerinin tutulmas›n› öngörmedi¤i
için, gözalt› sürelerini keyfi olarak belirlemeye yol açmakta, avukat ve ailelerin yakalanan kiflinin
nerede bulundu¤unu ve hangi merciin yetkisi alan›nda bulundu¤unu ö¤renmelerinin önünde engel
oluflturmakta ve kay›p olgusunun engellenmesinde boflluk yaratmaktad›r. Baz› kiflilerin kaybolmas›na
da olanak sa¤lamaktad›r.

Dokunulmazl›k bafll›¤› alt›nda yarg› süreçlerinin cayd›r›c› olmad›¤›n› aksine suç iflleyenleri
korudu¤unu anlatmak için örnek olarak gösterilen davalar›n aras›nda iflkence davalar› da
bulunmaktad›r. Ancak bu bölümde bir baflka davaya Manisali ö¤rencilere iflkence yapanlar›n
davas›na da de¤inmek gerekir. Mahkeme, san›k kamu görevlilerini mahkemeye celbedemedi¤i için
dava yarg›taydan bozulmufl ve san›klara verilen ceza onaylanmam›flt›r. 1999 y›l›nda yap›lan
düzenleme ile TCK da cezalar›n artt›r›lm›fl olmas›, bu örnekte oldu¤u gibi bir etki yaratmamaktad›r.
‹flkenceciler adeta yasal koruma alt›ndayken ve ayn› yasada ‘gerçe¤e ayk›r› rapor düzenleyen sa¤l›k
elemanlar›n›n cezaland›r›laca¤›’ yaz›l› iken, tam tersi uygulamalar olmufltur. Baz› vakalarda iflkence
bulgular›na rastland›¤›na dair rapor düzenledi¤i için Adli T›p Kurumu uzman›, Vakf›m›z›n kurucu
üyesi Prof. Dr. fiebnem Korur Fincanc›’n›n görevinden al›nmas› için Valilik taraf›ndan Adli T›p
Kurumuna yaz› yaz›lm›flt›r. Bu örnek, Adli T›p Kurumunun ba¤›ms›z, dokunulmaz bir kurum
olmad›¤› gerçe¤ini aç›kça göstermektedir.

‹flkencenin yok edilmesi u¤rafl› içinde yer al›p da bask›ya u¤rayan ve cezaland›r›lmak istenenler
aras›na bu y›l TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu Baflkan›  Dr. Sema Piflkinsüt de girdi.
‹flkence uygulamalar›n› cezaevlerine girerek ve adli suçlardan cezaevine konulmufl yüzlerce
ma¤durla görüflerek, sorgulama merkezlerini aniden ziyaret ederek belgelemesi, bunlar› rapor haline
getirerek yay›nlamas› ve karakollarda buldu¤u iflkence araçlar›n› teflhir etmesi ve bir karakolda
buldu¤u  Filistin ask›s›n› meclis binas›na tafl›mas› Hükümetin tepkisine neden oldu. Komisyon
baflkanl›¤› görevinden al›nd›. Yerine MHP milletvekili Hüseyin Akgül getirildi.Üyesi oldu¤u ve
Hükümet orta¤› DSP’den istifa etmek zorunda kald›.Hakk›nda soruflturma bafllat›ld›.

‹flkencenin uygulamalar›n›n en fazla yafland›¤› gözalt› süreleriyle ilgili yasal düzenlemeler yap›l›rken
ve bizler de gözalt›n›n yarg› karar›na ba¤lanmas›n› ve tutuklananlar›n yarg›ç önüne derhal
ç›kar›lmas›n› isterken; OHAL bölgesinde ola¤anüstü gözalt› uygulamalar›na tan›k olduk. 430 say›l›
Kanun Hükmündeki Kararnamenin (KHK) 3. F›kras›n›n c bendine dayanarak Diyarbak›r cezaevinden
al›nan baz› tutuklu ve hükümlüler onar günlük ek sürelerle k›rk gün kadar incominicado (tam tecrit)
gözalt›na, yani hiç kimseyle görüfltürülmeden tekrar gözalt›na al›nm›fllard›r.
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2001 y›l›, Uluslararas› Af Örgütü’nün (UAÖ) iflkencenin durdurulmas› kampanyas›n› ulaflabildi¤i tüm
ülkelerde bafllatt›¤› y›l oldu. Örgütün yay›nlad›¤› belgeler, iflkencenin dünya çap›ndaki durumu
hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler içeriyor. Yaflam hakk›na ve güvenli¤ine yönelik en ciddi tehditlerden biri
olan iflkence, yetmiflten fazla ülkede uygulanmaktad›r.‹flkence aletlerinin üretilmesi, gelifltirilmesi de
pazar ekonomisi kurallar› çerçevesinde yeni bir sektör haline gelmifltir. Köle ticareti döneminin
prangalar›, el ve parmak kelepçeleri daha da gelifltirilmifltir. Cop s›¤›r üvendiresi gibi, elektro flok
aletleri, kaplan yata¤›,iflkence koltu¤u üretimi ve sat›fllar› devam etmektedir. Yüksek voltajl› elektro
flok tabancalar› ABD’de gelifltirilmifltir. Sersemletme teknolojisi Taiwan, Almanya, Fransa’da
gelifltirilmifltir. Merkezi sinir sistemini büyük bir h›zla felç etmeyi hedefleyen ve ucunda elli bin
voltluk enerji bulunan yeni enerji silahlar› da kullan›lmaktad›r.Bu alet ve silahlar›n üretimi ve ticareti
üzerindeki devlet denetimleri asgari düzeydedir. Kimyasal maddeler iflkencede ve kitlesel eylemlerin
da¤›t›lmas›nda kullan›lmaktad›r. ‹ngiltere’de imal edilen göz yaflart›c› gaz tüplerinden saniyede oniki
kadar f›rlatan darbeli veya bas›nçl› silahlar gelifltirilmifltir. Kimyasal spreyler özellikle biber gaz›
Seattle polisi taraf›ndan Dünya Ticaret Örgütü toplant›s›n› protesto eden göstericilere karfl›
kullan›lm›flt›r. Aralar›nda Türkiye’nin de bulundu¤u otuz bir ülke iflkence aletleri pazar›na sat›fl
yapmaktad›r.

‹flkence aletleri gibi iflkenceciler de üretilmektedir. Personel olarak e¤itilmekte ve uzmanlaflt›r›lmak-
tad›r. ABD, Çin, Fransa, Rusya, Birleflik Krall›k; baflka ülkelerin askeri, güvenlik ve polis güçlerine
gizlilik içinde e¤itim sa¤layan ülkeler aras›ndad›r.

11 Eylül/Terörle Mücadele

2001 y›l›, 11 Eylülde dünya tarihinde önemli olaylar aras›nda say›laca¤› anlafl›lan bir sald›r›ya sahne
oldu. Her türlü geliflmifl güvenlik önlemini, devlet güvenli¤iyle ilgili istihbarat  görevlilerinin hayal
gücünü aflan, yolcu uçaklar›n› içindeki yak›t deposuyla silah haline getiren ve hedefini vururken
insan yaflam›n› ve her türlü insani de¤eri gözetmeyen yan›yla insanl›k suçu oluflturan bir trajik eylem
yafland›. Terörün s›n›r tan›mayan k›y›c›l›¤›na  dehflet verici bir örnek. Washington ve New York’a
yap›lan bu sald›r›n›n ard›ndan olay› k›nad›k ve ABD deki insan haklar› savunucusu örgütler ve
Ankara Büyükelçili¤i arac›l›¤›yla  Amerikan halk›na ve ailelerine baflsa¤l›¤› dileklerimizi yollad›k.
Yapt›¤›m›z aç›klamada terör eylemlerine verilecek yan›t›n fliddete dayanmamas› ve failler ve
sorumlular hakk›nda uluslararas› yarg› kurumlar›n›n harekete geçirilmesi görüflümüze yer verdik.
Ayr›ca al›nacak önlemlerin, hangi düzeyde olursa olsun, ulusal ve uluslararas› alanlarda temel hak
ve özgürlüklerin k›s›tlanmamas› ve hak ihlallerine yolaçmamas› gerekti¤i konusunda da
temennilerde bulunduk. Ancak ne yaz›kt›r ki, neredeyse bir üçüncü dünya savafl› yaflamaya bafllad›k.
Sorumlular›n soruflturulmas›, bulunmas›, yarg›lanmas› gibi hakl› ve meflru bir u¤rafl›n karar vericileri
iki dünya savafl› sonras› edinilen deneylere dayal› olarak gelifltirilen kurumlar› bir kenara iterek yeni,
de facto karar yöntemleri ve merkezleri yaratt›lar. Afganistan’da Taliban yönetimi ve El Kaide
örgütüne karfl›, Usame Bin Ladin ve arkadafllar›n›n da özel olarak yakalanmas› amac›yla ilan edilen
ve uygulanan savafl›n ard›ndan görüldü ki yaln›zca BM ve uluslararas› kurumlar yok say›lmad›, savafl
kurallar› ve insan haklar› da aç›kça ve a¤›r bir flekilde ihlal edildi. 

Öncelikle, henüz Taliban ve El Kaide militanlar› toparlan›p tafl›nmadan önce, ABD de Harvard
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörü ve insan haklar› savunucusu flöhreti olan  bir bilim adam›n›n
Alan Dershowitz’in: ‘art›k sözkonusu olmayan eski tekniklerin’  baflka bir deyiflle iflkence
tekniklerinin sorgulamada kullan›labilece¤ini  aç›klamas› insan haklar› ortam›nda derin kayg› ve
tepkilere neden olmufltur. ‘Fiziki iflkenceyi meflrulaflt›ramay›z; bu Amerikan de¤erlerine ayk›r› olur.
Fakat dünyan›n de¤iflik bölgelerindeki insan haklar› ihlallerini k›namaya devam etti¤imize göre,
terörizmi yenmede baz› düflünceleri aç›kl›¤a kavuflturmam›z, yöntemler gelifltirmemiz
gerekir.Örne¤in bir mahkemenin onay› ile psikolojik bask›lar olabilir. Böyle bir giriflim iki yüzlü olsa
bile, baz› san›klar› daha az titiz müttefiklerimize nakledebiliriz. Bunun güzel bir fley olaca¤›n› kimse
söyleyemez tabii.’ Bu sözler hukuk profesörünün görüflleri olarak 5 Kas›m 2001 tarihli Newsweek
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Dergisinde yay›nlan›rken binlerce savafl esiri ABD ordusu taraf›ndan sorgulanmak üzere
toplan›yordu. ‹flkence’nin hiçbir koflulda uygulanamayaca¤› kural›n› yazan BM sözleflmesini ve ‹nsan
Haklar› Evrensel Bildirgesini bir kenara b›rakan bu anlay›fl ABD vatandafl› olmayan savafl esirlerinin
askeri mahkemelerde nas›l yarg›lanaca¤› aç›klan›rken ve savafl esirleri Küba’daki ABD  Guantanamo
üssüne tafl›n›rken de kendini gösterdi. Bu kez de savafl hukukunu düzenleyen Cenevre Sözleflmeleri
gözard› edilmiflti. Uluslararas› hukukta yeri olmayan yasad›fl› savaflç› nitelemesi yaparak Taliban
askerlerini yarg›lama karar› almas› ABD nin savafl hukukunu ihlal etmesi demektir.  ABD, BM’in
kendisine tan›d›¤› meflru müdafaa hakk›na dayanarak bir yarg›lama sürecini kendine göre örgütledi.
Oysa Cenevre sözleflmelerine göre savafl bitti¤inde hakk›nda daha önce ifllenmifl bir savafl suçu ile
adli bir suç isnad› olmamas› koflulu sakl› olmak üzere esirlerin sal›verilmesi gerekir. Ayr›ca
Küba’daki üsse tafl›nanlar›n ellerine eldiven giydirilerek kelepçelenmesi, a¤›zlar›n›n kapat›lmas›,
duymay› engelleyen kulakl›k tak›lmas›, görmeyi bulan›klaflt›ran opak caml› gözlük tak›lmas›,
kafalar›na kask giydirilmesi, yüzlerine maske tak›lmas› ve sürekli diz çöker durumda tutulmas›, onur
k›r›c› ve afla¤›lay›c› uygulamalard›r. Her ne kadar ABD yetkilileri ‘bunlar okul çocuklar› de¤il,
katillerdir, muhtemel terörist eylemler hakk›nda bilgi almak ve böylece engellemek için, etrafa zarar
vermelerine olanak vermemek için, veya onlar› koruma alt›na almak için  biz bu ola¤anüstü
önlemleri  al›yoruz, bu ola¤anüstü önlemleri yüksek de¤erler ad›na uyguluyoruz diyorlarsa da,
tutuklular savafl esirleridir. Ayr›ca 158 kiflinin tutulaca¤›  ve 1.8x2.4 m den oluflan ve X- RAY
›fl›nlar›yla kontrol edilen kafes hücreleri olan Guantanamo kamp›, nazi kamplar›n› an›msatmaktad›r.
K›z›lhaç Uluslararas› Komitesi de bu görüntülerin Cenevre sözleflmelerine ayk›r› olabilece¤ini
aç›klam›flt›r. Afganistan operasyonundan sorumlu Florida’daki merkez komutanl›¤› 11 Ocak
tarihinde gerçeklefltirilen bu transferin görüntülenmesini fotografç›lara ve kameramanlara yasaklad›
ve deniz kuvvetlerinin verdi¤i fotograflar› dag›tmakla yetindi. Bu uygulamay› da Cenevre savafl
hukukuna uygun davranmak için yapt›¤›n› aç›klad›. Her ne kadar ABD Baflkan› George W. Bush, biz
onlara Usame Bin Ladin ve Taliban adaletinden daha adil davranaca¤›z dediyse de, savafltan
muzaffer ç›km›fl da olsa, biz uygulanan bu zalim yöntemleri dünya savafllar› öncesine bir geriye
dönüfl olarak de¤erlendiriyoruz. Kendisini ve ülkesini ABD Anayasas›nda yaz›l› de¤erlere sayg›
göstermeye davet ediyoruz. Terörle mücadele kapsam›nda da olsa tutuklulara, uluslararas› hukukta
belirtilen, adil yarg›, insani muamele ve statü güvencelerinin sa¤lanmas›n› istiyoruz.  Tecrit edilmifl,
adil bir yarg›laman›n vazgeçilmez güvencesi olan bas›n ve yay›n›n zor ulaflabildi¤i, askeri bir üstte
gerçekleflecek bir yarg›n›n güvenirli¤i olamaz.

Türkiye-AB ‹liflkileri 

Türkiye 2001 y›l›na AB ile olan iliflkilerin geldi¤i aflama nedeniyle AB taraf›ndan haz›rlanan Kat›l›m
Ortakl›¤› Belgesi (KOB)ve Türkiye taraf›ndan haz›rlanan Ulusal Program(UP) kapsam›nda yap›lan
tart›flmalarla bafllad›. Demokrasi, ‹nsan Haklar›, Hukuk Devleti ve Az›nl›k Haklar› bafll›klar›ndan
oluflan Kopenhag Siyasi Kriterleri bu tart›flman›n ana eksenini oluflturdu. Türkiye’yi yönetenler
Baflbakan B. Ecevit’in a¤z›ndan, Türkiye’nin Helsinki zirvesinde aday ülke olarak kabul edilmesinin
Türkiye’deki statükonun kabul edildi¤i anlam›na geldi¤ini, AB taraf›ndan ileri sürülen ve Türkiye’nin
Ulusal Güvenli¤ine, toprak bütünlü¤üne tehdit oluflturan bu kriterlerin dayat›lmas›n› kabul
etmeyece¤ini ifade ettiler. Genelkurmay Baflkan› da Ecevit Nice Zirvesi toplant›s›nda bulundu¤u
s›ralarda özellikle Az›nl›k haklar› bafll›¤› ile ifade edilen istemlerin 2010 y›l›ndan önce tart›flmaya
bile aç›lamayaca¤›n› bir bas›n toplant›s›yla aç›klad›. 

Bu aç›klamadan sonra Anadilde ve özellikle Kürtçe e¤itim ve yay›n konular›nda, e¤itim yöntemleri
ve Kürtçe yay›n yapan TV kurulmas› gibi somut konularda ülkenin istihbarat örgütünün baz›
elemanlar›n›n da kat›ld›¤› tart›flmalar sona erdi. Y›l›n ikinci yar›s›nda Kürt yurttafllar›n bu konuda
yeniden h›zlanan çabalar›, a¤›r insan haklar› ihlallerine yol açacak flekilde bast›r›lmaya çal›fl›ld›.
Hükümet anadile iliflkin temel haklar›n talep edilmesini, “terörle mücadele” önlemleri çerçevesinde
ele almaya devam etti. 
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Sonuç Olarak,

Rejimin güvenli¤i ile ilgili Devlet politikalar›n›n insan haklar› normlar›yla çeliflki ve çat›flmas› 2001
y›l›nda da devam etmifltir. “Toprak bütünlü¤ü ve ulusal güvenli¤in korunmas›n› öngören ölçütler ile
laik ve demokratik Cumhuriyeti, üniter devlet yap›s›n› ve milli birli¤i koruma” kriterlerine ayk›r›
düflündükleri ve davrand›klar› iddia edilen yurttafllar›n ve gruplar›n siyasal, sosyal ve kültürel yaflam›
bask› alt›nda tutulmufltur. Yasal düzenlemelerde tabu say›lan konular›n görüflülmesinde toplumsal
kat›l›m engellenir ve bertaraf edilirken, TSK’n›n siyasi yaflam üzerindeki a¤›rl›kl› etkisinde bir azalma
olmam›flt›r. Bask›lar yaln›zca muhalif siyasi partileri de¤il, ayn› zamanda sivil yaflam›n
örgütlenmelerini de hedef alm›flt›r. 

ABD’ye 11 Eylül günü yap›lan sald›r›n›n ard›ndan Afagnistan’› hedef alan askeri müdahalenin
yan›s›ra baz› ülkelerin uluslararas› terörizme destek verdikleri iddias›yla hedef gösterilmesi, dünyan›n
yeni bir savafl dönemine girdi¤ine iflaret etmektedir. Bu yeni savafl ortam›nda uluslararas› savafl
hukukuna ayk›r› uygulamalara tan›k olunmufl, yaflam hakk›, kifli güvenli¤i ve statü haklar› ve adil
yarg›lanma haklar› ihlal edilmifltir. Bu yeni süreç, Türkiye’de özellikle son otuz y›l›n hak
ihlallerinden sorumlu olanlar› yüreklendirmifl, terörle mücadele stratejisinin ve yöntemlerinin do¤ru
oldu¤u propogandas›n›n etkin olarak yap›lmas›na yol açm›flt›r. 

Geliflen bu koflullar alt›nda insan haklar› mücadelesi hem Türkiye’de hem de uluslararas› düzlemde
daha zor, ancak daha da gerekli hale gelmifltir.

Yavuz ÖNEN
Baflkan
T‹HV
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2001 y›l›nda, T‹HV Dokümantasyon Merkezi
taraf›ndan belirlenebildi¤i kadar›yla en az 33 kifli
yarg›s›z infaz olaylar›nda öldürüldü;  2 kifli
kaybedildi; iflkence görenlerden 643 kifli bu konuda
bildirimde bulundu ve en az 8 kifli gözalt›nda, en az
49 kifli ceza ve tutukevlerinde öldü. Öldürme, iflkence
ya da kötü muamele olgular› nedeniyle suçlanan
kolluk görevlilerinin cezaî ve idarî muafiyeti sürdü.
Yarg›s›z infaz, iflkence sonucu öldürme ve iflkence ya
da kötü muamele nedeniyle suçlanan görevlilerden
çok az› yarg› önüne ç›kar›labildi. Yarg›s›z infazla
suçlanan kolluk görevlileri, “delil yetersizli¤i”
gerekçesiyle ya beraat etti ya da önemsiz cezalara
çarpt›r›ld›. ‹flkence ve kötü muamele gerekçesiyle
yarg›lanan 148 kolluk görevlisinden yaln›zca  9’u için
hapis cezas› verildiyse de, bu cezalar genellikle
paraya çevrilerek ertelendi. 2001 y›l›nda, düflünce ya
da görüfllerini ifade ettikleri ya da baflkalar›n›n
düflünce ve görüfllerini haber yaparak aktard›klar› için
en az 852 kifli toplam 456 davada yarg›land›. Toplam
101 davan›n sonuca ba¤land›¤› süreçte davalardan
58’inde mahkumiyet karar› verildi. F tipi cezaevlerine
karfl› tutuklu ve hükümlüler ile yak›nlar› taraf›ndan
2000 y›l›nda bafllat›lan açl›k grevleri ve ölüm oruçlar›
devam etti. 2001 y›l›nda açl›k grevi eylemi sonucunda
37 kifli yaflam›n› yitirdi pek ço¤u da Wernicke-
Korsakof hastal›¤›na yakalanarak sakat kald›lar.
250’ye yak›n hükümlü açl›k grevlerine ba¤l› sa¤l›k
sorunlar› nedeniyle 6 ay koflullu serbest b›rak›ld›lar.
T‹HV Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezlerine, açl›k
grevine ba¤l› hastal›klar› nedeniyle baflvuranlar›n
say›s› 400’ü aflt›. 19 Aral›k 2000 tarihinde 20
cezaevinde düzenlenen fliddet dozu yüksek
operasyonda ikisi güvenlik görevlisi olmak üzere
toplam 32 kiflinin ölümüne iliflkin etkili bir soruflturma
yürütülmedi. 

2001 y›l›, baflta 12 Eylül Anayasas› olmak üzere insan
hak ve özgürlükleri alan›nda bir dizi düzenlemeye
sahne oldu. Ancak yasal alanda gerçeklefltirilen bu
düzenlemeler, dinamizmini yaln›zca Avrupa Birli¤i’ne

üye olma gayretinden ald›¤› ve karar vericiler ve
uygulay›c›lar taraf›ndan samimi olarak hissedilen bir
demokratikleflme gereksinimine yan›t vermedi¤i için
ka¤›t üzerinde kalmaya mahkum edildi. Devletin,
farkl› görüfllere tahammülü olmayan, ço¤ulcu
demokrasiye inanmayan yap›s› bütün bu
düzenlemelere karfl›n belirgin bir biçimde öne ç›kt›.
2001 y›l›nda çeflitli hak ve özgürlük alanlar›na yönelik
durumu aktaran bu raporun tek tek bölümlerinde de
izlenece¤i gibi, geçmiflten birikerek gelen ve
toplumsal travmaya dönüflen sorunlar›n çözümüne
yönelik güçlü bir siyasi irade oluflturulamad›.

‹nsan haklar› savunucular›, son 20 y›ll›k geçmiflte
yaflanan insan haklar› ihlallerinin yaratt›¤› toplumsal
travmalar›n iyilefltirilmesini, bu travmalardan beslenen
ve yeni travmalar üreten bask›c› rejimin ortadan
kald›r›lmas›na yönelik, insan haklar› de¤erlerinde
köklenen toplumsal bar›fl ortam› ve demokratik bir
siyasal kültürün yeniden inflas›n› amaçlayan bir
anlay›fl›n Türkiye’de geliflmedi¤ine iflaret ettiler. 2001
y›l›nda kifliler, gruplar, kurumlar, siyasi partiler
yap›lan bütün düzenlemelere ve insan haklar›
alan›nda oluflturulmaya çal›fl›lan kurumsallaflmaya
ra¤men, “ulusal güvenlik, laiklik, milli birli¤in
korunmas›”n› temel alan rejimin bask›s›yla karfl›laflt›.
Muhalefete, kültürel ço¤ulculu¤a (etnik, inanç,
mezhep ve dil farkl›l›klar› gibi) olanak tan›mayan,
özcü, tekçi, homojenlefltirici ve hatta zaman zaman
›rkç›l›¤a kadar varan bir milliyetçilik anlay›fl› varl›¤›n›
sürdürdü. Etnik köken ve kimlik sorunu, F tipi
cezaevleri baflta olmak üzere muhalif siyasi görüfl ve
hareketlere karfl› uygulanan bask› ve fliddet, irtica ile
mücadele ad› alt›nda baflörtüsü üzerindeki bask›lar,
2001 y›l›n›n devam eden toplumsal travma alanlar›n›
oluflturdu. Ordunun devlet ve siyaset düzenindeki
siyasal a¤›rl›¤› ve ifllevi de¤iflmeden devam etti. 2001
y›l›nda gerçeklefltirilen düzenlemelerde Milli Güvenlik
Kurulu’nun politikalar› ve stratejileri  belirleyicili¤ini
sürdürdü.
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Rejimin bu niteli¤i, 11 Eylül sonras›nda bafllayan
süreçle de kendini pekifltirme olana¤›n› buldu. 11
Eylül sabah›nda ABD’nin New York kentindeki Dünya
Ticaret Örgütü’nün ikiz kulelerine yap›lan ve yaklafl›k
6000 kiflinin hayat›na mal olan sald›r›n›n ard›ndan
uluslararas› düzlemde h›z ve flekil kazanan “teröre
karfl› savafl” politikas›, Türkiye gibi ABD müttefi¤i
hükümetlerin, ülkelerindeki insan haklar› ihlallerine
ve demokratik özgürlükler üzerine k›s›t koymalar›na
destek bulmalar›n› sa¤lad›. Bu strateji çerçevesinde,
ABD’nin BM yap›lanmas›n› da bir kenara b›rakarak ve
uluslararas› hukuku ve kurumlar›n› hiçe sayarak tek
bafl›na kararlar al›p uygulamas›na uygun zemin
haz›rlad›. ‹ngiltere’de tüm tepkilere ra¤men 14
Aral›k’ta acilen yürürlü¤e konulan ve ülke vatandafl›
olmayanlar› mahkeme önüne ç›karmaks›z›n süresiz
olarak gözalt›nda tutma olana¤›n› veren yeni anti-
terör, suç ve güvenlik yasas›n›n hemen ard›ndan polis
deste¤i ile göçmen ofisinin çeflitli kentlerde yapt›¤› ev
bask›nlar› sonucu 10 kiflinin gerekçe aç›klanmadan
gözalt›na al›nmas›, ‹sveç’in iflkence görme riski yüksek
olmas›na ra¤men yaln›zca Devlet beyan›na dayanarak
iki M›s›rl› s›¤›nmac›y› M›s›r’a geri iade etmesi “global
ola¤anüstü hal”in yayg›nlaflmas›n›n ilk örnekleri
olarak ortaya ç›kt›. Türkiye’nin son yirmi y›ld›r
yak›ndan tan›k oldu¤u ola¤anüstü halin globalleflmesi
olarak da tan›mlanabilecek bu yeni uluslararas› durum
karfl›s›nda Türkiye de, “ulusal güvenlik politikas›”
çerçevesinde ön plana ç›kard›¤› “tehdit” alanlar›na
karfl› izledi¤i ve insan hak ve özgürlüklerini gözard›
eden politika ve uygulamalar› uluslararas› ve ulusal
düzlemde meflrulaflt›rma çabas› içine girdi. 

2001 y›l›n›n siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel
yaflam›n› belirleyen bir di¤er önemli olgu ise bir
süredir içinde bulunulan mali ve parasal krizin ortaya
ç›kmas› oldu. 19 fiubat günü yap›lacak Milli Güvenlik
Kurulu toplant›s› öncesinde Cumhurbaflkan› ile
Baflbakan aras›nda “yolsuzlukla mücadele”
program›n›n baflar›s›zl›¤› üzerine ç›kan bir tart›flman›n
ard›ndan yaflanan gerginlik Türkiye’nin
yoksullaflmas›n› h›zland›ran sa¤layan krizin de patlak
vermesine yol açt›. 

MGK toplant›s›nda yaflanan gerginlikten hemen sonra
21 fiubat tarihinde gecelik faizlerin yüzde 7500’e
kadar yükselmesinin ard›ndan 22 fiubat tarihinde
1999 sonundan beri sürdürülmekte olan kur ç›pas›
terkedilerek dalgal› kur politikas›na dönüldü.
Türkiye’nin son y›llarda yaflad›¤› bu en derin kriz,
çal›flma hayat›na iliflkin bir dizi insan haklar›
sorununu ortaya ç›kard›. 2001 y›l›nda iflsizlik oran›
%8.5’e ulaflt›. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›’n›n verilerine göre 1.5 milyon kifli iflsiz
kald›. Hemen hemen bütün sektörlerde yaflanan
istihdam daralmas›ndan en çok medya sektörü
etkilendi. Kas›m 2000’den bafllayarak 2001 y›l›
sonuna kadar yaklafl›k 4000 medya çal›flan› iflten
ç›kar›ld›. Sendikalaflmaya izin verilmeyen sektörde

iflten ç›kar›lanlara herhangi bir güvence verilmedi.
Geçen y›llarda haz›rlanan ‹fl Güvencesi Yasa
tasar›s›n›n yasalaflmas› için ad›m at›lmad›. Kredi
kartlar› borclar›n›n, ya da yabanc› para cinsi
üzerinden al›nan tüketim kredilerinin geri
ödenmesinde yaflanan zorluklar nedeniyle pek çok
kifli intihar etti, pek ço¤u da hapis cezas› ald›. Kepenk
kapayan esnaflar, kendi tarihleri içerisinde ilk kez
kendili¤inden geliflen protesto eylemleri
gerçeklefltirdiler. Bu süreç orta ve küçük ölçekli
iflletmeleri de a¤›r bir biçimde etkiledi ve yoksullaflma
süreci h›zland›.

Susurluk’ta 3 Kas›m 1996 tarihinde  meydana gelen
kazan›n ortaya ç›kard›¤› skandal›n ard›ndan bafllat›lan
adli süreç 2001 y›l›nda tamamland›. Susurluk ana
davas›nda yarg›lanan 14 kamu görevlisi “çete
oluflturmak” suçundan mahkum oldularsa da,
Susurluk skandal› ile ad› telaffuz edilen siyasetçi ve
ordu mensuplar› hakk›nda hiçbir hukuksal ifllem
yap›lmad›.  

MGKnin siyasal, ekonomik ve kamusal yaflamdaki
etkisi 2001 y›l›nda da de¤iflmedi. Avrupa Birli¤i-
Türkiye iliflkileri çerçevesinde haz›rlanan Ulusal
Program, Anayasa de¤ifliklikleri, Türk Ceza Yasas›’nda
yap›lan de¤iflikliklerin kapsam›, TSK’nin “ulusal
güvenlik” stratejisi temelinde belirlendi. 

Kürt sorununa iliflkin yaklafl›m ve politikalar, “PKK’nin
siyasallaflmas› tehditi” üzerine kuruldu. Kürt
sorununun alt›nda yatan ya da 1984 sonras›nda
oluflturulan fliddet ortam›n›n yol açt›¤› siyasal sorunlar
ve insan haklar› sorunlar›, ya hiç tart›fl›lmad› ya da
tart›flanlar cezaland›r›ld›. Bu dönemde özellikle
HADEP’e “PKK yan kuruluflu” oldu¤u yolundaki
suçlamalar devam etti, HADEP’in pek çok yöneticisi
ve üyesi gözalt›na al›nd› ve tutukland›.  

2001 y›l›nda Türkiye’nin d›fl iliflkileri, Avrupa Birli¤i
iliflkileri, 11 Eylül sonras› “terörizmle mücadele”
biçimlerinin meflrulaflt›r›lmas›, bu ba¤lamda Kürt
sorunu ve PKKnin siyasallaflmas›na karfl› mücadele
stratejisi taraf›ndan belirlendi. Avrupa Birli¤i’nin
Türkiye için Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesinde ortaya
koydu¤u özellikle anadilde yay›n ve e¤itim ile ölüm
cezas›n›n kald›r›lmas›na iliflkin k›sa ve orta dönemli
yükümlülükler, AB’nin PKK’nin sözcülü¤ünü yapt›¤›
suçlamas›yla karfl›laflt›. Baflbakan Bülent Ecevit’in
2000 y›l› Aral›k ay›nda Avrupa Birli¤i Nice Zirvesine
kat›ld›¤› s›rada Genel Kurmay da “PKK’yi
gayretlerinde en çok cesaretlendiren geliflmelerin,
Türkiye’nin AB’ye girifl sürecinde yafland›¤›n›” ileri
süren bir aç›klama yapt›. Genel Kurmay Baflkanl›¤›’n›n
yapt›¤› aç›klamada “baz› AB üyesi ülkelerin aç›k ve
gizli olarak terör örgütü PKK’ye destek verdiklerini”,
“AB’nin baz› brimlerinin PKK’yi muhatap kabul
etti¤ini ve bütün bu geliflmelerin terör örgütüne
geçmiflte verilen deste¤in halen devam etmekte
oldu¤unun göstergesi oldu¤una iliflkin kuflkular›n
do¤mas›na neden oldu¤unu” ileri sürdü. (Bkz. Ek 1)
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1.1. EKONOM‹K KR‹Z ve YOLSUZLUKLA MÜCADELE
1999 y›l› sonunda Uluslararas› Para Fonu (‹MF) ile
gerçeklefltirilen stand-by anlaflmas› ve bu anlaflma
çerçevesinde öngörülen yap›sal reformlar önce
bankac›l›k sektöründe ard›ndan da üretim sektöründe
iflaslara varan bir daralma yaflad›. Kas›m 2000’den
beri sürmekte olan finansal dalgalanma yerini mali ve
finans sektörünü alt üst eden a¤›r bir ekonomik krize
b›rakt›. 21 fiubat tarihinde gecelik faizlerin yüzde
7500’e kadar yükselmesinin ard›ndan 22 fiubat
tarihinde 1999 sonundan beri sürdürülmekte olan kur
ç›pas› terkedilerek dalgal› kur politikas›na dönüldü.
Krizin ortaya ç›kmas›n›n ard›ndan Dünya Bankas›
Baflkan Yard›mc›s› Kemal Dervifl, Ekonomiden
Sorumlu Devlet Bakan› olarak Mart ay_nda hükümete
kat›ld›. MGK’da yaflanan tart›flma ve ard›ndan patlak
veren kriz, Türkiye’de ara rejim tart›flmalar›n›
gündeme getirdi. DSP milletvekili eski sendikac›
R›dvan Budak’›n “as›l sorunun, inand›r›c›l›¤›n› yitiren
Bakanlar Kurulu oldu¤unu” söyleyerek dillendirdi¤i
ara rejim tart›flmas›,. MGK’n_n “TBMM ve hükümet
taraf›ndan yürütülen çal›flmalar›n baflar›ya ulaflaca¤›
konusunda inanç ve görüfl birili¤ine var›ld›”
aç›klamas›yla son buldu. MGK Genel Sekreterli¤i
taraf›ndan yap›lan aç›klamada“ …Kurulda son
günlerde baz› çevreler taraf›ndan ortaya at›lan ara
rejim tart›flmalar› da gündeme gelmifltir. Bu gibi yersiz
tart›flmalar, 50 y›l› aflk›n demokrasi tecrübesi bulunan
ve Avrupa Birli¤i’ne  girme aflamas›nda olan Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin d›fl kamuoyundaki imaj›n›
zedeleyecek nitelikte bulunmufl ve üzüntüyle
karfl›lanm›flt›r. “ dendi. Medya taraf›ndan “kurtar›c›”
olarak ilan edilen Kemal Dervifl’e verilen yetkiler ve
‹MF ile birlikte haz›rlanan “Güçlü Ekonomiye Geçifl
Program›”, kabine içinde s›k›nt›lara neden oldu.
Ulaflt›rma Bakan› Enis Öksüz ile ekonomik programa
iliflkin aç›klamalar› nedeniyle Devlet Bakan› Yüksel
Yalova istifa ettiler. 

Yaflanan ekonomik krizin etkisiyle, 2001 y›l›nda
GSMH bir önceki y›la göre yüzde 9.4, GSYH ise
yüzde 7.4 oran›nda küçüldü. Kifli bafl›na düflen milli
gelir ise yüzde 27.2’lik bir düflüflle 2160 ABD dolar›na
indi. 2001 y›l›nda iflsizlik oran› ise %8.5’e ulaflt›.
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’n›n verilerine
gore 1.5 milyon kifli iflsiz kald›. Hemen hemen bütün
sektörlerde yaflanan istihdam daraltmas›ndan en çok
etkilenen sektörlerden biri de medyasektörü oldu.
Yaklafl›k 4000 medya çal›flan› iflten ç›kar›ld›. 

DPT taraf›ndan haz›rlanan ve Kas›m ay› içinde
kamuoyuna sunulan “Gelir Da¤›l›m›n›n ‹yilefltirilmesi
ve Yoksullukla Mücadele”raporunda Türkiye’de
nüfusun üçte birinin temel gereksinimleri için günlük
1,5 dolar harcayamad›¤› belirtildi. Türkiye’nin %38’i
yoksulluk s›n›r›nda yaflad›¤› belirtilen raporda,
yoksulluk oran›n›n en yüksek oldu¤u bölge %44 ile
Güneydo¤u Anadolu olarak belirlendi. %42 ile

Karadeniz Bölgesi ve %40’la Do¤u Anadolu Bölgesi
Türkiye’nin en yoksul bölgeleri s›ralamas›nda
Güneydo¤u Anadolu’yu izlediler. 

Yolsuzlukla Mücadele

Yoksullu¤u derinlefltiren, insan haklar› ihlallerinin
artmas›na yol açan, hukukun  niteli¤inin afl›nmas›na
neden olan yolsuzluk, 2001 y›l›n›n gündemini meflgul
eden konulardan birisi oldu. Susurluk skandal›n›n
ard›ndan, 2000 ve 2001 y›llar›nda gerçeklefltirilen
yolsuzluk operasyonlar› ile siyasetçi-ifladam›-
mafyailiflkilerinin kamu bürokrasi içinde ne denli
yerleflik oldu¤unu ortaya ç›kard›. Türkiye’de bu
anlamda yolsuzluklar›n oda¤› haline gelen kamu
al›mlar›ndaki saydaml›k, özel sektörün dürüstlü¤ü, para
ve siyasetin denetim alt›na al›nmas›, yolsuzlukla
mücadele organlar›n›n ve kanun uygulay›c›lar›n›n
ba¤›ms›zl›¤›, yarg› sistemi ve hukuk yollar›, gümrükler,
vergi iadesi ve polis gibi konularda izlenecek genel
prensipler aç›s›ndan yolsuzlukla mücadeleyi
etkinlefltirecek tedbirlerin al›nmad›¤› izlendi. 

Yolsuzlukla mücadele çerçevesinde yürütülen
operasyonlar›n say›s› 30’a yükseldi (Bkz. Ek.2).
Yolsuzluk soruflturmalar› çerçevesinde aralar›nda eski
bakan, ifladam›, belediye baflkan›, üst düzey
bürokrat›n da bulundu¤u yaklafl›k bin kifli gözalt›na
al›nd›. Mahkemelere sevkedilenlerin ço¤u serbest
b›rak›ld›. 

2001 y›l›nda gerçeklefltirilen operasyonlar›n aras›nda
en çok tart›flma yaratan› “Beyaz Enerji” operasyonu
oldu. TEAfi’ta yap›lan yolsuzluk iddialar› üzerine
jandarma taraf›ndan gerçeklefltirilen operasyon
sonucunda, aralar›nda eski Devlet Bakan› Birsel
Sönmez’in ve TEAfi üst düzey yetkililerinin bulundu¤u
befl kifli tutukland›. Yürütülen soruflturma çerçevesinde
Enerji Bakan› Cumhur Ersümerin de ad›n›n geçmesi
sonucunda Bakan Ersümer 27 Nisan günü istifa etmek
zorunda kald›. Operasyonun jandarma taraf›ndan
yürütülmesi ile ilgili olarak tepki gösteren ANAP
Genel Baflkan› Baflbakan Yard›mc›s› Mesut Y›lmaz
"Ola¤anüstü soruflturma yöntemlerinin yasaya ayk›r›
olarak kullan›lmas›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›, korkar›m ki
Türkiye'de kötü bir ç›¤›r açacakt›r. Bu yöntem, amaç
d›fl› kullan›l›rsa, hukuk devletinden ç›k›p, gestapo ve
polis devletine gidiliyor endiflesi do¤acakt›r” dedi. Bu
aç›klamaya sert bir tepki gösteren Jandarma Genel
Komutanl›¤› 3 May›s günü yapt›¤› aç›klamada, Beyaz
Enerji soruflturmas›n›n tam bir tarafs›zl›k içinde
yap›ld›¤›n› ve soruflturman›n jandarma taraf›ndan
yap›lmas›n›n ola¤anüstü dönemlere iliflkin bir
uygulama gibi gösterilmeye çal›fl›lmas›n›n ve polis
devletinden bahsedilmesinin bir sorumsuzluk olarak
de¤erlendirildi¤ini söyledi. 

Yolsuzluklara ad› kar›flan bir di¤er bakan da
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan› Koray Ayd›n oldu.



Demokratikleflme ve insan haklar› konusunda 2001
y›l›nda yap›lan tart›flmalar›n temelini Avrupa
Komisyonu taraf›ndan haz›rlanan ve 8 Kas›m 2000
tarihinde aç›klanan “Türkiye ‹çin Kat›l›m Ortakl›¤›
Belgesi” (KOB) oluflturdu. KOB’un aç›klanmas›n›n
ard›ndan geliflen tart›flmalar a¤›rl›kl› olarak siyasi
kriterler çerçevesinde geliflti. Avrupa Birli¤i’nin Aral›k
2000 de yap›lan Nice Zirvesinde de onaylad›¤›
Türkiye için Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesinin ard›ndan
hükümet taraf›ndan haz›rlanan “Avrupa Birli¤i
Müktesebat›’n›n üstlenilmesi ile ilgili Ulusal Program”,
Milli Güvenlik Kurulu’nda da görüflüldükten sonra 19
Mart 2001 tarihinde kamuoyuna aç›kland›. 

AB Kat›l›m Ortakl›¤› sürecine iliflkin Ulusal Program
tasla¤› tart›flmalara neden oldu. Ulusal Program
tasla¤›nda anadilde e¤itim ve yay›n konusunun
geçifltirilmesine tepkiler daha çok Kürt siyasal
çevrelerinden geldi. HADEP Genel Baflkan Vekili
Ahmet Türk “Kürtçe” sözcü¤ünün telaffuz
edilmemesinin Türkiye’nin sosyolojik gerçekli¤ine
ayk›r› oldu¤unu” belirterek, “Bu tutum sorunun
çözülmek istenmedi¤ini gösteriyor” dedi. Türk,
MGK’nin sivil üye say›s›n›n artt›r›lmas› yönünde
al›nan karar›n, çözüm olmad›¤›n› bildirdi. Türk,
Anayasan›n 118. maddesine göre MGK’de al›nan
kararlar›n “ivedilikle ele al›nmas› istenen kararlar”
oldu¤unu; ancak siyasi iradenin yetersizli¤i, MGK’nin
bileflimi ve oluflturulan atmosfer nedeniyle mutlak
yerine getirilmesi gereken kararlar olarak alg›land›¤›n›
belirtti. “Tavsiye edilen kararlar›n” hiçbirinin geri
çevrilmedi¤ine dikkat çeken Türk, “Ülkemizin
koflullar›na ve halk›n ç›karlar›na uygun olmayanlar da
dahil ‘tavsiye edilen kararlar›n’ tümü
yasallaflt›r›lm›flt›r. Oysa AB kriterlerine göre MGK
dan›flma ifllevini aflmamal›d›r. Beklentimiz bu
yöndedir” dedi.

ANAP Genel Baflkan› Y›lmaz, AB’nin anadilde e¤itim
ve yay›n konusundaki kriterleri konusunda, “Kimse
bizden kendinde olmayan bir özgürlü¤ü isteyemez.
Mesela Yunanistan bir AB ülkesi. Orada Bat›
Trakya’da 250 bin Türk yafl›yor. Bu Türkler’in ihtiyac›
için onlar›n ana dilinde televizyon kurmak için izin

istesem verirler mi?” dedi.. Dil konusunda, tüm
k›s›tlamalar›n gerek orta vadede, gerekse k›sa vadede
pratikte bir anlam tafl›mad›¤›na inand›¤›n› belirten
Y›lmaz, Ulusal Program ile AB’nin bu konudaki
beklentilerini tam karfl›lad›klar›n›n söylenemeyece¤ini
kaydederken, ancak bunun AB taraf›ndan anlay›flla
karfl›lanaca¤›n› umdu¤unu söyledi. Y›lmaz, MGK
konusundaki bir soru üzerine, Kurulun icrai bir kurul
de¤il, dan›flma kurulu oldu¤unu savunarak,
“Hükümetin kat›lmad›¤› hiçbir karar›n MGK’dan
ç›kmas› mümkün de¤ildir” dedi.

1.2.1. ULUSAL GÜVENL‹K TARTIfiMALARI

Özellikle Avrupa Birli¤i yolundaki uyum
çal›flmalar›nda Koalisyon orta¤› ANAP taraf›ndan dile
getirilen Kürtçe yay›n ve e¤itim, savunma
harcamalar›nda fleffafl›k, asker say›s›n›n ve askerlik
süresinin azalt›lmas›, K‹T’lerin özellefltirilmesi,
Anayasa ve demokratikleflme konular›nda gerek ulusal
program›n haz›rlanmas›, gerek Anayasa de¤ifliklikleri
çal›flmalar›nda MGK taraf›ndan ulusal güvenlik
gerekçesiyle yap›lan k›stlamalar ve engellemeler
temelinde ANAP Genel Baflkan› ve Baflbakan
Yard›mc›s› Mesut Y›lmaz’›n bafllatt›¤› tart›flma uzun
süre kamu gündemini meflgul etti. 

4 A¤ustos günü ANAP Genel Baflkan› Mesut Y›lmaz,
partisinin 7. Ola¤an Büyük Kongresi’nde yapt›¤›
konuflmada “ulusal güvenlik kavram›n›n yerli yersiz
her meselede ortaya ç›kar›ld›¤›n›” ifade ederek, flöyle
dedi: “Ulusal güvenlik kavram›, devletimizin
gelece¤ini sa¤lamlaflt›r›c› her ad›m›n engelleyicisi
konumuna getirilmifltir... Devletin bekas›n› sa¤layacak
bir kavram›, devletin can damarlar›n› keser hale
getirmeyi dünya üzerinde yaln›z Türkiye
becerebilirdi.... Türkiye'de de¤iflimin anahtar›, ulusal
güvenlik kavram›nda sakl›d›r. Ulusal güvenlik
gerekçesiyle devletimizin bekas›n› sa¤lamlaflt›racak,
milletimizi rahat ve huzura erdirecek ad›mlar at›lmas›
adeta imkans›zlaflt›r›lmaktad›r. Türkiye, e¤er bir ad›m
ileriye gitmek istiyorsa bu sendromdan kurtulmal›d›r...
Ulusal güvenlik kavram›n›n muhtevas› ve gerekleri,
kamuoyunun tart›flmas›na aç›lmal›d›r... De¤iflime
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1.2. AB’ye KATILIM ORTAKLI⁄I ve
ULUSAL PROGRAM

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakakanl›¤›’ndaki ihalelerde
yolsuzluk yap›ld›¤› gerkçesiyle bafllat›lan “Vurgun”
operasyonu ile ad› ön plana ç›kan Koray Ayd›n, MHP
baflkan› Devlet Bahçeli’nin de iste¤i ile 5 Eylül günü
istifa etti¤ini aç›klad›. Ancak TBMM Baflkan› MHP’li
Ömer ‹zgi uzun süre istifay› TBMM Genel Kuruluna
getirmedi. Operasyonla ilgili olarak DGM savc›s›n›n
haz›rlad›¤› iddianamede ismi geçmeyen Koray
Ayd›n’a itibar› geri iade edilerek MHP’nin grup
baflkanvekilli¤ine getirildi.

Yolsuzlukla mücadelede “kahraman” ilan edilen
‹çiflleri Bakan› Saadettin Tantan’›n emniyet birimleri
içinde oluflturdu¤u özel birimler elefltiri konusu oldu.
Beyaz Enerji operasyonunun ard›ndan ANAP içinde
yaflanan tart›flmalar sonucunda Saadettin Tantan
‹çiflleri Bakanl›¤› görevinden al›nd›. Görevden
al›nmas›n›n ard›ndan Tantan, hem hükümetten hem
de Anavatan Partisi’nden istifa etti.
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Genelkurmay Baflkanl›¤›’n›n ANAP Genel Baflkan› Mesut Y›lmaz’a Verdi¤i Yan›t (09.08.2001)
Bir parti liderinin parti ola¤an kongresinde ulusal güvenlik kavram›na iliflkin yapt›¤› aç›klamalar, bas›n ve yay›n organlar›nda
Silahl› Kuvvetler’i hedef alan de¤erlendirmeler olarak alg›lanm›fl ve kamuoyuna bu yönde yans›t›lm›flt›r.
Yap›lan konuflmada, bugün var-oldu¤u düflünülen ‘ulusal güvenlik anlay›fl›n›n’, devletimizin gelece¤ini sa¤lamlaflt›r›c› her
ad›m›n engelleyicisi ve devletin can damarlar›n› kesen bir yap›da oldu¤u ifade edilmifl, ayr›ca ülkenin gelece¤i için gerekli
her ileri ad›m›n ulusal güvenlik gerekçesiyle önü kesilmesinin kabul edilemez oldu¤u beyan edilmifltir.
Bilindi¤i gibi ulusal güvenlik kavram› tehdit/risk alg›lamas› ve de¤erlendirmesi ile bafllayan sosyal, ekonomik ve askeri
parametreler ile milli güç unsurlar›n›n tümünü içeren bir yap›dad›r. Ulusal güvenlik düzenlemelerinin nihai hedefi, içte
demokratik, laik ve üniter cumhutiyetin korunmas›; d›flta, ülkenin yaflamsal ç›karlar›n›n savunulmas›n› içerir.
Türkiye tehdit alt›nda
Türkiye Cumhuriyeti; uzun y›llard›r bekas›n›, üniter ve laik yap›s›n› hedef alan sald›r›larla karfl› karfl›yad›r. 15 y›l› aflk›n
zamand›r, tarihin en kanl› terör örgütü, ülke bütünlü¤ünü hedef alan ac›mas›z katliamlar› gerçeklefltirmifl ve bu eylemlerine,
baz› ülkelerin deste¤iyle devam etmifltir. Halen bu çabalar›n› siyasallaflt›rmak ve legal zemine oturtmak gayreti içindedir.
Binlerce silahl› teröristi, halen da¤larda haz›r bekletmektedir.
Y›llard›r; fleriat özlemcisi siyasi hareketler, demokrasinin sa¤lad›¤› imkânlar› istismar ederek laik düzenin de¤iflmesi için
çal›flm›fl ve bu yolda önemli mesafe kat edilmifl bulunmaktad›r.
K›br›s, Kafkaslar, Ortado¤u, Kuzey Irak gibi dengelerin kurulamad›¤› co¤rafyada Türkiye uzun vadeli güvenlik endifleleri
içinde yaflamak zorunda kalm›flt›r.
Say›lan tüm bu olumsuzluklara ra¤men, Türkiye Cumhuriyeti, uzun bir süredir bütün bu tehditlere karfl› baflar› ile mücadele
vermektedir. Bu mücadelenin en fedakâr unsuru ise; her zaman oldu¤u gibi eflsiz sabr› ve direnci ile yüce Türk ulusudur.
Örnek verilmedi
Yap›lan bu talihsiz konuflmada; ‘her ileri ad›m›n, ulusal güvenlik gerekçesiyle kesildi¤i’ ifade edilmifl, ancak tek bir örnek de
verilmemifltir. Bilindi¤i gibi ulusal güvenli¤in sa¤lanmas›ndan Meclis’e karfl› Bakanlar Kurulu sorumludur. Bu sorumlulu¤u
paylaflan bir kiflinin kurumlar› hedef alan bu tür konuflmas›, mesnetten yoksun ve düflündürücüdür.
Kald› ki ulusal güvenli¤e iliflkin temel düzenlemeler, Baflbakan imzas›yla yay›mlanan ‘Milli Siyaset Belgesi’nde yer almakta ve
Silahl› Kuvvetler, bu belgeye istinaden ‘Milli Askeri Strateji’ doküman›n› haz›rlamaktad›r. Tüm bunlar› yok kabul edip ulusal
güvenli¤i ‘ayak ba¤›’ olarak nitelemenin, sa¤duyulu vatandafllar taraf›ndan makul görülmesinin mümkün olmad›¤›
de¤erlendirilmektedir.
‹leri de¤il geri ad›m
‘Ülkenin gelece¤i için gerekli her ileri ad›m›n’ her zaman gerçek anlamda ileri ad›m olup olmad›¤› tart›fl›lmal›d›r. E¤er
at›lmas› düflünülen ileri ad›mlar;
* fieriat› düflünen sap›k düflünce ve eylem sahiplerinin faaliyetlerini kolaylaflt›racaksa,
* Ülkeye bölmeye çal›flan gruplara yasal dayanak sa¤layacaksa,
* Ülkenin yaflamsal güvenlik mülahazalar›ndan tavizler verecekse, bunlar gerçek anlamda ileri de¤il, geriye do¤ru at›lm›fl
ad›mlar olacakt›r.
Tarihi örnek alarak verilen matbaan›n gelmesini istemeyen zihniyetin bu konuflmada ulusal güvenlik kavram›n› reddeden
zihniyet oldu¤u de¤erlendirilmektedir.
Üzerinde düflünülmesi gereken önemli konu, kifli ve kurumlar›n sorunlar karfl›s›nda, üzerlerine düflen görevleri eksiksiz
yapmak yerine, baflkalar›na sald›rarak sorumluluktan ve baflar›s›zl›ktan kaçma gayretleridir.
‹nsafs›z ve tehlikeli
* Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde; ekonomi iflas noktas›na gelmiflse,
* Ekonomiyi bu hale getirenler hakk›nda en ufak bir ifllem yap›lm›yorsa,
* Milli ve ahlaki de¤erler afl›nd›r›lm›flsa,
* Soygun düzeni adeta normal bir davran›fl haline gelmiflse,
* AB’ye girmeyi hedefleyen bir ülkede ortaça¤› hedefleyen zihniyetler devlet kadrolar›nda bile yer alabiliyor ve buralara
özenle yerlefltiriliyorsa,
* Siyasi istikrar, kiflisel ihtiraslar nedeniyle sa¤lanam›yorsa,
Ülkenin bir parças›nda ekonomik ve sosyal tedbirlerin al›namamas› neticesi ayr›l›kç› terörün, etnik/milliyetçi ve ayr›l›kç›
harekete dönüflmesi önlenemiyorsa, küreselleflme anlay›fl› ekonomik teslimiyetçilik olarak benimseniyorsa...
Tüm bu olumsuzluklar›n nedenini ‘ulusal güvenlik kavram›’ ile örtmek ve bunun sonucu olarak görmek hem makul hem de
insafl› de¤ildir, ayn› zamanda tehlikelidir.
Yaklafl›m onurlu de¤il
Son tart›flma konusunun, sorumlu bir makamda olunmas›na ra¤men, meflru zeminlerde tart›flmak yerine, dünyaya flikâyet etme
fleklinde gündeme getirilmesinin onurlu bir yaklafl›m olarak kabul edilmesi mümkün de¤ildir. TSK, Türkiye’nin bekas›, refah›
ve mutlulu¤unu hedef alan konular›n daha ciddi, günlük siyasi ç›karlardan ar›nd›r›lm›fl platformlarda tart›fl›lmas›n›n uygun
olaca¤› inanc› içindedir.
Her f›rsatta, do¤rudan veya dolayl› olarak Silahl› Kuvvetleri y›pratmaya yönelik giriflimlerin, bu giriflimlerde bulunan kifli veya
gruplar›n y›pratt›¤› ve ülkeye zarar verdi¤i geçmiflte görüldü¤ü gibi, gelecekte de görülecektir.
Ça¤dafll›k, evrensellik ve ilericilik anlay›fllar› kendi yaratt›klar› paradigmalar ile s›n›rl› kiflilerin, ulusu ayd›nl›k yar›nlar yerine
belirsiz karanl›klara götürece¤i ve bunun geçmiflte de örneklerinin bulundu¤u bilinen bir gerçektir. Kamuoyuna sayg› ile
duyurulur.



ad›m atman›n, rotam›z› Avrupa’ya çevirmenin gerçek
anahtar›, flart› ulusal güvenlik kavram›n›n kapsam ve
s›n›rlar›n› belirlemektir.”

Baflbakan Bülent Ecevit ise, ANAP lideri Mesut
Y›lmaz’›n konuflmas›na “çok flafl›rd›¤›n›”, “ulusal
güvenlik tart›flmas›ndan ne kastedildi¤inin aç›klanmas›
gerekti¤ini” söyledi. Ulusal güvenlik konusunun
Türkiye’ye engel olmas›n›n söz konusu olmad›¤›n›
söyleyen Ecevit, “ulusal güvenlik kavram›n›n içinin
bofl b›rak›lmamas› gerekti¤ini, Türkiye’nin dört bir
yan›n›n tehlikelerle ve güvensizlikle çevrili bir ülke
oldu¤unu ve dolay›s›yla ulusal güvenlik politikas›n›
belirlerken bu gerçe¤in do¤al olarak göz önünde
tutulaca¤›n›” savundu. 

Mesut Y›lmaz’›n konuflmas›na Genel Kurmay
Baflkanl›¤›’ndan sert bir yan›t geldi. Genelkurmay
Baflkanl›¤› taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “hükümet
sorumlulu¤u tafl›yan” Y›lmaz’›n sözlerinin makul
olmad›¤›, insafs›z ve tehlikeli bulundu¤u” belirtildi.
Aç›klamada, “Türkiye’nin bugün içinde bulundu¤u
ekonomik iflas durumuna, afl›nan milli ve ahlaki
de¤erlere, ayr›l›kç› terörün etnik/milliyetçi ve ayr›l›kç›
harekete dönüflmesinin engellenememesine” vurgu
yap›ld›. 

Genel Kurmay’›n aç›klamas›n›n ard›ndan ANAP
Genel Merkezi taraf›ndan yap›lan aç›klama ile
tart›flma sona erdi. 8 A¤ustos tarihinde yap›lan
aç›klamada Mesut Y›lmaz’›n yapt›¤› konuflmada
“ulusal güvenlik kavram›n›n alabildi¤ine genifl
yorumlanmas›n›n AB ile bütünleflme çabalar›
aç›s›ndan engel oluflturdu¤una” dikkati çekti¤i ve
herhangi bir kifli ya da kurumun hedef al›nmad›¤›
belirtildi. 

Çeflitli siyasi partilerin ve medya temsilcilerinin de
yo¤un olarak kat›ld›klar› ulusal güvenlik tart›flmalar›
s›ras›nda, RTÜK, ulusal güvenlik bak›m›ndan sak›ncal›
içerik bulundu¤unu belirten bir rapor temelinde Nisan
ay›nda daha önce yay›nlar›na izin verdi¤i BBC ve
Almanya’n›n Sesi radyolar›n›n Türkçe yay›nlar›n›
durdurdu. (Bkz. ‹letiflim Özgürlü¤ü). 

1.2.2. ANAYASA DE⁄‹fi‹KL‹KLER‹

Türkiye Ulusal Program›n›n k›sa ve orta vadeli
önlemler paketinde yer alan anayasa de¤ifliklikleri için
TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerden ikifler
temsilcinin görev ald›¤› Partileraras› Uzlaflma
Komisyonu bünyesinde oluflturulan Altkomisyon,
çal›flmalar›n› May›s ay›nda tamamlayarak Uzlaflma
Komisyonu’na Anayasan›n 51 1 maddesinde de¤ifliklik
yap›lmas› konusundaki önerilerini iletti. 

TBMM Partileraras› Uzlaflma Komisyonu, alt
komisyonun önerdi¤i 51 maddelik de¤iflikli¤i 37
maddeye düflürdü. 

MGKnin Haziran ay› ola¤an toplant›s›nda toplant›n›n
a¤›rl›kl› gündem maddesini, üzerinde anlaflmaya
var›lan 37 maddelik Anayasa de¤iflikli¤i paketi

oluflturdu. Kurulun askeri kanad›n›n konu hakk›ndaki
görüflleri konusunda Baflbakan Ecevit, “Anayasa
de¤iflikli¤i konusunda yararl› görüflmeler oldu.
Yak›ndan ilgileniyorlar. Görüfllerini söylediler. Genel
olarak destek var. Zaten biz de ilgili tüm toplum
kesimleri görüfllerini söylesin istiyoruz. Hükümet
üyelerinin de tam olarak maddeleri incelemesi
gerekir.” dedi.

Uzlaflma Komisyonu’nun kabul etti¤i 37 maddelik
de¤ifliklik paketi , hükümeti oluflturan koalisyon parti
baflkanlar› ile birlikte 288 milletvekili taraf›ndan
imzalanan bir teklif haline getirilerek 6 Eylül 2001
tarihinde TBMM Baflkanl›¤›na sunuldu. 17 Eylül
tarihinde Meclis Baflkan›’n›n ola¤anüstü toplant›
ça¤r›s›yla toplanan TBMM Genel Kurulu Anayasa
De¤iflikli¤i teklifini Anayasa Komisyonuna sevketti.
TBMM Anayasa Komisyonunda yap›lan görüflmelerde,
idam cezas› ve siyaset yasa¤›n› düzenleyen
maddelerde de¤ifliklik yap›ld›. 24 Eylül tarihinde
TBMM Genel Kurulu’nda yap›lan ilk tur
görüflmelerde, “yasayla uluslararas› antlaflmalar›n
çat›flmas› durumunda, uluslararas› antlaflmalar›n esas
al›nmas›n›” öngören teklifin 32. maddesi, Anayasan›n
öngördü¤ü 330 rakam›n›n alt›nda kalarak 221 oy ald›.
(Anayasa de¤iflikliklerinde, bir maddenin kabul
edilmesi için üye tam say›s›n›n beflte üçünün kabul
oyu kullanmas› gerekiyor) ‹kinci tur görüflmelerde ise
27. ve 28. maddeler 330 oyun alt›nda kald›lar.
Teklifin 27. maddesi, Anayasan›n milletvekili seçilme
yeterlili¤ine iliflkin 76. maddesindeki “ideolojik ve
anarflik eylemlere kat›lma” ibaresinin “terör
eylemlerine” kat›lma fleklinde de¤ifltirilmesini
öngörüyordu. Teklifin 28. maddesi ise, Anayasa’n›n
“Yasama Dokunulmazl›¤›” bafll›kl› 83. maddesinde
“TBMM üyesi hakk›nda, seçiminden önce veya sonra
verilmifl bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik
s›fat›n›n sona ermesine b›rak›l›r; üyelik süresince
zaman afl›m› ifllemez” ibaresinin madde metninden
ç›kar›lmas›n› hükme ba¤l›yordu. Milletvekili
Ödeneklerine iliflkin olarak Anayasan›n 86 maddesine
düzenleme getiren 27. madde, verilen de¤ifliklik
önergeleri sonucu de¤ifltirilerek kabul edildi.
Milletvekili maafllar›na yüksek oranda zam yap›lmas›
olana¤›n› sa¤layan bu madde kamuoyundan genifl
tepki gördü.
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1 Partileraras› Uzlaflma Komisyonutaraf›ndan oluflturulan Alt
Komisyonun haz›rlad›¤› de¤iflik önerileri Anayasa'n›n 2, 3, 6,13, 14,
17, 19,  20,  21, 22, 23, 26, 28, 30, 31,  33,  34,  36,  38,  40,  41,
46, 49,  51,  53 ,54,  55,  65,  66,  67,  69,  74,  75,  82,  83,  86,
87,  90,  94, 96, 100, 101, 104, 105, 118, 125, 130, 131, 132, 135,
138, 157, 159, 175 ve Geçici 15. Madde'yi kaps›yordu.
Alt Komisyon'da Cumhuriyet'in nitelikleri ile ilgili 2. madde, Devletin
bütünlü¤ü, Resmi Dili, bayra¤›,Milli Marfl› ve Baflkenti ile ilgili 3.
madde, Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kulan›lmamas› ile ilgili
14. madde, Kifli Hürriyeti ve Güvenli¤ine ‹liflkin 19.madde,
Düflünceyi Aç›klama ve Yayma Hürriyetine iliflkin 26. madde ve bas›n
Hürriyetine iliflkin 28. madde de önerilen de¤ifliklikler üzerine MHP
çekince koydu. Bas›n araçlar›n›n korunmas› ile ilgili 30. madde için
alt komisyonun yapt›¤› de¤ifliklik önerisi de DSP ve MHPnin
itirazlar›na konu oldu. Her iki parti de maddenin mevcut hali ile
korunmas›n› savundular.



3 Ekim tarihinde, Teklifin 3 maddesi düflürülerek geri
kalan 34 madde onayland›. 1982 y›l›nda yürürlü¤e
konuldu¤undan bu yana gerçeklefltirilen 5 de¤iflikli¤in
en kapsaml›s› olan bu paket, kamuoyu taraf›ndan geç
at›lm›fl, önemli ancak eksik bir paket olarak
de¤erlendirildi. Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer,
15 Ekim tarihinde  Anayasa de¤iflikli¤ine iliflkin
yasan›n 33 maddesini onaylad›, milletvekillerinin
maafllar›na iliflkin maddeyi ise referanduma gitmesi
için geri gönderdi. Cumhurbaflkan› “Yasan›n çerçeve
27. maddesiyle Anayasan›n 86. maddesinde yap›lan
de¤iflikli¤in TBMM üyelerinin özlük haklar›n›
ilgilendirmesi ve üyelere yönelik her türlü olumsuz
elefltiriyi önlemesi amac›yla do¤rudan halkoyuna
sunulmas›” karar›na vard›. (Bkz. Ek 2)

Cumhurbaflkan› Sezer’in 27. maddeyi halkoylamas›na
götürme karar›ndan sonra yaflanan referandum
tart›flmalar› s›ras›nda, Baflbakanl›k, Sezer’in
referandum karar›n› böyle bir talimat bulunmad›¤›n›
ileri sürerek Resmi Gazetede yay›mlamamak için
direndi. Ancak Cumhurbaflkan›n›n daha sonra yaz›l›
gelen talimat›yla karar Resmi Gazete’nin 22 Ekim
tarihli nüshas›nda yay›nland›. 

Anayasa de¤ifliklikleri, yaz›l› ve görsel medya
taraf›ndan kamuoyuna Türkiye’nin yeni Anayasas›
olarak sunuldu. Düflünce özgürlü¤ü alan›n›n daha da
geniflletildi¤i, Kürtçe yay›na özgürlük getirildi¤i,
haberleflme hürriyetine müdahale edilmeyece¤i gibi
gerçekle ba¤daflmayan bir kampanya yürütüldü.

Anayasa De¤iflikli¤i Tart›flmalar›

Anayasa de¤iflikliklerine iliflkin tart›flmaya, 10 May›s
günü Dan›fltay›n 133. kurulufl y›ldönümü ve idari
yarg› günü nedeniyle yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›nda
Dan›fltay Baflkan› Nuri Alan da kat›ld›. Alan, 1982
Anayasa’s›n›n daha yürürlü¤e girdi¤i ilk günden bu
yana tart›flma konusu oldu¤unu ve hiç bir toplumsal
ve siyasal örgüt taraf›ndan tümüyle benimsenmedi¤ini
söyledi. Dan›fltay Baflkan›, “kiflinin temel hak ve
özgürlüklerine getirilen s›n›rlamalar; idari yarg›n›n ve
Anayasa yarg›s›n›n kapsam›n› ve denetim alan›n›
daraltan kurallar› ile 1982 Anayasas› temelinde,
toplumun ça¤dafl ülkeler düzeyine ulaflmas› güç
görülmektedir” ifadesini kulland›. Toplumun tüm
kesimlerinin yap›m›na kat›labildi¤i ve içeri¤ini
tart›flabildi¤i, hukukun üstünlü¤ünü ve ça¤dafl
demokrasi düzeyini amaçlayan ve bunu “y›llardan
beri siyasal gündemde yer almas›na karfl›l›k geçici 15.

maddenin üçüncü f›kras›n›n kald›r›lmam›fl olmas›,
1982 Anayasa’s›n›n hiç de¤ilse antidemokratik
kurallardan ar›nd›r›lmas› yolundaki umutlar›m›z› da
gölgelemektedir” dedi.

TÜS‹AD taraf›ndan 2001 y›l›n›n May›s ay›nda
kamuoyuna sunulan “Türkiye’de Demokratikleflme
Perspektifleri ve AB Kopenhag Siyasal Kriterleri: Görüfl
ve Öncelikler” çal›flmas›, Avrupa Birli¤i’nin Türkiye
için Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi’nde yer alan k›sa ve orta
vadeli tedbirlere yönelik olarak bir destek ve
Türkiye’nin bu çerçevede haz›rlad›¤› Ulusal
Program›na elefltirel bir bak›fl aç›s›n› tafl›yordu.
Türkiye’nin haz›rlad›¤› program›n Kat›l›m Ortakl›¤›
Belgesi ile birlikte de¤erlendirildi¤inde, baz› “siyasal
kriterlerin” neredeyse, tamamen gözard› edildi¤inin
ifade edildi¤i raporda, “Türkiye’nin gerçekten
düzeltmesi gereken eksikliklerin bir bölümünü
neredeyse hiç cevap verilmeden, bir anlamda
geçifltirilmifl oldu¤u gözlenmektedir” denildi.

Ulusal Programda bir tak›m soyut ifadelerin
kullan›lm›fl olmas›n›n elefltirildi¤i raporda, soyut
ilkelerdense bunlar›n somutlaflmas›n› sa¤layacak
Anayasal, yasal ve idari düzenlemelerin
belirlenmesinin ve bu yöndeki de¤iflikliklerin bir an
önce TBMM taraf›ndan gerçeklefltirilmesini ya da
‹dare taraf›ndan yürürlü¤e sokulmas›n› sa¤laman›n
yollar›n›nn oluflturulmas› gereklili¤inin alt› çizildi.
Siyasi partiler, seçim sistemi, yasama dokunulmazl›¤›
ve Meclis soruflturmas›, düflünce ve ifade özgürlü¤ü,
toplant› hakk› ve sivil toplum, ölüm cezas›n›n
kald›r›lmas›, kültürel yaflam ve bireysel özgürlükler,
Milli Güvenlik Kurulu, iflkence ve kötü muamele,
hukuk devleti alanlar›nda yap›lmas› gereken
düzenlemeleri içeren önerilerin yerald›¤› bu Rapor,
Anayasa de¤ifliklikleri sürecinde yerini bulmad›.

12 sivil toplum kuruluflunun Anayasa de¤iflikliklerine
yönelik olarak ortaklafla haz›rlad›klar› bir bas›n
aç›klamas› 17 Eylül tarihinde aç›kland›. Aç›klama
metnini Ankara’da Yüksel Caddesinde okunmas›na
polis engel oldu. Aç›klamada esas olarak; Anayasan›n
tümüyle de¤ifltirilmesi gerekti¤i, bu nedenle baz›
maddelerdeki olumluluklara ra¤men 37 maddeyle
s›n›rl› bir de¤iflikli¤in yetersiz oldu¤u, de¤iflikli¤in befl
siyasi partinin uzlaflmas›yla haz›rland›¤›n› ve böylece
toplumsal talepleri yans›tmayaca¤›n›, toplumla
diyalog kurulmad›¤› için y›llardan beri oluflmufl
birikim ve önerilerin dikkate al›nmad›¤› ifade edildi.  
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ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

(Anayasa De¤iflikleri)

17 Eylül 2001, Saat: 12:00, Yüksel Caddesi

Türkiye Toplumu özellikle 12 Eylül askeri müdahalesinden sonra sürekli bir Anayasa bunal›m› yaflamaktad›r. Bireysel ve
toplumsal hak ve özgürlükleri k›s›t ve bask› alt›nda tutan, hak arama yollar›n› zorlaflt›ran, yurttafllar› kullaflt›ran, toplumu
sessizlefltiren, Devleti de mutlak bir otorite olarak kabul eden yürürlükteki Anayasa bu özellikleriyle sürekli ve yayg›n bir
elefltiriye hedef olmufltur. 

Temel hak ve özgürlükler alan›ndaki adaletsizlikler, ekonomik sosyal ve kültürel alanlarda da yaflanm›flt›r. Çok kimlikli
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kültürel toplumsal ço¤ulcu yap›y› teklefltirme politikas› yaflad›¤›m›z anayasal temel sorun alanlar›ndan birini oluflturmaktad›r.
Anayasaya sinmifl bulunan bu kabul edilemez anlay›fl Türkiye’nin uluslararas› alanda da büyük zorluklar yaflamas›na neden
olmufltur. Mevcut Anayasan›n tümüyle de¤ifltirilmesi gere¤i ertelenemez hale gelmifltir. Yeni bir Anayasan›n toplumsal ve
uluslararas› istemlere denk düflen yeni bir anlay›fl ile haz›rlanmas› gerekmektedir. Bu nedenlerle Anayasa’n›n ve ayn› anlay›flla
haz›rlanm›fl pek çok yasan›n de¤ifltirilmesini Hükümet ve Parlamento da gündemine alm›fl ve çal›flmalar bafllat›lm›flt›r.
De¤ifliklik sürecinin bafllat›lm›fl olmas›n› olumlu bir geliflme olarak de¤erlendiriyoruz.

Ancak toplumsal yeniden yap›land›rma gereksinimine çözüm ararken bu de¤ifliklik çal›flmalar›n›n parlamentoda grubu
bulunan siyasi partilerle ve Hükümet’le s›n›rl› tutulmas›n› büyük bir eksiklik ve yanl›fll›k olarak de¤erlendiriyoruz. Toplumsal
sözleflme niteli¤indeki Anayasa çal›flmalar›n›n aç›k  kat›l›ml› ve toplumun tüm kesimlerinin görüflünü alan bir süreç olarak
yaflanmam›fl olmas›n› da temel bir elefltiri olarak dile getirmek istiyoruz. Bu, toplumsal iradeyi hiçe saymak demektir.
De¤iflikli¤in baz› maddelerle s›n›rl› tutulmas›n› da Anayasa’n›n tümünde var olan antidemokratik anlay›fl›n bütünlü¤üne ve
özüne dokunulmayaca¤›n›n bir iflareti olarak görüyoruz.

(..)

Yukar›da aç›klanan görüfllerin ›fl›¤›nda Partiler Aras› Uzlaflma Komisyonu taraf›ndan haz›rlan›p,TBMM’ne sunulan anayasa
de¤iflikliklerini, sunulmak istendi¤i gibi bir “reform paketi” olarak de¤erlendirmek mümkün de¤ildir. Fakat, 37 maddeden
oluflan de¤ifliklik önerilerini, eksik ama ileri bir ad›m olarak görüyoruz. Getirilmek istenen de¤ifliklikler içerisinde hak ve
özgürlüklerin gelifltirilmesi aç›s›ndan olumlu hükümler oldu¤u gibi, eksik hatta sak›ncal› düzenlemeler de bulunmaktad›r. 

● Hak ve özgürlüklerin temel s›n›rlama nedenleri olarak ‘milli güvenlik’, ‘kamu düzeni’,’genel ahlak’ gibi s›n›rlar› ve tan›m›
net olmayan, kötüye kullan›lmaya müsait kavramlar›n kullan›lmas› özgürlükler alan›ndaki anayasal güvenceyi ortadan kald›r›r
niteliktedir. Ayn› kavramlar›n Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi taraf›ndan kullan›l›yor olmas› düzenlemeyi hakl› k›lmaz. 

● 26.ve 27. Maddelerde yap›lan de¤ifliklikle, ifade özgürlü¤ü ile bas›n özgürlü¤ü gibi en temel özgürlük alanlar›n›n kullan›m
esaslar›n›n düzenlenmesinin yasalara b›rak›lm›fl olmas›, siyasal iktidarlara bu yolla özgürlükleri kolayl›kla s›n›rlama olana¤›
getirmektedir. Özellikle, anlat›m ve bas›n özgürlü¤ünün önündeki en temel engellerden biri olan ve toplumumuzun ço¤ulcu
yap›s› ile çeliflen “kanunla yasaklanm›fl dil” konusunda siyasi partiler aras›nda uzlaflma sa¤lanamamas› ve konunun
çözümünün yasalara b›rak›lm›fl olmas› kayg› vericidir. Toplumumuzun ço¤ulcu yap›s›na uygun olarak herkesin anadilini
kullanma ve gelifltirme hakk› kabul edilmeli, anadilde e¤itim anayasal bir hak olarak düzenlenmelidir. RTÜK uygulamalar›
dikkate al›narak ifade özgürlü¤ü alan›ndaki güvenceler aç›k ve anlafl›labilir hale getirilmelidir.

● Örgütlenme özgürlü¤ü ile toplant› ve gösteri yapma özgürlüklerinin s›n›rlama nedenleri anayasada belirtildikten sonra,
özgürlüklerin kullan›m›n›n yasalarla düzenlenmesi sav›yla, özgürlüklerin kullan›m› zorlaflt›r›lmamal›, yeni s›n›rlamalar
getirilmemelidir.

● Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’ne ek 6 Nolu Protokol hükümlerine uygun olarak ölüm cezas›n›n herhangi bir ayr›ma tabi
tutmadan, kesin olarak kald›r›lmas› yerine, savafl, yak›n savafl ve terör suçlar› hallerinde ölüm cezas›n›n verilebilece¤inin
öngörülmesini insan haklar›na ve demokratik ilkelere ayk›r› buluyoruz. Ölüm cezas› gibi geri dönüflü olmayan bir konuda,
Yak›n savafl ve terör suçlar› gibi tan›m› zor ve s›n›rlar› kesin olarak belirlenmemifl kavramlara yer verilmifl olmas› ceza hukuk
ilkeleri ile de ba¤daflmamaktad›r.

● Anayasan›n 51. maddesinde yap›lan de¤ifliklikle özel olarak “sendikalar›n devlet taraf›ndan denetimine” yer verilmesi,
sendikalar› devlet kontrolü alt›na almaya yönelik geriye gidifl yönünde, geri bir ad›m olarak de¤erlendirilmektedir. Kamu
düzeninin sendika hakk› ile ilgili de¤ildir.sendika hakk› bu flekilde s›n›rland›r›lamaz.

● Asgari ücretin tespiti ile ilgili 55. maddede getirilen ilkeler “sosyal devlet” ilkesinden uzaklafl›ld›¤›  izlenimi vermektedir.
Asgari ücretin tespitinde, ülke kaynaklar›n›n hakça paylafl›m›na yer verilmeli, sosyal devlet ilkesine vurgu yap›lmal›d›r.

● Parti kapatmalar› konusunda 69. maddede zorlaflt›r›c› düzenlemeler yap›lm›fl ve kapatma yerine mali yapt›r›mlar›n
uygulanabilmesi olana¤› getirilmifl ise de; yap›lan düzenlemenin demokratik ilkelerle ve siyasi partilerin demokrasilerin temel
kurumlar› oldu¤u gerçe¤i ile ba¤daflt›¤› söylenemez. Suçlar›n kifliselli¤i ilkesi do¤rultusunda, siyasi parti mensup ve üyelerinin
suç olan eylemleri konusunda kiflisel sorumluluk ilkesi getirilmeli, parti kapatmalar› anayasadan ç›kar›lmal›d›r.

● Milli Güvenlik Kurulu anayasadan tümüyle ç›kar›lmal›d›r. Anayasal bur kurum olmaktan ç›kar›lmad›kça, üye yap›s›nda
de¤ifliklik yap›lmas›, Kurulun hükümetler  üstü etkili konumunu de¤ifltirmeyecektir. 

● Anayasan›n Geçici 15. maddesi tümüyle kald›r›lmal›d›r. Böylece hem ola¤anüstü bir dönemde ç›kar›lm›fl olan yasa ve yasa
hükmündeki düzenlemelerin anayasa mahkemesi taraf›ndan iptal edilmesinin önü aç›lacak, hem de ola¤anüstü dönemin
yöneticilerine tan›nan yarg› ba¤›fl›kl›¤› ortadan kalkacakt›r. Demokrasilerde hiç kimseye ayr›cal›k tan›namaz, s›n›rs›z yarg›
ba¤›fl›kl›¤› verilemez.

‹mzac› Kurulufllar:

‹smet Demirdö¤en, Baflkan, ÇGD , Ali Ersin Gür, Baflkan, ÇHD, Çetin Öner, Genel Baflkan, Edebiyatç›lar Derne¤i, Mustafa
Coflar, Genel Sekreter, Halkeveleri, Hüsnü Öndül, Genel Baflkan, ‹HD, Y›lmaz Ensaro¤lu,  Baflkan, Mazlumder, Sami Evren,
Baflkan, KESK, Ali Balk›z, Genel Baflkan, Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i, Yavuz Önen, Baflkan, T‹HV, Kaya Güvenç, Baflkan,
TMMOB, Babür P›nar, Baflkan , Türkiye Ortado¤u Forumu Vakf›.



Kürt  sorununun insan haklar›na dayal› ve bar›flç›l
çözümü konusunda 2001 y›l›nda da ad›m at›lmad›.
Bu nedenle Kürt sorunu, 2001 y›l›nda da Türkiye’de
insan haklar› sorunlar›n›n ve ihlallerinin temel
belirleyicisi olmay› sürdürdü. 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. “Sak›ncal›” bulunan
konuflmalar, yaz›lar ve haberler yasakland›, bu fiilleri
iflleyenler de cezaland›r›ld›.

1999 y›l›nda PKK’nin tek tarafl› olarak silah b›rakmas›
ile çat›flmalar›n say›s›nda azalma olmas›na ra¤men
özellikle OHAL ve Mücavir alanlarda “özel güvenlik
operasyonlar›”na devam edildi. Koruculuk sisteminin
kald›r›lmas›na iliflkin tedbir al›nmad›. Boflalt›lm›fl köy
ve mezralarda döfleli kara may›nlar›n›n ve sahipsiz
patlay›c›lar›n temizlenmesi konusunda etkin bir ad›m
at›lmad›. Bölgede son iki y›ld›r  yaflanan bar›fl ortam›,
2001 y›l› bafl›nda önce Diyarbak›r Emniyet Müdürü
Gaffar Okkan’›n  faili meçhul bir sald›r›ya u¤rayarak
hayat›n› kaybetmesi, hemen ard›ndan da HADEP’in
Silopi ‹lçe Yöneticilerinin Jandarma garnizonuna
girdikten sonra kaybedilmeleri ile yeniden gerginleflti.
Gaffar Okkan’›n Emniyet Müdürlü¤ü döneminde
Diyarbak›r’da sa¤lanan göreli demokratik ortam,
öldürülmesinin ard›ndan sona erdi. Gösteri ve
toplant›lara müdahale eden emniyet görevlilerinin,
kötü muamele ettikleri kiflilere “Gaffar sizi flimdi
kurtars›n bakal›m!” dedikleri iddia edildi. Emniyet
görevlilerinin, yerel halk›n iflyerlerine ast›¤› Gaffar
Okkan resimlerini indirmeye zorlad›¤› da iddialar
aras›ndayd›. 

OHAL ve Mücavir illeri kapsayan bölgede
yasaklamalar, insan haklar›na ayk›r› fiili uygulamalar
devam etti. Sendikal faaliyetlere kat›lan pek çok iflçi
ve memur, idari kararlarla  bölgeden sürüldü,  kültürel
etkinlikler, Kürtçe müzik kasetleri ve baz› yay›n
organlar›n›n OHAL bölgesine girifli yasakland›. Kürt
sorunu konusunda yaz›lan yaz›lar›ndan ötürü çok
say›da gazeteci, yazar ve bilim adam› yarg›land› ve
hapse girdi. RTÜK kararlar›yla Kürtçe müzik yay›n›
yapan radyolar cezaland›r›ld›.  (Bkz. düflünce
özgürlü¤ü, örgütlenme özgürlü¤ü, insan haklar›
savunucular›). Hükümet’in çeflitli ortamlarda yapt›¤›

aç›klamalarda Ola¤anüstü Hal Bölgesinde daha
önceki y›llara oranla “terörün marjinal hale
getirildi¤ini, ancak aktivitesini ve alt seviyelere inen
potansiyelini koruma gayretinde oldu¤u” ifade edilmifl
olmas›na ra¤men Diyarbak›r, Tunceli, Hakkari ve
fi›rnakta devam etmekte olan ve 14. y›l›n› dolduran
Ola¤anüstü Halin kald›r›lmas› konusunda herhangi bir
ad›m at›lmad›. Bu illerde devam eden OHAL, 2001
y›l› içinde üç kez uzat›ld›.

Türkiye’nin AB üyeli¤i yolunda atmas› gereken
ad›mlar ve gerçeklefltirmesi gereken yap›sal
düzenlemelerin belirlendi¤i “AB Türkiye ‹çin Kat›l›m
Ortakl›¤› Belgesi”nin aç›klanmas›yla beraber
Kürtçe’nin kamusal alanda kullan›lmas›na iliflkin
yo¤un tart›flmalar bafllad›. Kürtçe yay›n ve e¤itim
hakk› konular›nda odaklanan bu tart›flmalar Hükümet
ile sivil ve askeri bürokrasinin yan›s›ra Kürt sorununun
insan haklar›na dayal› bar›flç›l çözümü konusunda
çaba gösteren kurulufllar›n da 2001 y›l› boyunca Kürt
sorunu konusundaki temel gündemini oluflturdu. 

8 Kas›m 2000 tarihinde aç›klanan 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 . 

Söz konusu talep, gerçekte, ne resmi otoriteler ne de
Kürtler ve çeflitli demokratik insiyatifler taraf›ndan tam
bir memnuniyetle karfl›lanmad›; di¤er bir deyiflle ne
“ulusal ç›kar ve güvenlik” tart›flmalar› ba¤lam›nda
uygun görüldü, ne de “insan haklar›, toplumsal bar›fl
ve demokrasi”nin geliflmesine sunaca¤› olas› katk›lar
bak›m›ndan tatmin edici bulundu. Resmi çevreler,
Kürtçe yay›n ve e¤itim talebine genel anlamda
geleneksel inkarc› bir yaklafl›mla cevap verdiler.
Ancak, yine de Kürtçe’nin kullan›lmas› hükümet ve
askeri bürokrasi içinde fliddetli iç tat›flmalara neden
oldu. Milliyetçi Hareket Partisi’nin bafl›n› çekti¤i
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1 Türkiye ‹çin Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi için bkz.
(www.deltur.cec.eu.int)



statüko yanl›s› milliyetçi çevreler ve askeri yetkililer
taraf›ndan yap›lan aç›klamalarda KOB’un “yeni bir
Sevr’i dayatt›¤› ve Türkiye’nin bölünmesine yol
açaca¤›” ifade edilirken, ANAP ve büyük sermayenin
temsil edildi¤i TÜS‹AD gibi kurumlar, Kürtçenin
serbest b›rak›lmas›n›n Türkiye’nin içinde bulundu¤u
de¤iflim sürecinin en gerekli ögelerinden birini
oluflturdu¤u görüflünü savundular. 

Kürtçe E¤itim ve Yay›n Tart›flmalar›

Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesinin aç›klanmas›n›n ard›ndan
Türkiye’de yüksek sesle tart›fl›lmaya bafllanan Kürtçe
yay›n ve e¤itim konusunda M‹T Müsteflar› fienkal
Atasagun 30 Kas›m 2000 tarihinde yapt›¤› bir
aç›klamada “Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde,
yurttafllara Türkçe ö¤retilemedi¤i, devletin özellikle
Kürt analar›na yay›n yoluyla ulaflamad›¤›, Kürtlerin,
yurt d›fl›ndan yay›n yapan televizyonlar›n ‘yalan
haber’lerinin etkisi alt›na girdi¤ini” ve bu sebeple
Kürtçe yay›n yap›lmas›n›n gerekli oldu¤unu ifade etti.
Atasagun’un aç›klamas› Baflbakan Bülent Ecevit ve
Baflbakan Yard›mc›s› Mesut Y›lmaz taraf›ndan ilk
baflta desteklendiyse de, bu destek Genelkurmay
Baflkanl›¤›’n›n “Kürtçe yay›n›n kabulünün, devletin
üniter yap›s›na tehdit oluflturaca¤› ve izin
verilemeyece¤i” yolundaki aç›klamalar› üzerine geri
çekildi. Genel Kurmay Baflkanl›¤› taraf›ndan 7 Aral›k
2000 tarihinde yap›lan 2000 y›l› iç güvenlik
de¤erlendirmesi”ne iliflkin aç›klamada Kürtçe yay›n ve
e¤itim istemlerinin “PKK’nin ayr›l›kç› faaliyetlerinde
toplumu ikna çabas› olarak de¤erlendirildi. (Bkz. Ek 1)

Genelkurmay eski Baflkan› ve MGK Üyesi Emekli
Orgeneral Nurettin Ersin Ocak ay› bafllar›nda yapt›¤›
bir aç›klamada “Kürtçe diye bir dilin olmad›¤›n›” ve
dolay›s›yla “Kürtçe TV’nin tart›fl›lamayaca¤›n›” iddia
etti. Korgeneral rübbesi ile M‹T Müsteflarl›¤› görevinde
bulundu¤u s›rada “Kürt” ve “Kürtçe” kelimelerinin
telaffuzunu yasaklatt›rd›¤›n› belirten Ersin, “Bu
kelimenin kullan›lmamas› için emir vermifltim. O
bölgedeki insanlar› (Do¤u ve Güneydo¤u Bölgemizde
yaflayan vatandafllar›m›z) diye tan›ml›yorduk. Veya
(Diyarbak›r ,Urfa, fi›rnakl› vatandafllar) diye söz
edilmesini istedim. Çünkü genifl çapl› bir araflt›rma
yapt›rtt›m. Bu insanlar›n da Türk kökenli olduklar›n›
kan›tlad›k. ‹lk göçlerde gelmifl ve Hazar’›n güneyine
yerleflen bir kavimdir. Bahtiyari Kabilesinin bulundu¤u
bölgede yaflamaya bafllarlar…Dilbilimcileri harekete
geçirdik. Bunlar›n dillini incelediler. Zazaca falan
vard›r. Bu ayr› ama genel olarak Kürtçe dedi¤imiz
lisan tamamen Pers’ler ile birlikte yaflad›klar› için
Persçe a¤›rl›ktad›r. Yüzde 70-75 Farsça etkisinde
kalm›flt›r. Bu bölgede Arap etkisi de oldu¤u için yüzde
10 civar›nda Arapça da görülür. Bizim dahi
bilemedi¤imiz ancak Orta Asya’da kullan›lan
Öztürkçe kelimeler de vard›r” dedi. Ersin,
Atasagun’un idam cezas›n›n kald›r›labilece¤i
yolundaki aç›klamas› karfl›s›nda da benzer bir tutum
sergileyerek “Benim akl›m alm›yor. Müsteflara m›
kalm›fl bu konuyu tart›flmaya açmak. Apo’yu ast›r›p

ast›rmamak gibi laflar olmaz. ‹stihbarat örgütleri
dünyan›n her yerinde gizlidir. Gizli örgütün
fleffaflaflmas› söz konusu olamaz. ‹fllevine ayk›r›d›r.
Aç›klama yapmas›n› isteyen bile olsa (Ben bunlar›
söyleyemem) demesi gerekirdi” diye konufltu. 

Askeri yetkililerce y›l içinde yap›lan di¤er aç›klamalar
da Korgeneral Ersin’in görüfllerine benzer nitelikte
oldu. 11 Ocak günü Harp Akademileri Komutanl›¤›
Silahl› Kuvvetler Akademisi Komutan› Tu¤general
Halil fiimflek, Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimli¤i,
AB ve NATO ‹liflkilerinin Gelece¤i ve Türkiye’ye
Etkileri konulu sempozyumda yapt›¤› konuflmada,
ordunun AB süreci, Kürt sorunu ve Kürtçe
konular›ndaki yaklafl›m›n› flöyle özetledi: “Kat›l›m
Ortakl›¤› Belgesinde Kürt orijinli vatandafllar›m›z için
kültürel haklar, anadilde yay›m ve e¤itim haklar› ad›
alt›nda, ülkemiz bölünmek istemektedir. ‹çeriden ve
d›flar›dan desteklenen bu geliflmeler milli birli¤imizi
ve toprak bütünlü¤ümüzü bozacak büyük bir tehdit
niteli¤ini alm›flt›r. Çünkü bu oluflumlar›n arkas›nda
olan Avrupa, Ermeni kozu ile Kafkaslara, Ege
sorunuyla Balkanlara, K›br›s ve Güneydo¤u
sorunlar›yla Ortado¤u’daki politikalara müdahil
olman›n hukuki altyap›s›n› haz›rlamaktad›r”.

Hükümet orta¤› MHP taraf›ndan da, y›l boyunca,
“Kürtçe’nin kamusal alanda kullan›m›n›” Kürt halk›n›n
ve Kürt dilinin varl›¤› zemininde tart›flan benzer
aç›klamalar yap›ld›.

MHP Genel Baflkan Yard›mc›s› fievket Bülent Yahnici,
Ocak ay› bafl›nda, Cumhurbaflkanl›¤›, TBMM
Baflkanl›¤›, Baflbakanl›k ve Genelkurmay Baflkanl›¤›
ile yabanc› misyon fleflerine gönderdi¤i bir mektupta,
“AB’nin Sevr’i dayatt›¤› ve Kürt milleti yaratmakta
kararl› oldu¤unu” iddia etti. Mektupta, “AB’nin
PKK’nin sözcülü¤ünü yapt›¤›n› ve Kürt milleti
yaratmakta kararl› oldu¤unu”, “kültürel haklar ve
Kürtçe TV ile ilgili istemlerin reddedilmesi gerekti¤ini”
savunan Yahnici “AB’nin içeri¤i dikkatle gizlenmek
istenen taleplerinin, demokratik mülahazalarla ve
insan haklar› gayretkeflli¤iyle de¤il, siyasal amaçlar,
hem de PKK’nin siyasal amaçlar› do¤rultusunda
düzenlendi¤i ortadad›r” dedi. Yahnici’nin ard›ndan
MHP Genel Baflkan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Devlet
Bahçeli de, KOB do¤rultusunda haz›rlanmakta olan
“Ulusal Programa” iliflkin yapt›¤› de¤erlendirmede,
siyasi kriterler bölümünün Kürtçe’yi dayatt›¤›n›
belirterek, kritik maddelerde ödün vermeyeceklerini
ve “dayatma olursa hükümet krizi yaflanaca¤›n›” ifade
etti. Bahçeli “anadilde yay›n” denildi¤i zaman TV’de
Kürtçe’nin ayr› lehçelerinden birinin kullan›lmas›
gerekti¤ini iddia ederek “Bizim belirledi¤imiz tür,
anadil olur. Böylece milli dile dönüflür. Milli dil, milli
kimlik yarat›r. Milli kimlik de milleti yarat›r. O da
devleti getirir. Anadilde yay›na bu nedenle izin
verilemez” diye konufltu. 

Kürtçe yay›n ve e¤itim konusu, Türkiye’nin Avrupa
Birli¤i Komisyonu’na sunmak üzere haz›rlad›¤›
“Ulusal Program”›n da en çok tart›flma yaratan
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bölümünü oluflturdu. Hem Hükümet ortaklar›n›n
kendi aralar›nda hem de hükümetle Genelkurmay
aras›nda uzlaflma sa¤lanamayan “Kürtçe” sorunu,
MGK’nin 26 fiubat tarihinde yap›lan toplant›s›nda
çözüldü. MGK toplant›s›nda, AB’ye verilecek yan›tta
“Kürtçe” ve “anadil” kelimeleri yerine “Türkçe’nin
d›fl›nda gündelik yaflamda konuflulan diller” ifadesinin
kullan›lmas›, “Türkçe’nin resmi dil oldu¤u”
vurguland›ktan sonra, Kürtçe ya da e¤itim kelimeleri
kullan›lmaks›z›n “Türkçe d›fl›ndaki dillerde yay›n ve
ö¤retim konular›ndaki engellerin ortadan kald›r›lmas›
için çaba harcanacakt›r” ifadelerinin kullan›lmas›
tavsiye edildi. 

19 Mart günü aç›klanan Ulusal Program’da MGK’nin
tavsiye karar› de¤ifltirilmeksizin kabul edildi¤i
görüldü. Ulusal program›n kabul edilen metninde
“Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi ve e¤itim dili
Türkçedir.Ancak bu, vatandafllar›n›n günlük
yaflamlar›nda farkl› dil, lehçe ve a¤›zlar›n serbest
kullan›lmas›na engel teflkil etmez. Bu serbestlik,
ayr›l›kç› veya bölücü amaçlarla kullan›lamaz.” ifadesi
yer ald›

Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi gibi Ulusal Program da
Kürtçe’ye iliflkin hükümleriyle kamuoyunda yüksek
sesli tart›flmalar› beraberinde getirdi.

Türk Sanayici ve ‹fl Adamlar› Derne¤i taraf›ndan
Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan› Prof.
Dr. Süheyl Batum’a haz›rlat›lan “Türkiye’de
Demokratikleflme Perspektifleri ve AB Kopenhag
Siyasal Kriterleri-Görüfller ve Öncelikler” bafll›kl›
raporda Kürtçe yay›n ve e¤itimin yan›s›ra düflünce ve
ifade özgürlü¤ü, Siyasi Partiler Yasas›, idam cezas›,
MGK’nin yap›s› ve ifllevi konular›nda Hükümet ve
Genelkurmay’›n görüfllerine karfl›t bir
demokratikleflme perspektifi gündeme getirildi. 20
May›s günü kamuoyuna aç›klanan raporun “Kültürel
Yaflam ve Bireysel Özgürlükler” bafll›kl› bölümünde
“ana dilde e¤itim ve TV-Radyo yay›n› alan›ndaki
serbestli¤in” AB’ye üyelik konusunda en temel
kilometre tafllar›ndan biri oldu¤unu belirtilerek flu
ifadelere yer verildi: “anadilde yay›n konusunda
Devletin tek yükümlülü¤ü, kiflilerin istedikleri dilde
yay›n yapabilme özgürlüklerini yok eden hukuksal
düzenlemelerin ortadan kald›r›lmas›d›r. Bunun
d›fl›nda, Devletin “pozitif bir yükümlülük” alt›na
girmesine gerek yoktur. Ana dilde e¤itim konusunda
ise, iki yönlü bir yükümlülük söz konusudur.
Herfleyden önce, Devlet, her türlü engelleyici ve
k›s›tlay›c› hukuksal düzenlemeleri kald›rmak
zorundad›r. Ancak, bunun yan›s›ra, e¤itim hakk›
kapsam›nda, bir de Devletin, talebe göre ana dilde
e¤itime destek olmas› ve bizzat pozitif edimlerde
bulunmas› gereklidir. K›saca baz› pozitif
yükümlülüklerini yerine getirmesi gereklidir. Bu
yükümlülük, yeni bir e¤itim sisteminin zorunlu olarak
getirilmesi yönünde de¤il ama en az›ndan e¤itim
program›n›n de¤ifltirilmesi, e¤itim program› içinde

seçimlik derslere yer verilmesi ya da gözetim ve
denetim alt›nda baz› kurs ve programlar›n
düzenlenmesi biçiminde gerçekleflebilir.” Raporda, bu
do¤rultuda, Anayasa’n›n 26 ve 28. maddelerinde yer
alan ifadelerin Anayasa metninden ç›kar›lmas› ve ilgili
mevzuatta yer alan s›n›rlamalar›n kald›r›lmas›
önerildi. 

TÜS‹AD Raporu’nda Türkiye’nin AB üyeli¤i süreci ve
KOB hakk›nda Genelkurmay ve MHP’nin
aç›klamalar›nda ifadesini bulan görüfllere iliflkin
olarak da “Di¤er aday ülkeler gibi tam üyelik
müzakerelerini bafllatabilmemiz aç›s›ndan ön koflul
olan siyasi k›staslar konusunda KOB, evrensel insan
haklar› ilkelerini ve AB’deki ortak demokratik
standartlar› tan›mlamakta ve Türkiye’nin bu ilke ve
standartlara uyum sa¤lamas›n› istemektedir. AB’nin bu
konudaki yaklafl›m›, Türkiye’nin bugünkü üniter
devlet yap›s›, anayasal düzeni ve yurttafll›k kavram›
s›n›rlar› içerisindedir. Reform taleplerinin odak
noktas›n› yasal düzenimizdeki bireysel özgürlükleri ve
kültürel kimliklerin ifadesini yasaklay›c› mevcut yasal
düzenlemeler oluflturmaktad›r. AB, bunun ötesinde bir
taleple gelmemekte, kendi içindeki anlay›fl ve
uygulama farklar›n› da dikkate alarak asgari
müflterekler temelinde bir yaklafl›m sergilemektedir.
Bu gerçekler gözönüne al›nd›¤›nda, Kopenhag
kriterlerinin bizi zay›flatmak için düzenlenmifl bir
komplo oldu¤u yaklafl›m›, Türkiye’deki siyasi
reformlar›n önünü t›kamaktan baflka bir ifle
yaramamaktad›r” denildi. TÜS‹AD raporu “ulusal
ç›kar ve güvenlik” tak›nt›l› çevreler taraf›ndan
“bölücülük propagandas›” olarak nitelendi. 

2001 y›l›nda Kürtçe e¤itim ve yay›n konusunun AB’ye
uyum sürecinde gerçeklefltirilmesi öngörülen yap›sal
düzenlemeler ba¤lam›nda tart›fl›ld›¤› son zemin
Anayasa de¤ifliklikleri oldu. Anayasa de¤ifliklerine
iliflkin tasar›y› haz›rlamakla görevlendirilen
Partileraras› Uzlaflma Komisyonu’nun üzerinde
anlaflt›¤› 37 maddelik de¤ifliklik paketi, 4 Eylül günü
TBMM’de imzaya aç›ld›. Komisyon’un haz›rlad›¤›
pakette Anayasa’n›n 26. maddesindeki “düflüncenin
aç›klanmas›nda kanunla yasaklanm›fl dil kullan›lamaz
ve eserler toplatt›r›l›r” hükümlerini içeren ibarenin
metinden ç›kar›lmas› önerildi. Komisyon, de¤ifliklik
teklifini flöyle gerekçelendirdi: “(böylelikle) düflünce
ve anlat›m özgürlü¤ünün s›n›rlar› geniflletilmekte,
toplumdaki dil farkl›l›klar› sosyolojik bir gerçek olarak
de¤erlendirilmekte ve bu duruma Anayasa’da getirilen
engel kald›r›lmaktad›r”. Ancak, hükümet ortaklar›
aras›nda yaflanan sert tart›flmalar s›ras›nda “sosyolojik
gerçek” ibaresinin, “Kürtlerin az›nl›k say›lmas›na ve
Kürtçe e¤itimin önünün aç›lmas›na” yol açabilece¤ine
karar verilerek de¤ifliklik teklifinin gerekçesi “Bu
de¤ifliklikle, düflünce ve anlat›m özgürlü¤ünün
s›n›rlar› geniflletilmekte, vatandafllar›n günlük
yaflamlar›nda farkl› dil, lehçe ve a¤›zlar› serbestçe
kullanabilmelerine olanak sa¤lanmaktad›r” olarak
de¤ifltirildi. 
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Uzlaflma Komisyonu’nun Anayasa’n›n 26.
maddesinde teklif etti¤i de¤ifliklik önerisi 3 Ekim günü
Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen “4709 Say›l›
Anayasan›n Baz› Maddelerinin De¤ifltirilmesi
Hakk›ndaki Kanun”un 9. maddesinde hükme
ba¤land›.

Kürt Sorunu gündeminin önemli bir aya¤›n› oluflturan
bu tart›flmalar, ayn› süreçte Kürt dilinin ö¤retim ve
e¤itimi, Kürt kültürünün geliflmesine olanak verecek

bir alt yap›n›n oluflturulmas›, Kürtçe’nin edebiyatta,
tiyatroda, güzel sanatlarda ve bilimde kullan›lmas›n›n
üzerindeki yasal ve fiili engellemeleri de¤ifltirmedi.
Kürt dilinin var olup olmad›¤›na iliflkin tart›flmalar
Anayasa de¤ifliklerinden sonra da tart›fl›lmaya devam
etti.

2001 y›l›nda da, Kürt dili konusunda yap›lan sözlü
ve/veya yaz›l› aç›klamalar›ndan dolay› yüzlerce kifli
hakk›nda dava aç›ld›. Toplumsal gösterilerde, kültürel
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Unutmay›n! 1876’›n gerisine düflmeyin! 
Kürflat Bumin, 26 Mayis 2001-Yeni fiafak

Bir gazete dünkü say›s›nda, Ali K›rca’n›n yönetti¤i Siyaset Meydan›’nda bu hafta “Kürtçe TV-Kürtçe E¤itim” konusunun
tart›fl›laca¤›n› duyurduktan sonra konu bafll›klar›n›n ayr›nt›lar›n› verirken flöyle bir ifade de kullan›yordu: “Kürtçe bir anadil
olarak kabul edilebilir mi?”(!) Gülümsemeyin! Bildi¤iniz gibi bu soru sadece söz konusu gazetenin hayal mahsulü olan (ve
bizi gülümseten) bir soru de¤il. Bu soruyu ülkede birçok siyasetçi ve devlet görevlisi de ciddi ciddi soruyor. “Kürtçe bir anadil
olarak kabul edilebilir mi?” Bana göre, sa¤duyulu insanlar›n bu soruya tek bir cevab› olabilir: “E¤er dünyada Kürtçe konuflan
Kürt analar oldu¤u müddetçe Kürtçe niçin bir anadil olarak kabul edilmesin? Bu ne biçim soru bu böyle, siz bizimle kafa m›
buluyorsunuz?” 

Yine bildi¤iniz gibi, Anayasa’n›n “E¤itim ve ö¤retim hakk› ve ödevi” bafll›¤› alt›ndaki 42. maddesi de insan› çok gülümseten
bir maddedir. Özellikle de flu bölümü: “Türkçeden baflka hiçbir dil, e¤itim ve ö¤retim kurumlar›nda Türk vatandafllar›na ana
dilleri olarak okutulamaz ve ö¤retilemez.” Çok problemli, fazlas›yla problemli bir f›krad›r bu. Bu f›kra, ideolojik
donan›m›ndan çok önce “mant›k” aç›s›ndan problemlidir. Ne yani, bir ö¤rencinin anadili Kürtçe ise, okula gidiyor diye onun
anadili de “a priori” olarak da Türkçe mi oldu? ‹deolojik yan›n› bir tarafa b›rak›n, “komik”, hatta “gülünç” f›kralard›r bunlar... 

Gelelim “resmi dil” meselesine. Son günlerde TÜS‹AD’›n bu kez Prof. Süheyl Batum’a haz›rlatt›¤› (ve benimsedi¤i) rapor ve
Anayasa de¤iflikliklerini gözden geçirmek üzere oluflturulan partiler aras› komisyonun aç›klamalar›yla tekrar (bu kaç›nc›
“tekrar”) gündeme gelen bu meseleye nas›l yaklaflmam›z gerekiyor? Her iki giriflim de, Türkçe’den Anayasa’da “resmi dil”
olarak söz edilmesini öneriyor. Bu durumda Türkçe, Anayasa’da belirtildi¤i gibi “Devlet dili” ya da “anadil” olmaktan ç›k›p
“resmi dil” olarak nitelenecek. 

‹sterseniz, T.C. Anayasalar›’n› aç›p bu meseleyi karfl›laflt›rmal› olarak gözden geçirelim: 

1982 Anayasas›’n›n 3. maddesinin birinci f›kras› flöyle: “Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili
Türkçedir.” 

1961 Anayasas›’n›n 4. Maddesi meseleyi flöyle formüle etmifl: “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
Resmi dil Türkçedir.” 

1924 Anayasas›’nda söz konusu madde iki kez de¤ifliklik geçirmifl. Maddenin ilk hali flöyle: “Türkiye Devletinin... resmi dili
Türkçedir...” Söz konusu maddenin 1928’de u¤rad›¤› de¤ifliklikle bizi ilgilendiren fas›l yine ayn› kalm›fl: “Türkiye Devletinin
resmi dili Türkçedir; makarr› Ankara flehridir.” 1924 Anayasas›’n›n bu maddesi 1937 yap›lan de¤iflikli¤e gelince baya¤›
de¤ifliyor: “...Devlet dili Türkçedir. Baflkent Ankara’d›r.” 

Hadi biraz daha geriye gidelim: Bu kez 1921 Anayasas›: “Türkiye Devletinin dini. Dini ‹slamd›r. Resmi lisan› Türkçedir.” (2.
madde) 

fiimdi de 1876 Anayasas›’n›n 18. Maddesi: “Osmanl› uyruklar›n›n, devlet hizmetine al›nmalar› için, Devletin lisan› resmisi
olan Türkçeyi bilmeleri flartt›r.” Görüyorsunuz; bu memlekette flu kadar y›ll›k Anayasa tecrübesi nas›l bir çizgi çiziyor. 1876
Anayasas›’n›n “resmi dil” olarak nitelenen Türkçe, “2000’li y›llar›n” bafl›nda olmufl size “Devlet dili”! Dikkat ederseniz,
Anayasa tarihimizde Türkçeden “Devlet dili” olarak iki kez söz edilmifl. Bunlardan birisi 1924 Anayasas›’n›n 2. maddesinin
1937’de (1937!) geçirdi¤i dönüflümde, ikincisi ise 1982 Anayasas›’nda karfl›m›za ç›k›yor. 

Bir ülkenin Anayasa tarihi aç›s›ndan ne hüzün verici bir tablo... Hür dünyada anayasalar daha aç›k, daha demokratik, daha
özgürlükçü bir yap› kazans›n diye yenilenirken, Türkiye’de 1876 Anayasas›’n›n üzerinden dört anayasa geçmesine ra¤men
birincinin Türkçe’den söz ederkenki ruhunu arar duruma gelmifliz! Hadi gelin de “küreselleflin” bakal›m! 

Son olarak birkaç söz de “Devlet dili” “kavram›”n›n niçin bir kavram olmad›¤›na iliflkin olarak edelim: Hepimiz biliyoruz ki,
“devlet”in eli, kolu, gözü, kula¤›, v.s olmad›¤› gibi “dili” de olamaz. Bu “kavramlar”dan gündelik hayat›m›zda söz etmemiz
(mesela: “Devletin kula¤› her yerdedir” gibi!) sadece lâf›n geliflidir. Oysa anayasalar ciddi metinlerdir ve “lâf›n gelifli” olarak
kaleme al›namazlar... Kimse söylemeden bir hususu daha belirtmek istiyorum: fiöyle bir gözden geçirince, “Devlet dili” lâf›na
Avusturya Anayasas›’n›n da yer verdi¤ine flahit oldum. fiafl›rmad›m desem yalan de¤il.. Ama hemen sonra kendi kendime
flöyle dedi¤imi iyi hat›rl›yorum: “Bu neyi de¤ifltirir ki; Avusturya böyle yap›yor diye yanl›fl karfl›s›nda haz›rolda m› duraca¤›z!”
Vesselâm!



ve bilimsel etkinliklerde, yap›lan Kürtçe konuflmalar
yarg› konusu oldu. OHAL Bölgesi’nde 17 adet Kürtçe
kasetin sat›lmas› da¤›t›lmas› ve yay›nlanmas›
yasakland›. Kürtçe müzik eserlerini yay›nlad›klar› için
çeflitli radyo ve televizyon kurulufllar› hakk›nda
toplam binlerce günü bulan kapatma cezalar› verildi
(Bkz. Düflünce, ‹fade ve ‹letiflim Özgürlü¤ü). 

2001 y›l›nda “Kürtçe düflünce ve ifadenin” karfl›laflt›¤›
engellemelerden baz›lar› söyle:

‹stanbul Kürt Enstitüsü Baflkan› Hasan Kaya hakk›nda
“izinsiz Kürtçe kursu düzenledi¤i” gerekçesiyle dava
aç›ld›. Dava, 26 Aral›k günü “delil yetersizli¤i”
sebebiyle beraatle sonuçland›. Ancak, mahkeme
fiillerin 3713 say›l› yasa kapsam›nda kal›p
kalmad›¤›n›n belirlenmesi ve bu konuda soruflturma
yap›l›p yap›lmayaca¤›n›n de¤erlendirilmesi için
dosyan›n ‹stanbul DGM Baflsavc›l›¤›'na
gönderilmesine karar verdi. fiiflli ‹lçe Milli E¤itim
Müdürlü¤ü’nün suç duyurusu üzerine aç›lan davada
Kaya’n›n“625 say›l› Özel Ö¤retim Kurumlar› Yasas›’na
ayk›r› olarak izinsiz enstitü açt›¤› ve Türkçe'den baflka
bir dille e¤itim ve ö¤retim yapt›¤›” iddias›yla 2 y›la
kadar hapisle cezaland›r›lmas› isteniyordu.

E¤itim-Sen Diyarbak›r fiube Baflkan› Hayrettin Altun
Ocak ay›nda Medya TV’de yay›nlanan bir programa
kat›larak Kürtçe konusunda de¤erlendirmelerde
bulundu¤u için ‹l Valili¤i taraf›ndan ‘k›dem durdurma’
ve ‘ek tazminat verilmeme’ cezas›na çarpt›r›ld›.
Hayrettin Altun, karar›n haks›z oldu¤unu belirterek
‹dare Mahkemesi’ne baflvurdu ve ceza iptal edildi.

HADEP Diyarbak›r Merkez ‹lçe Örgütü’ne 18 Ocak
günü Diyarbak›r Güvenlik fiube Müdürlü¤ü taraf›ndan
gönderilen yaz›da, Siyasi Partiler Yasas›’n›n 81.
maddesi uyar›nca partinin tüm faaliyetlerinin kanun
hükmüne uygun olarak yap›lmas› gerekti¤i uyar›s›
yap›ld›. Yaz›da parti binas› içinde de Kürtçe
konuflman›n yasak oldu¤u ileri sürüldü.

Batman’a ba¤l› Oymatafl Köyü So¤uksu Mezras›
‹lkö¤retim Okulu Müdürü Mahmut Toprak, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram› kutlamalar›
s›ras›nda Kürtçe “Delilo” türküsünü çald›rarak “PKK
propagandas› yapt›rd›¤›” iddias›yla 1 Haziran günü
evine yap›lan bask›n›n ard›ndan gözalt›na al›nd›.
Savc›l›kta ifadesi al›nan Toprak, ç›kart›ld›¤› mahkeme
taraf›ndan serbest b›rak›ld›. Toprak hakk›nda daha
sonra “yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etti¤i”
iddias›yla dava aç›ld›. Davan›n 14 Haziran günü
yap›lan duruflmas›nda Toprak, “Suçun vahameti ve
delillerin karart›labilece¤i” iddias›yla tutuklanarak
Batman Cezaevi’ne konuldu. Toprak, davan›n 2
Temmuz günü yap›lan duruflmas›nda tahliye edildi.
Dava daha sonra beraatle sonuçland›; ancak Toprak,
Valilik karar›yla Zonguldak’a sürgün edildi. 

KESK Diyarbak›r fiubeler Platformu'nun 6. kurulufl
y›ldönümü nedeniyle May›s ay›nda düzenlemek
istedi¤i etkinlik, “davetiyelerin Kürtçe bas›ld›¤›”
gerekçesiyle yasakland›.

27 May›s günü Gaziantep’te piknik düzenleyen
HADEP Kad›n Kollar› üyesi 25 kad›n, “Kürtçe flark›
söyledikleri ve Kürt tarihine iliflkin bilgi yar›flmas›
düzenledikleri” gerekçesiyle gözalt›na al›nd›. Kad›nlar
28 ve 29 May›s günleri savc›l›¤a ifade verdikten sonra
serbest b›rak›ld›lar.Gözalt›na al›nan kad›nlar›dan
isimleri ö¤renilenler flunlar: HADEP Merkezi Kad›n
Kollar› Sayman› Ülkü Ad›yaman, Antep ‹l Kad›n Kolar›
Yöneticisi Pelin Çiçek, fiehit Kamil ‹lçe Yöneticisi
S›d›ka Deniz, fiahinbey ‹lçe Yöneticisi ‹ncil Selçuk ile
kad›n kollar› üyeleri Zeynep Dalg›l›ç, Zehra
Süleymano¤lu, Fatma ‹nce, Yasemin Süleymano¤lu,
Ayten Polat, Bircan Demir, Güley Toma, Zeynep
Güngör, Rabia Özer, Habibe Tiflkaya, Perihan Dündar
ve Özlem Özkan. 

Haziran ay›nda ‘‹stanbul-Hakkâri Sanat Köprüsü’
etkinlikleri kapsam›nda düzenlenen konserler de Kürtçe
flark› ve türkü yasa¤›ndan nasibini ald›. Etkinliklerde
Kürtçe flark› söylenmesi önce “Hakkari ‹l Jandarma Alay
Komutan› Albay Erdal Akp›nar taraf›ndan yasakland›.
Yasaklaman›n ard›ndan tertip komitesinin itirazlar›
sonucunda OHAL Valili¤i konserlerde Kürtçe üç
parçan›n söylenmesine “izin” verdi.

Eme¤in Partisi 4. Kurulufl Y›ldönümü kapsam›nda
EMEP Elaz›¤› ‹l Örgütü taraf›ndan düzenlenen
etkinlikte Kürtçe parça söylendi¤i gerekçesiyle Tertip
Komitesi hakk›nda dava aç›ld›.

ÖDP Elaz›¤ Merkez ‹lçe Örgütü yöneticileri hakk›nda
da düzenledikleri bir flölende müzisyen Ferhat
Tunç’un söyledi¤i bir Kürtçe parçadan dolay› DGM
Baflsavc›s› Vural Savafl taraf›ndan “görevden
al›nmalar› istemiyle” bir dava aç›ld›. Davan›n beraatle
sonuçlanmas›n›n ard›ndan, yine ayn› kifliler hakk›nda
ve ayn› istemle Grup Munzur’un söyledi¤i Kürtçe
parçalardan dolay› yeni bir dava daha aç›ld›. 

HADEP Elaz›¤ ‹l Baflkan› Mehmet Artan, Kürtçe
kullanmas› nedeniyle hakk›nda aç›lm›fl pek çok dava
oldu¤unu bildirdi. Dili ve kültürel farkl›l›klar› yok
sayan Cumhuriyet’in demokratik say›lamayaca¤›n›
ifade eden Artan, bu sorunun da sadece Kürtlerin
sorunu olmad›¤›n›, bu ülkede yaflayan ve “kendine
insan›m” diyen herkesin sorunu oldu¤unu ifade etti. 

Van’›n Çatak ilçesine ba¤l› fiaminis köyünde 15
Temmuz günü yap›lan bir dü¤ünde Kürtçe flark›
söyledikleri gerekçesiyle gözalt›na al›nanan Salih
Baykur ve adlar› ö¤renilemeyen dört kifli gözalt›na
al›nd›. Van Emniyet’inde sorgular› yap›lan Baykur ve
arkadafllar› 17 Temmuz günü ç›kar›ld›klar› Van DGM
taraf›ndan “bölücülük propagandas› yapt›klar›”
gerekçesiyle tutuklanarak Van Cezaevi’ne
gönderildiler.

Temmuz ay›nda Urfa’n›n Siverek ilçesinde petrol
kaçakç›l›¤› yapt›¤› iddias›yla ifadesi al›nmak üzere
jandarma karakoluna götürülen Fahri Karaalp adl› kifli
kap›da b›rakt›¤› cep telefonuna Kürtçe '‹yi günler
Kürdistan' mesaj› gelmesi üzerine “bölücülük yapt›¤›”
iddias›yla tutukland›. 
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Diyarbak›r’›n Ç›nar ilçesine ba¤l› Karalar köyü
Baflalan mezras›nda Temmuz ay›nda gösterilecek bir
film için Kürtçe anons yap›lmas› nedeniyle Ç›nar
Kaymakam› Osman Yenido¤an hakk›nda soruflturma
aç›ld›. Edinilen bilgiye göre, “Vizontele” ve “Komser
fiekspir” filmlerinin anonsunun Kanal D ve CNN Türk
kanallar›nda haber yap›lmas› üzerine aç›lan
soruflturmada, gazetecilerin ifadesi al›nd›. Soruflturma,
“ihmal ve suç unsuru olmad›¤›n›n belirlenmesi”
üzerine Eylül ay› bafllar›nda takipsizlikle sonuçland›. 

Bingöl’ün Karl›ova ilçesinde minübüs floförlü¤ü yapan
Abdullah Ya¤an, arabas›nda Kürtçe müzik çald›¤› için
A¤ustos ay›nda gözalt›na al›n›rak Kalencik Jandarma
Komutanl›’na götürüldü. Burada, ehliyetine, ruhsat›na
“suç unsuru” bulunan müzik kasetine el konulan
Ya¤an daha sonra savc›l›¤a sevkedildi. 

Mersin’de “Kürt Kad›nlar› ‹nisiyatifi” taraf›ndan
düzenlenen “Dilimizle ve Kültürümüzle Yaflam›n Her
Alan›nday›z” etkinli¤i çerçevesinde 28 Eylül günü
yöresel giysileriyle gezen, al›flverifl ve ifllerinde Kürtçe
konuflan Hediye Bakrak, Fatma Kurul, Sevgi
Gökduman, Fatmagül Demirta¤, soyad›
ö¤renilemeyen Aynur ve adlar› belirlenemeyen iki
kad›n gözalt›na ald›.

E¤itim-Sen Diyarbak›r fiubesi’ne, flubenin 5 Ekim
Dünya Ö¤retmenler Günü nedeniyle Türkçe-Kürtçe
bast›r›lan davetiyelerde “bölücülük propagandas›”
yap›ld›¤› gerekçesiyle 26 Eylül günü bask›n
düzenlendi. Bask›n›n ard›ndan, fiube Baflkan›
Hayrettin Altun ve fiube Yönetim Kurulu üyeleri
hakk›nda dava aç›ld›. E¤itim-Sen Diyarbak›r fiubesi
yöneticileri hakk›nda 2000 y›l›nda ayn› gerekçeyle
aç›lan dava beraatle sonuçlanm›flt›.2

Batman’da 1 Ocak günü yay›nlanmaya bafllanan
Batman Do¤ufl gazetesi, “Beroj (Kazan)” bafll›kl›
köflede Kürtçe yaz› yay›nland›¤› için Batman Asliye
Ceza Mahkemesi taraf›ndan Ekim ay›nda süresiz
olarak kapat›ld›. Ancak, gazetenin sahibi Hamdullah
Uyan›k’›n itiraz›n› de¤erlendiren Batman A¤›r Ceza
Mahkemesi karar› iptal etti.

HADEP Siirt ‹l Örgütü Baflkan› Ahmet Konuk, 15 Ekim
günü gözalt›na al›nd›. Yurtd›fl›ndan yay›n yapan
Medya TV’de yay›nlanan bir programa kat›larak
“yasad›fl› örgüt propagandas› yapt›¤›” gerekçesiyle
gözalt›na al›nan Konuk, ertesi gün serbest b›rak›ld›.
Hakk›nda “yasad›fl› örgüt propagandas› yapt›¤›”
iddias›yla dava aç›lan Konuk, söz konusu program›n
Kürtçe yay›nland›¤›n› ve programa iliflkin çevirilerin
hatal› ve sapt›r›lm›fl oldu¤unu belirtti.

Kas›m ay›nda Diyarbak›r’dan Lice’ye giderken askerler
taraf›ndan durdurulan bir kamyonun sürücüsü Fehmi
Andan, kamyonda bulunan fiivan Perver’in
“Helbesten bijarti (Seçme türküler)” adl› 12 ve
Dilgefl’in “Ez u Yar (Benle yarim)” adl› 3 kaseti
nedeniyle gözalt›na al›nd›.

Halk›n Demokrasi Partisi (HADEP) Batman ‹l Baflkan›

Murat Ceylan hakk›nda, 1999 y›l›nda Med-TV’de
yay›nlanan bir programa telefonla kat›lmas› nedeniyle
dava aç›ld›. Diyarbak›r DGM Savc›l›¤› taraf›ndan
haz›rlanan iddianamede, “Murat Ceylan’›n E¤itim-Sen
Batman fiube Baflkan› oldu¤u dönemde kat›ld›¤›
programda Kürtçe konusunda yapt›¤› aç›klamalar›n
bölücülük propagandas› oldu¤u” ileri sürüldü. Ceylan,
dava nedeniyle 13 Aral›k günü Batman A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde ifade verdi.

Kürtçe E¤itim Kampanyas›

Anayasa De¤iflikliklerine iliflkin 4709 Say›l› Yasa’n›n
17 Ekim günü Resmi Gazete’de yay›nlanmas›n›n
ard›ndan ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir gibi metropollerde
ö¤renim gören üniversite ö¤rencileri rektörlüklere
Kürtçe’nin ders olarak okutulmas› talebiyle dilekçe
vermeye bafllad›lar. 

Ö¤rencilerin Kürtçe e¤itim taleplerine yönelik ilk tepki
Yüksek Ö¤retim Kurulu’na (YÖK) ba¤l›
Üniversiteleraras› Kurul’dan (ÜAK) geldi. Kurul 5
Kas›m günü bir bildiri yay›nlayarak “AB ve
demokratikleflme sürecinde Kürtçe e¤itime izin
verilmesinin kabul edilemez oldu¤unu” aç›klad›.
Kurulda bildiri yay›mlanmas›n›n oybirli¤iyle kabul
edildi¤ini söyleyen ÜAK Baflkan› Prof. Dr. R›za
Ayhan, “Üniversite programlar›na baz› düflüncelerle
müdahele edilmeye çal›fl›lmas›, etnik dille e¤itimin
öngörülmesi kabul edilemez. Türk milletinin anadili
Türkçedir, üniter devlet yap›s›n› bozacak mahiyette
e¤itim programlar›n›n teklifi kabul edilemez” dedi.
Ayhan 6 Kas›m günü yapt›¤› bir aç›klamada da,
“Kürtçe e¤itim popülist politikalara, popülist
tart›flmalara malzeme yap›l›yor. Kimsenin, ö¤rencilerle
ö¤retim üyelerini karfl› karfl›ya getirmeye hakk› yok.
Rektörlüklere dilekçe ya¤›yor. Ve biz tespit ettik ki, bu
ö¤renciler belli bir merkezden yönetiliyor” diye
konufltu. 

Rektörlerin ‘Kürtçe e¤itim’ yak›nmalar›n›n ard›ndan,
YÖK üniversitelerdeki güvenlik önlemlerinin
art›r›lmas›n› istedi. 

YÖK ve rektörlüklerin ald›¤› önlemlere ra¤men
ö¤renciler Kürtçe E¤itim talebinde ›srar ettiler. “Kürtçe
E¤itim ve Ö¤retim için Kürt Ö¤rencileri Giriflimi” ad›
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2 E¤itim-Sen Diyarbak›r fiubesi Yönetim Kurulu üyeleri Figen Aras,
Nesip Gültekin, Hüseyin Kaya, Müzeyyen Ak›nc›, Ali Erdemirci ve
Medeni Kaya hakk›nda 2000 y›l› 5 Ekim Dünya Ö¤retmenler Günü
nedeniyle yap›lmas› planlanan etkinlik için “Kürtçe davetiye
bast›rd›klar›” gerekçesiyle dava aç›ld›. Diyarbak›r DGM Savc›l›¤›
taraf›ndan haz›rlanan iddianamede sendikac›lar›n “davetiyelerde
Türkçe ve Kürtçe’yi yan yana kullanlarak ‘bölücülük propagandas›’
yapt›klar›” gerekçesiyle 3713 Say›l› Yasan›n 8. maddesi uyar›nca
cezaland›r›lmalar› istendi. Sendikac›lar daha sonra Diyarbak›r Valili¤i
taraf›ndan görevlerinden al›nd›lar. ‹ddianamede, Davan›n 13 Aral›k
2000 tarihinde yap›lan ilk duruflmas›nda, E¤itim-Sen yöneticileri,
savunmalar›nda, “bölücülük propagandas› yapma” amaçlar›n›n
olmad›¤›n› söylediler. Ö¤retmenler Kürtçe ve Türkçe bas›lan
davetiyelerin devletin aleyhine propaganda içermedi¤ini belirttiler.
Esas hakk›ndaki mütalaas›n› veren DGM Savc›s› da, “davetiye
metninin yasalar aç›s›ndan suç teflkil etmedi¤ini” belirtti. DGM,
ö¤retmenler hakk›nda beraat karar› verdi.



alt›nda bir araya gelen ö¤renciler, 20 Kas›m günü
toplad›klar› 200 dilekçeyi ‹stanbul Üniversitesi
Rektörlü¤ü’ne verdiler. Giriflimde bulunan ö¤renciler
ayn› gün ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde düzenledikleri bir
bas›n toplant›s›yla “Kürtçe’nin seçmeli dersler
kapsam›nda al›nmas› amac›yla bir kampanya
bafllatt›klar›n›” duyurdular. Bas›n toplant›s›nda
kampanyan›n amac› flu flekilde ifade edildi:
“Türkiye’de demokratikleflmenin önünü açaca¤›na
inand›¤›m›z küçük bir ad›m att›k. Anadilimizi
ö¤renmek ve gelifltirmek için Kürtçe dersinin, seçmeli
dersler kapsam›nda aç›lmas›n›, rektörlü¤e verdi¤imiz
dilekçelerle talep ettik. Baflvurular›n artmas› için bizler
‘Kürtçe E¤itim ve Ö¤retim için Kürt Ö¤rencileri
Giriflimi’ ad›yla bu kampanyay› devam ettirece¤iz.
Baflta Kürt ö¤renciler olmak üzere Türk, Arap, Ermeni,
Laz, Çerkez vb. bütün ö¤renci arkadafllar›m›z›, de¤erli
hocalar›m›z›, demokratik kitle örgütlerini, sivil toplum
kurulufllar›n› bu kampanyaya sahip ç›kmaya
ça¤›r›yoruz.”

Kürtçe E¤itim Kampanyas› kamuoyunda büyük
tart›flmalar yaratt›. HADEP, EMEP, ÖDP ‹HD, Ayd›n
ve Sanatç› Giriflimi gibi oluflumlar “anadilin
kullan›lmas› ve gelifltirilmesinin temel bir hak
oldu¤unu” ilkesinde hareketle “Anadilim Varolma
Koflulumdur” slogan›yla yürütülen kampanyay›
desteklediklerini bildirdiler. 

Kürt sorununun çözümü ve Kürtçe konusunda
Hükümet ortaklar› aras›ndaki görüfl farkl›l›klar› Kürtçe
E¤itim Kampanyas› ile bir kez daha gündeme geldi.
ANAP Diyarbak›r Milletvekili ve ANAP’›n haz›rlad›¤›
“Kürt Raporunu” koordine eden Abdulbaki Erdo¤mufl,
20 Kas›m günü Özgür Politika gazetesine yapt›¤› bir
aç›klamada Anayasa de¤ifliklikleri ile birlikte Kürtçe
yay›n›n önünün aç›lmas›n› yetersiz gördü¤ünü
belirterek, “Özellikle e¤itim alan›nda ileride olumlu
bir ad›m at›laca¤›na inan›yoruz. Kürtlerle ilgili
konjonktürel geliflmelere ba¤l› olarak önümüzdeki
dönemde daha olumlu geliflmeler olacakt›r.
Türkiye’nin bu alanda da mutlaka ad›m atmas›
gerekiyor. Hem AB ile uyum aç›s›ndan hem de kendi
içinde toplumsal bar›fl› sa¤lama hususunda bu
hassasiyeti göstermek zorundad›r… Çok kültürlü
toplumlarda bunlar bar›fl›n vazgeçilmez unsurlar›d›r.
Bunlar olmadan bar›fl olmaz, istikrar, ilerleme de
olmaz. Bunlar temel unsurlard›r. Mutlaka
gerçeklefltirilmesi laz›m” dedi. 

Kürtçe E¤itim Kampanyas›’na YÖK ve ‹çiflleri
Bakanl›¤›’n›n polisiye tedbirlerle yaklafl›m
gösterilece¤ine dair aç›klamalar›na de¤inen Erdo¤mufl
“YÖK ve ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n yaklafl›m› do¤ru de¤il.
Bunu hakl› görmemiz mümkün de¤il” dedi.

Öte yandan, YÖK, 26 Kas›m günü yay›nlad›¤› bir
bildiri ile “üniversite rektörlüklerinin Kürtçe e¤itim
talebiyle dilekçe veren ve eylemde bulunan ö¤renciler
hakk›nda, Yüksekö¤retim Kurumlar› Ö¤renci Disiplin
Yönetmeli¤i hükümlerini uygulamalar› talimat›n›
verdi. YÖK Baflkan› Prof. Dr. Kemal Gürüz imzas›yla

aç›klanan YÖK bildirisinde “Kürtçe e¤itim talebinin
masum olmad›¤›, kampanyay› PKK’nin yönlendirdi¤i”
iddia edilerek “üniversitelerde bu tür eylemlere f›rsat
verilmemesi” istendi. Kararda, “Bilerek ve isteyerek
eylemlere kat›lan, Kürtçe e¤itim-ö¤retim yap›lmas›
talebiyle dilekçe veren ö¤renciler hakk›nda
Yüksekö¤retim Kurumlar› Ö¤renci Disiplin
Yönetmeli¤i’nin 13. maddesinin (a) bendinde yer alan
hüküm uyar›nca rektörlükler taraf›ndan soruflturma
aç›larak, varsa suçlular›n ayn› yönetmeli¤in 9.
maddesinin (d) bendi, 10. maddesinin (b) ve (c)
bentleri hükümlerine göre cezaland›r›lmas› hususunun
üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü yönetimlerini
takdirlerine sunulmas›na karar verildi” denildi. Söz
konusu yönetmelikte belirtilen hükümler, kararda
say›lan eylemlere kat›lman›n, propaganda yapman›n,
k›flk›rtman›n ve benzeri eylemlerin “üniversiteden 1
veya 2 yar›y›l için uzaklaflt›rma veya üniversiteden
at›lma” ile cezaland›r›lmas›n› öngörüyor.

YÖK bildirisinin ard›ndan kampanyaya kat›lan
ö¤rencilere yönelik kitlesel bir gözalt› ve tutuklama
uygulamas› bafllat›ld›. 

‹stanbul Üniversitesi ö¤rencileri kampanya
çerçevesinde toplad›klar› 550 kadar dilekçenin
rektörlük taraf›ndan reddedilmesini protesto etmek
amac›yla 30 Kas›m günü bir protesto gösterisi
düzenlediler. Gösteriye müdahale eden polis Nurcan
Akyol, Haflim Güler, M. Halit Çölgeçen, Özcan
Özsoy ile Ozan Fatiho¤lu adl› ö¤rencileri gözalt›na
ald›. 1 Aral›k günü ise ayn› ünivesitede ö¤renim gören
Mursel Fargut, Savafl Sar›alt›n ve Serhat Azizo¤lu adl›
ö¤renciler gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nan
ö¤rencilerden Serhat Azizo¤lu, Özcan Özsoy ve
Mursel Fargut, 4 Aral›k günü ç›kar›ld›klar› ‹stanbul 5
Nolu DGM Yedek Hakimli¤i°Ønce “yasad›fl› örgüt
üyesi olduklar›” iddias›yla tutukland›lar. 

Diyarbak›r’›n Bismil ilçesinde görev yapan Mesut
F›rat, Roflhat Kayran ve Leyla Durmufl adl› E¤itim-Sen
üyesi ö¤retmenler Kürtçe E¤itim Kampanyas›’na
kat›ld›klar› gerekçesiyle gözalt›na al›nd›.

Malatya ‹nönü Üniversitesi’nde “6 Kas›m günü Yüksek
Ö¤retim Kurulu’nu protesto amac›yla düzenlenen
gösteriye ve ‘Kürtçe e¤itim’ kampanyas›na kat›ld›klar›
gerekçesiyle alt› ö¤renci bir y›l, dört ö¤renci de 6 ay
süreyle okuldan uzaklaflt›r›ld›.

E¤itim Bilim ve Kültür Emekçileri Sendikas› (E¤itim-
Sen) Diyarbak›r fiube Sekreteri Medeni Alpkaya 4
Aral›k günü gözalt›na al›nd›. Medeni Alpkaya’n›n
“Kürtçe e¤itim kampanyas›”na iliflkin aç›klamalar›
nedeniyle gözalt›na al›nd›¤› bildirildi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co¤rafya
Fakültesi’nde “Kürtçe e¤itim kampanyas›” nedeniyle
kurulan stand polisler taraf›ndan da¤›t›ld›. 4 Aral›k
günü okul bahçesine giren polisler, stand›n bafl›nda
bulunan Meral Uç ve O¤uz Dikmen adl› ö¤rencileri
döverek gözalt›na ald›.
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Gaziantep Üniversitesi’nde aç›lan Kürtçe Okuma
Masas›'na 4 aral›k günü ülkücü ö¤renciler taraf›ndan
yap›lan sald›r›n›n ard›ndan ö¤renci yurdu ve evlerini
basan polis, Metin Oruç, fiahin Bak›r, Semih Esengül,
Abdulkerim Karagöz, Kas›m Gündem, Sunrullah
Canbey, Davut Aksu, Ali Durmufl, Burhan Çelik,
Murat Elçi, Recep Elçi, Yakup Söyler, Serdar fieker,
Yakup Gürkaynak, Ak›n Çelik ve soyad›
ö¤renilemeyen Emre isimli ö¤rencileri gözalt›na ald›.
Ö¤renci avukatlar›n›n müvekkillerinin serbest
b›rak›lmas› için yapt›klar› baflvuru reddedildi.
Gaziantep Cumhuriyet Savc›l›¤›’n›n baflvurusu üzerine
An›l Oktay Çelik, Yusuf Çiftçi, Erkan Özalp, Redi
Ad›belli, Orhan Çiftçi, Sezai Karatay ve Umut
Özaktay adl› ö¤renciler hakk›nda da g›yabi tutuklama
karar› verildi.

Kampanya nedeniyle yo¤un güvenlik önlemlerinin
al›nd›¤› Dicle Üniversitesi'nin 4 –5 aral›k günleri polis
ablukas› alt›nda tutuldu¤u bildirildi. Ayn› günlerde
fakülte kap›lar›na "Türkçe d›fl›nda herhangi bir dille
e¤itim yap›lamaz" ifadelerini içeren bir duyuru as›ld›.
Diyarbak›r’da 4 Aral›k gecesi düzenlenen bir ev
bask›n›nda, Dicle Üniversitesi Mühendislik ve Hukuk
fakülteleri ö¤rencileri Ahmet Turhan, Hamit Koçak,
Özgen Canan ve Yunus Özdemir gözalt›na al›nd›.

Dicle Üniversitesi’nde “Kürtçe E¤itim Kampanyas›”nda
toplanan yaklafl›k 1.700 dilekçeyi rektörlü¤e vermek
isteyen Fen Edebiyat Fakültesi ö¤rencisi Abdurrahim
Demir, Mühendislik Fakültesi ö¤rencisi Reflat Ba¤c› ve
T›p Fakültesi ö¤rencisi Ömer Kaçmaz, 7 Aral›k günü
üniversite giriflinde gözalt›na al›nd›lar.

Diyarbak›r’›n Çar›kl› beldesinde “okullarda Kürtçe
e¤itim yap›lmas›” için yürüyüfl yapt›klar› gerekçesiyle
20 kadar çocuk gözalt›na al›nd›. 11 Aral›k günü
Çar›kl› ‹lkö¤retim Okulu’na giden askerler taraf›ndan
gözalt›na al›nan çocuklar›n akflam saatlerinde serbest
b›rak›ld›¤›, 12 Aral›k günü de yeniden gözalt›na
al›nd›¤› bildirildi. Çocuklarla birlikte iki ö¤retmenin ve
okulun bulundu¤u mahallenin muhtar›n›n da
gözalt›na al›nd›¤› ö¤renildi. Gözalt›na al›nanlardan
adlar› ö¤renilenler flöyle: Ahmet Ok (14), Erdal
Özdo¤an (13), Burhan Karabat (9), Nihat K›l›nç, Celal
Dolat, fiehmus K›z›ltay ve Cebrail Yeflil. 

‹zmir Ege Üniversitesi ö¤rencilerinden  Lütfü Ay, Ali
Derin, Ozan K›n›k, Sanem Erdil, Süleyman K›sa, Erhan
Hagi, Berivan Alatafl, Ferhan Arslan, Hamdi Bayhan
ve Mahmut Çelim adl› ö¤renciler, Kürtçe E¤itim
Kampanyas›’na kat›ld›klar› gerekçesiyle 12 Aral›k günü
evlerine yap›lan bask›nlarda gözalt›na al›nd›lar.
Gözalt›na al›nan ö¤rencilerden Hatip Ayd›n ve Berivan
Alatafl, 14 Aral›k günü ‹zmir DGM taraf›ndan tutukland›.
Lütfü Ay, Ali Derin, Ozan K›n›k, Sanem Erdil, Süleyman
K›sa, Erhan Hagi, Hamdi Bayhan, Ferhan Arslan,
Mahmut Çelim, Hüseyin P›nar, ‹brahim Tunçalp, Yusuf
Çiçekli, Kemal Yaflar Demirci, Sami ‹ner adl› ö¤renciler
ise tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›. Hüseyin
Aslan, Selahattin Kuntbey, Mehmet Öztekin, Cemil Gün,
soyad› ö¤renilemeyen Onur ve ad› ö¤renilemeyen 5

ö¤rencinin de 12 Aral›k günü ‹zmir Emniyet
Müdürlü¤ü’nce serbest b›rak›ld›¤› ö¤renild.

Bolu ‹zzet Baysal Üniversitesi ö¤rencileri Ali Demir,
Ersin Urma, Ömer Akflin ve Burhan Yeflilbafl Kürtçe
E¤itim Kampanyas›na kat›ld›klar› gerekçesiyle 23
Aral›k günü gözalt›na al›nd›lar.

Kamu Emekçileri Sendikalar› Konfederasyonu (KESK)
yöneticisi ‹hsan Kandemir ve E¤itim-Sen Ana Dil
Komisyonu üyesi Sad›k Varl›, 27 Aral›k günü
Ankara’n›n Pursaklar semtindeki evlerine jandarma
taraf›ndan yap›lan bask›nlarda gözalt›na al›nd›.
Bask›lar›n Ankara DGM Savc›l›¤›’n›n karar›yla
yap›ld›¤› ö¤renildi. Ayn› gün ‹stanbul Üniversitesi’nde
“Kürtçe E¤itim Kampanyas›”na kat›lan ö¤rencilerden
Nezir Naz, M.Ali Turgay ve Y›ld›z Polat gözalt›na
al›nd›lar. Polat, 29 Aral›k günü "PKK'nin gençlik
faaliyetlerini örgütledi¤i ve bu do¤rultuda afifl asarak
eylemlere kat›ld›¤›” iddias›yla ‹stanbul DGM
taraf›ndan tutukland›.

27 Aral›k günü Diyarbak›r’da “çocuklar›na okullarda
Kürtçe e¤itim verilmesi talebiyle” ‹l Milli E¤itim
Müdürlü¤ü’ne dilekçe vermek isteyen Güler fien ile
fiükran Gültekin adl› kad›nlar gözalt›na al›nd›. 28
Aral›k günü ayn› taleple Batman Milli E¤itim
Müdürlü¤ü'ne baflvuran kad›nlardan dördü gözalt›na
al›nd›. Ayn› olay dolay›s›yla 28 Aral›k gecesi Terörle
Mücadele fiubesi polislerince yap›lan ev bask›nlar›nda
da Saime Onar, Fadime K›rfl›k, Sultan Acar ve Nefiye
Turhan adl› kad›nlar›n gözalt›na al›nd›¤› bildirildi.
Evlere bask›n yapan polislerin elinde Milli E¤itim
Müdürlü¤ü'ne dilekçeler verildi¤i s›rada çekilen
kamera görüntüleri oldu¤u ö¤renildi.

Kürtçe e¤itim kampanyas› çerçevesinde 2001 y›l›n›n
sonuna kadar en az 12000 dilekçe imzaland›.
Anayasa’n›n dilekçe verme hakk›n› düzenleyen 74.
maddesi3 kamu yetkililerince ihlal edilerek
dilekçelerin çok büyük bölümü al›nmad›. ‹lgili
mercilerce kabul edilen dilekçelere ise kimi yerlerde
Cumhuriyet Savc›l›klar› taraf›ndan el konuldu. Kabul
edilen dilekçeler sonucunda hemen her yerde dilekçe
sahipleri hakk›nda yasal ifllemler bafllat›ld›.
Kampanyay› destekleyici türden her tür aç›klama suç
nedeni say›ld›. 

2001 y›l› sonu itibariyle Kürtçe e¤itim talebiyle
dilekçe verdikleri için gözalt›na al›nanlar›n say›s› en
az 2731 ayn› gerekçeyle tutuklananlar›n say›s› da en
az 76’ya yükseldi.
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3 Madde 74.-(Ek : 03.10.2001 – 4709/26 md.) Vatandafllar, ve
karfl›l›kl›l›k esas› gözetilmek kayd›yla Türkiye’de ikamet eden
yabanc›lar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve flikâyetleri
hakk›nda, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yaz›
ile baflvurma hakk›na sahiptir.
(Ek : 03.10.2001 – 4709/26 md.) Kendileriyle ilgili baflvurmalar›n
sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yaz›l› olarak bildirilir.
Bu hakk›n kullan›lma biçimi kanunla düzenlenir



1987 y›l›ndan bu yana yürürlükte olan Ola¤anüstü
Hal uygulamas› 2001 y›l›nda da devam etti. OHAL
Uygulamas› TBMM’nin 28 Mart, 29 Haziran ve 27
Kas›m günü yapt›¤› toplant›larda üç kez uzat›ld›. 19
Temmuz 2001 tarihinde on beflinci y›l›n› dolduran
OHAL Uygulamas› halen 4 ilde (Diyarbak›r, Hakkari,
fi›rnak ve Tunceli) sürerken Ola¤anüstü Hal Bölge
Valili¤i sorumluluk sahas›nda bulunan di¤er 7 il
(Batman, Bingöl, Bitlis, Mardin, Mufl, Siirt ve Van) ise
halen Mücavir ‹l statüsünde bulunuyor. 

‹çiflleri Bakan› Rüfltü Kaz›m Yücelen, OHAL’in 30
Kas›m 2001 tarihinden itibaren dört ay daha
uzat›lmas› için 27 Kas›m günü Meclis Genel
Kurulu’nda yapt›¤› konuflmada 1 Ocak-17 Kas›m
günleri aras›nda bölgede 185 olay›n meydana
geldi¤ini; bu olaylarda 22’si  güvenlik görevlisi olmak
üzere toplam 32 kiflinin öldü¤ünü; 54’ü güvenlik
görevlisi olmak üzere toplam 81 kiflinin yaraland›¤›n›
aç›klad›. Dönemler aras›nda yap›lan k›yaslamaya göre
bölgede meydana gelen “terör olaylar›nda” 1999-

2000 y›llar› aras›nda %83 oran›nda azalma tesbit
edildi¤ini, 2001 y›l›nda meydana gelen çat›flmalarda
ise bir önceki y›la nazaran %26 oran›nda azalma
kaydedildi¤ini ifade eden ‹çiflleri Bakan›, “tehditin”
henüz bitmedi¤i gerekçesiyle bölgede bir müddet
daha OHAL’in devam›n›n gerekli oldu¤unu söyledi. 

OHAL’de ‹nsan Haklar›

1990’l› y›llar boyunca yarg›s›z infazlar, faili meçhul
cinayetler, kay›plar, gözalt›na ölümler, kitlesel  köy/ev
yakma/boflaltma uygulamalar›, iflkence, tecavüz gibi
a¤›r insan haklar› ihlalleriyle, Kürt sorununun militer
yöntemlerle çözülmesinde ›srar›n yaratt›¤› trajik insan
d›fl›l›k durumuyla sürekli gündemde olan OHAL
uygulamas› 2001 y›l›nda da, yanl›zca yasal ve idari
bir tasarruf olarak de¤il yasa koyucular›n ve
uygulay›c›lar›n›n mant›¤› da de¤iflmeksizin devam etti. 

OHAL Bölgesi’nde yaflanan insan haklar› ihlalleri
say›sal olarak 1990’l› y›llara oranla son iki y›lda
azalma göstermiflse de, insan haklar› ihlalleri
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2.1. OLA⁄ANÜSTÜ HAL UYGULAMALARI

29 Haziran 2001 tarihinde ‹çiflleri Bakan› Rüfltü Kaz›m Yücelen’in Meclis Genel Kurulu’nda yapt›¤› konuflma:
De¤erli milletvekilleri, ola¤anüstü hal uygulamalar›, kamu düzeninin yeniden ihdas›, can ve mal güvenli¤inin sa¤lanmas› ve
ülke bütünlü¤ünün korunmas› aç›s›ndan, demokratik rejimlerin zaman zaman baflvurduklar› zorunlu bir uygulamad›r.
Ülkemizde de, 1984 y›l›nda t›rman›fla geçen bölücü terörist faaliyetlerle etkin mücadeleyi sa¤lamak amac›yla, 1987 y›l›ndan
itibaren Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i ihdas edilmifl ve ola¤anüstü hal uygulamas›, çeflitli tarihlerdeki uzatma kararlar›yla,
bugüne kadar devam edegelmifltir. En son, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 27.3.2001 tarihli ve 74 üncü Birlefliminde,
Diyarbak›r, Hakkâri, fi›rnak ve Tunceli ‹llerimizde ola¤anüstü hal dört ay daha uzat›lm›flt›r. 
Bu çerçevede al›nan etkin tedbirler ve güvenlik kuvvetlerimizin yapm›fl oldu¤u baflar›l› operasyonlar sonucunda, baz› iç ve d›fl
odaklar›n da yo¤un bir flekilde destekledi¤i bölücü terör örgütü etkinli¤ini yitirmifl ve giderek yok olma trendine girmifltir;
ancak, halen, genel güvenli¤i tehdit edici ve huzur bozucu bir faktör olarak karfl›m›zda durmaktad›r ve Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu Bölgelerinde sa¤lanan huzur ve güven ortam›n› bozmaya dönük eylemlerin aray›fl› ve plan› içerisindedir. 
Silahl› mücadeleyi kaybeden bölücübafl›n›n yakalanarak Türkiye’ye getirilmesinden sonra, yarg›lama aflamas›ndan bafllayarak,
sözde bar›fl ça¤r›s› ad› alt›nda yeni bir takti¤e baflvurdu¤unu görüyoruz. Bu taktikle, bölücü örgüt, bir yandan yurt d›fl›nda yeni
söylemine uluslararas› destek sa¤lamaya çal›fl›rken, yurt içinde de legal ve illegal örgütlere nüfuz ederek, bu oluflumlar
vas›tas›yla faaliyetlerini yo¤unlaflt›rmaktad›r. Öte yandan, siyasallaflma hedefi çerçevesinde, sosyal ve kültürel haklar
görünümlü olarak, toplum yaflam›n› ilgilendiren her alanda, daha örgütlü ve d›fl destekleri de yede¤ine almay› öngören bir
hareket tarz›n› esas almaktad›r. 
Bölücü örgütün buradaki esas amac›, bölücü faaliyetlerine meflru zeminler oluflturmak, toparlanmak, yeniden taban bulmak
ve lojistik ve siyasî destek sa¤lamak için zaman kazanmakt›r. 
Di¤er taraftan, Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤inin sorumluluk alan›ndaki 4'ü ola¤anüstü hal, 7’si mücavir olmak üzere, toplam
11 ilde, 2001 y›l›n›n ilk befl ay›nda, 22’si silahl› sald›r›-çat›flma, 5’i taciz atefli, 22’si patlay›c› madde ve kundaklama olmak
üzere 66 olay meydana gelmifltir. Bu dönemde, bölgedeki 71 terörist ölü, 81 terörist sa¤ olmak üzere, toplam 152 terörist ele
geçirilmifl, 9 terörist teslim olmufltur. 
Yap›lan operasyonlarda 380 adet uzun namlulu silah, 47 adet tabanca, 20 969 adet mermi, 864 adet flarjör, 34 roketatar ve
121 roketatar mermisi ele geçirilmifltir. Ayr›ca, çok say›da s›¤›nak, bar›nak ve g›da maddesi imha edilmifltir. 
Bu befl ayl›k dönemde, terörle mücadele eden güvenlik güçlerimizden, maalesef, 17'si flehit olmufl, 19 güvenlik görevlimiz ve
14 vatandafl›m›z da yaralanm›flt›r. 
Yine, 2001 y›l›n›n ilk befl ayl›k döneminde, bölücü terör örgütüyle irtibatlar› nedeniyle haklar›nda soruflturma yap›lan 1 075
kifli gözlem alt›na al›nm›fl olup, 297 kifli adlî makamlarca tutuklanm›flt›r. 
Görüldü¤ü üzere, Türkiye gündemine geldi¤i günden itibaren, sürdürdü¤ü silahl› eylem ve bölücü fikirleri içeren talepleri
de¤iflmeden halen devam eden, yurt d›fl›ndaki faaliyetlerini ve silahl› yap›lanmas›n› sürdüren bölücü örgüt, Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu Bölgelerinde sa¤lanan huzur ve güven ortam›n› bozmaya dönük terör eylemlerine yönelmek için f›rsat
kollamaktad›r ve bölgedeki terör tehdidinin tam olarak ortadan kalkt›¤›n› söylemek için ise henüz çok erkendir.                        
Kaynak: www.tbmm.gov.tr



sistematik olma özelli¤ini korudu.. T‹HV’ derledi¤i
bilgilere göre 2001 y›l›nda Türkiye’de meydana gelen
yag›s›z infaz, faili meçhul, gözalt›nda kay›p ve
iflkence olaylar›n›n çok büyük bir k›sm› OHAL Bölge
Valili¤i’nin sorumluluk alan›nda gerçekleflti. Özellikle
430 say›l› “Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i ve
Ola¤anüstü Halin Devam› Süresince Al›nacak ‹lave
Tedbirler Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname” ile
sa¤lanan “dokunulmazl›k” sonucunda 3 Ekim
tarihinde yap›lan ve gözalt› sürelerinin 4 güne
indirilmesi ile ilgili Anayasa de¤iflikli¤ini OHAL
bölgesinde geçersiz hale getirdi (Bkz. Kifli Güvenli¤i). 

25 Ocak günü fi›rnak’›n Silopi ilçesindeki Jandarma
Komutanl›¤›’na giden iki HADEP yöneticisi Serdar
Tan›fl ve Ebubekir Deniz’den bir daha haber
al›namad›. Bölgede 1990’l› y›llarda s›kça yaflanan
“kaybetme” olaylar›n›n yaklafl›k üç y›ll›k bir dönemin
ard›ndan yeniden bafllamas› ciddi bir huzursuzluk ve
gerginli¤e yol açt›. Tan›fl ve Deniz’in ak›betlerini
ö¤renmek ve yaflananlar› protesto etmek amac›yla
yap›lan her etkinlik sert müdahalelerle önlenirken
yüzlerce kifli gözalt›na al›nd›. Tan›fl ve Deniz’in
ard›ndan OHAL bölgesinde bulunan bir çok HADEP
yöneticisi benzer tehditlerle karfl›laflt›klar›n›
aç›klad›lar. (Bkz. Kifli Güvenli¤i)

2001 y›l›n›n ilk aylar›nda OHAL Bölgesi’nde ardarda
meydana gelen bir dizi baflka olay bölgede can
güvenli¤ine yönelik tehditlerin varl›¤›n› büyük oranda
sürdürdü¤ünü gösterdi. 9 fiubat günü Bingöl’ün
Karl›ova ilçesine ba¤l› Yorgançay›r köyündeki evine
düzenlenen bask›nda gözalt›na al›nan Selahattin Öge
adl› Halk›n Demokrasi Partisi (HADEP) üyesi, bir gün
sonar ilçeye 2 kilometre uzakl›ktaki yat›l› bölge okulu
yak›nlar›nda bulun a¤›r yaral› halde bulundu. Öge’nin
iki kaburgas›n›n ve kolunun k›r›ld›¤›, kafas›na ald›¤›
darbeler sonucu beyin travmas› geçirdi¤i bildirildi. 

Öge’nin ard›ndan, 19 Mart günü, Gazal Berü (11) adl›
çocuk Karl›ova ilçesine ba¤l› Yi¤itler köyünde
Jandarma Karakolu’nda beslenen köpekler taraf›ndan
öldürüldü. (bkz. Yaflam Hakk›) 

OHAL Bölgesi’nde ev ve köy bask›nlar› geçmifl y›llara
nazaran say›sal olarak geçmifl y›llara oranla büyük
ölçüde azalmas›na ra¤men devam etti. Bask›nlar
s›ras›nda ev ve/veya köy halk›na yönelik kötü
muamele, iflkence, tehdit ve koruculuk dayatmalar›
gündeme geldi. Bask›nlar s›ras›nda gözalt›na al›nan
yüzlerce kifli hakk›nda “PKK’ye yard›m ve yatakl›k
ettikleri” iddias›yla yasal ifllemler bafllat›ld›. 

Bingöl’ün Karl›ova ilçelerine ba¤l›, Hasanoba, Yukar›
Ç›r ve Afla¤› Ç›r köylerine, 10 Mart günü bask›n
düzenleyen özel timin, aralar›nda Halk›n Demokrasi
Partisi (HADEP) üyelerinin de bulundu¤u bir çok
kifliye köy meydan›nda iflkence yapt›klar› bildirildi.
Köylerde kimlik kontrolü yapan özel timin, arananlar
listesinde olduklar›n› belirttikleri HADEP üyesi Ferit
Aksoy’u gözalt›na ald›klar› bildirildi. Özel timin PKK
s›¤›naklar›n› göstermeye zorlad›klar› Aksoy’u köy

d›fl›na ç›kard›ktan sonra da kar üstünde ç›plak
beklettikleri ö¤renildi. Aksoy’un hakk›ndaki iddialar›
yalanlamas› üzerine özel tim, gözalt›na ald›klar›
Mustafa Güngör’den Aksoy’un evini kazmas›n› istedi.
Kaz›ya karfl› ç›kan Güngör ve Aksoy’u döven özel
timler, evde s›¤›nak bulunmamas› üzerine iki köylüyü
serbest b›rakt›.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine ba¤l› köylere Haziran
ay›nda düzenlenen bask›nlarda gözalt›na al›nan ve
sorgular› Yüksekova Alay Komutanl›¤›’nda yap›lan 14
köylüden Ali Düzce, Sefer Canan, Mehmet Canan,
Celalettin Dö¤er, Cemal Iflleyen, Hasan Iflleyen,
Abuzer Iflleyen, Abdulkerim Urbay, fiahin Urbay, Adil
Aka ve Far›z Bask›n 27 Haziran günü ç›kar›ld›klar›
Yüksekova Sulh Ceza Hakimli¤i’nce “PKK’ye yard›m
ve yatakl›k ettikleri” gerekçesiyle tutukland›lar. 4
köylü de tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›. 

Tunceli’nin Pertek ilçesinde 2 Temmuz günü
düzenlenen köy bask›nlar›nda ise 11 kifli gözalt›na
al›nd›. Gözalt›na al›nanlar›n adlar› flöyle: Afla¤›
Gülbahçe köyünde Zeynel Aslaner (muhtar), Asiye
Aslaner, Ferhat Durmufl, Bal›dut köyünde Haydar Tafl
(muhtar), Seyit Ali Karyemez, Ali Aktepe, M. Ali
Demir ve o¤lu, Gövdeli köyünde Kaz›m Aktepe
(muhtar), Geçitkkaya köyünde de Turan Baysal ve
Bar›fl Kafl. 

25 Eylül günü Tunceli’nin Hozat ilçesine ba¤l›
Sar›altuk köyüne yap›lan bask›nda askerler taraf›ndan
gözalt›na al›nan Do¤an Bozkurt, M.Turan Bozturkmen
ve Tahir Boztukmen adl› köylüler tutuklanarak Hozat
Cezaevi’ne konuldular.

Köy Koruculu¤u

4 Nisan 1985'te Köy Kanunu'na eklenen iki madde ile
yürürlü¤e konulan "Geçici Köy Koruculu¤u (GKK)
uygulamas›" 2001 y›l›nda da devam etti. Köy
korucular›n›n adlar› 90'l› y›llar boyunca adam
öldürme/yaralama, iflkence, tecavüz gibi bir dizi insan
haklar› ihlali ve kaçakç›l›k, gasp, çetecilik gibi
suçlarla birlikte an›lmas›na ve köy koruculu¤unun
1999 y›l› A¤ustos ay›ndan bu yana silahl› çat›flma
olaylar›n›n büyük ölçüde azalmas›yla beraber büyük
ölçüde cazibesini yitirmesine ra¤men GKK
uygulamas›n›n ›slah› ya da kald›r›lmas›na yönelik
2001 y›l›nda da etkin bir ad›m at›lmad›.4 ABD
D›fliflleri Bakanl›¤›'n›n fiubat 2001 tarihli raporunda,
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4 1998 y›l› Ocak ay›nda Baflbakanl›k Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›
taraf›ndan haz›rlanan "Susurluk Raporu"nda geçici köy korucular›n›n
say›sal olarak "kirli ifllere" en fazla bulasan kesim olduklar›
saptanm›flt›.
Geçici köy koruculu¤u uygulamas› uluslararas› kurulufllar taraf›ndan
da yo¤un insan haklar› ihlallerinin sebeplerinden birisi olarak kabul
ediliyor. Avrupa Komisyonu Parlementerler Assamblesi, 1998 y›l›nda
ald›¤› “Kürt mültecilerin içinde bulundu¤u insani Koflullar, ve
Türkiye’nin Güneydo¤u’sunda ve Kuzey Irak’ta yerinden
edilenlere”iliflkin 1377 say›l› tavsiye karar›nda Türk yetkililerininden
köy korucu¤u sisteminin kald›r›lmas›n› istemiflti. (Bkz. Honouring of
Obligations and Commitments by Turkey issued by the Parliamentary
Assembly of Council of Europe, Doc. No 8300, 15 January, 1999,
Brussels)



askeri yetkililerden al›nan bilgiler do¤rultusunda,
2000 y›l› sonu itibar›yla 65 bin kiflinin bilfiil geçici
köy korucusu olarak çal›flt›klar› belirtildi. Y›l boyunca
bölgedeki köylere yönelik korucu bask›lar›na iliflkin
bir çok olay tespit edildi.

(1998 y›l› Ocak ay›nda Baflbakanl›k Teftifl Kurulu
Baflkanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan "Susurluk Raporu"nda
geçici köy korucular›n›n say›sal olarak "kirli ifllere" en
fazla bulasan kesim olduklar› saptanm›flt›.

Geçici köy koruculu¤u uygulamas› uluslararas›
kurulufllar taraf›ndan da yo¤un insan haklar›
ihlallerinin sebeplerinden birisi olarak kabul ediliyor.
Avrupa Konseyi Parlementerler Meclisi, 1998 y›l›nda
ald›¤› “Kürt mültecilerin içinde bulundu¤u insani
Koflullar, ve Türkiye’nin Güneydo¤u’sunda ve Kuzey
Irak’ta yerinden edilenlere”iliflkin 1377 say›l› tavsiye
karar›nda Türk yetkililerininden  köy korucu¤u
sisteminin kald›r›lmas›n› istemiflti. (Bkz. Honouring of
Obligations and Commitments by Turkey issued by
the Parliamentary Assembly of Council of Europe,
Doc. No 8300, 15 January, 1999, Brussels) 

Örne¤in, Mufl’un Yayg›n beldesine ba¤l› Kardefller
köyünde Ocak ay›nda Filit Türkmen adl› korucunun
S.Y. (14) adl› k›z çocu¤una tecavüz etti¤i iddia edildi.
S.Y.’nin, önce olay› ailesinden gizledi¤i, hamile
oldu¤u anlafl›l›nca Filit Türkmen’in kendisine tecavüz
etti¤ini aç›klad›¤› bildirildi. Bunun üzerine Filit
Türkmen’in, Abdullah Yalç›n adl› bir çoban› suçlad›¤›,
ancak gözalt›nda S.Y.’nin Filit Türkmen’i teflhis etti¤i
ö¤renildi. Filit Türkmen, 10 Temmuz günü Mufl’ta
tutukland›.

Bingöl’ün Sancak ilçesine ba¤l› fiirin köyü 14
Temmuz akflam› korucular taraf›ndan bas›ld›. Edinilen
bilgiye göre, “PKK militan› gibi giyinen” korucular
fiirin köyünü bast›lar. Sabaha kadar köylülere
hakaretlerde bulunduklar› bildirilen korucular›n,
sabah köyü ve camiyi uzun namlulu silahlarla
tarad›ktan sonra, köyden ayr›ld›klar› ö¤renildi.  Ancak,
köylerini basan korucular› tan›yan ve olaydan sonra
fiirnan Karakolu’na baflvuran fiirin köyü sakinleri,
Çiçekdere korucular› oldu¤unu bildikleri Mehmet
Yetkin ve Cumali Çinta taraf›ndan köylerinin
bas›ld›¤›n› ihbar ettiler. Çiçekdere köyünden Karakol’a
getirtilen 5 korucunun köylerini basan korucular
oldu¤unu belirtmelerine ra¤men, sözkonusu kifliler,
fiirnan Jandarma Karakol Komutan› taraf›ndan serbest
b›rak›ld›. Köyleri bas›lan fiirin köyü sakinleri, bunun
üzerine, olay› Bingöl Valili¤i’ne götüreceklerini
belirttiler. Benzer olaylar›n B‹ngöl’ün Solhan ilçesine
ba¤l› baz› köylerde de yafland›¤› bildirldi.

Siirt’in Pervari ilçesine ba¤l› Dö¤üncü köyünde ise, 11
Aral›k günü köylülerle korucular aras›nda ç›kan
çat›flmada bir kifli öldü, iki kifli de yaraland›. Edinilen
bilgiye göre, köy s›n›rlar› içinde bulunan kömür
oca¤›na kimin sahip oldu¤u konusunda ç›kan
çat›flmada soyad› ö¤renilemeyen Mervan adl› köylü

korucular taraf›ndan öldürüldü. Olay›n ard›ndan, köye
bask›n düzenleyen jandarmalar›n ço¤unlu¤u korucu
11 kifliyi gözalt›na ald›¤› ö¤renildi. 

OHAL Bölgesi’nde yap›lmas› planlanan toplumsal
gösterilere, kültürel ve sanatsal etkinliklere yönelik
engellemeler “kamu düzeni ve güvenli¤ini bozaca¤›”
iddias›yla 2001 y›l›nda da devam etti. Örne¤in,
Tunceli Valili¤i Mart ay›nda sivil toplum örgütlerinin
ve siyasi partilerin yapaca¤› her türlü etkinli¤in
yasakland›¤›n› aç›klad›. 15 Mart günü Vali Mustafa
Erkal taraf›ndan yap›lan yaz›l› aç›klamada, “çeflitli
siyasi parti, sendika ve sivil toplum kurulufllar›
taraf›ndan aç›k alanlarda gerçeklefltirilen bas›n
aç›klamalar› ve faks çekme eylemlerinin ‘amac›n›
aflarak izinsiz mitinge dönüfltü¤ü” ileri sürüldü.
Aç›klamada, bu nedenle hiçbir siyasi parti ve sivil
toplum kuruluflunun kendi mekanlar›nda
gerçeklefltirebilecekleri faks çekme, bas›n aç›klamalar›
gibi eylemelerin toplu gösteri, yürüyüfl, miting flekline
dönüflmesine izin verilmeyece¤i belirtildi. Eylemlerin
ancak yetkilli makamlar›n izni ile yap›labilece¤i ifade
edilen aç›klamada, flöyle denildi: “‹zinsiz gösteri ve
yürüyüfllere, siyasi partilerin düzenledikleri
etkinliklere ve çeflitli siyasi partilere kat›lan memurlar,
güvenlik birimleri ve kurumlar›nca tespit edilerek
gere¤i yap›lacakt›r.” Haziran ay›nda ise Diyarbak›r Sur
Belediyesi taraf›ndan düzenlenen °∞Diyarbak›r 1.
Çocuk fienli¤i°± çerçevesinde gerçeklefltirilmesi
planlanan “çocuk yürüyüflü” ve E¤itim-Sen°Øin
haz›rlad›¤› °∞Alternatif E¤itim°± paneli Ola¤anüstü
Hal Bölge Valili¤i taraf›ndan °∞etkinliklerin kamu
güvenli¤ini bozaca¤›°± gerekçesiyle yasakland›. 

Etkinliklere izin verildi¤i durumlarda da, örne¤in KESK
taraf›ndan 1 Aral›k 2000 tarihinde düzenlenen ifl
b›rakma eyleminde oldu¤u gibi, kat›l›mc›lar hakk›nda
çeflitli iddialarla yasal ifllemler bafllat›ld›. Örne¤in, 1
Aral›k 2000 tarihinde iflçi ve memur sendikalar› ile
kitle örgütlerinden oluflan Emek Platformu taraf›ndan
düzenlenen bir günlük ifl b›rakma eylemine
Diyarbak›r’da kat›lan 4137 memur hakk›nda
soruflturma aç›ld›. Etkinliklerde Kürtçe’nin
kullan›lmas›na yönelik ciddi engellemeler yafland›.

OHAL bölgesindeki HADEP’li belediyelere yönelik
bask›lar 2001 y›l›nda da devam etti. HADEP’li
belediye baflkanlar› Kürt sorunu konusunda yapt›klar›
konuflmalar ve düzenledikleri etkinliklerin yan›s›ra
rutin belediye hizmetleri sebebiyle de bask›larla
karfl›laflt›lar. (Bkz. Örgütlenme Özgürlü¤ü) HADEP’li
belediyelere ‹ller Bankas›’ndan verilmesi gereken
ödemelerde k›s›nt›lar yap›ld›¤› bildirildi. 

Yayla Yasaklar›

OHAL bölgesinde 1993 y›l›ndan itibaren yürürlükte
olan yayla yasa¤› 2001 y›l› yaz›nda baz› illerde
k›smen de olsa kald›r›ld›. Bingöl’e ba¤l› yaylalar›n
kullan›m› üzerindeki yasa¤›n May›s ay›nda Valilik
kararlar›nca kald›r›lmas›n›n ard›ndan Van Valisi
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Durmufl Koç Temmuz ay› içerisinde yapt›¤› bir
aç›klamada, Van’da güvenli¤in sa¤land›¤› bölgelerin
yüzde 90’›nda yayla yasa¤›n› kald›rd›klar›n› aç›klad›.
Bahçesaray, Çatak ve Baflkale ilçeleri d›fl›nda “güven
ortam›n›n sa¤land›¤› alanlar›” tamamen kullan›ma
açt›klar›n› belirten Koç, yasa¤›n kald›r›lmas›yla birlikte
bölgede hayvanc›l›¤›n yeniden canlanaca¤›n› ifade
etti. Öte yandan, Valilikçe kullan›m› serbest b›rak›lan
yaylara ç›k›fl ise bölgedeki askeri yetkililer taraf›ndan
a¤›r flartlara ba¤lanarak fiili olarak engelleniyor. 

Van’da en büyük yayla olarak bilinen ve 1993 ile
1996 y›llar› aras›nda 72 köy ve mezran›n boflalt›ld›¤›
Gürp›nar ilçesinin Nord›z Yaylas›’na bu
engellemelerden dolay› kimse giremiyor. Valilik
karar›na göre yaylalara ç›kmak için hiçbir flart öne
sürülmemesine ra¤men, bölgedeki askeri yetkililer
köyleri boflalt›ld›ktan sonra Van ve Gürp›nar’a göç
etmifl olan köylülerinin yaylaya ç›kmas›na izin
vermiyor. Ot biçmek isteyen köylülerin ise ot biçmeye
gitmeden önce kimlik fotokopilerini Gürp›nar ‹lçe
Jandarma Tugay›’na vermeleri; sabah saat 07:00’de ifle
gidip akflam gün bat›m› ile birlikte ilçeye ya da Van’a
geri dönmeleri; bulunduklar› yerde atefl yakmamalar›

ve köye giderken de kimliklerini Aksin Karakolu’na
b›rakmalar› flart kofluluyor. 

Edinilen bilgiye göre, Gürp›nar’›n Nord›z Bölgesi’nde
bulunan ve 1996 y›l›nda boflalt›lan fiivrefl Köyü’ne ot
biçmek için giden Sabri, Ekrem ve ismi ö¤renilemeyen
6 köylü izinsiz köye girdikleri gerekçesiyle 6 Temmuz
günü Aksin Karakolu’na ba¤l› askerlerce gözalt›na
al›nd›. Gürp›nar ‹lçe Jandarma Karakolu’nda bir gece
gözalt›nda tutulan köylüler 7 Temmuz günü serbest
b›rak›ld›. 

I¤d›r ve A¤r› çevresindeki yaylalara ç›kmak isteyen
köylülerin de yaylalar›na ç›kabilmek için bir kimlik
fotokopileri, ikametgah belgeleri ve askerlik durum
belgesi ile beraber jandarmaya baflvurmalar› gerekti¤i,
sab›ka kayd› olan köylülere yaylaya ç›kma izni
verilmedi¤i bildirildi. 

Bölgede çal›flma yapan insan haklar› kurulufllar›n›n
verdikleri bilgilere göre köylüler yaylaya götürülecek
hayvan ve malzemeler konusunda da bir çok engelle
karfl›lafl›yorlar. A¤r› Da¤› civar›ndaki yaylalara ç›kan
köylülerin, karakollarca yaylaya ç›karmak istedikleri
yiyecek ve giyecek eflyas›n›n yan›s›ra tavuk, eflek,
köpek, koyun, inek, öküz, at, k›srak gibi tüm
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Sokak ‹simleri de Huzuru Bozar!

Baflkan› HADEP’li olan Batman Belediye Meclisi, 2000 y›l› Haziran ay›nda baz› cadde ve sokak isimlerini
de¤ifltirdi. Batman Valili¤i, bu cadde ve sokaklara verilen isimlerin iptalinin sa¤lanmas› 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›¤›, baflvuruyu yerinde
gördü ve gere¤i için Dan›fltay’a iletti. Dan›fltay, 28 Eylül 2000 tarihinde ald›¤› karar ile Zozan, Zilan, Mahatma
Gandi, Y›lmaz Güney, Halepçe, Munzur gibi isimlerin cadde ve sokaklara verilmesini yasaklad›. Dan›fltay’dan
onay alan iptal istemindeki gerekçeler 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 hâkimi 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. 
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.”



hayvanlar›n say›s›n›n tespit edildi¤ini; telef olan,
kaybolan ya da kestikleri hayvanlara iliflkin bilgileri de
ilgili karakollara bildirmek zorunda kald›klar›n›, aksi
durumda PKK militanlar›na göndermekle suçland›klar›
ifade ediliyor. Tüm bu engellemelerden sonra
yaylalara ç›kabilen köylülerin bu defa da korucu
bask›s›na maruz kald›klar›; korucular›n köylülerden
yanlar›nda getirdikleri hayvanlar›n say›s› kadar “t›rnak
bast›” paras› istediklerini belirtildi.

Keyfi Uygulamalar

Haziran ay›nda fi›rnak’›n ‹dil ilçesinde ardarda
yaflanan iki olay OHAL’de gündelik yaflam›n keyfi
uygulamalarla ne denli bask› alt›na al›nd›¤›n› ortaya
koydu. 

‹dil ilçesinde yaflad›¤› köy ve çevresinde video kamera
ile çekim yapan sekiz köylü hakk›nda “bölücülük
propagandas›” iddias›yla Haziran ay›nda dava aç›ld›.
Edinilen bilgiye göre, dava aç›lmas›na neden olan
olaylar flöyle geliflti: Almanya’da yaflayan Abdullah
Koçak, ‹dil’in Sulak köyünde yaflayan kardefli
Abdülkerim Koçak’a bir video kamera göndererek,
köyün görüntülerini istedi. Abdülkerim Koçak da
köyün, akraba ve yak›nlar›n›n görüntülerini kaydetti.
Bu arada kasette, arka planda baz› çocuklar zafer
iflareti yaparken görünüyordu. 29 May›s günü kaseti
Almanya’ya göndermek üzere ‹dil Postanesi’ne giden
Koçak’a, görevliler taraf›ndan ‘‹çeri¤inin ne oldu¤unu
bilmedi¤imiz kasetleri gönderemeyiz’ yan›t› verildi.
Jandarmaya da ‘Koçak’›n güvenlik görevlilerinin
kulland›¤› yollar›n çekimini yapt›¤›’ ihbar edildi.
Bunun üzerine, Koçak’›n evi 30 May›s gecesi askerler
taraf›ndan bas›ld›. Kasetin incelenmesi sonucunda
görüntülerde yer alan yedi kifli daha gözalt›na al›nd›.
1 Haziran günü de Abdülkerim Koçak, Cevher Varçin,
Emin Varçin, Hüsnü Varçin, Hamza Teke, Hac›
Akbafl, Beflir Oltan, Abdülaziz Beldek adl› köylüler
tutukland›. Dosyan›n gönderildi¤i Diyarbak›r DGM
Savc›l›¤› da, tutuklananlar hakk›nda ‘arka planda
çocuklar›n zafer iflareti yapmas›’ nedeniyle ‘bölücülük
propagandas›’ iddias›yla dava açt›. San›klar iki hafta
kadar sonra, avukatlar›n›n itiraz› üzerine serbest
b›rak›ld›. 

8 Haziran günü fi›rnak 2. Hudut Taburu’nun yan›nda
bulunan Meryemana Kilisesi’ne giden Süryani as›ll›
‹brahim Konutgan (27) ve Bilal Güleç (18) adl›
gençler, kiliseyi gezerken birbirlerinin çekimlerini
yapt›lar. Askerlerin, “askeri tesislerin çekimi yap›ld›¤›”
yolundaki ihbar› üzerine gençler, polisler taraf›ndan
gözalt›na al›nd›. Kasetlerin incelenmesinde Bilal
Güleç’in “Çat›flmalarda 12 asker öldü, gerillalarda
s›yr›k yok”, Konutgan’›n da Daryul Umur Kilisesi’nde
mum yakarken “Bu mumlar› Avrupa’daki tüm
halk›m›z›n Mezopotamya’ya dönmesi için yak›yorum”
dedi¤i iddia edildi. 9 Haziran günü mahkemeye
sevkedilen gençler, “bölücülük propagandas›
yapt›klar›” ve “askeri tesislerin görüntülerini
kaydettikleri” gerekçesiyle tutukland›lar. 

“Sürgün Bölgesinden” sürülenler

OHAL Bölgesi’nde Valilik taraf›ndan “tehlikeli”
bulunan kamu çal›flanlar›n›n sürgün edilmesi
uygulamas› 2001 y›l›nda da devam etti. OHAL,
bölgesinde geçt¤imiz y›l en kitlesel sürgünler  Ocak
ay›nda gerçekleflti. Diyarbak›r, Tunceli, Bitlis ve
Mardin’de sürgün edilen sendikac› say›s› 57’e ulaflt›.
Özellikle E¤itim Sen üzerinde yo¤unlaflan sürgün
kararlar›n›n OHAL Valili¤i taraf›ndan verilmifl olmas›5
nedeniyle yarg› yoluna gidilemedi. Bu nedenle sürgün
edilen sendikac›lar›n A‹HM’e baflvuraca¤› belirttiler.
OHAL bölgesinde sürgün edilen ö¤retmenlerin hemen
hiçbiri hakk›nda soruflturma aç›lmamas›na ra¤men
bölge d›fl›na ve  özellikle bat› illerine gönderilmeleri
dikkat çekti. Bu arada E¤itim Sen yöneticileri, sürgün
kararlar›n›n siyasi oldu¤unu vurgulad›lar. Tunceli
Valisi Mustafa Erkal 30 Ocak günü bas›na verdi¤i
brifingte ö¤retmenleri iflten atmad›klar›n›, sadece
yerlerini de¤ifltirdiklerini söyleyerek, “Yerleri
de¤ifltirilen ö¤retmenlerin flehirde huzuru bozduklar›,
suç iflledikleri konusunda elimizde güçlü deliller var”
iddias›nda bulundu.

Tunceli’de ö¤retmenlerin baflka kentlere sürülmesini
protesto amac›yla E¤itim-Sen taraf›ndan düzenlenen
gösteriyi polisler zor kullanarak engellendi. 13 fiubat
günü Cumhuriyet Meydan›’nda oturma eylemi yapmak
isteyen yaklafl›k 1500 kiflilik grubun üzerine panzer
süren polisler, göstericileri döverek, bas›nçl› su s›karak
ve e¤itimli köpekler kullanarak da¤›tt›. Gösteride
aralar›nda E¤itim-Sen Tunceli fiube Baflkan› Kemal
Tumar’›n da bulundu¤u 20 kifli gözalt›na al›nd›.

Sürgünleri gündeme getirmek amac›yla 18 fiubat günü
Diyarbak›r Demokrasi Platformu taraf›ndan Diyarbak›r
Büyükflehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen
bas›n toplant›s›na yaklafl›k bin kifli kat›ld›. Tespit
edilen sürgünlerin hiçbirinin yarg› denetimine tabi
tutulmad›¤›n› belirten ‹HD Genel Baflkan Yard›mc›s›
Osman Baydemir, 1992 y›l›ndan bu yana sürülen
memur say›s›n›n 18 fiubat itibariyle 471’e ulaflt›¤›n›
aç›klad›. Petrol-‹fl fiube Baflkan› ve Platform sözcüsü
Ali Öncü ise sürgün edilenlerin tümünün sendika
yönetici ve üyesi oldu¤unu, E¤itim Sen Diyarbak›r
fiubesi’nin tüm yöneticilerinin de sürgüne tabi
tutuldu¤unu söyledi. Son dönemde sürgün edilen
memurlar bas›n toplant›s›na a¤›zlar›na siyah bant
takarak kat›ld›lar.

OHAL Bölgesinde Silahl› Çat›flmalar

Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i’nin internet sitesinde,
ola¤anüstü hal uygulamas›n›n ilan edildi¤i 19
Temmuz 1987 tarihinden 31 Ocak 2002 tarihine
kadar geçen sürede, 23.514 PKK militan›, 3.668 asker
(220 subay, 421 astsubay, 3.027 er), 1.177 korucu ve
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5 Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i ‹hdas› Hakk›nda Kanun Hükmünde
Kararnameye göre, “Ola¤anüstü Hal Bölge Valisine tan›nan yetkilerin
kullan›lmas› ile ilgili idari ifllemler hakk›nda dava aç›lamaz”
(7.madde)
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OHAL Valili¤inin Karar›yla Ocak ay›nda Sürgün Edilen Kamu Çal›flanlar› 

Sürgün Edilen E¤itim Sen Üyesi Ö¤retmenler
1. Kemal Tumar E¤itim Sen Tunceli fiube Baflkan› (Artvin)
2. Kemal Atafl E¤itim Sen Tunceli fiube YK Üyesi (Gümüflhane)
3. Süleyman Güler E¤itim Sen Tunceli fiube Sekreteri (Bayburt)
4. Kaz›m Ünlü E¤itim Sen Tunceli fiube üye (Bart›n)
5. ‹lhami fiahbaz E¤itim Sen Tunceli fiubesi Pertek temsilcisi (Kocaeli)
6. Ali Makal E¤itim Sen Tunceli ªube üyesi (Çorum)
7. Eylem Dönertafl E¤itim Sen Tunceli fiube üyesi (Sinop)
8. Cemal ‹lgün E¤itim Sen Tunceli fiube üyesi (Bart›n)
9. Adnan Yaflar E¤itim Sen Tunceli fiube üyesi (Düzce)
10. Türabi Ay E¤itim Sen Tunceli fiube üyesi (Rize)
11. Figen Aras E¤itim Sen Diyarbak›r fiube Sekreteri (Sinop)
12. Nesip Gültekin E¤itim Sen Diyarbak›r fiubesi Mali Sekreter (Erzurum)
13. Hüseyin Kaya E¤itim Sen Diyarbak›r fiubesi Örgütlenme Sekreteri (Kocaeli)
14. Ali Erdemirci E¤itim Sen Diyarbak›r fiubesi E¤itim Sekreteri (Rize)
15. Müzeyyen Ak›nc› E¤itim Sen Diyarbak›r fiubesi Kad›n Sekreteri (Yalova)
16. Medeni Alpkaya E¤itim Sen Diyarbak›r fiubesi Özel Hukuk Sekreteri (Bolu)
17. fiivezat Ifl›k E¤itim Sen Diyarbak›r fiubesi üye (Düzce)
18. Veli Sürmen E¤itim Sen Diyarbak›r fiubesi üye (Sakarya)
19. Hikmet Altu¤ E¤itim Sen Diyarbak›r fiubesi üye (Yozgat)
20. Emine Gül E¤itim Sen Diyarbak›r fiubesi üye (Amasya)
21. Atik Tiryaki E¤itim Sen Diyarbak›r fiubesi üye (Zonguldak)
22. Remzi Özmen E¤itim Sen Diyarbak›r fiubesi üye (Karabük)
23. Asuman Feyza E¤itim Sen Diyarbak›r fiubesi üye (K›rklareli)
24. Ayhan Kaplan E¤itim Sen Diyarbak›r fiubesi üye (Afyon)
25. Devrim Beyaztafl E¤itim Sen Diyarbak›r fiubesi üye (Samsun)
26. Nejat Sürücü E¤itim Sen Diyarbak›r fiubesi üye (Ni¤de)
27. Muhammet Ata E¤itim Sen Diyarbak›r fiubesi üye (Aksaray)
28. Ömer Esmer E¤itim Sen Mardin ªube Temsilci (Sinop)
29. fieyhmus Baydu E¤itim Sen Mardin fiube Temsilci (Kastamonu)
30. Fad›l Dalç›n E¤itim Sen Mardin fiube Temsilci (Kütahya)
31. Behçet Karakoyun E¤itim Sen Mardin fiube Temsilci (Bilecik)
32. Mehmet fierif Ekinci E¤itim Sen Mardin fiube Temsilci (Bayburt)
33. fiuayip Toktafl E¤itim Sen Bitlis fiube Baflkan› (Amasya)
34. Serkan Koçar E¤itim Sen Bitlis fiube Mali Sekreter (Kocaeli)
35. Bar›fl Derse E¤itim Sen Bitlis fiube Örgütlenme Sekreteri (Kastamonu)
36. Hüseyin Yald›z E¤itim Sen Bitlis fiube üye (Artvin)
37. Maflallah Bac› E¤itim Sen Bitlis ªube üye (Giresun)
38. Abdullah Ok E¤itim Sen Bitlis fiube üye (Samsun)
39. Ömer Dinç E¤itim Sen Bitlis fiube üye (Osmaniye)
40. Cesim Susam E¤itim Sen Bitlis fiube üye (iliflkisi kesilmifltir)
41. Nedim Çiftçi E¤itim Sen Ad›yaman fiube üye (Yozgat)

Di¤er Sendikalardan Sürgün Edilen Kifliler;

1. Yaflar Türk SES Diyarbak›r fiube Baflkan› (Trabzon)
2. Muhsin Uyan›k SES Diyarbak›r fiube (Ordu)
3. Mehmet Ali Dicle SES Diyarbak›r fiube (Artvin)
4. Vahdet K›l›ç SES Diyarbak›r fiube (Giresun)
5. Hülya Alökmen SES Diyarbak›r fiube (Kütahya)
6. Muzaffer Yontan Tüm Banka Sen Diyarbak›r fiube Baflkan› (Bolu)
7. Ömer Y›ld›z Tüm Sosyal Sen Diyarbak›r fiube Sekreteri (Zonguldak)
8. Baki Kazmac› Tüm Bel Sen Diyarbak›r fiube Eski fiube Baflkan› (Eskiflehir)
9. Mehmet Kaya Tüm Belsen Diyarbak›r fiube Baflkan› (Samsun)
10. R›za Maç›n Tüm Yarg› Sen Diyarbak›r fiube ‹flyeri Temsilcisi (Aksaray/A¤açören)
11. ‹brahim Ifl›ktafl Tüm Yarg› Sen Diyarbak›r fiube Sekreteri (Diyarbak›r/Hazro)
12. Ahmet Tanbo¤a Tüm Yarg› Sen Diyarbak›r fiube Sosyal ‹fller Sekreteri (Diyarbak›r/Lice)
13. fiefik Y›d›r›m Tüm Yarg› Sen Diyarbak›r fiube ‹flyeri Telsilcisi (‹liçi)
14. Fethi Güçlü Tüm Yarg› Sen Diyarbak›r fiubesi Denetleme Kurulu Baflkan› (‹liçi)
15. Ahmet Çoban Diyarbak›r Büro Emekçileri Sendikas› (BES) fiube Baflkan› (Çank›r›)
16. Vezir Periflan Diyarbak›r Sur Bld. ‹fl Sendikas› fiube Baflkan› (Kocaeli)



199 polisin öldü¤ü, 2.494 güvenlik görevlisinin ve
623 PKK militan›n› yaraland›¤› ileri sürüldü. OHAL
verilerine göre ayn› dönemde 4.447 sivil ve 307 kamu
görevlisi öldü, 5489 sivil ve 204 kamu görevlisi de
yaraland›.

Bu rakamlar Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i taraf›ndan
Temmuz ay›nda yap›lan aç›klama ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, Temmuz 2001-Ocak 2002
aras›ndaki dönemde ç›kan çat›flmalarda 29 PKK
militan›, 1 astsubay ve 3 erin öldü¤ü ortaya ç›k›yor.

‹çiflleri Bakan› Rüfltü Kaz›m Yücelen de Ola¤anüstü
Hal’in uzat›lmas› için 29 Haziran günü TBMM’de
yap›lan oturumdaki konuflmas›nda, 4’ü ola¤anüstü
hal, 7’si mücavir olmak üzere toplam 11 ilde, 2001
y›l›n›n ilk befl ay›nda, 22’si silahl› sald›r›-çat›flma, 5’i
taciz atefli, 22’si patlay›c› madde ve kundaklama
olmak üzere 66 olay yafland›¤›n› bu olaylarda, 71 PKK
militan› ile 17 güvenlik görevlisinin öldü¤ünü, 19
güvenlik görevlisi ve 14 vatandafl›n yaraland›¤›n›
söyledi. Yücelen, bu dönemde 81 PKK militan›n›n sa¤
yakaland›¤›n›, 9’unun da teslim oldu¤unu bildirdi.

Yedisu Olay›: 

22 May›s günü Bingöl’ün Yedisu ilçesi yak›nlar›nda
ç›kan çat›flmada 21 PKK militan› öldü. Ölen
militanlardan Nazl› Sevgin, Özden Bingöl, Gülcihan
Aktar, Sevda Aktar, Devrim Han, Mehmet Hayme,
Fuat Günefl, Nusret Balcadurmufl ve Mehmet Çap’›n
ad› ö¤renildi.

Çat›flmada öldü¤ü ileri sürülen Sibel Bingöl adl› PKK
militan›n›n yak›nlar› ise Diyarbak›r DGM Savc›l›¤›’nda
kendilerine gösterilen foto¤raflardan Sibel Bingöl’ü
teflhis edemediler. 

Yak›nlar› Kaybolan Ma¤dur Aileleri ile Yard›mlaflma
ve Dayan›flma Derne¤i (MA⁄-DER) taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, Nazl› Sevgin, Devrim Han ve Mehmet
Haymer’in yak›nlar›n›n “operasyonda kimyasal gaz
kullan›ld›¤›” gerekçesiyle derne¤e baflvurduklar›
bildirildi. Aç›klamada, öldürülenlerin cesetlerinin
parçaland›¤› ve yüzlerinin tan›nmaz hale geldi¤i
belirtildi. 

Almanya’da yay›nlanan Özgür Politika gazetesinde 8
Haziran günü yay›nlanan haberde, ölen PKK
militanlar›na Yedisu Jandarma ‹lçe Komutanl›¤›’n›n
bahçesinde yap›lan otopside, tüm cesetlerin
bafllar›nda ve vücutlar›nda k›r›klara ve ezilmelere
rastland›¤› ileri sürüldü. 

‹HD Genel Baflkan Yard›mc›s› ve Diyarbak›r fiube
Baflkan› Osman Baydemir, Mehmet Hayme’nin
ailesinin baflvurusu üzerine yürüttükleri çal›flmalarda,
Hayme’nin ölümünün yarg›s›z infaz oldu¤u yönünde
ciddi belirtilere ulaflt›klar› ifade etti. Baydemir, flunlar›
söyledi:

“Bize yap›lan baflvurudan sonra tekrar bir otopsi
yap›ld›. ‹ki otopsi aras›nda ciddi bir farkl›l›k var.
Birinci otopside, Mehmet Hayme’nin ölüm nedeni

‘flarapnel parçalar›n›n vücuduna isabet etmesi’
gösteriliyordu. Ancak Diyarbak›r’da yap›lan otopside,
vücudun hiç bir yerinde flarapnel yaras›na
rastlanmam›flt›r. Mehmet Hayme’nin vücudunun dört
ayr› yerinde kurflun girifl ç›k›fllar› vard›. Kurflunlar›n
hepsi vücudun ön taraf›na isabet etmifl. Bu bilgiler, bir
çat›flma durumunu göstermedi¤i gibi, bir hukukçu ve
klasik otopsiye kat›lan biri olarak Hayme’nin infaz
edilmifl olma ihtimalini güçlendirdi¤ini
söyleyebilirim.” 

Hayme’nin birinci otopsi raporu ile ölüm nedeninin
gizlenmeye çal›fl›ld›¤›ndan kuflkuland›klar›n› belirten
Baydemir, “Bu gizlenme olgusu, bizi daha da flüpheye
düflürmektedir. ‹kinci flüphe ise kimyasal silahlar›n
kullan›lmas›d›r. Bunun üzerine Mehmet Hayme’den
parça al›narak, otopsi için ‹stanbul Adli T›p’a
gönderilmifltir. Bunun sonucunu beklemekteyiz.” dedi. 

‹ddialar 27-29 Haziran günleri bölgeye giden ‹HD
heyeti taraf›ndan incelendi. ‹ncelemenin sonuçlar›, 6
Temmuz günü düzenlenen bas›n toplant›s›nda
aç›kland›. 

Bölgeye gittiklerinde sürekli engellemelerle
karfl›laflt›klar›n› belirten Osman Baydemir, olayda
“kimyasal silah” kullan›l›p kullan›lmad›¤›na iliflkin
ellerinde net deliller bulunmad›¤›n›, ancak yerel
kaynaklar›n ve Diyarbak›r’da yap›lan otopsi
raporlar›n›n olay›n “yarg›s›z infaz” oldu¤u yönündeki
iddialar› güçlendirici nitelikte oldu¤unu belirtti.
Baydemir, “Yerel kaynaklar, 4 ya da 5 kiflinin olay
s›ras›nda sa¤ yakaland›¤›n› ve sorguland›ktan sonra
öldürüldüklerini anlatt›. Yine, 4-5 kiflilik grubun yer
göstermesi sonucu di¤er 15 kiflilik grubun buzul
kütlesi alt›nda s›k›flt›r›ld›¤›n› ve orada, gaz kulan›larak
infaz edildikleri iddialar› var.” dedi.

‹HD Genel Baflkan Yard›mc›s› Osman Baydemir,
Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Kiraz Biçici,
Elaz›¤ fiube Baflkan› Cafer Demir ve ‹HD Bölge
Temsilcisi Hanifi Ifl›k’›n da bulundu¤u heyet
taraf›ndan haz›rlanan raporda, PKK militanlar›ndan
Mehmet Hayme’ye Yedisu’da ve Diyarbak›r’da
yap›lan iki otopside farkl› sonuçlar al›nd›¤› belirtildi.
Raporda, iki otopsi aras›ndaki farklar flöyle anlat›ld›: 

“Birinci otopsi tutana¤›nda birbirinden ba¤›ms›z
de¤iflik ebatlarda dört flarapnel yaras›n›n oldu¤u
belirtilirken, ikinci klasik otopsi tutana¤›nda
birbirinden tamamen ba¤›ms›z befl bulgu tespit
edilmektedir. Ç›plak gözle görülmesi olanakl› yara
ebatlar› birinci otopside büyük gösterilirken, ikinci
otopside ateflli silah mermi çekirde¤inin oluflturaca¤›
yaran›n ebatlar› tespit edilmifltir. Daha aç›k bir
ifadeyle 0.5 cm. civar›ndaki kurflun girifl delikleri 2
cm., ç›k›fl delikleri 4 cm. olarak gösterilmifltir. Kurflun
girifl ç›k›fl delikleri flarapnel yaras› olarak
tan›mlanm›flt›r. Ölüm nedeni kurflun yaralar›n›n sol
akci¤er ve ba¤›rsak yaralanmas›na ba¤l› kanamadan
ölüm iken, birinci otopside flarapnel yaras›na ba¤l›
ölüm olarak tespit edilmifltir.”
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Ad›n›n aç›klanmas›n› istemeyen bir görgü tan›¤›n›n
“Uçaklardan beyaz toz gibi bir maddeyi att›klar›n›
gördüm” dedi¤ine yer verilen raporda, görgü
tan›klar›n›n PKK militanlar›ndan Meral Özcan’›n
cesedinde yara izi olmad›¤›n›, di¤er cesetlerin de renk
de¤ifltirdi¤ini söyledikleri bildirildi. Raporda, Yedisu
Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan düzenlenen “Olay
Yeri Tespit Tutana¤›”, “Ölü Muayene ve Otopsi
Tutana¤›”, “Ele Geçen Malzeme Tutana¤›”, “‹fade
Tutanaklar›”, “Olay Yeri Basit Kroki Tutana¤›”
incelendi¤inde, aralar›nda çeliflkiler bulundu¤u
vurguland›. Tutanaklara göre, 12-22 May›s günleri
aras›nda çat›flmalar›n sürdü¤ü ve PKK militanlar›n›n
öldürüldü¤ü ifade edilen raporda, “Ele Geçirilen
Malzeme Tutana¤›”nda ise çok say›da silah ve
mühimmat›n say›lmas›na karfl›n PKK militanlar›na ait
herhangi bir kovan bulundu¤u belirtilmedi¤ine dikkat
çekildi. Raporda flöyle denildi:

“Olay Yeri Tespit Tutana¤› içeri¤inden 17 May›s günü
uçaklarla bombard›man yap›ld›¤›, 18 May›s günü
yap›lan arazi taramas›nda befl örgüt mensubunun ölü
ele geçirildi¤inden söz edilmektedir. Bu durumda bu
befl kiflinin kesin ölüm tarihi 17 May›s ya da öncesi
olmal›d›r. Ancak ölü muayene ve otopsi tutana¤›nda
ölüm tarihleri bir ceset için 1 günlük, yedisi için 2
günlük, üçü için 3 günlük, üçü için 2-3 günlük, biri
için 4 günlük, üçü için 3-4 günlük, biri için 5 günlük,
biri için 4-5 günlük oldu¤u bilgisine yer vermektedir.

Olay yeri tespit tutana¤› do¤ru kabul edildi¤inde
ölümlerin 17 May›s ve öncesi oldu¤unu kabul
etmemiz gerekir. Otopsinin yap›ld›¤› tarih, 23 May›s
oldu¤una göre, befl ceset için ölüm zaman›n›n en
erken 6 ve en geç de 11 günlük olmas› gerekir. Yani
befl ceset için 6 günden erken bir ölüm kuflku
do¤urucudur. Verilerden de görülece¤i gibi bir ceset
için 1 günlük, bir ceset için 5 günlük, biri için 4
günlük, di¤erleri için 4 günden daha az bir zamana
tekabül etmektedir. O halde bu befl cesedin 17 ve 18
May›s tarihlerinden daha sonra yani arazi
taramas›ndan ve bulunmalar›ndan daha sonra ölmüfl
olabilecekleri kuflkular›n› do¤urmaktad›r.

Olay yeri tespit tutana¤› esas al›nd›¤›nda 15 kiflilik
grubun buzul kitlesi alt›nda s›k›flt›klar› ve 22 May›s
günü saat 17.30 s›ralar›nda kaçmaya çal›fl›rken ‘teslim
ol’ ça¤r›lar›na ateflle karfl›l›k vermeleri üzerine
karfl›l›kl› çat›flma ç›kt›¤› ve tümünün ölü ele geçirildi¤i
belirtilmektedir. Bu durum do¤ruysa 15 kiflilik grubun
ölüm zaman›n›n, 22 May›s ile otopsinin yap›ld›¤› 23
May›s günü saat 12.45 aras›ndaki yaklafl›k 19 saatlik
bir zamana tekabül etmesi gerekirken, yani ölüm
zaman›n›n 24 saat olmas› gerekirken, tutanaklardan
da belirtildi¤i gibi cesetlerden sadece biri için 24 saat,
yedisi için 48 saat, di¤erleri için 3 gün ve daha fazla
bir zamanda gerçekleflti¤ini göstermektedir. Bu
durum, 22 May›s günü herhangi bir çat›flman›n
yaflanmad›¤›n›, ölümlerin 22 May›s’tan önce ve baflka
flekilde gerçekleflti¤ini göstermektedir.

Olay yeri tespit tutana¤›nda, ‘teslim ol’ ça¤r›lar›na

ateflle karfl›l›k verildi¤i, bunun üzerine karfl› atefl
aç›ld›¤› ve PKK militanlar›n›n ölü olarak ele
geçirildi¤inden söz edilmektedir. Bu durumda ölü
olarak ele geçirilen pek çok militanda kurflun yaras›
olmas› gerekirken, ölü muayene ve otopsi tutana¤›nda
tüm cesetlerde flarapnel yaralar›n›n oldu¤u, sadece üç
cesette hem flarapnel yaras› hem de kurflun yaras›
oldu¤u tespiti yap›lmaktad›r. Bu durumda e¤er ölü
muayene ve otopsi tutana¤› do¤ru ise ölümlerin
büyük bir ço¤unlu¤u uçak ve helikopterlerden at›lan
bombalar sonucu gerçekleflmifltir. Bu durumda
karfl›l›kl› bir çat›flma yaflanmam›flt›r. E¤er olay yeri
tutana¤› do¤ru ise ölü muayene tutana¤›ndaki
tespitlerin do¤ru olmas› mümkün de¤ildir.

Olay yeri tespit tutana¤›nda belirtilen ve yöre
sakinlerinden edinilen bilgi çerçevesinde operasyonda
kullan›lan güç ile karfl› güç aras›nda çok büyük bir
afl›r›l›k oldu¤u heyetimiz taraf›ndan tespit edilmifltir.
Zira olay yeri tespit tutana¤›nda belirtildi¤i gibi
Jandarma Asayifl Komando Bölük Komutanl›¤›, 5. ‹ç
Güvenlik Piyade Bölü¤ü, Merkez Jandarma Karakol
Komutanl›¤›, Yedisu ‹lçe Jandarma Komutanl›¤›,
Bingöl ‹l Güvenlik Komutanl›¤› Jandarma Özel
Harekat Timleri, Tunceli Özel Kuvvet Tabur
Komutanl›¤›’na ba¤l› kuvvetlerin operasyona
kat›ld›klar›, ayr›ca Skorsky helikopterlerin ve F-14
uçaklar›n›n operasyonda kullan›ld›¤›, operasyonda
4.000 ile 5.000 aras›nda askeri personelin görev ald›¤›
yöre sakinleri ve görüfltü¤ümüz ilgililer taraf›ndan da
belirtilmektedir. Bu durum afl›r› güç kullan›m›n›
gündeme getirmektedir.

Olay yeri tespit tutana¤›nda 15 örgüt mensubunun
buzul kitlesinin alt›na s›¤›nd›klar›, 19-20-21 May›s
günleri buzul kitlesinin k›r›ld›¤› ve 22 May›s günü
örgüt mensuplar›n›n kaçma girifliminde
bulunduklar›ndan söz edilmektedir. Tutanakta ve
haz›rl›k tahkikat›nda buzul kitlesinin nas›l k›r›lmaya
çal›fl›ld›¤› belirtilmemifl olmakla birlikte buzul
kitlesinin 1 ila 3 metre kal›nl›¤›nda, 350 metre
uzunlu¤unda oldu¤undan bahsetmektedir. Bu
durumda buzul kitlesinin alt›nda bulunan örgüt
mensuplar›n›n atefl açma olana¤›ndan söz etmek
mümkün olamamaktad›r. Operasyonda kullan›lan
yöntem d›fl›nda baflka yöntemlerle örgüt
mensuplar›n›n sa¤ yakalanma hassasiyetinin
gösterilmedi¤i ortadad›r.”

Andrea Wolf: Alman as›ll› PKK militan› Andrea
Wolf’un, 23 Ekim 1998 tarihinde Van’›n Çatak ilçesi
Kelefl köyü yak›nlar›nda sa¤ yakaland›ktan sonra
öldürüldü¤ü iddialar› nedeniyle6, Çatak Cumhuriyet
Savc›l›¤› soruflturma açt›.
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6 Wolf’un sa¤ yakaland›ktan sonra iflkence yap›larak öldürüldü¤ü
iddialar› üzerine Frankfurt Eyalet Savc›l›¤› soruflturma bafllatm›flt›.
Soruflturma sürerken Wolf’un annesi Liselotte Wolf, k›z›n›n cesedini
almak amac›yla Türkiye’de giriflimlerde bulunmufltu. Wolf’un avukat›
Eren Keskin’in bilgi iste¤ine ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan verilen
yan›tta, “söz konusu tarihte düzenlenen operasyonda Andrea Wolf
adl› birinin öldürülmedi¤i” öne sürülmüfltü.



Wolf’un Avukat› Eren Keskin’in, Çatak Cumhuriyet
Savc›l›¤›na 2000 y›l› Kas›m ay›nda suç duyurusunda
bulunmas› üzerine aç›lan soruflturmada, çat›flmada
sa¤ yakalanan PKK militanlar›n›n DGM’de ve
jandarmada verdikleri ifadeleri al›nd›. Savc› ile
görüflmesini aktaran Avukat Keskin, Savc›n›n olay
Türkiye’de meydana geldi¤i için davan›n da
Türkiye’de görülmesi gerekti¤ini ve dolay›s›yla
A‹HM’e gidilmesinin gerekli olmad›¤›n› söyledi¤ini
aktard›. Avukat Keskin Wolf’un mezar›n›n yerini
bildi¤ini ve havalar düzeldi¤inde Savc›l›¤a
gösterece¤ini ve Savc›n›n yak›n bir sürede
soruflturmay› tamamlay›p davay› açaca¤›na inand›¤›n›
söyledi.

Olaylar

Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i’nden yap›lan
aç›klamada, fi›rnak’ta 9-10 Ocak günleri askerler ile
PKK’liler aras›nda ç›kan çat›flmada 6 PKK’linin
öldü¤ü, bir PKK’linin de sa¤ yakaland›¤› ileri sürüldü.

Erzincan’›n Kemah ilçesi yak›nlar›ndaki Acemo¤lu
bo¤az› bölgesinde 8 fiubat günü ç›kan çat›flmada,
“Türkiye ‹flçi Köylü Kurtulufl Ordusu (T‹KKO) militan›
olduklar›” iddia edilen 4 kifli öldürüldü.

Ayn› bölgede 13 fiubat günü ç›kan çat›flmada ise
ad›n›n Zeynep Yeflil oldu¤u ileri sürülen bir kifli daha
öldürüldü. Çat›flmada, Ferhat Koç adl› er de yaraland›.

Bölgede daha önce öldü¤ü belirlenen 2 militan›n da
cesedi bulundu. Ancak, Almanya’da yay›nlanan
Özgür Politika gazetesinin 14 fiubat günü T‹KKO’ya
dayanarak verdi¤i haberde, çat›flmada 5 askerin ve
P.Ü. adl› bir militan›n öldü¤ü belirtildi.

Tunceli merkeze ba¤l› Gökçek Köyü Jandarma
Karakolu’na 10 Mart günü akflam saatlerinde silahl›
sald›r› düzenlendi. Sald›r›da jandarma er Ramazan
Saltan (21) yaraland›. Saltan, hastaneye kald›r›ld›.
Sald›r›n›n PKK’den ayr›lan bir grup taraf›ndan
düzenlendi¤i iddia edildi. Sald›r› nedeniyle Yaflar
Yolaflan, Cahit K›ray, Yusuf Sogal, Mehmet Bozkurt ve
Ali Bozkurt adl› köylüler, 26 Mart günü gözalt›na
al›nd›.

Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, fi›rnak’ta 15 Mart günü ç›kan çat›flmada,
9 PKK militan›n›n öldü¤ü ileri sürüldü. Çat›flmadan
sonra bölgede yap›lan arama s›ras›nda may›na basan
bir askerin de öldü¤ü bildirildi.

Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i, bölgede 19 Mart günü
ç›kan çat›flmada, 7 PKK militan› ile 2 güvenlik
görevlisinin öldü¤ünü aç›klad›. Ancak aç›klamada,
çat›flman›n nerede ç›kt›¤› ve ölen güvenlik güçlerinin
adlar› belirtilmedi.

Diyarbak›r’›n Kulp ve Lice ilçeleri ile Bingöl’ün Genç
ilçesi aras›nda kalan bölgede 13 ve 14 Nisan günleri
ç›kan çat›flmada Önder Altay, Abdülkadir Kocatürk,
Turgay Türkmen, Kadir Alt›nöz ve Kamil Üngör adl›

askerler öldü, iki asker de yaraland›. Ola¤anüstü Hal
Bölge Valili¤i’nin aç›klamas›nda, çat›flmada 9 PKK
militan›n›n öldürüldü¤ü iddia edildi. PKK taraf›ndan
yap›lan aç›klamada ise çat›flmada, 7 asker ile 2 PKK
militan›n›n öldü¤ü, bir militan›n da yakaland›¤› ileri
sürüldü.

Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, 24-25 Nisan günleri Hakkari yak›nlar›nda
ç›kan çat›flmada dört PKK militan›n›n öldürüldü¤ünü
ileri sürdü.

Özgür Politika gazetesinde 7 May›s günü PKK
aç›klamas›na dayan›larak verilen haberde, fi›rnak’ta
26 Nisan-3 May›s aras›nda gerçeklefltirilen
operasyonda 5 askerin öldü¤ü ileri sürüldü. 

Özgür Politika gazetesinde yer alan bir haberde,
Bingöl’e ba¤l› Sancak beldesi yak›nlar›nda 5 Haziran
günü ç›kan çat›flmada Felat Demir adl› PKK
militan›n›n öldü¤ü belirtildi. Felat Demir, 7 Haziran
günü Diyarbak›r’da topra¤a verildi.

Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i, 7 Haziran günü
Hakkari’de ç›kan bir çat›flmada 3’ü Suriye uyruklu, 5
PKK militan›n›n öldürüldü¤ünü ileri sürdü. Hakkâri
yak›nlar›nda 11 Haziran günü ç›kan çat›flmada da 2
PKK militan›n›n öldürüldü¤ü ileri sürüldü. 

fi›rnak yak›nlar›nda Cudi da¤›nda 1-12 Haziran
günleri aras›nda gerçeklefltirilen operasyonlarda bir
PKK militan›n›n öldü¤ü bildirildi.

26 Haziran günü Diyarbak›r yak›nlar›nda ç›kan
çat›flmada biri Irak uyruklu 3 PKK militan›n›n
öldürüldü¤ü ileri sürüldü. fi›rnak yak›nlar›nda da
may›na basan 2 güvenlik görevlisi yaraland›. 

28 Haziran günü Tunceli’nin Ovac›k ilçesi
yak›nlar›ndaki Çay›rdüzü bölgesinde askerlerle T‹KKO
militanlar› aras›nda ç›kan çat›flmada, Yücel Alt›n adl›
T‹KKO militan› öldü. 

7 Temmuz günü Bingöl’ün Genç ilçesi Mahmudan
köyü yak›nlar›nda ç›kan çat›flmada 2 askerin öldü¤ü,
3 askerin yaraland›¤› ileri sürüldü.

fi›rnak’›n Beytüflflebap ilçesine ba¤l› Il›cak (Germav)
köyü yak›nlar›nda 14 Temmuz günü askeri bir arac›n
may›na çarpmas› sonucunda bir subay ve üç er
yaraland›. Olay üzerine köye düzenlenen bask›nda
aralar›nda Yakup Ceylan, Fahri Ceylan, Orhan Abi,
Sadun Yeflil, fieyhmus Abi, fiemsettin Abi ve ‹sa Abi
adl› korucular›n da bulundu¤u 24 korucu gözalt›na
al›nd›. Hakkari’de de ayn› ailelerden Cemil Abi,
Ahmet Abi, Bahattin Abi ve Nazmi Abi adl› kifliler 15
Temmuz günü gözalt›na al›nd›. (Bkz. Zorunlu Göç  ve
Yarg›s›z ‹nfaz)

Elaz›¤’›n Ar›cak ilçesi yak›nlar›nda 21 Temmuz günü
ç›kan çat›flmada Yüzbafl› Erol Uykusuz ve ad›
ö¤renilemeyen bir itirafç› öldü.

21 Ekim günü Tunceli’nin Ovac›k ilçesi Elmap›nar
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köyü yak›nlar›nda askeri bir araca aç›lan atefl
sonucunda iki asker yaraland›. Askeri arac›n
Hozat’tan dönen Ovac›k Cumhuriyet Savc›s› Fikret
Sümbül’ü izledi¤i bildirildi. Sald›r›n›n T‹KKO
militanlar› taraf›ndan düzenlendi¤i ileri sürüldü.

27 Ekim günü Mardin yak›nlar›ndaki Bagok da¤›nda
may›na basan üç askerin öldü¤ü ileri sürüldü. Ancak
bu konuda Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i taraf›ndan
aç›klama yap›lmad›.

27 Ekim günü Mardin yak›nlar›ndaki Bagok da¤›nda
may›na basan üç askerin öldü¤ü, 2 askerin de

yaraland›¤› ileri sürüldü. Almanya’da yay›nlanan
Özgür Politika gazetesinde 2 Kas›m günü yer alan
haberde “operasyona götürülen ‘fiiyar’ kod adl›
itirafç›n›n askerler taraf›ndan öldürüldü¤ü ve
cesedinin arazide b›rak›ld›¤›” iddia edildi.

Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, 2 Kas›m günü Siirt yak›nlar›nda ç›kan bir
çat›flmada bir PKK militan›n›n öldürüldü¤ü iddia
edildi. Bu arada Siirt’in Eruh ilçesinde ç›kan bir
çat›flmada ölen Sad›k K›z›lkaya adl› er, 8 Kas›m günü
Çank›r›’da topra¤a verildi.
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PKK lideri Abdullah Öcalan Türkiye’ye getirilmesinin
ard›ndan Öcalan’›n ça¤r›s›yla bafllat›lan ateflkes süreci
2001 y›l›nda da devam etti. Bu süreçte PKK’nin sivil
ve askeri yetkililere Kürt sorununun “fliddeti d›fllayan,
demokratik ve bar›flç›l yöntemlerle çözülmesi”
yolunda yapt›¤› ça¤r›lar ciddi bulunmad›,
de¤erlendirilmeksizin reddedildi. PKK’ye yönelik
askeri operasyonlar ve “özel güvenlik harekatlar›” bu
süreç içinde devam etti. Öte yandan, PKK yetkilileri,
kendilerine yönelik topyekün bir savafl dayatmas›
olmad›kça bafllatt›klar› “bar›fl sürecini” sonuna kadar
götürmekte kararl› olduklar›n› belirten aç›klamalar
yapt›lar.

Genelkurmay Baflkanl›¤›’n›n 7 Aral›k 2000 tarihinde
aç›klad›¤› “2000 Y›l› ‹ç Güvenlik Harekat›
De¤erlendirme Raporu”nda (tam metin için bkz.Ek)
“2000 y›l›n›n PKK’den 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 oldu¤u”
belirtilerek flöyle denildi: “Bu kapsamda terörle
mücadele terör fliddetinin boyutunun sona erdirilmesi;
konunun etnik milliyetçilik temeline dayal›, siyasi
ayr›l›kç› bir hareket haline gelmesinin önlenmesi;
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 kazanm›flt›r”.
Raporda “PKK’nin siyasallaflma hareketinin asl›nda
etnik milliyetçi temele dayal›, siyasi ayr›l›kç› bir
hareketin yarat›lma ve gelifltirilmesi oldu¤u ve bunun
için PKK’nin etnik kimlik, ana dilde e¤itim, anadilde
radyo/tv yay›n› ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi
gibi sloganlar› kulland›¤› ve bunu en çok
cesaretlendiren geliflmelerin de Türkiye’nin AB’ne
girifl sürecinde yafland›¤›” ileri sürüldü. 

“PKK’nin siyasallaflmas› tehdidinin” s›n›rlar›n›n bu
denli genifl bir biçimde tan›mlanmas›, Kürt sorunu,
Kürt kimli¤i, hatta demokratikleflme üzerine yap›lan

hemen her türlü etkinlik ve aç›klaman›n “PKK’ye
yard›m yatakl›k” ve “PKK’nin siyasal sözcülü¤ünü
yapma” olarak de¤erlendirilerek toplumda ciddi bir
gerilim ve huzursuzluk yarat›lmas›n› beraberinde
getirdi. 

Bu çerçevede, baflta OHAL Bölgesi olmak üzere,
Türkiye’nin hemen her yerinde PKK’yi destekledikleri
gerekçesiyle sivillere yönelik bask›lar 2001 y›l›nda da
devam etti. Her tür eylem bu bask›lara konu
olabilirken, her yafl grubundan insan da bask›lara
maruz kald›. 

8 Ocak günü, Urfa’n›n Viranflehir ilçesinde, F tipi
cezaevleri ile Türkiye’nin Kuzey Irak’taki s›n›r ötesi
harekat haz›rl›klar›n› protesto etmek amac›yla gösteri
düzenleyen 29 kifli gözalt›na al›nd›. Gözalt›na
al›nanlardan 23’ünün 18 yafl›n›n alt›nda oldu¤u, bir
çocu¤un ise henüz 7 yafl›nda oldu¤u bildirildi. (Bkz.
‹flkence) 

“PKK’ye yard›m ettikleri” iddias›yla Malatya DGM
taraf›ndan 3 y›l 9 ay hapis cezas›na mahkum edilen
ve cezalar› 2000 y›l› Aral›k ay›nda Yarg›tay taraf›ndan
onanan Ali Ad›r (56) ile özürlü Naciye Sevük (20),
Güllü Çelik (63), Yemifl Alt›ntafl (63), Emine
K›yançiçek (76) ve Fatma Sevük (77) adl› kad›nlar 21
Mart günü tutukland›lar. Tutuklanmay› bekleyen
Emine K›yançiçek, mahkemeye bile ça¤r›lmad›¤›n›
ifade ederek “Bizim köyün d›fl›nda çat›flma yaflanm›fl,
2 PKK’li öldürülmüfl. Bir gün sonra bizi gözalt›na
ald›lar ve savc›l›¤a ç›kard›lar. Savc› ‘Bir daha PKK’yi
köye b›rakmay›n’ deyip serbest b›rakt›. Kimse de dava
aç›ld›¤›n› söylemedi. Yatalak yafl›yorum. Bu yafl›mda
PKK’ye nas›l yard›m eder, yük tafl›r›m. Bizi
mahkemeye bile ça¤›rmad›lar. Bir bakt›k ki ceza
alm›fl›z. Belki yar›n gelip bizi cezaevine koyacaklar.
Yafll›y›m. fieker hastal›¤› ve romatizmam var.” dedi.

Diyarbak›r’›n Çermik ilçe merkezinde 9 Nisan günü
yap›lan ev bask›nlar›nda “PKK propagandas› yapt›klar›
ve örgütsel faaliyetlerde bulunduklar›” iddias›yla
Çermik Meslek Yüksekokulu ö¤rencisi 21 kifli
gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlardan 9’u 17 Nisan
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günü ç›kar›ld›klar› mahkeme taraf›ndan tutukland›lar.
21 ö¤renci hakk›nda Diyarbak›r DGM’de aç›lan
davan›n 23 May›s günü yap›lan ilk duruflmas›nda
Avukat Meral Befltafl, müvekkilleri hakk›nda ev
bask›nlar› s›ras›nda bulanan kitap ve dergiler d›fl›nda
hiç bir somut delil olmad›¤›n› ifade ederek tutuklu
ö¤rencilerin tahliye edilmesini istedi. DGM, tutuklu
ö¤rencilerden Ömer Ça¤r›c›’n›n tutukluluk halinin
devam›na, di¤er 8 ö¤rencinin ise tahliyesine karar
verdi. ‹ddianamede, 21 ö¤renci hakk›nda 15 y›la
kadar hapis cezas› isteniyor.

2000 y›l› sonbahar›nda Kürdistan Yurtseverler Birli¤i
(YNK) ile PKK aras›nda ç›kan çat›flmalar›n sona
erdirilmesi amac›yla Bar›fl Anneleri Giriflimi ad›na
Kuzey Irak’a giden fiekernaz Çakar (59), Müesser
Günefl (48), Rahime ‹nci (65), Azize Y›ld›z (39),
Fahriye B›k›m (65) ve tercüman Murat Batgi hakk›nda
aç›lan dava 9 May›s günü sonuçland›.7 Diyarbak›r
DGM’de yap›lan duruflmada, esas hakk›ndaki
görüflünü aç›klayan DGM Savc›s›, “suçun yasal
unsurlar› oluflmad›¤›” gerekçesiyle beraat karar›
verilmesini istedi. DGM’de san›klar hakk›nda beraat
karar› verdi. Davada, san›klar›n “yasad›fl› örgüte
yard›m” iddias›yla TCY’nin 169. maddesi uyar›nca
cezaland›r›lmas› isteniyordu.

‹zmir’de, “cep telefonunun ekran›nda PKK lideri
Abdullah Öcalan’›n resmi bulundu¤u” gerekçesiyle
gözalt›na al›nan Ömer Bahçeci (19) adl› genç, 6 Eylül
günü ‹zmir DGM taraf›ndan tutukland›. Muhyeddin
Ayd›n adl› kifli de ayn› gerekçeyle tutukland›.
Hakk›nda “yasad›fl› örgüt propagandas› yapt›¤›”
iddias›yla Diyarbak›r DGM’de dava aç›lan Ayd›n, 1
Kas›m günü DGM taraf›ndan 5 ay hapis ve 142
milyon lira para cezas›na mahkum edildi. DGM’nin
cezay› ertelemesi üzerine Ayd›n tahliye edildi.

Baflta HADEP olmak üzere, Kürt sorununun bar›flç›l ve
demokratik ilkeler esas›nda bir çözüme
kavuflturulmas› için mücadelede eden birçok
kurumunun üye ve yöneticileri de “PKK’nin
siyasallaflmas› tehdidi” üzerine gelifltirilen yo¤un bask›
ve sindirme operasyonlar›na maruz kald›lar. 2001 y›l›
içinde ‹HD’nin bölge flubeleri ile Türkiye ‹nsan
Haklar› Vakf› Diyarbak›r Temsikcilikleri de sözkonusu
ithamlara maruz kald›lar. (Bkz. ‹nsan Haklar›
Savunucular›)

HADEP’e Yönelik Bask›lar

Yukar›da tan›mland›¤› biçimde “PKK’nin
siyasallaflmas›” tehditinin en belirgin aya¤›n›n
“HADEP’in PKK’nin siyasal uzant›s›” iddias› oluflturdu.
2001 y›l›nda çok say›da HADEP üye ve yöneticisi bu
iddia temelinde yap›lan operasyonlarda gözalt›na
al›n›p tutukland›lar.

Almanya’da yay›n yapan Özgür Politika gazetesinin 1
Temmuz 2001 tarihli say›s›nda “Güney Deniz Saha
Komutanl›¤›’na ba¤l› Akdeniz Bölge Komutanl›¤›

taraf›ndan HADEP’in faaliyetlerine iliflkin olarak
haz›rlanan gizli bir istihbarat raporu”na yer verildi.
“HADEP’e And›ç” bafll›¤›yla yay›nlanan haberde,
“HADEP Faaliyetleri” konulu 08.03.2001 tarih ve
ZI/0601/‹STH say›l› istihbarat raporunun, Akdeniz
Bölge Komutanl›¤› taraf›ndan 6. Kolordu
Komutanl›¤›'n›n, ‘›sth.: 3590-01/PL.E¤T.KS (884)’
say›l› mesaj› do¤rultusunda haz›rland›¤› ve ‘Çok ‹vedi’
kayd›yla ‹çel Valili¤i'ne, oradan da M‹T Bölge
Müdürlü¤ü, Emniyet ve ‹l Jandarma Komutanl›¤› ile
di¤er mülki idare amirliklerine gönderildi¤i belirtildi. 

HADEP'in 13 Ocak 2001 tarihinde Ankara'da yapt›¤›
‹l Baflkanlar› Toplant›s›'nda tart›fl›ld›¤› iddia edilen
e¤itim faaliyetleri program›na dayand›r›lan ve Kurmay
Baflkan› Dz. Kur. Albay B.E ile ‹sth. ‹kk. Güv. fl. Md.
V. Dz. Kur. Yb. A. A imzas›n› tafl›yan raporda, çok
kültürlülük, demokratik cumhuriyet ve sivil itaatsizlik
gibi konular "PKK'nin s›k s›k kulland›¤› konular"
olarak nitelendiriliyor. 

HADEP'in e¤itim program› konular›na yer verilen
raporda, özellikle sivil itaatsizlik eylemleri üzerinde
duruldu¤u; HADEP'in gerçeklefltirece¤i “imza
kampanyalar›, açl›k grevleri, afiflleme, broflür da¤›tma,
balon-güvercin uçurma, toplu dava açma, toplu
flikayet, belli günlerde soka¤a ç›kmama, mitinglerde,
Cumhurbaflkan›, Baflbakan ve Bakanlar›n kat›ld›¤›
toplant›larda isteklerini hayk›rma, faks çekme, idam›n
kald›r›lmas› için ülke genelinde gazete ve
televizyonlar›n telefonlar›n›n kilitlenmesi, belirli
günlerde siyasi parti merkezlerine ziyaret, geceleri
damlarda ve pencere önlerinde meflale yakma,
Kürtçe’yi konuflmak ve yayg›nlaflt›rmak, köy okuma
odalar›na günlük kat›l›m sa¤lama, kültüre bask› ve
yasaklara karfl› yerel giysilerin giyilip teflvik edilmesi,
belli günlerde mezarl›klar›n toplu ziyaret edilmesi,
mevlut okutulmas›, yerli mal› kullanma anlam›nda
kimi g›da ve ürünleri tüketmeme” ve benzeri sivil
itaatsizlik eylemlerine karfl› tedbir al›nmasn›n›n
istendi¤i; HADEP’in ‹l-‹lçe merkezinde (‹çel) istihbarat
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7 Bar›fl Anneleri, Kürdistan Yurseverler Birli¤i (YNK) Celal Talabani ile
yapt›klar› görüflmenin ard›ndan 4 Ekim 2000 tarihinde Habur s›n›r
kap›s›nda gözalt›na al›nm›fl ve “PKK’ye yard›m ve yatakl›k ettikleri”
gerekçesiyle 7 Ekim 2000 tarihinde tutuklanm›fllard›. Tutuklanan
analar›n durumu hakk›nda ‹HD ‹stanbul fiube Baflkan› Eren Keskin 26
Ekim günü düzenlenen bir bas›n toplant›s›nda “Bar›fl Anneleri”ne
gözalt›nda tutulduklar› sure boyunca iflkence gördüklerine iliflkin bir
rapor aç›klam›flt›. Gözalt›nda, kad›nlar›n gözlerinin ba¤land›¤›n› ve
ç›r›lç›plak soyulduklar›n› belirtilen raporda flu ifadelere yer verilmiflti:
“65 yafl›nda, ameliyatl› ve yüksek tansiyonlu Fahriye B›k›m,
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”. 
Bar›fl Annelerinin avukatlar› Muharrem Erbey, F›rat Anl› ve Metin
K›lavuz müvekkillerine iflkence eden Silopi Jandarma Karakolu
görevlileri hakk›nda TCY’nin 243. maddesi uyar›nca
cezaland›r›lmalar› istemiyle 2000 y›l› Kas›m ay›nda suç duyurusunda
bulunmufllard›. Bar›fl Anneleri 7 Kas›m günü avukatlar›n›n itiraz›
üzerine tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest b›rak›lm›fllard›.



a¤›n›n kurulmas› ve gelifltirilmesi, afifl, pankart vb.
ilanlar›n as›labilece¤i yerlerin tespit edilip, buralarda
istihbarat birimlerince planl› ve etkin bir kontrolün
sa¤lanmas›, toplant› ve miting yap›lan veya yap›lmas›
muhtemel yerlere girifl-ç›k›fl noktalar›nda önceden
gerekli tedbirlerin al›nmas›, HADEP yöneticilerinin
di¤er siyasi parti merkezlerini toplu ziyaret
edebilecekleri hususunda, parti baflkanlar›n›n
uyar›lmas›, gece saatlerinde ara sokak ve kenar
mahallelerde yap›lan kontrol faaliyetlerinin
s›klaflt›r›lmas› isteniyor.

Raporda, ayr›ca, okullarda ve resmi dairelerde “Kürtçe
propaganda yapanlar›n” tespit edilmesine yönelik
tedbirlerin al›nmas› ve gerekli yasal ifllemlerin
bafllat›lmas›”n›n da istendi¤i ve söz konusu tedbirlerin
yan›s›ra  ‘ilave tedbirler’in de gelifltirilmesi ve
‘gerekti¤inde’ uygulanmas› gere¤inin de yer ald›¤› öne
sürüldü. 

Adana DGM’nin 24 May›s tarihli talimat› uyar›nca
HADEP ‹l Örgütü’ne düzenlenen bask›nda 54 kifli
gözalt›na al›nd›. HADEP Adana ‹l Baflkan› Avukat
Muzaffer Akad ve 3 yönetici hakk›nda TCY’nin 169
maddesinden dava aç›ld›. HADEP’in PKK’nin yasal
kolu oldu¤unu öne sürdü¤ü iddianamesinde Savc›
Hac› Mehmet Güdül, “Türkiye Cumhuriyeti vatandafl›
Türk’tür, Türk kimli¤i de tarihin saptad›¤› en ‘flerefli’
bir kimliktir” görüflünü savunarak HADEP’i ‘‹stiklal
Marfl›, bayrak, Türkçe ve Atatürk’ü ulusal ortak de¤er
olarak kabul etmemek’le suçlad›. ‹ddianamede ayr›ca
“HADEP ile PKK aras›ndaki organik ba¤›n HADEP
yöneticilerince gizlenmeye çal›fl›ld›¤› ve parti
çal›flmalar›nda PKK yerine “Parti” ve Abdullah Öcalan
için “Parti Önderli¤i” kavramlar›n›n kullan›lmas›na
özen gösterildi¤i anlafl›lmaktad›r” denildi. 

Mart ay›nda içinde Diyarbak›r’da HADEP üyesi Ayd›n
fiimflek, Ethem Karabulut, Muzaffer Tekin, Sedat
Yaflar, Süleyman Tekin, ‹hsan Temel, Tamer Temel,
Cemil Az›k, Salih Kaya, Adnan Erdem, M.Ali Aslan,
Tahir Aslan, Yalç›n Suçin, R›dvan Tekin, Tarban
Savac›, fiehymus Orak, fiahin ve Fuat fiimflek adl›
kifliler gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlardan Fuat
fiimflek d›fl›ndakiler “PKK’ye yard›m ve yatakl›k
ettikleri” iddias›yla tutukland›lar. 

Van’da “PKK’ye yard›m ettikleri” iddias›yla 2000 y›l›
Ekim ay›nda gözalt›na al›nan 11 HADEP’li hakk›nda
aç›lan dava 8 fiubat günü Van DGM’de bafllad›.
Duruflmada, tutuksuz yarg›lanan Kamil Erkol
tutukland›. Tahir Kaya, Selim Turgut, Selahattin Pulat,
Cesim Turgut (Belediye Meclis üyesi), Musa Aslan,
Feysel Kaya ve Ruknettin Hakan (HADEP Merkez ‹lçe
Baflkan›) tahliye edildi. Davada, ‹kram Teker ve
fiemsettin Aslan da tutuksuz yarg›lan›yor. 

HADEP Diyarbak›r Merkez ‹lçe Yöneticilerinden
Osman Ocakl›k hakk›nda “Yasad›fl› örgüte yard›m ve
yatakl›k etti¤i” iddias›yla TCY’nin 169.maddesi
uyar›nca dava aç›ld›. 

fi›rnak’›n Kumçat› beldesinde de “PKK’ye yard›m
etti¤i” iddias›yla gözalt›na al›nan HADEP’li Belediye
Baflkan› Osman Demir, 11 May›s günü tutukland›.
Daha sonra, aralar›nda Osman Demir ve fi›rnak Milli
E¤itim Müdürlü¤ü bürokratlar›n›n da bulundu¤u 4’ü
tutuklu 28 kifli hakk›nda, “PKK’ye yard›m ettikleri”
iddias›yla dava aç›ld›. Tutuklu san›klar Diyarbak›r
DGM’de görülen davan›n 5 Temmuz günü yap›lan ilk
duruflmas›nda tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest
b›rak›ld›lar. iddianamede, san›klar›n 3 y›l 9 aydan 12
y›l 6 aya kadar hapis cezas›na mahkum edilmeleri
istendi.

Ankara’da 16 May›s günü düzenlenen operasyonlarda
“PKK üyesi olduklar›” iddias›yla gözalt›na al›nan 43
HADEP yönetici ve üyesinden 27’si tutukland›. 43
kifliden 4’ü Ankara Emniyet Müdürlü¤ü’nde ifadeleri
al›nd›ktan sonra serbest b›rak›lm›flt›. 22 May›s günü
Ankara DGM Savc›l›¤›’na gönderilen 39 kifliden 12’si
savc›l›ktan serbest b›rak›ld›. Ankara DGM taraf›ndan
tutuklanan 27 kiflinin adlar› flöyle: Sait Köse (Ankara ‹l
Yönetim Kurulu üyesi), Serhan Ecer (Ankara ‹l
Yönetim Kurulu üyesi), Mehmet Çetin (Mamak ‹lçe
Örgütü yöneticisi), Yeter Çevik (Yenimahalle ‹lçe
Örgütü yöneticisi), Nuri Ça¤lar fianl›, Meral Tafltekin,
Ceren Ekin Do¤ruak, Hasan Küçük, Sibel Koyun, Lider
Bal, Evin Y›ld›z, Burçin Kalk›n, ‹brahim Polat, Baykal
Ay, Bilal Yönük, Civan Demir, Düzgün Do¤an, Eray
Öztürk, Eylem Tuna, Faysal Yeflil, Mehmet Ayd›n,
Meral Uç, Rauf Fidan, Seda Boyac›lar, Sidar Açar,
Taner Artuner ve Faruk Yönlü. 

HADEP Varto (Mufl) ilçe yöneticilerinden Tahir Mefle
ile Suphi K›l›ç, Mehmet Yalç›n, Faruk Özmen ve
Gücen Mefle Türk bayra¤›n› y›rtt›klar› iddias›yla
tutukland›lar.

‹zmir’de “PKK ad›na faaliyetlerde bulunduklar›”
iddias›yla HADEP ‹zmir ‹l Gençlik Kollar› üyesi 12
kifli, 5 Temmuz günü gözalt›na al›nd›. Gözalt›na
al›nanlardan Serbülent Yavuz, Adnan Ar›ca ve Ersin
F›rat Çavufl ‹zmir DGM taraf›ndan tutukland›, Zozan
Uzun, Emine Korkut, Ramazan Erdo¤an, ‹slim Atefl,
Mehmet Maç, Pelin Y›lmaz, Ayfle Fide Türkmen,
Yunus ‹fller ve P›nar Aytekin serbest b›rak›ld›. 

HADEP Genel Baflkan Yard›mc›s› Ahmet Türk’ün
fiubat ay›nda Mersin’e geliflinde “slogan att›klar› ve
Abdullah Öcalan’›n posterini tafl›d›klar› gerekçesiyle
HADEP ‹çel ‹l Baflkan› Muzaffer Akat, ‹l Sekreteri
Hasan Yurtsever, Mersin Merkez ‹lçe örgütü Baflkan›
Ahmet Bal, HADEP yöneticisi Musa Demir ve
Akdeniz Belde Gençlik Kollar› Baflkan› Bayram Sabah
hakk›nda “PKK üyesi olduklar›” iddias›yla aç›lan
davaya 13 A¤ustos günü devam edildi., Adana
DGM’de yap›lan duruflmada davan›n tek tutuklu
san›¤› Bayram Sabah tahliye edildi. 

17 A¤ustos günü Bursa’n›n Yeniflehir ilçesinde
mevsimlik iflçilerin kald›klar› çad›rlara düzenlenen
bask›nda gözalt›na al›nan HADEP üyelerinden Ali
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Abifl, Naz›m Karaman, Fesih Ural ve Ramazan Ural
“PKK ad›na faaliyette bulunduklar›” iddias›yla
tutukland›.

Muflun Varto ilçesinde 14 Eylül günü yap›lan
bask›nlarda 22 kifli gözalt›na al›nd›. Gözalt›na
al›nanlardan 11’i, 20 Eylül günü Varto Sulh Ceza
Mahkemesi taraf›ndan tutukland›. “PKK’ye yard›m
ettikleri” gerekçesiyle tutuklananlar›n adlar› flöyle:
HADEP Varto ‹lçe Baflkan› Behçet Özen, ‹lçe Sekreteri
Mehmet Özçelik, HADEP üyeleri Abdulbasit Tafl,
fiiyar Tafl, Mehdi Y›ld›r›m, Atilla Y›ld›r›m, Çetin Aslan,
Abdulmecit Han, fiirin Bingöl, Fesih Çiçek ve S›rr›
Taflk›n. Serbest b›rak›lan Kas›m Sever, Özgür Y›lmaz,
Behçet Y›lmaz, Salih Özen, S›rr› Taflk›n, Aslan Bulak,
Çetin Kaya, Ersin Çiçek ve Maflallah Bingöl,
gözalt›nda dövüldüklerini, üzerlerine bas›nçl› su
s›k›ld›¤›n› ve ask›ya al›nd›klar›n› bildirdiler.
Uluslararas› Af Örgütü (ai) taraf›ndan yap›lan acil
eylem ça¤r›s›nda da “Gözalt›na al›nanlar, Mufl
emniyetindeki anti-terör flubesinde kimseyle
görüfltürülmeden tutuluyorlar. Gözalt›ndakilerin
iflkence gördüklerine inan›lmaktad›r. Kendilerinin
neyle suçland›klar› ise henüz bilinmemektedir”
denildi. Af Örgütü aç›klamas›nda, “15 Eylül günü
fiirin Tafl gözleri ba¤l› olarak evine getirildi. Evde silah
arand›. Bu s›rada fiirin Tafl’›n kendisi, annesi, efli ve
k›z kardefli dövüldü. Görgü tan›klar› Tafl’›n iflkenceye
maruz kald›¤›n› bildirdi” denildi. 

Tutuklu HADEP Varto ‹lçe Örgütü yöneticileri Behçet
Özen, Mehmet Özçelik, ve HADEP üyeleri Abdulbasit
Tafl, Maflallah Bingöl, Mehdi Y›ld›r›m, Çetin Kaya ve
Abdulmecit Han, 12 Aral›k günü Van DGM’de
yap›lan duruflmada tutuksuz yarg›lanmak üzere
serbest b›rak›ld›lar. 

HADEP Van Ercifl ilçe binas›na giderken 19 Eylül
günü gözalt›na al›nan Gençlik Kollar› üyesi
Abdurrahman Bedir, 20 Eylül günü “PKK’ye yard›m
etti¤i” iddias›yla tutukland›.

26 Eylül günü Batman’da baz› mahallelere bask›n
düzenleyen polisler, HADEP Batman ‹l Yöneticisi
Ekrem Tutak, M. Emin Y›lmaz ve Mahmut fiahin’i
gözalt›na ald›. Daha sonra tutuklanan HADEP’liler
hakk›nda “yasad›fl› örgüte yard›m” iddias›yla dava
aç›ld›. 

HADEP Siirt ‹l Örgütü’de 15 Ekim günü düzenlenen
bask›nda aralar›nda ‹l Örgütü Baflkan› Ahmet Konuk,
‹l Meclisi Üyesi Ramazan Gök, HADEP üyeleri
Menderes Y›lmaz Murat Ya¤c›bulut ve Özcan Erdem
gözalt›na al›nd›. Konuk, Gök ve Y›lmaz ertesi gün
serbest b›rak›ld›. Konuk hakk›nda “yasad›fl› örgüt
propogandas›” yapt›¤› iddias›yla dava aç›ld›.
Gözalt›na al›nanlardan Ya¤c›bulut ve Erdem ise
“PKK’ye yard›m ve yatakl›k ettikleri iddias›yla 19 Ekim
günü tutukland›lar.

HADEP Saray (Van) ‹lçe Baflkan› Nesim Ak›n, kardefli
Memduh Ak›n ve adlar› ö¤renilemeyen dört kifli, 15
Kas›m günü askerler taraf›ndan gözalt›na al›nd›.

Gözalt›na al›nanlar ayn› gün akflam saatlerinde serbest
b›rak›ld›. “PKK ad›na para toplad›klar›” iddias›yla
gözalt›na al›nd›klar›n› söyleyen Nesim Ak›n, Saray
Merkez Jandarma Karakolu’nda dövüldüklerini ve
psikolojik bask›ya maruz kald›klar›n› bildirdi. 

“PKK üyesi olduklar›” iddias›yla HADEP ‹zmir Konak
‹lçe Baflkan› Mahmut S›¤ak ile Besna Rahat, Ali Vesek,
‹brahim Bayzi, Hüseyin Arasan, ‹zzet Tunç, Yunus
‹fller ve Abdulsamet Rahat adl› kifliler hakk›nda aç›lan
davaya 22 Kas›m günü ‹zmir DGM’de devam edildi.
Duruflmada, Mahmut S›¤ak ve Besna Rahat tahliye
edildi. 

HADEP Diyarbak›r ‹l, Merkez ‹lçe ve Kayap›nar belde
örgütlerine 24 Kas›m günü polisler taraf›ndan bask›n
düzenlendi. Bask›nlarda, binalarda bulunan çok
say›da belgeye el konulurken HADEP Gençlik kollar›
üyesi Mustafa Do¤rul’un tartakland›¤›, Mazlum
Tekda¤ adl› HADEP üyesinin de gözalt›na al›nd›¤›
ö¤renildi. Mazlum Tekda¤ 28 Kas›m günü “yasad›fl›
örgüte üyelik” suçlamas›yla tutukland›. 

HADEP Mersin Merkez ‹lçe Baflkan› Ahmet Bal,
Yeniflehir Belde Baflkan› Cafer fiimflek, Toroslar Belde
Baflkan› Turgut fiahin, Akdeniz Belde Baflkan› ‹brahim
fiahin ve Yenitaflkent Belde Baflkan› Zeki Akbo¤a
hakk›nda “parti binalar›nda yasak yay›n
bulundurduklar› ve PKK propagandas› yapt›klar›”
iddias›yla aç›lan dava, 20 A¤ustos günü Adana
DGM’de bafllad›. Duruflmada tutuklu yarg›lanan
Ahmet Bal, Cafer fiimflek, Turgut fiahin, ‹brahim fiahin
ve Zeki Akbo¤a tahliye edildi. HADEP yöneticileri,
parti binalar›na 24 May›s günü düzenlenen bask›n›n
ard›ndan 27 May›s günü tutuklanm›fllard›.

‹zmir’de 11-14 Eylül günleri aras›nda gözalt›na al›nan
HADEP Konak ‹lçe Baflkan› Mahmut S›¤ak, MKM
‹zmir fiube Müdürü Hüseyin Acar, ‹ran uyruklu
‹brahim Baizi, Abdülsamet Rahat, Ali Vesek, ‹zzettin
Tufl, Yunus ‹fller, ve B.R. (17) 18 Eylül günü ‹zmir
DGM taraf›ndan tutukland›. Gözalt›na al›nanlardan
E.T. (18) savc›l›k, Ali Poyraz, Sultan Arasan ve E.D.
(18) ise mahkeme taraf›ndan tutuksuz yarg›lanmak
üzere serbest b›rak›ld›. 

fi›rnak’›n Balveren beldesi Belediye Baflkan› Sait Sidar
ve Halk›n Demokrasi Partisi (HADEP) Merkez ‹lçe
Sekreteri Mehmet Yumak’›n da aralar›nda bulundu¤u
7 kifli hakk›nda “PKK üyesi olduklar› ve PKK’ye
yard›m ettikleri” iddias›yla aç›lan davaya 26 Aral›k
günü devam edildi. Diyarbak›r DGM’de yap›lan
duruflmada tutuklu san›klar Sidar, Yumak ve Refik
Y›ld›z’›n tahliye talepleri reddedildi. 

Abdullah Öcalan’›n Türkiye’ye getiriliflinin
Y›ldönümünde Yap›lan Eylemler

PKK lideri Abdullah Öcalan’›n 15 fiubat 1999
tarihinde Kenya’dan Türkiye’ye getirilmesinin ikinci
y›ldönümünde de OHAL Bölgesi’ndeki kentler ile
‹stanbul, ‹zmir, Konya, Adana ve Mersin gibi
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metropollerde kitlesel protesto gösterileri düzenlendi,
kepenkler kapat›ld›. Eylemlere bir çok yerde
müdahale  edilerek yüzlerce kifli gözalt›na al›nd›.

15 ve 16 fiubat günleri Batman’da yap›lan gösterilere
müdahale eden polisler 34 kifliyi gözalt›na ald›..
Batman’›n ‹pragaz mahallesinde 16 fiubat gecesi
düzenlenen gösterilere kat›ld›klar› iddia edilen ve
aralar›nda HADEP Batman ‹l Örgütü yöneticisi Kas›m
‹mret, çocuklar› Sait ve Bahattin ‹mret, HADEP
Batman Gençlik Kollar› Baflkan› Burhan fiat, Fesih
Ery›lmaz ve Özgür Halk Dergisi Batman temsilcisi
Kemal Onar’›n da bulundu¤u 24 kifliden 24 kifliden
20’si tutukland›. Tutuklananlar›n adlar› flöyle: HADEP
Batman ‹l Gençlik Kollar› Baflkan› Burhan fiat, ‹l
Gençlik Kollar› yöneticisi M. Sait ‹mret, Gençlik
Kollar› üyesi Osman Al›flak ile Bahhattin ‹mret, Özgür
Halk dergisi Batman Temsilcisi Kemal Onar, Edip Bal,
Sohbet Ekinci, Fesih Ery›lmaz, Bar›fl Sakl›, Ekrem
Bo¤ucu, Celal Bo¤ucu, Adil Tekin, fiafi Do¤an, Cihan
Zero¤lu, Hüseyin Özkaya, Maruf Sakl›, M.fiah K›z›l
(17), ‹brahim Yeflil›rmak (17), Hasan Taflar (15) ve
Ramazan Demir (17). Yafllar› 18’den küçük olan
Hasan Parlak, Mehmet K›z›l, Sait Demir ve Zübeyir
Demir ise serbest b›rak›ld›. 

15 fiubat günü Diyarbak›r’›n çeflitli semtlerinde
yap›lan gösterilerde toplam 41 kiflinin gözalt›na al›nd›.
Ba¤lar, fiehitlik, Mardinkap› ve Bal›kç›larbafl›
semtlerinde aç›lmayan iflyerlerinin kepenkleri polisler
taraf›ndan balyozla k›r›ld›. Kofluyolu semtinde
düzenlenen gösteri s›ras›nda, Fikri Arat ve Alaattin
Arat adl› kardefller ile anneleri polisler taraf›ndan
dövüldü. Gözalt›na al›nan 41 kifliden 40’› 20 flubat
günü savc›l›k taraf›ndan serbest b›rak›ld›. Ad›
ö¤renilemeyen bir kifli ise tutukland›.

Diyarbak›r’›n Bismil ilçesinin Bozkurt, Dicle, Sanayi,
Ulutürk ve Dumlup›nar mahallelerinde gösteri
düzenleyen 10 ile 15 yafllar›ndaki 10 çocuk gözalt›na
al›nd›. Çal mahallesinde de çok say›da kifli gözalt›na
al›nd›. 

‹stanbul Ka¤›thane Saray mahallesinde 14 fiubat
gecesi düzenlenen gösteriden sonra düzenlenen
bask›nlarda 17 kifli gözalt›na al›nd›. Gözalt›na
al›nanlar 15 fiubat günü serbest b›rak›ld›. 

Mardin’de Anafartalar Lisesi önünde toplanan gruptan
10 kadar çocuk gözalt›na al›nd›. 

Adana’n›n Ova mahallesinde yap›lan gösteri s›ras›nda
polisler havaya atefl açt›. Ö¤leden sonra Gülbahçe
mahallesinde toplanan yaklafl›k 400 kifliye müdahale
eden polislerin atefl açmas› üzerine ad› ö¤renilemeyen
bir kiflinin baca¤›ndan yaraland›¤› ve polis taraf›ndan
hastaneye kald›r›ld›¤› ö¤renildi. Gösteride 10 kifli
gözalt›na al›nd›. Bir süre sonra ayn› mahallede
yeniden toplanan grup atefl yakarak gösteri düzenledi.
Eylem s›ras›nda atefle düflen Zerga Önder adl› kiflinin
elleri ve yüzü yand›. Adana’n›n Ceyhan ilçesi
Küçükk›r›m ve Yersuat mahallelerinde 16 fiubat günü

protesto gösterilerine kat›ld›klar› iddias›yla çok say›da
kifli gözalt›na al›nd›

Gösteriler 16-17 fiubat günleri de sürdü. Siirt’in
Çakmak mahallesinde 16 fiubat gecesi yap›lan
gösteride, polislerle göstericiler aras›nda tafll› sopal›
çat›flma ç›kt›. Polis araçlar›n›n hasar gördü¤ü
çat›flman›n ard›ndan mahallede çok say›da ev bas›ld›.
Abdülmenaf Ad›güzel adl› kiflinin arabas›n›n da
polisler taraf›ndan tahrip edildi¤i öne sürüldü. 

Mersin’in Günefl mahallesinde 16 fiubat gecesi
düzenlenen gösteride çat›flma ç›kt›.. 

Ad›yaman’›n Cumhuriyet mahallesinde, atefl yakarak
gösteri yapan gruptan yaklafl›k 40 kifli gözalt›na al›nd›.
Antep’in Ocaklar mahallesinde düzenlenen gösteride
de 6 kifli gözalt›na al›nd›. 

23 fiubat günü ‹stanbul Güngören’de, PKK lideri
Abdullah Öcalan lehine gösteri yapmak isteyen grup
polisler taraf›ndan engellendi. Polislerin göstericilerin
üzerine atefl açmas› sonucu, Rüzgar Bilge adl› kifli
kalças›ndan silahla yaraland›.

Abdullah Öcalan’›n A‹HM Davas› 

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi, Abdullah Öcalan’›n
avukatlar›n›n Öcalan davas›n›n “Birinci Daire” yerine
17 yarg›çtan oluflan “Büyük Daire”de görülmesi
talebini 24 Ocak günü reddetti. A‹HM tüzü¤ü
uyar›nca, davan›n “Büyük Daire”ye gönderilmesi için,
daval› ve davac›lar›n r›zas› gerekiyor. 

Türkiye’de idam cezas›na çarpt›r›ld›ktan  sonra8

avukatlar› taraf›ndan A‹HM’ne götürülen davaya
iliflkin olarak Birinci Daire Aral›k 2000’de baflvurunun
incelemeye al›nmas›na ve davan›n kendisi taraf›ndan
de¤il 17 yarg›çtan oluflan Büyük Daire taraf›ndan
görülmesi karar›n› vermiflti. 

A‹HM, Abdullah Öcalan’›n avukatlar› taraf›ndan
baflvuruyu görüflerek, davada Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleflmesinin (A‹HS) flu maddelerinin ihlal edilip
edilmedi¤ini incelenmeyi kabul etti:
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8 Türkiye’nin fiam yönetimine yapt›¤› yo¤un bask›n›n sonucu olarak
y›llarca kald›¤› Suriye’den, 9 Ekim 1998 tarihinde ayr›lmak zorunda
kalan Abdullah Öcalan, Rusya, Yunanistan ve ‹talya’da bir süre kald›.
Daha sonra Kenya’n›n baflkenti Nairobi’deki Yunanistan Büyükelçili¤i
binas›nda kalmaya bafllayan Abdullah Öcalan 15 fiubat 1999 günü
M‹T, CIA ve MOSSAD taraf›ndan ortaaklafla düzenlenen bir
operasyonla Türkiye’ye getirildi. Öcalan hakk›nda Türkiye’ye
getirilmesinin ard›ndan “Ölüm Cezas› ‹stemiyle” aç›lan ‹mral›’da 31
May›s 1999 tarihinde yarg›lanmaya bafllad›. Ankara 2 Nolu DGM
taraf›ndan yap›lan yarg›lamada, 30 bin kiflinin ölümünden sorumlu
tutulan Öcalan 28 Haziran 1999 tarihinde idam cezas›na mahkum
edildi. Öcalan’›n cezas› 29 Kas›m 1999 tarihinde Yarg›tay taraf›ndan
onand›. 20 Kas›m günü ise A‹HM, Öcalan’a verilen idam cezas›n›n
infaz›n›n önlenmesi için “ihtiyati tedbir” karar› ald›. Öcalan’›n
cezas›n›n infaz› sorunu, Hükümeti oluflturan DSP, MHP ve ANAP
liderleri taraf›ndan 12 Ocak 2000 tarihindeki zirvede ele al›nd›. Uzun
toplant› sonunda Baflbakan Bülent Ecevit, Öcalan dosyas›n›n
A‹HM’deki dava süreci tamamlan›ncaya kadar Baflbakanl›k’ta
tutulmas›na karar verildi¤ini aç›klad›.



“Yaflama hakk›yla ilgili 2. madde, kötü muamelenin
yasaklanmas›yla ilgili 3. madde, güvenlik hakk›yla
ilgili 5. madde, adil yarg›lanma hakk›yla ilgili 6.
madde, kanunsuz cezaland›rmayla ilgili 7. madde,
özel hayata ve aile hayat›na sayg›yla ilgili 8. madde,
düflünce ve vicdan özgürlü¤üyle ilgili 9. madde,
düflünce özgürlü¤üyle ilgili 10. madde, ma¤durun hak
arama hakk›yla ilgili 13. madde, ayr›mc›l›¤›n
yasaklanmas›yla ilgili 14. madde, haklar›n
kullan›m›n›n s›n›rland›r›lmas›yla ilgili 18. madde ve
bireysel baflvuru hakk›yla ilgili 34. madde.” 

A‹HM, davada A‹HS’nin 5. maddesinin “tutuklama
nedeniyle ilgili bilgilendirme hakk›”n› düzenleyen 2.
f›kras›, ve”tazminat hakk›na iliflkin” 5. f›kras›n›n ihlal
edildi¤i görüflünün incelenmesine gerek
duyulmad›¤›n› aç›klad›. 

31 May›s tarihinde yap›lacak olan ilk duruflma,
savunma avukatlar›n›n, “müvekkilleriyle
görüflmelerinin k›s›tl› olmas› ve haz›rl›klar›n›
tamamlayamamalar›” nedeniyle talep ettikleri ek süre
kabul edilerek 31 A¤ustos gününe ertelendi. Davaya
iliflkin olarak yaklafl›k bin sayfal›k bir savunma
haz›rlayan PKK lideri Öcalan, A‹HM davas›n›n
yarg›lama aflamas›nda “savafl›n her iki taraf›n›n da
masaya yat›r›lmas› gerekti¤ini” vurgulad›.
Savunmalar›n›n bu nedenle özgürlük ve hukuk
sürecine iliflkin oldu¤unu belirten Öcalan, “40.000
insan öldü, 4.000 köy boflalt›ld›; bu iki tarafl› düflük
yo¤unluklu çat›flmad›r. Yarg›laman›n her iki taraf›n›n
da masaya yat›rmas› gerekir. A‹HM bunun yolunu
açmal›d›r. Komplo Avrupa hukukunu da can evinden
vurmufltur. Mesele bir kiflinin davas› de¤il, bu dava bir
halk›n kaderini ilgilendiriyor” ifadelerini kulland›.
Öcalan, faili meçhul cinayetlere kurban gidenlerin
ailelerinin de kendilerini savunmalar›n› ve haklar›n›
aramalar›n› isteyerek, “Ciddi bir yarg›lama aç›s›ndan
bunu yapabilmeliyiz” dedi.

31 A¤ustos tarihinde yap›lan ilk duruflmada Asr›n
Hukuk Bürosu avukatlar›ndan ‹rfan Dündar ve Kürt
‹nsan Haklar› Projesi (KHRP) Baflkan› Kerim Y›ld›z,
dava için haz›rlanan 3 bin sayfal›k belgeleri A‹HM’in
muhatap Birinci Daire’sine teslim ettiler. Sunumlar›n
teslimi esnas›nda Özgür Politika gazetesine aç›klama
yapan avukatlar, “bu kadar kapsaml› bir sunumun
yap›lmas›n›n nedeninin flimdiye kadar yap›lan adil
olmayan yarg›lamalar ve hukuk d›fl› ihlaller
oldu¤unu”ifade ettiler. Avukatlar, mahkemenin 3-4
aydan önce sonuçlanmayaca¤›n› belirtirken, bu
sürenin karfl›l›kl› yaz›flmalarla geçece¤ini belittiler.
Mahkeme süresi içinde Türkiye’den “dostane çözüm”
beklediklerini belirten avukatlar, konunun A‹HM’in
iflleyiflini aflan bir dava oldu¤unu ve bu nedenle
“yarat›c› hukuk” olgusunun devreye girmesini
beklediklerini vurgulad›lar. PKK lideri Öcalan’›n
kaç›r›l›fl›ndan sonra Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde
(DGM) yap›lan yarg›lamalar› da yarg›layacaklar›n›
belirten avukatlar, A‹HM’e yapt›klar› sunumlarda,

davan›n yeni bafltan ele al›nmas›n› istediklerini
belirttiler. 

Avukat Kerim Y›ld›z, bu davan›n bugünlere
gelmesinin Kürt sorununun çözümsüzlü¤ünün bir
sonucu oldu¤unu dile getirdi ve sonuçlar› itibar›yla
herkese sorumluluk düfltü¤ünü kaydetti. Y›ld›z,
davan›n kapsam›n› flöyle izah etti: “AK Bakanlar
Kurulu ve Türkiye’den tutal›m tüm uluslararas›
organlar yükümlülükler alt›na girecek.” Davada
sözkonusu olan idam cezas›n›n kald›r›lmas›
durumunun ise uluslararas› alanda bir emsal teflkil
edece¤ini belirten Y›ld›z, Öcalan’›n da bu konuya
dikkat çekti¤ini belirtti.

Avukat ‹rfan Dündar, amaçlar›n›n uluslararas›
komploya dikkat çekmek ve bunun telafisi oldu¤unu
dile getirdi. Dündar, “PKK Liderinin uluslararas› bir
komployla Kenya’dan Türkiye’ye kaç›r›l›fl›n›n hukuka
ayk›r› bir giriflim oldu¤unu” hat›rlatarak, “öncelikli
itiraz›n Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’nin (A‹HS)
ihlali say›lan bu giriflimi mahkum etmek oldu¤unu”
belirtti. Mahkemenin tekrarlanmas› için giriflimde
bulunacaklar›n› vurgulayan Dündar, “Öcalan’›n
kaç›r›ld›¤› yere geri gönderilme istemi” do¤rultusunda
hareket edeceklerini söyledi. Bu seçeneklerden
birisinin Kenya oldu¤unu ifade eden Dündar, “Bu
kabul edilmezse üçüncü bir devlet önerece¤iz. Öne
ç›kan ‹talya oluyor ve Öcalan’›n iltica baflvurusu da
sözkonusu oluyor” diye konufltu.

Avukat Dündar, mahkemeden davan›n tüm
ayr›nt›lar›n› incelemesini talep ettiklerini, ayr›ca
mahkeme heyetinin ‹mral›’ya gitmesi dahil,
uluslararas› komploda ad› geçen tüm devletlerin
dinlenmesini istediklerini belirtti.

Öcalan’›n avukaltlar› “PKK liderine verilen idam
cezas›n›n kald›r›lmas›, kendisine yönelik tehditlerin
son bulmas› baflta olmak üzere, DGM’lerin
kald›r›lmas› ve bu mahkemedeki yarg›laman›n hukuk
d›fl› say›lmas›n› da talep edeceklerini” aç›klad›lar. 

Abdullah Öcalan’›n Avukatlar›na Karfl›
Aç›lan Soruflturma ve Davalar

PKK lideri Abdullah Öcalan’›n savunmas›n› üstelenen
avukatlar hakk›nda yapt›klar› yaz›l› ve sözlü
aç›klamalar nedeniyle Adalet Bakanl›¤›’n›n onay›
üzerine Cumhuriyet Baflsavc›l›klar› taraf›ndan çok
say›da soruflturma aç›ld› 

Avukat ‹rfan Dündar, Öcalan’›n avukatlar› olarak
kendilerine yönelik savunma engellerin, ‹mral›
yarg›lamas› öncesi bafllayan ve halen devam eden bir
süreci kapsad›¤›n› aç›klad›. Dündar, Türkiye’deki iç
yarg›laman›n sona ermesine karfl›n, A‹HM’de
Öcalan’›n Türkiye aleyhine yürütülen yarg›lamas›
devam etti¤ini hat›rlatarak, “Sürmekte olan bir
yarg›lamadan kaynakl› aleyhimize bafllat›lan
soruflturmalar ve aç›lan davalar› savunma engelleri
kapsam›nda ele almak gerekmektedir” dedi.
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Avukatlara yönelik bafllat›lan soruflturma ve aç›lan
davalar›n içeri¤ine bak›ld›¤›nda tümünün Öcalan
ad›na yap›ld›¤› ileri sürülen aç›klamalar oldu¤unu
söyleyen Dündar, flöyle devam etti: 

“Say›n Öcalan’›n hukuka ayk›r› hiç bir aç›klamas›
olmam›flt›r. Aç›lan davalarda ileri sürülen iddialar›n
hiçbirinde bizim aç›klamalar›m›zla ba¤lant›s› yoktur.
Kald› ki, say›n Öcalan’›n aç›klamalar› bafl›ndan beri
büyük bir sorumlulukla demokratik çözüme yönelik
olup, çat›flmalar›n durdurulmas›, toplumsal bar›fl›n
sa¤lanmas› çerçevesinde olmufl ve bu aç›klamalar
sonucu da Türkiye’de bar›fl iklimi egemen olmufltur.
Bu aç›dan Say›n Öcalan’›n aç›klamalar›n›n yarg›lama
konusu yap›lmas›n›n içeriksel bir hukuki dayana¤›
yoktur.” 

‹stanbul Barosu, ‹stanbul Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›n›n
2000/165 say›l› yaz›s› ile Baroya kay›tl› Avukatlar
Ahmet Avflar, ‹rfan Dündar ve Aysel Tu¤luk hakk›nda
disiplin soruflturmas› aç›lmas› talebini de¤erlendirerek
22 fiubat 2001 tarihinde söz konusu avukatlar
hakk›nda disiplin kovuflturmas› aç›lmas›na yer
olmad›¤›n› oybirli¤i ile karar alt›na ald›. ‹stanbul
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, ad› geçen avukatlar›n 2000
y›l›nda çeflitli tarihlerde Milliyet, Günefl ve Akit
gazetelerinde yay›nlanan beyanatlar›na dayanarak
disiplin kovuflturmas› aç›lmas›n› talep etmiflti. ‹stanbul
Barosu Yönetim Kurulu taraf›ndan yap›lan inceleme
sonucu verilen kararda flöyle denildi: “Dosya
içerisinde bulunan ve flikayet konusu olan gazete
kupürleri incelenmifltir. Gazete kupürleri ile, flikayetli
avukat›n yaz›l› cevaplar›, Anayasan›n 36. maddesi,
Avukatl›k Kanunun 1., 2., 34 ve 134. maddeleri, TBB
Meslek Kurallar›n›n 40. ve genel meslek kurallar›
uyar›nca deüerlendirilmifltir. Buna göre, avukat
kamuoyunun gündemine gelen sözlü, yaz›l› ve
görüntülü medyada yer alan dava ve soruflturmalarla
ilgili olarak suç, eylem ve kiflinin niteli¤i ne olursa
olsun, Anayasam›z ilgili yasalar›m›z ve baflta Avrupa
‹nsan Haklar› sözleflmesi olmak üzere Türkiye’nin
imzas› bulundu¤u  uluslararas› belgelerde güvence
alt›na al›nan adil yarg›lama ilkesine uygun bir biçimde
kamuoyunu bilgilendirebilir. Bu bilgilendirme meslek
onuruna zarar vermeden ve meslek ilkelerini ihlal
edecek bir biçime bürünmeden müvekkilinin
kamuoyunda ihlale u¤rayan veya ihlale u¤ramas› olas›
olan haklar›n› koruma amac›yla yap›lmal›d›r.
Soruflturma konusu gazete haberlerinde bu durumu
aflan bir husus görülmemektedir. Yukar›da belirtilen
nedenlerle, flikayet konusu olayda flikayetli avukatlar›n
Avukatl›k Kanununa ve TBB. Meslek Kurallar›na ayk›r›
bir eylemleri bulunmad›¤› anlafl›ld›¤›ndan Yönetim
Kurulunun 22.02.2001 günü toplant›s›nda dosya
incelenmifl, raportörün raporu okunup, sözlü
aç›klamalar› da al›nd›ktan sonra … flikayet edilen
avukatlar hakk›nda Disiplin Kovuflturmas› aç›lmas›na
yer olmad›¤›na karar verilmifltir.”

Avukat Aysel Tu¤luk: Mersin’de Akdeniz
Belediyesi’nin 16 Kas›m 2000 tarihinde düzenledi¤i
Kad›n ve Bar›fl konulu panelinde yapt›¤› bir konuflma
üzerine 20 Aral›k 2000 tarihinde Adana Devlet
Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›
taraf›ndan haz›rlanan iddianamede Tu¤luk’un
konuflmas›nda PKK propogandas› yaparak PKK
örgütüne yad›m ve yatakl›k yapt›¤› iddia edildi.
‹ddianamede Avukat Tu¤luk’un “Say›n Öcalan’n›n,
kad›n konusunda çok önemli tesbitlerinin bulundu¤u,
yaflanan süreç aç›s›ndan kad›n›n h›zl› bir flekilde
hareket ederek etken bir biçimde yerini alamad›¤›,
bar›fl sürecinde gelinen nokta aç›s›ndan olumlu bir
süreç  izlenmekte oldu¤u, bar›fl militanlar› olarak
çevredeki herkese yap›lan Kürt mücadelesini
savunman›n insan› onurland›raca¤›, büyütece¤i, çok
ac›lar yaflanmas›na ra¤men say›n Öcalan taraf›ndan
bafllat›lan sürecin dikkate al›nmas›  gerekti¤i, bu
flekilde mücadele ile olumlu bir sürece girildi¤i, Kürt
halk› aç›s›ndan bir olgunlaflma süreci yafland›¤›, say›n
Öcalan’›n ça¤r›s› ile PKKn›n silahl› mücadelesini s›n›r
d›fl› etme karar› verildi¤i, Kürt halk› aç›s›ndan Kürt
kad›n›n›n bu mücadele içinde kendini ispatlad›¤›”
fleklinde ifadelerin yer ald›¤› iddia edildi.
‹ddianamede Av. Tu¤luk’un TCYnin 169, TMYnin 5
ve TCYnin 31nci maddeleri uyar›nca cezaland›r›lmas›
talep ediliyor. 

Avukat ‹rfan Dündar: ‹spanya’da yay›nlanan El Mundo
gazetesinde 22 fiubat 2001 tarihinde yay›nlanan bir
röportajda “... fakat o ideolog ve milletin ruhuydu. Biz
bunu istemiyoruz ama belirsiz bir durum devam
ederse tekrar silaha sar›lmaya haz›r›z. Kuvvetlerimiz
belli bir bölgeye çekilmifltir ama halen mevcuttur ve
silahlar›n› muhafaza etmektedir...” denildi¤i öne
sürülerek 31 Temmuz 2001 tarihinde ‹stanbul Devlet
Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›,
Abdullah Öcalan’› övmek suretiyle örgüte yard›m
yatakl›k yapt›¤› idddias›yla dava açt›. ‹stanbul DGM,
31 Temmuz tarihinde, ‹stanbul Barosu’na ‹rfan
Dündar hakk›nda disiplin soruflturmas› yap›lmas›
isteminde bulundu. 

Avukat Hadice Korkut: Bursa Özel Tip Cezaevi
Müdürlü¤ünün ihbar›na dayanarak Yalova
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, Avukat Hadice Korkut
hakk›nda Avukatl›k görevini kötüye kulland›¤›
iddias›yla 13 Eylül günü soruflturma aç›lmas› talebinde
bulundu. ‹ddianamede, “Bursa Özel Tip Cezaevinde
hükümlü olarak bulunan PKK yöneticisi Sabri Ok’un
vasisinden vekaletname almas› gerekirken, tutuklulu¤u
s›ras›nda vekili olan Avukat ‹rfan Dündar’dan tevkil
yoluyla vekaletname alarak cezaevine ad› geçenle
görüflmeye gitti¤i, görüflme sonucu cezaevi
uygulamalar› ile ilgili elde etti¤i gerçek d›fl› bilgileri
‹nsan Haklar› Derne¤i Bursa fiubesi ve HADEP’e
iletip, kamuoyunu yan›ltmak suretiyle görevini kötüye
kulland›¤›” iddia edildi.
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Avukat Mahmut fiakar: Diyarbak›r Cumhuriyet
Savc›l›¤›, PKK lideri Abdullah Öcalan’›n
avukatlar›ndan Mahmut fiakar’›n Diyarbak›r Barosu
taraf›ndan cezaland›r›lmas›n› istedi. Savc›l›k
taraf›ndan baroya gönderilen yaz›da, fiakar’›n 24
Ocak günü Öcalan’la yapt›¤› görüflmeden sonra
“hukuki yard›m amac›n›n d›fl›na ç›karak bas›n sözcüsü
gibi Öcalan’›n beyanlar›n› yabanc› bas›n ajanslar›na
bildirdi¤i” belirtilerek, Mahmut fiakar’›n Avukatl›k
Yasas› uyar›nca cezaland›r›lmas› istendi. Diyarbak›r
Barosu Baflkan› Mustafa Özer, konunun Baro Yönetim
Kurulu toplant›s›nda ele al›naca¤›n› bildirdi.

Avukatlar Do¤an Erbafl, ‹rfan Dündar, Filiz Köstak:
Bursa Cumhuriyet Baflsavc›s› taraf›ndan haz›rlanan
fezleke uyar›nca, müvekkilleri Abdullah Öcalan ile 7
fiubat 2001 tarihinde yapt›klar› görüflmeyi
yay›nlatt›klar›, Öcalan’›n kurucusu oldu¤u örgütü
kald›¤› cezaevinden yönetmeye devam etti¤i intiba›n›
uyand›rd›klar› ve bu suretle PKK terör örgütünün
propogandas›n› yapt›klar› iddias›yla haklar›nda
soruflturma aç›lmas› için Adalet Bakanl›¤›ndan
istenene izin için bakanl›k  5 Nisan günü olur verdi. 

Avukatlar Do¤an Erbafl, Aysel Tu¤luk, ‹rfan Dündar,
Hatice Korkut: ‹stanbul Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, 19
Kas›m günü soruflturma aç›lmas› için ‹stanbul A¤›r
Ceza  mahkemesine iddianamesini gönderdi.
‹ddianamede Abdullah Öcalan’›n “ ... Türkiye’yi
kendine ba¤l› tutmak için ‹srail ‹stihbari anlamda iflin
içine girmifltir. Kenya’da resim çekflilmifltir. Bunu ‹srail
‹stihbarat› yapm›fl olabilir...” fleklindeki aç›klamas›n›n
sözkonusu avukatlar taraf›ndan usulsüz bir biçimde
al›n›p Yeni Gündem Gazetesine fakslad›klar› ve bu
suretle Akit Gazetesinin 10.10.2000 günlü say›s›nda
“Apodan Müthifl ‹ddia” bafll›¤› ile haber yap›lmas›na
sebebiyet verdikleri; Avukat Do¤an Erbafl’›n
müvekkillerinin Kenya’da Yunanistan
Büyükelçili¤inde foto¤raflar›n›n çekildi¤ini belirterek
“... Abdullah Öcalan bu foto¤raflar›n ‹srail ‹stihbarat
örgütü taraf›ndan verildi¤ini zannediyorum ...”
fleklinde bas›na sözlü aç›klama yapmak suretiyle at›l›
eylemi gerçeklefltirdiklerine yer verildi. 

Avukatlar Ahmet Avflar, Aysel Tu¤luk, ‹rfan Dündar,
Do¤an Erbafl, Hadice Korkut, Ayd›n Oruç, Mahmut
fiakar ve Türkan Aslan: Adalet Bakanl›¤› Ceza ‹flleri
Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan Abdullah Öcalan’›n
9.1.2000 tarihli Gözcü Gazetesinde yay›mlanan “Apo
resmen tehdit etti”, 8.1.2000 tarihli Milliyet
Gazetesinde yay›mlanan “‹mral›’dan zirveye tehdit
gibi bir mesaj”, 8.1.2000 tarihli Yeni Bin Y›l
Gazetesinde yay›mlanan “Baz› trajediler geliflebilir”,
9.1.2000 tarihli Akit Gazetesinde yay›mlanan
“Ötmeye devam”, 3.6.2000 tarihli Türkiye
Gazetesinde yay›mlanan “Öcalan yine tehdit etti”,14.
1.2000 tarihinde Kanal D televizyonu ana haber
bülteninde yay›mlanan “Abdullah Öcalan’›n
avukatlar› arac›l›¤› ile yapt›¤› aç›klama” bafll›kl›
sözlerine arac›l›k  ettikleri iddias›yla Avukatlar Ahmet
Avflar, Aysel Tu¤luk, ‹rfan Dündar, Do¤an Erbafl,

Hadice Korkut, Ayd›n Oruç, Mahmut fiakar ve Türkan
Aslan hakk›nda soruflturma aç›lmas› için izin verilmesi
istemi 29 Haziran tarihinde olumlu bulunarak
Avukatlar›n ba¤l› olduklar› illerin barolar›na tebligat
yap›ld›. 

“2. Bar›fl Grubu” Davalar› 

PKK lideri Abdullah Öcalan’›n ça¤r›s› üzerine, 29
Ekim 1999 tarihinde Avrupa’dan gelen 8 PKK’liden
befli hakk›nda TCY’nin “yasad›fl› örgüt üyeli¤i” suçunu
düzenleyen 168/2. maddesi uyar›nca aç›lan dava 2
May›s günü ‹stanbul DGM’de karara ba¤land›. DGM,
Türkiye’ye gelen gruptan Haydar Ergül’e (ERNK
yöneticisi), 18 y›l 9 ay, Aygül Bidav, ‹mam Canpolat
(Kürdistan Aleviler Birli¤i yöneticisi), Ali fiükran Aktafl
(ERNK üyesi) ve Yusuf K›yak’a (ERNK üyesi) da 12  y›l
6 ay hapis cezas› verdi. Av. ‹rfan Dündar karar
üzerine yapt›¤› aç›klamada flunlar› söyledi: “Verilen
karar, talihsizliktir. Kararla, Türkiye’de bar›fl ve
demokrasinin geliflimi yönünde, geliflebilecek böylesi
ad›mlar›n önü kesilmifltir. Daha önac›c› olunmal›yd›.
Bu olay, PKK Genel Baflkan› Abdullah Öcalan’›n
bafllatt›¤› bar›flç›l çözüm sürecinin bir parças› ve
devam›yd›. Böyle yaklafl›lmad›.” Dündar, kararla ilgili
temyiz baflvurusu haklar›n› kullanacaklar›n› belirtti.

2. Bar›fl Grubu’nun di¤er 3 üyesi, Aysel Do¤an, Dilek
Kurt ve Hac› Çetin hakk›nda TCY’nin “yasad›fl› örgüt
üyeli¤i” suçunu düzenleyen 168/2. maddesi uyar›nca
aç›lan dava 10 May›s günü karara ba¤land›. ‹stanbul
DGM san›klar› 12’fler y›l 6 ay hapis cezas›na mahkum
etti. Temyiz edilen karar  Yarg›tay’da görüflülüyor.

Kuzey Irak

Hükümet 2001 y›l› boyunca bir yandan PKK’ye karfl›
Kuzey Irak’taki Kürt liderleri ile öte yandan da ayn›
liderlerin yönetiminde olan otonom Kürt bölgesine
karfl› AB ve ABD nezdinde diplomatik giriflimlerini
sürdürdü. D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n Türkiye’nin Irak
politikas›na iliflkin olarak haz›rlad›¤› ve 26 Mart günü
Baflbakan Bülent Ecevit taraf›ndan, MGK Genel
Sekreterli¤i, Genelkurmay ve M‹T’in de aralar›nda
bulundu¤u 8 ayr› kuruma gönderildi¤i bildirilen bir
raporda Kuzey Irak’ta kurulacak bir Kürt devletinin
“Casus Belli” (Savafl Nedeni) say›laca¤› ifade edildi.
Raporun, Kuzey Irak’taki Kürt liderler Mesut Barzani
ve Celal Talabani’ye yönelik bir tehdit, ABD’ye ise bir
mesaj içerdi¤i de¤erlendirmeleri yap›ld›. Baflbakan
Bülent Ecevit ve D›fliflleri Bakan› ‹smail Cem’in
imzas›n› tafl›yan raporda flu ifadelere yer verildi:
“Kuzey Irak’›n 1992 öncesi durumuna dönmesinin
mümkün olmad›¤›n› dikkate almak durumunday›z.
Kuzey Irak’ta bizim için hiçbir flekilde kabulü
mümkün olmayan senaryo, ba¤›ms›z bir Kürt
devletinin ilan›d›r. Bu do¤rultudaki bir deklarasyon
taraf›m›zdan ‘casus belli’ (savafl ve müdahale nedeni)
say›lmal›d›r.” Raporda PKK ile ilgili olarak da flu
görüfllere yer verildi: “PKK’n›n bölge ile iliflkilerimizde
bir sorun olmaktan ç›kar›lmas› için uygun bir f›rsat›n
ortaya ç›kt›¤› de¤erlendirilmektedir. Bu çerçevede,
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öncelikle Piflmanl›k Yasas›’nda gerekli de¤ifliklikler
yap›larak esasen bölge halk› nezdinde itibar kayb›na
u¤ram›fl olan PKK’n›n silahl› gücünün tasfiyesi için
ortam yarat›lmal›d›r. IKDP, IKYB, Ba¤dat ve Tahran
nezdindeki giriflimlerimiz sürdürülerek PKK’n›n Kuzey
Irak’taki askeri varl›¤›n› tamamen ortadan kald›rmaya
yönelik bir strateji izlenmelidir.”

TBMM Genel Kurulu, Haziran ay›n›n ortalar›nda
yapt›¤› bir toplant›da, Kuzey Irak’ta bulunan Çekiç
Güç’ün (Kuzeyden Keflif Harekat›) görev süresinin 30
Haziran’dan itibaren 6 ay daha uzat›lmas›n›
kararlaflt›rd›. Genel Kurul’da konuya iliflkin yap›lan
görüflmelerde bölgede bir ‘Kürdistan devleti’nin
kurulmaya çal›fl›ld›¤›’ öne sürülerek “Orada,
Türkmenlere de baflka unsurlara da yer olmad›¤›”ifade
edildi. 

Türk Silahl› Kuvvetleri’nin, 1993 y›l›ndan bu yana bir
çok defa askeri harekât düzenledi¤i Kuzey Irak’ta s›n›r
ötesi operasyonlar 2001 y›l›nda da sürdü. TSK’n›n
yürüttü¤ü operasyonlara itirafç›lar, YNK güçleri ve
korucular da kat›ld›. Ayr›ca, y›l boyunca, Kuzey
Irak’›n YNK kontrolündeki Soran bölgesinde
konufllanan TSK subaylar›n›n YNK’ye ba¤l› peflmerge
komutanlar›na e¤itim verdi¤i haberleri bas›na yans›d›. 

2000 y›l› Aral›k ay›nda TSK’n›n, PKK ile çat›flma
halinde olan Celal Talabani liderli¤indeki
YNKgüçleriyle birlikte PKK’ye yönelik olarak,
kapsaml› bir operasyon bafllatmak üzere 20 Aral›k
2000 tarihinden itibaren Kuzey Irak’a y›¤›nak yapt›¤›
bildirildi. Yerel kaynaklar ve baz› televizyon kanallar›,
20 Aral›k 2000 tarihinden itibaren yaklafl›k 10 bin
askerin s›n›r› geçti¤ini ve s›n›rdan 150 metre ilerdeki
Süleymaniye kenti yak›nlar›nda konuflland›r›ld›¤›n›
belirttiler.

PKK Baflkanl›k Konseyi üyelerinden Murat Karay›lan,
24 Aral›k 2000 günü Medya TV’ye yapt›¤›
aç›klamada, “TSK’n›n Kuzey Irak’a giriflinin ard›nda
uluslararas› bir plan oldu¤unu ve bölgeye elektronik
donan›m aktar›ld›¤›n›” iddia ederrek, PKK Baflkanl›k
Konseyi üyelerinin Çeçen lider Dudayev gibi tasfiye
edilmek istendi¤ini” savundu. Bunun yeni bir süreç
oldu¤unu ifade eden Karay›lan, “ilerleyen günlerde
çözüm bulunmamas› halinde kimsenin savafl›n önüne
geçemeyece¤i” fleklinde aç›klamalarda bulundu.
Karay›lan’›n ard›ndan PKK Baflkanl›k Konseyi
üyelerinden Ali Haydar Kaytan da 25 Aral›k günü
yapt›¤› aç›klamada “Talabani güçlerinin PKK’ye
yönelik sald›r›lar› sürerken, TSK birliklerinin de 1000
kiflilik bir kuvvetle Süleymaniye’de konuflland›¤›n›,
Süleymaniye’de konufllanan TSK birli¤ine ‹srail özel
kuvvetlerine mensup bir tim ile ABD ve ‹ngiltere’den
uzmanlar›n da efllik etti¤ini” iddia etti. Kaytan, söz
konusu ‹srail timinin “Öcalan’›n Kenya’dan
kaç›r›lmas› ve ünlü Filistinli lider Ebu Cihad’›n
öldürülmesinde rol ald›¤›n›, flu anda da kendileri için
‘Yakala ve getir’ biçiminde nokta operasyonlar›n›
planland›¤›n›” iddia etti.

Ocak ay› bafllar›nda Genelkurmay Baflkanl›¤›
taraf›ndan yap›lan aç›klamada, Kuzey Irak’taki PKK
kamplar›na karfl› yeni bir harekat haz›rl›¤›n›n yap›ld›¤›
yolundaki bilgileri yalanland›. Baflbakan Ecevit ise 7
Ocak günü kat›ld›¤› “Pazar Panorama” adl› televizyon
program›nda operasyona kat›lan 10 bin askerden
haberi olmad›¤›n› ancak TSK’n›n “Kuzey Irak’ta süren
PKK - Talibani mücadelesinde Kürdistan Yurtseverler
Birli¤i’ne teknik yard›mda bulunuldu¤unu, bunun da
Türkiye’nin güvenli¤i aç›s›ndan zorunlu oldu¤unu”
söyledi.

May›s ay› sonlar›nda, TSK’n›n Kuzey Irak’taki Zagros,
Botan ve Behdinan bölgelerine yönelik bir harekat
düzenledi. 2 tugayl›k hava birliklerinin de kat›ld›¤›
iddia edilen harekat›n 1 Haziran günü Oramar, Ertufl,
Çarçela bölgelerine yay›ld›¤›; TSK’n›n 12 Haziran
gününden bafllayarak bölgedeki güçlerinin bir k›sm›n›
Cudi Da¤› çevresine do¤ru geri çekti¤i bildirildi. Yerel
kaynaklar, TSK’n›n bahar ve yaz aylar› boyunca
Türkiye Irak s›n›r›nda bulunan Metina bölgesi, KDP
denetimindeki fieladizê kasabas› ve Kanimasi ile
Bamerni bölgelerindeki askeri varl›¤›n› sürdürdü¤ünü
bildirdiler. 

Haziran ay›nda Kuzey Irak’ta yaflanan askeri
hareketlilik ile ilgili bir aç›klama yapan PKK Baflkanl›k
Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, ABD ile Türkiye’nin
bölgede askeri varl›¤›n›n Kuzey Irak’taki mevcut siyasi
durumu de¤ifltirmeye yönelik bir müdahaleyi
öngördü¤ünü ve kendilerinin de gerekirse
politikalar›n›n yeniden gözden geçirebileceklerini
ifade etti.

TSK, 25 A¤ustos günü ise Kuzey Irak’›n Haftanin
bölgesine yönelik bir operasyon düzenledi. Resmi
aç›klamalrda, operasyon boyunca ç›kan çat›flmalarda
15 PKK militan›n›n öldürüldünü, 4 askerin de
yaraland›¤› ileri sürüldü. Yedinci Gündem gazetesinin
internet sayfas›nda ise Deriya Davete ile Eranufl
bölgelerindeki çat›flmalarda ikisi subay 17 askerin
öldü¤ü iddia edildi. 

TSK’nin Ekim ay›nda, 7 Ekim gecesinden bafllayarak,
Habur S›n›r Kap›s› ve Nusaybin üzerinden Zaxo
kentine  yerlefltirilmek üzere, yüzlerce araçl›k
konvoylarla asker sevkiyat› yapt›¤› bildirildi. Konuya
iliflkin resmi aç›klama yap›lmad›. 

Öte yandan, Habur S›n›r Kap›s›’n›n 11 Eylül günü
ABD’ye yap›lan sald›r›n›n ard›ndan kapat›ld›¤›; insani
yard›m tafl›yan araçlar›n da s›n›rda bekletildi¤ini,
sadece BM’ye ait araçlar›n geçifline izin verildi¤i,
ambargo nedeniyle Kuzey Irak’ta günlük tüketim
eflyas› fiyatlar›nda büyük bir art›fl›n bafl gösterdi¤i,.
Soran ve Behdinan alanlar›nda baz› tüccarlar›n
mallar› stoklamas› ve ambargodan yararlanarak
karaborsa sat›fla bafllamas› nedeniyle halk›n zor bir
duruma düfltü¤ü bildirildi. Olaya iliflkin bir aç›klama
yapan fi›rnak Valili¤i, Kuzey Irak’a yönelik herhangi
bir ambargonun olmad›¤›n› iddia etti. 
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2001 y›l›nda da uygulanmayan ölüm cezas›, Avrupa
Birli¤i’ne üyelik tart›flmalar›n›n önemli noktalar›ndan
birini oluflturdu. Özellikle Devlet Güvenlik
Mahkemelerinde ölüm cezas› istemi ile pek çok
say›da kifli yarg›land›. (Bkz. 3.1. Ölüm Cezas›)

2001 y›l›nda Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinde
yaflam hakk›n›n ihlali ile ilgili toplam dokuz dava
sonuçland›r›ld›. Bir davan›n d›fl›nda, di¤er 8 davada
Türkiye’nin yaflam hakk›n› ihlal etti¤i sonucuna
var›ld›. ‹kisi dostane çözümle biten bu davalardan
birinde (Faysal Akman davas›) hükümetin dostane
çözüm önerisini  kabul edilmedi¤i için A‹HM davay›
listeden ç›kard›. (Bkz. Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi Kararlar›). 

Yaflam hakk›na yönelik ihlaller sistematik olma
özelli¤ini korudu. Özellikle cezaevlerine yönelik
olarak 19 Aral›k’ta gerçeklefltirilen ‘Hayata Dönüfl’
operasyonu 30 kiflinin ölümü ile sonuçland› (Bkz.
Cezaevleri). 25 Ocak günü Diyarbak›r Emniyet
Müdürü Gaffar Okkan’›n bir suikast sonucu befl
koruma memuruyla birlikte öldürüldü. Hemen
ard›ndan HADEP’in Silopi ilçesi yöneticisi iki kiflinin
kaybedilmesi  ise OHAL Bölgesinde bir süredir
yaflanan huzurlu ortam›n bozulmas›na neden
oldu.(Bkz. Kay›plar) 

a) Silah Kullanma Yetkisi

1999 y›l› Ocak ay›nda Anayasa Mahkemesi taraf›ndan
iptal edilen Terörle Mücadele Yasas›’n›n “güvenlik
görevlilerine duraksamadan atefl etme yetkisi veren”
maddeye1 iliflkin gerekçeli karar, 19 Ocak günü
Resmi Gazete’de yay›nland›.2 Gerekçeli kararda,
“teslim ol ça¤r›s›na uyulmamas› durumunda polisin
do¤rudan hedefe atefl etme yetkisinin, anayasada yer
alan ‘yaflam hakk›’ ilkesine ayk›r› oldu¤u belirtildi.
Anayasa Mahkemesi, kimi olaylarda faillerin can
güvenli¤ini daha az tehlikeye sokan yöntemlerle de
etkisiz hale getirilmelerinin olanakl› olabilece¤ine
dikkat çekti. Anayasada yer alan “Herkes yaflama,
maddi ve manevi varl›¤›n› koruma ve gelifltirme
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3. YAfiAM HAKKI

Tablo : Türkiye’de Yaflam Hakk› ‹hlalleri 1990-2001.

Yarg›s›z ‹nfazlar Faili meçhul Kaybedilen Gözalt›-cezaevinde May›n-Bomba
sonucu ölenler siyasi cinayet ölenler patlamas›

sonucu ölenler

1990 --- 11 9+2 12 ---
1991 98 31 3 21 ---
1992 283 362 8 18 38
1993 189 467 30 40 123
1994 129 423 57 53 131
1995 96 166 49 37 45
1996 129 113 19 72 40
1997 98 65 10 52 63
1998 80 45 11 43 28
1999 63 52 16 55 37
2000 56 13 --- 58 29
2001 37 24 2 57 18

1 Mahkemenin “yaflam hakk›” ilkesine ayk›r› buldu¤u madde flöyle:
“Terör örgütlerine karfl› icra edilecek operasyonlarda ‘teslim ol’
emrine itaat edilmeyerek silah kullanmaya teflebbüs edilmesi halinde
kolluk kuvveti görevlileri faillleri etkisiz k›lmak amac›yla do¤ruca ve
duraksamadan hedefe karfl› ateflli silah kullanmaya yetkilidirler.”
2 1996 y›l› A¤ustos ay›nda 4178 say›l› “‹l ‹daresi Kanunu, Terörle
Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tay›n Kanunu, Er Kazan›ndan ‹afle
Edileceklere ‹liflkin Kanun, Ateflli Silahlar ve B›çaklar ile Di¤er Aletler
Hakk›nda Kanun ve Kimlik Bildirme Kanununda De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Kanun” kabul edilmesinden sonra Mümtaz Soysal,
Oya Arasl› ve 113 milletvekili, 1 Kas›m 1996 tarihinde iptal istemiyle
Anayasa Mahkemesi’ne baflvurmufltu. Mahkeme de, 1999 y›l› Ocak
ay›nda yasa de¤iflikli¤ini iptal etmiflti.



hakk›na sahiptir” ilkesinin hat›rlat›ld›¤› kararda,
Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’nin de ayn› yönde
düzenleme getirdi¤i ifade edildi. Yaflama hakk›n›
korumak için devletin her türlü önlemi alma
yükümlülü¤ü bulundu¤u, yasa ile ancak zorunlu
durumlarda silah kullanma yetkisinin verilebilece¤i
vurgulanan kararda, “Silah kullanmaya yetki
verilebilmesi için yetkililerin silah kullanma d›fl›nda
baflka olanaklar›n›n bulunmamas› gerekir” denildi. 

‹l ‹daresi Yasas›’nda yap›lan de¤ifliklikle, ilde
ç›kabilecek ve ç›kan olaylar›n mevcut kuvvetlerle
önlenememesi halinde “bu ifl için tahsis edilen
kuvvetlerden” yararlan›labilece¤ine iliflkin hükmü
iptal etmeyen mahkeme, bir ilde ç›kan olaylarda
kimden yard›m istenece¤ini belirleme yetkisinin
valilere verilmesini uygun buldu. Anayasa
Mahkemesi’nin karar›, “terörle mücadelede yasal
boflluk oluflmamas› için” yay›nland›ktan bir y›l sonra
yürürlü¤e girecek.

Ancak Anayasa Mahkemesi’nin bu karar›na tepki
gösteren dönemin ‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan,
“Güvenlik güçleri, sald›r›dan sonra m› silah
kullanacakt›?” dedi. 27 Ocak günü Marmara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve
Kriminoloji Araflt›rma Uygulama Merkezi ile ‹nsan
Haklar› Araflt›rma Uygulama Merkezi taraf›ndan
düzenlenen “Ç›kar Amaçl› Suç Örgütleri ve Kara Para
Aklamayla Mücadele” konulu seminere kat›lan
Sadettin Tantan, karar› elefltirirken “fiimdi sayg›n
mahkeme üyelerine bir fley söylemek istemiyorum.
Ama flunu söylüyorum, bugünkü koflullarda,
geçti¤imiz günlerdeki bu terörist sald›r›ya karfl›
sald›r›dan sonra m›, güvenlik güçleri silah
kullanacakt›? Bunu onlar›n takdirine b›rak›yorum.
Ülke gerçekleri dikkate al›nmadan sadece ve sadece
görev verilen insanlar›n hayatlar› pahas›na görev
beklenemez” dedi. Sadettin Tantan, kolluk güçlerine
verilecek yetki konusunda yap›lacak tart›flman›n da
son derece ilkel oldu¤unu iddia etti. 

Tantan’›n bu konuflmas› üzerine bafllayan tart›flmaya
politikac›lar ve bilim adamlar› da kat›ld›. Bu konudaki
baz› tepkiler flöyle:

Prof.Dr. Orhan Ald›kaçt›: “Tantan’›n tepkisine aynen
kat›l›yorum. ‹ptaline karar verilen maddenin yaflama
hakk›n› ihlal eden bir özellik tafl›mad›¤›
kanaatindeyim. Düzenlemede güvenlik birimlerine
uyar›da bulunmadan silah kullanma yetkisi
verilmemifl. Aksine silah kullanmadan önce teslim ol
ça¤r›s› yapacaks›n diye bir de flart getirilmifl. Bu ça¤r›,
teröristin yaflama hakk›n›n korunmas› anlam›na da
geliyor. Güvenlik birimleri bu ça¤r›y› yaparak, seni
vurmak istemiyorum teslim ol ve hayatta kal mesaj›
veriyorlar. Bu f›rsata ra¤men teslim olmayan ve
güvenlik birimlerine ateflle karfl›l›k vermeye
haz›rlanan kifliye her halde karanfil uzat›lmaz.
Anayasa Mahkemesi’nin hatal› bir karar verdi¤ini
düflünüyorum.”

Ord. Prof.Dr. Sulhi Dönmezer: “Polisi riske tabi
tutacak hükümleri yorumlamaya çal›flmay› do¤ru
bulmuyorum. Mahkemenin karar›na karfl› ç›k›yorum.”

Mehmet A¤ar: “Polisin silah kullanma yetkisinde
ortaya ç›kan bir k›s›tlaman›n olaylar gözönüne
al›nd›¤›nda bu teflkilata s›k›nt› verece¤ini de akl›m›zda
tutmal›y›z. Gerçekleri de gözard› etmeksizin
meselelere e¤ilelim.

‹çiflleri eski Bakan› Nahit Mentefle, “Ben de Say›n
Tantan ile ayn› kanaatteyim. Güvenlik güçlerinin silah
kullanma yetkisinin k›s›tlanmas›n› katiyyen tasvip
etmiyorum. Güvenlik kuvvetlerini silahs›z
düflünemiyorum. Silah kullanma yetkisinin
k›s›tlanmas›n› do¤ru bulmuyorum. Güvenlik güçleri
nerede olursa olsun silahl›d›rlar. Bence flu andaki
yetkileri devam etmeli”

Prof.Dr. Kay›han ‹çel: “Anayasa Mahkemesi’nin iptal
karar› ve iptal gerekçesi çok dikkatli
de¤erlendirilmelidir. Ben bu karar› polisin silah
kullanma yetkisinin elinden al›nd›¤› fleklinde
yorumlam›yorum. Anayasa Mahkemesi iptal
gerekçesinde, yaflama hakk›n›n hangi koflullarda
gözetilece¤inin alt›n› çizmifl durumda. Yüksek
mahkeme, ‘güvenlik birimleri silah kullanamaz’
demiyor. Kararda silah›n zorunlu olmad›kça
kullan›lmamas› vurgulan›yor. Say›n Tantan’›n
duygusal davrand›¤›n› düflünüyorum.”

Gazal Berü-Selahattin Öge

‹HD Genel Baflkan Yard›mc›s› Osman Baydemir, ‹HD
Bölge Temsilcisi Hanifi Ifl›k, Elaz›¤ fiube Baflkan› Cafer
Demir, ‹HD Mufl fiube Baflkan› Sevim Yetkiner, ‹HD
Bingöl fiubesi yöneticileri R›dvan K›zg›n ve Kas›m
Elçi’den oluflan heyetin 19 Mart günü Gazal Berü (11)
adl› çocu¤un Bingöl’ün Karl›ova ilçesi Yi¤itler köyü
Jandarma Karakolu’nun köpekleri taraf›ndan
parçalanarak öldürülmesi ve 19 fiubat günü
Karl›ova’ya ba¤l› Yorgançay›r köyünde Selahattin Öge
adl› köylüye iflkence yap›lmas› olaylar›na iliflkin
raporu, 10 Nisan günü aç›kland›. ‹HD Genel Baflkan
Yard›mc›s› Osman Baydemir’in aç›klad›¤› raporda,
1994 y›l›ndan itibaren köpeklerin sald›r›lar›
sonucunda çok say›da kiflinin yaraland›¤› vurguland›.
Çok say›da görgü tan›¤›n›n yan›s›ra Bingöl Valisi
Tamer Ersoy, Bingöl Belediye Baflkan› Feyzullah
Karaaslan, Bingöl Cumhuriyet Savc›s› M. Ali Erbay,
Karl›ova Kaymakam› Hikmet Ayd›n ve Karl›ova
Cumhuriyet Savc›s› Musa Kan›c› ile görüflülerek
haz›rlanan rapora göre Gazal Berü’nün ablas› Meral
Berü (13) flunlar› söyledi: 

“Olay günü sabah 09.00 s›ralar›nda ben, kardeflim
Gazal ve köyümüzden 10’u aflk›n k›z çocu¤uyla
birlikte çirifl otu toplamaya gittik. Çirifl otu toplamak
için karakolun önünden geçmek gerekti¤inden
karakolun önünden geçtik. Ancak bir müddet sonra
Gazal’›n b›ça¤›m›z› kaybetti¤ini fark ettik. Gazal ile
birlikte di¤er k›zlardan ayr›larak b›ça¤›m›z› aramak
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için geri döndük. Karakola vard›¤›m›zda, bize yaklafl›k
15-20 metre mesafede iki ayr› mevzide nöbet tutan
askerler vard›. Karakolun tel örgüyle çevrili avlusu
içerisinde dört, mevzilerden bize yak›n olan›n›n
hemen bitifli¤inde iki köpek bekliyordu. Bize yak›n
mevzide nöbet tutan asker uzaklaflmam›z› istedi. Ben
de, ‘asker abi b›ça¤›m›z› kaybettik. bulunca gidece¤iz’
dedim. Asker yan›ndaki köpeklere bizi göstererek,
‘yakala’ dedi. Mevzinin hemen yan›nda bekleyen iki
köpek bize do¤ru gelmeye bafllad›lar. Köpekler bize
ulaflt›klar›nda, önce ›s›rmad›lar. Sadece havl›yorlard›.
Gazal, çok korkuyordu ve a¤l›yordu. Onu arkama
ald›m. Köpekler çok büyüktü. Ben de korktum,
a¤lamaya bafllad›m. ‘Asker abi yapma, asker abi bizi
›s›racaklar, bizi kurtar’ diye ba¤›r›yordum. Ayn›
mevzideki askerin tekrar ‘Yakala’ demesi üzerine,
karakol havlusundaki köpekler de, tel örgüyü afl›p
bize ulaflt›lar. Biz de mezarl›¤›n içine do¤ru kaçt›k.
Gazal elbisemden tutundu¤u için bir müddet benimle
beraber kaçt›. Ancak mezarl›¤›n duvar› biraz yüksek
oldu¤undan, Gazal ç›kamad›. Ve 5-6 köpek birden
Gazal’› diflleyip çekifltiriyorlard›. Ba¤›rarak, köye
do¤ru koflmaya bafllad›m. Köylümüz olan Harun Arat
ve Abdülbasir Bu¤da’ya rastlad›m ve yard›m istedim.
Harun, beni kuca¤›na al›p, olay yerinden uzaklaflt›rd›.
Köpekler, karakolun köpekleriydi ve herzaman orada
dururlar. Asker ‘Yakala’ demeseydi, köpekler bize
sald›rmayacaklard›.” 

Raporun sonuç bölümünde flöyle denildi:

“* Heyet üyeleri, iki günlük gezileri s›ras›nda herhangi
bir engellemeyle karfl›laflmam›fl olmakla birlikte,
özellikle ilçe k›rsal alan›nda, daha çok jandarma
uygulamalar›ndan kaynakl› yo¤un insan haklar›
ihlalleri ve hukuka ayk›r› keyfi uygulamalar›n devam
etti¤ini gözlemifltir. Heyet üyeleri, kamuoyuna daha
önce hiç yans›mayan iflkence ve kötü muamale
vakalar›yla karfl›laflm›fllard›r. 

* Heyet üyeleri, yaflanan insan haklar› ihlallerinin
yo¤unluklu olarak karanl›kta kald›¤›n›, flikayet
mekanizmas›n›n hak ihlaline maruz kalan yurttafllar
taraf›ndan kullan›lmad›¤›n›, yurttafllarda hukuk
mekanizmalar›n›n etkin sonuç do¤urmayaca¤›
inanc›n›n yayg›n oldu¤u ve/veya flikayet
mekanizmas›n›n kullan›lmas›yla tekrar hak ihlaline
maruz kal›naca¤› kayg›s›n›n yayg›n oldu¤unu
gözlemlemifltir.

* Yi¤itler köyü sakinlerinin yaflamlar›n›n her yönüyle
jandarma karakolunun cenderesi alt›nda oldu¤u, köy
sakinlerinin gerek karakol köpeklerinin terörü ve
gerekse köy yerleflim birimi ile iç içe olan karakolun
arazi ve mezarl›¤› may›nlama uygulamas› ile di¤er
uygulamalar karfl›s›nda adeta canlar›ndan
bezdirildiklerini gözlemlenmifltir. 

* Heyet üyelerinin dinledi¤i tüm köy sakinleri
köpeklerin karakola ait oldu¤unu ve Meral Berü’nün
savc›l›k beyan›ndaki aç›kl›¤a ra¤men, olay günü

mevzide nöbet tutan ve köpeklere ‘yakala’ talimat›n›
veren askerin hala tutuklanmam›fl olmas›, Ceza
Muhakemeleri Usülü Yasas›’n›n aç›k hükmüne
ayk›r›l›k teflkil etti¤i gibi soruflturman›n hukuka uygun
devam edece¤i konusunda kayg›lar do¤urmaktad›r. 

* Selahattin Öge’nin ilçe jandarma taraf›ndan
sözkonusu uygulamaya maruz kald›¤› çok aç›k
ortadayken halen ilçe jandarmadan herhangi bir
yetkilinin ifadesinin dahi al›nmam›fl olmas›,
soruflturman›n selameti aç›s›ndan son derece kayg›
verici bir durumdur. 

* Özellikle Selahattin Öge’nin kaç›r›lmas›,
sorgulanmas› ve maruz kald›¤› uygulaman›n ayn›
flekilde vakan›n tarihi Diyarbak›r ‹l Emniyet
Müdürü’ne yönelik suikast ve HADEP Silopi ‹lçe
teflkilat› yöneticilerinin kaybolmalar› olaylar›n›n
devam› ve paraleli oldu¤unu göstermektedir.

* Heyet üyeleri, Karl›ova’daki iki konuya iliflkin
araflt›rma ve inceleme yaparken, HADEP Solhan ‹lçe
Teflkilat› yöneticileri olduklar›n› söyleyen kifliler,
telefonla sürekli heyet üyelerini arayarak çeflitli hak
ihlallerine maruz kald›klar›n› belirtmifl ve heyeti
Solhan ilçesine ›srarla davet etmifllerdir. 4 Nisan günü
Solhan’a giden heyet üyelerine, HADEP Solhan ‹lçe
Örgütü yöneticilerinin anlatt›klar›, örgütlenme
özgürlü¤ü hakk›n›n ihlali aç›s›ndan baflka bir raporun
konusu olabilecek vehamettedir. Hemen hemen
haftada bir HADEP ilçe binas›na giren Terörle
Mücadele fiubesi ekipleri, yöneticileri tartaklamakta,
küfür ve hakaretler savurmakta, HADEP’e üye
olanlar›n evlerine gidilerek istifa etmeye
zorlanmaktad›rlar. HADEP yöneticileri, maruz
kald›klar› olaylar› savc›l›¤a aktard›klar›ndan ancak
sonuç alamad›klar›ndan yak›nmaktad›rlar.”

Rize Milletvekili Prof.Dr. Mehmet Bekaro¤lu’nun  da
May›s ay›nda ‹çiflleri Bakan› taraf›ndan yan›tlamas›
istemiyle verdi¤i soru önergesine 26 Haziran 2001
tarihinde yan›t verildi. ‹çiflleri Bakanl›¤› Jandarma
Genel Komutanl›¤› taraf›ndan verilen yaz›l› yan›tta 

“…a. Olay›n; 19 Mart 2001 tarihinde, karakolun tel
örgüsü d›fl›nda, karakola 400 metre mesafede bulunan
çöplü¤e beslenmek maksad›yla gelen, karakola ait
olmayan bafl›bofl köpeklerin sald›r›s› ile vuku buldu¤u,

b. Olay›n meydana geldi¤i andan itibaren maktuleye
ilk yard›m›n jandarma personeli taraf›ndan yap›ld›¤›,
hastaneye sevki ile bizzat karakol personelinin
ilgilendi¤i,

c. Bu hususta;   Olay›n meydana gelmesini müteakip,
Karl›ova Cumhuriyet Savc›l›¤›nca 19 mart 2001
tarihinde adli tahkikata baflland›¤›, yap›lan adli
tahkikat kapsam›nda yer alan tan›k ifadelerin de de
(maktulenin ablas›, olay yerine yak›n olan köylüler,
karakol personeli, maktuleyi hastaneye götüren sivil
araç sahibi) köpeklerin karakola ait olmad›¤›n›n
aç›kça anlafl›ld›¤›, ayr›ca karakol kay›tlar›ndan da
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tespit edildi¤i, bu nedenlerle soru önergesinde
belirtilen iddialar›n do¤ru olmad›¤›,

ç.. Tan›k ifadelerine ve kay›tlara ra¤men, Köpeklerin
karakoldan beslenmesi ihtimaline binaen; Cumhuriyet
Savc›l›¤›nca Karakol Komutan› hakk›nda “Dikkatsizlik
ve tedbirsizlik ile bir kiflinin ölümüne neden
olunmas›” suçundan haz›rlanan dosya soruflturma
izni verilmesi için Karl›ova Kaymakaml›¤›na
gönderilmifltir. Kaymakaml›kça yap›lan idari tahkikat
sonucunda; Karl›ova komutan› hakk›nda herhangi bir
suç unsuru tespit edilemedi¤inden, adli soruflturmaya
gerek olmad›¤›na karar verilmifltir.

2. Güvenlik güçlerimiz, bölge halk›n›n huzur ve
güvenli¤ini sa¤lamak maksad›yla, tüm birimleriyle
koordineli olarak insan haklar›na sayg›l›, hukuk
kurallar›na uygun gerekli tedbirleri alm›flt›r. Herhangi
bir olay›n meydana gelmesi halinde, ihmali bulunan
personel hakk›nda derhal yasal ifllem yap›lmaktad›r.”
denildi.

Polis ve Asker ‹ntiharlar›

Y›l içinde özellikle Ola¤anüstü Hal Bölgesi’nde görev
yapt›ktan sonra bat›ya atanan güvenlik görevlilerinin
intihar etmelerine ya da yak›nlar›n› öldürmelerine
rastland›.

Emniyet Genel Müdürlü¤ü verilerine göre, 1999-2001
y›l› Nisan ay› aras›ndaki dönemde 57 polis intihara
kalk›flt›, bu polislerden 46’s› öldü, 10 polis memuru
ikna edildi ya da kendisini yaralad›. Ölen polislerden
37’sinin Çevik Kuvvet flubelerinde görev yapt›¤›
bildirildi. Polis intiharlar› üzerine fiubat ay›nda
Emniyet Genel Müdürü Turan Genç imzas›yla bir
genelge yay›nland›. ‹l emniyet müdürleri, polis okulu
müdürleri, genel müdür yard›mc›lar› ve daire
baflkanlar›na gönderilen genelgede, “personelin her
türlü sorunuyla yak›ndan ilgilenilmesi, iletiflim
kanallar›n›n aç›k tutulmas› ve alt kademe personele
çal›flmalar›nda flevk kazand›racak sevginin
gösterilmesi” istendi. Ayn› konuda May›s ay›nda da
bir genelge yay›nland›. 

12 Aral›k günü Milliyet gazetesinde aç›klamalar›
yay›nlanan “uzun y›llar Güneydo¤u’da görev yapan
üst düzey bir emniyet görevlisi” Güneydo¤u Anadolu
Bölgesi’nde görev yapanlar›n psikolojik tedavi
görmesi gerekti¤ini bildirdi. Habere göre, birçok
polisin “silahl› görev yapamaz” raporu verilece¤i
korkusuyla psikolojik tedaviden kaç›nd›¤›n›
vurgulayan yetkili flunlar› söyledi:

“Da¤daki adam›, çat›flmadan kente indirip ahlak veya
pasaport flubesine veriyorsunuz. Bu tip insanlar için
mühür vurmuk, evrak ifli yapmak, foto¤raf
yap›flt›rmak, trafikte çal›flmak gibi ifller basit, önemsiz
ve anlams›z geliyor. Bu da patlamalara yol aç›yor.
Psikolojik tedaviye ihtiyac› oldu¤unu bilenler var.
Ama doktorun silahla görev yapamaz raporu

verebilece¤i korkusuyla meslekten olurum diye
tedaviden kaç›nanlar da bulunuyor.”

Yedinci Gündem gazetesinde 15 Aral›k günü
yay›nlanan bir haberde ise Emniyet Genel Müdürlü¤ü
taraf›ndan yapt›r›lan “Polis ve ‹ntihar” konulu
araflt›rman›n sonuçlar›na yer verildi. 1989-1999 y›llar›
aras›nda toplam 242 polisin intihar etti¤i saptanan
araflt›rmada, bu polislerin yüzde 33’ünün ruhsal
sorunlar, yüzde 24’ü ailevi sorunlar, yüzde 9’unun
maddi sorunlar, yüzde 5’inin psikiyatrik sorunlar,
yüzde 13’ünün ise bilinmeyen nedenlerle intihar
ettikleri ortaya ç›kt›.

Vietnam Sendromu ya da Post Travmatik Stres
Bozuklu¤u konusundaki en ilginç örneklerden biri
Kas›m ay›nda Antalya’n›n Manavgat ilçesinde yafland›.
11 Kas›m gecesi Oymap›nar Baraj› Asayifl Bölü¤ü’nde
görevli Astsubay Murat Zencirli komutas›ndaki 6 er
ilçe merkezindeki 11 banka flubesini otomatik
silahlarla tarad›. Olayda ölen ya da yaralanan olmad›.

3 y›l Hakkari’de görev yapt›ktan sonra Manavgat’a
atanan Zencirli’nin kredi talebinde bulundu¤u baz›
bankalardan olumsuz yan›t ald›¤› ö¤renildi. Olay
s›ras›nda Zencirli’nin afl›r› alkollü oldu¤u belirlendi.
Olay üzerine 13 Kas›m günü tutuklanan Murat
Zencirli ile erler Erhan Kara, Bar›fl Turan, Alper Genç,
Ali Akkufl, Zekeriya Y›lmaz ve Ça¤dafl fientel
hakk›nda daha sonra dava aç›ld›. Davada Zencirli’nin
ve erlerin “suça ifltirak, suça azmettirme, flartl› tehdit
ve mütecaviz sarhoflluk” suçlar›ndan cezaland›r›lmas›
isteniyor.

22 fiubat günü Çavufl Gürbüz adl› astsubay
Diyarbak›r’daki evinde el bombas›yla intihar etti. 

24 Haziran günü Adana’n›n Islahiye ilçesinde polis
kardefli Hüseyin Yalç›n’›n evlilik sorunu için Yüksel
ailesinin evine giden Murat Yalç›n adl› polis, Saniye
Yüksel, o¤lu Bar›fl Yüksel (3), Musa Yüksel (55),
Kezban Yüksel (45) ve kardefli ‹brahim Yüksel’i (15)
öldürdü. Olayda Zeynep Yüksel (10) adl› çocuk da
yaraland›. (kesin ilgisiz)

9 A¤ustos günü Konya’n›n Ah›rl› ilçesi Akkise
beldesinde Hasan Gültekin adl› gencin ölümüyle
sonuçlanan olaylar›n bafllamas›na neden olan Ali
Çal›flkan adl› astsubay›n uzun süre Ola¤anüstü Hal
Bölgesi’nde görev yapt›¤› saptand›.

Hakkari’nin K›ran mahallesinde Kerem Koç adl› köy
korucusu 15 Eylül günü intihar etti. Kerem Koç’un
nöbetten evine dönerken, elindeki silah› kafas›na
dayayarak atefl etti¤i bildirildi. 

27 Kas›m günü ‹zmir Buca Emniyet Müdürlü¤ü
Terörle Mücadele fiubesi’nde görev yapan Turgut
Karahan (40) adl› polis, efli Gülferi Karahan (35),
çoçuklar› Havva Karahan (12), Sümeyye Karahan (5)
ve Hasan Karahan’› (2) öldürdükten sonra intihar etti.
Karahan’›n Özel Harekât fiube Müdürlü¤ü’nde görevli
olarak bulundu¤u Batman’da 1998 y›l›nda ç›kan bir
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çat›flmada bafl›ndan yaralan›p 8 ay tedavi gördü¤ü
bildirildi

29 Kas›m günü Bingöl Emniyet Müdürlü¤ü Özel
Harekat fiube Müdürlü¤ü’nde görev yapan Mustafa
Yavuz (29) adl› polis silah›yla kendini vurdu. Elaz›¤
F›rat Üniversitesi T›p Merkezi’ne kald›r›lan Mustafa
Yavuz 11 Aral›k günü öldü.

‹zmir’in Kemalpafla ilçesi Merkez Polis Karakolu’nda

görev yapan Hüseyin Pehlivan adl› polis, 5 Aral›k
günü efli Necibe Pehlivan taraf›ndan öldürüldü.
Necibe Pehlivan da intihar etti. Hüseyin Pehlivan’›n 3
y›l Tunceli Emniyet Müdürlü¤ü Özel Harekat fiube
Müdürlü¤ü’nde görev yapt›¤› ö¤renildi.

Adana Emniyet Müdürlü¤ü Özel Harekat fiube
Müdürlü¤ü’nde görev yapan Ali Soner Durmaz (29)
adl› polis 16 Aral›k gecesi bir kahvede tart›flt›¤› garson
Abdullah S›zd›’y› öldürdü.
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3.1. ÖLÜM CEZASI
2001 y›l› sonu itibariyle TBMM Adalet
Komisyonu’nda 59 dosyada 113 kifli hakk›nda verilen
ölüm cezas› kararlar› görüflülmeyi bekliyor. 29 kifli
hakk›ndaki ölüm cezas› TCY’nin 125. maddesi, 41
kifli hakk›ndaki ölüm cezas› TCY’nin 146. maddesi,
43 kifli hakk›ndaki ölüm cezas› da adli suçlar
nedeniyle verildi.

TCY’nin 125. maddesi uyar›nca ölüm cezas›na
mahkum edilenlerin adlar› flöyle:

Nizamettin Özo¤lu, Mehmet Sait Dayan, Sinan ‹yit,
Aslan Kaya, Abdurrahim Akalp, Yusuf Akbaba, Türkan
‹pek, Mehmet Darga, Celal Türk, Salih Gün, Zübeyir
Paksoy, Yusuf Çabuk, Hüseyin Güçlü, Bayram
Kaymaz, Fikri Demir, Nihat Ya¤›z, Mehmet Emin
Çeçi, Cumali Karasu, Enver Özer, Ahmet Güven,
Kadri Sönmez, Ramazan Akda¤, Nadir Kalkan, Vefa
Kartal, Ramazan K›z›lda¤, fieyhmuz Poyraz, fiemdin
Sak›k, fiahin Gümüfl, Nuri Akbulut

TCY’nin 146. maddesi uyar›nca ölüm cezas›na
mahkum edilenlerin adlar› flöyle:

Ali Osman Köse, Rabbena Hanedar, Hasan fiahingöz,
Ali Nazik, Selmani Özcan, Cemal Çakmak, Kemal
Gömi, Ali Teke, Lütfi Topal, Ali Tekin, Muhsin Erbafl,
Harun Gülbafl, Bekir Ç›nar, Erol Sar›kaya, Ahmet
Turan K›l›ç, Kenan Kale, Harun Y›ld›z, Zafer Yelok,
Yunus Karatafl, Halil ‹brahim Düzbiçer, Ömer Faruk
Gez, 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, Faruk
Ceylan, 

Adli suçlar nedeniyle ölüm cezas›na mahkum
edilenlerin adlar› flöyle:

Seyfettin Uzundiz, Bekir Gedik, Yakup Karaca, Halil
Y›ld›r›m, Taner Keleflo¤lu, Murat Katra¤, ‹smail
Özdemir, Coflkun Öztürk, Hasip Mehmet Atay, Kadir
fiahin, Mürsel Girgin, Aziz Varkan, Nadir fienol, Halil
Günefl, Celal Atalay, Birsen Güngören, Yaflar Akan
(Askeri Mahkeme), Cüneyt Erengül (Askeri Mahkeme),
Adil ‹nand›, Mehmet Pesci, ‹brahim Ç›nar, Burhanettin

Duman (iki ayr› dosyadan), Ali Azakl›, Mustafa Naml›,
Ali Sezgin, Ça¤atay Çelikel, Mehmet Babür (Askeri
Mahkeme), Süleyman Güney, Erdem Berber, Harun
Aslan, Ali Aslan, Zülküf Almal›, Sami Akyürek, Ömer
Gök, Ramazan Koban, Levent Makbutlar, Metin
M›c›k, Taci Nergis, Resul Köse, Mutlu Ak›n, Abdullah
Aksel, Mehmet Ayhan Ulufl, Tuncay Çak›r, 

Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne adayl›k sürecinde
gerçeklefltirece¤i düzenlemeleri içeren Ulusal Program
19 Mart günü aç›kland›. Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi’nde
k›sa vadeli hedefler aras›nda yer alan ölüm cezas›yla
ilgili moratoryumun sürdürülmesi talebi, ulusal
programda orta vadede yer ald›. Belgede, ölüm
cezalar›n›n yerine getirilmesi karar›n›n TBMM’nin
yetkisinde oldu¤u hat›rlat›larak, “Ölüm cezas›n›n
kald›r›lmas› hususu, TBMM taraf›ndan orta vadede ele
al›nacakt›r” denildi. 

Baflbakan Yard›mc›s› Mesut Y›lmaz da, 21 Mart günü
gazetecilere yapt›¤› aç›klamada, ölüm cezas›na iliflkin
düzenlemenin 1 ile 5 y›l aras›nda mutlaka yap›lmas›
gerekti¤ini söyledi. Y›lmaz, “Orta vade, bir senenin
üstünde bir vade ama bunun azami s›n›r› 5 y›la
kadard›r. Çünkü o zaman AB’nin geniflleme
takvimiyle çelifliyor. Bunu mümkün oldu¤u kadar bir
y›l ile 5 y›l aras›nda en k›sa süreye indirmemiz laz›m”
dedi. 

Ölüm cezas›n›n tüm dünyada kald›r›lmas› amac›yla
Haziran ay›nda Strasbourg’da düzenlenen kongrede
konuflan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Walter
Scwimmer, “Avrupa Konseyi üyeleri Türkiye ve
Rusya’dan, idam cezalar›n› kald›rmalar›n› ve 6.
protokolü onaylamalar›n› istiyor” dedi. Ölüm
cezas›n›n kald›r›lmas› amac›yla Türkiye’de de bir
kampanya bafllatmak için koflullar› araflt›rd›klar›n›
söyleyen Scwimmer, Avrupa Konseyi taraf›ndan 1982
y›l›nda düzenlenen 6. protokolün, dünyada ölüm
cezas›n›n kald›r›lmas›na iliflkin ba¤lay›c› niteli¤i olan
tek uluslararas› belge oldu¤una dikkat çekti. 

22 Haziran günü biten kongre sonunda, tüm ülkelere
ölüm cezas›n› kald›rmalar› ça¤r›s›nda bulunan bir
bildiri yay›mland›. Bildiride, Avrupa Konseyi
ülkelerinden Türkiye, Rusya ve Ermenistan’dan, ölüm



cezas›n›n kald›r›lmas›na iliflkin Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleflmesi’nin 6 nolu protokolünü imzalamalar›
istendi. Kongrede aç›klanan rakamlara göre, dünyada
halen 86 ülkede ölüm cezas› uygulan›yor ve 2000
y›l›nda 1457 kifli idam edildi. 

Türkiye’nin, Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri Kofi
Annan’›n 2000 y›l›nda düzenlenen ‘Milenyum Zirvesi’
öncesinde yapt›¤› ça¤r›ya uyarak imzalad›¤› iki
Birleflmifl Milletler (BM) sözleflmesini y›l içinde
onaylamad›. “‹kiz sözleflmeler” olarak bilinen BM
Medeni ve Siyasi Haklar Sözleflmesi (MSHS) ile
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleflmesi’nin
(ESKHS) nas›l onaylanaca¤›, hangi maddelerine
çekince konulaca¤› (Türkiye’nin MSHS’nin ilk
maddesinde yer alan ‘halklar›n kendi kaderlerini tayin
hakk›’ maddesini, ‘üniter devlet’ anlay›fl›yla
s›n›rland›rmas› bekleniyor) da belli olmad›.

MSHS’nin 6. maddesinde yer alan “yaflama hakk›”
tan›m› nedeniyle sözleflmenin onaylanmas›
durumunda ölüm cezas›n›n tümüyle ortadan kalkmas›
gündeme gelecek. Maddenin ikinci f›kras›nda “Ölüm
cezas›n› kald›rmam›fl ülkelerde ölüm hükmü, ancak
suçun ifllendi¤i anda yürürlükte olan yasalara uygun
olarak ve Soyk›r›m Suçunun Önlenmesi ve
Cezaland›r›lmas› Sözleflmesi (Türkiye bu sözleflmeye
taraf olan ilk ülkelerden biri) hükümlerine ayk›r›
olmamak flart›yla en a¤›r cürümlere verilir” hükmü yer
al›yor. 

Anayasa De¤iflikli¤i

Anayasa’n›n baz› maddelerinin de¤ifltirilmesine iliflkin
kanun teklifinin Eylül ay›nda TBMM Genel Kurulu’nda
kabul edilmesiyle birlikte ölüm cezas› k›smen
kald›r›ld›. Baflbakan Bülent Ecevit, Baflbakan
Yard›mc›lar› Mesut Y›lmaz, Devlet Bahçeli ve 288
milletvekilinin imzas› ile verilen “Türkiye Cumhuriyeti
Anayasas›’n›n Baz› Maddelerinin De¤ifltirilmesi
Hakk›nda Kanun Teklifi”nin kabul edilmesiyle
Anayasa’n›n 38. maddesine 2 “Savafl, çok yak›n savafl
tehdidi ve terör halleri d›fl›nda ölüm cezas›
verilemez”, “Kanuna ayk›r› olarak elde edilmifl
bulgular, delil olarak kabul edilemez” ve “Hiç kimse,
yaln›zca sözleflmeden do¤an bir yükümlülü¤ü yerine
getirememesinden dolay› özgürlü¤ünden
al›konulamaz” f›kralar› eklendi.

Yasa teklifinin görüflülmesi s›ras›nda, teklifte yer alan
“Genel müsadere cezas› ile savafl, yak›n savafl ve terör
suçlar› halleri d›fl›nda ölüm cezas› verilemez”
biçimindeki f›kra “savafl, çok yak›n savafl tehdidi”
olarak de¤ifltirildi.

Anayasa de¤iflikli¤inin Anayasa Komisyonu’nda
görüflülmesinden önce yaflanan tart›flmalar s›ras›nda
ölüm cezas›na iliflkin de¤iflikli¤in tekliften ç›kar›lmas›
gündeme geldi. Ölüm cezas›n›n anayasada de¤il,
TCY’de düzenlenmesini gündeme getiren Adalet
Bakan› Hikmet Sami Türk, bu önerisini hükümet

orta¤› partilerin liderlerine iletti. Ölüm cezas›n›
s›n›rland›ran bir hükmün konulmas› durumunda
anayasada idam›n meflrulaflt›r›laca¤›n› vurgulayan
Türk, TCY tasla¤›nda konunun düzenlendi¤ini,
Türkiye’nin Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi ek 6.
protokolünü, çekince koyarak imzalamas› durumunda
sorun kalmayaca¤›n› belirtti. 

Ancak ölüm cezas› tekliften ç›kar›lmad› ve Anayasa
Komisyonu’nda 19 Eylül günü yap›lan görüflmelerde
teklif kabul edildi. Ancak, teklife eklenen bir geçici
madde ile özellikle PKK lideri Abdullah Öcalan
hakk›ndaki ölüm cezas› karar›n›n infaz yolu aç›k
tutuldu. Geçici maddenin, B f›kras›na göre, Meclis’e
beflte üç ço¤unlukla af ç›karma yetkisi veren
Anayasa’n›n 87. maddesindeki de¤iflikli¤in yürürlük
tarihinden önce devlete karfl› ifllenen suçlarda
(Anayasa’n›n 14. maddesindeki fiillerin)
uygulanmayaca¤› hükme ba¤land›.

Anayasa de¤iflikli¤i ile ölüm cezas› kararlar›n›n ve
ölüm cezas› istemiyle aç›lan davalar›n durumu
belirsizleflti. TBMM, TCY’nin ölüm cezas› öngören
maddelerinde düzenleme yapana kadar bu belirsizlik
sürecek. 

Bu arada Anayasa Mahkemesi, Anayasa de¤iflikli¤i
do¤rultusunda “adam öldürme suçuna” ölüm cezas›
verilmesini öngören TCY’nin 450. maddesindeki ilgili
hükmün iptal istemini esastan görüflecek. Anayasa
Mahkemesi, Mardin 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nin,
450. maddedeki “…fail idam cezas›na mahkûm
edilir” ibaresinin iptali istemiyle yapt›¤› baflvuruda ilk
incelemeyi 3 Ocak günü yapt›. Mahkeme, baflvuruyu
esastan görüflmeye karar verdi. Anayasa’n›n 38.
maddesine yap›lan eklemeyle, “terör, savafl ve yak›n
savafl tehdidi” halleri d›fl›nda ölüm cezas› verilmemesi
hükme ba¤lanm›flt›.

Yarg›tay 1. Ceza Dairesi de, “Anayasa de¤iflikli¤i ile
ölüm cezas›na s›n›rlama getirilmesi” nedeniyle Konya
2. A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan verilen bir ölüm
cezas› karar›n› bozdu. Mahkemenin TCY’nin 450/7.
maddesi uyar›nca verdi¤i ölüm cezas› karar›n› yerinde
bulan Yarg›tay 1. Ceza Dairesi’nin bozma karar›nda
flöyle denildi: 
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2 Maddenin halen yürürlükte olan flekli flöyle:
Madde 38 - Kimse, ifllendi¤i zaman yürürlükte bulunan kanunun suç
saymad›¤› bir fiilden dolay› cezaland›r›lamaz; kimseye suçu iflledi¤i
zaman kanunda o suç için konulmufl olan cezadan daha a¤›r bir ceza
verilemez. 
* Suç ve ceza zamanafl›m› ile ceza mahkumiyetinin sonuçlar›
konusunda da yukar›daki f›kra uygulan›r. 
* Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla
konulur. 
* Suçlulu¤u hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu say›lamaz. 
* Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yak›nlar›n› suçlayan bir
beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz. 
* Ceza sorumlulu¤u flahsidir. 
* Genel müsadere cezas› verilemez. 
* ‹dare, kifli hürriyetinin k›s›tlanmas› sonucunu do¤uran bir müeyyide
uygulayamaz. Silahl› Kuvvetlerin iç düzeni bak›m›ndan bu hükme
kanunla istisnalar getirilebilir. 
* Vatandafl, suç sebebiyle yabanc› bir ülkeye geri verilemez.
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Rona Aybay (www.tv8dergi.com.tr)

Türkiye’de Ölüm Cezas›n› Kald›rman›n K›sa ve Basit Yolu: 6 Say›l› Protokolü Onaylamak!

Ölüm cezas›n›n Türk yasalar›ndan ç›kar›lmas› konusunda tart›flmalar sürüp gidiyor ama yak›n gelecekte bir sonuç al›nacak
gibi görünmüyor. Siyasetçilerimiz, birçok baflka sorunda oldu¤u gibi bu konuda da, uzmanlar›n uyar›lar›na uzun y›llar kulak
t›kad›lar. Ard›ndan, Avrupa Konseyi’nin bask›s›yla, mahkemelerce verilip kesinleflmifl ölüm cezalar›n› “fiilen” uygulamama
yolunu seçtiler; sonra da Abdullah Öcalan’›n yarg›lan›p ölüm cezas› almas› ve Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin, cezan›n
uygulanmas›n›n durdurulmas› yolunda tedbir karar› vermesi üzerine iyice telaflland›lar. Öte yandan, ölüm cezas›n›n
yasalar›m›zda yer almas›, kimi san›klar›n Avrupa ülkelerinden “suçlular›n iadesi” yoluyla Türkiye’ye getirilmesine de engel
oluyor. Haklar›ndaki ölüm cezas› kesinleflmifl onlarca kiflinin dosyas›, y›llard›r T.B.M.M. komisyonlar›nda bekletiliyor. Bu
bekleyifl, ça¤dafl hukuk aç›s›ndan zaten kabul edilmez bir ceza olan ölüm cezas›ndan da daha a¤›r bir ceza oluflturuyor.
Ölüm cezas›n› kabul edip uygulam›fl hukuk sistemlerinde bile bu böyle... Çünkü ölüm cezas›na çarpt›r›lan da, o cezay› veren
de, uygulayan da er geç ölece¤ine göre burada önemli olan, ölümün kendisi de¤ildir. Ölüm cezas›n› “ceza” yapan fley, ölüme
mahkum edilen belli bir kiflinin, baflkalar›nca ölümüne karar verilmifl oldu¤unu bilmesi ama “infaz”›n zaman›n› bilmemesi;
yani “öldürülmeyi bekleyifltir”. Bu bekleyiflin zalimli¤i, ölüm cezas›n›n “insanl›k d›fl›” say›lmas›n› gerektiren nedenler
aras›nda bu belki de en baflta geleni.

Son zamanlarda, çeflitli çevrelerde Anayasa de¤iflikli¤i önerileri için çal›flmalar yap›ld›¤› görülüyor. Bunlar›n bir bölümü,
“1982 Anayasas›” denilen metnin baz› hükümlerinin de¤ifltirilmesine yönelik, kimisi ise, bütünüyle yeni bir Anayasa
yap›lmas›n› öngörmekte. Bu çal›flmalarda, ölüm cezas›n›n Türk hukukundan ç›kar›lmas› yolunda öneriler var. Ayr›ca, Türk
Ceza Kanunu’nu de¤ifltirmeye yönelik yeni Tasar›da da, ölüm cezas›na yer verilmemifl bulunuyor. Ama, gerek Anayasa
de¤iflikli¤i, gerek yeni Ceza Kanununun kabulü hiç de öyle k›sa zamanda sonuç verecek konular de¤il. Aylar, belki de y›llar
geçmesi gerek bunlar›n gerçekleflmesi için. 

Oysa, Türk Hukukundan ölüm cezas›n› ç›karman›n, çok k›sa ve basit bir yolu var: Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’ne Ek 6
say›l› Protokolün Türkiye taraf›ndan imzalan›p, onaylanmas›! 1983 y›l›nda imzaya aç›lan ve bugün Avrupa Konseyi üyesi 41
devletin 36’s› taraf›ndan onaylanm›fl bulunan bu Protokolün Girifl bölümünde flu husus belirtilmifl: “Avrupa Konseyi üyesi
devletlerin bir ço¤unda görülen geliflmelerin, ölüm cezas›n›n kald›r›lmas› yolunda genel bir e¤ilimi ifade etti¤i göz önünde
bulundurularak...”

Alt›nc› Protokol, birinci maddesiyle flu hükmü getiriyor: “ölüm cezas› kald›r›lm›flt›r. Hiç kimse bu cezaya çarpt›r›lamaz ve
idam edilemez”. Ancak ikinci madde, Protokolü onaylayan devletlere, savafl halinde ya da yak›n savafl tehlikesi zaman›nda
ifllenen eylemler için ölüm cezas› öngörme olana¤› tan›yor. Bu maddeye göre, Alt›nc› Protokolü onaylayan devletler, bu
durumlarda uygulanabilecek yasa hükümlerini Avrupa Konseyi Genel Sekreterli¤i’ne bildirerek ölüm cezas›n› uygulama
yetkisini sakl› tutabilecek. Bunun için, hangi yasan›n hangi maddesini uygulama yetkisinin sakl› tutuldu¤unun aç›kça
bildirilmesi gerekiyor. Avrupa Konseyi’ne üye 41 devlet aras›nda, Alt›nc› Protokolü imzalamam›fl durumda sadece iki devlet
var: Arnavutluk ve Türkiye!

Gürcistan, Polonya ve Rusya ise, imzalam›fl ama henüz onaylamam›fl durumda. 36 ülke ise, Alt›nc› Protokolü onaylam›fl yani
kendi ülkelerinde, bar›fl zaman›nda ölüm cezas›n› kesin olarak kald›rm›fl durumda. Bu devletler flunlar: Almanya, Andorra,
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, H›rvatistan, ‹ngiltere (Birleflik Krall›k), K›br›s (Rum Yönetimi), Çek Cumhuriyeti, Danimarka,
Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Macaristan, ‹rlanda, ‹talya, ‹zlanda, Letonya, Lihtenstayn, Litvanya, Lüksemburg,
Malta, Moldova, Ukrayna, ‹spanya, ‹sveç, ‹sviçre, Makedonya, Norveç, Portekiz, Romanya, San Marino, Slovakya, Slovenya,
Yunanistan.

Alt›nc› Protokol, yukar›da da belirtti¤imiz gibi, savafl hallerinde ya da yak›n savafl tehlikesi zaman›nda ölüm cezas›
uygulamas›na olanak tan›yor.

Haks›z olarak, K›br›s’›n tamam›n› temsil etti¤i sav›nda olan K›br›s Rum Yönetimi (Güney K›br›s Cumhuriyeti), Avrupa Birli¤i
üyeli¤i için yapm›fl oldu¤u baflvuruyu güçlendirmek için olsa gerek, bu y›l›n Ocak ay›nda Protokolü onaylam›fl. Ama, Avrupa
Konseyi’ne yapt›¤› bir bildirimle; savafl s›ras›nda silahl› kalk›flma, isyan, düflmana yard›m etme ve bilgi verme, bir komutan›n
elinden gelen herfleyi sonuna kadar yapmadan düflmana teslim olmas› gibi belli suçlardan mahkum olanlara ölüm cezas›
verilebilmesini öngören kendi Askeri Ceza ve Usul Kanunu’nun ilgili hükümlerini sakl› tuttu¤unu belirtmifl. 

Alt›nc› Protokolü onaylam›fl baflka devletlerin de yapm›fl olduklar› benzeri bildirimler var. Türkiye’nin de ayn› yolu seçmesine
hiçbir engel yok. Türkiye Alt›nc› Protokolü onaylarken, savafl hallerinde ya da yak›n savafl tehlikesi zamanlar›nda belli suçlar
için ölüm cezas› uygulama yetkisini sakl› tuttu¤unu belirtebilir. Böylece, ulusun ölüm kal›m günleri yaflad›¤› savafl
dönemlerinde, yurt savunmas› için insanlar can verirken, mahkemelerin belli suçlar için ölüm cezas›na hükmedebilmelerine
olanak tan›nm›fl olur. Alt›nc› Protokol, buna engel de¤il. Görüflüme göre, Hükümetin bu konuda derhal yapmas› gereken fley,
Alt›nc› Protokolü imzalamakt›r. Hükümet karar verirse; bu imza, bir günlük ifltir. Bunun ard›ndan, onaylanman›n uygun
bulunmas›na iliflkin kanunun TBMM’nce kabulü gerekirse de, Alt›nc› Protokolün imzalanm›fl olmas›, ölüm cezas›na
çarpt›r›lm›fl kifliler aç›s›ndan bugünkünden çok daha “hukuki” ve sa¤lam bir güvence oluflturacakt›r. Böylece, ölüm cezas›
kesinleflmifl kiflilerin, infaz konusunda y›llarca süren bir belirsizlikte kalmalar› gibi, ça¤dafl hukukça kesinlikle kabul edilmez
bir durumda b›rak›lmalar›na da son verilmifl olacakt›r. 



“Cezan›n TCY’nin 450/7 maddesi ile belirlenmifl
olmas›, 17 Ekim 2001 tarihinde yay›mlanarak
yürürlü¤e giren ve Anayasa’n›n 38. maddesine ‘Savafl,
çok yak›n savafl tehdidi ve terör suçlar› halleri d›fl›nda
ölüm cezas› verilemez’ hükmünü ekleyen 4709 say›l›
yasan›n öngördü¤ü normlar disiplini karfl›s›nda,
TCY’nin 2/2 maddesinin (Bir cürüm veya kabahatin
ifllendi¤i zaman›n kanunu ile sonradan neflir olunan
kanunun hükümleri birbirinden farkl› ise failin lehinde
olan kanun tatbik ve infaz olunur.) lafz› ve ruhu
itibar›yla yasan›n 450. maddesince temel ceza olarak
verilebilecek ölüm cezalar›n›n anayasal geçerlili¤inin
kalmamas›, TBMM’ce ceza yasalar›nda yap›lacak
zorunlu uyarlama ve de¤iflimler gözetilerek san›¤›n
öldürme suçuyla ilgili olmak üzere yerel mahkemece
yeniden hüküm kurulmas› zorunlulu¤unun do¤mas›
nedeniyle hükmün bozulmas›na karar verildi.”

Bal›kesir A¤›r Ceza Mahkemesi de, 6 Nisan günü
Bal›kesir’in Susurluk ilçesinde Afflar S›la Çald›ran (11)
adl› çocu¤u öldürdü¤ü iddia edilen Recep ‹pek adl›
kiflinin yarg›land›¤› davada, “TCY’nin 450.
maddesinde öngörülen ölüm cezas› kald›r›ld›¤›” için
bu konuda yasal düzenleme yap›lana kadar
beklenmesine karar verdi.

Ölüm Cezas› Kararlar›

Adana DGM’de “Hizbullah üyesi olduklar›” iddias›yla
yarg›lanan 49 kifliden Nurettin Üdürgücü, Bekir
Tanr›kulu ve Burhan Çevik, TCY’nin 146. maddesi
uyar›nca ölüm cezas›na mahkum edildi. 20 Mart günü
sonuçlanan davada, DGM san›klardan 27’sine de 12
y›l 6 ay hapis cezas› verdi. Davada, 19 san›k
hakk›nda beraat karar› verildi. 

“Radikal ‹slamc› ‹BDA/C örgütünün lideri” oldu¤u
iddias›yla yarg›lanan Salih ‹zzet Erdifl (Salih
Mirzabeyo¤lu), Sadettin Ustaosmano¤lu, Mehmet
Faz›l Aslantürk ve Hüsnü Göktafl hakk›nda aç›lan
dava, 2 Nisan günü ‹stanbul DGM’de sonuçland›.
Erdifl’in avukat› Ahmet Arslan, müvekkilinin polis
ifadesini mahkemede kabul etmedi¤ini belirtti ve Erdifl
hakk›nda ciddi ve somut delil bulunmad›¤›n› söyledi.
Salih ‹zzet Erdifl’in “fikir adam›” oldu¤unu savunan
Arslan, “Mevcut düzeni benimsememek, laik düzenin
taraftar› olmamak suç de¤ildir” dedi. Daha sonra
karar›n› aç›klayan ‹stanbul DGM, Erdifl’i TCY’nin 146.
maddesi uyar›nca ölüm, Sadettin Ustaosmano¤lu ve
Mehmet Faz›l Aslantürk’ü de “yasad›fl› örgüt üyesi
olmak” suçundan TCY’nin 168. maddesi uyar›nca
18’er y›l hapis cezas› verdi. “Yasad›fl› örgüte yard›m”

suçundan yarg›lanan tutuksuz san›k Hüsnü Göktafl’›n
dosyas› ise fiartla Sal›verilme Yasas› uyar›nca
ertelendi. 

Erdifl ve ‹BDA/C davalar›ndan yarg›lanan 52 kifli
hakk›nda ‹stanbul Metris Cezaevi’nde 5 Aral›k 1999
tarihinde ç›kan olaylar nedeniyle aç›lan dava da
Bak›rköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sürüyor.

Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, Salih ‹zzet Erdifl’e
(Salih Mirzabeyo¤lu) “radikal ‹slamc› ‹BDA/C
örgütünün lideri” oldu¤u iddias›yla verilen ölüm
cezas›n›n onanmas›n› istedi. Baflsavc›l›¤›n
tebli¤namesinde Sadettin Ustaosmano¤lu ve Mehmet
Faz›l Aslantürk’ün cezalar›n›n da onanmas› istendi. 

Yarg›tay 9. Ceza Dairesi, Salih ‹zzet Erdifl’e verilen
ölüm cezas› karar›n› 26 Aral›k günü bozdu. Bozma
karar›, “‹stanbul DGM’nin gerekçeli karar›nda Salih
‹zzet Erdifl’in kimlik bilgilerinin k›sa yaz›lmas›, hüküm
f›kras›n›n yaz›lmamas› ve hüküm f›kras›n›n yer ald›¤›
duruflma tutana¤›n›n mühürlenmemesi” gerekçeleriyle
usulden al›nd›. Yarg›tay, ölüm cezas› karar› usulden
bozuldu¤u için hapis cezas›na mahkum edilen
Sadettin Ustaosmano¤lu ve Mehmet Faz›l Aslantürk
hakk›nda karar vermedi. Yarg›tay, Hüsnü Göktafl
hakk›nda fiartla Sal›verilme Yasas› uyar›nca verilen
erteleme karar›n›n temyiz istemini ise reddetti. 

“PKK üyesi olduklar› ve Mardin’in K›z›ltepe ilçesinde
20 Haziran 1999 tarihinde kaymakaml›k binas›
önündeki polis koruma noktas›na silahl› sald›r›
düzenleyerek fiahin Karasakal adl› polisi öldürdükleri,
7 polisi de yaralad›klar›” iddia edilen Abdullah Oral,
Cuma Tan›rgan ve Mehmet Salih Yaflas›n’›n
yarg›land›¤› dava 13 Nisan günü sonuçland›.
Diyarbak›r DGM, san›klar› ölüm cezas›na mahkum
etti.

“DHKP-C üyesi olduklar› ve 7. Cumhurbaflkan› Kenan
Evren’e suikast düzenlemeyi planlad›klar›” ileri
sürülen 4 kifli hakk›nda aç›lan dava 8 May›s günü
‹stanbul DGM’de sonuçland›. DGM, Ercan Kartal’a,
TCY’nin 146/1. maddesi uyar›nca ölüm, Berkan
Abatay ve Fadime Bafltu¤ “yasad›fl› örgüt üyesi
olduklar›” gerekçesiyle 15’er y›l hapis cezas› verdi.
DGM, ‹lhan Uçar’a ilk yarg›lamada verilen 3 y›l 9 ay
hapis cezas›n› fiartla Sal›verilme Yasas› uyar›nca
erteledi. Yarg›tay, Aral›k ay›nda karar› onad›. 

22 Nisan 1999 tarihinde sonuçlanan davada,
haklar›nda ölüm cezas› istenen Abatay ve Bafltu¤’a
“yasad›fl› örgüte üye olduklar›” gerekçesiyle 12 y›l 6
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‹dam cezas›, yaln›z bar›fl dönemleri bak›m›ndan -o da k›smen- kald›r›ld›. De¤ifliklikten sonra da ‘terör suçlar›’ için idam
verilebilecek. Oysa, Türk mevzuat›nda terör suçu olarak tan›mlananlar›n bir k›sm› asl›nda örgütlenme ve düflünce suçlar›.
Ayr›ca, mevzuattaki ‘terör’ tan›m› da teknik hukuk gereklerine uygun, nötr bir tan›m olmay›p, büyük ölçüde resmi-ideolojik
kayg›lar›n etkisiyle biçimlendirilmifltir. Bu yüzden, de¤ifliklikten sonra bile hâlâ gerçekte terör niteli¤inde olmayan
faaliyetlerden (yay›n, konuflma, bir araya gelme) dolay› idam cezas› verilebilecek. Yani, idam cezas› bar›fl döneminde bile
istisnai bir müeyyide de¤il. (Radikal 18 Ekim 2001) 



ay, ‹lhan Uçar’a “yasad›fl› örgüte yard›m etti¤i”
gerekçesiyle 3 y›l 9 ay hapis cezas› verilmiflti.
Hakk›nda ölüm cezas› istenen Ercan Kartal ile Filiz
Gencer, fierif Minaz ve Canan Ferai Köker adl›
san›klar ise beraat etmiflti. Yarg›tay, Kartal hakk›nda
verilen beraat karar› ile Berkan Abatay ve Fadime
Bafltu¤’a verilen hapis cezalar›n› bozmufl, Uçar
hakk›ndaki hapis cezas› ile Filiz Gencer, fierif Minaz
ve Canan Ferai Köker hakk›ndaki beraat kararlar›n›
onam›flt›.

Antalya’da 9 Nisan günü Sibel Nefer (11) adl› çocu¤u
öldürdü¤ü gerekçesiyle yarg›lanan Ercan Tar›kç›, 25
Haziran günü Antalya 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
yap›lan ilk duruflmada ölüm cezas›na mahkum edildi.

Halen Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’nde ölüm
orucunu sürdüren Hakk› Alphan, 17 A¤ustos günü
Malatya DGM’de sonuçlanan davada “T‹KKO
yöneticisi oldu¤u” iddias›yla ölüm cezas›na mahkum
oldu.

Mu¤la’n›n Milas ilçesinde 21 Ocak günü “h›rs›zl›k
için girdi¤i evde eski ‹çiflleri Bakan› Nahit
Mentefle’nin akrabalar› Y›ld›z Mentefle (67) ve Beysun
Mentefle’yi (20) öldürdü¤ü” gerekçesiyle yarg›lanan
Yüksel Kocagöz, Mu¤la A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 13
Eylül günü yap›lan duruflmada ölüm cezas›na
mahkum edildi.

3 Kas›m 2000 tarihinde Mu¤la’n›n Marmaris ilçesinde
Nilgün Koflar adl› kad›n› tecavüz edip öldürdükleri
gerekçesiyle yarg›lanan Aytaç fiahin, Ümit fiehirlio¤lu
ve Celal Türker adl› kifliler, Mu¤la A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde 5 Ekim günü yap›lan duruflmada,
ölüm cezas›na mahkum edildi. 

21 kifli hakk›nda “DHKP-C üyesi olduklar›” iddias›yla
aç›lan dava 27 Kas›m günü sonuçland›. ‹zmir
DGM’de yap›lan duruflmada, Yalç›n Hafç›, Süleyman
Erol ve Özlem Tafldemir ölüm cezas›na mahkum
edildi. ‹lk yarg›lamada ölüm cezas›na mahkum edilen
Vicdan fiahin ve Özlem Tafl’a ise ömür boyu hapis
cezas› verildi. ‹lk yarg›lamada ölüm cezas›na mahkum
edilen Gürsel Akmaz, 16 Nisan günü ölüm orucunda
öldü¤ü için hakk›ndaki dava ortadan kalkt›. Bülent
Ersoy ve Hatice Afl›k’› 15’er y›l hapis cezas›na
mahkum eden DGM, ilk yarg›lamada 3 y›l 9 ay hapis
cezas›na mahkum edilen Hac› Ahmet Akkaya, 5 y›l
hapis cezas›na mahkum edilen Ahmet Zencirci ile ilk
yarg›lamada beraat eden san›klar Erdem Albayrak,
Gülizar Ersoy, Yaflar Bilibay, ‹HD Denizli fiubesi eski
yöneticisi Sevgi Yamaç ve Hatice Akkaya hakk›ndaki
davan›n fiartla Sal›verilme Yasas› uyar›nca
ertelenmesine karar verdi. ‹lk yarg›lamada ‹smail
Payat, Ramazan Zencirci, Fizan Koç, Hüseyin
Serinkan, Osman Serinkan ve Ali ‹bin hakk›nda
verilen beraat karar› ise temyiz edilmemiflti. 

‹zmir DGM’de 31 May›s 2000 tarihinde sonuçlanan
davada verilen kararlar Yarg›tay taraf›ndan 5 fiubat

günü bozulmufltu. Dava, Denizli’nin Tavas ilçesi
Balk›ca köyünde 30 Kas›m 1998 tarihinde ç›kan bir
çat›flmada üç DHKP-C militan› ile Cumali Kaya adl›
erin ölümü üzerine düzenlenen operasyonlardan
sonra gündeme gelmiflti. 

“T‹KKO Karadeniz sorumlusu oldu¤u” iddias›yla
Ankara DGM’de yarg›lanan Ali Gülmez, 13 Aral›k
günü sonuçlanan davada Türk Ceza Yasas›’n›n 146.
maddesi uyar›nca ölüm cezas›na mahkum edildi.

Ölüm Cezas› ‹stemiyle Aç›lan ve Süren Davalar

Adana’da, kendisine tecavüz etti¤ini öne sürdü¤ü
kuzeni Mehmet Aslan’› (21) öldüren Gülten
Turaktekin (19), hakk›nda Adana Cumhuriyet Savc›l›¤›
taraf›ndan ölüm cezas› istemiyle dava aç›ld›. 

Diyarbak›r DGM Savc›l›¤›, Sadullah Özdemir adl› kifli
hakk›nda ölüm cezas› istemiyle dava açt›. Davada,
Özdemir’in “PKK’nin Diyarbak›r sorumlusu oldu¤u,
örgütlenme çal›flmas› yapt›¤› ve eylem emirleri
verdi¤i” iddia edildi. Diyarbak›r Büyükflehir Belediye
Baflkan› Feridun Çelik, Siirt Belediye Baflkan› Selim
Özalp ve Bingöl Belediye Baflkan› Feyzullah
Karaaslan’la birlikte yarg›lanan Sadullah Özdemir’in
30 Ocak günü yap›lan duruflmada tahliye edildi¤i,
ancak tahliye ifllemleri tamamland›ktan hemen sonra
cezaevi içinde gözalt›na al›nd›¤› ve yeniden
tutukland›¤› ö¤renildi. Özdemir’in avukat› Habibe
De¤er, müvekkilinin “suçun ifllendi¤i iddia edilen
tarihlerde cezaevinde oldu¤una” dikkat çekti.

‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›¤›, “5 kifliyi bo¤arak
öldürmekle” suçlanan Orhan Aksoy adl› kifli hakk›nda
5 kez ölüm cezas› istemiyle dava açt›. Dava, 2 Nisan
günü ‹stanbul 5. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde bafllad›. 

‹stanbul’da Ahmet Kurt, H›z›r Ali Murato¤lu adl›
kiflileri öldüren Ufuk Salih Hantal hakk›nda, ‹stanbul
Cumhuriyet Savc›l›¤› iki kez ölüm cezas› istemiyle
dava açt›.

Üsküdar Cumhuriyet Savc›l›¤›, operasyon s›ras›nda
Ümraniye Cezaevi’nde bulunan 399 mahkum
hakk›nda ölüm cezas› istemiyle dava açt›.
‹ddianamede mahkumlar›n “Cezaevi idaresine karfl›
isyan ç›karmak”, “‹syan ç›kararak birden fazla kifliyi
taammüden öldürmek”, “Patlay›c› madde imal
etmek”, “Silahl› müessir fiil” ve “6136 say›l› Ateflli
Silahlar Yasas›’na muhalefet” suçlar›ndan birer kez
ölüm ve 14 y›l 3’er ay ile 23’er y›l aras›nda hapis
cezas›na mahkum edilmeleri istendi.

fi›rnak’›n ‹dil ilçesi K›rca köyünde, korucular›n el
koydu¤u tarlalar›n› geri almak için dava açan köylüler
hakk›nda, yine korucular›n flikayeti üzerine ölüm
cezas› istemiyle aç›lan dava, 4 Mart günü Diyarbak›r
DGM’de bafllad›. Duruflmada ifade veren köylüler
Abdullah Örnek, Nurettin Ergün, Yusuf Bil, Mahsum
fiiflman ve Abdurrahman Üstün, may›n döflendi¤i
iddia edilen tarihlerde, göç ettikleri için köyde
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olmad›klar›n› anlatt›lar. DGM, köylüler hakk›nda
tahliye karar› verdi.

fi›rnak’›n Uludere ilçesine ba¤l› Ball› köyünde görev
yapan Cemil Kay›c›, Mehmet Kaya, Muhsin Kayar,
Abdullah Y›ld›r›m, Ahmet Kayar, Lezgin Kayar ve
Mehmet Var›fl adl› korucular hakk›nda “PKK’ye
yard›m ettikleri” iddias›yla aç›lan davaya 13 Mart
günü Diyarbak›r DGM’de devam edildi. Duruflmada
savunmalar›n› yapan korucular, suçsuz olduklar›n›
söylediler. Dava, korucular›n “PKK militanlar›na
malzeme ve bilgi sa¤lad›¤›, 6 Mart 1999 tarihinde
PKK militanlar›yla birlikte Ball› Köyü yak›nlar›ndaki
Ba¤l›ca bölgesinde askeri konvoya sald›r›
düzenleyerek bir aste¤men ve bir sivili öldürdükleri, 5
askeri de yaralad›klar›” iddias›yla aç›lm›flt›.
‹ddianamede, korucular›n TCY’nin 125. maddesi
uyar›nca ölüm cezas›na mahkum edilmesi
isteniyordu.

Aralar›nda PKK lideri Abdullah Öcalan’›n da
bulundu¤u 101 kifli hakk›nda ölüm cezas› istemiyle
aç›lan davaya, 26 Mart günü Ankara 8. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruflmada,
san›klardan Selahattin Eyyübü Karakeçili’nin avukat›
Vedat Aytaç, iddianamede müvekkiline isnat edilen
herhangi bir eylem bulunmad›¤›n›, isim benzerli¤i
nedeniyle Karakeçili’nin dosyaya dahil edildi¤ini ifade
etti. Mahkeme, PKK lideri Abdullah Öcalan’›n
ifadesinin Mudanya Asliye Ceza Mahkemesi
taraf›ndan ‹mral› Adas›nda al›nmas›na karar verdi. 17
May›s günü yap›lan duruflmada ifadesi al›namayan
san›klardan Y›lmaz Sümer hakk›nda g›yabi tutuklama
karar› verildi.

RP Genel Baflkan› Necmettin Erbakan ile RP, MGV ve
MÜS‹AD yöneticilerinin de aralar›nda bulundu¤u 28
kifli hakk›nda aç›lan davaya 19 Mart günü Ankara
DGM’de devam edildi. Duruflmada esas hakk›nda
görüflünü aç›klayan DGM Savc›l›¤›, iddianamede
istenen cezalar› yineledi. MGV ve MÜS‹AD’›n
kapat›lmas› istenen iddianamede, RP eski Genel
Baflkan Yard›mc›s› Ahmet Tekdal ile eski
milletvekilleri fievki Y›lmaz, Hasan Hüseyin Ceylan ve
‹brahim Halil Çelik hakk›nda, TCY’nin 146. maddesi
uyar›nca ölüm cezas› isteniyor. Davada, 24 san›k
hakk›nda da TCY’nin 146/3 ve Terörle Mücadele
Yasas›’n›n 5. maddesi uyar›nca 7 y›l 6’flar aydan 22
y›l 6’flar aya kadar hapis cezas› isteniyor. 

Ankara Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, Tufan Do¤an adl› kifli
hakk›nda “Keçiören’deki bir çocuk park›nda S.K. adl›
çocu¤u tecavüz ettikten sonra öldürdü¤ü”
gerekçesiyle dava açt›. Davada, Do¤an’›n TCY’nin
450. maddesi uyar›nca ölüm cezas›na mahkum
edilmesi istendi.

9 fiubat günü ‹stanbul Laleli’deki bir ma¤azada
tezgahtar› öldürüp, h›rs›zl›k yapt›¤› iddia edilen
Moldova uyruklu Iurie Vulpe hakk›nda ölüm cezas›

istemiyle dava aç›ld›. ‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›¤›
taraf›ndan aç›lan davada, Moldova uyruklu Anastasia
Vulpe ve Olaksandr Nebosney ile Nizamettin Atefl,
Günayd›n Gürdal, Semir Gürdal hakk›nda da hapis
cezas› isteniyor. Dava, ‹stanbul A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde görülecek. 

2 Nisan günü Fatma Zehra Çuhac›o¤lu (22) adl›
kad›n› öldürdü¤ü iddia edilen Arif Bafl hakk›nda ölüm
cezas› istemiyle dava aç›ld›. Bafl, ‹stanbul 6. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yarg›lanacak. 

Edirne Kap›kule S›n›r Kap›s›’ndan Türkiye’ye 21 Aral›k
1997 tarihinde giren bir otobüste Ömer Balaban, o¤lu
Murat Balaban, Nedim Sevim, Bedri Kara, Halil
Alt›noy ve Ayhan F›nd›k’›n öldürülmesi olay›
nedeniyle aranan Selahattin Büyüköztekin 19 Nisan
günü Adana’da yakaland›. Büyüköztekin hakk›nda
ölüm cezas› istemiyle dava aç›lm›flt›.

29 Ocak günü ‹stanbul Florya’da çantas›n› çalmak
istedi¤i Demet Karaca adl› kad›n›n ölümüne neden
oldu¤u iddia edilen Kenan Garip ve Lokman Akkufl
adl› kifli hakk›nda ölüm cezas› istemiyle dava aç›ld›.
Demet Karaca, arabayla yan›na yaklaflarak çantas›n›
almak isteyen kapkaçç›lar taraf›ndan arabayla
sürüklenmifl ve 12 gün sonra hastanede ölmüfltü.

“T‹KKO üyesi olduklar›” iddia edilen 15’i tutuklu 31
kifli hakk›nda aç›lan davaya 23 May›s günü Adana
DGM’de devam edildi. Duruflma, Sincan F Tipi
Cezaevi’nde bulunan tutuklu san›klar›n ifadelerinin
al›nmas› için ertelendi. Davada, Yadigar Kuyu,
Demiral Yi¤italp, At›lcan Saday (ölüm orucunda
Wernicke-Korsakof hastas›), Rafet Ünal, Hasan Emre
ve Osman Kaan hakk›nda ölüm, di¤er 25 san›k
hakk›nda da 3 ile 12 y›l aras›nda de¤iflen hapis
cezalar› isteniyor.

Silivri’de 1996 y›l›nda kay›nvalidesini ve
kay›npederini öldüren Belgin Yüksel Hal›c›’ya verilen
36 y›l hapis cezas› Yarg›tay taraf›ndan “ölüm cezas›na
mahkum edilmesi” gerekti¤i görüflüyle bozuldu.
Bunun üzerine Hal›c›’n›n yarg›lanmas›na 30 May›s
günü Bak›rköy 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yeniden
baflland›.

“Türkiye Devrim Partisi (TDP) yöneticilerinden
oldu¤u” iddia edilen Burhan Bayram adl› kifli
hakk›nda ölüm cezas› istemiyle aç›lan davaya, 5
Haziran günü Erzurum DGM’de devam edildi.
Bayram, Piflmanl›k Yasas›’ndan yararlanmak istedi¤ini
söyledi.

‹stanbul Kad›köy Cumhuriyet Savc›l›¤›, Ebru Balkan ve
Ifl›k Balkan adl› k›z kardeflleri öldürmekle suçlanan
Tarkan Alt›nok, Hasan Hüseyin Akdo¤an, Ahmet
Kaplantan, Faruk Çiftçi ve g›yabi tutuklu Fikret Ayd›n
hakk›nda TCY’nin 450/5. maddesi uyar›nca ölüm
cezas› istemiyle dava açt›.

Sincar aflireti reisi Murat Sincar ve kardefli Davut
Sincar hakk›nda, ‹stanbul Bostanc›’da Sait Y›lmaz ve
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Mustafa Yanbul adl› kiflilerin öldürülmesi nedeniyle
dava aç›ld›. ‹stanbul DGM Savc›l›¤› taraf›ndan
haz›rlanan iddianamede, Sincar kardefllerin
“taammüden adam öldürmeye k›flk›rtma” iddias›yla
ölüm cezas›na mahkum edilmesi istendi. Davada,
Sincar kardefllerin annesi Selma Sincar ile Mehmet
Sayla¤ ve fievket Gürdap hakk›nda da hapis cezas›
isteniyor. ‹ki kiflinin öldürülmesi nedeniyle, cinayeti
iflledi¤i iddia edilen fiükrü Uyar ile 9 kifli hakk›nda
daha önce dava aç›lm›flt›.

PKK yöneticilerinden oldu¤u iddias›yla Moldova’dan
Türkiye’ye getirilen Cevat Soysal, SES eski yöneticisi
Ali Kandemir ve HADEP eski Genel Baflkan
Yard›mc›s› Osman Özçelik’in yarg›lanmas›na 19
Haziran günü Ankara DGM’de devam edildi.
Duruflmada ifade veren Soysal, emniyette yap›lan
sorgulamas› s›ras›nda aralar›nda DTP eski Genel
Baflkan› Hüsamettin Cindoruk’un da bulundu¤u çok
say›da kifli aleyhine ifade vermesinin istendi¤ini
söyledi.

Davan›n 21 A¤ustos günü yap›lan duruflmas›nda,
Cevat Soysal, “Ben bu mahkeme d›fl›nda bir yarg›
süreci oldu¤una inan›yorum. Söylediklerim zab›tlara
ya geçmiyor ya da yanl›fl geçiriliyor. Bütün bunlardan
sonra mahkemenin bir görüntü oldu¤unu, as›l yarg›y›
baflkalar›n›n yapt›¤›n›, karar› baflkalar›n›n verdi¤ini
düflünüyorum. ‘Seninle iflimiz bitmedi’ diyorlar. 10
Temmuz günü Batman’da kardeflim Ziya Soysal’›n
arac›na, içinde iki astsubay ile bir itirafç›n›n
bulundu¤u bir araç çarpm›fl. Kazada abim öldü. Karfl›
taraf kusurlu bulunmufl. Abim adeta bir trafik kazas›
süsü verilerek öldürüldü.” dedi.

26 Aral›k günü yap›lan duruflma, savunmalar›n
haz›rlanmas› ve karar›n aç›klanmas› için 24 Ocak
2002 tarihine ertelendi.

Davada, Cevat Soysal hakk›nda “bölücülük”
suçlamas›yla TCY’nin 125. maddesi uyar›nca ölüm
cezas› isteniyor.

fiiflli Cumhuriyet Savc›l›¤›, “‹stanbul Mecidiyeköy’de
bir taksi sürücüsünü öldürdü¤ü, bir taksi sürücüsünü
de yaralad›¤›” iddias›yla Nadir Pandul adl› kifli
hakk›nda ölüm cezas› istemiyle dava açt›.

“Yaklafl›k iki y›l önce ‹stanbul Bayrampafla’da
k›zkardeflinin bileziklerini çalarken kendisini gören iki
ye¤enini öldürdü¤ü” gerekçesiyle yarg›lanan ‹smiye
Akgöz adl› kad›n, Eyüp 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
10 A¤ustos günü sonuçlanan davada, iki kez ölüm
cezas›na mahkum edildi. 

Eyüp Cumhuriyet Savc›l›¤›, ‹stanbul Alibeyköy’de 16
Eylül günü o¤lunu öldüren Nevzat Kunter adl› kifli
hakk›nda ölüm cezas› istemiyle dava açt›.

fiiflli Cumhuriyet Savc›l›¤›, May›s ay›nda ‹stanbul
Kas›mpafla’da Kudrettin Gören adl› kiflinin
öldürülmesi nedeniyle, Seval Yurdayi¤it adl› kad›n
hakk›nda ölüm cezas› istemiyle dava açt›.

Çanakkale’de, Y›lmaz Yarenci adl› kifliyi öldürdükleri
gerekçesiyle Ömer Cumal› (19), Kerim Gezen (19) ve
Hayrettin K›rçiçek (22) adl› gençler hakk›nda ölüm
cezas› istemiyle aç›lan dava 26 Ekim günü Çanakkale
1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde bafllad›.

16 Temmuz günü Adana’da Abdullah Karabulut adl›
kifliyi öldürdü¤ü ileri sürülen A.G. (17) adl› genç
hakk›nda ölüm cezas› istemiyle dava aç›ld›. Dava,
Adana 3. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

‹fladam› Üzeyir Garih’i 25 A¤ustos günü öldürdü¤ü
iddia edilen Yener Yermez3 hakk›nda ölüm cezas›
istemiyle aç›lan dava, 9 Kas›m günü Eyüp 2. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde bafllad›. Mahkeme, Anayasa’da
yap›lan de¤ifliklikten sonra “Yermez hakk›nda ölüm
cezas› verilemeyece¤i” gerekçesiyle uyum yasalar›n›n
ç›kmas›n› beklemeye karar verdi.

fi›rnak’›n Uludere ilçesinde “PKK üyesi olduklar› ve
PKK’ye yard›m ettikleri” ileri sürülen 6’s› korucu 12
kifli hakk›nda aç›lan davaya 13 Kas›m günü
Diyarbak›r DGM’de devam edildi. Duruflma Avukat
Ejder Talay’›n savunmas›n› haz›rlamas› için 29 Ocak
2002 tarihine ertelendi. DGM, san›klardan Hamdullah
Salman’›n Piflmanl›k Yasas›’ndan yararlanma istemini
reddetti. Davada, Mustafa Ürek, Ömer Yaman, Kerem
Bilen ve Hamdullah Salman hakk›nda TCY’nin 125.
maddesi uyar›nca ölüm, tutuksuz yarg›lanan di¤er 8
san›k hakk›nda da TCY’nin 169. maddesi uyar›nca
hapis cezas› isteniyor.

‹stanbul Ba¤c›lar’da çantas›n› çalmak istedikleri
R›dvaniye Kahraman adl› kad›n› öldürdükleri iddia
edilen Sinan Demirkaya ve Erkan Çeliker hakk›nda
Aral›k ay›nda dava aç›ld›. Ba¤c›lar Cumhuriyet
Savc›l›¤› taraf›ndan haz›rlanan iddianamede,
san›klar›n ölüm cezas›na mahkum edilmesi istendi.

fi›rnak Balveren Belediye Baflkan› Sait Sidar ve
HADEP fi›rnak Merkez ‹lçe Sekreteri Mehmet
Yumak’›n aralar›nda bulundu¤u 7 kifli hakk›nda 26
Aral›k günü Diyarbak›r DGM’de devam edildi.

Duruflmada savunmas›n› yapan Avukat Zülal Erdo¤an,
Sait Sidar’›n evinde bulunan silahlar›n korucubafl›
oldu¤u için devlet taraf›ndan verildi¤ini söyledi.
Mehmet Yumak’›n avukat› Tahir Elçi de, müvekkilinin
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3 Yener Yermez, 4 Eylül günü Kayseri’de gözalt›na al›nd› ve 11 Eylül
günü tutukland›. Eyüp Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan haz›rlanan
iddianamede, Yermez’in “gasp amac›yla adam öldürmek” ve “iflledi¤i
suçu gizlemek ya da delillerini ortadan kald›rmak” iddialar›yla ölüm,
“gasp” iddias›yla da 20 y›ldan az olmamak üzere a¤›r hapis cezas›na
mahkum edilmesi istendi. 
Üzeyir Garih’in öldürülmesinden sonra 28 A¤ustos günü yay›nlanan
Trud adl› Rus gazetesinde yay›nlanan yaz›s›nda “Üzeyir Garih’i ‹srail
gizli servisi MOSSAD’›n öldürttü¤ünü” ileri süren Dimitar Rigudin, 4
Eylül günü Bulgaristan’da öldürüldü. Rigudin’in Türkiye s›n›r›
yak›nlar›ndaki Svilengrad kentinde öldürüldü¤ü ve cesedinin buraya
250 kilometre uzakl›ktaki Varna kentindeki evinin önünde bulundu¤u
belirlendi. Dimitar Rigudin yaz›s›nda, “MOSSAD, Amerikan merkezi
istihbarat örgütü CIA’ya rapor gibi kasetler haz›rlad›. Bu kasette,
Garih’in bafl›na bir fley gelirse, bizden uzaklaflt›¤› için gelir sözleri
kay›tl›yd›.” demiflti.



evinde yakaland›¤› iddia edilen silah›n ayn› gün
helikopterle Van’a götürülüp ekspertiz raporu
ç›kar›lmas›n›n mümkün olmad›¤›n› bildirdi. Davaya 5
Mart 2002 tarihinde devam edilecek. 

“Sait Sidar’›n, Balveren beldesi yak›nlar›nda bulunan
Milli Jandarma Karakol komutan› Yener Soylu’nun
PKK militanlar› taraf›ndan kaç›r›lmas›na yard›mc›
oldu¤u, PKK’nin onay› ve deste¤i ile belediye baflkan›
seçildi¤i” ileri sürülen iddianamede, Mehmet Yumak
ise ‹brahim Sidar adl› kifliyi öldürmekle suçlan›yor.
Davada, Mehmet Yumak ve ‹dris Tunç ölüm, di¤er

san›klar hakk›nda ise TCY’nin 168/2. maddesi
uyar›nca hapis cezas› isteniyor.

Adana’da 23 Ekim 2001 tarihinde icra ifllemi için
evine gelen Avukat Savafl Bedir ve icra memuru
Hasan F›nd›l’› öldüren Sedat Gözüküçük hakk›nda
ölüm cezas› istemiyle dava aç›ld›. Adana Cumhuriyet
Savc›l›¤› taraf›ndan haz›rlanan iddianamede,
Gözüküçük’ün TCY’nin 450/5. maddesi uyar›nca iki
kez ölüm cezas› istendi. Dava, 3 Ocak günü Adana 1.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde bafllad›.
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3.2. YARGISIZ ‹NFAZLAR4

T‹HV’nin belirlemelerine göre, 2001 y›l›nda güvenlik
görevlilerinin ev bask›nlar›, dur ihtar›na uymayanlara
atefl etme, çevreye rastgele atefl açma, gibi
uygulamalar› sonucunda 33 kifli yaflam›n› yitirdi. 

Bu tür olaylarda güvenlik güçlerine atefl aç›lmas›
sonucunda da 3 polis öldü. ‹stanbul Ümraniye’de bir
eve 11 May›s gecesi düzenlenen bask›nda silahl›
çat›flma ç›kt›. Çat›flmada, komiser yard›mc›s› Tevfik
Fikret Erciyes a¤›r yaraland›. Erciyes, 14 May›s günü
hastanede öldü. Evde bulunan Yüksel Akay, efli Yeter
Akay ve Hasan Tahsin Akgün ile Akay çiftinin bir ve
üç yafllar›ndaki iki çocu¤u gözalt›na al›nd›. Evde
bulunan bir kiflinin kaçmay› baflard›¤› ileri sürüldü. Bu
olay›n ard›ndan 19 May›s günü Milliyet gazetesinde,
“son günlerde düzenlenen operasyonlarda gözalt›na
al›nan 12 DHKP-C üyesinden birinin çat›flma s›ras›nda
evde oldu¤u” ileri sürüldü. Haberde, gözalt›na
al›nanlardan Hasan Çelik’in de, 1 Nisan gecesi
‹stanbul Bahçelievler Kocasinan’da Kürflat Ça¤›ran ve
Mehmet Sekman adl› polislerin öldürülmesi eylemine
kat›ld›¤› öne sürüldü. 

Operasyonlar sonucunda gözalt›na al›nanlardan,
Hasan Tahsin Akgün, Melek Akgün (Hasan Tahsin
Akgün’ün annesi), Yeter Akay, Yüksel Akay, P›nar
Kaya ve Mustafa Kaya tutukland›. 

Hasan Tahsin Akgün’ün, 4 Haziran 1999 tarihinde
“‹stanbul’da ABD Konsoloslu¤u’na sald›r› haz›rl›¤›
içinde olduklar›” iddias›yla öldürülen Cem Selçuk
Akgül’ün o¤lu oldu¤u anlafl›ld›.

Davut K›nay: Diyarbak›r’›n Ç›nar ilçesi Pembeviran
mezras›nda 4 fiubat günü düzenlenen operasyonda,
“teslim ol” ça¤r›s›na uymayan Davut K›nay adl› kifli
öldürüldü. Bask›ndan sonra üç kifli gözalt›na al›nd›.

X.X. (‹ranl›): 11 fiubat günü Van’›n Baflkale ilçesine
ba¤l› K›z›lca köyü yak›nlar›nda, ‹ran’dan kaçak
motorin getirdikleri ileri sürülen yaklafl›k 20 kiflilik bir
gruba askerler taraf›ndan atefl aç›ld›. Olayda ad›
ö¤renilemeyen bir kifli öldü, Nas›r Muhammedi (22)
ve Selim Abdali (25) adl› kifliler yaraland›. Gruptaki
di¤er kiflilerin ‹ran’a kaçt›¤› ö¤renildi.

Ahmet Y›ld›z: Ahmet Y›ld›z adl› kifli, 3 Mart günü
‹stanbul Esenyurt’ta jandarmalar›n “dur ihtar›”na
uymad›¤› gerekçesiyle öldürüldü. Ancak görgü
tan›klar›, “k›z kaç›rd›¤›” iddias›yla gözalt›na al›nmak
istenirken vuruldu¤u iddia edilen Ahmet Y›ld›z’›n,
Murat Tekin adl› uzman çavufl taraf›ndan kas›tl› olarak
öldürüldü¤ü bildirdiler. Görgü tan›klar›ndan Ahmet
Y›ld›z’›n çal›flt›¤› iflyerinin sahibi Güven Avflar, flunlar›
söyledi: 

“‹ki jandarma önce Ahmet’in evine gitmifl. Annesine
Ahmet’in yerini sormufllar. Anneyi al›p benim
dükkana geldiler. Ahmet, Yenikent’e mal yüklemeye
gitmiflti. Birlikte depoya gittik. Ahmet yumurta
yüklüyordu. Üzerinde sadece atlet vard›. Bizi
jandarmalarla birlikte görünce kaçmaya bafllad›.
Jandarmalar ve ben peflinden koflmaya bafllad›k.
Jandarma, Ahmet’e ‘dur’ diye seslendi. Ahmet ellerini
kald›rarak durdu. Uzman Çavufl Murat Tekin,
Ahmet’in yan›na gitti. ‹ddia edildi¤i gibi Ahmet
jandarmaya direnmedi. Bir bo¤uflma yaflanmad›.
Jandarma Ahmet’in kolunu büktü. S›rt›na silah› dayad›
bir el atefl etti. Kurflun s›rt›ndan girmifl, gö¤sünü delip
çenesini parçalay›p ç›km›fl. Hastanede ölmüfl.” 

Y›ld›z ailesinin avukat› Erkan Dere, Ahmet Y›ld›z’›
gözalt›na almaya, bir astsubay komutas›ndaki erler
yerine bir astsubay ve Uzman Çavufl Murat Tekin’in
gözalt›na almaya gitti¤ine dikkat çekerek Güven Avflar
d›fl›nda da görgü tan›klar› oldu¤unu bildirdi. Tekin’in
Büyükçekmece Cumhuriyet Savc›l›¤›’nda ifadesi
al›nd›ktan sonra serbest b›rak›ld›¤› bildirildi.

Ahmet Y›lmaz: Askerden firar eden Ahmet Y›lmaz
(22) adl› kifli, Adana’n›n Mutlu mahallesinde ‘dur
ihtar›na’ uymad›¤› gerekçesiyle Jandarma Astsubay
Abdullah Akman taraf›ndan 5 Mart günü vuruldu.

4 Siirt’in Pervari ilçesine ba¤l› Dö¤üncü köyünde 11 Aral›k günü
köylülerle korucular aras›nda ç›kan çat›flmada bir kifli öldü, iki kifli de
yaraland›. Edinilen bilgiye göre, köy s›n›rlar› içinde bulunan kömür
oca¤›na kimin sahip oldu¤u konusunda ç›kan çat›flmada soyad›
ö¤renilemeyen Mervan adl› köylü korucular taraf›ndan öldürüldü.
Köye bask›n düzenleyen jandarmalar›n ço¤unlu¤u korucu 11 kifliyi
gözalt›na ald›¤› ö¤renildi. 



Ahmet Y›lmaz hastaneye kald›r›l›rken öldü, Astsubay
Abdullah Akman ise gözalt›na al›nd›.

fiahin Kavuçin: Diyarbak›r’da fiahin Kavuçin (23) adl›
kifli, Nazmi Kayaalp adl› polis memuru ile aras›nda
ç›kan tart›flmada, polisin kafas›na atefl etmesi sonucu
öldü. Olay flöyle geliflti: 15 Mart günü ailesi ile
birlikte bir al›flverifl merkezine giden ve ismi
aç›klanmayan polis memuru ile fiahin Kavuçin
aras›nda bilinmeyen bir nedenle tart›flma ç›kt›. Polis,
tart›flma s›ras›nda silah›n› çekerek Kavuçin’i
kafas›ndan vurdu. Arkadafllar› taraf›ndan Diyarbak›r
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesine kald›r›lan
Kavuçin kurtar›lamad›. Diyarbak›r Terörle Mücadele
fiubesi’nde görevli polisin gözalt›na al›nd›¤› bildirildi.

Selahattin Atl›: 17 Mart günü Diyarbak›r’›n Kofluyolu
semtindeki Ory›l Petrol kavfla¤›nda Selahattin Atl› (27)
adl› kifli silahla öldürüldü. Saat 21.00 sular›nda
meydana gelen olayda görgü tan›klar›, kavflaktaki
polislerin dur ihtar›na uymayan Atl›’n›n s›rt›ndan
vurularak öldürüldü¤ünü söylediler. Polis
telsizlerinden geçilen anonslarda ise olay intihar
olarak duyuruldu. Polis yetkilileri, Diyarbak›r
Yeniflehir Belediyesi’nde zab›ta olarak çal›flt›¤›
ö¤renilen Atl›’n›n, Seyrantepe semtinde h›rs›zl›k
yapt›¤›n› ve yakalanmak üzereyken intihar etti¤ini öne
sürdüler.

Hasan Sar›a¤aç: Diyarbak›r’›n Ba¤lar semti Göçmen
caddesindeki bir eve 28 Mart günü saat 03.00
s›ralar›nda düzenlenen bask›nda, Hasan Sar›a¤aç adl›
kifli polisler taraf›ndan öldürüldü. “Hizbullah üyesi
oldu¤u ve Diyarbak›r Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’a
düzenlenen suikasta kat›ld›¤›” iddia edilen Hasan
Sar›a¤aç’›n, polislerin “teslim ol” ça¤r›s›na silahla
karfl›l›k verdi¤i, bunun üzerine ç›kan çat›flmada
öldürüldü¤ü öne sürüldü. Evde bulunan 5’i çocuk 9
kifli ise yara almadan kurtuldu. Polis yetkilileri, bir
ihbar üzerine eve bask›n düzenlendi¤ini iddia ettiler.
Sar›a¤aç’›n üzerinde bulunan otomatik silah›n balistik
inceleme sonucunda Okkan suikast›nda
kullan›ld›¤›n›n ortaya ç›kt›¤› bildirildi. Bask›ndan
sonra gözalt›na al›nan efli Azize Sar›a¤aç, babas›
Abdülkadir Sar›a¤aç, annesi Ayfle Sar›a¤aç, k›zkardefli
Fatma Sar›a¤aç ve befl çocu¤u, 31 Mart günü serbest
b›rak›ld›. Hasan Sar›a¤aç, 31 Mart günü yak›nlar›
taraf›ndan topra¤a verildi.

Sar›a¤aç’›n Diyarbak›r DGM’de ölüm cezas› istemiyle
süren bir davada g›yabi tutuklu olarak yarg›land›¤›
ö¤renildi. 

Gökhan Yavuz: 8 Nisan günü ‹stanbul Ümraniye
Sar›gazi’de Gökhan Yavuz (16) adl› çocuk “dur
ihtar›na uymad›¤›” gerekçesiyle jandarmalar
taraf›ndan öldürüldü. Yavuz’un babas› Hüsnü Yavuz
“O¤lum çal›nt› arabayla de¤il, arkadafllar›yla
kiralad›¤› arac› kullan›rken, jandarma taraf›ndan
öldürüldü.” dedi.

Mehmet Ali Kurtulufl: 25 Nisan gecesi Manisa Ruh
Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Hastanesi mahkûm ko¤uflundan
kaçmaya çal›flt›¤› ileri sürülen Mehmet Ali Kurtulufl
adl› mahkum, jandarmalar taraf›ndan öldürüldü. Gece
saatlerinde Mehmet Ali Kurtulufl, R›za Kurt ve Seyran
Akman adl› hükümlülerin ko¤ufl kap›s›nda görevli
jandarmalardan su istedi¤i ve kendilerine su vermek
için ko¤ufla giren jandarman›n tüfe¤ini ald›klar› iddia
edildi. Bahçeye koflan Kurtulufl’un, jandarmalar›n dur
ihtar›na uymad›¤› için öldürüldü¤ü bildirildi.

Sadi Aslan: 26 Nisan günü Hakkari’nin Yüksekova
ilçesine ba¤l› Dedeler (Zizon) köyü yak›nlar›nda
askerlerin açt›¤› atefl sonucunda Sadi Aslan öldü,
Cüneyt Aslan da a¤›r yaraland›. Nihel deresi
yak›nlar›nda hayvan otlatan köylülere, Kam›fll›
Karakolu’ndan atefl aç›ld›¤› bildirildi. Hakkari Valisi
Orhan Ifl›n ise bir h›rs›zl›k ihbar›n› de¤erlendiren
jandarma ekiplerinin, Sadi Aslan ve Cüneyt Aslan’›
takibe ald›klar›n› iddia etti ve “‹htara uymayan iki kifli
kaçmaya bafllam›fl ve teslim olmalar› için ekipler
havaya atefl açm›fllar. Buna ra¤men durmayan kiflilerin
üstüne aç›lan atefl sonucu Sadi Aslan (35) olay yerinde
öldü, Cüneyt Aslan yaraland›” dedi. 

Abdullah Üçbafl: Çanakkale’nin Çan ilçesindeki
cezaevinden 24 Nisan günü firar eden dört
mahkumdan Abdullah Üçbafl, 29 Nisan günü
Bal›kesir’in Edremit ilçesi Camc› köyü yak›nlar›nda
özel tim görevlileri taraf›ndan öldürüldü. Üçbafl’›n
“dur ihtar›”na uymad›¤› iddia edildi. Üçbafl’›n yan›nda
bulunan Danifl Y›ld›z’›n da yakaland›¤› bildirildi. Ali
Tosun ve Cüneyt Eryeflil ise 27 Nisan günü
yakalanm›flt›.

Muhammet Bozyi¤it: 24 May›s gecesi ‹stanbul
Üsküdar’da bir polisin kar›flt›¤› kavgay› seyreden
Muhammet Bozyi¤it adl› kifli söz konusu polisin
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“Okkan’›n aç›klad›¤› 26 kiflilik listede yer alan ve suikasta da kar›flt›¤› öne sürülen Sar›a¤aç neden canl› ele geçirilmedi? 
Suikast›n ard›ndan Diyarbak›r’›, en az›ndan belli bir süre terk etti mi? 
Terk etmediyse, nas›l bulunamad›? 
Okkan suikast›nda kullan›lan silah neden ortadan kald›r›lmad›? 
Sar›a¤aç yeni bir eylem haz›rl›¤›nda m›yd›? 
Polis, befli çocuk 10 kiflinin yaflad›¤›n› tespit etti¤i bir eve nas›l atefl açarak girebildi? 
Örgütte geri hizmete çekildi¤i, polis kay›tlar›nda ve yakalanan Hizbullahç›lar’›n ifadelerinde varken, Okkan suikast›nda yer
ald›¤› kesinleflti mi?”



silah›ndan ç›kan kurflunla öldü. Edinilen bilgiye göre,
saat 19.00 s›ralar›nda Üsküdar Emniyet Müdürlü¤ü
Asayifl Bürosu’nda görev yapan Mustafa adl› komiser
yard›mc›s› ile bir kifli aras›nda kavga ç›kt›. Kavgay›
yak›nlardaki bir binada balkondan izleyen Muhammet
Bozyi¤it, polisin havaya atefl açmas› sonucu
gö¤sünden yaraland›. Bozyi¤it kald›r›ld›¤› hastanede
öldü.

fiafi Demira¤: Batman’›n Bahçelievler mahallesinde
27 May›s günü “Hizbullah üyesi oldu¤u” iddia edilen
bir kifli polisler taraf›ndan öldürüldü. 30 May›s günü
öldürülen kiflinin ad›n›n fiafi Demira¤ oldu¤u
belirlendi. Polis taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
mahallede devriye gezen polislerin saat 20.30
s›ralar›nda 1612. sokakta kuflkuland›klar› bir kifliye
kimlik sorduklar›, bu kiflinin polislere atefl açmas›
üzerine silahl› çat›flma ç›kt›¤› ileri sürüldü. Çat›flmada,
Hakan Kara ve Ahmet Topalo¤lu adl› polisler
yaraland›. Hakan Kara, 30 May›s günü tedavi gördü¤ü
hastanede öldü. Daha sonra düzenlenen
operasyonlarda 24 kifli gözalt›na al›nd›. 

X.X.: Hatay’›n Reyhanl› ilçesi yak›nlar›nda Türkiye’ye
kaçak yollardan girmek isteyen bir gruba askerler
taraf›ndan atefl aç›ld›. Olayda, kaçaklara yard›m etti¤i
ileri sürülen bir kifli öldü, 5’i Irak, biri Gana uyruklu 6
kifli ise kifli gözalt›na al›nd›.

‹smail Kahraman: 6 Temmuz günü ‹stanbul Avc›lar’da
polislerin “dur ihtar›na uymad›¤›” iddia edilen ‹smail
Kahraman (24) adl› kifli öldürüldü. Resmi aç›klamada,
üzerinden Bülent Do¤an ad›na düzenlenmifl kimlik
ç›kan Kahraman’›n, polisin “dur ihtar›na” uymad›¤› ve
silahl› çat›flma sonucunda öldürüldü¤ü iddia edildi.
Polis yetkilileri, Kahraman’›n çantas›ndan iki el
bombas›, bir tabanca ve bir DHKP-C bayra¤› ç›kt›¤›n›
bildirdiler. 

Tabancan›n, 1 Nisan günü ‹stanbul Bahçelievler’de
Mehmet Sekman ile Kürsat Ça¤›ran, 12 May›s günü de
‹stanbul Ümraniye’de bir eve düzenlenen bask›nda
Fikret Erciyas adl› polislerin öldürülmesi olaylar›nda
kullan›ld›¤› iddia edildi. Kahraman, 8 Temmuz günü
Malatya’da topra¤a verildi. 

Halk›n Hukuk Bürosu’ndan yap›lan aç›klamada,
Kahraman’›n öldürülmesi “yarg›s›z infaz” olarak
nitelendi. Aç›klamada, polisler hakk›nda suç
duyurusunda bulunulaca¤› belirtildi. 

Kahraman’›n öldürülmesini protesto amac›yla 8
Temmuz günü ‹stanbul Taksim’de düzenlenen
gösteriye müdahale eden polisler, 10 kifliyi döverek
gözalt›na ald›. ‹smail Kahraman ayn› gün Malatya’da
topra¤a verildi.

23 Temmuz günü de polisler hakk›nda suç
duyurusunda bulunmak isteyen TAYAD üyelerinin
dilekçesi ‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan “suç
duyurusunun Avc›lar Cumhuriyet Savc›l›¤›’na
yap›lmas› gerekti¤i” gerekçesiyle al›nmad›. 

‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›¤›, 2002 y›l› Ocak ay›nda
‹smail Kahraman’›n öldürülmesi nedeniyle Nihat
Çulhao¤lu ve ‹smail Erflan adl› polisler hakk›nda dava
açt›.

Abdülhakim Tan: 9 Temmuz günü saat 05.00
s›ralar›nda Diyarbak›r’›n Ba¤lar beldesi fieyh fiamil
mahallesi Cengizler caddesindeki bir eve düzenlenen
bask›nda, Abdülhakim Tan adl› kifli öldürüldü. Resmi
aç›klamada, “Hizbullah üyelerinin bulundu¤u” iddia
edilen eve düzenlenen bask›nda, evdekilerin “teslim
ol” ça¤r›s›na atefl ederek karfl›l›k verdikleri öne
sürüldü. 6 saat kadar süren çat›flmada, birinin ad›n›n
Selahattin Uslu oldu¤u ö¤renilen iki polis yaraland›.
Bask›nda evde bulunan iki erkek, Remziye Alabal›k
adl› kad›n ve 2 çocuk gözalt›na al›nd›.

Mehmet Altan, Kreyz Ram: 13 Temmuz günü
Hatay’›n Yaylada¤› ilçesi Hisarc›k köyü yak›nlar›nda
jandarmalar›n dur ihtar›na uymayan bir minibüse atefl
aç›lmas› sonucunda, minibüs sürücüsü Mehmet Altan
ve Hindistan uyruklu Kreyz Ram öldü, M›s›r uyruklu
Muhammet Hasan, ‹brahim fiükrü, Marflit Taha,
Abdulvahap Mahmut, Eflref Süleyman, Hindistan
uyruklu Muhammet bin Haris ve Muhammet Semmin
de yaraland›. Minibüsün, Türkiye’ye kaçak yollarla
giren mültecileri tafl›d›¤› belirlendi.

Zeki Çulha: Çorum’un Laçin ilçesinde, jandarmalar›n
yanl›fll›kla açt›¤› atefl sonucu Zeki Çulha adl›
ö¤retmen öldü. Edinilen bilgiye göre, fiaziye
Taflgözlek adl› kad›n 30 Temmuz gecesi saat 02.00
s›ralar›nda Yenimahalle 2. sokaktaki evlerinin
teras›nda h›rs›z oldu¤u gerekçesiyle jandarmay› arad›.
Bu s›rada ayn› evin alt kat›nda oturan ö¤retmen Zeki
Çulha da h›rs›z› yakalamak için tabancas›n› alarak
d›flar› ç›kmak istedi. Kap›da bekleyen bir jandarman›n
yaklafl›k 8 metre mesafeden açt›¤› atefl sonucunda
Zeki Çulha öldü. Olaydan sonra yap›lan aç›klamada,
Çulha’n›n Gökhan Baz adl› er taraf›ndan “yanl›fll›kla”
öldürüldü¤ü ileri sürüldü. Ancak görgü tan›klar› Zeki
Çulha’ya Astsubay Yakup Erden’in atefl etti¤ini
aç›klad›lar.

Daha sonra Laçin Cumhuriyet Savc›l›¤›’n›n
sürdürdü¤ü soruflturma çerçevesinde, Gökhan Baz
adl› er tutukland›. Savc›l›¤›n tutuklanmas›n› istedi¤i
Astsubay Yakup Erden ve er Sinan Çelik ise Laçin Sulh
Ceza Mahkemesi taraf›ndan serbest b›rak›ld›.
Savc›l›¤›n bu karara itiraz›n› de¤erlendiren Çorum
Asliye Ceza Mahkemesi, Erden ve Çelik’in de
tutuklanmas›na karar verdi. 

Laçin Cumhuriyet Savc›l›¤› daha sonra üçü tutuklu
befl jandarma hakk›nda dava açt›. ‹ddianamede,
jandarmalar›n “yasal s›n›rlar› aflarak adam
öldürdükleri” gerekçesiyle 30 y›la kadar hapis
cezas›na mahkum edilmesi istendi. Astsubay Yakup
Erden, erler Gökhan Baz ve Sinan Çelik’in tutuklu, Ali
Kemal Çal›flkan ve Hac› Yusuf Da¤ adl› erlerin de
tutuksuz yarg›land›¤› dava Çorum A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde sürüyor.
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Akkise/Konya Olaylar›

9 A¤ustos gecesi Konya’n›n Ah›rl› ilçesi Akkise
beldesinde jandarmalar›n halk›n üzerine atefl açmas›
üzerine Hasan Gültekin (20) adl› genç öldü, en az befl
kifli ve 30 kadar da asker yaraland›. 

Edinilen bilgiye göre, Akkise beldesine gelen Ah›rl›
Jandarma Karakolu Komutan› Astsubay Recep
Karabacak komutas›ndaki 20 kadar jandarma belde
meydan›ndaki kahvelerde kimlik kontrolü yapt›.
Askere gidecek gençlerin arkadafllar›yla e¤lendi¤i
kahvede, üzerinde kimlik bulunmayan iki gencin
götürülmek istenmesi üzerine gerginlik yafland›. Ç›kan
kavgada baz› kifliler hafif yaraland›. 

Olay›n büyümesi üzerine jandarmalar beldeden
ayr›ld›. Recep Karabacak’›n durumu bildirdi¤i Ah›rl›
Jandarma Bölük Komutan› Astsubay Ali Çal›flkan, bir
saat sonra Bozk›r ve Yal›hüyük ilçelerinden takviye
ald›¤› 100 kadar jandarma ile birlikte beldeye geldi.
Beldeye ana yol yerine ara yollardan giren
jandarmalar meydan› kuflat›rken sivil giysili oldu¤u
belirtilen Çal›flkan’›n, elinde tüfekle bir masan›n
üzerine ç›karak, “Nedir sizden bu çekti¤im?” diyerek
konuflma yapt›¤›, kalabal›¤› ve jandarmalar›
sakinlefltirmeye çal›flan Akkise Belediye Baflkan›
Abdullah Kayaalp ve beldenin ileri gelenlerinin de bu
s›rada jandarmalar taraf›ndan dipçikle uzaklaflt›r›ld›¤›
ileri sürüldü. 

Meydanda toplananlarla jandarmalar aras›nda itifl
kak›fl bafllay›nca Çal›flkan’›n halk›n üzerine atefl açt›¤›,
jandarmalara da atefl etmeleri emri verdi¤i bildirildi.
Atefl sonucunda Hasan Gültekin (21) olay yerinde
öldü. Olayda Sami Tokmak, Kemal Candan ve ‹smet
Taflbafl› adl› kifliler silahla, çok say›da kifli de dipçik
darbesiyle yaraland›. 

Olaylar üzerine beldeye ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan
müfettifl gönderildi. Daha sonra yap›lan resmi
aç›klamada, toplanan kalabal›¤›n askerlere sald›rd›¤›
ve bu s›rada silah kullan›ld›¤› iddia edildi.
Aç›klamada, olayda 10’u rütbeli 33 askerin
yaraland›¤› ve 5 askeri arac›n tahrip edildi¤i ileri
sürüldü. 

Bu arada Çal›flkan’›n, bir süre önce bir kaçakç›l›k
olay›n› izlerken Akkise’de tarlada çal›flan kad›nlara
atefl açt›rd›¤› ve Ümmügülsüm Erbil (56) adl› kad›n›
dövdü¤ü ileri sürüldü.

Mazlum-Der Konya fiube Baflkan› Mustafa Akmefle,
Adem Selefl ve Avukat Mustafa At›lgan taraf›ndan
haz›rlanan raporda, olay›n geçmiflte yaflananlarla
ba¤lant›l› oldu¤u vurguland›. 6 ay önce Ah›rl› ‹lçe
Jandarma Bölük Komutanl›¤›’na atanan Astsubay Ali
Çal›flkan’›n Akkise’de yaflayanlar üzerinde bask›
kurmak istedi¤i belirtilen raporda, Çal›flkan’›n 3 ay
kadar önce kaçak aramak gerekçesiyle bir dü¤ün evini
izinsiz olarak arad›¤›, sadece kad›nlar›n bulundu¤u
eve taciz atefli açt›¤›, bu evde gözalt›na al›nan bir

genci 8 gün gözalt›nda tutarak iflkence yapt›¤›
vurguland›. 

Raporda, bu olaydan 2 ay sonra ise yine Astsubay Ali
Çal›flkan’›n, kimlik kontrolü s›ras›nda kimli¤ini
vermedi¤i için gözalt›na ald›¤› fiükrü Gültekin
(öldürülen Hasan Gültekin’in a¤abeyi) ve Ali Araç adl›
kiflilere gözleri ba¤l› olarak 1,5 saat kadar iflkence
yapt›¤› belirtildi. Raporda, “Ali Araç’›n bir kula¤›ndan
hâlâ kan gelmektedir. Ayr›ca fiükrü Gültekin son
olayda da s›rt›ndan ald›¤› dipçik darbeleriyle a¤›r
flekilde yaralanm›flt›r. Bu ve benzeri olaylar nedeniyle
Jandarma Astsubay Ali Çal›flkan’›n savc› taraf›ndan
uyar›ld›¤› da halk taraf›ndan nakledilmifltir” denildi. 

9 A¤ustos gecesi meydana gelen olay›n ayr›nt›l› olarak
anlat›ld›¤› raporda, kimlik kontrolü için beldeye gelen
jandarmalar›n halka kötü davrand›¤› ifade edildi.
Jandarmalar›n ikinci kez Akkise’ye gelmesinden sonra
yaflananlar raporda flöyle anlat›ld›: 

“Bu sefer askerlerin bafl›nda sivil elbiseli olarak ‹lçe
Jandarma Bölük Komutan› Astsubay Üstçavufl Ali
Çal›flkan yer alm›flt›r. Halk› beldenin meydan›na
dipçik darbeleriyle ve hakaretlerle toplam›fllard›r. Bu
arada da devaml› etrafa atefl aç›lmaktad›r. Kendinden
geçmifl bir flekilde ba¤›r›p ça¤›ran, halka küfürler eden
ve bir elinde tabanca ve bir elinde otomatik tüfekle
etrafa atefl eden Astsubay Çal›flkan, gerek Belediye
Baflkan› Abdullah Kayaalp, gerek beldenin ileri
gelenlerinin uyar›lar›na kulak asmam›flt›r. Yaklafl›k
olarak 20 dakika süresince bir k›s›m askerler havaya
atefl ederken, bir k›s›m askerler ise suç delili olan
mermi kovanlar›n› toplam›fllard›r. Çevredeki cami,
evler ve belediye binas›nda kurflun izleri müflahede
edilmifltir. Resmi rakamlarda 920 olan mermi say›s›n›n
asl›nda binlerle ifade edilece¤i belirtilmifltir. Çünkü
olay 24.00 civarlar›nda bitmesine ra¤men, tahkikat
sabahleyin 07.00 civar›nda bafllam›flt›r.” 

20 dakika süren yayl›m atefli sonucunda askere “araç
bin” emrini veren Ali Çal›flkan’›n, halk›n aras›ndan
çevreye atefl ederek araçlara do¤ru yürüdü¤ü
kaydedilen raporda; “Bu atefl s›ras›nda Hasan
Gültekin’in amcas› Yusuf Gültekin; Astsubay Ali
Çal›flkan’›n bir kifliyi öldürüp 4 kifliyi yaralad›¤›n›
görmüfltür. Hasan Gültekin, karn›ndan ald›¤› tek
kurflun yaras› sonucu ölmüfltür. Daha sonra
jandarmalar olay mahallini terk etmifllerdir. Ah›rl›
Kaymakam› Fatih Y›lmaz’a haber verilmifltir. Saat
02.00 civarlar›nda resmi yetkililer beldeye
gelmifllerdir. Resmi aç›klamalarda yer verildi¤inin
aksine, hiçbir jandarma olay s›ras›nda yaralanmam›fl
ve karfl›l›k görmemifltir. Askeri araçlara da hiçbir
flekilde zarar verilmemifltir” denildi. 

Mazlum-Der raporunda, resmi yetkililerin delilleri
karartarak olay› bir çat›flma ve arbede gibi göstermek
istedi¤i, bu konuda belde ahalisine ve resmi yetkililere
bask› yap›ld›¤›n›n gözlemlendi¤i ifade edildi. Raporun
son bölümünde flu sorular›n yan›tlanmas› gerekti¤i
belirtildi: 
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* Herkesin isim isim bilindi¤i bir beldede, kimlik
yoklamas› niçin bu kadar önem kazanmaktad›r? 

* Ali Çal›flkan’›n hareketi ferdi midir, olaydan Ah›rl›
Kaymakam› ve ‹l Jandarma Alay Komutan›’n›n haberi
var m›d›r? 

* Olay 24.00 civarlar›nda bitmesine ve 02.00
civarlar›nda resmi yetkililerin gelmesine ra¤men
soruflturma ve delil toplama faaliyetleri neden sabah
07.00’de bafllayabilmifltir? 

* Cami minaresine neden 86 kurflun s›k›lm›flt›r? 

* Olaya kar›flan asker ve rütbelilerin isimleri nelerdir?
Bu askerlerin hemen baflka illere gönderildi¤i do¤ru
mudur? 

* Yaraland›¤› iddia edilen askerlerin kimlik bilgileri
neden verilmemifltir? 

* Bu olayla ilgili gözalt›na al›nanlar var m›d›r? 

* Yaralanan askerler ve tahrip edilen araçlar neden iki
gün sonra aç›klanm›flt›r? 

Soruflturma çerçevesinde Astsubay Ali Çal›flkan’›n
görevden al›nd›¤› ö¤renildi. 

12 A¤ustos günü savc›l›kta ifadesi al›nan Ah›rl›
Jandarma Bölük Komutan› K›demli Astsubay Ali
Çal›flkan, flunlar› söyledi: 

“Astsubay Recep Karabacak komutas›nda Akkise’ye
giden 20 kiflilik birlik sald›r›ya u¤rad›, olay›n
büyümemesi için geri çekildi. Acil durum nedeniyle
sivil k›yafetle, 50 kiflilik kuvvetle Akkise’ye gittim.
Cumhuriyet Meydan›’nda, herkesin duymas› için
masaya ç›k›p yard›mc› olunmas›n› istedim. Sandalye
att›lar, bafl›mdan yaraland›m. Sald›r›y› durdurmak için
elimdeki silahla havaya atefl açt›m. Kalabal›k, ere de
sald›r›nca, uyar› atefli için emir verdim. Üzerimize her
taraftan tafl, sopa, sandalye ve bofl sebze kasas›
ya¤›yordu. H›zla köyü terk ettik.”

Ali Çal›flkan, 13 A¤ustos günü de Jandarma Genel
Komutanl›¤› taraf›ndan ‹l Jandarma Komutanl›¤›
emrine al›nd›. 

‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan görevlendirilen
müfettifllerin ilk inceleme sonucunda haz›rlad›klar›
raporda, “Jandarman›n sald›r›ya u¤rayan personelini
kurtarmak için silah kullanmak zorunda kald›¤›” 3
ileri sürüldü. Raporda, olay›n “umuma aç›k yerlerin
kontrolü” s›ras›nda meydana geldi¤i belirtildi ve
“jandarman›n, ço¤unlu¤unu gençlerin oluflturdu¤u
kahvehanede yafl› küçük oldu¤u de¤erlendirilen bir
flah›stan kimli¤ini istedi¤i, bu s›rada gösterilen direnifle
çevredekilerin de kat›l›m›yla büyüyen kalabal›¤›n
kimli¤i olmayan ve direnen iki genci jandarman›n
elinden zorla ald›¤›” anlat›ld›. Jandarman›n ikinci kez
beldeye geldi¤inde “hakaret ve direniflle karfl›laflt›¤› ve
sald›r›ya u¤rad›¤›” ileri sürülen raporda, “Olay›n
jandarman›n sald›r›ya u¤rayan personelini kurtarmak
için silah kullanmak zorunda kalmas›ndan

kaynakland›¤›, atefl aç›lmas›n›n kiflileri yaralamak
veya zayiat vermek amac›yla olmad›¤›, uyar› amaçl›,
toplulu¤u da¤›tmak ve kalabal›ktan kurtarmak amac›n›
tafl›d›¤› anlafl›lm›flt›r” denildi. 

‹çiflleri Bakan› Rüfltü Kaz›m Yücelen 15 A¤ustos günü
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda gazetecilerin konuya
iliflkin sorusunu yan›tlarken “olay›n münferit ve
komuta zafiyetinden kaynaklanm›fl olabilece¤ini”
iddia etti. 

Resmi aç›klamalarda ve mülkiye müfettifllerinin
raporunda “halk›n jandarmalara sald›rd›¤› ve atefl
açt›¤›” yolundaki iddialar üzerine Akkise Belediye
Baflkan› Abdullah Kayaalp (ANAP), beldedeki dört
muhtarla birlikte 16 A¤ustos günü bir bas›n toplant›s›
düzenledi. Kayaalp, olaylardan Recep Karabacak ve
Ali Çal›flkan’›n sorumlu oldu¤unu ifade ederek halk›n
jandarmaya karfl› koymad›¤›n› ve askere sald›r›n›n söz
konusu olmad›¤›n› savundu. Kayaalp, “Jandarma,
normal kimlik kontrolü yapmad›. Vatandafla hakaret
etti, küfürler ya¤d›rd› ve dipçiklerle vurdu. Buna
ra¤men askere sald›r›da bulunulmad›. Jandarma
komutan› emriyle, vatandafl›n üzerine atefl aç›ld›.
Binlerce mermi yak›ld›. 25 askerin yaraland›¤›, iki gün
sonra ortaya ç›k›yor. Hastanelere sorduk. Hiçbir yerde
er veya erbafl kayd› yok. Olay yerinde de yak›c›,
delici, k›r›c› gibi en ufak bir suç aleti yok. Askeri
araçlar›n tahrip edildi¤i iddia ediliyor. Peki bas›n
mensuplar› buraya geldi¤inde, bu araçlar neredeydi?
Akkise halk›, askerin üzerine atefl açmam›flt›r.
Çal›flkan, ‘Burada 50 kifliyi öldürme hakk›m var. Bana
kimse hesap soramaz’ diye vatandafllara atefl açt›.”
dedi.

Konya Cumhuriyet Savc›l›¤› Aral›k ay›nda Astsubay
Ali Çal›flkan hakk›nda dava açt›. Soruflturmada Ah›rl›
Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan haz›rlanan dosya,
Seydiflehir A¤›r Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
Seydiflehir A¤›r Ceza Mahkemesi de dosyay›, Çal›flkan
“zab›ta amiri oldu¤u için” Ceza Muhakemeleri Usulü
Yasas›’n›n 154. maddesi uyar›nca Adalet Bakanl›¤›
Ceza ‹flleri Genel Müdürlü¤ü’ne gönderdi. Genel
Müdürlük de, dosyan›n Konya A¤›r Ceza Mahkemesi
taraf›ndan incelenmesine ve dava aç›lmas›na karar
verdi. Bunun üzerine Konya Cumhuriyet Savc›l›¤›
taraf›ndan haz›rlanan iddianamede, Çal›flkan’›n
“kasten adam öldürmek, kasten adam öldürmeye
teflebbüs etmek ve kötü muamele” suçlar›ndan hapis
cezas›na mahkum edilmesi istendi. Çal›flkan, Konya 2.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yarg›lanacak. Bu arada
Ah›rl› Cumhuriyet Savc›l›¤› da, vatandafllar ve
jandarmalar hakk›nda “görevli memura direnmek ve
kötü muamele” iddialar›yla dava açt›.
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3 2803 Say›l› Jandarma Teflkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu uyar›nca
17 Aral›k 1983 tarihinde ç›kar›lan yönetmelik “son çare” olarak silah
kullan›lmas›n› düzenliyor. Yönetmelikte, savunmaya yönelik aletlerle
güvenli¤in sa¤lanamamas› durumunda silah kullan›lmas› öngörülüyor.
Yönetmelik, “ateflli silahlar›n kullan›lmas›nda öncelikle havaya, etkili
olmamas› halinde aya¤a, bütün bunlar›n sonuç vermemesi halinde
hedef gözetilmeden atefl edilmesi gerekti¤ini” belirtiyor. 



Hürriyet ‹ç: Konya’da bir ifladam›n›n o¤lu Mustafa
Böge’nin (13) kaç›r›lmas› ve çocu¤un serbest
b›rak›lmas› için düzenlenen buluflma s›ras›nda polis
memuru Salih Baflkol’un silahla yaralanmas› olaylar›
nedeniyle aranan Hürriyet ‹ç (38) adl› kiflinin, 11
A¤ustos günü Konya’n›n Kafl›nhan› beldesinde
sakland›¤› eve polisler taraf›ndan düzenlenen bask›n
s›ras›nda intihar etti¤i ileri sürüldü.

Hüseyin Aslan: 13 A¤ustos gecesi saat 23.30
s›ralar›nda Tokat’›n Erbaa ilçesine ba¤l› Akarçay
beldesi yak›nlar›nda dur ihtar›na uymad›¤› ileri
sürülen Hüseyin Aslan (73) adl› köylü jandarmalar
taraf›ndan öldürüldü. Evinden 300 metre uzaktaki
bahçesine su yolu açmak için gitti¤i s›rada öldürülen
Aslan’›n, iflitme sorunu oldu¤u ö¤renildi.

Yusuf Alver: 16 A¤ustos günü Edirne’nin ‹psala
ilçesine ba¤l› Sar›caali köyü yak›nlar›ndaki askeri
bölgede, “dur ihtar›na uymayan Yusuf Alver adl›
kiflinin, askerin elindeki tüfe¤e tak›l› kasaturan›n
saplanmas› sonucu öldü¤ü” ileri sürüldü. Anadolu
Ajans›’n›n haberine göre, Gerenlik bölgesinde, 26
kifliyi s›n›r› geçirmek için askeri bölgeye sokan Yusuf
Alver’e (35) Sedat Baflakç› adl› er dur ihtar›nda
bulundu. Haberde, Yusuf Alver’in dur ihtar›na
uymayarak askerin üzerine yürüdü¤ü s›rada
Baflakç›’n›n elindeki tüfe¤e tak›l› kasaturan›n
saplanmas› sonucu a¤›r yaraland›¤› öne sürüldü. Yusuf
Alver, ‹psala Devlet Hastanesi’ne götürülürken yolda
öldü. 

Sulhaddin Ürük: Adana’n›n Pozant› ilçesine ba¤l›
Tekir yaylas›nda bir eve 5 Eylül günü düzenlenen
bask›nda “Hizbullah’›n üst düzey yöneticilerinden
oldu¤u” iddia edilen Sulhaddin Ürük adl› kifli
öldürüldü. 

‹çiflleri Bakanl›¤›’ndan yap›lan aç›klamada, polislerin
dur ihtar›na uymayan Ürük’ün evden kaçmaya
çal›fl›rken öldürüldü¤ü iddia edildi. Görgü tan›klar›,
çat›flma sürerken saat 04.40 s›ralar›nda sabah ezan›
okundu¤unu bu s›rada Sulhaddin Ürük’ün “Namaz›m›
k›lay›m, teslim olaca¤›m” diye ba¤›rmas› üzerine
polislerin atefli kesti¤ini söylediler. Evde yang›n
ç›k›nca Ürük’ün evdeki belgeleri yakmak için zaman
kazanmaya çal›flt›¤›n› anlayan polislerin yeniden
operasyona bafllad›¤› bildirildi. Ürük’ün balkondan
atlayarak kaçmaya çal›fl›rken öldürüldü¤ü ileri
sürüldü. 

Resmi aç›klamada evde bulunan “Hizbullah üst düzey
yöneticilerinden” Hac› Bayanc›k, Halil Aslan sahte
kimlikli Remzi Kaçar, Mehmet Veysi Özel, Zeynep
Bozan ve yedi çocu¤un gözalt›na al›nd›¤› bildirildi. 

Aç›klamada, ayn› operasyon çerçevesinde Ni¤de’nin
Çiftehan ilçesindeki bir eve düzenlenen bask›nda da
üzerinde Naci Mungan sahte kimlikli Fad›l fian› ve
Nazmiye Günefl sahte kimlikli Adile Aslan adl›
kad›n›n gözalt›na al›nd›¤› bildirildi. 

Gözalt›na al›nanlardan Zeynep Bozan ve Adile Aslan,
7 Eylül günü Adana DGM taraf›ndan tutukland›.
Osman Koç, Durmufl Ali Akal›n ve Kerim fiimflek ise
tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›. Hac›
Bayanc›k, Remzi Kaçar, Mehmet Veysi Özel ve Fad›l
fian› ise 14 Eylül günü Diyarbak›r DGM taraf›ndan
tutukland›.

Diyarbak›r Emniyet Müdürlü¤ü’nden yap›lan
aç›klamada bu kiflilerin, Konca Kurifl (16 Temmuz
1998 tarihinde Mersin’de kaç›r›ld›. Cesedi 2000 y›l›
Ocak ay›nda Konya’da bir evde bulundu.), Zehra
Vakf› Baflkan› ‹zzettin Y›ld›r›m, Vak›f yöneticisi
Mehmet Kanl›b›çak (Y›ld›r›m ve Kanl›b›çak’›n cesetleri
ayn› dönemde ‹stanbul’da bir evde bulundu), ad›
Susurluk olay›nda da geçen Mehmet Sümbül, ‹ran
gizli servisi SAVAMA taraf›ndan ajan ilan edilen
Cihangir Gaffari Negifl ile ifladamlar› Ahmet Atç›,
Ömer Ç›nar, Nezir Aslan, Mehmet fiehit Avc›, Kadri
Tüzer, Mahmut Kaymaz, ‹smail Aksoy ve soyadlar›
belirlenemeyen Alican ve Yusuf adl› iki kiflinin
kaç›r›larak öldürülmelerinden sorumlu olduklar› iddia
edildi. 

Mustafa Demir: 13 Eylül günü Edirne’nin Keflan
ilçesinde, evini boflaltmak istemeyen Mustafa Demir
(70) adl› kifli, polisle silahl› çat›flmaya girdi. Olayda,
Demir ve Nuri Tan›flman adl› polis öldü. Edinilen
bilgiye göre, belediye görevlilerinin evindeki çöpleri
boflaltmas›na karfl› ç›kan Mustafa Demir, tart›flman›n
büyümesi üzerine pompal› tüfek ile çevreye rastgele
atefl açt›. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri evi
kuflatt›. Demir’in tüm uyar›lara ra¤men evi
boflaltmamas› üzerine içeriye gaz bombas› at›ld›.
Daha sonra ç›kan silahl› çat›flmada Mustafa Demir ve
Nuri Tan›flman adl› polis memuru öldü, Keflan
Emniyet Müdürü Hasan Özcan ile Hasan Kör, Mustafa
Gürsoy ve Fatih Hac›o¤lu adl› polisler yaraland›.

Halit Aslan, Ebuzeyt Aslan: ‹HD, Halit Aslan (62) ve
Ebuzeyt Aslan (47) adl› kiflilerin fi›rnak’›n Beytüflflebap
ilçesinde 7 Eylül günü güvenlik görevlileri taraf›ndan
öldürüldü¤ünü aç›klad›. ‹HD Bölge Temsilcisi Hanefi
Ifl›k yapt›¤› aç›klamada, Aslan ailesine 15 Eylül günü
telefon eden bir kiflinin “Halit Aslan ve Ebuzeyt
Aslan’›n Yeflilöz köyü Geçitli mezras› Dereyata¤›
bölgesinde öldürüldü¤ü” haberini verdi¤ini söyledi.
Hanefi Ifl›k, iki köylünün tarladan ürün toplamak için
Van’dan bölgeye gittikten sonra kendilerinden haber
al›namad›¤›n› bildirdi. Hanefi Ifl›k, Halit Aslan ve
Ebuzeyt Aslan’›n cenazelerinin “güvenlik”
gerekçesiyle ailelerine verilmedi¤ini de kaydetti. 

Halit Aslan ve Ebuzeyt Aslan’›n cenazeleri 2002 Ocak
ay› itibariyle yak›nlar›na verilmedi. ‹HD Diyarbak›r
fiubesi yetkililerinden al›nan bilgiye göre, Halit Aslan
ve Ebuzeyt Aslan’›n cenazelerinin verilmesi için
yap›lan giriflimlerden bir sonuç al›namad›. 

‹HD Bölge Temsilcisi Hanifi Ifl›k, ‹çiflleri Bakanl›¤›’na,
TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu’na,
OHAL Bölge Valili¤i’ne, ‹nsan Haklar›ndan Sorumlu
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Devlet Bakanl›¤›’na, fi›rnak Valili¤i’ne, fi›rnak
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na, Beytüflflebap Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’na ve Beytüflflebap Kaymakaml›¤›’na
konunun araflt›r›lmas›, ölüm olay› ile ilgili
sorumlular›n tespit edilmesi, otopsi ve teflhis için
gerekli di¤er ifllemlerin yap›lmas› ve cesetlerin
ailelerine teslim edilmesi yönünde baflvurmalar›na
ra¤men bugüne kadar herhangi bir yan›t
alamad›klar›n› bildirdi.

Halit Aslan ve Ebuzeyt Aslan’›n yak›nlar› Ekim ay›nda
A‹HM’e baflvurdu. Avukat Osman Baydemir, Hukuk
Komisyonu’ndan avukatlar Reyhan Yalç›nda¤, Metin
K›lavuz, Cihan Ayd›n ve Ayla Akat arac›l›¤›yla Ekim
ay› sonunda yap›lan baflvuruda, tüm giriflimlere
karfl›n, Halit ve Ebuzeyt Aslan’›n cesetlerinin
yak›nlar›na verilmedi¤i bildirildi. 

Halit Aslan ve Ebuzeyt Aslan’›n, 26 Haziran ve 8
Temmuz günleri Beytüflflebap’›n Il›cak (Germav) köyü
yak›nlar›nda may›na basan ‹smail K›vrak adl› askerin
ölümü, Turhan Atafl, Sebahattin Çoban, Ali Osman
Tekel, Nihat Döner, Gürkan Sar› ve Abdullah Demir
adl› askerlerin de yaralanmas› üzerine Il›cak, Ortal›,
Da¤alt› ve Aflat köylerine uygulanan bask›lar s›ras›nda
gözalt›na al›nan ve iflkence gören köylülerin akrabas›
olduklar› bildirildi. (Bkz. Zorunlu Göç Sayfa xxx)

Bu olay›n ard›ndan Diyarbak›r DGM Savc›l›¤›, söz
konusu köylülerin de aras›nda bulundu¤u 31 köylü
hakk›nda 1 Kas›m günü dava açt›. ‹ddianamede,
Ulucak köyünden 28 Temmuz günü kaçarak bask›lar›
‹HD Diyarbak›r fiubesi’ne haber veren Kas›m Aslan ve
bölgeye giden insan haklar› heyetine köylerde
yaflananlar› anlatt›¤› için gözalt›na al›n›p iflkence
gören Rasim Aflan adl› gencin akrabalar›n›n da
bulundu¤u köylülerin may›nlar› yerlefltirdikleri ve PKK
militanlar›na yard›m ettikleri iddia edildi. 

‹ddianamede, fiemsettin Abi (23-tutuklu), Cafer Aslan
(23-tutuklu), ‹sa Abi (30-tutuklu), Yasin Abi (22-
tutuklu), Keser Acar (47-tutuklu), Fahri Ceylan (34-
tutuklu), fiehmus Abi (26-tutuklu), Kemal Acar (26-
tutuklu), Sadun Yeflil (23-tutuklu), Hamit Acar (29-
tutuklu), Orhan Abi (23-tutuklu), Yakup Ceylan (55-
tutuklu), Kerim Acar (37-tutuklu), Karaman Abo (37-
tutuklu), Ali Abo (52) ve Nazmi Abi (36-tutuklu)
hakk›nda TCY’nin 125. maddesi uyar›nca ölüm cezas›
istendi. 

Davada, Mirza Aflan (38-tutuklu), Naif Aflan (62-
tutuklu), Yakup Aflan (47-tutuklu), Ekrem Aflkan (23-
tutuklu), Nezir Abo (49-tutuklu), Zeydin Aflan (29-
tutuklu), Hekim Aslan (23-tutuklu), Hakk› Aflan (25-
tutuklu), Turan Aslan (30-tutuklu) ve Bahattin Aslan
(27-tutuklu) TCY’nin 168/2 ve Terörle Mücadele
Yasas›’n›n 5. maddesi uyar›nca, ‹sa Abi (37-tutuklu),
Ahmet Abi (46-tutuklu), Faki Aflkan (23), Nazmi Aslan
(37) ve Cemil Abi (42) de TCY’nin 169 ve Terörle
Mücadele Yasas›’n›n 5. maddesi uyar›nca hapis cezas›
istemiyle yarg›lan›yor.

Davan›n 7 Aral›k günü yap›lan ilk duruflmas›nda
Mirza Aflan, Naif Aflan, Yakup Aflan, ‹sa Abi (37),
Ekrem Aflkan, Nezir Abo, Zeydin Aflan, Hekim Aslan,
Hakk› Aflan Turan Aslan ve Ahmet Abi tahliye edildi.
Davaya, 7 fiubat 2002 tarihinde devam edilecek.

Haflim Beyazgül: Haflim Beyazgül (25) adl› sa¤›r-dilsiz
gencin 19 Eylül günü Van’›n Baflkale ilçesi Yüksel
köyü yak›nlar›nda askerler taraf›ndan öldürüldü¤ü
bildirildi. Haflim Beyazgül’ün yak›nlar›, ‹HD Van
fiubesi’ne yapt›klar› baflvuruda, 19 Eylül günü Haflim
Beyazgül’ün hayvan otlatt›¤› bölgede askerlerin
‹ran’dan mazot getiren köylülere karfl› operasyon
düzenledi¤ini, operasyonu haber alan köylülerin
kaçt›¤›n›, silah seslerini duyamayan Haflim
Beyazgül’ün ise olay yerinden uzaklaflamad›¤›n›
anlatt›lar. Yak›nlar›, sol koltuk alt›na isabet eden tek
kurflunla ölen Haflim Beyazgül’ün cesedinin olay
yerinde bir çukura konulup üzerinin örtüldü¤ünü, 20
Eylül günü Kinyas fiahin adl› köylünün haber vermesi
üzerine cesedi bulduklar›n› bildirdiler. ‹HD’nin
raporunda, U¤urlu köyünden Bülent Çeri, Dafltan
Çeri, Abdülselam Çeri ve Medeni Çak›r adl› köylülerin
olay› gördükleri ve savc›l›¤a ifade verdikleri
kaydedildi. Bülent Çeri’nin ifadesinde, “rütbeli bir
askerin ellerinin ve giysilerinin kanl› oldu¤unu”
söyledi¤i ö¤renildi.

Fahri Erçin: 11 Ekim günü ‹stanbul Kas›mpafla’da
polisin dur ihtar›na uymad›¤› öne sürülen Fahri Erçin
adl› kifli öldürüldü. Erçin’in “kapkaç ve h›rs›zl›k
suçlar›ndan sab›kal› oldu¤u” bildirildi. Erçin’in
yan›nda bulunan Fahrettin Mete adl› kifli gözalt›na
al›nd›. Ahmet Aras, Yusuf Duman ve Serkan Taflk›n
adl› polisler hakk›nda soruflturma aç›ld›¤› bildirildi.

Selma K›l›ç, Necdet Demirkandan, XX: 17 Ekim günü
saat 05.00 s›ralar›nda Diyarbak›r’›n Silvan ilçesi
Konak mahallesinde bir eve düzenlenen bask›nda
Selma (Gurbet) K›l›ç (18), Necdet Demirkandan ve ad›
ö¤renilemeyen Suriye uyruklu bir kifli öldürüldü. Ev
sahibi Kas›m K›l›ç’›n k›z› Selma K›l›ç’›n evin
arkas›ndaki depoda karn›ndan vuruldu¤u, daha sonra
bindirildi¤i polis panzerinde bafl›na da atefl edildi¤i
ortaya ç›kt›. Bask›nda Savafl K›l›ç (8) adl› çocuk da
yaraland›. 

Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i taraf›ndan yap›lan
aç›klamada ise, öldürülenlerin PKK militan› oldu¤u,
çat›flmada 2 güvenlik görevlisinin de yaraland›¤› ileri
sürüldü. ‹çiflleri Bakan› Rüfltü Kaz›m Yücelen de
gazetecilere yapt›¤› aç›klamada, “PKK militanlar›
taraf›ndan güvenlik görevlilerine atefl aç›ld›¤›n› ve
çat›flmada üç kiflinin öldürüldü¤ünü” iddia etti.

K›l›ç ailesinin verdi¤i bilgiye göre, bask›n flöyle
gerçekleflti:

“Saat 05.00 s›ralar›nda bask›n düzenleyen polisler
evde arama yapt›. Aramada herhangi bir suç unsuru
bulunamamas› üzerine polisler yanlar›na Selma K›l›ç’›
da alarak evin alt›ndaki depoya indiler. Evde tutulan
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K›l›ç ailesi, Selma K›l›ç’›n depoya girmesini isteyen
polislere “Hay›r ben girmem siz girin” dedi¤ini,
bunun üzerine dövüldü¤ünü, yanlar›ndaki polislerin
telsizlerinden duyduklar›n› anlatt›lar.

Olay› evinin cam›nda izleyen Selma K›l›ç’›n halas›
Zeyno Alkan flunlar› söyledi: 

“Bulundu¤um pencere Gurbet’in götürüldü¤ü yeri
ayna gibi görüyordu. Gurbet’le tart›flmaya bafllad›lar.
‹çeri girmesini istediler, o kabul etmedi. Zaten sinirli
bir k›zd›r. ‹yice sinirlenmiflti. Önce dövdüler. Sonra
özel timlerden biri silah›n› çekti¤i gibi Gurbet’i
karn›n›n sol taraf›ndan vurdu. Gurbet ba¤›rmaya
bafllad›. Bu s›rada onlar da kendi aras›nda tart›flmaya
bafllad›lar. K›z yerdeydi.” 

Selma K›l›ç’›n yaraland›¤› s›rada depoda bulunan iki
PKK militan›n›n üzerlerindeki bombalar› patlatarak
intihar ettikleri ö¤renildi. 

K›z›n›n ba¤›rmalar› üzerine evden ç›kan anne
Remziye K›l›ç, “K›z› yerde görünce ba¤›rmaya
bafllad›m. ‘K›z›n da teröristmifl’ dediler. K›z yerde
yat›yordu ama yafl›yordu da. Yaral› halde ba¤›r›yordu.
Yan›na yaklaflt›rmad›lar. Birkaç özel tim beni aralar›na
al›p dövdüler. Üzerimdeki elbisemi çekifltirip y›rtt›lar.
Eflimi de dövmeye bafllad›lar. Eflim bir yandan
ba¤›r›yor, k›z›m bir yandan ba¤›r›yordu. Hepimizi
toplad›lar, Gurbet’i de dört saat sonra panzere koyup
hastaneye götürdüler.” dedi.

Amcas› Hüseyin K›l›ç da, cenazeyi al›rlarken, emniyet
yetkililerinin kendilerine, “K›z›n›z› terörist ilan
etmeyece¤iz. Özür dileriz. Cenazenizi gece gömün,
olay ç›kmas›n” dediklerini söyledi. 

Bask›ndan sonra Murat K›l›ç, Kübra K›l›ç, ‹brahim
K›l›ç, Zozan K›l›ç, Bar›fl K›l›ç, Remziye K›l›ç, Reflit
K›l›ç, Soner K›l›ç, Mehdi K›l›ç, Yasemin K›l›ç, Ali
K›l›ç, Mehmet K›l›ç, Sadiye K›l›ç, Songül K›l›ç, M.
Emin K›l›ç, Ferih K›l›ç, Kamil K›l›ç, Adil K›l›ç, HADEP
‹l Genel Meclisi üyesi Adil K›l›ç, Çetin K›l›ç, Cemal
K›l›ç ve Mevlüt K›l›ç adl› kifliler gözalt›na al›nd›.
Çevredeki evlerden de gözalt›na al›nanlar oldu¤u
bildirildi. Gözalt›na al›nanlardan Selma K›l›ç’›n babas›
Kas›m K›l›ç, Adil K›l›ç ve Reflit K›l›ç, Diyarbak›r DGM
taraf›ndan tutukland›. ‹HD Diyarbak›r fiubesi
avukatlar›ndan Cihan Ayd›n ve Reyhan Yalç›nda¤,
tutuklanan üç kifliye gözalt›nda iflkence yap›lmas›
nedeniyle, 31 Ekim günü Diyarbak›r Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu. Avukatlar›n üç
kiflinin öldürülmesi nedeniyle, kesin otopsi
raporlar›n›n aç›klanmas›ndan sonra suç duyurusunda
bulunacaklar› bildirildi. 

Kas›m ay› bafl›nda avukatlar Cihan Ayd›n ve Reyhan
Yalç›nda¤, güvenlik görevlileri hakk›nda suç
duyurusunda bulundular.

Öldürülen Selma K›l›ç’›n babas› Kas›m K›l›ç’›n
anlat›mlar›na yer verilen dilekçede eve gelen
polislerin Selma K›l›ç’› alt kattaki ambara indirdi¤i,

polis telsizlerinden “arama yapt›k ama içeride hiçbir
fley bulamad›k” anonsunun geçmesinin ard›ndan silah
seslerinin duyuldu¤u belirtildi. Dilekçede, daha sonra
evden ç›kar›lan Kas›m K›l›ç’›n, kap›n›n önünde
bekletildi¤i ve bu s›rada evin bulundu¤u soka¤›n
bafl›ndaki tand›r›n yan›nda k›z› Selma K›l›ç’› yerde
yaral› yatarken gördü¤ü bildirildi.

Suç duyurusunda Kas›m K›l›ç’›n kardefli Reflit K›l›ç’›n
a¤z›ndan olay flöyle anlat›ld›: 

“17 Ekim günü sabah saat 05.30-06.00 sular›nda
kap›m›z çal›nd›. Kim olduklar›n› sormam›z üzerine
‘Polis kap›y› aç›n’ diye seslendiler. Bunun üzerine
kardeflim Kas›m kap›y› açt›. ‹çeriye çok say›da polis ve
asker giyimli ellerinde uzun namlulu silah bulunan
kifliler girdi. ‹çeri girer girmez ‘Teröristler nerede’ diye
ba¤›rd›lar. Biz, evde terörist olmad›¤›n› ve evi
arayabileceklerini söyledik. Olay s›ras›nda evde 20
kifliydik. Bizleri evin mutfa¤›na kapatt›lar ve evde
arama yapmaya bafllad›lar. Ancak, evin sakinleri
d›fl›nda kimse yoktu. Bunun üzerine evin depo ve
ambar olarak kullan›lan bodrum kat›n›n anahtar›n›
istediler. Kas›m’›n k›z› Selma anahtar› al›p güvenlik
görevlileri ile birlikte d›flar› ç›kt›. Ambar olarak
kulland›¤›m›z yerin kap›s› d›flar› aç›l›yor. D›flar›
ç›kt›ktan sonra önce 1-2 el silah sesi geldi. Ard›ndan
da seri flekilde silah sesleri duydum. Kardeflim Kas›m
k›z›n›n sesini duyunca d›flar› ç›kmak istedi. Ancak
bafl›m›zda bulunan güvenlik görevlileri izin
vermediler ve kardeflimi dövüp ona küfür ettiler. K›sa
bir süre sonra ben ve kardeflim Kas›m’› d›flar›
ç›kard›lar. Komflumuz Mehmet’in evinin bahçesinde
bulunan etraf› naylonlarla çevrili yerde tütünler
as›lm›flt›. Önce bize a¤açtan yap›lma bu yerin
etraf›nda bulunan naylonlar› söktürdüler. Ard›ndan
elimize uzun a¤açlar verip as›l› durumda olan
tütünleri sa¤a sola çekmemizi istediler. O s›rada
etraf›m›zda çok say›da güvenlik görevlisi elindeki
uzun namlulu silahlar ile atefle haz›r bir flekilde
bekliyordu. Ancak orada da hiç kimseyi bulamad›lar.”

Diyarbak›r DGM Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n
2001/1769 say›l› haz›rl›k dosyas›nda yer alan 17 Ekim
2001 tarihli “Ölü Muayene ve Otopsi” zapt›nda
Selma K›l›ç’›n ölüm nedeninin “Gö¤sün sol yan
taraf›na isabet eden bir adet mermi çekirde¤inin
meydana getirdi¤i dalak, mide ve karaci¤er sol lop uç
k›sm›nda yaralanmas›na ba¤l› kar›n içi ve d›fl
kanamadan öldü¤ü” oldu¤u belirtildi. Suç
duyurusunda, Diyarbak›r Kriminal Polis Laboratuar›
taraf›ndan haz›rlanan 19 Ekim 2001 tarihli raporda,
Selma K›l›ç’›n ellerinde yap›lan incelemede “barut izi
bulunmad›¤›” yönündeki raporuna da yer verildi.

Bu arada bask›ndan sonra tutuklanan Kas›m K›l›ç, Adil
K›l›ç ve Reflit K›l›ç’›n ifadesini alan Diyarbak›r DGM
Hakimi’nin de ifadeler üzerine güvenlik görevlileri
hakk›nda suç duyurusunda bulundu¤u bildirildi.
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Burhan Koçkar: 30 Ekim günü saat 24.00 s›ralar›nda
A¤r›’n›n Do¤ubeyaz›t ilçesinde bir eve düzenlenen
bask›nda Burhan Koçkar (30) adl› kifli öldürüldü. 

Edinilen bilgiye göre, Ahmedê Xani mahallesinde baz›
evlere bask›n düzenleyen polisler daha sonra
Do¤ubeyaz›t Belediyesi’nde zab›ta memuru olarak
çal›flan Burhan Koçkar ile a¤abeyi HADEP ‹lçe Örgütü
yöneticisi Nedim Koçkar’›n ayn› binada bulunan
evlerini bast›. 

Burhan Koçkar’›n efli Ufuk Koçkar bask›n› flöyle
anlatt›:

“Kap› çal›nd›. Eflim kap›y› açmaya gitti. Kap› aç›l›r
aç›lmaz 3 el silah sesi duydum. Eflim yerdeydi.
Maskeli yaklafl›k 10 polis bafl›na üflüfltü. Beni hemen
odaya kapatt›lar. Polisin biri di¤erine, ‘niye hemen
atefl ettin’ diyordu. Daha sonra olay yerine gelen
polislere neden eflimi öldürdünüz dedi¤imde ise
‘bunlar A¤r›’dan gelen ekip, haberimiz yok’ dedi.” 

Ayn› binada oturan Nedim Koçkar’›n efli Figen Koçkar
ise “Saat 12 civar›yd›. Kap› çal›nd›. Eflim kap›y›
açt›ktan sonra pusuda duran polisin biri çocu¤umu
görünce arkadafl›na ‘atefl etme çocuk var’ diye
ba¤›rd›.” dedi. 

A¤r› Valisi Cumhur Ersoy, olaydan sonra yapt›¤›
aç›klamada, “Nedim Koçkar’›n evine giden polislerin
silah sesi duyulmas› üzerine üst kata yöneldiklerini ve
polislerin karfl›s›na elinde silahla ç›kan Burhan
Koçkar’›n öldürüldü¤ünü” ileri sürdü. Ancak, aramada
Burhan Koçkar’›n evinde silah bulunmad›¤› belirlendi.
Bask›ndan sonra 4 saat kadar evde bekletilen Burhan
Koçkar’›n cesedi Do¤ubeyaz›t Devlet Hastanesi’ne
kald›r›ld›. 

Olay›n duyulmas› üzerine 31 Ekim günü sabah
saatlerinde hastanenin önünde toplanan kalabal›k bir
grup Do¤ubeyaz›t Karakolu ve cezaevini tafllad›, bir
askeri arac› da devirdi. Olayda bir askerin yaraland›¤›
ö¤renildi. Kalabal›¤›n da¤›lmamas› üzerine Burhan
Koçkar’›n cenazesi “otopsi yap›laca¤›” gerekçesiyle
Trabzon’a götürüldü. 31 Ekim günü Belediye Baflkan›
Mukaddes Kubilay’› telefonla arayan A¤r› Valisi
Cumhur Ersoy’un, “olaydan derin üzüntü duydu¤unu”
bildirdi¤i ve “Personel hatas› olabilir, kurumlar›n
bunla bir ba¤lant›s› yoktu, parti olarak bize yard›mc›
olun. Gereken ifllem yap›lacakt›r” dedi¤i ö¤renildi. 

Operasyonun yap›ld›¤› gece gözalt›na al›nanlardan
adlar› ö¤renilenler flunlar: Belediye Meclis Üyesi
Ahmet Turan, HADEP ‹lçe Örgütü yöneticileri Atilla
Tafltan, Burhan Koçkar’›n a¤abeyi Nedim Koçkar,
Mehmet Emin Çetin, Muhsin Kolan, Mustafa Tunç,
Mehmet Tunç, Nuri Elçi, Sait Gün, Fevzi Atar, Hasan
Elçi, Ahmet Bubilinç ve Mehmet Çebuze.

Gözalt›na al›nanlardan Atilla Tafltan, Nuri Elçi, Ahmet
Bozilik ve ad› ö¤renilemeyen bir ‹ran vatandafl›
serbest b›rak›ld›. Serbest b›rak›lanlar, gözalt›nda
dövüldüklerini ve ask›ya al›nd›klar›n› bildirdiler.

Burhan Koçkar, 1 Kas›m günü Do¤ubeyaz›t’ta topra¤a
verildi. Otopsi için Trabzon’a gönderilen Burhan
Koçkar’›n cesedi, 1 Kas›m günü ö¤le saatlerinde
Do¤ubeyaz›t’a getirildi. Koçkar’›n cenaze törenine
yaklafl›k 15 bin kiflinin kat›ld›¤› ve tören s›ras›nda
ilçedeki iflyerlerinin kapand›¤› bildirildi.

Burhan Koçkar’›n öldürülmesi üzerine aç›lan
soruflturma çerçevesinde olay s›ras›nda silah
kulland›¤› ileri sürülen Halil Akda¤ adl› polis 3 Kas›m
günü tutukland›. Do¤ubeyaz›t Cumhuriyet Savc›l›¤›
taraf›ndan aç›lan davada, Halil Akda¤’›n TCY’nin
“kasten adam öldürmek” suçuna iliflkin 448. maddesi
uyar›nca cezaland›r›lmas› ancak “verilen emri yerine
getiren memurlara ceza verilmemesi”ni öngören 49.
maddenin gözönüne al›nmas› istendi. Dava 24 Ocak
2002 tarihinde Do¤ubeyaz›t A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde bafllayacak.

Olay üzerine 2 Kas›m günü Do¤ubeyaz›t’a giden ‹HD
Genel Baflkan Yard›mc›s› Osman Baydemir, Mazlum
Der Van fiube Baflkan› Abdülbasit Bildirici, Van Bölge
Barosu Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Çabuk, ‹HD
Bölge Temsilcisi Hanefi Ifl›k, ‹HD Van fiube Baflkan›
Abdulvahap Ertan, ‹HD Mufl fiube Baflkan› Sevim
Yetkiner, ‹HD Mufl fiube Yönetim Kurulu üyesi
Mensur Ifl›k ve ‹HD Diyarbak›r Yönetim Kurulu üyesi
Pirozhan Do¤rul’dan oluflan heyetin raporu 5 Kas›m
günü aç›kland›. 

Heyet üyeleri Do¤ubeyaz›t Kaymakam› Abdullah
Özbek, ‹lçe Emniyet Müdürü Tuncer Avc›,
Cumhuriyet Baflsavc›s› Enis Yavuz Y›ld›r›m, Belediye
Baflkan› Mukaddes Kubilay, HADEP A¤r› ‹l Baflkan›
Ayhan Demir, A¤r› Baro Baflkan› Eyüp Duman, A¤r›
Emniyet Müdürü Ahmet Pek, ma¤dur yak›nlar› ve
görgü tan›klar› ile görüfltü.

Kaymakam Abdullah Özbek, heyet üyelerine
“operasyon karar›n›n il mülki erkan› ve kollu¤u
taraf›ndan planlan›p yürütüldü¤ünü, kendisine
operasyondan önce haber verilmedi¤ini, olay
olduktan sonra gece saat 02.00’de bilgilendirildi¤ini”
söyledi. 

Rapora göre, Do¤ubeyaz›t Emniyet Müdürü Tuncer
Avc› da “Koçkar’›n gözalt›na al›nmak istenen kifli
olmad›¤›n›” söyledi. Raporda Emniyet Müdürü
Avc›’n›n heyet üyeleriyle görüflmesinde, “operasyonun
Do¤ubeyaz›t Emniyeti taraf›ndan yap›lmad›¤›n› hatta
operasyonla ilgili kendilerine önceden bilgi
verilmedi¤ini, geçmiflte puro operasyonunun da
burada il taraf›ndan ayn› flekilde kendilerinden
habersiz bir flekilde yap›ld›¤›n›, bunun da rahats›zl›k
yaratt›¤›n›” söyledi¤i bildirildi. 

Raporun “Heyetin Yapt›¤› Tespitler” bafll›kl›
bölümünde özetle flu bilgilere yer verildi:

1. Heyetimiz maktulun evinde yapt›¤› incelemelerde
tüm resmi anlat›mlar›n ötesinde M-16 silah›ndan
ç›kan kurflunlar›n kap›ya isabet edifl flekli ve oradan
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maktulün vücuduna saplan›fl flekli, ayn› flekilde
maktulün düflüfl pozisyonu ve vücudu da aflan mermi
çekirdeklerinin duvara saplan›fl yerlerini foto¤raflarla
tespit etmifltir.

2. Resmi yetkililerce de kabul edilen, olayda
kullan›lan M-16 silah›na ait 5 adet bofl kovan
incelendi¤inde, bunlardan üçünün FNM 87-7 iki
tanesinin de CJ 9-4 ibareli oldu¤u, ayn› flekilde CJ 9-4
ibareli kapsüllerin yeflil boyal› bir halka tafl›d›¤› tespit
edilmifltir.

3. Heyetimizin Do¤ubeyaz›t’ta görüfltü¤ü hemen
herkes, operasyonda görev alan güvenlik personelinin
kar maskesi kullan›lmas›ndan, operasyon esnas›nda
sert tutum tak›n›lmas›ndan, operasyonun gece ve
ilçenin atlanarak gerçeklefltirilmesinden ve ölümle
sonuçlanmas›ndan rahats›z oldu¤u tespit edilmifltir.

4. Göz alt›na al›n›fl esnas›nda, göz alt›na al›nanlar›n
hukuka ayk›r› sert tutumla karfl›laflmalar› ile göz
alt›nda kalanlar›n yasak sorgu yöntemine maruz
kald›klar› ve Cumhuriyet savc›s›na bu konuda suç
duyurusunda bulunduklar› tespit edilmifltir.

5. Operasyonda maktul Burhan Koçkar’dan ziyade
kardefli Nedim Koçkar’›n hedeflendi¤i yayg›n kanaati
tespit edilmifltir.

6. Burhan Koçkar’›n öldürülmesinin ilçede yaratt›¤›
infialin daha büyük olaylara dönüflmemesi için
HADEP, Belediye Baflkan›, Kaymakam, ‹lçe Emniyet
Müdürü ve ‹lçe Jandarman›n büyük çaba sarf etti¤i,
sa¤duyunun sa¤lanmas›nda HADEP’in ve
Kaymakaml›¤›n tutumunun belirleyici oldu¤u tespit
edilmifltir.

7. Gerek Do¤ubeyaz›t’ta ve gerekse A¤r›da farkl›
çevreler A¤r› ‹l Emniyet Müdürlü¤ü TEM fiube ve
‹stihbaratta görevli Mutlu isimli polis görevlisinin
görevi kötüye kulland›¤›, ideolojik ve agresif
davrand›¤›, bunun gerilimlere yol açt›¤› ortak
yak›nmalar›n› tespit etmifltir.

“Ayd›nlat›lmas› Gereken Noktalar”

1. Göz alt›na alma operasyonuna konu olan flah›slar›n
tümünü HADEP yönetici ve üyeleridir. Bu insanlar›n
tamam› tan›n›p bilinmelerine ra¤men operasyonun
gece yürütülmesinden maksat nedir?

2. Operasyonda görevli güvenlik personelinin kar
maskesini kullanmas›n›n (yüzünü gizlemesinin) amac›
nedir?

3. Operasyonda göz alt›na al›nanlar›n ve operasyon
yerinin Do¤ubeyaz›t olmas›na ra¤men operasyon
Do¤ubeyaz›t mülki erkan›ndan ve ‹lçe Emniyet
Müdürlü¤ünden neden gizlenmifltir? Operasyonda
Do¤ubeyaz›t kamu otoritelerinin benimsemeyece¤i bir
sonuç mu hedeflenmifltir?

4. Operasyonda göz alt›na al›nmak istenilenlerin bir
siyasi partinin üye ve yöneticileri olduklar›

gözetildi¤inde, operasyonda kullan›lan güç afl›r› de¤il
midir? Amaç sadece göz alt›na almak ise, söz konusu
flah›slar Emniyet Müdürlü¤üne davet edilemezler
miydi. Operasyonun abart›larak gerçeklefltirilmesinin
esas amac› nedir?

5. Maktul Burhan Koçkar operasyonda göz alt›na
al›nacaklar listesinde olmamas›na ra¤men, evine
gidilmifl olmas›, kolluk soruflturmas› itibari ile her
halükarda bir ihmal veya kusur de¤il midir? Arama ve
yakalama emri-izni olmayan bir eve bask›n
düzenlenmesi ve ölümün gerçekleflmesinin hukukta
izah› var m›d›r? 

6. Maktul Burhan Koçkar’›n ölümüne yol açan M-16
silah›n›n 5 bofl kovan› neden dosya kapsam›na
konulmam›flt›r? Heyetimizin gördü¤ü bofl kovanlardan
ikisinin CJ 9-4 ibareli oluflu ve yeflil halka boyal› oluflu
ne anlam ifade etmektedir? 

7. Maktul Burhan Koçkar’a isabet eden kurflunlar iki
ayr› silahtan m› at›lm›flt›r? Zehirli kurflun kullan›lm›fl
m›d›r?

8. Maktul Burhan Koçkar’›n cenazesi, ölüm saati ile
hastaneye götürülüflü aras›nda üç buçuk saat neden
bekletilmifltir? Üç buçuk saatlik zaman dilimi
içerisinde maktulun bulundu¤u antreye ailesinden hiç
kimse neden al›nmam›flt›r? Maktulun ölümünden
sonra, maktulun bafl›nda silah mekanizmas› seslerinin
geldi¤i efli taraf›ndan beyan edilmektedir. Maktul
öldükten sonra yan›na silah m› b›rak›lm›flt›r? 

9. Maktul Burhan Koçkar’a ait oldu¤u ve daire
içerisinde iki el atefl edildi¤i söylenen tabancan›n
mermi çekirde¤i bina içerisinde hiçbir yere isabet
etmedi¤i ve hiçbir iz b›rakmad›¤›, ayn› flekilde maktul
Burhan Koçkar’›n içerisinde bulundu¤u dairede
polisin kulland›¤› M-16 silah›na ait duvara saplanan
befl kurflun izi d›fl›nda bir izin bulunmamas›,
tabancadan ç›kt›¤› iddia edilen kurflunlar›n
buharlaflt›¤›n› m› göstermektedir? Yoksa var oldu¤u
iddia edilen tabanca kas›t, ihmal veya kusur sonucu
öldürmeyi meflrulaflt›rmaya yönelik midir?

10. Bir bütün olarak operasyonun zamanlamas›, flekli,
sonucu, HADEP’in Do¤ubeyaz›t ve A¤r› gezileri ile
HADEP çal›flmalar›na yönelik tahammülsüzlü¤ün
sonucu mudur?

11. Do¤ubeyaz›t operasyonunda Burhan Koçkar’›n
ölümü 11 Eylülde ABD’de gerçekleflen sald›r›dan
sonra, bölgede yayg›nlaflarak cereyan eden yaflam
hakk› ihlallerindeki hareketlili¤in bir devam› m›d›r? 

Raporun “Kanaat ve Sonuç” bafll›kl› bölümünde ise
insan haklar› heyetinin vard›¤› sonuçlar özetle flöyle
anlat›ld›:

“Heyetimiz tüm incelemeler s›ras›nda yapt›¤›
görüflmeler ve edindi¤i bulgular ve ayn› flekilde
gözlemlerinden hareketle Burhan Koçkar’›n silahl›
oldu¤u, silahl› mukavemet gösterdi¤i iddialar›n›n
inand›r›c› bulmamaktad›r. Heyetimiz maktulun evinde
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yapt›¤› incelemelerde tüm resmi anlat›mlar›n ötesinde
M-16 silah›ndan ç›kan kurflunlar›n kap›ya isabet edifl
flekli ve oradan maktulün vücuduna saplan›fl flekli,
ayn› flekilde maktulün düflüfl pozisyonu ve vücudunu
da aflan mermi çekirdeklerinin duvara saplan›fl
tespitinden hareketle, maktul ile güvenlik personelinin
esasen birbirini hiç görmedi¤ini düflünmektedir. 

‹nsan Haklar› heyeti, kap› dilinin aç›lmas›yla birlikte
atefl edildi¤ini düflünmektedir. Güvenlik personelinin
esasen kime atefl etti¤ini görmedi¤i kanaatine sahibiz.
Maktulun ölümünden sonra yan›na silah b›rakmay›
hukuksal sorumlulu¤u ortadan kald›rma veya en
az›ndan sorumlulu¤u hafifletmeye yönelik delil
uydurma çabas› olarak de¤erlendirmekteyiz.
Heyetimiz, ister kas›t, ister ihmal veya kusur olsun,
esas hedefin maktul de¤il, kardefli Nedim oldu¤u
kanaatindedir. 

‹nsan Haklar› Heyeti, göz alt› operasyonunda afl›r› güç
kullan›ld›¤›, operasyonun abart›ld›¤›, göz alt›na alma
esnas›nda sert davran›ld›¤› ve göz alt›nda zanl›lara
yasak sorgu yöntemi kullan›ld›¤› kanaatine varm›flt›r. 

Bu ihlalle birlikte Do¤ubeyaz›t ilçesindeki infialin
daha büyük olaylara dönüflmemesi memnuniyet
vericidir. ‹nfialin önlenmesinde HADEP ve kamu
otoritelerinin iflbirli¤i takdir edilmelidir. Olayla ilgili
olarak bir kamu görevlisinin aç›¤a al›nmas› ve
tutuklanmas›, adaletin tecellisinde umut vericidir.
Ancak hukuksal sorumluluk operasyonun
planlanmas›nda ve yürütüm fleklini kapsayacak
biçimde geniflletilmelidir. Etkin soruflturulmayan, üzeri
örtülen her hak ihlali, yeni hak ihlallerinin habercisi
ve zemin haz›rlay›c›s›d›r. 

Yaralama

23 fiubat günü Edirne’nin Büyükismailçe köyü
yak›nlar›nda Türkiye-Yunanistan s›n›r bölgesinde dur
ihtar›na uymad›¤› ileri sürülen ‹lhami Arslan adl› kifli,
askerlerin açt›¤› atefl sonucu a¤›r yaraland›. 

23 fiubat günü ‹stanbul Güngören’de, PKK lideri
Abdullah Öcalan lehine gösteri yapmak isteyen grup
polisler taraf›ndan engellendi. Polislerin göstericilerin
üzerine atefl açmas› sonucu, Rüzgar Bilge adl›
üniversite ö¤rencisi kalças›ndan silahla yaraland›.

9 A¤ustos günü ‹stanbul Kocamustafapafla’da
kapkaçç›lar› kovalayan polislerin atefl açmas› üzerine
sokakta oyun oynayan Gökhan Dilmen (10) adl›
çocuk yaraland›. Karn›ndan yaralanan Gökhan
Dilmen’in hayati tehlikesi bulunmad›¤› bildirildi.

‹zmir’de “kendisini polis olarak tan›tarak Sedat Türkeli
adl› kiflinin paras›n› gasp eden” Harun Ceylan adl›
kifli, 5 Eylül günü polisler taraf›ndan silahla yaraland›.
Harun Ceylan’›n, polislerin dur ihtar›na atefl ederek
karfl›l›k verdi¤i, bunun üzerine ç›kan çat›flmada
aya¤›ndan yaraland›¤› bildirildi. Harun Ceylan’›n
Tunceli’de asker oldu¤u belirlendi.

‹stanbul Ümraniye’de dur ihtar›na uymayan Ufuk
Da¤lar (17) adl› genç, polislerin açt›¤› atefl sonucu
yaraland›. 19 Eylül gecesi meydana gelen olayda,
polislerin üç genci kimlik kontrolü için durdurmak
istedi¤i, üzerinde kimlik olmayan Ufuk Da¤lar’›n
bunun üzerine kaçmaya kalk›flt›¤› bildirildi.
Ensesinden ve s›rt›ndan yaralanan Da¤lar, felç oldu.

Ufuk Da¤lar’›n annesi Remziye Da¤lar daha sonra
yapt›¤› aç›klamada, o¤lunun polisler taraf›ndan
dövüldü¤ü için kaçt›¤›n› bildirdi. Remziye Da¤lar,
“Hastaneye gitti¤imde ‘bu o¤lun’ dediler,
tan›yamad›m. ‹flkence yapm›fllar o¤luma. Eli yüzü
tan›nmayacak haldeydi” dedi. Remziye Da¤lar, olay
gecesi o¤lu ve iki arkadafl›n›n alkollü olduklar›n›,
o¤lunun üzerinde kimlik olmad›¤› için kaçmaya
çal›flt›¤›n› anlatt›. Remziye Da¤lar, arkadafllar›ndan
ald›¤› bilgiye göre, yakalan›p polisler taraf›ndan
dövülen o¤lunun yeniden kaçmaya çal›fl›nca
vuruldu¤unu söyledi. 

Ufuk Da¤lar da 26 Eylül günü yaflad›klar›n›
gazetecilere anlatt›. Üsküdar’daki bir dü¤ünden ayr›l›p
eve dönerken evlerinin bulundu¤u Örnek mahallesine
geldikleri s›rada kuzeniyle tart›flmaya bafllad›klar›n›,
bu s›rada oradan geçmekte olan polis ekibinin kimlik
sordu¤unu belirten Ufuk Da¤lar, flunlar› söyledi: 

“Kimli¤imin evde oldu¤unu, evimin yak›n oldu¤unu
ve gidip alabilece¤imi söyledim. Bunun üzerine
polislerle tart›flmaya bafllad›k ve bana vurmaya
bafllad›lar. Daha önce bir kavga yüzünden karakola
düflmüfl ve çok kötü dayak yemifltim. Tekrar karakola
götürülece¤imi düflündüm. Çok alkollüydüm, annem
de k›zacakt›. Bunun için kaçmaya bafllad›m. Polis
arkamdan ‘dur’ diye ba¤›r›yordu. Sonra silah sesleri
duydum. Dört el atefl ettiler, beflinci kurflun boynuma
isabet etti. Ben yerde yatarken yakama yap›flan polis
sürekli küfür ediyordu. Yerdeyken bir el daha atefl etti,
o kurflun s›y›rd› geçti.” Da¤lar, polislerin flikayetçi
olmamas› için ailesine “haber gönderdi¤ini” de
söyledi. 

‹ran’dan Türkiye’ye girmeye çal›flt›klar› öne sürülen 10
kifliye 18 Ekim günü askerler taraf›ndan atefl aç›ld›.
Olayda Zahrullah bin Nurallah (19) adl› Afganistan
vatandafl› yaraland›. Gruptaki 3 Afganistan ve 6
Pakistan vatandafl›n›n ise gözalt›na al›nd›¤› ö¤renildi.

30 Ekim günü Urfa’n›n Viranflehir ilçesinde Karakuzu
Jandarma Karakolu yak›nlar›nda kimlik kontrolü
s›ras›nda dur ihtar›na uymad›¤› ileri sürülen Nuri
Taflk›ran (24) adl› kifli, askerlerin açt›¤› atefl sonucunda
aya¤›ndan yaraland›. Nuri Taflk›ran’›n asker kaça¤›
oldu¤u için kaçt›¤› ö¤renildi.

5 Kas›m günü Ankara’n›n Gölbafl› ilçesinde “dur”
ihtar›na uymad›¤› ileri sürülen bir araca polisler
taraf›ndan atefl aç›ld›. Olayda, Sultan Karasö¤üt (11)
ve Ayzer Karasö¤üt (9) adl› çocuklar yaraland›.
Edinilen bilgiye göre, Ankara’n›n Gölbafl› ilçesinde bir
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ma¤azadan h›rs›zl›k yap›ld›¤› ihbar› üzerine olay
yerine giden polisler, Ömür Karasö¤üt ve Azize
Karasö¤üt adl› kiflileri bir arabaya binerken durdurmak
istedi. Ancak içinde üç kiflinin daha bulundu¤u arac›n
sürücüsü Ümit Bayram kaçmaya bafllad›. Bunun
üzerine polis ekipleri Gölbafl› ç›k›fl›nda barikat kurdu.
Arac›n barikatta durmamas› üzerine polisler atefl açt›.
Olaydan sonra gözalt›na al›nan Ömür Karasö¤üt,
Azize Karasö¤üt, Nehir Karasö¤üt ve Ümit Bayram
serbest b›rak›ld›. 

Sultan Karasö¤üt ve Ayzer Karasö¤üt, yak›nlar›
taraf›ndan ailesinin yaflad›¤› Bursa’ya götürüldü.
Sultan Karasö¤üt Bursa Devlet Hastanesi Beyin
Cerrahi Servisi’nde, Ayzer Karasö¤üt de Hayat
Hastanesi’nde tedavi alt›na ald›. Doktorlar, iki
çocu¤un da ald›klar› kurflun yaralar› nedeniyle felç
olduklar›n› aç›klad›.

Sultan Karasö¤üt’ün annesi Gönül Karasö¤üt, flunlar›
söyledi:

“K›z›m, yak›nlar›m›zla Adana’ya dü¤üne gidiyordu.
K›z›m Sultan, ye¤enlerim Ayzer ve Nehir de ›srarla
gitmek isteyince çocuklar› k›ramad›k. Görümcem
Hatice Karasö¤üt, rahat yolculuk yapmalar› için kendi
otomobilini verdi. Ömür, otomobil kullanamad›¤› için
komflumuz Ümit’ten floförlük yapmas›n› rica ettik.
Gölbafl›’na vard›klar›nda bir marketten al›flverifl
yapmak istemifller. Polis yanl›fl yere park etti¤i için
Ümit’ten ehliyet sormufl. O da alkollü araç kulland›¤›
için daha önce ehliyetini ald›rd›¤›ndan kaçmaya
bafllam›fl. Polis de atefl edince çocuklar›m›z felç oldu.
Sorumlu polisler hakk›nda tazminat ve ceza davalar›
açaca¤›z.”

5 Aral›k günü ‹zmir Alsancak’ta “h›rs›zl›k yapt›¤›” ileri
sürülen ‹brahim Bulut adl› kifli, polislerin “dur”
ihtar›na uymad›¤› için silahla yaraland›.

5 Aral›k günü davalar› için Denizli Adliyesi’ne
getirilen Mustafa Yanmaz, Hakan Çetin ve Murat
Emer adl› tutuklular›n duruflmadan sonra kaçmaya
çal›flmalar› üzerine jandarmalar atefl açt›. Murat Emer,
olay yerinden 200 metre kadar uzakl›kta kentin en
kalabal›k yerlerinden Bayramyeri semti Kayal›k
caddesinde omzundan vuruldu.

3.2.1. Yarg›s›z ‹nfaz Davalar›

Özkan Tekin: 10 Aral›k 2000 tarihinde saat 03.00
s›ralar›nda ‹stanbul Okmeydan› Fatih Sultan Mehmet
caddesi Kuzey sokakta duvarlara afifl asan dört kifliye
polisler taraf›ndan atefl aç›ld›. Olayda, Özkan Tekin
(21) öldü, fiükrü Y›ld›z (18) ve Fatih Bu¤rul sahte
kimlikli fiamil Camekan yaraland›. Kimli¤i
belirlenemeyen bir kifli ise kaçmay› baflard›. Hücre
tipi cezaevlerine karfl› afifl ast›klar› ö¤renilen dört
kiflinin “MLKP üyesi olduklar›” ileri sürüldü. 

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” belirtildi. 

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. Taksim E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi Acil Servisi’ne kald›r›lan Y›ld›z’›n sa¤l›k
durumunun ciddiyetini korudu¤u ve yo¤un bak›ma
al›nd›¤› bildirildi. Fatih Bu¤rul ise tedavisinin ard›ndan
sorgulanmak üzere ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’ne
götürüldü. 

Olay› görüntülemeye çal›flan gazeteciler de, polisler
taraf›ndan zor kullan›larak engellendi. ‹nterstar
televizyonu muhabiri Muharrem Ça¤lar, bafl›na ald›¤›
yumruk darbeleri nedeniyle bayg›nl›k geçirdi, BRT
muhabiri Bo¤açhan Kaplan ise köprücük kemi¤ine
yedi¤i dipçik darbesiyle hafif yaraland›.

Özkan Tekin’in yak›nlar› gazetecilere yapt›klar›
aç›klamada, olay›n “yarg›s›z infaz” oldu¤unu
savundular. Özkan Tekin’in teyzesi Dilcan Yeflil,
“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. Özkan Tekin, 12 Aral›k 2000 tarihinde
‹stanbul’da topra¤a verildi. Adli T›p Kurumu’ndan
sabah saatlerinde al›nan Özkan’›n cenazesinin
Yenibosna Cemevi’ne götürülmesi polisler taraf›ndan
engellendi. Bunun üzerine ‹kitelli Cemevi’ne
götürülen cenaze burada yap›lan törenin ard›ndan
Kanarya Mezarl›¤›’na götürüldü. Törende, mezarl›¤a
pankartla girmek isteyen 4 kifli gözalt›na al›nd›.
Özkan’›n topra¤a verilmesinden sonra adlar›
ö¤renilemeyen 2 kifli daha gözalt›na al›nd›.

Olay nedeniyle Beyo¤lu Cumhuriyet Savc›l›¤›
taraf›ndan yürütülen soruflturma Ekim ay›nda
tamamland›. Savc›l›k, Tekin’in öldürülmesi, Y›ld›z ve
Camekan’›n yaralanmas› nedeniyle Necati Öcel,
Hüseyin Ya¤mur, Halil Yorulmaz, Kemal Koçer, Kadir
Gümefl, Celalettin Durmufl, Köksal Öztafl, Ayhan
Mert, Sat›lm›fl Karakaya, Mehmet Yabul, Sabri
Kahraman, Seyfettin Kara ve Nevzat Demirel hakk›nda
dava açt›. Davada, polislerin TCY’nin “adam
öldürme” suçuna iliflkin 448, “faili belli olmayacak
flekilde adam öldürme” suçuna iliflkin 463. maddeleri
uyar›nca yarg›lanmas› ancak “suçun bir yasa
hükmünü ya da yetkili amirin emrini yerine getirirken
ifllenmesi durumunda ceza verilmemesine” iliflkin 49.
maddesinin uygulanmas› istendi. Dava 5 fiubat 2002
tarihinde bafllayacak.

Hüseyin Velio¤lu: ‹stanbul Beykoz’da 17 Ocak 2000
tarihinde Hizbullah lideri Hüseyin Velio¤lu’nun
öldürüldü¤ü operasyona kat›lan 20 polis hakk›nda
“faili belli olmayacak biçimde adam öldürmek”
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suçlamas›yla aç›lan dava 30 Kas›m 2000 tarihinde
sonuçland›. ‹stanbul Üsküdar 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada, polisler hakk›nda
beraat karar› verildi. Karar y›l içinde Yarg›tay
taraf›ndan onand›.

‹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 Ocak günü Eyüp 2. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruflmada,
Savc› ‹brahim Babür, san›k anlat›mlar›, telsiz
konuflmalar› ve delillerden olay yerinde herhangi bir
çat›flman›n yaflanmad›¤›n›n belirlendi¤ini
vurgulayarak, A¤dafl’›n önce atefl aç›larak kolundan
yaraland›¤›n› belirtti. Babür, “Bilahare maktülün yaral›
olarak arabaya al›nd›ktan sonra arabada geliflen olay
nedeniyle görevli polislerce vuruldu¤u kanaatine
var›lm›flt›r”dedi. Polislerin “görev s›ras›nda faili belli
olmayacak flekilde adam öldürmek” suçundan 8 ile
10’ar y›l aras›nda hapis cezas›na mahkum edilmesini
isteyen Babür, ancak söz konusu suçun fiartl›
Sal›verilme Yasas› kapsam›na girmesi nedeniyle
polislerin bundan yararland›r›lmas›n› istedi.
‹ddianamede ise polislerin “faili belli olmayan flekilde
adam öldürmek” suçundan 12 y›l ile 15 y›l aras›nda
hapis cezas›na mahkum edilmesi isteniyordu.

Dava, 2 Nisan günü Eyüp 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde sonuçland›. Duruflmada söz alan
Avukat Behiç Aflç›, “Bu davan›n da di¤er infaz
davalar›ndan pek bir fark› yok. T›pk› di¤er davalarda
oldu¤u gibi san›k polisler tutuksuz yarg›lan›yorlar.
Ancak dava sürecinde toplanan deliller polisin 17
yafl›ndaki bir genci öldürdü¤ünü ortaya ç›kartt›” dedi.
Aflç›, Polisin Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun
polise silah kullanma yetkisi verdi¤ini, adam öldürme
yetkisi vermedi¤ini kaydetti. 

Adli T›p Kurumu raporunun ‹rfan A¤dafl’›n silah
kullanmad›¤›n› ortaya ç›kard›¤›n› söyleyen Aflç›, bu
raporun A¤dafl’›n silah kulland›¤› yönündeki iddialar›
da çürüttü¤ünü aktard›. 17 Haziran 1997 tarihinde
bafllayan davada dinlenen görgü tan›¤› Aynur Bedir
de, A¤dafl’›n silah› olmad›¤›n›, polislerin arkadan atefl
açt›¤›n› ve A¤dafl’›n polis arabas›na sa¤ olarak
bindirildi¤ini anlatm›flt›. 

Daha sonra karar›n› aç›klayan mahkeme, “meflru
müdafaa” s›n›rlar› içinde kald›klar› gerekçesiyle
TCY’nin 49. maddesi uyar›nca polisler hakk›nda
beraat karar› verdi. Dava halen Yarg›tay gündeminde
bulunuyor.

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
adl› kiflilerin öldürülmesi nedeniyle 19 fiubat gecesi
keflif yap›ld›. Adana 1. A¤›r Ceza Mahkemesi
taraf›ndan yap›lan keflifte, Bektafl’› öldürdü¤ü öne

sürülen polislerden Ali Erdurucan, “D›flardan ›fl›k
gelmiyordu. Bektafl’›n vuruldu¤u evin lambas›
yanm›yordu” dedi. Polislerden Fevzi Mustan ise “El
fenersiz içeriyi kontrol ettik. Odan›n sol köflesi zifiri
karanl›k de¤ildi. Ancak, ay ›fl›¤› m› vard› yoksa sokak
lambas› m› geliyordu onu hat›rlam›yorum” dedi. 

Mahkeme, Aslan’›n vuruldu¤u evde pencere ve
perdelerin aç›k olmas›, sokak lambalar› bulunmas›
nedeniyle birkaç metreden içerdeki kiflilerin siluet
halinde görülebilece¤i, yüzlerinin tan›namayaca¤›
gözleminde bulundu. Mahkeme, “evdekilerin siluet
halinde görülüp görülmeyece¤inin ve yüzlerinin
tan›n›p tan›nmayaca¤›n›n” bilirkifli taraf›ndan
araflt›r›lmas›n› kararlaflt›rd›.

19 Mart günü yap›lan duruflmada ise keflfe iliflkin ‹l
Jandarma Komutanl›¤› Kriminal Tahkikat Bölümü’nde
görevli bilirkifli Ergün Kocakaya’n›n haz›rlad›¤› rapor
okundu. 

Raporda, olay saatinde sokak lambalar›n›n yanmas› ve
perdelerin kapal› olmas› durumunda, evdekilerin 1-
1.5 metre mesafeden silüet olarak görülebilece¤ine
dikkat çekildi. Raporda, Erdinç Aslan’›n öldürüldü¤ü
evden atefl aç›lmas› halinde, sesin yank›lanarak bitiflik
dairedeki Murat Bektafl’›n evinin içinden yay›laca¤› ve
merdivenlerde duran polislerin her iki daireden de
atefl sesi geldi¤ini zannedebilecekleri kaydedildi. 

Bilirkifli raporunun sonuç bölümünde “Olay günü
çekilen foto¤raflarda her iki evde de mermi izleri
odalarda, pencere ve kap›larda da¤›lm›fl vaziyette
görüldü¤ünden, yap›lan at›fllar›n rastgele ve hedef
gözetilmeden yap›ld›¤› kanaatine var›lm›flt›r’ denildi.
Raporda, Erdinç Aslan’›n “görüfl mesafesinin k›s›tl›l›¤›
ve karfl›l›kl› atefl edilmesi nedeniyle niflan al›narak
vurulmas›n›n mümkün olmad›¤›” kanaatine var›ld›¤›
belirtildi.

Dava, 9 May›s günü Adana 1. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde sonuçland›. Mahkeme, Bektafl’›n
öldürülmesi olay›na kat›ld›klar› iddia edilen Nurettin
Bülbül, Eyüp Yalç›nkaya, Ali Erdurucan (tutuklu) ve
Haydar Erol’a “kanunun ve zaruretin tayin etti¤i
hududun afl›lmas› suretiyle faili gayri muayyen flekilde
kast› aflan müessir fiil sonucu ölüme sebebiyet
vermek” suçundan, “suçun ifllenifl flekli, san›klar›n
kiflilikleri, flahsi ve sosyal durumlar› göz önünde
bulundurularak” önce 8’er y›l hapis cezas› verdi. Ceza
daha sonra, “failin belli olmamas›”, “suçun ikrar› ve
san›klar›n duruflmalar›ndaki iyi halleri” gerekçe
gösterilerek 6’flar ay 20’fler gün hapis ve 3 ay
memuriyetten men cezas›na indirildi. Bu ceza da,
“polislerin sab›kas›z olmalar› ve suç iflleme e¤iliminde
olmamalar›” gerekçesiyle ertelendi. 

Erdinç Aslan’›n öldürülmesi olay›na kat›ld›klar› öne
sürülen Fevzi Mustan ve Muammer Topaç hakk›nda
ise “verilen emri ve görevlerini yerine getirdikleri”
gerekçesiyle TCY’nin 49. maddesi uyar›nca beraat
karar› verildi. Dava halen Yarg›tay gündeminde.
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Avukat Mustafa Çink›l›ç, infaz davas› için verilen
karara bir bütün olarak bak›ld›¤›nda öncelikle
mahkemenin Murat Bektafl’›n öldürüldü¤ünü tescil
etti¤ini, ancak ceza uygulamas›nda kasten adam
öldürme durumunu göz önünde bulundurmad›¤›n›
belirtti. 

Polislerin; “ellerinde silah vard›, bize atefl ettiler.
Murat Bektafl, kap›ya kadar ç›k›p bize atefl etti”
aç›klamalar›n› yapt›¤›n› hat›rlatan Çink›l›ç, san›klar›n
suçlu bulunmas›n› k›smen olumlu bir geliflme olarak
de¤erlendirdi. Çink›l›ç flunlar› söyledi:

“Mahkeme karar› flunu gösteriyor; e¤er bir kifliye
terörist damgas›n› vurabilirseniz onu öldürebilirsiniz.
Karar›n en zay›f noktas›ndan biri bu. Mahkeme,
maalesef Erdinç Arslan’› öldürülen bir kifli olarak de¤il
‘terörist olarak’ görmüfltür. Dolay›s›yla kendisine göre
terörist bir insan›n öldürülebilece¤i karar›n› vermifltir.
Mahkeme bir gerçe¤i gözden ›rak tutuyor. O da
demokratik toplumlarda güvenlik güçlerinin temel
görevinin ‘suçluyu ya da suç iflleyen kifliyi yarg›n›n
önüne ç›karmak’ oldu¤udur. Oysa burada suçlu
oldu¤u düflünülen ve suç iflledi¤i iddia edilen Erdinç
Arslan’›n yarg› önüne ç›kar›lmas› de¤il, cezas›n›n
bizzat güvenlik güçleri taraf›ndan verilmesi
mahkemece meflru görülmüfltür. Bu tehlikeli bir
durumdur. O zaman güvenlik güçleri istedi¤inde bir
kifliyi, terörist ilan edip, infaz edebileceklerdir. Çünkü,
verilen bu kararla yap›lan ve yap›lacak infazlar
meflruluk kazanm›flt›r. Burada yarg›s›z infazda
bulunulmufl, yarg›s›z infaz bizzat yarg› taraf›ndan da
olumlu olarak görülmüfltür.” 

Çink›l›ç, mahkemenin Erdinç Arslan’›n
öldürülmesinde san›klar›n “yasal savunma” hakk›n›
kulland›klar› de¤erlendirmesinde, operasyon s›ras›nda
yaral› olarak yakalanan ve daha sonra itirafç› olan
Mustafa Köprü’nün etkili oldu¤unu belirtti. 

Kararda mahkemenin hafifletici nedenleri göz önünde
bulundurarak ceza indirimine gitti¤ini an›msatan
Çink›l›ç; “Oysa çok aç›k bir flekilde öldürülen flah›sta
hata yap›ld›¤› yarg›lama aflamas›nda ortaya ç›km›flt›r.
Çünkü ne sonradan itirafç› olan Musta Köprü, ne
öldürülen Murat Bektafl’›n ailesi ne de tan›klar ‘hücre
evi’ olarak gösterilen Arslan ile Bektafl’›n evi aras›nda
bir ba¤lant› oldu¤una dair ifade vermemifllerdir.
Burada en az›ndan Murat Bektafl’›n evi için,
Emniyet’in yanl›fl istihbarat sonucu gidip bast›¤› ve bir
kifliyi öldürdü¤ü aç›kt›r. Bu kadar a¤›r kusur varken ve
masum bir kiflinin öldürülmesi söz konusu iken,
mahkeme cezay› hep alt s›n›rda tutma kayg›s› ile
hareket etmifl, bu durum yine yarg›s›z infaz
gerçeklefltirenlere önemli bir katk›d›r” dedi. 

Mahkeme ceza indirimi için çok cömert davrand›¤›n›
ifade eden Mustafa Çink›l›ç, davan›n “kasten adam
öldürmek (TCY 448)” iddias›yla aç›ld›¤›n› ancak
karar›n “kas›ts›z öldürme (TCY452/1)” suçundan
verildi¤ine dikkat çekti. 

San›klara ilk verilen cezan›n TCY’nin 452/1.
maddesinde yer alan “Katil kast› ile olmayan, yani
öldürme niyeti ile olmayan bir ölüm olay› meydana
gelmifl ise san›klar en az 8 y›l a¤›r hapis cezas› al›r”
maddesi ile örtüfltü¤üne iflaret eden Çink›l›ç, “Katil
kast› olmayan bir durum söz konusu de¤ildir. Tam
tersine do¤rudan öldürme kast› vard›r. Bunu flöyle
anl›yoruz. San›klar mahkemede sürekli öldürülen her
iki kifli için, ‘Ellerinde silahlar vard›. Bizde atefl ettik.’
diyorlar. fiöyle bir savunma de¤il; ‘Bir gürültü vard›
bizde bu gürültü dolay›s›yla oraya operasyona gittik.
O tedirginlikle atefl ettik ve adam öldü.’ demiyorlar.
Kesinlikle, ‘Biz onu öldürmek istemiyorduk ama öldü’
de demiyorlar. Tam tersine dava boyunca san›klar,
‘Bize atefl etmek istedi, elinde silah vard›, biz o
yüzden öldürdük.’ diyorlar. Öldürme iflini bilerek ve
isteyerek yapt›klar› aç›k, kendileri de bunu ifade
etmifllerdir. Dolay›s›yla 452/1 uygulama koflullar› yok”
dedi. 

Mahkemenin Bektafl ve Erdinç’in öldürülmesini
ay›rd›¤›n›, ancak cezay› ayn› maddeden verdi¤ini
ifade eden Çink›l›ç, bu mant›kla verilen cezan›n tecil
s›n›rlar›na kadar düflürüldü¤ünü belirtti. 

Mahkemenin ceza indiriminde de cömert
davrand›¤›na dikkat çeken Çink›l›ç, flöyle devam etti: 

“Kasten adam öldürme suçu ifllenmiflse, bu suçu
iflleyen kifli say›s› birden çok ise ve kimin öldürdü¤ü
belli de¤ilse, TCY’nin 463. maddesine göre indirim
yap›labilir, ama 463’e göre indirim 1/3’ten yar›ya
kadar söz konusu olabilir. Mahkeme do¤rudan yar›s›n›
indirmifl, yani 1/3 indirim yapabilirdi. Niye 1/3
indirebilirdi; çünkü mahkeme boyunca ve öncesinde
san›klar olay›n anlat›m› s›ras›nda gerçe¤i ifade
etmemifller, mahkemeye bu anlamda yard›mc›
olmam›fllard›r. Karfl›s›ndakinin terörist oldu¤unu ve
kendilerine atefl etmek istedi¤i için atefl etmek
durumunda kald›klar›n söyleyemifllerdir. Hatta, olay
sonras› olay yerindeki delilleri ortadan kald›rarak
mahkemeyi yan›ltmaya kalkm›fllard›r. Birçok unsur ile
ceza indirimi yap›lacak ise en az ceza indirimini hak
etmifllerken mahkeme tersini en çok ceza indirimini
yapm›fl, 1/3 bir yerine yar›ya kadar indirim
uygulam›flt›r. Böyle bak›nca mahkemenin beraat karar
vermesi bundan daha iyidir. Çünkü o zaman,
mahkeme bu olay› da Erdinç Arslan’da oldu¤u gibi
meflru müdafaa kapsam›nda de¤erlendirmifl
denilebilirdi. Ancak ikili bir ayr›m yap›lm›fl olmas›,
Murat Bektafl san›klar›n›n anlat›mlar›na itibar
etmemesi, arkas›ndan da adeta san›klar› beraat
etmiflçesine bir cezaya tabi tutmas› önemli bir
yanl›flt›r.”

Turgay Metin, Ümit Metin: Ordu’nun Mesudiye
ilçesine ba¤l› Güneyce köyünde 23 A¤ustos 1997
tarihinde Turgay Metin (12) ve Ümit Metin (14) adl›
çocuklar›n özel tim görevlileri taraf›ndan öldürülmesi
nedeniyle, ‹çiflleri Bakanl›¤› aleyhine aç›lan tazminat
davas› fiubat ay› sonunda sonuçland›. 
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Ordu ‹dare Mahkemesi, ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n, Turgay
Metin’in (12) ailesine yasal faizleri ile birlikte 11
milyar 87 milyon 999 bin 222 lira, Ümit Metin’in (14)
ailesine de 11 milyar 101 milyon 893 bin 900 lira
manevi tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme
çocuklar›n ailelerine faiz yürütülmeksizin 2’fler milyar
lira da manevi tazminat ödenmesini de öngördü.
Öldürülen çocuklar›n ailelerinin, cenaze harcamalar›
için bakanl›ktan 100’er milyon lira ödenmesi talebi
ise faturalar mahkemeye ibraz edilmedi¤i gerekçesiyle
reddedildi.

Ordu ‹dare Mahkemesi’nin karar›nda flu yorum
yap›ld›:

“Kamu hizmetinin görülmesi s›ras›nda kiflilerin
u¤rad›klar› özel ve ola¤and›fl› zararlar›n idarece
tazmini, Anayasa’n›n 125. maddesi gere¤i ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin ‘Sosyal Hukuk Devleti’ niteli¤inin
do¤al bir sonucudur. ‹dare, kural olarak yürüttü¤ü
kamu hizmetiyle nedensellik ba¤› kurabilen zararlar›
tazminle yükümlü olup, idari eylem ve ifllemlerden
do¤an zararlar, idare hukuku kurallar› çerçevesinde,
‘hizmet kusuru’ veya ‘kusursuz sorumluluk ilkeleri’
gere¤i tanzim edilmektedir. ‹dareler, hizmetin geç,
kötü veya hiç iflletilmemesi sonucu kiflilere verdikleri
zararlar› gidermek zorunda olduklar› gibi, yasalarla
kendilerine verilen kamu hizmetlerinin gere¤i gibi
ifllemesini sa¤layacak örgütü kurmak, araç-gereç ve
personeli o hizmetin gereklerine uygun biçimde
haz›rlamakla yükümlüdür.”

‹çiflleri Bakanl›¤› ise Ordu ‹dare Mahkemesi’ne bir
yaz› göndererek ölen çocuklara mezar tafl›
yapt›r›lmas› için ailelerine yard›m yap›ld›¤›n›, ayr›ca
aile reislerine verilen silahlar›n ruhsat harcamalar›n›n
da Polis Yard›mlaflma Vakf› taraf›ndan karfl›land›¤›n›
belirtti. Bakanl›k, 2 milyar 750’fler milyon lira tutan bu
harcamalar›n tazminatlardan düflülmesini istedi. Bu
talep mahkeme taraf›ndan reddedildi. 

‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n tazminat karar›na karfl›
Dan›fltay’a açt›¤› yürütmeyi durdurma davas› da
reddedildi. Tazminat›n ‹çiflleri Bakanl›¤›’nca
ödenmemesi üzerine ma¤durlar›n avukat› Tevfik
Karabulut, Ordu 1. ‹cra Müdürlü¤ü’ne baflvurarak
tazminat›n icra yoluyla tahsilini istedi. Çocuklar›
öldüren 6 özel tim görevlisi hakk›nda ise bugüne
kadar dava aç›lmad›. 

Eda Yüksel, Taflk›n Usta, Sabahat Karatafl: ‹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 22 polis hakk›nda aç›lan dava, 13 Temmuz
günü Kayseri 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
sonuçland›. 

Duruflmada esas hakk›ndaki görüflünü aç›klayan
Cumhuriyet Savc›s›, “operasyonda ölenler, pencereye
örgüte ait bez asm›fl, canl› teslim olmayacaklar›n›
belirtmifl. Slogan att›klar›, atefl açt›klar›, içerde

birfleyleri yakmaya bafllad›ktan sonra polisler, 2549
say›l› Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu gere¤ince zor
kullanma yetkilerini kullanm›fllard›r. Bir timin kap›y›
bombayla aç›p, silahl› çat›flmada üç kifliyi ölü ele
geçirdi¤i hücre evinde silah, mermi, örgütsel
doküman bulundu¤u görülmüfltür. Tüm san›klar
hakk›nda dava aç›lm›flsa da bizzat çat›flmaya giden
san›klardan Reflat Altay, Abdullah Dindar, ‹brahim
fiahin, Adnan Tafldemir, Adalet Üzün, Ayhan Çark›n,
Aslan Pala ve Ali Türker’in silah kulland›¤›, di¤er
polislerin ise operasyonda silah kullanmad›¤›, çevre
güvenli¤i ald›klar› anlafl›lm›flt›r. Olay s›ras›nda zaruret
s›n›r›n›n afl›ld›¤› iddias›n›n tetkikinde, bask›na kat›lan
san›klar›n içinde bulundu¤u ruh ve psikolojik
durumun göz önüne al›nmas› gerekti¤inden
san›klar›n, sald›r›n›n boyutunu bilmedi¤i, hedeflerinin
ilk etapta karfl›s›ndaki illegal örgüt elemanlar›n› etkisiz
hale getirmek için hareket etmifllerdir” dedi. 

Savc›, san›klardan Mehmet Baki Avc› hakk›ndaki
davan›n ölümü (14 Ekim 1994) nedeniyle
düflürülmesini, di¤er polisler hakk›nda da beraat karar›
verilmesini istedi. Mahkeme heyeti de, polisler Reflat
Altay,6 ‹brahim fiahin, Vasfi Kara, Abdullah Dindar,
Mehmet fiakir Öncel, ‹smail Al›c›, Adnan Tafldemir,
Ruhi F›rat, Aslan Pala, Mehmet Düzgün, Adalet
Üzüm, 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 hakk›nda beraat karar› verdi. Dava sürerken
ölen Mehmet Baki Avc› hakk›ndaki dava ise düfltü.
Yarg›tay karar› onad›.

Davada san›k polislerin “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› isteniyordu. 

Fuat Erdo¤an, Elmas Yalç›n, ‹smet Erdo¤an: ‹stanbul
Befliktafl’taki bir kafeteryaya 28 Eylül 1994 tarihinde
yap›lan bask›nda “Devrimci Sol üyesi olduklar›” öne
sürülen Avukat Fuat Erdo¤an, Elmas Yalç›n ve ‹smet
Erdo¤an adl› kiflilerin öldürülmesi nedeniyle Hilmi
Kalayc›, fiefik Kul, Mustafa Karabulut ve Ramazan
Ayan adl› polisler hakk›nda aç›lan davaya 27 Mart
günü ‹stanbul 5. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde devam
edildi. Duruflma, polislerin silahlar›n› inceleyen Adli
T›p Kurumu raporunun beklenmesi için ertelendi.
San›klardan Baki Avc› dava aç›ld›ktan sonra ölmüfltü.

Davaya, 16 Haziran günü ‹stanbul 5. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruflma, polislerin
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6 16 Mart katliam› davas›nda da ad› gündeme gelen Gaziantep
Emniyet Müdürü Reflat Altay, Temmuz ay›nda Bursa Emniyet
Müdürlü¤ü’ne atand›. 16 Mart katliam›n›n ma¤durlar›ndan Avukat
Kamil Tekin Sürek atamay› yorumlarken “Reflat Altay, önce ‹stanbul
Terörle Mücadele fiube Müdürlü¤ü’ne, sonra Gaziantep Emniyet
Müdürlü¤ü’ne atand›. fiimdi ise Bursa gibi büyük bir flehrin Emniyet
Müdürlü¤ü’ne atan›yor. Buna ödüllendirme demek yanl›fl olmaz.
Demek ki Reflat Altay’›n özel bir durumu var” dedi.



silahlar›n› inceleyen Adli T›p Kurumu raporunun
beklenmesi için ertelendi. 5 Aral›k günü yap›lan
duruflmada okunan raporda, olay yerinde bulunan
mermilerden baz›lar›n›n fiefik Kul’un silah›ndan ç›kt›¤›
belirtildi. Duruflma, 22 Ocak 2002 tarihine ertelendi. 

Selma Ç›tak, Mehmet Salg›n, Sabri At›lm›fl, Hasan
Kasa, Nabi Akyürek: Yarg›tay 1. Ceza Dairesi,
‹stanbul’un 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 befl polise
verilen hapis cezas›n› “beraat etmeleri” gerekti¤i
görüflüyle bozdu. May›s ay›nda al›nan kararda,
“Polislerin teslim olun ça¤r›s›na karfl›l›k maktullerin
bafllatt›¤› silahl› sald›r›n›n hangi aflamada sona erdi¤i
belirlenemedi¤inden, olayda savunmada afl›r›l›¤a
kaç›ld›¤› kabul edilerek, hüküm kurulmas› yasa ve
usule ayk›r›d›r. Polisler yasal savunma s›n›rlar› içinde
görevlerini yapm›fllard›r” denildi. Yarg›tay, dört polis
hakk›ndaki beraat karar›n› ise onad›. 

Yarg›tay karar› üzerine yap›lan duruflmada, daha önce
ceza alan befl polis hakk›nda da beraat karar› verildi.
Bu karar da müdahil avukatlar taraf›ndan temyiz
edildi. Dava halen Yarg›tay gündeminde bulunuyor.

‹stanbul 7. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde, 21 Aral›k 1999
tarihinde sonuçlanan davada, Ercüment Y›lmaz, Ali
Çetkin, Hasan Erdo¤an ve Kadir Uçar adl› polisler
“olayda silah kullanmad›klar› gerekçesiyle beraat
etmiflti. Ayhan Çark›n, Hüseyin Do¤rul, Ömer Kaplan,
Ayhan Özkan ve Selim Kostik’e TCY’nin “kasten
adam öldürmek” suçuna iliflkin 450/5. maddesi
uyar›nca verilen ölüm cezas›, daha sonra çeflitli
gerekçelerle 3 y›l 10 ay 20’fler gün hapis cezas›na
indirilmiflti.

Cem Selçuk Akgül, Sad›k Mamati: 4 Haziran 1999
tarihinde ‹stanbul Tarlabafl›nda Cem Selçuk Akgül ve
Sad›k Mamati’nin öldürülmesi nedeniyle ‹stanbul
Emniyet Müdürlü¤ü Siyasi fiube’de görev yapan Sami
fien, Selim Orhan Do¤an ve Rüfltü Günefl adl› polisler
hakk›nda aç›lan davaya 27 Haziran günü Beyo¤lu 2.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Müdahil
avukatlar, olay yerinde savc›n›n bulunmad›¤›n› ve
savc›n›n olay yeri tespit tutana¤›n› daha sonra
imzalad›¤›n› bildirdiler. Müdahil avukatlardan
Nurhayat ‹flyapan, olay yerinde keflif yap›lmamas›n›
elefltirdi. Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i ad›na olay
yerinde inceleme yapt›klar›n› anlatan ‹flyapan, çat›flma
ç›kt›¤›na iliflkin bir bulguya rastlamad›klar›n› bildirdi.
‹flyapan, Mamati ve Akgül’ün yak›n mesafeden at›flla
öldürüldüklerini saptayan otopsi raporlar›na dikkat
çekti. Cumhuriyet Savc›s› ise “san›klar›n, Polis Vazife
ve Selahiyetleri Yasas›’n›n 16. maddesinde belirtilen
yetkiyi aflt›¤›na ve keyfi davrand›klar›na iliflkin delil
olmad›¤› için beraat karar› verilmesi” yönündeki esas
hakk›ndaki görüflünü yineledi. 

Dava, 27 Eylül günü sonuçland›. Mahkeme, polisler

hakk›nda TCY’nin “suçun bir yasan›n hükmünü
uygularken ya da verilen bir emri yerine getirirken
ifllenmesi durumunda ceza verilmemesine” iliflkin 49.
maddesi uyar›nca beraat karar› verdi. 

“DHKP-C üyesi olduklar› ve ABD Konsoloslu¤u’na
silahl› sald›r› düzenlemeye haz›rland›klar›” iddia
edilen Akgül ve Mamati, konsoloslu¤un karfl›s›ndaki
bir binan›n bodrum kat›nda öldürülmüfllerdi. Olaydan
sonra üç polis hakk›nda aç›lan dava, müdahil
avukatlara haber verilmemiflti. Müdahil avukatlar,
davay› rastlant› sonucu ö¤renmifl ve ilk olarak 2 fiubat
2000 tarihinde yap›lan duruflmaya kat›labilmifllerdi.
Daha sonra da Haziran ay›nda yap›lan duruflmada,
müdahil olmak için 50 avukat›n yapt›¤› baflvuru
dilekçelerinin kayboldu¤u ortaya ç›km›flt›.

Süleyman Örs: Yarg›tay 9. Ceza Dairesi, 9 Haziran
1997 tarihinde ‹stanbul Gaziosmanpafla’da DHKP-C
militan› Süleyman Örs’ün öldürülmesi nedeniyle
yarg›lanan Sami fien   adl› polis hakk›ndaki beraat
karar›n› onad›. 

28 Haziran 2000 tarihinde Eyüp 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde sonuçlanan davada, Sami fien beraat
etmiflti. 200 polisin kat›ld›¤› operasyonda öldürülen
Süleyman Örs’ün vücudundan 48 kurflun ç›km›fl, bu
kurflunlardan 7’sinin Sami fien’in silah›ndan ç›kt›¤›
tespit edilmiflti. Yarg›lama s›ras›nda ortaya ç›kar›lan
telsiz konuflmalar›ndan olay›n bir çat›flma olmad›¤›
anlafl›lm›flt›. 

Süleyman Ekrem: EMEP Pertek ‹lçe Örgütü yöneticisi
Süleyman Ekrem’in, 29 Kas›m 1999 tarihinde
Tunceli’nin Pertek ilçesine ba¤l› Pirinçli köyünde
öldürülmesi nedeniyle aç›lan soruflturma, Yarg›tay’›n
Temmuz ay›nda verdi¤i kararla kapand›. 

10 Aral›k 1999 tarihinde Pertek Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na yap›lan suç duyurusundan sonra, Savc›l›k
dosyay› Tunceli ‹l ‹dare Kurulu’na göndermiflti. Kurul
da, 2000 y›l› May›s ay›nda “Ola¤anüstü Hal
Yasas›’n›n görevlilere do¤rudan atefl etme yetkisi
verdi¤i, görevlilerin de bu yetkiyi kulland›klar›”
gerekçesiyle meni muhakeme karar› (yarg›lamaya
gerek olmad›¤›) vermiflti. Avukatlar›n, karara karfl›
yapt›¤› itiraz da 2000 y›l› A¤ustos ay›nda Malatya
Bölge ‹dare Mahkemesi taraf›ndan reddedilmiflti. ‹dare
Mahkemesi’nin karar› üzerine Pertek Cumhuriyet
Savc›l›¤›, takipsizlik karar› vererek soruflturmay›
kapatm›fl; buna karfl› Ekrem ailesinin avukatlar› da
savc›l›¤›n karar›n›n iptali istemiyle Erzincan A¤›r Ceza
Mahkemesi’ne baflvurmufllard›. Erzincan A¤›r Ceza
Mahkemesi, 2000 y›l› Ekim ay›nda “san›klar hakk›nda
kamu davas› açmak için yeterli kan›t oldu¤u”
gerekçesiyle “dava aç›lmas›na” karar vermiflti. 

Bunun ard›ndan Pertek Cumhuriyet Savc›l›¤›, 4 Ocak
günü Adalet Bakanl›¤›’na baflvurarak Erzincan A¤›r
Ceza Mahkemesi’nin karar›n›n “idari ve adli yarg›
organlar› aras›nda olumlu görev uyuflmazl›¤›
bulundu¤u ve bu nedenle adli yarg› organ›n›n verdi¤i
karar›n kald›r›lmas›n›” istemiflti. Bunun üzerine Adalet
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Bakanl›¤›’n›n dosyay› gönderdi¤i Yarg›tay 1. Ceza
Dairesi, Temmuz ay› bafllar›nda, Pertek Cumhuriyet
Savc›l›¤›’n›n karar›n› onad›. Süleyman Ekrem’in efli
Güllü Ekrem davay› A‹HM’ye götürece¤ini söyledi.

Fuat Ünlü: 17 Mart 1999 tarihinde ‹stanbul
Bahçelievler Kocasinan’da Fuat Ünlü adl› kiflinin
öldürülmesi nedeniyle Erol Tekten, Ayhan Özkan ve
fiaban Düzer adl› polisler hakk›nda aç›lan dava, 11
Eylül günü Bak›rköy 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
sonuçland›. Duruflmada esas hakk›ndaki görüflünü
aç›klayan Cumhuriyet Savc›s›, polisler hakk›nda
beraat karar› verilmesini istedi. Mahkeme, polisler
hakk›nda beraat karar› verdi. Ünlü’nün elinde barut
izi saptanamad›¤›n› ifade eden müdahil Avukat
Gülizar Tuncer, silah, bomba ve belgelerde de
parmak izi bulunmad›¤›n›n kan›tland›¤›n›, ancak
mahkemenin bunu dikkate almad›¤›n› vurgulad›.

Hüseyin K›l›ç, Sat› Tafl, Ahmet Ercüment Özdemir: 17
Nisan 1992 tarihinde ‹stanbul Kad›köy’de düzenlenen
bir ev bask›n›nda “Devrimci Sol üyesi olduklar›” ileri
sürülen 3 kiflinin öldürülmesi  nedeniyle yarg›lanan
14 polis hakk›nda verilen beraat karar› 14 Kas›m günü
Yarg›tay taraf›ndan onand›. Hüseyin K›l›ç, Sat› Tafl ve
Ahmet Ercüment Özdemir’in öldürülmesi nedeniyle
olaydan yaklafl›k 7 y›l sonra 1999 y›l›nda Özel
Harekat Dairesi eski Baflkanvekili ‹brahim fiahin
(Susurluk san›¤›), Ziya Band›rmal›o¤lu (Susurluk
san›¤›), Arif Tütüncü, Sever Ulu, Ahmet Cemal Arslan,
Ali Tunçbilek, Ahmet Faik fiahbudak, Osman Erifl,
Erdal Akman, fiahin Arslan, Erhan Yamanc›o¤lu, Sami
Çerçi, Alaattin Parmaks›zo¤lu ve Mustafa Ordu
hakk›nda aç›lan dava Kad›köy 1. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde 14 Kas›m 2000 tarihinde beraatla
sonuçlanm›flt›. Beraat karar› TCY’nin “yasa hükmünü
yerine getiren ya da amirlerin emrini uygulayan
memurlara ceza verilmemesine iliflkin 49/1. maddesi
uyar›nca verilmiflti. Müdahil avukatlar Yarg›tay
karar›ndan sonra A‹HM’e baflvurdu.

Gazi Davas›: ‹stanbul Gazi mahallesinde 1995 y›l›n›n
Mart ay›nda 19 kiflinin öldürüldü¤ü olaylar nedeniyle
aç›lan “Gazi Katliam›” davas›nda Trabzon A¤›r Ceza
Mahkemesi’nin Adem Albayrak ve Mehmet
Gündo¤an adl› polisler hakk›ndaki hapis cezas› karar›
, Haziran ay›nda Yarg›tay taraf›ndan bozuldu. Yarg›tay
1. Ceza Dairesi, 18 polis hakk›ndaki beraat karar›n›
ise onad›. Bozma karar›nda, “olaylar s›ras›nda
göstericilerin polise tafll› sopal› sald›r›larda
bulundu¤u” belirtilerek mahkum olan polisler
hakk›nda TCY’nin “yetkili bir merciden verilen bir
emir do¤rultusunda, kanunun tan›d›¤› bir yetkiyi
kullanan kiflilerin ceza alamayaca¤›” hükmünü içeren
49/1. maddesinin uygulanmas› gerekti¤i savunuldu. 

Kararda, “Olaydan sonra kendili¤inden gelip görgü
tan›¤› olduklar›n› söyleyenlerin beyanlar› ile
kasetlerdeki görüntülerde san›klar›n ayn› kare içinde
olduklar›, san›klar›n bulundu¤u yerin Dilek Sevinç’e
43 metre, Reis Kopal’a 38 metre, Fevzi Tunç’a 20

metre mesafede olduklar›, maktuller Mümtaz Kaya ile
Zeynep Poyraz’›n farkl› yerlerde bulunduklar›
görüldü¤ünden Gündo¤an’›n bulundu¤u yerden
Mümtaz Kaya’y› nas›l vurdu¤unun
irtibatland›r›ld›¤›n›n aç›klanmas› gerekir” denildi. 

Yarg›tay 1. Ceza Dairesi taraf›ndan bozulan “Gazi
katliam›” davas›, 12 Temmuz günü Trabzon A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yeniden bafllad›. 3 Mart 2000
tarihinde aç›klanan ilk kararla birlikte tahliye edilen
Adem Albayrak, duruflmada Yarg›tay’›n bozma
karar›na uyulmas›n› istedi. 

Gazi mahallesinde öldürülenlerin yak›nlar› ve
avukatlar› ise “davadan bir sonuç ç›kmayaca¤›na
inand›klar› için” bundan sonra duruflmalara
kat›lmayacaklar›n› aç›klad›lar. Müdahil avukatlardan
Sevim Akat, “Geçen y›l karara ba¤lanan davadaki
taleplerimiz yerine getirilmedi. Yarg›tay, san›klar ile
maktullerin birbirlerinden uzakta bulunmalar›n›
gerekçe göstererek bu ölüm olaylar›n›n bu san›klarca
nas›l yap›ld›¤›n›n aç›klanmas›n› istedi. Bu bozma
gerekçesi yerinde de¤il. Çünkü san›klar belirli bir
noktada görevlendirilmemifl ve sürekli hareket
halindeler. De¤iflik yerlerde silah kulland›klar›
anlafl›l›yor. Ayr›ca polislerin yarg›land›¤› davada,
deliller polis laboratuar›nda incelendi. Karar
cezaland›rmaya yönelik de¤il, adeta teflvik edici.
Yap›lacak yarg›lamadan bir fayda görmedi¤imiz için
yarg› sürecine kat›lmama karar› ald›k.” dedi. Duruflma
sonunda olaylarda ölenlerden Reis Kopal’›n annesi
Gülnaz Kopal, Albayrak’a “köpek” diye ba¤›r›p
yüzüne tükürdü. Bunun üzerine k›sa süreli bir arbede
yafland›. 

Ayn› saatlerde ‹stanbul Gazi mahallesinde aç›klamada
yapan ma¤durlar davadan çekildiklerini bildirdiler. 

Dava, 5 Kas›m günü Trabzon A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde sonuçland›. Mahkeme, ilk
yarg›lamada dört kifliyi öldürmek suçundan 6 y›l 8 ay
hapis cezas›na mahkum edilen Adem Albayrak’a, bu
kez 3 kifliyi öldürdü¤ü gerekçesiyle 5 y›l hapis ve 9 ay
memuriyetten men cezas› verdi. ‹lk yarg›lamada iki
kifliyi öldürdü¤ü için 1 y›l 8 ay hapis cezas›na
mahkum edilen Mehmet Gündo¤an ise bir kifliyi
öldürdü¤ü gerekçesiyle 1 y›l 8 ay hapis ve 3 ay
memuriyetten men cezas›na mahkum edildi. Polislere
verilen bu cezalar da fiartla Sal›verilme Yasas›
uyar›nca ertelendi. 

Bu arada ‹stanbul Gaziosmanpafla Gazi Mahallesinde
12 Mart 1995 tarihinde 19 kiflinin ölümüyle
sonuçlanan olaylar›n y›ldönümü nedeniyle
düzenlenen törenlerde yüzlerce kifli gözalt›na al›nd›.
Alibeyköy Mezarl›¤›’ndan yürüyüfle geçmek isteyen
gruba engel olan polis, 180 kifliyi sokaklarda gözalt›na
ald›. Tören s›ras›nda, göstericilerin birkaç kat› say›da
polisin görev yapt›¤› bildirildi. Olaylar›n y›ldönümü
nedeniyle çeflitli illerden gelen HADEP’lilerin
mahalleye girifline polisler taraf›ndan izin verilmedi. 
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1987-2001 y›llar› aras›nda Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu bölgelerinde siyasi nitelikli 2.914 cinayet
ifllendi¤i, bunlardan 1.748’inin failinin bulunamad›¤›
bildirildi. Zaman gazetesinde “‹çiflleri Bakanl›¤›
verilerine” dayan›larak verilen haberde, cinayetlerin
1.334’ünün polis sorumluluk alan›nda, 1.580’inin de
jandarma sorumluluk alan›nda ifllendi¤i kaydedildi.
Haberde, polis sorumluluk alan›nda 457, jandarma
sorumluluk alan›nda da 1.291 cinayetin
ayd›nlat›lamad›¤› belirtildi.

‹çiflleri Bakan› Saadettin Tantan, FP ‹stanbul
Milletvekili Nazl› Il›cak’›n “Hizbullah’a yönelik
operasyonlar ve Türkiye’de faili meçhul olaylar”
hakk›ndaki soru önergesine 5 fiubat tarihinde verdi¤i
yan›tta, 1987-2000 y›llar› aras›nda polis sorumluluk
bölgesinde 1991 siyasi cinayet ifllendi¤ini bildirdi.
Cinayetlerden 639’u halen faili meçhul kal›rken,
114’ünün faili firarda, oldu¤unu 1238’inin ise failinin
yakaland›¤›n› bildirdi. Aç›klamaya 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 bulunmuyor. 

Diyarbak›r Emniyet Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, y›l›n ilk 3 ay›nda düzenlenen
operasyonlarda Hizbullah üyesi oldu¤u ileri sürülen
609 kiflinin gözalt›na al›nd›¤› bildirildi.

Tantan, 17 Ocak 2000 tarihinde Hizbullah’a yönelik
bafllat›lan operasyonlarda, kay›p baflvurusu yap›lan
kiflilerden 24’ünün cesedine ulafl›ld›¤›n›, 4 kiflinin
operasyonlarda sa¤ olarak kurtuldu¤unu ve 1 kiflinin
de Hizbullah üyesi oldu¤u iddias›yla yakalanarak
cezaevine konuldu¤unu belirtti.

1987-2001 y›llar› aras›nda Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu bölgelerinde siyasi nitelikli 2.914 cinayet
ifllendi¤i, bunlardan 1.748’inin failinin bulunamad›¤›
bildirildi. Zaman gazetesinde “‹çiflleri Bakanl›¤›
verilerine” dayan›larak verilen haberde, cinayetlerin
1.334’ünün polis sorumluluk alan›nda, 1.580’inin de
jandarma sorumluluk alan›nda ifllendi¤i kaydedildi.
Haberde, polis sorumluluk alan›nda 457, jandarma
sorumluluk alan›nda da 1.291 cinayetin
ayd›nlat›lamad›¤› belirtildi.

Faili Meçhul Cinayetler.

Davut Orhan: Batman’›n Hasankeyf ilçesindeki
evinden 26 Aral›k 2000 tarihinde ç›kt›ktan sonra
ortadan kaybolan Davut Orhan adl› köylünün cesedi
de, 22 Ocak günü Hasankeyf çay›nda bulundu.
Orhan’›n el, ayak ve boynunda ip izleri oldu¤u ancak,
vücudunda kurflun yaras› olmad›¤› ö¤renildi. Baz›
tan›klar, Orhan’› kayboldu¤u gün, askeri bir arac›n
içinde gördü¤ünü iddia etti. 

Faruk Solhan: Mardin’in K›z›ltepe ilçesine ba¤l›
Yumurcak köyündeki evinden 6 fiubat günü Mardin’in
Derik ilçesine ba¤l› Hanika köyüne gitmek için
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3.3. FA‹L‹ MEÇHUL C‹NAYETLER

Tantan’›n yan›t›na göre, son 5 y›lda, 426 kifli (1996-23, 1997-114, 1998-154, 1999-106, 2000-28, 2001-1)
hakk›nda “kay›p” baflvurusunda bulunuldu. 

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

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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‹çiflleri Bakan›’n›n verdi¤i bilgiye göre, 13 y›ll›k dönemdeki “siyasi nitelikli cinayet” (polis sorumluluk bölgesi)
say›s› flöyle: 



ayr›lan Faruk Solhan’dan 18 fiubat gününe kadar
haber al›namad›. Faruk Solhan’›n cesedi, 18 fiubat
günü K›z›ltepe’ye befl kilometre uzakl›ktaki Sürekli
köyü yak›nlar›nda bulundu. Solhan’›n kafas›na üç
kurflun s›k›larak öldürüldü¤ü anlafl›ld›.

Hasan Rani: 13 fiubat gününden itibaren kendisinden
haber al›namayan Mersin Dumlup›nar Lisesi Müdür
Yard›mc›s› Hasan Rani’nin cesedi 17 fiubat günü
Mersin’in Susano¤lu semtinde bulundu. Hasan
Rani’nin bafl›na tek el atefl edilerek öldürüldü¤ü
ö¤renildi. Hasan Rani’nin efli Ayfle Rani ile Elif (7) ve
Gözde (4) adl› çocuklar›, 30 Temmuz 1993 tarihinde
Marafl'›n Pazarc›k ilçesine ba¤l› Kara Hasan
köyündeki evlerine bask›n düzenleyen kimli¤i belirsiz
iki kifli taraf›ndan baltayla öldürülmüfltü. Hasan Rani
bask›n s›ras›nda, evden kaçmay› baflard›¤› için
kurtulmufltu. Resmi aç›klamada, sald›r›n›n PKK
taraf›ndan gerçeklefltirildi¤i iddia edilmifl ancak Hasan
Rani, PKK ile bir sorununun bulunmad›¤›n› ve
eylemin PKK taraf›ndan yap›ld›¤›n› sanmad›¤›n›
söylemiflti.

Necati Erifl: fiubat ay› ortalar›nda kayboldu¤u
ö¤renilen Necati Erifl adl› kiflinin cesedi, 11 Mart günü
Van’›n Gürp›nar ilçesine ba¤l› Hoflap beldesi
yak›nlar›nda bulundu. Hoflap’ta tefecilik yapt›¤› iddia
edilen Erifl’in cesedinde iflkence izlerine rastland›¤›,
burun ve kulaklar›n›n da kesik oldu¤u belirtildi. ‹HD
Van flubesi’ne Erifl hakk›nda kay›p baflvurusu
yap›lmad›¤› ö¤renildi. 

X.X., X.X., X.X.: 19 Mart günü Batman’›n Hasankeyf
ilçesine ba¤l› Üçyol köyü yak›nlar›nda topra¤a
gömülmüfl biri kad›n üç kiflinin cesedi bulundu.
Cesetlerin tan›nmayacak halde oldu¤unu belirten
yetkililer, DNA testi ile kimlik saptanmas›na
çal›fl›laca¤›n› bildirdiler.

Mehmet Kaya: Mehmet Kaya adl› kifli 29 Nisan gecesi
Diyarbak›r’da kimli¤i belirlenemeyen kifliler taraf›ndan
öldürüldü. ‹stanbul’dan geldi¤i ö¤renilen Mehmet
Kaya’n›n Sakarya caddesi Ay sokaktaki evine gelen
maskeli 6 kifli taraf›ndan d›flar› ç›kar›ld›¤› ve evin
önünde silahla öldürüldü¤ü ö¤renildi. Polis yetkilileri,
sald›rganlardan üçünün elinde, Hizbullah taraf›ndan
faili meçhul sald›r›larda s›k s›k kullan›lan sat›r
bulundu¤unu, di¤er üç kiflinin de silahl› oldu¤unu
bildirdiler. Olay yerinde de, yine Hizbullah taraf›ndan
kullan›ld›¤› bilinen Takarof marka bir tabanca
bulundu¤unu belirten polis yetkilileri, Mehmet Eren

adl› kiflinin “sald›r›yla ilgisi oldu¤u” iddias›yla
gözalt›na al›nd›¤›n› aç›klad›lar.

Mehmet Kaya’n›n Mehmet Zengin adl› polisin 20
Ekim 2000 tarihinde Diyarbak›r’da öldürülmesi
nedeniyle gözalt›na al›nd›¤› ve daha sonra serbest
b›rak›ld›¤› belirlendi. Zengin’in öldürülmesi nedeniyle
Yunus Aysu hakk›nda ölüm, Mukadder Selambo¤a
hakk›nda hapis cezas› istemiyle aç›lan dava,
Diyarbak›r DGM’de sürüyor.

Mahmut Arda: 22 Mart günü Tunceli’nin Yeflilkaya
köyü yak›nlar›nda Mahmut Arda adl› kiflinin cesedi
bulundu. Jandarma yetkilileri, Arda’n›n “PKK’nin
Tunceli bölgesi mali ifller sorumlusu oldu¤u ve örgüt
paralar›n› kendi ç›karlar› için kulland›¤›” gerekçesiyle
öldürüldü¤ünü iddia ettiler. PKK ise yapt›¤›
aç›klamada iddiay› yalanlad›.

X.X., X.X., X.X.: 4 Haziran günü Diyarbak›r’›n Silvan
ilçesine ba¤l› Boflat köyündeki bir evde bir erkek, bir
kad›n ve bir çocu¤un cesedi bulundu. Diyarbak›r
Devlet Hastanesi’nde yap›lan otopsi sonucunda, bu
kiflilerin 29-30 May›s günlerinde silahla öldürüldükleri
belirlendi. Öldürülenlerin dilencilik yapt›klar›
ö¤renildi. 

X.X.: fi›rnak’›n Kumçat› beldesi yak›nlar›nda 11
Haziran günü tan›nmayacak hale gelmifl bir erkek
cesedi bulundu. Belde yak›nlar›nda uzun süre silah
sesi gelmesinden sonra bulunan cesedin yan›nda uzun
namlulu bir silah oldu¤u ileri sürüldü. 

Mehmet Salih Kalendero¤lu: Mehmet Salih
Kalendero¤lu adl› kiflinin cesedi, 24 Haziran günü
fi›rnak’a ba¤l› Silopi ilçesi yak›nlar›nda bulundu.
Devlet Su ‹flleri’nde memur olarak çal›flt›¤› ö¤renilen
Kalendero¤lu’nun yaklafl›k iki hafta önce kayboldu¤u
bildirildi.

Vildan Ersin: Yeni fiafak gazetesinin ve gazeteyi
yay›nlayan Albayrak Holding’in avukatlar›ndan Vildan
Ersin, 28 Temmuz günü ‹stanbul Sar›yer’de bo¤ularak
öldü. Vildan Ersin’in, Albayrak Holding hakk›nda
çeflitli yolsuzluk iddialar›n›n yo¤un olarak tart›fl›ld›¤›
bir dönemde ölümü dikkat çekti. Olaydan sonra 1
A¤ustos günü Hürriyet gazetesinde yay›nlanan
haberde, Vildan Ersin’in kazara bo¤ulmad›¤›,
öldürüldü¤ü yolundaki iddialara yer verildi. Habere
göre, Vildan Ersin’in kardefli Tahir Ersin “Vildan
ölmeden önce Kadir Koçyi¤it adl› polisin evine gidip
kahve içip fleftali yemifl. Evden ç›karken de kusmufl.
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Bulunan kay›plar 

Y›l: 96 97 98 99 00 01 Top.

Ölü 4 7 11 21 3 - 46

Sa¤ 6 40 23 15 6 - 90

Cezaevinde - 5 9 3 1 - 18

Top. 10 52 43 39 10 - 154



Bunu bize polisin yak›nlar› söyledi. Kardeflim
bulundu¤unda da üzerinde elbiseleri vard›. O iyi bir
yüzücüydü. 1.5 metrelik suda bo¤ulmas› imkans›z.
Otopsi raporunu bekliyoruz” dedi. Haberde, Ersin’in
annesi Melahat Ersin’in de “Ölmeden birkaç gün önce
bana telefon aç›p, ‘Çocu¤uma iyi bak›n, çocu¤um
size emanet. E¤er bana bir fley olursa benden size
miras olarak kabul edin’ dedi¤ini anlatt›. Vildan
Ersin’in öldü¤ü s›rada yan›nda bulunan Mali fiube
Müdürlü¤ü Doland›r›c›l›k Büro Amirli¤i’nde görevli
polis memuru Kadir Koçyi¤it hakk›nda idari
soruflturma bafllat›ld›. Haberde, Koçyi¤it’in Avukat
Ersin’e, Albayrak Holding hakk›nda Mali fiube
taraf›ndan yürütülen soruflturmayla ilgili bilgi s›zd›r›p
s›zd›rmad›¤›n›n araflt›r›ld›¤› belirtildi.

Kardefli Tahir Ersin de, Vildan Ersin’in, Albayrak-
Do¤an gurubu ve Recep Tayyip Erdo¤an-Mesut Y›lmaz
aras›ndaki çekiflmede ciddi belgelere ulaflt›¤›n›, bu
nedenle öldürülmüfl olabilece¤ini iddia etti.

Ayn› gün Yeni fiafak gazetesinde yay›nlanan haberde
ise “Recep Tayyip Erdo¤an’›n önderli¤indeki
‘yenilikçi’ hareketi durdurmak için bir süre önce
ANAP Genel Baflkan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Mesut
Y›lmaz’›n baflkanl›¤›nda bir dizi toplant› yap›ld›¤›,
toplant›lara ‹çiflleri Bakan› Rüfltü Kaz›m Yücelen ve
Milliyet gazetesinden baz› üst düzey isimlerin de
kat›ld›¤›” iddia edildi. “Recep Tayyip Erdo¤an’›
y›pratmak için Erdo¤an’a yak›nl›¤›yla bilinen Albayrak
Holding’in hedef seçildi¤i” öne sürülen haberde,
Vildan Ersin’in ölümünün bu planla ba¤lant›l› oldu¤u
iddia edildi.

Zeki Ölmez: fi›rnak’›n Uludere ilçesinde yaklafl›k bir
haftad›r kay›p oldu¤u bildirilen Zeki Ölmez adl›
gencin cesedi 26 A¤ustos günü Elamun (Andaç) köyü
yak›nlar›nda bulundu. Zeki Ölmez’in kollar›n›n ve
bacaklar›n›n k›r›ld›¤› bildirildi. Zeki Ölmez’in, Irak’tan
Türkiye’ye kaçak yollardan giren biri kad›n 5 Irakl›ya
rehberlik yapt›¤›, 2 gün kadar da¤larda gezen
Irakl›lar›n daha sonra Bat› ülkelerine gitmekten
vazgeçerek Andaç yak›nlar›ndaki Habur-2
Karakolu’na teslim oldu¤u ö¤renildi. Söz konusu
kiflilerin Irak’a gönderilmesinden üç gün sonra Zeki
Ölmez’in cesedi bulundu. Ölmez’in rehberlik yapt›¤›
Irakl›lar taraf›ndan dövüldü¤ü ve kayal›ktan at›larak
öldürüldü¤ü öne sürüldü.

fiaban Elaltunteri, Mehmet Elaltunteri: 25 A¤ustos
günü ‹stanbul Esenler’de kimli¤i belirlenemeyen iki
kiflinin silahl› sald›r›s›na u¤rayan fiaban Elaltunteri (42)
ve o¤lu Mehmet Elaltunteri (22) öldürüldü. fiaban ve
Mehmet Elaltunteri’nin içinde bulundu¤u araca
Ayval›dere köprüsü alt›nda k›rm›z› ›fl›kta durduklar›
s›rada atefl aç›ld›¤› bildirildi. fiaban Elaltunteri’nin
“Hizbullah üyesi oldu¤u” gerekçesiyle 1998 y›l›nda
‹stanbul’da gözalt›na al›nd›ktan sonra itirafç› oldu¤u
ö¤renildi. Diyarbak›r DGM’de yarg›lanan fiaban
Elaltunteri’nin TCY’nin 168. maddesi uyar›nca 12 y›l
6 ay hapis cezas›na mahkum edildi¤i, 2000 y›l›nda
ç›kar›lan Piflmanl›k Yasas›’ndan yararlanarak serbest
b›rak›ld›¤› bildirildi.

‹brahim Do¤an: 1996 y›l›ndaki ölüm oruçlar›na
kat›lan ‹brahim Do¤an adl› eski mahkum,
Yunanistan’da tedavi gördü¤ü hastanede ölü bulundu.
4 Eylül günü ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde bas›n toplant›s›
düzenleyen Ali Do¤an, o¤lu ‹brahim Do¤an’›n 1992
y›l›nda “DHKP/C üyesi oldu¤u” iddias›yla
tutukland›¤›n›, ölüm orucundan sonra 1998 y›l›nda
CMUK’un 399. maddesi uyar›nca tahliye edildi¤ini
bildirdi. Daha sonra tedavi için Yunanistan’a giden
‹brahim Do¤an’›n cesedi, 11 A¤ustos günü tedavi
gördü¤ü hastanenin balkonunda as›l› olarak bulundu.
‹brahim Do¤an’›n ellerinin arkadan ba¤l› oldu¤u,
Yunanistan polisinin olay yerinde herhangi bir parmak
izine rastlamad›¤› bildirildi.

Hüseyin Ba¤›stani, Nusret Turgay, Mahmut X.:
Hakkari’nin fiemdinli ilçesi yak›nlar›nda 26 Eylül günü
Hüseyin Ba¤›stani, Nusret Turgay ve soyad›
ö¤renilemeyen Mahmut adl› köylüler öldürüldü.
Köylülerin, bölgedeki askerler taraf›ndan öldürüldü¤ü
iddia edildi.

X.X.: 2 Ekim günü fi›rnak’›n ‹dil ilçesinde, A-5
karayolu üzerindeki Beyhan konaklama tesislerinin
yak›nlar›nda kimli¤i belirlenemeyen bir kiflinin cesedi
bulundu. 21-22 yafllar›ndaki kiflinin vücudunda ve
gözlerinde kurflun yaras› oldu¤u bildirildi. Cesedin
ayaklar›nda daha çok PKK militanlar›n›n kulland›¤›
mekap ayakkab› oldu¤u ö¤renildi.

Fuat Baraçk›l›ç: Fuat Baraçk›l›ç adl› kiflinin cesedi
Kas›m ay› bafllar›nda Bingöl’ün Ki¤› ilçesi yak›nlar›nda
bulundu. Cesedin bafl›n›n kesildi¤i, yak›nlar›n›n Fuat
Baraçk›l›ç’› güvenlik görevlileri taraf›ndan kendilerine
gösterilen foto¤rafta pantolon ve kemerinden teflhis
ettikleri bildirildi. “PKK üyesi oldu¤u” iddias›yla
Diyarbak›r DGM’de yarg›lanan Fuat Baraçk›l›ç’›n
kimler taraf›ndan ne amaçla öldürüldü¤ü
belirlenemedi. 

27 May›s günü Diyarbak›r DGM’de yap›lan
duruflmadan sonra “kaç›r›ld›¤›” iddia edilen Fuat
Baraçk›l›ç’›n a¤abeyi Bekir Baraçk›l›ç, 12 Eylül günü
‹HD Bingöl fiubesi’ne yapt›¤› baflvuruda, “kardeflinin
Diyarbak›r DGM taraf›ndan verilen cezas›n›n
Yarg›tay’da bozulmas› için May›s ay›nda Mufl’un
Ziyaret beldesinde korucubafl› Reflit Türkmen
arac›l›¤›yla Hüseyin adl› bir yarbaydan ‘kendisinin
güvenlik güçlerine yard›mc› oldu¤u’ yönünde bir not
ald›¤›n› ve bu notu avukat› Fethi Gümüfl’e iletti¤ini”
bildirdi. Bekir Baraçk›l›ç, 4 Kas›m 1999 tarihinde
tutuklanan ve befl ay cezaevinde kalan kardeflinin
fiubat ay›nda sonuçlanan davada, 12 y›l 6 ay hapis
cezas› ald›ktan sonra kendisinin kimli¤ini tafl›d›¤›n›
bildirdi. 

Bekir Baraçk›l›ç baflvurusunda, korucubafl› Reflit
Türkmen’in “Fuat Baraçk›l›ç’›n (baflvurunun yap›ld›¤›
tarihlerde) sa¤ oldu¤unu, özel tim taraf›ndan yüzü
maskeli olarak operasyonlara götürüldü¤ünü”
söyledi¤ini de aktard›.
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Yurtd›fl›nda yay›nlanan Özgür Politika gazetesinde 9 Kas›m günü yer alan haberde ise flu bilgiler verildi: 
“Duruflmaya kat›ld›¤› söylenen Mufl Merkeze ba¤l› Ziyaret (Yayg›n) köyünden soyad› ö¤renilemeyen Suat (Reflit?) isimli
korucubafl›n›n, ‘bu adam terörist nas›l b›rak›rs›n›z, ben onu çözmesini bilirim’ fleklinde konufltu¤unu söyleyen yak›nlar›, Fuat
Baraçk›l›ç’›n mahkeme ç›k›fl›nda korucubafl› ve J‹TEM elemanlar›nca kaç›r›ld›¤›n› söylediler.
Kaç›r›ld›ktan sonra kendisinden haber al›namayan 1972 Elaz›¤ Palu do¤umlu Baraçk›l›ç, bir süre sonra Bingöl’ün Ki¤› ilçesi
yak›nlar›nda bulunan Cehennem Deresi m›nt›kas›nda bir grup asker ve korucu aras›nda elleri arkadan ba¤lanm›fl bir halde
görülür. Ayn› günlerde Baraçk›l›ç, yine elleri arkadan ba¤l› bir flekilde bölgedeki bir köye yemek almaya giden asker ve
korucularla görülür.
Sözkonusu köyde köylülere “beni öldürecekler, yard›m edin, bir yerlere haber verin” diyerek yard›m isteyen Baraçk›l›ç, tekrar
Cehennem Deresi m›nt›kas›na götürülür.
Geçti¤imiz hafta Cehennem Deresi bölgesinde bir erkek naafl› gören köylüler, Beritan Aflireti’nden olan Baraçk›l›ç ailesine
haber verirler. Naafl› teflhis etmek için askerlerle bölgeye giden Baraçk›l›ç’›n yak›nlar›, naafl› teflhis etmelerine ra¤men askerler,
cenazeye el koyarak Karl›ova Jandarma Taburu’na götürür.
Karl›ova Devlet Hastenesi morgunda tutulan naafl›n Fuat Baraçk›l›ç’a ait olup olmad›¤›n›n anlafl›lmas› için DNA testinin
yap›lmas›n› isteyen ‹lçe Cumhuriyet Savc›l›¤›, annesi Ayfle Baraçk›l›ç’› ‹stanbul’a gönderdi. Naafl› gören ve teflhis eden
yak›nlar› büyük bir ihtimalle kurfluna dizilmifl olabilece¤ini söylediler.”

‹HD ve ‹sviçre Anti May›n Kampanyas› deste¤iyle 7
Aral›k 2000 tarihinde bafllat›lan “May›ns›z Bir Türkiye
Kampanyas›” projesi için haz›rlanan broflürde verilen
bilgilere göre, 1997 Ottowa Anti Personel May›nlar›
Yasaklama Anlaflmas›’n› imzalamayan 53 ülkeden biri
olan Türkiye’de hangi tür may›nlar›n kullan›ld›¤›
konusunda net bir bilgi bulunmuyor. En fazla ölüm ve
yaralanma olay›n›n Suriye s›n›r›nda oldu¤u belirtilen
broflürde özetle flu bilgilere yer verildi:

“Devletin elindeki may›n say›s› ve yerlefltirilenlerin
say›s› konusunda herhangi bir resmi rakam yok. 1990
y›l›ndan sonra PKK ile çat›flmalar›n yo¤unlaflmas›
üzerine birçok alana may›n yerlefltirildi ve bunlar›n
büyük ço¤unlu¤u geri ç›kar›lmad›. Türkiye’de ne
kadar may›n kurban›n›n bulundu¤u bilinmiyor. May›n
ma¤durlar›n›n tedavi sorunlar›n›n boyutu ve tekrar
topluma kazand›r›lmas› flimdiye kadar herhangi bir
kurum taraf›ndan ele al›nmad›.”

Broflürde, dünyadaki may›nlar konusunda da flu
bilgiler verildi: 

“Araflt›rmalara göre, bir bölgede çat›flmalar bittikten
sonra kara may›nlar›n›n öldürdü¤ü ya da sakat
b›rakt›¤› sivil say›s›; savafl s›ras›nda may›n nedeniyle
ölen ya da sakat kalan asker say›s›ndan daha fazla. 70
ülkede yaklafl›k 70 milyon may›n›n toprak alt›nda
oldu¤u biliniyor. Bu may›nlar y›lda 6 -10 bini çocuk
yaklafl›k 20 bin kiflinin ölümüne sebep oluyor. Sa¤
kalanlar da hayatlar› boyunca fiziksel, psikolojik, ve
ekonomik s›k›nt›larla karfl› karfl›ya kal›yor. Dünyada
22 dakikada bir, may›n yüzünden ölenler ya da
yaralananlar olurken, her ay yaklafl›k 2 bin kifli ölüyor.
64 ülkede bulunan 120 milyon may›n›n temizlenmesi
için 33 milyar dolar gerekiyor. Kara may›nlar›
yerlefltirildikten sonra yaklafl›k 75 y›l etkisini koruyor.
54 devlet 340 çeflit anti personel may›n üretiyor.
Bunlar›n üretimi ortalama 3-4 dolara mal olurken, bir
may›n›n bulunup, ç›kar›lmas› ve imha edilmesi 300
ile 1000 Dolar aras› bir maliyet gerektiriyor. Halen

önderli¤ini Çin, Rusya, Beyaz Rusya ve ABD’nin
yapt›¤› 105 ülkenin elinde 250 milyondan fazla anti
personel may›n bulundu¤u tahmin ediliyor.”

Kara may›nlar›n›n temizlenmesi amac›yla ‹HD
‹stanbul fiubesi’nin sürdürdü¤ü kampanya
çerçevesinde, may›nlar›n yasaklanmas›na iliflkin
Ottawa Sözleflmesi’nin imzalanmas›n›n 4. y›ldönümü
nedeniyle 1 Mart günü bas›n toplant›s› düzenlendi.
Toplant›da konuflan fiube Baflkan› Eren Keskin,
Türkiye’de Suriye s›n›r› baflta olmak üzere 3.5 milyon
dönümlük tar›ma elveriflli arazinin may›nl› oldu¤unu
belirtti. Sadece 1999 ve 2000 y›llar›nda may›n
patlamas› sonucu 19’u çocuk 31 kiflinin öldü¤ünü,
37’si çocuk 47 kiflinin de yaraland›¤›n› ifade eden
Keskin, may›nlanan alanlarda gerekli tedbirlerin
al›nmad›¤›n› ve bölge halk›n›n bu konuda
e¤itilmedi¤ini vurgulad›. 

Keskin, Türkiye’yi 137 ülke taraf›ndan imzalanan
May›nlar› Yasaklayan Uluslararas› 1997 Ottawa
Sözleflmesi’ni imzalamaya ve may›nlar›n yeni
ölümlere neden olmamas› için tedbir almaya ça¤›rd›. 

D›fliflleri Bakan› ‹smail Cem ve Yunanistan D›fliflleri
Bakan› Yorgo Papandreu, 6 Nisan günü yapt›klar›
görüflmede, anti personel kara may›nlar›n›n
kullan›m›n› yasaklayan Ottawa Sözleflmesi’ne taraf
olmak üzere eflzamanl› giriflim bafllatmay›
kararlaflt›rd›lar. 1997 y›l› Aral›k ay›nda imzalanan
anlaflma, 1999 y›l› Mart ay›nda yürürlü¤e girdi.
Yunanistan, ayn› y›l anlaflmay› tan›m›fl, Türkiye ve
ABD ise anlaflmaya karfl› ç›km›flt›. Türkiye anlaflmay›
imzalarsa 10 y›l içinde s›n›rlar›ndaki may›nlar›
temizleyecek. 

Baflbakan Bülent Ecevit, 9 Haziran günü gazetecilere
yapt›¤› aç›klamada, Türkiye’nin s›n›r bölgelerindeki
may›nlar›n temizlenece¤ini ve 306 bin hektarl›k
alan›n tar›ma aç›laca¤›n› bildirdi. Yüksek Planlama
Kurulu’nun verimli tütün ekimi yap›lamayan yörelerde
çok karl› ürünlere geçilebilmesi için gerekli olanaklar›
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köylülere sunmay› kararlaflt›rd›¤›n› an›msatan Ecevit,
buna özellikle Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu
bölgelerinde gereksinim duyuldu¤unu vurgulad›. 

Nusaybin Ziraat Odas› Baflkan› Nizamettin Baflak,
yapt›¤› aç›klamada, Antakya’dan fi›rnak’›n Silopi
ilçesine kadar uzanan 840 kilometre uzunlu¤undaki
may›nl› arazinin çok verimli oldu¤unu belirterek, 306
bin hektar arazinin topraks›z köylülere da¤›t›lmas›n›n,
en az 30 bin aileye geçim kayna¤› sa¤layaca¤›n›
kaydetti. 

Merkezi ABD’de bulunan Bar›fl ‹çin Doktorlar
Vakf›’n›n (Physicians For Peace) giriflimleriyle, Dicle
Üniversitesi bünyesinde kurulan “Protez Uygulama ve
Rehabilitasyon Merkezi” 28 Haziran günü aç›ld›.
1985 y›l›nda ABD’de Prof. Dr. Charles Horton
taraf›ndan kurulan vak›f, bedensel sakatl›klar›
bulunanlara ücretsiz hizmet götürüyor. Vak›f üyesi
doktorlar›n, çeflitli tarihlerde Diyarbak›r’da 79 kifliyi
ameliyat etti¤i bildirildi.

Ola¤anüstü Hal Bölge Valisi Gökhan Ayd›ner, 6
Temmuz günü yapt›¤› aç›klamada, Türkiye’nin, Irak
ile Suriye aras›nda bulunan s›n›rlar›ndaki may›nlar›n
temizlenmesi için haz›rlanan may›n projesinin
hükümet taraf›ndan da kabul edilmesinden sonra
temizleme çal›flmalar›na baflland›¤› bildirildi. Projeye
göre ilk olarak bir ekip, do¤a flartlar› nedeniyle yerleri
de¤iflebilen may›nlar› tespit edecek. May›nlar, daha
sonra ekipler taraf›ndan kademeli olarak yerlerinden
sökülecek.

Ayd›ner, çal›flmalar›n Hakkari, fi›rnak, Urfa, Mardin,
Hatay ve Kilis’i kapsayan alanda yürütülece¤ini ve
yaklafl›k 360 bin dekar alan›n temizlenece¤ini bildirdi.
Ayd›ner, proje sonuçland›¤›nda may›nlardan
temizlenerek tar›ma aç›lan arazilerin, ihtiyac› olan
köylülere da¤›t›laca¤›n› kaydetti.

Tar›m ve Köyiflleri Bakan› Hüsnü Yusuf Gökalp, DYP
fianl›urfa Milletvekili Mehmet Yalç›nkaya’n›n “may›nl›
tar›m arazilerinin temizlenmesine” iliflkin soru
önergesine verdi¤i yan›tta “iç güvenlik harekât
bölgesindeki may›nlar›n temizlenmesi için haz›rlanan
k›sa, orta ve uzun vadeli ‘May›n Temizleme
Planlar›’n›n 6 ile 10 y›ll›k bir süreyi kapsad›¤›n›”
bildirdi. Öncelikli olarak iç güvenlik harekât
bölgesinde yer alan tüm karakollar›n çevresindeki
may›nlar›n temizlenmesi ve bunun ard›ndan di¤er
bölgelerdeki may›nlar›n temizlenmesi için plan
yap›ld›¤›n› kaydeden Gökalp, “May›nlar›n
temizlenmesine, en erken 2008’den sonra
bafllanabilecektir” dedi.

May›n Taramas›nda Kullan›lan Köylüler: 15 Aral›k
1996 ve 21 fiubat 1997 tarihlerinde Batman’›n Sason
ilçesine ba¤l› Tekevler (Gundenu) ve Kel Hasan
(Kelhesna) köylülerinin may›nl› oldu¤undan
kuflkulan›lan arazide dolaflt›r›lmas› nedeniyle aç›lan
soruflturman›n dosyas› kayboldu.

Olaydan sorumlu oldu¤u iddias›yla Sason Jandarma
Komando Birli¤i’nde görevli Üste¤men Hakan Baflakç›
hakk›nda Sason Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan aç›lan
soruflturma 21 Eylül 1999 tarihinde, takipsizlikle
sonuçlanm›flt›. Yeni bir dava açmak için soruflturma
dosyas›n› isteyen köylülere ise “dosyan›n kay›p
oldu¤u” yan›t› verildi. 

May›nl› arazide dolaflt›r›lan köylülerden Erol K›l›ç, 23
Mart günü Savc› Ümit fiahiner ile görüfltüklerini,
savc›n›n dosyan›n Kaymakam Mahmut Halhal’da
olabilece¤ini söyledi¤ini aktard›. Bunun üzerine,
Halhal’a gittiklerini belirten Erol K›l›ç, “Kaymakam,
dosyay› incelemek için savc›dan ald›¤›n›, ancak sonra
geri gönderdi¤ini söyledi. Dosyan›n savc›ya
ulaflmad›¤›n› söyledi¤imizde ise Kaymakam, ‘Savc›da
da de¤ilse, öyleyse dosya kayboldu’ fleklinde cevap
verdi.” dedi.

Soruflturman›n hiçbir aflamas›nda ifadelerinin
al›nmad›¤›n› belirten köylülerden Erdal K›l›ç ise o
dönemde askerler taraf›ndan ifade vermemeleri için
tehdit edildiklerini söyledi. 

Sason Cumhuriyet Savc›s› Ümit fiahiner ise hakk›nda
soruflturma aç›lan kifli üste¤men oldu¤u için ‘Memurin
Muhakemat› Kanunu’ uyar›nca dosyay› Kaymakaml›¤a
gönderdi¤ini belirterek, “Ancak dosyaya ne oldu
bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle hala kaymakaml›kta
tutuluyordur. Köylüler, kaymakaml›ktan dosyay›
sorduklar›n› ancak kendilerine ‘dosya kaybolmufltur’
denildi¤ini söylüyorlar. Bu konuda bir bilgim yok.
Sonuç olarak kapanan bir dosyayd›.” dedi.

Daha sonra Erdal K›l›ç hakk›nda “adliyeyi yan›ltmaya
kalk›flt›¤› ve devlete hakaret etti¤i” iddias›yla dava
aç›ld›. Erdal K›l›ç, Savc› fiahiner’le görüflmelerinden
sonra 3 Nisan günü saat 01.00 s›ralar›nda ellerinde
uzun namlulu silahlar ve telsizler olan sivil giyimli
kiflilerin evine geldi¤ini, ancak kendilerinin kap›y›
açmad›klar›n› bildirdi. Erdal K›l›ç, 5 Nisan günü de
Sason Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu. Ancak
savc›l›k, evin bas›lmas›na Erdal K›l›ç’›n annesi Belk›s
K›l›ç ve k›z kardefli Secih K›l›ç’tan baflka tan›kl›k eden
olmad›¤› için soruflturmay› takipsizlik karar›yla
kapatt›. K›l›ç hakk›nda da “adliyeyi yan›ltmaya
kalk›flt›¤› ve devlete hakaret etti¤i” iddias›yla dava
açt›. Erdal K›l›ç, silahl› kiflilerin kap›lar›n› zorlad›¤›n›
gören köylülerin korkudan ifade vermediklerini ileri
sürdü.

Köylülerin koruculu¤a zorland›¤› Tekevler ve Kel
Hasan köylerine 15 Aral›k 1996 tarihinde sabah saat
08.30 s›ralar›nda bask›n yapan yaklafl›k 200 jandarma
ve 50 korucu, bir alanda toplad›klar› köylüleri
dövdüler ve hakaret ettiler. Jandarma ve korucular
taraf›ndan götürülen yaklafl›k 50 köylü Newala
Giyane bölgesinde yaklafl›k 5 saat boyunca arazide
dolaflt›r›ld›. Daha sonra serbest b›rak›lan köylüler,
Sason Kaymakaml›¤›’na baflvurdu. Kaymakam›n,
“Askerlerin ifline kar›flma yetkim yok, bu yüzden de
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bir fley yapamayaca¤›m” demesi üzerine köylüler,
Sason Jandarma Tabur Komutanl›¤›’na baflvurdu.
Burada köylülere, emrin Tabur Komutan› taraf›ndan
verildi¤i, korucu olmad›klar› sürece bu tür olaylar›n
s›k s›k yaflanaca¤› söylendi. 

21 fiubat 1997 tarihinde ise Sason’a ba¤l› fiîgo,
Darxane ve Bidri afliretlerine ba¤l› korucular ile
askerler, merkeze gitmek isteyen Tekevler ve Kel
Hasan köylülerinin yolunu keserek, köylüleri iki gün
boyunca aral›klarla Newala Giyane ve Helqîz
mevkileri ile Kel Hasan köyü çevresindeki da¤l›k
alanda may›n tarama arac› olarak kulland›lar. 

Haberin Demokrasi gazetesinde yay›mlanmas›ndan
sonra, kapat›lan Refah Partisi (RP) Batman Milletvekili
ve TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu Üyesi
Musa Okçu, konuyu Meclis gündemine getirdi.
Komisyon üyeleri Musa Okçu, DSP ‹çel Milletvekili A.
Baki Gökçel, DYP Kayseri Milletvekili Osman Çilsal,
bölgeye giderek fi›rnak Valisi Salih fiarman, ‹l
Garnizon Komutan› ve köylülerle görüfltüler.
Komisyon’un Nisan ay›nda aç›klanan raporunda olay
do¤ruland›. 

Raporda, Salih fiarman’›n, “PKK’nin bölgede yapt›¤›
may›nlama nedeniyle birkaç olay oldu. Bunun üzerine
örgüte müzahir olan kimi köylerin uyar›lmas›n›
istedik. Örgüt militanlar›n›n ziyaret etmeyi al›flkanl›k
haline getirdi¤i bu köyler, zaman zaman bilinen
yöntemlerin ötesinde ve bir anlamda manevi bask›
alt›nda tutularak gerekli flekilde uyar›lm›flt›r” sözlerine
dikkat çekildi. Raporda, “Vali fiarman’›n ‘bilinen
yöntemlerin ötesinde’ ve ‘gerekli flekilde’ kavramlar›
heyetimizin dikkatini çekmifltir. Ancak, bu
yöntemlerin ne oldu¤u tam olarak aç›kl›¤a
kavuflturulmam›flt›r” denildi. Yetkililer ve köylülerle
yap›lan görüflmelere yer verilen raporda, köylülerin
may›n taramada zorla kullan›ld›klar› iddialar›n›n ciddi
ve tutarl› bulundu¤u, zaman geçirilmeden
soruflturman›n bafllat›lmas› gerekti¤i belirtildi: 

Ancak askeri yetkililer, TBMM’nin ve kamuoyunun
tepkisine karfl›n uygulamadan vazgeçmedi. Tekevler
köyü yak›nlar›nda 27 Temmuz 1997 tarihinde iki
askerin may›na basarak yaralanmas›ndan sonra,
köylere yönelik bask›lar artt›. Köylüler, 31 Temmuz
1997 tarihinden itibaren her sabah 07.30’da köyün
çevresinde 4-5 kiflilik gruplar halinde may›n aramaya
ç›kt›klar›n› bildirdiler. “May›n taramas›,” daha sonra
Kel Hasan köyü ile Tira mezras›nda da bafllad›.
Köylerden dört kiflinin Eylül ay›ndan itibaren askeri
birliklerin köyün girifl ve ç›k›fl›n› da içeren yol
güzergah›nda sabah saatlerinde may›n kontrolü
yapt›klar›, bunun için köylerde nöbet çizelgesi
oluflturuldu¤u ö¤renildi. Köylüler, kolluk görevlilerinin
“askerlere yönelik may›nl› bir sald›r› oldu¤u takdirde
köylerinizi yakar›z” fleklindeki tehditleri üzerine
uygulamay› bafllatt›klar›n› aç›klad›lar. Tekevler ve Kel
Hasan köylerindeki uygulama, 1997 y›l›n›n Ekim
ay›nda sona erdi. 

Davalar

Halit fialakaya (11): 7 Nisan 2000 tarihinde
Diyarbak›r’›n Lice ilçesi yak›nlar›nda askeri birliklerin
çöplerini boflaltt›¤› alanda buldu¤u el bombas›n›
kurcalayan Halit fialakaya  adl› çocu¤un ölümü
nedeniyle ailesi ‹çiflleri Bakanl›¤›’ndan 23 milyar lira
tazminat istedi. fialakaya ailesinin avukat› Cihan
Ayd›n, 3 Ocak günü tazminat talebiyle ‹çiflleri
Bakanl›¤›’na baflvurduklar›n› ve halen yan›t
beklediklerini söyledi. Bakanl›¤›n tazminat talebini
reddetmesi durumunda, ailenin idare mahkemesinde
dava açma olana¤› bulunuyor. Patlamada, U¤ur
De¤irmenci (13) adl› çocuk da yaralanm›flt›.

Ali Ayd›n (12): 2 Haziran 2000 tarihinde
Diyarbak›r’›n Lice ilçesi Kayac›k Jandarma Karakolu
yak›nlar›nda buldu¤u havan mermisinin patlamas›
sonucu ölen Ali Ayd›n adl› çocu¤un ailesi, “yaflam
hakk›n›n ihlal edildi¤i” gerekçesiyle A‹HM’e
baflvurdu. Ayd›n ailesinin avukat› Meral Dan›fl Befltafl,
olayda idarenin kusuru bulundu¤unu ifade ederek
Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’nin 2. maddesinde
yer alan “yaflam hakk›”n›n ihlal edildi¤ini vurgulad›.
Ayd›n ailesi, ‹çiflleri Bakanl›¤›’ndan da 45 milyar lira
tazminat istedi. Bakanl›¤›n talebi reddetmesi üzerine
idare mahkemesinde dava aç›ld›.

Olaylar (18 ölüm, 23 yaralanma)

Mehmet Tafl: 29 Mart günü Bingöl’ün Genç ilçesine
ba¤l› Da¤anca köyü yak›nlar›nda hayvan otlatan
Mehmet Tafl (19) adl› genç, arazide buldu¤u bir
bomban›n patlamas› sonucu a¤›r yaraland›. Mehmet
Tafl, kald›r›ld›¤› hastanede öldü.

Adnan Çevik, Yusuf ‹fller: Türkiye-Yunanistan s›n›r›n›
geçmek isterken may›n patlamas› sonucu ölen Adnan
Çevik (26) ve Yusuf ‹fller (28) adl› kiflilerin cesetleri,
29 Mart günü Yunanistan güvenlik görevlileri
taraf›ndan bulundu. 

Seyithan Çak›rgöz: Bitlis’in Mutki ilçesine ba¤l›
Geyikp›nar köyü yak›nlar›nda hayvan otlatan Seyithan
Çak›rgöz (12) adl› çocuk, 7 Nisan günü may›n
patlamas› sonucu öldü. 

Mesut Ekinci: 30 Nisan günü Batman’a ba¤l› Suçeken
köyü yak›nlar›nda buldu¤u el bombas›n› kurcalayan
Mesut Ekinci (26), bomban›n patlamas› sonucunda
öldü. 

Cevdet Karabay: 30 Nisan günü Bitlis’in Hizan ilçesi
Kolludere beldesinde de hayvan otlat›rken may›na
basan Cevdet Karabay (25) öldü.

Ahmet Özgür: Tekirda¤’›n Çerkezköy ilçesindeki
askeri bölgede buldu¤u patlamam›fl roketatar
mermisini kurcalayan Ahmet Özgür (13) adl› çocuk,
öldü. Ahmet Özgür’ün cesedi, 22 May›s günü gece
geç saatlere kadar eve dönmemesi üzerine bafllat›lan
arama çal›flmalar› sonucunda Çerkezköy 3. Z›rhl›
Tugay Komutanl›¤› taraf›ndan kullan›lan at›fl alan›nda
bulundu. 
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Remzi Eren, Bedirhan Ayd›nl›k, Fettah Çi¤dem: 12
Haziran günü fi›rnak’›n Silopi ilçesi Derebafl› köyü
yak›nlar›nda tar›m iflçilerini tafl›yan bir kamyonun
may›na çarpmas› sonucunda sürücü Remzi Eren,
Bedirhan Ayd›nl›k ve Fettah Çi¤dem öldü, Cihan
Ayd›nl›k, fiahin Ayd›nl›k, Metin Çi¤dem ve Celal
Ayd›nl›k yaraland›. 

‹HD Diyarbak›r fiube Baflkan› Osman Baydemir ve
‹HD Bölge Temsilcisi Hanefi Ifl›k hastanedeki
yaral›larla görüfltükten sonra yapt›klar› aç›klamada,
“Derebafl köyünün 1992-1993 y›llar›nda boflalt›ld›¤›,
köylülere Botafl Karakolu’ndan izin alarak gece
kalmamak kofluluyla köye gitme izni verildi¤i”
bildirildi. Aç›klamada, “Olayda kamu sorumlulu¤u
bulunmaktad›r. Çok yönlü araflt›rma ile birlikte
baflvurulan ve kimlik b›rak›lan Botafl Karakolu’nun
objektif ve subjektif sorumlulu¤u üzerinde ayr›ca
araflt›rma yap›lmal›d›r. May›n patlamas›ndan ancak iki
saat sonra güvenlik güçleri olay yerine gitmifllerdir.
Olay mahalli, Silopi ilçesine en fazla 10 kilometre
uzakl›ktad›r. Yani araçla 15 dakikal›k bir mesafedir.
Yaral›lara ilk müdahale Cizre Devlet Hastanesi’nde
saat 11.00’de yap›lm›flt›r. Bu durum erken
müdahalenin yaflam kurtarabilece¤i inanc›n›
do¤urmaktad›r.” denildi. Aç›klamada, yaral›lardan
fiahin Ayd›nl›k’›n akrabas› Muhyettin Ayd›nl›k’›n “yolu
son iki üç ay içinde sürekli kulland›¤›n› ve olaydan bir
gün önce kendi arabas›yla yoldan geçti¤ini” söyledi¤i
de belirtildi. 

X.X.: 21 Haziran günü Hakkari’nin Çukurca ilçesi
yak›nlar›nda ad› belirlenemeyen bir kifli may›n
patlamas› sonucunda öldü, bir kifli de yaraland›. 

fiükrü Toprak: 22 Temmuz günü Hakkari’nin fiemdinli
ilçesine ba¤l› Koçyi¤it köyü yak›nlar›nda may›na
basan fiükrü Toprak (30) adl› kifli öldü, Mikail K›vc›
adl› kifli ise yaraland›.

X.X., X.X.: 1 A¤ustos günü Hakkari’nin fiemdinli
ilçesine ba¤l› Kelet ve Begalte köyleri aras›ndaki
bölgede may›na basan iki kifli öldü, iki kifli de
yaraland›. Patlamada ölen ve yaralananlar›n kimli¤i
ö¤renilemedi. Daha sonra iki köye bask›n düzenleyen
askerlerin 8 köylüyü gözalt›na ald›¤› ö¤renildi.

Recep Kör, ‹dris Kör: 26 Eylül günü saat 18.45
s›ralar›nda Ankara Karfl›yaka Mezarl›¤›’n›n yan›ndaki
çaml›k alanda meydana gelen patlamada Recep Kör
ve ‹dris Kör adl› kardefller öldü. Çocuklar›n mezarl›kta
su satt›¤› ö¤renildi. 

Ankara Emniyet Müdürü Hasan Yücesan, yapt›¤› ilk
aç›klamada “Olayda ölenlerin ikisi kardefl, aileleri
taraf›ndan teflhis edildiler. Büyük miktarda patlay›c›
bulundu. Patlay›c›y› burada m› buldular yoksa bir
örgütsel ba¤lant›lar› var m› araflt›r›yoruz. Ölenleri
tan›yan arkadafllar› ve örgütlerle ilgili
operasyonlar›m›z devam ediyor. ‹çi boflalt›lm›fl bir el
bombas› var. 17 ve 18 yafllar›nda iki insan. Mezarl›kta
su satt›klar› söyleniyor. Ama 17-18 yafl›nda akl›

bafl›nda kifliler. Ellerindekinin patlay›c› oldu¤unu
biliyorlard›” dedi. Yücesan ölenlerin çocuk oldu¤unun
ortaya ç›kmas› üzerine yapt›¤› aç›klamada ise “‹lk
aç›klamamda 17-18 yafl dedim. Çok geliflmifller, öyle
görünüyorlar. 1988 ve 1990 do¤umlu olduklar› nüfus
kay›tlar›ndan ç›kt›” dedi.

Nihat Alkan: 3 Ekim günü Malatya’n›n Do¤anflehir
ilçesi Savakl› köyü yak›nlar›nda buldu¤u el bombas›n›
kurcalayan Nihat Alkan (18) adl› genç öldü, babas› Ali
Alkan da yaraland›.

Selahattin Bayar: 12 Ekim günü fi›rnak yak›nlar›nda
ava ç›kan Selahattin Bayar adl› korucu may›n
patlamas› nedeniyle öldü, yan›nda bulunan Mehmet
An›k ve o¤lu fieyhmus An›k ise yaraland›. 

Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i’nden yap›lan
aç›klamada söz konusu kiflilerin korucu olmad›klar›
ileri sürüldü.

17 Aral›k günü Van’›n Bostaniçi mahallesinde
Nizamettin Kahraman adl› korucu, kurcalad›¤› el
bombas›n›n patlamas› sonucu öldü.

Yaralananlar

11 Mart günü Diyarbak›r’›n Lice ilçesine ba¤l› Abal›
köyünde may›na basan Musa Baflbu¤ (11) adl› çocuk
a¤›r yaraland›.

1 Nisan günü Diyarbak›r’›n Kulp ilçesine ba¤l›
fieyhhamza köyü yak›nlar›nda buldu¤u el bombas›n›
kurcalayan Veysel Bozkurt adl› çoban, iki parma¤›n›
ve gözünü kaybetti. 

7 Nisan günü Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Toka¤aç
köyü yak›nlar›nda bulduklar› bombay› kurcalayan
‹kbal Acar (8) ve kardefli Erdal Acar (7) yaraland›. 

13 Nisan günü Mardin’in K›z›ltepe ilçesi Cumhuriyet
mahallesi yak›nlar›nda hayvan otlatan çocuklar›n
buldu¤u el bombas›n›n patlamas› sonucu, Salih K›l›ç
ile çocuklar› Ahmet K›l›ç (10) ve Hediye K›l›ç (3)
yaraland›. 

13 May›s günü ‹stanbul Gaziosmanpafla’da bir çöp
kutusuna konulan bomban›n patlamas› sonucu R›za
Çiçek (25) adl› kiflinin sa¤ eli koptu. Polis yetkilileri,
Çiçek’in bombay› yerlefltirirken yaralanm›fl
olabilece¤ini iddia ettiler.

Temmuz ay› ortalar›nda Diyarbak›r’›n Orak köyünde
bulduklar› uçaksavar mermisini kurcalayan Recep
Özer (9), L. Özer (5) ve M. Özer (2) adl› çocuklar
yaraland›. Patlamada, Recep Özer’in sol elinin
parçaland›¤› ö¤renildi. Recep Özer’in babas› Sait
Özel, “Patlaman›n operasyondan dönen askerler
taraf›ndan unutulan ya da b›rak›lan bir uçaksavar
mermisinden kaynakland›¤›n› san›yoruz. Olaydan
sonra patlama yerine gelen bir astsubay da patlayan
uçaksavar mermisinin askerlere ait olabilece¤ini
söyledi” dedi.
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Edinilen bilgiye göre Recep Özer, Dicle Sa¤l›k
Oca¤›’nda yap›lan ilk müdahalenin ard›ndan
Diyarbak›r Devlet Hastanesi’ne kald›r›ld›. Hastane
yetkilileri, çocu¤un, teknik olanaklar› daha iyi olan
Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne (Dicle Üniversitesi T›p
Fakültesi bünyesinde, 28 Haziran günü aç›lan “Protez
Uygulama ve Rehabilitasyon Merkezi” bulunuyor.)
götürülmesini önerdi. Ancak, Dicle Üniversitesi
Hastanesi, Özer ailesini yeterli paras› olmad›¤› için
geri çevirdi. Recep Özer bunun üzerine yeniden
Devlet Hastanesi’ne kald›r›ld›.

Recep Özer’in yak›nlar› 50 milyar lira tazminat
istemiyle Savunma Bakanl›¤›’na baflvurdu. Avukat
Muharrem Erbey’in Savunma Bakanl›¤›’na yapt›¤›
baflvuruda, sol eli bilekten kesilen Recep Özer’e

maddi s›k›nt›lar nedeniyle protez tak›lamad›¤›
bildirildi. 

4 A¤ustos günü Mardin’in Eskihisar ve Da¤içi köyleri
aras›ndaki bölgede tarla sulamaya giden Mehmet
Gökçe ve Fuat Y›lmaz adl› kifliler may›n patlamas›
sonucu yaraland›.

29 A¤ustos günü ‹stanbul Ümraniye’de bir evde
meydana gelen patlamada, Fuat Daha (27) adl› kifli
yaraland›. Patlamaya, evde bulunan bir uçaksavar
mermisinin neden oldu¤u anlafl›ld›.

8 Eylül günü Bingöl’ün Karl›ova ilçesine ba¤l› Yi¤itler
köyü yak›nlar›nda bulduklar› el bombas›n› kurcalayan
Bilal Altun ve Sebahattin Bu¤ta adl› çocuklar
yaraland›.
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3.5. S‹LAHLI ÖRGÜTLER ve YAfiAM HAKKI
2001 y›l›nda yasad›fl› örgüt  sald›r›lar› sonucunda 15
polis, 6 sivil ve 2 eylemci hayat›n› kaybetti.

Naci Canan Tuncer (p), Gültekin Koç (e): ‹stanbul
Mecidiyeköy’de bulunan fiiflli ‹lçe Emniyet
Müdürlü¤ü’ne 3 Ocak günü düzenlenen intihar
sald›r›s›nda, sald›r›y› gerçeklefltiren kifli ile Naci
Canan Tuncer adl› polis öldü, 4’ü polis yedi kifli de
yaraland›. Sald›r›y› gerçeklefltiren kiflinin DHKP-C
üyesi Gültekin Koç oldu¤u iddia edildi. Saat 13.50
s›ralar›nda binaya gelen Gültekin Koç’un, fiiflli
Emniyet Müdürü Selçuk Tanr›verdi’nin odas›n›n
bulundu¤u 4. kata ç›kt›¤› ö¤renildi. Gültekin Koç’un,
Naci Canan Tuncer taraf›ndan durdurulunca
üzerindeki bombay› patlatt›¤› ileri sürüldü. Binada
a¤›r hasara yol açan patlamada, polis memurlar›
Murat Ergüder, Süleyman Okkac›, Mehmet Kay›flç›,
bekçiler Hayati Balc›, Yavuz Mendar ile olay s›ras›nda
yoldan geçen Derya Aslan ve Sebahat K›sakol
yaraland›. ‹stanbul Emniyet Müdürü Kaz›m Abanoz,
olaydan sonra gazetecilere yapt›¤› aç›klamada, olay›
üstlenen bir örgüt olmad›¤›n› belirtti. Abanoz,
DHKP/C üzerinde duruldu¤unu söyledi. Abanoz,
sald›rgan›n DHKP/C ad›na çeflitli eylemlere kar›flt›¤›
iddias›yla 3 y›l 9 ay hapis cezas› bulunan Gültekin
Koç adl› kifli oldu¤unun parmak izlerinden
saptand›¤›n› söyledi. Eylem, DHKP-C taraf›ndan
üstlenildi.

‹ntihar sald›r›s› nedeniyle daha sonra befl kifli
gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlardan birinin ad›n›n
Kader Kaya oldu¤u ö¤renildi. Daha sonra gözalt›na
al›nanlarla birlikte bu say› 15’e ç›kt›. Ancak, gözalt›na
al›nanlar›n tümü serbest b›rak›ld›. Emniyet Müdürlü¤ü
de, Mustafa Kahraman, Bülent Karadeniz ve Gökhan
Alkan adl› polisleri aç›¤a ald›. Polis müfettiflleri
taraf›ndan haz›rlanan raporda, Gültekin Koç’un,
Mustafa Kahraman’› tan›d›¤›, bu nedenle Emniyet
Müdürlü¤ü binas›na rahatça girdi¤i ileri sürüldü.

Haflim Kay›k (p): 10 Ocak gecesi ‹stanbul Ba¤c›lar
Barbaros mahallesinde bir polis arac›na düzenlenen
silahl› sald›r›da Haflim Kay›k adl› polis öldü, Ali fienol
hafif yaraland›. ‹stanbul’da düzenlenen
operasyonlarda “T‹KB üyesi olduklar›” iddias›yla
gözalt›na al›nan çok say›da kifliden, Erdinç Yücel,
Erkan Altun, Yüksel Okuyucu, Menderes
Sad›ko¤ullar›, Esmeray Özdemir, Mehtap Kuruçay,
Meliha Y›ld›z, Alican Erkol, H›d›r Canpolat, Hasan
Topluer, Fahri Türk, Mustafa Sad›ko¤ullar› ve Cemal
Taflp›nar tutukland›.

‹stanbul DGM Savc›l›¤› daha sonra 21 kifli hakk›nda
dava açt›. ‹ddianamede, Erdinç Yücel, Erkan Altun ve
Yüksel Okuyucu hakk›nda ölüm, Menderes
Sad›ko¤ullar› hakk›nda TCY’nin 168/1. maddesi
uyar›nca 21 y›l 6 aydan az olmamak üzere hapis,
di¤er san›klar Esmeray Özdemir, Mehtap Kuruçay,
Meliha Y›ld›z, Alican Erkol, H›d›r Canpolat, Hasan
Topluer, Eyüp Y›lmaz, Veysel Yi¤it, Nursel Türüç,
Serkan fier, Fahri Türk, Kadir Ayd›n, Haydar Y›lmaz,
Mustafa Sad›ko¤ullar›, Cemal Taflp›nar, Adem Çiçek
ve Yeliz Yelgedik hakk›nda da “yasad›fl› örgüt üyeli¤i”
ve “yasad›fl› örgüte yard›m” iddias›yla 15 y›la kadar
hapis cezas› istendi.

Veli Köse (s): ‹stanbul Sar›gazi’de öldürülen Veli Köse
(20) adl› kiflinin cesedi, 16 Ocak günü Eski fiile Yolu
Kayal›dere bölgesinde bulundu. Emniyet
Müdürlü¤ü’nden yap›lan aç›klamada, Veli Köse’nin
“polis ajan› oldu¤u gerekçesiyle DHKP-C militanlar›
taraf›ndan öldürüldü¤ü” iddia edildi. Polis yetkilileri,
Ümraniye Cezaevi’nde yap›lan operasyonda ele
geçirilen belgeler do¤rultusunda düzenlenen bask›nlar
sonucunda Veli Köse’nin öldürülmesine ad› kar›flan
Ali fiahin, Erkan Bülbül, Dilek Zekio¤lu, Güzel
Özdemir ve Levent Köse adl› kiflilerin gözalt›na
al›nd›¤›n› aç›klad›lar. Gözalt›na al›nanlardan Bülbül
ve fiahin’in “Köse’yi öldürdükleri” iddia edildi.
Gözalt›na al›nanlardan Erkan Bülbül, Ali fiahin, Dilek



Zekio¤lu, Güzel Özdemir, Levent Köse, Mehmet Ali
Toktay ve Filiz Havuç adl› kifliler 23 Ocak günü
tutukland›. ‹sa Alpaslan ve Mahmut Terzi ise serbest
b›rak›ld›.

Abdulsamet Seçilmifl (s): 22 Ocak günü Ad›yaman’›n
Kâhta ilçesinde, Çataltepe köyü yak›nlar›nda bir
minibüse kimli¤i belirsiz kifliler taraf›ndan atefl
aç›lmas› sonucu MHP Kahta ‹lçe Baflkan› Abdullah
Seçilmifl’in kardefli Abdulsamet Seçilmifl öldü,
Abdullah Seçilmifl, Ertan Seçilmifl, Muhittin Tu¤,
Zeynel Tangün ve Mehmet Çoban yaraland›. Kâhta’da
29 Temmuz 2000 tarihinde yap›lan MHP ilçe
kongresi s›ras›nda meydana gelen bir olayda, baflkan
adaylar›ndan Necmi Tafl’›n kardefli Abuzer Tafl
tabancayla öldürülmüfl; Ahmet Çelik ve Abdulmecit
Tafl yaralanm›flt›. Olayla ilgili olarak di¤er baflkan
aday› Abdullah Seçilmifl’in kardefli Mehmet Abidin
Seçilmifl tutuklanm›flt›. Abdullah Seçilmifl, Abdulsamet
Seçilmifl, Ertan Seçilmifl, Muhittin Tu¤, Zeynel Tangün
ve Mehmet Çoban’›n olay nedeniyle aç›lan davan›n
duruflmas›na kat›lmak için ilçe merkezine gittikleri
bildirildi.

Gaffar Okkan (p), Atilla Durmufl (p), Mehmet Kamal›
(p), Sabri Kün (p), Mehmet Sepetçi (p), Selahattin
Baysoy (p): Diyarbak›r Emniyet Müdürü Gaffar Okkan
ve 5 emniyet görevlisi, 24 Ocak günü düzenlenen
silahl› sald›r›da öldürüldü. Edinilen bilgiye göre,
Gaffar Okkan Emniyet Müdürlü¤ü binas›ndan
ayr›ld›ktan sonra, binaya 500 metre kadar uzakl›ktaki
fiehitlik kavfla¤›nda sald›r› gerçekleflti. Dört kifli
olduklar› ileri sürülen sald›rganlar, Okkan’›n makam
arac›, motosikletli eskortlar ve bir koruma arac›ndan
oluflan konvoya önce el bombas› att›lar, daha sonra
da atefl açt›lar. Sald›r›da, Gaffar Okkan’la7 birlikte
Atilla Durmufl (Sa¤l›k Bakan› Osman Durmufl’un yak›n
akrabas›), Mehmet Kamal› (Özel Kalem Müdürü),
Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy öldü.
Nuri Bozkurt, Mustafa Dinçer, Veli Göktepe ve Fatih
Gökçek adl› polisler de yaraland›. Olaydan sonra
Diyarbak›r’da düzenlenen operasyonlarda çok say›da
kifli gözalt›na al›nd›. Polis yetkilileri, olay yerinde
450’ye yak›n kalaflnikof mermi kovan› ile olay yeri
yak›nlar›nda bir kalaflnikof silah ile makarov marka bir
tabancan›n bulundu¤unu bildirdiler. Hizbullah
taraf›ndan ifllenen cinayetlerde s›kça kullan›lan
makarov tabancan›n “imza” amac›yla b›rak›ld›¤› iddia
edildi.

Gaffar Okkan ve 5 emniyet görevlisi için 25 Ocak
günü Diyarbak›r’da cenaze töreni düzenlendi. Törene,
üst düzey devlet yetkilileri ile binlerce kifli kat›ld›. 

Daha sonra yap›lan aç›klamada, sald›rganlardan
sekizinin ad›n›n Haflim Alabal›k, Abdulvahap Ekinci,
Nurullah Gülsever, M. Guli K›nay, Hüseyin Sar›a¤aç,
Haydar Solmaz, Ramazan Elmas ve Hasan Gürbüz
oldu¤u iddia edildi.

Diyarbak›r DGM, Emniyet Müdürlü¤ü taraf›ndan
çekilen sald›r›ya iliflkin görüntülerin televizyonlarda
yay›nlanmas›n›, “soruflturman›n gizlili¤i ve selameti”
aç›s›ndan yasaklad›. Bu görüntüleri televizyonlara
verdikleri saptanan iki polis memuru aç›¤a al›nd›. 

Gaffar Okkan’›n öldürülmeden önce düzenledi¤i
bas›n toplant›s›nda, ad› 26 tetikçi aras›nda say›lan
Nizamettin Gökçe adl› kifli, 27 Ocak günü ‹stanbul
Zeytinburnu ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü’ne teslim oldu.
Sorgulanmak üzere Diyarbak›r’a götürülen Gökçe’nin
“Hizbullah tetikçileri” listesinde ad›n›n geçti¤ini,
ancak örgütle ilgisi olmad›¤›n› öne sürdü¤ü bildirildi.
Gökçe’nin Y›lmaz Gökçe adl› akrabas›n›n “muhbirlik
yapt›¤›” gerekçesiyle Hizbullahç›lar taraf›ndan
iflkenceyle öldürüldü¤ü ileri sürüldü. Nizamettin
Gökçe, 6 fiubat günü Diyarbak›r DGM taraf›ndan
“yasad›fl› örgüt üyesi oldu¤u” gerekçesiyle tutukland›.
Ancak, Gökçe’nin Okkan suikast›na kat›ld›¤› yolunda
bir bulguya ulafl›lamad›. Nizamettin Gökçe ile iki kifli
hakk›ndaki iddianame 17 Mart günü tamamland›.
Diyarbak›r DGM Savc›l›¤› taraf›ndan haz›rlanan
iddianamede, Gökçe’nin, 1994 y›l›nda Diyarbak›r’›n
çeflitli semtlerinde 3 kiflinin öldürülmesi olay›na
kat›ld›¤› ifade edildi. ‹ddianamede, Enver Tekin ve
Sezai Orak’›n da örgüt üyesi olduklar› ileri sürüldü.
‹ddianamede, “Anayasal düzeni silah zoruyla
de¤ifltirmeye kalk›flt›klar›” iddias›yla Nizamettin
Gökçe, Enver Tekin ve Sezai Orak hakk›nda TCY’nin
146. maddesi uyar›nca ölüm cezas› istendi.

Operasyonlar s›ras›nda 4 fiubat günü Diyarbak›r’›n
Ç›nar ilçesine ba¤l› Pembeviran mezras›nda bir eve
düzenlenen bask›nda “Hizbullah militan› oldu¤u”
iddia edilen Davut K›nay adl› kifli öldürüldü. 

Diyarbak›r’da, Ola¤anüstü Hal Bölge Valisi Gökhan
Ayd›ner, Diyarbak›r, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt,
fi›rnak, Urfa valileri, Jandarma Alay komutanlar› ve
Emniyet Müdürleriyle 3 fiubat günü bir toplant› yapan
‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan daha sonra bas›n
toplant›s› düzenledi Tantan, bir gazetecinin, “Olay
Hizbullah üzerinde mi yo¤unlafl›yor?” fleklindeki
sorusu üzerine, örgüt ad›n›n henüz verilemeyece¤ini
belirterek, flunlar› söyledi: 

“Ama terör örgütü Hizbullah’›n ne kadar tehlikeli bir
örgüt oldu¤unu biliyorsunuz. Hizbullah terör örgütü,
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7 Okkan’›n yerine 6 fiubat günü Malatya Emniyet Müdür Vekili Atilla
Ç›nar atand›. Ç›nar’›n Diyarbak›r Emniyet Müdürlü¤ü görevine
vekaleten atanmas› insan haklar› savunucular› aras›nda rahats›zl›k
yaratt›. Atilla Ç›nar hakk›nda ‹stanbul’da Terörle Mücadeleden
Sorumlu Emniyet Müdür Yard›mc›s› olarak görev yapt›¤› dönemde,
Limter ‹fl Sendikas› uzman› Süleyman Yeter’in gözalt›nda ölümü, 4
Haziran 1999 tarihinde de ‹stanbul’da Tarlabafl›nda Cem Selçuk
Akgül ve Sad›k Mamati adl› DHKP-C militanlar›n›n öldürülmesi
nedeniyle suç duyurusunda bulunulmufltu. Diyarbak›r Barosu Baflkan›
Mustafa Özer de, Atilla Ç›nar’›n atanmas›n› kayg› verici bulduklar›n›
söyledi. Ç›nar’›n ad›n›n Diyarbak›r’da sertlikle an›ld›¤›n› belirten
Mustafa Özer, Atilla Ç›nar’›n 18 fiubat 1999 tarihinde makam›nda
eski Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i ‹stanbul fiube Baflkan› Avukat Murat
Çelik’i dövdü¤ünü an›msatt›.



kendi öz evlad›n›, kendi kardeflini, babas›n› dahi
bo¤duran bir örgüt. Yani o bizim elimizdeki arfliv
bilgilerde var. Biz, onu Türk kamuoyuna aktarmad›k.
Bu örgüt, sindirme, y›ld›rma ve tehdit ad› alt›nda
insanlar› yok etmeye gelen, kendi menfaati
do¤rultusunda hareket eden, yönlendirilen bir örgüt.
Daha bu örgütün ismini bu olaydan dolay› koymufl
de¤iliz. Ama bizim çal›flmalar›m›z bütünüyle köklü bir
kapsam içinde sürmektedir. Güvenlik güçlerimiz, bu
konuda çal›flan arkadafllar›m›z, her türlü akan bilgiyi
analize edip de¤erlendirmekte ve o çal›flmalar› o
yönde gelifltirmektedirler.”

Ancak 26 fiubat günü toplanan Milli Güvenlik
Kurulu’nda ele al›nan bir raporda, sald›r›n›n Hizbullah
taraf›ndan gerçeklefltirildi¤i ileri sürüldü. Gazetelere
yans›yan haberlere göre, raporda flu bilgiler verildi: 

“Hizbullah terör örgütü toparlanmak ve liderlerinin
intikam›n› almak amac›yla 24 Ocak günü Diyarbak›r
‹l Emniyet Müdürü’ne yönelik eylemi gerçeklefltirdi.
Eylemde uzun namlulu otomatik silahlar kullan›ld›.
Eyleme 20 terörist kat›ld›. Diyarbak›r suikast›nda
kullan›lan silahlar›n daha önce de 5 adam öldürme ve
6 yaralama olay›nda kullan›ld›¤› belirlendi. Eylemin il
merkezi ve köylerdeki teröristlerce ortaklafla
gerçeklefltirildi¤i saptand›. Son operasyonlardan sonra,
ele geçirilen Hizbullah terör örgütüne mensup terörist
say›s› 332’ye ulaflt›.”

7 fiubat günü suikast›n gerçeklefltirildi¤i yerde,
polislerin dur ihtar›na uymayan bir kifli gözalt›na
al›nd›. Polislerden kaçarak bir binaya giren kifli,
binaya at›lan gaz bombalar› ile etkisiz hale getirildi.
Gözalt›na al›nan kiflinin üzerinden Abdülbasri Arpa
ad›na düzenlenmifl bir kimlik ç›kt›¤› ö¤renildi.

Aktüel dergisinde Mart ay›nda yay›nlanan bir haberde,
tan›klara dayan›larak, sald›r›da polis ve J‹TEM
elemanlar›n›n da yer alm›fl olabilece¤i ima edildi.
Diyarbak›r halk›n›n, suikastin Hizbullah taraf›ndan
yap›ld›¤› iddias›na inanmad›¤› vurgulanan haberde,
iki görgü tan›¤›n›n anlat›mlar›na yer verildi. Bu iki
kiflinin ifadesine göre; sald›r›dan hemen önce olay

yerine gelen yaklafl›k 15 kifli, polisiye bir tatbikat
yap›laca¤›n› belirterek çevreyi boflaltt›. Tan›klardan
biri, “Bu kiflilerden sivil giyimli olan ikisinin elinde
telsiz vard›, Türkçeleri çok iyiydi. Suikast sonras›
sald›rganlar›n bir k›sm› yeflil bir araca binip gitti, geri
kalanlar olay yerine gelen polislerle birlikte arama
çal›flmas›na kat›ld›.” dedi.

Suikastten sonra polislerin, bütün çevre yollar›
kapatt›¤› belirtilen haberde, Mardin yolu üzerindeki
Radyoevi önündeki polis noktas›nda bulunan
polislerin anlat›mlar›na da yer verildi. Polislerin
a¤z›ndan flunlar aktar›ld›: 

“Sald›r›n›n oldu¤u Sezai Karakoç bulvar›na en yak›n
kaç›fl yollar›ndan biri bu yol. Gelen araçlar›
durdurmaya bafllad›k. 20 dakika kadar sonra iki adet
Land geldi. J‹TEM’in kulland›klar›ndan, Land Rover.
Durdurmaya kalkt›k ama sadece yavafllad›lar ve kap›y›
aç›p ‘Devrem iflimiz acele’ dedikten sonra el
sallayarak geçtiler. Donup kald›k. Durduramad›k ama
ikisinin de içi sivil ve üniformal› adamlar doluydu.”

Haberde baflka bir polisin de anlat›mlar›na yer
verilerek, sald›r›dan hemen sonra mandallama ve
gereksiz anonslar sonucu uzun süre telsizlerin
kullan›lmad›¤›, bu nedenle müdahalenin geciktirildi¤i
öne sürüldü.

Hizbullah’›n Batman sorumlusu oldu¤u iddia edilen
Mithat Y›lmaz adl› kifli Mart ay› ortalar›nda Antalya’da
gözalt›na al›nd›. Y›lmaz, Ankara’da sorguland›ktan
sonra Gaffar Okan suikast› hakk›nda sorgulanmak
üzere Diyarbak›r’a gönderildi. Y›lmaz ile birlikte
gözalt›na al›nan 3 kiflinin ise Ankara DGM taraf›ndan
serbest b›rak›ld›¤› bildirildi. 24 Mart günü tutuklanan
Y›lmaz’›n, Diyarbak›r ve Batman’da çeflitli tarihlerde
ifllenen 20 ayr› cinayet olay›n›n planlay›c›s›, tetikçisi
ve gözcüsü oldu¤u iddia edildi. 

Diyarbak›r’›n Ba¤lar semti Göçmen caddesindeki bir
eve 28 Mart günü saat 03.00 s›ralar›nda düzenlenen
bask›nda, Hasan Sar›a¤aç adl› kifli polisler taraf›ndan
öldürüldü. “Hizbullah üyesi oldu¤u ve Okkan’a
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Akla ilk gelen (Enis Berbero¤lu-Hürriyet/4 fiubat2001)
Diyarbak›r Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’›n ölüm haberini duydu¤um an, “Hizbullah’›n ifli” diye düflündüm... San›yorum bu
tahminde yaln›z kalmad›m ki, gazeteler benzer manfletlerle ç›kt›... Ama sonra farkl› sesler duyuldu... 
‹stanbul Emniyet Müdürü Kaz›m Abanoz, 30 y›ll›k meslek hayat›nda böyle organize bir eylem görmedi¤ini söyledi... Ordu
Valisi (eski ‹stanbul Emniyet Müdürü) Kemal Yaz›c›o¤lu, “Hizbullah tafleron” dedi. 
Nihayet ‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan Diyarbak›r’da gazetecilerin sorusu üzerine “Hizbullah demedik” aç›klamas›n› yapt›. 
*** 
Hizbullah, Gaffar Okkan suikast›nda -polis tabiriyle- ola¤an flüphelidir... Hatta akla ilk gelen örgüt olmas› da do¤ald›r... 
Ne var ki, gerek bakan›n gerekse istihbarat/terör deneyimine sahip polis fleflerinin bu k›sa kontak mant›¤a itirazlar› oldu¤u da
bellidir... 
Çünkü ellerinde bu iddiaya kesin kan›tlar yoktur. Ayr›ca bu mant›k sürecinin diplomatik sonuçlar› da vard›r. Baflta ‹ran olmak
üzere bölge ülkeleriyle iliflkilerin gerilmesi gibi... 
*** 
Demek ki Gaffar Okkan’›n katil zanl›lar› aras›nda ilk s›ray› Hizbullah’›n almas› baflka meseledir, Hizbullah flüphesiyle yeni bir
sürecin tetiklenmesi ayr› konudur... 



düzenlenen suikasta kat›ld›¤›” iddia edilen Hasan
Sar›a¤aç’›n, polislerin “teslim ol” ça¤r›s›na silahla
karfl›l›k verdi¤i, bunun üzerine ç›kan çat›flmada
öldürüldü¤ü öne sürüldü. Evde bulunan 5’i çocuk 9
kifli ise yara almadan kurtuldu. Polis yetkilileri, bir
ihbar üzerine eve bask›n düzenlendi¤ini iddia ettiler.
Sar›a¤aç’›n üzerinde bulunan otomatik silah›n balistik
inceleme sonucunda Okkan suikast›nda
kullan›ld›¤›n›n ortaya ç›kt›¤› bildirildi. Bask›ndan
sonra gözalt›na al›nan efli Azize Sar›a¤aç, babas›
Abdülkadir Sar›a¤aç, annesi Ayfle Sar›a¤aç, k›zkardefli
Fatma Sar›a¤aç ve befl çocu¤u, 31 Mart günü serbest
b›rak›ld›. Hasan Sar›a¤aç, 31 Mart günü yak›nlar›
taraf›ndan topra¤a verildi.

Sar›a¤aç’›n Diyarbak›r DGM’de ölüm cezas› istemiyle
süren bir davada g›yabi tutuklu olarak yarg›land›¤›
ö¤renildi. 

“Hizbullah üyesi oldu¤u ve Okkan suikast›na
kat›ld›¤›” iddias›yla Mart ay› sonunda gözalt›na al›nan
fiahin Çeribafl› 5 Nisan günü Diyarbak›r DGM
taraf›ndan tutukland›. Çeribafl› hakk›nda daha sonra
ölüm cezas› istemiyle dava aç›ld›.

Sald›r›ya kat›ld›¤› ileri sürülen Mehmet Fidanc› adl›
kifli de, 13 Nisan günü Diyarbak›r’da gözalt›na al›nd›.
Fidanc›, 23 Nisan günü Diyarbak›r DGM taraf›ndan
tutukland›. Fidanc›’n›n verdi¤i ifadeler do¤rultusunda,
aralar›nda Mardin Devlet Hastanesi’nde görev yapan
Yaflar Ekiner adl› hekimin de bulundu¤u çok say›da
kifli gözalt›na al›nd›.

Diyarbak›r Valisi Ahmet Cemil Serhadl›, 17 Nisan
günü düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, Mehmet Fidanc›
hakk›nda bilgi verdi. Fidanc›’n›n 1991 y›l›nda
Diyarbak›r’›n Silvan ilçesinde Hizbullah’a kat›ld›¤›n›
ve bu tarihten itibaren “askeri kanat, istihbarat ve
sorgu timleri ile silahl› birimlerinde” görev ald›¤›n›
anlatan Serhadl›, Fidanc›’n›n kat›ld›¤› iddia edilen
eylemleri flöyle s›ralad›: 

“1992-1997 aras›nda Silvan ilçesinde Abdullah Ay,
Mehmet Keleflo¤lu, Silvan Belediyesi’nde çal›flan bir
flah›s, Diyarbak›r’da amcas›n›n o¤lu olan Mehmet
Hamit Fidanc›, Halis Güneyli, Mahmut Ergün,
Mehmet fieyhmus Öztürk, Cahit Tekdemir, Diyarbak›r
Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, koruma polisleri
Mehmet Kamal›, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy,
Sabri Kün ve Atilla Durmufl’un öldürülmeleri. 1993’te
Silvan’da çarfl› içinde bir köylünün yaralanmas›.” 

Serhatl›, Fidanc›’n›n sorgusuna iliflkin bir video
kasetini de gazetecilere da¤›tt›. Sorgu kasetinde elleri
ile yüzünü gizledi¤i gözlenen Fidanc›, Okkan ve
arkadafllar›na suikast yap›lmas› talimat›n› eylemden
bir gün önce ald›klar›n› belirtti. Fidanc›, eylemin
yap›laca¤› Sezai Karakoç Bulvar›’na akflam saat 17.30
s›ralar›nda geldiklerini söyledi. Eylemin yap›laca¤›
günden bir gün önce d›flar› ç›kt›klar›n›,
gereksinimlerini karfl›lad›ktan sonra Ba¤lar’daki bir
evde eylem saatine kadar sakland›klar›n› anlatan

Fidanc› flunlar› anlatt›: 

“Daha sonra eylem yerine Ba¤lar’dan ve sokak
aralar›ndan geldik. Bende 1 Kalaflnikof, 1 Makarof
tabanca ve 1 de el bombas› vard›. Silahlar›m›z
görünmesin diye ceketlerimizin alt›na koyduk. Olay
gerçekleflti¤i s›rada benim de içinde oldu¤um grup
gözetleme yap›yorduk. Sald›r› gerçeklefltikten sonra
yaya olarak fiehitlik kavfla¤›na, oradan da Ba¤lar
Körhat mevkiindeki mezarl›¤›n yan›ndan kaçt›m ve
evime geldim.” 

Serhatl›’n›n aç›klamas›yla Okkan’a sald›r›n›n
Hizbullah taraf›ndan düzenlendi¤i ilk kez resmen
kabul edilmifl oldu.

May›s ay›nda Mehmet Fidanc› hakk›nda, ölüm cezas›
istemiyle dava aç›ld›. Diyarbak›r DGM Savc›l›¤›
taraf›ndan haz›rlanan iddianamede, Mehmet
Fidanc›’n›n 14 kifliyi öldürdü¤ü ileri sürüldü. Mehmet
Fidanc› hakk›nda, TCY’nin “Anayasal düzeni zorla
de¤ifltirmeye kalk›flmak” suçuna iliflkin 146. maddesi
uyar›nca ölüm cezas› verilmesi istendi.

Mehmet Fidanc›’n›n yarg›lanmas›na 26 Haziran günü
Diyarbak›r DGM’de bafllad›. Duruflma Fidanc›’n›n
savunmas›n› haz›rlamas› için ertelendi. Mehmet
Fidanc›’n›n yarg›lanmas›na 11 Aral›k günü Diyarbak›r
DGM’de devam edildi. Duruflmada savunmas›n›
yapan Fidanc›, Gaffar Okkan’›n öldürüldü¤ü 24 Ocak
günü ‹stanbul’da oldu¤unu ileri süren Fidanc›, “Ben
kesinlikle suikaste kat›lmad›m. Yakaland›¤›mda yo¤un
iflkence gördüm. Bu nedenle eylemi kabul etmek
zorunda kald›m. Ben flu an cezaevinde de tecrit
koflullar›nda yafl›yorum. Baflka cezaevine sevkimi
istememe ra¤men göndermediler” dedi. Duruflma 12
fiubat 2002 tarihine ertelendi. ‹ddianamede, 14 kifliyi
öldürdü¤ü iddia edilen Fidanc›’n›n Türk Ceza
Yasas›’n›n “Anayasal düzeni zorla de¤ifltirmeye
kalk›flmak” suçuna iliflkin 146. maddesi uyar›nca
ölüm cezas› verilmesi isteniyor.

22 A¤ustos günü Diyarbak›r DGM’de yap›lan
duruflmada savunmas›n› yapan Mehmet Fidanc›,
iddianamede sözü edilen Okkan ile birlikte 6’s› polis
toplam 14 kiflinin öldürülmesi ve 7 kiflinin
yaralanmas› olay›yla ilgisi bulunmad›¤›n› öne sürdü.
Mehmet Fidanc›, savunmas›nda “24 Mart günü
yakaland›m. 20 gün boyunca bilmedi¤im baz›
yerlerde sorguland›m. Savc›l›ktan cezaevine oradan
emniyete devaml› götürülüp getirildim. fiimdi de
gözalt›na al›nma endiflesi tafl›yorum. Can güvenli¤im
yok, bu yüzden baz› fleyleri anlatmak istemiyorum,
daha sonra anlatmak istiyorum. Okkan suikast› dahil
di¤er öldürme olaylar›yla ilgim yok. Fakat, cemaat
üyesiyim ve cemaatte faaliyetlerim oldu. Bu
faaliyetlerimden de piflman de¤ilim; çünkü devlete
karfl› bir fley yapmad›m.” dedi. Mehmet Fidanc›,
DGM’den kendisine avukat bulunmas›n› da istedi. 

1 Haziran günü Diyarbak›r’›n Ba¤lar semtinde bir eve
düzenlenen bask›nda biri kad›n 10 kifli gözalt›na
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al›nd›. Gözalt›na al›nanlardan hamile oldu¤u
ö¤renilen kad›n ile evi tafl›maya gelen hamal olduklar›
anlafl›lan befl kifli serbest b›rak›ld›. Bedran Selambo¤a,
Veysi fianl›, Ömer Akgül ve Mahmut Tetik ise 11
Haziran günü Diyarbak›r DGM taraf›ndan tutukland›

Diyarbak›r Valisi Cemil Serhadl› 4 Haziran günü
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, evde 5 kalaflnikof
tüfek, 4 tabanca, 7 el bombas›, bir bomba fünyesi, 41
kovan, Ali Gümüfl ve Y›lmaz Özer ad›na düzenlenmifl
2 sahte kimlik ele geçirildi¤ini bildirdi. Kriminal
inceleme sonucu silahlar›n 3 ayr› olayda
kullan›ld›¤›n›n belirlendi¤ini anlatan Serhadl›,
tüfeklerden dördünün 24 Ocak günü Gaffar Okkan’a
düzenlenen sald›r›da kullan›ld›¤›n›n belirlendi¤ini
aç›klad›.

Serhadl›, di¤er tüfe¤in 11 Eylül 2000 tarihinde Ba¤lar
Fatih mahallesi 32. sokakta bir eve düzenlenen
bask›nda Adem Bayrakç›8 adl› polisin öldürülmesinde,
tabancalardan birinin de 16 Aral›k 1996 tarihinde
Diyarbak›r’›n Siverek caddesinde Vedat Keser,
Mehmet Tura ve ‹smail Alt›nda¤ adl› korucular›n
öldü¤ü, 4 korucunun yaraland›¤› olayda kullan›ld›¤›n›
bildirdi. Cemil Serhadl›, Okkan suikast›nda kullan›lan
silahlardan birinin sald›r›ya kat›ld›¤› ileri sürülen
Mehmet Fidanc›’ya ait oldu¤unu ileri sürdü.

Diyarbak›r DGM Savc›l›¤›, Bedran Selambo¤a
hakk›nda ölüm cezas› istemiyle dava açt›.
Selambo¤a’n›n 13 kifliyi öldürdü¤ü, 9 kifliyi de
yaralad›¤› öne sürülen iddianamede, Veysi fianl›,
Mahmut Tetik ve Ömer Akgül adl› kifliler hakk›nda da
15’er y›l hapis cezas› istendi. Selambo¤a’n›n, 24 Ocak
günü Gaffar Okkan’a düzenlenen sald›r›ya Mehmet
Fidanc› ve Necmettin fianl› ile birlikte kat›ld›¤›
belirtilen iddianamede Selambo¤a’n›n ayr›ca polis
memuru Adem Bayrakç› ile Adem Keser, Y›lmaz
Keser, Salih Keser, Hamza Karabulut, Vedat Keser,
Sedat Keser adl› kiflileri öldürdü¤ü de iddia edildi.
‹ddianamede, Veysi fianl›, Mahmut Tetik ve Ömer
Akgül adl› kifliler hakk›nda da 15’er y›l hapis cezas›
istendi.

Bedran Selambo¤a, 16 Kas›m günü Diyarbak›r DGM’de
yap›lan duruflmada, zaman zaman cezaevinden
al›narak emniyete götürüldü¤ünü bildirdi ve
cezaevinden iste¤i d›fl›nda ç›kar›lmamas› için DGM’ye
dilekçe verdi. DGM Baflkan› ise Selambo¤a’n›n
iste¤inin mahkemeyi ilgilendirmedi¤ini söyledi. 

Abdülvahap Ekinci adl› kifli de “suikasta kat›ld›¤›”
gerekçesiyle 28 May›s günü ‹stanbul’da gözalt›na
al›nd› ve 2 Haziran günü Diyarbak›r DGM taraf›ndan
tutukland›. Diyarbak›r DGM Savc›l›¤› taraf›ndan
haz›rlanan iddianamede, Ekinci’nin “Yasin Özalp ve
Hatip Pirizade, Aziz Baflak, Nurettin Günefl, Hasan
Bozan, Suat Erciyes’in kaç›r›ld›ktan sonra
sorgulanarak öldürülmesi eylemlerinde kaç›rma
sorumlusu, Ali Ero¤lu, ‹smail Sevinç’in öldürülmesi ve
Hakan Sevim’in yaralanmas›nda eylem sorumlusu

olarak görev yapt›¤›” ileri sürüldü. ‹ddianamede
Ekinci’nin TCY’nin 146. maddesi uyar›nca ölüm
cezas›na mahkum edilmesi istendi. 29 Kas›m günü
Diyarbak›r DGM’de devam edilen davada
savunmas›n› yapan Ekinci, “hiç kimseyi kaç›r›p
öldürmedi¤ini” öne sürdü. 

Diyarbak›r’da “Hizbullah üyesi olduklar›” iddias›yla
28 Eylül günü gözalt›na al›nan Servet Yoldafl, Suat
Yaflas›n, Yusuf Elbahad›r, Mustafa Burak Tekin, M.
Nedim Bayar, Abdülrahim Karadeniz ve Esat Kemal
Ayd›n, 9 Ekim günü Diyarbak›r DGM taraf›ndan
tutukland›. Kas›m Uruç adl› kifli ise serbest b›rak›ld›.
Diyarbak›r Valisi Cemil Serhadl› 10 Ekim günü
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, gözalt›na
al›nanlardan Suat Çetin, Servet Yoldafl ve fiener
Dünük’ün Diyarbak›r Emniyet Müdürü Gaffar
Okkan’a düzenlenen sald›r›ya kat›ld›¤›n› ileri sürdü. 

Diyarbak›r DGM Savc›l›¤›, Servet Yoldafl, fiener
Dünük ve Suat Çetin hakk›nda TCY’nin 146. maddesi
uyar›nca ölüm cezas› istemiyle dava açt›.
‹ddianamede, Servet Yoldafl’›n 17 kiflinin öldürülmesi,
11 kiflinin de yaralanmas› eylemine kat›ld›¤› ileri
sürüldü. Dava halen sürüyor.

Kürflat Ça¤›ran (p), Mehmet Sekman (p): ‹stanbul
Bahçelievler Kocasinan’da devriye gezen bir polis
arac›na 1 Nisan gecesi saat 20.30 s›ralar›nda
düzenlenen silahl› sald›r›da Kürflat Ça¤›ran ve
Mehmet Sekman adl› polisler öldü. Olaydan sonra
kuflkulu olduklar› gerekçesiyle dokuz kifli gözalt›na
al›nd›. Sald›r›n›n hangi örgüt taraf›ndan düzenlendi¤i
ö¤renilemedi.

Ahmet Öztürk (s): ‹stanbul Üsküdar Örnek
mahallesinde 10 Nisan gecesi bir polis arac›na
düzenlenen silahl› ve bombal› sald›r›da Seyfullah
Kalyon ve Sedat Topal adl› polisler yaraland›.
Sald›rganlar daha sonra olay yerinden geçen ‹hsan
Kurflunlu ‹lkö¤retim Okulu Müdür Yard›mc›s› Ahmet
Öztürk’ün arabas›n› durdurmak istediler. Ancak,
arabay› durdurmayan Öztürk, sald›rganlar›n açt›¤› atefl
sonucu öldü. Sald›r›, DHKP-C taraf›ndan düzenlendi. 

Engin Aslan (s): 25 Nisan günü ‹stanbul
Bahçelievler’de, Özkan Aslan adl› kifliye ait ticari
arac› gasp eden iki kifli, bu s›rada kendilerine
müdahale eden Metin Tan›flman adl› polisin de
silah›n› ald›lar. Söz konusu kifliler, kendilerini izlemek
isteyen Özkan Aslan’›n kardefli Engin Aslan’› silahla
öldürdüler. Adlar›n›n Erol Volkan ‹lden ve Fevzi O¤uz
Aslan (Yalç›n Kurto¤lu kimli¤i ile yakaland›) oldu¤u
ö¤renilen söz konusu kiflilerin “T‹KKO üyesi olduklar›
iddia edildi. Daha sonra düzenlenen operasyonlarda
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8 “Hizbullah üyesi olduklar› ve Diyarbak›r’›n Ba¤lar semtindeki bir
eve 11 Ekim 2000 tarihinde yap›lan bask›nda Adem Bayrakç› adl›
polisi öldürdükleri” iddias›yla Leyla Gülsever, Remziye Solmaz ve
Cuma Güzel hakk›nda aç›lan dava Diyarbak›r DGM’de sürüyor. 6
fiubat günü yap›lan duruflmada ifade veren Cuma Güzel, Adem
Bayrakç›’y› öldürdü¤ünü kabul etmiflti.



kimli¤i aç›klanmayan iki kifli daha gözalt›na al›nd›.
‹stanbul Emniyet Müdürü Kaz›m Abanoz, 30 Nisan
günü düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda gözalt›na
al›nanlarla birlikte iki adet güdümlü füze ele
geçirildi¤ini iddia etti. Gözalt›na al›nanlardan, Fevzi
O¤uz Aslan, Erol Volkan ‹lden ve Cengiz Kahraman 1
May›s günü ‹stanbul DGM taraf›ndan tutukland›,
Eylem Duymaz ve Mehmet Y›ld›r›m adl› kifliler ise
serbest b›rak›ld›.

‹stanbul Emniyet Müdürü Kaz›m Abanoz, olay
nedeniyle düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, gözalt›na
al›nanlarla birlikte güdümlü füze ele geçirildi¤ini
aç›klad›. 

U¤ur Bülbül (e), Tuncay Karatafl (p), Halil ‹brahim
Do¤an (p), Amanda Rig (s): 10 Eylül günü ‹stanbul
Taksim meydan›nda düzenlenen intihar sald›r›s›nda,
eylemci, 2 polis ve bir kifli öldü, 13’ü polis 20 kifli
yaraland›. Edinilen bilgiye göre, Gümüflsuyu
caddesinde, Çevik Kuvvet fiube Müdürlü¤ü ekiplerinin
sürekli bekledikleri noktaya 17.40 s›ralar›nda yaklaflan
U¤ur Bülbül adl› kifli, üzerindeki bombalar› patlatt›.
Patlamada, U¤ur Bülbül ile Tuncay Karatafl ve Halil
‹brahim Do¤an adl› polisler öldü. Patlamada
yaralanan Avusturya vatandafl› Amanda Rigg de 13
Eylül günü tedavi gördü¤ü hastanede öldü.

Olayda, Aflk›n Öztürk, Mehmet Nas›r Durali, Cem
Ersoy, Burcu Koray, Abdullah Düztafl, Tülin fienmar
adl› kifliler ile Mehmet Nuri Murdi, Recep Kaya,
Kamuran Erkaya, Gediz Akkaya, Deniz Bahri Bekar,
‹brahim Öztürk, Tuncer Erker (Erkur), Osman Eker,
Hasan Hüseyin Çiftçi (Ç›¤›rc›), Reflat Susuz, Yaflar
Murat Acar, Abdüllatif Bedel, Murat Sevinç, Bülent
Gonca, Murat Temiz, Eflref Koçak ve Arif Duman adl›
polisler yaraland›. 

“DHKP-C üyesi oldu¤u” iddias›yla tutuklu bulundu¤u
Bart›n Özel Tip Cezaevi’nde ölüm orucuna bafllayan
U¤ur Bülbül’ün cezaevi operasyonundan sonra
götürüldü¤ü Sincan F Tipi Cezaevi’nden fiartla
Sal›verilme Yasas› uyar›nca Ocak ay›nda tahliye
edildi¤i bildirildi.

Sald›r› üzerine bir aç›klama yapan ‹HD Genel Baflkan›
Hüsnü Öndül, ‹HD’nin politikada ve hayat›n her
alan›nda fliddeti reddetti¤ini belirterek, demokrasinin
demokratik yöntemlerle yükselebilece¤ini vurgulad›.
T‹HV Baflkan› Yavuz Önen de, sorunlar›n bar›flç›l
yöntemlerle çözülmesini, ‘bu dehflet ortamlar›n›n bir
kez daha yaflanmamas›n›’ dilediklerini belirtti. Önen,
“Yaflanan fliddet olay›n› k›n›yoruz. Sosyal, ekonomik
ve politik sorunlar›n a¤›rlaflt›¤›, toplumsal muhalefete
yönelik bask›lar›n yo¤unlaflt›¤›, demokratik yaflam›n
önündeki engellerin kald›r›lmas› tart›flmalar›n›n
yap›ld›¤› bir dönemde yaflanan bu fliddet olay›,
kayg›lar›m›z› daha da art›rm›flt›r” dedi.

Kemal Karahan (s): Eylül ay› ortalar›nda silahl› kifliler
taraf›ndan kaç›r›ld›¤› bildirilen Tokat’›n Almus ilçesine

ba¤l› Gölgeli köyü Muhtar› Kemal Karahan’›n cesedi
19 Eylül günü köy yak›nlar›nda bulundu.

Köksal Bulut (p), Mustafa Koçak (p), Mustafa Bilicik
(p): 14 Ekim günü sabah saatlerinde ‹stanbul
Küçükçekmece Fevzi Çakmak mahallesinde bir polis
arac›na düzenlenen silahl› sald›r›da polis memurlar›
Köksal Bulut ve Mustafa Koçak öldü, Mustafa Bilicik
(Biricik) adl› polis yaraland›. Mustafa Bilicik, tedavi
gördü¤ü hastanede 30 Ekim günü öldü. Araca atefl
açanlardan birinin kaçarken silah›n› beline takmak
istedi¤i s›rada kendisini yaralad›¤› bildirildi.

Sald›r›n›n Hizbullah militanlar› taraf›ndan
düzenlendi¤i ileri sürüldü. ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›lan aç›klamada, olay
yerinde bulunan mermi çekirdeklerinin balistik
incelemesi sonucunda silah›n, 25 A¤ustos günü
‹stanbul Esenler’de Hizbullah itirafç›s› fiaban
Elaltunteri ve o¤lu Mehmet Elaltunteri’nin
öldürülmesinde kullan›ld›¤›n›n anlafl›ld›¤› ileri
sürüldü. 

Köksal Bulut ve Mustafa Koçak için 15 Ekim günü
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nde düzenlenen tören
s›ras›nda ‹çiflleri Bakan› Rüfltü Kâz›m Yücelen protesto
edildi. Polislerin yak›nlar› Yücelen’e “fierefsiz, yalan
söyleme” diye ba¤›rd›lar.

Yücelen, 30 Ekim günü yapt›¤› aç›klamada, sald›r›y›
düzenleyen kiflinin “Aziz” kod adl› Hizbullah militan›
oldu¤unun belirlendi¤ini söyledi. 

Swissotel Bask›n›

22 Nisan günü geç saatlerde ‹stanbul Swissoteli basan
silahl› bir grup çok say›da müflteriyi ve otel çal›flan›n›
rehin ald›. “Rusya’n›n Çeçenistan’da yapt›klar›n›
dünyaya duyurmak istediklerini” ileri süren
Muhammet Emin Tokcan9, Ali Tokcan, Mehmet
Yap›c›, Bahri Demir, Ertan Coflkun, Yalç›n fiahin,
Sedat Sefero¤lu, Emin Tafltan, Yüksel Özdemir,
Bünyamin Kivik, Atilla Kivik, Ramazan Karabulut,
Hayri Kad› adl› iflgalciler, daha sonra müflterilerin ve
otel çal›flanlar›n›n büyük bölümünü serbest b›rakt›.
Eylemciler, 23 Nisan günü ‹çiflleri Bakan› Sadettin
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9 Eylemcilerin lideri Tokcan, Avrasya Feribotu’nun 16 Ocak 1996
tarihinde kaç›r›lmas› eylemine de kat›lm›fl ve 8 y›l 10 ay 20 gün hapis
cezas›na mahkum edilmiflti. 7 Mart 1997 tarihinde sona eren davada,
Muhammed Emin Tokcan, Tuncer Özcan, Sedat Temiz, Erdinç Tekir,
Ertan Coflkun, Ceyhan Mollamehmet, Roki Gitsba (Abhaz uyruklu),
Ramazan Zubarayev (Çeçen uyruklu) ve Viskan Abdurrahmanov’a 8
y›l 10 ay 20’fler gün ceza verildi. Emin Tokcan 3 Ekim 1997 tarihinde,
Dalaman Yar› Aç›k Cezaevi’nden, Viskan Abdurrahmanov ayn› gün
tedavi için götürüldü¤ü Bursa Devlet Hastanesi’nden, Tuncer Özcan 9
Ekim 1997 tarihinde Ankara Ulucanlar Yar› Aç›k Cezaevi’nden,
Ramazan Zubaryev ve Roki Gitsba da 21 Ekim 1997 tarihinde ‹mral›
Yar› Aç›k Cezaevi’nden kaçt›lar. Eylemcilerin, Türkiye ile Çeçenistan
aras›nda baz› kiflilerin takas edilmesi için kaçmalar›na izin verildi¤i
ileri sürüldü. 29 Nisan 1999 tarihinde ‹stanbul’da yakalanan Tokcan,
fiartla Sal›verilme Yasas› uyar›nca 22 Aral›k 2000 tarihinde serbest
b›rak›lm›flt›. Emin Tafltan’›n da daha önce Türkiye Komünist Partisi
(TKP) davas›ndan yarg›land›¤› belirlendi.



Teröriste ‘derin’ hoflgörü (Haber Analiz/Fatih Polat-Evrensel-24 Nisan 2001) 

Bu 12 saatlik eylemin geliflimine bak›ld›¤›nda, bir “terör” eyleminden ziyade olay›n bir tür diplomasi olarak ele al›n›p
sunuldu¤unu görmek mümkün. Önceki gece 23.30’dan itibaren canl› yay›na geçen televizyon spikerleri, eylemi
gerçeklefltiren grubu teflhis etmeye ve olay›n nedenini anlamaya çal›fl›rken Swissotel’in önündeki muhabirlerine “Teröristler
Türkçe mi konufluyordu yoksa bozuk bir Türkçe ile mi konufluyorlard›?” gibi sorular yönelttiler. Eylemi gerçeklefltirenlerin
Muhammet Tokcan ve adamlar›ndan oluflan Çeçen grup oldu¤unun ö¤renilmesinden sonra ise rahatlan›ld› ve üslup de¤iflti.
Terörist nitelemesi yerini “Çeçen eylemcilere”, “silahl› gruba” b›rakt›. Son esnaf eyleminde de görüldü¤ü gibi devletin hofluna
gitmeyen eylemlerde çok kolay “terörist” parma¤› arayabilen medyan›n, Çeçen eylemcilere gösterdi¤i sayg›l› üslup oldukça
dikkat çekiciydi. 

Türkiye’de YÖK’ü protesto eden ö¤renci eylemine polis müdahalesi gerçeklefltiren, üniversitelerin girifline polis kontrolü
koyan ve çevresine panzerler yerlefltiren bir yönetme anlay›fl›n›n, Tokcan ve adamlar› ile ‹çiflleri Bakan› ve vali düzeyinde
iliflki kurmas› en hafif tabiriyle nas›l yorumlanabilir? Türk devlet politikas›nda “terörü” bertaraf etme yöntemleri
düflünüldü¤ünde Tokcan ve adamlar›na gösterilen ihtimam, ancak bir diplomat grubuna gösterilecek bir yaklafl›m›
yans›t›yordu. 

AA’n›n “terörist” yerine silahl› grup diye adland›rmay› uygun gördü¤ü grupla görüflen devlet yetkililerinden ‹stanbul Valisi Erol
Çak›r’›n flu sözleri bunun bir itiraf› de¤ilse nedir: 

“Oradaki misafirlerimize iyi davran›yorlar. Onu gözlemledik. Ama eylem kabul edilebilir bir fley de¤il ve onlara kendimizi
arkadan hançerlenmifl gibi hissetti¤imizi ifade ettik. Çünkü ülkemizin turizme önem verdi¤i bugünlerde, turistleri de hedef
alan bir eylem kabul edilemez.” Yani ülke turizmini etkilemeyecek bir yerde yap›lsa, bu kadar dert edilmeyecek ve “Arkadan
hançerlenmifl gibi hissettik” biçiminde bir gücenmeye de yer kalmayacak. 

...

Ve Türk halk›na da, “Verdi¤imiz geçici rahats›zl›ktan dolay› özür dileriz. Böylesi bir kriz ortam›nda Türkiye’yi zor durumda
b›rakmak istemezdik. Rusya’n›n biz Çeçenlere yapt›klar›na dünya bas›n› yer vermedi¤i için bu eylemi gerçeklefltirmek
zorunda kald›k” dediler. 

Ayr›ca Tokcan daha önce ATV muhabirine ülkücü mafyadan Sedat Peker’in kendisine çok yard›mc› oldu¤unu söylemiflti.
Peker’in de M‹T’le ve Susurluk’la ba¤lant›land›r›lan bir isim oldu¤u düflünüldü¤ünde Tokcan’›n tek bafl›na eylem yapan bir
“romantik militan” oldu¤u ihtimali gündemden düflmektedir. Tokcan ve adamlar› bu yönüyle, ABD kontrgerilla tarz›n›n
Türkiye’ye Çatl› olarak yans›yan biçiminin Çeçen versiyonu olma yolunda ilerliyorlar. Bunu söylemek için CIA-M‹T-Tokcan
ba¤lant›s›n›n damgal› mühürlü belgesini aramak, ABD kontrgerilla diplomasisi aç›s›ndan da, onun, Azerbaycan’da darbe
girifliminde bulunmufl, Çeçenya’ya el alt›ndan militan gönderdi¤i iddia edilmifl, Ankara versiyonu aç›s›ndan da çoktan afl›lm›fl
bir yöntemdir ve onlara toy bir çocuk muamelesi yapmak anlam›na gelir. Bu aç›dan önemli olan “statejik ve ideolojik
birlik”tir! 

Tantan’la görüfltükten sonra saat 11.00 s›ralar›nda
teslim oldu. Eylemde rehin al›nanlar herhangi bir
zarar görmedi.

Çeçenistan’›n Rusya taraf›ndan tan›nmayan Devlet
Baflkan› Aslan Mashadov olay nedeniyle yapt›¤›
aç›klamada, eylemi k›nad›. “Mashadov’un insan
haklar›n› ihlal eden, milliyetleri ve inançlar› ne olursa
olsun sivillerin yaflam›n› ve güvenli¤ini tehlikeye atan
hiçbir eylemi kabul etmedi¤i” belirtilen aç›klamada,
“eylemin Çeçenistan Devlet Baflkanl›¤›’n›n eylemi ve
politikas›yla hiçbir ilgisinin bulunmad›¤›” kaydedildi. 

Eylemin kendisinden çok, resmi yetkililerin
eylemcilere karfl› “hoflgörülü” tavr› tart›fl›ld›. Eylemin
devlet ve M‹T’le ba¤lant›¤› oldu¤u yolunda iddialar da
ortaya at›ld›. Silahs›z eylemler nedeniyle “terör” ve
“terörist” s›fat›n› kullanmaktan çekinmeyen bir çok
gazete ve televizyon kanal›nda, otel bask›n› “terör
eylemi” olarak nitelendirilmedi. Eylemciler için de
“eylemci”, “iflgalci” gibi s›fatlar tercih edildi.

Hoflgörünün baflka ifadesi de ‹stanbul Emniyet
Müdürü Kaz›m Abanoz’un aç›klamas› oldu. Abanoz,

eylemin sona ermesi üzerine “terörist” sözcü¤ünü
kullanmadan yapt›¤› aç›klamada “fiu anda sadece 13
silah var, patlay›c› yok. Ancak oteli de ar›yor ve
araflt›r›yoruz. Eylemciler taraf›ndan b›rak›lan
rehinelerin sa¤l›k durumlar›nda herhangi bir
olumsuzluk yok. Eylemciler aras›nda çok gençler var,
acemi çocuklar var. Çocuklar telafla kap›l›p, kötü
sonuçlar do¤uran olaylar olabilirdi. Müdahaleyi ön
plana almad›k. Sürekli görüflmelerle eylemi sona
erdirmeye çal›flt›k.” dedi. 

Turizm Bakan› Erkan Mumcu da, eylemcilerin
amaçlar›n›n “fliddet uygulamak, fena muamele
yapmak veya otel müflterilerini rehin almak
olmad›¤›n›, basit bir protesto eylemi oldu¤unu”
söyledi. 

Muhammet Emin Tokcan, Emin Tafl, Ali Tokcan,
Hayri Kad›, Yusuf Özdemir, Yalç›n fiahin, Bahri
Demir, Atilla Kivik, Bünyamin Kivik, Hayati Ak,
Mehmet Yap›c›, Serdal Sefero¤lu ve Ramazan
Karabulut 30 Nisan günü ‹stanbul DGM taraf›ndan
“Ateflli Silahlar Yasas›’na muhalefet”, “suç ifllemek
amac›yla çete kurmak”, “hürriyeti s›n›rlama”, “panik
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ve korku yaratacak flekilde atefl etmek” suçlar›ndan
tutukland›. Bu kiflilere yard›m ettikleri iddia edilen
dört kifli ise serbest b›rak›ld›.10

‹stanbul DGM Savc›l›¤› taraf›ndan haz›rlanan
iddianamede, eylemcilerin lideri Muhammed Emin
Tokcan’›n “cürüm ifllemek amac›yla silahl› teflekkül
oluflturmak ve yöneticili¤ini yapmak”, “birden çok
kiflinin hürriyetini k›s›tlamak”, “vahim nitelikte silah
bulundurmak” ve “panik yaratacak flekilde atefl
etmek” suçlar›ndan 33 y›l hapis, Emin Tafltan’›n ise
“Ateflli Silahlar Yasas›’na muhafelet etmek”, “Hürriyeti
tahdit”, “Panik yaratacak flekilde atefl etmek”
suçlar›ndan 28 y›l hapis cezas›na mahkum edilmesi
istendi. ‹ddianamede di¤er san›klar, Ali Tokcan, Hayri
Kad›, Yüksel Özdemir, Yalç›n fiahin, Bahri Demir,
Atilla Kivik, Bünyamin Kivik, Hayati Ak, Mehmet
Yap›c›, Serdal Sefero¤lu ve Ramazan Karabulut
hakk›nda da, “Cürüm ifllemek amac›yla oluflturulan
teflekküle kat›lmak”, “Birden çok kiflinin hürriyetini
k›s›tlamak”, “Ruhsats›z silah bulundurmak” ve “Panik
yaratacak flekilde atefl etmek” suçlar›ndan 9 y›l 6
aydan 19 y›la kadar hapis cezas› istendi. Dava halen
sürüyor.

Bu arada aralar›nda Muhammed Emin Tokcan’›n
kardefli Ali Tokcan’›n da bulundu¤u alt› san›k,
doland›r›c›l›k suçundan cezaevinde bulunan Yahya
Murat Demirel ile baz› bankac› ve ifladamlar›n› tehdit
ettikleri gerekçesiyle Kartal Özel Tip Kapal›
Cezaevi’nden Metris Cezaevi’ne nakledildi. 

Yaralamalar

‹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›. 

7 Ocak gecesi ‹stanbul Ka¤›thane’de bir polis arac›na
düzenlenen silahl› sald›r›da Yalç›n Zoro¤ullar› adl›
polis baca¤›ndan yaraland›.

Jandarma Asayifl Bölge Komutan› Tümgeneral Bekir
U¤urlu’ya 21 Mart günü silahl› sald›r› düzenlendi.
Sald›r›da ölen ya da yaralanan olmad›. Sald›r› U¤urlu,
Çorum’daki askeri birlikleri denetledikten sonra
Ankara’ya dönerken Çorum’a 38 kilometre uzakl›kta
meydana geldi. Bir kifli taraf›ndan gerçeklefltirildi¤i
ileri sürülen sald›r›da, üç mermi karfl› yönden gelen
bir kamyonun kasas›na, bir mermi de U¤urlu’nun
korumalar›n›n bulundu¤u araca isabet etti. Eylemin

hangi örgüt taraf›ndan düzenlendi¤i belirlenemedi.

Olay üzerine Tokat ve S›vas ile çevresinde operasyon
bafllat›ld›. Operasyonlarda çok say›da kifli gözalt›na
al›nd›. Olay yerinde bulunan bofl kovanlar›n›n balistik
incelemesinde, ayn› silah›n 2000 y›l›nda Tokat
yak›nlar›nda ç›kan bir çat›flmada kullan›ld›¤›
belirlendi. 

30 Temmuz günü ‹stanbul Çemberlitafl’da tramvay
dura¤› yak›n›ndaki bir çöp bidonuna b›rak›lan
bomban›n patlamas› sonucu Mehmet Timurtafl adl›
genç yaraland›.

1 A¤ustos günü ‹stanbul Kad›köy Göztepe’de bir
k›rtasiye dükkan›na at›lan bomban›n patlamas› sonucu
Candan Say›n ve Sinan Say›n adl› kardefller yaraland›. 

‹stanbul Levent’te bulunan Mc Donald’s flubesine
yerlefltirilen bomban›n 28 Eylül günü akflam
saatlerinde patlamas› sonucunda yabanc› uyruklu
Abdullah Feyyazi adl› kifli yaraland›.

20 Ekim günü ‹stanbul Kartal’da bir iflyerinin önüne
b›rak›lan bomban›n patlamas› sonucu Zeynep
Buruntay (10 ) adl› çocuk yaraland›.

‹stanbul Gaziosmanpafla’daki Gazi Polis Karakolu’na
26 Ekim gecesi atefl edildi. Sald›r›da ölen ya da
yaralanan olmad›. 

Fehriye Erdal’›n Yarg›lanmas›: Sabanc› Holding
Yönetim Kurulu üyesi Özdemir Sabanc›, holding
yöneticilerinden Haluk Görgün ve sekreter Nilgün
Hasefe’nin 9 fiubat 1996 tarihinde öldürülmesi
nedeniyle 12 kiflinin yarg›land›¤› (‹tirafç› san›k
Mustafa Duyar, 15 fiubat 1999 tarihinde cezaevinde
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A‹HM davalar›nda uzun süre Türkiye’nin avukatl›¤›n› yapan Prof. Dr. Bak›r Ça¤lar, Tokcan ve adamlar›n›n “terör” yerine
“çete” suçundan yarg›lanmalar›n›n AB ve BM kararlar›na ayk›r› oldu¤unu söyledi. Ça¤lar, Tokcan ve arkadafllar›n› uluslararas›
anlaflmalara göre “çete kurmak” suçundan yarg›layan Türkiye’nin, üç ayr› uluslararas› karar› ihlal etti¤ini belirtti. Ça¤lar, “Bu
durum uluslararas› siyasi platformda Türkiye’nin güvenilirli¤ini yine tart›flma konusu yapacakt›r” dedi.
AB Konseyi bünyesinde oluflturulan “Terörle Mücadele Avrupa Sözleflmesi” ile BM’nin “Rehin Almaya Karfl› Uluslararas›
Sözleflmesi”ne iliflkin kararlar›n dikkate al›nmad›¤›n› söyleyen Ça¤lar, “Türkiye mademki otel bask›n›nda ateflli silahlar›n
kullan›ld›¤› rehin alma olay›n› kabul ediyor, o zaman bu olay› terör kabul edip, alt›na imza att›¤› sözleflmelerin de gere¤ini
yerine getirmek zorunda” dedi. (Milliyet-3 May›s 2001) 

10 Avrasya Feribotu’nun kaç›r›lmas› nedeniyle aç›lan davada,
san›klar “terör” yerine “çete” suçlusu olarak mahkum olduklar› için
özel tip cezaevi yerine yar› aç›k cezaevine konulmufllard›. Refahyol
hükümeti (Temmuz 1996-Haziran 1997) döneminde Çeçen
eylemcilerin yarg›lanmas›n› da etkileyen yasal de¤ifliklikler yap›lm›flt›.
Bu dönemde, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun çeflitli
maddeleri ile 2845 say›l› Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kurulufl ve
Yarg›lama Usulleri Kanunu’nda de¤ifliklik yapan bir yasa ç›kar›ld›.
Düzenleme ile TCY’nin 312. maddesinin ikinci f›kras›, çete
oluflturmaya iliflkin 313 ve 314 ile toplu tafl›ma araçlar›n› kaç›rma
fiilini düzenleyen 384 ile 385. maddelerinin DGM kapsam› d›fl›na
ç›kar›lmas› öngürülüyordu. Susurluk davas›n›n gündemde oldu¤u bu
dönemde, baflta ANAP, DSP ve CHP bu suçlar›n DGM kapsam› d›fl›na
ç›kar›lmas›na tepki gösterdi. ANAP ve DSP’nin sadece 384 ve 385.
maddelerin DGM kapsam› d›fl›nda kalmas›na iliflkin önergesinin kabul
edilmesi üzerine “çete” suçu DGM kapsam›nda kal›rken, 384 ve 385.
maddeler (ulafl›m araçlar›n› kaç›rma) DGM kapsam› d›fl›na ç›kar›ld›.
Çeçen eylemciler de “terörist” olarak kabul edilmediler ve sadece
çete suçundan hüküm giydiler.



öldürüldü¤ü için san›k say›s› 11’e düflmüfltü) dava 15
Mart günü sona erdi. 

‹stanbul DGM’de yap›lan duruflmada, “örgüte yard›m
ettikleri” iddias›yla yarg›lanan Fatma Erdem, Metin
Narin, Ejder Güngör, Mehmet Gökmen, Ferhan Tafl,
Nazl› Güngör, Murteza Deveci ve Melek Akkaya
hakk›ndaki dava “suçun 23 Nisan 1999 tarihinden
önce ifllenmesi nedeniyle” fiartla Sal›verilme Yasas›
uyar›nca ertelendi. DGM, g›yabi tutuklu san›klar
‹smail Akkol ve Belçika’da tutuklu bulanan Fehriye
Erdal hakk›ndaki dosyalar›n ayr›lmas›na, tutuklu san›k
Ercan Kartal hakk›ndaki davan›n da ayn› mahkemede
görülen baflka bir dava dosyas›yla birlefltirilmesine
karar verdi. 

Davada, eylem talimat›n› verdi¤i ileri sürülen Ercan
Kartal ile eylemi gerçeklefltiren Mustafa Duyar, ‹smail
Akkol ve Fehriye Erdal’›n, TCY’nin 146/1. maddesi
uyar›nca “Anayasal düzeni silah zoruyla de¤ifltirmeye
teflebbüs etmek” suçlamas›yla ölüm; Fatma Erdem,
Metin Narin, Ejder Güngör, Mehmet Gökmen, Ferhan
Tafl, Melek Akkaya, Nazl› Güngör ve Murteza
Deveci’nin ise “örgüte yard›m” iddias›yla TCY’nin
169. maddesi uyar›nca 7 y›l 6 aya kadar hapis
cezas›na mahkum edilmesi isteniyordu.

Brüksel ‹lk Müracaat Mahkemesi, Fehriye Erdal’›n,
“Türkiye’de iflledi¤i suçlar nedeniyle” Belçika’da
yarg›lanmas›na karar verdi. 13 Eylül günü al›nan
kararda, Belçika yasalar›n›n “silahl› eylemlerin terör
suçu kapsam›na girmesi için otomatik silah
kullan›lmas› gerekti¤i” yolundaki hükümlerini dikkate
almad›. Fehriye Erdal’›n avukatlar› ise karara karfl›
temyize baflvurdu.

Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk, karar üzerine
gazetecilere yapt›¤› aç›klamada flöyle dedi: 

“Mahkemenin karar›, Terörizme Karfl› Avrupa
Sözleflmesi’ne dayan›yor. Biz daha önce bunu Fehriye
Erdal’›n ya iade edilmesi ya orada yarg›lanmas›
talebimizde de belirtmifltik. ‘‹ade olmayan yerde
istinabe olmaz’ denilerek bunu kabul etmemifllerdi.
Suçlunun iade edilmese bile orada yarg›lanmas›
gerekti¤i sözleflme maddelerinde var. Sözleflme, belli
silahlarla belli kiflilere karfl› ifllenmifl terör olaylar›n›
kaps›yor. Daha önce suikast›n otomatik silahla
ifllenmedi¤i iddias› vard›. fiimdi anlafl›l›yor ki,
mahkeme bu karar› verirken ortada hangi silah›n
kullan›ld›¤›ndan çok, ifllenmifl olan bir terör suçuna
iflaret ediyor.”

Adalet Bakanl›¤› da Fehriye Erdal’›n Belçika’da tutuklu
yarg›lanmas› için ikinci kez Belçika makamlar›na
baflvurdu. Adalet Bakanl›¤› Uluslararas› Hukuk ve D›fl
‹liflkiler Genel Müdürü Cenk Alp Durak’›n verdi¤i
bilgiye göre, Bakanl›k, D›fliflleri Bakanl›¤›’ndan,
Türkiye’nin yarg›lamaya müdahil olup olamayaca¤›
konusunda da araflt›rma yap›lmas›n› istedi.

Türkiye’nin Fehriye Erdal’› iade talebi Belçika
taraf›ndan “suçun terör de¤il, siyasi nitelikte oldu¤u
ve bu suça ‘ölüm cezas›’ öngörüldü¤ü” gerekçesiyle
reddedilmiflti.

Türkiye bunun üzerine Terörizme Karfl› Avrupa
Sözleflmesi’nin 7. maddesi uyar›nca yarg›laman›n
Belçika’da yap›lmas› talebinde bulunmufl, ancak bu
da reddedilmiflti. 

Mehmet Ali Acun, Fahir Toka: 11 Aral›k 2000
tarihinde saat 19.45 s›ralar›nda ‹stanbul Gazi
mahallesinde bir polis otobüsüne kimli¤i
belirlenemeyen kifliler taraf›ndan atefl aç›ld›. Sald›r›da,
Mehmet Ali Acun ve Fahir Toka adl› polisler öldü, 12
polis de yaraland›. TEM Otoyolu Hal Sapa¤›nda
gerçekleflen sald›r›da yaralanan polislerin adlar› flöyle:
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. Olay yerine giderek bilgi
alan ‹stanbul Emniyet Müdürü Kaz›m Abanoz, Özkan
Tekin adl› gencin öldürülmesine misilleme
olabilece¤ini ileri sürdü. Sald›r› üzerine baflta ‹stanbul
olmak üzere bir çok kentte çevik kuvvet flube
müdürlüklerinde görev yapan polisler yürüyüfller
düzenlediler. 

“Sald›r›ya kat›ld›klar› ve T‹KKO üyesi olduklar›” iddia
edilen 15 kifliden Zeynel Karatafl (Ölüm orucunda
rahats›zlanan Karatafl, 6 Ocak 2002 tarihinde Tekirda¤
F Tipi Cezaevi’nde öldü), Özgür Eker, Özlem Eker,
Erbil K›z›l ve fierafettin Yer, 5 fiubat günü ‹stanbul
DGM taraf›ndan tutukland›. Cengiz Dönmez, Orhan
Öztürk, Songül Kaplan, Hasan Günaçan, Metin
Sar›b›y›k, Metin Y›lmaz, Hasan Alt›n, Özgür Kaya,
Hüseyin Ç›nar ve Mustafa Y›lmaz ise DGM Savc›l›¤›
taraf›ndan serbest b›rak›ld›. 

‹stanbul DGM Savc›l›¤›, silahl› sald›r› nedeniyle 8 kifli
hakk›nda dava açt›. Davada, “T‹KKO üyesi olduklar›”
iddia edilen san›klardan Zeynel Karatafl, Erbil K›z›l,
fierefettin Yer, Özlem Eker ve Özgür Eker hakk›nda
TCY’nin 146. maddesi uyar›nca ölüm cezas› istendi.
‹ddianamede, tutuksuz yarg›lanan Orhan Öztürk,
Songül Kaplan ve Hasan Alt›n hakk›nda da, “Yasad›fl›
örgüt üyelerine yard›m” iddias›yla 4 y›l 6 ayla ile 7 y›l
6 ay aras›nda hapis cezas› istendi. Savc›l›k, Cengiz
Dönmez, Hasan Günaçan, Metin Sar›b›y›k, Metin
Y›lmaz, Özgür Kaya, Hüseyin Ç›nar ve Mustafa
Y›lmaz hakk›nda ise takipsizlik karar› verdi.

Dava 21 May›s günü bafllad›. ‹stanbul DGM’de
yap›lan duruflmada söz alan Zeynel Karatafl, F tipi
cezaevinde tutuldu¤u için avukat›yla görüflemedi¤ini,
iddianamenin de kendisine tebli¤ edilmedi¤ini
söyledi. San›klardan Özlem Eker’in de Bayrampafla
Cezaevi’nde ölüm orucunu sürdürdü¤ü için
duruflmaya getirilemedi¤i bildirildi. Avukat Muharrem
Çöpür ise K›rklareli Cezaevi’nde bulunan baz›
san›klar›n “ödenek yoklu¤u” gerekçesiyle duruflmaya
getirilemedi¤ini ö¤rendiklerini aç›klad›. 
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Polis Eylemleri: Mehmet Ali Acun ve Fahir Toka’n›n
12 Aral›k 2000 tarihinde yap›lan cenaze töreni olayl›
geçti. 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. Silah gösteren ve af afifllerini y›rtan
polisler ‘Bizi satan› biz de satar›z’, “Pasif müdür
istemiyoruz” sloganlar› att›lar. 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. Bursa’da da, iki polisin öldürülmesi ve af
yasas›n› protesto eden 500 kadar polis yürüyüfl yapt›.
Bursa Emniyet Müdürü Ayd›n Genç daha sonra
yapt›¤› aç›klamada, 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, “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.

‹stanbul ve Bursa’da bafllayan polis yürüyüflleri 13
Aral›k 2000 tarihinde de Adana, Mersin, ‹zmir ve
Antep’te gerçekleflti. Bu kentlerdeki yürüyüfllerde,
çevik kuvvet polisleri kendilerini durdurmak isteyen
amirlerini dinlemediler. ‹zmir’de eyleme engel olmak
isteyen Emniyet Müdürü Hasan Yücesan, eylemci
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. 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›¤› da yürüyüfllerin gerçekleflti¤i illere mülkiye
müfettifllerini gönderdi.

Eylemler nedeniyle ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan
bafllat›lan soruflturmalar kapsam›nda, ‹zmir, Mersin,
Antep, Bursa, Adana ve ‹stanbul’da 100’e yak›n polis
görevden uzaklaflt›r›ld›.11

Aralar›nda D‹SK, KESK, TTB, EMEP, ÖDP, HADEP,
‹HD ve ÇHD’nin de bulundu¤u 15 kitle örgütünün
temsilcileri 14 Aral›k 2000 tarihinde yapt›klar› ortak
aç›klamada, “son günlerdeki fliddet ve terör ortam›n›n
yükselen toplumsal muhalefetin sindirilip bask› alt›na
al›nmas› amac›yla yarat›ld›¤›n›” savundular. 

Polis eylemleri nedeniyle cumhuriyet savc›l›klar›
taraf›ndan yürütülen soruflturmalar sonucunda, Ocak
ay›nda çok say›da polis hakk›nda dava aç›ld›.
Davalarda, polislerin izinsiz gösteri düzenledikleri
iddias›yla cezaland›r›lmas› istendi. ‹lk dava Bursa’da
aç›ld›. Bursa Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan
haz›rlanan iddianamede, Esat Özgüzel, Kadir Kelefl,
Süleyman Dönmez, Murat Mot, Mete Berke, ‹smail
Ergül, Harun Tatl›o¤lu ve Taner Uysal adl› polislerin
“izinsiz gösteri düzenledikleri” iddias›yla 3 y›la kadar
hapis cezas›na mahkum edilmesi istendi. 16 Ocak
günü Bursa 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bafllayan
dava, beraatla sonuçland›. ‹stanbul’da 700 polis
hakk›nda gruplar halinde aç›lan davalar henüz
bafllamad›. Bunlar›n d›fl›nda ‹zmir’de 31, Adana’da da
21 polis hakk›nda dava aç›ld›.

Emniyet Genel Müdürlü¤ü Sözcüsü Feyzullah Arslan
7 Aral›k günü düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda,
yürüyüfl eylemleri nedeniyle haklar›nda soruflturma
aç›lan 1827 çevik kuvvet polisinden 1558’ine çeflitli
idari cezalar verildi¤ini bildirdi. Arslan, ‹stanbul,
‹zmir, Adana, Gaziantep, Bursa, Antalya ve ‹çel’deki
protesto yürüyüfllerine kat›lan 14 polise uyar›, 362
polise k›nama, 168 polise üç günlük ayl›k kesimi, 493
polise 6 ay, 482 polise 10 ay ve 39 polise de 24 ay
k›dem durdurma cezas› verildi¤ini bildirdi. Polisler
hakk›nda “izinsiz gösteri yürüyüflü düzenledikleri”
gerekçesiyle aç›lan davalar da, asliye ceza
mahkemelerinde sürüyor.

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 28 Eylül günü ‹stanbul DGM’de devam
edildi. Avukat Eren Keskin, olay yerinde bulunan 5
adet saç k›l›ndan, zay›f olduklar› için DNA örne¤i
al›namad›¤›n› ve imha edildi¤ini, olay yerinde
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11 ‹stanbul Bayrampafla Çevik Kuvvet fiube Müdürlü¤ü’nde görev
yapan Kamber Kantafl adl› polis 19 Aral›k günü intihar etti. ‹stanbul’da
polislerin gerçeklefltirdi¤i eyleme kat›lan Kantafl hakk›nda soruflturma
aç›ld›¤› ö¤renildi.



bulunan molotof kokteyli fliflesinden de bugüne kadar
parmak izi al›nmad›¤›n› belirtti. 

“MHP Kartal (‹stanbul) ‹lçe Baflkan› Nihat Uygun (2
fiubat 1997), Adana Cumhuriyet Savc›s› Ethem Ekin,
koruma görevlisi Mehmet Kenar’› öldürdükleri (20
Nisan 1993) ve T‹KB üyesi olduklar›” iddia edilen 9’u
tutuklu 23 kifli hakk›nda aç›lan davaya 12 Ekim günü
‹stanbul DGM’de devam edildi. Duruflma, DGM
Savc›l›¤›’n›n esas hakk›ndaki görüflünü aç›klamas› için
ertelendi. Davada, Tamer Tuncer, Sevgi Ülkemin
Ordu, Mete Tuncer, Ergül Çelik, Nuri Akal›n, Kenan
Güngör, Sefa Gönültafl hakk›nda ölüm, di¤er san›klar
hakk›nda ise hapis cezas› isteniyor.

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›na neden olduklar› iddia
edilen 15 kiflinin yarg›land›¤› dava 2001 y›l›nda
sonuçlanmad›. Davada, 2000 y›l› Aral›k ay›nda
önemli bir geliflme yafland›: Prof. Dr. Neflet Kad›rgan,
Prof. Dr. Ali fiaflmaz ve Prof. Dr. Nurflen ‹peko¤lu
taraf›ndan haz›rlanan rapor, Aral›k ay›nda DGM’ye
verildi. 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
k›v›lc›mla yanma reaksiyonu vererek patlamas›
sonucu gerçekleflti¤i” ifade edildi. 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. 

Adli T›p Enstitüsü taraf›ndan bilirkifli raporunda ise
“büfede yap›lan araflt›rmada nitroselüloz bulundu¤u
için patlaman›n bombadan kaynakland›¤›” ileri
sürülmüfltü. Son bilirkifli raporunda ise nitroselülozun,
“vernik, taklit deri, mürekkep, sosis, salam ve sucukta
ta bulundu¤u” belirtildi. Davada, daha önce ifade
veren bomba uzman› Baflkomiser Nuri Çelik de,
patlaman›n bombadan kaynaklanmad›¤›n› söylemiflti. 

Bu rapor üzerine P›nar Selek’in avukat› ve babas› Alp
Selek, 24 Aral›k 2000 tarihinde ‹stanbul DGM’ye
baflvurarak tahliye talebinde bulundu. DGM de,
“Selek’in suç vasf›n›n de¤iflerek fiartl› Sal›verilme
Yasas› kapsam›na girme olas›l›¤› bulundu¤u için” 25
Aral›k 2000 tarihinde tahliye karar› verdi. DGM, Selek
hakk›nda yurtd›fl›na ç›kma yasa¤› koydu. 

7 May›s günü yap›lan duruflmada ise Emniyet Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan gönderilen bir rapor okundu.
Raporda, patlaman›n bombadan kaynakland›¤› iddia
edildi ve yeniden bilirkifli heyeti oluflturularak
inceleme yap›lmas› istendi. Sosyolog P›nar Selek’in
avukat› ‹smail Hakk› Altan ise emniyetin istenmedi¤i
halde mahkemeye belge göndermesinin s›k›yönetim
döneminde bile görülmeyen bir uygulama oldu¤unu
belirterek raporun dosyaya konulmamas›n› istedi.
Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nün raporunu delil olarak
kabul etmeyen DGM de, bugüne kadar haz›rlanan
bilirkifli raporlar›n›n Adli T›p Kurumu taraf›ndan
yeniden incelenmesine karar verdi. 

P›nar Selek’in babas› Avukat Alp Selek, 23 Temmuz
günü yap›lan duruflmada, Adalet Bakanl›¤› Ceza ‹flleri
Genel Müdürlü¤ü’nden gönderilen bir yaz›da, kimli¤i
belli olmayan bir kiflinin ifadesine yer verildi¤ini ve
bu belgede kendisinin suçland›¤›n› kaydetti. Selek,
“Yaz›da tek do¤ru olan fley, eski T‹P üyesi olmamd›r”
dedi. Avukat Bahri Belen ise söz konusu belgenin,
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Bitmeyen duruflma (Duygu Asena-Cumhuriyet/26 Temmuz 2001) 
M›s›r Çarfl›s› bombac›s› suçlamas›yla iki buçuk y›l içeride yatan P›nar Selek için tahliye karar› verilmiflti... Mahkemeyi bir kez
izleyen en ilgisiz insan›n bile, P›nar’›n bir komplo ile karfl› karfl›ya oldu¤unu anlayaca¤› davan›n üzerinden aylar y›llar
geçmiflti... Görülen davalarda, “san›¤› nerede yakalad›¤›n› hat›rlamayan”, üstelik “hat›rlamak zorunda olmad›¤›n›” iddia eden
polis tan›klar› bile görmüfltü flu gözlerimiz... Üstelik bir bomba uzman› taraf›ndan verilen ilk rapora göre, patlama bomba
de¤il gaz s›k›flmas›yd›, bundan sonra çeflitli kurumlar›n verdi¤i yedi ayr› rapora göre de olay bomba de¤ildi... Ama birileri
kurban istiyordu ve suçu kan›tlanmam›fl insanlar›n y›llarca hapiste yatmas› bu ülkedeki s›radan olaylardan biriydi... fiimdi
“birileri” inat ediyor... “Biz söylemifltik, biz ne söylersek do¤rudur” dermiflçesine ille de P›nar Selek’in suçlu oldu¤unu
kan›tlamaya çal›fl›yorlar... Önceki gün görülen davada, bu kez ortaya yeni bir belge at›ld›...
Belirsiz suçlamalar
Bafl› sonu ve kimin ya da hangi kuruluflun haz›rlad›¤› belli olmayan bu belgedeki suçlamalardan birisi, “P›nar Selek’in
babas›n›n zaten eski bir T‹P’li olmas›”! Alp Selek, “T‹P 1965 y›l›nda Meclis’e 15 milletvekili soktu, Demirel bile ‘T‹P’lilerin
gelifliyle Meclis’in kalitesi artt›’ demiflti. Bu belgedeki tek do¤ru benim T‹P’li oluflumdur, bundan da onur duyar›m. Bu durum
bu belgede bir suçlama olarak kullan›l›yor. Bu belgenin gelifli ve dosyaya konufl flekli utanç vericidir” dedi. P›nar Selek’in
avukatlar›, bunun bir siyasal dava ve komplo oldu¤unu söylediler ve flu savunmay› yapt›lar: “Adalet Bakan› ikide bir bu
davan›n sonucunu soruyor. Ona ne? Hiçbir makam adalete telkinde bulunamaz. Bugün ortaya ç›kar›lan bu belge Temmuz 98
tarihli. Kimin haz›rlad›¤› belli de¤il, alt›nda imza yok... Bunca zaman bu belge neredeydi? Bu kadar ciddiyetsiz bir yaz› bu
ciddi davaya nas›l gönderilir? Komplo olay› görülen her davada çürüdükçe kimi güçler telafllan›yorlar. Yeni belgeler
haz›rl›yorlar, ama alt›na imza ya da mühür koymuyorlar. Bu belgelerle mahkeme usule ayk›r› bir flekilde etkilenmek isteniyor.
Bafl› sonu ve kimin, hangi kurumun verdi¤i belli olmayan belgelerdir bunlar. Düzmece bir iddia, gerçek bir suç haline
getirilmek isteniyor.”
Resimli savunma
P›nar Selek davas›yla birlefltirilen bir cinayet davas›nda ise Avukat Ayhan Erdo¤an, olay yeri tespit tutana¤›n›n ne kadar bafltan
savma yap›ld›¤›n› kan›tlamak için çizdirdi¤i resimlerle savunma yap›yor. Bu savunmada polisin, asl›nda dört kurflun deli¤i



Türkiye’yi Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nde
mahkum ettirebilece¤ini savundu. Belen, “Kimden
geldi¤i belli olmayan bu yaz›lar›n dosyadan
ç›kar›lmas› gerekir” dedi.

Adli T›p 1. ‹htisas Kurulu’ndan gönderilen rapor 3
Ekim günü yap›lan duruflmada okundu. Raporda,
“patlaman›n kayna¤›n›n saptanamayaca¤›” belirtildi. 

Daha sonra söz alan tutuklu san›klardan Alaattin
Öget, “‹tirafç› olmak istiyorum. Art›k sonuna kadar
devletin yan›nda yer alaca¤›m” dedi. “Örgüt
arkadafllar›n›n kendisine komplo kurdu¤unu ve can
güvenli¤i olmad›¤›n›” iddia eden Öget, “P›nar Selek’le
1998’de Cüneyt ad›yla tan›d›¤›m dava san›klar›ndan
Delibafl Arat arac›l›¤›yla tan›flt›m. Tan›flma örgütsel
nitelikteydi” dedi. Daha sonraki duruflmada genifl
aç›klamalarda bulunaca¤›n› anlatan Öget, “Çarfl›da
bomba patlad›¤›n› daha sonra iddia edece¤im” dedi. 

Öget’ten sonra söz alan Kübra Sevgi de, “1998 y›l›nda
itirafç› olmak istedim ama dava san›klar› beni ölümle
tehdit etti. San›klar›n hepsi PKK’l›” dedi. Sevgi, “Leyla
kod adl› Selek 1998’de tutukland›. Bunun üzerine
Azat kod adl› Abdülmecit Öztürk bize gelerek,
P›nar’›n tutuklanmas›ndan sorumlu tuttu¤u Erdal
Nay›r’› infaz etmemizi istedi. Biz de öldürdük.” dedi. 

Ö¤et ve Sevgi daha önce ‹stanbul DGM Savc›l›¤›’na
K›rklareli Cezaevi’nden gönderdikleri dilekçelerde
patlaman›n bombadan de¤il, LPG tüpünden
kaynakland›¤›n› ve kendilerinin bu olayla ilgilerinin
bulunmad›¤›n› belirtmifllerdi. Kübra Sevgi, DGM’ye
25 Haziran 1999 tarihinde gönderdi¤i dilekçede
“Piflmanl›k Yasas›’yla ilgili herhangi bir fiil
ifllemedi¤im için Piflmanl›k Yasas›’na baflvurumun
iptalini istiyorum. Bulundu¤um K›rklareli Cezaevi,
itirafç› cezaevi oldu¤u için burada can güvenli¤im
yoktur. Konumum gere¤i Ümraniye Cezaevi’ne
sevkimin bir an önce yap›labilmesi için gerekli karar›n
gönderilmesini talep ediyorum.” demiflti.

Kübra Sevgi, daha önceki ifadesinde ise kendisinin
örgüt üyesi olmad›¤›n›, öldürülen Erdal Nay›r’›
tan›mad›¤›n› söylemiflti. Sevgi, 28 fiubat 2000
tarihinde DGM’ye verdi¤i savunmada, “Bu kiflinin
öldürülmesinde bir bilgim ve ilgim yok. Zaten ad›
geçen PKK adl› yasad›fl› örgüte sempati bile
duymuyorum.” demiflti.

Avukat Ayhan Erdo¤an ise Öget ve Sevgi ile K›rklareli
Cezaevi’nde iki hafta önce ailelerinin iste¤iyle
görüfltü¤ünü belirterek, “Alaattin Öget bana
Abdülmecit Öztürk’ün sevgilisine as›ld›¤›n›, intikam
için itirafç› olaca¤›n› söyledi” dedi. Erdo¤an,

san›klar›n k›skançl›k nedeniyle verdi¤i ifadelerin
gerçekleri yans›tmad›¤›n› belirtti. Avukat Alp Selek de
“Son raporun ard›ndan Öget ve Sevgi’nin itirafç›
olmak istemesi düflündürücüdür. Bütün bunlar bafltan
beri düzenlenen senaryonun bir parças›d›r. Ad› geçen
san›klar itirafç›lar›n kald›¤› ko¤uflta kal›yor. Adalet
Bakanl›¤›’na defalarca mektup yazarak, ‘Can
güvenli¤imiz yok, bizi bu ko¤ufltan al›n’ dediler. Bask›
alt›nda tutulduklar› için iftira at›yorlar” dedi. 

7 Kas›m günü yap›lan duruflmada söz alan Alaattin
Öget, “bombay› P›nar Selek’le birlikte haz›rlad›klar›n›,
Abdülmecit Öztürk ve P›nar Selek’in M›s›r Çarfl›s›’na
koydu¤unu” iddia etti. “Erdal Nay›r’› P›nar Selek’in
yakalanmas›na neden oldu¤u için Abdülmecit
Öztürk’ün talimat›yla öldürdüm” diyen Öget, tutuklu
bulundu¤u K›rklareli Cezaevi’nden itiraflar›n›n yer
ald›¤› bir yaz› gönderdi¤ini belirterek cezaevinde can
güvenli¤inin bulunmad›¤›n› söyledi. Öget, can
güvenli¤inin sa¤lanmas› durumunda, daha genifl
aç›klamalarda bulunaca¤›n› kaydetti. 

Avukat Ayhan Erdo¤an ise dava dosyas›na d›flardan
baz› güçlerin müdahale etti¤ini vurgulayarak itirafç›
Ö¤et’in sürekli yalan söyledi¤ini savundu. Erdo¤an,
“Öget, ilk önce itirafç› olmas› için bask› gördü¤ünü
söyledi. fiimdi de itirafç› oldu¤u için tehdit edildi¤ini
söylüyor. Öget’te kiflilik bozuklu¤u olabilir” dedi. 

DGM, ölüm ve yaralanmalar›n bombadan m› yoksa
gaz s›k›flmas›ndan m› kaynakland›¤›n›n araflt›r›lmas›
için dosyan›n yeniden Adli T›p Kurumu Genel
Kurulu’na gönderilmesine karar verdi. DGM, halen
Almanya’da “PKK yöneticisi oldu¤u” iddias›yla
yarg›lanan Mehmet Tanbo¤a’n›n M›s›r Çarfl›s›
patlamas›yla ilgili ifadelerinin Adalet Bakanl›¤›
arac›l›¤›yla istenmesini de kararlaflt›rd›. 

Davada, P›nar Selek, Abdülmecit Öztürk, Alaattin
Öget, ‹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
Öget, Erkan Öget, Hasan K›l›çdo¤an, Alican Öget ve
Suat Kaya hakk›nda ise 3 y›lla 31 y›l aras›nda hapis
cezas› isteniyor.

Davada, P›nar Selek, Abdülmecit Öztürk (tutuklu),
Alaattin Ö¤et (tutuklu), ‹sa Kaya (tutuklu), Kübra
Sevgi (tutuklu) hakk›nda TCY’nin 125. maddesi
uyar›nca ölüm, Baran Öztürk (tutuklu), Heval Öztürk
(tutuklu), Ercan Al›r, Maflallah Ya¤›n (tutuklu), Delibafl
Arat (tutuklu), Menderes Öget, Erkan Öget, Hasan
K›l›çdo¤an, Alican Öget ve Suat Kaya hakk›nda ise 3
y›l ile 31 y›l aras›nda hapis cezas› isteniyor.
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olan kifli için üç kurflun deli¤i var diye rapor verdi¤ini, hem de kalças›ndaki de¤il ensesindeki deli¤i fark etmedi¤ini
vurguluyor. Polisin tutana¤›na göre, önce yak›ndan, sonra uzaktan at›fl diye ifade edilen durumun, tam tersi, önce iki el
uzaktan, sonra yak›ndan oldu¤unu resimlerle anlat›yor... Bu dava da tüm ötekiler gibi, binbir soru iflareti, imzas›z belgeler,
pek çok fleyi hat›rlamak zahmetinde olmayan tan›klarla bir ay sonraya erteleniyor... Birileri gencecik bir k›z› suçlam›fl, yalanc›
ç›kmamak ad›na direniyor da direniyor... Bilim kurumlar› ve kiflileri, “Bu bir gaz s›k›flmas›d›r” dese de Türk polisi “birisini
yakalam›fl olman›n baflar›s›” n› kapt›rmak, daha do¤rusu mahcup ç›kmak istemiyor... P›nar Selek ise eylül bafl›nda ‹stanbul’da
yap›lacak olan flenli¤i, Do¤u’dan gelen hemcinslerini nerede nas›l a¤›rlayaca¤›n› düflünüyor...
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Bu ülkede P›nar olmak zor! (Celal Bafllang›ç/Radikal-23 Aral›k 2001)
(...) 11 Temmuz 1998’de gözalt›na al›nd› P›nar. Poliste hep yapt›¤› araflt›rma nedeniyle sorguland›. Ancak savc›l›¤a
ç›kar›ld›¤›nda karfl›s›nda hiç ummad›¤› bir suçlama buldu: M›s›r Çarfl›s›’n› bombalamak... Tan›mad›¤› insanlar da ‘suç
ortaklar›’yd›. Kendisine ait olmayan bir atölyede P›nar’a ait bombalar bulundu¤u öne sürüldü. “En büyük yan›lg›lar›ndan biri
buydu. Benim yerim zannettiler atölyeyi” diyordu P›nar. Sonra garip tan›klar bulundu. Birlikte yarg›land›¤› kifliler itirafç›
olmaya zorland›. Defalarca dilekçe verdi san›klar itirafç› olmak istemediklerine iliflkin. Ancak y›llar sonra, duruflmalarda
defalarca P›nar’› tan›mad›klar›n› söyleyen san›klardan ikisi itirafç› olmay› kabul edip P›nar’› suçlamaya bafllad›.
Zaten M›s›r Çarfl›s›’nda bomba patlay›p patlamad›¤› da tart›fl›lan ayr› bir konuydu. Emniyet bomba oldu¤unu kan›tlamaya
çal›fl›yor, getirilen uzmanlar, hatta emekli emniyet mensuplar› bomba olmad›¤›n› söylüyorlard›. Neyse... P›nar’›n yarg›lanmas›
sürüyor. As›l ilginç olan› P›nar’›n son alt› ayd›r yaflad›klar›.
Tutukland›ktan 2.5 y›l sonra tahliye edilen P›nar, kendi anlat›m›yla ‘suçlulu¤una inanmayan bir kamuoyu’nun büyük ilgisi ve
deste¤iyle karfl›laflt›. ‹lk zamanlarda d›flar›da kendisini rahats›z eden yoktu. Cezaevinde kazand›¤› deneyimlerle toplumsal
çal›flmalar›na bafllad› P›nar. Diyarbak›r’da, Batman’da, ‹stanbul’da yap›lan ‘Kad›n Buluflmalar›’na etkin bir kat›l›mc› oldu.
Daha derinlikli bir çal›flma yapmak için arkadafllar›yla birlikte bir akademi kurdu. Ad› ‘Amagi’. Sümer dilinde ‘özgürlük’ ve
‘anaya dönüfl’ anlam›na geliyor bu sözcük. Amagi Kad›n Kültür Araflt›rma Yay›nc›l›k Kooperatifi toplumdan felsefeye,
hukuktan yaflama kadar ataerkilli¤i, erkeklerin yaratt›¤› her fleyi sorgulamay› amaçl›yor. Kooperatifin ad›yla çal›flmalara destek
vermek amac›yla bir arkadafl› lokanta açm›fl. P›nar da yard›m ediyor. Hatta bir gazetede ‘P›nar Selek aflç› olacak’ diye bir
haber de ç›km›fl. Bir gün lokantan›n sahibine polis gidiyor.
Elinde ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nden gönderilen ‘... kiflinin öldü¤ü M›s›r Çarfl›s›’n›n bombalanmas› olay›n›n ve PKK zanl›s›
olan P›nar Selek’in bu lokantayla iliflkisinin saptanmas›’ yolunda bir yaz› da var.
Karakola götürülüp sorgulan›yor lokantan›n sahibi. ‘Amagi ne demek’, ‘P›nar Selek’le ne iliflkin var’ gibi sorular soruluyor.
Lokantan›n sahibi de P›nar’›n çok yak›n bir arkadafl› oldu¤unu ama lokantayla ticari bir iliflkisi olmad›¤›n› anlat›yor. Bunun
üzerine polis lokantan›n sahibine ‘P›nar Selek’in bu lokanta ile ticari iliflkisi yoktur’ yaz›l› bir belgeyi imzalat›yor.
‹lk olarak Yeflil adl› internet sitesinde hedef gösteriliyor. Sitede P›nar için ‘Melek yüzlü fleytan’, ‘Daha çok bomba patlayacak
M›s›r Çarfl›s› davas›nda’ diye yaz›l›yor.
‹flin ilginci uzun süre direnen ve sonunda itirafç› olmaya karar veren iki kiflinin mahkemede aç›klama yapt›¤› günün ertesinde
P›nar’la ilgili yaz›lanlar›n tümü ç›kar›l›yor Yeflil adl› siteden.
Sonra ‘Ben Yeflil’ diye telefonlar almaya bafll›yor P›nar. Telefondaki ‘Yeflil’, kendisinin dahil olmad›¤› bir grup taraf›ndan
öldürülece¤ini söylüyor. Daha sonra cinsel tacizler bafll›yor gelen telefonlarda. ‘Bu akflam iki kifli gelece¤iz, baflkas›na söz
verme’ gibisinden sanki P›nar ‘seks iflçisi’ymifl türünden telefonlar almaya bafll›yor. Ard›ndan sokakta laf atmalar bafll›yor;
‘P›nar, beni de Batman’a götürsene’ gibisinden. Yolda yaln›z yürürken birileri arkas›ndan ba¤›rmaya bafll›yorlar ‘Gece
geliyorum, sak›n müflteriye gitme’ diye.
Bir süre önce de Beyo¤lu’nda tenha ve dar bir sokakta iki kifli önden, iki kifli arkadan s›k›flt›r›yor P›nar’›. Üzerine sald›r›yorlar,
cinsel tacizde bulunuyorlar. Son olarak bir mesaj geliyor P›nar’›n telefonuna: ‘P›nar yar›n bofl musun? ‹ki kifli gelsek ne kadar
olur?’
‹flin ilginci daha önceki tacizlerde ekrana numara düflmezken bu kez mesajla beraber telefon numaras› da ekranda beliriyor.
Bu kez savc›l›¤a baflvuruyor P›nar. Dilekçesinde kendisine tacizde bulunulan telefonun da numaras›n› bildiriyor savc›l›¤a.
Gözalt›na al›nanlar kendilerine P›nar’›n soruldu¤unu ‘Daha onunla iflimiz bitmedi’ denildi¤ini anlat›yorlar. Baz› gazeteci
dostlar› benzeri duyumlar› aktar›yor P›nar’a. ‹nsan Haklar› Derne¤i’ne sald›r› amaçl› gelen kifli ‘Buradan ç›k›p P›nar’a
gidece¤im’ diyor.
Oysa P›nar sokaklar›n tutkunu. Ama flimdi mümkün oldu¤unca yaln›z ç›km›yor sokaklara.
“Hedefleri, hiçbir fley yapmay›p evime çekilmem, sokakta gezmemem. Spekülatif olmak istemiyorum ama bütün bunlar›n
Hasan Özdemir’in yeniden ‹stanbul Emniyet Müdürü olmas›ndan sonra bafllad›¤›n› söyleyebilirim. Cezaevinden ilk ç›kt›¤›mda
çok rahatt›m. Ama bu son befl-alt› ayd›r çirkin bir kuflatma alt›nday›m.”(...)

Çank›r› Valisi Ayhan Çevik’e yönelik bombal› sald›r›
(5 Mart 1999) nedeniyle aç›lan dava, 2001 y›l›nda
sonuçlanmad›. 21 Aral›k 2000 tarihinde Ankara
DGM’de yap›lan duruflmada Bülent Ertürk ve Cemile
Sönmez, fiartl› Sal›verilme Yasas› kapsam›na girdikleri
için tahliye edildi. 9 A¤ustos günü yap›lan duruflmada,
Kemal Ertürk haz›rlad›¤› savunman›n cezaevi ç›k›fl›nda
gardiyanlar taraf›ndan elinden al›nd›¤›n› bildirdi.
Ertürk’ün, 2 A¤ustos günü ölen Muharrem Horuz
hakk›nda konuflmas› DGM Baflkan› taraf›ndan
engellendi. Bunun üzerine slogan atan Ertürk,
jandarmalar taraf›ndan salondan ç›kar›ld›. 4 Eylül
günü yap›lan duruflmada ise fiener Kökten tahliye
edildi. 

Davada, Kemal Ertürk, Lale Aç›k, Nihat Konak, Küçük

Hasan Çoban, Kemal Kayg›s›z ve Mesut Deniz
hakk›nda TCY’nin 146. maddesi uyar›nca ölüm, fiener
Kökten, Savafl Kör, Hakan Eren, Erkan Balç›k ve
Devrim Karacan hakk›nda da TCY’nin 168/2. maddesi
ve TMY uyar›nca, 22 y›l 6’flar ay hapis cezas›
isteniyor. Bülent Ertürk, Özgür Deniz Demirdifl, Arap
Deniz, Bilal Ekin, Halil Köseo¤lu, Cemile Sönmez,
Serdal Çitil ve Murat Y›lmaz’›n TCY’nin 169. maddesi
ve TMY uyar›nca 7 y›l 6’flar aya kadar hapis cezas›
istemiyle yarg›lan›yor. DGM Savc›l›¤› esas hakk›ndaki
görüflünde, Sevinç Güden, Selahattin Yurdaer, Murat
Demirdifl, Turan Aç›k, Ömer Necmi Hatipo¤lu, Aziz
Batur, Cafer Kaya Bozkurt, Metin Sezgin ve Eren
Karacan hakk›nda beraat karar› verilmesini istemiflti.
Davan›n san›klardan ölüm orucu eylemcisi Muharrem
Horuz, 2 A¤ustos günü ölmüfltü.



Gülizar Tunç: Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Gülizar
Tunç adl› kad›n 6 May›s günü MHP’liler taraf›ndan
öldürüldü. HADEP üyesi Tunç’un iki y›l önce “PKK’ye
yard›m etti¤i” iddias›yla tutukland›¤› ve fiartla
Sal›verilme Yasas› uyar›nca 2000 y›l› Aral›k ay›nda
serbest b›rak›ld›¤› ö¤renildi. Olay günü bir genci, para
sorunu nedeniyle baltayla yaralayan Tevfik Güven
adl› MHP’linin evinin önünde kavga ç›kt›¤›, Gülizar
Tunç’un o¤lunun da kar›flt›¤› kavga s›ras›nda Güven’in
pompal› tüfekle “hedef gözeterek” Tunç’a atefl etti¤i
ileri sürüldü. Tunç, 7 May›s günü topra¤a verildi.

Olaydan sonra tutuklanan Tevfik Güven’in
yarg›lanmas›na 29 Haziran günü Gebze A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde baflland›. Tutuklu yarg›lanan Tevfik
Güven, savunmas›nda kavga s›ras›nda evinin
taflland›¤›n›, bu nedenle tüfekle atefl etti¤ini söyledi.
Güven, kavga s›ras›nda Gülizar Tunç’u görmedi¤ini
iddia etti. Y›l içinde önemli bir geliflme yaflanmayan
davaya 31 Ocak 2002 tarihinde devam edilecek.

Hasan Y›lmaz: Antep’in ‹slahiye ilçesinde 13 Kas›m
gecesi bir polis arac›na düzenlenen silahl› sald›r›da
Hasan Y›lmaz adl› kifli öldü, fievket Çam, Cebrail
Göçer ve Metin Barak adl› polisler yaraland›.
Polislerin, Antep Emniyet Müdürlü¤ü Narkotik fiube
Müdürlü¤ü’nde görev yapt›klar› ve bir uyuflturucu
kaçakç›l›¤› olay›n› araflt›rd›klar› bildirildi.

Ali Köse: 31 Aral›k günü Trabzon’da Sümerbank’a ait
para nakil arac› silahl› üç kifli taraf›ndan soyuldu. Kent
merkezinde arac›n önünü kesen üç kiflinin açt›klar›
atefl sonucu Ali Köse adl› banka güvenlik görevlisi
yaraland›. Köse, kald›r›ld›¤› hastanede öldü.

Ramazan Ça¤lar: 18 Aral›k günü Isparta’da
kuflkuland›klar› iki kifliye kimlik soran Ramazan
Ça¤lar ve Hasan Hüseyin Çetiner adl› polisler silahl›
sald›r›ya u¤rad›. Olayda, Isparta Emniyet Müdürlü¤ü
Asayifl fiube Müdürlü¤ü’nde görev yapan Ramazan
Ça¤lar öldü. Sald›r›y› gerçeklefltirdikleri ve “‹slami
Cemiyet ve Cemaatler Birli¤i adl› örgütün üyesi
olduklar›” ileri sürülen Mahir Ertu¤rul Zevkliler ve
Sedat Dönmezer adl› kifliler gözalt›na al›nd›. 

Yüksel Aktafl: 2 Ocak günü ‹stanbul Esenler’de
bulunan metro istasyonunda Salih Hac›süleymano¤lu
adl› polis memuru, tart›flt›¤› iki kifliye atefl açt›. Olayda
Yüksel Aktafl adl› kifli öldü, Zeki Kaya ise a¤›r
yaraland›. Salih Hac›süleymano¤lu daha sonra
tutukland›. 

Antep Üniversitesi ö¤renci yurdunda kalan Abrdurrahim Tu¤rul
ve Davut Ezgin adl› ö¤renciler, 30 Kas›m 2000 tarihinde gece
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.

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu ve ‹stanbul

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde 13 Aral›k 2000
tarihinde ç›kan olaylarda dört sol görüfllü ö¤renci ile
bir polis yaraland›. Göztepe Kampusu’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¤len 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 2000 tarihinde 10 kadar MHP’linin b›çakl›
sald›r›s› sonucu yaraland›. Konya Selçuk Üniversitesi
ö¤rencisi Göksel Kuru da ayn› gün “oruç tutmad›¤›”
gerekçesiyle sa¤ görüfllü bir grubun sald›r›s›na u¤rad›. 

Bursa Uluda¤ Üniversitesi ö¤rencisi Serdar Karakufl,
17 Aral›k 2000 tarihinde okul ç›k›fl›nda MHP yanl›s›
bir grubun sald›r›s›na u¤rad›. Gö¤sünden 5 b›çak
darbesi alan Karakufl Bursa Devlet Hastanesi’nde
ameliyat edildi. 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 saptand›.

Bolu Meslek Yüksekokulu’nda okuyan yaklafl›k 10 sol
görüfllü ö¤renci, 24 Ocak günü 30 kadar MHP’linin
sald›r›s›na u¤rad›. Sabah saatlerinde, sol görüfllü
ö¤rencilerin, MHP’liler taraf›ndan okula al›nmad›¤›,
ö¤leden sonra ise kent merkezinde sald›r›n›n
gerçekleflti¤i bildirildi. Olayda ‹brahim Akyol ve
Tahsin Ça¤lar Kurtay adl› sol görüfllü ö¤renciler
yaraland›. Sald›r›y› gerçeklefltiren MHP’lilerden birinin
2 May›s 1998 tarihinde Kenan Mak’›n öldürüldü¤ü
sald›r›ya da kat›ld›¤› ileri sürüldü. Sald›r›y› protesto
amac›yla bas›n aç›klamas› düzenleyen ö¤rencilere
polis müdahale etti. Ö¤renciler, 25 Ocak günü Adliye
binas› önünde bas›n aç›klamas› yapt›ktan sonra
da¤›lmaya bafllad›lar. Bu s›rada bir k›z ö¤renci ile bir
polis memuru aras›nda ç›kan tart›flma üzerine 10
ö¤renci gözalt›na al›nd›.

Marmara Üniversitesi (M.Ü.) ‹lahiyat Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, 8 Ocak günü ö¤rencilerle
yapt›¤› tan›flma toplant›s› s›ras›nda Halil Cihan adl›
ö¤rencinin b›çakl› sald›r›s›na u¤rad›. Bo¤az›ndan,
kalbinden ve elinden yaralanan Beyaz, hastanede
tedavi alt›na al›nd›. Edinilen bilgiye göre, Beyaz,
toplant›da yapt›¤› konuflmada baflörtüsü konusunda
hükümetin ald›¤› kararlar çerçevesinde
davran›laca¤›n› söyledi. Bunun üzerine baz›
ö¤renciler Beyaz’› protesto ederken, ön s›ralarda
oturan bir kifli Beyaz’a b›çakla sald›rd›. Olaydan sonra
sald›rgana kaçmas›nda yard›m ettikleri ileri sürülen
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‹mdat Bingöl ve Mustafa Cebeci adl› ö¤renciler
gözalt›na al›nd›. 

Halil Cihan, olaydan bir gün sonra Antep’te gözalt›na
al›nd›. Bu arada okuldaki ‹slamc› ö¤renciler taraf›ndan
yap›lan bas›n aç›klamas›nda, sald›r› “provokasyon”
olarak nitelendirildi. 

Halil Cihan ve olayla ilgileri oldu¤u gerekçesiyle
gözalt›na al›nan Hakk› Barutçu, Bekir Çete ve Mustafa
Deveci adl› kifliler 13 Ocak günü ‹stanbul DGM’ye
sevk edildi. ‹stanbul DGM’nin görevsizlik karar›
vermesinin ard›ndan Üsküdar Adliyesi’ne getirilen
Halil Cihan, tutukland›. Di¤er üç kifli serbest b›rak›ld›. 

Üsküdar Cumhuriyet Savc›l›¤› daha sonra Halil Cihan
hakk›nda, “görevi bafl›ndaki kamu görevlisini
taammüden öldürmeye tam teflebbüs” suçlamas›yla
Türk Ceza Yasas›’n›n 450. maddesi uyar›nca ölüm
cezas› istemiyle dava açt›. ‹ddianamede, Halil Cihan
18 yafl›ndan küçük oldu¤u için, indirim maddelerinin
uygulanmas› ve 13 y›l hapis cezas› verilmesi istendi.
‹ddianamede di¤er san›klar Hakk› Barutçu, Bekir Çete
ve Mustafa Deveci’nin de, ‘kamu görevlisine hakaret
ettikleri’ gerekçesiyle 6 aydan 30 aya kadar hapis
cezas›na mahkum edilmeleri istendi. Ayn›
iddianamede, san›¤›n k›z arkadafl› Hatice
Kuyrukçu’nun da, “san›¤› saklamak” ve “kamu
görevlisine hakaret etmek” suçlar›ndan 2 y›l 6 aydan,
6 y›l 6 aya kadar hapis cezas›yla cezaland›r›lmas›
istendi.

Halil Cihan adl› ö¤renci hakk›nda aç›lan dava, 28
fiubat günü bafllad›. Üsküdar 1. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada ifade veren
tutuklu san›k Halil Cihan, “Beyaz’a dinle alay etti¤i
için sald›rd›¤›n›” söyledi. 

Çukurova Üniversitesi Osmaniye Meslek Yüksekokulu
ö¤rencisi Duran Gök, 28 fiubat günü okulda 10 kadar
MHP’li taraf›ndan a¤›r bir biçimde dövüldü. Duran
Gök’ün boynuna sard›¤› pufli nedeniyle sald›r›ya
u¤rad›¤› bildirildi. Hastaneye kald›r›lan Duran Gök’ün
burnunun k›r›ld›¤› ve duda¤›na dikifl at›ld›¤› ö¤renildi.

Düfl Soka¤› Sakinleri müzik grubunun 17 Mart günü
Gazi Üniversitesi Konser Salonu’nda gerçeklefltirdi¤i
dinleti, MHP’liler taraf›ndan bas›ld›. Yaklafl›k 500
kiflinin bulundu¤u salona giren MHP’liler, grup üyeleri
Murat Çelik ve Murat Y›lmazy›ld›r›m’a sald›rd›lar.
Olayda baz› dinleyiciler de yaraland›.

Ankara Keçiören Lisesi’nde okuyan Aytaç fian ile
soyadlar› ö¤renilemeyen Serkan ve Ümit adl›
arkadafllar› 21 Mart günü Ülkü Ocaklar› üyesi bir grup
taraf›ndan dövüldü. Edinilen bilgiye göre, Aytaç
fian’›n uzakta gördü¤ü bir arkadafl›n› ›sl›k çalarak
yan›na ça¤›rmak istemesi üzerine, kendisine ›sl›k
çal›nd›¤›n› zanneden bir k›z ö¤renci, durumu Ülkü
Ocaklar›na bildirdi. Bunun üzerine, Aytaç fian ve iki
arkadafl›, kendilerini Ülkü Ocaklar› Keçiören
Temsilcili¤i’ne götüren bir grup taraf›ndan a¤›r bir

biçimde dövüldü. Hastaneden bir haftal›k rapor alan
Aytaç fian’›n suç duyurusu üzerine adlar›
aç›klanmayan dört kifli gözalt›na al›nd›.

Konya Selçuk Üniversitesi ö¤rencisi Bak›l Aç›k, 23
Mart günü 25 kadar MHP’linin sald›r›s›na u¤rad›.
Aç›k, MHP’liler taraf›ndan sopa ve zincirlerle
dövüldü. Bak›l Aç›k, 24 Mart günü de MHP’liler
taraf›ndan kaç›r›ld›. Aç›k, ‹HD Konya fiubesi’nde
yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda, Mesleki E¤itim
Fakültesi’ndeki MHP’lilerin reisi Yusuf Narin ve
arkadafllar› taraf›ndan kaç›r›larak bir eve kapat›ld›¤›n›
bildirdi. Evde sorguya çekildi¤ini, tehdit edildi¤ini,
odun ve kalaslarla dövüldü¤ünü anlatan Aç›k, daha
sonra da Konya Ülkü Oca¤› Dergisi Temsilcili¤i’nde
yaklafl›k 5 saat tutuldu¤unu bildirdi. 

‹stanbul’da fiahmettin Akyüz (43) adl› kifli 16 Mart
günü MHP’liler taraf›ndan dövüldü. fiahmettin Akyüz
yaflad›klar›n› flöyle anlatt›: “Depremden sonra
Yalova’dan geldim. Kalacak yerim olmad›¤› için bir
arkadafl›n yard›m›yla Yeni Sahra Ülkü Ocaklar›’nda
yat›p kalkt›m. Sonra mahallede kötü bir ev buldum üç
çocu¤umla oraya tafl›nd›m. Geçimimi ise Ça¤dafl
Yaflam› Destekleme Derne¤i gibi kurulufllar, çevredeki
insanlar ve Kad›köy Belediyesi’nin yard›mlar›yla
sa¤l›yorum. Bundan birkaç gün önce gelip benden
para istediler, param olmad›¤› için yok dedim. Bende
para var san›yorlard›, ya da o kurulufllar›n bana
yard›m etmesinden rahats›z oldular, bilemiyorum. 16
Mart günü bu olay oldu. Gece 22.00 s›ralar›nda evi
bas›p, beni ve üç çocu¤umu Ülkü Oca¤›’na
götürdüler. Sabaha kadar dövdüler. Beni dövenler
aras›nda Ülkü Oca¤› Baflkan› Murat Kara ile Y›lmaz
ve Eyüp ad›ndaki kifliler vard›. Geç saatlerde Kara ve
di¤erleri gitti. B›rakt›klar› nöbetçilerin sabaha karfl›
uyumalar›ndan faydalanarak kaçt›m.”

4 Nisan günü Marmara Üniversitesi Göztepe
kampüsünde, MHP eski Genel Baflkan› Alpaslan
Türkefl’in ölüm y›ldönümü nedeniyle toplanan bir
grup, sol görüfllü ö¤rencilere sat›r ve sopalarla
sald›rd›. Polislerin müdahale etmedi¤i sald›r›da, iki
ö¤renci yaraland›. Olaydan sonra sald›r›y› protesto
eden sol görüfllü ö¤rencilerden Nadir Erol ve Özgür
Yard›m gözalt›na al›nd›. Ankara Gazi Üniversitesi’nde
ise 3 Nisan günü iki sol görüfllü ö¤renci MHP’liler
taraf›ndan dövüldü. Olay yerine giden sol görüfllü
ö¤renciler de, 150 kadar MHP’linin sald›r›s›na u¤rad›.
Ç›kan kavgada, 11 ö¤renci yaraland›. Yaralanan
ö¤rencilerden ‹nan Ulusan ve Mehmet Yeflil hastaneye
kald›r›ld›.

‹stanbul Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi’nde
“formasyon derslerinin kald›r›larak ö¤retmen
olmalar›n›n engellenmesini” protesto etmek amac›yla
20 Nisan günü gösteri yapan ö¤renciler, radikal sa¤c›
bir grubun sald›r›s›na u¤rad›. Sald›r›da sol görüfllü
Mehmet Candemir, Mehmet Cançiçek, ‹brahim
Y›lmaz ve ad› ö¤renilemeyen iki ö¤renci yaraland›.
Mehmet Candemir’in durumunun a¤›r oldu¤u
bildirildi.
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Ankara Gazi Üniversitesi ö¤rencisi Bahad›r Dehmen,
26 Nisan gecesi saat 23.30 s›ralar›nda 7-8 MHP’li
taraf›ndan a¤›r bir biçimde dövüldü. Bafl›na 35 dikifl
at›lan, sa¤ kolu alç›ya al›nan Dehmen, iç kanama riski
nedeniyle hastanede 24 saat gözetim alt›nda tutuldu.

Sakarya’da yerel yay›n yapan Kanal 54 adl› televizyon
kanal›, 11 May›s günü bir tart›flma program› s›ras›nda
BBP üyesi olduklar› ileri sürülen yaklafl›k 30 kifli
taraf›ndan bas›ld›. Sald›rganlar, stüdyoda bulunan
CHP Sakarya Merkez ‹lçe Yönetim Kurulu üyesi Erdal
Er’i a¤›r bir biçimde dövdüler. Edinilen bilgiye göre,
Show TV’de yay›nlanan “Deliyürek” dizisinde
oynayan Ahmet Yenilmez, Er ile birlikte Kanal 54
televizyonunda yay›nlanan, “Ortam” adl› programa
kat›ld›. Programda Erdal Er, dizide anlat›lanlarla,
Susurluk kazas› ve Abdullah Çatl› aras›nda ba¤lant›
kurdu ve elefltiriler yöneltti. Tart›flman›n k›z›flmas›
üzerine d›flar›da bekleyen Alperen Ocaklar› (BBP’ye
yak›n gençlik örgütlenmesi) üyesi 30 kifli stüdyoyu
basarak Er’i dövdü. Komaya giren Erdal Er hastaneye
kat›ld›. Olay›n duyulmas› üzerine CHP ‹l Baflkan›
Ayhan Mutan ve Merkez ‹lçe Baflkan› Necdet Çakar,
ayr› ayr› araçlarla hastaneye do¤ru yola ç›kt›lar.
Mutan’›n içinde bulundu¤u CHP minibüsünün yolunu
kesen sald›rganlar Ayhan Mutan ve o¤lu Volkan
Mutan’› bacaklar›ndan b›çaklad›lar. Sald›rganlardan
biri olay yerine giden Necdet Çakar, di¤eri de polis
taraf›ndan yakaland›. ‹ki sald›rgan ise kaçt›.
Televizyonu basan sald›rganlardan ikisi 12 May›s
günü tutukland›. Sald›r›n›n canl› yay›nda yaflanmas›na
ra¤men, olayla ilgili görüntülerin silindi¤i ileri
sürüldü. 

Bask›na kat›ld›klar› ileri sürülen Nadir Saka, Burhan
K›l›ç, Ercan Gültekin, Ahmet Y›lmaz ve Semih Polat
adl› kifliler de daha sonra gözalt›na al›nd›. 

Kayseri Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi’nde okuyan Özgür Demirci adl› ö¤renci, 29
May›s günü Ülkü Ocaklar› Bölge Baflkan› Serhat
Durak ve ad›n› bilmedi¤i iki kifli taraf›ndan
dövüldü¤ünü aç›klad›. Demirci, 30 May›s günü ‹HD
Kayseri fiubesi’nde düzenlendi¤i bas›n toplant›s›nda,
nedenini bilmedi¤i sald›r› sonucunda burnunun
k›r›ld›¤›n› bildirdi. Özgür Demirci, flikayetçi olmamas›
için tehdit edildi¤ini de kaydetti.

12 Haziran günü ‹stanbul Üniversitesi’nde gösteri
düzenleyen sa¤ görüfllü ö¤rencilerin, sol görüfllü
ö¤rencilere sald›rmas› sonucu ç›kan olayda, iki kifli
yaraland›. Üniversitenin Edebiyat Fakültesi’nde ç›kan
olaylara kar›flt›klar› gerekçesiyle 11 ö¤rencinin
okuldan at›lmas›n› protesto amac›yla gösteri
düzenleyen 100 kadar sa¤ görüfllü ö¤renci, sol
görüfllü ö¤rencilere tafllarla sald›rd›. ‹stanbul
Üniversitesi kampüsü d›fl›nda da süren tafll› sopal›
çat›flmada gözalt›na al›nan olmad›. 

Adapazar› Devlet Hastanesi Müdürü Altan Kahraman,
21 ve 28 Haziran günleri MHP’lilerin sald›r›s›na
u¤rad›. Edinilen bilgiye göre olay flöyle geliflti: 

Kahraman, 17 A¤ustos depreminden sonra 10 y›ld›r
görev yapt›¤› hastaneden, Akyaz› ilçesine tayin edildi.
Kahraman, yürütmenin durdurulmas› istemiyle Bölge
‹dare Mahkemesi’ne baflvurdu. Bu s›rada müdürlü¤e
atanan Yaflar Bilgin de 8 ay kadar önce E-25
karayolunda otomobilinde silahl› sald›r›ya u¤rad›.
Yaralanan Bilgin, olaydan k›sa süre sonra görevinden
ayr›ld›. Bilgin’in yerine MHP ‹l Baflkan› Hamdi
K›l›çarslan’a yak›nl›¤›yla bilinen Ahmet Kemiksizo¤lu
atand›. Ancak Bölge ‹dare Mahkemesi, yaklafl›k 18 ay
aradan sonra Altan Kahraman’› görevine iade etti.
Kahraman, 21 Haziran günü odas›nda 2 kiflinin
sald›r›s›na u¤rad›. Kahraman, yeniden göreve
bafllad›ktan sonra MHP Sakarya ‹l Baflkan› Hamdi
K›l›çarslan’›n kendisini yan›na ça¤›rarak “Tayin iste
rapor al ve ayr›l” dedi¤ini, sald›rganlar› da
azmettirdi¤ini iddia etti. Kahraman, Adapazar›
Hastanesi Baflhekimi Dr. Vecdi Müderris’i de MHP ‹l
Baflkan› K›l›çarslan’la birlikte hareket etmekle suçlad›.

Sald›r› nedeniyle suç duyurusunda bulunan
Kahraman, 28 Haziran günü de hastane bahçesinde
kimli¤i belirlenemeyen 6-7 kifli taraf›ndan sopalarla
dövüldü. Bafl›ndan ve vücudunun çeflitli yerlerinden
yaralanan Kahraman, ilk sald›r›y› gerçeklefltirenlerin,
bu grubun içinde yer ald›¤›n› söyledi.

‹stanbul Teknik Üniversitesi (‹TÜ) Maçka
Kampüsü’nde kay›t ifllemlerinde ö¤rencilerden ek harç
al›nmas›na karfl› Eylül ay› sonunda düzenlenen
gösteriye polislerin müdahalesini protesto amac›yla 2
Ekim günü bas›n aç›klamas› yap›ld›. Bas›n
aç›klamas›nda, gözalt›na al›nan ö¤rencilerin
dövüldü¤ü ve evlerinin bas›ld›¤› bildirildi. 

Bas›n aç›klamas›n›n sonunda, gözalt›na al›nan
ö¤rencilerden biri, çevrede bulunan polislerden birini
göstererek, “‹flte bize iflkence yapan polis” diye
ba¤›rmas› gerginli¤e neden oldu. Bunun üzerine
kampüste bulunan polislerin flefi, “Akflama kadar
buraday›z. Ç›kt›klar› an gözalt›na alaca¤›z. Özellikle o
çocu¤u istiyorum. ‹flkenceci polis neymifl görsün,
özellikle beni görsün” diye ba¤›rd›. Polisler iki saat
kadar Yabanc› Diller Yüksek Okulu’nu ablukaya
ald›ktan sonra kampüsten ayr›ld›.

24 Ekim günü ‹stanbul Sultanbeyli’de araba çald›¤›
ileri sürülen ‹smail Turan adl› kifli ile polisler aras›nda
silahl› çat›flma ç›kt›. Çat›flmada ‹smail Turan ve
Mehmet Çak›r adl› polis yaraland›. 

31 Ekim günü Van 100.Y›l Üniversitesi kampüsünde
sa¤ görüfllülerin sald›r›s›na u¤rayan sol görüfllü bir
ö¤renci b›çakla yaraland›. Bunun ard›ndan 1 Kas›m
günü kentte ç›kan kavgada ise üç sa¤ görüfllü ö¤renci
yaraland›. Olaylar›n ard›ndan 50 kadar sol görüfllü
ö¤renci gözalt›na al›nd›. 

31 Ekim günü Van 100. Y›l Üniversitesi’nde
MHP’lilerin sald›r›s›na u¤rayan sol görüfllü bir ö¤renci
b›çakla yaraland›. Bunun ard›ndan 1 Kas›m günü kent
merkezinde ç›kan kavgada MHP yanl›s› üç ö¤renci

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2001 Sivil Çat›flmalar

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› 117



dövüldü. Olaylardan sonra gözalt›na al›nan 103
ö¤renciden 85’i mahkemeye ç›kar›lmadan ayn› gün
serbest b›rak›ld›. 18 ö¤renciden 17’si ise 3 Kas›m
günü Van DGM taraf›ndan tutuksuz yarg›lanmak
üzere serbest b›rak›ld›. Veli Balyemez adl› ö¤rencinin
“ifadesinin eksik al›nd›¤›” gerekçesiyle yeniden
Jandarma Alay Komutanl›¤›’na götürüldü¤ü ö¤renildi.
Bu ö¤renci de 3 Kas›m günü serbest b›rak›ld›.

Konya Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
Turizm ve Otelcilik Bölümü’nde okuyan Songül
Çorca, Ça¤atay Çiftçi ve Ülkü Bafl adl› ö¤renciler 7
Kas›m günü MHP yanl›s› bir grubun sald›r›s›na u¤rad›.
Aralar›nda Selçuk Üniversitesi’ndeki MHP’lilerin lideri
Yusuf Narin’in de bulundu¤u ileri sürülen 10 kiflinin,
ö¤rencilere “Kürtçe konufltuklar›” için sald›rd›klar›
bildirildi. Sald›r›da a¤›r yaralanan ve hastaneye
kald›r›lan Songül Çorca, 9 Kas›m günü taburcu edildi. 

9 Kas›m gecesi ‹stanbul Zeytinburnu’ndaki Atatürk
Ö¤renci Sitesi’ni basan bir grup MHP’li, sol görüfllü
ö¤rencilere sald›rd›. Yurdun 6. blo¤unun birinci
kat›nda bulunan 106 nolu odaya zorla girmeye
çal›flan MHP’lilerin ö¤rencilerin kap›y› açmamas›
üzerine içeri gaz bombas› att›klar› bildirildi. Odada
bulunan ö¤rencilerin pencereden kaçmay› baflard›klar›
ö¤renildi.

‹stanbul Maltepe Orhan Gazi Lisesi ö¤rencisi Sultan
Kura, 21 Kas›m günü MHP yanl›s› baz› kifliler
taraf›ndan a¤›r bir biçimde dövüldü. Kura’n›n okulun
yan›ndaki bir internet kafede otururken zorla
ç›kart›ld›¤› ve okulun bahçesinde dövüldü¤ü bildirildi.
Kura, 6 Ekim günü de MHP’liler taraf›ndan b›çakla
yaralanm›flt›. 

Ankara Gazi Üniversitesi’nde “oruç tutmad›klar›”
gerekçesiyle MHP yanl›lar›n›n sald›r›s›na u¤rayan
ö¤renciler 22 Kas›m günü ‹HD Ankara fiubesi’nde
bas›n toplant›s› düzenlediler. ‹HD Ankara fiube
Baflkan› Ender Büyükçulha, 16 Kas›m günü Ticaret ve
Turizm E¤itim Fakültesi’nde iki ö¤rencinin, 19 Kas›m
günü Beden E¤itimi ve Spor Yüksekokulu’nda bir
ö¤rencinin dövüldü¤ünü, 20 Kas›m günü de ayn›
okulda sol görüfllü ö¤rencilerin d›flar›da can
güvenlikleri olmad›¤› için üç saat süreyle okulda
mahsur kald›klar›n› söyledi. Bas›n toplant›s›nda
konuflan Ticaret ve Turizm E¤itim Fakültesi ö¤rencisi
Mahmut Tektafl, oruç tutmayan iki arkadafl›n›n
MHP’liler taraf›ndan tartakland›¤›n›, kendisinin de
oruç tuttu¤u halde okul ç›k›fl›nda dövüldü¤ünü
söyledi.

3 Aral›k günü Gaziantep Üniversitesi Elektrik
Mühendisli¤i bölümü kafeteryas›nda oturan bir grup
sol görüfllü ö¤renci MHP’lilerin sald›r›s›na u¤rad›.
“Ö¤rencilerin oruç tutmad›¤›” gerekçesiyle yaflanan
sald›r›da yaralanan ö¤renciler Gaziantep Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na verdikleri dilekçede olay› flöyle anlatt›lar: 

“3 Aral›k günü elektrik mühendisli¤i bölümü
kafeteryas›nda, saat 15.00 s›ralar›nda 3-4 arkadafl

oturup çay içiyorduk. O s›rada yan›m›za gelen
yaklafl›k 40 kifli, ellerinde demir çubuk, b›çak, demir
boru, sopa ile bizleri tehdit ederek ite kaka zorla
ormana kaç›rd›lar. Burada Manço Cafe adl› yerde cep
telefonlar›m›z› al›p ‘Kellenizi vücudunuzdan ay›r›r›z.
Okul hayat›n›z› bitiririz, sizi öldürürüz’ diye tehditvari
konufltular. Bu s›rada saç›m›z› çekip küfrederek
tartaklad›lar. Olay› duyan ö¤rencilerin haber
vermesiyle üniversitenin güvenlik görevlileri bizi
zorbalar›n elinden ald› ve sopa, demir çubuk gibi
aletleri kafeteryan›n iflletmecisi Ayhan isimli flahsa
teslim etti.”

4 Aral›k günü de Gaziantep Üniversitesi Ö¤renci
Yurdu’nda Burhan Çelik ve soyad› ö¤renilemeyen
Sedat adl› ö¤rencilerin MHP’liler taraf›ndan dövüldü.
5 Aral›k günü ise üniversitede aç›lan “Kürtçe Okuma
Masas›”n›n bafl›nda bekleyen sol görüfllü ö¤renciler
MHP’lilerin sald›r›s›na u¤rad›. Kavgada 2’si a¤›r 10
MHP’li yaraland›. 

Daha sonra yurt ve ö¤renci evlerine düzenlenen
bask›nlarda, Metin Oruç, fiahin Bak›r, Semih Esengül,
Abdulkerim Karagöz, Kas›m Gündem, Sunrullah
Canbey, Davut Aksu, Ali Durmufl, Burhan Çelik,
Murat Elçi, Recep Elçi, Yakup Söyler, Serdar fieker,
Yakup Gürkaynak, Ayd›n Çellik, Vural Tarla, Özkan
Sun, Salman K›l›nç, Ayfer Ifl›ldak ile soyadlar›
ö¤renilemeyen Emre, Durmufl, ‹smail ve Haydar adl›
ö¤renciler gözalt›na al›nd›. 

Ö¤rencilerden fiahin Bak›r, Metin Oruç, Erol Kanar,
Özgür Vicdan, Vural Tarla, Server fieker, Recep Tel,
Davut Aksu, Nurullah Canbay, Haydar Ank›çkan,
Murat Aktafl, A. Gökhan Kutbeyo¤lu ve Ali Sönmez 7
Aral›k günü tutukland›. 20 ö¤renci hakk›nda “kavga
ç›kard›klar› ve okulda e¤itimi engelledikleri”
iddias›yla aç›lan dava 25 Aral›k günü Antep 2. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde bafllad›. Duruflmada, fiahin
Bak›r, Metin Oruç, Erol Kanar, Özgür Vicdan, Vural
Tarla, Server fieker, Recep Tel, Davut Aksu, Nurullah
Canbay, Haydar Ank›çkan, Murat Aktafl, A. Gökhan
Kutbeyo¤lu ve Ali Sönmez ile g›yabi tutuklu An›l
Oktay Çelik, Yusuf Çiftçi, Erkan Özalp, Redi Ad›belli,
Orhan Çiftçi, Sezai Karatay ve Umut Özaktay adl›
ö¤renciler hakk›nda tahliye karar› verildi.

Bu arada Ülkü Ocaklar› Gaziantep fiube Baflkan› Fatih
Atahan’›n Devlet Hastanesi Baflhekimi Mehmet
Özdal’› tehdit ederek Ülkü Oca¤›’na ait telefon
faturalar›n› ödemesini istedi¤i ileri sürüldü. Baflhekim
Mehmet Özdal’›n flikayeti üzerine gözalt›na al›nan
Atahan, ifadesi al›nd›ktan sonra serbest b›rak›ld›.
Gaziantep Üniversitesi ö¤rencisi olan Fatih Atahan’›n
sol görüfllü ö¤rencilere yönelik sald›r›lardan sorumlu
oldu¤u ve Rektör Prof. Dr. Hüseyin Filiz taraf›ndan
desteklendi¤i iddia edildi.

7 Aral›k günü Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi
kafeteryas› MHP yanl›s› ö¤renciler taraf›ndan bas›ld›.
Ankara ve Gazi üniversiteleri ö¤rencilerinden oluflan
150 kadar MHP’li kafeteryada yemek yiyen
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ö¤rencilere çivili sopa ve sat›rlarla sald›rd›. Olayda,
Akman K›rm›z›tafl, ‹smail Dilek, Ufuk Genel, Gonca
Çapraz, Tunga Çit ve Sezin Coflkun adl› ö¤renciler
yaraland›. Sa¤ kalças›ndan b›çaklanan Tolga Çit’in
yürüyememe tehlikesiyle karfl› karfl›ya oldu¤u
ö¤renildi. 

5 Aral›k günü Ayd›n’›n Nazilli ilçesinde de Adnan
Menderes Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler
Fakültesi’nde okuyan bir ö¤rencinin MHP’liler
taraf›ndan dövüldü¤ü, ayn› kiflilerin 6 Aral›k günü de
okulda çal›flan bir iflçiye sald›rd›klar› bildirildi.

Konya Selçuk Üniversitesi ö¤rencisi Abdülkadir
Bozdo¤an, 29 Aral›k 2001 tarihinde MHP yanl›s› bir
grubun sald›r›s› sonucu yaraland›. 

Zonguldak’›n Devrek ilçesinde de ayn› gün Mehmet
Budak adl› yerel sanatç› MHP’liler taraf›ndan dövüldü.
Budak’›n olaydan iki gün önce sahneye ç›kt›¤› bir
otelde, Devrek Ülkü Oca¤› Baflkan› Erdal Çolak ve
kardefli Engin Çolak’›n istedi¤i bir flark›y› söylemedi¤i
gerekçesiyle dövüldü¤ü ö¤renildi. Çolak kardefller
olay›n ard›ndan polise teslim oldu.

5 Aral›k günü ‹stanbul Gaziosmanpafla’da “araba
çald›klar›” ileri sürülen üç kifli kendilerini durdurmak
isteyen polislere atefl açt›. Olayda, Lütfi Alt›n ve
Ayhan Korkmaz adl› polisler hafif yaraland›. 

5 Ocak günü Urfa’n›n Siverek ilçesinde polisler
taraf›ndan durdurulan bir kiflinin açt›¤› atefl sonucu
Ahmet K›l›ç adl› polis yaraland›.

Ümit Cihan Tarho: Malatya ‹nönü Üniversitesi
ö¤rencisi Ümit Cihan Tarho’nun oruç tutmad›¤›
gerekçesiyle 11 Ocak 1998 tarihinde öldürülmesi
nedeniyle yarg›lanan Caner Öztürk Bedri Yaylagül,
Mehmet Fatih Gökalp, Mehmet Hanefi Azdiko¤lu,
Muhammed fiahiner, Korkut Özalp, Levent Mutlu,
Memifl Dündar ve ‹rfan Küçük hakk›ndaki dava 22
Ekim günü sonuçland›. 

Malatya A¤›r Ceza Mahkemesi, davan›n fiartla
Sal›verme Yasas› uyar›nca ertelenmesine karar verdi.
Malatya A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 17 Ocak 2000
tarihinde sonuçlanan davada, tutuklu yarg›lanan Kadri
K›l›ç “kasten adam öldürmek” suçundan 20 y›l, Caner
Öztürk, Bedri Yaylagül, Mehmet Fatih Gökalp,
Mehmet Hanefi Azdiko¤lu, Levent Mutlu, Memifl
Dündar, ‹rfan Küçük ve Muhammed fiahiner “ölümle
sonuçlanan kavgaya kar›flmak” suçundan 1 y›l 8 ay,
Korkut Özalp 5 ay hapis cezas›na mahkum edilmiflti.
Caner Öztürk hakk›nda “b›çak tafl›ma suçundan” ise
beraat karar› verilmiflti. Yarg›tay, 12 fiubat günü
aç›klad›¤› karar›nda Kadri K›l›ç’›n hapis cezas› ile
Caner Öztürk’ün beraat karar›n› onam›fl, di¤er
cezalar› bozmufltu.

19 Aral›k 2000 tarihinde Zeytinburnu Ülkü Oca¤›’na
düzenlenen bask›nda fiükrü Sancak adl› kiflinin
öldürüldü¤ü sald›r›ya kat›ld›klar› ve TKEP-L üyesi
olduklar›” iddias›yla gözalt›na al›nan yedi kifliden

Serbülent Sürücü, Bekir Özer ve Ercan Tilbafl, 9 May›s
günü ‹stanbul DGM taraf›ndan tutukland›. Gözalt›na
al›nanlardan Mülaz›m Çokflirin ve Kurtulufl Gürbüz de
haklar›nda baflka bir davadan verilen g›yabi tutuklama
karar› nedeniyle tutukland›lar. Serbülent Sürücü’nün
k›zkardefli Sibel Sürücü 22 Nisan günü ölüm
orucunda hayat›n› kaybetmiflti. Ülkü Oca¤›’na
düzenlenen bask›n nedeniyle Ocak ay›nda gözalt›na
al›nan Nurettin Temel adl› kifli tutuklanm›flt›.

Hüseyin Duman: 17 Nisan 1999 tarihinde S‹P üyesi
Hüseyin Duman’› (28) öldürdü¤ü gerekçesiyle
Küçükbakkalköy Ülkü Ocaklar› Baflkan› ‹hsan Bal
hakk›nda aç›lan davaya, 22 Mart günü Kad›köy 2.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Bal
savunmas›nda, suçlamalar› reddederek olay günü
baflka bir yerde oldu¤unu iddia etti. Bu s›rada san›¤a
sald›rmak isteyen Duman’›n kardeflleri Ali Haydar
Duman ve Gülizar Duman, salondan ç›kar›larak
gözalt›na al›nd›. Müdahil avukatlardan Bahri Bayram
Belen, san›¤›n kefaletle tahliye karar›n›n kald›r›larak
tutuklanmas›n› istedi. Tutuklama talebi reddedildi. 

Bal, fiartla Sal›verilme Yasas›’n›n yay›mlanmas›n›n
ard›ndan 4 Ocak günü teslim olmufl ve ayn› gün 10
milyar lira kefaletle serbest b›rak›lm›flt›. S‹P’in
Sar›gazi’de düzenledi¤i mitingden dönen araç
konvoyuna Kay›flda¤› caddesinde MHP’liler taraf›ndan
düzenlenen sald›r›da Hüseyin Duman silahla
öldürülmüfltü. Kad›köy Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, 2000
y›l› Aral›k ay›nda ‹hsan Bal hakk›nda, “kasten adam
öldürmek” suçundan TCY’nin 448. maddesi uyar›nca
dava açm›fl ve 22 Aral›k 2000 tarihinde de Bal
hakk›nda g›yabi tutuklama karar› verilmiflti. 

13 Temmuz günü yap›lan duruflmada tan›k olarak
ifade veren S‹P yöneticisi Yusuf Y›lmaz, partinin
Sar›gazi semtindeki mitinginden Kad›köy’e dönerken
araç konvoyuna kalabal›k bir grubun sald›rd›¤›n›,
bunun üzerine konvoydan inen Hüseyin Duman’›n
yan›na gitti¤ini anlatt›. Y›lmaz, “Duman’›n yan›na
gitmifltim, bizden 3-4 metre ilerde flimdi gördü¤üm ve
o s›rada üzerinde kül kareli ceket bulunan
pantolonunu hat›rlamad›¤›m ancak bu san›k oldu¤unu
kesin olarak gördü¤üm flah›s, elindeki metal kaplamal›
kurfluni renkli tabancayla Hüseyin Duman’›n üzerine
do¤ru tutarak bir el atefl etti.” dedi. Hakan Aslan adl›
tan›k da, ‹hsan Bal’›n Hüseyin Duman’a atefl etti¤ini
ve h›zla olay yerinden uzaklaflt›¤›n› söyledi. Aslan,
olaylar› yat›flt›rmak için polislerin birkaç el havaya
etefl etmelerinin d›fl›nda, mahkeme salonundaki
san›ktan baflka kimsenin atefl etmedi¤ini anlatt›. 

26 Ekim günü yap›lan duruflmada ise Duman ailesinin
avukatlar› “mahkemenin tarafs›zl›¤›na
güvenmediklerini” belirterek reddi hakim talebinde
bulundular. Mahkeme, reddi hakim talebinin
incelenmesi için dosyan›n Kad›köy 1. A¤›r Ceza
Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. Kad›köy 1.
A¤›r Ceza Mahkemesi daha sonra bu istemi reddetti.
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‹hsan Bal 30 Kas›m günü yap›lan duruflmada “kasten
adam öldürmek suçundan yarg›lanmas› ve kaçma
olas›l›¤›” nedeniyle tutukland›. Duruflmada tan›k
olarak dinlenen Bu¤ra Varol, “Bu san›k, tabancayla
atefl ederken Hüseyin Duman ile aram›zda 3-4 metre
mesafe vard›. Atefl etti¤inde yüz yüzeydiler, aralar›nda
herhangi bir tart›flma, konuflma olmad›” dedi. Bu
arada Duman ailesinin mahkeme baflkan› hakk›ndaki
reddi hakim talebinin reddedildi¤i ö¤renildi. 26 Aral›k
günü yap›lan duruflmada ‹hsan Bal’›n silah
bulundurma ya da tafl›ma ruhsat›n›n olup olmad›¤›n›n
araflt›r›lmas›na karar verildi. Duruflma, 25 Ocak 2002
tarihine ertelendi. 

Bu arada ‹hsan Bal’›n ad›n›n 23 Nisan 1977 tarihinde
Kurtulufl örgütü yanl›s› Ali Güngör’ün, 22 fiubat 1979
tarihinde de Ak›nc›lar Derne¤i Baflkan› Metin
Yüksel’in öldürülmesine kar›flt›¤› bildirildi. ‹lk olay
nedeniyle Kad›köy 3. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde,
ikinci olay nedeniyle de ‹stanbul S›k›yönetim
Komutanl›¤› Askeri Mahkemesi’nde yarg›lanan Bal’›n
“delil yetersizli¤i” gerekçesiyle beraat etti¤i ö¤renildi. 

Evrensel gazetesinde 27 Aral›k günü yay›nlanan
haberde verilen bilgilere göre, 23 Nisan 1977
tarihinde Küçükbakkalköy’de Ülkü Ocaklar› Derne¤i
üyeleri ‹hsan Bal, Mustafa Bilir, Mehmet Bilir, Zeki
Y›lmaz, Osman Dedeo¤lu ve Ali Bilir ile sol görüfllü
Ali Güngör, ‹rfan Karagöz ve Enver fiekerci aras›nda
kavga ç›kt›. Kavga s›ras›nda silahla yaralanan Ali
Güngör kald›r›ld›¤› hastanede öldü. Yaral› olan Bal ise
arkadafllar› taraf›ndan bir minibüse bindirilerek olay
yerinden uzaklaflt›r›ld›. 

Bal’›n ad›n›n kar›flt›¤› ikinci cinayet ise 23 fiubat 1979
tarihinde gerçekleflti. Fatih Camii avlusunda meydana
gelen silahl› sald›r›da Ak›nc›lar Derne¤i Baflkan› Metin
Yüksel öldü. 

‹lk olay nedeniyle Kad›köy 3. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde, Yüksel’in öldürülmesi nedeniyle de
‹stanbul S›k›yönetim Komutanl›¤› 1 No’lu Askeri
Mahkemesi’nde dava aç›ld›. Ancak yurtd›fl›na kaçan
Bal’›n 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ard›ndan da
polise teslim oldu¤u ve delil yetersizli¤inden serbest
b›rak›ld›¤› bildirildi.

Kahraman Kurumufl: 11 Eylül 2000 tarihinde ‹stanbul
Fatih’te Kahraman Kurumufl adl› genci öldüren Fatih
Ülkü Ocaklar› üyesi Yaflar Bostan hakk›nda aç›lan
dava, 4 Aral›k günü ‹stanbul 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde sonuçland›. Yaflar Bostan, TCY’nin
“kasten adam öldürme” suçuna iliflkin 448. maddesi
ve ruhsats›z silah tafl›d›¤› gerekçesiyle 20 y›l 10 ay
hapis cezas›na mahkum edildi.

Annesi Satu Cüce’nin 3 May›s günü ‹HD ‹stanbul
fiubesi’nde düzenlenen bas›n toplant›s›nda verdi¤i
bilgiye göre, Kahraman Kurumufl 2000 y›l› May›s
ay›nda askerden döndükten sonra, Fatih Ülkü
Ocaklar›’na ve MHP’ye üye oldu. O¤lunun bir süre
sonra kendisine “Fatih Ülkü Ocaklar› Baflkan›

Ramazan’›n Recai adl› kifliyi öldürmesini” istedi¤ini
söyleyen Satu Cüce, o¤lunun bu iste¤i reddetmesi
üzerine Ramazan taraf›ndan “Ülkü Ocaklar›na kay›t
yapan herkes, verilen görevleri yerine getirmek
zorunda, yoksa ölür” diye tehdit edildi¤ini bildirdi.
Satu Cüce, o¤lunun öldürülmesinde Ülkü Ocaklar›
Baflkan› Ramazan’la birlikte Eyüp adl› arkadafl›n›n da
rolü oldu¤unu söyledi.

Susurluk Olay›

Bal›kesir’in Susurluk ilçesinde 6 Nisan günü Afflar S›la
Çald›ran (11) adl› k›z çocu¤unun öldürülmesi üzerine
ç›kan olaylarda, Kürtlere ait iflyerleri ve evler tahrip
edildi, olaylar nedeniyle 158 kifli gözalt›na al›nd›.
Türkiye’de bir süredir görülmeyen12 Kürtlere karfl›
toplu sald›r› olay› flöyle geliflti:

Anne ve babas›n›n, k›z kardeflinin tedavisi için
‹stanbul’a gitmesi üzerine anneannesinin Han
mahallesindeki evinde kalan Afflar S›la Çald›ran, 6
Nisan günü arkadafl› Berivan ‹pek’le oynamak için
evden ayr›ld›. Afflar S›la Çald›ran’dan daha sonra
haber al›namad›. Yak›nlar›n›n baflvurusu üzerine
çocu¤un kaybolmas›n› araflt›ran polisler, Berivan
‹pek’in ifadesi üzerine, Recep ‹pek (Berivan ‹pek’in
amcas›) adl› kiflinin evinde yapt›klar› aramada bir fley
bulamad›lar. Daha sonra 7 Nisan günü saat 21.30
s›ralar›nda Recep ‹pek’in evinde yeniden yap›lan
arama sonucunda, Afflar S›la Çald›ran’›n cesedi,
bodrumda bir çuval›n içinde bulundu. Bu arada
Recep ‹pek’in Susurluk’tan ayr›ld›¤› ö¤renildi.

Olay›n duyulmas› üzerine saat 22.00 s›ralar›nda
sokaklarda toplanan yaklafl›k 5 bin kiflilik grup
“Kürtlere ölüm”, “Kahrolsun PKK” sloganlar› atarak
Bursa-‹zmir Karayolu’nu trafi¤e kapatt›. Polislerin
göstericilere engel olmakta yetersiz kalmas› üzerine
polis ve jandarma takviyesi istendi. Kalabal›k daha
sonra sloganlar atarak ve mehter marfllar› söyleyerek,
zanl› Recep ‹pek’in çal›flt›¤› ilçe merkezine 1.5
kilometre uzakl›ktaki Diyarbak›r nüfusuna kay›tl›
Sad›k Çetin adl› kifliye ait fiahinler Dinlenme
Tesisleri’ne yöneldi. Polisler, tesisleri tafllayan ve
yakan göstericileri, havaya atefl açarak da¤›tmaya
çal›flt›. Olaylar saat 03.00 s›ralar›nda sona erdi.
Gösteriler s›ras›nda kalp krizi geçiren Susurluk
Kaymakam› Abidin Ünsal, hastaneye kald›r›ld›.

Olaylardan sonra, özellikle Sultaniye mahallesinde
oturan Kürt kökenli çok say›da kifli ilçeyi terketti. Bu
arada kalabal›¤› tahrik edenler aras›nda, MHP ‹lçe
Baflkan› Ümit Çanakç› ve ilçede serbest çal›flan Dr. Ali
‹hsan Güler’in de bulundu¤u iddialar› ortaya at›ld›. 
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12 ‹çel’in Silifke ilçesi Taflucu beldesinde MHP’li oldu¤u bildirilen
Raif Levent Koçak adl› kiflinin 2 May›s 1999 tarihinde öldürülmesi
olaylara neden oldu. Olaylarda, MHP’liler beldedeki Kürt kökenli
kiflilere ait iflyeri ve evlere sald›rd›lar. Gece saatlerinde de süren
olaylarda Kürt kökenli vatandafllara ait 10 kadar evin de sald›r›ya
u¤rad›¤› ö¤renildi. 19 May›s günü de, daha önce iflyeri tahrip
edilenlerden Hüsnü ‹¤dikut adl› kifliye ait iflyerine bomba at›ld›. 



8 Nisan günü ilçede yerel yöneticiler taraf›ndan
düzenlenen toplant›da, durum de¤erlendirildi ve üç
gün süreyle içki sat›fl› yasakland›. Ayn› gece
aralar›nda Çald›ran ailesinin de bulundu¤u yaklafl›k
700 kiflilik bir grup, akflam saat 21.30 s›ralar›nda katil
zanl›s› Recep ‹pek’in ve babas› Arap ‹pek’in evlerinin
önünde topland›. Bu s›rada evlerin camlar›n› k›r›p
yakmaya çal›flan grubu polis da¤›tt›. Ayn› kalabal›k,
Kürt kökenli bir ailenin evini de tahrip ettikten sonra
Heykel semtine yürüdü. Buradaki kalabal›k çevreden
gelenlerle birlikte yaklafl›k 5 bin kifliye ulaflt›. “Kürtlere
ölüm”, “Susurluk size mezar olacak”, “Kahrolsun
PKK” sloganlar› atan kalabal›k ‹zmir yolu üzerinde
bulunan garaja kadar yürüdü. Polisin panzerlerle
durdurmaya çal›flt›¤› kalabal›k saat 22.30 s›ralar›nda
Bursa-‹zmir karayolunu bir saat kadar trafi¤e kapatt›.
Yeniden yürüyüfle geçen kalabal›k, Kürt kökenli
vatandafllar›n iflyerlerinin camlar›n› k›rd›, fiahinler
tesislerini iflleten Dursun Oruç’un efli Saniye Oruç’un
iflyerini de tahrip etti. MHP Susurluk ‹lçe Örgütü 2.
Baflkan› Dursun Oruç’un olaylar nedeniyle ilçeyi terk
etti¤i ö¤renildi. Saat 24.00’e kadar da¤›lmayan
kalabal›k, çevre il ve ilçelerden gelen takviye güvenlik
güçlerinin de yard›m›yla da¤›t›lmaya çal›fl›ld›. Bu
s›rada grupla güvenlik görevlileri aras›nda tafll› sopal›
çat›flmalar yafland›. Saat 02.00 s›ralar›nda kadar süren
olaylarda 4 polis ve bir asker yaraland›.

Bu arada Avflar S›la Çald›ran’a yap›lan otopsinin
sonucu 9 Nisan günü aç›kland›. Otopside, Çald›ran’›n
“tecavüze u¤ramad›¤›” tespit edildi. Bursa Cumhuriyet
Savc›s› Cemil Kuyu, Çald›ran’›n iple bo¤ularak
öldürüldü¤ünün belirlendi¤ini söyledi. Otopsinin
ard›ndan Afflar S›la Ça¤layan’›n cenazesi, akflam
saatlerinde Susurluk’a getirilerek topra¤a verildi.

Olaylarda gözalt›na al›nanlardan 22’si 11 Nisan, 7’si
de 17 Nisan günü “izinsiz gösteri düzenledikleri, halk›
düflmanl›¤a k›flk›rtt›klar›, baflkas›n›n mal›na zarar
verdikleri” iddialar›yla tutukland›, 156 kifli ise
tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›.
Tutuklananlardan baz›lar›n›n adlar› flöyle: Ersan
Bekmez, Cüneyt Günay, Cevdet Par, Mesut Kural,

Ümit Baflol, Halil Hasbi Altunbafl, Nuri Aygörmüfl,
Münir Aydo¤mufl, Gürsel Kutlu, ‹smail Y›ld›r›m,
‹brahim Yaflar, ‹dris Köse, ‹lhan Umut, fieref Baflar,
Seyfettin Çelik, Bülent Karak›l›ç, Ayhan fienli, Rüfltü
Can, Mustafa Kargay, Nedim fientürk, Recep Çubuk
ve Saadet Çam.

Katil zanl›s› Recep ‹pek de 16 Nisan günü
Diyarbak›r’›n Bismil ilçesinde yakaland›. ‹pek’in ilk
sorgusunda cinayeti iflledi¤ini itiraf etti¤i bildirildi.
Recep ‹pek’in ölüm cezas› istemiyle yarg›lanmas›na
18 May›s günü Bal›kesir A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
baflland›. ‹pek, yaz›l› savunmas›nda, baz› kiflilerin
kendisini kumara al›flt›rmas› üzerine yaflam›n›n
de¤iflti¤ini söyledi. “Do¤ulu oldu¤u için” ifl
bulamad›¤›n›, paras›zl›k nedeniyle eflinin evden
kaçt›¤›n› iddia eden ‹pek savunmas›nda, “Olay günü,
abimin evine giderek kendisinden alaca¤›m vard›, onu
istedim. Vermeyince de tart›flt›m, ancak araya yengem
girdi. Bu arada intihar etmeyi bile düflündüm. Ancak
iki çocu¤um oldu¤u için intihardan vazgeçtim. Bu
s›rada tan›mad›¤›m iki kifli beni buldu. Avflar S›la
Çald›ran’› kendilerine getirmemi istediler. Ben
yapamayaca¤›m› söyleyince silahla tehdit ettiler ve
ye¤enim Berivan ile birlikte benim evime gelmesini
istediler. Korktu¤um için dediklerini yapt›m. Sonra
ye¤enimi temizlik teli almas› için bakkala gönderdim.
fiah›slar k›z› öldürmemi istediler, ama ben direndim.
K›z da adamlara kalbi delik k›z kardeflinin oldu¤unu
söyledi. Bana sar›ld›, öptü, kendisini kurtarmam›
istedi. Adamlar silah dayay›p, ‘K›z› öldür, iple bo¤.
Çuvala koy, kömürlü¤e b›rak’ dediler. Ben kendi
iste¤imle öldürmedim.”

Olaylar nedeniyle 180 kifli hakk›nda aç›lan dava 9
May›s günü Susurluk Asliye Ceza Mahkemesi’nde
bafllad›. “‹zinsiz gösteri düzenlendi¤i” gerekçesiyle
aç›lan dava ileri bir tarihe ertelendi. Bu arada
san›klardan 50’si hakk›nda “Halk› s›n›f, ›rk, din,
mezhep veya bölge farkl›l›¤› gözeterek kin ve
düflmanl›¤a aç›kça tahrik etmek (TCY 312)” ve
“baflkas›n›n mal›na zarar vermek” iddialar›yla aç›lan
soruflturman›n da sürdü¤ü bildirildi. 
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Bahçelievler Katliam› Davas›: Ankara Bahçelievler’de
8 Ekim 1978 tarihinde T‹P üyesi 7 gencin13

iflkenceyle öldürülmesi nedeniyle aç›lan dava 15
fiubat günü Ankara 3. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
sonuçland›. Duruflmada söz alan 19 y›l boyunca
aranan ve 10 Nisan 1999 tarihinde Kufladas›’nda
yakalanan Ünal Osmana¤ao¤lu’nun avukat›, “Olay›
bizzat gerçeklefltiren Haluk K›rc›’d›r. Ayn› olaya
kat›ld›¤› iddia edilen iki kifliden benim müvekkilim,
olay›n asli faili, firardaki Mahmut Korkmaz ise feri fail
olarak belirtilmektedir. Bunu anlamak mümkün
de¤ildir” dedi.

‹lk yarg›lamada verdi¤i kararda direnen Mahkeme,
Bünyamin Adanal› ve Ünal Osmana¤ao¤lu’nu, 7’fler
kez ölüm cezas›na mahkum etti. ‹lk yarg›lamada
verilen karar Yarg›tay 9. Ceza Dairesi taraf›ndan 14
Temmuz 2000 tarihinde “san›klar›n asli fail gibi
cezaland›r›lmas›n›n yasaya ayk›r› oldu¤u” görüflüyle
bozulmufltu. Mahkeme, ilk karar›nda direndi¤i için
dosya Yarg›tay Ceza Genel Kurulu’nda ele al›nacak. 

Mahkeme, Fransa’da olduklar› san›lan g›yabi tutuklu
san›klar Mahmut Korkmaz ve Kadri Kürflat Poyraz’›n
dosyalar›n› bu davadan ay›rm›flt›. Korkmaz ve
Poyraz’›n davalar› sürüyor. Ankara 1. S›k›yönetim
Mahkemesi’nde yarg›lanan Haluk K›rc›, 7 T‹P’li
ö¤renciyi öldürdü¤ü gerekçesiyle 7’fler kez ölüm
cezas›na mahkum edilmiflti. K›rc›, halen bu
mahkumiyet nedeniyle cezaevinde bulunuyor.

Yarg›tay Ceza Genel Kurulu da Bünyamin Adanal› ve
Ünal Osmana¤ao¤lu’na verilen 7’fler kez ölüm cezas›
karar›n› onad›. Kurulun karar›yla Osmana¤ao¤lu ve
Adanal› hakk›ndaki hüküm kesinleflti. San›klar
hakk›nda verilen ölüm cezalar›, suç 1991 y›l›ndan
önce ifllendi¤i için Terörle Mücadele Yasas›’n›n geçici
1. maddesi uyar›nca yerine getirilmeyecek. Bunun
yerine her ölüm cezas› için 10 y›l a¤›r hapis cezas›
uygulanacak. Osmana¤ao¤lu ve Adanal›’n›n 70’er y›l
hapis cezalar›, TCY ve ‹nfaz Yasas› uyar›nca 36 y›l
olarak infaz edilecek 14.

Kemal Türkler Cinayeti: Ünal Osmana¤ao¤lu
hakk›nda, 22 Temmuz 1980 tarihinde D‹SK Genel
Baflkan› Kemal Türkler’i ‹stanbul Merter’deki evinin
önünde öldürdü¤ü iddias›yla aç›lan dava ‹stanbul 2.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde sürüyor. Davada,
Osmana¤ao¤lu ölüm cezas› istemiyle yarg›lan›yor. 

Umut Operasyonu Davas›: Aralar›nda 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› iddias›yla 17 kifli hakk›nda
aç›lan dava 2001 y›l›nda sürdü. Davadaki san›k say›s›
daha sonra eklenenlerle 24’e yükseldi. 

21 Aral›k 2000 tarihinde Ankara DGM’de yap›lan
duruflmada da, 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. 13
Nisan günü Ankara DGM’de yap›lan duruflmada,
Bahriye Üçok’a gönderilen bombal› paketin
ambalaj›ndaki el yaz›lar›n›n Ferhan Özmen’e ait olup
olmad›¤›n›n Adli T›p Kurumu Grafoloji ‹htisas Dairesi
taraf›ndan belirlenemedi¤ine iliflkin yaz› okundu. 

Davan›n 11 May›s günü yap›lan duruflmas›nda ise
san›klardan Yusuf Karakufl’a iflkence yapt›klar› öne
sürülen 3 polis hakk›nda Fatih Cumhuriyet Savc›l›¤›
taraf›ndan aç›lan soruflturman›n takipsizlik karar›yla
sonuçland›¤› aç›kland›.

DGM Savc›s›, 9 Eylül günü yap›lan duruflmada esas
hakk›ndaki görüflünü aç›klad›. DGM Savc›s›,
iddianamede hakk›nda ölüm cezas› istenen Abdullah
Argun Çetin ile hapis cezas› istenen Musa Koca,
‹smail Koçhan, fieref Dursun ve Adnan Yükda¤’›n
beraatine karar verilmesini istedi. Esas hakk›ndaki
görüflte, Ferhan Özmen15 , Rüfltü Aytufan, Necdet
Yüksel, Yusuf Karakufl, Muzaffer Da¤deviren,
Abdulhamit Çelik, Fatih Ayd›n, Hasan K›l›ç ve
Mehmet fiahin hakk›nda TCY’nin 146/1. maddesi
uyar›nca ölüm cezas› istendi. 

TCY’nin “yasad›fl› örgüt üyeli¤i” suçuna iliflkin 168/2
ve TMY’nin ceza art›r›m› öngören 5. maddesi
uyar›nca mahkum edilmesi istenen san›klar flunlar:
Murat Nazl›, Adil Ayd›n, Mehmet Gürova, Mehmet
Kasap, Hakk› Selçuk fianl› (iddianamede ölüm cezas›
isteniyordu) ve Talip Özçelik. 

DGM Savc›s›, Mehmet Ali Tekin’in TCY’nin “yasad›fl›
örgüt yöneticili¤i” suçuna iliflkin 168/1 ve TMY’nin 5.
maddesi, Dervifl Polat ve Yüksel Pekdemir’in ise
TCY’nin “yasad›fl› örgüte yard›m” suçuna iliflkin 169
ve TMY’nin 5. maddesi uyar›nca cezaland›r›lmas›n›

13 Serdar Alten, Latif Can, Salih Gevence, Faruk Ercan, Efraim Ezgin,
Osman Nuri Uzunlar ve Hürcan Gürses.
14 Ankara 3. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 1 Kas›m 1999 tarihinde
sonuçlanan davada, san›klara 7’fler kez ölüm cezas› verilmiflti.
Yarg›tay 9. Ceza Dairesi, 14 Temmuz 2000 tarihinde cezay›,
“san›klar›n asli fail gibi cezaland›r›lmas›n›n yasaya ayk›r› oldu¤u”
görüflüyle bozmufltu. Mahkeme, 15 fiubat günü verdi¤i kararda,
san›klar› yeniden ayn› cezaya mahkum etmiflti. Yarg›tay’›n bozmas›na
karfl›n ilk kararda direnildi¤i için dava, Yarg›tay Ceza Genel
Kurulu’nda ele al›nm›flt›. Mahkeme, Fransa’da olduklar› san›lan g›yabi
tutuklu san›klar Mahmut Korkmaz ve Kadri Kürflat Poyraz’›n
dosyalar›n› ay›rm›flt›. Ankara 1 Nolu S›k›yönetim Mahkemesi
taraf›ndan 7 kez ölüm cezas›na mahkum edilen Haluk K›rc› halen bu
mahkûmiyet nedeniyle cezaevinde bulunuyor.
15 Cumhuriyet gazetesinde 21 Ekim günü yay›nlanan bir haberde,
Prof. Dr. Ahmet Taner K›fllal›’n›n bombal› bir sald›r› sonucu
öldürülmesi (21 Ekim 1999) eylemine kat›ld›¤› iddia edilen O¤uz
Demir’in ‹ran’a kaçt›¤› ileri sürüldü.

3.7. S‹YAS‹ C‹NAYET DAVALARI



istedi. DGM Savc›s›, Arif Tar› hakk›nda davan›n fiartla
Sal›verilme Yasas› uyar›nca ertelenmesini önerdi. 

Bu arada davan›n firari san›klar›ndan Salih Bar›fl, Ekim
ay› sonlar›nda ‹stanbul’da baz› soygun olaylar›na
kar›flt›¤› gerekçesiyle gözalt›na al›nd›. Davan›n 13
A¤ustos günü yap›lan duruflmas›nda ifade veren
Adnan Yükda¤, aile dostu Salih Bar›fl’›n ‹stanbul’daki
evinde, kendisini “Cemal”olarak tan›tan Rüfltü Aytufan
ile tan›flt›¤›n› söylemiflti.

9 Kas›m günü devam edilen davada söz alan Avukat
Cüneyt Toraman Sincan’da bir tarlada bulunan seri
numaras› silinmifl silahlar›n “eylemlerin türü ve
yap›s›yla ba¤daflmad›¤›n›” belirtti. Operasyonda 51
susturucu bulundu¤unu hat›rlatan Toraman, san›klar›n
eylemlerinde susturucu kullanmad›¤›n› vurgulad›.
Toraman, “Kanaatimizce bu silahlar Susurluk
davas›nda kayboldu¤u söylenen ve faili meçhul
cinayetlerde kullan›lan silahlard›r. Bombayla eylem
yapan bir örgütte bu kadar çok say›da silah olmamas›
gerekir. Ele geçen silahlar eyleme kat›ld›¤› iddia
edilen san›k say›s›yla ba¤daflmamaktad›r. Bu silahlar›n
eylemde kullan›ld›¤› iddias› da san›k anlat›mlar›yla
uyuflmuyor. Balistik raporlar›ndaki çeliflkiler de bu
iddialar› do¤ruluyor. Ben davan›n bafl›nda yapt›¤›m ilk
savunmada bu operasyonun nedenlerinden birinin
baflta U¤ur Mumcu suikast› olmak üzere baz› faili
meçhul dosyalar›n kapat›lmas› oldu¤unu ifade
etmifltim. Dava dosyas›nda kan›t olarak sunulan çok
say›da silah›n baflka faili meçhul cinayetlerde
kullan›lan silahlar olmas› kuvvetle muhtemeldir.”
dedi. Toraman, önceki duruflmalarda müdahil
avukatlardan Turgut Kazan’›n dile getirdi¤i “Bombal›
eylemleri tercih eden san›klarda bir de¤il, iki de¤il,
befl de¤il, on de¤il tam 51 adet susturucu
bulunmufltur. Susturucu ile tek bir eylem yapmayan
bir san›k bu kadar susturucuyu niçin als›n temin
etsin?” sözlerini de hat›rlatt›.

Abdi ‹pekçi: Milliyet Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni
Abdi ‹pekçi’nin 1 fiubat 1979 tarihinde öldürülmesine
kar›flt›klar› iddia edilen Yalç›n Özbey ve Yusuf
Çelikkaya hakk›nda aç›lan dava, 29 Ocak günü
bafllad›. ‹stanbul 7. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yap›lan
duruflmada, tan›k olarak dinlenmek istenen Mehmet
Ali A¤ca16 , “davan›n ma¤duru oldu¤unu” belirterek
tan›kl›ktan çekildi ve yemin etmeden ifade verdi.
A¤ca, “Yalç›n Özbey bu cinayeti iflledi¤ini sa¤da
solda anlat›p övünüyormufl.” dedi. ‹pekçi
cinayetindeki itiraf›n›n iflkenceyle al›nd›¤›n› öne süren
A¤ca, davan›n yeniden görülmesi için baflvuraca¤›n›
söyledi. 

G›yabi tutuklu san›k Özbey’in, Türkiye’ye iade istemi
de Belçika taraf›ndan “dava zamanafl›m›na u¤rad›¤›”
gerekçesiyle reddedildi. Mahkeme, Ünye Cezaevi’nde
bulunan Yusuf Çelikkaya’n›n dinlenmesine karar
verdi. Olaydan 21 y›l sonra hakk›nda dava aç›lan
Çelikkaya, “gasp, h›rs›zl›k ve ruhsats›z silah”

suçlar›ndan cezaevinde yat›yor. Çelikkaya 4 Ocak
günü ‹stanbul Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na gönderdi¤i
ihbar mektubunda “1978 y›l›nda Ülkücü Gençlik
Derne¤i Aksaray ‹lçe binas›nda Abdullah Çatl›,
Mehmet fiener, Oral Çelik, Mehmet Ali A¤ca ve
Yalç›n Özbey ile biraraya gelerek suikast plan› yapt›k.
Abdi ‹pekçi’nin öldürülmesini Abdullah Çatl›
gündeme getirdi. Daha sonra görev bölümü yapt›k.
‹pekçi’nin gazeteye gelifl gidifl saatlerini tespit ettik.
Arabas›n› park etti¤i yerleri tespit ettik. Yavuz Ceylan
olayda arabay› kulland›. 1 fiubat 1979 2000 günü saat
17:20 s›ralar›nda olay› tamamlad›k.” demiflti. 

Mehmet Ali A¤ca’n›n avukat› fievket Can Özbay, 31
Ocak günü düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, A¤ca’n›n
‹pekçi’nin katili olmad›¤›n› kan›tlayacak bir tan›k
buldu¤unu ileri sürdü. Özbay, bas›n toplant›s›nda
“1979 y›l›nda A¤ca’n›n Adli T›p’tan kaç›r›lma
giriflimine kat›ld›¤›n›” iddia etti¤i Atilla Serpil adl›
kifliyi gazetecilere tan›tt›. Serpil, A¤ca’n›n kaç›r›lmas›
olay›nda devlet ad›na görev yapt›¤›n› öne sürerek,
flöyle konufltu: “Bu girifliminde, A¤ca’y› kaç›rmak için
de¤il, kaç›r›lmas›n› önlemek için yer ald›m. Ankara’da
‹pekçi cinayetini ayd›nlatmak için özel bir grup
oluflturuldu. Ben, içeriden haber almak için, devlet
taraf›ndan devreye sokuldum. Adli T›p’a silahlar› ben
götürdüm. Ama olay devletin inisiyatifindedir. A¤ca
bile kendisinin kaç›r›laca¤›n› san›yordu.”

15 Mart günü yap›lan duruflmada, Ünye Cezaevinden
getirilen Yusuf Çelikkaya, ‹pekçi suikast›na iliflkin bilgi
sahibi oldu¤unu belirterek 1999 y›l›n›n Eylül ay›nda
Ünye Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na bilgi verdi¤ini
söyledi. Çelikkaya, gitmek istedi¤i iki cezaevi
oldu¤unu, bu cezaevlerine nakli yap›ld›¤› takdirde
konuya iliflkin bilgi verece¤ini söyledi¤ini bildirdi.
Çelikkaya daha sonra Eskiflehir Cezaevi’ne gönderildi.

17 May›s günü yap›lan duruflmada ise suikast
hakk›nda bilgisi oldu¤unu ileri süren Fahri Kabaca
adl› mahkumun mahkemeye bir mektup gönderdi¤i
bildirildi. Kabaca’n›n mektupta, 1979 y›l›nda ‹stanbul
Bab›ali caddesinde bulunan Nak›fllar yay›nevinin
sahibi Cengiz Alpay’›n yan›na gitti¤inde orada
bulunan Türkiye gazetesinin sahibi Enver Ören’in, bir
yaz›s›ndan rahats›z oldu¤u ‹pekçi için “bu Yahudi
dönmesi barda¤› tafl›rd›, öldürülmesi gerek.
Öldürtmek için bir adam bulal›m, benden 20 milyon”
dedi¤i ileri sürüldü. Kabaca, mektubunda “1 hafta
sonra Minneto¤lu Yay›nevi’ne gitti¤imde ise karfl›
köflede Ören’i, A¤ca’ya ‹pekçi’yi gösterirken gördüm.
‹pekçi’nin öldürülmesinden sonra yeniden yay›nevine
gitti¤imde ise yay›nevi sahibi, Ören’in benden
flüphelendi¤ini söyleyerek beni tehdit etti” dedi.
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16 Mehmet Ali A¤ca hakk›nda 1979 y›l›nda gerçeklefltirilen iki ayr›
gasp suçundan yarg›land›¤› dava 18 Aral›k 2000 tarihinde sonuçland›.
Kad›köy 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada, A¤ca’ya 36
y›l hapis cezas› verildi. Ceza daha sonra “A¤ca’n›n duruflmalardaki iyi
hali nedeniyle” 7 y›l 2 aya indirildi.



‹ddianamede, Yalç›n Özbey’le ilgili zaman afl›m›
süresinin 6 Aral›k 1983 tarihili g›yab› tutuklama karar›
nedeniyle kesildi¤ini belirtilerek her iki san›¤›n
TCY’nin 450/4, 65/3 maddeleri uyar›nca “suikaste
kat›lmak ve yard›m etmek” suçlar›ndan 20’fler y›l
hapis cezas›na mahkum edilmesi isteniyor. ‹stanbul 4.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde bir süre tutuklu yarg›lanan
Oral Çelik ise bürokrasi ve yarg› aras›ndaki yaz›flmalar
s›ras›nda yaflanan skandallar ve delil yetersizli¤i
nedeniyle beraat etmiflti.

Bu arada Abdi ‹pekçi’nin katili Mehmet Ali A¤ca’ya
1979 y›l›nda gerçeklefltirilen iki ayr› gasp suçu
nedeniyle verilen 7 y›l 2 ay hapis cezas› Yarg›tay 6.
Ceza Dairesi taraf›ndan 4 Nisan günü onand›. Dava,
18 Aral›k 2000 tarihinde Kad›köy 1. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde sonuçlanm›flt›.

16 Mart Katliam› Davas›: 16 Mart 1978 tarihinde
‹stanbul Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi’nden ç›kan
ö¤rencilere düzenlenen sald›r› nedeniyle 17 g›yabi
tutuklu san›klar Latif Akt›, S›dd›k Polat ve eski polis
Mustafa Do¤an hakk›nda aç›lan davaya, 22 Mart günü
‹stanbul 6. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Duruflmada al›nan karar uyar›nca dönemin ‹çiflleri
Bakan› Hasan Fehmi Günefl, daha sonra Ankara 2.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde ifade verdi. Günefl,
dönemin Avrupa Ülkü Ocaklar› Federasyonu Lokman
Kondakç› ile görüflmesini do¤rulad› ancak “devlet s›rr›
oldu¤u” gerekçesiyle görüflmenin içeri¤i hakk›nda
bilgi vermedi. Günefl “Türkiye’ye döndü¤ünde
kendisiyle Marmara Köflkü’nde befl saat özel bir
görüflme yapt›m. Abdi ‹pekçi konusunda bilgisi olup
olmad›¤›n› sordum, baz› bilgiler verdi. Ama bunlar
tutana¤a geçirilmedi. Bilgim d›fl›nda tutanak
tutulmuflsa, onu bilmem. Ö¤rencilerin öldürülmesine
de¤inip de¤inmedi¤imizi hat›rlam›yorum. Ancak
devlet s›rr› olan hiçbir fleyi yasal olarak söylemem
mümkün de¤il. ‹çiflleri Bakan› olduktan sonraki
dönemlerde, kamu erkini kullanan baz› flah›slar›n sivil
kiflilerden oluflan bir örgütü kullan›p, koruduklar› ve
oluflumuna destek verdikleri izlenimi edindim. Bu
izlenim Susurluk olay›yla da do¤rulanm›flt›r.” dedi. 

13 Temmuz günü yap›lan duruflmada söz alan
müdahil avukatlardan Cem Alptekin, Günefl’in
talimatla al›nan ifadesinde, ifadeyi alan mahkeme
heyetinin dosyay› iyi bilmemesi nedeniyle istenilen
konularda yeterli yan›t al›namad›¤›n› belirtti. Alptekin,
“Hasan Fehmi Günefl’in heyetiniz karfl›s›nda yeniden
ifadesinin al›nmas›n› istiyoruz. Çünkü bu olaya
kat›ld›¤›n› düflündü¤ümüz Oktay Engin ile Hasibullah
Türker’in durumlar›n›n ortaya ç›kmas› için Günefl’in
verece¤i ifade önemlidir. Lokman Kondakç›’n›n da
tan›k olarak dinlemesini talep ediyoruz” dedi. Bunun
üzerine Günefl, 12 Ekim günü ‹stanbul 6. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada tan›k olarak
dinlendi. Hasan Fehmi Günefl, Avrupa Ülkü Ocaklar›
Federasyonu Baflkan› Lokman Kondakç› ile Abdi
‹pekçi cinayetini çözmek amac› ile görüfltü¤ünü
belirtti. 

Müdahil avukatlar, Günefl-Kondakç› görüflmesine
iliflkin M‹T belgesinde Oktay Engin ve Hasibullah
(Nasullah) Engin adlar›n›n geçti¤ini, bu kiflilerin 16
Mart katliam›n› düzenledi¤i yolunda iddialar
bulundu¤unu hat›rlatt›lar. Bunun üzerine yeniden söz
alan Hasan Fehmi Günefl, Kondakç› ile katliam
konusunda konuflup konuflmad›¤›n› hat›rlamad›¤›n›
ancak Engin’in ad›n›n Alaattin Çak›c›’ya sahte
pasaport sa¤lamak gibi baz› olaylarda geçti¤ini
kaydetti. Davaya 28 fiubat 2002 tarihinde devam
edilecek. 

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. 

‹stanbul 6. A¤›r Ceza Mahkemesi’ne, Günefl ile
Ülkücü Türk Federasyonu Baflkan› Lokman Kondakç›
aras›nda geçen konuflmalar›n bant çözümünü sunan
Cem Alptekin, “M‹T’in gizli belgelerini aç›klamak”
suçundan yarg›lanm›flt›. ‹stanbul 5. A¤›r
Mahkemesi’nde görülen dava, 16 Ekim 2000 tarihinde
beraatla sonuçlanm›flt›. Yarg›tay 9. Ceza Dairesi, Cem
Alptekin hakk›nda verilen beraat karar›n› 15 Mart
günü bozdu. Kararda, Alptekin’in Terörle Mücadele
Yasas› uyar›nca yarg›land›¤› belirtilerek bu yasa
uyar›nca aç›lan davalarda DGM’lerin görevli oldu¤u
hat›rlat›ld›. Yarg›tay karar›n› “Savunmaya terörist
muamelesi yap›l›yor” diyerek tepki gösteren Alptekin,
“Avukatl›k Yasas›’na göre bir avukat hakk›nda dava
açabilmek için savc›l›¤›n Adalet Bakanl›¤›’ndan izin
istemesi ve bakanl›¤›n da izin vermesi gerekir. Benim
yarg›lanmam için ne savc›l›¤›n bir izin istemi, ne de
bakanl›¤›n bu yönde verdi¤i bir karar vard›r” dedi. 

Sivas Davas›: S›vas’ta 2 Temmuz 1993 tarihinde 37
kiflinin öldürülmesi nedeniyle aç›lan dava 22 Mart
günü Yarg›tay 9. Ceza Dairesi’nde görüflüldü.
Oturumda savunmas›n› yapan Avukat Muhammet
Emin Özkan, fiartl› Sal›verilme Yasas›’n›n Anayasa’n›n
eflitlik ilkesine ayk›r› oldu¤unu belirterek Anayasa
Mahkemesi’ne baflvurulmas›n› istedi.

Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan
haz›rlanan tebli¤namede, Anayasa’n›n 143.
maddesinin de¤ifltirilmesine iliflkin 4388 say›l›
Yasa’n›n 18 Haziran 1999 tarihli Resmi Gazete’nin
mükerrer say›s›nda yay›mland›¤› hat›rlat›ld›. Söz
konusu Anayasa de¤iflikli¤i ile askeri hakimlerin
DGM’lerdeki görevine son verildi¤i belirtilen
tebli¤namede, ayn› gün yap›lan duruflmaya askeri
hakimin kat›ld›¤›na iflaret edildi. Tebli¤namede, bu
durumun Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’na ayk›r›
oldu¤u belirtilerek, Ankara 1 No’lu DGM’nin
karar›n›n bu yönden bozulmas› istendi. 
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17 Olayda Hatice Özen, Cemil Sönmez, Baki Ekiz, Turan Ören,
Abdullah fiimflek, Hamit Ak›l ve Murat Kurt adl› ö¤renciler öldü, 41
ö¤renci yaraland›.



Yarg›tay 9. Ceza Dairesi karar›n› 10 May›s günü
aç›klad›. Yarg›tay S›vas katliam› davas›nda Ankara
DGM’nin 33 san›k hakk›nda verdi¤i ölüm cezas›
karar›ndan 31’ini onad›, 2 san›k (Mevlüt Atalay ve Ali
Kurt) hakk›ndaki hükmü bozdu. Atalay ve Kurt’un
ölüm cezas› “Piflmanl›k Yasas›’ndan yararlanma
istemlerine DGM’nin yan›t vermemesi nedeniyle
bozuldu. Ölüm cezas› onanan san›klar flunlar: 

Muhsin Erbafl, Harun Gülbafl, Bekir Ç›nar, Erol
Sar›kaya, Ahmet Turan K›l›ç, Kenan Kale, Harun
Y›ld›z, Zafer Yelok, Yunus Karatafl, Halil ‹brahim
Düzbiçer, Ömer Faruk Gez, 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 ve Faruk Ceylan.

Daire, çeflitli hapis cezalar›na mahkum edilen di¤er
15 san›ktan 14’ü hakk›ndaki karar› onad›, bir kifli
(Durmufl Tufan) hakk›ndaki karar› da bozdu. 

Haklar›ndaki ölüm cezas› onanan 31 kiflinin dosyas›
A¤ustos ay›nda TBMM’ye gönderildi. Bu dosyayla
birlikte TBMM Adalet Komisyonu’nda bekleyen dosya
say›s› 59’a, hakk›nda ölüm cezas› verilenlerin say›s›
da 116’ya ulaflt›. 

Yarg›tay 9. Ceza Dairesi’nin haklar›ndaki cezay›
bozdu¤u üç san›¤›n yeniden yarg›lanmas›na ise 26
Temmuz günü Ankara DGM’de baflland›. Duruflmada,
dosyan›n esas hakk›ndaki görüflünü haz›rlamas› için
DGM Savc›l›¤›’na gönderilmesine karar verildi. 

Bu arada ‹çiflleri Bakanl›¤›, S›vas’ta 2 Temmuz 1993
tarihinde Mad›mak Oteli’nde öldürülen 37 kifliye
ödedi¤i toplam 27 milyar 363 milyon 435 bin lira
tazminat› Ankara DGM’de yarg›lanan san›klardan
al›nmas› istemiyle dava açt›. S›vas 2. Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde görülen dava, Ankara DGM’deki
davan›n sonuçlanmas›ndan sonra karara ba¤lanacak.

Mad›mak Oteli’nin 2 Temmuz 1993 tarihinde
yak›lmas› ve 37 kiflinin ölümüyle sonuçlanan
katliamdan sonra aç›lan davada yarg› süreci özetle
flöyle geliflti: 

“Olaylardan sonra Kayseri DGM, S›vas A¤›r Ceza
Mahkemesi ve S›vas Asliye Ceza Mahkemesi’nde
san›klar hakk›nda üç ayr› dava aç›ld›. Davalar,
güvenlik gerekçesiyle Ankara’ya al›nd›. Ankara’da
A¤›r Ceza ve Asliye Ceza mahkemeleri görevsizlik
karar›yla DGM’ye gönderildi. Ankara DGM’nin de
görevsizlik karar› vermesi üzerine dosyalar› inceleyen
Yarg›tay, görevli mahkemenin DGM oldu¤una karar
verdi. Ankara DGM’de o zaman 79’u tutuklu olan
124 san›¤›n yarg›lanmas›na, 21 Ekim 1993 tarihinde
baflland› ve 26 Aral›k 1994 tarihinde karar verildi. 124
san›ktan 26’s›na 20 y›l hapis cezas› veren DGM, daha
sonra olayda yazar Aziz Nesin’in tahriki oldu¤unu
gerekçe göstererek san›klar›n cezalar›n› 15 y›la
indirdi. 60 san›k hakk›nda 3’er y›l hapis cezas›
verirken, 37 san›¤›n beraat›n› ve davan›n bir numaral›
san›¤› yakalanamayan eski S›vas Belediyesi Meclisi
üyesi Cafer Erçakmak hakk›ndaki dava dosyas›n›n
ayr›lmas›n› kararlaflt›rd›. 

Yarg›tay’›n karar› bozmas› üzerine davan›n yeniden
görülmesine 19 Kas›m 1996 tarihinde baflland›.
Mahkeme, ikinci karar›nda, 33 san›¤› ölüm cezas›na
mahkum etti. Yarg›tay, 33 san›k hakk›ndaki ölüm
cezas› karar›n› usul yönünden bozdu. 26 fiubat 1999
tarihinde davan›n üçüncü kez görülmesine baflland›.
Karar, 16 Haziran 2000 tarihinde aç›kland›. DGM, 33
san›¤› ölüm, 15 san›¤› da çeflitli hapis cezalar›na
mahkum etti.” 

Bu arada haklar›ndaki ölüm cezas› Yarg›tay’da
onanan san›klardan Harun Kavak ve Mehmet Y›lmaz
ile davada yarg›lanan Metin Ceylan, Sedat Y›ld›r›m,
Adem A¤bektafl ve Serhat Özgentürk adl› san›klar›n
Almanya’ya iltica ettikleri yolunda haberler y›l
sonunda gazetelerde yer ald›. Ancak bu konuda kesin
bir bilgiye ulafl›lamad›.
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Asya ve Afrika ülkeleri ile Avrupa aras›ndaki
s›¤›nmac› (mülteci aday›) trafi¤inde önemli geçifl
noktalar›ndan biri olan Türkiye’de, 2001 y›l›nda
yaklafl›k 100.000 kifli “kaçak göçmen” olduklar›
gerekçesiyle yakalanarak s›¤›nma hakk›na iliflkin
talepleri tespit edilmeksizin s›n›rd›fl› edildi; Avrupa’ya
geçifl yapmaya çal›flan çok say›da göçmen ve
s›¤›nmac›n›n, göç yolunda öldü¤üne dair haberler
medyaya yans›d›. Giderek yo¤unlaflan ölümcül
olaylar, Avrupa’ya do¤ru yola ç›kan mültecilerin
yaflam pahas›na memleketlerini terkettiklerini kan›tlar
niteliktedir. 

Türkiye, 1951 Cenevre Sözleflmesi’ne koydu¤u
çekince nedeniyle Avrupa d›fl›ndan gelenlere mülteci
statüsü tan›m›yor. Avrupal› olmayan mültecilere
üçüncü bir ülkeye yerlefltirilmelerine kadar geçici
s›¤›nma hakk› tan›yan 1994 S›¤›nma Yönetmeli¤inin
uygulanmas›n›n, çok say›da s›¤›nmac›y› s›¤›nma
prosedürlerinin d›fl›nda b›rakt›¤› gözlemleniyor. Bu
nedenle, Türkiye’nin do¤u ya da güney s›n›r›ndaki
ülkelerden gelenlerin daha çok bat› ve kuzey
s›n›r›ndan bir ç›k›fl yolu aramaktan baflka çareleri
olmad›¤› görülüyor. Çok say›da T.C. vatandafl› da,
bask›lara dayanamay›p ya da daha iyi yaflam koflullar›
bulma umuduyla Asya veya Afrika ülkelerinden
gelenlerle birleflip ayn› yola ç›kmaktad›r. 2001 y›l›nda
rapor edilen çok say›da olgu, bu durumun genifl bir
“insan kaçakç›l›¤›” sektörünün geliflmesine yol açt›¤›n›
göstermektedir.

2001 y›l›nda bu alanda yaflanan önemli geliflmelerden
biri, bir grup insan haklar› kuruluflunun Türkiye
S›¤›nma Hakk› ve Mültecilerin ‹nsan Haklar›
Platformunu kurmalar› oldu. Platform Giriflim Grubu,
‹nsan Haklar› Derne¤i (‹HD), ‹nsan Haklar› ve
Mazlumlarla Dayan›flma Derne¤i (Mazlum-Der),
Uluslararas› Af Örgütü (UAÖ) Türkiye Gruplar›,
S›¤›nmac› ve Göçmenlerle Dayan›flma Derne¤i
(ASAM), Toplumsal Araflt›rmalar, Kültür ve Sanat ‹çin
Vak›f (TAKSAV) ve Helsinki Yurttafllar Derne¤i (HYD)
temsilcilerinden olufltu. Giriflim Grubu, s›¤›nma
hakk›n› temel bir insan hakk› olarak savunmak ve
Türkiye’de bulunan s›¤›nmac› ya da mülteciler ile
“yasad›fl› göçmenler” olarak nitelendirilen kiflilerin
insan haklar› sorunlar›na çözüm getirmek kayg›s›yla,
kal›c› bir yap› oluflturmay› hedefleyerek bir araya

geldiklerini aç›klad›.  Ayr›ca, BM Mülteciler Yüksek
Komiserli¤i (BMMYK) ile Avrupa Birli¤i (AB) Türkiye
Temsilcili¤i, Giriflim Grubunun toplant›lar›na
gözlemci olarak kat›lmay› kabul ettikleri ve ilgili
baflka kurulufllar›n da Platforma kat›lmalar› için
toplant›lar düzenlendi¤i bildirildi. 

Giriflim Grubu, Platformun çal›flma amac›n› flu flekilde
aç›klad›: “Temel bir insan hakk› olarak s›¤›nma
hakk›n›n Türkiye’de ve üyesi oldu¤u uluslararas›
kurulufllar nezdinde korunmas› ve gelifltirilmesi için
çal›flmalar yürütmek; bu amaçla, i) resmi tutumlar›,
hukuksal ve idari düzenleme çal›flmalar›n› ve idari
pratikleri izlemek, raporlamak, öneri gelifltirmek, bu
alandaki düzenleme ve pratiklerin insan haklar›
temelinde belirlenmesi için lobi yapmak; ii)
Türkiye’de bulunan s›¤›nmac›, mülteci ve uluslararas›
göçmenlerin insan haklar›n›n ve uluslararas› hukuktan
do¤an di¤er haklar›n›n korunmas› amac›yla,
durumlar›n› izlemek, raporlamak, ilgili kurulufllar›
uyarmak, ma¤durlara sa¤l›k ve hukuk yard›m› ile
sosyal yard›m sa¤lamaya yönelik gerekli yap›lar›
oluflturmak için giriflimde bulunmak ya da bu
alandaki giriflimleri desteklemek; iii) iltica hakk›n›n ve
s›¤›nmac› ya da mültecilerin temel haklar›n›n ihlal
edilmesi riski olan durumlarda acil müdahale
mekanizmalar›n›n gelifltirilmesine katk›da bulunmak;
iv) s›¤›nma hakk› ve s›¤›nmac›/mültecilerin insan
haklar› konusunda karar ve kamuoyu oluflturucular›
ile kamunun duyarl›l›¤›n› gelifltirmek; v) bu alanda
çal›flma yapan kurulufllar›n ve ilgili meslek gruplar›n›n
kapasitelerinin gelifltirilmesine yönelik çal›flmalar
yapmak, e¤itim programlar› düzenlemek ya da
istendi¤inde düzenlenmesine katk›da bulunmak; vi)
‹lgili kifli ve kurulufllarla kal›c› bir dan›flma ve
dayan›flma ortam› oluflturmak ve sürdürmek;
s›¤›nmac› ve mültecilerle ilgili bilgileri h›zl› ve yayg›n
bir flekilde paylaflmak.”

Giriflim Grubu, 2 Kas›m 2001 günü, Türkiye çap›nda
“S›¤›nma Hakk›, Temel ‹nsan Hakk›d›r” Kampanyas›n›
bafllatt›.

4.1. SORUNUN KAPSAMI

Y›l ortas›nda güvenlik güçleri, 2001 öncesi son alt›
y›lda Türkiye’ye “yasad›fl› yollardan girifl-ç›k›fl yapan”
toplam 230.074 “kaçak göçmen”in yakaland›¤›n›
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aç›klad›. Emniyet Genel Müdürlü¤ü, Jandarma Genel
Komutanl›¤› ve Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n
sorumluluk alanlar›nda yakalanan “kaçak
göçmenler”in y›llara göre da¤›l›m› flöyle: 1995’te
11.362, 1996’da 18.804, 1997’de 28.439, 1998’de
29.426, 1999’da 47.529 ve 2000’de 94.514. 

2000 y›l›nda “yakalanan kaçak göçmenler”den
17.280’inin Irak, 8.746’s›n›n Afganistan, 8.290’›n›n
Moldova, 6.825’inin Iran, 5.027’sinin Pakistan,
4.554’ünün Rusya, 4.527’sinin Ukrayna, 4.500’ünün
Romanya ve 3.300’ünün Gürcistan vatandafl› oldu¤u
belirlendi. 2000 y›l›nda insan kaçakç›l›¤›na yönelik
operasyonlarda ise, organizatör oldu¤u iddia edilen
850 kifli yakaland›. Bu kiflilerden 701’inin Türk,
48’inin Irakl›, 19’unun Iranl›, 14’ünün Afgan, 11’inin
Bangladeflli, 10’unun Yunanl›, 9’unun Fasl› ve 8’inin
de Pakistanl› oldu¤u bildirildi. 

Emniyet raporlar›na göre, 2001 y›l› 11 ay›nda,
Türkiye'ye kaçak girifl yapan 86 bin 104 kifli
yakaland›, 4 bin 97 yabanc› iltica ve geçici s›¤›nma
baflvurusunda bulundu. Yasad›fl› yollardan ülkeye
giren kiflilerin bar›nma ve iafle masraflar› için 2000
y›l›nda 152 milyar lira, 2001 y›l› 11 ay›nda, 276
milyar lira harcama yap›ld›. Bu kiflilerin Türkiye'den
ç›k›fl›n›n sa¤lanmas› için 2000 y›l›nda 82 milyar lira,
2001 y›l› 11 ay›nda ise 257 milyar lira ulafl›m
harcamas› yap›ld›. 

Haziran ay›nda Birleflmifl Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserli¤i’nin (BMMYK) verilerine göre Türkiye’de,
Avrupa d›fl› ülkelerden 7.345 kiflinin iltica için
baflvurdu. Bunlardan 4.543’ünün Iran, 2.513’ünün de
Irak vatandafl› oldu¤u ö¤renildi. S›¤›nmac›lar›n ne
zaman baflvurduklar›na dair bilgi edinilemedi.

Türkiye'ye 2000 y›l›nda 5 bin 777, 1999 y›l›nda 6 bin
606, 1998 y›l›nda ise 6 bin 838 s›¤›nma baflvurusunda
bulunuldu. BMMYK Türkiye Temsilcili¤i'nden al›nan
bir baflka bilgiye göre, 2001 y›l›nda 5.041 kifli s›¤›nma
baflvurusu yapt›. Mülteci statüsü kazan›p da hala
üçüncü bir ülkeden kabul bekleyen (yani Türkiye'de
bulunan) mülteci say›s› 2.527. Baflvuru hakk›nda
henüz yan›t alamam›fl kifli say›s› ise 5.041. Türkiye’de
BMMYK ilgi alan›na giren toplam insan say›s›n›n,
2001 y›l›n›n sonu itibar›yla 6.703 (3.980 erkek, 2723
kad›n) oldu¤u ö¤renildi.

Bu rakamlar, Avrupal› olmayan s›¤›nmac› ve
göçmenler aç›s›ndan Türkiye'nin sadece bir transit
ülkesi durumunda oldu¤unu gösteriyor. Türkiye’deki
BMMYK temsilcili¤ine baflvuranlar›n elde
edebileceg¤› en iyimser sonuç üçüncü bir ülkeye
gitmektir. Bu yüzden s›¤›nmac›lar do¤rudan kalabilme
umudu gördükleri ülkelere yolculu¤a devam etmeyi
tercih etmektedir.

Türkiye’nin Avrupal› mülteciler aç›s›ndan 1951
Sözleflmesi alt›nda yükümlülükleri olmas›na karfl›n,
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Kampanya Aç›klamas›

2 Kas›m 2001, Cuma 

S›¤›nma hakk›, temel bir insan hakk›d›r.

Her mülteci korunmas› gereken haklar›yla birlikte insand›r. 

Her s›¤›nmac›n›n kendi hikayesi vard›r ve bu bask›n›n, ihlalin, korkunun ve kaçman›n hikayesidir.

S›n›rlar, insan haklar›n›n, insan hayat›n›n korunmas›n›n önünde engel teflkil etmemelidir. 

‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesinin kabul edilmesinin üzerinden 53 y›l, Mültecilerin Statüsüne Dair Sözleflmenin kabul
edilmesinin üzerinden 50 y›l geçti. Dünya insan haklar› camias›, hâlâ hayat›n k›y›s›na itilmifl olanlar›n, kendi ülkelerinde
insanca yaflama flans› kalmam›fl olanlar›n, baflka devletlere s›¤›nma hakk› ve bu devletlerde temel haklar›n›n korunmas› için
mücadele veriyor. Yar›m yüzy›ll›k deneyimler, hükümetler taraf›ndan s›¤›nma hakk›n›n, kiflinin yaln›zca insan olmakla sahip
oldu¤u temel bir hak olarak de¤il, bir lütuf olarak görüldü¤ünü gösterdi bize. 

‹nsan haklar› aç›s›ndan büyük umutlar besledi¤imiz 21. yüzy›lda, insan haklar› konusunda büyük iddialar› olan Kuzey
Amerika ve Avrupa devletlerinin, s›¤›nma hakk›n› kendi mevcut pratikleri do¤rultusunda ortadan kald›rma çabalar›na tan›k
oluyoruz. Dünyada yaflayan mülteci/s›¤›nmac›lar›n %90'› dünyan›n en fakir ülkeleri olan güneyde bar›n›yorlar. Sadece Afrika;
Okyanusya, Kuzey Amerika ve Avrupa'n›n toplam bar›nd›rd›¤› mülteci say›s›n›n iki kat›ndan fazlas›n› bar›nd›r›yor. 

Bugün hâlâ, kendi yurtlar›nda yaflamlar›na yönelik tehditlerden, iflkenceden, hukuksuzluktan kaçan kiflilerin, s›¤›nmak
istedikleri ülkelerde de, ayn› insanl›k d›fl› muamelelerle karfl›laflt›¤›na tan›k oluyoruz. 

Günümüzde bir s›¤›nmac›, insanlar›n dünyas›n›n d›fl›nda b›rak›lan, hukukun d›fl›nda b›rak›lan bir kiflidir. Türkiye S›¤›nma
Hakk› ve Mültecilerin ‹nsan Haklar› Platformu için Giriflim Grubunu oluflturan bizler, s›¤›nma hakk›n›n Türkiye'de uluslararas›
standartlarda güvence alt›na al›nmas›; s›¤›nmac› ve mültecilerin temel haklar›n›n Türkiye'de korunmas› amac›yla çabalar›m›z›
birlefltirerek yola ç›km›fl bulunuyoruz. (...)

‹lk ça¤r›m›z, kamuoyunad›r: S›¤›nma hakk›, temel bir insan hakk›d›r. S›¤›nmac› nüfusunun artan say›da büyümesi, geçici ve
belirli bir zamana ba¤l› olgu de¤ildir. Baflkalar› üzerinde karar verme yetkisi kullanan insanlar›n hatalar›n›n kaç›n›lmaz
sonucudur. 

Siz de s›¤›nmac› olabilirdiniz.

S›¤›nmac›lar›n s›n›rlardan yaflama geçifli, ortak çabalar›m›zla mümkündür. 

Helsinki Yurttafllar Derne¤i, ‹nsan Haklar› Derne¤i, Mazlum-Der, Toplumsal Araflt›rmalar Vakf›, Uluslararas› Af Örgütü Türkiye
Gruplar›



Türkiye Mülteciler Platformu, eski Yugoslavya ve
Kafkasya bölgelerinden gelen çok say›da mültecinin
iltica baflvurular›n›n al›nmad›¤›n›, ancak Türkiye’de
kalmalar›na, bir statüs tan›nmaks›z›n hoflgörü
gösterildi¤ini bildirdi. Bu mültecilerin de, Türkiye’de
y›llarca belirsiz bir durumda ve sosyal bak›mdan güç
koflullarda kalmalar› üzerine, yasad›fl› yollardan baflka
Avrupa ülkelerine geçmeye çal›flt›klar› belirlendi.

Edirne Emniyet Müdürlü¤ü, Edirne’deki s›n›rlardan
yasad›fl› geçifl yapmak isterken yakalananlar›n,
otobüslerle komflu ülkelerin s›n›rlar›na götürülme
maliyetinin Aral›k ay› itibar›yle 10 ayda 36 milyar
liray› buldu¤unu bildirdi. S›n›rda yakalananlar
aras›nda ise ilk s›rada 1.900 kifliyle Afganlar, ikinci
s›rada 1.400 kifliyle Irakl›lar yer ald›lar. Edirne
Emniyet Müdürlü¤ü’nden al›nan bilgiye göre, 2001
y›l›n›n 10 ay›nda, s›n›rda yakalanan 7 bin 600
yabanc› uyrukluya ifllem yap›ld›. “Kaçak göçmen”
olduklar› iddia edilen kiflilerden 1.300’ünün,
Yabanc›lar ve Pasaport fiubesi taraf›ndan s›n›r d›fl›
edildi¤ini belirten yetkililer, 6 bin 300 göçmen ve
s›¤›nmac›yla ilgili de konsolosluklara bilgi verilerek,
ülkeyi terk etmeleri için tebligat yap›ld›¤›n›
kaydettiler. 

Aral›k ay›n›n bafl›nda Içiflleri Bakan› Rüfltü Kaz›m
Yücelen, Türkiye sahillerinden Yunan adalar›, Italya
ve Fransa sahillerine yap›lan insan kaçakç›l›¤›
olaylar›nda büyük art›fl oldu¤unu aç›klad›. Yücelen, 1
Ocak 1996 tarihinden bugüne kadar son 5 y›l içinde
Sahil Güvenlik unsurlar›nca yakalanan toplam 6 bin
743 “yasad›fl› göçmen”in, 2 bin 816's›n›n sadece
geçti¤imiz 11 ay içerisinde yakaland›¤›n› söyledi.

‹HD Göç ve Mülteciler Komisyonu Sözcüsü, Y. Bülent
Peker, 2001 y›l›nda ‹HD’ye baflvuru yapan yaklafl›k
2000 s›¤›nmac› ve uluslararas› göçmenden çeflitli
Afrika ülkelerinin yurttafl› olan 482 kifli hakk›nda flu
bilgileri verdi: “Baflvurucular, 73 kad›n ve 397 erkektir
(12 kifli cinsiyetini belirtmemifl). 12 kifli 18 yafl›ndan
küçüktür (ayr›ca baflvuruculardan üçünün 1 yafl›n›n
alt›nda bebe¤i vard›r; di¤er baflvurucular›n
çocuklar›na ya da ailelerinin 18 yafl›ndan küçük
çocuklar›na iliflkin bilgi al›nmam›flt›r). Baflvuru yapan
kiflilerden 183 kifli Nijerya, 2 kifli Güney Afrika, 59
kifli Etiyopya, 35 kifli Senegal, 43 kifli Sierra Leone, 18
kifli Sudan, 1 kifli Çad, 4 kifli Tanzanya, 12 kifli
Kongo/Zaire, 1 kifli Liberya, 3 kifli Togo, 3 kifli Eritre, 4
kifli Gambiya, 50 kifli Gana, 3 kifli Fildifli Sahili, 23
kifli Kenya, 3 kifli Ruanda, 1 kifli Madagaskar ve 1 kifli
Kanada uyrukludur (6 kifli hangi ülkenin vatandafl›
oldu¤unu belirtmifltir).”

Peker, Afrikal› göçmen ve s›¤›nmac›lar›n Türkiye’ye
gelifl nedenlerine iliflkin olarak da flu bilgileri verdi:
“Baflvuru yapan kiflilerden 265 kifli baflka bir ülkeye
s›¤›nma amac›yla ülkesini terk etti¤ini beyan etmifl ya
da kendilerini ekonomik göçmen olarak
tan›mlamalar›na ra¤men, ülkelerini terk etme
nedenlerini belirtirken, mülteci olarak

tan›mlanmalar›n› gerektirecek türden bask› ya da
ayr›mc›l›k olaylar›na iliflkin bilgi vermifllerdir. 126 kifli
s›¤›nma talebinde bulunmad›¤›n› belirtmifltir. (91 kifli,
Türkiye’de bulunma sebeplerine iliflkin bilgi
vermemifllerdir.) Kiflilerin ülkelerini terk etme
sebepleri aras›nda öncelikli faktörler flöyledir: 99 kifli,
siyasal nedenlerle bask› gördü¤ünü ya da hayatlar›n›n
tehdit alt›nda oldu¤unu beyan etmifltir. Bölgesel ya da
iç savafla ba¤l› nedenlerle ülkelerini terk etti¤ini beyan
eden kifli say›s›, 34’tür. 6 kifli, silahl› gruplar›n
sald›r›lar›ndan dolay› ülkelerini terk ettiklerini
bildirmifllerdir. 10 kifli ise, kendi istekleri d›fl›nda
yersiz-yurtsuz kald›klar›n›, göç etmeye zorland›klar›n›
ya da göç etmek zorunda kald›klar›n› beyan
etmifllerdir. Etnik olarak az›nl›k olmalar› nedeniyle
bask› ya da zulüm gördü¤ünü beyan eden kiflilerin
say›s› 20, dinsel az›nl›k olmalar› nedeniyle bask› ya
da zulüm gördü¤ünü beyan eden kiflilerin say›s› 48,
din de¤ifltirmeleri nedeniyle hayatlar›n›n tehdit alt›na
girdi¤ini beyan eden kiflilerin say›s› 4’tür. Irk
ayr›mc›l›¤› ya da ›rk fark›na dayal› bask› ve zulüm
görmeleri ya da tehdit alt›na girmeleri nedeniyle
ülkelerini terk etmek zorunda kald›¤›n› beyan eden
kifli say›s› 16’d›r; bu kifliler Moritanyal›d›r. Bölgesel
ayr›mc›l›k nedeniyle ülkelerini terk etti¤ini belirten
kiflilerin say›s› 2’dir (Senegal) ve 7 kifli ise, Etiyopya-
Eritre çat›flmas›na ba¤l› olarak, ulusal ayr›mc›l›¤a
maruz kald›klar›n› beyan etmifllerdir. 2 kifli kabile
çat›flmalar› nedeniyle, 1 kifli aile içi çat›flma nedeniyle
ve 1 kifli kad›n olmas› nedeniyle hayatlar›n›n tehdit
alt›nda olabilece¤ini gösteren beyanlarda
bulunmufllard›r. 103 kifli ekonomik göçmen oldu¤unu
beyan etmifltir. Bu kiflilerin önemli bir k›sm›,
üniversite mezunu ya da sporcu olduklar›n› beyan
etmifllerdir Ekonomik göçmen olarak tan›mlanan
kiflilerden baz›lar›, ticaret ya da ifl amac›yla geçici
olarak Türkiye’ye gelmifl ya da Türkiye ile kendi
ülkelerinde sürekli ticaret yapan kiflilerdir. Ayr›ca, 16
kifli ö¤renimlerine devam etmek amac›yla ülkelerini
terk etmifllerdir. 

Afrikal› göçmen ve s›¤›nmac›lar›n Türkiye’deki
durumlar›na ve iltica taleplerine iliflkin bilgiler de
flöyleydi: “Baflvuruculardan çok az›n›n iltica hakk› ya
da mülteci olarak tan›nmak için gerekli prosedürlerle
ilgili bilgisi oldu¤u görülmüfltür. Baflvuruculardan 38
kiflinin BM Mülteciler Yüksek Komiserli¤inde kayd›
vard›r, ayr›ca 2 kifli daha önce BMMYK baflvurusu
yapm›fl ve reddedilmifl, 1 kifli Almanya’da s›¤›nma
baflvurusu yapt›ktan sonra bu ülkeden s›n›rd›fl›
edilmifltir. Baflvurucular›n Derne¤imize verdikleri
bilgilere göre, 1 kifli 1981 y›l›ndan beri Türkiye’dedir;
12 kifli 1994-97, 155 kifli 1998-2000 y›llar›nda ve 120
kifli 2001 y›l›n›n ilk yar›s›nda, 24 kifli 2001 y›l›n›n
ikinci yar›s›nda y›llar›nda Türkiye’ye gelmifltir.
Baflvuru yapanlar›n beyanlar›na göre, 35 kifli
vizesizdir ve 100 kiflinin vizesinin süresi geçmifltir. 42
kiflinin geçerli bir vizesi vard›r. Ayr›ca 66 kiflinin polis
kayd› yoktur ve 12 kiflinin polis kayd› vard›r.”
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Yabanc› tehdidi 

Y. Bülent Peker

Radikal, 13 Ocak 2002

Son y›llarda Türkiye'de uluslararas› göç ve mültecilerle ilgili gazete ve TV haberlerini (özellikle Anadolu Ajans› kaynakl›
haberleri) izleyenler, "Türkiye"nin bu konudaki "ma¤duriyeti" hakk›nda yeterince bilgi edindi. Hükümet kaynakl› bu
haberlerden, Türk yetkililerinin yakalanan "kaçak göçmenler"i s›n›rd›fl› ederek görevini yapt›¤›n› da ö¤reniyoruz. Ayr›ca, AB
‹lerleme Raporu'nda bu konuda yap›lan uyar›lar›n hemen ard›ndan, hükümetin komflu ülkelerle ve Avrupa ülkeleriyle bir dizi
anlaflma yaparak "kaçak göç" sorununu halletmekte oldu¤unu da ö¤reniyoruz. 

Afganlar, Irakl›lar, ‹ranl›lar, Afrikal›lar, Pakistanl›lar, Sri Lankal›lar, Hindistanl›lar, Romanyal›lar, Rus kad›nlar, Bulgarlar,
Çeçenler, Gürcüler ve di¤erleri... Onlar› devletlerinin ad›yla an›yoruz. Onlar›, "sinsice" refaha ve özgürlü¤e kaç›fl yönündeki
"haks›z" çabalar›ndan tan›yoruz.

‹HD ile Türkiye S›¤›nma Hakk› ve Mülteciler Platformu'nu oluflturan birkaç kurulufl, bu alandaki birikim ve güçlerini
birlefltirerek, onlara baflka bir aç›dan, insan haklar› ve insan onuru aç›s›ndan yaklaflmak için ilk ad›mlar› bu y›l att›. Böylece
insan haklar› mücadelesi, insanl›¤›n batakl›¤›nda oldu¤u gibi insan haklar› hukukunun da ucunda yaflayan insanlar üzerine
odaklanma f›rsat› buldu: "gönüllü" göçmenlerin, modern kapitalizmin marjinlerindeki yeni köle ›rk›n›n, modern ticaretin yeni
kölelerinin, mültecilerin, vatans›zlar›n, kendi vatanlar›nda yersiz-yurtsuz b›rak›lan insanlar›n haklar›... 

Asl›nda yabanc›ya karfl› bu ma¤duriyet retori¤i, BM insan haklar›yla ilgili izleme kurulufllar› ve mülteciler ya da göçmenlerle
ilgili uluslararas› hükümetd›fl› kurulufllar›n araflt›rmalar›ndan anlafl›l›yor ki, günümüzde evrensellik kazanm›fl bulunuyor. BM
‹nsan Haklar› Yüksek Komiserli¤i, Uluslararas› Çal›flma Örgütü, Uluslararas› Göç Örgütü ve BM Mülteciler Yüksek
Komiserli¤i'nin A¤ustos ay›nda Güney Afrika'da toplanan Irkç›l›¤a ve Ayr›mc›l›¤a Karfl› Uluslararas› Konferans'ta sunduklar›
bir rapor, Avrupa ülkelerinde "kaçak göçmenler"le ilgili söylemin, Avrupa'n›n "yabanc›" nüfusunun insan haklar›n› reddetmek,
›rkç›l›¤› gizlemek, ayr›mc› politikalar› meflrulaflt›rmak ve yabanc› düflmanl›¤›n› körüklemek amac›yla hükümetler taraf›ndan
üretildi¤ini gösteriyor. Bu politika, hükümetlerin, devletin ekonomik ve sosyal alanlardan çekilmesini, hakim ekonomi
dogmatizminin uygulanmas› sonucunda artan iflsizlik ve yoksullu¤u, kamusal kaynaklar› (halk›n vergilerini) özel sektörü
sübvanse etmek ve uluslararas› (ABD ve Avrupa) sermayenin önündeki engelleri kald›rmak amac›yla kullanma e¤ilimini
meflrulaflt›rma; toplumsal tepkileri hükümetten "yabanc›" olana kayd›rma ifllevlerini görüyor. 

Göçmenler Türkiye ve Polonya'ya 

‹flsizlik ve yoksullaflma sorununun objektif durumlardan m›, yoksa ideolojik tercihlerden mi kaynakland›¤›n›n tart›fl›lamad›¤›
bir ortamda, Avrupa ülkelerinde bu ülkelerin yurttafllar› aras›ndaki iflsizli¤in yüzde 10'un alt›nda, Türkiye gibi ülkelerden
gelenler aras›nda ise yüzde 40'›n üzerinde olmas›n›n aç›kça ayr›mc›l›k oldu¤unu göstermek de mümkün olmuyor. Türkiye
gibi ülkelerden gelenlere, art›k haklar› olan kifliler olarak de¤il de, parazitler olarak bak›ld›¤›nda, bu kiflilerin sosyal haklardan
ve statüden, dolay›s›yla da sesini ç›karma, hakk›n› arama olana¤›ndan yoksun olarak, marjinal ifllerde çok ucuza çal›flt›r›lmas›
mümkün oluyor. 

Bugün Avrupa hükümetlerinin gündeminde, mülteci yükünün Polonya ve Türkiye gibi ülkelere kayd›r›lmas› var. AB, bu yükün
y›k›laca¤› ülkelere maddi ve teknik yard›m yap›yor. Avrupa Mülteciler ve Sürgünler Konseyi'nin bu konudaki araflt›rmalar›,
mültecilerin aday ve di¤er çevre ülkelerde durdurulmas› ya da AB s›n›rlar›na gelmeyi baflaran mültecilerin geçifl yapt›klar› bir
çevre ülkesine geri gönderilmesine yönelik düzenlemelerde, s›n›r güvenli¤i konular›na ayr›lan muazzam AB kaynaklar›na
karfl›n mültecilerin belirlenmesi ya da korunmas› yönündeki düzenlemeler için marjinal kaynaklar ayr›ld›¤›n› gösteriyor. 

fiimdi Türkiye gibi ülkeler, Avrupa kalesinin güvenli¤ini sürekli art›rmak için seferber olmal›, bu programa göre. Sürekli
art›r›lmas›, hem Adriyatik'ten Çin'e kadar (bu abartma de¤il, gerçekten Çin'e kadar) hem de bizzat Avrupa içinde sürekli
tahkim edilmesi gereken bir güvenlik... 

‹nsana körlük 

Bu konudaki haberlerin tipik bir örne¤i olan AA "haber"ine göre, Türkiye'deki bu "yasad›fl›  yabanc› varl›¤›", "sorunun
boyutunu ortaya koyuyor". Habere göre, 2000 y›l›nda 94 bin 514 yabanc› yasad›fl› olarak Türkiye'de bulunduklar› için, 31 bin
399 yabanc› "çeflitli suçlara kar›flt›klar›" için Türkiye'den s›n›rd›fl› edilmifl, 24 bin 502 kifli ise "durumlar›nda ve belgelerinde
görülen eksiklikler" nedeniyle Türkiye s›n›rlar›ndan geri çevrilmifl. 

Tipik bir Türk gazetecisi ya da okuru, baflka sorular›n varolabilece¤ini, sorulabilece¤ini düflünüyor mudur: Peki bu insanlar›n
derdi ne? Neden kaç›yorlar, neden "yasad›fl›" ya da "kaçak"lar? Hangi yasan›n d›fl›ndalar? Peki s›n›rd›fl› edilen bu insanlar›n
kaç› çocuktur, kaç› mültecidir? Türkiye'ye girerken, ç›karken, geri çevrilirken, s›n›rd›fl› edilirken kaç›, neden yaflam›n› yitiriyor?
Hangi "çeflitli suçlara" kar›flm›fllar, nas›l ve neden kar›flm›fllar? Kim ve nas›l yarg›lam›fl da bu karar› vermifl? Yakaland›ktan
sonra nerelerde, hangi koflullarda, ne kadar süre tutuluyorlar?  Ayn› "haber"de, çare de gösterilmifl: "... yakalanan yasad›fl›
göçmenlerin uluslararas› hukuka uygun biçimde, insan haklar›na sayg› gözetilerek h›zl› ve güvenli bir biçimde ülke d›fl›na
ç›kart›lmalar› önem tafl›yor. Türkiye'nin geri kabul anlaflmalar› yapmas›, sadece AB müktesebat›na uyum bak›m›ndan de¤il,
ulusal güvenlik ihtiyaçlar› bak›m›ndan da zorunlu hale geliyor." Haberin dikte ettirilmesinin amac›n›n, uluslararas› kurulufllar
taraf›ndan insani sonuçlar› nedeniyle sürekli elefltirilen mülteci ve göçmenlerin geri gönderilmesine iliflkin anlaflma ve
uygulamalar için kamuoyu deste¤i sa¤lamak, bu amaçla da göçmenlere karfl› düflmanl›¤› besleyecek bir gazetecili¤i harekete
geçirmek (ya da canland›rmak demeli, çünkü Afrikal›lara karfl› bu yeterince yap›ld›) oldu¤u anlafl›l›yor. Zira, Türkiye
hükümetinin elefltirildi¤i baflka bir alana, yani insan kaçakç›l›¤› ve insan ticareti konular›na hiç de¤inilmiyor. 

Bugün Türkiye'de insan kaçakç›lar›n›n eline düflerek her fleyini yitirdikten sonra aylarca, bazen y›llarca gözalt›nda kalan
mülteci ve göçmenler varken, insan tüccarlar›n›n eline düfltükten sonra (istisnai olarak) "operasyonlarda yakalanan" kad›n ve



4.2. GÖÇMEN ve SI⁄INMACILARIN
YAfiAM HAKKI

Bas›na yans›yan haberlere göre, 2001 y›l›nda daha iyi
bir yaflam için yola ç›km›fl Türkiye topra¤›ndan geçen
mülteci adaylar›ndan en az 103 insan bo¤ularak,
vurularak ya da donarak hayat›n› kaybetti. Buna
Afrika ülkelerinden Türkiye’ye gelen en az 3
s›¤›nmac› ya da göçmenin Türkiye ile Yunanistan
aras›nda gidip gelmeye zorland›klar› öldükleri iddias›
ve Aral›k ay›nda Irlanda topra¤›nda ölen 5 TC
vatandafl› eklenirse 100’den fazla insan yaflam›n› bir
y›l içinde yitirdi¤i anlafl›lmaktad›r. 

Israil’den gelip 3 gün Antalya liman›nda bekleyen
Gürcistan band›ral› ‘Pati’ adl› kuru yük gemisi 31
Aral›k 2000 tarihinde saat 07.30’da Antalya
Liman›’ndan yük almadan ayr›ld›ktan 24 saat sonra
Antalya’n›n Kemer Ilçesi’nin Kirifl mevkii aç›klar›nda
kayalara çarparak ikiye ayr›ld›. Gemi mürettebat›ndan
hepsi (10) ve ne zaman al›nd›¤› bilinmeyen
yolculardan 34 kifli kurtuldu. 53'ü Pakistanl›, 15’i
Fasl›, 5’i Bangladeflli toplam 73 mülteciden geriye
kalan 39 kifliden 15 Ocak gününe kadar 21 bütün
halindeki cesedin yan›s›ra, 33 ceset parças› bulundu.
Geminin kaptan› Yunanl› Polizois Gulanis, 2. Kaptan
Alexandr Leontiev, makinistler Athanasios Kontis ve
Lika Blend ile gemi flirketinden 2 kifli “tedbirsizlik
sonucu ölüme neden olmak” suçundan 5 ile 7 Ocak
günlerinde tutukland›lar. 

Bir baflka dram da Edirne’de yafland›. 4 Ocak günü
Edirne’nin merkez ilçesine ba¤l› Büyükismailçe köyü
s›n›rlar›nda donarak öldükleri tahmin edilen Muayyet
Emirabdul ve Luiz Besim adl› Filistinlilerin cesetleri
bulundu. Olayda yakalanan 12 Filistinli mültecinin,
bir hafta önce yasad›fl› yollardan Bulgaristan’a
geçtiklerini ancak, Bulgar polisi taraf›ndan, ayn›
yoldan resmî bir protokol yap›lmadan s›n›r d›fl›
edildiklerini söylediler. 

13 Temmuz günü Hatay’›n Yaylada¤› ilçesi Hisarc›k
köyü yak›nlar›nda jandarmalar›n dur ihtar›na
uymayan bir minibüse atefl aç›lmas› sonucunda,
minibüs sürücüsü Mehmet Altan ve Hindistan uyruklu
Kreyz Ram öldü, M›s›r uyruklu Muhammet Hasan,

Ibrahim fiükrü, Marflit Taha, Abdulvahap Mahmut,
Eflref Süleyman, Hindistan uyruklu Muhammet bin
Haris ve Muhammet Semmin de yaraland›. Hastanede
ayakta tedavi gören yaral›larla Iran uyruklu Fahri
Selim, Feysel Hüseyin, Amcet Dervifl, Fehmi Ismail,
Sudan uyruklu Halit Hasan ve Faysal Babkir ile
Hindistan uyruklu Ajit Simgit gözalt›na al›nd›. ‹HD
Hatay fiubesi, yaral›lar›n tedavilerinin
tamamlanmas›n›n ard›ndan s›n›rd›fl› edildi¤ini; iki
kiflinin ölümüyle ilgili olarak ise, askeri mahkeme
taraf›ndan soruflturma aç›ld›¤›n› bildirdi.

Eylül ay›nda Yunanistan'›n E¤riboz adas› aç›klar›nda
s›¤›nmac›lara ait befl ceset bulundu, 350 s›¤›nmac›,
Yunan sahil güvenlik ekipleri taraf›ndan kurtar›ld›.
Insanlar›n nereden ve nas›l geldi¤i aç›kl›¤a
kavuflmad›, fakat bir yük gemisinden atlad›klar›
tahmin ediliyordu.

19 Eylül günü Italya'n›n Lecce-Bari sahillerinde bir
gemiden denize at›lan Kürt kökenli mültecilerden
Recep Çak›r, Yasin Demirhan, Hüsniye Kaya ve fiirin
Akdar adl› kiflilerin cesetleri bulundu, Murat Mercan
(Bingöl), Yasin Kav (Antep), Sultan Y›lmaz, Ibrahim
Y›lmaz, Türkan Günsu, Helin Köse adl› kiflilerin
cesetlerine ise ulafl›lamad›. Sa¤ kurtulan mültecilerin
birço¤u Arnavutluk üzerinden tekrar Türkiye'ye
gönderildi.

11 Ekim gece yar›s› lastik botla Mu¤la’n›n Akyarlar
köyünden denize aç›lan dört Afgan’a, uluslararas›
sularda bir gemi çarpt›. Devrilen botta bulunan
Afganl›lardan Nesim Zahidi, Ahmet Yusufi ve Habib
Ibrizhimi Sahil Güvenlik botu taraf›ndan kurtar›ld›, Ali
Zahidi ise bulunamad›. Baca¤›n›n parçaland›¤›
ö¤renilen Ibrizhimi, hastanede öldü.

Edirne'de yakalanan Pakistan ve Afganistan uyruklu
65 kifli 5 Kasim günü s›n›r d›fl› edilmek üzere
bindirildikleri otobüsün Istanbul Okmeydani'nda
yavafllamas›n› f›rsat bilerek kaçmak istedi. Iki katl›
otobüsün camlar›n› k›rarak atlayan insanlardan 1'i
bafl›n›n üstüne düflerek yaflam›n› yitirirken, 2 kifli de
yaraland›. 23 Kas›m tarihli bir rapora göre Türkiye-
Iran s›n›r›nda Türkiye’ye kaçak yollardan girmeye
çal›flan 6 kiflinin soguktan donarak öldü. Iran Haber
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çocuklar apar topar (neden apar topar?) s›n›rd›fl› edilirken (yine istisnai olarak) yakalanan insan kaçakç›lar›n›n ve tüccarlar›n›n
nerede oldu¤unu sormaya gerek var m›? Bu tür suç örgütlerinin kurbanlar›na hak arama ya da pervas›z suçlulara karfl› ifade
verme, davalarda tan›k ya da müdahil olma flans› verilmezken (e¤er hayatta kalmay› baflarabildilerse elbet, çünkü uzun süre
gözalt›nda kalmak ya da s›n›rd›fl› edilmek de flanst›r), bu suç örgütlerine karfl› mücadele yalan›na kim inan›r? 

‹nsanl›¤›n d›fl› 

Sorunun özü, insan›n yasad›fl› olmas›nda. Göçmek ve s›¤›nmak amac›yla kendilerine baflka yol b›rak›lmayan kiflilerin, çoluk
çocuklar›yla birlikte tehlikeli yollara düflmesi, hayat›n› ve gelece¤ini riske atmas› nas›l bir dünyada mümkündür? 

Özellikle acil s›¤›nma durumlar›nda baflka bir yolun kalmamas› zaten beklenir; ensesinde cellad›n nefesini hisseden
insanlar›n, sefaretlerin kanun kitab› suratl› memurlar›ndan vize dilenmesini rica etmek, safl›ktan baflka bir fleydir. Ama insan›n
yasad›fl› olmas› sorununu, bu tür tekil durumlardan yola ç›karak anlamak ne kadar mümkün? Kendisi de bir mülteci olan
Hannah Arendt, bu konuda son sözü söylemifl: "‹nsan haklar›ndan esasl› bir flekilde mahrum b›rak›lmak, her fleyden önce ve
her fleyin üstünde, insan›n dünyada bir yerinin olmamas›, bundan mahrum b›rak›lmas›d›r; fikirleri anlaml› ve eylemleri etkin
k›lan, insan›n dünyada bir yerinin olmas›d›r oysa...." 



Ajansi’nin (IRNA) haberinde, ölenlerden ikisinin Riza
Dalai Miran ve Ziyad Dalai Miran adl› Iran
vatandafllar› oldu¤u, 4 Afgan’in kimli¤inin ise
saptanamad›¤› bildirildi.

6 Kas›m tarihinde Mu¤la - Bodrum'un Bitez sahilinde
yabanc› uyruklu 5 s›¤›nmac›n›n ölümüyle ve 12 kiflini
kaybolmas› ile sonuçlanan tekne facias›n›n ard›ndan 7
Kas›m tarihinde bir tekne daha batt›. 1'i Türk 16
yabanc› uyruklu kiflinin bulundu¤u "Performans" isimli
sürat teknesi, su alarak batt›. Mehmet Yokufl (31) adl›
Türk ile 6's› Nijeryal›, 4'ü Sione Leoneli, 1'i Kuzey
Irlandal› ve 1'i kimli¤i belirsiz toplam 13 kifli
bo¤ularak öldü. 3 kifli ise sa¤ olarak kurtulurken, 1
kiflinin kayboldu¤u bildirildi. 

7 Temmuz günü Istanbul’da gözalt›na al›nan en az
200 Afrikal› s›¤›nmac› ve göçmenin 14 Temmuz
gününe kadar gözalt›nda tutulup, “Yunanistan'dan
Türkiye'ye geçifl yapt›klar›na ve gönüllü olarak
Türkiye'den ayr›lmak istediklerine" dair ifadeler
imzalat›ld›ktan sonra Ipsala’ya götürüldükleri ve
Yunanistan s›n›r›nda b›rak›ld›klar› ö¤renildi.
Yunanistan’›n da kabul etmemesi üzerine yeniden
Türkiye’ye dönen bu kiflilerden en az üçünün, Meriç
›rma¤›n›n batakl›k bölgelerinde bo¤ularak öldü¤ü
iddia edildi. Afrikal› s›¤›nmac›lardan baz›lar›n›n da
s›n›rda jandarmalar taraf›ndan gözalt›na al›nd›¤›, bu
kiflilere tecavüz edildi¤i bildirildi. Ancak, bölgede kaç
kiflinin öldü¤ü, kaç›n›n kay›p oldu¤u ve kaç›n›n
Yunanistan ya da Türkiye’de kald›¤› bilinmiyor.

‹HD’nin s›¤›nmac› ve göçmenler konusundaki
Sözcüsü Y. Bülent Peker, ‹HD ‹stanbul fiubesinin
s›n›rbölgesine yapt›¤› araflt›rma gezisinde, bölgenin
askeri bölge olmas› nedeniyle tespit yap›lamad›¤›n›,
A¤ustos ay› bafl›nda bölgeyi tarama izni alan BMMYK
yetkililerinin ise, bir sonuca ulaflamad›¤›n› bildirdi.
Peker, Afrikal› s›¤›nmac› ve göçmenlerden yaklafl›k
120 kiflinin, yerel kiliseler arac›l›¤›yla çeflitli sa¤l›k
kurumlar›na sevkedilerek tedavilerinin yap›ld›¤›n›,
T‹HV ‹stanbul Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
arac›l›¤›yla tecavüz iddias›ndan bulunan üç Etyopyal›
mülteci ile gözalt› koflullar› sonucunda düflük yapan
bir Etyopyal› mültecinin muayene ve tedavilerinin
yap›ld›¤›n› aç›klad›. Peker, s›¤›nmac› ve göçmenlerin
bafllang›çta hukuki yollara baflvurmak istediklerini,
ancak geçerli kimliklerinin olmay›fl› ve güvenlik
kayg›lar› nedeniyle bu baflvurular›n henüz
yap›lamad›¤›n› bildirdi. ‹HD, olaylarla ilgili olarak BM
‹nsan Haklar› kurulufl ve raportörleri ile Avrupa
‹flkenceyi Önleme Komisyonuna bilgi verdi. ‹HD
‹stanbul fiubesi, olaylarla ilgili olarak ‹stanbul ve
‹psala Cumhuriyet Savc›l›klar›na suç duyurusu yapt›.

4.3. AFGAN‹STANLI MÜLTEC‹LER

Mültecilerin dram›na 11 Eylül tarihinde New York'ta
Dünya Ticaret Merkezi'ne yap›lan sald›r›n›n ard›ndan
farkl› bir olgu daha eklendi. ABD'nin sald›r›dan
hemen sonra bafllad›¤› savafl haz›rl›klar› ile birlikte

Afganistan'dan kaçan insan say›s›nda görülür bir art›fl
oldu. Medya taraf›ndan gösterilen ilgiye ra¤men resmi
tutumda bir de¤ifliklik olmad› ve Türkiye topraklar›nda
yakalananlar Afganl›lar da di¤er yabanc› uyruklu
kifliler gibi derhal s›n›rd›fl› edildiler.

Afgan s›¤›nmac›lara Türkiye’de kamp kurulmas›
projesinde somut bir geliflme 2001 y›l›nda yaflanmad›.
Ekim ay›n›n bafl›nda Birleflmifl Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserli¤i (BMMYK/UNHCR), Afganistan’da
bulunan temsilcisi Flipp Grandi arac›l›¤›yla Iran’dan
400 bin Afgan mülteciyi kabul etmesini istedi. Iran’da
halen 2 milyonun üzerinde Afgan mülteci bulundu¤u
tahmin ediliyordu. Iran K›z›lay›’n›n, ülkenin
kuzeydo¤u s›n›r›nda Afganistan topraklar›nda 6
mülteci kamp› kurdu¤u ve 100 bin kifli a¤›rlama
kapasitesine sahip oldu¤u aç›kland›. 

BMMYK Türkiye Bas›n Sözcüsü Metin Çorabat›r, 9
Ekim günü yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda,
Afganistan’daki insani durumun endifle verici
oldu¤unu ve 1.5 milyon Afganl›n›n ABD müdahalesi
sonucu ülkesini terk edebilece¤ini söyledi. Çorabat›r,
Iran ve Irak’›n s›n›rlar›n› kapal› tutmaya devam
etmesine karfl›n müzakerelerin sürdü¤ünü, özellikle
kad›n, çocuk, sakat ve yafll›lar›n s›n›rlardan içeri
al›nmas› konusunda ümitli oldu¤unu ifade etti.
Çorabat›r, “Pakistan ve Iran, halihaz›rda 4 milyona
yak›n mülteci bulunduruyorlar” dedi.1

Cumhuriyet gazetesinde 8 Ekim günü yay›nlanan bir
habere göre yaklafl›k 4 milyon Afgan, olas› ABD
sald›r›s› korkusuyla yollara düfltü. BM Genel Sekreteri
Kofi Annan, Afganistan’dan kaçanlar›n say›s›n›n daha
da artaca¤›n›n hesapland›¤›n› ve bu mültecilerin 6
ayl›k dönemdeki ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için 584
milyon dolara ihtiyaç duyuldu¤unu aç›klad›. 

10 Ekim günü Milliyet gazetesinde yer alan bir baflka
habere göre K›z›lay, Van’in Çald›ran, Özalp ve
Baflkale ilçeleriyle fi›rnak Silopi’de mülteciler için
bar›nma merkezleri kurulmas›n› kararlaflt›rd›. Valilikler
ise bu 4 ana kamptan baflka, Van’in Saray,
Hakkâri’nin Yüsekova, Çukurca ve fiemdinli
ilçelerinde kamplar kurmak için haz›rl›klara bafllad›. 

Savunma Bakanl›¤› taraf›ndan Diyarbak›r, Mardin,
Van, I¤d›r, Kars, Hakkari, fi›rnak valiliklerine
gönderilen yaz›da da s›n›rda gerekli önlemlerin
al›nmas› istendi. Bunun üzerine Köy Hizmetleri Genel
Müdürlü¤ü, Hakkari’nin fiemdinli ilçesi ile Yüksekova
ilçeleri aras›nda yer alan bölgede iki kamp yerinin
aç›lmas› için çal›flma bafllatt›. Kamplarda sa¤l›k
personeli görevlendirilece¤i ve yiyecek stoku
yap›laca¤› bildirildi. Bu arada Iran, Irak ve Suriye
s›n›r›nda bulunan karakol ve seyyar taburlara takviye
personel ve araç gereç gönderildi¤i de ö¤renildi.
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1 Ayr›nt›lar için UNHCR Türkiye temsilcili¤inin sitesi
http:/www.un.org.tr/unhcr/ ziyaret edebilir.
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27 Temmuz 2001

AFRIKALI GÖÇMEN VE MÜLTECI BAfiVURULARI ÖN DE⁄ERLENDIRME RAPORU

Insan Haklar› Derne¤i

Bir devletin insan haklar› konusundaki tutumunun nihai göstergesi, göçmenlere ve mültecilere yap›lan muamele ve onlar›n
insan haklar›n›n ne ölçüde korundu¤udur. 

Iddia Edilen Olgular

Derne¤imize ulaflan bilgilere ve görüflme yap›lan s›¤›nmac› ve göçmenlerin iddialar›na göre, 7 Temmuz günü Istanbul’da en
az 300 Afrikal› göçmen ve mülteci polis taraf›ndan gözalt›na al›nm›fl, 13 ve 14 Temmuz gününe kadar bu kifliler gözalt›nda
tutulmufltur. 

1. Bu kiflilerin gözalt›na al›nmas›nda tek ölçüt, renkleri olmufl; gözalt›na al›nan kiflilere ülkelerini terk etme ve Türkiye’de
bulunma nedenleri sorulmam›fl; Türkiye’de yasal olarak bulunup bulunmad›klar› tespit edilmemifltir. Gözalt›na al›nma
nedenleri aç›klanmam›fl, hiçbir suçlama getirilmemifltir.

2. Al›nan bilgilere göre, gözalt›nda bulunan kiflilere, gere¤i gibi yiyecek, içecek ve hijyen koflullar› sa¤lanmam›fl; hasta olan
kiflilere t›bbi bak›m yap›lmam›flt›r. Ayr›ca, bu kifliler, kalabal›k hücrelerde en az 6 gün toplu gözalt›nda tutulmufllard›r. Gözalt›
koflullar› ve özellikle temiz içme suyundan yoksun kalmalar› sonucunda, gözalt›nda tutulan kifliler, özellikle kad›nlar,
hastalanm›fllard›r.

3. Gözalt›na al›nan kiflilere, “Yunanistan’dan Türkiye’ye geçifl yapt›klar›na ve gönüllü olarak Türkiye’den ayr›lmak
istediklerine” dair ifadeler imzalat›lm›flt›r. Bu ifadeyi imzalamayan 7 kiflinin hala gözalt›nda tutuldu¤u ve ifadeleri
imzalamad›klar› sürece gözalt›nda kalacaklar›; pasaportlar›nda Türkiye vizesi olanlar›n vizelerinin y›rt›ld›¤› ö¤renilmifltir.

4. Ifadeleri imzalayan 205 ila 290 Afrikal› göçmen ve mültecinin, otobüslerle Yunanistan s›n›r›nda bulunan Ipsala bölgesine
götürüldü¤ü ve burada yiyecek ve içeceksiz b›rak›ld›klar›, ancak bu kiflilerin Yunanistan taraf›ndan da kabul edilmedi¤i,
Yunan s›n›r polisi taraf›ndan bir gün gözalt›nda tutulduktan sonra geri gönderildikleri; baz›lar›n›n kötü koflullarda halen ayn›
bölgede bekletildikleri ö¤renilmifltir.

5. Ipsala bölgesine b›rak›lan Afrikal› göçmen ve mültecilerin ilkin s›n›r bölgesinde bulunan jandarmalar taraf›ndan gözalt›na
al›nd›klar›; bu s›rada en az 3 mülteci kad›n›n tecavüze u¤rad›klar›; jandarman›n bu kiflilere Yunan taraf›na geçme emri verdi¤i
ve geri dönmeleri halinde öldürmekle tehdit etti¤i; Yunan ve Türk taraf› aras›nda defalarca gelip gitmek zorunda b›rak›lan
göçmenlerden 3 kiflinin bo¤ularak ölmüfl olabilece¤i iddia edilmektedir. Bu iddialar derhal aç›kl›¤a kavuflturulmal›d›r.

6. Halen gözalt›nda tutulan 7 Afrikal› mültecinin durumunu ö¤renmek ve hukuk yard›m› sa¤lamak üzere 18 Temmuz günü
Yabanc›lar fiubesine giden Istanbul fiube Baflkan›m›z Avukat Eren Keskin’e, yasalara ayk›r› olarak, görüflme izni verilmemifltir.

Baflvurular

IHD Istanbul fiubesine, 20-26 Temmuz tarihleri aras›nda yap›lan 123 baflvurunun incelenmesinde, afla¤›daki sonuçlara
var›lm›flt›r:

Baflvuruculardan 56 kifli Nijerya, 21 kifli Etyopya, 13 kifli Sierra Leone, 10 kifli Gana, 7 kifli Kenya, 6 kifli Zaire, 2 kifli Ruanda,
2 kifli Tanzanya, 2 kifli Güney Afrika, 1 kifli Togo, 1 kifli Liberya ve 1 kifli Kanada yurttafl› olduklar›n› beyan etmifltir.

3 kifli tecavüz iddias›nda bulunmufl, TIHV Istanbul Temsilcili¤ine sevk edilmifller; tan›k ifadeleri al›nm›flt›r.

17 kifli cinsel taciz iddias›nda bulunmufltur; tan›k ifadeleri al›nacakt›r. 1 kifli, gözalt›na al›nd›¤› s›rada hamile oldu¤unu, açl›k
ve tuvaletten su içmesi sonucunda sa¤l›¤›n›n bozuldu¤unu ve serbest b›rak›lmas›n›n hemen ard›ndan düflük yapt›¤›n›
belirtmifl; sa¤l›k yard›m› bafllat›lm›flt›r. 123 kifli kötü muamele iddias›nda bulunmaktad›r. 123 kifli usulsuz göziddias›nda
bulunmaktad›r. 112 kifli usulsüz s›n›rd›fl› ifllemi iddias›nda bulunmaktad›r. 116 kifli pasaportlar›na el kondu¤unu, viza
sayfalar›n›n y›rt›ld›¤›n› ve/veya Meriç nehrinde kimlik belgelerini kaybettiklerini beyan etmektedir. 84 kifli mülkiyet hakk›
ihlali iddias›nda bulunmufltur. En az 28 kiflinin durumunda, Mültecilerin Statüsüne Iliflkin Sözleflmeye uygun usuller
uygulanmam›flt›r. fiubemize baflvurular devam etmektedir.

De¤erlendirme

Komisyonumuzun de¤erlendirmesine göre, gözalt›na al›narak s›n›rd›fl› edilen kiflilerin büyük ço¤unlu¤u, geldikleri ülkeler
itibar›yle mülteci olabilecekleri anlafl›lmaktad›r. Esasen, Derne¤imize yap›lan baflvurulardan, bu kiflilerin ülkelerinden siyasal
ya da etnik ayr›mc›l›k, insan hayat›n› tehdit eden yayg›n fliddet olaylar› ve silahl› gruplar›n sald›r›lar›na karfl› korunma
olanaklar› olmamas› gibi nedenlerle ülkelerini terk ettikleri; ancak iltica prosedürleriyle ilgili bilgi sahibi olmad›klar› için
gerekli baflvurular› yapmad›klar› anlafl›lmaktad›r. Derne¤imiz, baflvuran kiflileri, gerekli prosedürü yerine getirmeleri için BM
Mülteciler Yüksek Komiserli¤ine yönlendirmektedir. 

Öte yandan, Türkiye’de statüleri ne olursa olsun, bu kiflilerin gözalt›na al›nma biçimi, gözalt› koflullar› ve flu anda içinde
bulunduklar› anlafl›lan kötü koflullar, bizlerde derin kayg› uyand›rmaktad›r. Edinilen bilgiler, Avrupa Iflkenceyi Önleme
Komitesinin 1997 y›l›nda Istanbul Emniyet Müdürlü¤ü Yabanc›lar fiubesinde yapt›¤› denetlemeler dolay›s›yla yapt›¤› acil
aç›klamada belirtilen gözalt› koflullar›n›n pek de¤iflmedi¤i kayg›s›n› uyand›rmaktad›r. 

Bu kiflilerin gözalt›na al›nd›¤› “operasyon”da gözalt›na al›nmalar›n›n tek ölçütünü renkleri oluflturmufltur. Uluslararas›
Sözleflmelerde, ›rk ayr›mc›l›¤› konusunun son derece hassas bir konu olarak düzenlendi¤i dikkate al›nd›¤›nda, belirli bir ›rka
mensup kiflilerin, topluca gözalt›na al›nmas›n›n, ›rk ayr›mc›l›¤› konusunda kuflkular uyand›raca¤› da gözönünde
bulundurulmal›d›r. 
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Genel olarak gerek yetkililerin gerekse bas›n›n Türkiye’de bulunan yabanc›larla ve özellikle de Afrikal› göçmen ve
mültecilerle ilgili kulland›¤› söylemin, Türkiye’de yabanc› düflman› ve ›rkç› e¤ilimleri güçlendirmekte, bu da güvenlik
güçlerine yans›makta oldu¤unu gözlemlemekteyiz. Türkiye, ne etnik bak›mdan ne de renk bak›m›ndan homojen bir ülke
de¤ildir ve olmamal›d›r. Hiçbir insan, renginden dolay› “istenmeyen misafir” olarak görülemez; Türkiye halk›n›n güvenlik
birimlerinden böyle bir talebi yoktur. 

Ülkelerinden hayatlar›n› ve çocuklar›n›n gelece¤ini kurtarmak için ayr›lmak zorunda kalan insanlar›n, en az›ndan
misafirperverlikle karfl›laflma hakk›, insanl›¤›n köklü bir gelene¤idir.

Bir devletin insan haklar› konusundaki tutumunun nihai göstergesi, göçmenlere ve mültecilere yap›lan muamele ve onlar›n
insan haklar›n›n ne ölçüde korundu¤udur. 

Ayr›ca, her ne kadar Türkiye Mültecilerin Statüsüne Dair Sözleflmeyi co¤rafi s›n›rlama getirerek imzalam›fl ise de, bu çekince,
yaln›zca Avrupa d›fl›ndaki k›talardan gelen kiflilere mültecilik statüsü tan›n›p tan›nmamas›yla ilgilidir. Yoksa, baflka ülkelerden
mülteci statüsü almak isteyen kiflilerin geçici sürelerle Türkiye’de kalmalar›na ve onlara bu süre içinde insani koflullar
sa¤lanmas›na engel de¤ildir. Avrupa d›fl›ndaki ülkelerden de gelseler, mültecilere yönelik tutum ve muamelelere iliflkin
Sözleflmede belirtilen genel ilkeler, Türkiye için de geçerlidir.

Kald›ki, Türkiye’nin uluslararas› insan haklar› hukuku, özellikle de Avrupa Insan Haklar› Sözleflmesi ve Avrupa Iflkenceyi
Önleme Sözleflmesi alt›ndaki yükümlülükleri, hükümete Türkiye’de bulunan herkes için sorumluluklar ve yasaklar getirir. 

Derne¤imiz, bu soruna Türkiye yarg›s›nda çözüm bulamamas› halinde, Avrupa Insan Haklar› Mahkemesine ve di¤er
uluslararas› insan haklar› mekanizmalar›na baflvurma zorunlulu¤unu duyacakt›r.

Özellikle bu kiflilerin uluslararas› hukuka ayk›r› bir flekilde ve her hangi bir itiraz hakk› tan›nmaks›z›n, istekleri d›fl›nda
Yunanistan s›n›r›na b›rak›lmalar›, besin ve içme suyundan yoksun b›rak›lmalar›, hukuksal olarak ve insani aç›dan kabul
edilemez. S›n›rd›fl› etme uygulamalar›, belirli kurallar dahilinde ve bütün idari ifllemlerin yarg› denetimine aç›k olmas› ilkesi
ihmal edilmeksizin yap›lmal›; insan yaflam›n› tehdit eden ve insan onuruna ayk›r› ifllem yap›lmamal›d›r. Ne yaz›k ki,
ülkemizde pek çok kifli “kaçak göçmen” olduklar› iddias›yla gözalt›na al›nmakta, gerek ulusal gerekse uluslararas› hukukun
onlara tan›d›¤› olanaklar kulland›r›lmadan s›n›rd›fl› edilmektedir. Bu uygulamalar, yerel güvenlik birimlerinin takdiri dahilinde
yap›lmakta ve hem siyasal denetimin hem de yarg› denetiminin d›fl›nda kalan bir alan oluflturmaktad›r.

Son olarak, insan haklar› aktivistlerinin, insan haklar› ihlallerinin söz konusu olabilece¤i durumlar hakk›nda yerinde inceleme
yapmas›na olanak sa¤lanmas›, uluslararas› insan haklar› hukukunun ve Avrupa hukukunun bir kural›d›r. Ayr›ca, avukatlar›n
gözalt›nda bulunan kiflilerle görüflmesi engellenemez. Bu hukuksuz uygulamay› k›n›yoruz. S›n›r bölgesinde aç ve susuz,
kaderleri belirsiz, her türlü tehlikeye aç›k olarak bekletilen bu insanlara insani yard›m ulaflt›r›lmas› ve durumlar›n›n derhal
aç›kl›¤a kavuflturulmas› ça¤r›s›nda bulunuyoruz. Derne¤imizin bu konuda yapaca¤› çal›flmalar›n engellenmemesini talep
ediyoruz.

Göçmen ve mültecilere iliflkin olarak yaflanan bu son olay, hükümetin Türkiye’de bulunan, üçüncü bir ülkeye yerlefltirilmek
için bekleyen ya da Türkiye üzerinden üçüncü bir ülkeye geçifl yapmak isteyen kiflilere yönelik “kaçak göçmen”
operasyonlar›n›n son bir örne¤idir. Komisyonumuz, “insan kaçakç›l›¤›” sorununun iltica hakk›n› engelleyen uygulamalardan
ba¤›ms›z olmad›¤› görüflünü bu vesileyle ifade etmekte ve bu konudaki raporunu yak›n bir zamanda kamuoyuna
aç›klayaca¤›n› bildirmektedir. 

Burada sorun, “kaçak göçmen”lere ve mültecilere yönelik uygulama ve düzenlemelerin insan haklar›na ayk›r› olmas›d›r.
Derne¤imiz, bu uygulama ve düzenlemelerin derhal insan haklar› standartlar›na dayal› olarak ele al›nmas›n› ve yeniden
yap›land›r›lmas›n› talep etmektedir. 

Türkiye-Yunanistan s›n›r›nda bulunan Afrikal› göçmenlerin tamam›, hiçbir ülkenin korumas› alt›nda bulunmad›klar›ndan,
yurttafl› olduklar› ülkelere dönüp dönemeyecekleri, o ülkenin korumas›ndan yararlan›p yararlanamayacaklar› aç›kl›¤a
kavuflturulmad›¤› sürece, Derne¤imiz aç›s›ndan mültecilerle ayn› konumdad›rlar. 

Talepler

1. Türkiye ve Yunanistan yetkilileri, s›n›r bölgesinde araflt›rma ve kurtarma çal›flmalar› yap›lmas›; insani yard›m yap›lmas› için
izin vermeli, bu konuda derhal aç›klama yapmal›d›r. Arazinin batakl›k olmas› ve Yunanistan taraf›ndan may›nl› bölgenin
olmas›, kayg›lar›m›z› artt›rmaktad›r. Derne¤imiz, Afete Karfl› Sivil Yard›m Derne¤i ile iflbirli¤i içinde, bu tür bir çal›flman›n ön
haz›rl›klar›n› yapm›fl; ancak bölgeye yap›lan keflif gezisinde, bölgenin askeri bölge olmas› nedeniyle operasyon
yap›lamayaca¤› görülmüfltür.

2. Kötü muamele, cinsel taciz, tecavüz, gözalt› kurallar›n›n ihlali, mülkiyet hakk› ihlali ve pasaport ihlali konular›ndaki
flikayetler, derhal etkin olarak soruflturulmal›d›r. Derne¤imiz, baflvuru yapan kiflilere bu konularda hukuksal yard›m sa¤lamak
için haz›rl›k yapmaktad›r.

3. Söz konusu uygulamalara maruz kalan ve travma yaflam›fl bulunan; hukuksal ve t›bbi ifllemleri süren kiflilerin gözalt›na
al›nmas› ve s›n›rd›fl› edilmesine karfl› önlem al›nmal›d›r.

4. Türkiye’deki yasal durumlar› belirsizli¤e düflmüfl bulunan kiflilerin yasal statüleri konusunda geçici bir çözüm getirilmelidir.

5. Ma¤dur kiflilere insani yard›m yap›lmas› konusunda çal›flmalar yap›lmal›d›r.



4.4. ANLAfiMALAR ve ÖNLEMLER

Türkiye’de s›¤›nmac› ve göçmen trafi¤ine karfl›
önlemler, yakalanan kiflilerin gözalt›na al›narak
s›n›rd›fl› eilmesinden ibaret kald›. ‹nsan haklr›
kurulufllar›, özellikle yakalanan kiflilerin s›¤›nma
hakk›na iliflkin prosedürlerin d›fl›nda b›rak›lmas› ve
uzun süre gözalt›nda tutulmalar› konusunda elefltiriler
getirdiler. Örne¤in ‹HD, Kas›m ay›nda Hatay ilinde
yapt›¤› bir araflt›rmada, burada 29 s›¤›nmac› ve
göçmenin yaklafl›k 3 ayd›r gözalt›nda tutuldu¤unu,
Türkiye ile Suriye yetkilileri içinde 2001 y›l›nda
yap›lan düzenleme gere¤ince Türk yetkilileri kimlik
belgesi olmayan kiflileri Suriye’ye geri gönderemedi¤i
için bu kiflilerin durumunun belirsiz oldu¤unu
aç›klad›.

Türkiye ve komflu ülkeler, “insan kaçakç›l›¤›”
konusunda çeflitli önlemler gelifltirdiler; fakat
s›¤›nmac› ve göçmenlerin insan haklar› ve s›¤›nma
hakk›n›n korunmas› konusunda bir çabalar›n›n
olmamas›, insan haklar› kurulufllar› taraf›ndan
elefltirilmeye devam etti. 

Yunanistan'›n Istanköy Sahil Güvenlik Komutan› ve
Liman Baflkan› Yüzbafl› Yannis Argenio Kas›m ay›nda
iki ülkenin D›fliflleri Bakanlar› Ismail Cem ile Yorgo
Papandreu aras›nda yap›lan görüflmelerde s›n›r
ihlalleri konusunda iflbirli¤i için anlaflmaya var›ld›¤›n›
belirtti. Argenio, flöyle konufltu: 

“Son 2 y›lda 2 binden fazla kaçak yakalad›k. Istanköy
Adas› kaçaklar›n kulland›¤› teknelerin mezarl›¤› haline
geldi. Sahillerimizde en az 70 tekne var. Istanköy
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Hatay’da S›¤›nmac› ve Göçmenler
‹HD, Kas›m 2001
(...) Gözlemler
1. Antakya nezarethanelerinde bulunan “yasad›fl› göçmen”ler, 19 Eylül gününden beri özgürlüklerinden yoksundur. Bu
nezarethanede ve di¤er karakollarda bulunan kiflilerin yemek ve giyim gibi ihtiyaçlar›, kendi aralar›nda toplanan ve daha
sonra polis memurlar›n›n aralar›nda toplad›klar› paralar›n yan› s›ra Polis Misafirhanesinden getirtilen yemeklerle
karfl›lanmaktad›r. Ancak havaland›rma gibi bir olanak olmad›¤› gibi, telefon etme olana¤› da nadiren ve k›s›tl› olarak vard›r. 
2. Emniyet görevlileri bu kiflilere her ne kadar konuk gözüyle bakmakta iseler de, Avrupa ‹flkenceyi Önleme Komitesi kararlar›
›fl›¤›nda de¤erlendirildi¤inde, teknik aç›dan uzun süreli gözalt›nda bulunmaktad›rlar ve Emniyet görevlilerinin de belirtti¤i
gibi, insanl›kd›fl› koflullarda yaflamlar›n› sürdürmektedirler.
3. Görüflülen bütün kifliler, geçerli kimlik belgelerinden yoksundurlar. Nezarethanede tutulmalar›n›n temel gerekçesinin bu
durum oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
4. S›¤›nmac›lar›n çok uzun bir yolculuk yaparak Türkiye’ye gelmelerinde ve s›¤›nma baflvurusu yapabilecekleri pek çok
ülkeden geçmelerinde, yanl›fl bilgilendirilmeleri ve prosedürleri bilmemelerinin etkin oldu¤u gözlemlenmifltir.
5. Görüflülen bütün kifliler, ülkelerine geri dönmeyi istemediklerini, yaln›zca Türkiye’de serbest b›rak›lmay› istediklerini
belirtmifllerdir. Sudan d›fl›nda Afrika ülkelerinden gelen kifliler, BMMYK’ye baflvuru flans›n›n verilmesini talep etmifllerdir. 
6. Prosedür konusunda bilgisi olmayan bu kiflilerle geçici s›¤›nma yönünden görüflme yap›lmas› ve BMMYK’ye sevkedilmeleri
mümkün oldu¤u halde, 10 günlük baflvuru süresinin geçmesiyle ilgili yanl›fl anlama ve usule iliflkin problemin esasa iliflkin
talebe engel teflkil etmesi yönündeki yerleflik uygulama, söz konusu ifllemin yap›lmas›n› engellemektedir.
7. Bu alanda yap›lan e¤itim çal›flmalar›nda ve yay›mlanan genelgelerde, Mültecilerin Statüsüne Dair 1951 Cenevre
Sözleflmesi, Mülteci Statüsünün Belirlenmesine Dair BMMYK Elkitab› ve BMMYK Yürütme Komitesi tavsiyeleri, Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi kararlar› ve Türkiye ‹dari Mahkemeleri kararlar› gibi kaynaklardan yararlan›lmad›¤›; kiflileri tehlike alt›nda
bulunabilecekleri ülkelere geri göndermeme ve usule iliflkin engellerin s›¤›nman›n önünde engel teflkil etmemesi gibi
ba¤lay›c› sözleflmeler ve uluslararas› örf hukuku kurallar›n›n yeterince korunamad›¤› görülmüfltür. (...)
Sonuçlar
Yasad›fl› göçmen ve s›¤›nmac›larla ilgili bütün sorumluluklar›n, gerekli altyap› ve di¤er olanaklar sa¤lanmadan, tamamen
güvenlik güçlerine ve özellikle de Emniyet teflkilat›na b›rak›lmas›n›n; bu alandaki yasal ve mevzuat aç›s›ndan belirsizliklerin
insan haklar›n›n korunmas› aç›s›ndan yaratt›¤› olumsuz durumlar bu olayda da görülmüfltür.
Polis memurlar›n›n, baflka pek çok yerde oldu¤u gibi Hatay’da da, sorunlara insani aç›dan yaklaflmakta ve durumun
kendilerine dayatt›¤› insani sorunlara geçici çözümler bulmakta oldu¤u gözlemlenmifltir. Ancak özellikle mevzuat alan›ndaki
boflluklar, ba¤lay›c› uluslararas› insan haklar› hukuku aç›s›ndan vahim eksiklikler ve yanl›fll›klar söz konusudur.
BMMYK ve uluslararas› insan haklar› kurulufllar›n›n yan› s›ra ‹HD’nin iltica hakk›na iliflkin ilkelerinde de belirtti¤i gibi,
özellikle s›¤›nmac› ve mültecilerin muhatab›, güvenlik güçleri de¤il, her aflamada tam yetkili ve donan›ml›, sorun alan›na
insan haklar› yükümlülükleri ve hukukun üstünlü¤ü aç›s›ndan bakan merkezi bir kurulufl olmal›d›r. 
Yasad›fl› ya da düzensiz göçmenler aras›nda da s›¤›nmac› ve mülteciler bulunmaktad›r. Özellikle s›¤›nmac› ve mültecilerin
saptanarak yetkili mercilere yönlendirilmeleri, Türkiye mevzuat›nda da geçerli olan önemli bir kurald›r.
S›¤›nma hakk›n›n korunmas› aç›s›ndan önemli kurallardan biri, kiflilerin usule iliflkin eksiklik ya da hatalar›n›n s›¤›nma hakk›n›
ortadan kald›rmamas›d›r. Usule iliflkin hatalar nedeniyle kiflilerin s›¤›nma prosedürüne eriflimlerinin engellenmesi, insan
haklar›n›n korunmas› aç›s›ndan mutlak bir ilke olan geri gönderme yasa¤›na ayk›r›d›r. 
Fakat burada hatan›n, Emniyet yetkililerinin ve memurlar›n›n uygulamas›ndan de¤il, sistematik bir pratikten kaynakland›¤›
anlafl›lmaktad›r. Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi ve Ankara ‹dare Mahkemeleri, süre k›s›tlamas›n›n s›¤›nma hakk›n›n özünü
ortadan kald›rd›¤› bu türden idari ifllemlere karfl› ihtiyari tedbir/yürütmeyi durdurma kararlar› vermifltir. Bu kararlar›n mevzuata
ve uygulamaya iliflkin genelgelere de yans›t›lmas›, anayasal bir ilke olan hukukun üstünlü¤ünün gere¤idir.
Nezarethanelerde bulunan s›¤›nmac› ve göçmenler aç›s›ndan, bu kiflilerin nezarethane d›fl›ndaki, uluslar aras› standartlara
uygun koflullarda bulundurulmas›; özellikle de aileleri, hukuk yard›m› sa¤layabilecek avukatlar, insan haklar› kurulufllar› ve
BM Mülteciler Yüksek Komiserli¤i ile istediklerinde irtibat kurma ya da görüflme olana¤› sa¤lanmas› gerekmektedir. Emniyet



hapisanesinde de 25 Türk tutuklu. Insan kaçakç›l›¤›
nedeniyle yakalananlara 1-3 y›l aras› hapis ve
kaç›rd›klar› insan bafl›na 1 milyon Drahmi para cezas›
uyguluyoruz.” 

BMMYK, Türkiye ile Yunanistan aras›nda “kaçak göç”
konusunda yap›lan ve ilk kez 21 Kas›mda bir tekneyle
Yunanistan’a geçmeye çal›flan 42 s›¤›nmac› ve
göçmenin Türkiye’ye geri gönderilerek Türkiye
güvenlik güçlerince gözalt›na al›nmas› olay›nda
kullan›lan Protokolü, temel haklar› güvence alt›na
almad›¤› gerekçesiyle elefltirdi. BMMYK yetkilileri,
muhtemel mültecilerin, s›¤›nma gereksinimleri
konusunda bilgi al›nmaks›z›n Türkiye’ye girifl
yapt›klar› ülkeye geri gönderilmelerini öngören bu
anlaflman›n, 1951 Cenevre Sözleflmesine ayk›r›
oldu¤unu belirtti. BMMYK, Türk ve Elen otoritelerini,
Protokole s›¤›nmac› ve göçmenlerin uluslararas›
hukuktan kaynaklan haklar›n› güvence alt›na alacak
bir ek yapmaya davet etti. Af Örgütü Yunanistan
fiubesi de, Elen yetkililerinin söz konusu teknede
bulunan kiflilerin s›¤›nmac› olup olmad›klar›n›
incelemeden Türk güvenlik güçlerine teslim
edilmesini k›nad›.

Kas›m ay›n›n sonuna do¤ru Bodrum Kaymakaml›¤›,
‘Ölümüne kaç›fl’ organizasyonlar›n›n, DGM'lik suç
kapsam›na al›nmas› için Içiflleri Bakanl›¤›'na
baflvurdu. Konuya iliflkin habere göre Ege k›y›lar›ndan
Avrupa'ya insan kaçakç›l›¤›, y›ll›k rant› 30 milyon
dolarl›k (45 trilyon lira) bir sektör yaratt›. Ege'den
insan ticareti yapanlar, özellikle Mu¤la'n›n
Bodrum'un Turgutreis, Akyarlar, Bala, Bitez ve
Gümbet koylar›n› kullanmakatd›r. Akyarlar Köyü'nün

Hüseyin Burnu Mevkii ile Istanköy'ün Kumburnu
Mevkii aras›ndaki 2 millik mesafe, bir bal›kç›
teknesiyle 20, rüzgar sörfüyle 15 dakikada afl›labiliyor.
Didim, Akbük, Güllük, Güvercinlik, Ören ve Datça
ise uzakl›¤› nedeniyle 2'nci s›rada tercih ediliyor.
Jandarma, polis ve Sahil Güvenlik Komutanl›¤›'ndan
edinilen bilgilere göre Bodrum'dan Yunanistan'a son
5 y›lda yaklafl›k 40 bin kaçak geçti. Iki yakada 2 y›lda
6 bin kaçak yakalan›p s›n›rd›fl› edildi. Yine son 2 y›lda
100'e yak›n kifli bo¤ulup yaflam›n› yitirdi, 40 kadar
mülteci de kayboldu. 

Izmir polisinin Emniyet Genel Müdürlü¤ü için
haz›rlad›¤› ve Aral›k ay›nda sundu¤u rapora göre,
Türk karasular›nda 2001 y›l›n›n 9 ayl›k bölümünde 2
bin 565 kifli yasad›fl› yollardan baflka bir ülkeye
gitmeye çal›fl›rken yakaland›. Yakalananlar›n
864’ünün Türk, 686’s›n›n Irak, 478’inin Afganistan,
122’sinin Filistin, 94’ünün Iran ve 89’unun da
Pakistan uyruklu oldu¤u belirlendi. Kaçak insan
pazar›n›n güzergah› üzerindeki A¤r›’da, insan
tüccarlar›na karfl› aral›ks›z operasyonlar düzenleyen Il
Emniyet Müdürü Ahmet Pek, insan ticaretini
cayd›racak yasal düzenlemelerin yap›larak bu suçun
önüne geçilebilece¤ini söyledi. 

Türkiye’ye, ço¤unlukla Hakkâri, Van, Hatay, A¤r› ve
I¤d›r illerinden giren kaçaklar, Ege Bölgesi’ni geçifl
noktas› olarak kullan›yorlar. Türkiye’ye daha çok,
Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u, Pakistan, Bangladefl,
Afganistan, Kuzey Irak ve Iran ile Afrika ülkelerinden
insanlar, yasad›fl› yollardan geliyor. Türkiye'yi geçifl
bölgesi olarak kullanan s›¤›nmac›lar, Almanya,
Belçika, Fransa, Hollanda, Italya ve Yunanistan’a
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yetkililerinin ve memurlar›n›n insani görevlerini yerine getirdikleri, hatta bu durumda ma¤dur olduklar› gözlemlenmekle
beraber, hükümetin bu olayda Avrupa ‹flkenceyi Önleme Komitesi standartlar›na ayk›r› bir uygulama içinde oldu¤u
görülmektedir.
Bu sorunlar›n giderilmesi amac›yla bir Koruma Merkezi haz›rlanmas›, olumlu ve önemli bir geliflmedir. Fakat bu merkezde
bar›nd›r›lacak göçmen ve s›¤›nmac›lar›n d›fl dünyadan tecrit edilmemesi, insan haklar› ve insani yard›m kurulufllar› ile BM
Mülteciler Yüksek Komiserli¤i ile irtibatlar›n›n, özellikle de s›¤›nma taleplerinin olmas› halinde s›¤›nma prosedürüne
eriflimlerinin güvence alt›na al›nmas› temel bir gerekliliktir.
Yaflam›n› yitiren ve yaralanan s›¤›nmac› ve göçmenler aç›s›ndan, bu konuda yap›lmakta olan soruflturmada yarg›s›z infaz
kuflkusu uyand›ran olaylara iliflkin uluslararas› standartlar›n iflletilmesi gereklidir. Özellikle yaralanan kiflilerin ve ayn› grupta
bulunan kiflilerin ifadeleri, bu davada temel kan›t durumundad›r. Bu kiflilerin dava sonuçlanmadan s›n›rd›fl› edilmeleri,
düzgün bir yarg›lama aç›s›ndan kayg› uyand›r›c› bir durumdur. Derne¤imiz, bu kiflilere ulaflmak ve onlar ad›na davaya
müdahil olmak için gerekli çabay› gösterecektir. Kayg›lar›n giderilmesi aç›s›ndan, davan›n seyrinin insan haklar› ve hukuk
kurulufllar› ile kamuoyuna aç›k olaca¤›n› umuyoruz.
Uluslararas› göçmenler ile s›¤›nmac› ve mültecilerin insan haklar›n›n korunmas› aç›s›ndan, insan kaçakç›l›¤› günümüzdeki
önemli sorun alanlar›ndan birini oluflturmaktad›r. Uluslararas› enstrümanlarla güvence alt›na al›nm›fl bulunan temel haklar
olan seyahat hakk›na ve s›¤›nma hakk›na yönelik k›s›tlay›c›, engelleyici ve cayd›r›c› önlemler, insan kaçakç›l›¤›n›n
yayg›nlaflmas›na; çok say›da kiflinin insan kaçakç›lar›n›n elinde ma¤dur olmas›na ve yaflam›n› yitirmesine neden olmaktad›r.
Bu durum, insan ticaretine ve kölecili¤in di¤er yeni biçimlerine de elveriflli bir zemin haz›rlamaktad›r.
‹nsan kaçakç›l›¤› yapan suç örgütlerinin kazanç h›rs›yla insan hayat›n› tehlikeye sokmalar›na karfl›l›k, açl›ktan ve zulümden
kaçan insanlar›n bu suç örgütlerinden baflka çare bulamad›klar› bir global durumun ortadan kald›r›lmas›, uluslar› sistemin,
özellikle de bu ülkelerdeki yoksullaflma ve zulümde belirleyici rolü olan ABD ve AB devletlerinin görevidir. Türkiye hükümeti
dahil bölge hükümetleri ise, bu tür suç örgütlerini ortadan kald›racak ve faaliyetlerini engelleyecek, gerekti¤i flekilde
cezaland›racak düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. ‹nsan kaçakç›l›¤›n›n ma¤durlar›, yaln›zca bu yollara baflvurarak umut
aramaktan baflka çaresi kalmayan insanlard›r.
Antakya’da sürmekte olan davan›n, insan haklar› standartlar›na uygun koflullarda, insan kaçakç›l›¤›n›n önlenmesine iliflkin
uluslararas› düzenlemeler göz önünde bulundurularak sürdürülmesini umuyoruz. Derne¤imiz, ma¤durlar›n davaya müdahil
olarak kat›lmas› için gereken çal›flmalar› yapacakt›r.



gitmeye çal›fl›yor. Mültecilerin yar›s›na yak›n›n›n
yakalanmadan yurtd›fl›na ç›kmay› baflard›¤›n› bildiren
yetkililer, insan kaçakç›l›¤› pazar›n›n cazip olma
nedenini, “cezas› az, kazanc› fazla oldu¤u için”,
fleklinde de¤erlendiriyor. 

Kaçak operasyonlar›nda yakalanan insan tüccarlar›n›n
say›s› 2’den fazla olursa, san›klar 313. maddeden
mahkemeye sevk ediliyor. Insan kaçakç›l›¤› ile ilgili
her hangi bir ceza maddesinin olmamas›n›n umut
tacirlerinin say›s›n› h›zla ço¤altt›¤›n› anlatan yetkililer,
bu suçlar›n DGM kapsam›na al›nmas› gerekti¤ini öne
sürüyorlar. 

Aral›k ay›nda Içiflleri Bakan› Rüfltü Kaz›m Yücelen, bir
genelge yay›nlayarak, deniz yoluyla yap›lan yasad›fl›
göçe karfl› al›nacak önlemleri aç›klad›. Bakan
Yücelen’in yay›nlad›¤› genelgede, son zamanlarda
geliflen çeflitli ekonomik, sosyal ve siyasi sebeplerden
dolay› Türkiye sahillerinden Yunan Adalar›, Italya ve
Fransa sahillerine yap›lan insan kaçakç›l›¤›
olaylar›nda büyük art›fllar görüldü¤ü belirtildi. 

Genelgede, göçmenlerin yüzde 31’lik bir yo¤unlu¤un

Türkiye vatandafllar›ndan olufltu¤u, ard›ndan Irak ve
Afganistan uyruklu göçmenlerin geldi¤i kaydedildi.
Içiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan “Insan
Kaçakç›l›¤› ve Ticaretinin Önlenmesine Dair Kanun
Tasar› Tasla¤›”nda, yasad›fl› göç ve insan kaçakç›l›¤›
suçlar›na a¤›r cezalar getirilmesinin gündemde
olmas›yla birlikte, mevcut yasal mevzuat›n yetersiz
olmas›n›n ve bu ifllerle u¤raflan kiflilerin büyük paralar
kazanmas›n›n, insan kaçakç›l›¤› olaylar›n› halen cazip
k›ld›¤› ifade edildi. Yücelen’in genelgesinde, yasad›fl›
göçe konu olan yabanc›lar›n ülkemize girifl
ç›k›fllar›n›n önlenmesi için al›nacak önlemler de
s›raland›. Buna göre Jandarma Genel Komutanl›¤›,
Emniyet Genel Müdürlü¤ü, Sahil Güvenlik
Komutanl›¤› ve MIT birimleri aras›nda etkin bir
koordine kurulacak ve Türkiye’de insan kaçakç›l›¤›,
sahte evrak, ikâmet izni ve çal›flma izni temini ile
u¤raflan flebekelerin üzerine kararl›l›kla gidilecek.
Limanlardan izinsiz olarak ayr›lan veya flüpheli
bulunan gemi ve tekneler hakk›nda en k›sa zamanda
Liman Baflkanl›klar› taraf›ndan ilde bulunan Sahil
Güvenlik, Emniyet ve Jandarma birimlerine bilgi
verilecek.

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2001 ‹ltica Hakk› ve Mültecilerin Durumu

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› 139

SIRRIBERK ASLAN Sabah gazetesi 17.12.2001
7 Aral›k tarihinde Irlanda’n›n güneyinde Rosslare liman›nda bir konteyner içinde 8 ölü mülteci bulundu. Polis, ölen
mültecilerden dördünün çocuk oldu¤unu, hayatta kalmay› baflaran 5 kiflinin de hastaneye kald›r›ld›¤›n› kaydetti. Daha sonra
ölü bulunan 8 kifliden 7's› ile sa¤ bulunan 5 kifliden 3'ünün Türk oldu¤unu bildirdi. 

16 Aral›k tarihinde Saniye Güler (28) ile çocuklar› Imam (10) ve Berkan’›n (3) cenazeleri memleketleri
Kahramanmarafl’a getirildi. Cenazeler daha sonra Elbistan’a ba¤l› Kösekaya köyünde topra¤a verildi. Ayn› günlerde Yüksel
Uçaro¤lu'nun (26) cenazesi, Gaziantep'te topra¤a verildi. Ölen di¤er kiflilerin kimlikleri Hasan Kalendergil (Pancar-42) ile k›z›
9 yaflindaki Zelide ve o¤lu 14 yaflindaki Ali belirlendi.  Kahramanmarafl'›n Pazarc›k ilçesi, Karaçay Köyü'nden olan aileden
anneleri Kadriye Kalendergil ile Saniye Güler'in kocas› Karadede Düler sa¤ kurtulanlar aras›nda idi.
Karadede Güler, Kahramanmarafl'›n göçleriyle ünlü Pazarc›k Ilçesi'nin Köse Yahya Köyü'ndendi. Di¤er bir çok hemflehrisi gibi
o da kar›s› ve iki çocu¤uyla umut yolculu¤una ç›kma hayali kurmufltu uzun süre. Otobüsle bafllayan yolculu¤un ilk dura¤›
Bosna Hersek'ti, ikinci durak ise Arnavutluk. Buraya kadar yasald› herfley. Kaçak yolculuk Arnavutluk - Italya hatt›nda bafllad›.
Milano'da kendilerini bekleyen ekipten talimatlar› al›p Almanya'ya, Köln'e geçtiler. Ingiltere ile aralar›nda yaln›zca bir durak
kalm›flt›. Belçika...
Belçika'ya kaçak olarak girdiler ve bir benzin istasyonunun kuytusunda beklemeye bafllad›lar. Koca bir TIR yanafl›nca, "Iflte
o!.." dediler. Karanl›ktan yararlanarak usulca süzüldüler t›r›n arka kap›s›ndan. Mobilya yüklüydü t›r. Çok hofllar›na gitti. Akar
kokar, rahats›z edici bir fley yoktu. Bir süre sonra baflkalar› da süzüldü içeri. 9 kifli olduklar›nda yola koyuldu, koca t›r. 
Bir limana geldiklerini gemi düdüklerinden, mart›lar›n ç›¤l›klar›ndan anlad›lar. T›r, konteynerini b›rak›p gitti limanda. Içindeki
kaçak yolcular› kaderleriyle baflbafla. Sonra kap›y› açan manivelanin kald›r›ld›¤›n› farkettiler. Yürekleri yerinden f›rlayacakm›fl
gibiydi. Yakalanm›fllar m›yd› yoksa?.. Kap› a¤›r a¤›r aç›ld› ve gece karanl›¤›nda bir adam, bir kad›n ve iki çocuk daha süzüldü
içeriye. Tan›fl›nca, ayn› ilçenin, baflka köylerinden geldikleri ortaya ç›kt›. Sevindiler... Son gelen Pancar Ailesi'ydi. Yaban
ellerde birbirlerine destek olacaklard›. Kadriye Pancar ile Safiye Güler, Hasan Pancar ile de Karadede Güler koyu bir sohbete
girifltiler. Çocuklarsa bir oyun kurmufltu kendilerince.
Geminin Ingiltere yerine Irlanda'ya do¤ru yol ald›¤›n› anlama flanslar› yoktu. Çaresiz, birilerinin kap›y› açmas›n›
bekleyeceklerdi. Iki buçuk gün sonra konteyner h›zla sars›ld› yine. Havada süzülüyordu. Vincin ucunda yumuflak bir inifl yapt›
limana. Sevinçle birbirlerine sar›ld›lar. Kurtulmufllard›. Insan tacirleri flimdi gelirdi. Beklediler, beklediler... Üç-befl saat daha
kopup gitti ömürlerinden. Çocuklar birer birer s›¤›nm›flt› analar›n›n, babalar›n›n kuca¤›na. Gelen olmad›. Onlar kap›y› açacak
birini beklerken, konteyner bir kez daha yüklendi Waterford Liman›'ndan Wexford Liman›'na do¤ru. Art›k kaç›n›lmaz sona
gidiyordu. Önce en küçükleri, 3 yafl›ndaki Berkan Güler verdi son nefesini. Küçücüktü, o kadar dayanabilmiflti. Sonra Pancar
Ailesi'nin küçü¤ü Zeliha... Anneler, babalar da çocuklar›n›n yas›n› tutamadan arkalar›ndan... 
Gemi iki gün sonra Wexford Liman›'na girerken yüzen bir tabuta dönmüfltü. Umudun peflinde koflanlar, açl›k, susuzluk,
havas›zl›k, dayan›lmaz koku içinde hayk›rm›fllar, ba¤›ra ba¤›ra son nefesi vermifllerdi. Bir gümrük görevlisi konteynerden
gelen a¤›r kokudan flüphelenip kap›y› açt›rd› hemen. Tam dört buçuk günün ard›ndan ilk kez içeriye süzülen gün ›fl›¤›,
çektikleri ac›y› ömür boyu tafl›yacak befl kifliyi hayata döndürdü. Onlar hastaneye kald›r›ld›, di¤erleri ise morga... 



Kürt sorunu etraf›nda gelifltirilen fliddet ortam›nda
1980’li y›llar›n ortalar›nda uygulamaya konulan, 10
Temmuz 1987 tarihli OHAL Valili¤i’nin kurulmas›na
‹liflkin 285 No’lu Kanun Hükmünde Kararname’nin
yürürlü¤e girmesinin ard›ndan kitleselleflen ve 1993-
1997 y›llar›nda doru¤una ulaflan zorunlu göç
uygulamas›n›n yaratt›¤› sorunlar ve çözüm yollar›
konusunda 2001 y›l›nda da önemli bir geliflme
yaflanmad›. 

PKK’nin 1999 y›l› A¤ustos ay›nda ilan etti¤i tek tarafl›
ateflkesle birlikte bölgede silahl› çat›flmalar›n önemli
ölçüde azalmas›, son iki y›lda OHAL bölgesinde köy
yakma ve boflaltma uygulamalar›n›n da çok büyük
ölçüde azalmas›n› beraberinde getirdi. Ancak, zorunlu
göç uygulamas›n› yaratan siyasi anlay›fl›n halen
yürürlükte olmas›, sorunun etrafl›ca tart›fl›lmas› ve
yaratt›¤› tahribatlar›n giderilmesine iliflkin kal›c› bir
çözüm gelifltirilebilmesi olanaklar›n› büyük ölçüde
zay›flatt›. Bölgedeki yerleflim birimlerine ve köylerine
geri dönmek isteyenlere yönelik bask›lar 2001 y›l›nda
sürdü. Yetkililer yerinden edilen üç milyonun
üzerinde insan›n yaflad›¤› a¤›r sorunlara duyars›z
kalmay› sürdürdüler. Sorunun çözümüne yönelik
olarak resmi çevrelerce ortaya at›lan “Köy-Kent” ya da
“Merkezi Köy” projeleri kamouyuna tek çözüm yolu
olarak sunulmaya devam etti. Bu projeler, göç
ma¤durlar›n›n istek ve iradesini d›fl›nda üretilirken,
toplumsal huzur ve güven ortam›n› yeniden tesis
etmek yerine, resmi ideolojinin bir ürünü olarak
devreye sokuldu. Göç ma¤durlar›n›n bizzat kendileri
ve çeflitli hükümet d›fl› kurulufllar taraf›ndan bu tür
projelerle ilgili olarak gelifltirilen tüm elefltiri ve
alternatif çözüm önerileri de dikkate al›nmad›. 

90’l› y›llarda zorunlu göçün önemli nedenlerinden
biri olan koruculuk uygulamas›na yönelik elefltiriler
2001 y›l›nda da gündeme gelmesine ra¤men
uygulaman›n kald›r›lmas›na yönelik herhangi bir
giriflimde bulunulmad›. 

Bölgedeki çat›flmalar›n azalmas›, zorunlu göçe yol
açan yayla yasa¤› ve g›da ambargosu uygulamalar›n›n
kimi yerlerde kald›r›lmas› gibi geliflmeler, zorla göç
ettirilen insanlar›n köylerine dönme isteklerini ve
bölgede sürdürülebilir yaflam olanaklar›n›n yarat›lmas›
umudunu artt›rmas›na ra¤men, 2001 y›l›nda da köye
dönüfller kitlesel olmayan ve da¤›n›k bir biçimde
devam etti. Köylerine dönmek isteyen insanlar›n

güvenlik güçleri ve korucular taraf›ndan yo¤un
bask›lara ve keyfi uygulamalara maruz b›rak›ld›klar›
gözlendi. 

Baflbakan Bülent Ecevit, 27 Aral›k 2000 tarihinde
yapt›¤› bir konuflmada, “kendisi için 2001’in en ilginç
gelebilecek yönünün köykentler oldu¤unu” ve “bu y›l
en çok yapmay› amaçlad›¤› fleyin köykentlerin
yayg›nlaflt›r›lmas›” oldu¤unu söyledi. Baflbakan Ecevit
28 May›s günü 57. hükümetin iki y›ll›k çal›flmalar›na
iliflkin yapt›¤› aç›klamada ise “Güneydo¤u’da hakça
bir düzenin temellerinin at›lmas›na ve sa¤l›kl› bir
kalk›nmaya yönelik yo¤un çal›flmalar yap›ld›¤›n›, köye
dönüfl hareketinin h›zland›¤›n› ve köykentlerin yan›
s›ra, merkez köy yap›m›na da baflland›¤›n›; bu
durumun da hem güvenli¤in daha kolay
sa¤lanabilmesi, hem de verimli çiftçilik ve hayvanc›l›k
yap›labilmesini beraberinde getirece¤ini” savundu.
Ecevit ayr›ca y›llard›r hayvanc›l›¤a kapanm›fl olan
meralar›n da h›zla aç›lmaya bafllad›¤›n› ifade etti.
Ancak bu meralar›n yerleri ve adlar› konusunda Nisan
ay› bafllar›nda Bitlis Valisi U¤ur Boran’›n ve Temmuz
ay›nda Van Valisi Durmufl Koç’un yapt›¤› aç›klamalar
d›fl›nda herhangi bir resmi aç›klama yap›lmad›.

Ola¤anüstü Hal Bölge Valisi Gökhan Ayd›ner 27
Nisan günü yapt›¤› bir aç›klamada, “Köye Dönüfl
Projesi” kapsam›nda son 10 ayda bölgede 2 bin 480
haneden oluflan 16 bin kiflinin köye dönüflünün
sa¤land›¤›n›; bu kiflilerden ekonomik durumu iyi
olmayanlara “valiliklerce destek verilerek” dönüfllerin
kolaylaflt›r›ld›¤›n› iddia etti. Köye dönenlere “sanki
devlet ev verecekmifl gibi bir hava oldu¤unu” ifade
eden Ayd›ner söyle konufltu: “Bu do¤ru de¤il.
Dilekçeler aras›nda Almanya’da oturan doktor bile
var. ‘Devlet ev verecek’ diye Almanya’dan bile köye
dönmek için baflvuran var. Köylerden göç edenlerin
büyük k›sm› geçimini temin edecek bir ifl bulup
kentlere yerleflmifl. Bunlar geri dönmek istemiyor.” 

Ayd›ner, ayn› aç›klamada, köyünden göç ederek
kentlere yerleflenler için 1993-1994 y›llar›nda toplam
5 bin 800 konutun yap›larak göç ma¤durlar›na
da¤›t›ld›¤›n›; 2000 y›l›nda ‹çiflleri Bakanl›¤›’ndan
al›nan ödenekle ise bin 304 evin yap›m›na
baflland›¤›n›, bunlardan 657’sinin tamamlanarak göç
ma¤durlar›n›n hizmetine sunuldu¤unu, yap›m› süren
647 evin ise tamamlanmak üzere oldu¤unu da iddia
etti.
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Gökhan Ayd›ner, 7 A¤ustos günü, Diyarbak›r’›n
Kocaköy ilçesine ba¤l› fiaklat köyünde, OHAL Valili¤i,
Diyarbak›r Valili¤i, 7. Kolordu Komutanl›¤› ve
Emniyet Müdürlü¤ü iflbirli¤iyle, ‘Köye Dönüfl Projesi’
ile ‘Toplumsal Geliflime Destek Faaliyetleri’
kapsam›nda düzenlen bir törende yapt›¤› konuflmada
ise, 2001 y›l›nda ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n, ‘Köye Dönüfl
Projesi’ için 3 trilyon 200 milyar lira ödenek
ay›rd›¤›n›, 5 bin 853 konut yap›ld›¤›n›, bu çal›flmalar
sayesinde 7 A¤ustos 2001 tarihi itibariyle, 18.600
kiflinin köyüne döndü¤ü, bu tarihe kadar
Diyarbak›r’dan köyüne dönen kiflilerin say›s›n›n
3.000’i buldu¤u, Temmuz ay› boyunca 900 kiflinin
köylerine geri döndü¤ünü ifade etti. 

Orman Bakan› Nami Ça¤an 6 May›s günü Tunceli
Valili¤i’ni ziyaret ederek kentin sorunlar›yla ilgili bilgi
ald›. Valilik ziyaretinin ard›ndan Kanio¤lu
mahallesinde a¤aç dikme törenine kat›lan Ça¤an,
burada yapt›¤› konuflmada devletin köylere geri dönüfl
için büyük bir seferberlik içinde oldu¤unu, Bakanl›k
olarak kendilerinin dönüfller için her türlü deste¤i
vereceklerini ifade etti. Ayr›ca orman köylerinin
kalk›nmas› için bakanl›¤›n kredi sa¤lamakta oldu¤unu
belirten Ça¤an, Tunceli’ye ba¤l› Geyiksuyu köyüne flu
ana kadar 50 milyar lira krediyle hane bafl›na 15 süt
koyunu ve bir koç verildi¤ini savundu.

4 Haziran günü, OHAL Bölge Valisi ile A¤r›, Bingöl,
Bitlis, Hakkari, Mufl, Siirt ve Van valilerinin ve bu
illerin sanayici ve esnaflar›n›n kat›ld›¤› bir toplant›da,
zorunlu göç ve köye dönüfl konusu ele al›nd›. Bitlis ‹l
Jandarma Komutanl›¤›’nda yap›lan toplant›ya eski
‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan baflkanl›k etti.
Toplant›n›n aç›l›fl›nda konuflan Devlet Bakan› Edip
Safter Gaydal›, 2001 y›l› içinde 16 bin kiflinin köyüne
geri dönmek için yetkililere baflvurdu¤unu belirterek,
flunlar› söyledi. “Bu bölgelerden bat›ya olan göçler
nedeniyle ‹stanbul’da ve di¤er büyük flehirlerimizde
küçük küçük flehirler oluflturduk. Buralar›
flehirlefltiremedik ama, büyük flehirleri köylefltirdik.
Buray› tekrar aya¤a kald›r›rsak, sorunlar asgariye
inecektir. Dönmek isteyenler aras›nda art niyetliler
olacakt›r. Gerçekten köylerine dönmek isteyenler var.
Ama di¤er tarafta, biz dönelim devlet bize para versin
tekrar büyük flehre göçelim diyenler var”. 

5.1. YERLEfi‹ME AÇILAN ALANLAR

5.1.1. Köy-Kent Projesi Kapsam›nda
Yerleflime Aç›lan Köyler

1999 y›l› sonlar›nda inflaat› tamamlan›p iskana aç›lan
Van’›n Çatak ilçesine ba¤l› Konalga merkezi köyü, bir
kaç ay bofl kald›ktan sonra 2000 y›l›nda koruculara
tahsis edildi. Konalga Merkezi köyündeki konutlar›n,
korucu olmayan ve üzerinden bir y›l geçmeden,
köylerine geri dönmek isteyen göç ma¤durlar›na fahifl
fiyatlarla sat›lmaya çal›fl›ld›¤› bildirildi.

2000 y›l› içerisinde “Köye Dönüfl Projesi’”
kapsam›nda Siirt’in Eruh ilçesinde yapt›r›lan Bayrakl›
Köy-Kenti’ne ise 2000 y›l› Eylül ay›ndan bu yana
ço¤unlu¤u korucu ve yak›n› olan 100’ü aflk›n aile
yerlefltirildi. “

Köye Dönüfl Projesi” kapsam›nda fi›rnak ile merkez
ilçe imar edilen ve fi›rnak Valisi Hüseyin Baflkaya’n›n
106 ailenin yerlefltirilece¤ini bildirdi¤i Bafla¤aç Köy-
Kenti’ne, aç›l›fl›n›n üzerinden yaklafl›k üç ay geçtikten
sonra Ocak ay›nda ço¤unlu¤u korucu olan 13 aile
yerlefltirildi. Vali Baflkaya, Bafla¤aç Köy-Kenti’ne
yerleflen ailelerin projeden hoflnut oldu¤unu ileri
sürdü. 

Köy-Kent projesi kapsam›nda Tunceli’nin Ovac›k
ilçesinde yapt›r›lan 86 konut 20 Kas›m günü
düzenlenen bir törenle sahiplerine teslim edildi.
Teslim töreninde konuflma yapan Tunceli Valisi
Mustafa Erkal, “Amac›m›z y›llard›r hem terörün
vurdu¤u darbeler alt›nda hem yoksullukla iç içe
yaflayan köylülere yard›mc› olmak” dedi.

Nisan ay› bafllar›nda yerleflime aç›lan Köy-Kentler
(Merkezi Köyler) ile ilgili bir aç›klama yapan Göç-Der
Baflkan› fiefika Gürbüz “Köye Dönüfl Projesi
kapsam›nda infla edilen köykentlerden; halihaz›rda
yerlefltirilmifl olan korucular dahil kimsenin memnun
olmad›¤›n› ifade etti. Gürbüz flöyle konufltu: “20 y›l
oturma zorunlulu¤u var. Köy-Kentlerdeki evlerin
maliyeti köylülere ödettiriliyor. Ödemeyince icra
geliyor. Örne¤in Konalga Köy-Kenti’nde oturan
köylülere 4 milyar lira icra gelmifl. Bu köyde
korucular oturuyor. Onlar bile memnun de¤il. Onlar
da kendi köylerine dönmek istiyorlar. Van’da 50
köylü icra nedeniyle bize baflvurdu. Sonra bask› ve
tehditle baflvurular›n› geri çektiler.” 

ANAP Diyarbak›r Milletvekili Sebgetullah
Seydao¤lu’nun bir soru önergesine 23 Kas›m günü
verilen yaz›l› yan›tta, Haziran 2000 ile Ekim 2001
tarihleri aras›ndaki 17 ayl›k dönemde 318 köy ve 144
mezraya 5373 haneden 30.224 kiflinin köylerine geri
döndü¤ü bildirildi. Yan›tta, “Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu bölgelerinde bulunan 25 ilden göç edilen
köy say›s›n›n 1.195, mezra say›s›n›n ise 2.260”
oldu¤u belirtildi. 

‹çiflleri Bakan› Rüfltü Kaz›m Yücelen’in imzas›yla
verilen yan›tta, Köye Dönüfl Projesi ile birlikte yap›m›
tamamlanm›fl/devam eden yerleflim birimlerinin son
durumuna iliflkin flunlar kaydedildi:

“Köye geri dönüfl için çeflitli program ve metoda
dayal› çal›flmalar yap›lmaktad›r.

a. Programl› olarak yap›lan merkezi köylere dönüfller:

Bu çerçevede yap›lan köye dönüfllerde altyap›
hizmetleri Devlet taraf›ndan yap›lmakta, ayn›
zamanda konutlar›n inflas› da devletçe sa¤lanan
ödenekle yap›lmaktad›r.
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31 A¤ustos 2001 tarihi itibariyle Diyarbak›r
‹slamköy’de 50, Van konalga’da 383, fi›rnak
Kaymakamçeflme’de 68, Bafla¤aç’ta 106, Siirt
Da¤döflü’nde 70, Hakkari Üzümlü’de 125, ‹kiyaka’da
200, Bitlis Çal›düzü’nde 40 konut inflas› devam
etmektedir. Yani bölgede programl› geri dönüfl
kapsam›nda halen 11 yerleflim yerinde 769 konut
yapt›r›lm›fl, 435 konutun ise inflaat› devam etmektedir.

b. 1993-1994-1995 y›llar›nda göç edenlerin,
göçtükleri yerlerde rehabilitasyonu için il ve ilçe
merkezlerine veya daha güvenlikli merkezi köylere
5853 konut yapt›r›lm›flt›r. 

c. Asayifl ve ekonomik yönden dönülmesinde sak›nca
görülmeyen yerleflim birimlerine kendi iste¤i ile
yap›lan dönüfller.

Bu tip yerleflim yerlerinin altyap›s› devletçe
yap›lmaktad›r. Konut yap›m› veya tamiri köylülerce
yap›lmakta olup idare gerekli malzeme yard›m›yla
katk›da bulunmaktad›r. [Kendi iste¤iyle dönüfl yapan
ailelere] Valiler’ce yaklafl›k 3 trilyon liral›k malzeme
yard›m›nda ve yaflam deste¤inde bulunulmufltur. 

...

“Y›l içinde belli yerleflim yerlerinde geri dönüfl izninin
verilmesi” fleklinde bir uygulama yoktur.

2000 y›l› içinde mülki makamlar, ‹l güvenlik
Birimleri’nin görüflünü de alarak boflalm›fl yerleflim
birimlerinden ekonomik, sosyal ve güvenlik aç›s›ndan
yerleflim birimi haline getirilmesinde sak›nca
görülmeyenleri tespit etmifllerdir... Yeniden
oluflmas›na izin verilmeyecek yerleflim yerleri ise,
belirlenen Merkezi Köy ve Cazibe Merkezleri’ne
yönlendirilmektedir. ...”

5.1.2. Geri Dönüfle ‹zin Verilen Köyler

T‹HV’in derledi¤i bilgilere göre önceki y›llarda
boflalt›lan ve 2001 y›l›nda resmi olarak yeniden
yerleflime aç›lan köyler flunlar:

Nisan ay›nda Bitlis Valili¤i taraf›ndan yay›nlanan
genelgede, Bitlis s›nrlar› içinde olan toplam 23 köye -
Ortakap› (fiêtek), Direktafl› (Tito), Kar›nca (Qênêxder),
Afla¤› Ölek (Olek a xari), Yukar› Ölek (Olek a juri),
Düzkaya (Sizor), Ünald› (Yako), Il›ca (Germav),
Yarönü (Keremum), Oruçlu, Düzcealan (Çorsin),
Kavunlu, Çall› (Pertuk), Aspincêr, Kap›kaya (Kurt›yan),
Alatoprak (Senasor), Çaygeçit (Çeman a Be¤dinan),
Kafl›kl› (fiêri), Da¤ören (Nomifl), Koçyi¤it, Duyumlu,
Köprücük (A¤›sto), Yediveren (K›nasor) köylerine- geri
dönüfl izni verildi.Valilik taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, 2000 y›l›nda da 22 köy ve 22 mezraya
geri dönüfl izni verildi¤i hat›rlat›larak, “Bitlis’te 83 köy
ve 124 mezra boflalt›lm›fl, 27.904 vatandafl›m›z baflka
illere gitmek zorunda kalm›flt›r” denildi.

Tunceli Valisi Mustafa Erkal, May›s ay›n›n ilk
haftas›nda yapt›¤› bir aç›klamada, daha önce
boflalt›lan 29 köye kesin dönüfl izni verdiklerini, 37

köy ile ilgili çal›flmalar›n da sürdü¤ünü belirtti. Erkal,
geçmifl y›llarda Tunceli’de 95 köy ve 72 mezran›n
tamamen boflalt›ld›¤›n›; son zamanlarda bölgedeki
“terör olaylar›n›n” kontrol alt›na al›nmas› nedeniyle
köye dönüfl uygulamas›n› h›zland›rd›klar›n›; ancak,
güvenlik nedeniyle baz› köylere dönüfllerle ilgili
çekinceleri oldu¤unu kaydetti. Vali Erkal ayr›ca,
köylerine geri dönecek insanlara evlerini onarmalar›
ve hayvanc›l›k yapmalar› için valilik olarak yard›m
etmeye haz›r olduklar›n›; köylerin tekrar yerleflime
aç›lmas›yla birlikte Tunceli’den göç etmek zorunda
kalan çok say›da ailenin geri dönece¤ini ve tersine
göçün h›zlanaca¤›n› ifade etti. Ancak, tüm giriflimlere
ra¤men geri dönüfle izin verilen köylerin hangileri
oldu¤una iliflkin bir aç›klama yap›lmad›.

1992’de boflalt›lan Diyarbak›r’›n Kocaköy ilçesine
ba¤l› fiaklat köyüne 80 ailenin May›s ay›nda geri
döndü¤ü ve köylerinde temel geçim kaynaklar› olan
hayvanc›l›¤a tekrar bafllad›klar› bildirildi. 2000 y›l›nda
befl ailenin Kaymakaml›¤a yapt›¤› köye dönüfl
baflvurusuna olumlu yan›t verilmesinin ard›ndan di¤er
ailelerin de köylerine döndükleri, köyün altyap›
sorunlar›n›n Kaymakaml›k taraf›ndan giderildi¤i,
köylülerin ise herhangi bir bask›yla karfl›laflmad›klar›
belirtildi. 

Van Valisi Durmufl Koç, A¤ustos ay› bafl›nda yapt›¤›
aç›klamada Çatak ve Gürp›nar ilçelerine ba¤l› S›rmal›
ve Beflbudak köylerinin iskana aç›ld›¤›n› bildirdi.
Köylerde yol, su, elektrik, sa¤l›k ve e¤itim hizmetleri
için gerekli altyap› çal›flmalar›n›n da tamamland›¤›n›
belirten Koç, ayr›ca geri dönen köylülere toplam 600
koyun verildi¤ini, devlet yard›mlar›n›n ekonomik
krizin bitmesiyle artaca¤›n› ileri sürdü. Alan Aflireti
korucular›n›n yaflad›¤› S›rmal› ve Beflbudak köyleri
1995 y›l›nda “PKK’ye yard›m edildi¤i gerekçesiyle”
boflalt›lm›flt›. Beflbudak köyü ile ayn› köye ba¤l›
Karya¤d›, Çizgili, Ba¤l›dere, Baltutan, Arkaç,
Geçkalmaz ve Atabinen mezralar›ndan 1995 y›l›nda
göç ettirilip Van’a yerleflen Alan afliretine mensup 2,
500 kiflilik 384 aile, yaz bafl›nda ‘Köye Dönüfl Projesi’
kapsam›nda köylerine geri döndüler. Ancak,
kendilerine verilen destek sözlerinin yerine
getirilmemesi sonucu ailelerin, K›z›lay’›n da¤›tt›¤› 80
çad›r ile kendi imkanlar›yla onard›klar› ah›rlara
yerlefltikleri bildirildi.

5.2. GER‹ DÖNÜfiLERE YÖNEL‹K
ENGELLEMELER

OHAL’in yürürlükte oldu¤u Diyarbak›r, fi›rnak,
Hakkari ve Tunceli illeri ile mücavir alan
kapsam›ndaki illere ba¤l› köylerin büyük bir
bölümüne geri dönüfl 2001 y›l›nda da yasakl› kald›.
Bir çok yerde zorla göç ettirilenlerin ilgili mülki
amirlere ve jandarmaya yapt›¤› geri dönüfl baflvurular›
“güvenlik gerekçesiyle” reddedildi. Geri dönüfle mülki
amirler taraf›ndan izin verilen az say›da köye dönme
giriflimlerinin de büyük k›sm› Jandarma taraf›ndan
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engellendi. Ancak geri dönüfllere resmi olarak izin
verilmeksizin fiili olarak gerçekleflti¤i durumlar da
yafland›.

Köylerine geri dönmek için resmi makamlara
baflvuran zorunlu göç ma¤durlar›na ilgili
kaymakaml›klar taraf›ndan zorla dilekçeler
imzalat›ld›¤› yönündeki haberler 2001 y›l› boyunca
gündeme geldi. Göç-Der Diyarbak›r fiube Baflkan›
Avukat Serdar Talay, Temmuz ay›nda yapt›¤›
aç›klamada, göç ma¤durlar›na “Köyümü terör bask›s›
nedeniyle boflaltm›fl bulunmaktay›m. fiu anda geri
dönüfl yapaca¤›m köyümde terör bask›s›
olmad›¤›ndan devletten herhangi bir maddi talepte
bulunmadan köyüme geri dönmek istiyorum” fleklinde
yaz›l› belgeler imzalat›ld›¤›n› belirterek uygulamay›
“Siyasi temizlik” olarak de¤erlendirdi. Köye geriye
dönüfl süreçlerinde hak ihlali yaflanmas›n›
istemediklerini belirten Talay, göçün ve göç
sonras›nda insanlar›n yaflamlar›n› sürdürmelerine
dönük yaflanan her türlü hak ihlalinin temelinde Kürt
sorununun oldu¤unu belirterek, “Ne insan haklar›yla
ne de hukuk devletiyle ba¤daflmayan bu durumun
demokratik bir flekilde çözülmesi gerekir. Bu tür
uygulamalar demokratik ülkelerde hukuk devleti
ilkeleriyle ba¤daflmaz. Bu nedenle hükümetin bu
konuda yap›lan hata ve yanl›fllar konusunda aç›klama
yapmas› gerekir” diye konufltu. Geri dönüfllerde göç
eden ailelerle görüflülerek, onlar›n talepleri
çerçevesinde dönüfllerin sa¤lanmas› gerekti¤ini ifade
eden Talay, “insanlar›n yaflamlar›n› cendere alt›na
alacak flekilde yap›lan köykentlerden de vazgeçilmesi
gerekti¤ini” ifade etti. Köylerinden zorla göç ettirilmifl
olan köylülerin birçok dayatmalara tabi tutularak belli
flartlarla köylerine dönebildiklerini belirten Talay, “bu
uygulamalara son verilmesi, OHAL’in kald›r›lmas›,
köylerine dönmek isteyen ailelerin üretim yapacaklar›
alanlar›n may›nlardan temizlenmesi ve göç
ma¤durlar›n›n yaflamlar›n› sürdürebilmeleri için her
türlü demokratik hak ve taleplerinin anayasal
düzenlemelerle güvence alt›na al›nmas› gerekti¤ini”
söyledi.

1993 y›l›nda zorla boflalt›lan 450 haneli Diyarbak›r’›n
Kulp ilçesine ba¤l› Naderan (Alaca) 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. Daha
önce de köylerine geri dönen ailelere zorla,
“köyümüz PKK taraf›ndan yak›ld›” fleklinde tutanaklar
imzalatma iddialar› gündeme gelmiflti. 

Zorunlu göç davalar›nda A‹HM taraf›ndan da bir çok
kez yarg›lanan ve cezaya çarpt›r›lan Türkiye, bu tür

uygulamalarla, yaflanan zorunlu göç sürecinde devlet
sorumlulu¤unu inkar etmeyi ve köylülerin göçten
kaynaklanan maddi ve manevi zararlar›n› tazmin etme
yükümlülü¤ünden kurtulmay›, ve geri dönüfl
esnas›nda yap›labilecek her türlü resmi yard›m›n
önüne geçmeyi hedefliyor. 

Naderen köylüleri aras›ndan tutana¤› imzalamayan
birçok köylünün baflvurusu kabul edilmedi¤i bildirildi.
Baflvurusu kabul edilmeyen köylülerden Mehmet
‹lbey, göç ettirildikten sonra metropollerde sefalet
içinde yaflad›klar›n› belirterek flöyle konufltu:
“Köyümüz yak›ld›ktan sonra ‘yasak bölge ilan’ edildi.
Ancak silahlar›n durmas›yla birlikte Kaymakaml›k
taraf›ndan ça¤r› yap›l›nca sevindik. Fakat ‘kendi
imkanlar›m›zla dönmek istiyoruz’ belgesini imzalama
flart› getirilince baflvuru yapmaktan vazgeçtik” dedi.
Köye geri dönüflte yap›lacak yard›m›n önünün
kesilmesi için böyle bir uygulama getirildi¤ini ileri
süren ‹lbey, “Zaten ma¤dur olmufluz. Y›k›k evlerimiz
onar›lmal› ve köyde tar›m ve hayvanc›l›kla
geçinmemiz için bir miktar para ödenmeli” dedi. 

Göç-Der eski Baflkan› Mahmut Özgür, Ocak ay›nda
yapt›¤› bir aç›klamada “y›llardan beri köylerini
görmeyen insanlar›n köye döndüklerinde virane bir
manzarayla karfl›laflt›klar›n› belirterek, bu insanlar›n
kendilerine yeniden bir düzen kurabilmek, evlerini
onarabilmek, hayvan alabilmek için paraya ihtiyaçlar›
bulundu¤unu vurgulad›. Özgür flöyle konufltu.
“Evlerinden, topraklar›ndan edilen bu insanlar›n
köylerine dönüp kendilerine yeni bir düzen
kurabilmeleri için zararlar›na karfl›l›k bir tazminat
verilmesi laz›m. Köylerin boflalmas›, Türkiye’yi her
aç›dan siyasi, ekonomik ve sosyal olarak derinden
etkileyen bir sorun. Biraz derine inildi¤inde kaçak et
ve Buffalo yolsuzluklar›yla göç sorunu aras›nda bile
ba¤lant› kurulabilir. Türkiye bu köyler boflalmadan
önce d›flar›ya et ve canl› hayvan satarken flimdi ithal
eden bir ülke konumuna geldi” dedi. 

Göç ettirildikleri Siirt’in Oymak›l›ç köyüne geri
dönmek isteyen köylüler, 14 Aral›k 2000 tarihinde
geri dönüfl koflullar›n› incelemek amac›yla Siirt Valisi
Nuri Okutan ile birlikte köye gittiler. Göç ma¤durlar›
ile köyün kendi arazisi s›n›rlar› içerisinde infla
edilmesini isteyen muhtar› Mahfuz Y›lmaz aras›nda
tart›flma ç›kt›. Tart›flma müdahale üzerine sona erdi ve
köylüler Siirt’e döndü. Muhtar Y›lmaz ve bir grup
yak›n› ayn› gün saat 15.00 s›ralar›nda Siirt’e gelerek,
köylülere tafl ve sopalarla sald›rd›. Sald›r›da a¤›r
yaralanan M. Ali Koçak hastaneye kald›r›ld›. Adil
Befltafl, Hurflit Befltafl, Kaz›m Befltafl, Ömer K›zg›n,
Nezir Befltafl ve Salih Befltafl adl› köylüler de gözalt›na
al›nd›. 

Aral›k ay› sonlar›nda göç ettikleri çevre il ve
ilçelerden Batman’›n Kozluk ilçesine ba¤l› Gündüzlü
(Z›rnaqet) ve Kalkanc›k (Mezraxalke) köylerine dönen
yaklafl›k 10 aile, 15 Ocak günü Kozluk Jandarma
Taburu’na ba¤l› askerler taraf›ndan tekrar köylerinden
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ç›kar›ld›. Köylülerin Kozluk Jandarma Taburu’na geri
dönüfl için yapt›klar› baflvuru da kabul edilmedi. Bofl
olan Nawala Emero mezras›na yerleflen köylülerin
buradan da ç›kar›lmak istendi¤i bildirildi.

Köylüler ad›na Tevfik Par ve Cemal Tafl, geri dönüfl
için 17 Ocak 2001 tarihinde Kozluk Jandarma
Taburu’na baflvurdular. Tevfik Par ve Cemal Tafl’›n
askerler taraf›ndan, “Bir daha sizi buralarda
görmeyelim” fleklinde ölümle tehdit edildikleri
bildirildi. Geri dönüfl umutlar›n›n kabusa dönüfltü¤ünü
belirten Tevfik Baz, daha önce Kozluk Kaymakaml›¤›
ve Batman Valili¤i’ne iki kez dilekçe verdiklerini
söyledi. Dilekçelerine olumlu ya da olumsuz herhangi
bir yan›t verilmedi¤ini, bu yüzden de geri dönmek
için Kozluk Jandarma Taburu’na baflvurduklar›n›
anlatan Baz flöyle konufltu: “Yerleflti¤imiz evler
y›k›l›yor. Burada geçinebilece¤imiz hiçbir gelir
kayna¤›m›z yok. Bizim Z›rnaqêt köyünde arazimiz,
ba¤›m›z, bahçemiz var. Oraya gidersek hiçbir sorun
yaflamay›z. ‹zin almak için Kozluk Jandarma
Taburu’na gittik. Ancak orada Alper adl› bir üste¤men
‘Sizi köyde görürsem ayaklar›n›z› k›rar›m’ diyerek bizi
tehdit etti.” Ayn› yetkilinin “Kalkanc›k’ta ekece¤iniz
her fleyi yakar›m” dedi¤ini de belirten Baz,
“Köylerimizin ‘yasak bölge’ oldu¤unu söylüyorlar”
dedi. Konuyla ilgili aç›klamada bulunan di¤er köylüler
ise, tek amaçlar›n›n köylerine dönmek oldu¤unu ifade
ettiler. Yetkililerden hiçbir yard›m talebinde
bulunmad›klar›n› aktaran köylüler, “Biz sadece
köyümüze dönmek istiyoruz. Kimseden de bize
yard›m etmesini istemiyoruz. Bizi rahat b›raks›nlar
yeter. Biz köyümüzde geçiniriz” dediler.

17 Nisan 1992 tarihinde boflalt›lan Mardin’in Savur
ilçesine ba¤l› Tafll›k köyüne Nisan ay› içerisinde geri
dönmek isteyen köylüler, köylerine gittikten bir gün
sonra Savur Jandarma Komutanl›¤› taraf›ndan tehdit
edilerek köyden ç›kar›ld›lar. Yaklafl›k üç-dört ay önce
köye dönüfl için yerel yetkililere baflvuruda bulunan,
ancak ald›klar› olumsuz yan›ta ra¤men köylerine
dönen Tafll›k köylülerine, “dönüfl için izin almad›klar›,
üstelik dönenlerin say›ca az olmas›n›n kendilerinin
güvenli¤inin sa¤lanmas›n› zorlaflt›rd›¤›” gerekçesi ileri
sürülerek jandarma komutanl›¤› yetkilileri taraf›ndan
“bir gün içinde köyden ç›kmazsan›z olacaklardan siz
sorumlusunuz,” denildi¤i bildirildi.

Öte yandan, Hakkari’nin Çukurca ilçesine ba¤l› Ertofl
beldesinden 1995’te zorla göç ettirildikten sonra Van
Valili¤i taraf›ndan veterinerli¤e ait ah›rlara yerlefltirilen
ailelerin durumlar›na iliflkin haberler May›s ay›nda
gazetelere yans›d›. Ertofl’tan göç ettirildikten sonra
450 aile ile birlikte Van’a yerleflen, ancak s›¤›nacak
yer bulamad›klar› için Valilik taraf›ndan veterinerlik
ah›rlar›na yerlefltirilen 11 Ertofllu aile, 1995 y›l›ndan
bu yana ah›rlarda yafl›yor. Dokuz odadan oluflan
ah›rlarda, 93 kiflinin ikamet etti¤i, ailelerin odalar›
hem yatakhane hem de yemekhane olarak
kulland›klar›, içme ve kullan›m suyu vb. olanaklara

ancak çok k›s›tl› oranlarda sahip olduklar›; televizyon
ve radyo gibi iletiflim araçlar›na ulafl›m›n ise söz
konusu olmad›¤›, ailelere 1999 y›l›na kadar Valilik
taraf›ndan verilen kömür ve ekmek yard›m›n›n ise 17
A¤ustos depreminden sonra kesildi¤i, ailelerin art›k
yiyecek ekmek bulmakta bile zorland›klar› belirtiliyor.

Diyarbak›r’›n Kulp ilçesine ba¤l› Konuklu köyünden
1994 y›l›nda göç ettirilen 20 kiflilik Zümrüt ailesinin
köylerine geri dönmek için valilikten izin almalar›na
ra¤men, dönüfllerinin köyün ba¤l› bulundu¤u Sivrice
Jandarma Karakolu taraf›ndan engellendi¤i bildirildi.
Köy boflalt›lmadan önce muhtarl›k yapan Nesibullah
Zümrüt’ün, 29 Aral›k 1998 tarihinde köye geri
dönmek için Diyarbak›r Valili¤i’ne yapt›¤› baflvuru,
Valili¤in “Yap›lan araflt›rma neticesinde, köye
dönmenizde sak›nca bulunmad›¤›, Konuklu köyünün
yerleflime aç›k oldu¤u, köyde ikamet eden
vatandafllar›n oldu¤u tespit edilmifltir” fleklinde
yan›tland›. Nesibullah Zümrüt, bu izne dayanarak 2
Nisan günü köylerine gitmek istediklerini, ancak ‹lçe
Jandarma Komutanl›¤›’nda görevli bir astsubay
taraf›ndan engellendiklerini ve tehdit edildiklerini
bildirdi. 28 Temmuz günü Konuklu köyüne
gittiklerini, köyde bir süre kald›ktan sonra a¤abeyi
Yusuf Zümrüt’le birlikte köy yak›n›ndaki Sivrice
Karakolu’na ça¤r›ld›klar›n› belirten Nesibullah
Zümrüt, buradaki komutan›n kendilerini tehdit etti¤ini
anlatt›. Bunun üzerine Diyarbak›r’a döndüklerini ve 1
A¤ustos günü Diyarbak›r Vali Yard›mc›s›’ndan
yeniden izin ald›klar›n› ifade eden Zümrüt, bu kez de
Sivrice Karakolu’nda görevli Menaf adl› bir astsubay
taraf›ndan engellendiklerini, bu astsubay›n kendilerine
“Biz Valiyi tan›m›yoruz. Biz ne dersek o olur. Bir
daha gelirseniz...” diye tehdit etti¤ini söyledi.
Nesibullah Zümrüt, karakol komutan› hakk›nda
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu. 

1992 y›l›nda boflalt›lan Bitlis’in Mutki ilçesine ba¤l›
Salasor (Alatoprak) köyüne sonbahar aylar›nda
dönmek isteyen 9 nüfuslu Taflk›n ailesi, köylerine
yerleflmek için gerekli olan ihtiyaçlar›n›
karfl›layamad›¤› için aç›kta kald›. Aile ad›na bir
aç›klama yapan Ekrem Taflk›n, evinin onar›m› için
Sosyal Yard›mlaflma Vakf›’ndan 60 milyon yard›m
yap›ld›¤›n›, bu parayla da evinin onar›m›n›
yapamad›¤›n› belirterek, flunlar› söyledi: “fiu anda
resmen sokakta kald›k. Bu duruma 7 çocu¤umla ne
kadar dayanabilirim bilmiyorum. Yetkililer,
çocuklar›m› okula göndermemi istiyorlar. Onlara
kalacak bir yer, yatacak bir yatak bile temin
edemeden okula hangi parayla ve nas›l gönderirim.
fiimdilik tek düflündü¤üm, k›fl› geçirebilece¤imiz bir
ortama kavuflmak.”Taflk›n, kalacak bir yer bulamad›¤›
takdirde e¤er kabul ederlerse çocuklar›n›n
komflular›nda kalmas›n› sa¤layaca¤›n›” da sözlerine
ekledi.

11 Eylül günü ‹HD Diyarbak›r fiubesi’ne baflvuran
Fadile Kartal adl› köylü, Bingöl’ün Genç ilçesi
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Kaymakam› taraf›ndan yap›lan aç›klamayla daha önce
boflalt›lm›fl olan Genç ilçesine ba¤l› Bulgurlu köyüne
dönmek isteyenlere “köylerini PKK’nin yakt›¤›na dair
belge imzalamalar› flart›yla izin verildi¤ini” bildirdi.
Kartal, kendisinin de köyüne dönmek istedi¤ini ancak
kendi iradesi d›fl›nda yaz›lan bir formu imzalamak
istemedi¤i bildirildi.

Geri dönüflün önündeki önemli engellerden birisi de,
boflalt›lan köylere ait topraklara ve tar›msal alanlara
korucular taraf›ndan el konulmas› oldu. Göç-Der
Baflkan› fiefika Gürbüz, Ocak ay›nda yapt›¤› bir
aç›klamada köylerine dönmek isteyen insanlar›n
karfl›laflt›klar› bask›lar›n bafl›nda OHAL’den
kaynaklanan uygulamalar ve korucu bask›lar›n›n
geldi¤ini belirtti. Gürbüz, aç›klamas›nda “Köylerinden
ayr›lan birçok köylünün topra¤› korucular taraf›ndan
zapt edilmifl durumda. Bu topraklar› geri vermemek
için toprak sahiplerinin köylerine dönmelerine engel
olmaya çal›fl›yorlar. Baflbakan Ecevit taraf›ndan
gündeme getirilen Köy-Kent projesi beklentilere cevap
vermedi. Buralara korucular yerlefltirildi. Ancak tar›m
ve hayvanc›l›k yapma imkan› olmad›¤› için insanlar,
geçim s›k›nt›s› çekiyor” dedi.

Siirt’in Eruh ilçesine ba¤l› Buz›kri ve Hergule köyü
korucular› aras›nda, boflalt›lan köylerdeki arazilerin
paylafl›m› nedeniyle 19 Mart günü kavga ç›kt›. Eruh
ilçe merkezinde yaflanan kavgada Hergule köyünden
Abdurrahman Kaya, Sait ‹nan ve soyad›
ö¤renilemeyen Guri adl› 3 korucunun yaraland›¤›
bildirildi. Olay üzerine Buzikri köyü korucular›ndan
Mahfuz, Haci, S›d›k ve Mustafa Aslan gözalt›na al›nd›.
Korucular, savc›l›kta ifadeleri al›nd›ktan sonra serbest
b›rak›ld›lar. Daha sonra Buz›kri köyüne düzenlenen
bask›nda, köy muhtar› Halil Befltafl ile Haci Aslan
Mahfus Aslan, S›d›k Aslan ve ad› ö¤renilemeyen bir
korucunun silahlar›na el konuldu.

Haziran ay›nda Mufl’un Malazgirt ilçesine ba¤l›
Nurettin köyü korucular›n›n köylerine geri dönmek
isteyen köylülere sald›r›s› sonucu bir köylü yaraland›.
Edinilen bilgiye göre, korucu olmay› kabul etmedikleri
için 1994 y›l›nda köylerinden ayr›lan bir grup köylü,
kaymakaml›ktan ald›klar› izinle 25 Haziran günü
köylerine geri dönmek istedi. Ancak köylüler, köy
yak›nlar›nda korucular›n sald›r›s›na u¤rad›. Bunun
üzerine ilçeye geri dönmek zorunda kalan köylüler,
Mufl Valili¤i ve Malazgirt Kaymakaml›¤›’na
baflvurarak, korucular hakk›nda ifllem yap›lmas›n›
istediler.

Batman’›n Befliri ilçesine ba¤l› fiimiz köyünden 1994
y›l›nda can güvenlikleri olmad›¤› gerekçesiyle göç
ederek Almanya’ya yerleflen Yezidi aileler, yaz
aylar›nda köylerine dönmek isteyince korucu
bask›s›yla karfl›laflt›lar. Tapulu arazilerine korucular›n
zorla sahip ç›kt›¤›n› belirten köylüler, yetkililerden
olaya müdahale etmelerini istediler.

Köylerine geri dönmek ya da tarlalar›n› ifllemek
isteyen zorunlu göç ma¤durlar›n›n karfl›laflt›klar› bask›
ve tehditlere karfl› nadiren de olsa hukuk yollar›n›
kulland›klar› görüldü. 

1992 y›l›nda koruculuk bask›s› ve can güvenli¤i
nedeniyle göç ettikleri Batman’›n Befliri ilçesine ba¤l›
Çéniri (Yolveren) köyüne yaz aylar›nda geri dönmek
isteyen Yezidi aileler köylerine yerleflen korucular
taraf›ndan ilk once köye al›nmad›lar. Korucular›n ev
arazilerini geri vermemeye yanaflmamas› üzerine
aileler, köylerini tahliye ettirmek için Batman Asliye
Ceza Mahkemesi’ne baflvurdular. Olayla ilgili yarg›
süreci devam ederken, korucular ve geri dönmek
isteyen aileler aras›nda bir anlaflma sa¤land›.
Korucular Aral›k ay›n›n sonuna kadar köyü boflaltt›lar.
Aral›k ay›n›n ortalar›nda sonuçlanan davada,
mahkeme de köyün eski sahiplerinin lehine karar
verdi.

Diyarbak›r’›n K›rmatafl köyünden 1995 y›l›nda göç
etmek zorunda kalan Kadri Yafla, kendisini tehdit
ettikleri ve on binlerce a¤ac›n› keserek gasp ettikleri
gerekçesiyle korucular hakk›nda Kocaköy Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu.

Diyarbak›r’›n Lice ilçesine ba¤l› Ç›ral› köylüleri, 1992
y›l›nda köylerini yakarak kendilerini zorla göç
ettirenler hakk›nda 7 A¤ustos günü suç duyurusunda
bulundular. Göç-Der yetkilileri Ç›ral› köyünden göç
eden ailelerin büyük bir bölümünün bu yaz köylerine
geri döndüklerini belirttiler.

Köylerde kalan mallar›n›n köy korucular›nca gasp
edilmesi karfl›s›nda hukuk yollar›n› kullanma
çabalar›n›n tehlikelerini ortaya koyan örnekler de
yafland›. Örne¤in, 1993 y›l›nda korucu olmayan
köylülerin terk etmek zorunda b›rak›ld›¤› fi›rnak ‹dil
ilçesi K›rca köyünden Abdullah Örnek, Nurettin
Ergün, Yusuf Bil, Mahsum fiiflman ve Abdurrahman
Üstün, mallar›n› gasbettikleri gerekçesiyle köy
korucular› hakk›nda suç duyurusunda bulunmufltu. 

Diyarbak›r DGM Savc›l›¤›, suç duyurusunda bulunan
befl köylü hakk›nda “köy korucular›ndan Yusuf
Gürmen’in 24 Eylül 1993 tarihinde bu kiflilerden
birine ait tarlada may›na basarak yaralanmas›”
nedeniyle 15 Kas›m 2000 tarihinde dava açt›.
‹ddianamede, “hadise tarihinden önce san›klar›n
yasad›fl› PKK örgüt zanl›s› olarak bilindi¤i, müflteki ve
yak›nlar›n›n Geçici Köy Korucusu (GKK) olmas›
üzerine köylerini terk ederek Nusaybin ilçesine
yerleflmifl olduklar›, köyde kalanlara bu nedenle
husumet besledikleri, GKK olan ma¤dur ve
yak›nlar›na karfl› PKK örgüt mensuplar› ile iflbirli¤i
içinde örgütten temin ettikleri may›nlar› ma¤dura ait
tarla içine yerlefltirdikleri ve tarlas›n› dolaflan ma¤dur
Yusuf Gürmen’in bu may›nlardan birine basmas›
sonucu yaraland›¤›, san›klarla ve köye sonradan
yerleflen ve GKK olan kiflilerle husumet içinde olan
san›klar›n bu nedenle ‹dil Adliyesinde bulunduklar›
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s›rada Arafat Alptekin, Behçet K›sa ve Fikret Korkut’un
köyü terketmelerini sa¤lamak amac›yla tehdit olarak
‘Yusuf Gürmen’i nas›l sakat ettiysek, senin de bafl›na
ayn› fley gelebilir’ fleklinde beyanda bulunduklar›
tan›klar Arafat Alptekin, Behçet K›sa ve Fikret
Korkut’un beyanlar› ile anlafl›lmakla” denildi. 

‹ddianamenin haz›rlanmas›nda, Savc›l›¤›n yaln›zca
san›klarla mal anlaflmazl›¤› olan köy korucular›n›n
tan›kl›¤›na baflvurdu¤u ancak olay›n bir arazi
davas›ndan kaynaklanabilece¤i olas›l›¤›n›n
araflt›r›lmad›¤› görüldü. Ayr›ca, olay›n 1993 y›l›nda,
san›klar›n köyü terketmek zorunda kald›klar› tarihin
ard›ndan gerçekleflmesine karfl›n, olayla ilgili davan›n
neden 2000 y›l›nda aç›ld›¤›na iliflkin herhangi bir
gerekçe gösterilmedi. Savc›l›k, ma¤durun
yaralanmas›na neden olan may›n›n PKK taraf›ndan
döflenip döflenmedi¤i konusunda da delil göstermedi.
San›klar hakk›nda, “PKK üysesi olmak, örgüt ad›na
may›n döflemek, yaralamaya sebebiyet vermek (TCY
125)” suçlamas›yla ölüm cezas› istendi. (Bkz. Kifli
Güvenli¤i)

Zorunlu göç ma¤durlar›n›n Türkiye’de hukuk yollar›n›
etkin bir flekilde kullanamamas›, bu konudaki
davalar›n Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’ne (A‹HM)
götürülmesine yol açt›. Örne¤in, Silvan’a ba¤l›
Dolapdere köyü ve mezralar›ndan 1994 y›l›nda göç
ettirilen ve tarlalar›n› ekemediklerinden yak›nan 24
köylü, zararlar›n›n karfl›lanmas› için A‹HM’e
baflvurdu. Abdulrezzak ve Seyithan Yavuz, ‹hsan ve
‹lhan Yavafl, Hüseyin ve Ferzende Deniz, Hasan
Nergiz ile ‹smail, Abdulhani, Abdurrahim, Nizamettin
ve Nezir Aykanat, Ahmet Biçer, Kas›m Kur, Hanifi,
Hamduselam, Mukaddes, Sakine, Nesime, Aygül,
Siracettin, Saliha ve Mustafa Bal ad›na avukatlar›
Mahmut Vefa taraf›ndan sunulan baflvuru
dilekçesinde, baflvurucular›n köylerinde çiftçilik
yapt›klar›; fiubat 2001’deki parasal de¤erle y›ll›k
ortalama 12-13 milyar lira kazanç sa¤lad›klar› ifade
edildi. Avukat Vefa, 1994 y›l› May›s ay›nda köylerinin
yak›lmas› nedeniyle müvekkillerinin göç etmek
zorunda kald›¤›n›, Silvan’da sivil ve askeri yetkililere
dilekçeler vererek zararlar›n›n karfl›lanmas›, köye
dönüfllerinin sa¤lanmas› ve ihmali bulunan güvenlik
görevlilerinin yarg›lanmas› için flikâyette bulundu¤unu
anlatt›. Avukat Vefa, baflvurucular›n hak arama
çabalar›ndan hiçbir sonuç alamad›klar›n›, dolay›s›yla
da iç hukuk yollar›n›n tükenmifl oldu¤unu belirtti. 

Dolapdere köyünün, toprak sahiplerine
dan›fl›lmaks›z›n, Kaymakam ve Ilçe Jandarma
Komutan› taraf›ndan yaz aylar›nda Mufl Ovas›’ndan
gelen göçerlere 3 buçuk milyar lira karfl›l›¤›
kiraland›¤› bildirildi. 

5.3. BOfiALAN KÖYLER

T‹HV’in derledi¤i bilgilere göre 2001 y›l›nda 2 köy
tamamen boflalt›ld›. 1999 y›l›ndan sonra yavafllayan
köy boflaltma ve zorla göç ettirme olgusu fi›rnak,

Hakkari ve Van illerine ba¤l› baz› köylerin boflalt›lma
tehdidiyle karfl›laflmas›n›n ard›ndan yeniden Türkiye
gündemine girdi. 

12 Nisan günü Diyarbak›r’›n Lice ilçesine ba¤l›
Darakol, Hezmaz, Herq›l ve Heraq köylerine Lice
Karakol komutanl›¤›’na ba¤l› askerlerce düzenlenen
bask›nda köylülerin PKK aleyhinde yürüyüfl
yapmad›klar› takdirde göç ettirilmekle tehdit
edildikleri bildirildi. 

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine ba¤l› S›rangêl
(Toka¤aç), Memiflte (‹kizli), Sêgizan (Cevizli) ve Glort
(Bostaniçi) köylerinin 3 A¤ustos günü askerler
taraf›ndan bas›ld›¤› ve köylülerin göç etmeye
zorland›¤› bildirildi. Hakkari ‹l Genel Meclis Üyesi
Abidin Enifl, boflalt›lmas› istenen 4 köyün muhtar›yla
birlikte Alay Komutan› ile görüflmeye çal›flt›klar›n›
ancak bunun gerçekleflmedi¤ini söyledi. Köylüler
bask›lara karfl› Yüksekova Kaymakaml›¤›’na
baflvurarak, köylerinin boflalt›lmas› giriflimlerinden
vazgeçilmesini istediler.

Beytüflflebap Olay›

14 Temmuz günü fi›rnak’›n Beytüflflebap ilçesine ba¤l›
Germav (Il›cak) köyü yak›nlar›nda may›na basan bir
askerin ölümü, ikisinin de yaralanmas›n›n ard›ndan
Germav (Il›cak) köyü ile civarda bulunan Ortal›,
Da¤alt› ve Aflat köyleri yo¤un bask›lara maruz kald›.
Askeri yetkililerin may›n patlamas›ndan köylüleri
sorumlu tutmalar› üzerine dört köye de bask›n
düzenledi ve toplam 32 kifli gözalt›na al›nd›. 10 gün
boyunca gözalt›nda tutulan köylülerden 28’i “PKK’ye
yard›m ve yatakl›k” ettikleri iddias›yla tutukland›lar.
Tutuklanan köylülerin hepsinin Gevdan aflireti
korucular› oldu¤u oldu¤u ve gözalt›nda iflkenceye
maruz kald›klar› bildirildi. Tutuklanan köylülerden
adlar› adlar› ö¤renilenler flunlar: Cafer Aslan (78),
Kerim Acar (66), ‹sa Abi (61), Yakup Ceylan (55),
Fahri Ceylan (30), fieyhmus Abi (25), ‹sa Abi (30),
Yasin Abi (23), Hadi Abi (30), Keser Acar (49), Hamit
Acar (78), Orhan Abi (23), Kemal Acar (25) ve
fiemsettin Abi, Turan Aslan, Bahattin Aslan, Mirza
Aflan, ve Hekim Aslan. 

Köylere yönelik bask›, Ulucak köyünden 28 Temmuz
günü kaçan Kas›m Aslan adl› kiflinin IHD Diyarbak›r
fiubesi’ne baflvurmas›yla ortaya ç›kt›. Aslan
baflvurusunda, “Ortal› ve Aflat köylerinin
boflalt›ld›¤›n›, Da¤alt›, Il›cak ve Hisarkap› köylerinin
ise abluka alt›na al›nd›¤›n›, bu köylerde g›da
ambargosu uyguland›¤›n›, köylülerin açl›k tehlikesiyle
yüzyüze olduklar›n›” bildirdi. Aslan, “zorla göç
ettirilen 250 kadar köylünün Beytüflflebap
yak›nlar›ndaki bofl bir arazide çad›rlarda yaflad›¤›n›,
olaylar s›ras›nda toplam yetmifl kadar korucunun da
silah›n›n al›nd›¤›n›” ifade etti. 

Bunun üzerine ‹HD Van fiubesi Baflkan› Abdulvahap
Ertan, Mazlum-Der Van fiube Baflkan› Abdulbasit
Bildirici ile Tutuklu Yak›nlar› Derne¤i Van fiube
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Baflkan› fiirin Aslan’dan oluflan bir heyet
Beytüflflebap’a giderek göçettirilen köylüler ile
tutuklanan Turan Aslan, Bahattin Aslan, Cafer Aslan,
Kerim Acar, Mirza Aflan, Yakup Aflan ve Hekim Aslan
adl› korucularla görüfltü.

Heyet üyelerinin haz›rlad›klar› raporda, gözalt›na
al›nan köylülerin dövüldü¤ü, ask›ya al›nd›¤›, tazyikli
su, copla tecavüz ve d›flk› yedirme türü iflkencelere
maruz kald›klar›, köylerine g›da ambargosu
uyguland›¤› ve ailelerinin büyük bir bask›yla yüzyüze
oldu¤u belirtildi. Raporda ayr›ca may›n patlamas›
olay›na da yer verilerek, patlaman›n meydana geldi¤i
yerin köylerden 30-40 kilometre uzakta oldu¤u, yak›n
zamana kadar askeri birli¤in kulland›¤› bu araziye,
askerlerin varl›¤› ve arazinin yap›s› nedeniyle
köylülerin kolayca gidemedikleri ifade edildi.

31 Temmuz günü ‹HD Diyarbak›r fiubesi’nde
düzenlenen bas›n toplant›s›nda, Beytüflflebap
köylerinin maruz kald›¤› uygulamalarla ilgili bir rapor
aç›kland›. Toplant›da, ayr›ca, TBMM ‹nsan Haklar›
‹nceleme Komisyonu’nun konu hakk›nda bir inceleme
bafllatmas› istendi. Rapor, TBMM ‹nsan Haklar›n›
‹nceleme Komisyonu, ‹nsan Haklar›ndan Sorumlu
Devlet Bakanl›¤›, ‹çiflleri Bakanl›¤›, Ola¤anüstü Hal
(OHAL) Bölge Valili¤i, fi›rnak Valili¤i ve Beytüflflebap
Kaymakaml›¤›na gönderildi. 

5 A¤ustos günü fi›rnak Valisi’nin g›da ambargosu
uyguland›¤›na dair haberleri yalanlamak amac›yla
Hisarkap› köyüne düzenledi¤i ziyaret s›ras›nda

köylülerin uygulaman›n do¤ru oldu¤u yönünde
aç›klama yapmalar› üzerine köye tekrar bask›n
düzenlendi. Bask›n s›ras›nda askerlerin köylülere
hakaret etti¤i ve kaba muamelede bulundu¤u, 35
kiflilik Temel ailesinin 24 saat içinde köyden zorla göç
ettirildi¤i ö¤renildi.

8 A¤ustos günü ‹HD, Mazlum-Der, TMMOB, T‹HV,
TTB, Göç-Der ve Diyarbak›r Demokrasi Platformu
temsilcilerinden oluflan ikinci bir insan haklar› heyeti
bölgeye giderek iki gün süreyle köy boflaltmalar› ve
g›da ambargosu ile ilgili incelemelerde bulundu.
Heyet izlenimlerini 10 A¤ustos günü ‹HD Diyarbak›r
fiubesi’nde yap›lan ortak bir bas›n aç›klamas›yla
kamuoyuna duyurdu. 

Yedinci Gündem gazetesinin 11 A¤ustos günü
yay›nlanan say›s›nda yer verilen 6 Temmuz tarihli bir
belge g›da ambargosu uygulamas›n› kan›tlad›.
Belgede, Beytüflflebap Kaymakam› taraf›ndan
onaylanan g›da miktarlar›n›n bir k›sm›n›n bir astsubay
taraf›ndan yar›ya indirildi¤i bir k›sm›n›n ise tamamen
yasakland›¤› görüldü. Yerel kaynaklar, Da¤alt› ve
Il›cak köylerine yiyecek götürülmesi için askerlerin
daha önce verdikleri izin belgesinin art›k
verilmedi¤ini ve köylülerin açl›k s›n›r›nda oldu¤unu;
eskiden kalan s›n›rl› miktardaki yiyeceklerle idare
ettiklerini, askerlerin bu iki köyü de boflaltmak
istedi¤ini, kaymakam ve savc›n›n ise buna karfl›
ç›kt›¤›n›, ancak g›da ambargosu konusunda sessiz
kald›klar›n› ifade ettiler.
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10.08.2001, Diyarbak›r
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI 
- ‹nsan Haklar› Heyeti’nin fi›rnak / Beytüflflebap’taki Göç ve G›da Ambargosu’na ‹liflkin Araflt›rma ve ‹ncelemesi- 
De¤erli Bas›n Mensuplar›,
fi›rnak ili Beytüflflebap ilçesine ba¤l› Aflat (15 hane ) ve Ortakl› (30 Hane) köylerinin 20 Temmuz 2001 günü boflalt›lmas›, ayn›
ilçeye ba¤l› Il›cak (70-80 hane), Da¤alt› (40-50 hane), Hisarkap› (12 hane) Köylerine g›da ambargosunun uygulanmas›, köye
girifl ve ç›k›fllar›n yasaklanmas›, söz konusu köylerin boflalt›lma tehdidi ile karfl› karfl›ya olmas›yla, iflkence konulu baflvuru ve
iddialar› araflt›rmak üzere ; ‹HD Genel Baflkan Yard›mc›s› Av. Osman BAYDEM‹R, Mazlum-Der Genel Baflkan Yard›mc›s› Av.
fieyhmus ÜLEK, TMMOB MYK Üyesi, Celal BEfi‹KTEPE, ‹HD MYK üyesi ‹smail BOYRAZ, T‹HV ad›na Feray SALMAN, ‹HD
Bölge Temsilcisi M. Hanefi IfiIK, TTB ad›na Dr. Kamuran YILDIRIM, Göç-Der ad›na Av. Zülfü DEM‹R Diyarbak›r Demokrasi
Platformu Sekreteryas›ndan Arif AKKAYA, Yakup KESK‹N, Bahri KARHAN’dan oluflan ‹nsan Haklar› Heyeti 08.08 2001
tarihinde bafllayan ve iki gün süren araflt›rma ve incelemelerini tamamlam›flt›r.
‹nsan Haklar› Heyeti’nin araflt›rma ve incelemelerine iliflkin haz›rlamakta oldu¤u detayl› rapor, en k›sa zamanda kamuoyuna
duyurulacakt›r. ‹nsan Haklar› Heyeti, yaflanan dram› ve bu dram›n sürüyor olmas›n› dikkate alarak sorunla ,ilgili baz›
tespitlerini kamuoyuna ve yetkililerin dikkatine öncelikle sunma zorunlulu¤unu duymufltur. 
‹nsan Haklar› Heyeti’nin incelemeleri s›ras›nda tan›k oldu¤u manzara tüyler ürperticidir. Boflalt›lan Aflat ve Ortakl› köyü
yerleflimcileri Beytüflflebap ilçesi kenar›nda çad›rlara yerleflmifllerdir. Toplan 80 çad›rdan oluflan göçzedelerin 600- 700 kiflilik
nüfusunun ço¤unlu¤u çocuk , kad›n ve yafll›lardan oluflmaktad›r. Bu insanlar›n tamam› yokluk, yoksunluk ve kayg› verici bir
belirsizlik içerisinde yaflamaktad›rlar.Görüfltü¤ümüz göçzedelerin tamam› derin bir korku ve travmay› en üst düzeyde
yaflamaktad›rlar. Tar›m, ar›c›l›k ve hayvanc›l›kla geçimlerini sa¤layan göçzedeler, göçün yafland›¤› 20 Temmuz 2001
gününden bu güne yaklafl›k 600 küçükbafl hayvanlar›n›n telef olmas›, köylerinde b›rakt›klar› ar›lar›na gerekli bak›m›n
yap›lamamas› nedeniyle yok olmas›, ba¤ ve bahçelerine bak›m yapma olanaklar›n›n ortadan kald›r›lmas› nedeniyle tüm
ekonomik kaynaklar›n› yitirmifllerdir. Halk›n, üretim damarlar› kesilmifl durumdad›r. 
‹nsan Haklar› Heyeti, göç ettikleri günden bu yana hiçbir sa¤l›k hizmeti görmeyen ve son derece sa¤l›ks›z bir ortamda
yaflamlar›n› sürdürmeye çal›flan göçzedelerin çad›r kent yerleflimcilerinin, salg›n hastal›klar dahil çok ciddi sa¤l›k sorunlar›
tehdidi ile kafl› karfl›ya olduklar›n› gözlemifl ve bundan duydu¤u kayg›ya dikkat çekmektedir.
Il›cak, Da¤alt› ve Hisarkap› köylerine uyguland›¤› söylenen g›da ambargosuyla ilgili incelemelerini Il›cak köyünde sürdüren
Heyetimiz, Il›cak sakinlerinin yaflamlar›na dair korku ve kayg› olduklar›na tan›kl›k etmifltir. G›da ambargosu uygulamas›n›n
köy yolu üzerindeki “kontrol noktas› yap›s› ve barikatlar›n›” bizzat gören Heyetimize, yerleflimciler, heyetin gelece¤i
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haberinden dolay› sadece o gün için kontrol noktas›nda görevli askerler ve korucular›n çekildi¤ini belirtmifllerdir. Il›cak köyü
yerleflimcileri son günlerde g›da ambargosunun biraz yumuflad›¤›n›, almak istedikleri g›da maddesinin listesinin ‹lçe Jandarma
Komutanl›¤›na verildikten sonra listede onaylanan ve nüfus say›s›na göre de miktar› belirlenen yiyecek maddelerini
alabildiklerini belirtmektedirler. 
‹nsan Haklar› Heyeti üyelerinin gerek çad›r kentte yaflayan, boflalt›lan köy yerleflimcileri ile g›da ambargosu uygulanan köy
yerleflimcileri ile yapt›klar› görüflmelerde, heyetle konuflan tüm flah›slar “ Temmuz ay› içerisinde k›rsal kesimlerde sürdürülen
operasyonlar s›ras›nda baz› askerlerin yaflamlar›n› yitirmesine ve yaralanmalar›na sebep olan may›n patlamas› ile kendi
köylerinin ilgisinin olmad›¤›n›, may›n›n çok önceden yerlefltirilmifl olabilece¤ini, olay yerinin kimi köylerinden 20-25, kimi
köylerinden ise 40 km. uzakta oldu¤unu” ifade etmifllerdir. Olay sonras› gözalt›na al›nan ve büyük k›sm› tutuklanan
yak›nlar›na çok a¤›r iflkenceler yap›ld›¤›n›, sürekli tehdit edildiklerini, korucu silahlar›na el konuldu¤unu anlatm›fllard›r. May›n
patlamas› olay› ile ilgili olarak tutuklanan Cafer ASLAN’›n olaydan bir ay önce askerlikten terhis olup köye geldi¤i yak›nlar›
taraf›ndan heyetimize aktar›lm›flt›r. 
Heyet, inceleme bölgesine gidinceye kadar rutin OHAL uygulamalar› d›fl›nda baflka bir bas›nçla karfl›laflmam›flt›r. Ancak
ma¤durlarla görüflme esnas›nda köylüler üzerinde psikolojik bask› oluflturuldu¤u, sivil giyimli güvenlik personelinin
konuflanlar› ve konuflulanlar› tespit etmeye çal›flt›¤›, bundan dolay› da tüm ma¤durlar›n konuflmaktan kaç›nd›klar› heyetimiz
taraf›ndan gözlemlenmifltir. Heyete “köyümüzü kendi iste¤imizle terk ettik” beyan›nda bulunan Muhtara orada bulunan
kad›nlar muhtar›n do¤ru söylemedi¤ini, bask› alt›nda oldu¤unu, bu flekilde beyanda bulunmaya zorland›¤›n›, bu nedenle
muhtar›n yad›rganmamas› gerekti¤ini belirtmifllerdir. Bunun üzerine muhtara, “niye do¤ruyu söylemekten çekiniyorsun”
diyerek, Heyete tan›kl›¤›n› anlatan Rasim AfiAN, yaklafl›k 40 dakika sonra çok ciddi flekilde tehdit edildi¤ini, Heyetimizin
ayr›lmas› sonras› can güvenli¤inden endifle duydu¤unu belirterek heyetle birlikte Beytüflflebap’tan ç›kmak istedi¤ini iletmifltir.
Heyetimiz, bu insani talep üzerine oluflan korku ve bask› ortam›n› da dikkate alarak Rasim AfiAN’› güvenlik personelinin
gözleri önünde araçlar›na alm›fl ve bölgeden ayr›lm›flt›r. 
Heyete, fi›rnak’a gitti¤i gibi dönüflünde de güvenlik personeli refakat etmifltir. fi›rnak giriflinde jandarma kontrol noktas›nda
durdurulan Heyet, tehdit edilerek yapm›fl oldu¤u tespitlerin bilgi, belge ve notlar› ile bas›n mensuplar›na ait ma¤dur
anlat›mlar›n› ve görüntülerini içeren video kasetlerine ve foto¤raf filmlerine hukuka ayk›r› bir flekilde el konulmufltur. Heyet
üyelerinin Cumhuriyet Savc›l›¤› ve di¤er resmi yetkilerle telefon görüflmeleri engellenerek fiili bir gözalt› uygulamas›na maruz
b›rak›lm›flt›r. Heyete tan›kl›k eden ve can güvenli¤i nedeniyle Heyetimizin arac›nda bulunan 18 yafl›ndaki Rasim Aflan,
kimli¤inin sahte olabilece¤i gerekçesiyle gözalt›na al›nm›flt›r. . 
Heyetimiz, Rasim Aflan’›n ifllemleri sonuçlanmay›ncaya kadar fi›rnak’tan ayr›lmama karar›n› resmi yetkililere iletmifltir. 9
A¤ustos 2001 saat 14.00’de fi›rnak Cumhuriyet Savc›l›¤›’ na getirilen Rasim Aflan, a¤›r iflkence gördü¤ünü Heyet ve Heyet
üyeleri hakk›nda gerçe¤e ayk›r› beyanda bulunmaya zorland›¤›n›, bunu reddedince de kendisine önceden haz›rlanan bir ifade
tutana¤›n›n zorla imzalat›ld›¤›n› beyan etmifltir. Cumhuriyet Savc›l›¤›nda iflkence gördü¤ünü söylemesine ve bu hususta doktor
raporu bulunmas›na ra¤men TCK 159.maddeden tutuklamaya sevk edilmifl ve tutuklanm›flt›r. Heyetimizin tüm üyeleri bir
hukuk skandal›na tan›k olmufllard›r. 
Rasim Aflan’a kollukta imzalat›lan beyanlar üzerine ‹HD Genel Baflkan Yard›mc›s› Av. Osman Baydemir, san›k s›fat›yla suça
azmettirme iddias› ile Cumhuriyet Savc›s› taraf›ndan ifadesi al›nm›fl ve serbest b›rak›lm›flt›r. Bunun üzerine bu kez fi›rnak
Emniyet Müdürlü¤ü Terörle Mücadele fiubesi’nce GBT’de arama kayd› oldu¤u gerekçesiyle gözalt›na al›nm›fl, yaklafl›k üç saat
süreyle TEM sorgu odas›nda gözalt›nda tutulduktan sonra kay›t hatas› oldu¤u aç›klamas› yap›larak serbest b›rak›lm›flt›r. 
‹nsan Haklar› Heyeti, çal›flmalar›na bafllamadan önce amac›n› ve randevu taleplerini ilgili tüm yetkililere iletmesine ra¤men,
fi›rnak Valisi ve ‹nsan Haklar› ‹l Koordinasyon Kurulu’ndan sorumlu Vali Yard›mc›s›, çeflitli gerekçelerle Heyetimizin görüflme
talebini reddetmifltir. Ayr›ca, Beytüflflebap Kaymakam Vekili ve ayn› zamanda ‹lçe Jandarma Komutan› mezrada oldu¤u
gerekçesiyle Heyetimizle görüflmemifltir. Görüflme yapabildi¤imiz Beytüflflebap Belediye Baflkan› ise tabiri caizse “görmedim,
duymad›m, bilmiyorum” fleklinde beyanda bulunarak nas›l bir bask› alt›nda oldu¤unun göstergesi olan ruh halini yans›tm›flt›r. 
‹nsan Haklar› Heyetinin, köy boflaltma ve g›da ambargosu uygulamalar›n›n gerçek oldu¤unu gözlemlemifl, gözalt›na
al›nanlar›n iflkence gördüklerine iliflkin anlat›mlara tan›kl›k etmifltir. Gerek köy boflalt ma, gerekse g›da ambargosunun
ma¤duru olan bütün köy sakinleri büyük bir insanl›k dram› yaflamaktad›rlar. Bu uygulamalar›n sorumlular› korundu¤u ve
gizlendi¤i müddetçe orada yaflayan bütün yurttafllar›m›z ciddi bir risk alt›ndad›rlar. Heyetimizin haz›rlamakta oldu¤u genifl
kapsaml› rapor, görsel materyallerle birlikte kamuoyuna ve ilgililere duyurulacakt›r. 
Heyetimizin tan›k oldu¤u insanl›k d›fl› bu uygulamalar derhal durdurulmal›d›r. Hükümeti, insan haklar›n›n evrensel
de¤erlerine ve hukuka ayk›r› bu ça¤d›fl› uygulamalara son vermeye davet ediyoruz. Halk›n ma¤duriyeti giderilinceye kadar
olay›n sürekli takipçisi olaca¤›m›z›n bilinmesini istiyoruz. Bas›n›, kamuoyunu ve duyarl› tüm çevreleri de bu uygulama ve
insanl›k dram› karfl›s›nda duyarl› olmaya ça¤›r›yoruz. 
Av. Osman Baydemir (‹HD Genel Bflk. Yard›mc›s›)
Av. fieyhmus Ülek (Mazlum-Der Gen.Bflk. Yard›mc›s›)
Celal Befliktepe (TMMOB MYK üyesi)
Dr. Kamuran Y›ld›r›m (TTB GYK üyesi)
M.Hanefi Ifl›k (‹HD Bölge Temsilcisi)
‹smail Boyraz (‹HD MYK üyesi)
Feray Salman (T‹HV ad›na)
Av. Zülfü Demir (Göç- Der YK üyesi)
Zülküf Karatekin (Diyarbak›r Demokrasi Platformu Sekreteryas›-‹MO)
Bahri Karhan (Diyarbak›r Demokrasi Platformu Sekreteryas›-TMMOB)
Arif Akkaya (Diyarbak›r Demokrasi Platformu Sekreteryas›-iflçi sendikalar› ad›na)
Yakup Keskin (Diyarbak›r Demokrasi Platformu Sekreteryas›-KESK) 



5.4. KÖY KENT PROJES‹

Baflbakan Bülent Ecevit 2001 y›l›nda Köy-Kent ya da
Merkezi Köy projesinin vaat etti¤i olanaklar
konusunda birbiri ard›na iyimser aç›klamalar yapt› ve
yetkililerin köye dönüflü desteklemek için kaynak
aktar›m›, ve kredi tahsisi dahil her türlü yard›m›
üstlendi¤ini belirtti. Zorla göç ettirilenler taraf›ndan
benimsenmeyen bu projeler y›l içinde çeflitli sivil
toplum kurulufllar›, uzmanlar ve parlamento üyeleri
taraf›ndan yöneltilen yo¤un elefltirilere maruz kald›. 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas› Baflkan› Prof. Dr.
Gürol Ergin, Ocak ay›nda yapt›¤› bir konuflmada,
“Köy Kent Projesi”nin kendi mant›¤› içinde bile baflar›
flans› olmad›¤›n› belirterek, “köye dönüfl için k›rsal
kalk›nman›n flart oldu¤unu ve dönüflün de gönüllülük
temelinde olmas› gerekti¤ini” vurgulad›. Bu çerçevede
“OHAL uygulamas›na son verilmesini ve arazilerin
may›nlardan temizlenmesini” isteyen Ergin, “dönüfl
için her aileye en az 18 milyar kamu yard›m›
yap›lmas› gerekti¤ini” belirtti. Ergin, projelerin
yeterince tart›fl›lmadan uyguland›¤›n› belirterek, “Son
derece yüksek kamu kaynaklar›, verilen emirlerle
acele haz›rlanm›fl ve yeterli nitelikte olmayan
projelere aktar›lmaktad›r” dedi. Proje uygulamas›n›
de¤erlendiren Ergin, “Köy-Kent Projesi”ni savunan ve
uygulamaya çal›flanlar›n bile “projeyi ciddiye
almad›¤›” kan›s›n› ifade etti. Ergin, “Böylesine bir
projenin, alan araflt›rmas› da dahil olmak üzere
yaklafl›k 9 haftada haz›rlanm›fl olmas›, projenin
niteli¤ine yönelik hakl› endifleleri gündeme
getirmektedir. Projenin baflar›l› olma flans› yoktur”
dedi.

Göç-Der Baflkan› fiefika Gürbüz Nisan ay›nda yapt›¤›
aç›klamada “Köy-Kent projesinin kendinden bekleneni
vermeyece¤ini, gerçekten köylere dönüfl isteniyorsa,
OHAL ve koruculu¤un kald›r›lmas›, tüm göç
ma¤durlar›n›n zarar ziyanlar›n›n tazmin edilmesi
gerekti¤ini” belirtti. 

Atatürk Üniversitesi Co¤rafya Bilim Dal› Baflkan› Prof.
Dr. Hayati Do¤anay, Haziran ay›nda yapt›¤›
aç›klamada siyasilerin çeflitli dönemlerde ortaya
att›klar› projelerle oy toplamaya çal›flt›klar›na dikkat
çekerek, Ecevit’in anlatt›¤› projenin her 10-15 köye
bir merkez köy-kent öngördü¤ünü, ancak buna göre
yaklafl›k 3 bin 700 köy-kent kurulmas› gerekti¤ini ve
bunun ancak ütopik olarak de¤erlendirilebilece¤ini
söyledi.

Haziran ay›nda Göç-Der’in düzenledi¤i “Göç Haftas›”
etkinlikleri kapsam›nda düzenlenen “Göç Sorunu ve
Çözümü” konulu panelde konuflan TBMM Göç
Komisyonu Baflkan› Haflim Haflimi, Komisyon
taraf›ndan haz›rlanan rapora göre, bölgede yaflanan
göçlerin temel sebeplerini flöyle s›ralad›: “OHAL,
koruculuk, özel tim, faili meçhul olaylar, can
güvenli¤inin olmamas›, bask› ve fliddet, hayvanc›l›¤›n
ve tar›m›n ortadan kald›r›lmas› sonucu ekonomik
sorunlar›n zorlamas›.”

Köylerin onar›lmas› için devlet bütçesinden sadece 3
trilyon liral›k bir kaynak ayr›ld›¤›na da dikkat çeken
Haflimi, 3 trilyon parayla sadece 4 mezra
yap›labilece¤ini söyledi. Köy-Kent projesini “insanlar›
bekleme odas›na almak” olarak de¤erlendiren Haflimi,
köylerinden zorla göç ettirilen insanlara tazminat
ödenmesi gerekti¤ini vurgulad›. 

TBMM Soru Önergesi: Saadet Partisi (SP) Genel
Baflkan Yard›mc›s› ve TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme
Komisyonu Üyesi Rize Milletvekili Mehmet
Bekaro¤lu’nun 9 Haziran günü Baflbakan Bülent
Ecevit’e verdi¤i “Köye Dönüfl Projesi”ne iliflkin soru
önergesi, 5 Temmuz günü Devlet Bakan› Mustafa
Y›lmaz taraf›ndan yaz›l› olarak yan›tland›. 

Mehmet Bekaro¤lu söz konusu soru önergesinde
Bülent Ecevit’e flu sorular› yöneltmiflti:

1) “Köye Dönüfl Projesi’nde son durum nedir? Bugüne
kadar boflalt›lan kaç köye dönüfl izni verildi? Bu proje
çerçevesinde köylerine dönen aile say›s› illere göre
nedir? 

2) Köye dönüfl konusunda valiliklerin izin vermesine
ra¤men bölgedeki güvenlik kuvvetlerinin zorluk
ç›kard›¤› do¤ru mudur? Valilik ile güvenlik kuvvetleri
aras›ndaki bu çeliflkinin nedeni nedir? Bu iddialarla
ilgili olarak herhangi bir araflt›rma ve soruflturma
yap›lm›fl m›d›r? Yap›lm›fl ise sonuçlar› ne olmufltur?

3) Yetkililerin; “Do¤u ve Güney Do¤u’da güvenli¤i
sa¤land›¤› herhangi bir sorun olmad›¤›” aç›klamalar›
do¤ru ise; bu bölgenin kal›nmas› ve vatandafllar›n
köylerine dönmelerinin sa¤lanmas› için daha kapsaml›
çal›flmalar›n yap›lmas› gerekmiyor mu? Örne¤in,
geriye dönüflün yasal bir çerçeveye oturtulmas›
mümkün de¤il midir?

4) Köy korucular›n›n, köylerine dönen ve dönmek
isteyen vatandafllar›m›z› dövdükleri, öldürmekle tehdit
ettikleri, mal ve hayvanlar›n› gasp ettikleri, evlerini
yakt›klar› iddialar› do¤ru mudur? Bu konuda
vatandafllar›m›zdan kaymakaml›klara, valiliklere,
güvenlik kuvvetlerine veya savc›l›klara yap›lm›fl
herhangi bir flikayet veya suç duyurusu yap›lm›fl
m›d›r? Yap›lm›fl ise sonuçlar› ne olmufltur? 

5) fiu an köylerine dönmek isteyen vatandafllar›m›za
hangi kolayl›klar sa¤lanmakta, ne tür yard›mlar
yap›lmaktad›r? Bu yard›mlar hangi esas ve usullere
göre yap›lmaktad›r?

6) Köye geri dönüfl projesi hangi illeri kapsamaktad›r?
Hangi köyün dönüfle haz›r oldu¤unu kim, hangi
kriterlere göre belirlemektedir? Bu belirlemelerde
önyarg›lar›n ve kay›rmalar›n önüne nas›l geçilecektir?

7) Geri dönüfl öncesi, boflalt›lan tüm köyler ve
bunlar›n çevreleri may›nlardan temizlenmifl midir?
Temizlenmemifl ise may›nlar›n temizlenmesi
konusunda bir plan ve proje yap›lm›fl m›d›r?

Soru önergesine verilen yan›tta, köye dönüfllerin halen
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27 Ocak 1998 tarihli Baflbakanl›k Genelgesi ile
belirlenen flu esaslar do¤rultusunda yap›lmakta oldu¤u
kaydedildi:

* Geri dönüfl iste¤e ba¤l› olacakt›r.

* Yerleflim yerlerinin toplulaflt›r›lmas› prensibine
uygun hareket edilecek köy alt› yerleflim yerlerinin
iskana aç›lmas›na izin verilmeyecektir.

* ‹skana aç›lacak yerleflim birimlerinin seçiminde ek
güvenlik önlemi gerekmeyenlere öncelik verilecektir.

* Yeniden iskana aç›lacak yerleflim birimleri güvenlik
veya baflka nedenlerden dolay› göçe aç›k
bulunmayacakt›r.

* Ek güvenlik önlemleri ile iskana aç›labilecek
yerleflim birimlerinde bu birimlerin aç›kta olan
sakinlerine öncelik verilecektir.

* Bütün bu çal›flmalar s›ras›nda ekonomik, sosyal ve
kültürel kalk›nma çabalar›na devam edilecektir.

* Köylerini terk eden vatandafllara kent merkezinde,
konut ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya yönelik “Kendi Evini
Yapana Yard›m” dahil her türlü destek sa¤lanacakt›r.

Mustafa Y›lmaz yapt›¤› yaz›l› aç›klamada 1998 y›l›nda
yay›nlanan Baflbakanl›k Genelgesi ile esaslar›
belirtilen köye dönüfl projesinde “Kendi Evini Yapana
Yard›m Metodu” uygulamas›na geçildi¤ini, ancak
aileler taraf›ndan benimsenmedi¤i için bu yöntemin
uygulanamad›¤›n› belirtti. Y›lmaz, 1999’da köye
dönüfllerin “Karfl›l›ks›z Devlet Yard›m›” projesi ile
gerçeklefltirilmesi kararlaflt›r›ld›¤›n› ve köye dönmek
isteyen ailelerin planl› bir flekilde yerlefltirilmeleri için
çal›flmalar›n bafllat›ld›¤›n› ve halen yürütüldü¤ünü
kaydetti.

Bakanlar Kurulu karar›yla GAP Bölge Kalk›nma
‹daresi’nin Yat›r›m Program›’na 1999 y›l›nda “Köye
Dönüfl ve Rehabilitasyon Projesi” ve “Köye Dönüfl ve
Rehabilitasyon Alt Bölge Geliflme Plan›” ad› alt›nda
iki ayr› projenin ilave edildi¤ini hat›rlatan Y›lmaz’›n
verdi¤i bilgiye göre, “Köye Dönüfl Projesi” ile
Diyarbak›r’›n Afla¤› Beyan köyüne 9, fi›rnak’›n
Kaymakam ve Çeflme köylerine de 68 aile yerlefltirildi. 

Y›lmaz, Diyarbak›r, Batman, Bingöl, Bitlis, Hakkari,
Kars, Mufl, Siirt, Van illerinde toplam 2.859 ailenin
kapsama al›nd›¤› “Köye Dönüfl Acil Uygulama
Projesi” çerçevesinde 555 konutun yap›m› devam
ederken 52 köyün etüt çal›flmalar›n da
sürdürüldü¤ünü öne sürdü.

Y›lmaz, köylerine dönmek isteyenlere yönelik
herhangi bir engellemenin söz konusu olmad›¤›n›,
köye dönmek için valiliklere yap›lan müracaatlar›n
“güvenlik ve di¤er sosyal flartlar itibariyle detayl› bir
flekilde incelendikten sonra, gerekirse yerleflim yerleri
de¤ifltirilmek ve her türlü altyap› hizmeti ikmal
edilmek suretiyle” göç ma¤durlar›n›n geri dönüfllerine
izin verildi¤ini savundu. Köy korucular›n›n güvenli¤in

bir parças› oldu¤unu ve “vatandafllara eziyet
yapmalar›n›n söz konusu olmad›¤›n›” iddia eden
Y›lmaz, flu ana kadar geri dönen köylülere “güvenlik
güçlerince bask› yap›ld›¤›na dair” herhangi bir tespite
ulaflmad›klar›n› ileri sürdü. 

Y›lmaz bölgedeki may›nlar›n temizlenmesi için
herhangi bir plan ya da proje olup olmad›¤› sorusunu
ise yan›ts›z b›rakt›. 

Mehmet Bekaro¤lu, 3 A¤ustos günü Günlük Evrensel
gazetesine yapt›¤› aç›klamada, soru önergesine verilen
yan›tlar›n, sorular› karfl›lamad›¤›n› kaydetti. Köye
dönüfllerin engellendi¤ini bizzat yerinde tespit etti¤ini
ve özellikle askeri yetkililerin insanlar›n köylerine
dönmesine zorluklar ç›kard›¤›n› anlatan Bekaro¤lu,
köye dönüflün koruculara ra¤men yap›lmas›n›n
mümkün olmad›¤›n› vurgulad›.

Bekaro¤lu, Bingöl, Tunceli ve Diyarbak›r’da
incelemelerde bulundu¤unu, köylerine dönmek
isteyen, ancak engellerle karfl›laflan ailelerle
görüfltü¤ünü belirterek, askeri yetkililerin
davran›fllar›na dikkat çekti. Askerlerin, köyüne
dönmek isteyenlere “Burada güvenli¤iniz yok, biz
güvenli¤inizi sa¤layamay›z” diyerek engel ç›kard›¤›n›
aktaran Bekaro¤lu, “Oradaki yetkili ‘evet’ de
diyebiliyor ‘hay›r’ da. ‘Hay›r’ dedi¤i için vatandafl
gitmiyor” dedi.

Köye dönüfl önünde bulunan temel engellerden
birinin de koruculuk sisteminin halen
sürdürülmesinde ›srar edilmesi oldu¤unu kaydeden
Bekaro¤lu, “Bu insanlar afliret mensuplar›, silahl› ve
maafll›. O bölgenin kültürünü düflündü¤ünüz zaman,
kan davas›ndan tut da, daha baflka fleylere kadar
sorun olabiliyor” diyerek, köye dönüflün koruculara
ra¤men yap›lmas›n›n mümkün olmad›¤›n› vurgulad›.
“Bölgede bu yara sar›lmak isteniyorsa, koruculuk
sistemine el at›lmas› laz›m. Ellerindeki silahlar›n
toplanmas› gerekiyor” diyen Bekaro¤lu, korucular›n
halka eziyet etti¤ine dair çok say›da örnek
bulundu¤unu ifade ederek, ayr›ca evleri ve arazileri
tahrip ettiklerini belirtti.

Köye dönmek isteyen ailelere Valilikler taraf›ndan
yap›lan maddi yard›mlar›n keyfi oldu¤unu dile getiren
Bekaro¤lu, köye dönüfllerin cazip hale getirilmesi için
böylesi tutumlardan vazgeçilmesi gerekti¤ini belirtti.
Bekaro¤lu, ayr›ca insanlara art›k ‘potansiyel suçlu’
olarak bakma anlay›fl›n›n b›rak›lmas›n› da isteyerek,
insanlar›n art›k kendi topraklar›na dönmelerinin
sa¤lanmas› gere¤ini sözlerine ekledi.

Bekaro¤lu, “Köye dönüfl konusunda iste¤in
bulundu¤unu gösteren cümleler var ama ne kadar
talep al›nm›flt›r, bunlar nas›l planlan›yor, konuyla ilgili
bölgeye, ilgili valiliklere verilmifl ne kadar para var,
hangi bütçeden karfl›lan›yor, bunlar belirsiz” dedi.
Köye dönüfllerde herhangi bir engelin söz konusu
olmad›¤› iddias›n› da yalanlayan Bekaro¤lu, “Biz o
engeli gördük. O engelle ilgili çok say›da baflvuru var.
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Hakkari’de olan olay› biliyorsunuz. Gittiler ceviz
toplamaya, 6 kifli öldü. Kim öldürdü, nas›l öldü?
Resmi aç›klama ‘ölü bulundu’ diyor. Kim öldürdü bu
insanlar›?” diye sordu.1

Öte yandan, Dünya Bankas›’n›n Türkiye Temsilcisi
Ajay Chhibber, 17 Kas›m günü Baflbakan Bülen
Ecevit’le yapt›¤› görüflmede Köy-Kent projesine büyük
önem verdiklerini ve projeyi finanse edeceklerini
bildirdi. Görüflmenin ard›ndan gazetecilerin sorular›n›
yan›tlayan Chhibber, projenin k›rsal kalk›nmay›
öngörmesi nedeniyle Dünya Bankas› taraf›ndan çok
önemsendi¤ini vurgulayarak, “Bu projeyi finanse
etmek için yap›lan çal›flmalar sürüyor. 2002 y›l›
yaz›na kadar bu projenin finans›n›n
gerçeklefltirilece¤ini umut ediyorum” dedi. Köy-Kent
projesinin di¤er ülkelere de model olabilece¤i
inanc›nda olduklar›n› belirten Chhibber, “Türkiye’nin
di¤er kesimleri de bu projenin uygulanmas›n› ister.
Biz bunlar› finanse edece¤iz” dedi. 

5.5. S‹V‹L G‹R‹fi‹MLER

Toplumsal Araflt›rmalarda Zorunlu Göç

Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesinin göç konusunda
düzenlemek istedi¤i anket fiubat ay›nda ‹çiflleri
Bakanl›¤› taraf›ndan engellendi. “Göçün belediye
hizmetlerine etkisi” konusunda düzenlenen anket
nedeniyle, Devlet ‹statistik Enstitüsünden Diyarbak›r
Büyükflehir Belediyesine gönderilen yaz›da,
“Araflt›rma formunuz teknik aç›dan sak›ncal›
bulunmamas›na ra¤men, içeri¤i aç›s›ndan ‹çiflleri
Bakanl›¤›’nca sak›ncal› bulunmufltur. Bu nedenle alan
uygulamas›na izin verilmemifltir” denildi. 27 sorudan
oluflan ankette, köyü terk etmenin nedenlerine yönelik
bir sorunun seçenekleri aras›nda, “koruculuk bask›s›”,
“dini bask›lar” “OHAL uygulamas›”, “PKK bask›s›”,
“Güvenlik güçlerinin bask›s›” yan›tlar› bulunuyordu.

Mart ay›nda Batman Barosu taraf›ndan kentteki
intiharlar›n nedenlerini belirlemek amac›yla yap›lan
bir araflt›rmada, zorunlu göç intiharlar›n bafll›ca
nedenlerinden biri olarak gösterildi. Araflt›rmada,
“intihar edenlerin büyük ço¤unlu¤unun 1985 y›l›ndan
itibaren kente göç eden insanlar›n oluflturdu¤u”
bulgusuna yer verildi. 

Dicle Üniversitesi (D.Ü) Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü taraf›ndan yap›lan baflka bir
araflt›rmada ise köyden kentte göçün, çocuklar›
soka¤a itti¤i belirlendi. Diyarbak›r’daki “sokak
çocuklar›” ile “sokaktaki çocuklar›n”  sosyo-kültürel
ve ekonomik durumlar›n› belirlemek amac›yla yap›lan
araflt›rmada, Diyarbak›r’da yaklafl›k 6 bin “sokak
çocu¤u” ve “sokaktaki çocuk” bulundu¤u, bunlar›n
yüzde 98’nin çeflitli nedenlerle köyden kentte göç
eden ailelerin çocuklar› olduklar›” ve “bu çocuklar›n
yüzde 16’s›n›n, en az bir kez çeflitli suçlar nedeniyle
gözalt›na al›nd›¤›” belirtildi. Araflt›rmada, ayr›ca
sokaktaki çocuklar›n yüzde 35’inin nüfus kayd›n›n
olmad›¤›, yüzde 93’nün ise 5’ten fazla kardefli
bulundu¤u belirtilerek flöyle denildi: 

“Bu çocuklar›n fiziksel geliflimleri, di¤er akranlar›na
göre daha geridir. Ayn› zamanda ilgi alanlar›n›n ve
olaylara yaklafl›m ve tepkilerinin farkl›l›¤› da dikkat
çekicidir. Çal›flmak zorunda olufllar›, yafllar›n›n gere¤i
olarak oyun ve e¤lenceyi s›n›rlamakta, ailelerinin
kendilerine biçti¤i üretime katk›daki rol ve bu
çerçevede ço¤u kez toplum taraf›ndan horlanm›fll›k,
kendilerini bir yetiflkin gibi alg›lamalar›na yol açm›flt›r.
Zorluklar› erken yaflamalar› nedeniyle, psikolojik ve
sosyolojik s›k›nt›lar çekiyorlar. Ailelerin her birinin,
sosyo-ekonomik ve kültürel yap›lar› bütün verileriyle
elde edildikten sonra, bunlar›n ihtiyaç düzeyleri
belirlenmeli ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin çal›flabilir
aile reislerine, çocuklar›n›n hiçbirini soka¤a
ç›karmamalar› flart›yla ifl imkan› sa¤layarak, bunun
denetimi ciddi bir flekilde yap›lmal›d›r.”

‹nsan Haklar› Heyetinin Van Gezisi 

26-27 May›s günleri ‹HD, T‹HV, TMMOB, Toplumsal
Hukuk Araflt›rmalar› Vakf› (TOHAV), Göç Edenler
Sosyal Yard›mlaflma ve Kültür Derne¤i (GÖÇ-DER),
HADEP ve ÖDP temsilcilerinde oluflan bir heyet
HADEP’in daveti üzerine, boflalt›lm›fl köylerin ve göç
ettirilenlerin durumunu yerinde incelemek amac›yla,
Van’a bir inceleme gezisi düzenledi. Heyet üyeleri
gezi boyunca çeflitli bask›larla karfl›laflt›lar. Van’da
düzenlenen toplant› güvenlik güçlerinin yo¤un
önlemleri alt›nda geçti. 27 May›s günü köylere
düzenlenen ziyaretlerde ise heyet yol boyunca üç kez
durduruldu, keyfi bir biçimde arand›, kaba
muameleye maruz kald›, heyet üyelerinin gezi
notlar›na jandarma taraf›ndan el konuldu.

31 May›s günü heyet temsilcileri geziye iliflkin
izlenimlerini ‹HD Genel Merkezi’nde düzenlenen bir
bas›n aç›klamas›yla kamuoyuna duyurdular. Bas›n
aç›klamas› flöyle:

Göç-Der etkinlikleri

Almanya’da, göç ve göçün getirdi¤i sorunlar
konusunda çal›flma yapan kurum ve kurulufllardan
oluflan 14 kiflilik bir heyet 25 Mart günü ‹zmir’de
incelemelerde bulundu. Uluslararas› Af Örgütü’nden
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1 2000 y›l› Ekim ay›nda, 1993 y›l›nda “güvenlik gerekçesiyle”
boflalt›lan Van iline ba¤l› Yoncal› ve Kavakl› köylerindeki
a¤açlar›ndan ceviz toplamaya giden üç kiflinin ölüm haberi 18 Ekim
2000 tarihinde Hakkari üzerinden Van’da yaflayan ailelerine
ulaflm›flt›. Olay›n tek görgü tan›¤› olan Kemal Tekin, olay yeri tespit
tutana¤›nda PKK’liler taraf›ndan elleri arkadan ba¤lanarak
sorguland›klar›n› ve üzerlerine atefl aç›ld›¤›n› anlat›yordu. Oysa,
Tekin, savc›l›kta verdi¤i ifadede Yoncal› köyünden Kavakl› köyüne
giderken kendilerine otuz metre uzaktan atefl edildi¤ini, havan›n
karamas› nedeniyle atefl eden kiflilerin yüzlerini göremediklerini ve
arkadafllar›n›n ak›betini bilmedi¤ini söylemiflti. Tekin’in bu olaydan
nas›l olup da sa¤ kurtuldu¤u ve ak›betlerini bilmedi¤i arkadafllar›n›n
öldürldükleri yeri nas›l olup da hemen buldu¤u ak›llarda soru iflareti
olarak kalm›flt›. 

Araflt›rmada, “sokak çocuklar›” teriminin, soka¤› mesken edinen,
baz› geceler ya da her gece evine dönmeyen, aile deste¤inden yoksun
çocuklar için, “sokaktaki çocuklar” teriminin ise ailesinin geçimine
katk›da bulunmak amac›yla günün büyük bölümünü sokakta çal›flarak
geçirip, geç saaatlerde evine dönenler için kullan›ld›¤› belirtildi.
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ORTAK BASIN AÇIKLAMASI 

“Hangi köylere geri dönülece¤ine güvenlik güçleri de¤il, o köyün nüfusuna dahil olan yurttafllar karar vermelidir. Güvenlik
güçlerinin görevi, geri dönülen köyde güvenli¤i sa¤lamak; di¤er kamu kesimlerinin görevi ise ma¤duriyetlerini gidererek,
geri dönülen köyde insani yaflam ortam›n›n do¤mas›na gerekli deste¤i vermektir.” 

TBMM Araflt›rma Komisyonu (10/25) Raporu, 1998 

Köye geri dönüfl kapsam›nda Halk›n Demokrasi Partisi taraf›ndan düzenlenen ve ‹HD, T‹HV, TMMOB, Göç-Der, ÖDP,
TOHAV temsilcilerinden oluflan bir heyetin 26-27 May›s tarihlerinde Van’da zorunlu göç ma¤durlar›yla yapt›¤› toplant› ve
Van-Bitlis illeri içinde boflalt›lan üç köye (Van ili Gevafl ilçesi Sö¤ütlü köyü, Bitlis ili Tatvan ilçesi Düzcealan (Çorsin) köyü,
Tatvan ilçesi Çevre (Êz) köyü) yapt›¤› geziye iliflkin gözlemlerin sonucunda afla¤›daki tesbitlere ulafl›lm›flt›r. 

Türkiye’nin güneydo¤usunda 1990’l› y›llar›n bafllar›nda yo¤unlaflan köy boflaltma ve zorla göçettirme olgusu 1999 y›l›na
kadar devam etti. Bu dönem içerisinde yaklafl›k 3700 yerleflim alan›ndan üç milyondan fazla bir nüfus kendi iradeleri ve
denetimleri d›fl›nda yaflam ortamlar›n› terk etmek zorunda kald›. 16 y›ll›k çat›flma ortam›nda yaln›zca yerleflim alanlar› yak›l›p
boflalt›lmakla kalmad›, ayn› zamanda yaylalara ç›kmak yasakland›, binlerce dönüm orman yak›ld›. Boflalt›lan, yak›lan ve
y›k›lan yerleflim alanlar›nda yol, su, elektrik gibi temel altyap› olanaklar› da yok oldu. Tarlalar kullan›lamaz hale geldi. Meyva
bahçeleri yok edildi, a¤açlar kesildi. Yayla yasaklar› hayvanc›l›¤›n yok olmas›na neden oldu. Boflalt›lan köylerdeki arazi ve
mülkler köy korucular› taraf›ndan hem tahrip edildi hem de el konuldu. 

Yaflam alanlar›ndan kopart›lan insanlar, herhangi bir yer gösterilmeksizin sahipsiz bir biçimde bölgedeki ve bölge d›fl›ndaki
kent merkezlerine göç etmek zorunda kald›lar. Bar›nma, ifl, sa¤l›k ve e¤itim gibi temel hizmetlerden yoksun kald›lar. Üretim
ve yaflam alanlar›ndan kopart›larak temel hak ve özgürlüklerinden yoksunlaflt›r›lan bu insanlar yoksulluk s›n›r› alt›nda
yaflamaya mahkum edildiler. Aileleri parçaland›. Gittikleri yeni yerleflim alanlar›nda kimliklerinden ötürü sald›r›ya maruz
kald›lar. 

Son iki y›ld›r yaflanan bar›fl ortam›nda köyüne geri dönmek isteyen ma¤durlar›n önüne çeflitli engeller ç›kar›ld›.
Kaymakaml›klara ve Valiliklere yap›lan onbinlerce baflvuru yan›ts›z b›rak›ld›. Hükümetin Köy-Kent ve Merkez köy
uygulamalar› bir baflka zorlama olarak ortaya ç›kar›ld›. Köy-Kent uygulamas›yla, kullan›lamayan tar›m arazilerinin kullan›m›
da olanakl› de¤ildir. Bu anlamda köy-kentler sosyo-ekonomik aç›dan da do¤ru de¤ildir. 

Halihaz›rda valilikler taraf›ndan geri dönüfl izni verilen yerleflim yerlerine dönüfl güvenlik güçlerinin engellemesiyle
karfl›laflmaktad›r. Can güvenlikleri tehdit alt›ndad›r. Bölgede döflenmifl olan may›nlar›n yerlerinin belirlenmesi ve temizlenmesi
ile ilgili hiç bir çaba gösterilmemektedir. Ayr›ca, köylerine geri dönmek isteyen ma¤durlar›n köylerine dönmeleri için Valilik
ve Kaymakaml›klar taraf›ndan haz›rlanan format dilekçelerdeki köylerini terör nedeniyle terkettiklerine iliflkin maddeyi
iflaretlemeleri yönünde bask› yap›lmakta, maddi ve manevi tazminat isteklerinde bulunmayacaklar›na dair taahhüt
istenmektedir. Dolay›s›yla bir anayasal hak olan hak arama özgürlü¤ü ihlal edilmektedir. Bu nedenlerle 

1. Kiflilerin yaflam ortamlar›n› seçmeleri ve zorla yerlerinden edilmeden önceki yaflam ortamlar›na dönmeleri, en temel hak ve
özgürlükleridir. ‹nsan haklar› bak›m›ndan, kifli ya da topluluklar›n yaflam ortamlar›na geri dönmeleri ya da baflka bir yerde
yerleflmeleri “gönüllülük” esas›na dayand›r›lmal›d›r. 

2. Merkezi idarenin bir tasarrufu olarak gerçeklefltirilen zorunlu göçten kaynaklanan mal ve mülk zararlar›n›n tazmin
edilmesi, yaflam alanlar›n›n insan haklar› standardlar›na göre oluflturulmas›, bar›nma, beslenme, sa¤l›k, e¤itim ve çal›flma
haklar›n›n korunmas› için gerekli düzenlemeler yap›lmal›d›r. 

3. Geri dönüfl öncesi, boflalt›lan tüm köyler ve bunlar›n çevreleri may›nlardan temizlenmelidir. 

4. Geriye dönüflte yaflanacak s›k›nt›lar› gidermek ve öncelikle bar›nma koflullar›n› sa¤lamak için hem maddi hem de teknik
yard›ma gereksinim vard›r. Valiliklerin köylerine geri dönenler için yapt›¤› yard›m son derece yetersizdir. Bu yard›mlar›n
düzenli, gerçek ihtiyaca yan›t verecek biçimde örgütlenmesi gerekmektedir. 

5. Ar›c›l›k, tütüncülük ve hayvanc›l›k gibi ekonomik faaliyetlerin canlandr›lmas› için gerekli donan›mlar›n sa¤lanmas› ve
teflvik edilmesi gerekmektedir. 

6. Eski yerleflim yerlerine dönmek isteyenlerin önündeki engeller ve bask›lar kald›r›lmal›d›r. Bölgedeki can güvenli¤i
sorununun ortadan kald›r›lmas› gerekmektedir. Köye dönmek isteyenler üzerindeki güvenlik güçlerinin bask›s›na son
verilmelidir. Geçici köy koruculu¤u sistemi ortadan kald›r›lmal›d›r. Güvenlik güçleri ile bölge halk› aras›nda karfl›l›kl› güvene
dayanan iliflkilerin oluflturulmas› esast›r. Geçmiflte yaflanan fliddetin yaratt›¤› korkunun ortadan kald›r›lmas› yönünde çaba
sarfedilmelidir. fiiddete maruz kalanlar›n yaflad›¤› travman›n rehabilite edilmesi gerekmektedir. 

7. Zorunlu olarak göç eden kifli ya da topluluklar›n geriye dönüfl ya da yeniden yerleflim konusundaki tercihlerinin hayata
geçirilmesinde devlet kurulufllar›, güven duygusunun oluflturulmas› ve zorunlu göç ma¤durlar›n›n yaflamlar›n› yeniden
kurmaya kat›lmalar›n› sa¤lamak üzere baflta zorunlu göç konusunda çal›flma yapan kurulufllar olmak üzere, meslek örgütleri,
insan haklar› kurulufllar› ve di¤er sivil toplum örgütleriyle iflbirli¤i yapmal›d›r. Bu çerçevede sivil toplum kurulufllar›n›n
bölgede etkin çal›flma yapmas›n› sa¤layacak koflullar oluflturulmal›d›r. Böylesi demokratik süreçlerle haz›rlanacak kapsaml› bir
bölgesel kalk›nma plan›n›n haz›rlanmas› z›runludur. 

8. Köyüne dönmek isteyen herkesin geri dönüfl koflullar›n›n varolmas›na ra¤men bu olana¤›n sa¤lanmas› yönünde valilikler ile
jandarma aras›ndaki çeliflkinin giderilmesine ihtiyaç bulunmaktad›r. 

Yaflam› yeniden sürekli k›lacak ve yukar›daki önerileri dikkate alacak bir uygulama hem bir sosyal yaray› tedavi edecek hem
de ülke demokrasisine ve ekonomisine büyük katk› sa¤layacakt›r. Gerçek bar›fl›n kurulmas›, temel hak ve özgürlüklere
üstünlük tan›yan sa¤l›kl› ad›mlar›n at›lmas›yla olanakl›d›r. 



Udo Moerschen ve Leyla Zana’ya Özgürlük
Derne¤i’nden Brigitte Schubert’in de aralar›nda
bulundu¤u heyet üyeleri, GÖÇ-DER ‹zmir fiube
Baflkan› Baflkan› fiehmus Aksoy ile görüflerek zorunlu
göç üzerine yap›lan çal›flmalar hakk›nda bilgi ald›.
Görüflmede, göç sorununun milyonlarca insan›
olumsuz etkileyen önemli bir sorun oldu¤unu anlatan
Aksoy, 1990 y›l›ndan bugüne kadar Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu bölgelerinden gelenlerin çok
büyük bir bölümünün zorunlu olarak göç ettiklerini
kaydetti. Heyet üyeleri, daha sonra GÖÇ-DER
yöneticileri ile birlikte ‹zmir’in Torbal› ilçesinde
bulunan çad›rkente giderek, göçzedeler ile görüfltüler.
Heyet üyeleri, Ayd›n’da da çöp toplayarak yaflamlar›n›
sürdüren göçzedeler ile görüfltü.

Göç-Der taraf›ndan 18-24 Haziran günleri aras›nda
zorunlu göç ma¤durlar›n›n sorunlar›n› gündeme
getirmek üzere bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikler
kapsam›nda Göç-Der taraf›ndan Cumhurbaflkanl›¤›,
Baflbakanl›k, TBMM Baflkanl›¤› ve siyasi parti
liderlerine göçün önlenmesi ile ilgili talepleri içeren
birer mektup gönderildi. Mektupta afla¤›daki çözüm
önerileri yer ald›:

- Devletin ilgili kurumlar›n›n, sivil toplum örgütlerinin
ve göç ma¤durlar›n›n içinde yer ald›¤› ‘Hasar Tespit
Komisyonu’nun kurularak göç edenlerin u¤rad›¤›
zarar›n tespit edilerek karfl›lanmas›. 

- OHAL uygulamas›n›n çözüm olmad›¤› ve daha fazla
tahribata yol açt›¤› görülmüfltür. Halen devam etmekte
olan OHAL ve koruculuk sisteminin kald›r›l›p ola¤an
uygulamalara geçilerek insanlar›n güven içinde
yaflayabilecekleri bir ortam›n sa¤lanmas›. 

- Köylere geri dönüfl için uygun ortam›n yarat›lmas›,
hiçbir flart ve dayatmada bulunulmamas›. Tahrip olan
köylerin alt yap›s›n›n devlet taraf›ndan yap›lmas›.
Evlerini infla etmeleri, topraklar›n› sürmeleri, ba¤ ve
bahçelerini düzeltmeleri için tüm engellerin
kald›r›lmas›. 

- Köylerine dönmek isteyen ailelere evlerini infla
etmeleri ve üretime dahil olmalar› için gerekli maddi
yard›m›n yap›lmas›. 

- Yoksullu¤un giderilmesine büyük katk› sunabilecek
modern tar›m ve hayvanc›l›¤›n gelifltirilmesi için
devletçe yard›m ve teflvik kredilerinin sunulmas›. 

- 1984 y›l›ndan itibaren 15 y›l› aflk›n süren çat›flmal›
süreç onbinlerce insan›n yaflam›na ve sakat
kalmas›na, binlerce köyün boflalt›lmas›na, milyonlarca
insan›n zorunlu iç göçü yaflamas›na neden olmufltur.
Bu nedenlerle sorunlar›n çözümü için Kürt sorununun
demokratik temelde çözümünün sa¤lanmas›. 

- Farkl› din, dil, kültür ve düflünce farkl›l›klar›yla
bireylerin bar›nma, mülkiyet, seyahat özgürlü¤ü gibi
en temel demokratik hak ve özgürlüklerini güvence
alt›na alan ça¤dafl bir anayasa ve yasal
düzenlemelerin yap›lmas›.”

20 Haziran’da Göç-Der Van fiubesi taraf›ndan
yap›lmak istenen bas›n aç›klamas›na polis taraf›ndan
izin verilmedi.

Öte yandan, 2000 y›l›nda yaklafl›k 17 bin göç
ma¤durunun Göç-Der arac›l›¤›yla TBMM’ye iletti¤i
dilekçelere verilen üst-yan›tta flunlar kaydedildi:
“Devlet Bakanl›¤› taraf›ndan boflalt›lan yerleflim
yerlerinin canland›r›lmas› için 1 trilyon lira kaynak
ayr›lacak. 1017 aileyi kapsayan bu projeyi valilikler
ve köy hizmetleri yürütecek.”

Sivil ‹nisiyatif 2001

Bingöl ve Elaz›¤’dan göç edenler taraf›ndan kurulan
71 yöre derne¤i ve vakf›n, bölgede yaflanan sorunlar›
dile getirmek ve çözüm önerileri gelifltirmek amac›yla
1 Temmuz günü Bingöl’de “Sivil ‹nisiyatif 2001”
ad›yla düzenlemek istedi¤i toplant›ya Bingöl Emniyet
Müdürlü¤ü taraf›ndan izin verilmedi. Bunun üzerine,
toplant›n›n haz›rl›klar›n›n yap›lmas› amac›yla
oluflturulan 7 kiflilik “‹letiflim Heyeti”, Bingöl Valisi
Tamer Ersoy’la görüflmek istedi; ancak heyetin
görüflme talebi kabul edilmedi. Ersoy’la 30 Haziran
günü görüflme f›rsat› bulan heyet üyeleri, toplant›y› 22
Temmuz günü düzenlemek için Vali’den izin ald›lar.
Ancak, planlanan bu toplant› da 6 Temmuz günü Vali
Yard›mc›s› Yalç›n Sezgin’in talimat› üzerine Emniyet
Müdürlü¤ü taraf›ndan herhangi bir gerekçe
gösterilmeden yasakland›. 

Diyarbak›r Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i’nin
(D‹S‹AD) Köye Dönüfl Kampanyas›

D‹S‹AD Yönetim Kurulu Baflkan› fieyhmuz Akbafl, 29
Aral›k günü D‹S‹AD binas›nda yapt›¤› bas›n
toplant›s›nda Türkiye genelinde bir köye dönüfl
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Bizler bölge halk› ile dayan›flma içerisinde olarak bu sorunu gerçek anlamda çözülünceye kadar sürekli gündemde tutaca¤›z. 

Bölgedeki güvenlik güçleri, yaln›zca kendi yaflam alanlar›na geri dönmek isteyenlere de¤il ayn› zamanda soruna çözüm
yollar› arayan kurulufllara da kuflkuyla yaklaflmaktad›r. HADEP’in düzenledi¤i bu etkinli¤e kat›lan heyet üyeleri ve ziyaret
edilen köylere geri dönmüfl olan köylüler güvenlik güçlerinin ola¤anüstü denetim uygulamas›na maruz kalm›fllard›r. Sivil
polisler taraf›ndan sürekli izlenen heyet, yol üzerinde jandarma taraf›ndan üç kez durdurulmufl, kimlik kontrolünden
geçirilmifl, araçlar› ve üstleri aranm›fl, gezi notlar›na el konulmufl, kaba muameleye maruz kalm›flt›r. Heyete, Van merkezine
dönünceye kadar hiçbir yerde durmama emri verilmifltir. Ziyaret edilen ya da ziyaret edilmesi planlanan köyler ziyaret öncesi
ve sonras›nda güvenlik güçlerinin bask›s›na maruz kalm›flt›r. HADEP, TMMOB ve Göç-Der temsilcilerinin Van Valisi ile
görüflme talepleri de olumsuz karfl›lanm›flt›r. 

‹nceleme gezisine afla¤›daki kurulufl yöneticileri kat›lm›flt›r. 

‹HD, T‹HV, TMMOB, TOHAV, GÖÇ-DER, HADEP, ÖDP



kampanyas› bafllatacaklar›n› söyledi. Diyarbak›r’›n
k›rsaldan yaflanan göçlerle dünyan›n en büyük köyü
haline geldi¤ini ifade eden Akbafl, “Bilindi¤i üzere
y›llardan beri yaflanan fliddet olaylar›yla birlikte
metropol kentlere insan gücü ak›n etmifltir. Üretici
konumda olan köylülerimiz buralarda tüketici
konumuna gelmifllerdir” dedi. Daha önceden
bafllat›lan “Köye Dönüfl Projesi”nin etkili olmad›¤›n›
söyleyen Akbafl flöyle konufltu: “Köylü
vatandafllar›m›z›n köylerine geri dönmesi için
gerekirse veleri onar›lacak ve maddi destekte
bulunulacakt›r. Bu noktada bütün milletvekillerine
ça¤r›da bulunarak kampanya bafllataca¤›z. Bu
kampanyaya herkesin destek vermesi gerekiyor. 2002
y›l›nda köylü vatandafllar›m›z›n üretken bir hale
gelmesi için kapsaml› bir çal›flma bafllat›p, ekonomik
canl›l›¤›n geliflmesi amac›yla, büyük bir çaba içersine

girece¤iz. Bölgede do¤al kaynaklar›n
de¤erlendirilmesi için, ifladamlar›na da ça¤r›da
bulunuyoruz.”

‹nsan Haklar› Konferans› - 2001

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› ve ‹nsan Haklar› Derne¤i
taraf›ndan 24-25 Kas›m günlerinde, “Travma” bafll›¤›
alt›nda düzenlenen ‘4. ‹nsan Haklar› Konferans›’nda,
Zorunlu Göç deneyiminin yaratt›¤› travma üzerine bir
atölye çal›flmas› yap›ld›. Ferda Cemilo¤lu, Hasan
Kemal Elban, Mahmut Özgür, Metin K›lavuz, Migirdiç
Margasyon, Necdet ‹pekyüz, Serpil Do¤an, Yavuz
Önen, Sezai Sar›o¤lu, Suavi Ayd›n, Av. fieyhmus Ülek
ve Zübeyit Gün’den oluflan çal›flma grubu, zorunlu
göç deneyiminin yaratt›¤› travman›n niteli¤i, kayna¤›,
sonuçlar› ve bu travman›n giderilmesi at›lmas›
gereken ad›mlar› içeren bir sonuç bildirgesi haz›rlad›. 
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‹nisiyatifin istekleri

* Y›k›lan veya zarar gören evlerin zararlar› devlet taraf›ndan ödensin,

* Kapal› okullar aç›ls›n, aç›k okullardaki eksiklikler giderilsin,

* Bölge insan›n›n kültürel yap›lar› önündeki engeller kald›r›ls›n,

* Deri, dokuma, iplik, hal› üretimi için teflvikler yap›ls›n,

* Tar›m-hayvanc›l›¤› teflvik edici krediler sa¤lans›n,

* Yol iflkencesine dönüflen ulafl›m sorunu çözülsün,

* Köylerdeki telefon hatlar› yeniden döflensin,

* Sa¤l›k alan›ndaki eksiklikler giderilsin,

* Organize sanayi bölgeleri aç›ls›n,

* Yayla yasaklar› kald›r›ls›n.

‘SÜRGÜN-ZORUNLU GÖÇ DENEY‹M‹’ 

NASIL B‹R TRAVMA ‹LE KARfiIKARfiIYAYIZ:

K‹ML‹KLER‹N, DUYGULARIN, K‹fi‹L‹KLER‹N BOfiLU⁄A AKTI⁄I B‹R DURUM

Özellikle 19.yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren di¤er yerlerde oldu¤u gibi, yaflad›¤›m›z co¤rafyada da ulus devletleflme süreci
büyük ölçüde yerinden edilmelerle yaflanm›fl bir süreçtir. Bu yerinden edilme yaln›zca basit bir yer de¤ifltirme olmay›p fliddet
unsurunu da içeren ve sosyal kültürel ve ekonomik sonuçlar› olan bir tür co¤rafi hareketliliktir. Ne yaz›k ki bugün de
devletler, hem topraklar› içinde kendileri için sorun yaratan unsurlar› usland›rmak hem de tasfiye etmek için bu yönteme
s›kl›kla baflvurmaktad›rlar. 

‹nsanlar›n kendi iradeleri d›fl›nda yer de¤ifltirilmeleri her seferinde sosyal hayat›n yeniden örgütlenmesi gere¤ini ortaya
ç›karmakta ve tarihsel süreç içerisinde bu durumun süreklili¤i, sosyal, kültürel ve siyasal çözümsüzlü¤ü yeniden üretiyor.
Yerinden edilenlerin yaflam› yeniden kurmak için gerekli araçlardan yoksun b›rak›lmalar›, geleceklerinin belirsizli¤i ve kendi
yaflamlar›n› kontrol edememeleri göçün travmatik do¤as›n› belirleyen önemli etkenlerdir. 

‹nsanlar›n sosyal, kültürel, ekonomik yaflam alanlar›ndan zor kullan›larak kopart›lmas› sonucunda do¤al gereksinimlerinden
bafllayarak psikolojik gereksinimlerine kadar uzanan bir spekturumda fliddeti içeren bir unsuruyla yoksunlaflt›r›lmaya maruz
kal›nmas›.

Bu travma yaln›zca akut bir travma olmay›p süreklilik gösteren ve geri dönüfle iliflkin fiili engellerle resmi söylemin yaratt›¤›
umudun k›r›lmas› ile daha da derinleflen bir travmad›r. 

Milli Güvenlik Kurulu’nun oluflturdu¤u bir Eylem Program› ile empoze edilen geri dönüflün yeni koflullar› ise sivil hayat›n
üzerinde militarist bir gözetim sa¤layan, nüfusun köy korucular› taraf›ndan, korucular›n askeri birlikler taraf›ndan denetlendi¤i
yeni bir yaflam biçimi dayat›yor. Belirli bölgeler “güvenlik” gerekçesiyle insans›zlaflt›r›larak, göç ma¤duru aileler merkezi
köylere dönmeye zorlan›yor. Özellikle köy korucular›n›n yerlefltirildi¤i merkezi köylere, köylüler borçland›r›larak merkezi
köylerde yaflamaya mahkum ediliyorlar. 

Devletleraras› ve bölgeleraras› dengesizliklerin ve fliddet ortamlar›n›n varl›¤› giderek artan bir biçimde bir baflka zorunlu göç
olgusunu yani bir baflka ülkede mülteci ve s›¤›nmac› olma olgusunu da ortaya ç›karmaktad›r. 
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TRAVMANIN SONUÇLARI

Zorunlu göç sonucunda ortaya ç›kan travman›n sosyal, kültürel, priskolojik ve ekonomik sonuçlar›ndan baflta çocuklar,
kad›nlar ve gençler olmak üzere her yafl grubu etkilenmektedir. Zorunlu göç sonucunda bir yandan ekonomik yaflam›n idame
ettirilebilmesi öte yandan geri dönebilme umudunun tafl›nmas› sonucu aile parçalanmalar› yaflanmaktad›r. 

Yer gösterilmeden bofllu¤a b›rak›lan insanlar sosyal destek a¤›ndan yoksun kalmakta, yaln›zlaflmakta, yoksullaflmakta, güven
duygusunu yitirmekte ve içe kapanmaktad›r. Bunlar›n sonucu olarak da insani onur duygusu ciddi bir biçimde
zedelenmektedir. 

Zorla göç ettirme ve bunun sonucu oluflan travma kendi bafl›na bir insan haklar› ihlali olmas›n›n yan›s›ra, yaflam hakk›, yaflam
alan›n› seçme özgürlü¤ü, çal›flma hakk›, e¤itim hakk›, sosyal güvenlik haklar›, seçme seçilme hakk›, mülkiyet hakk› gibi genifl
bir haklar ve özgürlükler alan›nda bir dizi ihlalin ve k›s›tlaman›n da meydana geldi¤i bir dramatik süreçtir. 

S›n›rlar ötesi yaflanan göç sonucu oluflan travma ise hukuki olarak tan›nmama, kabul görmeme, kimlik kayb›, minimum yaflam
koflullar›ndan mahrumiyet, yerleflik hayattan yoksunluk ve intibak sorunlar› ve gelece¤in belirsizli¤i gibi varl›k nedenini
yitirmeye kadar giden bir süreç olarak karfl›m›za ç›k›yor. 

NE YAPMALI?

Evrensel bilgi ve deneylerle daha s›k iliflki kurmak, uluslararas› dayan›flmay› art›rmak gere¤i vard›r. Resmi söylemin ve
müzakere tekelinin yerine halk diplomasisini canland›rmak, blgi eksikli¤ini gidermek, dezenformasyona itiraz etmek ve
ötekilefltirmeyi ortadan kald›racak biçimde yeni bir kamu vicdan› yaratmak gereklili¤i vard›r. 

Bunu oluflturuken, resmileflmifl ve tabulaflt›r›lm›fl, karfl›s›ndakini edilgenlefltiren tarih ve toplum bilgisi yerine toplumu
oluflturan bütün taraflar›n özgürce rol ald›¤›, tabularla mücadele eden, empatiyi güçlendiren yeni bir tarih ve toplum bilgisi en
önemli unsurdur. Bunu yarat›lmas›n›n zemini ise korkutan, susturan travma yaratan mevcut altyap›n›n alternatifi olacak kendi
iç hespaplaflmas›n› yapm›fl, ezberini bozmufl, hiyerarflik olmayan sivil, özgür ve yeni bir örgütlenme prati¤inin hayata
geçirilmesidir. 

Böylelikle insanlar›n sadece kendi ma¤duriyetlerinden hareketle kurduklar› dünya ve çevre alg›s› yerine yaflanm›fl her türlü
ma¤duriyetle empati kurmas›n› sa¤layacak, kendi için istedi¤ini bir di¤eri için de isteyebilece¤i bir dayan›flma ortam›
oluflacakt›r. Bu çerçevede insanlar›n kendi deneyimlerini biriciklefltirmeleri ve ma¤duriyetle say›sal azl›k/çokluk iliflkisi
kurmalar› ve giderek baflkalar›n›n ma¤duriyetlerini hakl›laflt›racak bir tarih anlay›fl›na yönelmeleri önlenmifl olacakt›r. 

Bu anlamda at›lacak ilk ad›m, ötekini tan›mak, toplumun görmedi¤ini görünür hale getirmek, yaflanmas› gereken yüzleflmelere
zemin sa¤lamak için bilginin sansür edilmeden ve insan›n dünya ile arac›s›z iliflki kuyrmas›n› sa¤layabilece¤i bir biçimde
üretilmesini, tart›fl›lmas›n›, aktar›lmas›n› ve kamuoyunun özgürce oluflmas›n› olanakl› k›lacak süreçleri hayata geçirmektir. Bu
da sivil toplumun ve onun unsurlar›n›n gerçek görevidir. 

Bütün bunlar›n gerçekleimesi bir güven ortam›na ba¤l› oldu¤undan ötürüi benzer travmalar›n bir daha tekrarlanmayaca¤›na
iliflkin garantinin sa¤lanmas›n›n ard›ndan ma¤duriyetlerin giderilmesi ve göçe maruz kalm›fl olanlar›n sosyal psikolojik,
ekonomik ve e¤itsel ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› gerekemektedir. 

Bir önceki konferans›n sonuçlar›nda an›lan konularda devletin herhangi bir ad›m atmad›¤› bu konferansta da tesbit
edildi¤inden önceki sonuçlar ve talepler burada da teyit edilmifltir. 

Zorunlu göç sorunun asli çözüm yolu geriye dönüflün önündeki engellerin kald›r›larak ve maddi zararlar› karfl›lanarak
özgürlefltirilmesi olamakla birlikte göçettirilenlerin yeni yaflam ortamlar›n› özgürce seçmesi ve oluflturulmas› esast›r.

Hukuksal mekanizmalar›n iflletilmesi gere¤i gözard› edilmemekle birlikte bunun yetmeyece¤i ve sivil dayan›flman›n, yeni tarih
bilincinin ve karfl›l›kl› anlama mekanizmalar›n›n gelifltirilmesinin gere¤i aç›kt›r. Bu çerçevede zorunlu göç ndeneiyle büyük
kentlerde ortaya ç›kan sosyal huzursuzluklar karfl›s›nda kamuoyunun ötekilefltirme yoluyla tepki vermesini önleyecek fliddete
ve militarist çözümlere cevaz veren vicdan› ortadan kald›racak bilgilenme süreci acil bir ihtiyaç olarak önümüzde
durmaktad›r. 

Acil ihtiyaçlardan biri de iskan mevzuat›d›r. Özellikle 1934 tarihli 2510 say›l› iskan yasas›n›n bütün ›rkç› ve milliyetçi
unsurlar›yla halen yürürlükte oluflu, göçe dayal› travman›n süreklili¤inin kayna¤› ve sürdürücü ögesidir. Acilen kald›r›lmal›d›r.



2001 y›l›na  19 Aral›k 2000 tarihinde Türkiye’nin 20
cezaevine yap›lan operasyonun yaratt›¤› travma ile
giren Türkiye’de kifli güvenli¤i hakk› korunamad›. F
tipi olarak sunulan yüksek güvenlikli hücre tipi
cezaevlerinin aç›lmas› ve 19 Aral›k 2000 tarihli
operasyonun ard›ndan özellikle siyasi tutuklu ve
hükümlülerin bu cezaevlerine nakil edilmesi, daha
önce bafllam›fl olan açl›k grevlerinin ölümlerle
sonuçlanmas›na yol açt›. Cezaevlerinde ölüm
orucunu sürdüren 33 tutuklu ve hükümlü hayat›n›
kaybetti. 2001 y›l› Ocak ay›nda önce Diyarbak›r
Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’›n siyasi bir cinayet
sonucu hayat›n› yitirmesi, hemen ertesi gün iki
HADEP Silopi ilçe yöneticisinin Jandarma
karakolunda kaybedilmesi, son iki y›ld›r teneffüs
edilen bar›fl ortam›n›n bozulaca¤›na yönelik kayg›lar›
art›rd›. ‹flkence sistematik olarak uygulanmaya devam
edildi. 2001 y›l›nda T‹HV taraf›ndan eriflilebilen
bilgiler çerçevesinde 643 iflkence olay› tesbit edildi.
Biri 18 yafl›n alt›nda 9 kifli gözalt›nda hayat›n›
kaybetti. Ölüm oruçlar› d›fl›nda ceza ve tutukevlerinde
16 kifli ölü bulundu. ‹flkence yapan ve gözalt›nda
ölümlere neden olan kolluk kuvvetleri hakk›nda
aç›lan soruflturmalar›n ço¤u takipsizlikle, aç›lan
davalar›n ço¤unlu¤u da beraat ya da ceza
ertelemeleriyle sonuçland›.

Hükümet 2001 y›l›nda iflkencenin varl›¤›n› kabul eden
bir söylem kullanmakla birlikte iflkencenin bir devlet
prati¤i olmaktan çok münferit olarak ifllenen bir eylem
oldu¤unu iddia etmeye devam etti. ‹flkencenin
önlenmesi konusunda kapsaml› bir program
oluflturmaktan kaç›nan hükümet, 16 Mart tarihinde
aç›klanan “Avrupa Birli¤i Müktesebat›n›n
Üstlenilmesine ‹liflkin Ulusal Program” kapsam›nda
“iflkenceyle mücadele” aç›s›ndan k›sa ve orta vadede
al›nacak tedbirleri flöyle s›ralad›:

“‹flkenceyle Mücadele 

Türk Hükümeti,  iflkenceyle mücadele konusunda
kararl›d›r. Bunun için, e¤itimden bafllayarak  iflkence
olaylar›n›n ayd›nlat›lmas› ve sorumlular›n›n
cezaland›r›lmas›na  kadar uzanan yasal ve  idarî
önlemleri  güçlendirmifltir. 

Bu ba¤lamda son dönemde al›nm›fl  bafll›ca önlemler
flunlard›r:  

● Yakalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma
Yönetmeli¤i'nin etkin bir flekilde uygulanmas› ve
uygulaman›n s›k› bir biçimde denetlenmesini
sa¤lamak üzere Haziran 1999'da bir Baflbakanl›k
genelgesi yay›mlanm›flt›r.

● A¤ustos 1999'da Türk Ceza Kanunu'nun iflkence ve
kötü muameleyle ilgili maddeleri de¤ifltirilerek,
iflkence ve kötü muamelenin tan›m› uluslararas›
sözleflmelere uygun flekilde yeniden yap›lm›fl, cezalar
art›r›lm›fl, ayr›ca gerçe¤e ayk›r› rapor düzenleyerek
iflkenceyi gizleyen sa¤l›k personeline cezalar
getirilmifltir.

Aral›k 1999'da Memurlar ve Di¤er Kamu
Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›nda Kanun kabul
edilmifl ve böylece kamu görevlileri hakk›nda
soruflturma ve takibat›n süratlendirilmesi mümkün
olmufltur.

Buna ra¤men ortaya ç›kan  ve Hükümetimiz
taraf›ndan hiçbir flekilde müsamaha edilmesi mümkün
olmayan  iflkence ve kötü muamele olaylar›n›n
önlenmesi için, ilgili bakanl›klar›n yan›s›ra, yeni
kurulan  Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›'na da
görev verilmifltir.

‹flkence ve kötü muameleyle mücadelenin
güçlendirilmesine yönelik bir dizi yasa ve mevzuat
de¤iflikli¤i yap›lmas› planlanm›flt›r.  Bu do¤rultuda k›sa
vadede,

● Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu ve Tüzü¤ü,
Jandarma Teflkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ve
Yönetmeli¤i, Sahil Güvenlik Komutanl›¤› Kanunu  ve
Tüzü¤ü’nün gözden geçirilmesi,  

● Adli T›p Kurumu’nun modernizasyonu çal›flmalar›na
bafllanmas› öngörülmektedir.

Orta vadede ise, 

● Yeni Türk Ceza Kanunu'nun,

● Yeni Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun
yasalaflmas›; 

● ‹nsan haklar› ihlâllerine meydan verilmemesi için
güvenlik güçlerine gerekli e¤itimin verilmesi ve
ihlâllerin  yo¤un olarak yafland›¤› ortamlar›n
teknolojiden daha fazla yararlan›larak etkin denetimi
için malî kaynak tahsisi olanaklar›n›n araflt›r›lmas›,

● ‹flkenceye u¤rad›¤› kan›tlanan kifliye karfl› bu fiili
iflleyenlerin müflterek ve müteselsil hukukî
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sorumlulu¤unun yasa hükmüne ba¤lanmas›
hedeflenmektedir 

Duruflma Öncesi Gözalt› 

Duruflma öncesi gözalt›yla ilgili yasal uygulama ve
usullerin  Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi ve Avrupa
‹nsan Haklar› Mahkemesi kararlar›  ile Avrupa
‹flkenceyi Önleme Komitesi tavsiyeleri ›fl›¤›nda
uluslararas› standartlara yak›nlaflt›r›lmas› ve
mevzuat›m›z›n yeknesak hâle getirilmesi amac›yla
orta vadede,

● Anayasa'n›n 19/6'›nc› maddesinin gözden
geçirilmesi ,

● Yeni Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun
yasalaflmas›,

● Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu'nda
de¤ifliklik yap›lmas› planlanmaktad›r.

Cezaevlerindeki  Tutukluluk Koflullar› 

Türk Hükümeti, cezaevlerindeki olumsuzluklar›n
giderilmesi hususunda kararl›d›r ve  bu yönde yo¤un
bir çaba içindedir.

Tüm Avrupa'da 1960-70'li y›llarda vazgeçilen ko¤ufl
sistemi, ülkemizde de terkedilmektedir.  

Cezaevleri, Avrupa Konseyi ve Avrupa ‹flkenceyi
Önleme Komitesi'nin tavsiyeleri do¤rultusunda, BM
Cezaevleri Asgari Standartlar› ile Avrupa Konseyi
kurallar›na uygun hale getirilmektedir. 

Bu alanda  k›sa vadede, 

● Adalet Bakanl›¤›’nca, idarecilerin ve Cumhuriyet
baflsavc›lar›n›n cezaevlerindeki denetim ve
kontrollerinin daha etkin hâle getirilmesi sa¤lanacak
ve

● Terörle Mücadele Kanunu De¤ifliklik Tasar›s›'n›n
yasalaflt›r›larak, bu suçlardan hükümlü bulunanlar›n
da aç›k görüfl yapma ve ifl yurdu çal›flmalar›na
kat›l›mlar›na iliflkin hususlar gözden geçirilecektir.”

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›, 26 Haziran günü BM
‹flkence görenlerle Uluslararas› Dayan›flma Günü
çerçevesinde haz›rlad›¤› bir broflürde 16 Mart
tarihinde aç›klanan “Avrupa Birli¤i Müktesebat›n›n
Üstlenilmesine ‹liflkin Türkiye Ulusal Program›”n›n
Siyasi Kriterler bölümüne iliflkin olarak yapt›¤›
de¤erlendirmede Hükümetin kapsaml› bir iflkence
önleme politikas›n›n olmamas›n› elefltirerek “iflkence
ile mücadele, k›sa ve orta dönemli kategorilere
ayr›labilecek bir konu de¤ildir. Anayasal
garantilerden, pratik uygulamalardaki köklü
de¤iflikli¤e, iflkence aletlerinin ithalinden kamu
görevlilerinin e¤itilmesine kadar sistemli, planl›,
sürekli ve kararl› bir eylem program› ile ancak
olanakl›d›r” dedi. 

T‹HV ayn› yay›nda iflkencenin önlenmesi için
önerilerini flöyle dillendirdi:

“‹flkence ve kötü muamelenin önlenmesinde,
uluslararas› standartlara uygun yasal düzenlemelerin
yap›lmas›n›n yan›s›ra iflkencenin ve kötü muamelenin

önlenmesinde engel olan anlay›fllar›n da ortadan
kald›r›lmas› gerekir. Bu da, insan haklar› normlar›n›n
di¤er normlar›n üzerinde oldu¤unun anlafl›lmas›n›;
ulusal ve uluslararas› düzenlemelerin bu temelde
yap›lmas›n› gerektirir. 

1. Gözalt›na alma yarg› karar› ile olmal› ve suçüstü
durumlar›nda kiflilerin derhal yarg› önüne
ç›kar›lmas›n› sa¤layacak yasal düzenlemeler
yap›lmal›d›r. Bu çervede Adli Kolluk Teflkilat›
kurulmal› ve adliye kurumsal olarak güçlendirilmeli
ve e¤itim olanaklar› sa¤lanmal›d›r. Di¤er kolluk
görevlilerinin yetkileri daralt›lmal› ve - adli e¤itimleri
de olmad›¤› gözönünde tutularak - adli konularla ilgili
görevlerinde, güçlü bir savc›l›k örgütlenmesinin
denetimi alt›nda çal›flmalar› sa¤lanmal›d›r. 

2. ‹flkence ve kötü muamele ile suçlanan görevlilerin
adil yarg›lanmas›n›n önündeki engeller kald›r›lmal›;
bu konudaki yanl›fl uygulama nedeniyle durdurulan
soruflturma ve davalar yeniden aç›lmal›; iflkence ve
kötü muamele ile suçlanan görevliler, suçsuzluklar›
kan›tlanana kadar, savc›lar›n talebiyle görevden ya da
"aktif görevden" al›nmal›d›r. Bu suçlar› iflleyen
görevlilerin idari, adli ya da siyasi amirlerinin
sorumluluklar› da soruflturma konusu olmal›d›r. 

3. Adli T›p Kurumu'nun etkin ve amaca uygun
çal›flmas› için baflta ba¤›ms›zl›¤›n›n sa¤lanmas› olmak
üzere gerekli düzenlemeler yap›lmal›d›r. Görevlerinin
kapsam›na ya da meslek ahlak› ilkelerine ayk›r›
ifllemleri nedeniyle tabip odalar› ya da yarg›
makamlar› taraf›ndan suçlu bulunan kiflilerin söz
konusu kurumda ya da ilgili herhangi bir makamda
görevlendirilmeleri engellenmelidir. 

4. ‹flkencenin t›bbi ve hukuksal aç›lardan
soruflturulmas›na yönelik olarak Türkiye ‹nsan Haklar›
Vakf›'n›n da etkin çabalar›yla uluslararas› düzeyde
haz›rlanan ve BM ‹nsan haklar› Yüksek Komiserli¤ine
sunulan ‹flkence ve Di¤er Zalimane, ‹nsanl›k D›fl›,
Afla¤›lay›c› Muamele veya Cezalar›n Etkili Biçimde
Soruflturulmas› ve Belgelendirilmesi ‹çin El K›lavuzu-
‹stanbul Protokolü'ne uyum sa¤lanmal›d›r. 

‹stanbul Protokolünde önerildi¤i gibi, Avrupa
‹flkenceyi Önleme Komitesi'nin yetki ve
örgütlenmesine paralel olarak, ‹flkenceyi Önleme
Ulusal Komitesi kurulmal›, bu komitede insan haklar›
örgütleri, Türk Tabipleri Birli¤i ve barolar yer
almal›d›r. 

5. ‹flkence ya da kötü muameleye maruz kalanlar›n
gereksindi¤i t›bbi, psiflik, sosyal ve hukuksal yard›m
sa¤layan kurulufllar aç›lmal›d›r. Bu kurulufllar, önerilen
‹flkenceyi Önleme Komitesi taraf›ndan ve ilgili meslek
kurulufllar›n›n da kat›l›m›yla organize edilmelidir.
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1 3 Ekim tarihinde yap›lan Anayasa de¤ifliklik paketinde Anayasa’n›n
19. maddesi de¤ifltirilerek toplu ifllenen suçlarda gözalt› süresi onbefl
günden dört güne indirilerek Avrupa ‹nsan haklar› Sözleflmesinin Kifli
Güvenli¤i ile ilgili 5. maddesine uyum sa¤land›. Anayasa
de¤iflikliklerinin ard›ndan OHAL bölgesinde uygulanan 430 No.lu
KHK ise anayasa de¤iflikliklerinin Bölgede ifllerli¤inin olmad›¤›n›
ortaya koydu. (Bkz. ‹flkence)



Kifliler bu yard›mlar› alacaklar› resmi ya da gayri resmi
kuruluflu seçmekte serbest olmal› ve bu kurulufllar›n
masraflar› oluflturulacak bir fondan karfl›lanmal›d›r. 

6. ‹flkence ve kötü muamele ma¤durlar›n›n tazminat
talepleri ile ilgili yasal durum aç›kl›¤a
kavuflturulmal›d›r.”

A‹HM’e götürülen iflkence davalar›n›n çoklu¤unun ve
Türkiye’ye verilen cezalar nedeniyle rahats›zl›k duyan
Hükümet 25 Temmuz günü Emniyet genel
Müdürlü¤üne, Jandarma Genel Komutanl›¤›na, OHAL
Bölge Valili¤ine ve 81 ‹l Valili¤ine bir genelge
göndererek Yakalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma
Yönetmeli¤i’nin tam olarak uygulanmas›n› istedi.
(Bkz. ‹flkence ve Kötü Muamele)

‹stanbul Protokolü: 

‹flkence ve Di¤er Zalimane, ‹nsanl›k D›fl›, Afla¤›lay›c›
Muamele veya Cezalar›n Etkili Biçimde
Soruflturulmas› ve Belgelendirilmesi ‹çin El K›lavuzu 

9 A¤ustos 1999 tarihinde Birleflmifl Milletler ‹nsan
Haklar› Yüksek Komiseri Mary Robinson'a sunuldu¤u
andan itibaren resmen Birleflmifl Milletler Belgesi olan,
"‹flkence ve Di¤er Zalimane, ‹nsanl›k D›fl›, Afla¤›lay›c›
Muamele veya Cezalar›n Etkili Biçimde
Soruflturulmas› ve Belgelendirilmesi ‹çin El K›lavuzu",
dünyan›n 15 ülkesinden (ABD, Almanya, Danimarka,
Fransa, Filistin, Güney Afrika, Hindistan, Hollanda,
‹ngiltere, ‹srail, ‹sviçre, fiili, Kosta Rika, Sri Lanka,
Türkiye) 40 örgüte mensup 75 kifliden oluflan adli t›p
uzman›, hekim, psikolog ve psikiyatrist, avukat ve
insan haklar› gözlemcisinin T‹HV koordinatörlü¤ünde
sürdürdü¤ü 3.5 y›ll›k yo¤un çal›flma sonucunda
olufltu. 

T‹HV, TTB ve ATUD taraf›ndan 26 Haziran günü
‹stanbul’da yap›lan bir bas›n aç›klamas› ile
kamuoyuna duyurulan ‹stanbul Protokolü’nün birincil
amac›, devletlerin bireyleri iflkence ve kötü
muameleden daha etkin biçimde koruyabilmelerini ve
suçlular› eylemlerinden ötürü sorumlu tutabilmelerini
sa¤lamak olarak belirlendi. K›lavuzda yer alan
prensiplerin amac› ise devletlerin, iflkence ve kötü
muamelenin etkin dokümantasyonu ve araflt›rmas›n›
sa¤lamas› için uymas› gereken minimum standartlar›
belirlemektedir. Ayr›ca, iflkence izlerini görmezden
gelmeye, yanl›fl yazmaya ya da tamamen sahte rapor
vermeye zorlanan sa¤l›k çal›flanlar› ya da benzer
biçimde karar verme durumunda olanlar için bu el
k›lavuzu uluslararas› referans veya dayanak noktas›
sa¤lamaktad›r.

‹stanbul Protokolü, iflkence ve kötü muamelenin
soruflturmas› ve dokümantasyonu amac›yla
oluflturulmufl ilk uluslararas› tüzük veya k›lavuz olma
niteli¤ini tafl›yor. El k›lavuzu ve prensipler, varolan
iflkence ve kötü muamele konusundaki kesin yasaklar
ile iflkencecilerin suçlar›ndan ötürü sorumlu
tutulmalar› aras›ndaki bofllu¤u kapatacak.

‹stanbul Protokolü, iflkence ve kötü muamelenin

soruflturma ve dokümantasyonu için sadece
enstrumantal bir de¤er tafl›mamakta ayn› zamanda
hukukçular›n, karar verme konumunda olanlar›n,
iflkence ve kötü muamelenin etkin ya da etkin
olmayan biçimde soruflturulmas› ve dokümantasyonu
konusunda e¤itilmelerine yard›mc› olacak.

Protokolün uygulan›rl›¤›n›n sa¤lanmas› amac›yla T‹HV
2002 y›l›nda doktorlar ve avukatlara yönelik e¤itim
çal›flmalar› yapmay› planl›yor.

Cezaevleri

Hükümet, tutuklu ve hükümlülerin insan haklar›n›
koruma görevini yerine getirmedi. 1991 y›l›nda
yürürlü¤e giren Terörle Mücadele Yasas›n›n 16.
Maddesine dayanarak infla edilen yüksek güvenlikli
hücre tipi cezaevlerine karfl› (Bkz. Ek 4/1)
cezaevlerinde bafllat›lan açl›k grevleri ve ölüm
oruçlar› karfl›s›nda duyars›z kalan hükümet, “F tipi”
cezaevlerinin bir devlet politikas› oldu¤u, Avrupa
Konseyi ve A‹ÖK’nin tavsiyeleri uyar›nca
gelifltirildi¤ini ileri sürerek diyalog ça¤r›lar›na yan›t
vermedi. 19 Aral›k 2000 tarihinde 20 cezaevine
yönelik olarak bafllat›lan ve 32 kiflinin ölümüne neden
olan operasyon ard›ndan ortaya at›lan iddialar
karfl›s›nda hükümet en yak›n deste¤i A‹ÖK’nden
buldu. Komite’nin 10-16 Aral›k 2000 ve 10-15 Ocak
2001 tarihlerinde Türkiye’ye düzenledi¤i ziyaretin
sonuçlar›n› içeren ve Komite Baflkan› Silvia Casale
taraf›ndan Türk hükümetine yaz›lan 26 Ocak tarihli
bir mektup, hükümet taraf›ndan Türkçeye çevrilerek
kamuoyuna aç›kland›. “Türkiye Akland›” manfleti ile
gazetelerde yer alan mektupta, 19 Aral›k
Operasyonunda iddialar›n ve daha sonra yay›nlanan
adli t›p raporlar›n›n aksine, cezaevi operasyonlar›n›
yürütmekle sorumlu olan güvenlik güçlerinin barikat
ve direniflle karfl›laflt›klar›n›, “müdahaleler s›ras›nda
baz› mahkumlar›n ölümü ve yaralanmas›yla
sonuçlanan esef verici olaylar›n, güvenlik güçlerinin
eylemlerinden de¤il, kiflilerin kendi kendilerine zarar
vermek amaçl› eylemlerinden kaynakland›¤›n› teyid
etmifltir” dendi.

Hükümetin özellikle kamuoyuna aç›klad›¤› bu
mektuba tepki gösteren T‹HV, elefltirilerini A‹ÖK’ne
aç›k mektup biçiminde ilettti. 

F tipi cezaevleri ile ilgili tart›flmalara ‹nsan Haklar›
‹zleme Komitesi (Human Rights Watch), Uluslararas›
Af Örgütü ve Uluslararas› ‹nsan Haklar› Kurulufllar›
Federasyonu (FIDH) kat›ld›. ‹nsan Haklar› ‹zleme
Komitesinin 4 Nisan günü hükümete sundu¤u
raporunda, cezaevi operasyonlar› s›ras›nda
mahkumlar›n kas›tl› olarak öldürüldü¤ü, iflkence ve
tecavüze maruz kald›¤› belirtildi. F tipi cezaevlerinde
kalan tutuklu ve hükümlülerin yaln›zca birinci
derecede yak›nlar›yla haftada bir kez görüflme
olana¤›n›n “tecrit” uygulamas› oldu¤una dikkat
çekilen raporda, F tipi cezaevlerinin uluslararas›
cezaevleri standard›na ayk›r› oldu¤u da ileri sürüldü.
Nisan ay›nda yay›nlanan Uluslararas› Af Örgütünün
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Say›nSilvia Casale

A‹ÖK Baflkan›

F-67075 Strasbourg Cedex, France

Say›n Bayan Casale,

CPT’nin 10-16 Aral›k 2000 ve 10-15 Ocak 2001 tarihlerinde düzenledi¤i Türkiye Ziyareti’ne iliflkin de¤erlendirmelerinizi
içeren ve kamuoyuna da aç›klanan 29 Ocak 2001 tarihli mektubunuz taraf›m›zdan de¤erlendirilmifltir. 

Bu mektupta ifade edilen görüflleriniz, özgürlüklerinden al›konulmufl kiflilere iflkence ve/veya kötü muamele yap›lmas›n›n
önlenmesi konusunda, Avrupa Konseyi prensipleri ›fl›¤›nda ba¤›ms›z-bilimsel-tarafs›z bir çal›flma yapma amac›yla
oluflturulmufl CPT’nin, bu vas›flar›n› önemli ölçüde yitirme durumunda oldu¤u kayg›s›n› yaratm›flt›r. 

Ülkemiz kamuoyunun, de¤erlendirmelerinizi, 14 Aral›k 2000 ve 17 Mart 2001 tarihli Hürriyet Gazetelerinin manfletinden
ö¤renmesi kayg›lar›m›z› daha da artt›rm›fl, bu de¤erlendirmelerin ve raporlar›n ne gibi ifllevleri oldu¤unun, olabilece¤inin
ipuçlar›n› göstermifltir.

fiiddetin kullan›ld›¤›, ölüm ve yaralanmalar›n gerçekleflti¤i, iflkencenin uygulanma olas›l›¤›n›n bulundu¤u 20 cezaevinde
yürütülen operasyonlar öncesinde ve sonras›nda CPT’nin de¤erlendirmeleri operasyonu k›flk›rtan gazetelerin manfletlerinde
kullan›lm›fl, sorumlular› ve Hükümeti aklayan bir ‘temiz sicil raporu’ ifllevini görmüfltür. 

Cezaevleri operasyonu ve ard›ndan hizmete aç›lan hücre tipi cezaevleri konusunda, insan haklar› savunucular›n›n,
demokratik kitle örgütlerinin, ayd›n-sanatç›lar›n ve en önemlisi de siyasi tutuklu yak›nlar›n›n üzerinde yo¤un bask›lar›n
bulundu¤u, her türlü tart›flma ortam›n›n ortadan kald›r›ld›¤› bu dönemde, CPT’nin konuyla ilgili ba¤›ms›z-bilimsel-tarafs›z bir
araflt›rma yürütüp, bunlar›n sonuçlar›n› aç›klarken, kendisini ifade edebilece¤i en uygun dili bulma yükümlülü¤ünde bir
komite olmas› gerekti¤ini hat›rlatmak isteriz. Bu gereklilik, komitenin çal›flmalar›n›n amaca uygun olmas› bak›m›nda önemli
bir etkendir. 

Bu genel de¤erlendirmelerin çerçevesinde mektubunuzda yer alan baz› konular hakk›ndaki görüfllerimiz afla¤›dad›r:

1. Bilindi¤i gibi 19 Aral›k 2000 tarihinde yap›lan cezaevleri operasyonuyla ilgili olarak gerek operasyonu gerçeklefltiren
hükümetin, gerekse operasyonun yöneltildi¤i tutuklu ve hükümlülerin iddialar› kamuoyunca bilinmekteydi. Ancak bu
iddialardan, a¤›rl›kl› olarak hükümetin iddialar›na yer verilmesi ve bu iddialar›n gerçek durum olarak aktar›lmas› yanl› bir
tutumun iflaretidir.

2. Tutuklu ve hükümlülerin can güvenli¤inin Devletin sorumlulu¤u alt›nda bulundu¤u göz ard› edilerek, 32 kiflinin öldü¤ü
operasyonda sadece güvenlik görevlilerin ölümünden üzüntü duyuldu¤unun belirtilmesi di¤er ölümleri meflrulaflt›rma
e¤ilimini yans›tmaktad›r. Kald› ki, hepimizi derinden üzen bu ölüm olaylar›nda ölen güvenlik görevlisi say›s› mektupta
yaz›ld›¤› gibi 3 de¤il 2’dir. Bu bilgi, sadece mektuptaki de¤erlendirmelerin ciddiyeti aç›s›ndan ifade edilmifltir. 

3. Cezaevlerine yap›lan müdahaleler s›ras›nda baz› mahkumlar›n ölümünün baz›lar›n›n ise yaralanmas›n›n ‘güvenlik
güçlerinin eylemlerinden de¤il, kiflilerin kendi kendilerine zarar vermek amaçl› eylemlerinden’ kaynakland›¤›, tutuklularla
yap›lan görüflmelerde teyit edildi¤i belirtilmektedir. Otopsi raporlar›n›n henüz ç›kmad›¤›, ç›kanlar›n ise aç›klanmad›¤› ve
olaylarla ilgili soruflturmalar›n sürdü¤ü hat›rlanacak olursa -ki siz de bunlar›n sonuçlar›n›n size ulaflt›r›lmas›n› yetkililerden
talep ediyorsunuz- bu kesin yarg›ya nas›l vard›¤›n›z anlafl›lamam›flt›r. Ayr›ca Bayrampafla Cezaevi’nde C1 ko¤ufluna yap›lan
müdahalede, güvenlik güçlerinin yang›n› söndürmek için acil önlem almad›¤› iddias›na mektubunuzda yer vererek ölüm ve
yaralanmalar›n kesin nedenleri hakk›nda ba¤›ms›z bir soruflturman›n derhal bafllat›lmas›n› ve bu konuda üç ay içinde
bilgilenmeyi talep ediyorsunuz. Bu durumda, ölüm ve yaralanmalar›n tutuklu ve hükümlülerin kendi eylemlerinden
kaynakland›¤›n› teyit etmeniz çok aç›k bir tutars›zl›k örne¤i olarak görünmektedir.

Di¤er yandan, ölümlerle ilgili tespit kesin bir yarg› biçiminde ifade edilirken, güvenlik güçlerinin kulland›¤› fliddet yöntemleri,
kullan›lan silahlar, ölümler ve yaralanmalar, ‘anlat›lanlara göre’ ya da ‘iddia edilmektedir’ biçiminde ifade edilmektedir.
Burada “baz› ölümler” diye geçifltirilemeyecek 32 insan›n ölümü söz konusudur. Her bir ölüm tek tek araflt›r›larak yarg›lara
var›labilir. CPT’nin bu tarz› adil ve ba¤›ms›z yarg› anlay›fl›na ters düflmektedir. 

4. Görevi, iflkenceyi ve insanl›k d›fl› veya afla¤›lay›c› muamele veya cezalar› önlemek olan bu komite, 32 kiflinin ölümüyle
sonuçlanan bir operasyonda güvenlik güçlerinin barikatlar ve fliddetli direniflle karfl›laflt›klar›n›, fevkalade zor ve zaman zaman
da hayati tehlike içeren bir görev üstlendi¤ini belirterek, öldürmelere, yaralanmalara, iflkencelere mazeret bulma e¤ilimini
yans›tmaktad›r. Güvenlik güçlerine direnenlerin tümüyle devletin denetiminde bulunan cezaevlerinde bile öldürülebilece¤i
kabul edilmektedir. 

5. F Tipi Cezaevleri, ilgili tüm meslek kurulufllar› ve do¤al olarak bilim çevreleri taraf›ndan izolasyon temelli cezaevleri olarak
kabul edilmektedir. Kald› ki, halen yürürlükte olan 3713 say›l› Terörle Mücadele Yasas›’n›n 16. Maddesi ve 4422 say›l› Ç›kar
Amaçl› Suç Örgütleriyle Mücadele Yasas›’n›n 13. Maddesi, bu cezaevlerinin izolasyon amaçl› oldu¤unu aç›kça ifade
etmektedir: Sorun, ortak kullan›m alanlar›n›n gelecekte aç›lmas›n› dilemekle geçifltirilemeyecek kadar büyüktür.

6. Mektubunuzda, bir yandan F Tipi Cezaevlerinin ‘alelacele ve planlanan tarihten önce hizmete aç›lmas› nedeniyle yaflanan
güçlükleri anlay›flla karfl›lad›¤›n›z›’ belirtiyorsunuz, ‘cezaevi yetkilileri ve personeli takdir edilmelidir’ gibi ifadeler
kullan›yorsunuz di¤er yandan ‘halen uygulanmakta olan fiili tecrit sistemi kabul edilemez ve hemen sona erdirilmelidir’
diyorsunuz. Tecrit kabul edilemez derken ve ‘küçük grup izolasyon sistemine’ karfl› ç›karken, anlay›flla karfl›lamak gibi
ifadeler kullanman›z, operasyonu onaylad›¤›n›z anlam›na geldi¤i gibi çok kolay manipüle edilebilecek baflka anlamalara da
yol açabilmektedir. 

7. Ülkemizde ‘Cezaevi Reformu’ ad› alt›nda cezaevlerinde son derece kat› tecrit koflullar› yarat›lm›fl, sürmekte olan
uygulamalar›n iyilefltirilmesiyle ilgili her türlü toplumsal mutabakat girifliminin önü t›kanm›fl, bu t›kan›kl›¤a karfl› ç›kan
kamuoyu çeflitli manipülasyonlarla susturulmufl, bu konuda çaba gösterenler ise a¤›r insan haklar› ihlallerine maruz



raporunde ise, F tipi cezaevleri ve di¤er cezaevlerinde
uygulanan küçük grup izolasyonu ve tecritin hemen
sona erdirilmesi ça¤r›s› yap›ld›. Cezaevlerinin,
mahkumalara insanca davaran›lmas›na iliflkin
uluslararas› standardlara uygun olarak yönetilmelerini
sa¤lamak için doktorlar, avukatlar ve insan haklar›
örgütlerinin denetimine ve incelenmesine aç›lmas› da
istendi.

29 Nisan günü Türkiye’ye gelerek hükümet yetkilileri,
tutuklu yak›nlar› ve insan haklar› örgütleriyle görüflen
Avrupa Parlamentosu Yefliller grubu üyesi Daniel
Cohn-Bendit, görüflmeler sonras› haz›rlad›¤› raporda
“tutuklular›n, F tipi cezaevlerinde daha fazla
iflkenceye maruz kalacaklar›ndan korkmas› ve
izolasyon rejiminin siyasi ve ahlaki kimliklerini tehdit
etti¤ini düflünmeleri” nedeniyle ölüm orucunun
sürdü¤ünü belirtti. “Eski cezaevi sisteminin
de¤ifltirilmesi gerekti¤ini herkesin kabul etti¤i” öne
sürülen raporda, Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk’ün,
“sorunun siyasi çözümü için tutuklularla diyalog
kurulmas› gerekti¤ine inanmad›¤› ve eylemlerin

yasad›fl› örgütler taraf›ndan Brüksel’den
yönlendirildi¤ini savundu¤u” vurguland›.
Mahkumlar›n, hükümete güvenmedi¤i ve “hem
fiziksel hem siyasi olarak yok edilmek istendiklerine
inand›¤›” anlat›lan raporda, hükümetin üç önemli
iste¤i yerine getirmesi halinde eylemlerin üç gün
içinde sona erece¤i öne sürüldü. Raporda, bu istekler
flöyle s›raland›: “F tipi cezaevlerinde günün belli
saatlerinde 3-5 hücrenin aç›lmas›, tutuklular›n
aras›nda sosyal iliflkilerin ve iletiflim ortam›n›n
devam›n›n sa¤lanmas›. Tutuklular›n aileleri,
avukatlar›yla görüflmeleri sa¤lanmal›, radyo ve TV
yay›nlar›na ulaflma izni verilmeli. Sorunun çözümü
için bir an önce hükümet temsilcileriyle tutuklular
aras›nda diyalo¤a bafllanmal›.”

Ulusal ve uluslararas›  tepkilere ve taleplere karfl›n
hükümet, F tipi cezaevleri uygulamas›ndan
vazgeçmedi. Cezaevlerinde yaflanan iflkence
iddialar›n›n üzerine gitmedi. Ölüm oruçlar›n›n
durdurulmas› konusunda hükümete yöneltilen
talepleri görmezden gelmeye devam etti. 
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kalm›fllard›r. De¤erlendirmelerinizde kulland›¤›n›z ifadeler, yarat›lan bu ortamda insan haklar› savunucular› ve demokratik
kitle örgütlerini zor durumda b›rakmakta ve üzerlerindeki bask›lar›n daha da artt›r›lmas› için bir araç olarak
kullan›labilmektedir. 

Sonuç olarak;

Mektubunuzda cezaevleri operasyonunu ve halen sürmekte olan tecrit koflullar›n› onaylayan ayn› zamanda da manipüle
edilebilir ifadeler kullan›p sonra da operasyon s›ras›nda kullan›lan yöntemlerin, ölümlerin ve yaralanmalar›n soruflturulmas›
talebinde bulunman›z›n hiçbir tutarl›l›¤› ve gere¤i kalmamaktad›r. 

fiiddeti, iflkenceyi, ölümleri ve mevcut cezaevi rejimini görmezden gelerek hücre tipi uygulamay› destekleyen ve F Tipi
cezaevlerine sevkleri temize ç›karan de¤erlendirmeleriniz karfl›s›nda flunu belirtmek isteriz ki;

Uluslararas› kurulufllardan gelen görüfl ve öneriler bizim için ancak tarafs›z, temel hak ve özgürlüklere, evrensel insan haklar›
de¤erlerine uygun oldu¤unda ve/veya onlar› gelifltirdiklerinde geçerlidir. CPT’nin mektuptaki de¤erlendirmelerini bu
ölçütlerden uzak buluyor ve reddediyoruz.

F tipi cezaevleri tart›flmas› gerçekte, tutuklu ve hükümlüleri, özellikle siyasi olanlar›, temel ve vazgeçilemeyecek haklara sahip
sosyal birer varl›k olarak de¤il, kimli¤i de¤iflmesi gereken, bu amaçla fliddeti, iflkenceyi, ölümü ve Terörle Mücadele
Yasas›’n›n 16. Maddesinde yaz›ld›¤› üzere, hücrelerde tecritleri hak eden insanlar olarak görenlerle bunun aksini savunanlar
aras›nda bir tart›flmad›r. CPT’yi tarafs›z olma konumunu korumaya, sivil toplumun görüfl ve önerilerine de gerekli duyarl›l›¤›
göstermeye davet ediyoruz.

Yavuz ÖNEN
T‹HV Baflkan›

Merkezi Paris’te bulunan Uluslararas› ‹nsan Haklar› Dernekleri Federasyonu (FIDH) cezaevlerinde süren ölüm oruçlar›na
iliflkin 12 Nisan tarihinde yapt›¤› bas›n aç›klamas›:

TÜRK‹YE, F T‹P‹ CEZAEVLER‹ ‹Ç‹N BARIfiÇI VE KATILIMLI B‹R ÇÖZÜMÜ ÖNCEL‹KLE BULMALIDIR

FIDH, aral›k 2000 tarihinde polisin uygulad›¤›, 32 kiflinin ölümüne neden olan ve ad› inand›r›c› olmayan ‘yaflama dönüfl’
fliddet operasyonuyla pek çok tutuklu ve hükümlünün zorla sevk edildikleri F tipi cezaevlerinde sürmekte olan açl›k
grevlerinden büyük kayg› duymaktad›r.

Türk cezaevleri yetkililerinin, bir, iki ya da üç kiflilik hücre uygulamas›nda, konfor sa¤lama ve ceza hukukunu düzenleme
kayg›lar›na karfl›n, siyasi tutuklu ve hükümlüleri yaln›zlaflt›ran ve ortak yaflamdan yoksun b›rakan uygulamalar› sürdükçe,
cezaevlerini Avrupa normlar›na yaklaflt›rma iddialar›nda inand›r›c› olmalar› mümkün de¤ildir. Bu normlara karfl› durmay› da
daha fazla sürdüremezler.

Birkaç y›l önce Bat› Avrupa ülkelerinin ve özellikle Fransa’n›n ‘yüksek güvenlikli’ cezaevleri politikalar› k›nanm›flt›. Sistemli
bir tecrit demek olan bu uygulamay› yaln›z insan haklar› örgütleri de¤il hekimler, ruh sa¤l›¤› hekimleri hep birlikte mahkum
etmifllerdi. Zira bu yaflamla uyum sa¤lama umutlar›n› k›ran topyekün yaln›zlaflt›rma politikas› tutuklu ve hükümlülerin
kifliliklerine ve ruhsal yap›lar›na yönelik olumsuzluklar içeriyordu.

Kendisinden somut ad›mlar atmas› beklenen Türkiye, Kopenhag kriterlerinin öngördü¤ü üzere insan haklar› durumunu
gelifltirme iste¤ini de ifade ederek, tutuklu ve hükümlüler, avukatlar ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle diyalog yolunu
açmal›d›r. Barolar özellikle ‹stanbul Barosu, Demokratik Kitle Örgütleri, insan haklar› kurulufllar›, aileleri yak›n iflbirli¤i içinde
bar›flç›l acil bir çözüm bulmak amac›yla çal›flma yapmal›d›r. Bu, uygun bir hizmetten yararlanmay› ve di¤er tutuklularla ortak
yaflam zamanlar›n› paylaflmay› da öngörerek, güvenlik sorununu ve temel haklar› ba¤daflt›ran bir çal›flma olmal›d›r.



2000 y›l› bafllar›nda Hizbullah lideri Hüseyin
Velio¤lu’nun öldürülmesinden sonra geliflen
operasyonlar sonucunda, en az 65 kiflinin cesedi
bulundu. Çok say›da cesedin bulunmas›, yetkililere
“kay›plar›n ve faili meçhul cinayetlerin tek
sorumlusunun Hizbullah oldu¤u” propagandas›
yapma olana¤› tan›d›. Ancak, yetkililer “bulunan
cesetlerin ço¤unun Hizbullah taraf›ndan kaç›r›lan
Hizbullah yanl›lar› oldu¤u, sokak ortas›nda öldürülen
yüzlerce insan›n katillerinin bulunamad›¤›” konusuna
de¤inmediler. 1995 y›l›nda kaybolduktan sonra cesedi
bulunan Hasan Ocak’›n2 babas› Baba Ocak, 28
Haziran günü geçirdi¤i kalp krizi sonucu öldü. 

Evrensel gazetesinde 8 Eylül günü yay›nlanan
“Gözalt›nda kay›p itiraf›” bafll›kl› haberde, 12 Eylül
1994 tarihinde gözalt›na al›nd›ktan sonra kendisinden
haber al›namayan Kenan Bilgin’in yak›nlar›n›n
baflvurusu üzerine A‹HM’de aç›lan davada3 tan›kl›k
yapan dönemin Ankara Cumhuriyet Savc›s› Selahattin
Kemalo¤lu’nun ifadelerine yer verildi.

Türk hükümetinin gösterdi¤i tan›k olarak dinlenen
Selahattin Kemalo¤lu, ifadesinde Kenan Bilgin’in
kardeflinin flikâyeti üzerine belgelerin kendisine
geldi¤ini söyledi. Belgeleri al›nca Ankara Emniyet
Müdürlü¤ü ‹kinci fiube Müdürlü¤ü’ne yaz› yazarak,
“Kenan Bilgin’in gözalt›na al›n›p al›nmad›¤›n›”
sordu¤unu anlatan Kemalo¤lu, ifadesinde flunlar›
söyledi:

“Polisten bana ‘Biz Kenan Bilgin’i gözalt›na almad›k’
diye bir yan›t geldi. Ben emniyetten gelen yaz›
üzerine emniyete bir yaz› yazd›m ayr›ca. O tarihte
kimlerin gözalt›na al›nd›¤›n› sordum ve bana bir
cevap geldi. Bir de Kenan Bilgin’in kardeflinin baz›
flahitleri vard›. Onlar› da cezaevinden celp ettim.
Onlara yemin verdim ve dinledim. Israr ettim, ‘Do¤ru
söyleyin’ dedim. Bana gerçe¤i söylediler. ‹fadelerinde
Kenan Bilgin ve kendileri de ayn› flekilde
gözalt›ndayken bir flahs›n ‘Beni deftere yazm›yorlar,
beni kayda geçirmiyorlar’ diye tuvalete giderken gözü
ba¤l› olarak ba¤›rd›¤›n› söylediler. Bir iki defa bunu
duyduklar›n›, bilahare Kenan Bilgin’in gözü ba¤l›
olarak daha böyle bitkin bir durumda tuvalete gidip
geldi¤ini söylediler. Ben de bunlar› zapta geçtim.
Kenan Bilgin’in bu flekilde ortadan kayboldu¤una art›k
ben de inanm›flt›m. Çünkü, o devirde kay›plar oldu.
Bir savc› olarak bunu görüp üzülüyordum.”

Tan›klar›n ifadelerinden Ankara Emniyet
Müdürlü¤ü’nün kendisine bilgi vermedi¤ini anlad›¤›n›
kaydeden Kemalo¤lu “Ben de bu sefer do¤um yerine
yaz› yazd›m  , emniyete yazd›m. Dedim ki, ‘bu
adam›n PKK’ya kat›lma ihtimali de vard›r, bunu da bir
araflt›r›n detayl› olarak’. Yine yaz›ya yan›t geldi, bir
fley yok. ‹stanbul’a kald›¤› yere yazd›m4, yan›t

alamad›m. Tahkikat› sürdürüyordum. Sonra benim
tayinim Elmada¤’a ç›kt›” dedi.

A‹HM’e ifade vermeden önce Adalet Bakanl›¤›
avukatlar›n›n gelip kendisiyle konufltu¤unu belirten
Selahattin Kemalo¤lu, Türkiye’de yaflanan di¤er kay›p
olaylar› konusunda da flunlar› söyledi: 

“O dönemde bana gelen evrak ve baz› tahkikatlar, bir
de okudu¤um kadar›yla çok kay›plar vard›. Mesela
benim bir arkadafl›m vard›, s›n›f arkadafl›m Yusuf
Ekinci (22 fiubat 1994 tarihinde ortadan kaybolan
Ankara Barosu avukatlar›ndan Yusuf Ekinci’nin cesedi
25 fiubat 1994 tarihinde Ankara'n›n Gölbafl› ilçesi
yak›nlar›nda bulundu). O devirde baz› flah›slar, baz›
kifliler, polis kimli¤iyle önüne ç›k›p ‘Biz polisiz’ diye
dayat›p götürüp 8 kurflun s›km›fllard›. Onun
otopsisinde bulundum. Ben art›k anlad›m ki Kenan
Bilgin kesinlikle kaybedildi. Di¤er binlerce kifli gibi.
Ben art›k o kan›ya vard›m bir savc› olarak. 12
Eylül’den sonra kesinlikle birçok kay›p oldu. Bunlar
gayri resmi olarak kula¤›ma geliyordu, yak›nlar›m
söylüyorlard›, bas›nda okuyordum. 6200 kifli
kaybedildi. Ama bunu diyemiyorsun, diyemediler,
kimse diyemedi. Biz o zaman cezaevlerini, polisin
bulundu¤u yerleri denetleyemiyorduk. Ben bir
keresinde emniyete gittim, bir vesileyle bir sesler
duydum. Dedim bunlar nedir? Dediler ki ‘Yok bu
sesler teybe al›nm›flt›r. Bu, san›klar›n mukavemetini
k›rmak için bu figan sesleri, bu feryat sesleri fley
ediliyor’ diye beni b›rakmad›lar gireyim içeriye. Baflka
bir tahkikat nedeniyle Ankara Emniyeti’nde ben buna
bizzat flahit oldum. Böyle feryat ve figan sesleri
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6.1. KAYBED‹LENLER

2 5 fiubat 1995 tarihinde ‹stanbul’da, polis taraf›ndan gözalt›na
al›nd›ktan sonra kayboldu¤u” bildirilen R›dvan Karakoç ile 21 Mart
1995 tarihinde ‹stanbul Gedikpafla’da “polis oldu¤u” bildirilen kifliler
taraf›ndan götürüldükten sonra kaybolan Hasan Ocak, Beykoz’un
Buzhane köyü yak›nlar›nda, iflkenceyle öldürülmüfl olarak bulundu.
Cesetleri bulunduktan sonra cenazeleri Adli T›p Morgu’nda bekletilen
ve öldürülmüfl olduklar› ailelerine haber verilmeyen R›dvan Karakoç
ve Hasan Ocak’›n ak›betleri ancak May›s ay›nda ö¤renilebildi. Hasan
Ocak’›n cesedinin 26 Mart 1995 tarihinde Beykoz’un Buzhane köyü
yak›nlar›nda bulundu¤u, cesedin 28 Nisan 1995 tarihine kadar Adli
T›p Kurumu Morgu’nda bekletildi¤i, R›dvan Karakoç’un cesedinin de
Mart 1995 tarihinde ayn› bölgede bulundu¤u ve bir süre
bekletildikten sonra Kimsesizler Mezarl›¤›’na gömüldü¤ü ortaya ç›kt›.
3 A‹HM, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’nin (A‹HS) yaflama hakk›yla
ilgili 2., özgürlük ve güvenlik hakk›yla ilgili 5. ve ma¤duriyetin
karfl›lanmas›yla ilgili 13. maddesinin ihlal edildi¤i gerekçesiyle,
Türkiye’nin Kenan Bilgin’in yak›nlar›na 270 bin Frans›z Frang›
(yaklafl›k 49 milyar lira) ödemesine karar verdi.
4 18 Kas›m 1997 tarihinde yay›nlanan Emek gazetesinde yay›nlanan
bir haberde de, Selahattin Kemalo¤lu’nun Pertek (Tunceli) Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na 27 Aral›k 1995 ve 13 Eylül 1996, Üsküdar (‹stanbul)
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na da 13 Aral›k 1996 ve 24 Nisan 1997
tarihlerinde yazd›¤› yaz›larda Kenan Bilgin’in gözalt›nda oldu¤unun
belirtildi¤ine yer verilmiflti. Habere göre, 24 Nisan 1997 tarihli yaz›da
“Kenan Bilgin’in gözalt›na al›nd›¤› tarihlerde tan›k olarak ifadesi
al›nm›fl ve Kenan Bilgin’in gözalt›nda oldu¤u görülmüfltür” ifadesinin
yerald›¤›, ancak yaz›da, Kenan Bilgin’in “d›flar›da” ya da “PKK’ye
kat›lm›fl olabilece¤i”nin ileri sürüldü¤ü anlat›lm›flt›. Habere göre,
yaz›larda, “Kenan Bilgin’in durumu hakk›nda bilgi almak için
yak›nlar› ve akrabalar›n›n gizlice araflt›r›lmas›” istenmiflti. 
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Avukat Kamil Tekin Sürek’le yap›lan röportaj (Evrensel/08 Eylül 2001) 

- A‹HM’in Kenan Bilgin davas›nda dinledi¤i tan›klardan Savc› Selahattin Kemalo¤lu, Kenan Bilgin’in kaybedildi¤ini itiraf
ediyor. Savc›n›n ifadesi konusunda ne düflünüyorsunuz?
- A‹HM Türkiye’de iki sene önce eylül ay›nda çok say›da tan›k dinledi. Tan›k dinlenmesi s›ras›nda baflvurucu ‹rfan Bilgin’in
vekili olarak duruflmaya ben de kat›ld›m. Fakat, duruflmada konuflulanlar›n ve tan›k ifadelerinin gizli olmas› nedeniyle burada
konuflulanlar› kimseye anlatmad›k, aç›klamad›k. Tabii, flimdi A‹HM karar›n› aç›klad›. Kararda, tan›klar›n ifadeleri ve di¤er
kan›tlar de¤erlendirildi. Biz, A‹HM karar›n›n tercüme edilmesini bekliyoruz. Çok uzun bir karar. Hem savc›n›n hem de di¤er
tan›klar›n çok ilginç ifadeleri var.
- Sözünü etti¤iniz ifadelerde Kenan Bilgin davas›nda daha önce bilinmeyen yeni olgular var m›?
- ‹fadelerde Kenan Bilgin’in emniyette gözalt›nda oldu¤una dair somut bilgiler var. Ayr›ca, hükümetin tan›k olarak gösterdi¤i
polis ve savc›lar›n ifadeleri çok ilginç. Savc› Kemalo¤lu’nun ifadesini elde etmiflsiniz zaten. Fakat, di¤er savc› ve polislerin
ifadeleri de ilginç.
- O ifadelerde ilginç ne gibi fleyler var?
- Örne¤in bir savc›, Kenan Bilgin’in kayboldu¤u iddias›n› çürütmek için üç sayfal›k bir rapor yazm›fl, bu raporda emniyet
müdürlü¤ünün koflullar›n› anlatarak tan›klar›n yalan söyledi¤ini iddia ediyor. Oysa, biz A‹HM heyeti ve hükümet temsilcileri
ile Ankara Emniyeti’ne gittik. Burada gördüklerimizden sonra savc›n›n emniyete hiç gitmedi¤i izlenimini edindik. Yani savc›
emniyete gitmeden emniyetin koflullar›n› farkl› anlatarak tan›klar›n ifadelerini çürütmeye çal›flm›fl. Soruflturma yapaca¤›na,
gerçeklere ulaflmaya çal›flaca¤›na iddian›n aksini kan›tlamak için gerçek d›fl› fleyler yazm›fl. Bu durum tan›kl›¤›na
baflvuruldu¤unda aç›kça ortaya ç›kt›.
- Polislerin ifadelerinde neler vard›?
- Asl›nda di¤er ifadeleri de bulup yay›nlamak gerek. fiimdi ben tabii hat›rlayabildiklerimi söylüyorum. Polislerin birinin sahte
tutanak tuttu¤u ortaya ç›kt› örne¤in. Bir di¤eri, Kenan Bilgin’in de gözalt›na al›nd›¤› operasyonun ne kadar yasad›fl› bir
operasyon oldu¤unu aç›¤a ç›karan beyanlarda bulundu.
- Savc›n›n ve di¤er tan›klar›n ifadeleri ve A‹HM karar› hukuki olarak yeni bir durum ortaya ç›kar›yor mu?
- Tabii, yeni kan›tlar var. Bu kan›tlar daha önce Kenan Bilgin soruflturma dosyas›nda yoktu. fiimdi yeni kan›tlar ortaya
ç›kt›¤›na göre soruflturman›n daha da derinlefltirilip ilerletilmesi gerekir. Ayr›ca, yine bu tan›klar›n baz›lar›n›n görevini ihmal
etti¤i ya da suç iflledi¤i anlafl›l›yor. Bu tan›klarla ilgili de soruflturma yap›lmas› gerekir. Karar Türkçe’ye çevrildi¤inde bir
suretini soruflturmay› yapan savc›ya verece¤iz. Ve bu yeni kan›tlardan sonra neler yapt›¤›n› takip edece¤iz.
Evrensel gazetesinde 18 Eylül günü de A‹HM’de dinlenen iki polisin ifadelerine yer verildi.
1994 y›l›nda Ankara Emniyet Müdürlü¤ü Terörle Mücadele fiubesi’nde görev yapan Mehmet Karatafl adl› polis ifadesinde,
1994 y›l› Eylül ay›nda nezarethaneye gelenlerin kay›tlar›n› tuttu¤unu, gözalt›na al›nan bir kiflinin kay›t defterine ad›n›n
yaz›lmamas›n›n mümkün olmad›¤›n› ileri sürdü. Karatafl ifadesinde, sabah 08.00’de göreve bafllad›¤›n›, akflam 18.00’de
görevinin bitti¤ini, bazen bu sürenin saat 24.00’e kadar uzad›¤›n› ve kendisi d›fl›nda bir kiflinin daha kay›t defterlerinden
sorumlu oldu¤unu söyledi. Ancak A‹HM tutanaklar›na göre, Bilgin ailesinin avukat› Kamil Tekin Sürek, kay›t defterinin
haftal›k tutulmufl izlenimi verdi¤ini vurgulayarak bu ifadeye karfl› flunlar› söyledi: 
“Burada 12 Eylül 1994 gece saat 01.45’te siz kay›t yapm›fls›n›z. Sabaha kadar kalm›fls›n›z. Sabah 09.45’te gene kay›t
yapm›fls›n›z. Sabah 10.15’te yine kay›t yapm›fls›n›z. 11.20’de kay›t yapm›fls›n›z. 11.45’te, akflam üzeri 18.25’te kay›t
yapm›fls›n›z. Gece 23.45’te kay›t yapm›fls›n›z. Ertesi güne geçmiflsiniz, gece 01.00’de kay›t yapm›fls›n›z. Ertesi gün 02.40’ta
kay›t yapm›fls›n›z. Yine gece 04.00’te kay›t yapm›fls›n›z. 13’ünde bu sefer sabah 07.00’de kay›t yapm›fls›n›z. Yani 48 saat falan
orada olmuflsunuz. Bu kay›tlar haftal›k tutulmufl gibi geldi bana.”

geliyordu. Dedim bu nedir? Yine dediler ki ‘Bu banda
al›nm›flt›r. Bu odada çal›n›yor, yan odadakinin
mukavemeti k›r›l›yor, onun için de do¤ru söylüyor.’
Bir de bu Kenan Bilgin olay› oldu.”

6.1.1. Serdar Tan›fl, Ebubekir Deniz 

fi›rnak’›n Silopi ilçesinde 25 Ocak günü ifade vermek
için Jandarma Komutanl›¤›’na ça¤r›lan HADEP ‹lçe
Baflkan› Serdar Tan›fl ve ‹lçe Sekreteri Ebubekir
Deniz’den bir daha haber al›namad›. Tan›fl ve
Deniz’in bulunmas› için HADEP ve ‹HD taraf›ndan
oluflturulan heyetlerin giriflimleri de sonuçsuz kald›.
Tan›fl ve Deniz ailelerinin avukat› ‹dris Tan›fl’›n
Jandarma Karakolu ve Savc›l›¤a yapt›¤› baflvurulardan
sonuç al›namamas› üzerine 29 Ocak günü ilçeye
giden HADEP ve ‹HD heyetleri yetkililerle görüfltü.
Cumhuriyet Savc›s›, Kaymakam Yard›mc›s› Ünal
Çak›c› ve Jandarma yetkilileri ile görüflen heyet
üyelerine Tan›fl ve Deniz’in gözalt›nda olmad›klar›
yan›t› verildi.

Tan›fl ve Deniz’in Merkez Jandarma Karakolu’na

gittiklerini gören Hamit Belge ve ‹sa Kanat, Silopi
Cumhuriyet Savc›l›¤›’nda ifade verdiler. Tan›fl ve
Deniz’i Jandarma Karakolu’nun bahçesinde
gördüklerini belirten iki tan›k, olay› flöyle anlatt›lar:
“Bizim gördü¤ümüz s›rada, Tan›fl ve Deniz, ‹lçe
Jandarma nizamiyesinden içeri henüz girmifllerdi.
‹çeriye girmelerini zorlayan kimse de yoktu. Kendi
istekleriyle giriyorlar gibi rahatt›lar. Birbirimizi gördük,
bize selam verdiler, biz de onlara selam verdikten
sonra yolumuza devam ettik.” 

fi›rnak’ta jandarmalar taraf›ndan as›lan afifllerde, Tan›fl
ve Deniz’i bulanlar›n “156 Jandarma imdat”
telefonuna bildirmeleri istendi. HADEP Genel Genel
Baflkan Vekili Ahmet Türk, Ola¤anüstü Hal Bölge
Valisi Gökhan Ayd›ner ve fi›rnak Valisi’nin, Tan›fl ve
Deniz’in 25 Ocak günü Jandarma Karakolu’na
gittiklerini kabul etti¤ini aç›klad›. Türk, yetkililerin
kendilerine cevap vermemesi üzerine, ANAP Genel
Baflkan Yard›mc›s› Salih Y›ld›r›m’dan yard›m
istediklerini belirterek, “Y›ld›r›m’›n görüfltü¤ü OHAL
ve fi›rnak Valisi, yöneticilerimizin Jandarma



Karakolu’na geldiklerini kabul ederek, ifadelerinin
al›nd›ktan sonra serbest b›rak›ld›klar›n› aktarm›fllar”
dedi. fi›rnak HADEP ‹l Baflkan› Resul Sadak da, Silopi
‹lçe Örgütü’nün geçen hafta kapat›ld›¤›n› belirterek
“Arkadafllar›m›z Jandarma Karakolu’na ça¤r›ld›ktan üç
gün sonra Emniyet Müdürlü¤ü’nde görevli polisler
partiye giderek açma ruhsat›n›n olup olmad›¤›n›
soruyor ve partinin pazar günü kapat›lmas›n›
istiyorlar. Yöneticilerimiz bundan sonra jandarma
taraf›ndan ça¤r›ld›ktan sonra kendilerinden bir daha
haber al›namad›” dedi. fi›rnak Alay Komutan›’n›n
kendisini daha önce makam›na ça¤›rd›¤›n› belirten
Sadak, “Görüflme s›ras›nda ‘Cizre ve Silopi’de parti
tabelas›n› asarsan, sizi darmada¤›n ederim’ fleklinde
tehditte bulunmufltu” dedi. HADEP Parti Meclisi üyesi
Dicle Anter de, “Jandarma yetkisi olmadan
arkadafllar›m›z› ça¤›r›yor. Emniyet yetkilileriyle
görüfltük. Kendilerinde olmad›klar›n› ve bu durumdan
da rahats›z olduklar›n› ilettiler.” dedi. Anter, Silopi
Jandarma Karakol Komutan› Süleyman Can ile
görüflmek istediklerini, ancak “komutan›n, eflinin
rahats›zl›¤› nedeniyle 3 gün önce izne ayr›ld›¤›”
yan›t›n› ald›klar›n› belirtti. fi›rnak Valili¤i’nden yap›lan
aç›klamada ise HADEP’lilerin 25 Ocak günü saat
14.00’te Silopi ‹lçe Jandarma Komutan›’n› ziyaret
amac›yla komutanl›¤a geldi¤i kabul edildi. Komutan›n
görevli olarak d›flar›da olmas› nedeniyle Tan›fl ve
Deniz’in baflka bir görevliyle görüfltü¤ü ileri sürülen
aç›klamada, “Saat 14.30’da komutanl›ktan
ayr›lm›fllard›r. Tan›fl ve Deniz’in gelifl ve ayr›l›fllar›
komutanl›ktaki ziyaret ve ifl izleme kay›t defterine
ifllenmifl, kimlikleri imzalar› karfl›l›¤›nda al›n›p
verilmifltir” denildi. 

Serdar Tan›fl ve Ebubekir Deniz’in kaybolmas›
konusunda ilginç bir geliflme 24 fiubat günü yafland›.
Jandarma Karakolu’na girdikleri önce reddedilen Tan›fl
ve Deniz’in kaybolmas› nedeniyle aç›lan
soruflturmada, Silopi Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan
ifadesi al›nan iki asker çeliflkili ifade verdiler. 

25 Ocak günü nizamiye kap›s›nda nöbet tutan
askerlerden Veysel Atefl, iki HADEP’liyi
foto¤raflar›ndan teflhis etti ve “‹lçe Jandarma Komutan›
Süleyman Can’la görüflmek istediklerini söylediler.
Niçin görüflmek istedi¤ini sordu¤umda, kendisinin
siyasetçi ve parti baflkan› oldu¤unu söyledi. Ben
kendisine denetim oldu¤u için bölük komutan›m›z›n
birlik d›fl›nda oldu¤unu, ne zaman döneceklerini de
bilmedi¤imi söyledim. Fakat bu flah›s önemli konuda
görüfleceklerini ve bir süre beklemek istediklerini
söyledi. Ben de kendilerini bölük komutan›m›z›n
misafir odas›nda beklemek üzere içeri ald›m. Girifl
saatlerini ve isimlerini imza karfl›l›¤› yazd›m. Ayr›ca
bir adet cep telefonu ve kimliklerini ç›karken almak
üzere al›koydum. Serdar Tan›fl ile Ebubekir Deniz
birlikte geldiler. Fakat ben sadece Serdar Tan›fl ile
konufltum. Daha sonra, ‘Yar›m saattir bekliyoruz.
Bölük komutan› gelmedi. Biz daha sonra yeniden
görüflmeye geliriz’ diyerek nizamiyeden ç›k›p gittiler.
Ç›karken kimliklerini ve cep telefonunu teslim ettim.

Ayr›ca ç›k›fl saatlerini kaydedip imzalar›n› ald›m.
Nizamiyeden ç›kt›ktan sonra ne yöne ve nereye
gittiklerini görmedim. Ayr›ca Serdar Tan›fl olarak
teflhis etti¤im kifli 18 Ocak 2001 günü saat 10.35’te
de Bölük Komutan›m›z Süleyman beyle görüflmeye
gelmifl, 11.30’da da ç›k›fl yapm›flt›r.” 

Ayn› saatlerde kap›da nöbetçi olan er Yücel Erteki ise
jandarmaya önce Serdar Tan›fl’›n geldi¤ini, Ebubekir
Deniz’in ise Tan›fl’tan yar›m saat sonra komutanl›¤a
girdi¤ini söyledi.

Silopi Cumhuriyet Savc›l›¤› 15 Mart günü “gizlilik”
karar› ald›. Tan›fl ve Deniz’in Silopi Jandarma
Komutanl›¤›’na ça¤r›ld›¤› gün, Nizamiye kap›s›nda
görevli olan askerlerin ifadelerinin gazetelerde
yay›nlanmas› üzerine, soruflturman›n sa¤l›kl›
yürütülebilmesi için Savc›l›¤›n gizlilik karar› ald›¤›
bildirildi.

Bu arada Tan›fl’›n babas› fiuayip Tan›fl5 ile Deniz’in
a¤abeyi Deniz Deniz’i, 2 fiubat günü Merkez
Jandarma Karakolu’na ça¤›ran Karakol Komutan›
Süleyman Can, fi›rnak Valili¤i’nin “Tan›fl ve Deniz’in
Merkez Karakoluna Komutan› ziyaret amac›yla
gittikleri” fleklindeki aç›klamas›n›n aksine, iki kiflinin
karakola Selim adl› astsubay taraf›ndan ça¤r›ld›klar›n›
söyledi. Bu arada bilgi almak üzere Silopi’ye gitmek
isteyen HADEP heyeti Cizre’ye sokulmad›. HADEP
Genel Baflkan Yard›mc›s› Mahmut fiakar
baflkanl›¤›ndaki heyetin, Cizre giriflinde polis
taraf›ndan durdurularak kimliklerine el konuldu¤u ve
2 saate yak›n burada bekletildikleri bildirildi. Mahmut
fiakar, “Kontrol noktas›nda bekletilirken, iki askeri
araç geldi ve bir subay, ‘Yukar›dan gelen talimat
üzerine, ikinci bir emre kadar fi›rnak ve Silopi’ye
girifliniz yasaklanm›flt›r’ dedi. Yapt›¤›m›z tüm
giriflimler sonuçsuz kald›. ‹ki askeri araçla konvoy
halinde Cizre d›fl›ndaki Katran Jandarma Karakolu’na
kadar geldik. Kimliklerimizi verip geri gönderdiler”
dedi. 

‹HD Genel Baflkan Yard›mc›s› Avukat Osman
Baydemir, 13 fiubat günü düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda, Diyarbak›r Emniyet Müdürü Gaffar
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5 Cizre’den Silopi’ye giderken 9 Kas›m 2000 tarihinde gözalt›na al›nan
ve tutuklanan fiuayip Tan›fl, Aral›k ay› sonunda hakk›nda ifade veren
itirafç› Ahmet Kahramaner’in, ifadesini geri almas› üzerine tahliye edildi.
5 Ocak günü kendisini ça¤›ran fi›rnak Alay Komutan› Levent Ersöz’ün
“HADEP’ten vazgeçin” dedi¤ini bildiren fiuayip Tan›fl, flunlar› söyledi: 
“Ona bu iflin içinde olmad›¤›m› söyledim. O¤lumun HADEP’te
çal›flt›¤›n› söyledi. Ona, ‘Serdar benden 4 y›ld›r ayr› yafl›yor. ‹stifa
etmesini söyledim. Bana ‘Baba sana sayg›m sonsuz. Ama yapt›¤›m ifl
yasalara uygun niye istifa edeyim’ dedi. Bunun üzerine Komutan Ersöz
bana ‘E¤er Serdar istifa etmezse sizi yaflatmam’ dedi. Ben de ‘Bize bu
kadar bask› yaparsan›z buradan göçerim’ diye yan›t verdim. Komutan
bunun çözüm olmad›¤›n› söyleyerek, ‘‹stifa edecek’ dedi. Ben de
‘Madem bu parti yasak Ankara’da kapats›nlar. Ne bizi ezin ne de
kendinizi rahats›z edin’ dedim. Bunun üzerine Komutan Levent Ersöz,
Serdar ile görüflmek istedi. Serdar’› telefonla arad›m. Telefonda Serdar,
Levent Ersöz’e, ‘‹fllerimiz bitti¤inde sizi ziyaret edece¤iz’ dedi.” fiuayip
Tan›fl bu olay›n ard›ndan Silopi ‹lçe Komutan› Yüzbafl› Süleyman Can’›n
da o¤lunu öldürmekle tehdit etti¤ini bildirdi. Bu sürede Diyarbak›r’da
bulunan Serdar Tan›fl ise, 8 Ocak günü baflta Cumhurbaflkanl›¤› ve
Baflbakanl›k olmak üzere resmi makamlara yazd›¤› bir dilekçeyi HADEP
Diyarbak›r ‹l Örgütü’ne b›rakt›ktan sonra 9 Ocak günü HADEP PM
Üyesi Cemil Aydo¤an ile birlikte Silopi’ye gitti. 



Okkan’›n öldürülmesinden sonra bölgede 1993-1997
y›llar› aras›ndaki atmosfere dönüldü¤ünü bildirdi.
Baydemir, “Son 10 y›lda Diyarbak›r’da 136, bölge
genelinde 301 kiflinin gözalt›na al›nd›ktan sonra
ak›betlerinden bugüne kadar haber al›namad›.” dedi.

TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu üyesi
Mehmet Bekaro¤lu olay› Ocak ay› sonunda Meclis
gündemine getirdi. Bekaro¤lu, ‹çiflleri Bakan› Sadettin
Tantan taraf›ndan yan›tlanmas› istemiyle verdi¤i soru
önergesinde, Serdar Tan›fl ve Ebubekir Deniz’den 6
gündür haber al›namad›¤›na dikkat çekerek, flu
sorular› sordu: “Tan›fl ve Deniz’in nerede oldu¤uyla
ilgili bir bilgi ve araflt›rma bulunmakta m›d›r?
Özellikle OHAL bölgesinde son zamanlarda bir çok
olay›n meydana gelmifl olmas› bölge halk›n› endifleye
sevketmifltir. Bölge halk›n›n bu endiflesini gidermek
için herhangi bir giriflimde bulunmay› düflünüyor
musunuz?”

‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan, soru önergesini,
Jandarma Genel Komutanl›¤› Planlama Koordinasyon
fiubesi Müdür Vekili Jandarma Kurmay Binbafl›
Necdet Güngör’e dayanarak Mart ay›nda yan›tlad›.
Yan›tta, kay›plar›n aranmaya devam etti¤i ve
soruflturman›n adli makamlar taraf›ndan yürütüldü¤ü
ifade edildi. 

1 fiubat günü fi›rnak Valili¤i’nden yap›lan aç›klamada,
Tan›fl ve Deniz’in kaybolmas›na dair bilginin resmi
makamlara ulaflmas›n›n ard›ndan güvenlik güçlerinin
de aramalara bafllad›¤› ileri sürüldü. “Baz› bas›n
organlar›nda yer alan haberler gerçe¤i
yans›tmamakt›r” denilen aç›klamada, HADEP’lilerin
25 Ocak günü saat 14.00’te Silopi ‹lçe Jandarma
Komutan›’n› ziyaret amac›yla komutanl›¤a geldi¤i
kabul edildi. Komutan›n görevli olarak d›flar›da olmas›
nedeniyle Tan›fl ve Deniz’in baflka bir görevliyle
görüfltü¤ü öne sürülen aç›klamada, “Saat 14.30’da
komutanl›ktan ayr›lm›fllard›r. Tan›fl ve Deniz’in gelifl
ve ayr›l›fllar› komutanl›ktaki ziyaret ve ifl izleme kay›t
defterine ifllenmifl, kimlikleri imzalar› karfl›l›¤›nda
al›n›p verilmifltir” denildi.

Valili¤in bu aç›klamas›na tepki gösteren HADEP Parti
Meclisi üyesi Dicle Anter ise 26 Ocak günü Silopi’ye
gitti¤ini belirterek “Gözalt›na al›nan arkadafllar›m›z›n
telefonu var. E¤er b›rak›ld›larsa bizi arayabilirlerdi.
Düne kadar karakol yetkilileri, arkadafllar›m›z›n
karakola ça¤r›lmad›klar›n› belirtiyorlard›. Oysa flimdi
‘karakola ça¤r›lm›fllar’ deniliyor. Çeliflkili ifadeler var.
Bir yandan ‘araflt›r›n’ diyorlar. Bir yandan da ‘biz
ça¤›rd›k’ diyorlar. Vali’nin muhatab› HADEP’tir. Bizi
aray›p bilgilendirebilirlerdi” dedi.

Serdar Tan›fl ve Ebubekir Deniz’in durumu 8 fiubat
günü TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu’nda gündeme
geldi. Komisyon üyesi DYP Milletvekili Kamer Genç
toplant›da, konuyu açarak, “Bu insanlar kay›p, önce
gözalt›na al›nd›klar›, daha sonra serbest b›rak›ld›klar›,
hiç gözalt›na al›nmad›klar› aç›klamalar› var. Da¤da

çat›flmada ölmüfl olabilecekleri de söyleniyor. Bu
konuyu araflt›rmal›y›z. Bu konu aç›¤a ç›kar›lmal›d›r”
dedi. Genç’in bu talebine MHP’li Komisyon Baflkan›
Hüseyin Akgül baflta olmak üzere üyelerin hiçbiri
yan›t vermedi.

Toplant›dan sonra gazetecilerin sorular›n› yan›tlayan
MHP’li Akgül, ‹HD’nin 26 Ocak günü konuyu
Komisyon’a bildirmesine karfl›n kay›plardan haberi
olmad›¤›n› söyledi. Akgül, “Bize bu konuda herhangi
bir baflvuru da yok, olursa de¤erlendiririz” dedi. Bu
aç›klaman›n ard›ndan Yakup Tan›fl da, 9 fiubat günü
TBMM ‹nsan Haklar›n› Araflt›rma Komisyonu’na
baflvurdu.

fi›rnak Valisi Hüseyin Baflkaya taraf›ndan 14 fiubat
günü yap›lan aç›klamada ise, Serdar Tan›fl ve
Ebubekir Deniz’in her yerde arand›¤›n› belirtildi ve
HADEP’lilerin gözalt›na al›nmad›¤›n› ileri sürülerek
yerlerini bilenlerin kendilerine baflvurmas› istendi.
Vali Baflkaya, kay›plar› araflt›ran HADEP ve sivil
toplum örgütlerini de “huzuru bozmakla” suçlayarak,
Tan›fl ve Deniz’in “terör örgütleri veya yandafllar›
taraf›ndan kaç›r›lm›fl olabilece¤i ihtimalinin de
de¤erlendirildi¤ini” belirtti. Baflkaya, Tan›fl ve
Deniz’in kendi imzalar›yla ‹lçe Jandarma
Komutanl›¤›’na gelifl ve ayr›l›fl saatlerini tüm
kamuoyuna aç›klamalar›na ra¤men, “ilde ve bölgede
huzurun bozulmas›n›, terörün yeniden hortlamas›n›
arzulayanlar›n, olay› istismar ederek kamuoyunu
yanl›fl bilgilendirdi¤ini” öne sürdü.

‹nsan Haklar›ndan Sorumlu Devlet Bakan› Rüfltü
Kaz›m Yücelen de, 14 fiubat günü kendisini ziyaret
eden ‹HD Genel Baflkan› Hüsnü Öndül, T‹HV Baflkan›
Yavuz Önen ve Mazlum-Der Genel Baflkan› Y›lmaz
Ensaro¤lu’na “Kay›plar›n durumuyla ilgileniyoruz”
yan›t›n› verdi. ‹HD Genel Baflkan› Hüsnü Öndül,
görüflmeden sonra yapt›¤› aç›klamada, Bakan
Yücelen’e kay›plar›n durumuyla ilgili endiflelerini
bildirdiklerini ve giriflimlerde bulunmalar›n› talep
ettiklerini belirtti. ‹HD’nin kay›plar›n durumlar›na
iliflkin düzenledi¤i gezilerin raporlar›n› da Bakan’a
ilettiklerini belirten Öndül, Bakan Yücelen’in “Biz
zaten konuyla ilgileniyorduk” dedi¤ini aktard›.

Jandarma Genel Komutanl›¤› D›fl ‹liflkiler ve ‹nsan
Haklar› Daire Baflkan› Albay Emre Özy›lmaz ise 22
fiubat günü Komisyon üyelerine bilgi verdi. Tan›fl ve
Deniz’in kaybolmas›n›n “jandarmaya karfl› bir komplo
oldu¤unu” iddia eden Albay Özy›lmaz, söz konusu
kiflilerin saat 14.00’te karakola geldi¤ini, yar›m saat
sonra da ayr›ld›¤›n› belirtti. Bu iki kifli hakk›nda iki
saat sonra “kay›p” baflvurusunda bulunuldu¤una
dikkat çeken Özy›lmaz, “jandarmay› y›pratmaya
yönelik bilinçli bir kontrol hareketi ile de karfl› karfl›ya
kald›klar›n›” iddia etti.

Tan›fl ailesinin baflvurusu üzerine Silopi ve fi›rnak’a
giden ‹HD heyetinin raporu da 31 Ocak tarihinde
aç›kland›. ‹HD Genel Baflkan› Yard›mc›s› Osman
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Baydemir, T‹HV Diyarbak›r Temsilcisi Avukat Sezgin
Tanr›kulu, ‹HD MYK üyesi Necat Tafltan ve yönetim
kurulu üyesi Avukat Selahattin Demirtafl taraf›ndan
haz›rlanan raporda, Heyetin, Silopi’de soruflturma ile
görevlendirilen Cumhuriyet Savc›s› Kubilay Tafltan,
K›deml› Savc› Hakan Baflverdi ile görüflmesine karfl›n,
fi›rnak Valisi, Alay Komutan› ve Kaymakam ile
görüflemedi¤i belirtildi. Raporu aç›klayan Baydemir,
“Tan›fl ve Deniz’in, yap›lan bask›lara ra¤men
HADEP’teki görevlerinden istifa etmemelerinin bu
uygulamaya maruz kalmalar›n›n tek nedeni oldu¤u
kanaatindeyiz” dedi.

T‹HV Diyarbak›r Temsilcisi Avukat Sezgin Tanr›kulu
da tipik bir kaybedilme olgusuyla karfl› karfl›ya
bulunduklar›n› belirtti. Silopi ve fi›rnak’ta bölgedeki
genel yumuflama ortam›n›n aksine farkl› bir atmosferle
karfl›laflt›klar›n› belirten Tanr›kulu, geçmiflte yaflanan
ac›lar›n bir daha yaflanmamas›n› isteyerek, “Bar›fla
karfl› olan güçler ayn› a¤ içinde hareket etmektedir.
Diyarbak›r’da suikast› yapan anlay›fl ile Silopi’de
HADEP’li yöneticilerin durumundan sorumlu olan
anlay›fl ayn›d›r. Her iki olayla ilgili sorumlular›n
ortaya ç›kar›lmas›n› istiyoruz” dedi.

Osman Baydemir ve Sezgin Tanr›kulu’nun yan›t
istedikleri sorular flöyle:

“25 Ocak günü Serdar Tan›fl ve Ebubekir Deniz’i PTT
binas› önünde araca bindirmek isteyen ve kendilerini

güvenlik görevlisi olarak tan›tan flah›slar kimdir?
Hangi görevli HADEP ilçe binas›n› arayarak kay›plar›
jandarma komutanl›¤›na ça¤›rm›flt›r? Tehdit, Türk
Ceza Yasas›’nda suç olarak düzenlenmifltir. Tehdit
suçunu kamu görevlilerinin politik görüfl nedeniyle
ifllemeleri, a¤›rlaflt›r›c› nedendir. Bu suçun DGM
kapsam›nda soruflturulmas› gerekirken, ‹lçe Jandarma
Komutan› ve ‹l Alay Komutan›’n›n kay›p flah›slara
yönelik olarak mütemadiyen gerçeklefltirdikleri
tehditler, cumhuriyet savc›lar›na ve di¤er mülki
erkânlara ulaflmas›na ra¤men neden idari ve hukuki
herhangi bir ifllem yap›lmam›flt›r?”

Bunun ard›ndan 3 fiubat günü de Cengiz Bal›k, Ahmet
Bilgi, Mehmet Çakar, Mustafa Sapmaz, Mehmet
Temelkuran ve Abdullah Bilgen’›n fi›rnak’a giriflleri
engellendi. Askerler, yaz›l› emir oldu¤u için
HADEP’lilerin fi›rnak’a gitmelerine izin
verilemeyece¤ini belirttiler.

Kay›plar›n bulunmas› için ‹HD ‹stanbul fiube Baflkan›
Avukat Eren Keskin, ‹HD GYK üyesi Avukat Metin
K›lavuz, gazeteci-yazar Ayfle Düzkan, gazeteci Celal
Bafllang›ç ve ‹HD Mardin fiube Baflkan› Veysi
Par›lt›’dan oluflan heyet üyeleri de 5 fiubat günü
Silopi’de incelemelerde bulundular. Heyet üyeleri,
önce Tan›fl ve Deniz’in yak›nlar›yla ard›ndan da
soruflturmay› yürüten Silopi Cumhuriyet Savc›s›
Gündo¤an Öztürk’le görüfltüler. Avukat Metin
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Elde kalan dilekçe (Celal Bafllang›ç -Radikal/07.02.2001)

HADEP Silopi ‹lçe Baflkan› Serdar Tan›fl, amcas› Eyüp Tan›fl ile birlikte Silopi PTT binas›n›n önünde yürürlerken, yeflil renkli,
Fiat marka bir arac›n içinde bekleyen üç kifli taraf›ndan durdurulur. Araçtakiler “Biz güvenlik görevlisiyiz. Bizimle birlikte
Emniyet’e kadar geleceksiniz” diyerek Serdar’la Eyüp’ü gözalt›na almak isterler. Ancak Serdar direnir. Kendisinin HADEP ‹lçe
Baflkan› oldu¤unu, istenirse daha sonra Merkez Karakolu’na gidebilece¤ini söyler.
Eyüp Tan›fl, araçtaki temiz giyimli, t›rafll›, düzgün konuflan üç kifliden ikisini flimdi görse tan›yabilecek durumdad›r.
Telefonla ça¤r›l›rlar
Serdar ve Eyüp birlikte parti binas›na dönerler. Serdar Tan›fl’›n cep telefonu aran›r. Telefonu kapatan Serdar, parti
binas›ndakilere “Jandarma karakolundan ça¤r›l›yoruz” diyerek yan›na ilçe yöneticisi Ebubekir Deniz’i de alarak parti önünde
bekleyen Ömer Sansür’ün minibüsüne binerler. Ömer, Serdar ve Ebubekir’i Silopi ‹lçe Jandarma Komutanl›¤›’n›n önüne
b›rak›r. Ayr›l›rlarken “Sizi bekleyeyim mi?” diye soran minibüs floförü Ömer’e Serdar, “Görüflme bitince seni telefonla ça¤›r›r›z
karfl›l›¤›n› verir.
Serdar ve Ebubekir ‹lçe Jandarma Komutanl›¤›’na girerken, yolun karfl› k›y›s›nda yürümekte olan Hamit Belge ve ‹sa Kanat
taraf›ndan görülürler. Hatta karfl›l›kl› birbirlerine el sallarlar. ‹ki tan›k Silopi Cumhuriyet Savc›l›¤›’na verdikleri ifadelerde de
Serdar ve Ebubekir’i karakola girerken gördüklerini net biçimde belirtirler.
‹flte o andan itibaren iki HADEP ilçe yöneticisinden bir daha haber al›namaz. ‹lçe Jandarma Komutanl›¤›’na girdiklerinden
yaklafl›k bir saat sonra yak›nlar› ve partililer cep telefonlar›ndan ikisini de defalarca arar, ulaflamazlar. (...)
29 Ocak’ta ‹HD Diyarbak›r yöneticileri ve T‹HV Diyarbak›r Temsilcili¤i’nden oluflan bir heyet fi›rnak ve Silopi’ye giderek
incelemelerde bulunur. Heyet üyeleri kuflkular› art›racak en ilginç görüflmeyi fi›rnak Cumhuriyet Baflsavc›s›’yla yapar. Baflsavc›
heyet üyelerine, soruflturman›n Silopi Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan yürütüldü¤ünü, bütün olay›n ailelerin iddias› ile s›n›rl›
kald›¤›n›, kendisinin alay komutan›yla telefonla görüfltü¤ünü, komutan›n ‘ad› geçen flah›slar› gözalt›na almad›klar›n›,
dolay›s›yla kendisinin yapaca¤› bir fley olmad›¤›n›’ söyledi¤ini aktar›r. (...)
HADEP Silopi ‹lçe Baflkanl›¤›’na atanan Serdar Tan›fl, parti binas›n›n aç›l›fl›n› yapmak üzere 9 Ocak’ta Silopi’ye gitmeden bir
gün önce Cumhurbaflkanl›¤›’na, Baflbakanl›¤a, ‹çiflleri Bakanl›¤›’na, Adalet Bakanl›¤›’na, Diyarbak›r Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’na ‘her ihtimale karfl›’ bir dilekçe yazarak HADEP Diyarbak›r ‹l Baflkan› Ali Ürküt’e b›rak›r. Alt›nda imzas›
bulunan ve kaybedilene kadar hiçbir yere gönderilemeyen dilekçede çarp›c› ipuçlar› vard›r:
“Eylül 2000 tarihinde Genel Merkez taraf›ndan atamam yap›ld›ktan bu yana sürekli güvenlik kuvvetleri taraf›ndan bu
görevimden vazgeçmem için uyar›lmakta, de¤iflik flekillerde tacizlere u¤ramaktay›m. Ayn› flekilde babam da zaman zaman
jandarma görevlileri taraf›ndan al›konulmakta, parti çal›flmas›n›n devam etmesi durumunda ifllerini yürütmesinin
engellenece¤i uyar›s› yap›lmaktad›r.
Son olarak 2.1.2001 tarihinde babam, ikamet etti¤i Cizre’den iflyerinin bulundu¤u Silopi ilçesine giderken askeri kontrol



K›lavuz, Savc› Öztürk’ün, soruflturmay› derinlefltirerek
sürdürece¤ini ifade etti¤ini bildirdi.

Heyet üyeleri inceleme sonucunda haz›rlad›klar›
raporu 7 fiubat günü aç›klad›lar. ‹HD ‹stanbul
fiubesi’nde düzenlenen bas›n toplant›s›nda raporu
okuyan Eren Keskin, olay›n bölgede uzun zamand›r
HADEP’e yönelik sürdürülen bask›lar›n bir devam›
oldu¤unu söyledi. Olayla ilgili soruflturmay› yürüten
Silopi Cumhuriyet Savc›s› Gündo¤an Öztürk ile
görüfltüklerini belirten Keskin, “Heyetimiz, savc›n›n
olay›n üzerinde titizlikle durdu¤u konusunda hem
fikirdir. Savc›n›n, ‘T›kand›¤› yere kadar gidece¤im’
sözü heyetimiz taraf›ndan düflündürücü bulunmufltur”
dedi. Tan›fl’›n kaybedilmeden önce sürekli tehdit
edildi¤ini ve bu konuda ‹çiflleri Bakanl›¤›’na bir
dilekçe yazd›¤›n› hat›rlatan Keskin, “Gaffar Okkan’›n
öldürülmesiyle bu olay aras›nda ba¤lant› var” dedi.

Giriflimlerden bir sonuç al›namamas› üzerine Serdar
Tan›fl’›n kardefli Yakup Tan›fl, 7 fiubat günü
Cumhurbaflkan› Sezer, Baflbakan Yard›mc›s› Mesut
Y›lmaz ve ‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan’a
baflvurarak, kay›plar›n bulunmas›n› istedi.

Bu arada Tan›fl ve Deniz’in öldürüldü¤ü ve
cesetlerinin bulundu¤u yolundaki haberler de bas›na
yans›d›. 9 fiubat günü gazetelerde, Silopi’de kafalar›
kesilmifl iki ceset bulundu¤u yolunda haberler yer
ald›. Haberler üzerine bir aç›klama yapan HADEP
Genel Baflkan Yard›mc›s› Mehmet Metiner, kay›plar›n
ölü bulundu¤una iliflkin haberler geldi¤ini ancak
bunlar›n do¤rulanamad›¤›n› bildirdi. Osman Baydemir
de çevre il ve ilçelerde baz› cesetler bulundu¤una
iliflkin duyumlar ald›klar›n›, ancak yap›lan
incelemelerde bunlar›n teyit edilemedi¤ini kaydetti.

Baydemir, Silopi’de kafas› kesilmifl iki ceset
bulundu¤u yönünde iddialar geldi¤ini, ancak Silopi
Savc›l›¤›’yla yapt›klar› görüflmeler sonucunda, böyle
bir ceset bulunmad›¤›n›n kendilerine iletildi¤ini ifade
etti.

‹çiflleri Bakanl›¤›’ndan 28 fiubat günü yap›lan
aç›klamada, “kay›p” haberleri, “Türkiye aleyhinde
yurtiçi ve yurtd›fl›nda faaliyet yürüten terör
örgütlerinin gerçekd›fl› propagandalar›” olarak
nitelendirildi. 6 Ocak gününden sonra kendisinden
haber al›namayan Yusuf K›rm›z›o¤lu’nun durumuna
de¤inilen aç›klamada, Tan›fl ve Deniz’in durumuna
de¤inilmemesi dikkat çekti.

Aç›klamada, flöyle denildi: “Son günlerde DHKP/C
terör örgütünün yurtd›fl›nda faaliyet gösteren sözde
bas›n bürosu, Tutuklu Aileleri ‹nsan Haklar›
Yard›mlaflma Derne¤i (T‹YAD), Tutuklu Ailelerle
Yard›mlaflma Derne¤i (TAYAD) ile Haklar ve
Özgürlükler Platformu taraf›ndan baz› medya
organlar› kullan›larak ‘Yusuf K›rm›z›o¤lu 6 Ocak 2001
tarihinden itibaren kay›pt›r’, ‘Yusuf K›rm›z›o¤lu
nerede’, ‘kay›plara bir yenisi eklendi’, “polis, Yusuf
K›rm›z›o¤lu’nu kaybetti¤ini itiraf etti’ fleklinde haftalar
öncesinden itibaren as›ls›z propaganda faaliyetleri
yürüttükleri gözlenmektedir. Yusuf K›rm›z›o¤lu, söz
konusu örgütün iddia etti¤i gibi gözalt›nda
kaybolmam›flt›r. Yusuf K›rm›z›o¤lu’nun DHKP/C terör
örgütünce komflu iki ülkede siyasi ve askeri e¤itim
verildikten sonra silahl› eylemlerde kullan›lmak üzere
Türkiye’ye gönderildi¤i tespit edilmifl, yap›lan arama
çal›flmalar› sonucu 20 fiubat 2001 tarihinde Hatay
ilinde Aziz Güngör ad›na düzenlenmifl sahte kimlikle
ve örgütsel iliflkilerde kulland›¤› 1 Nokia marka cep
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noktas›nda durdurulmufl, fi›rnak ‹l Jandarma Komutan› taraf›ndan ça¤r›ld›¤› söylenerek sivil görevlilerce al›konulmufl, derhal
alay komutanl›¤›na gitmesi istenmifltir. Bunun üzerine, babam Alay Komutanl›¤›na gitmifl, görevliler taraf›ndan huzura
ç›kar›lm›flt›r. Burada benim nerede oldu¤um, neden HADEP’ten ayr›lmad›¤›m konusunda sorguland›ktan sonra, 4 Ocak
Perflembe günü Alay Komutanl›¤›’nda haz›r bulunmam gerekti¤i iletilmifltir. O gün Diyarbak›r’dan Alay Komutanl›¤›’n› aray›p
Ankara’da ifllerim olmas› nedeniyle söylenen tarihte haz›r bulunamayaca¤›m› belirttim. Bizzat telefona ç›kan Alay Komutan›
taraf›ndan 5 Ocak Cuma günü haz›r bulunmam gerekti¤i kesin bir dille bana iletildi.
Cuma günü babam iflyerine giderken Cizre ç›k›fl›nda sivil jandarma görevlilerince tekrar durdurularak Silopi ‹lçesi Merkez
Komutanl›¤›’na götürülmüfltür. Kendisine alay komutan› taraf›ndan soruldu¤u belirtilmifl, buradan Jandarma Merkez Komutan›
taraf›ndan fi›rnak Alay Komutanl›¤› telefonla aranm›flt›r. Bir süre sonra babam telefona istenmifl, Alay Komutan›’yla bizzat
görüfltürülmüfltür. Alay Komutan› ‘Serdar bugün mutlaka buraya gelmelidir. Gelmedi¤i takdirde bir daha fi›rnak’a ayak
basmas›n. Bast›¤› takdirde kendisini öldürece¤im. Kime giderseniz gidin. Yerim, mekan›m rütbem bellidir’ dedikten sonra
telefonu kapatm›flt›r.”
O¤lu Serdar Tan›fl’›n kaybedilmeden önce yazd›¤› bu dilekçedeki anlat›mlar› baba fiuayip Tan›fl da 29 Ocak tarihinde Silopi
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na verdi¤i dilekçede aynen do¤rulamaktad›r.
Olay› araflt›rmak üzere önceki gün Silopi’ye giden ‹HD heyetiyle görüflen Silopi Savc›s›, soruflturmay› tüm yönleriyle
sürdürdüklerini, Serdar ve Ebubekir’i kaç›rmak isteyen üç kiflinin robot resimlerinin çizdirilerek ilçedeki sivil ve jandarma
personeli ile yüzlefltirilece¤ini söyledi. Savc›l›k, art›k s›radan bir kay›ptan çok, gözalt›nda kay›p ihtimali üzerinde durarak, iki
HADEP’linin foto¤raflar›n› ve eflgallerini bir yaz›yla çevredeki 27 ayr› savc›l›¤a bildirdi. Art›k kay›plardan yavafl yavafl umut
kesiliyor. Art›k bölgede bulunan cesetler de kay›plar›n yak›nlar›na gösterilmeye baflland›. Dün, ailelerin avukat› ‹dris Tan›fl
Cizre Cumhuriyet Savc›l›¤›’na ça¤r›larak Güçlükonak’ta ç›kan çat›flmada öldürüldü¤ü öne sürülen bir kiflinin cesedi gösterildi.
Ancak cesedin kaybolan iki HADEP’liye de ait olmad›¤› anlafl›ld›. 1998’den bu yana bölgede pek yaflanmayan gözalt›nda
kaybetme ve kaç›r›p öldürme oluylar› yeniden hortlamaya m› bafll›yor? Bölgedeki resmi görevlilerin ve yurttafllar›n ço¤u da
bundan endifle ediyor. Anlafl›lan bölgede birileri kans›z ve savafls›z yaflayam›yor. Daha önce yaflanan ve çok pahal›ya malolan
kanl› ve karanl›k bir oyun yeniden sahneye konuluyor.



telefonuyla birlikte yakalanm›flt›r. Yap›lan
sorgulamas›nda 1 adet RPG-7 roketatar, 7 adet RPG-7
roketatar mermisi ve 7 adet roket sevk fifle¤i, k›rsal
alanda yer göstermesi sonucu elde edilmifl ve
tahkikat› sonras› dün ç›kar›ld›¤› adli makamlar
taraf›ndan tutuklanm›flt›r.” denildi.

Durumun belirsizli¤ini korumas› ve kuflkular›n askeri
yetkililer üzerinde yo¤unlaflmas› nedeniyle Tan›fl’›n
“jandarman›n ajan› oldu¤u” iddias› ortaya at›ld›.
fi›rnak Valisi Hüseyin Baflkaya, 7 fiubat günü bir
televizyon kanal›na yapt›¤› aç›klamada, Tan›fl’›n
“ajan” oldu¤unu iddia etti.

Bu iddian›n baz› gazetelerde yay›nlanmas› üzerine bir
aç›klama yapan Tan›fl’›n a¤abeyi Yakup Tan›fl,
kardeflinin 4 ay önce askerden geldi¤ini belirterek
“Ajan oldu¤u için PKK taraf›ndan kaç›r›l›p
öldürüldü¤ü fleklinde bir hava yarat›lmak isteniyor. Bu
bölgeyi ve özellikle de Silopi’yi çok iyi biliyoruz.
PKK’nin bu kadar güvenlik önlemi olan bir ilçeden ve
HADEP ilçe baflkan› oldu¤u için sürekli güvenlik
güçlerince takip edilen bir kifliyi kaç›rmas› mümkün
de¤ildir. PKK’nin bu kadar gücü yoktur.” dedi.

Yakup Tan›fl, kardeflinin s›k s›k jandarmaya gitti¤i
iddialar›n› da flöyle yan›tlad›:

“HADEP ‹lçe Baflkan› olduktan sonra ald›¤› yo¤un
tehditler nedeniyle ilçede bar›namay›nca Diyarbak›r’a
gitmek zorunda kald›. Bunu, oradaki partililer çok iyi
biliyor. Bu süre içinde de Silopi’ye geldi¤inde ‹lçe
Jandarma Komutan›’n›n ça¤r›s›yla iki kez jandarmaya
gitti. O da tehdit edildi¤i için gitti. Çünkü gelmese
onu öldüreceklerini söylediler. 18 Ocak’ta gitti¤inde,
‹lçe Jandarma Komutan› Süleyman Can kendisine
‘Benden sana bir zarar gelmez, ben sana kar›flmam,
ama öbür taraf›n (alay komutan›n›n) ne yapaca¤›n›
bilmiyorum’ demifl. Bu da Alay Komutan›’n›n ona
karfl› düflüncelerini ortaya koyuyor.”

Cizre yak›nlar›nda ç›kan bir çat›flmada öldürülen iki
PKK militan›n›n Serdar Tan›fl ve Ebubekir Deniz
olabilecekleri iddialar› ve Vali Hüseyin Baflkaya’n›n,
cesetlerin kimlik tespiti için mezardan ç›kar›labilece¤i
yolundaki aç›klamas›n› da de¤erlendiren Yakup Tan›fl,
“Biz oradaki halka soruyoruz, kesinlikle bir çat›flma
olmad›¤›n› söylüyorlar. Avukatlar›m›z cesetlerin
onlara ait olmad›klar›n› teflhis etti” diye konufltu.

“Ajan”l›k iddias›n›n ard›ndan fi›rnak Vali Yard›mc›s›
Eyüp Cülüm de, Tan›fl ve Deniz’in, “iç hesaplaflma”
sonucu kaybedildiklerini ileri sürdü. Cülüm, olay›
araflt›ran gazetecileri de ‘militanl›k’ yapmakla suçlad›.
Mezopotamya Gazeteciler Cemiyeti Baflkan› Cemil
Aydo¤an, Mezopotamya gazetesi sorumlusu Türkan
Aydo¤an, Ekspres gazetesi sorumlusu Emin Karakulak
ve Show Radyo sahibi Gevzi fiimdi Silopi’de yapt›klar›
incelemenin sonucunda bir rapor haz›rlad›lar.
Raporda, “Vali Yard›mc›s›, ‘HADEP’lilerin kaç›r›lmas›
bir iç hesaplaflmad›r. Bu flah›slar› kaç›ranlar gene
politik anlamda sahip ç›k›yorlar. Bunlar›n bar›fl

taleplerinde de samimiyet yoktur. Sadece fitne vard›r.
Bar›fl sloganlar› ve serhildanlarla hedeflerine varmak
istiyorlar. Yemezler’ dedi. Heyet olarak bu
düflüncelerinin uzlaflma ortam›ndan çok uzak oldu¤u,
devlet ciddiyetiyle de ba¤daflmad›¤›n› söyleyerek,
‘Okkan’› öldürenler ve HADEP’lileri kaç›ranlar›n
kayna¤› birdir. Ancak bu kaynak devlet içinde ve
d›fl›nda güçlü destekleri olan bar›fl ve demokrasi
sürecine düflman olan rantç› çevreler ve piyonlar›d›r’
diyerek, bu düflüncede mutabakat istedik. Vali
Yard›mc›s› da nezaket s›n›r›n› aflarak, ‘Bu düflünceler
militan gazetecilerin düflünceleridir’ diyerek, telafll› ve
heyecanl› bir tepkiyle görüflmeyi bitirdi.”

‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan da, gazetecilere yapt›¤›
aç›klamada “ajanl›k” iddialar›n› yalanlad›6.

Serdar Tan›fl ve Ebubekir Deniz’in “kaybolmad›¤›”
yolundaki giriflimlerden biri de 4 Mart günü Anadolu
Ajans› taraf›ndan servise konulan bir haberle gündeme
geldi. Haberde, Habur’dan geçifl yapan 73 SN 564
plakal› bir TIR’da 3 Mart günü yap›lan aramada,
“Yurtsever Kürdistan halk›na ve halk serhildan›
fiuayp’e” bafll›kl› ve PKK Merkez Komitesi imzal› bir
not bulundu¤u iddia edildi. Mektubun, “Silopi HADEP
‹lçe Baflkan› Serdar Tan›fl’›n babas› fiuayip Tan›fl’a
hitaben yaz›ld›¤›” ileri sürülen haberde, iki partilinin
“örgüte ihanet ve düflmanla iflbirli¤i” ile suçland›¤›
iddia edildi. Habere göre, mektupta, özetle flöyle
denildi: 

“Ulusal kurtulufl mücadelemiz, baflkan Abdullah
Öcalan yoldafla karfl› yürütülen uluslararas› komplo ile
yeni bir sürecin bafllang›c›n›n ikinci y›l›na
yaklaflt›¤›m›z flu günlerde, Türk sömürgecili¤i-
emperyalizmi ve siyonizmi her türden gericili¤in
deste¤ini alarak ulusal inkar ve imha politikalar›n›
baflar›ya götürmek üzereyken, hainlik duygular›n›
içlerinden atamayan ve düflmanla iflbirli¤i etmek için
ihanet içerisine giren bu iki arkadafl›m›z, bafllang›çta
‘halk serhildan›y›z’ diye ortaya ç›kt›klar›nda genç ve
tecrübesiz olmalar›na ra¤men bütün deste¤imizi
onlardan yana kulland›k. Biliyorduk ki bizim
devrimimizde gerilla serh›ldans›z, serh›ldanlar da
gerillas›z olamaz. 

Yurtsever halk›m›z ve kardeflimiz fiuayp! 

O¤lun ve yan›ndaki Bekir arkadafl bizimle beraberdir.
Bizim yan›m›zda Dolokoki’de kalmaktad›r. Bunlar›
merak etmemenizi, soruflturmalar›n devam etti¤ini
bilmenizi istiyoruz. Telefon ve di¤er cihazlar T.C
taraf›ndan dinlendi¤i için bu notu sana gönderiyoruz. 
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6 Mart gecesi CNN Türk’te yay›nlanan 32. Gün program›na kat›lan
‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan, Tan›fl ve Deniz için “Canl› olduklar›na
dair hareketlilik var. Öldürüldüklerine dair ise bir iz yok” dedi.
Tantan’›n aç›klamas›n› umut verici oldu¤unu belirten HADEP Genel
Baflkan Yard›mc›s› Mehmet Metiner de, bu konuda daha ayr›nt›l›
aç›klama beklediklerini söyledi. Metiner, “‹çiflleri Bakan›’n›n
aç›klamas› bizleri umutland›rm›flt›r. Bakan bir an önce elindeki bilgi
ve belgeleri kamuoyuyla paylaflmal›d›r. Aileler ve kamuoyunun
beklentisi de kay›p arkadafllar›m›z›n sa¤ olarak bulunmas›
yönündedir” dedi.



Serdar ve Bekir isimli arkadafllar bir süre daha bizimle
beraber kalacaklard›r. Sizlerden arkadafllar›m›z› merak
etmemenizi istiyoruz. Yak›n bir zamanda sana haber
gönderece¤iz ve seni görüfltürece¤iz. Sizden
istedi¤imiz, bu bafllayan ulusal birlik ve üçüncü
serhildan dönemini baflar›ya götürmek için T.C
aleyhine propaganda ve k›flk›rtmalara devam
etmenizdir. Bekledi¤imiz flekilde geliflen bu halk
serhildan›nda bu arkadafllar›n T.C taraf›ndan
katledildi¤ini ›srarla anlatman›z ve kitlelere
yayman›zd›r.” 

Mektubun sonunda “05 fiubat 2001 PKK merkez
komitesi” ibaresiyle PKK’yi simgeleyen mührün
yerald›¤› belirtildi. 

Haber üzerine Serdar Tan›fl’›n babas› fiuayip Tan›fl 4
Mart günü gözalt›na al›nd›. Tan›fl ailesinin avukat›
‹dris Tan›fl, fiuayip Tan›fl’›n gözalt›na al›nmas› üzerine
emniyete gitti¤ini belirterek “Emniyetin iddias›na göre,
Habur’dan Türkiye’ye girifl yapan bir kamyonda
PKK’ye ait döküman ele geçirilmifl. Dökümana göre,
bu iki flahs›n PKK’nin elinde oldu¤u ve sorgular›
yap›ld›ktan sonra aileleriyle irtibata geçilece¤i
belirtiliyormufl” dedi. Avukat Tan›fl, kamyon sürücüsü
‹brahim Bahflifl’in de gözalt›na al›nd›¤›n› ifade etti.
‹brahim Bahflifl ve fiuayip Tan›fl, 5 Mart günü serbest
b›rak›ld›lar.

fiuayip Tan›fl, serbest b›rak›ld›ktan sonra yapt›¤›
aç›klamada, gözalt›nda kötü muameleye maruz
kalmad›¤›n› belirterek polislere, “Serdar ve
Ebubekir’in yerini biliyorsan›z söyleyin. Neredeyse
gidip kendim getireyim” dedi¤ini, polislerin de
kendisine “Bu olaya biz kar›flmay›z” dediklerini
söyledi. Bahflifl’in de olay›n fark›nda olmad›¤›n› ifade
eden Tan›fl, “‹brahim de, komploya maruz kald›¤›n›
söyledi” dedi. 

PKK taraf›ndan Medya TV’ye yap›lan aç›klamada ise
ele geçirildi¤i iddia edilen mektubun sahte oldu¤u
bildirildi. Aç›klamada, “PKK 7. Ola¤an Kongresi’nde
‘Merkez Komite’ yerine ‘Parti Meclisi’ ifadesinin
kullan›lmas›n›n kararlaflt›r›ld›¤›na dikkat çekildi. 

Anadolu Ajans› taraf›ndan 15 Ekim günü servise
konulan bir baflka haberde de, Serdar Tan›fl’›n PKK
militanlar›na kat›ld›¤› ileri sürüldü. Ajans, haberle
birlikte birinin Serdar Tan›fl oldu¤u ileri sürülen iki
kiflinin foto¤raf›n› da abonelerine geçti. Ancak, Tan›fl
ailesi, foto¤raftaki kiflinin Serdar Tan›fl olmad›¤›n›
aç›klad›.

Avukat Tahir Elçi haber ve foto¤raf üzerine
gazetecilere yapt›¤› aç›klamada “A‹HM, 9 fiubat’ta
yapt›¤›m›z baflvuruyu kabul etti ve prosedür bafllad›.
Türkiye bundan önceki savunmalar›nda, Tan›fl ve
Deniz’in Jandarma Alay Komutanl›¤›’na girip
ç›kt›klar›n› söylemiflti. Fakat biz baflvuruda tüm
tan›klar›n anlat›mlar›n›, tehditleri detayl›ca bildirdik
ve Türkiye, son olarak 17 Ekim’de savunma yapacakt›.
Yani bu foto¤raflar›n aç›klanmas›ndan iki gün sonra.

Foto¤raflara gelince, benim kiflisel fikrim, bu
foto¤raflar› kamuoyuna sunanlar, Deniz ve Tan›fl’›n
failleridir. Çünkü bu oldukça komik. Foto¤raflardan
biri sivil, di¤er foto¤raftaki gerilla elbiseli kifli de zaten
Serdar Tan›fl de¤il. Emin olmak için çevremdeki
birçok insana gösterdim foto¤raf›, ama de¤il” dedi.

Almanya’da yay›nlanan Özgür Politika gazetesinde 23
Ekim günü yay›nlanan bir haberde de, PKK taraf›ndan
foto¤raf nedeniyle yap›lan aç›klamaya yer verildi. PKK
aç›klamas›nda, foto¤rafta görülen kiflilerin “Doktor
Kawa” ve “Kemal” kod adl› militanlara ait oldu¤u
belirtildi.

Heyetler

Kay›plar›n ak›betini araflt›rmak amac›yla Adana ve
Mersin’den Silopi’ye giden heyetler de, 16 fiubat günü
araflt›rma sonuçlar›n› ayr› ayr› düzenledikleri bas›n
toplant›lar› ile aç›klad›lar. ‹HD Adana fiubesi’nde
düzenlenen bas›n toplant›s›nda konuflan ÇHD Adana
fiube Baflkan› fiiar Riflvano¤lu, ellerinde çok say›da
belge ve bilginin bulundu¤unu söyledi. Riflvano¤lu,
“21 fiubat Çarflamba günü Silopi’de yaflad›klar›m›z ve
kay›p HADEP’lilerle ilgili genifl bir rapor haz›rlayarak,
baflta ‹çiflleri Bakanl›¤› olmak üzere Adana ve ülke
genelindeki tüm ilgili resmi kurumlara gönderece¤iz”
dedi. Riflvano¤lu, “Kaotik bir ortam yarat›lmaya
çal›fl›l›yor. Siyasi otoriteler orda bir fliddet ortam›
yaratmaya çal›fl›yor. 7 noktada bekletildik. Kurumcu
Karakolu’nda befl saat araban›n içinde bekletildik,
tuvalet ihtiyac›m›z› bile karakolun bahçe duvar›na
yapma tehdidiyle ancak karfl›layabildik. 3,5 saatte
Yeflil’in mekan› olarak bilinen Botafl Karakolu’nda
tutulduk. S›n›r oldu¤u için çok büyük bir rant
dönüyor. Bunu kaybetmek istemeyen çevrelerin ifli,
resmi yetkililer de itiraf ediyorlar.” Heyet üyesi ‹HD
Adana fiube Baflkan› fiehmuz Kaya ise, görüfltükleri
resmi yetkililerin kendilerine, “Buras› Türkiye’nin en
zengin ilçesi. Huzurumuzu kaç›rmaya çal›fl›yorlar.
Sak›n siz onlara alet olmay›n” dediklerini aktard›.

13 fiubat günü Adana’dan yola ç›kan heyette yer alan
HADEP Adana ‹l Baflkan Yard›mc›s› Abdullah
Aydemir, üzerinde “Marafl otu” bulundu¤u
gerekçesiyle gözalt›na al›nd›. Daha sonra tutuklanan
Aydemir, 22 fiubat günü kefaletle serbest b›rak›ld›.
Aydemir, daha sonra yapt›¤› aç›klamada,
“Gözalt›ndayken, karakol komutan› telsizle konufltu¤u
üstüne, ‘elimizde hiçbir gerekçe yok’ diyordu. Ama
komutan›, ‘ben sana getir diyorum’ diyerek, keyfi
flekilde gözalt›na ald›rd›” dedi. fi›rnak Jandarma Tugay
Komutanl›¤›’nda sivil giysili kifliler taraf›ndan
sorguland›¤›n› belirten Aydemir, gözalt›ndan sonra
ç›kar›ld›¤› savc›n›n ise “Senin söylediklerine
inan›yorum, ama tutuklamak zorunday›m” dedi¤ini
belirtti.

Mersin’den Silopi’ye giden “Bar›fl Heyeti” taraf›ndan
haz›rlanan rapora iliflkin bilgi veren ‹HD Akdeniz
Bölge Temsilcisi Avukat ‹smail Kartal da, “Yapt›¤›m›z
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görüflmelerin sonucunda olay›n a¤›rl›kl› olarak Silopi
de¤il fi›rnak eksenli oldu¤unu düflünmekteyiz. HADEP
fi›rnak ‹l Baflkan› da defalarca fi›rnak Alay Komutan›
taraf›ndan tehdit edildi¤ini söylemifltir. Dolay›s›yla
kaybolma olay›yla siyasal bir partinin söz konusu
ilçede teflkilat kurmufl olmas› aras›nda yak›n bir iliflki
var. Resmi bir tak›m giriflimler olay›n vehameti ile
paralellik arzetmiyor. Heyetimiz kay›p olay› ile
Silopi’de mevcut s›n›r kap›s› dolay›s›yla gerçekleflen
ve hacmi 2 milyar dolar› bulan ticaret usulü aras›nda
bir iliflki oldu¤unu düflünmektedir.” dedi.

Olay›n sorumlusu olarak fi›rnak ‹lçe Jandarma
Komutanl›¤›, ‹l Alay Komutanl›¤›, OHAL Bölge
Valili¤i, olay yeri mülki erkanlar› ve hükümeti
gördüklerini belirten Kartal, olay›n ayd›nl›¤a
kavuflmas› için Meclis Araflt›rma Komisyonu kurulmas›
ve yürütülen soruflturman›n selameti aç›s›ndan baz›
yetkililerinin görevden al›nmas› gerekti¤ine dikkat
çekti.

Heyette yer alan HADEP ‹l Yönetim Kurulu Üyesi
Aziz Çetin de, Tan›fl ile Deniz’in gözalt›na al›nd›¤› 25
Ocak günü ‹lçe Jandarma Komutanl›¤›’nda nöbetçi
olan ve flu an terhis olan bir erin Silopi Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na “Tan›fl ve Deniz’in karakoldan ç›kt›¤›n›
görmedi¤i” fleklindeki ifadesine dikkat çekerek, “Bu er
verdi¤i ifadede her zaman ayn› ifadeyi vermeye haz›r
oldu¤unu belirtmifltir” dedi.

Olay› araflt›rmak amac›yla gazeteciler Cengiz Çandar,
Ali Bayramo¤lu, Mehmet Altan, Altan Tan, Gül Demir
ve HADEP Genel Baflkan Yard›mc›s› Mehmet
Metiner’den oluflan heyet de 23 fiubat günü
Diyarbak›r’a gitti. Heyet üyeleri, Diyarbak›r, fi›rnak ve
Silopi’de yetkililerle görüfltü.

Uluslararas› Tepkiler

Tan›fl ve Deniz’in kaybolmas› uluslararas› örgütler
taraf›ndan da gündeme getirildi. Uluslararas›
Kay›plarla Mücadele Komitesi (‹CAD) taraf›ndan 3
fiubat günü yap›lan aç›klamada, Serdar Tan›fl ve
Ebubekir Deniz’in gözalt›nda kaybedilmesine izin
verilmemesi istendi.

Uluslararas› Af Örgütü de 10 fiubat günü acil eylem
ça¤r›s›nda bulundu. Af Örgütü’nden yap›lan
aç›klamada, ‹çiflleri Bakan›, ‹nsan Haklar›ndan
sorumlu Bakan, Jandarma Genel Komutan›, fi›rnak
Valisi ve fi›rnak Jandarma Komutan›’na mesajlar
iletilmesi ve Türkiye’nin taraf› oldu¤u Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleflmesi’nin “Hiç kimse iflkenceye, kötü
muameleye ya da insanl›k d›fl› muameleye tabi
tutulamaz” fleklindeki 3. maddesindeki
yükümlülüklerinin an›msat›lmas› da istendi.

Birleflmifl Milletler (BM) ‹stemd›fl› Kay›plar Çal›flma
Grubu Baflkan› Ivan Tosevski, iflkence konusunda
‹nsan Haklar› Komisyonu Özel Raportörü Nigel
Rodley ile Düflünce ve ‹fade Özgürlü¤ü Özel
Raportörü Abid Hussain de, D›fliflleri Bakan› ‹smail

Cem’e gönderdikleri mektupta, yaflam hakk›, kifli
güvenli¤i ve gözalt›nda tutulmayla ilgili evrensel
temel ilkeleri hat›rlatt›ktan sonra, Tan›fl ve Deniz
hakk›ndaki kayg›lar›n› dile getirdiler. Mektuplarda,
bundan önce gözalt›na al›nan HADEP yöneticilerine
kötü muamele yap›ld›¤› yönündeki raporlar
hat›rlat›larak, Tan›fl ve Deniz’in iflkenceye maruz
kalm›fl olabileceklerine iliflkin endifleler bulundu¤u
vurguland›.

Akdeniz ‹nsan Haklar› Araflt›rma Merkezi ve ‹HD’nin
ortak çal›flmas›yla Güneydo¤u Anadolu bölgesindeki
illerde inceleme yapan Dünya Doktorlar Birli¤i,
Akdeniz ‹nsan Haklar› Araflt›rma Merkezi, Fransa Aile
Planlama Örgütü üyeleri Silopi’de yetkililerle, Tan›fl
ve Deniz’in yak›nlar›yla görüfltü. Uluslararas› Af
Örgütü Türkiye Masas› fiefi Dr. Heidi Wedel ve James
Logan, 22 Haziran günü Silopi’de, resmi yetkililerle,
HADEP yöneticileriyle ve kay›plar›n yak›nlar›yla
görüfltüler.

A‹HM’ye Baflvuru

Serdar Tan›fl ve Ebubekir Deniz’in yak›nlar› 9 fiubat
günü A‹HM’e baflvurdu. Avukat Tahir Elçi taraf›ndan
yap›lan baflvuruda, durumun Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleflmesi’nin 2, 3, 5, 13 ve di¤er ilgili maddelerine
ayk›r› oldu¤u vurguland›. Baflvuruda, A‹HM
tüzü¤ünün 40 ve 41. maddeleri uyar›nca konunun
acil olarak ele al›nmas›n› istendi.

A‹HM 1. Dairesi 13 fiubat günü yapt›¤› toplant›da
konuyu ele ald› ve Türkiye’den, Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleflmesi uyar›nca savunma istedi. A‹HM,
baflvurunun acil olarak Türk hükümetine
duyurulmas›n› ve savunma istenmesini kararlaflt›rd›.
Elçi, bugüne kadar yap›lan baflvurularda hükümetten
savunma istenmesinin 1.5-2 y›l almas›na karfl›n,
“olay›n niteli¤i ve kiflilerin halen yafl›yor olabilece¤i
veya yaflamlar›n›n tehlikede oldu¤u dikkate al›narak”
ilk kez bu kadar k›sa sürede karara ba¤land›¤›n›
vurgulad›.

Türk hükümeti, Serdar Tan›fl ve Ebubekir Deniz
hakk›nda Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin
(A‹HM) istedi¤i savunmay› öngörülen tarih olan 26
fiubat günü yerine 2 Mart günü gönderdi. Avrupa
Konseyi Daimi Temsilcili¤i arac›l›¤›yla gönderilen 4
sayfal›k savunmada, Tan›fl ve Deniz’in 25 Ocak günü
saat 14.00’te komutanla görüflmek üzere kendi
istekleriyle Silopi Jandarma Komutanl›¤›’na gittikleri,
komutan› bulamay›nca bir baflka yetkiliyle görüflerek
14.30’da ayr›ld›klar› belirtildi. Savunmada, 26 Ocak
günü kay›plar›n yak›nlar›ndan Avukat ‹dris Tan›fl’›n,
29 Ocak günü de fiuayip Tan›fl’›n, Silopi Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na baflvurarak tan›klar Eyüp Tan›fl ile Ömer
Sansur’un ifadelerinin de¤erlendirilmesini istedikleri
belirtildi. Bunun üzerine tan›klar›n ve baz› askerlerin
de ifadelerinin al›nd›¤› anlat›lan savunmada,
soruflturman›n halen savc›l›k taraf›ndan sürdürüldü¤ü
ve karar verilmesi için sonucunun beklenilmesi
gerekti¤i ifade edildi. Türkiye’nin bu savunmas›na
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karfl›l›k kay›p aileleri ad›na mahkemeye baflvuran
Avukat Tahir Elçi ise Tan›fl ve Deniz’in daha önce de
yetkililerce yüz yüze veya telefonla defalarca tehdit
edildi¤ini bildirdi.

A‹HM, baflvuruyu Ekim ay›nda kabul etti. 

Avukat Tahir Elçi, A‹HM’in, “ihlalin yaflam hakk›na
yönelik olmas› ve kiflilerin halen yaflamas› olas›l›¤›”
nedeniyle normal prosedürün d›fl›na ç›kt›¤›n› ve ön
inceleme ifllemlerini h›zland›rd›¤›n› bildirdi. Elçi,
A‹HM’in baflvurunun öncelikli ele al›nmas›na karar
verdi¤ini ve esasa iliflkin savunmas›n› göndermesi için
Türkiye’ye 17 Ekim gününe kadar süre verdi¤ini
söyledi. 

Elçi, Silopi Cumhuriyet Savc›l›¤›’na yapt›¤› baflvuruda
da 25 Ocak günü Serdar Tan›fl’› cep telefonundan
arayarak Silopi ‹lçe Jandarma Komutanl›¤›’na ça¤›ran
kiflilerin belirlenmesini istedi.

‹çiflleri Bakanl›¤›, Tan›fl ve Deniz’in kaybolmas›ndan
22 gün sonra 16 fiubat günü soruflturma bafllatt›.
‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan, soruflturma
çerçevesinde bölgeye bir mülkiye müfettifli ve
Jandarma Genel Komutanl›¤›’dan bir albay›n
gönderildi¤ini bildirdi.

Tepkiler

Serdar Tan›fl ve Ebubekir Deniz’in kaybolmas›ndan
sonra baflta HADEP olmak üzere sivil toplum örgütleri
taraf›ndan bir çok kent ve ilçede eylemler
gerçeklefltirildi. HADEP, Tan›fl ve Deniz’in ak›beti
belli olana kadar parti örgütleri önünde oturma eylemi
ve bas›n aç›klamas› yap›lmas›, yetkililere faks
çekilmesi gibi etkinlikler gerçeklefltirilmesi karar› ald›.
Zaman zaman polisler taraf›ndan zor kullan›larak
engellenen eylemlerde çok say›da kifli de gözalt›na
al›nd›.

3 fiubat günü Siirt’te yap›lmak istenen oturma
eylemine müdahale eden polisler aralar›nda ‹l Baflkan›
Ahmet Konuk, ‹l Sayman› Süleyman Yafl, ‹l Sekreteri
Abdullah Gök, Merkez ‹lçe Baflkan› Abdurrahman
Taflç› ve Belediye Meclis üyelerinin de bulundu¤u
yaklafl›k 80 kifliyi gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nanlar›n
39’u 4 fiubat, 37’si de 6 fiubat günü serbest b›rak›ld›.
Ahmet Konuk, Abdurrahman Taflç›, Abdullah Gül,
Bedrettin Polat ise tutukland›. 4 kifli avukatlar›n›n
itiraz› üzerine 9 fiubat günü serbest b›rak›ld›.

5 fiubat günü HADEP Batman ‹l Örgütü önünde
yap›lan oturma eyleminde ise ‹l Baflkan› Murat
Ceylan’›n da aralar›nda bulundu¤u 16 parti
yöneticisini gözalt›na al›nd›.

Eylemlerin en büyü¤ü 6 fiubat günü Diyarbak›r’da
gerçeklefltirildi. HADEP Diyarbak›r ‹l Örgütü’nün,
Diyarbak›r Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’a yönelik
silahl› sald›r›y› ve Serdar Tan›fl ile Ebubekir Deniz’in
kaybolmas›n› protesto amac›yla düzenledi¤i bas›n
aç›klamas›na yaklafl›k 2000 kifli kat›ld›. Ofis

semtindeki Belediye Konukevi önünde toplanmas›
engellenen grubun sloganlar atarak Ekinciler, Gevran
ve ‹stasyon caddelerine da¤›lmas› üzerine müdahale
eden polisler, göstericileri döverek da¤›tmaya
çal›flt›lar. Polislerin cop darbeleri nedeniyle yaklafl›k
20 kifli yaraland›, aralar›nda E¤itim Sen fiube Baflkan›
Hayrettin Altun’un da bulundu¤u 26 kifli de gözalt›na
al›nd›. Gözalt›na al›nanlar›n büyük k›sm› ayn› gün
serbest b›rak›ld›.

7 fiubat günü gerçeklefltirilen eylemlerde HADEP
Konya ‹l Baflkan› Mehmet Bozda¤, HADEP Antep ‹l
Baflkan› Abdullah ‹nce, fiehitkamil ‹lçe Baflkan›
Mehmet Aslano¤lu ve fiahinbey ‹lçe Baflkan› R›dvan
Özer ile Parti Sekreteri D›lbas Gökalp gözalt›na
al›nd›. Gözalt›na al›nanlar daha sonra serbest
b›rak›ld›. 8 fiubat günü gerçeklefltirilen eylemde de
R›dvan Özer, Osman Polat, Selami Amaç gözalt›na
al›nd›. Gözalt›na al›nanlar ayn› gün serbest b›rak›ld›.

Antep’te 10 fiubat günü yap›lmak istenen oturma
eylemine de müdahale eden polisler, Antep HADEP ‹l
Baflkan› Abdullah ‹nce, fiehitkamil ‹lçe Baflkan›
Mehmet Aslano¤lu ve fiahinbey ‹lçe Baflkan› R›dvan
Özer’i yeniden gözalt›na ald›.

10 fiubat günü Mersin’de HADEP ‹l Örgütü önünde
düzenlenen oturma eylemine müdahale eden polisler,
parti binas›na girifl ve ç›k›fllar› yasaklad›.

11 fiubat günü HADEP Antep Gençlik Kollar›n›n
Bal›kl› Park›’nda yapt›¤› bas›n aç›klamas›n› engelleyen
polisler, ‹l yöneticisi Seyfettin Elçibo¤a, HADEP
Gençlik Kollar› Baflkan› Ercan Sezgin ve fiehit Kamil
‹lçe Baflkan› Mehmet Aslano¤lu ve Mehmet Aslan adl›
kifliyi gözalt›na ald›. 24 saat gözalt›nda tutulan bu
kifliler hakk›nda “izinsiz gösteri düzenledikleri”
iddias›yla dava aç›ld›.

HADEP Antep ‹l Baflkan› Abdullah ‹nce 12 fiubat günü
yap›lan eylemde de 4 kifli ile birlikte gözalt›na al›nd›.
Gözalt›na al›nanlar›n adlar›n›n Osman Acar, Sait
Paray, Mehmet Dinçarslan ve Kaz›m Gülmez oldu¤u
ö¤renildi. Abdullah ‹nce ile parti yöneticilerinden
Osman Acar, Kaz›m Gülmez, Mehmet Dinçarslan ve
Sait Paray 14 fiubat günü mahkeme taraf›ndan serbest
b›rak›ld›. Bu eylem nedeniyle de gözalt›na al›nanlar
hakk›nda “izinsiz gösteri düzenledikleri” iddias›yla
dava aç›ld›.

11 fiubat günü HADEP Diyarbak›r ‹l Örgütü önünde
yap›lan eylemde, Kayap›nar Belde Teflkilat› Mali
Sayman› Ramazan Akkufl, Belde Yönetim Kurulu
Üyesi Ramazan fiimflek ve 25 parti üyesi gözalt›na
al›nd›.

Kay›plarla ilgili bilgi almak ve aileleriyle görüflmek
üzere 5 Mart günü Silopi’ye giden 14 kiflilik ÖDP,
HADEP, ‹HD, KESK ve Halkevleri temsilcileri, 9 Mart
günü izlenimlerini aç›klad›lar. Bas›n toplant›s›nda
konuflan ‹HD ‹stanbul fiube Baflkan› Eren Keskin ,
Serdar Tan›fl’›n HADEP Silopi ‹lçe Baflkan› olmamas›
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için Jandarma Alay Komutanl›¤› taraf›ndan birçok kez
keyfi olarak gözalt›na al›nd›¤›n› belirterek, Tan›fl’›n
‹çiflleri Bakanl›¤›’na yazd›¤› mektupta Alay Komutan›
Levent Ersöz taraf›ndan ölümle tehdit edildi¤ini ifade
etti¤ini hat›rlatt›. 

HADEP de, il ve ilçe örgütleri taraf›ndan Tan›fl ve
Deniz bulununcaya kadar 25 Mart gününden
bafllayarak, her ay›n 25’inde çeflitli eylemler
düzenlemesi karar› ald›. Eylemler parti binalar›
önünde oturma ve ‹çiflleri Bakanl›¤›’na faks gönderme
fleklinde gerçeklefltirilecek. 

Tan›fl ve Deniz için 25 Nisan günü Batman’da

düzenlenen bas›n aç›klamas›na müdahale eden
polisler, HADEP Merkez ‹lçe Baflkan› Avni Canpolat,
Merkez ‹lçe Sekreteri Hüseyin Tüzel ile Murat Ceylan,
Müzeyyen Ayd›nl› ve Hasibe Acar adl› HADEP
üyelerini dövdü. Müzeyyen Ayd›nl› ve Hasibe Acar
hastaneye kald›r›ld›. Olay s›ras›nda gözalt›na al›nan
10 kifli k›sa bir süre sonra serbest b›rak›ld›. 

Serdar Tan›fl ve Ebubekir Deniz’in kaybolmalar›n›n
y›ldönümü nedeniyle 25 Ocak 2002 tarihinde çeflitli
kentlerde düzenlenen gösteriler olayl› geçti. 100’den
fazla kiflinin gözalt›na al›nd›¤› gösteriler nedeniyle
aralar›nda ‹HD Bingöl fiube Baflkan› R›dvan K›zg›n’›n
da bulundu¤u en az 30 kifli tutukland›.
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OHAL’de korku geri geldi! (Celal Bafllang›ç-Radikal/10 fiubat)

(...) ‹flin ilginci, flu anda HADEP fi›rnak ‹l Baflkan› Resul Sadak ve partinin sekiz il yöneticisi 1 fiubat’tan bu yana, ‘ikinci bir
emre kadar’ il s›n›rlar› içersine girememektedir.Birkaç kez de¤iflik araçlarla kente girmeyi, evlerine ve iflyerlerine, ailelerinin
yan›na gitmeyi denemifller ama, Cizre’ye 15 kilometre uzakl›ktaki Kurumcu Jandarma Karakolu’ndaki denetim noktas›nda
durdurulmufllar. Çünkü burada denetim yapan askerlerin elinde bir liste var. Bu listede de ‘ikinci bir emre kadar kente
girmeleri yasak’ olan HADEP yöneticilerinin adlar› yaz›l›. Zaten bölgede Ola¤anüstü Hal’in üzerinde ayr›ca ‘OHAL’den de
üstün bir fi›rnak Cumhuriyeti’nin kuruldu¤u resmen ifade edilmektedir.

Bir kent düflünün ki, Anayasa’n›n güvencesi alt›nda olan siyasi bir partinin yöneticileri kente sokulmamakta, hatta ilçe baflkan›
ve yöneticisi kaybettirilen bir siyasi partinin genel merkez yöneticileri arkadafllar›n› arayabilmek için gittikleri fi›rnak’a,
Silopi’ye girememektedir.

‹flin baflka ilginç noktalar› da var. Örne¤in, önceki gün bir televizyon kanal›nda yay›nlanan haberde bu olayla ilgili alt alta
getirilmifl iki cümle var. Birincisi “Serdar Tan›fl ve Ebubekir Deniz’in kaybolmas›ndan bir hafta sonra 2 fiubat gecesi
Güçlükonak’ta bir çat›flma yaflan›yor. Çat›flma sonucu iki terörist öldürülüyor. Üzerinden kimlik ç›kmayan teröristler güvenlik
güçleri taraf›ndan topra¤a veriliyor. fi›rnak Valili¤i çat›flmada öldürülen kiflilerin Serdar Tan›fl ve Ebubekir Deniz olabilece¤ini
düflünüyorlar. Ancak, her iki aileden de resmi bir baflvuru yap›lm›yor.”

fiimdi bunun hangisini düzeltelim. Birincisi, e¤er valilik böyle bir kuflku duyuyorsa kimlik saptamas› yapmadan iki kifliyi
neden gömüyor? Güçlükonak baflka bir ülkedeki ilçe mi? Yoksa fi›rnak’a ba¤l› de¤il mi? ‹kincisi bu bilgi bafltan afla¤›ya yanl›fl.
Çünkü ailenin elbette böyle bir baflvurusu var ve bölgede bulunan cesetlerden biri Cizre’ye getiriliyor, ailenin avukat› ‹dris
Tan›fl teflhise gidiyor. Ancak, ceset kaybedilen iki kifliden birine ait de¤il.

Gelelim ayn› haberin bir alt paragraf›ndaki cümleye: “Serdar Tan›fl’›n Kas›m 2000 tarihinden itibaren ilçe jandarma
komutanl›¤›n›n haber eleman› oldu¤u, bu hususun resmi kay›tlarda yer ald›¤›, muhtelif tarihlerde ilçe jandarma
komutanl›¤›n›n mazot kaçakç›l›¤›, silah kaçakç›l›¤› ve HADEP’in çal›flmalar› hakk›nda bilgiler verdi¤i, bu bilgilerin tümen
komutanl›¤›na iletildi¤i...”

fiimdi sormak gerekiyor. Güvenlik güçleriyle çat›flmaya giren iki kifli yoksa ‘ilçe jandarma komutanl›¤›n›n haber kayna¤›’ m›?
Yani bölgedeki resmi görevliler kendi haber kaynaklar›yla her an bir çat›flma kuflkusu mu yafl›yor?

‹flin baflka bir ilginç noktas› da, bölgeye hâkim olan güvenlik güçleri kendi haber kaynaklar›n› koruyam›yor mu? Haydi
koruyamad› diyelim, kaybolan ‘haber kaynaklar›’n› aramaya gelen HADEP’in genel merkez yöneticileri neden engelleniyor?
Yoksa bölgedeki resmi görevliler, kaybolan kendi ‘haber kaynaklar›’n›n bulunmas›n› istemiyor mu?

Gaffar Okkan suikast› ve iki HADEP’linin kaybedilmesinin ard›ndan bölgede yeni bir süreç, daha do¤rusu eskiden yaflan›lan,
son birkaç y›ld›r de¤iflmeye bafllayan bir süreç yaflan›yor yeniden. Özellikle Gaffar Okkan’›n Diyarbak›r’da Emniyet Müdürü
oldu¤u süreçte gece yar›lar›na kadar sokaklarda olan kent halk›, garsonlar, floförler art›k saat 23.00’ten sonra ya evlerine
çekiliyorlar ya da büyük bir tedirginlik yaflayarak kal›yorlar gece yar›lar›na.Her yerden ceset bulundu¤una, yeni kay›plar
oldu¤una iliflkin haberler geliyor. Art›k yeniden bölgede büyük bir güvensizlik ortam› yaflanmaya bafllanm›flt›r. Son iki olay,
gelecekte 1990’l› y›llarda yaflanan kanl› ve karanl›k sürecin yeniden ama baflka bir biçimde sahnelendi¤ine iliflkin inanc›
güçlendirmektedir.

Silopi olay›n› büyük bir titizlikle, herkese güven verecek biçimde soruflturan Cumhuriyet Savc›s› Gündo¤an Öztürk “S›k›nt›l›
bir dönem yafl›yoruz. Yaflan›lanlar›n bir daha yaflanmas›n› istemiyoruz. Bu olay›n kötü bir bafllang›ç olmas›n› istemiyoruz. Bu
süreç zaten çok zor sa¤land›. Bir daha ayn› sürece dönmek istemiyoruz. T›kand›¤›m yere kadar bu soruflturmay›
sürdürece¤im. T›kand›¤›m noktada görevi bir baflka arkadafl›ma devrederim” diye dile getiriyordu kayg›lar›n›.

Evet, bölgede büyük bir rant var. Savafl ayr› bir rant; uyuflturucu, silah, insan, petrol kaçakç›l›¤› ayr› bir rant. Bu rant›
kaybetmek istemeyenler yine kanl› elleri ve karanl›k güçleriyle ç›k›yorlar bölgede ortaya. Belki de Diyarbak›r Emniyet Müdürü
Gaffar Okkan’›n katillerini bulanlar, Silopi’de kaybedilen HADEP yöneticileri Serdar Tan›fl ve Ebubekir Deniz’i de bulurlar!



Türkiye’nin en önemli insan haklar› sorunlar›ndan
iflkence ve kötü muamele 2001 y›l›nda da sürdü.
Resmi aç›klamalara ve genelgelere karfl›n iflkence
uygulamalar›nda herhangi bir azalma olmad›.
T‹HV’nin belirlemelerine göre, y›l içinde en az 643
kifli, emniyet müdürlüklerinde, polis ve jandarma
karakollar›nda ya da di¤er yerlerde iflkence ve kötü
muameleye maruz kald›.

‹flkencenin önlenmesi konusunda 2001 y›l›nda
yap›lan en önemli düzenleme, 3 Ekim tarihinde
TBMM Genel Kurulu’nda onaylanan Anayasa
de¤ifliklikleri s›ras›nda gerçekleflti. Anayasa’n›n 19.
maddesinin 5. f›kras›n›n “Yakalanan veya tutuklanan
kifli, tutulma yerine en yak›n mahkemeye
gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç k›rksekiz
saat ve toplu olarak ifllenen suçlarda en çok onbefl
gün içinde hakim önüne ç›kar›l›r.” biçimindeki ilk
cümlesi, “Yakalanan veya tutuklanan kifli, tutulma
yerine en yak›n mahkemeye gönderilmesi için gerekli
süre hariç en geç k›rksekiz saat ve toplu olarak
ifllenen suçlarda en çok dört gün içinde hâkim önüne
ç›kar›l›r.” fleklinde de¤ifltirildi. 

Maddenin “Yakalanan veya tutuklanan kiflinin
durumu, soruflturman›n kapsam ve konusunun aç›¤a
ç›kmas›n›n sak›ncalar›n›n gerektirdi¤i kesin zorunluluk
d›fl›nda, yak›nlar›na derhal bildirilir.” hükmünü içeren
6. f›kras›nda yap›lan de¤ifliklikle “Kiflinin yakaland›¤›
veya tutukland›¤›, yak›nlar›na derhal bildirilir.” hükmü
getirildi. 

Son f›krada yer alan “Bu esaslar d›fl›nda bir iflleme
tabi tutulan kiflilerin u¤rad›klar› zarar, kanuna göre,
Devletçe ödenir.” cümlesi de “Bu esaslar d›fl›nda bir
iflleme tâbi tutulan kiflilerin u¤rad›klar› zarar, tazminat
hukukunun genel prensiplerine göre, Devletçe
ödenir.” fleklinde de¤ifltirildi.

Bu dönemde, “Yakalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade
Alma” yönetmeli¤inde de¤ifliklik yap›lmas› gündeme
geldi. D›fliflleri Bakanl›¤› taraf›ndan ‹çiflleri
Bakanl›¤›’na gönderilen bir yaz›da, yönetmeli¤in 10.
ve 14. maddelerinin de¤ifltirilmesi istendi. D›fliflleri
Bakanl›¤›, 10. maddede yap›lacak de¤ifliklikle
gözalt›na al›nan kiflinin hekim taraf›ndan
muayenesinde, “yaln›z kalmalar›n›n” esas oldu¤unun
öngörülmesini; 14. madde de, “4 günlük gözetimin
uzat›lmas›nda ‘Cumhuriyet savc›s› bu emri zanl›y›
bizzat görerek ve iflkence ya da kötü muameleye
maruz kalmad›¤›ndan emin olmak suretiyle verir’
hükmünün eklenmesini istedi. Ancak Yönetmelikte
herhangi bir de¤ifliklik yap›lmad›. 

430 say›l› Kanun Hükmünde Kararname

Gözalt› süresinin Anayasa’da yap›lan de¤ifliklikle 4
günle s›n›rlanmas›ndan uygulamada Türkiye çap›nda

iflkencenin azalad›¤›na dair y›l sonuna dek bir iflaret
al›nmazken, Ola¤anüstü hal Bölgesinde (OHAL) tam
tersine bir geliflmeye tan›k olundu. 16.12.1990
tarihinde yürürlü¤e giren ve güvenlik görevlilerine
istedikleri kifliyi uzun sürelerle gözalt›nda tutma hakk›
tan›yan 430 say›l› “Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i ve
Ola¤anüstü Halin Devam› Süresince Al›nacak ‹lave
Tedbirler Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname”7

yeniden uygulanmaya baflland› Bu kararnameye göre
OHAL’de yakalanan kifliler yarg›çlar›n 10’ar gün
uzatma kararlar› ile uzun sürelerle gözalt›nda
tutulabilmektedir.  Bu kararnameye yolaçan geliflme
k›saca flöyle:”. 

Polis Vazife ve Selahiyatlar› Kanunu’nda 1985 y›l›nda
yap›lan de¤ifliklikle polisin ifade almas›n› düzenleyen
15. maddeye polisin cezaevinde bulunan kiflileri
gözalt›na alabilece¤i hükmü eklendi. Yasa, bunun için
polis amirinin iste¤i üzerine savc›n›n talepte
bulunmas›n› ve hakim taraf›ndan karar verilmesi
hükmünü getirdi. 

93 milletvekili yasa de¤iflikli¤ine karfl› 1987 y›l›nda
Anayasa Mahkemesi’ne baflvurdu. Baflvuruda “olay›n
gizlili¤i ve önemi hallerinde tutuklunun gözalt›na
al›nabilece¤i” ibaresinin içerik olarak genifl oldu¤una
dikkat çekilerek savunma hakk›n›n zaafa u¤rayaca¤›
vurgulad›.

Baflvuruyu CMUK’un 153. ve 154. maddeleri
kapsam›nda de¤erlendiren Anayasa Mahkemesi,
maddeyi iptal etti. CMUK’un bu hükümlerine göre
haz›rl›k soruflturmas›n› yürütme görevinin Cumhuriyet
Baflsavc›s›’na ait oldu¤una dikkat çekilen Anayasa
Mahkemesi karar›nda, CMUK’un 156. maddesinde
polisin görevinin “Suçlar› aramak, iflin ayd›nlat›lmas›
için gerekli önlemler almak ve düzenledi¤i evrak›
Cumhuriyet Baflsavc›s›’na göndermek” oldu¤u
kaydedildi. Savc›n›n tutuklu ve hükümlüyü istedi¤i
zaman dinlemeyi ve araflt›rmay› kendi gözetiminde
yapma hakk›na sahip oldu¤u vurgulanan kararda,
savc›n›n konumu düflünüldü¤ünde polisin tutuklu ve
hükümlüyü gözalt›na almas›n› hakl› gösterecek
herhangi bir gerekçe olamayaca¤›na dikkat çekildi.
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6.2. ‹fiKENCE ve KÖTÜ MUAMELE

7 Madde 3 - Ola¤anüstü hal ilan edilen illerde ve ola¤anüstü halin
devam› süresince Ola¤anüstü Hal Bölge Valisi; 
c) Hükümlü veya tutuklulardan, ola¤anüstü hal ilan›na neden olan
suçlar›n soruflturmas›nda ifadelerine baflvurulmas› gerekenler,
Ola¤anüstü Hal Bölge Valisinin teklifi üzerine yetkili Cumhuriyet
Baflsavc›s›n›n talebi ve hakimin karar› ile, her defas›nda on günü
geçmemek üzere ceza infaz kurumu veya tutukevinden al›nabilir. Bu
süre hükümlülük veya tutuklulukta geçmifl say›l›r. Hükümlü veya
tutuklu, ceza infaz kurumu veya tutukevinden ayr›l›fl ve dönüfllerinde
sa¤l›k durumunun doktor raporu ile tespitini talep edebilir. 
Bu süre içinde tutuklama karar›n›n kald›r›lmas› yada hükümlülük
sürelerinin sona ermesi durumunda, keyfiyet derhal bulunduruldu¤u
yer Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›na bildirilir.
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Kararda, bu durumun kifli hürriyeti ve güvenli¤i
aç›s›ndan Anayasa’n›n 19. maddesine ayk›r› oldu¤u
ifade edildi. 

Anayasa Mahkemesi’nin karar›n›n ard›ndan, 1990
y›l›nda 430 say›l› Kanun Hükmünde Kararname
gündeme getirildi. Ola¤anüstü Hal Bölgesi’nde
uygulanacak 430 Say›l› Kanun Hükmünde
Kararname’nin 3. maddesinin (c) f›kras›na konulan
madde, Anayasa’ya ayk›r› oldu¤u gerekçesiyle yine
Anayasa Mahkemesi’ne gitti. Ancak Ola¤anüstü Hal
Bölgesi’ne iliflkin kanun hükmünde kararnamelerin
Anayasa’n›n 148nci maddesine göre Anayasa’ya
ayk›r›l›klar› iddia edilemeyece¤i için baflvuru sonuç
vermedi. Mahkeme, “kanun hükmünde kararnamenin
Ola¤anüstü Hal Bölgesi ile s›n›rl› oldu¤u” gerekçesiyle
yetkisizlik karar› verdi. 

Avukat Tahir Elçi’nin verdi¤i bilgiye göre, 28 Ekim
günü jandarmalar taraf›ndan gözalt›na al›nan Dicle
Üniversitesi ö¤rencisi Emrullah Karagöz ve Mustafa
Yaflar’›n gözalt› süresi 1 Kas›m gününden itibaren
OHAL Valili¤i’nin iste¤i ile Diyarbak›r DGM
taraf›ndan 10 gün uzat›ld›. Gözalt› süresi daha sonra
da 10 gün uzat›lan Karagöz ve Yaflar, 21 Kas›m günü
tutukland›lar. Tutuklaman›n ard›ndan OHAL
Valili¤i’nin yeniden 10 gün ek gözalt› süresi iste¤i
DGM taraf›ndan reddedildi. Ancak, DGM
Savc›l›¤›’n›n itiraz› üzerine DGM, 22 Kas›m günü
üçüncü kez ek gözalt› süresi verdi. 430 say›l› Kanun
Hükmünde Kararname’nin 1990 y›l›nda yürürlü¤e
girdi¤ini belirten avukat Tahir Elçi, Anayasa
de¤iflikli¤inde gözalt› süresinin 4 günle
s›n›rlanmas›ndan sonra kararnamenin yeniden
uygulamaya konuldu¤unu söyledi. Uygulamay›
“Anayasa’ya karfl› hile” olarak nitelendiren Elçi,
gözalt›n›n uzat›lmas›nda yeterli gerekçe
gösterilmedi¤ini, bu kararlara itirazlar›nda da
“Kararname hakime takdir hakk› tan›m›yor” yan›t›yla
karfl›laflt›klar›n› bildirdi.

Adalet Bakanl›¤›, Diyarbak›r’da gözalt›na al›nan
Emrullah Karagöz ve Mustafa Yaflar adl› kiflilerin
gözalt› süresinin 430 say›l› Kanun Hükmünde
Kararname (KHK) uyar›nca uzat›lmas›na izin
vermeyen Diyarbak›r DGM Yarg›c› Ali Haydar
Yücesoy8 hakk›nda soruflturma açt›. Gözalt› süresi
ikinci kez 10 gün daha uzat›lan san›klar hakk›nda 20
Kas›m 2001 tarihinde üçüncü kez uzatma talebinin
gelmesi üzerine avukatlar› itiraz etmiflti. ‹tiraz›
inceleyen Diyarbak›r DGM Yedek Üyesi Hakim Ali
Haydar Yücesoy, gözalt› süresinin uzat›lmas›n›
reddetmiflti. Yücesoy red karar›n› flu gerekçeyle verdi:
“Mahkememizin 24.10.2001 tarih ve 2001/130 say›l›
yaz›lar›nda ve önceden verilmifl bu konu ile ilgili bir
k›s›m kararlarda talep konusunda de¤erlendirme
yapmak ve karar vermek üzere dayanak al›nabilecek
bilgi ve belgelerin sunulmas› istenmesine karfl›n bu
gere¤in yerine getirilmesinde herhangi bir hassasiyet
gösterilmeyip sadece talep yaz›s› gönderilmesi ile

yetinildi¤i görülmüfltür. 430 say›l› KHK’n›n 3/c
maddesi esasen ‘her defas›nda 10 günü geçmemek
üzere’ diyerek ek süre verilmesi yoluyla sürenin ayn›
dönem içerisinde 10 günü aflmamas›n› amaçlam›flt›r.
Mahkemelerin karar verme esaslar› yasalarla
saptanm›fl olup, herhangi bir delil ve belge olmadan
sadece talep yaz›s›yla karar vermek yasal 10 günlük
sürenin afl›lmas› sonucunu do¤urur.” Ancak
Diyarbak›r DGM Savc›l›¤›’n›n bu karara itiraz› üzerine
Diyarbak›r DGM, Yücesoy’un karar›n› kald›rd›.
Konuyla ilgili haberlerin bas›na yans›mas›ndan sonra
Adalet Bakanl›¤›’n›n Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i’nin
talebiyle Yücesoy hakk›nda soruflturma bafllatt›¤›
ö¤renildi. “Yücesoy’un, süregelen genel uygulama ve
yasal düzenlemenin aksine ilgili KHK’ya dayan›larak
yap›lan teklif ve talepleri olaya özgü
de¤erlendirmeden reddetti¤i ve itiraz merciinin aksi
kararlar›na karfl›n ayn› tutumu sürdürdü¤ü”, “Yasal
dayana¤› olmad›¤› halde 430 say›l› KHK’n›n 3/c
maddesi ile ilgili teklif ve taleplerin nas›l yap›lmas›
gerekti¤i hususunda Diyarbak›r DGM Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’na müzekkere yazd›¤›” gerekçeleriyle
aç›lan soruflturmada Yücesoy’un “Hizmet içinde resmi
s›fat›n›n gerektirdi¤i güven duygusunun sars›lmas›na
sebebiyet verdi¤i” iddia ediliyor. 

Elçi, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’nin 3, 5, 6 ve
13 maddelerinin ihlali edildi¤i gerekçesiyle A‹HM’ye
baflvurduklar›n› belirtti. 

Mustafa Yaflar ve Emrullah Karagöz, Urfa Kapal›
Cezaevi’ne konulduktan sonra avukatlar› Tahir Elçi,
Ayla Akat ve ‹rfan Eser’e yaflad›klar›n› anlatt›lar.
Mustafa Yaflar, “Yemek için 24 saatte bir yar›m ekmek
veriyorlard›. ‹flkence uygulamas› ard›ndan tad›
oldukça de¤iflik bir bardak su veriyorlard›. Bazen de
çay oldu¤unu söyledikleri bir içecek veriyorlard›. Ben
bunlar› içtikten sonra hareketlerimde bir anormallik
sezinliyordum. Birkaç kez bafl›m› duvarlara vurarak
ölmek istedi¤imi ba¤›rarak söylüyordum. 30 gün
boyunca ayn› uygulamalara maruz kald›m” dedi.
Tutuklu Yak›nlar›yla Dayan›flma Derne¤i, ‹HD ve
HADEP aleyhine ifade vermeye zorland›¤›n› anlatan
Mustafa Yaflar, cezaevine yeniden konulmadan önce
10 gün Siirt Jandarma Komutanl›¤›’nda sorguland›¤›n›
belirtti. Emrullah Karagöz ise 29 Ekim günü gözalt›na
al›nd›¤›n› ve 4 gün sonra tutukland›¤›n› bildirdi.
Cezaevine girifl ifllemleri yap›ld›ktan sonra yeniden
J‹TEM’e götürüldü¤ünü belirten Emrullah Karagöz,
“Bir gün bir saat boyunca beni so¤uk suyun içinde
beklettiler. Bir battaniyeyi kollar›ma ve bacaklar›ma
sard›lar. Kollar›m› bafl›m›n arkas›na kenetlediler,
hareketsiz kal›yordum, biri sürekli üzerimde
oturuyordu ve bacaklar›ma bas›yordu. A¤z›m› bir bez
parças›yla kapatm›fllard›. Hayalar›m› s›k›yorlard› ve
her seferinde bayg›nl›k geçiriyordum. Kendime
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8 Yücesoy hakk›nda 17 Ekim 2001 tarihinde Diyarbak›r’›n Silvan
ilçesinde düzenlenen ev bask›n›nda üç kiflinin öldürülmesinden sonra
güvenlik görevlileri hakk›nda suç duyurusunda bulunmas› nedeniyle
de soruflturma aç›ld›.



geldi¤imde ayn› uygulamaya devam ediyorlard›. Bu
uygulamalar 40 gün boyunca saat 21.00 ile 04.00
aras›nda sürdü. Bir gün bana 9 saat boyunca iflkence
yapt›lar. 44 günün sadece 4 gününde bu
uygulamalara maruz kalmad›m. Zaman› aç›k olan bir
radyodan anl›yorduk. Cezaevine konulmadan önce
birçok ifade tutana¤› bize okutulmadan imzalat›ld›.
Gözalt›nda iken 4, 24 ve 34. günlerde devlet
hastanesine kald›r›ld›m. Doktorlara bir fley
anlatmamam için beni tehdit ettiler. Ben de
anlatmad›m.” dedi.

26 Kas›m günü gözalt› süresinin uzat›lmas› için
getirildi¤i Diyarbak›r E Tipi Cezaevi’nde avukat› Ayla
Akat ile görüflen Remziye Da¤’›n (60) ise yüksek
tansiyon ve kalp hastal›¤› nedeniyle “çok fazla fliddete
maruz kalmad›¤›” bildirildi. Avukat Akat, Remziye
Da¤’›n “Bana fazla bir fley sormay›n. Bana J‹TEM’de
ilk 10 gün içinde iki soru sordular. Bu iki soruda ad›
geçen kiflileri tan›mad›¤›m› söyledim. Bir hücre
içerisinde gözlerimiz kapal› bir flekilde 6 kifli
kal›yoruz. Beni bir daha oraya götürmemeleri için bir
fleyler yap›n.” dedi¤ini aktard›. Akat, Da¤’›n eflarb›nda
kan izleri gördü¤ünü bildirdi. Remziye Da¤, 24 gün
sorguda kald›ktan sonra cezaevine konuldu.

Avukatlar Meral Dan›fl ve Mesut Bektafl da, Fehim Ak
adl› kiflinin de tutukland›ktan sonra 10 gün gözalt›nda
kald›¤›n› bildirdiler. Bu 10 günlük sürenin sonunda,
gözalt› süresinin 10 gün daha uzat›lmas› için DGM
Savc›l›¤›’n›n baflvurusunun Diyarbak›r DGM Yedek
Hakimli¤i taraf›ndan 24 Kas›m günü reddedildi¤ini
belirten avukatlar, DGM Savc›l›¤›’n›n itiraz› üzerine
Diyarbak›r DGM heyetinin, 26 Kas›m günü gözalt›
süresinin uzat›lmas›na karar verdi¤ini kaydettiler.

SP Rize Milletvekili Mehmet Bekaro¤lu, 10 Aral›k
günü Baflbakan Bülent Ecevit’in yan›tlamas› istemiyle
TBMM Baflkanl›¤›’na verdi¤i yaz›l› soru önergesinde,
430 say›l› kanun hükmünde kararnamenin
uygulanmas›n› sordu. 1990 y›l›nda ç›kar›lan ve 1999
y›l›na kadar istisnai durumlarda kullan›lan
kararnamenin bundan sonra daha çok kullan›ld›¤›n›
ifade eden Bekaro¤lu, Anayasa de¤iflikli¤i ile gözalt›
süresinin 4 günle s›n›rland›r›lmas› ile birlikte
kararnameye daha yayg›n bir biçimde
baflvuruldu¤unu vurgulad›. 

Önergesinde, kararname ile kaç kiflinin, hangi
sürelerle cezaevinden al›narak sorguya götürüldü¤ünü
soran Bekaro¤lu, özetle flu sorular›na yan›t istedi:

“16.12.1990 tarih ve 430 say›l› kanun hükmündeki
kararname, Anayasa’n›n 121. maddesi ve TBMM
‹çtüzü¤ü’nün 128. maddesi gere¤i prosedürü ikmal
edilmifl ve halen geçerli bir kararname midir?

Anayasa’n›n 121. maddesi ola¤anüstü hal süresince
ç›kar›lacak kanun hükmünde kararnameler için ‘Bu
kararnameler, Resmi Gazete’de yay›nlan›r ve ayn› gün
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onay›na sunulur;
bunlar›n Meclis’ce onaylanmas›na iliflkin süre ve usul,

‹çtüzükte belirlenir.’ Hükmü vard›r. ‹çtüzü¤ün 128.
maddesi de ‘Anayasa’n›n 121 ve 122. maddeleri
gere¤ince ç›kar›lan ve TBMM’ye sunulan kanun
hükmünde kararnameler, Anayasa ve ‹çtüzü¤ün,
kanun tasar› ve tekliflerinin görüflülmesi için koydu¤u
kurallara göre, ancak komisyonlarda ve Genel
Kurul’da di¤er kanun hükmünde kararnameler, kanun
tasar› ve tekliflerinden önce, ivedilikle en geç otuz
gün içinde görüflülür ve karara ba¤lan›r. Komisyonda
en geç yirmi gün içinde görüflülmeleri
tamamlanmayan kanun hükmünde kararnameler,
Meclis Baflkanl›¤›’nca do¤rudan do¤ruya Genel Kurul
gündemine al›n›r’ denilmektedir. 16.12.1990 ve 430
say›l› kanun hükmünde kararname, Meclis
Baflkanl›¤›’nca ‹çiflleri ve Plan Bütçe komisyonlar›na
yollanm›fl ancak bu komisyonlarda süresinde
görüflülmemifltir. Daha sonra Anayasa Mahkemesi’nce
ola¤anüstü hal bölgesi d›fl›nda uygulamaya izin veren
baz› maddeleri iptal edilen bu kararname, ‹çtüzü¤ün
128. maddesine ra¤men Meclis Baflkanl›¤›’nca
do¤rudan Genel Kurul gündemine de al›nmam›flt›r.
Yani bu kararname Anayasa’n›n 121. maddesi ve
‹çtüzü¤ün 128. maddesinde öngörülen prosedürleri
tamamlanmam›fl, dolay›s›yla kadük kalm›fl, yani
geçersiz bir kararnamedir. O halde 1990 y›l›ndan bu
yana 430 say›l› kanun hükmünde kararnameye göre
yap›lan ifllemler kanunsuzdur, bu ifllemleri yapanlar
suç ifllemifllerdir. Bu görüflümüze kat›l›yor musunuz?

Ya da bu kanun hükmünde kararname Anayasa’n›n
121. maddesine göre de¤il, Anayasa’n›n 91.
maddesine göre ç›kar›lm›flt›r. E¤er böyleyse, bafltan
sona OHAL’le ilgili ve ismi ‘OHAL Bölge Valili¤i ve
Ola¤anüstü Halin Devam› Süresince Al›nacak ‹lave
Tedbirler Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname’
olan, bu kanun hükmünde kararname niçin
Anayasa’n›n OHAL’i düzenleyen 121. maddesine
göre ç›kar›lmam›flt›r? Bu kararname, OHAL
uygulamalar› ile ilgili oldu¤una göre Anayasa’n›n 121.
maddesine göre ifllem görmesi gerekmez mi?

Bu tart›flmal› kararname niçin Anayasa’da gözalt›
süresini 4 güne indiren de¤ifliklikten sonra yayg›n
olarak kullan›lm›flt›r?”

Daha sonra kararnamenin, bölge d›fl›nda olmas›na
karfl›n Bitlis’te de uyguland›¤› ortaya ç›kt›. Ekim
ay›nda Siirt’te gözalt›na al›nd›ktan sonra Bitlis
Cezaevi’ne konulan Fehime Ete adl› mahkumun Van
DGM Yedek Hakimli¤i’nin izniyle 25 Kas›m günü
cezaevinden ç›kar›larak sorguya götürüldü¤ü, 10
günlük sürenin dolmas›n›n ard›ndan 5 Aral›k günü
ikinci kez 10 günlük gözalt› süresi verildi¤i ö¤renildi.
Fehime Ete 18 gün cezaevinde kald›ktan sonra 13
Aral›k günü cezaevine götürüldü.

Fehime Ete daha sonra avukatlar›na yapt›¤›
aç›klamada, 18 gün iflkence gördü¤ünü, ç›r›lç›plak
soyuldu¤unu, üzerine bas›nçl› su s›k›ld›¤›n›, ç›plak
foto¤raflar›n›n yay›nlanaca¤› ve k›z›na iflkence
yap›laca¤› fleklinde tehdit edildi¤ini ifade etti. Fehime

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2001 ‹flkence ve Kötü Muamele

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› 179



Ete 13 Aral›k günü yeniden cezaevine konuldu.
Sorguda 6 gün tutulduktan sonra Siirt’te bulunan
akrabalar›n›n yan›na gönderilen k›z› fiahadet Ete’nin
sürekli a¤lad›¤›, konuflamad›¤›, a¤z›ndan ve
burnundan kan geldi¤i bildirildi. Bir süre akrabalar›n›n
yan›nda kalan fiahadet Ete’nin de 18 Aral›k günü
cezaevine annesinin yan›na geldi

Ete’nin avukatlar›ndan Bekir Kaya, Van DGM Yedek
Hakimli¤i’nin karar›na karfl› itiraz etti. ‹HD Diyarbak›r
fiubesi Hukuk Komisyonu avukatlar›ndan Reyhan
Yalç›nda¤, 430 say›l› kanun hükmünde kararnamenin
yetki alan›n Ola¤anüstü Hal Bölgesi ile s›n›rl›
oldu¤unu belirterek Van DGM’nin karar›n›n hukuka
ayk›r› oldu¤unu söyledi.

Van DGM, daha sonra Mehmet Akif Par›n, Esat Güler
ve Ercan Bilen adl› mahkumlar›n 430 say›l› kanun
hükmünde kararname uyar›nca Mufl Cezaevi’nden
ç›kar›larak sorguya götürülmesine izin veren Van
DGM Yedek Hakimli¤i’nin karar›n› iptal etti.
Mahkumlar›n avukatlar›n›n, “Van ve Mufl’un
Ola¤anüstü Hal Bölgesi s›n›rlar› d›fl›nda olmas›”
nedeniyle karara itiraz ettikleri bildirildi. 

Uygulaman›n bas›na yans›mas›ndan ve
Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer’in, Meclis ‹nsan
Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu üyelerini 10 Aral›k
Dünya ‹nsan Haklar› Günü’nde kabulü s›ras›nda
yapt›¤› aç›klaman›n ard›ndan sorguda tutulanlar
cezaevine konulmaya baflland›. Anayasa de¤iflikli¤i ile
gözalt› süresinin indirilmesinin olumlu oldu¤unu
belirten Sezer, “Ola¤anüstü Hal Bölgesi’nde Anayasa
de¤iflikli¤ine ra¤men 10 günlük gözalt› süreleri var.
Bu süre ard› ard›na uyguland›¤› zaman 30-40 güne
ç›k›yor. Bu da Anayasa’n›n uygulanmad›¤›n› gösterir”
dedi. OHAL kararnamelerinin Anayasa Mahkemesi
denetimi d›fl›nda oldu¤unu hat›rlatan Sezer, Anayasa
de¤iflikli¤i yap›larak bu kararnamelerin denetime tabi
tutulmas›n› istedi.

Tutukland›ktan sonra cezaevinden ç›kar›lan ve 40
günden uzun bir süre sorguya götürülen Emrullah
Karagöz ve Mustafa Yaflar’›n Diyarbak›r Cezaevi’ne
konuldu¤u, itirazlar› üzerine de 12 Aral›k günü Urfa
Cezaevi’ne götürüldü¤ü ö¤renildi. 

‹HD Urfa fiube Sekreteri Avukat Faruk Yayg›n, iflkence
gördükleri d›fl görünüfllerinden belli olan Karagöz ve
Yaflar’›n ayakta duramayacak halde oldu¤unu bildirdi.
Bu kiflilerin sakallar›n›n uzad›¤›n› ve uzun süre
y›kanmad›klar› için çevreye koku yayd›¤›n› anlatan
Yayg›n, flunlar› anlatt›: 

“Onlar›n durumunu bas›ndan takip ediyordum,
görünce biraz sohbet ettim. 48 gün gözalt›nda
kald›klar›n› söylediler. D›fl görünüflleri çok kötüydü.
Zaten bu görünüflleri nedeniyle de herkesin dikkatini
çekti. ‹flkence gördüklerini söylediler. Diyarbak›r
J‹TEM’de tutulduklar›n› anlatt›lar. Emrullah da içeri¤ini
bilmedikleri çeflitli ifadelerin kendilerine
imzalatt›r›ld›¤›n› söyledi.” 

Diyarbak›r’›n Sur beldesi Belediye Meclis üyesi Hatip
Alay’›n da sorguda 14 gün iflkence gördü¤ü, bunun
üzerine yat›r›ld›¤› Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi
Üroloji Klini¤i’ndeki tedavisinin ard›ndan 6 Aral›k
günü Diyarbak›r E Tipi Cezaevi’ne götürüldü¤ü
ö¤renildi. Alay, gözalt› süresi boyunca hayalar›n›n
s›k›ld›¤›n›, üzerine bas›nçl› su s›k›ld›¤›n›, bafl›na torba
geçirilerek havas›z b›rak›ld›¤›n›, dövüldü¤ünü ve
ask›ya al›nd›¤›n› bildirdi. 24’er gün gözalt›nda tutulan
Remziye Da¤ (60) ve Fehim Ak’›n da iflkence
gördükleri belirtildi. 

Adalet Bakanl›¤› uygulaman›n yaratt›¤› rahats›zl›k
nedeniyle, “Uyum yasalar› ç›kar›lana kadar gözalt›
sürelerinde Anayasa’da yap›lan de¤iflikliklerin
gözönünde bulundurulmas›” amac›yla bir genelge
yay›nlad›. Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk imzas›yla
yay›nlanan genelgede, Anayasa de¤iflikli¤i ile gözalt›
süresinin 4 güne indirildi¤i hat›rlat›ld› ve “gözalt›
süreleri ile ifllemlerin Anayasa hükümleri gözönünde
bulundurulmak suretiyle yerine getirilmesi,
uygulamada do¤abilecek ma¤duriyetlerin önlenmesi,
temel hak ve özgürlüklerin korunmas›” istendi. Ancak
genelgede, gözalt› süresinin Ola¤anüstü Hal
Bölgesi’nde de en çok 4 gün olarak uygulanmas›na
yönelik bir istek bulunmuyor. Buna karfl›l›k genelgede
gözalt› süresinin bölgede 430 say›l› kanun hükmünde
kararname uyar›nca uzat›labilece¤i belirtildi.

Bu arada 21 Aral›k 2001 tarihinde Diyarbak›r’da
gözalt›na al›nan Naif Demirci ve 22 Aral›k 2001
tarihinde gözalt›na al›nan efli Mekiye Demirci’nin 4
günlük yasal gözalt› süresinin sonunda tutukland›klar›
ancak ayn› gün 430 say›l› KHK uyar›nca tekrar
sorguya götürüldükleri bildirildi. 26 Aral›k günü
Diyarbak›r DGM taraf›ndan tutuklanan Mekiye
Demirci’nin gözalt›nda iflkence gördü¤ü ve DGM’de
bekleyen k›z›yla konuflmaya çal›flmas› üzerine
askerler taraf›ndan dövüldü¤ü belirtildi. 11 Aral›k
2001 tarihinde Diyarbak›r’da gözalt›na al›nan Medeni
Kavak adl› kiflinin de ayn› biçimde gözalt›nda
tutuldu¤u ö¤renildi.

Jandarma Genel Komutanl›¤› taraf›ndan fiubat ay›nda
TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu’na
gönderilen bir bilgi notu, insan haklar›n›n durumu
aç›s›ndan oldukça önemli bir gösterge oldu. Son 5 y›l
içerisinde toplam 48 jandarma personelinin iflkence
suçundan yarg›land›¤›, bunlardan 9’unun hüküm
giydi¤i, 22’sinin beraat etti¤i, 17’sinin yarg›lanmas›n›n
ise sürdü¤ü belirtilen bilgi notunda, A‹HM’e Türkiye
aleyhine yap›lan 5 bin baflvurudan 781’inin jandarma
bölgesiyle ilgili oldu¤u, bunlardan 163 dava
dosyas›n›n ifllemlerinin sürdü¤ü vurguland›. Jandarma
Genel Komutanl›¤› D›fl ‹liflkiler ve ‹nsan Haklar› Daire
Baflkan› Albay Emre Özy›lmaz imzas›yla sunulan bilgi
notunda, flöyle denildi:

“Bunlardan 23’ü ihlal, 3’ü ret karar›yla sonuçlanm›flt›r.
Ayr›ca 3 dava dostane çözüm yolu ile
neticelendirilmifl, 13 dava da kay›ttan düflürülmüfltür.
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Halen 121 dava devam etmektedir. ‹hlal karar›yla
sonuçlanan jandarma bölgesi baflvurular› için A‹HM
taraf›ndan 1 trilyon 139 milyar 126 milyon lira
ödenmesine hükmedilmifltir. Dostane çözümle
sonuçlanan 3 dava için 238 milyar 80 milyon lira
ödenmifltir. Jandarma bölgesi baflvurular› için dostane
çözüm ve ihlal kararlar› sonucu ödenen ya da
ödenecek olan toplam mebla¤ 1 trilyon 377 miyar
206 milyon lirad›r.”

Notta, A‹HM’ye jandarma bölgesi ile ilgili aç›lan
davalarda 1996’dan itibaren azalma oldu¤u, 1999-
2000 y›llar›nda ise hiç baflvuru olmad›¤›n› ifade
edildi. Polisin sorumlu oldu¤u bçlgelere iliflkin bilgi

‹flkencenin münferit oldu¤unu iddia eden geçmiflteki
di¤er hükümetler gibi, bu hükümet de iflkencenin
önlenmesi için 2001 y›l›nda da çok say›da genelge
yay›nland›, fakat kararl› bir iradenin yoklu¤unda
bunlar da iflkencenin sistemli olarak uygunlanmas›na
engel olamad›.

Emniyet Genel Müdürlü¤ü ‹nsan Haklar› fiube
Müdürlü¤ü taraf›ndan Meclis’e gönderilen bilgi
notunda “insan haklar› ihlalleri konusunda yap›lan
tüm iyilefltirme çal›flmalar›na ra¤men, bu konuda
halen baz› iddialar olabildi¤i”ne dikkat çekildi. Notta,
“Münferit olarak bu tür olaylar› yapt›klar› iddia edilen
mensuplar›m›z hakk›nda adli ve idari tahkikatlar
yap›lmaktad›r. ‹flkence yapt›¤› tespit edilenler,
TCY’nin 243. maddesi, kötü muamelede bulunanlar
ise 245. maddesi uyar›nca adli tahkikata tabi
tutulmakta ve ayr›ca Emniyet Örgütü Disiplin
Tüzü¤ü’nün ilgili maddeleri gere¤ince idari tahkikat
bafllat›lmaktad›r” denildi.

‹flkence ve kötü muameleye karfl› bu dönemde
yürütülen kampanyalar daha çok A‹HM’ye ödenen
yüksek tazminatlardan kaynakland›. Örne¤in ‹çiflleri
Bakan› Rüfltü Kaz›m Yücelen 24 Temmuz günü
yay›mlad›¤› genelgede, “soruflturma ve ifade alma

ifllemlerinde insan haklar›na sayg› gösterilmesini”
isterken, özellikle “A‹HM’ye yap›lan baflvurular›n
Türkiye’nin çok yüksek miktarda tazminat ödemesine
ve itibar›n›n olumsuz etkilenmesine neden oldu¤u”nu
vurgulad›.

Benzer flekilde 2 A¤ustos günü savc›l›klara bir genelge
yollayan Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk de
“Türkiye’nin A‹HM’de mahkum edilmesi durumunda,
tazminatlar›n bizzat savc›lara ödettirilece¤ini” bildirdi. 

‹nsan Haklar›ndan Sorumlu Devlet Bakan› Nejat
Arseven imzas›yla Ekim ay› bafl›nda tüm valiliklere
gönderilen genelgede de, “insan haklar› ihlalleri ile
ilgili iddialarda gereken hassasiyetin gösterilmesi”
istendi. Genelgede, insan haklar›n›n korunmas›n›n iç
sorun olmaktan ç›kt›¤› bu konuda uluslararas›
düzeyde, çeflitli izleme, denetim, yapt›r›m
mekanizmalar› oluflturuldu¤una dikkat çekildi.
A‹HM’de 140 kadar davan›n Türkiye aleyhine
sonuçland›¤›n› belirten Arseven genelgesinde Avrupa
Konseyi’nin, Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Teflkilat›’n›n,
Birleflmifl Milletler’in insan haklar› ihlalleri ile
yak›ndan ilgilendi¤ini vurgulad›. Özellikle A‹HM’nin
bu konuda Türkiye aleyhine ald›¤› kararlar hat›rlat›lan
genelgede, Avrupa ‹flkenceyi Önleme Komitesi’nin de
önceden haber vermeden dönemsel denetimler
yapt›¤›n› bildirildi.

Genelgede, Yakalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma
Yönetmeli¤i’nin eksiksiz uygulanmas›, iflkence ve kötü
muamele iddialar› hakk›nda süratle ifllem yap›lmas›
istendi. Bu konudaki geliflmelerin Adalet ve ‹çiflleri
bakanl›klar›ndan gelen raporlar do¤rultusunda ‹nsan
Haklar› Üst Kurulu’nda ele al›nd›¤› belirtilen
genelgede, il ve ilçelerde oluflturulan insan haklar›
kurullar›nda çocuklar, özürlüler ve kad›nlarla ilgili
sorunlara öncelik verilmesi, özellikle çocuk iflçili¤inin
önlenmesine ve sokak çocuklar›na yönelik çal›flmalara
a¤›rl›k verilmesi istendi.
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“Yakalama, gözalt›na alma ve ifade alma yönetmeli¤i tam uygulanmal›. ‹flkence ve kötü muamele iddialar› bulunan görevliler
hakk›nda derhal yasal ifllem yap›lmal› ve soruflturma en k›sa sürede sonuçland›r›lmal›.
Gözalt›na al›nanlar mutlaka kaydedilmeli. Gözalt› süresi, yakalanmayla bafllar. Süre, flüphelinin nezarethaneye al›nd›¤› gün ve
saatten daha sonra bafllat›lmamal›.
Kolluk kuvvetleri yasal yetki kullan›rken (özellikle zor kullanma yetkisi) yetki afl›m› veya gereksiz ve orant›s›z güç kullan›m›
olmamal›.
Görevli doktora bask› yap›ld›¤› iddias›na f›rsat verilmemeli.
Gözalt›n›n dördüncü güne kadar savc›l›kça, yedi güne kadar hâkim karar›yla uzat›lmas›nda yetkilinin flüpheliyi görerek karar
vermesine özen gösterilmeli.
Zanl›n›n avukatla görüflebilmesi sa¤lanmal›.
Gözalt›na al›nmay› gerektirecek nedenin tespit edilmemesi veya yakalama sebebinin ortadan kalkmas› halinde zanl› derhal
serbest b›rak›lmal›.
Suç ifllendi¤i flüphesi alt›ndaki kifliler hakk›ndaki haz›rl›k soruflturmas›nda gizlili¤e riayet edilmeli.
Evlerdeki aramalarda hâkim karar› al›nmal›. Ancak gecikmesinde sak›nca varsa ihtiyar heyetinden veya komflulardan iki kifli
bulundurulmal›.” 9

9 Bu dönemde, “Yakalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma”
yönetmeli¤inde de¤ifliklik yap›lmas› gündeme geldi. D›fliflleri
Bakanl›¤› taraf›ndan ‹çiflleri Bakanl›¤›’na gönderilen bir yaz›da,
yönetmeli¤in 10., ve 14. maddelerinin de¤ifltirilmesi istendi. D›fliflleri
Bakanl›¤›, 10. maddede yap›lacak de¤ifliklikle gözalt›na al›nan kiflinin

hekim taraf›ndan muayenesinde, “yaln›z kalmalar›n›n” esas
oldu¤unun öngörülmesini; 14. madde de, “4 günlük gözetimin
uzat›lmas›nda ‘Cumhuriyet savc›s› bu emri zanl›y› bizzat görerek ve
iflkence ya da kötü muameleye maruz kalmad›¤›ndan emin olmak
suretiyle verir’ hükmünün eklenmesini istedi.



‹çiflleri Bakan› Rüfltü Kaz›m Yücelen, Saadet Partisi
Rize Milletvekili Mehmet Bekaro¤lu’nun bir soru
önergesine Temmuz ay›nda verdi¤i yan›tta,
“Türkiye’de sistematik iflkence olmad›¤›n›” iddia etti.
“‹flkence ve cinsel iflkence iddialar› üzerine yeteri
kadar gidiliyor, bunu yapt›¤› iddia edilen personele
gerekli cezalar veriliyor. E¤er böyle bir uygulama
olsayd›, görevliler hakk›nda hiçbir araflt›rma ve
soruflturma yap›lmazd›” diyen Yücelen yan›t›nda flu
bilgileri verdi:

“Ülkemizde iflkence yap›ld›¤›na dair çok kapsaml› bir
karalama kampanyas› yürütülmektedir. Adli T›p
Kurumu’ndan al›nan raporlarda iflkence yap›ld›¤›na
dair hiçbir bulguya rastlan›lmazken, belli kesimlerden
temin edilen doktor raporlar› ile iflkence iddialar›
desteklenmekte ve uluslararas› camiada bu bir koz
olarak kullan›lmaktad›r.

‹flkence ve cinsel iflkence iddialar› üzerine yeteri
kadar gidilmekte, iflkence ve kötü muamele yapt›¤›
iddia edilen personel hakk›nda gerekli adli ve idari
soruflturmalar yap›lmakta ve gereken cezalar
verilmektedir.

1 Ocak 1995-30 Nisan 2001 tarihleri aras›nda toplam
12.535 kifli hakk›nda iflkence yapt›¤› iddias›yla
soruflturma aç›ld›.

Herhangi bir suç isnad› ile karakollara getirilen
san›klar›n ç›r›lç›plak soyulmalar›, bunlara sözle ve elle
sark›nt›l›k yap›lmas› onaylanamaz. Karakollarda ve
emniyet müdürlüklerinde gözalt›na al›nanlar devletin
sorumlulu¤u alt›ndad›r. Gözalt›na al›nan kad›nlar›n
üst aramalar› bayan görevlilerce yap›lmaktad›r.”

Yücelen, 1995 y›l›ndan itibaren TCY’nin “iflkence”
suçuna iliflkin 243. maddesi uyar›nca 762 personel
hakk›nda adli, 614 personel hakk›nda idari; “kötü
muamele” suçuna iliflkin 245. maddesi uyar›nca da
4.586 personel hakk›nda adli, 6.573 personel
hakk›nda da idari soruflturma aç›ld›¤›n› bildirdi. Son
1.5 y›l içinde aç›lan soruflturmalarda, iflkence hükmü
nedeniyle hiçbir personel hakk›nda meslekten ya da
memuriyetten ç›karma cezas› verilmedi¤ini kaydeden
Yücelen, “kötü muamele” suçundan ceza alan 2
kamu görevlisinin meslekten ç›kar›ld›¤›n› söyledi.
Yücelen, yarg›ya giden dosyalardan 590’› hakk›nda
beraat karar› verildi¤ini, 149 memurun da mahkum
oldu¤unu söyledi.
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‹çiflleri Bakan›’ndan valilere: ‹flkenceye göz yummay›n (Murat Yetkin-Radikal-26.07.2001) 

‹çiflleri Bakan› Yücelen’in valilere yay›mlad›¤› son genelgenin ana fikri, ‘Art›k iflkenceye göz yummay›n’ olarak özetlenebilir.
Yücelen’in 24 Temmuz’da imzalay›p 81 il valisi ve Ola¤anüstü Hal Valisi’ne gönderdi¤i 3 sayfa ve 11 maddelik genelgesi
flimdiye dek pek al›fl›k olunmad›¤› kadar ayr›nt›l› flekilde, iflkence ve kötü muamelenin son bulmas› için neler yap›lmas›
gerekti¤ini s›ral›yor.
Daha önce insan haklar›ndan sorumlu devlet bakanl›¤› görevi yürüten Rüfltü Kaz›m Yücelen’in bu genelgeyi D›fliflleri
Bakanl›¤› ve Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i uzmanlar›n›n da deste¤iyle kaleme ald›rd›¤› biliniyor. Zaten genelgenin
giriflinde ‘Türkiye’nin Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’ne taraf oldu¤u, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi kararlar›n›n
ba¤lay›c›l›¤› ve Türkiye’deki insan haklar› durumunun uluslararas› itibar›n› olumsuz etkiledi¤i’ vurgulan›yor.
Genelgede öne ç›kan ve daha önce bir hükümet üyesi taraf›ndan bu netlikte söylenmeyen noktalar, asl›nda bunlar›n
uygulanmad›¤›n›n birer itiraf› olarak da al›nabilir. 
(...)
‹yi niyet yetmiyor
‹çiflleri Bakan› Yücelen’in valilere bu talimatlar› vermesi iyi niyetini gösteriyor, güzel. Ama acaba uygulamada ne de¤iflecek?
Bu genelge de daha önceki onlarcas› gibi valilerin ya da il emniyet müdürlerinin sumen alt›nda sarar›p kalacak m›?
Yücelen’in kendisine Emniyet Genel Müdürü olarak Kemal Önal gibi hukukçu kökenli bir valiyi seçmifl olmas›, devlet içindeki
ilerlemeci güçlere göre bir kazan›m. Önal, poliste yo¤unlaflan insan haklar› ihlali iddialar›n›n önüne sürekli e¤itimle
geçilebilece¤ini söylüyor. Geçenlerde insan haklar› ihlalleri üzerine yapt›¤›m›z bir sohbette, polis okullar›nda 9 ayl›k e¤itim
yerine 2 y›ll›k yüksek okul statüsünde e¤itim verilmesiyle, bu sonbahardan itibaren insan haklar› ve genel kültür derslerine
daha fazla a¤›rl›k verilece¤ini söyledi. Polis okullar›nda insan haklar› derslerinin ço¤unlukla bofl geçti¤i gerçe¤ine karfl›n, bu
beyan› da bir iyi niyet olarak kabul edelim.
Ama yine soruyorum, uygulamada ne de¤iflecek?
Bir örnek vereyim.
25 Haziran tarihli Radikal’de, Yücelen’e bir soru sordum. Yasad›fl› örgüt üyeli¤i zann›yla ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nde
sorguya al›nan sendikac› Süleyman Yeter’in 7 Mart 1999 günü sorgudayken iflkence sonucu boynunun k›r›larak öldürülmesi
olay›na kat›lma suçlamas›yla ve mahkeme karar›yla aranan komiser yard›mc›s› A.O.’nun neden hâlâ yakalanamad›¤›
sorusuydu bu.
Yücelen konuyla hemen ilgilenerek, polislik görevinden istifa etmifl say›lan A.O.’nun ‘yakalanmas› ve yakalanam›yorsa,
yakalanmas›yla görevli emniyetçilerin bu konuda ihmallerinin olup olmad›¤›n›n kendisine bildirilmesini’ isteyece¤ini
söylemiflti.
(...)
fiimdi hem Yücelen’e, hem de Önal’a soruyorum: ‹flkence sonucu adam öldürmekle suçlanan eski komiser yard›mc›s›
A.O.’nun bulunup yakalanmas› için emriniz alt›ndaki polislere sözünüzü nas›l geçirip, zanl›n›n bir an önce yakalanmas›n›
sa¤layabilirsiniz?
Çünkü duydu¤umuz kadar›yla talimatlar›n›z orta kademelerdeki polis fleflerinin masalar›nda tak›l›p kal›yor, uygulamaya
konmuyor. (...)



Yücelen, Bekaro¤lu’nun bir di¤er soru önergesine
verdi¤i yan›tta ise 1 Ocak 2000-30 Haziran 2001
tarihleri aras›nda, TCY’nin “iflkence” suçuna iliflkin
243. maddesi uyar›nca yarg›lanan 117 polis ve 7
jandarman›n beraat etti¤ini, 30 polis ve 2 jandarma
hakk›nda ise mahkumiyet karar› verildi¤ini bildirdi. 13
polis hakk›nda mahkemelerin 4616 say›l› fiartla
Sal›verilme Yasas› uyar›nca “erteleme” karar› verdi¤ini
belirten Yücelen, iflkence nedeniyle aç›lan
soruflturmalarda ise 14 polis hakk›nda mülki
amirliklerin men-i muhakeme karar› verdi¤ini, 29
polis hakk›nda aç›lan soruflturman›n ise savc›l›klar›n
takipsizlik karar›yla sonuçland›¤›n› kaydetti. Yücelen,
26 polis ve 27 jandarma hakk›ndaki yarg›laman›n da
sürdü¤ünü ifade etti.

MHP Genel Baflkan Yard›mc›s› fievket Bülent
Yahnici’nin gazeteci Nefle Düzel’le yapt›¤› söyleflide
iflkence konusunda söyledikleri tart›flma yaratt›.
Yahnici, Radikal gazetesinde 26 Kas›m günü
yay›nlanan habere göre “Biz iflkence yap›lmas›n diye
TCK’nin 243. maddesini genifllettik. Meclis Adalet
Komisyonu’na Emniyet Genel Müdürü geldi, ‘243’ten
mahkûm olmufl Emniyetçilerimi affedin’ dedi. Hâlâ
bunlar› yafl›yoruz. Türkiye’de iflkence olmaz m›, var.
Türkiye AB’nin bütün kriterlerini yerine getirse, biz
gene iflkence yapar›z, iflkence kriterinden yatar›z.
Ruhumuza ifllemifl.” dedi.

Yahnici’nin sözleri Milliyet gazetesinde 27 Kas›m
günü “Çapraz Atefl” bafll›¤› alt›nda ele al›nd›.
“Susurluk davas›” san›¤› Korkut Eken ve eski
Ola¤anüstü Hal Bölge Valisi Ünal Erkan yapt›klar›
aç›klamalarda, “resmi tavr›” sürdürdüler:

Korkut Eken: Ben meslek hayat›m boyunca hiçbir
iflkence olay›na flahit olmad›m. fiu anda da iflkence
oldu¤una inanm›yorum. Bu tür aç›klamalar hofl de¤il.
Ayr›ca devleti idare eden bir kiflinin “iflkence var”
beyanat› Türkiye’nin d›flar›daki imaj›n› da bozar.
Yahnici emniyette mi çal›flm›fl, polislik mi yapm›fl,
nereden biliyor? Ya da hangi arkadafl›na iflkence
yap›lm›fl? Bunlar› belirtmesi laz›m. Uluorta
konuflmayal›m. Geçmiflten günümüze bakt›¤›n›z da
bu tür olaylarda yüzde 100 fark var. Daha ileriye
gitti¤imize inan›yorum.

Ünal Erkan: Türkiye’de iflkencenin sistematik olarak
devam ediyormufl gibi gösterilmesi güvenlik
kuvvetlerine haks›zl›k olur. Türkiye’de belli çevreler
kötü muameleyi de iflkence gibi kamuoyuna y›llard›r
yans›t›rlar. Bu günlerde yetkili, yetkisiz iflkence
yap›ld›¤›n› bilen varsa, bu bilgilerini ilgili mercilerle
paylafls›nlar. ‹flkence insanl›k suçu oldu¤una göre
cezaland›r›l›r. Böyle bir fley yok da, “Türkiye’de
iflkence de var” diye bir ifadede bulunuluyorsa bu çok
yanl›fl olur.

8 Kas›m günü Radikal gazetesinde yay›nlanan bir
haberde ise Emniyet Genel Müdürlü¤ü kaynaklar›na
dayan›larak, 1 Ocak 2000-31 Ekim 2001 tarihleri

aras›nda “kötü muamele” ve “iflkence” suçu nedeniyle
4.897 polis hakk›nda soruflturma ya da dava aç›ld›¤›
belirtildi. Ayn› dönemde 3.908 polis de kurum içinde
idari soruflturma geçirdi. Hakk›nda soruflturma/dava
aç›lanlardan 186’s› mahkum oldu, 944’ü beraat etti,
1.341’i hakk›nda men-i muhakeme, 472’si hakk›nda
ise takipsizlik karar› verildi. 314 polis hakk›ndaki dava
ertelendi. 1640 polis hakk›ndaki soruflturma ya da
dava ise sürüyor. Ayn› suçlamalarla idari soruflturma
geçiren polislerden 225’ine Emniyet Genel Müdürlü¤ü
taraf›ndan çeflitli cezalar verildi.

‹çiflleri Bakan› Rüfltü Kaz›m Yücelen, 8 Aral›k günü
TBMM Genel Kurulu’nda, ‹çiflleri Bakanl›¤› bütçesi
görüflülürken yapt›¤› konuflmada da, “insan haklar›
ihlalleri konusunda dünya ortalamas›n›n alt›na düflme
hedefine yaklafl›ld›¤›n›” söyledi. Yücelen, “Al›nan tüm
tedbirlere ra¤men iflkence ve kötü muamele söz
konusudur. Ancak bunlar ferdi olaylard›r” dedi.

Yücelen, SP Milletvekili Sacit Günbey’in “YÖK’ü
protesto eylemlerinde ö¤rencilere yönelik polis
fliddetinin nedenine” iliflkin soru önergesine verdi¤i
yan›tta da “iflkencenin sistemli bir politika de¤il,
‘münferit’ oldu¤unu” savundu. Yücelen, “Polis zor
kullanma yetkisini yasalardan al›yor. Zor kullanma
anlar›nda amac›n› aflan olaylar yaflanmas› ferdi
hareketlerdir. Tamamen münferit nitelikteki bu ferdi
hareketler de kas›ttan de¤il, toplum psikolojisi
içerisinde yer alan heyecan›n bast›r›lamamas›ndan
kaynaklanmaktad›r. Toplum psikolojisinden
kaynaklanan bu tür ferdi hareketlerin tamamen
ortadan kald›r›lmas› için bafllat›lan e¤itim çal›flmalar›
art›r›larak devam ettirilecektir” dedi.

Sema Piflkinsüt

Temmuz ay› ortalar›nda Ankara Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’n›n10 , eski TBMM ‹nsan Haklar›n›
‹nceleme Komisyonu Baflkan› Sema Piflkinsüt’ün
dokunulmazl›¤›n›n kald›r›lmas› için fezleke
haz›rlamas›, yo¤un tart›flmalara neden oldu. 

Fezleke haz›rlanmas› ile ilgili süreç flöyle gerçekleflti:
TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu’nun
1998-2000 y›llar›n› kapsayan raporunun Erzincan ve
Erzurum’la ilgili baz› bölümleri Adalet Bakanl›¤›
taraf›ndan Ankara Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na
gönderildi ve soruflturma aç›lmas› istendi. Bakanl›k,
raporlarda adlar› gizlenen hükümlülerin kimliklerinin
komisyondan al›nabilece¤ini bildirdi. Bunun üzerine
soruflturma bafllatan Savc›l›k, 28 Haziran 2000
tarihinde komisyondan iflkence ma¤durlar›n›n adlar›n›
ve bulunduklar› cezaevlerinin bildirilmesini istedi.
Komisyon, savc›l›¤a “Bu çal›flmalar toplumsal bir
görevdir, adli soruflturma gibi de¤erlendirilmemeli.
Kimliklerinin sakl› tutulaca¤›na dair bu kiflilere
taahhütte bulunulmufltur” yan›t›n› verdi. Bunun
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10 Piflkinsüt hakk›nda fezleke düzenleyen Ankara Cumhuriyet
Baflsavc›vekili Bekir Selçuk, Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’nde 26
Eylül 1999 tarihinde 10 mahkumun öldü¤ü operasyonu yönetmiflti.



üzerine takipsizlik karar› veren Savc›l›k, Piflkinsüt
hakk›nda “Tutuklu ve hükümlülerin bulunduklar›
cezaevlerini ve kimliklerini bildirmeyerek ‘adli
soruflturma konusu bilgi ve belgeyi soruflturma
makam›na vermemek’ suçunu iflledi¤i” gerekçesiyle
TCY’nin 296. maddesi uyar›nca soruflturma açt›.

DSP Ayd›n Milletvekili Sema Piflkinsüt ise bu giriflimin
“siyasi oldu¤unu” savundu. Komisyon raporunun
yay›mlanmas›ndan bu yana yaklafl›k 1.5 y›l geçti¤ini
belirten Piflkinsüt, “Bu kadar uzun bir aradan sonra,
böyle bir giriflimde bulunulmas›n› siyasi nedenlerle
birlikte de¤erlendirmek daha do¤ru olur” dedi.

TBMM raporlar›n›n kiflisel çal›flmas› olmad›¤›n› da
vurgulayan Piflkinsüt, “Bu raporlar, komisyonda
oybirli¤iyle kabul edilmifltir. Dolay›s›yla, bu fezlekeyi
TBMM’ye karfl› düzenlenmifl kabul etmek gerekiyor.
‹ddialar siyasi. Beni korkutamazlar” diye konufltu.
‹flkence raporlar›n› haz›rlarken, infaz memurlar›,
polisler ve 8 bin 500 mahkumla tek tek görüfltü¤ünü
anlatan Piflkinsüt, fezlekeye ra¤men hiçbirinin ad›n›
vermeyece¤ini de kaydetti.

Bir önceki dönemde de dokunulmazl›¤›n›n
kald›r›lmas›n› sa¤lay›p yarg› önüne ç›kt›ktan sonra
aklanarak Meclis’te dokunulmazl›¤›n› tekrar
kazand›¤›n› söyleyen Piflkinsüt, kendisi hakk›nda
haz›rlanan, fezleke TBMM’ye ulaflt›¤›nda,
dokunulmazl›¤›n›n kald›r›lmas›n› kendisinin
isteyece¤ini bildirdi.

Fezleke, hukukçulardan al›nan görüfllerde “‹nsan
Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu’nun resmi çal›flmas›
kapsam›nda yap›lan bir çal›flma nedeniyle bir
milletvekili hakk›nda fezleke düzenlenemez”
görüflünün a¤›r basmas› üzerine TBMM Baflkanl›¤›
taraf›ndan bir süre iflleme konulmad›. Meclis
Baflkanl›¤›’n›n bu görüfl do¤rultusunda fezlekeyi
Adalet Bakanl›¤›’na iade etmesi beklenirken, fezleke
22 Ekim günü Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na
gönderildi. 

Fezleke, önce Karma Komisyon taraf›ndan
oluflturulacak Haz›rl›k Komisyonu’na havale edilecek.
Dosya burada incelenecek ve Piflkinsüt’ün ifadesi
al›nacak. Haz›rl›k Komisyonu’nun çal›flmalar›n›n
tamamlanmas›ndan sonra Anayasa-Adalet Karma
Komisyonu, Piflkinsüt’ün dokunulmazl›¤›n›n
kald›r›lmas› yönünde rapor haz›rlarsa konu Meclis
Genel Kurulu’nda ele al›nacak.

Sema Piflkinsüt11 , fezlekenin iflleme konulmas›
üzerine 24 Ekim günü düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda,
“Fezleke bana de¤il, TBMM’ye karfl› düzenlenmifltir.
Derhal geri gönderilmelidir. Bunu yapamayacak bir
TBMM ile karfl›lafl›rsak ifllemin dönem sonuna
b›rak›lmadan yarg›lanma hakk›m› kullanmama izin
verilmesini aç›kça istemekteyim” dedi. Hükümetin
dolayl› ama etkin olarak yarg›y› yönlendirdi¤ini
savunan Piflkinsüt flunlar› söyledi: 

“Yarg›n›n da do¤rudan yasamaya müdahale etti¤i son
derece aç›kt›r. Hükümet, gerçekte yasama organ›na
karfl› düzenlenen fezlekeyi TBMM’ye göndererek
güçler ayr›l›¤› ilkesini bir kez daha çi¤neme ve
TBMM’yi vesayet alt›nda tutma al›flkanl›¤›n›
sürdürmüfltür.” 

Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk ise yapt›¤›
aç›klamalarda, Piflkinsüt’e a¤›r suçlamalar yöneltti.
Fezlekenin do¤rulu¤unu savunan Türk, Piflkinsüt’ün,
adli makamlara yard›mc› olmak yerine “yasad›fl›
örgütler ve onlar›n sözcüleri ile ayn› do¤rultuda
hareket etti¤ini” iddia etti. Türk, “Olay›n herhangi bir
siyasi yönü yoktur. TBMM, Piflkinsüt’ün
dokunulmazl›¤›n›n kald›r›lmas›na karar verirse,
gerçekten TCY’nin 296. maddesindeki suçu iflleyip
ifllemedi¤ine ba¤›ms›z mahkeme karar verecektir”
dedi.

Piflkinsüt’ün, komisyon baflkan› oldu¤u dönemde
yay›nlanan ve tutuklu ile hükümlülerin iflkenceye
u¤rad›klar›n› anlatan kitaplar hakk›nda verdi¤i soru
önergesini yan›tlayan Adalet Bakan› Türk, bugüne
kadar sonuçlanan soruflturmalardan ‘takipsizlik’ karar›
ç›kt›¤›n› aç›klarken, bu konuda raporlarda tutuklu ve
hükümlülerin isimlerinin verilmemesinin rol
oynad›¤›n› ima etti.

Sema Piflkinsüt hakk›nda ‘iflkence iddialar›nda failleri
saklamak’ gerekçesiyle dokunulmazl›¤›n›n kald›r›lmas›
istemiyle fezleke haz›rlan›rken, ad verilerek yap›lan
suç duyurular›yla ilgili hiçbir ifllem yap›lmad›¤› ortaya
ç›kt›. Komisyonun son bir y›lda çeflitli savc›l›klara
yapt›¤› suç duyurular›ndan sadece biriyle ilgili dava
aç›ld›.

‹nsan Haklar› Komisyonu 2000 y›l›nda iflkence
iddialar›yla ilgili yap›lan baflvurulardan yola ç›karak
44 savc›l›¤a toplam 451 suç duyurusunda bulundu.
Komisyona 17 savc›dan 69 suç duyurusuyla ilgili
yan›t geldi. 382 suç duyurusuyla ilgili savc›l›klar ise
bilgi vermedi. Bu nedenle hangi ifllemin yap›ld›¤›
anlafl›lamad›.

Bilgi vermeyen savc›l›¤›n bafl›nda ise ‹stanbul geldi.
‹stanbul Savc›l›¤› 115 suç duyurusuyla ilgili hiçbir
yan›t vermedi. Ankara Savc›l›¤› ise toplam 37 suç
duyurusuyla ilgili bilgi vermedi. En çok bilgi veren
savc›l›k ise Bursa oldu.

Savc›lardan komisyona gelen yan›tlara göre, 69 suç
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11 Piflkinsüt’ün komisyon baflkanl›¤› döneminde ortaya at›lan iflkence
iddialar›na iliflkin “Filistin Ask›s›ndan Fezlekeye, ‹flkencenin Kitab›”
adl› kitab› Ekim ay› bafl›nda yay›nland›.
Mahkumlar›n a¤z›ndan iflkence yöntemlerinin ayr›nt›lar›yla anlat›ld›¤›
kitapta, sorgu için haz›rlanm›fl aynal› odalar (Diyarbak›r, fianl›urfa,
Mardin, Erzurum, Ayd›n), su sistemleri ve vanalar (Erzurum, Elaz›¤,
Erzincan, Batman, Mu¤la), duvara gömülü monte edilmifl vantilatörler
(Ayd›n, Diyarbak›r), duvara gömülü elektrik flalterleri (Diyarbak›r,
Erzurum, Mardin), tabana gömülü ask› yuvalar› (Batman, Erzincan,
‹stanbul Gülsuyu Karakolu), duvardan duvara monte edilmifl demir
boru (fianl›urfa), istenilen voltta elektri¤in al›nabilece¤i donan›m
(Erzurum, Diyarbak›r) görüldü¤ü belirtildi.



duyurusundan 43’üyle ilgili delil yetersizli¤i
gerekçesiyle takipsizlik karar› verildi. 12 suç
duyurusuyla ilgili görevsizlik karar› verilirken, yedi
olayla ilgili soruflturman›n sürdü¤ü belirtildi.
Savc›l›klar, alt› suç duyurusundaki olaylar›n ise
zamanafl›m›na u¤rad›¤›n›, bu nedenle ifllem
yap›lamayaca¤›n› bildirdi.

Komisyonun yapt›¤› suç duyurular›ndan sadece biriyle
ilgili dava aç›ld›. Leyla Özbakar adl› kad›n ‹nsan
Haklar› Komisyonu’na yapt›¤› baflvurusunda 24
Temmuz 2000 tarihinde Bursa Emniyet
Müdürlü¤ü’nde iflkence gördü¤ünü ileri sürdü. Bursa
Cumhuriyet Savc›s› Emin Özler, suç duyurusuyla ilgili
gereken soruflturmay› yapt›¤›n› ve Bursa 3. A¤›r Ceza
Mahkemesi’ne iddialarla ilgili dava aç›ld›¤›n›, davan›n
sürdü¤ünü bildirdi.

Kad›köy Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› Aral›k ay›nda, ‹zmir
Barosu ‹nsan Haklar› Merkezi’nin ‹stanbul Bak›rköy
Kad›n ve Çocuk Tutukevi’ndeki iflkence iddialar›yla
ilgili suç duyurusunda, “ma¤dur adlar›n›n

aç›klanmamas›” nedeniyle takipsizlik karar› verdi.
Takipsizlik karar›yla sonuçlanan süreç flöyle geliflti:

Meclis ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu’nun
1998-2000 y›llar›na iliflkin raporunun Bak›rköy Kad›n
ve Çocuk Tutukevi’ne iliflkin bölümü üzerine ‹zmir
Barosu o tarihlerde görevli Bak›rköy savc›lar› ile
cezaevi savc›, müdür, gardiyan ve adlar› belirlenen 13
jandarma hakk›nda 24 ayr› suç duyurusunda bulundu.
Bak›rköy ‹lçe ‹dare Kurulu da, raporlarda belirtilen 14
ma¤durun ifadesini almadan, sadece adlar› saptanan
san›k 13 jandarman›n savunmas›na dayanarak
“soruflturma izni verilmemesi” karar› ald›. Kurul, di¤er
san›klarla ilgili herhangi bir de¤erlendirme yapmad›.

Bunun üzerine ‹zmir Barosu, ‹stanbul Bölge ‹dare
Mahkemesi’ne baflvurarak Bak›rköy ‹lçe ‹dare
Kurulu’nun karar›na itiraz etti. ‹tiraz› hakl› bulan
mahkeme, 29 May›s günü verdi¤i kararda, kurulun
ald›¤› karar› iptal ederek soruflturma aç›lmas›n› istedi.
Mahkeme karar›nda, Meclis Komisyonu’nun
raporlar›nda “tutuklu 28” diye belirtilen ma¤durun,
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Tarih: 27.07.2001
Say›: 2001/24
Say›n Bülent Ecevit
Baflbakan
T.C. Baflbakanl›k
Ankara
AÇIK MEKTUP
Say›n Baflbakan,
Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›, 25 Temmuz 2001 tarihinde gazetelerde TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu Eski Baflkan›
partinizin Ayd›n Milletvekili Sema Piflkinsüt hakk›nda Baflsavc›l›k taraf›ndan haz›rlanan fezlekeye iliflkin yer alan haberlerden
duydu¤u kayg›y› ifade etmek istemektedir.
Bir insanl›k suçu olan iflkence ve kötü muamelenin devam ediyor olmas› Türkiye’de insan haklar› alan›nda yaflanan en vahim
sorunlar›n bafl›nda gelmektedir. ‹flkence ile mücadelenin en önemli ad›mlar›ndan birisi iflkencenin var oldu¤unu kabul etmek
bir di¤eri ise iflkence ve kötü muamele yapt›¤› iddia edilen kamu görevlileri hakk›nda etkin soruflturma yöntemlerini ve
süreçlerini gelifltirmektir. 
Türkiye’de iflkence ile mücadelede hukuksal alanda yap›lan iyilefltirmeler, iflkence ve kötü muamele sorununa kökten çözüm
getirici önlemleri kapsayan bir iflkence ile mücadele program› çerçevesinde yer almad›¤› için sorunun çözümünde etkin
olmamaktad›r. Yaln›zca T‹HV’nin tesbit edebildi¤i kadar›yla 2001 y›l›n›n ilk alt› ay›nda iflkence ve kötü muameleye maruz
kalan, kald›¤›n› ifade eden kifli say›s› en az 166 kiflidir. Yarg›lama süreçlerine bak›ld›¤›nda ise, soruflturmaya gerek görülmeyen
iddialar›n yan›s›ra uzun y›llara yay›lan mahkeme süreçleri, verilen beraat kararlar›, ceza indirimleri, ceza ertelenmesi
nedenleri ile cayd›r›c› olmaktan uzakt›r. Aksine, iflkence ve kötü muamele yapanlar›n ödüllendirildi¤i ve terfi edittirildi¤ine
iliflkin uygulamalarla karfl› karfl›ya kal›nmaktad›r. Bu uygulamalara iliflkin örnekler T‹HV’nin arflivlerinde mevcuttur. 
‹flkence yapanlar›n cezaland›r›lmas›n›n yerine, iflkenceyi aç›¤a ç›karmak için gayret gösterenlerin u¤rad›¤› bask›lar, iflkencenin
ve iflkence yapanlar›n “dokunulmazl›¤›” konusundaki yarg›lar› da güçlendirmektir. ‹flkencenin önlenmesine iliflkin bir u¤rafl
içinde olan ve iflkence ma¤durlar›n›n isimlerini vermemesi nedeniyle T‹HV’nin yak›n bir geçmiflte maruz kald›¤› yarg› süreci
bu kez, Türkiye’nin yasama organ› olan TBMM içinde kurulmufl olan bir komisyonun asli görevlerinden biri olan denetim
görevini yerine getirmesi sonucu komisyonun eski baflkan› için iflletilmektedir. 
Ankara Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komsiyonu taraf›ndan haz›rlanan iflkence raporlar›n›n
ard›ndan, iflkence suçlular›n› ortaya ç›karmaya çal›flmak yerine; etik anlay›fl çerçevesinde iflkence ma¤durlar›n›n adlar›n›
aç›klamayan Ayd›n Milletvekili Sema Piflkinsüt hakk›nda “suç delillerini yoketmek ve suçun ifllenmesinden sonra failine
yard›m etmek” gibi ak›l almayacak suçlamalarla fezleke haz›rlam›flt›r. Baflsavc›l›¤›n, Sema Piflkinsüt hakk›nda, raporlar›n
kamuoyuna aç›klanmas›ndan yaklafl›k 1,5 y›l sonra fezleke haz›rlamas› da dikkat çekicidir. Bu yaklafl›m, iflkenceyi önleme
konusunda ifade edilen kararl›l›k sözlerini de çürütmektedir. 
Say›n Baflbakan,
Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›, iflkence ile mücadele konusunda yürüttü¤ü çal›flmalar› sürdürmeye kararl›d›r. Bu çerçevede
hükümetinizi, bir an önce iflkence ile mücadele konusunda kararl›, kapsaml› ve uzun erimli bir program› oluflturmaya ve bu
konuda mücadele veren insan haklar› örgütleriyle iflbirli¤i yapmaya davet etmektedir. 
Ayd›n Milletvekili Sema Piflkinsüt yaln›z de¤ildir. Kendisine olan deste¤imizi ve dayan›flmam›z› sürdürece¤iz. 
Sayg›lar›mla,
Yavuz ÖNEN, Baflkan



sevkte jandarmalar›n küfür ve tehditlerine maruz
kald›¤›, adliye nezarethanesinde beklerken aç
b›rak›ld›¤›, kötü muamele gördü¤ü yolundaki
ifadelerine dikkat çekilerek “Olay tarihinde
cezaevinde bulunan ve cezaevine girifl ç›k›fl tarihi
tespit edilen 14 tutuklunun ifadesinin al›nmad›¤›,
sadece san›klar›n ifadesi al›narak iflkence iddias›na
iliflkin delile rastlan›lmad›¤› sonucuyla soruflturma izni
verilmemifltir. Bu nedenle karar eksik incelemeye
dayal›d›r. A‹HM’ce verilen kararlar da dikkate
al›narak, konunun hassasiyeti bak›m›ndan
soruflturman›n derinlefltirilmesi gerekti¤i sonucuna
var›larak, soruflturma izni verilmemesine iliflkin
karar›n yöntem ve yasaya uygun bulunmamas›
nedeniyle soruflturma izin verilmesine karar
verilmifltir” denildi.

Bunun üzerine Kad›köy Cumhuriyet Savc›l›¤›
taraf›ndan yürütülen soruflturmada, Meclis ‹nsan
Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu’ndan ma¤durlar›n
kimlik ve adresleri istendi. Komisyon ise ma¤durlar›n
adlar› savc›l›¤a vermedi. Savc›l›k da “ma¤dur
adlar›n›n aç›klanmamas›” gerekçesiyle takipsizlik
karar› verdi. 

Çeflitli uluslararas› kurulufllar ve sivil toplum örgütleri
ve milletvekilleri de Piflkinsüt hakk›nda aç›lan
soruflturmay› k›nad›. ‹HD taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, Piflkinsüt hakk›nda soruflturma
aç›lmas›n›n Türkiye’de iflkencenin “sistematik”
oldu¤unu gösterdi¤i vurguland›. ‹nsan Haklar› ‹çin
Hukukçular Komitesi yöneticilerinden Robert Varenik
de Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk’e gönderdi¤i iki
sayfal›k mektupta, Piflkinsüt hakk›nda fezleke
haz›rlanmas›ndan derin kayg› duyduklar›n› dile
getirerek, konuflan kiflilerin BM’nin, ‘Cezaevlerinde ya
da Gözalt›ndaki Kiflilerin Korunmas› ‹çin Temel
‹lkeler’inin 33. maddesi gere¤ince korunmak zorunda
olduklar›n› vurgulad›. Varenik, bütün bunlara karfl›n
Piflkinsüt’e yönelik giriflimlerin, iflkenceyle mücadele
eden devlet güçlerinin katk›lar› konusunda soru
iflaretleri do¤uraca¤› uyar›s›nda bulundu.

TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu
taraf›ndan 2000 y›l› fiubat ay›nda ‹stanbul
Gaziosmanpafla Küçükköy Polis Karakolu’na
düzenlenen bask›nda bulunan “Filistin ask›s›” ve
“sopa” nedeniyle aç›lan soruflturma 26 Aral›k günü
sonuçland›. Gaziosmanpafla Cumhuriyet Savc›l›¤›
taraf›ndan yürütülen soruflturmada, karakolda görevli
polislerin “sözkonusu aletleri kullanmad›klar›n› ve
neden orada bulundu¤unu bilmediklerini” söyledikleri
ö¤renildi. Bunun üzerine savc›l›k, komisyondan
ma¤durlar›n ad ve adreslerini istedi. Komisyon ise
“gizlilik” nedeniyle bu iste¤i yan›ts›z b›rakt›. Bunun
üzerine savc›l›k, “aletlerin hangi olayda ve kim
taraf›ndan kullan›ld›¤› saptamad›¤›” gerekçesiyle
takipsizlik karar› verdi. Savc›l›k, bu aletlerin benzer
davalarda, “yan delil” olarak kullan›labilece¤i
gerekçesiyle saklanmas›n› da kararlaflt›rd›.

TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu Baflkanvekili Emre
Kocao¤lu, hiçbir savc›n›n iflkence iddias›n›
kovuflturmak varken, iflkence iddias›n›, insan haklar›
ihlallerini ortaya ç›karan kifliyi kovuflturamayaca¤›n›
belirtti. Mazlum-Der Genel Sekreteri Ömer Ekfli de
konuyla ilgili olarak yapt›¤› aç›klamada, “Bu geliflme,
en baflta, Piflkinsüt’ün flahs›nda, hepimizin potansiyel
iflkence kurban› pozisyonunda görüldü¤ümüzün
ifadesidir. Buna göre, her birimiz bir gün, bir
iflkenceciye yem olabiliriz, ancak ondan hesap
soramay›z” dedi.

Bu arada Piflkinsüt’ten Komisyon Baflkanl›¤›n›
devralan MHP’li Hüseyin Akgül’ün de Piflkinsüt’ün
“suç say›lan” tavr›n› sürdürdü¤ü ortaya ç›kt›.
Akgül’ün, raporlarda “tutuklu” diye bildirilen kiflilerin
isimlerini isteyen savc›lara vermedi¤i, “Raporlarda yer
alan ifade sahiplerine, isimlerinin gizli kalaca¤›
taahhüt edilmifltir. Savc›lar›m›z›n üzerinde durmalar›
gereken esas nokta, ortaya ç›kar›lan iflkence ve kötü
muamele olaylar›nda, bu iddia sahiplerinin
kimliklerinden ziyade, ifllendi¤i iddia edilen suçun
niteli¤i olmal›d›r. Üzerinde durulmas› gereken bir
di¤er nokta ise, iflkence ve kötü muamele suçu ile
hüküm giyen kimselerin hapis yatmamas›d›r.” yan›t›na
ra¤men hakk›nda bafllang›çta herhangi bir ifllem
yap›lmad›. 

Ancak ‹zmir Cumhuriyet Savc›l›¤›, Aral›k ay› sonunda
Sema Piflkinsüt ve Komisyon Baflkan› Hüseyin Akgül
hakk›nda dokunulmazl›klar›n›n kald›r›lmas› için
fezleke haz›rlad›. Fezlekeler Baflbakanl›k taraf›ndan
TBMM Baflkanl›¤›’na ulaflt›r›ld›. Fezlekeler halen
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda bulunuyor.
‹zmir Cumhuriyet Savc›l›¤›’n›n MHP Milletvekili
Hüseyin Akgül ve DSP Milletvekili Sema Piflkinsüt
hakk›nda “iflkence gördüklerini komisyona aç›klayan
kiflilerin aç›k kimliklerini savc›l›klara bildirmedikleri
gerekçesiyle” açt›¤› soruflturma nedeniyle haz›rlanan
fezlekelerde milletvekillerinin TCY’nin “görevi kötüye
kullanma” suçuna iliflkin 230/1. maddesi uyar›nca
yarg›lanabilmesi için dokunulmazl›klar›n›n
kald›r›lmas› istendi.

Avrupa ‹flkenceyi Önleme Komitesi Raporlar›

Türkiye, Ocak ay›nda Avrupa ‹flkencenin ve
Gayr›insani veya Küçültücü Ceza ya da Muamelenin
Önlenmesi Komitesi’nin (A‹ÖK) 16-24 Temmuz 2000
tarihindeki Türkiye ziyaretine iliflkin raporunun
(raporda, hükümetin F tipi cezaevleri politikas›n›
destekleyen ifadelere yer veriliyor) yay›mlanmas›na
izin verdi. D›fliflleri Bakanl›¤›’ndan yap›lan
aç›klamada, raporun, Türkiye’nin bu rapora iliflkin
görüflleriyle birlikte yay›mland›¤› belirtildi.
Aç›klamada hükümetin, A‹ÖK’nin 27 fiubat-3 Mart
1999 tarihleri aras›nda yapt›¤› Türkiye ziyaretiyle ilgili
raporun da yay›mlanmas›na izin verdi¤i hat›rlat›ld›.
Aç›klamada, A‹ÖK raporlar›n›n Avrupa ‹flkencenin ve
Gayr›insani veya Küçültücü Ceza ya da Muamelenin
Önlenmesi Sözleflmesi’nin 11. maddesi uyar›nca gizli
oldu¤una dikkat çekildi.  
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A‹ÖK heyeti, 1999 y›l›ndaki Türkiye ziyaretinde,
tutuklu ve hükümlülere yap›lan muameleyi
de¤erlendirmiflti. Bu amaçla ‹stanbul ve ‹zmir’deki
gözalt› merkezlerini ziyaret eden heyet üyeleri ‹mral›
adas›nda da Abdullah Öcalan’›n durumunu
incelemiflti. Heyetin ilk gözlemleri, ziyaretten hemen
sonra, 4 May›s 1999 tarihinde Türk makamlar›n›n
talebiyle yay›mland›. A‹ÖK heyetinin 16-24 Temmuz
2000 tarihleri aras›ndaki ziyaretin temel amaçlar›
aras›nda ise ‘ceza ve tutukevlerinde daha küçük
yaflam ünitelerinin oluflturulmas› yolundaki ad›mlar›
ve özelikle F tipi cezaevi projesini incelemek’ yer
al›yordu. 

Kas›m ay›nda ise, A‹ÖK’nin 1990 ve 1996 y›llar›
aras›nda yapt›¤› ziyaretler üzerine haz›rlanan
raporlar›n aç›klanmas›na izin verildi. A‹ÖK taraf›ndan
haz›rlanan yedi rapor ve Türkiye’nin bu raporlara
verdi¤i yan›tlar 2002 y›l› bafllar›nda kamuoyuna
aç›klanacak. Avrupa Konseyi ülkelerinin cezaevi ve
karakollar›n› haber vermeden denetleyen A‹ÖK,
raporlar›n› Avrupa Konseyi’nin karar organ› Bakanlar
Komitesi’ne sunuyor. ‹lgili ülkenin onay vermesi
halinde, yan›tlar ve rapor kamuoyuna resmen
aç›klanabiliyor. 

Uluslararas› Af Örgütü

Uluslararas› Af Örgütü’nün 2000 y›l› ‹flkence Raporu,
12 Nisan günü aç›kland›. Raporda, aralar›nda
Türkiye’nin de bulundu¤u 76 ülkede iflkencenin
sürdü¤ü belirtildi. Elektrikli cop, göz yaflart›c› gaz gibi
“öz savunma” araçlar›n›n iflkence amac›yla
kullan›ld›¤› vurgulanan raporda, bu aletlerin baflta
Almanya ve ABD olmak üzere dünyada 170 firma
taraf›ndan üretildi¤i aç›kland›. Rapora göre, ABD’de
97, Almanya’da da 30 firma bu aletleri üretiyor. 

Demokratik Sosyalizm Partisi de, Alman
Parlamentosu’nda verdi¤i soru önergesi ile bu tür
aletlerin “hangi amaçlarla kullan›ld›¤›n›n ve flimdiye
kadar bunlar›n kaç çeflidinin ihraç edildi¤ininin”
aç›klanmas›n› istedi. Hükümet ad›na soru önergesine
verilen yan›tta “1997 y›l› Nisan ay›ndan itibaren
bireysel korunma ve hayvanlar›n bay›lt›lmas› amac›yla
588.704 Alman Mark› tutar›nda 64 tür arac›n ihraç
edilmesine izin verildi¤i” belirtildi. 

Aralar›nda Türkiye’nin de bulundu¤u toplam 23
ülkeye bu aletlerin sat›ld›¤› aç›klanan yan›tta, Alman
hükümetinin “bu aletlerin iflkence amac›yla
kullan›ld›¤›na dair herhangi bir ipucu ve bilgi
bulamad›¤›” öne sürüldü. 

Uluslararas› Af Örgütü, “Türkiye’de iflkence
yapanlar›n yarg›lanmalar›n› ve ceza almalar›n›
engelleyen yasal düzenlemelerin de¤ifltirilmesi için”
Aral›k ay›nda kampanya bafllatt›. Uluslararas› Af
Örgütü taraf›ndan haz›rlanan raporda, Türk yetkililerin
iflkence iddialar›n› soruflturmadaki baflar›s›zl›klar›n›n,
yaln›zca iflkencecilerin cezas›z kalmalar›na yol
açmakla kalmay›p ayn› zamanda “iflkence alt›nda

al›nan ifadeler nedeniyle” ma¤durlar›n adil olmayan
biçimde yarg›lanmalar›na, baz› olaylarda da adaletin
“yanl›fl tecelli etmesine” katk›da bulundu¤u
vurguland›. 

Türk hükümetinden “‹nsan haklar› ihlallerinden
sorumlu olanlar›n, bu konuda emir verenler de dahil
yarg› önüne ç›kar›lmas›, BM ‹flkence Özel
Raportörü’nün Türkiye’yi ziyaretinin ard›ndan
önerdi¤i üzere; iflkence ve kötü muamele nedeniyle
yarg›ya sevk edilen kamu görevlilerinin
yarg›lanmalar›n› h›zland›rmas›” istenen raporda,
cezalar›n da suçun a¤›rl›¤›yla orant›l› olmas› istendi.

‹flkence Aletleri

Uluslararas› Af Örgütü’nün iflkence aleti üreten
firmalar aras›nda gösterdi¤i ABD’li CCS adl› firman›n
Türkiye temsilcili¤ini, EHS Elektronik Haberleflme
Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin yürüttü¤ü ortaya
ç›kt›. fiirketin ortaklar› aras›nda 12 Eylül döneminin
Emniyet Genel Müdürü Fahri Görgülü ile Fahrettin
Otluo¤lu, Ali Demira¤ ve Sevin Türe adl› kifliler
bulunuyor. 

Casusluk araçlar›, elektroflok aletleri, ayaklanma
kontrolünde kullan›lan araçlar üreten firma,
Uluslararas› Af Örgütü’nün iflkenceye karfl› yürüttü¤ü
kampanya çerçevesinde ad›n› aç›klad›¤› “170 iflkence
aleti üreticisi” aras›nda yeral›yor. 

TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu üyesi FP
Milletvekili Mehmet Bekaro¤lu, Baflbakan Bülent
Ecevit’in yan›tlamas› istemiyle TBMM Baflkanl›¤›’na
verdi¤i soru önergesinde “Hükümet, bir yandan
‘Türkiye’de iflkence yok, biz iflkenceye karfl›y›z’
derken, bir yandan da iflkence aletleri say›labilecek
malzemeleri gerçekten ithal ediyorsa, bu durum,
ülkemizi demokratik ülkeler nezdinde küçük
düflürece¤i gibi, adil devlet anlay›fl›n› da
zedeleyecektir” dedi. Bekaro¤lu, Ecevit’e flu sorular›
yöneltti: 

* Emniyet Genel Müdürlü¤ü, M‹T ve Jandarma Genel
Komutanl›¤›’n›n ad› geçen flirketten veya Türkiye
distribütörü olan flirketten herhangi bir malzeme al›m›
olmufl mudur? 

* Al›nm›fl ise bu al›mlar, ihale sonucunda m›
gerçekleflti? 

* Bir ihale sonucunda yap›lm›fl ise bu ihaleye baflka
hangi flirketler kat›lm›flt›r? 

* E¤er ilgili al›m, bir ihale olmadan yap›lm›fl ise,
bunun resmi prosedürü nas›l gerçekleflmifltir? 

* ‹lgili flirketten al›mlar hangi tarihlerde ve kaç defa
olarak gerçekleflmifltir? 

* ‹lgili flirketten al›nan malzemelerin, çeflitleri ve birim
fiyatlar› nedir? 

* Bu malzemeler hangi alanlarda kullan›lmaktad›r? 
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* ‹lgili kurum ve kurulufllar ad› geçen flirkete veya
flirketlere bu malzemeler için toplam ne kadar ödeme
yapm›flt›r? 

* Bu tür malzemelerin al›nd›¤› baflka flirketler var
m›d›r? 

* Varsa isimleri ve birinci derecede yöneticileri
kimlerdir? 

* CCS isimli ABD’li firman›n Türkiye distribütörü, EHS
Ticaret Afi’nin sahibinin veya yetkilisinin Emniyet eski
Genel Müdürü Fahri Görgülü oldu¤u iddia
olunmaktad›r. Bu iddia do¤ru mudur? 

* Fahri Görgülü’nün ad› geçen flirketle herhangi bir
iliflkisi bulunmakta m›d›r?

Fahri Görgülü ise 30 Mart günü yapt›¤› aç›klamada,
bu flirketle iliflkilerini kestiklerini aç›klad›. Görgülü,
CCS’nin, kamu kurumlar›na ürün satmak amac›yla
EHS ile iliflkiye geçti¤ini ancak CCS’nin sahiplerini
“güvenilir bulmad›klar› ve uygun çal›flma ortam›
sa¤lanamad›¤›” için iliflkilerini kestiklerini bildirdi.
fiirketlerinin 7 y›ldan yana pasif durumda oldu¤unu
öne süren Görgülü, CCS’nin Türkiye’de baflka
flirketlerle irtibata geçti¤ini ve flu anda biri Ankara
di¤eri ‹stanbul’da bulunan iki flirketle birlikte
çal›flt›¤›n› aç›klad›.

Nazl› Top

The Washington Post gazetesinde 21 May›s günü
yay›nlanan bir haber, iflkence olgusunun Türkiye’de
de bas›n›n gündeme gelmesini sa¤lad›. The
Washington Post’un d›fl haberler sayfas›nda verilen
haberde, gözalt›nda iflkence gören ve tecavüze
u¤rayan Nazl› Top adl› kad›n›n yaflad›klar› yer ald›.
Haberde, 10-11 Haziran 2000 tarihinde düzenlenen
“Gözalt›nda Cinsel Taciz ve Tecavüze Hay›r
Kurultay›”nda yaflad›klar›n› anlatan Nazl› Top’un bu
nedenle yarg›land›¤› da belirtildi. Bu haber 24 May›s
günü TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu
toplant›s›nda gündeme geldi. Toplant›da “iddia”n›n
araflt›r›lmas›na karar verildi.

Bugüne kadar iflkence konusunda resmi görüfle ba¤l›
kalan bas›n yay›n organlar› da, The Washington Post
gazetesinin haberinden sonra bir “iflkence” haberine
yer verdiler. Nazl› Top, Fatih Altayl›’n›n Kanal D’de
yay›nlanan “Teke Tek” program›na kat›larak
yaflad›klar›n› anlatt›. Ard›ndan 31 May›s günü de
Hürriyet gazetesi haberi birinci sayfadan “Nazl›
Hemflire’nin müthifl zaferi” bafll›¤›yla yay›nlad›.
Haberde, Nazl› Top’un yaflad›klar›, polislerin beraat
etmesi ve Top’un kurultaydaki konuflmas› nedeniyle
yarg›lanmas› anlat›ld›.

Nazl› Top, 1 Haziran günü Meclis ‹nsan Haklar›n›
‹nceleme Komisyonu’nun ANAP Milletvekili Emre
Kocao¤lu baflkanl›¤›ndaki alt komisyon üyelerine
yaflad›klar›n› anlatt›.

Kocao¤lu, “Gazetede ç›kan haber ihbar kabul

edilmifltir. Bu yüzden ‹nsan Haklar› Komisyonu bizi,
yani bir alt komisyonu görevlendirdi. Nazl› Han›m’›n
iddialar› bizi ilgilendirmiyor. Bizi, flikáyetlerini dile
getirdi¤i için yarg›land›¤› ilgilendiriyor. Davay›
etkileme gibi bir amac›m›z yok. Bir insan›n bafl›na
gelenleri anlatt›¤› için yarg›lanmamas› gerekir. Bu
yüzden bizim amac›m›z bu konunun ‹nsan Haklar›
Kurulu’na gelmesini sa¤lamak. 4 kifliden oluflan bir
ekip olarak bir rapor haz›rlanacak. Daha sonra bu
rapor incelenecek. E¤er kabul edilirse bu dosya ‹nsan
Haklar› Komisyonu’na gidecek.” dedi.

“Gözalt›nda Cinsel Taciz ve Tecavüze Hay›r
Kurultay›”

‹stanbul’da 10-11 Haziran 2000 tarihinde düzenlenen
“Gözalt›nda Cinsel Taciz ve Tecavüze Hay›r
Kurultay›”nda yapt›klar› konuflmalarda “güvenlik
güçlerine hakaret ettikleri” ileri sürülen 18’i kad›n 19
san›k hakk›nda “orduya hakaret ettikleri” iddias›yla
aç›lan dava, 21 Mart günü Beyo¤lu 1. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde bafllad›. 

Duruflmada, Avukat Fatma Karakafl, gazeteci Sultan
Seçik, Derya Engin, Nazl› Top, Cemile Güçlü, Nahide
K›l›ç ve Zeynep Ovao¤lu savunmalar›n› yapt›lar. Nazl›
Top, 1992 y›l›nda 3 ayl›k hamileyken gözalt›nda
tecavüze u¤rad›¤›n› belirterek “Yaflad›klar›m› baflkalar›
yaflamas›n diye anlatt›m. Yarg›lanmas› gereken,
gözalt›nda devleti temsil eden ve yetkilerini kötüye
kullanan polislerdir.” dedi. ‹ddianamenin
araflt›r›lmadan haz›rland›¤›n› vurgulayan avukat Eren
Keskin, kurultayda konufltu¤u iddias›yla yarg›lanan
Fatma Deniz Polattafl’›n iki buçuk y›ld›r cezaevinde
oldu¤unu hat›rlatt›. Mahkeme heyeti, di¤er san›klar›n
dava konusu konuflmalar›n›n eklenmesi için dosyan›n
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na gönderilmesine karar verdi. 

21 Haziran günü yap›lan duruflmada ifade veren
Avukat Gülizar Tuncer, iddianamenin sadece
konuflmalara dayand›¤›n› belirterek “‹zin alarak
gerçeklefltirdi¤imiz kurultayda her fley yasalara uygun
olarak yap›ld›. Yap›lan iflkenceyi anlatmak suç
say›l›yorsa, yapaca¤›m›z hiçbir fley yok” dedi.
San›klardan avukat Fatma Karakafl da soruflturma
aflamas›nda san›klar›n ifadesinin al›nmamas›n›n
hukuka ayk›r› oldu¤una dikkat çekti. 

Davada, Ümran Yurdakul, Özgül Han, Gülizar
Tuncer, Suna Aras, Duygu Ayd›n, Tülay Ça¤lar, Berrin
Tafl, Nazl› Top, Fatma Karakafl, Nahide K›l›ç, Fatma
Kara, Safiye Top, Zeynep Ovao¤lu, Temim
Salmano¤lu (Polattafl’la birlikte iflkence gören N.C.
Samano¤lu’nun babas›), Cemile Güçlü, Sultan Seçik,
Derya Engin, Fatma Deniz Polattafl ve Songül Y›ld›z,
TCY’nin 159. maddesi uyar›nca yarg›lan›yor.

Dava nedeniyle 23 Mart günü ‹HD ‹stanbul
fiubesi’nde düzenlenen bas›n toplant›s›na kat›lan
Uluslararas› Af Örgütü temsilcisi Barbara Neppert,
taciz ve tecavüz ma¤durlar› ile avukatlar›n
yarg›lanmalar›na anlam veremediklerini belirterek,
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Nazl› Hemflire’nin müthifl zaferi (Hürriyet/31 May›s 2001)

Nazl› Hemflire 9 y›l önce ‘kazara’ gözalt›na al›nd›, hamileydi. Derdini anlatamad›, tecavüze u¤rad›. Rapor almas›na ra¤men
iflkenceciler beraat etti. Üstelik, ‘iflkence gördüm’ dedi¤i için hakk›nda dava aç›ld›. TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu, Nazl›
Hemflire, Washington Post Gazetesi’ne konu olunca olay› araflt›rmaya bafllad›. 

Hemflire Nazl› Top, flu anda 32 yafl›nda. Onu di¤erlerinden ay›ran özelli¤iyse, hiçbir kad›n›n bafl›na gelmesi istenmeyecek ac›
bir olgu: Tecavüz... Üstelik tecavüz gözalt›ndayken yaflanm›flt›. Ac›, ac› oldu¤u kadar müthifl bir mücadele de bafllad› bu
kábusla. 

Nazl› Hemflire, 1992’den bu yana sürdürdü¤ü mücadelesinde sonunda müthifl bir zafer elde etti. Kimli¤ini hiç gizlemeyen,
mücadelesini hep kamuoyunun önünde sürdüren Nazl› Hemflire, önce uluslararas› kongrelerde yer buldu kendine,
televizyonlarda programlara ç›kt›; ard›ndan dünyan›n en sayg›n gazetelerinden Washington Post’un sayfalar›na, son olarak da
TBMM’nin gündemine oturdu. 

10 Günlük Gözalt› 

Nazl› Hemflire, 27 Nisan 1992’de, çal›flt›¤› hastaneden evine giderken, bir eylem nedeniyle bölgede bulunan polislerce
tesadüfen gözalt›na al›nd› ve 10 gün ‹stanbul Terörle Mücadele fiube Müdürlü¤ü’nde gözalt›nda kald›. Bu süre içinde
kendisine, üstelik 3 ayl›k hamile olmas›na karfl›n, çeflitli iflkenceler yap›ld›. 

Teke Tek’e de Ç›kt› 

Nazl› Hemflire, iki hafta önce Kanal D’de yay›nlanan Fatih Altayl›’n›n “Cinsel taciz” Teke Tek program›na kat›larak, bafl›ndan
geçenleri anlatt›. Top, program›n di¤er izleyicilerini ve ekran bafl›ndaki milyonlar› dehflete düflüren öyküsünü anlatt›ktan
sonra, “Tecavüze u¤rad›¤›m zaman karn›mda olan bebe¤im, flimdi 9 yafl›nda. O¤luma bak›nca, yaflad›¤›m kötü günleri
an›ms›yor, onun ve benim hayata ba¤l›l›¤›m›zdan k›vanç duyuyorum” dedi. 

Hamileyim dedim, copla tecavüz ettiler 

Nazl› Hemflire, bafl›ndan geçen olaylar›, ‹stanbul’da 12 Haziran 2000 günü, Muammer Kara Tiyatrosu’nda, Gözalt›nda Cinsel
Taciz ve Tecavüze Karfl› Giriflim Platformu’nca düzenlenen uluslararas› kurultayda flöyle anlatt›: “Orada, kimli¤ime,
mesle¤ime ve cinsime sald›r› yap›ld›. Filistin ask›s›na al›nd›m, her çeflit iflkenceye maruz kald›m. En sonunda da, ‘Hamileyim’
dememe ra¤men, copla tecavüze u¤rad›m. Bu, 10 gün boyunca devam etti. Ç›kar›ld›¤›m DGM’de serbest b›rak›ld›m.
Uluslararas› Af Örgütü’ne, Bak›rköy Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundum. 5 günlük iflkence raporu ald›m.
Ama, bana tecavüz eden polisler beraat etti. Hatta, duruflmaya bile gelmediler. Davam ortada kald›. Hukuksal olarak bir
kazanç elde edemedim, ama toplumsal kazan›m›m oldu.” 

Ma¤durdu san›k oldu 

Gözalt›nda cinsel tacizin tart›fl›ld›¤› ‘Tecavüz Kurultay›’nda konuflan Nazl› Top, Sultan Seçik, Zeynep Ovao¤lu, Cemile Güçlü
ve Derya Engin 6’flar y›l ile 30’ar y›l aras›nda a¤›r hapis istemiyle Beyo¤lu 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yarg›lan›yorlar.
Suçlar›ysa; konuflmalar›nda, cumhuriyetin, devletin askeri ve emniyet muhafaza kuvvetlerinin, adliyenin manevi flahsiyetini
alenen tahkir ve tezyif etmek. 

Kad›nlar›n Onuru 

San›klar, 21 Mart’taki duruflmada, “Yarg›lanan de¤il, yarg›layan olmas› gereken kad›nlar›n, AB’ye giriflin tart›fl›ld›¤›, demokrasi
söylemlerinin havada uçufltu¤u bir ortamda, tecavüzcüleri teflhir ettikleri için, cezaland›r›lmaya çal›flmalar› iflkencenin
devletin sistematik bir politikas› oldu¤unu göstermiyor mu?” diye konufltular. San›klar›n avukat›, ‹nsan Haklar› Derne¤i
‹stanbul fiubesi Baflkan› Eren Keskin ise, “‹flkence bir devlet politikas› ve sorgu yöntemidir. Bu dava da, iflkence görenlere,
‘‹flkenceyi aç›klamay›n, devleti suçlamay›n’ tehdididir. Bu dava, kad›nlar›n, Türkiye ve dünyadaki fliddete karfl› mücadelesi
olacakt›r” diye konufltu. 

Washington Post’ta ç›k›nca TBMM harekete geçti 

Nazl› Hemflire’nin dram› geçti¤imiz günlerde de dünyan›n en sayg›n gazetelerinden Washington Post Gazetesi’nde yer ald›.
Burada yay›nlanan yaz› da TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu’nu harekete geçirdi. 

‹flkenceciler hakk›nda de¤il, “Uluslararas› Tecavüz Kurultay›”nda, gözalt›nda iflkence gördüklerini ve tecavüze u¤rad›klar›n›
anlatan kad›nlar hakk›nda dava aç›lm›flt›. 

Komisyon, bu konuda bir alt komisyon kurulmadan önce bir milletvekilinin olayla ilgili araflt›rma yapmas›n› istedi. ANAP
‹stanbul Milletvekili Emre Kocao¤lu ‹stanbul’a giderek, haklar›nda dava aç›lan kad›nlar›n avukatlar›yla görüfltü. Kocao¤lu,
‹stanbul ‹nsan Haklar› Kurulu’nu da ziyaret ederek, bu olayla ilgili olarak kendilerine bir baflvuru yap›l›p yap›lmad›¤›n› sordu.
Kurul’a bu konuda bir flikayet gelmedi¤i belirtildi. 

Tecavüze u¤rad›klar›n› iddia eden kad›nlardan 5’inin dosyas›n›n DGM’ye sevk edildi¤i ortaya ç›kt›. Dava aç›lan ma¤dur
kad›nlardan birinin ise toplant›ya hiç kat›lmad›¤›, o s›rada cezaevinde tutuklu oldu¤u belirlendi. 

Kocao¤lu, tecavüze u¤rad›klar›n› iddia eden kad›nlar›n avukatlar›ndan hem iddialar›, hem de dava dosyas›n› edinmek istedi.
Bu konunun Kurul’a götürülmesi gerekti¤ini de dile getirdi. 

Kocao¤lu, temaslar›n› tamamlad›ktan sonra komisyona bir ön rapor sunacak. Bu olayla ilgili bilgileri toplayacak olan
Kocao¤lu, komisyonun bu konuda bir alt komisyon kurmas›n› ve yerinde inceleme yapmas›n› isteyecek. TBMM, gecikmeli de
olsa bu olay için inisiyatif kullanmaya bafllayacak.



“Kad›nlar kongrede, sadece bafllar›na gelenleri anlatt›.
Böyle bir davan›n aç›lmas› bizde iflkence
ma¤durlar›na gözda¤› verilmek istendi¤i izlenimini
b›rak›yor. Ma¤durlar›n de¤il, iflkencecilerin
yarg›lanmas› gerekiyor. Af Örgütü, resmi
makamlardan bu davan›n düflürülmesini,
kapat›lmas›n› talep etti” dedi. 

Davan›n iflkenceye karfl› mücadelede bir tehdit olarak
kullan›ld›¤›n› belirten ‹HD ‹stanbul fiube Baflkan› Eren
Keskin de, konuflmalar›n ihbar kabul edilmesi
gerekirken ma¤durlara dava aç›ld›¤›na dikkat çekti. 

Kurultaya kat›lan befl kad›n›n “konuflmalar›nda
bölücülük propagandas›” yapt›klar› iddias›yla
yarg›lanmas›na da 28 Haziran günü ‹stanbul DGM’de
baflland›. Duruflmada savunmalar›n› yapan san›klar,
konuflmalar›nda Türkiye’de yaflanan iflkence ve
tecavüz olaylar›n› anlatt›klar›n› belirttiler. Dava halen
sürüyor.

‹ddianamede, avukat Fatma Karakafl, Emekçi Kad›nlar
Birli¤i temsilcisi Nahide K›l›ç, gazeteci Zeynep
Ovayolu, Fatma Kara ve iflkence ma¤duru Kamile
Çi¤ci’nin, TCY’nin 312 ve Terörle Mücadele
Yasas›’n›n 8. maddesi uyar›nca cezaland›r›lmas›
isteniyor. 

Diyarbak›r Barosu Kad›n Komisyonu taraf›ndan 25
fiubat günü düzenlenen “Yaflamda ve Hukukta Kad›n”
konulu panelde konuflan Komisyon Baflkan› Avukat
Meral Dan›fl, 2000 y›l›nda gözalt›nda cinsel taciz ve
tecavüze u¤rayan 123 kad›n›n baflvurdu¤unu bildirdi.
Dan›fl konuflmas›nda flu bilgileri verdi:

“123 baflvurudan 47’si tecavüze, 73’ü cinsel tacize
u¤ram›fl. Bu suçu iflleyenlerin 97’si polis, 24’ü asker
ve itirafç›. Bu kad›nlardan 93’ü Kürt, 24’ü Türk, 4’ü
Romen, biri Alman, biri de Pomak. Gözalt›nda
tecavüze ve cinsel tacize u¤rayan kad›nlardan 14’ü
adli, 107’si siyasi nedenlerden dolay› gözalt›na
al›nm›fl.” 

Dan›fl, taciz ve tecavüz vakalar›na iliflkin olarak halen
A‹HM’de 24 davan›n bulundu¤una dikkat çekti.
Savc›l›klarda 46 vakan›n soruflturmas›n›n sürdü¤ünü
belirten Dan›fl, gözalt›nda cinsel tacize u¤rad›ktan
sonra savc›l›klar›n hiçbir ifllem yapmad›¤› kad›n
say›s›n›n ise 16 oldu¤unu kaydetti.

1997 y›l›nda kurulan “Gözalt›nda Cinsel Tecavüze
Karfl› Hukuki Yard›m Bürosu” da 2000 y›l› “Devlet
Kaynakl› Cinsel fiiddet Raporu”nu Mart ay›nda
aç›klad›. Raporda; Büro’ya faaliyete bafllad›¤› tarihten
bu yana 132, 2000 y›l› içinde de 18 baflvuru yap›ld›¤›
belirtildi. Ma¤durlar›n büyük bölümünün
cezaevlerinde oldu¤u ifade edilen raporda, Türk
hukuk sisteminde kad›na yönelik fliddete karfl› hukuki
hiçbir yapt›r›m olmad›¤› anlat›ld›.

Dr. 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” gerekçesiyle Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas
Kurulu Baflkan› Dr. Nur Birgen hakk›nda aç›lan dava,
7 Aral›k 2000 tarihinde Beyo¤lu 9. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde sonuçland›. Duruflmada, savunma
yapan Birgen’in avukat› Mehmet Fuat Mehmeto¤lu,
flikayetçi gençlerin muayeneye toplu halde
getirildi¤ini ve sadece kollar›n› gösterdikleri için toplu
rapor düzenlendi¤ini ileri sürdü. 

Daha sonra karar›n› aç›klayan mahkeme, Birgen’e 3
ay hapis cezas› verdi. Bu ceza 1 milyon lira para
cezas›na çevrildi ve ertelendi. 

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 onaylanm›flt›. TTB’nin 31
May›s 1998 tarihinde ald›¤› karar› 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›. TTB, cezay› uygulamayan
Adalet Bakanl›¤› karar›na karfl› iptal davas› açm›fl,
Ankara 9. ‹dare Mahkemesi TTB’nin itiraz›n› yerinde
bularak atama karar›n› iptal etmiflti. Ancak, 1999
y›l›nda ç›kan Memur Sicil Aff› yasas› ile Birgen’e
verilen meslekten men cezas› ortadan kalkt›. 

TTB Merkez Konseyi’nin Nur Birgen’in görevden
al›nmas› karar›n›n uygulanmas› istemiyle Adli T›p
Kurumu’na verdi¤i dilekçede Nur Birgen’e “Neo
Mengele” diyerek hakaret etti¤i iddias›yla Dr. Cem
Cemal ‹flyapan hakk›nda aç›lan dava da Fatih 1.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde sürüyor.

Prof.Dr. fiebnem Korur Fincanc›

fiubat ay›nda iflkence konusunda yaflanan en önemli
geliflmelerden biri, Adli T›p 1. ‹htisas Kurulu üyesi
Prof. Dr. fiebnem Korur Fincanc›’n›n bu görevinden
al›nmas› oldu.

‹nsan haklar› ihlallerine ve iflkenceye karfl› ald›¤›
tutum nedeniyle tan›nan ‹stanbul Üniversitesi T›p
Fakültesi Adli T›p Ana Bilim Dal› Baflkan› Prof. Dr.
fiebnem Korur Fincanc›, 8 fiubat günü Adli T›p 1.
‹htisas Kurulu üyeli¤i görevinden Adalet Bakanl›¤›
karar›yla al›nd›. 

‹stanbul Valisi Erol Çak›r, Limter ‹fl Sendikas› E¤itim
Uzman› Süleyman Yeter’in gözalt›nda iflkence sonucu
öldürüldü¤ünü belgeleyen Adli T›p Raporu’nu
imzalayan Fincanc› hakk›nda “yasad›fl› örgüt üyelerini
korudu¤u” iddias›yla suç duyurusunda bulunmufltu.
Fincanc› da, bunun üzerine Vali Çak›r aleyhine
tazminat davas› açm›flt›. Davan›n 9 Kas›m 2000
tarihinde yap›lan duruflmas›nda mahkeme görevsizlik
karar› vermiflti. 

Prof. Dr. Fincanc›, görevden al›nmas›n› flöyle
de¤erlendirdi:

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2001 ‹flkence ve Kötü Muamele

190 Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›



“Bizler bu göreve süresiz olarak atan›yoruz. Ancak
her y›l Bakanl›k, rektörlüklere, atanan kiflilerin
görevde kal›p kalmamalar›n› sorar. Rektörler de
olumlu ya da olumsuz yan›t bildirir. Rektörlüklerin bu
kararlar›n› Bakanl›klar da de¤erlendirilir. Onlar da,
görevde kal›p kalmamalar›na karar verirler. Benimle
ilgili olarak da, 1 y›ll›k görevimin dolmas› üzerine
yaklafl›k 4 ay önce rektörlük taraf›ndan bana bir yaz›
iletildi ve görevime son verilece¤i bana bildirildi. Ben
de durumu Kurum’a bildirdim ve gerekçesinin
aç›klanmas›n› istedim. Ancak geçen süre içinde bana
herhangi bir gerekçe sunulmad›. Bu ülkede bir vali
aleyhine dava açmak pek görüldük bir durum de¤il.
Ben hakk›m› arad›m, ar›yorum. Hak aramak da pek
hofl karfl›lanm›yor. Benim bu yaflad›klar›m›n, görevden
al›nmamda etkisi oldu¤unu düflünüyorum. Ancak
karar hala bana tebli¤ edilmedi¤i için gerekçesini
bilmiyorum. Ben 1996’da da benzer flekilde görevden
al›nm›flt›m. O dönem beni görevden alan Adalet
Bakan› ve Baflbakan aleyhine Dan›fltay’a dava açt›m.
Davay› kazand›m ve görevime iade edildim. fiimdi bu
yaz›flmalar›n tamamlanmas›n›n ard›ndan, görevime
iade edilmem için yeniden dava açaca¤›m.”

Adli T›p Uzmanlar› Derne¤i Baflkanl›¤›n› da yürüten
Prof. Dr. Fincanc›, BM taraf›ndan kabul edilen ve
bas›lmak üzere olan ‹flkence ve Di¤er Zalimane Gayri
‹nsani Afla¤›lay›c› Ceza ve Davran›fllar›n Etkin
Dokümantasyonu ve Araflt›rmas› ‹çin El Kitab›-‹stanbul
Protokolü’nün yaz›m›n› üstlenen iflkencenin fizik
bulgular› ile ilgili çal›flma grubu içinde yer al›yor.

‹HD ‹stanbul fiube Baflkan› Eren Keskin de,
Fincanc›’n›n görevinden al›nmas›n›n “iflkencenin
sistematik oldu¤unu” gösterdi¤ini belirtti. Keskin,
Fincanc›’n›n iflkencenin belgelenmesindeki cesur tavr›
nedeni ile “tepki çekti¤ini” belirtti ve görevden alma
karar›n›, “iflkencecilere verilmifl bir ödül” olarak
de¤erlendirdi. 

Prof. Dr. fiebnem Korur Fincanc› hakk›nda Milliyet
gazetesinin 13 Nisan 2000 tarihli say›s›nda
yay›mlanan “Rapor Namlunun Ucunda” bafll›kl›
röportaj› nedeniyle Adli T›p Kurumu Baflkanl›¤›
“araflt›rma” bafllatt›. fiebnem Korur Fincanc› hakk›nda
söz konusu röportajda “polise hakaret etti¤i”
iddias›yla TCY’nin 159. maddesi uyar›nca aç›ld›.
Dava 6 fiubat günü ‹stanbul Bak›rköy 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde bafllad›.

Haks›z Gözalt›na Tazminat

23 Nisan 1998 tarihinde ‹stanbul Okmeydan›’nda
“flüpheli” oldu¤u gerekçesiyle gözalt›na al›nan avukat
Metin ‹riz, ‹çiflleri Bakanl›¤› aleyhine açt›¤› tazminat
davas›n› kazand›. Beyo¤lu 2. A¤›r Ceza Mahkemesi,
20 Nisan 2000 tarihinde verdi¤i kararda, bakanl›¤›
100 milyon lira tazminat ödemeye mahkum etti.

‹riz’in verdi¤i bilgiye göre olay flöyle geliflti: 

“Saat 21.00 s›ralar›nda Okmeydan›’nda evine

giderken, polisler taraf›ndan durdurulan Metin ‹riz,
avukat kimli¤ini gösterdi. ‹riz, üzerinin ve çantas›n›n
aranmas›na ise ‘mahkeme karar›’ gerekti¤ini belirterek
izin vermedi. Kimli¤ini gösterdi¤i halde ‘flüpheli’
durumundan kurtulamayan ‹riz, Örnektepe
Karakolu’na götürüldü. Yakalama tutana¤›
haz›rlanmadan gözalt›na al›nan ‹riz’in çantas›,
dosyalar› karakolda arand›. ‹riz’in itirazlar›na ra¤men
yap›lan bu araman›n sonucunda tutanak tutulmad›.
‹riz, savc›n›n ‘GBT’sinde (Genel Bilgi Taramas›) bir
fley yoksa b›rak›n’ sözleri üzerine, 1.5 saat sonra
serbest b›rak›ld›.

Polisin bu keyfi uygulamas›ndan rahats›z olan ‹riz,
466 say›l› ‘Kanund›fl› Yakalama ya da Tutuklanan
Kiflilere Tazminat Verilmesine ‹liflkin Kanun’a
dayanarak, ‹çiflleri Bakanl›¤› aleyhine 1 milyar liral›k
manevi tazminat davas› açt›.” 

Yarg›lama sonucunda Beyo¤lu 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi, ‹çiflleri Bakanl›¤›’n› 100 milyon lira
tazminat ödemeye mahkum etti. Kararda, ‹riz’in
kimlik gösterdi¤i halde haks›z yere gözalt›na al›nd›¤›,
çantas› ve üzerinin mahkeme karar› olmaks›z›n
arand›¤›, tutanak düzenlemeden yakalan›p serbest
b›rak›ld›¤› belirtildi.

Avukat ‹riz, bafl›na gelen olaydan sonra ‘hak arama
bilinciyle hareket etti¤ini’, bu nedenle dava açt›¤›n›
belirterek “Verilen miktar aç›s›ndan karar› temyiz
ettik. Ancak bu karar, benzer durumlar için örnek
teflkil etmesi aç›s›ndan önemli. Bu, yarg›n›n bir
tepkisidir. Hasan Özdemir’in dönmesiyle ‹stanbul’da
yeniden asayifl uygulamalar› dönemi bafllad›. ‹stanbul
karakol haline geldi. Herkesin bafl›na gelebilecek bir
durum. Hukuk literatüründe ‘flüpheli flah›s’ diye bir
fley yok. Bu durumda kalan vatandafllar mutlaka dava
açmal› ve haklar›n› aramal›. Bu türden kararlar›n
ço¤almas› cayd›r›c› olabilir.” dedi.

Erdal Bulut: ‹stanbul Bo¤aziçi Üniversitesi ö¤rencisi
Erdal Bulut, 2000 y›l› Kas›m ay›nda gözalt›na
al›nd›¤›n› ve ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nün
Gayrettepe’deki binas›nda iflkenceye maruz kald›¤›n›
bildirdi. ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde 20 Haziran günü
bas›n toplant›s› düzenleyen Erdal Bulut, gözalt›nda
vücuduna elektrik verildi¤ini ve dövüldü¤ünü anlatt›.
‹ki gün gözalt›nda tutulduktan sonra serbest
b›rak›ld›¤›n› belirten Erdal Bulut, daha sonra sürekli
ajanl›k yapmas› için bask›ya maruz kald›¤›n› ve 18
Haziran günü polisler hakk›nda suç duyurusunda
bulundu¤unu bildirdi. 

Ümit K›vanç, Sad›k Tutar, Murat Keçeli, Ali Karaca:
‹flkence konusundaki ilginç örneklerden biri de, 28
Mart günü gazetelere yans›d›. 

Cinayet san›¤› olarak Zonguldak Beycuma Özel Tip
Cezaevi’nde 5 y›ld›r tutuklu bulunan 4 kifli, suçu
iflkence alt›nda kabul ettikleri ortaya ç›k›nca, tahliye
edildi. Denizli’nin Ac›payam ilçesi Akalan
kasabas›nda 5 y›l önce öldürülen Kubilay Öztafl’›n
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katil zanl›s› olarak tutuklanan Ümit K›vanç, Sad›k
Tutar, Murat Keçeli ve Ali Karaca’n›n sorgusuna iliflkin
video kasetlerin Zonguldak A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
yeniden incelenmesi sonucunda, 5 y›ld›r fark
edilemeyen özel kay›tlara rastlad›. ‹ki san›¤›n
yüzlefltirmesine iliflkin görüntülerin sona ermesinin
ard›ndan, ‹lçe Kaymakam› ile ‹lçe Jandarma Bölük
Komutan›’n›n konuflmalar›n›n devam etti¤i belirlendi.
San›klardan Ümit K›vanç ve kim oldu¤u
belirlenemeyen bir kiflinin bulundu¤u ortamda
Jandarma Komutan›’n›n kay›tlardaki konuflmas› flöyle:
“Adam kafa kar›flt›rmak için sa¤dan soldan bizim
bilmedi¤imiz, hiç duymad›¤›m›z isimler söylüyor.
Halen ‘ben de¤ilim’ diyor, o kadar profesyonel. 8
gündür aç yat›yor efendim. ‹lk defa size söylüyorum.
Bizim alaydan gelen sorgucular› bile kand›rd›.
Sorgucular, ‘Bu ifli yapanlar bunlar de¤il. Bizim
att›¤›m›z daya¤› yiyen adam bülbül gibi flak›rd›’
diyorlar.” Bu konuflman›n ortaya ç›kmas›n›n ard›ndan,
mahkeme heyeti, ifadelerin iflkence alt›nda al›nd›¤›
için san›klar›n tahliyesine karar verdi.

Emrullah Kahraman: AKP Samsun Miletvekili Musa
Uzunkaya, “‹BDA-C üyesi oldu¤u” iddias›yla 25 Mart
2000 tarihinde Sinop’un Ayanc›k ilçesinde gözalt›na
al›nan Emrullah Kahraman adl› kiflinin iflkence
gördü¤ünü bildirdi. 

TBMM Genel Kurulu’nun 9 Ekim günü yap›lan
oturumunda, Musa Uzunkaya’n›n bu konudaki soru
önergesini yan›tlayan ‹çiflleri Bakan› Rüfltü Kaz›m
Yücelen, Kahraman’›n “‹BDA-C üyesi oldu¤unu, 1996

y›l›nda Samsun’da yap›lan 19 May›s Gençlik ve Spor
Bayram› törenleri s›ras›nda Metin Sevindik ve befl kifli
ile birlikte fleref tribününün alt›na bomba koyduklar›n›
ancak bomban›n patlamad›¤›n›” söyledi. Yücelen,
Emrullah Kahraman’a iflkence yap›lmad›¤›n› da ileri
sürdü. Bunun üzerine söz alan Musa Uzunkaya,
Emrullah Kahraman’a Samsun Adli T›p Kurumu
taraf›ndan 7 Nisan 2000 tarihinde 10 günlük rapor
verdi¤ini bildirdi. Avukat Mustafa Remzi Toprak da
ayn› dönemde yapt›¤› aç›klamada Metin Sevindik’in
gözalt›nda iflkence gördü¤ünü bildirmiflti.

F.‹. (28): Mardin Midyat Cezaevi’nde tutuklu bulunan
28 yafl›ndaki F.‹. (28) adl› kad›n maruz kald›¤›
iflkenceyi ancak olaydan 6 y›l sonra, bu y›l›n Temmuz
ay›nda Gözalt›nda Cinsel Taciz ve Tecavüze Karfl›
Hukuki Yard›m Projesi avukatlar›na aç›klad›. 1995
Newroz’unda Diyarbak›r’da gözalt›na al›nan F.‹.,
götürüldü¤ü Çevik Kuvvet Müdürlü¤ü’nde a¤›r
iflkencelere maruz kald›¤›n› anlatt›. Ç›r›l ç›plak
soyulup üzerine su döküldü¤ünü, ask›ya al›nd›¤›n›,
ask›dayken cinsel organ›na ve gö¤üs uçlar›ndan
elektrik floku verildi¤ini kaydeden F.‹, koridorda elleri
demir bir kap›ya kelepçelenerek bir polisin kendisine
parmaklar›yla tecavüz etti¤ini anlatt›. F.‹’nin olay›
aç›klamas›n›n ard›ndan avukatlar, Diyarbak›r
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na dönemin polis ve amirleri
hakk›nda suç duyurusunda bulundu. Avukatlar, ayr›ca
müvekkillerinin maruz kald›¤› iflkencenin tespiti ve
tedavi için Çapa T›p Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim
Dal›’na sevkini istedi.
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6.2.1. ‹fiKENCE OLAYLARI
Naflit Önen: Kürt yazar Mahmut Baksi’nin 4 Ocak
günü yap›lan cenaze töreninden sonra gözalt›na
al›nan Naflit Önen adl› kifli Diyarbak›r Emniyet
Müdürlü¤ü’nde dövüldü¤ünü ve hakaretlere maruz
kald›¤›n› aç›klad›. 

Engin Duruk: Diyarbak›r Birlik Lisesi Müdür
Yard›mc›s› U¤ur Yüce taraf›ndan dövülen 10. s›n›f
ö¤rencisi Engin Duruk’un, Yüce’yi flikâyet etmesi
üzerine okulda görevli sivil polisler taraf›ndan tehdit
edildi¤i ileri sürüldü. Engin Duruk, 7 Ocak günü
okula 10 dakika geç kald›¤› için izin istedi¤i Müdür
Yard›mc›s› U¤ur Yüce’nin kendisini dövdü¤ünü ve
kafas›n› duvara çarpt›¤›n› anlatt›. 

Velisinin, Diyarbak›r Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç
duyurusunda bulunmas› ve Yüce’yi ‹l Milli E¤itim
Müdürlü¤ü’ne flikayet etmesi üzerine, Yüce aç›¤a
al›nd›. Engin Duruk, bu geliflmelerin ard›ndan, 17
Ocak günü Okul Müdürü Cemil Arslan’›n odas›nda,
müdür yard›mc›lar› U¤ur Yüce ve Aydo¤an ‹rfan ile
Ayd›n Öztürk ve soyad›n› bilmedi¤i Ahmet adl›
polisler taraf›ndan tehdit edildi¤ini belirtti.

Meral ‹pek, Ali Akgöl, Özgür Türe: 7 Ocak günü
‹zmir’in Menemen ilçesinde F tipi cezaevlerine iliflkin
eylemden sonra gözalt›na Meral ‹pek, Ali Akgöl ve
Özgür Türe adl› kifliler, eylem yap›lan yerde ve
Emniyet Müdürlü¤ü’nde dövüldüklerini aç›klad›lar. 

Viranflehir’de Gözalt›na Al›nan Çocuklar12 : Urfa’n›n
Viranflehir ilçesinde, F tipi cezaevleri ile Türkiye’nin
Kuzey Irak’taki s›n›r ötesi harekat haz›rl›klar›n›
protesto gösterisi düzenledi¤i iddia edilen ve yafllar› 9
ile 18 aras›nda de¤iflen 23 çocuk gözalt›na al›nd›. 23
çocuk ç›kar›ld›klar› mahkemece tutukland›. ‹HD
Diyarbak›r fiubesi’ne yap›lan baflvuruda 8 Ocak günü
yap›lan gösteri nedeniyle 55’i çocuk toplam 60 kiflinin

12 Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakf› taraf›ndan 19 Nisan
günü düzenlenen “Politika ve fiiddet” konulu panelde konuflan Sema
Piflkinsüt, komisyon baflkanl›¤› döneminde inceleme yapt›klar› çocuk
›slahevleri ve kad›n tutukevlerindeki ortam›n çok kötü oldu¤unu
saptad›klar›n› söyledi. Elaz›¤ Çocuk Islahevi’nde 8 kiflilik ko¤ufllarda
40 çocu¤un kald›¤›n› gördüklerini ifade eden Piflkinsüt, “Islahevinde
disiplin suçu iflleyen çocuklar, büyüklerin yan›na at›l›yor. Çocuklar›n
yüzde 90’›n›n farkl› yöntemlerle iflkenceden geçirildi¤ine tan›k olduk.
‹ncelemeler s›ras›nda, yaklafl›k 8.500 tutuklu ve hükümlüyle görüfltük.
Bunlar› tespit ettik ve Meclis’e sunduk.” dedi.



gözalt›na al›nd›¤›, gözalt›na al›nanlardan 24’ü çocuk
29 kiflinin bir gün gözalt›nda kald›klar› bildirildi. 9
Ocak günü adliyeye sevkedilen 29 kifliden 28’i
hakk›nda “PKK üyesi olduklar›, PKK lehine slogan
att›klar› ve izinsiz gösteri yapt›klar›” suçlamas›yla
tutuklama karar› verildi. Nöbetçi Mahkeme, ad›
aç›klanmayan bir çocu¤u ise serbest b›rakt›.
Tutuklanan çocuklar Viranflehir Kapal› Cezaevi’ne
gönderildi. 

Çocuklardan 14’ü avukatlar›n›n yapt›¤› itiraz üzerine
16 Ocak günü tahliye edildi. San›k avukatlar›
taraf›ndan Diyarbak›r DGM’ye yap›lan itirazda,
çocuklar›n gözalt›nda kötü muameleye maruz
kald›klar›, yafllar› ve e¤itim durumlar› nedeniyle
üzerlerine at›lan suçu anlayamayacaklar›,
tutuklaman›n ruh ve fizik sa¤l›klar› aç›s›ndan
olumsuzluklara neden olaca¤› belirtildi. DGM de,
san›klardan 14’ünün tahliyesine karar verdi, bir
san›¤›n tahliye talebini ise reddetti. Bu arada, Urfa
Emniyet Müdürlü¤ü’nden yap›lan aç›klamada,
tutuklananlara kötü muamele ve iflkence yap›lmad›¤›
iddia edildi. Avukat Mahmut Vefa’n›n yapt›¤› itiraz
üzerine ‹smail Salucu d›fl›nda tahliye edilen 14 kiflinin
adlar› flöyle: ‹smet Salucu (15) Yasin Tan (19),
Mehmet fiirin Vural (22), Özcan Ece, Mikail Do¤an
(18), Mehmet Hatip Tan (18), Feyzullah Vural (16),
Necmettin Vural (16), Hikmet Do¤an (16), Fatih
Barlak, Ferhat Vural, Mehmet Vural (17), Ramazan
Erol ve Hayrettin Vural. 

Diyarbak›r DGM Savc›l›¤›’n›n 23’ü çocuk 28 kifli
hakk›nda açt›¤› soruflturma sonucunda 15 çocuk
hakk›nda delil yetersizli¤i gerekçesiyle takipsizlik
karar› verildi; 13 çocuk hakk›nda ise dava aç›ld›.
‹ddianamede, yafllar› 11 ile 16 aras›nda de¤iflen 13
çocu¤un ‘F tipi cezaevlerini protesto amac›yla gösteri
yapt›klar›, yürüyüfl s›ras›nda PKK lehine slogan
att›klar›’ ve olay yerine gelen polislerden kaçarken
yakaland›klar› ileri sürüldü. ‹ddianamede, Orhan
Dan›fl (1985), Lütfü Elkatm›fl (1984), Faruk Dinek
(1985), Mehmet Y›lmaz (1984), Bahattin Denk (1985),
Mehmet fiefik Esen (1984), Sabri Kaya (1986), fierif
Kaya (1986), Hamdin Kaya (1987), Yaflar Kaya (1989),
Ahmet Do¤an (1987), Tahsin Güngörür (1987) ve

Hakk› Y›lmaz (1989) hakk›nda, “PKK’ye yard›m
ettikleri” iddias›yla TCY’nin 169. maddesi uyar›nca 5
y›la kadar hapis cezas› istendi. ‹HD Diyarbak›r fiubesi
Çocuk Komisyonu üyesi Avukat Cihan Ayd›n
tutuklulu¤u devam eden 6 müvekkilinin arkadafllar›
tahliye edildikten sonra daha kötü durumda
olduklar›n› söyledi. 

DGM Savc›l›¤›, ‹smet Salucu (1982), Mehmet fiirin
Vural (1978), Yasin Tan (1982), Özcan Ece (1982),
Mikail Do¤an (1982), Mehmet Vural (1984), Hikmet
Do¤an (1985), Ramazan Erol (1985), Ferhat Vural
(1983), Necmettin Vural (1984), Fatih Takbaz (1985),
Mehmet Hatip Tan (1983), Fahrettin Vural (1985),
Feyzullah Vural (1983), ‹smail Salucu (1986) hakk›nda
ise takipsizlik karar› verdi.

Çocuklar daha sonra avukatlar› Mahmut Vefa’n›n
arac›l›¤› ile tazminat talebinde bulundular. Diyarbak›r
A¤›r Ceza Mahkemesi’ne verilen dilekçede,
Viranflehir’in Demirel mahallesinde gösteri yapt›klar›
iddias›yla Viranflehir Sulh Ceza Mahkemesi taraf›ndan
tutuklanan 15 müvekkilinin, daha sonra Diyarbak›r
DGM’ye yapt›klar› itiraz üzerine tahliye oldu¤u
belirtildi. Ço¤u 18 yafl›n alt›ndaki müvekkillerinin
haks›z yere 8 gün tutuklu kalarak ma¤dur olduklar›n›,
örgüt üyesi olarak suçlanmalar›n›n bas›nda yer
almas›n›n da çocuklar›n çevreden d›fllanmalar›na
neden olaca¤›n› belirten Avukat Mahmut Vefa, bu
durumun müvekkillerinin okul yaflamlar›n›
zorlaflt›rd›¤›n› vurgulad›. Dilekçede, “haks›z
tutuklanma ve bunun yaratt›¤› manevi zarar”
karfl›s›nda her kifliye 500 milyon lira olmak üzere
toplam 7 milyar 500 milyon lira manevi tazminat
istendi. 

Kemal Us, Ali Çelik, Cihangir Arslan, Mehmet U.,
Erhan Günefl, Nuray Aslan, ‹pek Hal›c›o¤lu, Engin
Yurdakul: 11 Ocak günü Ankara Üniversitesi Cebeci
Kampüsü’nde yap›lan F tipi cezaevlerine iliflkin bas›n
aç›klamas› s›ras›nda gözalt›na al›nan ö¤rencilerden
Kemal Us, Ali Çelik, Cihangir Arslan, Mehmet U.,
Erhan Günefl, Nuray Aslan, ‹pek Hal›c›o¤lu ve Engin
Yurdakul, gözalt› süresince iflkence gördüklerini ve
kötü muamele ile karfl›laflt›klar›n› aç›klad›lar. 
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‹HD Diyarbak›r fiubesi Hukuk Komisyonu üyeleri Avukat Bekir Benek, Avukat Selahattin Demirtafl, Avukat Cihan Ayd›n ve
Avukat Gülay Koca’n›n Viranflehir Kapal› Cezaevi’nde 23’ü çocuk 28 kifli ile görüflerek haz›rlad›klar› raporda flöyle denildi:
“Çocuklar gözalt›na al›nd›ktan sonra Emniyet Müdürlü¤ü’nde yaklafl›k 3 saat yüzleri duvara dönük ve elleri de havaya
kald›r›lm›fl bir flekilde ayakta bekletilmifller. Bu s›rada etrafa bakmalar› ve birbirleriyle konuflmalar› yasaklanm›fl, sürekli küfür,
hakaret ve tehditlere maruz kalm›fl, sözle de taciz edilmifllerdir. Ma¤durlar›n tümü Emniyet Müdürlü¤ü’nde yaklafl›k 3x3 metre
boyutundaki bir hücreye konulmufllard›r. Hücrede yatacak yer, yatak, tuvalet ve lavabo bulunmad›¤› tüm ma¤durlarca beyan
edilmifltir. Tuvalet ihtiyaçlar›n› gidermeleri engellenmifl, 48 saat yaln›zca 2-3 kez tuvalete götürülmüfllerdir. Yemek ihtiyaçlar›
giderilmemifl ve ailelerinin d›flar›dan getirdikleri yemekler de içeriye al›nmam›flt›r.” Çocuklar›n gözalt›nda içeri¤ini
bilmedikleri belgeleri imzalad›¤› ve cezaevinde avukat görüfl odas› bulunmad›¤› için tutuklularla sa¤l›kl› bir görüflme
yap›lamad›¤› belirtilen raporda daha sonra flu görüfllere yer verildi: “Çocuklarda korku ve durgunluk hali gözlenmifl, özellikle
9-13 yas aras› ma¤durlar ilk önce komisyon üyelerine beyanda bulunma noktas›nda tereddütte bulunmufllard›r. Ma¤durlardan
12’sinin okuma yazma bilmedi¤i tespit edilmifltir. Ayr›ca ma¤durlardan önemli bir k›sm›n›n Mardin ili Derik ilçesinden göç
ederek Viranflehir’e yerlefltikleri ve mevsimlik iflçi olarak aileleriyle birlikte ülkenin çeflitli illerine çal›flmaya gittikleri tespit
edilmifltir.” 



Atila Afl›c›, Erkan Bayram, Savafl Gül, Rüya Kurtulufl,
Hasan Ali U¤ur, Ferdi Çilo¤lu, Gülnaz Türkmen: 14
Ocak günü ‹stanbul Bak›rköy Özgürlük Meydan›’nda
cezaevleri operasyonunu protesto amac›yla
düzenlenen eylemde gözalt›na al›nan Atila Afl›c›,
Erkan Bayram, Savafl Gül, Rüya Kurtulufl, Hasan Ali
U¤ur, Ferdi Çilo¤lu ve Gülnaz Türkmen adl› kifliler,
götürüldükleri Bak›rköy Polis Karakolu’nda cop-
tekme-yumruklarla dövüldüklerini, dar ve havas›z bir
odada saatlerce bekletildiklerini aç›klad›lar. 

Sudan Güven (26): 22 Ocak günü Diyarbak›r’›n
Bismil ilçesinde evine düzenlenen bask›nda gözalt›na
al›nan Sudan Güven adl› kad›n, gözalt›nda tutuldu¤u
4 gün boyunca iflkence gördü¤ünü aç›klad›. Sudan
Güven, ‹HD Diyarbak›r fiubesi’ne yapt›¤› baflvuruda
yaflad›klar›n› flöyle anlatt›: 

“Önce Bismil Emniyet Müdürlü¤ü’ne oradan da
Diyarbak›r Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürüldüm.
Burada beni bir salona ald›lar. Ellerimi kelepçeleyerek
montumu bafl›ma örttüler. Bir merdivenden afla¤›ya
indirdiler. Üzerimdeki eflyalar› ald›ktan sonra bir
erkek polis üzerimi arad›. Arama s›ras›nda
vücudumun her yan›na dokundu. Sonra da bir
hücreye b›rak›ld›m. Gözlerim siyah bir bantla
kapat›lmak sureti ile sorguya al›nd›m. Al›nd›¤›m
odada san›r›m 5 polis vard›. Üzerime at›l› suça karfl›
ç›kt›m, bu yüzden de tartaklamaya bafllad›lar. Beni
‘Ya bunu yapt›¤›n› kabul edersin ya da sana iflkence
yapar sonra da tecavüz ederiz’ fleklinde tehdit
ediyorlard›. Soyunmam› istediler. Ben reddedince
enseme bir darbe yedim. Kendime geldi¤imde
yerdeydim. Beni tekrar kald›rarak çok yo¤un bir

flekilde tartaklamaya bafllad›lar. Bu yüzden tekrar
bay›lm›fl›m. Kendime geldi¤imde, polislerden biri beni
sar›msakla ay›ltmaya çal›fl›yor, di¤erleri de kafama su
döküyorlard›. Kendime geldikten sonra onlar odadan
ç›kt›lar ve bir bayan polis geldi. Beni ç›r›lç›plak
soyarak arama yapt›. ‹stediklerini yapmad›¤›m taktirde
cesedimi bulacaklar›n› söyleyerek beni tehdit
ediyorlard›.” 

Mustafa Evren, Dursun Taflç›, Ali Taflç›, Safter Taflç›,
Nail Ak›n, fiahin Ak›n, Yaflar Ekfli, Mehmet Tufan,
Hüseyin Uzun, U¤ur Ulusoy ve Günay Demirel:
Uflak’›n Sivasl› ilçesine ba¤l› köylerden koyun
çald›klar› gerekçesiyle 23 Ocak gecesi gözalt›na
al›nan 11 kifli iflkence gördüklerini aç›klad›lar.
Gözalt›na al›nan Mustafa Evren, Dursun Taflç›, Ali
Taflç›, Safter Taflç›, Nail Ak›n, fiahin Ak›n, Yaflar Ekfli,
Mehmet Tufan, Hüseyin Uzun, U¤ur Ulusoy ve
Günay Demirel, 2 fiubat günü savc›l›k taraf›ndan
serbest b›rak›ld›lar. Ayn› gün savc›l›¤a baflvuran
köylüler, Sivasl› Jandarma Karakol Komutanl›¤›’nda
iflkence gördüklerini bildirdiler. Jandarmalar
taraf›ndan gece yar›s› evlerinden al›nd›klar›n›,
gözlerinin ba¤land›¤›n› ve ellerinin kelepçelenerek
götürüldüklerini ifade eden köylüler, “Üstümüze ç›k›p
ayaklar›yla çi¤nediler. Daha sonra ayakkab›lar›m›z›
ç›kararak ayaklar›m›za copla vurdular” dediler. 4 gün
boyunca dövüldüklerini ve hakarete maruz
kald›klar›n› belirten köylüler, kendilerine iflkence
yapan askerler hakk›nda suç duyurusunda bulundu.

Mehmet Kerbela Erdinç (21), Abdülselam Uygun
(23), Emin Kortak (19), Mehmet fiahin Kandemir (23),
Murat Ye¤in (25), Özcan Sar›top (20): 23 Ocak günü
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Hakk› Y›lmaz (12): “Biz sokakta top oynuyorduk. Polisler panzerlerle gelerek tekme tokat dövüp küfrederek, hepimizi
karakola götürdü. Emniyet’te de küfür ve dayak devam etti. Bizi 48 saat aç, susuz, uykusuz ayaküstü beklettiler. Sonra
mahkemeye götürdüler, bir bodruma att›lar, alt›m›zda pis kokulu sular ak›yordu. 6-7 saat orada bekletildik. Mahkemeye
ç›kar›l›rken de yan›m›zda polisler duruyordu. Hepimiz açl›k, uykusuzluk ve yorgunluktan bitkin haldeydik. Bize ne
sorduklar›n› neyi imzalatt›klar›n› bilmiyorduk, anlam›yorduk. Birçok arkadafl›m, ayakta uyuyor, say›kl›yordu. Çok pis küfürler
ediyorlard›. Sürekli olarak, ‘terörist’ oldu¤umuzu söylüyorlard›. Biz b›rak›l›rken, içerde kalan di¤er 6 arkadafl›m›z arkam›zdan
a¤l›yordu. Onlar da ç›kmak istiyordu. Beton üzerinde uzun süre kalmamdan dolay› hastaland›m.” 

Sabri Kaya (15): “Bizi gerçekten boflu bofluna ald›lar. Kendi aram›zda bofl sahada top oynuyorduk. Ne oldu¤unu anlamadan,
üstümüze silah dikili biçimde karakola götürdüler. Emniyet’te üzerimize so¤uk su s›k›yorlard›. Bize, “e¤er bu suçlamalar›
kabul etmeseniz, sizleri öldürürüz” fleklinde sürekli tehditler yap›l›yordu. Aram›zda 9-10 yafl›nda olanlar vard›. Anne ve
babalar›n› istiyorlard›. Mesela kardeflim Yaflar Kaya vard›, ç›kt›ktan sonra sürekli a¤l›yor, uykusunda ba¤›rarak, sürekli yataktan
f›rl›yor. Ç›kt›¤›m›z için mutluyuz. Tek iste¤im, içerde kalan arkadafllar›m›n bir an önce serbest b›rak›lmas›d›r. Onlar
suçsuzdur. fiimdi, polise karfl› büyük bir korku ve inançs›zl›k içindeyim. Yaflad›klar›m› kolay kolay unutamam. Her an
gözlerimin önüne geliyor. Bize ‘teröristsiniz’ ve ‘Nas›l köyden buraya geldiyseniz, burdan da sizi sürece¤iz’ deniliyordu.”

Ahmet Do¤an (12): “Arkadafllar›mla top oynuyordum. Polisler, bir anda silahlar›n› bize do¤rultarak, tekme tokat bizi toplay›p
arabaya bindirdiler. Beni eve getirdiler. Arama yapt›lar, her yeri da¤›tt›lar, kardefllerime hakaret ederek dövdüler. Uyumam›za
izin vermiyorlard›. Gece saat 02.00’da bizi al›p mahkemeye götürdüler. Bize çok pis küfürler ediyorlard›. ‘Siz teröristsiniz’,
‘Siz meydan› bofl bulmuflsunuz, bunu size b›rakmay›z’ diyorlard›. ‹çerde kalan arkadafllar›m›z›n durumu hiç iyi de¤ildi.
Onlar›n da hemen b›rak›lmas›n› istiyoruz. Orada yaflad›klar›mdan dolay› hastaland›m. ‹ki üç kere ailem taraf›ndan doktora
götürüldüm. Kaburgalar›m a¤r›yor. Sürekli o görüntüler akl›ma geliyor, rüyama giriyor.” 

fierif Kaya (12): “Arkadafllar›mla oynarken polisler taraf›ndan karakola götürüldüm. Uykulu ve aç halde, ‘Biz ne söylüyorsak,
kabul edin’ denilerek, tehdit ediyorlard›. 15 metrelik yerde 28 kifli bulunuyorduk. Ona ra¤men kafam›z› kald›rd›¤›m›zda,
sopalarla kafam›za vuruyorlard›. ‘Buras› otel mi, yatacaks›n›z?’ denilerek, oturmam›za izin verilmiyordu. fiimdi
uyuyam›yorum. Di¤er arkadafllar›m›n da bir an önce b›rak›lmas› gerekiyor. Çünkü, onlara ifadeler zorla kabul ettirildi, hiçbir
suçlar› yok.” 



Bismil’de “duvarlara yaz› yazd›klar›” iddias›yla
gözalt›na al›nan Mehmet Kerbela Erdinç, Abdülselam
Uygun, Emin Kortak, Mehmet fiahin Kandemir, Murat
Ye¤in ve Özcan Sar›top adl› gençler götürüldükleri
Diyarbak›r Emniyet Müdürlü¤ü’nde iflkence
gördüklerini bildirdiler. Gençler serbest b›rak›ld›ktan
sonra ‹HD Diyarbak›r fiubesi’ne baflvurdular. Mehmet
Kerbela Erdinç, yaflad›klar›n› flöyle anlatt›: 

“Duvarlara bölücü içerikli yaz› yazmak iddias›yla
gözalt›na al›nd›m. Bismil Emniyet Müdürlü¤ü’nde
tutuldu¤um k›sa sürede tartakland›m. Sonra da
Diyarbak›r Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürüldüm.
Burada, üzerimdekileri ç›kar›ld›lar ve ellerimden bir
hücrenin kap›s›na ba¤lad›lar. Uzun bir süre bu flekilde
ayakta bekletildim. Psikolojik fliddet, tartaklama vs.
uygulamalara maruz kald›m. Ayr›ca tuvalet ve yemek
ihtiyac›m karfl›lanmad›. Savc›l›¤a ç›kar›ld›ktan sonra
serbest b›rak›ld›m. Kap›da bekleyen ailemin yan›na
giderken polisler taraf›ndan tekrar tartakland›m.” 

Mehmet fiahin Kandemir de, “Önce hücreye
konuldum ve bir gün sonra da sorguya al›nd›m. Bana,
konuflmazsam iflkence yapacaklar›n› söylediler. Sonra
beni ç›r›lç›plak soydular. Tazyikli su döktükten sonra
bir odaya götürerek tehdit etmeye bafllad›lar ve
testislerimi s›kt›lar. Bismil’de duvar yaz›lar› yazd›¤›m›
söylüyorlard›. Ben reddedince tekrar tazyikli suya tabi
tuttular ve bir hücrenin kap›s›na ç›plak bir vaziyette
ellerimden ba¤layarak ayakta beklettiler.” dedi.

Özcan Sar›top ise flunlar› söyledi: 

“Önce Bismil Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürüldüm.
Burada benimle konuflan bir yetkili duvarlara yaz›
yazd›¤›m› iddia ediyordu. Ben bunu reddedince bana;
‘Seni Diyarbak›r’a göndereyim de akl›n bafl›na gelsin’
dedi ve yan›ndaki polise de b›rak›ld›¤›m taktirde de
sürekli takip edilmemi ve ne yapt›¤›m konusunda
kendisine günlük rapor verilmesini istedi. Daha sonra
Diyarbak›r Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürüldüm.
Burada üzerimdekileri ç›kard›lar. Baflka odaya
götürüldüm. Bu odada, 3-4 kifli olduklar›n› tahmin
ediyorum. Saç›mdan tutarak kafam› duvara vurmaya
bafllad›lar. Uzun süre bu flekilde dövüldüm. Sonra
üzerimdekileri giydirerek hücreye götürdüler. Daha
sonra ifademi imzalatmak için beni hücreden
ç›kard›lar. Ben ifademi okumadan imzalamayaca¤›m›
söyleyince tekrar dövmeye bafllad›lar. Israrc›
davran›nca ifademi okuttular. Sonra da doktora
götürüldüm. Bana, maruz kald›¤›m uygulamalara
iliflkin doktora herhangi bir fley söylersem beni
öldüreceklerini söyleyerek tehdit ettiler .” 

Durmufl Baysal (20): ‹stanbul Dolapdere’de 24 Ocak
günü gözalt›na al›nan Durmufl Baysal adl› kifli,
Beyo¤lu Emniyet Müdürlü¤ü’nde iflkence gördü¤ünü
bildirdi. 26 Ocak günü savc›l›¤a suç duyurusunda
bulunan Baysal, flüphe üzerine gözalt›na al›nd›¤›n›
belirtti. Baysal, “Dolapdere’de bir benzincide
otururken 4 sivil flah›s beni gözalt›na alarak Beyo¤lu

Araflt›rma Birimi’ne götürdü. Beni tekme tokat
dövdüler. Tuvalete götürerek hortumla ›slatt›lar. 4 kifli
beni tutarken, di¤er polis hortumla ve tekme atarak
beni dövüyordu. Bunlar› yaparken a¤z›m› ve
gözlerimi bantlam›fllard›.” dedi. Kendisine iflkence
yapan polisleri tan›yabilece¤ini söyleyen Baysal’a adli
tabiplik taraf›ndan 5 günlük rapor verildi.

Y›lmaz Varsak: Diyarbak›r Emniyet Müdürü Gaffar
Okkan’a 25 Ocak günü düzenlenen suikasttan sonra
gözalt›na al›nan olay yeri yak›nlar›ndaki bir büfenin
sahibi Y›lmaz Varsak, büfesinin polisler taraf›ndan
tahrip edildi¤ini, Emniyet Müdürlü¤ü’nde ifadesinin
al›nmas› s›ras›nda dövüldü¤ünü bildirdi. Varsak,
dayak sonucu burnunun k›r›ld›¤›n› aç›klad›. 

Mehmet Ery›lmaz: 25 Ocak günü Diyarbak›r’da evine
giderken sivil polisler taraf›ndan durduruldu¤unu
belirten Mehmet Ery›lmaz, sokak ortas›nda
dövüldü¤ünü ve yerlerde sürüklendi¤ini aç›klad›. 

Erdal Ad›n, Ahmet Ad›n: 27 Ocak günü ‹stanbul
Beyo¤lu Polis Karakolu’nun karfl›s›ndaki bir
kahvehaneden, “kuflkulu” görüldükleri gerekçesiyle
al›nan Erdal Ad›n ve Ahmet Ad›n adl› kardefller,
götürüldükleri Ekipler Amirli¤i’nde iflkence
gördüklerini aç›klad›lar. Kafalar›na vuruldu¤unu ve
maket b›ça¤›yla kollar›n›n çizildi¤ini anlatan Ad›n
kardefller, koldaki k›r›k ve yaralara karfl›n hastaneye
gönderilmediklerini söylediler. 

Fidan Alpdo¤an, Hatice Yalvaçl›, Vedat Karaca,
Murat Çöçelli: 28 Ocak günü Yaflamda At›l›m
gazetesinin F tipi cezaevlerine iliflkin özel say›s›n›
Gaziantep’te da¤›t›rken gözalt›na al›nan Vedat Karaca
ve Murat Çöçelli adl› muhabirler ile Fidan Alpdo¤an
ve Hatice Yalvaçl› adl› lise ö¤rencilerinin iflkence
gördü¤ü aç›kland›. Gazetenin Gaziantep
temsilcili¤inden yap›lan aç›klamada, gözalt›na
al›nanlar›n “dövüldükleri, tehdit edildikleri, ask›ya
alma, elektrik verme, bas›nçl› su s›kma, tecavüz
giriflimi” gibi iflkencelere maruz kald›klar› bildirildi.
Gözalt›na al›nanlar›n mahkeme taraf›ndan serbest
b›rak›ld›¤› ö¤renildi.

Faruk Menekfle: 4 fiubat günü askerli¤ini yapt›¤›
Denizli’de gözalt›na al›nan Faruk Menekfle adl› kifli
daha sonra götürüldü¤ü Diyarbak›r ‹l Jandarma
Komutanl›¤›’nda bir hücrede bekletildi¤ini, hücrede
beton zeminde yatmak zorunda kald›¤›n›,
dövüldü¤ünü ve tehdit edildi¤ini bildirdi.

Aylan Seyido¤lu, Nagihan Özer: 8 fiubat günü
Diyarbak›r’›n Lice ilçesinde gözalt›na al›nan Aylan
Seyido¤lu ve Nagihan Özer ile tutulduklar› jandarma
sorgu merkezinde 16 fiubat günü görüflen ‹HD
Diyarbak›r fiubesi Hukuk Komisyonu üyeleri,
Seyido¤lu ve Özer’in “kendilerini ifade etmede güçlük
çektiklerini, yüz ve gözaltlar›nda morluklar oldu¤unu,
giysilerinin da¤›n›k ve gelifligüzel giyilmifl oldu¤unu”
bildirdiler. 
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Adil Demir: 8 fiubat günü Diyarbak›r’da gözalt›na
al›nan Adil Demir ile jandarma sorgu merkezinde
görüflen ‹HD Diyarbak›r fiubesi Hukuk Komisyonu
üyeleri, Demir’de “halsizlik, el ve vücutta titreme,
konuflmada güçlük” gibi olgular gözlediklerini, bu
durumun Demir’in psikolojik ve fiziksel iflkenceye
maruz kalma olas›l›¤›n› güçlendirdi¤ini söylediler. 

Abdullah fiakar, Mustafa K›rm›zçiçek, Hasan
fientemur: ‹HD Diyarbak›r fiubesi’ne baflvuran
Abdullah fiakar adl› kifli, 11 fiubat günü HADEP ‹l
Örgütü binas›ndan ç›karken, Mustafa K›rm›zçiçek ve
Hasan fientemur ile birlikte gözalt›na al›nd›klar›n› ve
sorgu süresince dövüldüklerini, saçlar›n›n çekildi¤ini
ve bafllar›n›n duvara vuruldu¤unu söyledi.

S›dd›k Göçtürk (33): 12 fiubat günü Diyarbak›r’da
gözalt›na al›nan S›dd›k Göçtürk adl› kifli, gözalt›nda
yaflad›klar›n› ‹HD Diyarbak›r fiubesi’ne yapt›¤›
baflvuruda flöyle anlatt›: 

“Sorgunun birinci gününde  tazyikli su s›k›yorlar,
elektri¤i cinsel organ›ma ve parmak uçlar›ma
ba¤lanan kablolarla veriliyorlard› ve testislerimi
buruyorlard›. Bu uygulamalardan sonra hücre kap›s›na
ba¤land›m kendimden geçmifltim ne kadar bayg›n
kald›¤›m› hat›rlam›yorum. Bu uygulamalar ikinci gün
de devam etti, üçüncü gün ise bana iki foto¤raf
gösterdiler her ikisi de ayn› kifliye aitti tan›y›p
tan›mad›¤›m› sordular. Tan›mad›¤›m› söyledi¤imde ise
iflkence devam etti. Bu arada yüksek sesle müzik ve
iflkence gören insanlar›n sesini dinletiyorlard›. Ayr›ca
gözalt› süresince s›k s›k bay›l›yordum. 20 fiubat günü
savc›l›¤a ç›kar›ld›m. Benim verdi¤im ifadelerin tam
tersi yaz›lm›flt›. Serbest b›rak›ld›m. fiu anda uyku
bozuklu¤u, haf›za kayb› ve bo¤az›mda a¤r›lar
mevcut”. 

Burcu Gümüfl: 12 fiubat günü Yaflamda At›l›m
gazetesi Adana bürosuna düzenlenen bask›n s›ras›nda
polisler taraf›ndan dövülen Burcu Gümüfl’ün parma¤›
k›r›ld›. 

Ali Çelik: Yeni Gündem gazetesi da¤›t›mc›s› Ali Çelik,
14 fiubat günü Mardin’in Nusaybin ilçesindeki evine
düzenlenen bask›nda dövüldü¤ünü bildirdi. Çelik, 15
fiubat günü gitti¤i Devlet Hastanesi’nde, “ancak
savc›l›¤›n iste¤i üzerine rapor verilebilece¤i”
gerekçesiyle rapor verilmedi¤ini söyledi. 

Hasine Çelik, Huri Çelik, Mehmet Ali Çelik: 14 fiubat
günü Mardin’in Nusaybin ilçesindeki evlerine bask›n
düzenlenen Hasine Çelik, Huri Çelik ve Mehmet Ali
Çelik adl› kifliler, evde dövüldüklerini aç›klad›lar.
Savc›l›¤a suç duyurusunda bulunan Hasine Çelik’e,
vücudunda darp izleri oldu¤una iliflkin üç günlük
rapor verildi.

Gülbahar U.: Ankara’da iki polis taraf›ndan gözalt›na
al›nan Gülbahar U. (30) adl› kad›n›n tecavüze
u¤rad›¤› bildirildi. Gülbahar U.’nun anlat›m›yla olay
flöyle geliflti: 

“15 fiubat gecesi çal›flt›¤› gazinonun kapanmas›ndan
sonra saat 04:30 s›ralar›nda lokantaya giden Gülbahar
U.’nun yan›na resmi giysili iki polis memuru geldi.
Önce kimlik soran polisler, Gülbahar U.’nun verdi¤i
kimlik üzerinde inceleme yapacaklar›n› belirterek,
genç kad›n› lokantan›n d›fl›na ç›kar›p polis
minibüsünün yan›na getirdi. Kimli¤i inceleyen
polisler, Gülbahar U.’yu ‘Seni Emniyet’e götürece¤iz.’
diyerek minibüse bindirdiler. Polisler Gülbahar U.’ya
Alt›npark’ta tecavüz ettiler. Olaydan sonra sürekli
kald›¤› Ulus’taki otele gelen Gülbahar U. kendisine
tecavüz eden polislerden flikâyetçi oldu. Adlar›n›n
Halil ‹brahim Yavuz ve Metin Parmaks›z oldu¤u
ö¤renilen polisler daha sonra tutukland›.” Polis
memurlar› savunmalar›nda Gülbahar U. ile para
karfl›l›¤›nda birlikte olduklar›n› ileri sürdüler.

Sitem Atefl: Marmara Üniversitesi ö¤rencisi Sitem
Atefl, ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde 17 fiubat günü yapt›¤›
aç›klamada, yaklafl›k 15 gündür sivil polisler
taraf›ndan takip edildi¤ini ve tehdit telefonlar› ald›¤›n›
aç›klad›. Atefl, “Okulda gelip bana ‘Seni de paketleyip
Kand›ra’ya gönderece¤iz. Seni topra¤›n alt›na
göndermek laz›m’ diye tehdit ettiler” dedi. Sitem Atefl,
Beyo¤lu Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç duyurusunda
bulundu¤unu söyledi.

Atilla Demir, Oktay fiahin, Mehmet fieker, Ayhan
Özalp, ‹dris Özer, Sabahattin Turan: Mufl’un
Malazgirt ilçesinde 16 fiubat günü gözalt›na al›nan
Atilla Demir, Oktay fiahin, Mehmet fieker, Ayhan
Özalp, ‹dris Özer ve Sabahattin Turan adl› kifliler,
gözalt›nda kald›klar› bir gün boyunca dövüldüklerini,
hakaret ve tehditlere maruz kald›klar›n› bildirdiler. 

A. Selam Bayram, Ramazan Akkufl, Ramazan fiimflek,
S›dd›k Göktürk: Diyarbak›r’da 17 fiubat günü
gözalt›na al›nan A. Selam Bayram, Ramazan Akkufl,
Ramazan fiimflek ve S›dd›k Göktürk ile görüflen ‹HD
Diyarbak›r fiubesi hukuk komisyonu üyeleri, söz
konusu kiflilerin gözalt›nda iflkence gördüklerini
anlatt›¤›n› bildirdiler. Komisyon üyeleri, görüfltükleri
kiflilerin “yüzlerinde çökme, el ve vücutlar›nda
titreme” gibi olgulara rastlad›klar›n› belirttiler.

Bilgen H›zmay: ‹HD ‹zmir fiubesi’nde 23 fiubat günü
bas›n aç›klamas› yapan Bilgen H›zmay adl› kifli,
polisler taraf›ndan tehdit edildi¤ini söyledi. Avukat›
Lokman Acar ile birlikte aç›klama yapan H›zmay,
cezaevi operasyonlar›n› k›nama eylemlerinden sonra
rahats›z edilmeye baflland›¤›n› belirterek, “16 fiubat
günü ifl ç›k›fl›nda polisler beni yolda durdurarak,
randevu verdiler. Gitmezsem 4 yafl›ndaki çocu¤umu
kaç›racaklar›n› söylediler” dedi. Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu¤unu
kaydeden H›zmay, savc›l›¤›n telefonlar›n› dinlemek
istedi¤ini belirterek “22 fiubat akflam› saat 16.50’de
telefonla arayarak neden savc›l›¤a suç duyurusunda
bulundu¤umu sordular. ‘Sak›n elimize düflme yoksa
periflan ederiz’ dediler.” dedi.
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Selahattin Öge, Fevzi Atan, Nazife Atan (60) Sos›n
Atan (18): Bingöl’ün Karl›ova ilçesine ba¤l›
Yorgançay›r köyündeki evine düzenlenen bask›nda
gözalt›na al›nan Selahattin Öge adl› HADEP üyesi, bir
gün sonra a¤›r yaral› olarak bulundu. ‹lçeye 2
kilometre uzakl›ktaki yat›l› bölge okulu yak›nlar›nda
bulunan Öge’nin iki kaburgas›n›n ve kolunun k›r›ld›¤›,
kafas›na ald›¤› darbeler sonucu beyin travmas›
geçirdi¤i bildirildi. Edinilen bilgiye göre, 19 fiubat
günü saat 01.00 s›ralar›nda Yorgançay›r köyüne gelen
dört kifli, köyün giriflinde bulunan Atan ailesinin evini
basarak, Selahattin Öge’nin evini göstermelerini
istediler. Evde bulunan Fevzi Atan, Nazife Atan ve
Sos›n Atan’› döven sözkonusu kifliler, Fevzi Atan’›
yanlar›na alarak Selahattin Öge’nin evine gittiler.
Selahattin Öge’nin efli Melek Öge de olay› flöyle
anlatt›: 

“Kap› çal›nd›. Seslendim, cevap vermediler. Son kez
seslendi¤imde, ‘Aç›n biz askeriz’ dediler. Yanlar›nda
komflumuzun çocu¤u da vard›. Kap›y› açt›¤›mda
yüzleri maskeli 3 kifli duruyordu. Evde arama
yapt›ktan sonra eflime ‘Seni alaya götürüyoruz’
dediler. Çoraplar›n› bile giymesine izin vermeden
ç›kard›lar. Evin 500 metre ilerisinde beyaz bir
otomobil bekliyordu. Yan›nda iki kifli daha duruyordu.
D›flar› ç›kt›m, birkaç el silah sesi geldi.
Komflular›m›zdan yard›m istedim. Kimse korkudan
d›flar› ç›kmad›. Ben de eve döndüm.” 

23 fiubat günü hastaneden taburcu edilen Selahattin
Öge ise evden ç›kar›l›r ç›kar›lmaz gözlerinin
ba¤land›¤›n› belirterek yaflad›klar›n› flöyle anlatt›:

“Evin ilerisinde duran otomobile do¤ru götürdüler.
Arabaya yaklaflt›¤›m›zda oradaki kifli beni götürenlere
niye geç kald›klar›n› sordu ve silah›n› havaya
kald›rarak birkaç el atefl etti. Daha sonra beni yere
yat›rd›lar ve dövmeye bafllad›lar. Bilmedi¤im isimler
sordular. Bilmedi¤imi söyledi¤imde, içlerinden biri
silah› bafl›m›n yan›na dayayarak birkaç el atefl etti.
Daha sonra gözlerimi ba¤lad›lar ve arabaya
bindirdiler. Kapal› bir yere götürüp burada sabaha
kadar iflkence yapt›lar. Bir ara gözlerimi aç›p
tan›mad›¤›m birini getirdiler ve tan›y›p tan›mad›¤›m›
sordular. Gece bir i¤ne yapt›lar. Bu i¤nenin etkisiyle
kendimden geçmiflim. Kendime geldi¤imde bir
merdivenden afla¤› yuvarlan›yordum. Daha sonra
ellerimi çözüp bir araca bindirdiler. Yaklafl›k iki üç
dakika sonra araba durdu. Göz band›n› aralad›¤›mda
önümüzde askeri bir arac›n durdu¤unu gördüm. Beni
arabadan ç›kar›rlarken birisi, ‘Bunu götürüp bir yere
at›n’ dedi. Otomobilden ç›kararak askeri araca
bindirdiler. Tahminen birkaç kilometre ilerledikten
sonra araç durdu ve beni yol kenar›na att›lar.
‘Gözlerini açarsan seni öldürürüz’ diye tehdit ettiler.
K›sa bir süre sonra gözlerimi açt›¤›mda, askeri arac›n
çamura sapland›¤›n› gördüm.” 

Öge, Karl›ova Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge Okulu’nun
yak›nlar›nda oldu¤unu anlay›nca okul bahçesine

kadar gitti¤ini ve daha sonra hastaneye kald›r›ld›¤›n›
belirtti. Öge, hastanede cebinde ayn› gece gözalt›na
al›nan Mehmet Özen adl› kiflinin kimli¤ini buldu¤unu
da kaydetti. 

Olay› araflt›rmak için Karl›ova’ya giden HADEP Bingöl
‹l Örgütü yöneticileri Emniyet yetkilileri ile görüfltü.
HADEP Bingöl ‹l Baflkan› Mahmut Becerikli, “Emniyet
Müdürü ile bir görüflme yapt›k. Olay›n ortaya
ç›kar›lmas› gerekti¤ini dile getirdik. Kendileri de bu
olay›n ayd›nlanmas›n› istediklerini belirttiler ve olaya
kendi birimlerinden kimsenin kesinlikle kat›lmad›¤›n›
dile getirdiler” dedi. Becerikli görüflmede, olay›
askerlerin yap›p yapmad›¤›n› sorduklar›nda ise “Onlar
yapm›fl olabilirler” yan›t›n› ald›klar›n› söyledi.
Becerikli, Karl›ova Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç
duyurusunda bulunuldu¤unu da söyledi.

Bu arada, ayn› gün Karl›ova’da Sincar K›sao¤lu ve
Abdurrahim K›sao¤lu adl› kifliler de gözalt›na al›nd›. 

Bingöl’ün Karl›ova ilçesine ba¤l› Yorgançay›r köyünde
19 fiubat günü gözalt›na al›nan ve a¤›r iflkence gören
Selahattin Öge ile Öge’nin evini soran kifliler
taraf›ndan dövülen Sos›n Atan ve Fevziye Atan’›n
durumunu incelemek için köye giden Bingöl Valisi
Tamer Ersoy, Karl›ova Kaymakam› Hikmet Ayd›n,
Bingöl Emniyet Müdürü Ömer K›l›ç, Karl›ova
Cumhuriyet Savc›s› Cevat Gül ve Karl›ova Alay
Komutan› Ali Özevin, köylülerle görüfltü.

Soruflturmay› sürdüren Savc› Cevat Gül daha önce
ifadelerini ald›¤› Sos›n Atan ve Fevziye Atan’›n tekrar
ifadelerini ald›. Atan’lar ifadelerinde, 19 fiubat günü
saat 24.00 s›ralar›nda beyaz bir arabayla gelen asker
elbiseli, kar maskeli 4 kiflinin kendilerine iflkence
yapt›¤›n› söylediler. Bu kiflilerin, Karl›ova Alay
Komutanl›¤›’ndan geldiklerini söyledi¤ini belirten
Sos›n Atan ve Fevziye Atan, Selahattin Öge’nin de
ayn› kifliler taraf›ndan kaç›r›ld›¤›n› anlatt›lar.

Vali Ersoy baflkanl›¤›ndaki heyet üyeleri yapt›klar›
araflt›rmada olay yerinde 6 adet bofl kovan buldular. 

Rojhat Altun: E¤itim-Sen Diyarbak›r fiube Baflkan›
Hayrettin Altun’un o¤lu Rojhat Altun, 21 fiubat günü
Ö¤retmenler Sitesi’nin önünde gözalt›na al›nd›¤›n› ve
iflkence gördü¤ünü aç›klad›. Altun, yaflad›klar›n› flöyle
anlatt›: “Üzerime çullan›p ellerimi ba¤layarak, sivil bir
arabaya att›lar. Gözlerim kapal› halde götürüldü¤üm
bir binaya konuldum. Burada, baflta elektrik, cop,
haya s›kma, vurma, tazyikli su gibi iflkencelere maruz
kald›m. Bir cep telefonundan yap›lan bir konuflmay›
sürekli dinleterek, bir yandan telefon sahibinin ad›n›
söylememi isterken di¤er yandan da telefon
görüflmelerini benim yapt›¤›ma dair suçlamalarda
bulunuyorlard›. Suçlamalarla ilgim olmad›¤›n›
belirtmeme ra¤men, 15 saat boyunca belli aral›klarla
iflkenceye devam ettiler. ‹kinci gün tahminen saat
14.00-15.00 s›ralar›nda bir kaç kifli üzerime at›larak,
sa¤ ve sol kalçama i¤ne yapt›lar. ‹¤neden sonra
sersemlefltim, haf›za kayb›na u¤rad›m ve hiç
konuflmak istemedim.” 
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Altun, “2000 y›l›nda da Lice’de beraber gözalt›na
al›nd›¤›m›z, sonradan itirafç›l›¤› kabul ederek J‹TEM’e
çal›flan Samide Ölmez adl› kad›n ile bana, J‹TEM
elemanlar› taraf›ndan ayn› i¤ne yap›lm›flt›. Bunu
özellikle mahkemede dile getirdi¤im halde, dikkate
al›nmayarak kay›tlara geçmedi.” dedi.

Sorgu s›ras›nda, sürekli olarak kendisine yap›lanlar
hakk›nda kesinlikle konuflmamas› gerekti¤inin
hat›rlat›ld›¤›n› kaydeden Altun, “Bana durmadan,
‘e¤er konuflmazsan senin de akibetin Serdar Tan›fl ve
Ebubekir Deniz’inki gibi olur, seni kaybederiz’
diyorlard›. Burada, uzun boylu ve mavi gözlü iri yap›l›
birisi, hep bunu tekrarl›yordu” dedi. 

Rojhat Altun’a yap›lan i¤ne konusunda gazetecilere
görüflünü aç›klayan Dr. Veysi Ülgen, “Bunlar,
piyasada sat›lmayan genelde ameliyatlarda anestezi
için kullan›lan ilaçlard›r. Tabii ilaç yüksek dozda
verildi¤i zaman ölüme kadar götürebilir. Yine kifliyi
kifliliksizlefltirme, ruhsal yap›s›n› bozma,
dengesizlefltirme ve beyin organlar›n› öldürmeye
kadar götürür. Halojen grubuna giren ilaçlard›r. Bir de
Diazem türü ilaçlar vard›r, bunlar da ayn› sonuca
götürür. Büyük ihtimalle kullan›lan ilaçlar, bu grupta
olan ilaçlard›r. Bu tür ilaçlar, kar›flt›r›larak da
kullan›labilir. Ama günümüzde, bu ilaçlar
eczanelerde bulunmazlar. Tahlillerde bu ilaçlar›n ne
oldu¤unu tespit etmek zor de¤il. Son y›llarda piyasaya
sürülmemifl ilaçlar›n kullan›lmas› olas›l›¤› yüksektir.
Bu da gösteriyor ki, bölgedeki insanlar kobay olarak
kullan›l›yor. Yeni gelifltirilen ilaçlar, bölgedeki
insanlar›n üzerinde deneniyor.” dedi.

Ramazan ‹mir (16): 8 Mart günü Diyarbak›r’da
gözalt›na al›nan Ramazan ‹mir gözalt› süresince
yaflad›klar›n› flöyle aktard›:

“Ev arama tutana¤›n› bana okutmadan imzalatt›ktan
sonra bir hücreye koydular. Daha sonra ifademi
almak için beni ç›kard›lar. Bana, PKK ad›na
eylemlerde bulundu¤umu söylediler. Ben reddedince
de kafama vurmaya bafllad›lar. ‹fademi imzalamam
için bana bask› yapt›lar. Ben okumadan
imzalayamayaca¤›m› söyledim. Bunun üzerine tekrar
tartaklamaya bafllad›lar ve zorla imza att›rd›lar.”

Erdal Saran, Kürflat fiahin, Ça¤r› Ya¤ar: Ayd›n’da 8
Mart gecesi Sulu Park’ta oturan Erdal Saran, Kürflat
fiahin ve Ça¤r› Ya¤ar adl› ö¤renciler polisler
taraf›ndan dövüldü. Ça¤r› Ya¤ar, Efeler Karakolu’na
götürülene kadar dövüldüklerini söyledi. Erdal Saran
yaflad›klar›n› flöyle anlatt›: 

“Doktor, bize çok ayr›nt›l› bak›yordu. Polis,
iflkencenin tespit edilmemesi için ikide bir içeri
geliyordu. ‘Çabuk ol savc› bekliyor’ diyordu. Doktor,
polisleri d›flar› ç›kartt› ve muayene ettikten sonra
raporunu zarfa koyarak a¤z›n› mühürledi. Ancak
polisler kap›n›n d›flar›s›nda zarf› gözlerimizin önünde
aç›p okudular. Polislerden biri ‘flerefsiz bir de zarf›
mühürlemifl’ diyerek, zarf› y›rtt›. Savc›l›¤a ç›kart›rken

de ‘emniyet yetkililerine mukavemet ettiler, art›k
takdir sizindir’ diyerek savc›y› tehdit ettiler. Ancak
savc› bizi serbest b›rakt›” dedi. 

Serbest b›rak›ld›ktan sonra, eflyalar›n› almak üzere
yeniden karakola götürülen üç genç, tekrar
dövüldüklerini anlatt›.

fieyhmus Ç›nar (24): 9 Mart günü Diyarbak›r’›n
Çar›kl› beldesinde bir arkadafl›yla yolda yürürken
silahl› ve telsizli 7 kifli taraf›ndan durdurulduklar›n›
belirten fieyhmus Ç›nar, yere yat›r›larak
dövüldüklerini, kabzayla bafllar›na vuruldu¤unu
belirtti. Bu kiflilerin içinde sigara, çakmak ve cep
telefonu bulunan kaban›n› yak›nlarda yanan bir atefle
att›klar›n› anlatan Ç›nar, kimli¤ini ve cep telefonunu
istedi¤ini fakat kendisine sadece kimli¤inin verildi¤ini
söyledi. 

Ferit Aksoy, Mustafa Güngör: Bingöl’ün Karl›ova
ilçesinin Hasanoba, Yukar› Ç›r ve Afla¤› Ç›r köyleri,
10 Mart günü özel tim görevlileri taraf›ndan bas›ld›. 

Yukar› Ç›r ve Afla¤› Ç›r köylerinde kimlik kontrolü
yapan özel tim görevlileri, Afla¤› Ç›r köyünde Ferit
Aksoy, Yukar› Ç›r köyünde de Mustafa Güngör adl›
köylüleri gözalt›na ald›. Aksoy’u kar üstünde ç›plak
olarak bekleten özel tim görevlileri, Aksoy’dan, PKK
s›¤›naklar›n›n yerlerini göstermesini istedi. Aksoy’un
s›¤›naklar› bilmedi¤ini söylemesi üzerine Mustafa
Güngör’ü, Aksoy’un evinin alt›n› kazmaya zorlad›.
Buna karfl› ç›kan Güngör ve Aksoy, özel tim
görevlileri taraf›ndan dövüldü. 

Özel tim görevlileri 11 Mart günü de, bir süre önce
iflkence gören Selahattin Öge’nin yaflad›¤› Yorgançay›r
ve Çatak köylerine bask›n düzenlendi. 

Hüseyin Çal›flkan: Ad›yaman’›n Kömür beldesinde 16
Mart günü jandarma karakoluna ça¤r›lan Belediye
Meclisi üyesi Hüseyin Çal›flkan (HADEP) askerler
taraf›ndan dövüldü. 

A.D. (11), R. Altun (9), F.Ç. (12), H.‹. (11): ‹stanbul
Kas›mpafla Hac› Ahmet mahallesinde, Newroz
Bayram› nedeniyle 16 Mart günü atefl yakan bir grup
çocu¤a müdahale eden polisler, A.D., R. Altun, F.Ç.,
H.‹. adl› çocuklar› gözalt›na ald›. Saat 19.30-20.00
s›ralar›nda gözalt›na al›nan çocuklar, saat 24.00’e
kadar Kas›mpafla Karakolu’nda tutuldular. H. ‹., polis
arabas›na bindirildiklerinde polislerin kendilerine
“Apo’yu seviyor musunuz?” diye sordu¤unu ve
Abdullah Öcalan’a küfretmelerini istediklerini
belirterek, “Biz küfretmeyince tekme tokat ve
yumruklarla bizi dövdüler. Silahlar›n› üstümüze
do¤rulttular. Biz de küfretmeye bafllad›k. Bize bak›p
gülüyorlard›.” dedi. A.D. ise, “Arabada bizi tekme-
tokat, yumruklarla dövdüler. Bize zorla ‹stiklal
Marfl›’n› okuttular. Sesimiz k›s›ld›¤›nda bizi döverek,
‘daha çok ba¤›r›n komiserimiz duymuyor’ diyorlard›.
Bizimle gülerek alay ediyorlard› ve terörist diyorlard›”
dedi. 
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Çocuklar›n›n gözalt›na al›nmas› üzerine karakolun
önüne giden annelerden fiemse Altun ise, kendi
aralar›nda Kürtçe konufltuklar› için nöbet tutan polis
taraf›ndan tehdit edildiklerini söyledi. 

Bahri Erdem (45), Nuri Temel (43): 17 Mart gecesi
Diyarbak›r’da evlerine düzenlenen bask›nda gözalt›na
al›nan Nuri Temel ve Bahri Erdem adl› kifliler,
gözalt›nda bafllar›na yumrukla vuruldu¤unu,
hayalar›n›n s›k›ld›¤›n›, yüksek sesle müzik ve iflkence
sesleri dinletildi¤ini bildirdiler. 

Sabri Dafll›k (51), Murat Dafll›k (19), Bayram Dafll›k
(17): 17 Mart günü Diyarbak›r’da evlerine düzenlenen
bask›nda gözalt›na al›nan Sabri Dafll›k ile o¤ullar›
Murat Dafll›k ve Bayram Dafll›k gözalt›nda iflkence
gördükleri için ‹HD Diyarbak›r fiubesi’ne baflvurdular.
Murat Dafll›k gözalt›nda yaflad›klar›n› flöyle anlatt›:

“Beni Ba¤lar Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürdüler. ‹lk üç
gece beni sorguya sadece bir kez ald›lar. Dördüncü
gece tekrar sorguya ald›lar. O ana kadar niçin
al›nd›¤›m› bile bilmiyordum, bana okulda korsan
eylemler yapt›¤›m› söylediler. Ben iddialar› kabul
etmeyince dövmeye bafllad›lar. Bana, küçültücü küfür
ve hakaretlerde bulunuyorlard›. Sorgu odas›nda
soyunmam› istediler soyunduktan sonra ç›plak bir
vaziyete tuvalete götürüldüm. Üzerime tazyikli su
döktüler ve daha sonra pencereye yak›n bir hücreye
ç›plak bir flekilde kelepçelediler. Bir saat sonra beni
tekrar sorguya ald›lar. Genellikle ayn› sorular›
soruyorlard›. Bunlar› kabul etmedim, bunun üzerine
testislerimi burmaya bafllad›lar ve tekrar tazyikli so¤uk
su s›karak ç›plak bir flekilde hücre kap›s›na
kelepçelediler. Sürekli kafama tokat ve yumruk
at›yorlard›. Ve yüksek sesle müzik dinletiyorlard›.” 

Taylan Gülhan: Büro Emekçileri Sendikas› (BES) üyesi
Taylan Gülhan adl› kiflinin polis taraf›ndan kaç›r›ld›¤›
ve muhbirlik yapmaya zorland›¤› bildirildi. BES
taraf›ndan 17 Mart günü yap›lan aç›klamada,
Gülhan’›n 14 Mart günü mesai bitiminde Kocatepe
Camii yak›nlar›ndaki Mimar Kemal Lisesi önünde
kimli¤i belirsiz kifliler taraf›ndan sivil plakal› bir
arabaya bindirilerek, Ankara d›fl›nda aç›k araziye
götürüldü¤ü ve muhbirlik yapmas› için tehdit edildi¤i
bildirildi.

Abdullah Dündar (64): Mersin’in Demirtafl
mahallesinde 20 Mart günü akflam saatlerinde
gerçeklefltirilen Newroz kutlamalar› s›ras›nda polisler
taraf›ndan a¤›r bir biçimde dövülen Abdullah Dündar
adl› kifli, bu nedenle 6 gün evde yatmak zorunda
kald›¤›n› bildirdi.

Sebahattin S›va¤c›, Filiz O¤uz, Musa Çiftçi, Bedirhan
Koçyo¤un: Hakkâri’de yap›lan Newroz kutlamalar›n›n
ard›ndan 22 Mart günü Van’a gitmek için yola ç›kan
HADEP Hakkâri ‹l Baflkan› Sebahattin S›va¤c›, HADEP
Genel Sayman› Filiz O¤uz ile yöneticiler Musa Çiftçi
ve Bedirhan Koçyo¤un, kent ç›k›fl›nda bulunan Zap
karakolunda askerler taraf›ndan durduruldu. Araçtan

indirildikten sonra karakola götürüldüklerini belirten
S›va¤c›, “Tüm arkadafllar›m›z› ç›r›lç›plak soydular.
Onur k›r›c› aramaya tabi tutarak, Newroz
kutlamalar›yla ilgili sorgulamaya bafllad›lar” dedi.
Burada Hakkâri ‹l Jandarma Alay Komutan› Erdal
Akp›nar taraf›ndan ölümle tehdit edildi¤ini ifade eden
S›va¤c›, “Alay komutan› bana, ‘Bu bölgede olacak her
türlü olaydan seni sorumlu tutaca¤›m. Topun
a¤z›ndas›n. Keskin bir b›çak üzerinde yürüyorsun.
Ölümün benim elimden olacak’ diye tehdit etti. 4 saat
kadar gözalt›nda tuttuktan sonra serbest b›rakt›lar”
dedi. 

Dr. Cem Sungur Tutuk: Mardin’in Midyat ilçesine
ba¤l› Ac›rl› Beldesi sa¤l›k oca¤›nda görev yapan Dr.
Cem Sungur Tutuk, Mustafa Ekici adl› astsubay
taraf›ndan dövüldü¤ünü aç›klad›. Dr. Tutuk’a 7
günlük ifl göremez raporu verildi. Edinilen bilgiye
göre, Dr. Tutuk 2000 y›l› Kas›m ay›nda Abdurrahim
Dilekçi adl› kiflinin, elindeki ilaç kupürlerinin resmi
reçeteye geçirilmesi istemini reddetti. Bunun üzerine
Abdurrahim Dilekçi, Dr. Tutuk’u ölümle tehdit etti.
Dr. Cem Sungur Tutuk’un suç duyurusu üzerine de,
bu kifli hakk›nda dava aç›ld›. 

Dr. Tutuk, yaflad›klar›n› flöyle anlatt›: 

“Önce 19 Mart günü, sa¤l›k oca¤›na gelen bir korucu,
20 Mart sabah› 07.30’da Midyat Merkez Jandarma
Karakolu’na gitmem gerekti¤ini söyledi. Ben de bilgi
almak için ‹lçe Jandarma Komutan› ile görüflmeye
çal›flt›m. Sonuç alamay›nca da, hakime durumu
anlatt›m. Hakim bana, ‘gitmenize gerek yok, as›l olan
sizin mahkemeye gelmenizdir’ dedi. Ben de bunun
üzerine flahit Mihdi Deniz ile beraber 20 Mart sabah›
mahkemeye gittim. Duruflma salonunun kap›s›nda
beklerken, Ac›rl› Beldesi Korucubafl› Ahmet Cengiz
geldi ve bizim karakola gitmemiz gerekti¤ini söyledi.
Aradan 10 dakika geçti ki, bir uzman çavufl ve
yan›nda askerlerle beraber, flahit Deniz’le beraber
ismimizi okuyarak, karakola gitmemizi istedi.
Mahkememiz var dememe ra¤men, arkadan
itekleyerek gitmek zorunda oldu¤umuzu söyledi.” 

Midyat Merkez Karakolu’na götürüldükten sonra, ayn›
uzman çavuflun kendisine “gel buraya” diye
ba¤›rd›¤›n› belirten Dr. Tutuk, “Ben de içeri girip,
‘bana m› diyorsunuz, gel buraya’ dedim. O s›rada
odada bulunan ve hiç tan›mad›¤›m bir astsubay
üstüme gelerek, ‘Ne var, diyemez mi?’ diyerek bana
ba¤›rd›. ‹tiraz edince, sonradan ad›n›n Mustafa Ekici
oldu¤unu ö¤rendi¤im astsubay, bana vurmaya
bafllad›. ‘Ben doktorum, bana vurmaya hakk›n›z yok’
dememe ve düflmeme ra¤men Ekici, ‘fark etmez’
diyerek, vurmaya devam etti.” dedi. Astsubay Mustafa
Ekici’nin daha sonra askerlere, “memura mukavemet
gösterdi, bunu al›p nezarete at›n” dedi¤ini kaydeden
Dr. Tutuk, flöyle devam etti: 

“Astsubay Ekici ç›kt›ktan sonra, bu sefer Erol Astsubay
bana vurmaya bafllad›. Ben ald›¤›m darbeler ve k›r›lan
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gururum nedeniyle a¤lamaya bafllay›nca, Erol
astsubay odadaki iki sivil kifliyi d›flar› ç›kartt›. Ve
benim üzülmememi, bir yanl›fll›k oldu¤unu, bunun
aram›zda kalaca¤›n› ve e¤er flikayetçi olmazsam,
onlar›n da bu olay› d›flar› duyurmayacaklar›n› söyledi.
Ve daha sonra bana, ‘Keflke kap›dan girerken selam
verseydin, o zaman sana vurmazd›’ dedi.” 

Dr. Tutuk, Astsubay Ekici hakk›nda suç duyurusunda
bulundu. 

Abdurrahman Bedir, fiahabettin Demir, Emin Üzen,
Adem Y›lmaz: Van’›n Ercifl ilçesinde 19 Mart günü
gözalt›na al›nan HADEP ‹lçe Gençlik Kollar› üyeleri
Abdurrahman Bedir, fiahabettin Demir, Emin Üzen ve
Adem Y›lmaz, gözalt›nda iflkence gördükleri
gerekçesiyle polisler hakk›nda suç duyurusunda
bulundular. Gözalt›na al›nanlar, polislerin kendilerine,
“Sizi de kaybedece¤iz, sizi sokak ortas›nda infaz
edece¤iz, bir hafta içinde yok olacaks›n›z” fleklinde
tehdit etti¤ini bildirdiler. 

Abdülkadir Ayd›n (45): ‹HD Diyarbak›r fiubesi
Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Ayd›n, 20 Mart
günü gözalt›na al›nd›. Ayd›n yaflad›klar›n› flöyle
anlatt›:

“Saat 23.00 s›ralar›nda o¤lum A. Selam Ayd›n’›n
iflletti¤i büfede bulundu¤um s›rada caddede 7-8 polis
ekibi büfenin önünü kapatacak flekilde durdular.
Polislerin tümü sivil giyimliydiler. Polisler büfenin
üstünde bulunan lokantada yemek yiyen bir ‹talyan
grubu için yukar› ç›k›p tekrar geri döndüler. Bu arada
ekip arabalar›ndan befli büfenin önünden ayr›ld›.
Afla¤›ya inen ‹talyan grubundan birkaç kifli büfeye
gelip sigara istedi. ‹HD’de tan›flt›¤›m›z heyet üyeleri
ile selamlafl›p konufltuk. Bunun üzerine ekip
arabas›ndan inen iki polis ‘Bunlar› nereden tan›yorsun
ulan..’ fleklinde sert bir sesle ba¤›rarak hakaret etmeye
bafllad›. Bu arada bana ba¤›r›p hakaret eden polisleri
baflka bir görevli yan›mdan al›p götürdü. 2-3 dakika
sonra 4 kifliden oluflan baflka bir ekip gelerek
paketledi¤imiz sigara makinesine yönelerek ‘Bu
makine halen burada m›?’ diye bana ba¤›rd›. Bende,
sigara makinesini paketleyip kald›rd›¤›m›z›,
kullanmad›¤›m›z›, sat›n ald›¤›m›z kifliye iade
edece¤imizi söyledim. Görevlilerden biri ‘Bu
memlekette polis ne derse o yap›l›r.’ diye ba¤›rmaya
bafllad›. Aralar›nda bulunan komiser, makineyi
göstererek polislere götürmelerini söyledi. Ben de
makineyi götürdükleri taktirde tutanak tutmalar›
gerekti¤ini belirttim. Bu sözün üzerine ayn› komiser
beni göstererek ‘Bunu da al›n götürün.’ dedi. Ben de
kendilerinden kimlik istedim. ‘Bize hiç kimse kimlik
soramaz sen kim oluyorsun’ diye ba¤›r›p hakaretler
ederek, aralar›ndan üç kifli beni sürükleyerek ve
döverek zorla bir arabaya bindirdiler. Yol boyunca
hakaretler ve küfürler devam etti. Yeniflehir
Karakolu’na götürdüler. Beni indirirlerken, dükkandan
ald›klar› sigara makinesini tafl›mam› istediler.
Tafl›mayaca¤›m› söyleyince beni yeniden dövmeye

bafllad›lar. Ben de karakolun önündeki polislere
bakarak ‘gözünüzün önünde bana iflkence yap›yorlar’
dedim. A¤z›m› kapatarak beni karakolun içine
götürdüler ve hakaretlere devam ettiler. Karakolda
bulunan bir komiser beni döven polisleri alarak d›flar›
ç›kard›. ‹çerde bekledi¤im s›rada, beni karakola
getiren polisler tuttuklar› tutana¤› getirerek
imzalamam› istediler. Tutana¤› okuduktan sonra
tutanak içeri¤inin gerçe¤i yans›tmad›¤›n› ve bu
nedenle imzalamayaca¤›m› söyledim. Bunun üzerine
bana ‘örgütsel iliflkin mi var, neden imzalam›yorsun?’
fleklinde sorular yönetmeye bafllad›lar. Ben de hiçbir
örgütle iliflkimin olmad›¤›n›, insan haklar› savunucusu
oldu¤umu ve ‹HD yöneticisi oldu¤umu söyledim. Bu
beyandan sonra bana karfl› fliddet kullanmad›lar.
Ayr›ca götürüldü¤üm Devlet Hastanesi’nde,
vücudumda iz olmas›na ra¤men muayene eden
doktordan darp ve cebir raporu alamad›m”

N.Y (16), ‹.A (15), G.D (15), Ayfle Aslan (22), Ayten
Aslan (18), Zinnet Yap›c› (20), Esmer Salk›m (23),
Çiçek Altafl (20), Fatma Alkafl, Nasip Aslan, Dilber
Savg›n, Nuri Savg›n, Galip Dafl, Necip Altun, ‹lhan
Aktafl, Ahmet Koyun, Özgür Alabal›k, Adnan Alkafl,
Süheyla Y›ld›z (16), Medeni Y›lmaz (14), Kerem
Salg›m (15), Engin Türk (14), Nihat Bak›fl (20), Hüsnü
Y›ld›z (20): Bitlis’in Tatvan ilçesinde Newroz
kutlamalar› nedeniyle gözalt›na al›nan N.Y., ‹.A.,
G.D., Ayfle Aslan, Ayten Aslan, Zinnet Yap›c›, Esmer
Salk›m, Çiçek Altafl, Fatma Alkafl, Nasip Aslan, Dilber
Savg›n, Nuri Savg›n, Galip Dafl, Necip Altun, ‹lhan
Aktafl, Ahmet Koyun, Özgür Alabal›k, Adnan Alkafl,
Süheyla Y›ld›z, Medeni Y›lmaz, Kerem Salg›m, Engin
Türk, Nihat Bak›fl, Hüsnü Y›ld›z adl› kiflilere
gözalt›nda iflkence yap›ld›¤› bildirildi.

Gözalt›na al›nanlar, Emniyet Müdürlü¤ü’nde
dövüldüklerini, hakaretlere maruz kald›klar›n› ve 1,5 x
1,5 metre boyutlar›ndaki hücrelerde 6-8 kifli
tutulduklar›n› belirttiler. Tatvan Emniyet Müdürlü¤ü’ne
giden ‹HD avukatlar› 30 Mart günü haz›rlad›klar›
raporda, çocuklar›n gözalt›nda maruz kald›klar›
uygulamalar nedeniyle psikolojilerinin bozuldu¤unu
bildirdiler.

Cezmi Pelit (43), Mustafa Çakmak (35), Mehmet
Dedeo¤lu (30), Ahmet Dedeo¤lu (18), A. Kadir
Güneflo¤lu (38): 27 Mart günü Urfa’n›n Siverek
ilçesine ba¤l› Karabahçe köyündeki evlerine
düzenlenen bask›nda gözalt›na al›nan söz konusu
kifliler, gözalt›nda tutulduklar› süre boyunca iflkence
gördüklerini aç›klad›lar. ‹flkence s›ras›nda vücutlar›na
verilen elektrik nedeniyle t›rnaklar›n›n karard›¤›
belirten köylüler, ifadelerinin silah zoruyla kabul
ettirildi¤ini kaydettiler.

Vedat Gökçe (16): ‹stanbul Ba¤c›lar’da 23 Mart günü
akflam saatlerinde toplanan kalabal›k bir grubun
Newroz Bayram›’n› kutlamas›ndan sonra gözalt›na
al›nan Vedat Gökçe adl› çocuk polisler taraf›ndan a¤›r
biçimde dövüldü. Gözüne sprey s›k›larak gözalt›na
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al›nan Gökçe, yolda ve polis arabas›nda dövüldü¤ünü
bildirdi. Bir süre sonra bayg›n vaziyette yola b›rak›lan
Gökçe, çevredekiler taraf›ndan hastaneye kald›r›ld›.
Burada ilk müdahalesi yap›lan Gökçe’nin vücudunun
çeflitli yerlerinde izler bulundu¤u bildirildi. Gökçe’nin
babas› Mehmet Gökçe, suç duyurusunda
bulunacaklar›n› söyledi.

Haflim Yi¤it, 4 Kifli: HADEP Mufl Gençlik Kollar› üyesi
Haflim Yi¤it, Newroz kutlamalar›ndan sonra 4
arkadafl› ile birlikte gözalt›na al›nd›klar›n› ve
iflkenceye maruz kald›klar›n› aç›klad›. Gözalt›na
al›nd›ktan sonra Karasu ›rma¤›n›n kenar›na
götürüldü¤ünü ifade eden Yi¤it, kafas›n›n ›rma¤a
sokuldu¤unu söyledi. Yi¤it, kendisine ajanl›k teklif
edildi¤ini de bildirdi. Yi¤it’in a¤abeyi HADEP Mufl
Merkez ‹lçe Baflkan› Sadrettin Yi¤it, olay nedeniyle
Mufl Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na suç duyurusunda
bulundu. 

Viyan Abi, Elif Talay: Van’da gözalt›na al›nan HADEP
‹l Kad›n Kollar› üyeleri Viyan Abi ve Elif Talay 25
Mart günü Van DGM taraf›ndan tutukland›. Yak›nlar›,
Abi ve Talay’›n gözalt›nda iflkenceye maruz
kald›klar›n›, Viyan Abi’nin gördü¤ü iflkence nedeniyle
gözalt›ndayken iki kez hastaneye götürüldü¤ünü
söylediler. 

Özkan Büyüky›lmaz, Mehmet Yavuz Gülen, Recai
Pehlivan: Göçmenlerin yurtd›fl›na sahte belgelerle
ç›kmas›n› sa¤lad›klar› ileri sürülen Abdurrahman
Saghat ve Ali Çat›r adl› kiflilere yard›m ettikleri
iddias›yla yarg›lanan ‹stanbul Atatürk Havaliman›
fiube Müdürlü¤ü’nde görevli Komiser Özkan
Büyüky›lmaz, polis memurlar› Mehmet Yavuz Gülen
ve Recai Pehlivan, gözalt›nda bask› gördüklerini
aç›klad›lar. 12 y›la kadar hapis cezas› istemiyle
yarg›lanan polisler, emniyette bask› alt›nda ifade
verdiklerini söylediler.

Özkan Mazak: 1 Nisan günü Diyarbak›r’da gözalt›na
al›nan Özkan Mazak adl› kifli, dövüldü¤ünü, vücudun
çeflitli yerlerine elektrik verildi¤ini, ask›ya al›nd›¤›n›,
hayalar›n›n buruldu¤unu, buz üzerinde yat›r›ld›¤›n›,
üzerine bas›nçl› su s›k›ld›ktan sonra ›slak halde
pervanenin önünde bekletildi¤ini, aç b›rak›ld›¤›n› ve
uyumas›n›n engellendi¤ini belirtti. 

Celal Kaya, ‹brahim Özçelik: 7 Nisan günü Kand›ra F
Tipi Cezaevi’nde ölen Bülent Çoban’›n cenaze
töreninde gözalt›na al›nan Celal Kaya ve ‹brahim
Özçelik adl› kifliler, götürüldükleri Çevik Kuvvet fiube
Müdürlü¤ünde iflkence gördüklerini aç›klad›lar. 

At›lgan Eren (20), Hatice fiendul (21), Filiz Salkam
(24), Ayten Kaya (21), Nevzat Gültekin (22), Mehmet
Demirk›ran (25), Ömer Ça¤r›c› (25), Hüseyin Çiftçi
(21), Mahsum Dikenyol (23): 9 Nisan günü evlerine
düzenlenen bask›nlarda gözalt›na al›nan Diyarbak›r
Dicle Üniversitesi Çermik Yüksekokulu ö¤rencileri
At›lgan Eren, Hatice fiendul, Filiz Salkam, Ayten Kaya,
Nevzat Gültekin, Mehmet Demirk›ran, Ömer Ça¤r›c›,

Hüseyin Çiftçi ve Mahsum Dikenyol, Diyarbak›r
Emniyet Müdürlü¤ü Terörle Mücadele fiubesi’nde
gözleri ba¤l› olarak tutulduklar›n›, hakarete maruz
kald›klar›n›, yüksek sesle müzik dinletildi¤ini, tuvalet
ihtiyaçlar›n›n çok k›s›tl› bir flekilde karfl›land›¤›n›,
tehdit edildiklerini ve kendilerine imzalat›lan
belgelerin hiçbirinin okutulmad›¤›n› belirttiler. 

A.Veli Turhall› (58): Kimli¤inin kaybolmas› nedeniyle
11 Nisan günü Diyarbak›r Ba¤lar Polis Karakolu’na
gitti¤inde gözalt›na al›nd›¤›n› belirten A.Veli Turhall›,
“Çevik Kuvvet diye adland›r›lan yere götürüldüm.
Hasta oldu¤umu söyledim. Daha sonra beni doktora
götürdüler, burada hasta oldu¤uma dair rapor ald›m.
Buna ra¤men dövüldüm ve hakaretlere maruz kald›m.
Bende boyun f›t›¤› var. Buna ra¤men sürekli bafl›ma
vuruyorlard› flu anda çok kötü durumday›m. 13 Nisan
günü Savc›l›¤a ç›kar›ld›m oradan tutuklama talebiyle
hakimli¤e sevk edildim. Daha sonra tutuksuz
yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›m.” dedi.

Behlül Ocak (15): 13 Nisan günü ‹stanbul Taksim’de
ölüm oruçlar›n›n sona erdirilmesi ve F tipi cezaevleri
protestolar› nedeniyle gözalt›na al›nan Behlül Ocak
adl› çocuk gözalt›nda iflkence gördü¤ünü aç›klad›.
Behlül Ocak Taksim’de gezerken gözalt›na al›nd›¤›n›
ve eyleme kat›lmad›¤›n› belirterek, “Polis otosunda
sürekli küfredip tekmelediler. Ölüm orucunda
olanlara ve tutuklu yak›nlar›na hakaret ettiler. Beyo¤lu
Emniyet Amirli¤i’nde ellerimi arkadan kelepçeleyip
dizüstü çöktürdüler. Vücudumun heryerine rasgele
vuran polisler, kafamda özel haz›rlanm›fl 4 tane odun
k›rd›lar. Sürekli olarak ‘geberin hepiniz, ölüm
orucundakiler de bir an önce ölsün’diye
ba¤›r›yorlard›. Yaralanan a¤z›mdaki kan›n durmas›
için pamuk t›kad›lar. Nefes alamad›¤›m için az kals›n
ölüyordum. Benim bo¤ulmak üzere oldu¤umu
görünce panikleyen polisler, pamu¤u ve kelepçeyi
ç›kard›lar.” dedi. 

Kafas›n›n üç ayr› yerinden yaraland›¤›n›, difllerinin
k›r›ld›¤›n› anlatan Ocak, Taksim ‹lkyard›m
Hastanesi’ne götürüldü¤ünü, ancak doktorlar›n
kendisiyle ilgilenmedi¤ini söyledi. Gözalt›na
al›nd›ktan bir gün sonra Beyo¤lu Cumhuriyet
Savc›l›¤›n›n görevsizlik karar› vermesi üzerine
ç›kar›ld›¤› ‹stanbul DGM taraf›ndan serbest
b›rak›ld›¤›n› belirten Ocak, Adli Tabiplikten 10 günlük
rapor ald›¤›n› ve polisler ile doktorlar hakk›nda suç
duyurusunda bulunaca¤›n› söyledi.

F›rat Erol (26): Siirt’in Baykan ilçesinde 19 Nisan
günü iflyerinden gözalt›na al›nan F›rat Erol, “‹flyerimi
arad›ktan sonra evime götürdüler bu arada sürekli
hakarete ve küfürlere maruz kald›m. Evimi de
arad›ktan sonra Emniyet Müdürlü¤ü Terörle Mücadele
fiubesi’ne götürüldüm. Orada küçük bir hücreye
konuldum, iki gün tek bafl›ma kald›ktan sonra
Ramazan Tekin ve A. Samet adl› kifli ile birlikte ayn›
hücreye konuldum. Gözalt›nda toplam 10 gün
kald›m. Tuvalete götürülürken sürekli dövülüyordum.
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Psikolojik olarak bask› yap›ld› ve zorla baz› belgeler
imzalad›m.” dedi.

Alihan Alhan, 10 kifli: ‹HD Ankara fiube Sekreteri
‹lhami Yaban, 20 A¤ustos günü düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda, 6 Haziran günü Ankara’da At›l›m
dergisi okurlar› ve çal›flanlar›na yönelik yap›lan
operasyonlar sonucu gözalt›na al›nan 11 kiflinin
iflkence gördü¤ünü aç›klad›. Gözalt›na al›nanlardan
Alihan Alhan, gözalt›nda elektrik verme, haya burma,
dayak gibi yöntemlerle iflkenceye maruz kald›¤›n›
bildirdi. Alhan, “Gözalt› süresince polisler, beni
öldürmekle, F Tipi cezaevine göndermekle tehdit
ettiler. Bir yandan da polisler ‘Ben sana iflkence
yapar›m, beni kime flikayet edeceksin, kimse beni
cezaland›ramaz’ diyerek, alay ediyorlard›” dedi.

Bülent Kara, Serdar Boyraz, Vahap Kaya ve Murat
Bozkafl: Elaz›¤ Emniyet Müdürlü¤ü taraf›ndan
düzenlenen “Huzur operasyonu” s›ras›nda gözalt›na
al›nan Bülent Kara, Serdar Boyraz, Vahap Kaya ve
Murat Bozkafl adl› gençler, gözalt›nda kötü
muameleye maruz kald›klar› gerekçesiyle kendilerini
7 Haziran gecesi adliye lojmanlar› önünde yakmak
istediler. Gençler, dalg›nl›klar›ndan yararlanan polisler
taraf›ndan gözalt›na al›nd›. 

Kaze Özlü: 19 Kas›m 1999 tarihinde evine
düzenlenen bask›nda polislerin copla tecavüz etti¤i
Kaze Özlü adl› kad›n›n evi, 10 Haziran günü tekrar
bas›ld›. ‹HD Adana fiubesi’nde 12 Haziran günü
düzenlenen bas›n toplant›s›nda konuflan fiube Baflkan›
fiehmuz Kaya, Özlü’nün Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi’ne yapt›¤› baflvuruyu geri almas› için
tehdit edildi¤ini bildirdi. Olay flöyle geliflmiflti:

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. Bunun ard›ndan
Kaze Özlü’nün evine çeflitli tarihlerde sürekli bask›n
düzenlenmiflti. 24 Haziran 2000 tarihinde düzenlenen
bask›nda ölümle tehdit edilen Kaze Özlü, kendisine
tecavüz eden polislerin de bask›na kat›ld›¤›n›
söylemiflti. Kaze Özlü, evine 19 Kas›m 2000 tarihinde
düzenlenen bask›nda da dövüldü¤ünü ve ölümle
tehdit edildi¤ini aç›klam›flt›. Kaze Özlü, polisler
hakk›ndaki suç duyurular›n›n takipsizlikle
sonuçlanmas› üzerine A‹HM’ne baflvurmufltu.

Van’›n Baflkale ilçesine ba¤l› Aflalan ve Kaburgal›
köylerine 12 Haziran günü “kaçak mazot
bulunduruldu¤u” gerekçesiyle düzenlenen
bask›nlarda, köy meydanlar›na toplanan köylülerin
askerler taraf›ndan dövüldü¤ü bildirildi. Dövülen
köylülerden Altan Yerli ve k›z kardefli Sabiha Yerli’nin
a¤›r, 8 köylünün de hafif yaraland›¤› belirtildi.
Olaydan sonra Baflkale Devlet Hastanesi’ne götürülen

yaral›lar› ziyaret eden Baflkale Kaymakam›’n›n “olay›n
d›flar› yans›t›lmamas›n› istedi¤i” ileri sürüldü.

Ahmet Candemir, Hamdullah Y›ld›z, Mehmet Kaya,
Hasan Öner, M. Salih Ekinci, Selahattin Geyik, A.
S›tar Kaptan, Eflref Ekinci, Mahmut ‹lhan, Kas›m fien,
fierif Tafl, Beflir Tafl, Mehmet Tafl, Yusuf Yi¤it, M.
Nurullah Ak, ‹hsan Acet, M. Selim ‹fl, Nimet Turan,
Ramazan Aslan, Abdurrahman Aslan, ‹skender Kaya,
Hac› Ça¤, Semiyan Ölmez: Batman’da 15 Haziran
gecesi düzenlenen ev bask›nlar›nda, HADEP Batman
‹l Örgütü yöneticisi Ahmet Candemir, TUHAY-DER
fiube Baflkan› Hamdullah Y›ld›z, ‹HD Yönetim Kurulu
üyesi Mehmet Kaya, HADEP Belediye Meclis üyeleri
Hasan Öner ve M. Salih Ekinci, HADEP üyeleri
Selahattin Geyik, A. S›tar Kaptan, Eflref Ekinci,
Mahmut ‹lhan, Kas›m fien, fierif Tafl, Beflir Tafl,
Mehmet Tafl, Yusuf Yi¤it, M. Nurullah Ak, ‹hsan Acet,
M. Selim ‹fl, Nimet Turan, Ramazan Aslan,
Abdurrahman Aslan, ‹skender Kaya ve Haci Ça¤ adl›
kifliler ile Semiyan Ölmez adl› kad›n gözalt›na al›nd›.
Gözalt›na al›nanlar 22 Haziran günü tutukland›.
Semiyan Ölmez adl› kad›n ise tutuksuz yarg›lanmak
üzere serbest b›rak›ld›. Söz konusu kiflilerin gözalt›nda
iflkence gördükleri bildirildi. 

Faik Özlü (18): Adana’da 7 Temmuz günü gözalt›na
al›nan Faik Özlü (18) adl› genç, polisler taraf›ndan
tehdit edildi¤ini bildirdi. 1999 ve 2000 y›llar›nda
evine bask›n düzenleyen polislerin tecavüzüne maruz
kalan Kaze Özlü’nün o¤lu Faik Özlü, ifl ç›k›fl›nda
gözalt›na al›nd›ktan sonra polis arabas›yla bir süre
dolaflt›r›ld›¤›n› söyledi. Daha sonra Küçükdikili ve
Büyükdikili beldesi aras›nda bulunan Jandarma
Karakolu’na götürüldü¤ünü belirten Özlü, burada 3
saat gözalt›nda kaba dayak ve tehdide maruz
kald›¤›n›, polislerin a¤z›na silah dayad›¤›n› söyledi.
Özlü, polislerin annesinin Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi’ne baflvurmas› nedeniyle kendisini tehdit
etti¤ini belirtti.

F.D.F. (16): Van’da 30 Haziran günü gözalt›na al›nan
F.D.F. adl› genç k›za zorla bekaret kontrolü yap›ld›¤›
bildirildi. Van giriflindeki Yoldöndü jandarma kontrol
noktas›nda “PKK’ye kat›laca¤›” gerekçesiyle 10 kifliyle
birlikte gözalt›na al›nan F.D.F.’nin avukat› Bekir Kaya,
9 A¤ustos günü Van Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na suç
duyurusunda bulundu. Bekir Kaya, suç duyurusu
dilekçesinde olay› flöyle anlatt›: “Müvekkilim
gözalt›nda bulundu¤u Yoldöndü Karakolu’ndaki
askerlerce r›zas› al›nmadan önce Van Do¤umevi
Hastanesi’ne götürüldü. Kanunen r›zas› bulunsa bile
18 yafl›n› doldurmad›¤› için r›zas› kabul görmez.
Ancak burada görev yapan Dr. Emine Karabulut,
mesle¤inin etik kurallar›n› ihlal ederek bekaret
kontrolü yap›p hakk›nda rapor haz›rlad›. Yine karakol
yetkilileri 3 Temmuz günü F.D.F’yi bu kez Van Devlet
Hastanesi’ne götürdü. Hastane doktorlar› Dr. Adnan
Soner ve Dr. Enver Sultano¤lu da müvekkilim
hakk›nda ‘fiili livata’ olay›n›n görülmedi¤ine iliflkin
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rapor verdi.” Avukat Kaya, F.D.F.’nin maruz kald›¤›
uygulamalar›n TCY’nin “iflkence” suçuna iliflkin 243.
maddesinin kapsam›na girdi¤ini vurgulad›. Kaya,
gözalt›na al›nanlardan dördünün 18 yafl›ndan küçük
oldu¤unu ve bu çocuklar›n sorgulanmas› s›ras›nda
avukat bulundurulmad›¤›na da dikkat çekti.

Osman Demir, Mehmet fiahin, 26 kifli: Aralar›nda
fi›rnak’›n Kumçat› beldesi Belediye Baflkan› Osman
Demir ve fi›rnak Milli E¤itim Müdürlü¤ü
bürokratlar›n›n da bulundu¤u 4’ü tutuklu 28 kifli
hakk›nda, “PKK’ye yard›m ettikleri” iddias›yla aç›lan
dava, 5 Temmuz günü Diyarbak›r DGM’de bafllad›.
Duruflmada ifade veren E¤itim Sen üyesi Mehmet
fiahin, gözalt›nda “kafaya torba geçirme, elektrik
verme, bas›nçl› su s›kma” gibi yöntemlerle iflkenceye
maruz kald›klar›n› söyledi. 

Jandarma karakolunda gerçek d›fl› bilgilerin yer ald›¤›
tutana¤›n kendisine imzalatt›r›lmak istendi¤ini
kaydeden Mehmet fiahin, tutana¤› imzalamad›¤› için
“tabutluk” diye bilinen fi›rnak Alay Komutanl›¤›’na
götürüldü¤ünü anlatt›. ‹flkenceden sonra doktora
götürüldü¤ünü anlatan fiahin, “Ayakta duram›yordum.
Jandarmalar koluma girerek, doktorun karfl›s›na
getiriyorlard›. Bir ara doktor görüntümden etkilenmifl
olacak ki, ilaç yazd›, bacaklar›ma masaj yapt›. Ancak
karakol komutan› Halil Baflçavufl, doktorun ilgisinden
rahats›z olarak, tehdit savurdu” dedi. ‹kinci kez bir
baflka doktora gösterildi¤inde doktor taraf›ndan
azarland›¤›n› bildiren fiahin, bu doktorun kendisine
muayene etmeden sa¤lam raporu verdi¤ini belirtti.

fiahin, “Bizimle birlikte iki yabanc› vard›. Arapça
konufluyorlard› ve parmaklar›yla 70 gündür burada
olduklar›n› söylüyorlard›. Biz ç›kt›ktan sonra, biri
Kumçat›’da di¤eri Silopi’de olmak üzere iki ceset
bulundu¤u, cesetlerin PKK militanlar›na ait oldu¤u
aç›kland›” dedi.

‹ddianamede, Demir ile birlikte yarg›lanan E¤itim-Sen
üyeleri Mehmet fiahin, Özgür Bar›fl Mercan ve Ali
Ekber Çalgan’a 15 y›l, tutuksuz 24 kifli hakk›nda da 5
y›la kadar hapis cezas› verilmesi istendi. Duruflmada,
Osman Demir, ö¤retmenler Mehmet fiahin, Özgür
Bar›fl Marcan ve Ali Ekber fialgan (Ça¤lan) tahliye
edildi. Duruflma, 11 Eylül gününe ertelendi.

33 köylü, Aflat ve Ortakl› köyleri: 20 Temmuz günü
askerler taraf›ndan boflalt›lan fi›rnak’›n Beytüflflebap
ilçesine ba¤l› Aflat ve Ortakl› köylerinde gözalt›na
al›nanlar›n iflkenceye maruz kald›¤› aç›kland›.
Köylerin boflalt›lmas›n› incelemek için 8 A¤ustos günü
bölgeye giden ‹HD heyetinin raporunda, gözalt›na
al›nan 33 kiflinin ‹lçe Jandarma Komutanl›¤›’nda
günlerce sorguland›¤› ve iflkence gördü¤ü bildirildi.
Raporda, Cafer Aslan (1978), Kerim Acar (1966) ve ‹sa
Abi’nin (1961) 10 gün boyunca copla tecavüz,
elektrik floku, k›zg›n güneflte tutma, ellere çivi
çak›lmas› gibi iflkencelere maruz kald›klar›
vurguland›.

Raporda, Cafer Aslan’›n iflkenceye iliflkin anlat›mlar›
flöyle yer ald›:

“Ç›r›lç›plak soyulmak suretiyle Filistin ask›s›na al›nd›k.
Vücutlar›m›za elektrik verilerek, makatlar›m›za cop
sokulmak suretiyle tecavüz edildi ve bu esnada ç›kan
d›flk› zorla a¤›zlar›m›za sürüldü/sokuldu. Ailemizdeki
kad›nlara da böyle yap›laca¤› tehdidinde bulunuldu.
Suçlamalar› kabul etmedi¤im taktirde öldürülece¤im
tehdidinde bulunuldu.”

Sabri Aci: Mufl’un Malazgirt ilçesine ba¤l› Mollabaki
köyünde 18 May›s günü “Türkiye’ye yasad›fl› yollarla
giren mültecilere yard›m etti¤i” iddias›yla gözalt›na
al›nan Sabri Aci adl› kifli, gözalt›nda tutuldu¤u
Malazgirt Emniyet Müdürlü¤ü’nde iflkence gördü¤ünü
aç›klad›. Malazgirt Cumhuriyet Savc›l›¤›’na, soyad›n›
bilmedi¤i Halit adl› polis hakk›nda suç duyurusunda
bulunan Sabri Aci, gözalt›nda tutuldu¤u iki gün
boyunca dövüldü¤ünü, 18 May›s gecesi götürüldü¤ü
doktora da yan›nda polisler oldu¤u için iflkenceyi
anlatamad›¤›n› bildirdi. Aci, 19 May›s günü, “21
May›s günü Cumhuriyet Savc›l›¤›’na gelmesi”
kofluluyla serbest b›rak›ld›¤›n› kaydetti.

Hakan fiimflek, Deniz Akgül: 13 Haziran günü
tutuklulara kart atmak için Galatasaray Postanesi’nde
toplanan gruptan gözalt›na al›nan Hakan fiimflek ve
Deniz Akgül adl› kifliler götürüldükleri karakolda
dövüldüklerini aç›klad›lar. 

Yasemin Ergin, Seher Durgaç, Bayre Karatafl:
Diyarbak›r’da 16 Haziran günü evlerine düzenlenen
bask›nda gözalt›na al›nan Yasemin Ergin, Seher
Durgaç, Bayre Karatafl adl› kad›nlar ‹HD Diyarbak›r
fiubesi Hukuk Komisyonu üyeleriyle yapt›klar›
görüflmede, gözalt›nda “elektrik, saç yolma ve
›slatma” gibi iflkencelere maruz kald›klar›n› bildirdiler. 

Tekin Ülsen: 23 Haziran günü Diyarbak›r’da gözalt›na
al›nan Tekin Ülsen adl› kifliden uzun süre haber
al›namad›. Bu durum Ülsen’in gözalt›nda
kaybedilece¤i endiflesi do¤urdu. Tekin Ülsen’den
uzun süre haber al›namamas› üzerine yak›nlar›
Mazlum-Der’e baflvurdular. 13 Temmuz günü bir
bas›n toplant›s› düzenleyen Mazlumder Genel Baflkan
Yard›mc›s› Avukat fiehmus Ülek, “Emniyet
Müdürlü¤ü’nün Tekin Ülsen’in gözalt›na al›nd›¤›n›
kabul etmedi¤ini” aç›klad›. Saniye Alt›n ise bas›n
toplant›s›nda geliflmeleri flöyle anlatt›: 

“Kardeflimle birlikte toplam befl kifli 23 Haziran günü
sokakta gözalt›na al›nm›fl. Bunu gören iki kifli
olmas›na ra¤men polis do¤rulamad›. Dilekçelerle
baflvurdum, cevap alamad›m. Savc›l›¤a verdi¤im
dilekçenin tarihi 28 Haziran. Gözalt›n› kabul etmeyen
makamlar›n resmi yan›tlar› avukatlar›mda. 9 Temmuz
günü evimi ziyaret eden bir kifli, kardeflimle birlikte
gözalt›na al›nd›¤›n› ve ayn› hücrede tutuldu¤unu
söyledi. 10 Temmuz günü de polisler kardeflimin evini
basarak karakol kurdu. Önceki gün evime iki polis
geldi. ‘Gözalt›nda sahte kimlikli befl kifli var, gelin bu
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kiflilere bak›n aralar›nda kardefliniz olup olmad›¤›n›
teflhis edin’ dediler. Emniyet’te bu kiflileri gösterdiler.
Aralar›nda kardeflimi tan›makta zorluk çektim. Yara
bere yoktu ama kafas›nda anormal flifllikler vard›.
Burundan afla¤›s›n› tan›d›m. Çok kötüydü ve
iflkenceden yürüyemez haldeydi. Tepki gösterdim.
Bana ‘Ne olmufl, bak kafl› gözü yerinde bir fley yok’
yan›t› verdiler. Kardeflimle ancak 3-5 saniye
görüflebildim. Suç duyurusunda bulundum.”

Mazlumder, Tekin Ülsen’den haber al›namamas›
nedeniyle, Cumhurbaflkan›, Baflbakan, Adalet, ‹çiflleri
ve ‹nsan Haklar›ndan Sorumlu Devlet Bakan› ile
TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu’na birer
mektup gönderdi. Olay›n anlat›ld›¤› mektupta flöyle
denildi:

“Bütün bunlara ra¤men, Tekin Ülsen’in ak›beti
konusunda, resmi merciler flu ana kadar herhangi bir
aç›klama yapma gere¤i duymam›fllard›r. Acaba
gözalt›nda kaybedilmeler zincirine bir halka daha m›
eklenmek isteniyor? Resmi sessizlik, bu yöndeki
endiflelerimizi daha da art›rmaktad›r. Bölgede
gözalt›lar ve ard›ndan tutuklama kararlar›na ra¤men
cezaevleri yerine aylarca Terörle Mücadele
fiubelerinde tutulan insanlar›n say›s›n›n her geçen gün
artt›¤› bir ortamda sözkonusu kaybetme operasyonu,
bundan sonraki ihlal stratejisini özetlemektedir.
Benzer bir olay, 25 Ocak 2001 tarihinde Serdar Tan›fl
ve Ebubekir Deniz’in bafl›na gelmiflti ve bu insanlar›n
ak›betleri hâlâ meçhul. Kendi vatandafl›n›n yaflama
hakk›n› güvence alt›na alamayan devlet olmaz. Bu tür
olaylar zaten Türkiye’nin nas›l bir ülke oldu¤unu
aç›kl›kla ortaya koymaktad›r. Aksini iddia edenlere
düflense öncelikle bu insanlar› bulup ortaya
ç›karmalar› ve sorumlulardan gerekli hesab›
sormalar›d›r...”

Metin Cando¤an, ‹smail Cando¤an: Ankara’n›n
Tuzluçay›r semtinde ç›kan bir kavgaya kar›flt›klar›
gerekçesiyle 26 Haziran günü gözalt›na al›nan Metin
Cando¤an ve ‹smail Cando¤an adl› kardefllere
gözalt›nda iflkence yapt›klar› gerekçesiyle 8 polis
hakk›nda dava aç›ld›. 

Ankara Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan haz›rlanan
iddianamede, 30 A¤ustos Polis Karakolu’nda görevli
‹lhan Bozkurt, Y›lmaz Çetin, Ali Haflim Erkufl, M.
Kemal Y›ld›r›m, Musa Aktürk, Nedim Binay, Yusuf
Büyüko¤lu ve fierafettin Varol adl› polislerin Metin ve
‹smail Cando¤an’› sopa, cop, tekme ve yumrukla
dövdükleri bildirildi. ‹ddianamede, polislerin TCY’nin
“kötü muamele” suçuna iliflkin 245. maddesi uyar›nca
cezaland›r›lmas› istendi. 

Cando¤an kardefllerin avukat› Metin Bu¤u, olaydan
bir gün sonra Adli T›p Kurumu’na götürülen
Cando¤an kardeflleri muayene eden Dr. Cumhur
Akp›nar’›n ‹smail Cando¤an’a rapor vermedi¤ini,
Metin Cando¤an’a ise bir günlük rapor verdi¤ini
bildirdi. Bu¤u, olaydan 6 gün sonra suç duyurusu

üzerine Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan Adli T›p
Kurumu’na götürülen iki kardefle 15’er günlük rapor
verildi¤ine dikkat çekti. Avukat Metin Bu¤u, Cumhur
Akp›nar hakk›nda suç duyurusunda bulunacaklar›n›
aç›klad›.

Dava 13 Kas›m günü bafllad›. Ankara 3. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada, polis memurlar›
‹lhan Bozkurt, Ali Haflim Erkufl, M. Kemal Y›ld›r›m,
Musa Aktürk, Nedim Binay, Yusuf Büyüko¤lu ve
fierafettin Varol’un ifadeleri al›nd›. Polisler
ifadelerinde, olay gecesi karakolda görevli olduklar›n›
ancak ifllemler için karakola getirilen Cando¤an
kardefllere kötü muamelede bulunmad›klar›n›
savundular. Metin Cando¤an ise karakolda 8-10 polis
taraf›ndan tekme, tokat ve coplarla dövüldü¤ünü
söyledi. Adli T›p Kurumu’na götürüldü¤ünde, yan›nda
polis bulundu¤u için ifade vermedi¤ini belirten
Cando¤an, daha sonra yapt›¤› baflvuruda 15 günlük
rapor ald›¤›n› kaydetti. Cando¤an’›n avukat› Metin
Bu¤u da polislerin karakolda görevli olduklar› halde
hiçbir fley görmediklerini söylemelerinin garip
oldu¤una dikkat çekti. Duruflma, ‹smail Cando¤an ve
polis memuru Y›lmaz Çetin’in ifadesinin al›nmas› için
ertelendi. 

19 Aral›k günü Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
yap›lan duruflmada ifade veren ‹smail Cando¤an,
Tuzluçay›r’da ç›kan bir kavga s›ras›nda, olayla ilgisi
olmad›¤› halde kardeflinin gözalt›na al›nd›¤›n›,
kendisinin de olay yerine giderek durumu ö¤renmeye
çal›flt›¤› s›rada gözalt›na al›nd›¤›n› söyledi. ‹smail
Cando¤an, “Karakolda kardeflimle beraber bizi
çembere al›p k›yas›ya dövdüler” dedi. San›k polisler
ise suçlamay› reddettiler. Daha sonra söz alan Avukat
Metin Bu¤u, polislerin “iflkence” suçundan
yarg›lanmas› gerekti¤ini belirterek görevsizlik karar›
verilmesini ve davan›n a¤›r ceza mahkemesine
gönderilmesini istedi. Bu istemi reddeden mahkeme
duruflmay› 27 Aral›k gününe erteledi. 

27 Aral›k günü yap›lan duruflmada ise Cando¤an
kardefllerin avukat› Metin Bu¤u, “suçun niteli¤inin
‘kötü muamele’ de¤il ‘iflkence’ oldu¤unu belirterek
mahkemenin görevsizlik karar› vermesini ve dosyan›n
a¤›r ceza mahkemesine gönderilmesini” istedi.
Mahkeme, Bu¤u’nun istemini reddetti. Duruflma,
Cando¤an kardefllerin ilk muayenesini yap›p
haklar›nda rapor haz›rlayan Dr. Cumhur Akp›nar ve
Dr. Fuat Karaduman’›n dinlenmesi için 12 fiubat 2002
tarihine ertelendi. 

Cumali U¤urlu Bizimer: 11 Temmuz günü Adana’da
gözalt›na al›nan Cumali U¤urlu Bizimer adl› kiflinin
baca¤› k›r›ld›. Bizimer, Ba¤lar Polis Karakolu’nda
yaflad›klar›n› flöyle anlatt›:

“‹flyerim mühürlendi¤inden moralim bozuktu.
Arkadafllarla f›r›n›n önünde içiyorduk. Polisler
götürmek isteyince tart›flma ç›kt›. Karakolda suçumu
sorunca polislerden biri kafama telsizle vurdu. Ben de
üzerine yürüdüm. Bu s›rada 5-6 polis tekme yumruk
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sald›rd›. Biri taban›yla kas›¤›m›n alt›na vurdu¤unda,
baca¤›mdan bir ses geldi yere y›¤›ld›m.”

Resmi aç›klamada ise “Bizimer’in afl›r› alkollü oldu¤u
için dinlenme odas›na al›nd›¤›, burada vücudunun
çeflitli yerlerini duvara çarpt›¤›, lavaboya giderken
nöbetçi polise sald›rd›¤›, bu s›rada kap› efli¤ine tak›l›p
düflünce baca¤›n›n k›r›ld›¤›” iddia edildi. 

S. Gül, M. Çelik, R. Kurtulufl, D. Civelek: 12 Temmuz
günü ‹HD’nin miting bildirilerini da¤›t›rken Kartal’da
gözalt›na al›nan S. Gül, M. Çelik, R. Kurtulufl ve D.
Civelek adl› kifliler, ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü
Terörle Mücadele fiube Müdürlü¤ü’nde
dövüldüklerini, su ve tuvalet ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmad›¤›n› söylediler.

Nedim Kuleber (33): Temmuz ay› sonlar›nda ‹stanbul
Ahmet Kutsi Tecer caddesinde gözalt›na al›nan Nedim
Kuleber (33) adl› kiflinin, Tozkoparan Karakolu’nda
intihara kalk›flt›¤› ancak polisler taraf›ndan kurtar›ld›¤›
bildirildi. Edinilen bilgiye göre olay günü saat 21.00
s›ralar›nda sokakta arkadafllar›yla bira içerken
polislerle tart›flan Nedim Kuleber, ayn› gece saat
01.30 s›ralar›nda evine bask›n düzenleyen polisler
taraf›ndan gözalt›na al›nd›. Bundan yar›m saat kadar
sonra da Kuleber’in kardefli ve a¤abeyi Tozkoparan
Karakolu’na gitti. K›sa bir süre sonra Kuleber’in
“nezarette kendisini gömlekle ast›¤›” gerekçesiyle
Bak›rköy Devlet Hastanesi’ne kald›r›ld›¤› bildirildi.
Kuleber, dört gün boyunca yo¤un bak›m servisinde
gözetim alt›nda tutuldu. Ailesi, Nedim Kuleber’e
iflkence yap›ld›¤› gerekçesiyle suç duyurusunda
bulundu. 

Gökhan Kept›¤›: 20 Temmuz günü ‹HD ‹stanbul
fiubesi’nde bas›n toplant›s› düzenleyen Gökhan
Kept›¤› adl› kifli, 11 Temmuz günü bir kavga
nedeniyle üç arkadafl›yla birlikte flikayette bulunmak
üzere gittikleri Beyo¤lu Ekipler Amirli¤i’nde iflkence
gördüklerini aç›klad›. Kendisinin 10, arkadafllar›n›n da
3’er günlük rapor ald›klar›n› belirten Kept›¤›, sol kulak
zar›n›n y›rt›ld›¤›n› ve vücudunda darp izleri
bulundu¤unu söyledi.

Ayflegül Sandalc›o¤lu, fi. K›z›l, B. Ocak, Ö. Oral:
Genç Ekin Kültür Sanat Merkezi’ne (GESAM) 13 ve 14
Temmuz günleri düzenlenen bask›nda gözalt›na
al›nanlar›n iflkence gördükleri bildirildi. 18 Temmuz
günü ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde bas›n aç›klamas› yapan
GESAM çal›flanlar› ad›na konuflan Ayflegül
Sandalc›o¤lu, Beyo¤lu ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü’nde 2
gün gözalt›nda tutulduklar›n› söyledi. Gözalt›
süresince elleri kelepçelenerek iflkenceye maruz
kald›klar›n› anlatan Sandalc›o¤lu, tedavi için
götürüldükleri Taksim ‹lk Yard›m Hastanesi’nde
doktorlar›n “kelepçelerin ç›kar›lmas›na gerek
olmad›¤›n›” söylediklerini, kendilerinin de tedaviyi
kabul etmediklerini bildirdi. Sandalc›o¤lu, Beyo¤lu
‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü’ndeki polisler hakk›nda suç
duyurusunda bulunduklar›n› bildirdi.

Orhan Özkapan (28): Diyarbak›r’›n Ba¤lar beldesinde
22 Temmuz gecesi gözalt›na al›nan Orhan Özkapan
adl› kifli, polislerin kafas›na silah dayad›¤›n›, kendisini
çamurla dolu bir çukura yuvarlad›klar›n›, kafas›na
torba geçirilerek götürüldü¤ü Emniyet Müdürlü¤ü’nde
8 saat sorguland›¤›n› ve tartakland›¤›n› aç›klad›.
Özkapan, daha sonra polislerin “Yanl›fll›k oldu, seni
birine benzettik. Kusura bakma, hadi evine git”
diyerek kendisini b›rakt›klar›n› aç›klad›.

A.E. (34): 27 Temmuz günü bir radyonun ‹stanbul
Park Orman’da düzenledi¤i partiye kat›lan A.E. adl›
kad›n “gözalt›nda kötü muameleye maruz kald›¤›n›”
aç›klad›. Kendisiyle birlikte 7 kiflinin de gözalt›na
al›nd›¤›n› belirten A.E. yaflad›klar›n› flöyle anlatt›:

“Panik atak oldu¤um halde kelepçe takt›lar. Bir kad›n
polis, çantayla 3 kez kafama vurdu. Üç kez ‘flanl›
narkotik polisi’ diye ba¤›rtt›lar. Sadece bende
uyuflturucu ç›kmad›. ‹zinli oldu¤um halde iflyerim
aranarak, gözalt›na al›nd›¤›m anlat›ld›.
Yaflad›klar›mdan sonra ‹stinye Devlet Hastanesi’nde
depresyon tedavisi gördüm.”

A.E.’nin “haks›z gözalt›” nedeniyle ‹stanbul Valili¤i
‹nsan Haklar› ‹l Kurulu’na yapt›¤› flikâyet üzerine
ifadesi al›nan Park Orman güvenlik müdürü ‹smail
Kapucu, A.E.’nin her hafta sonu e¤lenmeye geldi¤ini,
hep olay ç›kard›¤›n› ve hakarette bulundu¤unu öne
sürdü. Polisler ise uyuflturucu kulland›¤›ndan
flüphelendikleri A.E.’nin üst aramas›n› yapmak
istediklerinde, kendisini yerlere at›p ba¤›rmaya
bafllad›¤›n›, bunun üzerine onu kelepçelediklerini
söylediler. Valilik taraf›ndan haz›rlanan raporun
ard›ndan polisler hakk›nda “soruflturma izni
verilmemesine” karar verildi. A.E. ise savc›l›¤a yapt›¤›
baflvuruyu geri ald›.

A.E.’nin yaflad›klar›na iliflkin haberin 11 Aral›k günü
Milliyet gazetesinde yay›nlanmas› üzerine ‹stanbul
Emniyet Müdürlü¤ü Narkotik fiube Müdürlü¤ü 12
Aral›k günü, A.E.’nin gözalt›na al›nmas› s›ras›nda
elleri arkadan kelepçeli olarak çekilen foto¤raflar›n›
bas›na da¤›tt›. Narkotik fiube Müdürü Nihat Kubufl da,
“Görevli arkadafllar›m›z kad›n›n direnmesi ve küfür
ederek mukavemette bulunmas› ile karfl›laflm›fllard›r.
24 saat gözalt›nda kalm›fl, ifadesi sonras› cumhuriyet
savc›l›¤›na bilgi verilerek serbest b›rak›lm›flt›r. Bir
çocuklu bir anne. Ma¤dur etmemek için daha önce
vermedik. Olay böyle geliflmeseydi, vermeyi
düflünmüyorduk” dedi.

‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nden yap›lan aç›klamada
da “Narkotik ekiplerince fiiflli ilçesinde faaliyet
gösteren bir e¤lence mekân›nda yap›lan uygulamada
toplam 7 kifli uyuflturucu madde kullanmak ve
bulundurmak suçundan gözalt›na al›narak ifllem
yap›lm›flt›r. Habere söz konusu olan bayan, gözalt›
s›ras›nda itiraz etmifl, küfürlü sözlerle hakaretlere
devam etmifl, sakin olmas› için uyar›lm›flsa da bunlar›
dikkate almam›fl, bunun üzerine zor kullan›larak
müdüriyete getirilmifltir.” denildi.
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Murat Yavuzel: Adana Ruh Sa¤l›¤› ve Hastal›klar›
Hastanesi’nde hastane görevlileri taraf›ndan sopalarla
dövülen Murat Yavuzel adl› hastan›n alt› parma¤›n›n
k›r›ld›¤›, sa¤ gözünün kör oldu¤u bildirildi. Temmuz
ay› sonlar›nda yaflanan olay, Yavuzel’in annesi
Fadime Yavuzel’in ziyareti s›ras›nda ortaya ç›kt›.
“Banyoda düfltü” denilerek hastaneye götürülen Murat
Yavuzel’in bafl›na dikifl at›ld›¤›, parmaklar›n›n ise
tedavi edilmedi¤i bildirildi. Ayn› Hastanede Haziran
ay› içinde Nurcan Turhan adl› hastan›n dövüldü¤ü ve
sol kolunun k›r›ld›¤› belirtildi.

Behçet Çiçek: Bingöl’ün Solhan ilçesinde 2 A¤ustos
günü arac› polisler taraf›ndan durdurulan Behçet
Çiçek adl› kifli iflkence gördü¤ünü aç›klad›. Bu¤lan
bulvar›nda arac›n›n Siyasi fiube’de görevli Baflkomiser
‹smail Karatafl taraf›ndan durduruldu¤unu belirten
Çiçek yaflad›klar›n› flöyle anlatt›: 

“Polisler önümü kesince araçtan indim. ‘Ne oluyor?’
diye sorunca, hakaret edip dövmeye bafllad›lar. Bir
süre sonra Solhan Karakolu’na götürdüler. Burada
ayaklar›m› zincirleyip dövmeye bafllad›lar. A¤›z ve
burnumdan kanlar ak›yordu. Oradaki tüm polisler
vuruyordu. Akflam saatlerinde evimin yak›nlar›na
b›rakt›lar.” 

3 A¤ustos günü hastaneden üç günlük rapor alarak
Solhan Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç duyurusunda
bulundu¤unu ifade eden Çiçek, “Savc›ya olay›
anlatt›m. Vücudumdaki yara izlerini gösterdim. Beni
tekrar hastaneye gönderdiler. Bu kez 5 günlük rapor
ald›m. Daha sonra üç polisin nezaretinde teflhis için
sald›r›ya u¤rad›¤›m karakola götürüldüm. Orada, bana
sald›ran polisleri teflhis ettim. Lavaboda duran kan
izlerini gösterdim. Sonradan bana sald›ran ‹smail
Karatafl’›n tayininin Karl›ova’ya al›nd›¤›n› ö¤rendim”
dedi. 

Ç. Pamuk, A. Aslan, V. Özbey, Mizgin Gülsever, M.
Ali Tekin, S. Seyitvan, fiergoh Dafl: 7 A¤ustos günü
Diyarbak›r’da gözalt›na al›nan Ç. Pamuk, A. Aslan, V.
Özbey, Mizgin Gülsever, M. Ali Tekin, S. Seyitvan ve
fiergoh Dafl’› ziyaret eden ‹HD Diyarbak›r fiubesi
Hukuk Komisyonu üyeleri, söz konusu kiflilerde
“halsizlik. bitkinlik, göz altlar›nda morluklar

gözlediklerini, saç ve giysilerinin da¤›n›k oldu¤unu,
korkulu, kayg›l› ve tedirgin bir halde bulunduklar›n›”
aç›klad›lar.

Rasim Aflan (17): fi›rnak’›n Beytüflflebap ilçesine ba¤l›
Aflat ve Ortakl› köylerinin boflalt›lmas›, Ulucak,
Da¤alt› ve Hisarkap› köylerine de g›da ambargosu
uygulanmas›n› araflt›rmak için bölgeye giden insan
haklar› heyeti ile birlikte fi›rnak’a dönmeye çal›flan
Rasim Aflan adl› çocuk 8 A¤ustos günü fi›rnak
giriflinde gözalt›na al›nd›. Gözalt›nda cinsel organ›na
ve ayak parmaklar›na elektrik verilen, ask›ya al›nan
Rasim Aflan’a zorla “askerler aleyhine konuflmam için
‹HD Genel Baflkan Yard›mc›s› Osman Baydemir’den
para ald›m” yolunda ifade imzalat›ld›¤› bildirildi. 9
A¤ustos günü Savc›l›¤a sevkedilen Rasim Aflan, bu
ifadesini iflkence alt›nda al›nd›¤› için reddetti. Rasim
Aflan, savc›l›kta TCY’nin “güvenlik görevlilerine
hakaret” suçuna iliflkin 159. maddesi uyar›nca
sorguland› ve daha sonra ç›kar›ld›¤› mahkeme
taraf›ndan tutukland›.

Heyette bulunan avukatlar›n, TCY’nin 160.
maddesinin “159. madde uyar›nca soruflturma
aç›labilmesi için Adalet Bakanl›¤›’ndan izin al›nmas›”
gerekti¤i hükmü tafl›d›¤› yolundaki itirazlar› mahkeme
taraf›ndan dikkate al›nmad›. Rasim Aflan’›n iflkence
alt›nda verdi¤i ifadesi üzerine Osman Baydemir’in de
savc›l›kta ifadesi al›nd›. “Suça azmettirme” iddias›yla
savc›l›¤a ça¤r›lan Osman Baydemir, daha sonra
serbest b›rak›ld›. 

Mehmet Ali Gülün, Kudret Gülün: 12 A¤ustos günü
‹stanbul’da gözalt›na al›nan HADEP Ba¤c›lar ‹lçe
Örgütü yöneticisi Mehmet Ali Gülün ve k›zkardefli
Kudret Gülün’ün iflkence gördü¤ü aç›kland›. Gülün
kardefller, 18 A¤ustos günü ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde
düzenledikleri bas›n toplant›s›nda yaflad›klar›n›
anlatt›lar. Aç›klamada, 12 A¤ustos günü gözalt›na
al›nan Kudret Gülün’ün ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü
Siyasi fiube Müdürlü¤ü’nde dövüldü¤ü, cinsel tacize
maruz kald›¤› ve tecavüzle tehdit edildi¤i bildirildi.
K›zkardeflinin durumunu ö¤renmek için Ba¤c›lar
Karakolu’na giden Mehmet Ali Gülün, evlerinde
arama yapmak isteyen polislere arama iznini
sordu¤unda kendisine “burada herfley biziz, savc› da

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2001 ‹flkence ve Kötü Muamele

206 Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›

A.E.’nin durumuyla ilgili olarak hukukçular flu aç›klamalar› yapt›lar:

Prof. Dr Ahmet Sözen: Yap›lan bireysel özgürlüklere getirilen bir k›s›tlamad›r. Bir kiflinin suçlulu¤u kan›tlanana kadar yasalar
önünde o kiflinin, suçsuz say›lmas› gerekir. Bu olay kiflilerin bireysel hakk›na yap›lan bir ihlal, bir tecavüzdür. Yarg› yolunun
aç›lmas› gerekir. Bu konuda devlete ya da olayda ad› geçen polisler hakk›nda dava aç›labilir.

Avukat Turgut Kazan: Polisin böyle hizmet sunmak, servis yapmak gibi görevi olmad›¤› gibi hakk› da yok. Polis sadece
herhangi bir nedenle suç iflledi¤ini sand›¤› bir insan› gözalt›na al›yorsa, sonras›n›n ne olaca¤› bilinemeyece¤i için o insan›n
kiflilik haklar›n› koruyacak flekilde davranmal›. Kesinlikle yanl›fl bir fleydir. Bu kiflilik haklar›na kesin sald›r› yani tecavüz
niteli¤i tafl›r. Görevi kötüye kullanmak suçundan soruflturma aç›lmal›d›r.

Prof. Dr Bak›r Ça¤lar: Kifli haklar›n›n kesinlikle ihlalidir. Masumiyet karinesi, bir kiflinin özel hayat›n›n korunmas›nda hukuk
devleti çerçevesinde temel bir prensiptir. Bir kifli için masumiyet karinesi sürdü¤ü sürece; suçland›r›lmad›¤›,
san›kland›r›lmad›¤› sürece o kiflinin bütün haklar›n›n korunmas› gerekir. Korunmamas› hukuk devleti temel prensibinin
ihlalidir. Masumiyet karinesinin özel hayat›n›n korunmas› prensibinin ve topluca hukuk devleti anlay›fl›n›n ihlali nedeniyle
dava aç›labilir.



devlet de” yan›t›n›n verildi¤ini söyledi. Mehmet Ali
Gülün, daha sonra k›zkardeflini getiren polislerin
evlerinde arama yapt›¤›n› ve kendisine “evin
aranmad›¤›na” iliflkin bir tutana¤› zorla
imzalatt›rd›klar›n› ve ard›ndan gözalt›na al›nd›¤›n›
bildirdi. Mehmet Ali Gülün ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü’nde dövüldü¤ünü bildirdi. Gülün kardefller
daha sonra savc›l›k taraf›ndan serbest b›rak›ld›.

Yaflar Atalan, Adil Atay: 13 A¤ustos günü
Diyarbak›r’da bir eve yap›lan bask›nda gözalt›na
al›nan Yaflar Atalan ve Adil Atay adl› kiflilerin
Diyarbak›r Emniyet Müdürlü¤ü Siyasi fiube
Müdürlü¤ü’nde iflkence gördükleri bildirildi.
Gözalt›nda tutulduklar› ilk dört gün boyunca kimseyle
görüfltürülmeyen Yaflar Atalan ve Adil Atay, beflinci
gün kendilerini ziyaret eden ‹HD avukatlar›na,
iflkence gördüklerini anlatt›lar. Adil Atay’›n gözlerinin
ba¤lanmas›, elektrik, bas›nçl› su s›kma ve testislerinin
s›k›lmas› gibi iflkencelere maruz kald›¤›, bu nedenle
kalbinden rahats›zland›¤›, görüflme esnas›nda ayakta
durmakta zorland›¤›, saçlar›n›n ›slak ve üzerindeki
tiflörtün parçalanm›fl oldu¤u ve okuma yazma
bilmemesine karfl›n kendisine zorla üç ayr› belge
imzalat›ld›¤›; Yaflar Atalan’›n da benzer flekilde
iflkenceye maruz kald›¤› belirtildi. Atalan’›n
yak›nlar›n›n 19 A¤ustos günü Emniyet Müdürlü¤ü’ne
ça¤r›ld›¤› ve o¤ullar›n›n itirafç› olmas› için kendilerine
bask› yap›ld›¤› da kaydedildi.

Emine Özbek, Remziye Özbek, 12 tutuklu yak›n›: 20
A¤ustos günü açl›k grevini sürdürdükleri ÖDP
Diyarbak›r ‹l Örgütü binas›ndan gözalt›na al›nan
Emine Özbek, Remziye Özbek ve 12 tutuklu yak›n›,
gözalt›nda hakaret ve tacize maruz kald›klar›n›,
saçlar›ndan sürüklendiklerini aç›klad›lar. 

‹smail Bahar (57): 22 A¤ustos günü Ayd›n’›n Kufladas›
ilçesinde gözalt›na al›nan ‹smail Bahar adl› kifli
polisler taraf›ndan dövüldü¤ünü aç›klad›. ‹smail Bahar
yaflad›klar›n› flöyle anlatt›: “Bal›kç›lar kahvesinde
oturup maç izledim ve alkol ald›m. Daha sonra ikinci
maç› izlemek için buradan ayr›larak Belediye Meclisi
üyesi Ümit Özenmifl’e ait kafeye gittim. Alkollü
oldu¤um için beni almad›lar. Küçük bir tart›flma
yaflad›k. Polis ça¤›rd›lar; 3 polis gelip beni ald›,
Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürdü. ‹çeri girer girmez
bana vurmaya bafllad›lar. Asker kökenli oldu¤umu,
beni dövmeye haklar› bulunmad›¤›n›, suçum varsa
yasalara göre cezaland›r›lmam gerekti¤ini söyledim.
Bunun üzerine sinirlenen polisler beni polis otosuna
götürdü. Asayifl flubeye götürdüklerini sand›m, ancak
Kirazl› köyü yoluna sap›ld›¤›nda nereye götürdüklerini
sordum. Arac› kullanan polis, küfür ederek ‘Senin
kafana bir kurflun s›kmaya götürüyoruz’ dedi.
fiehirden yaklafl›k 4-5 kilometre uzaklaflt›ktan sonra
›ss›z bir yerde durduk. Beni araçtan indirip dövdüler
ve yol kenar›ndaki derenin içine att›lar. Çal›larla kapl›
dere içinden ç›kamad›m. Sabah›n ilk ›fl›klar›na kadar
burada kald›m.” Bahar’›n dövülmesi olay› ile ilgili

olarak, Kufladas› Kaymakaml›¤›’n›n soruflturma açt›¤›
ö¤renildi. 

Fuat Nalk›ran (14): ‹fladam› Üzeyir Garih’in, 25
A¤ustos günü ‹stanbul Eyüp Mezarl›¤›’nda
öldürülmesinden sonra “zanl›” olarak gözalt›na al›nan
Fuat Nalk›ran adl› çocuk, gözalt›nda “suçu kabul
etmesi için” iflkence gördü¤ünü aç›klad›. Polis ve
bas›n taraf›ndan “katil” ilan edilen Fuat Nalk›ran,
gözalt›nda polislerin tiflörtünü ve pantolonunu
ç›kartt›rd›¤›n› belirterek flunlar› söyledi: “Beni klimal›,
buz gibi bir yere götürdüler. Oras› so¤uktu. Yar›m saat
beklettiler. Hayalar›m› s›kt›lar. ‘Bu ifli sen yapt›n,
do¤ruyu söyle, kafan› kopart›r›z’ dediler. Onlara
‘Valla ben yapmad›m’ dedim.”

Fuat Nalk›ran, 26 A¤ustos günü savc›l›¤a ç›kart›ld›ktan
sonra yeniden gözalt›na al›nd›¤›n› ve Emniyet
Müdürlü¤ü’nde üç çocukla yüzlefltirildi¤ini ifade etti.
Babas› Hasan Nalk›ran da, çocu¤unun “cinayet
zanl›s›” olarak bas›nda teflhir edilmesi üzerine iflten
ç›kar›ld›¤›n› bildirdi. 

‹stanbul Barosu Çocuk Haklar› Komisyonu’ndan
Avukat Seda Akço yapt›¤› aç›klamada, gözalt›na
al›nan çocu¤un, hukuk d›fl› uygulamalara maruz
kald›¤›n› bildirdi. Fuat Nalk›ran’n›n, Çocuk
Mahkemesi Savc›s› taraf›ndan gizlilik ilkesine
uyularak sorgulanmad›¤›n› söyleyen Akço, “Bir
çocu¤u gözalt›na al›yor, suçlu olup olmad›¤›n›
bilmeden zanl› ilan edip ailesini, arkadafllar›n› teflhir
ediyorsunuz, daha sonra yaflayacaklar›n›
düflünmüyorsunuz. Polisin gözalt›nda tutma biçimi,
yeri, süresi hukuka ayk›r›. Yakalamada, gizlilik ihlal
edildi. Çocu¤un yeniden yakalanmas› da hukuka
ayk›r›. Yeni bir delil elde edilmedi¤i takdirde çocuklar
tekrar gözalt›na al›namaz. Olayda ‘baya¤›laflm›fl
hukuk ihlali’ var.” dedi. 

Fuat Nalk›ran ve ailesi, ‹çiflleri Bakanl›¤› ile sekiz
gazete hakk›nda tazminat davas› açt›. Davada, ‹çiflleri
Bakanl›¤›’ndan 55, Star, Hürriyet, Sabah, Zaman,
Türkiye, Posta, Akflam ve Günefl gazetelerinden de
toplam 280 milyar lira maddi ve manevi tazminat
istendi. 

P›nar Konuflkan: ‹fladam› Üzeyir Garih’in 25 A¤ustos
günü öldürülmesinden sonra, olay yerinde “katille
birlikte oldu¤u” iddias›yla gözalt›na al›nan P›nar
Konuflkan, gözalt›nda iflkence gördü¤ünü aç›klad›.
Radikal gazetesine yaflad›klar›n› anlatan P›nar
Konuflkan, gözalt›nda dövüldü¤ü için “olay s›ras›nda
katil zanl›s› Yener Yermez’in yan›nda oldu¤u
yönünde” ifade verdi¤ini söyledi. Konuflkan
yaflad›klar›n› flöyle anlatt›: 

“Polis bana vurdu, tehdit etti. Bana, ‘Bizim
söylediklerimizi anlatmazsan buradan ç›kamazs›n’
diyorlard›. Korkudan benim ad›ma yazd›klar› ifadeyi
imzalad›m. Emniyet’teki günlerim çok kötü geçti.
Gözalt›ndayken ilk gün bana sadece bir tek po¤aça
verildi. Yiyecek istedi¤imde yan›ma gelen as›k suratl›
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bir amca, ‘Su yok, yemek yok’ diyordu. Yermez
yakaland›ktan sonra Emniyet’te benimle yüzlefltirdiler.
‹kimiz de birbirimizi tan›mad›¤›m›z› söyledik. Ama
benim konuflmama f›rsat vermediler, hemen
uzaklaflt›rd›lar. Baflka bir odaya götürdüler. Burada
polisler, ‘cinayet s›ras›nda Yermez’in yan›nda
oldu¤umu’ savc›ya söylemezsem beni tekrar gözalt›na
almakla tehdit ettiler. Korkuyordum ve tekrar
gözalt›na al›nmamak, bir an önce kurtulmak için savc›
a¤abeye de ayn› fleyleri söyledim.”

Bu arada ‹stanbul Barosu CMUK servisi
avukatlar›ndan Hüseyin Sümer, olay nedeniyle
gözalt›na al›nanlardan E.N. (17) adl› genç k›z›n alt›
günlük gözalt› süresinin son gününde kendilerine
baflvurdu¤unu belirtti. ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü
hakk›nda suç duyurusunda bulunabileceklerini
söyleyen Avukat Hüseyin Sümer, “Reflit olmayan
birinin alt› gün boyunca avukat› olmadan poliste
sorgulanmas› yasalara ayk›r›d›r. ‹lk gün CMUK’a
haber vermeleri gerekirdi. Usul yerini bulsun diye son
gün haber vermifller” dedi. ‹stanbul Barosu CMUK
servisi sorumlusu Metin ‹riz de, gözalt›nda tutulan
di¤er kad›nlar için kendilerine baflvuruda
bulunulmad›¤›n› belirterek “Gözalt›na al›nan kiflilere
haklar›n›n hat›rlat›lmas› gerekiyor. Gözalt›na al›nan
kiflinin avukat tutacak olana¤› yoksa polisin barodan
avukat sa¤lamas› gerekiyor. Ayr›ca 18 yafl›ndan
küçüklerin polis taraf›ndan sorgulanmadan do¤rudan
savc›l›¤a ç›kar›lmas› gerekir.” dedi.

Ali ‹bifl: 6 Eylül günü Çankaya (Ankara) Belediyesi
önünde bas›n aç›klamas› yapmak isteyen Ali ‹bifl adl›
seyyar sat›c›, zab›talar taraf›ndan dövüldü.
Gazetecilerin ›srarlar› üzerine zab›talar, Ali ‹bifl’in
bas›n aç›klamas› yapmas›na izin verdiler. Ali ‹bifl,
zab›talar›n mallar›n› zorla al›p kendilerini
dövdüklerini söyledi. Ali ‹bifl ve kardefli Ayhan ‹bifl,
daha sonra belediyeye gelen polisler taraf›ndan
gözalt›na al›nd›.

Sabri Topçu, Tuncay Sa¤›ro¤lu, R›za Ball›, Hüseyin
Diri, Özcan Balk›n, Ayd›n Çelebi, Cem Taylan Günel:
7 Eylül günü gözalt›na al›nan Türkiye Motorlu Tafl›t
‹flçileri Sendikas› (TÜMT‹S) Genel Baflkan› Sabri
Topçu, Perpa (‹stanbul) Temsilcisi Tuncay Sa¤›ro¤lu,
‹stanbul fiube Disiplin Kurulu üyesi R›za Ball› ile
sendika üyeleri Hüseyin Diri, Özcan Balk›n, Ayd›n
Çelebi ve Cem Taylan Günel’in gözalt›nda iflkence
gördükleri bildirildi. Elleri arkadan kelepçelenen ve
gözleri ba¤lanan sendikac›lar›n gözalt›nda elektrik
verme, dayak, hakaret gibi iflkencelere maruz
kald›klar› bildirildi. ‹flkence sonucu R›za Ball›’n›n
duda¤›n›n patlad›¤› ö¤renildi. 13 Eylül günü ‹stanbul
DGM Savc›l›¤›’na sevkedilen sendikac›lar, DGM
Savc›l›¤›’n›n görevsizlik karar› vermesi üzerine fiiflli
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na gönderildi. Burada ifadeleri
al›nan sendikac›lar tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest
b›rak›ld›. Sendikac›lar›n, “Aktif Da¤›t›m flirketinde
sendikan›n ald›¤› grev karar›na uymayan Hamit Çak›c›

adl› kifliyi kaç›rd›klar› ve dövdükleri” iddias›yla
gözalt›na al›nd›¤› ö¤renildi.

Sabri Topçu, 20 Eylül günü düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda, gözalt›nda yaflad›klar›n› anlatt›.
Gözalt›nda kald›¤› sürenin 48 saatlik bölümünde
ç›r›lç›plak soyuldu¤unu ve iflkence görenlerin
ç›¤l›klar›n›n dinletildi¤ini bildiren Topçu, “Psikolojik
bask› gördüm. Gözlerim ba¤land› ve o flekilde
sorguland›m. 6 gün boyunca sorguland›m.” dedi.

Abdulbasit Tafl, fiirin Tafl, Kas›m Sever, Mehdi
Y›ld›r›m, Atila Aslan, Özgür Y›lmaz, Behçet Y›lmaz,
Salih Özen, S›rr› Taflk›n, Aslan Bulak, Çetin Kaya,
Behçet Özen, Mehmet Özçelik, Ersin Çiçek, Maflallah
Bingöl: Mufl’un Varto ilçesinde 13 Eylül günü
bafllayan operasyonlarda aralar›nda HADEP Varto ‹lçe
Baflkan› Behçet Özen ve ‹lçe Yönetim Kurulu üyesi
Mehmet Özçelik’in de bulundu¤u çok say›da kifli
gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar›n Mufl Emniyet
Müdürlü¤ü’nde iflkence gördükleri bildirildi. 

Bu kiflilerin iflkence gördü¤ü haberi üzerine
Uluslararas› Af Örgütü acil eylem ça¤r›s› yapt›.
Aralar›nda ‹HD üyelerinin de bulundu¤u 20’den fazla
HADEP yönetici ve üyesinin gözalt›na al›nd›¤›
belirtilen ça¤r›da “Gözalt›na al›nanlar, Mufl Emniyet
Müdürlü¤ü Terörle Mücadele fiubesi’nde kimseyle
görüfltürülmeden tutuluyorlar. Gözalt›ndakilerin
iflkence gördüklerine inan›lmaktad›r. Kendilerinin
neyle suçland›klar› ise henüz bilinmemektedir”
denildi.

Acil eylem ça¤r›s›nda, fiirin Tafl’›n 15 Eylül günü
gözleri ba¤l› olarak evine getirildi¤i, evde yap›lan
arama s›ras›nda fiirin Tafl, annesi, efli ve k›z kardeflinin
dövüldü¤ü ifade edildi.

Do¤an Ö¤üt: 24 Eylül günü ‹stanbul Avc›lar’da
gözalt›na al›nan Do¤an Ö¤üt adl› genç, polisler
taraf›ndan dövüldü¤ünü bildirdi. Do¤an Ö¤üt
yaflad›klar›n› flöyle anlatt›: “‹flten ç›kt›ktan sonra
Parseller semtinde oturan bir arkadafl›m› ziyaret etmek
için dolmufl dura¤›nda beklerken bir polis arac›
önümde durdu. Polisler, ‘neden orada durdu¤umu’
sordular. Ben aç›klarken zorla minibüse bindirdiler.
Minibüste cüzdan›m› al›p kar›flt›rmaya bafllad›lar.
Cüzdan›mda EMEP üye kimli¤imi görünce vurmaya
bafllad›lar. Beni dövmeye bafllad›klar›nda ameliyatl›
oldu¤umu söyledim. Bunun üzerine ameliyat
oldu¤um aya¤›ma vurmaya bafllad›lar. Polislere ›srarla
‘özürlü oldu¤umu, 4 defa ameliyat oldu¤umu’
söyledim. Ben polislere özürlü oldu¤umu söyleyince,
sivil giyimli bir polis ‘ben de kafadan özürlüyüm, seni
arabadan atabilirim’ dedi. Küfür edip sürekli
dövüyorlard›. Minibüsü kullanan polis, di¤erlerini
yönlendiriyordu. Beni döven polislerden birinin alkol
ald›¤› yan›mda oturdu¤u için anlafl›l›yordu. Beni
dövdükten sonra Avc›lar Ambarl›’ya getirip yol
kenar›na att›lar.” 
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Ö¤üt’ün avukat› Arzu Kaya, Avc›lar Emniyet
Müdürlü¤ü’nde görevli polisler hakk›nda suç
duyurusunda bulunduklar›n› bildirdi.

Sadrettin Dinçer: MHP Trabzon Milletvekili Orhan
B›çakç›o¤lu, ‹çiflleri Bakan› Rüfltü Kaz›m Yücelen’in
yan›tlamas› istemiyle verdi¤i soru önergesinde,
Bay›nd›rl›k ve ‹skan eski Bakan› Koray Ayd›n’›n
dan›flman› Sadrettin Dinçer’e Ankara Emniyet
Müdürlü¤ü’nde iflkence yap›ld›¤›n› ileri sürdü.
B›çakç›o¤lu soru önergesinde “Geçti¤imiz hafta
Emniyet yetkililerince ‘Vurgun Operasyonu’
çerçevesinde gözalt›na al›nan Dinçer’e burada
domuzba¤› iflkencesi yap›lm›fl. Bir polis memuru da
kafas›na oturarak, Koray Ayd›n aleyhine bilgi
vermesini istemifl. Ç›r›lç›plak soymufllar. Bu
anlatt›klar›m Dinçer’in bana kendi ifadesi. Adli T›p’da
da iflkenceyi tespit ettirdik.” dedi.

Selma K›l›ç: Selma K›l›ç adl› kad›n Eylül ay›
ortalar›nda Batman’daki evine düzenlenen bask›nda
polisler taraf›ndan dövülerek gözalt›na al›nd›. Selma
K›l›ç’›n siyasi nedenlerle evden ayr›ld›¤› ö¤renilen efli
Cemflit K›l›ç’›n nerede oldu¤unu soran polislere
“bilmiyorum” yan›t›n› verdi¤i ve bunun ard›ndan
arama izni sordu¤u için dövüldü¤ü ö¤renildi.

Necmi Kad›o¤lu, Mustafa Albayrak, Tufan Mengi,
Harun Karaca: ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’ndeki
yolsuzluk iddialar› nedeniyle sürdürülen “Temiz fiehir
operasyonu” çerçevesinde, 12 Eylül gecesi Albayrak
Holding’in sahipleri Nuri Albayrak Kaz›m Albayrak ve
Muzaffer Albayrak’›n evlerine bask›n düzenlendi.
Polislerin bask›nlarda “evlerde bulunanlara kötü
davrand›¤›” ileri sürüldü. Bask›nlarda, Nuri
Albayrak’›n efli Havva Albayrak, o¤ullar› Faruk
Albayrak (5), Muhammet Albayrak (11), Muzaffer
Albayrak’›n efli Ayfle Albayrak, k›z› Meryem Albayrak
(6) gözalt›na al›nd›. 

Polisler, çocuklar›n gözalt›na al›nd›¤›n› bir süre kabul
etmedi ve bu kiflilerin kaç›r›ld›¤›n› ileri sürdü. 

Daha sonra gözalt›na al›nan ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi ‹fltirakler eski Daire Baflkan› Necmi
Kad›o¤lu, Yeni fiafak gazetesinin sahibi Albayrak
Holding’in yöneticisi Mustafa Albayrak, Harun Karaca
ve Tufan Mengi’nin gözalt›nda iflkence gördükleri
bildirildi. 

Operasyonda gözalt›na al›nan 13 kifli, 14 Eylül günü
Haseki Hastanesi’nde sa¤l›k kontrolünden geçirildi.
Kontrolde, Mustafa Albayrak, Harun Karaca, Necmi
Kad›o¤lu ve Tufan Mengi hakk›nda “cinsel organlar›na
elektrik verildi¤i ve dövüldükleri yolunda” rapor
verildi. Raporda, “Kad›o¤lu’nun bacak damarlar›nda
t›kan›kl›k görüldü¤ü” belirtildi. Tufan Mengi’ye verilen
raporda ise “cinsel organ›nda travmatik izler, sa¤
bacakta ödem ve ekimoz” görüldü¤ü anlat›ld›.
Albayrak’a verilen raporda da “darp izi” görüldü¤ü
bildirildi.

‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Organize Suçlar fiube
Müdürlü¤ü ise “raporun do¤ru olmad›¤›” gerekçesiyle
Albayrak ve Mengi’yi s›ras›yla ‹stanbul T›p Fakültesi
Hastanesi, SSK Okmeydan› Hastanesi, fiiflli Etfal
Hastanesi ve Fatih Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› Adli
Tabipli¤i’ne dört kez daha sa¤l›k muayenesine
götürdü. Buralardan Mustafa Albayrak ve Tufan
Mengi’ye sa¤lam raporu verildi. ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü, bu raporlara dayanarak Haseki
Hastanesi’nde görevli Ayhan Sandal ve Orhan
Gümrükçü adl› hekimler hakk›nda, “sahte rapor
düzenledikleri” iddias›yla Fatih Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu.

Tufan Mengi 17 Eylül günü düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda, Kaçakç›l›k ve Organize Suçlar fiube
Müdürü Adil Serdar Saçan’›n13 kendisini “AKP
Genel Baflkan› Recep Tayyip Erdo¤an aleyhine ifade
vermesi için tehdit etti¤ini” söyledi. Mengi, “Beni
gözalt›na alan Saçan, ‘Tayyip’in paralar›n›n kimde
oldu¤unu söylersen seni b›rak›r›m. Yoksa elimden
kurtulamazs›n’ diye tehdit etti. Yar›m saat aral›klarla
elektri¤e verdiler. Husyelerimi bay›l›ncaya kadar
s›kt›lar. Dört gün boyunca çarm›ha gerdiler. Ayak
parmaklar›m›n ucundan elektrik verdiler.” dedi.

Necmi Kad›o¤lu ve Harun Karaca da, 18 Eylül günü
Mazlumder ‹stanbul fiubesi’nde düzenledikleri bas›n
toplant›s›nda, gözalt›nda gördükleri iflkenceyi
anlatt›lar. Yürümekte zorluk çekti¤i görülen Necmi
Kad›o¤lu ve Harun Karaca, ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü Organize Suçlar fiubesi’nde hayalar›n›n
s›k›ld›¤›n›, parmak uçlar›ndan elektrik verildi¤ini,
karanl›k bir odada saatlerce sorguland›klar›n›
anlatt›lar. Avukat Faik Ifl›k ise ma¤durlara iflkence
yap›ld›¤› yolunda rapor veren doktorun polisler
taraf›ndan arand›¤›n› ileri sürdü. Ayn› soruflturma
çerçevesinde gözalt›na al›nan Tufan Mengi de 17
Eylül günü düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda
yaflad›klar›n› anlatm›flt›. Bu arada ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü’nden yap›lan aç›klamada, iflkence iddialar›
yalanland›. 

Gözalt›na al›nanlar›n aç›klamalar› üzerine soruflturma
açan Fatih Cumhuriyet Savc›l›¤›, 20 Eylül günü
iflkence yapt›klar› ileri sürülen befl polisin ifadesini
ald›. Baflbakanl›k da ‹çiflleri Bakanl›¤›’ndan iflkence ve
kötü muamele haberlerinin araflt›r›lmas›n› istedi.
Bakanl›ktan ‹stanbul Valili¤i’ne gönderilen talimat
üzerine üç polis müfettifli görevlendirildi. Müfettifller
27 Eylül günü iflkence ma¤durlar›n›n ifadesini ald›.
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13 AKP Ad›yaman Milletvekili Mahmut Göksu, iflkence iddialar›n›
Baflbakan Bülent Ecevit’e yöneltti¤i bir soru önergesi ile Meclis
gündemine getirdi. Baflbakan ad›na Göksu’ya yan›t veren ‹çiflleri
Bakan› Rüfltü Kaz›m Yücelen, gözalt›na al›nan san›klara iflkence
yap›ld›¤› yönünde ç›kan haberlerin do¤ru olmad›¤›n› savundu. Saçan
da, bu soru önergesi üzerine Göksu hakk›nda, ‹stanbul Fatih Asliye
Hukuk Mahkemesi’nde dava açt›. Saçan, “kiflilik haklar›na hakaret”
edildi¤i gerekçesiyle 5 milyar liral›k tazminat davas› açt›. Saçan dava
dilekçesinde, “Daval›n›n, gazetelerde ve televizyonlarda benimle
ilgili tamamen hayal mahsulü beyan ve isnatlara devam etmesi
sebebiyle hakk›mda yay›n yapmamas›, karalama ve sald›r›larda
bulunmamas› hususunda ihtiyati tedbir karar› verilmelidir” dedi.



Leyla Bozac›: Leyla Bozac› adl› kad›n ‹stanbul fiile’de
30 A¤ustos gecesi polis memurlar› Kerem Döndü ve
Benal Demir’in tecavüzüne maruz kald›. Edinilen
bilgiye göre olay flöyle geliflti: 

“Leyla Bozac›, 30 A¤ustos günü, Ebru, Elif ve Elhan
adl› çocuklar›n› da alarak tatil için aile dostlar› Hülya
Yi¤it’in fiile’deki yazl›¤›na gitti. Çocuklar› uyuttuktan
sonra, saat 23.30 s›ralar›nda fiile liman›na gezintiye
ç›kan Leyla Bozac› ve Hülya Yi¤it’in arabas› ar›za
yapt›. Bu s›rada, fiile Emniyet Müdürü Yakup Acar’›n
makam arac›yla gelen üç kifli, Leyla Bozac› ve Hülya
Yi¤it’in içinde bulundu¤u araban›n önünü kesti.
Emniyet Müdürü Acar’›n korumas› Kerem Döndü,
üzerinden kimlik ç›kmayan Leyla Bozac›’y› makam
otomobiline bindirip götürdü. Buna tepki gösteren
Hülya Yi¤it’i ise fiile’de bir bar›n sahibi oldu¤u
ö¤renilen Mehmet Pot engelledi. Leyla Bozac› önce
ormanl›k bir alana daha sonra da bir otele götürüldü.” 

Leyla Bozac›, götürüldü¤ü otelde Kerem Döndü’nün
bafl›na silah dayayarak kendisini bir odaya götürüp
tecavüz etti¤ini, idrar›n› içirmeye çal›flt›¤›n› söyledi.
Bozac›, otel görevlilerinin de durumu gördükleri halde
hiç bir fley yapmad›klar›n› belirtti. 

Mehmet Pot taraf›ndan fiile liman›nda zorla tutulan
Hülya Yi¤it de olay›n geliflimini flöyle anlatt›:

“Limanda zorla tutulurken, arkadafllar›m› gördüm ve
yard›m istedim. Bunu gören Mehmet Pot kaçt›. Sonra
da arkadafllar›mla birlikte, Leyla’n›n tutuldu¤unu
ö¤rendi¤imiz otele gittik. Otel görevlileri, bizi içeri
sokmad›. Karakola gittik, kimse ilgilenmedi. Yafll› bir
polis geldi ve ‘Gayrettepe’deki Haber Merkezi’ni
aray›n, oradan talimat gelirse, mutlaka bakarlar’ diye
yol gösterdi. Biz de öyle yapt›k. Telsiz emri gelince,
karakol otele ekip göndermek zorunda kald›. Resmi
süreç bafllad› ancak ifl iflten geçmiflti.”

Olay s›ras›nda alkollü oldu¤u ö¤renilen polis
memurlar› Kerem Döndü ve Benal Demir 17 Eylül
günü tutukland›. Mehmet Pot ise tutuksuz yarg›lanmak
üzere serbest b›rak›ld›. Leyla Bozac› daha sonra
yapt›¤› aç›klamada, flikayetinden vazgeçmesi için
tehdit edildi¤i ve para önerildi¤ini bildirdi.

Bu arada olay›n bas›na yans›mas› üzerine gazetecilere
konuflan fiileliler, Kerem Döndü’nün, ilçede birçok
kavga, gasp, tehdit suçu iflledi¤i, fakat Emniyet
Müdürü Yakup Acar taraf›ndan korundu¤unu
bildirdiler. Benal Demir’in ise bir gasp olay› nedeniyle
daha önce aç›¤a al›nd›¤› ö¤renildi. fiile Emniyet
Müdürü Yakup Acar da 22 Eylül günü ‹stanbul
Emniyet Müdürlü¤ü taraf›ndan merkeze al›nd›.

Kerem Döndü ve Benal Demir hakk›nda Kas›m ay›nda
dava aç›ld›. Üsküdar Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan
haz›rlanan iddianamede, polislerin TCY’nin
“tecavüz”, “darp” ve “zorla al›koyma” suçlar›na iliflkin
maddeleri uyar›nca cezaland›r›lmas› istendi. Dava, 7
Ocak 2002 tarihinde Üsküdar A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde bafllayacak.

Savafl karfl›t› Platform-47 kifli: “Savafla Karfl› Platform”
taraf›ndan 29 Eylül günü ‹stanbul Bak›rköy Özgürlük
Meydan›’nda düzenlenen bas›n aç›klamas›nda
gözalt›na al›nan 47 kiflinin polisler taraf›ndan a¤›r bir
biçimde dövüldü¤ü bildirildi. 

“Savafla Karfl› Platform” taraf›ndan 29 Eylül günü
‹stanbul Bak›rköy Özgürlük Meydan›’nda düzenlenen
bas›n aç›klamas›nda gözalt›na al›nanlar›n, polisler
taraf›ndan a¤›r bir biçimde dövüldü¤ü bildirildi.
Platform taraf›ndan ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde 1 Ekim
günü yap›lan bas›n toplant›s›nda, olaylar hakk›nda
bilgi verildi. Platform ad›na aç›klamay› okuyan ‹HD
‹stanbul fiube Baflkan› Eren Keskin, “Gözalt›na
al›nanlara Bak›rköy Merkez Karakolu’nda fliddet
uyguland›. Herkes iflkence ve kötü muameleye maruz
kald›. ‹nsanlar saçlar›ndan sürüklendi, yerlere ve
duvarlara çarp›ld›.” dedi. Toplant›ya kat›lan Özgür
Ersoy da, karakoldan hastaneye götürüldü¤ü s›rada
polisler taraf›ndan dövüldü¤ünü ve burnunun
k›r›ld›¤›n› söyledi.

Ergün Koç: HADEP üyesi Ergün Koç, 9 Ekim günü
sivil polislerin kendisini kaç›rmaya kalk›flt›¤›n› ve
dövdü¤ünü aç›klad›. Koç, HADEP Adana ‹l
Örgütü’nde yapt›¤› aç›klamada, Kocavezir Esnaf
Saray› yak›nlar›nda kendilerini polis olarak tan›tan
kifliler taraf›ndan yolunun kesildi¤ini ve zorla bir
arabaya bindirilmeye çal›fl›ld›¤›n› söyledi. Bu kiflilere
kimlik sormas› ve direnmesi üzerine a¤›r bir biçimde
dövüldü¤ünü belirten Koç, kaçarak kurtuldu¤unu
söyledi.

Veysel Yirmibefl, Suat Dikeç: ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi’ne ait Darülaceze tesislerindeki kaynaktan
su almak isteyen bir komiserin, kendisine engel olan
belediye görevlilerini dövdü¤ü ve gözalt›na ald›¤›
bildirildi. Büyükflehir Belediyesi Sa¤l›k ‹flleri
Müdürlü¤ü taraf›ndan Kad›köy Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’na yap›lan suç duyurusunda, ad›n›n
“Mesut” oldu¤u ö¤renilen komiserin, tesislere resmi
araçla girmesine izin vermeyen Veysel Yirmibefl ve
Suat Dikeç adl› görevlileri dövdü¤ü, bu kiflilerle
birlikte Hamza Yaflaro¤lu adl› görevliyi de gözalt›na
ald›¤› bildirildi. Suç duyurusunda üç belediye
görevlisinin yedi saat gözalt›nda tutuldu¤u kaydedildi.

Orhan Yalç›no¤lu, Orhan Toprak, Mehmet Güzel:
Diyarbak›r’da düzenlenen 1 May›s ‹flçi Bayram›
kutlamalar› s›ras›nda gözalt›na al›nan Orhan
Yalç›no¤lu, Orhan Toprak ve Mehmet Güzel
gözalt›nda tutulduklar› Çarfl› Polis Karakolu’nda
iflkence gördüklerini bildirdiler. Yalç›no¤lu, ‹HD
Diyarbak›r fiubesi’ne yapt›¤› baflvuruda, sivil polisler
taraf›ndan yüz üstü yere yat›r›ld›klar›n› ve
dövüldüklerini söyledi. 

Döndü Erdo¤an: ‹stanbul Yenibosna’da 29 Nisan
günü “üzerinde kimlik olmad›¤›” gerekçesiyle
gözalt›na al›nan Döndü Erdo¤an (14) adl› çocuk,
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kelepçe tak›larak 11 saat gözalt›nda tutuldu¤u için
intihara kalk›flt›. Ablas›n›n evine gitmek için saat
14.00 s›ralar›nda evden ç›kan Döndü Erdo¤an’dan
haber al›namamas› üzerine aramaya bafllayan
yak›nlar›, Döndü Erdo¤an’› saat 23.00 s›ralar›nda 75.
Y›l Polis Karakolu’nda buldular. Karakolda bulduklar›
kardeflinin bileklerini kelepçeye sürterek kesti¤ini,
sürekli ba¤›rd›¤›n› ve a¤lad›¤›n› anlatan ablas› Gülsüm
Erdo¤an, ›srarlar› üzerine kelepçenin ç›kar›ld›¤›n›
ancak evden kimli¤i getirilinceye kadar kardeflinin
serbest b›rak›lmad›¤›n› söyledi. Karakolda pencereden
atlamaya ve su barda¤›n› k›rarak bile¤ini kesmeye
çal›flan Döndü Erdo¤an, hastaneye kald›r›ld›ktan sonra
saat 01.00 s›ralar›nda serbest b›rak›ld›. Gülsüm
Erdo¤an, kardeflini eve getirdikten sonra, intihar
edece¤i korkusuyla yatak odas›n›n kap›s›ndan
ayr›lmad›¤›n› ancak yine de kardeflinin kendisini
camdan att›¤›n› bildirdi. Döndü Erdo¤an halen Çapa
T›p Fakültesi Yo¤un Bak›m Servisi’nde tedavi görüyor.

Döndü Erdo¤an’›n annesi Y›ld›z Erdo¤an da flunlar›
söyledi:

“Kelepçeli elleri kanam›fl, saç› bafl› darmada¤›n›kt›.
Bafl›nda k›zar›kl›k vard›. San›r›m ona elektrik
vermifller. ‘K›z›m sana ne yapt›lar?’ diye sordu¤umda
yüzüme bakmaya çekindi. Polislerden kelepçelerini
açmalar›n› onu serbest b›rakmas›n› istedik. Ancak
kimli¤i olmad›¤› için bunu yapmad›lar. Evden kimli¤i
getirildi, bu sefer de ‘Genel Bilgi Taramas›’
yapacaklar›n› söylediler. Sonunda kelepçelerini
açt›rd›k. Bir bardak su istedi. ‹çmeden barda¤› k›r›p
bileklerini kesti. Hastaneye götürdük, pansumandan
sonra tekrar karakola ald›lar. Polis eflli¤inde eve
geldi¤imizde saat gece 01.00 olmufltu. Çocuk
yüzümüze bakam›yordu, ona dokunmaya çal›fl›nca
geri çekiliyordu. Kolunu tuttu¤umda ac› içinde
ba¤›rd›, her taraf›n›n s›zlad›¤›n› söyledi. Vücudunda
morarmalar bafllam›flt›. Ablas› Gülsüm’ün evine
yollad›k aç›l›r diye. Odada yaln›z kal›nca kendini
dördüncü kattan atm›fl.”14

Cem Hire: ‹stanbul’daki evine 17 May›s günü saat
02.00 s›ralar›nda polisler taraf›ndan düzenlenen
bask›nda gözalt›na al›nan Cem Hire adl› kiflinin
dövüldü¤ü bildirildi. Sosyalist ‹flçi gazetesinden
yap›lan aç›klamada, E¤itim Sen üyesi Cem Hire’nin
hastanede tedavi alt›na al›nd›¤› belirtildi.

Ahmet Pembegüllü ve 60 kifli: Bir yolsuzluk
soruflturmas› nedeniyle Gebze’de 1 May›s günü
bafllayan operasyonda gözalt›na al›nan Gebze
Belediye Baflkan› Ahmet Pembegüllü ve 60 kiflinin
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Organize Suçlar
fiubesi’nde iflkence gördü¤ü bildirildi. ‹flkence
haberleri üzerine FP Grup Baflkanvekili Avni Do¤an
ve Kocaeli Milletvekili Osman Pepe, 30 Nisan May›s
günü ‹çiflleri Bakan› Saadettin Tantan’la görüfltü.
Görüflmede Tantan’›n, iflkenceyi kabul ederek “Bu bir
e¤itim sorunu, bunun sona ermesi için 10-15 sene

zamana ihtiyac›m›z var.” dedi¤i bildirildi. 1 May›s
günü yap›lan FP grup toplant›s›nda söz alan Pepe,
Pembegüllü ve 60 kadar kiflinin, ç›r›lç›plak
soyuldu¤unu ve elektrik verildi¤ini belirtti. Pepe,
iflkence iddialar›yla ilgili olarak, flunlar› söyledi: 

“Erkekleri anadan üryan soyuyorlar. Kad›nlara bekaret
testi yap›yorlarsa erkeklere de ‘ib..... varsa onlar›
kesece¤iz’ diyorlar. Elektrik vermek için soyduklar›
insanlar›n kollar›na karton ba¤lay›p, üzerine plastik,
sonra da zincir ba¤l›yorlar. Ellerinden ve ayaklar›ndan
as›l›yorlar. Sa¤ taraflar›ndan yukar› seyreltilmifl asit
döküyorlar. Cinsel organlar›na elektrik veriyorlar.
Özel plastikle kaplad›ktan sonra jop kullan›yorlar.”
dedi.

Emin Dayan: ‹HD Siirt fiube Sekreteri Vetha Ayd›n 8
May›s, flube üyeleri Emin Dayan, Muhyettin
Timurlenk, Befliri Künefl, Mehmet Emin Künefl ve
Yusuf Ad›güzel de 9 May›s günü gerekçe
gösterilmeden gözalt›na al›nd›. Mehmet Emin Künefl,
gözalt›nda polisler taraf›ndan dövüldü. Gözalt›na
al›nanlar 10 May›s günü serbest b›rak›ld›. Emin
Dayan, Muhyettin Timurlenk, Befliri Künefl, Mehmet
Emin Künefl ve Yusuf Ad›güzel’in ayn› zamanda
HADEP ‹l Örgütü’nde görevli olduklar› bildirildi.

Ö.Ç. (16), F.T. (15): ‹zmir’in Çi¤li ilçesinde 10 Ekim
günü “h›rs›zl›k yapt›klar›” iddias›yla gözalt›na al›nan
Ö.Ç. ve F.T. adl› çocuklara iflkence yap›ld›¤› bildirildi.
Çocuklar hakk›nda Karfl›yaka 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde aç›lan davada söz alan Avukat
Nurhan Do¤an, “Çocuklar kulaklar›ndan kan gelene
kadar kaba daya¤a maruz kalm›fllar ve parmak izleri
uymamas›na karfl›n suçu ifllediklerini kabul etmifller”
dedi. Çocuklar›n yan›nda avukat olmadan ifadelerinin
al›nd›¤›n› ve olay yeri tespiti yap›ld›¤›n› ifade eden
Do¤an, CMUK’un ve Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleflmesi’nin ihlal edildi¤ini belirtti. 
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14 Döndü Erdo¤an’›n gözalt›na al›nmas›ndan sonra çocuklar›n çeflitli
gerekçelerle gözalt›na al›nmas›na iliflkin haberler, çocuklar›n iflkence
görüp görmedi¤inin belirlenememesine karfl›n gazetelerde daha s›k
yer almaya bafllad›. Manisa’n›n Saruhanl› ilçesinde okul duvar›na
“siyasi içerikli yaz› yazd›¤›” iddia edilen B.G. (14) adl› çocuk
gözalt›na al›nd›. Polis yetkilileri, Alm›fl fientürk Endüstri Meslek Lisesi
yetkililerinin ihbar› üzerine giden polislerin, D.G. (11) adl› k›z
ö¤renciyle konuflurken yanlar›na gelen B.G.’yi “el ve t›rnaklar›nda
yaz›yla ayn› renkte boya oldu¤u için” gözalt›na almak istedi¤ini iddia
ettiler. Resmi aç›klamada, polise yumruk atarak kaçmaya çal›flan
B.G’nin gözalt›nda “duvarlara yaz› yazd›¤›n› ve baz› örgütlere
ilgisinin oldu¤unu itiraf etti¤i” iddia edildi. Aç›klamada, savc›l›k
izniyle B.G.’nin evinde yap›lan aramada “baz› yasak yay›nlar ele
geçirildi¤i” de ileri sürüldü. B.G., mahkeme taraf›ndan tutuksuz
yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›.
Manisa’n›n Saruhanl› ilçesine ba¤l› Hac›rahmanl› beldesinde, okul
duvarlar›na “hücreler boflals›n” yazd›¤› iddia edilen S.fi. (13) adl›
çocuk gözalt›na al›nd›. S.fi., 22 May›s günü savc›l›k taraf›ndan serbest
b›rak›ld›. Cengiz Topel ‹lkö¤retim Okulu ö¤retmenleri ise “alg›lama
ve ö¤renme güçlü¤ü” sorunu bulunan S.fi.’nin, yaz›y› yazma
olas›l›¤›n›n çok düflük oldu¤unu söylediler. S.fi’nin annesi Ayfle fiahin,
o¤lunun iftiraya u¤rad›¤›n› söyledi. Anne fiahin, “O daha 13 yafl›nda,
ne gibi bir siyasi görüflü olabilir ki. O yaz›lar› baflkalar› yazm›fl. Bizim
o¤lumuza iftira att›lar. Bizim o¤lumuz böyle yaz›lar yazmaz” dedi. 



Kas›m K›l›ç, Adil K›l›ç ve Reflit K›l›ç: ‹HD Diyarbak›r
fiubesi avukatlar›ndan Cihan Ayd›n ve Reyhan
Yalç›nda¤, 17 Ekim günü Diyarbak›r’›n Silvan
ilçesinde Selma K›l›ç (18), Necdet Demirkandan ve
ad› ö¤renilemeyen bir kiflinin öldürüldü¤ü ev
bask›n›nda gözalt›na al›nan Kas›m K›l›ç, Adil K›l›ç ve
Reflit K›l›ç’a iflkence yap›lmas› nedeniyle suç
duyurusunda bulundular. Diyarbak›r Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na verilen suç duyurusu dilekçesinde,
gözalt›na al›nan üç kiflinin gözleri kapat›larak bir yere
götürüldükleri ve ayr› ayr› hücrelere kapat›ld›klar›
belirtildi. Kas›m K›l›ç’›n, Adil K›l›ç ve Reflit K›l›ç’›n
ç›¤l›klar›n› duydu¤unu ifade edilen dilekçede, Kas›m
K›l›ç’›n da gözleri ba¤l› flekilde ç›r›lç›plak soyuldu¤u,
üzerine bas›nçl› su s›k›ld›¤› ve dövüldü¤ü anlat›ld›.
Gözalt›na al›nanlar›n dövüldü¤ü, testislerinin
buruldu¤u, cinsel organlar›na, gö¤üs uçlar›na,
dillerine ve ayak parmaklar›na elektrik verildi¤i,
bafllar›na naylon torba geçirilerek havas›z
b›rak›ld›klar› kaydedilen dilekçede, Kas›m K›l›ç’›n,
Silvan Devlet Hastanesi ve Diyarbak›r’daki sa¤l›k
oca¤›nda muayene edilmesine karfl›n kendisine rapor
verilmedi¤i ifade edildi. Ayr›ca dilekçede Anayasa
de¤iflikliklerinden sonra gözalt› süresinin 4 günle
s›n›rlanmas›na ra¤men gözalt›na al›nanlar›n 8 gün
gözalt›nda tutuldu¤una da dikkat çekildi. 

Mehmet K›sao¤lu, Naz›m K›sao¤lu, ‹brahim K›sao¤lu:
Bingöl’ün Karl›ova ilçesine ba¤l› Hasanova köyü
Yukar› Ç›r mezras›na 1 Kas›m günü düzenlenen
bask›nda Mehmet K›sao¤lu ve felçli o¤lu Naz›m
K›sao¤lu özel tim görevlileri taraf›ndan dövüldü. ‹HD
Bingöl fiubesi’ne baflvuran Naz›m K›sao¤lu flunlar›
söyledi:

“‹çeri girer girmez ‘tamam arad›¤›m›z› flah›s burada’
diyerek üzerimden yorgan› att›lar. ‘Sen teröristsin’
dediler. ‘Ben hastay›m, tedavi görüyorum, 5 y›ld›r
felçliyim, ellerim ve ayaklar›m tutmuyor, raporum var,
kaymakaml›k tekerlekli sandalye verdi’ dedimse de
beni dinlemediler ve dövmeye bafllad›lar. Sürekli kod
ismimi sordular. Her taraf›ma rastgele vurdular. Biri
telsizle ‘flah›s› bulduk öldürelim mi?’ dedi. Karfl›dan
‘öldürmeyin, konuflturun’ denilince beni yere
f›rlatt›lar, üzerime oturup dövmeye devam ettiler.
Annem üzerime at›lmak istedi. Onun da s›rt›na vurup
yere att›lar. Babam›n kafas›ndan kan ak›yordu.
Kardefllerim Savafl ve Bar›fl a¤l›yordu. Evin her taraf›n›
aray›p yataklar›m›z d›flar› att›lar. Saat 08.00’e kadar
evde kald›lar. Babam ve a¤abeyim ‹brahim’i yanlar›na
alarak köyden ayr›ld›lar”

‹zzet Baran: ‹HD Mersin fiubesi’nde 1 Kas›m günü
bas›n toplant›s› düzenleyen Mersin Tutuklu-Hükümlü
Aileleri ile Yard›mlaflma ve Dayan›flma Derne¤i
Yönetim Kurulu üyesi ‹zzet Baran, kendilerini polis
olarak tan›tan kifliler taraf›ndan kaç›r›larak
sorguland›¤›n› ve ajanl›¤a zorland›¤›n› bildirdi.

Mehmet fierif O¤uz: HADEP üyesi Mehmet fierif
O¤uz, ‹stanbul Ka¤›thane’de 13 Kas›m günü polisler
taraf›ndan kaç›r›ld›¤›n› ve gözalt›nda tutuldu¤u bir
gün boyunca iflkence gördü¤ünü aç›klad›. ‹HD
‹stanbul fiubesi’nde 21 Kas›m günü bas›n aç›klamas›
yapan O¤uz, saat 09.00 s›ralar›nda evinden ç›kt›¤›nda
üç sivil polisin kendisini zorla bir arabaya
bindirdiklerini ve kafas›na bir poflet geçirdiklerini
söyledi. O¤uz, daha sonra yaflad›klar›n› flöyle anlatt›: 

“Beni ilk önce telsiz seslerinin geldi¤i bir yere
götürdüler. Oradan da san›r›m flehir d›fl›na ç›kar›ld›m.
Bir yere götürüp merdivenlerden indirdiler. Yan›ma
gelen iki kifli elbiselerimi ç›kar›p bir sandalyeye
oturttular. Sonra koluma bir i¤ne yap›p soru sormaya
bafllad›lar. ‹ran’a gitti¤imi, PKK kamplar›nda e¤itim
gördü¤ümü, PKK militanlar›yla çekilmifl foto¤raflar›m
oldu¤unu söylediler. Bu iddialar› kabul etmedi¤im
için cinsel organ›ma ve ayak parmaklar›ma elektrik
vermeye, hayalar›m› s›kmaya ve kafam› bir varilin
içindeki s›v›ya sokmaya bafllad›lar.” 

Daha sonra bu yerden ç›kar›ld›¤›n› ve Gebze
yak›nlar›nda yol kenar›nda b›rak›ld›¤›n› anlatan O¤uz,
polisler hakk›nda suç duyurusunda bulundu¤unu
söyledi.

Nesim Ak›n, Memduh Ak›n: Van’›n Saray ilçesinde 15
Kas›m günü gözalt›na al›nan HADEP ‹lçe Baflkan›
Nesim Ak›n, kardefli Memduh Ak›n ve adlar›
ö¤renilemeyen dört kifli, gözalt›nda iflkence
gördüklerini aç›klad›lar. “PKK için para toplad›klar›”
iddias›yla gözalt›na al›nd›klar›n› söyleyen Nesim Ak›n,
Saray Merkez Jandarma Karakolu’nda dövüldüklerini
ve psikolojik bask›ya maruz kald›klar›n› belirtti.

Aslan Kaya, Hasan ‹lten, Eyüp Tan›fl, Erhan Polat,
Bedia Alagöz, Halil Küçükdemirtafl: Yalova’da
düzenlenen futbol turnuvas›nda kazand›klar›
üçüncülük kupas›n› HADEP Silopi (fi›rnak) ‹lçe
Baflkan› Serdar Tan›fl ve Ebubekir Deniz’in ailelerine
arma¤an etmek üzere Silopi’ye giden HADEP Genel
Merkezi Gençlik Kollar› yöneticisi Aslan Kaya,
HADEP Batman ‹l Örgütü yöneticisi Hasan ‹lten,
Erhan Polat ve Bedia Alagöz ile araç floförü Halil
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‹HD Ankara fiubesi’nde 12 Kas›m günü bas›n toplant›s› düzenleyen “‹nsanca Yaflam Platformu” üyesi bir grup eflcinsel,
Ankara Emniyet Müdürlü¤ü bünyesinde kurulan Balyoz Timi’nin kendilerini sürekli bask›, fliddet ve iflkence uygulad›¤›n›
aç›klad›.

Grup ad›na konuflan Okflan Öztop, cinsel tercihleri nedeniyle toplumda sürekli d›flland›klar›n›, buna son zamanlarda polisin
kendilerine yapt›¤› bask› ve iflkencelerin de eklendi¤ini belirtti. Öztop, özellikle Ola¤anüstü Hal Bölgesi’nde görev yapm›fl
polislerden oluflan ve yak›n dövüfl tekniklerini bilen “Balyoz Timi”nin hakk›nda ifllem yapt›¤› 700 kifliden 450’sinin eflcinsel
oldu¤unu vurgulad›. Öztop, ço¤u zaman keyfi nedenlerden dolay› gözalt›na al›nd›klar›n› ve iflkenceye maruz b›rak›ld›klar›n›
ifade etti. Öztop, bask›lar›n sürmesi halinde yurtd›fl›na ç›kmak için iltica baflvurusu yapacaklar›n› da sözlerine ekledi.



Küçükdemirtafl 15 Kas›m günü gözalt›na al›nd›.
Gözalt›na al›nanlar, 16 Kas›m günü tutukland›. 20
Kas›m günü Kaya ile cezaevinde görüflen HADEP
Batman ‹l Baflkan› Murat Ceylan ve Avukat Oktay
Bahad›r, Kaya’n›n ayak bileklerinde iflkence izleri
gördüklerini bildirdiler. Avukat Bahad›r, Hasan ‹lten,
HADEP fi›rnak ‹lçe Örgütü Sekreteri Eyüp Tan›fl, Erhan
Polat, Bedia Alagöz ve Halil Küçükdemirtafl’›n da
iflkence gördü¤ünü aç›klad›.

Soner Aydo¤du: ‹HD Ankara fiubesi’nde 26 Kas›m
günü bas›n aç›klamas› düzenleyen Soner Aydo¤du
adl› üniversite ö¤rencisi, polisler taraf›ndan ajanl›k
yapmas› için tehdit edildi¤ini bildirdi. 20 Kas›m günü
Mamak’ta kendilerini polis olarak tan›tan üç kifli
taraf›ndan zorla bir arabaya bindirildi¤ini anlatan
Aydo¤du, ailesi ve arkadafllar›n›n siyasi düflünceleri
konusunda sorguland›¤›n› ve ajanl›k yapmas›n›n
istendi¤ini söyledi. Aydo¤du, daha sonra telefonla
tehdit edildi¤ini de kaydetti.

N.K.: ‹stanbul’da “fuhufl” iddias›yla Aral›k ay›nda
gözalt›na al›nan N.K. (21) adl› kad›na Bak›rköy
Emniyet Müdürlü¤ü Asayifl Büro Amirli¤i’nde tecavüz
etti¤i ileri sürülen As›m Çetin adl› polis hakk›nda dava
aç›ld›. Aç›¤a al›nd›¤› bildirilen As›m Çetin, a¤›r ceza
mahkemesinde yarg›lanacak.

Abdurrahim Demir, Reflat Ba¤c›, Ömer Kaçmaz:
Diyarbak›r Dicle Üniversitesi’nde 7 Aral›k günü
gözalt›na al›nan Fen Edebiyat Fakültesi ö¤rencisi
Abdurrahim Demir, Mühendislik Fakültesi ö¤rencisi
Reflat Ba¤c› ve T›p Fakültesi ö¤rencisi Ömer Kaçmaz,
10 Aral›k günü serbest b›rak›ld›. Ö¤rencilerin
gözalt›nda dövüldükleri bildirildi. Ö¤renciler, “Kürtçe
E¤itim Kampanyas›”nda toplanan dilekçeleri
rektörlü¤e vermek amac›yla gittikleri üniversite
giriflinde gözalt›na al›nm›flt›.

Nihat Avc›: Tutuklu ve Hükümlülerle Yard›mlaflma ve
Dayan›flma Derne¤i Van fiube Sayman› Nihat Avc›,
kendilerini polis olarak tan›tan J‹TEM elemanlar›
taraf›ndan ölümle tehdit edildi¤ini aç›klad›. 10 Aral›k
günü bas›n toplant›s› düzenleyen Nihat Avc›, 6 Aral›k
günü kendilerini polis olarak tan›tan iki kiflinin birkaç
kez evine gelerek kendisiyle görüflmek istediklerini ve
bir cep telefonu numaras› b›rakt›klar›n› anlatt›. Avc›
yaflad›klar›n› flöyle anlatt›: “B›rakt›klar› telefondan
‘Özkan’ ile görüflmemi istemifller. Akflam bu telefonu
arad›m. Görüfltü¤üm kifli polis oldu¤unu ve benimle
mutlaka görüflmesi gerekti¤ini söyleyerek randevu
verdi. 7 Aral›k günü Van Cumhuriyet Savc›l›¤› ve Van
Emniyet Müdürlü¤ü’ne birer dilekçe vererek durumu
aktard›ktan sonra saat 11.00’de randevu yeri olan Van
Devlet Hastanesi önüne gittim. Beyaz bir araçla sivil
giyimli iki kifli geldi ve araca binmemi istediler.
Binmeyi reddettim. Bu s›rada kardeflim ve iki polis
geldi, ancak polisler müdahalede bulunmad›lar.
Polisler daha sonra emniyette verdikleri ifadede olay›
do¤rulad›lar ve söz konusu iki kifli J‹TEM eleman›
oldu¤u için müdahale etmediklerini söylediler.” Söz
konusu iki kiflinin kendisini tehdit ederek dernek

yönetici ve üyeleri hakk›nda bilgi istediklerini belirten
Avc›, “bunu kabul etmeyince kendileri ad›na
çal›flmamam halinde bana, aileme ve dernekteki
arkadafllar›ma yöneleceklerini, hepimiz için tehlike
yaratacaklar›n› söylediler. Ben yine reddedince ‘biz
seni yine de 10 Aral›k günü saat 14.00’te Bay›nd›rl›k
Müdürlü¤ü’nün önünde bekleyece¤iz, belki fikrini
de¤ifltirirsin’ diyerek ayr›ld›lar.” dedi. Nihat Avc›,
bas›n toplant›s›nda, görüflme s›ras›nda gizlice yapt›¤›
bant kayd›n› da gazetecilere dinletti.

Yeflim Tunçsan: ‹HD ‹zmir fiubesi’nde 12 Aral›k günü
bas›n toplant›s› düzenleyen Ege Üniversitesi ö¤rencisi
Yeflim Tunçsan, polis taraf›ndan tehdit edildi¤ini
bildirdi. “Devrimci Mücadele dergisi okuru oldu¤u”
için polisler taraf›ndan tehdit edildi¤ini belirten
Tunçsan, 8 Kas›m günü gözalt›na al›nd›¤›n› ve
götürüldü¤ü ‹zmir Emniyet Müdürlü¤ü Terörle
Mücadele fiubesi’nde ölümle tehdit edildi¤ini söyledi.
Yeflim Tunçsan, 30 Kas›m günü de okul giriflinde
kendisine kimlik soran polisler taraf›ndan tehdit
edildi¤ini söyledi.

fiükrü Duman, Fethiye Tepe, Özkan Kaygusuz,
Tevhide Ak›nc›, Gülten Kahraman: Ölüm orucunu
Bursa’da sürdüren Hüseyin Y›ld›z’›n kald›¤› eve 11
Aral›k günü düzenlenen bask›nda gözalt›na al›nan
fiükrü Duman, Fethiye Tepe, Özkan Kaygusuz,
Devrimci Demokrasi gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Tevhide Ak›nc› ve gazete çal›flan› Gülten Kahraman
gözalt›nda iflkence gördüklerini aç›klad›lar. ‹HD
‹stanbul fiubesi’nde 14 Aral›k günü düzenlenen bas›n
toplant›s›nda konuflan Tevhide Ak›nc›, gözalt›na
al›nanlar›n dövüldü¤ünü, üzerlerine bas›nçl› su
s›k›ld›¤›n›, erkeklerin hayalar›n›n s›k›ld›¤›n›, tecavüz
tehdidi, küfür ve hakarete maruz kald›¤›n› söyledi.
Ak›nc›, Hüseyin Y›ld›z’›n ise hastaneye kald›r›ld›¤›n›,
tedaviyi kabul etmemesi üzerine taburcu edildi¤ini
kaydetti.

8 Ö¤renci: Erzurum’un Çat ilçesindeki Pansiyonlu
‹lkö¤retim Bölge Okulu Yurdu’nda kalan 8 yat›l›
ö¤renci, gürültü yapt›klar› gerekçesiyle bekçi ve
hizmetli taraf›ndan dövüldü. Ramazan ay›nda
meydana gelen olayda E.Y. adl› ö¤rencinin kolunda
yumuflak doku zedelenmesi meydana geldi, di¤er
ö¤rencilerin de vücutlar›nda flifllik ve morluklar olufltu.
Ö¤rencilerden C.Y. olay› flöyle anlatt›: 

“Sahur için kalkm›flt›k. Sabah namaz›n› k›l›p yatmak
istedik. Bu s›rada hizmetlilerden Ahmet Yavuz gelip
bizlere uyumam›z› söyledi. Yavuz, sonra yine ko¤ufla
gelerek üstlerimizi giyinip k›zlar›n etüt odas›na
inmemizi istedi. 8 arkadafl etüt odas›na girdik. Gece
bekçisi Selami Tepe ile Ahmet Yavuz kap›y› kapat›p
önceden ele geçirdikleri sopalarla bizi dövmeye
bafllad›lar. Bu s›rada Tepe’nin yüzüme att›¤› kafa
yüzünden burnum fliflti. Bizleri dövdükten sonra olay›
kimseye söylemememiz için tehdit ettiler. E.Y.’nin,
durumu ailesine telefonla bildirmesi üzerine olay
ortaya ç›kt›.”
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Çat Kaymakam› Ahmet Ç›rako¤lu, görevlilerin
sahurdan sonra gürültü yapan ö¤rencileri korkutmak
istedi¤ini, bu s›rada kap› ile s›ra aras›nda s›k›flan bir
ö¤rencinin kolunda doku zedelenmesi tespit edildi¤ini
söyledi. Okul Müdürü Ercan Aksakal ise olay›
do¤rulayarak idari soruflturma bafllatt›klar›n› bildirdi.
Aksakal, olay günü yurt müdürü ile 2 ö¤retmenin
yurtta bulundu¤unu; ancak bunlar›n olaydan
haberinin olmad›¤›n› öne sürdü.

Abdulbari Karakoç: Diyarbak›r’›n Bismil ilçesi Yukar›
Salat beldesinde 23 Aral›k günü gözalt›na al›nan
HADEP Belde Baflkan› Abdulbari Karakoç, gözalt›nda
iflkence gördü¤ünü aç›klad›. Karakoç, “Yukar› Salat
beldesinde Aral›k ay›nda 15 gün içinde 3 kez

gözalt›na al›nd›m. 10 Aral›k günü gözalt›na
al›nd›¤›mda askeri yetkililer, bana ‘burada HADEP’i
açmayacaks›n’ dediler. Gözalt›nda bana bas›nçl› su
s›kt›lar, dövüldüm ve ölümle tehdit edildim. 15 Aral›k
2001 tarihinde hiçbir ilgim olmamas›na karfl›n
kardeflimin evindeki elektrik saatinden ç›kan bir sorun
nedeniyle gözalt›na al›nd›m. Gözalt›nda elektrik
saatinden çok HADEP’ten ayr›lmam için tehdit ettiler.
Bir askeri yetkili, ‘seni burada öldürece¤im’ diye
tehdit etti. Son olarak belde teflkilat›n›n aç›l›fl›ndan bir
gün sonra sabaha karfl› gözalt›na al›nd›m 20 kifli ile
birlikte. 2-3 saat gözalt›nda kald›m. Gözalt›nda ayn›
tehditlere maruz kald›m. Benimle birlikte gözalt›na
al›nan yöneticileri yine ayn› flekilde ölümle tehdit
ettiler.” dedi.
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6.2.1. ‹fiKENCE DAVALARI

‹stanbul Barosu ‹flkenceyi ‹zleme Çal›flma Grubu
taraf›ndan yap›lan bir araflt›rmaya göre, “son üç y›l
içinde ‹stanbul’daki yedi adliyedeki a¤›r ceza
mahkemelerinde görülen iflkence davalar›n›n yüzde
90’›nda beraat karar› verildi¤ini” ortaya ç›kard›. 

Avukatlar Zeynep Kaya ve fieref Turgut taraf›ndan
yap›lan araflt›rma “‹flkence Davalar› Bilançosu
(‹stanbul)” ad›yla yay›nland›. Araflt›rmada,
Sultanahmet, Kad›köy, Bak›rköy, Eyüp, Beyo¤lu, Kartal
ve Üsküdar adliyelerinde 1998, 1999 ve 2000
y›llar›nda TCY’nin “iflkence” suçuna iliflkin 243.
maddesi uyar›nca aç›lan davalar incelendi. ‹flkence
olaylar›n›n ço¤unun “kötü muamele” kapsam›nda
de¤erlendirilerek TCY’nin 245. maddesi uyar›nca
asliye ceza mahkemelerinde dava aç›ld›¤› belirtilen
araflt›rmada, “Bunda TCY’nin 243. maddesindeki
iflkence tan›m›n›n, ülkemizin taraf oldu¤u Birleflmifl
Milletler ‹flkenceye Karfl› Sözleflme’deki tan›ma göre
çok dar kapsaml› olmas›n›n etkisi büyüktür” denildi.
Araflt›rma sonuçlar›na göre aç›lan 124 davada 353
polis yarg›land›. Bu davalardan 63’ünde 193 polis
hakk›nda beraat karar› verildi. 7 davada ise 12 polis
mahkum oldu. 7 davada 18 polis hakk›nda
görevsizlik, 2 davada 6 polis hakk›nda erteleme karar›
verildi. 543 davada 122 polisin yarg›lamas› ise
sürüyor. Raporda davalardaki mahkûmiyet kararlar›n›n
s›n›rl› olmas›na karfl›n uygulanmad›¤›, ‹nfaz Yasas›
uyar›nca cezalar›n tecil edildi¤i vurguland›. Polis
memurlar› H.M. hakk›nda 6, B.K. hakk›nda 5, A.B. ve
N.A. hakk›nda 3 dava aç›ld›¤› belirtilen araflt›rmada,
M.S. adl› polisin 3 y›l içinde yarg›land›¤› iki davan›n
birinden 10 ay hapis ve 1 y›l görevden uzaklaflt›rma,
di¤erinden de 2 ay 15 gün hapis cezas› ald›¤› halde
cezalar›n›n ertelendi¤i vurguland›.

Gözalt›na al›nan bir kifliye iflkence yap›ld›¤›
kuflkusuyla suç duyurusunda bulunan Avukat Nilgün
Ö¤ünçlü ve efli Dr. Mehmet Ö¤ünçlü hakk›nda
“güvenlik güçlerine iftira ettikleri” gerekçesiyle aç›lan

davada, Kufladas› Cumhuriyet Savc›s› fienol Da¤’›n
esas hakk›ndaki görüflü ve Kufladas› Asliye Ceza
Mahkemesi’nin ald›¤› karar, benzer davalar aç›s›ndan
örnek oluflturacak nitelikteydi.15

Olay flöyle geliflti: “Kufladas›’n›n Davutlar beldesinde
koyun çald›¤› iddias›yla 1998 y›l› Mart ay›nda
gözalt›na al›nan ‹brahim ‹mir adl› kifli, jandarma
taraf›ndan Kufladas› Devlet Hastanesi’ne getirildi.
‹brahim ‹mir, hastanede kendisine iflkence yap›ld›¤›n›
savundu. Testislerinin mengeneyle s›k›flt›r›ld›¤›n›
söyleyen ‹brahim ‹mir’in, Dr. Mehmet Ö¤ünçlü ve
çocuk hastal›klar› uzman› taraf›ndan yap›lan ilk
muayenesinde bir flifllik fark edildi. ‹ki doktor da
hastan›n, konunun uzman› Baflhekim Süleyman Bilgen
taraf›ndan görülmesini istedi. Muayeneyi yapan
Bilgen, testislerdeki fliflli¤in “Verikosell” denilen bir
çeflit damar hastal›¤›ndan kaynakland›¤›n› saptad›. Üç
doktor aras›nda uzlaflmaya var›lamazken iflkence
bulgusuna rastlanmad›¤› yönünde rapor düzenlendi.
Ancak ‹brahim ‹mir iddias›nda ›srar etti. 

Bu arada Dr. Mehmet Ö¤ünçlü, rapor konusundaki
kuflkular›n› efli Avukat Nilgün Ö¤ünçlü’ye açt›.
‹ddialar›n aç›kl›¤a kavuflmas› için olay Ayd›n Barosu
ve Kufladas› Cumhuriyet Savc›l›¤›’na bildirildi. Ayn›
konuyla ilgili 8 avukat suç duyurusunda bulundu.
Yap›lan soruflturma sonucunda ‹brahim ‹mir’e iflkence
yap›lmad›¤› belirlendi ve savc›l›k olayla ilgili
takipsizlik karar› verdi.”

15 1998 y›l›nda Ayd›n’›n ‹ncirliova ilçesinde görev yapan Eda Güven
adl› hekim hakk›nda, “iflkenceyi belgeleyen rapor verdi¤i için” dava
aç›lm›flt›. ‹ncirliova Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 10
Mart 1998 tarihinde beraatla sonuçland›. Benzer bir biçimde 1999
y›l›nda Çorum’un O¤uzlar ilçesinde, h›rs›zl›k yapt›¤› iddias›yla
gözalt›na al›nan bir kiflide, ‘darp izine rastland›¤› ve k›r›k flüphesi’
tan›s› ile rapor veren sa¤l›k oca¤› doktoru Nevin Semerci hakk›nda,
“gerçekd›fl› rapor verdi¤i ve adli görevini ihmal etti¤i” iddias›yla dava
aç›lm›flt›. O¤uzlar Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 25
May›s 1999 tarihinde beraatla sonuçland›. 



Ancak Kufladas› Jandarma Komutanl›¤›, Dr. Mehmet
Ö¤ünçlü ve Avukat Nilgün Ö¤ünçlü hakk›nda “iftira”
iddias›yla dava açt›. Kufladas› Cumhuriyet Savc›s›
fienol Da¤ 2000 y›l› Kas›m ay›nda sonuçlanan davada
verdi¤i esas hakk›ndaki görüflünde iki san›¤›n da
iflkenceyle mücadele etmesinin görevleri gere¤i
oldu¤unu belirterek beraatlar›n› istedi. Da¤, flöyle
dedi: 

“‹flkence ile ilgili suçlar›n ülkemizde ciddi bir sorun
olup, bu hususta TBMM nezdinde komisyonlar›n
kuruldu¤u, yine iflkence suçundan dolay›, A‹HM
nezdinde birçok kez mahkum olup, milyarlarca lira

de¤erinde tazminatlar ödendi¤inin anlafl›lmas›
karfl›s›nda, bu tür suçlarla mücadele etmenin
toplumun her kesiminin görevi oldu¤u ve meslekleri
gere¤i bu hususta en büyük görevin iflkence
bulgular›n› tesbit edecek hekimlere düfltü¤ü, yine bu
suçlarla ilgili takip ve ihbarda bulunman›n bir kamu
görevi yapan avukatlar›n da görevi oldu¤u, san›klar›n
da iftira kast›yla hareket etmedikleri anlafl›ld›¤›ndan
beraatlear›na karar verilmesini talep ediyorum.” 

Kufladas› Asliye Ceza Mahkemesi de avukat ve
doktorun beraat›n› kararlaflt›rd›. 
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fieref Turgut’la yap›lan söylefliden (Evrensel 24 Aral›k 2001)

Evrensel: (...) Sizce iflkencenin yarg›lanmas›nda ne tür aksakl›klar yaflan›yor?

fieref Turgut: Türkiye’de iflkence suçunun mahkemenin önüne getirilmesi oldukça zor. Çünkü bizim karfl›laflt›¤›m›z genel
uygulama savc›lar›n iflkence iddialar› karfl›s›nda, delil yoklu¤u, adli t›p raporu olmamas› ya da raporlarda belirsizlik oldu¤u
gibi gerekçelerle takipsizlik karar› vermesi. Ciddi deliller oldu¤unda da, savc›lar genelde iflkence suçundan de¤il de, daha
hafif olan, meslekten ihrac› gerektirmeyen TCK’n›n 245. maddesinden, yani “kötü muameleden” dava açmaktad›r. E¤er buray›
da atlat›rsak, yani savc› iflkencenin oldu¤u kanaatine var›r da dava açarsa, yüzde 90 oran›nda beraat karar› ç›k›yor. Beraat
kararlar›n›n büyük ço¤unlu¤u “yeterli delil elde edilmedi¤i” ya da “adli t›p raporundaki izlerin ne flekilde meydana geldi¤inin
belirsiz oldu¤u” gibi ispat› ma¤dura yükleyen bir mant›kla veriliyor. Beraat karar› verilmeyen dosyalarda ise, çok uzun süre
sonra mahkumiyet karar› verilmekte ve bu mahkumiyet kararlar› ertelenmekte, yani uygulanmaktad›r.

E: Davalar›n böyle sonuçlanmas› yasal eksikliklerden mi yoksa baflka nedenlerden mi kaynaklan›yor?

fi.T.: Birincisi TCK’n›n 243. maddesi BM ‹flkenceyi Önleme Sözleflmesi’ndeki iflkence tan›m›na uygun de¤ildir. 1999 y›l›nda
de¤ifliklik olmas›na ra¤men, yaln›zca iflkence suçunun ma¤durlar›nda bir geniflleme sa¤lanm›fl, ama esas itibariyle ‹flkenceyi
Önleme Sözleflmesi’ne uygun hale getirilmemifltir. Bu tarihten önce, yanl›zca sorguda ifade alma amaçl› yap›lan iflkence,
iflkence say›l›yordu. Bunun d›fl›nda her türlü insanl›k d›fl› muamele, haysiyet k›r›c› muamele “kötü muamele” kapsam›nda
de¤erlendiriliyordu. 1999 y›l› de¤iflikli¤i sonras›, iflkence tan›m› biraz geniflledi, ancak yine de BM sözleflmesindeki tan›m›
karfl›lam›yor. Böyle olunca, savc›lar soruflturma s›ras›nda meydana gelmifl olsa bile, gayri insani, haysiyet k›r›c› muameleleri
kötü muamele kapsam›na sokabilmekte ve asliye ceza mahkemelerinde kötü muameleden dolay› dava açabilmektir.

Di¤er bir konu adli t›p raporlar›n›n yeterli aç›kl›kta bulunmamas›d›r. Ayr›nt›l› adli t›p raporlar›n›n gönderilmesi savc›lar›n
takipsizlik karar› vermesini bir nebze olsa engelleyecektir. Bütün bunlardan öte yasal düzenlemeler yine de iflkence suçunun
kovuflturmas›na aç›kt›r. E¤er istenirse Türkiye’nin onaylad›¤› BM Sözleflmesi maddeleri uygulanabilir, devlet görevlileri
hakk›nda iflkence suçundan kamu davas› aç›labilir. Bunun önünde hiçbir engel yoktur. Ama bu yap›lm›yor.

E: Yeni Ceza Kanunu Tasar›s›, iflkenceye iliflkin ne gibi yenilikler içeriyor?

fi.T.: Ceza kanunu tasar›s› iflkence suçunu düzenliyor, 4 y›ldan bafllamak üzere a¤›r hapis cezalar› öngörüyor. Ama, bu tasar›
son derece sert ve kafa kar›flt›r›c›. Hayata karfl› ifllenen suçlar ad› alt›nda bir bafll›k aç›yor ve iflkence suçunu bu bafll›k alt›nda
ayr› bir suç olarak düzenliyor. “Toplumda herkes iflkence suçu ifller, bu arada polis de ifller” gibi bir mant›k oluflturuyor.
‹flkence suçu sadece ma¤durun, vücuduna verilen zarardan ibaret de¤ildir. Bu ayn› zamanda gözalt›na alma, silah kullanma
gibi yetkiler de verdi¤iniz, bu yetkileri uygulatt›¤›n›z kiflilerin yapm›fl oldu¤u bir fiildir, sadece ma¤dura karfl› de¤il, kamuya
karfl› ifllenmifl bir suçtur. Devlet gücü ve otoritesi kullan›larak ifllenmifl bir suçtur, üstelik sa¤lanan itiraflar, ikrarlar adli
yarg›lama sürecine kat›lmakta ve belki yanl›fl mahkeme kararlar› ç›kmas›na neden olmaktad›r.

Bütün bunlar birlikte de¤erlendirildi¤i zaman iflkence suçunun devlet görevlisinin bizzat ya da onun izni ile bir baflka flahs›n
yapt›¤› bir suç olarak düzenlenmesi gerekir. Verilecek cezan›n alt s›n›r›n›n muhakkak yüksek olmas› gerekir, 1999 de¤iflikli¤i
ile üst s›n›r 9 y›la ç›kar›lm›fl, ama 1 y›l›n üzerinde hapis cezas› verilmesi söz konusu de¤il. Yarg›tay Ceza Kurulu’nun vermifl
oldu¤u bir karar var, Bolvadin A¤›r Ceza Mahkemesi’nin bir karar›n› bozarken, “Bunlar devlet görevlisidir, görevleri s›ras›nda
iflkence suçu ifllemifllerdir, özel kas›tlar› yoktur, alt s›n›rdan uzaklaflamazs›n” gerekçesiyle alt s›n›rdan uzaklaflmay› oldukça
zorlaflt›rm›flt›r.

(...)

E: ‹flkenceden amirlerden, müdürlerden ziyade polisler sorumlu tutuluyor. Oysa A‹HM bir karar›nda, iflkenceden amirin
habersiz olmas›n›n mümkün olmayaca¤› belirtiliyor. Bu durumu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

fi.T.: ‹flkence belli merkezlerde çok iflleniyorsa o merkezlerdeki amirlerin iflkencenin uyguland›¤› soruflturmadan haberdar
olmamas› mümkün de¤il. Bir karakolda bir kere bir tokat, bir yumruk hadisesi olur, bundan amirin bilgisi olmayabilir. Ama
Terörle Mücadele ve Narkotik’de görev yapan polislerle ilgili yüzlerce suç duyurusu yap›lm›fl, birçok kifli yaflam›n› yitirmifl,
birçok polis hakk›nda da kamu davas› aç›lm›fl ise bütün bunlardan amirlerin bilgisinin olmad›¤›n› düflünmek mümkün
de¤ildir. Bu nedenle amirler hakk›nda, sadece birim amirleri de¤il, emniyet müdürleri ve bu müdürler hakk›nda ifllem
yapmayan mülki amirler hakk›nda da soruflturma aç›lmal›, cezaland›r›lmalar› yoluna gidilmelidir. Hatta kiflilerin keyfi flekilde
gözalt›na al›nmas› konusunda, 10 günlük, 7 günlük gözalt› izinleri veren, gözalt› yerlerini incelemeyen savc›lar›n da
sorumlulu¤u vard›r.



Emniyet Genel Müdürlü¤ü Merkez Disiplin Kurulu
Baflkanl›¤›, Afyon’da 9-10 May›s günlerinde gözalt›na
al›nan kiflileri “dövdü¤ü ve iflkence yapt›¤›”
gerekçesiyle hakk›nda idari soruflturma aç›lan Yunus
Sa¤lam adl› eski polisi bulabilmek için Resmi
Gazete’ye ilan verdi. 6 Aral›k günü yay›nlanan ilanda,
“tüm aramalara karfl›n bulunamayan Yunus Sa¤lam’›n
13 Aral›k gününe kadar savunmas›n› vermesi, aksi
halde bu hakk›ndan vazgeçmifl say›laca¤›” belirtildi.

Ordu A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 3 Nisan 2000
tarihinde sonuçlanan bir davada “iflkence” suçundan
yarg›lanan Erol B., Recep T. ve Kahraman A adl›
polisler hapis cezas›na mahkum edildi. 

Ordu Emniyet Müdürlü¤ü Asayifl fiube Müdürü
Mustafa Oruç ise “kötü muamele” suçundan beraat
etti, “zanl›y› keyfi olarak avukatlar›yla görüfltürmedi¤i”
için “adli görevi ihmal” suçundan TCY’nin 230.
maddesi uyar›nca 3 ay hapis ve 1 milyon 500 bin lira
para cezas›na mahkum edildi. Bu ceza 2 milyon 16
bin 666 lira para cezas›na indirildi ve erteledi.
Yarg›tay 8 Ceza Dairesi ise Ekim ay›nda karar› onad›.

Muharrem Akburak: Görev yapt›¤› Kütahya’n›n
Tavflanl› ilçesi cezaevinde 20 Ocak 2000 tarihinde
siyasi polis taraf›ndan gözalt›na al›nan Tüm Yarg›-Sen
Kütahya fiube Baflkan› Muharrem Akburak’a
gözalt›nda iflkence yapt›klar› gerekçesiyle Murat
Tener, Haluk Gökçe ve Yaflar Özkan adl› polisler
hakk›nda aç›lan dava 26 Haziran 2000 tarihinde
Kütahya A¤›r Ceza Mahkemesi’nde bafllad›. 

Muharrem Akburak gözalt›nda yaflad›klar›n› flöyle
anlatt›: 

“20 Ocak 2000 tarihinde cezaevindeki baz› evraklar›
Tavflanl› Adliyesi’ne götürdüm. Burada Cumhuriyet
Baflsavc›s› Kemal Demirdön beni odas›na ça¤›rd›.
Kap›da da 5-6 sivil giyimli kifli vard›. Baflsavc› bana
‘Muharrem aran›yorsun, evini ara herhangi bir fley
varsa yok etsinler, evin aranacak’ dedi. Eflimi arayarak
durumu anlatacakt›m ki kap›da bulunan sivil kifliler
bana baflsavc›n›n odas›nda sald›rd›, onlar bana
sald›r›rken baflsavc› da ortadan kayboldu. Daha sonra
arama için eve götürüldüm. Polisler, evde eflime ve
k›zkardeflime kötü muamelede bulundular. Kütahya
Emniyet Müdürlü¤ü’nde gözalt›nda tutuldu¤um bir
gün boyunca iflkence gördüm. Gözalt›ndan sonra
götürüldü¤üm Tavflanl› 1 No’lu Sa¤l›k Oca¤›’nda Dr.
Feyzullah Sacit Öztoprak vücudumdaki iflkence
izlerine ra¤men bana sa¤lam raporu verdi. Savc›l›k
taraf›ndan serbest b›rak›ld›ktan sonra gece
rahats›zland›m. Tavflanl› Devlet Hastanesi’nde iflkence
gördü¤üme dair rapor alarak, polisler hakk›nda suç
duyurusunda bulundum. Savc›l›k beni Bursa Adli T›p
Kurumu’na gönderdi. Burada da iflkence gördü¤üme
dair rapor verildi.”

Akburak hakk›nda “yasad›fl› örgüt üyeli¤i” iddias›yla
Ankara DGM’de aç›lan dava beraatle sonuçland›. Bu
arada Akburak Tavflanl› Cumhuriyet Baflsavc›s› Kemal

Demirdön’ün flikayeti üzerine K›r›kkale’nin Sulakyurt
ilçesine atand›. Atama karar›na karfl› Eskiflehir ‹dare
Mahkemesi’ne yapt›¤› itiraz reddedilen Akburak, bu
kez de Hakkari’nin Çukurca ilçesine atand›. Sa¤l›k
durumu elvermedi¤i için atand›¤› yerde göreve
bafllamayan Muharrem Akburak, Aral›k ay›nda
görevden at›ld›.

Hasan Irmak: Diyarbak›r’da 7 Haziran 2000 tarihinde
gözalt›na al›nan HADEP üyesi Hasan Irmak (50) adl›
kifli gözalt›nda gördü¤ü iflkence nedeniyle vücudunda
kal›c› sakatl›klar oldu¤unu belirterek, Ocak ay›nda
‹çiflleri Bakanl›¤›’na 100 milyarl›k tazminat davas›
açt›. T‹HV Diyarbak›r Temsilcili¤i’nde 8 ayd›r tedavi
gören Hasan Irmak’›n avukat› Sedat Yurtdafl
müvekkilinin yaflad›klar›n› flöyle anlatt›: 

“Gözalt›na al›nan müvekkilim ç›r›lç›plak eli bir
demire kelepçeli halde saatlerce bekletilmifl. Burada
testisleri s›k›larak iflkenceye maruz kalm›fl. ‹flkencede
bay›lmas›na ra¤men kolonya ile uyand›r›lm›fl ve
iflkence tekrar devam etmifl. ‹flkence sonucu testisleri
fliflen müvekkilime sadece krem vererek bu flekilde
tedavisini yapm›fllar.” 

Hasan Irmak’›n götürüldü¤ü Ba¤lar Sa¤l›k Oca¤›’nda
iflkence gördü¤üne dair rapor ald›¤›n› belirten Yurttafl,
daha sonra Diyarbak›r Devlet ve Dicle Üniversitesi
Hastanelerinde, Irmak’›n erkekli¤ini tamamen yitirdi¤i
ve sol kula¤›nda iflitme kayb› oldu¤unun tespit
edildi¤ini söyledi. Hasan Irmak “PKK’ye yard›m ve
yatakl›k etti¤i” iddias›yla yarg›land›¤› davada Ocak
ay›nda beraat etmiflti.

Diyarbak›r Cumhuriyet Savc›l›¤›, olay nedeniyle
Aral›k ay› sonunda Diyarbak›r Emniyet Müdürlü¤ü
Terörle Mücadele fiubesi’nde görevli Kamber
Özperçin ve Mustafa Yücel adl› polisler hakk›nda
dava açt›. Hasan Irmak’›n üzerine bas›nçl› su s›k›ld›¤›,
hayalar›n›n s›k›ld›¤›, sol kula¤›na vuruldu¤u ve tehdit
edildi¤i belirtilen iddianamede, polislerin TCY’nin
243. maddesi uyar›nca hapis cezas›na mahkum
edilmesi istendi. 

S.G., B.S.: 17 Haziran 2000 tarihinde ‹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. adl› kifliye Ambarl› Karakolu’nda
iflkence yapt›klar› gerekçesiyle Murat Çak›c›, Müjdat
Arayan, Bircan Ball›, R›za Köklü, ‹brahim Murat Gazi
ve Ömer Yi¤it Do¤an hakk›nda Aral›k ay›nda dava
aç›ld›.

B.S. yaflad›klar›n› flöyle anlatt›: 

“Beni ve bacana¤›m› afla¤› indirdiler. Gözlerimizi
ba¤lad›lar. 5-6 polis vard›. ‹çlerinden biri 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
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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 Antep Cezaevi’ne gönderdiler.
Ben 21 gün içeride kald›ktan sonra 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, polisler hakk›nda dava açt›.

Nusret Sülük, Yusuf Çelik: 2000 y›l› Ocak ay›nda
“PKK’ye yard›m ettikleri” iddias›yla gözalt›na al›nan
Nusret Sülük ve Yusuf Çelik adl› kiflilere iflkence
yapt›klar› gerekçesiyle dört jandarma astsubay›
hakk›nda dava aç›ld›. 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. 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 Ayd›n, Mardin
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundular.
Soruflturma sonucunda Mardin Cumhuriyet Savc›l›¤›,
jandarma astsubaylar Mustafa K›raç, Naci Karahisar,
Ali Çekük ve Ahmet ‹zi hakk›nda TCY’nin 243.
maddesi uyar›nca dava açt›.

Dava, 8 fiubat günü Mardin A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde bafllad›. Duruflmada, olay tarihinde
Sülük ve Çelik’i muayene eden Mardin Devlet
Hastanesi Acil Servis Doktoru Emine Güdük, tan›k
olarak dinlendi. Dr. Emine Güdük, ifadesinde
ma¤durlara iflkence yap›ld›¤›n› belirtti. Dr. Güdük,

Mahkeme Baflkan›’n›n “iflkencenin kaç saat içinde
yap›lm›fl olabilece¤i” fleklindeki sorusunu
“Raporumda belirtti¤im gibi darp ve cebir izlerinin en
çok 36 saat içinde yap›ld›¤›n› tespit ettim” diye
yan›tlad›. Davada daha sonra önemli bir geliflme
olmad›.

Fatma Deniz Polattafl, N.C. Samano¤lu: 1999 y›l›
Mart ay›nda ‹skenderun’da gözalt›na al›nan Fatma
Deniz Polattafl ve N. C. Samano¤lu (15) adl› genç
k›zlara gözalt›nda iflkence yapt›klar› gerekçesiyle
‹skenderun Emniyet Müdürlü¤ü’nde görevli polis
memurlar› Murat Ç›kar, Halil Özkan, Aysun Yüksel ve
Siyasi Polis Büro Amiri Gürkan ‹lhan hakk›nda aç›lan
davaya 22 Ocak günü ‹skenderun A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruflmada, genç
k›zlara iflkence yap›l›p yap›lmad›¤›n›n belirlenmesi
için ‹stanbul Çapa T›p Fakültesi Psikotravma
Merkezi’nden istenen rapor aç›kland›. Fatma Deniz
Polattafl hakk›nda haz›rlanan raporda, flöyle denildi: 

“Duygu durumu kayg›l› ve çökkün, duygulan›m›
s›kl›kla üzüntülü, dönem dönem kayg›l›yd›. Düflünce
h›z› yavaflt›. Düflünce içeri¤inde hezeyan yoktu. 1.5
y›l önce belirtti¤i travmatik yaflant›yla ilgili zihni s›kça
meflgul eden düflünceler mevcut oldu¤u anlafl›l›yordu.
Travma ile ilgili konularda konuflmaktan kaç›nd›¤› ve
konuflma s›ras›nda kayg›s›n›n artt›¤› gözlenmekteydi.
Konuflma s›ras›nda olaylar› tekrar yafl›yor gibi
oldu¤unu, çaresizlik ve korku duygusu yaflad›¤›n›
belirtmekteydi. Travmadan önce insanlarla
iliflkilerinde sevecen ve yard›msever oldu¤unu, halen
kendine bile yard›m edecek gücü olmad›¤›n›
belirtiyordu. ‹nsanlarla iliflki kurmaktan kaç›nd›¤›n›
belirtiyordu. Hasta fizik bütünlü¤ünü tehdit eden
fiziksel, psikolojik ve cinsel olaylar yaflad›¤›n›
bildirmifltir. Travmatik olay tekrar tekrar
an›msanmakta ve bu durum hastada kayg›
yaratmaktad›r. Olayla ilgili s›k s›k korku verici bir
flekilde kabuslar görmektedir. Travmatik olaylar›
aktarmas› istendi¤inde bunu büyük bir kayg› içinde ve
yer yer a¤layarak aktarabildi. Uykuya dalma ve
sürdürmekte güçlük tarif etmektedir. Düflüncelerini
belli bir konu üzerinde yo¤unlaflt›rma zorlu¤u
mevcuttur. Yaflamdan eskisi gibi zevk almad›¤›n›,
yaflam›n›n anlaml› gelmedi¤ini, intihar etmenin onu
s›k›nt›lardan kurtaraca¤›n›, intihar giriflim fleklinin
planlar›n› yapt›¤›n› belirtmifltir.” 

Raporda, Fatma Deniz Polattafl’›n tedavisinin devam
etmesi gerekti¤i vurguland›. N.C. Salmano¤lu ile ilgili
raporda da benzer belirtiler saptand›¤› vurguland›.
Raporda son olarak her iki genç k›z için “Travma
yaflayan kiflilerde görülen belirtilerin varl›¤›, hastan›n
travmatik bir deneyimi oldu¤unu kuvvetle
düflündürmüfltür” denildi.

19 Temmuz günü ‹skenderun A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde bas›na kapal› yap›lan duruflmada,
müdahil Avukat Bülent Akbay’›n polislerin
tutuklanmas› talebi reddedildi. Mahkeme heyeti, genç
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k›zlar›n ‹stanbul Üniversitesi Çapa T›p Fakültesi Psiko
Travma Merkezi’nden ald›¤› raporun bilimselli¤inin
olup olmad›¤›n›n incelenmesi için dosyan›n ‹stanbul
Adli T›p Kurumu’na gönderilmesine karar verdi.
Polattafl ve Samano¤lu, halen ‹stanbul’daki
cezaevlerinde Adli T›p Kurumu’nun rapor
haz›rlamas›n› bekliyor.

Hasan Ersoylu: Ordu’da, 1994 y›l›nda bir kifliyi
öldürdü¤ü iddias›yla 20 y›l hapis cezas›na mahkum
edilen, ancak suçu ifllemedi¤i anlafl›l›nca, 2000 y›l›
Temmuz ay›nda beraat eden Hasan Ersoylu’ya iflkence
yapt›klar› belirlenen iki asker hakk›nda aç›lan dava
sonuçland›. Ordu A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 24 Ocak
günü yap›lan duruflmada, Yusuf Yi¤it ve Önder
Kaçmaz adl› astsubaylara, “Hasan Ersoylu’ya iflkence
yaparak suçu üstlenmesini sa¤lad›klar› için” 2’fler y›l
hapis cezas› ve 6’flar ay görevden uzaklaflt›rma cezas›
verildi. Ancak, askerlerin cezas›, suç fiartl› Sal›verilme
Yasas› kapsam›na girdi¤i için ertelendi.

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 25 Ocak günü
‹stanbul 7. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Duruflmada, san›k polislerin avukat› ‹lhami Yelekçi,
polislerin fiartl› Sal›verilme Yasas› kapsam›na al›nmas›
için mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne
baflvurmas›n› istedi. Müdahil avukatlardan Ercan
Kanar ise iflkence suçunun yasa kapsam›na
al›nmamas›n›n do¤ru oldu¤unu savundu ve polisler
hakk›nda tutuklama karar› verilmesini istedi.
Mahkeme, “benzer bir davan›n Anayasa Mahkemesi
gündeminde oldu¤u için bu davan›n sonucunun
beklenmesine” karar verdi. Anayasa Mahkemesi’nin
“iflkence” suçunun fiartla Sal›verilme Yasas›
kapsam›na al›nmas›na iliflkin baflvurular›
reddetmesinden sonra süren davada önemli bir
geliflme olmad›. 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.

Sultan Öner: “PKK’ye yard›m ve yatakl›k etti¤i”
iddias›yla 5 Kas›m 1997 tarihinde Diyarbak›r’da
gözalt›na al›nan Sultan Öner (30) adl› kad›na iflkence
yapt›klar› ve tecavüz ettikleri gerekçesiyle Hasan
fiener, Kemal Kam›fl, Atilla Mert, Mehmet Ali
Karakaya, Ali Güçlü, Cevat Çevik, Birol Sakall› ve
Nurettin fieker adl› polisler hakk›nda aç›lan dava 30
Ocak günü bafllad›. Sultan Öner’in, yaflad›klar›n›
yaklafl›k bir y›l sonra Gözalt›nda Cinsel Taciz ve
Tecavüze Karfl› Hukuki Yard›m Projesi avukatlar› Eren
Keskin ve Fatma Karakafl’a anlatmas›, avukatlar›n da
suç duyurusunda bulunmas› üzerine Diyarbak›r
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, soruflturma izni için dosyay›
Diyarbak›r Valili¤i’ne gönderdi. Valili¤in izin
vermemesine hem savc›l›k hem de Sultan Öner’in
avukatlar› itiraz etti. Bölge ‹dare Mahkemesi de,

soruflturma için izin verdi. Bu izin üzerine bafllat›lan
soruflturma sonucunda olay tarihinde Diyarbak›r
Emniyet Müdürlü¤ü’nde görevli polisler Hasan fiener,
Kemal Kam›fl, Atilla Mert, Mehmet Ali Karakaya, Ali
Güçlü, Cevat Çevik, Birol Sakall› ve Nurettin fieker
hakk›nda “iflkence” suçundan dava aç›ld›.

Sultan Öner, yaflad›klar›n› avukatlar›na flöyle anlatt›: 

“Sivil giyimli polisler eve geldi. Bir saat boyunca küfür
edip, dövdüler. ‘Silahlar nerede?’ diye soruyorlard›.
Daha sonra bir arabaya att›lar. Arabada da yere yat›r›p
dövdüler. Diyarbak›r Emniyet Müdürlü¤ü Terörle
Mücadele fiubesi’ne götürdüklerinde gözlerimi
ba¤lay›p bir odaya koydular. ‘Soyun’ dediler. Ben
sürekli yalvar›yordum. Ama onlar alay ediyordu. Daha
sonra kendisine ‘komiser’ diye hitap ettikleri bir polis,
ete¤imi, gömle¤imi ve iç çamafl›r›m› zorla ç›kartt›.
‘Silahlar›n yerini söyle, yoksa namusun elden gider’
dedi. Ard›ndan da ellerim arkadan ba¤l› oldu¤u halde
beni yere yat›rarak tecavüz etmeye bafllad›. Kanamam
oldu. Daha sonra ç›plak bir halde bir baflka odaya
al›nd›m. Kollar›mdan ask›ya ald›lar. Gö¤üslerimin
uçlar›ndan, ayaklar›m›n parmaklar›ndan ve cinsel
organ›mdan elektrik verdiler. Ask›dayken,
bileklerimde ve cinsel organ›mda sigara söndürdüler.
Ask›dan sonra bir tekerle¤in içine koyarak havada
döndürdüler. Burada da elektrik verdiler. Daha sonra
bu tekerle¤in içindeyken makattan ve vajinadan cop
ile tecavüz ettiler. Tüm bu uygulamalar burada
kald›¤›m 3 gün boyunca 4-5 kez tekrarland›. 8
Kas›m’da beni doktora götürdüler. Ancak doktor
muayene etmeden beni geri götürdüler.” 

‹zmir Emniyet Müdürlü¤ü’nün talimat›yla gözalt›na
al›nd›¤› için 3 gün sonra ‹zmir’e gönderilen Öner,
iflkencelerin burada da devam etti¤ini söyledi. Öner,
‹zmir’de bafl›ndan geçenleri de flöyle anlatt›: 

“8 Kas›m’dan 12 Kas›m’a kadar da ‹zmir Emniyet
Müdürlü¤ü Terörle Mücadele fiubesi’nde kald›m.
Burada da gözlerim ba¤l› oldu¤u halde beni ç›r›l
ç›plak soyup kollar›mdan ask›ya ald›lar. Sürekli
elektri¤e verip tazyikli suyun alt›nda tuttular. Cinsel
tacizde bulunup, tecavüz ile tehdit ettiler. Art›k tüm
bu insanl›k d›fl› muamelelere dayanam›yordum.
Hücredeyken battaniyenin iplerini söküp kendimi
tavandaki demirlere ast›m. Ama benimle ayn› hücrede
olan iki bayan›n ba¤›rmas› üzerine polisler gelerek
beni indirdi. Beni Yeflilyurt Devlet Hastanesi’ne
kald›rd›lar. Bir süre yatt›ktan sonra bu kez intihar olay›
ile ilgili ifade vermem için savc›l›¤a götürdüler. Ben
intihar›n nedenlerini, her fleyi anlatt›m ama savc›l›k
hiçbir soruflturma açmad›.” 

Emniyete yeniden götürüldükten sonra el ve
ayaklar›n›n zincirlerle ba¤land›¤›n› ve bafl›nda iki
polisin bekletildi¤ini söyleyen Öner, 12 Kas›m 1997
tarihinde ‹zmir DGM taraf›ndan tutukland›. Öner
2000 y›l›n›n Eylül ay›nda cezas›n› tamamlayarak
tahliye edildi. 
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Diyarbak›r 3. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yap›lan
duruflmada, Sultan Öner’in avukat› Fatma Karakafl,
iddianamenin “tecavüz” suçunu içermemesini eksiklik
olarak de¤erlendirdiklerini bildirdi. Karakafl,
müvekkilinin T‹HV taraf›ndan tedavi edildi¤ini
belirterek mahkemenin vak›ftan belgeleri istemesini
talep etti. Mahkemeye yaz›l› ifade gönderen dört
polisin “San›¤› sadece gözalt›na ald›klar›n› ve Emniyet
Müdürlü¤ü’ne teslim ettiklerini” söyledikleri ö¤renildi. 

27 Kas›m günü Diyarbak›r 3. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan duruflma, ‹zmir’de görev
yapt›¤› ö¤renilen san›k polis Hasan fiener’in ifadesinin
al›nmas› için 30 Ocak 2002 tarihine ertelendi. 

Davan›n aç›lmas›ndan sonra yaflad›¤› bask›lar
nedeniyle ‹zmir’e tafl›nan Sultan Öner ve avukat›
Fatma Karakafl, 28 Kas›m günü ‹HD ‹zmir fiubesi’nde
bir bas›n toplant›s› düzenlediler. Avukat Karakafl,
“‹zmir’de ilkokula giden 12 yafl›ndaki çocu¤u sivil
polislerce okuldan al›n›p dövülen Öner’in yak›n
akrabalar› da bu polis bask›s›ndan paylar›na düfleni
al›yorlar. Uluslararas› Af Örgütü, Öner’in durumu
hakk›nda 13 Kas›m günü ikinci kez acil eylem ça¤r›s›
yapt›. Buna ra¤men tüm aileye yönelik a¤›r bask›
devam etmekte ve bask›n›n s›n›rlar› her geçen gün
genifllemektedir.” dedi.

8 Travesti: Beyo¤lu ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü’nde
görev yapt›¤› dönemde 8 travestiyi hortumla döverken
çekilen görüntüleri televizyonda yay›nlanan ‘Hortum
Süleyman’ takma adl› Baflkomiser Süleyman Ulusoy
hakk›nda, “travestilere kötü muamelede bulundu¤u”
gerekçesiyle, 3 aydan 3 y›la kadar hapis cezas›
istemiyle aç›lan dava 26 Ocak günü Beyo¤lu 6. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde bafllad›. 

Duruflmada ifade veren Mustafa Öncel adl› travesti
daha önce korktu¤u için flikayetçi olmad›¤›n›
belirterek, “Beyo¤lu’ndaki evimin kap›s›n› defalarca
kez k›rd›. Beni hortumla dövdü.” dedi. 

Süleyman Ulusoy ise bir televizyon kanal›nda
yay›nlanan görüntülerdeki kiflinin kendisi olmad›¤›n›
ileri sürdü. Ulusoy, “HAB‹TAT toplant›lar› nedeniyle
çok genifl güvenlik önlemleri almak durumundayd›k.
Bu insanlar fuhuflu sektör haline getirmifl, Türkiye’nin
imaj›n› zedeliyorlar. Ekipler karakola getirmifl. Ancak
karakolda 24 saatten fazla kalmam›fllard›r. Ben
kimseyle muhatap olmad›m. Hiç birini tan›mam, her
biri de¤iflik makyajla dolafl›yor” dedi. 

Duruflmadan sonra, Ulusoy’a destek vermek için
gelen MHP’li bir grup, travestilere sald›rd›. Sald›r›
nedeniyle 27 Ocak günü ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde
düzenlenen bas›n toplant›s›nda konuflan Melike
Demir adl› travesti, “Duruflma sonras› küfürler edip,
kimli¤imize hakaret ettiler. Linç girifliminde
bulundular.” dedi ‹HD ‹stanbul fiube Baflkan› Eren
Keskin de, “On y›l önce Hortum Süleyman Beyo¤lu
Emniyet Müdürlü¤ü’nde görevliydi. O s›rada
eflcinselleri Belgrat Ormanlar›na götürüp kaz›klara

oturtuyordu. Bize baflvuru yap›ld›¤›nda ben gidip
kendisiyle görüfltüm. O da bana, ‘Sen flimdiye kadar
teröristlerle ilgileniyordun. fiimdi de bunlarla m›
ilgileniyorsun?’ diye sordu. Ben de bütün insanlar›n
haklar›n› savundu¤umu ve hiç kimseye iflkence
yap›lmamas› gerekti¤ini söyledim. O da, ‘Ama bunlar
insan de¤il’ cevab›n› verdi. O ve onun gibilerine
beraat kararlar› veren mahkemeler, iflkence
ma¤durlar›na rapor vermeyen adli t›p kurumlar› da
onlar›n suç ortaklar›d›r.” dedi.

19 Ekim günü yap›lan duruflmada tan›k olarak ifade
veren ‹HD ‹stanbul fiube Baflkan› Eren Keskin,
“Süleyman Ulusoy ad›n›n iflkenceciler aras›nda s›k s›k
geçti¤ini” belirtti ve kat›ld›¤› eylemlerde Ulusoy’un
göstericileri elindeki hortumla döverken gördü¤ünü
söyledi. fiikayetçi travestilerden Melike Demir de,
Ulusoy’un 1991 y›l›nda travestilerin yo¤un olarak
yaflad›¤› Ülker soka¤›n› terk etmeleri için kendilerini
hortumla dövdü¤ünü, mahalledeki esnaftan al›flverifl
yapmalar›n› yasaklad›¤›n› belirtti. 

Mahkeme, Süleyman Ulusoy’un suçunun fiartla
Sal›verme Yasas› kapsam›na girip girmedi¤inin
belirlenmesi için yasan›n Resmi Gazete’de
yay›nlanmas›n› beklemeye karar verdi. Duruflma, 18
Nisan 2002 tarihine ertelendi. 

Hüseyin fiimflek: 1995 y›l› Nisan ay›nda ‹stanbul’da
gözalt›na al›nan Hüseyin fiimflek adl› kifliye iflkence
yapt›klar› gerekçesiyle yarg›lanan üç polisin
davas›nda, mahkeme, “TCY’nin 243. maddesinin de
fiartl› Sal›verilme, Dava ve Cezalar›n Ertelenmesine
Dair Yasa kapsam›na al›nmas›” istemiyle Anayasa
Mahkemesi’ne baflvurdu. ‹stanbul 7. A¤›r Ceza
Mahkemesi, Mahir Kat›rc›, fieren Kahraman ve Zaki
Kavak adl› polislerin yarg›land›¤› davada, Avukat
‹lhami Yelekçi’nin istemini kabul etti.

Enver Gündüz, fiehabettin Alp, Hanifi Turan, Hüseyin
Avcu, fiirin A¤ahatun, Menflure Avcu: 12 May›s 1995
tarihinde gözalt›na al›nan Enver Gündüz, fiehabettin
Alp, Hanifi Turan, Hüseyin Avcu, fiirin A¤ahatun ve
Menflure Avcu adl› kiflilere iflkence yapt›klar›
gerekçesiyle 18 polis hakk›nda aç›lan davaya 30
Ocak günü devam edildi. Duruflmada polislerin
avukat› Nilgün Duman’›n “iflkence suçuna iliflkin 243.
maddenin fiartl› Sal›verilme Yasas› kapsam›na
al›nmas› için Anayasa Mahkemesi’ne baflvurulmas›”
istemi mahkeme taraf›ndan reddedildi. 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 yarg›lan›yor. 

18 polisin yarg›lanmas›na 27 Kas›m günü Diyarbak›r
3. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruflma,
Hollanda’da yaflayan fiehabettin Alp’in ifadesinin
al›nmas› için 30 Ocak 2002 tarihine ertelendi. 
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Tamer Taylan, ‹smail Turgut, Bülent Durmaz, Hayati
Y›lmaz, Muhsin Akbulut, Adem Öztürk, Hüseyin
Serhan Ünal: Bursa’da 8-14 Mart 200 tarihlerinde
gözalt›nda tutulan Tamer Taylan, ‹smail Turgut, Bülent
Durmaz, Hayati Y›lmaz, Muhsin Akbulut, Adem
Öztürk ve Hüseyin Serhan Ünal adl› kiflilere iflkence
yapt›klar› gerekçesiyle 13 polis hakk›nda aç›lan
davaya y›l içinde devam edildi. Bursa 3. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde görülen dava halen sürüyor. Davada,
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› polislerin
TCY’nin 243. maddesi uyar›nca 7’fler hapis cezas›na
mahkum edilmesi isteniyor.

X.X.: Kartal’da bir kifliyi döverek ormanl›k bir alana
götürdükleri ve silahla tehdit ettikleri iddias›yla
yarg›lanan Ömer fiahbaz, Sebahattin Balc›, Çetin
Gültafl ve Orhan Akç› adl› polisler Kartal 2. Sulh Ceza
Mahkemesi taraf›ndan 3’er ay hapis ve 60’flar milyon
lira para cezas›na mahkum edildi. 7 fiubat günü
yap›lan duruflmada, polislerin cezas› “iyi halleri ve
ayn› suçu bir daha ifllemeyeceklerine kanaat getirildi¤i
gerekçesiyle” ertelendi.

Orhan Kur: 28 Temmuz 1997 tarihinde ‹zmir’de
gözalt›na al›nan Orhan Kur adl› gence iflkence
yapt›klar› gerekçesiyle Bülent Tezek ve Mustafa
Yurdakul adl› polisler hakk›nda aç›lan davan›n, fiartla
Sal›verilme Yasas› uyar›nca durduruldu¤u ortaya ç›kt›.
Davan›n durduruldu¤u, Kur ve avukat› Zeynep Sedef
Erdo¤an, 20 fiubat günü duruflma için ‹zmir 7. Asliye
Ceza Mahkemesi’ne gidince ortaya ç›kt›. Avukat
Erdo¤an, fiartla Sal›verilme Yasas›’n›n yürürlü¤e
girmesinden hemen sonra 22 Aral›k 2000 tarihinde
kendilerine haber verilmeden duruflma yap›ld›¤›n› ve
davan›n durdurulmas›na karar verildi¤ini
ö¤rendiklerini bildirdi. Özdo¤an, “Adli T›p Kurumu ve
9 Eylül Üniversitesi’nden Orhan Kur’un falakaya
yat›r›ld›¤›na dair rapor al›nd›¤› halde olay tarihinden 2
y›l sonra uzun u¤rafllar sonucu dava aç›labildi. Bugün
ise her 2 polisin yarg›land›klar› davan›n 5 y›l süreyle
ertelenmifl oldu¤unu ö¤rendik. 23 Kas›m 2000
tarihindeki son duruflmada tan›klar›n dinlenmesine
karar verildi. Polislerin TCY’nin 243. maddesi olan
‘iflkence suçundan yarg›lanmas›n›’ talep ediyorduk.
243. madde af kapsam›na girmiyor. Duruflma olsayd›
af kapsam›na girip girmeyece¤ini tart›flabilirdik.” dedi.

Hüseyin Kaya: Diyarbak›r’da Tüm Yarg› Çal›flanlar›
Sendikas› (Tüm Yarg› Sen) taraf›ndan yap›lan bas›n
aç›klamas› s›ras›nda Hüseyin Kaya adl› infaz koruma
memurunu döven üç polis hakk›nda aç›lan dava,
Diyarbak›r 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 21 fiubat
günü bafllad›. Duruflmada ifade veren Cengiz
Çetintük, Serdar Eser ve Muzaffer Y›lmaz adl› polisler,
Kaya’n›n kafas›n› polis arabas›na çarparak
yaraland›¤›n› ileri sürdüler.

Esma Halat: ‹stanbul Befliktafl’ta 21 Ekim 1999
tarihinde gözalt›na al›nan Esma Halat adl› travestiye
iflkence yapt›¤› gerekçesiyle Befliktafl ‹lçe Emniyet
Müdürlü¤ü’nde görevli Komiser Yard›mc›s› Bar›fl
Gören hakk›nda dava aç›ld›. ‹flkence nedeniyle befl
günlük rapor alan Esma Halat’›n suç duyurusu üzerine
aç›lan soruflturmada, Befliktafl ‹lçe ‹dare Kurulu
“soruflturmaya gerek olmad›¤›” karar› vermiflti. Ancak
Halat ve avukat› Fatma Karakafl’›n itiraz› üzerine
Bölge ‹dare Mahkemesi karar› kald›rm›flt›. Bunun
üzerine soruflturmay› tamamlayan Befliktafl
Cumhuriyet Savc›l›¤›, olaydan yaklafl›k 18 ay sonra
Bar›fl Gören hakk›nda dava açt›.

Abdullah Salman: “H›rs›zl›k” iddias›yla gözalt›na
al›nan Abdullah Salman (13) adl› çocu¤a, fiiflli
Karakolu’nda görevli oldu¤u dönemde iflkence yapt›¤›
gerekçesiyle ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Yabanc›lar
fiube Müdürü Mahir Güney hakk›nda aç›lan dava, 27
fiubat günü ‹stanbul 6. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
sonuçland›. Mahir Güney’e, 1 y›l hapis, 3 ay
memuriyetten men cezas› verildi. Ancak ceza, polisin
bir daha suç ifllemeyece¤ine kanaat getirildi¤i
gerekçesiyle ertelendi. 

1994 y›l› Kas›m ay›nda iflyerinde meydana gelen bir
h›rs›zl›k olay› nedeniyle 3 kifliyle birlikte gözalt›na
al›nan Abdullah Salman, 3 gün gözalt›nda tutulmufltu.
Gözalt›nda “bo¤az› s›k›lan, dövülen ve vücuduna
elektrik verilen” Salman’a Adli T›p Kurumu’ndan 3
günlük rapor verilmiflti. Salman hakk›nda ‹stanbul
Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dal›
taraf›ndan haz›rlanan 16 Kas›m 1994 tarihli bir baflka
raporda da, “Post travmatik stres bozuklu¤u” teflhisi
konulmufl ve “Yap›lan muayene ve testler sonucunda
zeka gerili¤i tespit edilmektedir” denilmiflti. 

Olay nedeniyle fiiflli 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
TCY’nin “kötü muamele” suçuna iliflkin 245. maddesi
uyar›nca yarg›lanan Mahir Güney, 3 ay hapis
cezas›na mahkum olmufl ancak ceza, 900 bin lira
paraya çevrilmifl ve ertelenmiflti. Yarg›tay’›n karar›
“Güney’in TCY’nin ‘iflkence’ suçuna iliflkin 243.
maddesi uyar›nca yarg›lanmas› gerekti¤i” görüflüyle
bozmas› üzerine dava ‹stanbul 6. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde devam etmiflti.

Kamile Çi¤ci: 1992 y›l›nda Mardin’in Nusaybin
ilçesinde gözalt›na al›nan Kamile Çi¤ci (45) adl›
kad›na iflkence yapt›klar› ve tecavüz ettikleri
gerekçesiyle 7 polis hakk›nda aç›lan davaya 28 fiubat
günü Mardin 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde devam
edildi. Duruflmada, Çi¤ci ile ayn› tarihlerde gözalt›nda
tutulan Adnan Karakafl tan›k olarak dinlendi. Karakafl,
Kamile Çi¤ci’ye tecavüz edildi¤ini görmedi¤ini ama
gözalt›nda olay› duydu¤unu söyledi. Davada y›l
içinde önemli bir geliflme yaflanmad›.

Davada, olay tarihinde Mardin Emniyet
Müdürlü¤ü’nde görevli komiser ‹brahim Hakerler ile
Y›lmaz Papakç›, Nezih Karukufl, Kamil Vedat
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Karaman, Muhammet Özcan, Taner Tamiflgün ve
Elmas Erzincan adl› polisler yarg›lan›yor. 

Mehmet Ali Kaplan ve Sait Dönmüfl: Diyarbak›r’›n
Silvan ilçesinde 2000 y›l› Haziran ay›nda gözalt›na
al›nan Mehmet Sait Kaplan ve Sait Dönmüfl adl›
kiflilere “Diyarbak›r Devlet Hastanesi’nde sa¤lam
raporu verilmesi” için hekimlere bask› yapt›¤› ileri
sürülen Diyarbak›r Sa¤l›k Müdürü Emirhan Yardan
hakk›nda aç›lan dava, 15 Kas›m günü Diyarbak›r 2.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde sonuçland›. Yardan,
TCY’nin “görevi kötüye kullanma” suçuna iliflkin 240.
maddesi uyar›nca 10 ay hapis ve 2 ay 15 gün
memuriyetten men cezas›na mahkum edildi. Cezalar
daha sonra toplam 988 milyon 650 bin lira para
cezas›na çevrildi ve ertelendi.

‹dris Y›ld›r›m ve Tuncay Beden adl› astsubaylar
hakk›nda aç›lan dava da 27 Nisan günü sonuçland›.
Diyarbak›r 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yap›lan
duruflmada, astsubaylar hakk›nda beraat karar› verildi. 

Fatma Çak›r: Mardin’de, 13 Eylül 1993 tarihinde
gözalt›na al›nan Fatma Çak›r adl› kad›na iflkence
yapt›klar› gerekçesiyle ‹l Jandarma Komutanl›¤›’nda
görevli fierif Çakmak, Muharrem Gözbek ve Atilla Bafl
adl› askerler hakk›nda aç›lan dava, 28 Mart günü
bafllad›. Avukat Eren Keskin duruflmada, Çak›r’a
askerler taraf›ndan elle tecavüz edildi¤ini belirterek
“Her ne kadar muayenesinde k›zl›k zar›n›n sa¤lam
oldu¤u belirtilmifl ise de burada san›¤›n amac›
tecavüzdür” dedi. Keskin, Fatma Çak›r’›n ‹stanbul
Çapa T›p Fakültesi Psiko-Sosyal Travma Merkezi’ne
sevk edilmesini istedi. Avukat Meral Dan›fl ise halen
Batman Cezaevi’nde bulunan Çak›r’›n san›klarla
yüzlefltirilmesini istedi. Davada, y›l içinde önemli bir
geliflme yaflanmad›.

Gözalt›nda Cinsel Taciz ve Tecavüze Karfl› Hukuki
Yard›m Projesi avukatlar›n›n yapt›¤› suç duyurusu
üzerine aç›lan davada, san›klar›n TCY’nin “iflkence”
suçuna iliflkin 243. maddesi uyar›nca cezaland›r›lmas›
istenen iddianamede, Fatma Çak›r’a yap›lan iflkence
flöyle anlat›ld›: “Müflteki, Mardin Jandarma Karakolu
önünde uzunca bir süre dövülmüfltür. Müfltekinin
gözleri ba¤lan›p, ç›r›lç›plak soyulmufl ve bedeni
duvarlara vurulmufltur. Görevli askerler silah vererek,
kendisini öldürmesini istemifl, bunun üzerine müflteki
silah› alarak teti¤i çekmifl, ancak mermi olmad›¤› için
eylem gerçekleflmemifltir. Müfltekiye tecavüz edilece¤i
ve ard›ndan da atefle verilece¤i gibi tehditlerde
bulunularak psikolojik rahats›zl›¤a sebep olabilecek
davran›fllarda bulunmak suretiyle müfltekiye iflkence
yap›ld›¤› yukar›da say›lan deliller ›fl›¤›nda
anlafl›lm›flt›r.”

Duruflmadan sonra gazetecilerin sorular›n› yan›tlayan
Keskin, iflkence ve tecavüz davalar›nda san›k ile
ma¤durun yüzlefltirilmedi¤ini, san›klar›n
tutuklanmad›¤›n› söyledi. Keskin, bu tür
uygulamalar›n iflkencenin bir devlet politikas›

oldu¤unu gösterdi¤ini belirtti. S›rp savafl suçlular›n›n
yarg›land›¤› Lahey Adalet Divan›’nda tecavüzün
“insanl›k suçu” kapsam›na al›nd›¤›n› an›msatan
Keskin, flunlar› söyledi:

“Lahey’de al›nan bu karar çok önemli. Türkiye’de
yaflananlar aç›s›ndan da emsal teflkil edecek
niteliktedir. Çünkü, üç y›ll›k çal›flmam›z sonucunda
tecavüz ve tacize maruz kalan 135 kad›n bize
baflvurdu. Bunlar›n yüzde 95’i savafl kaynakl› olaylar.
Bu rakam›n, gerçe¤in çok az bir bölümü oldu¤unu
düflünüyoruz. Bölgede yaflanan olaylar, Bosna’da
yaflananlarla benzer. O nedenle bunlar›n da insanl›k
suçu kapsam›nda de¤erlendirilmesi gerekmektedir.”

Murat Kaya, Ayd›n Aykanat, Cafer Do¤an, Hakan
Özek, Muzaffer Aktafl, Tayyar Sürül, Zeynel Aygün,
Nesrin Ça¤lar K›l›ç, Düzgün Zengin, Ulafl Bütün,
Mustafa Kemal Eren, Ayhan Mimtafl, Talat Özel, Celal
Gezer, Cafer Sad›k Ero¤lu: Kand›ra Cumhuriyet
Savc›l›¤›, Kand›ra F Tipi Cezaevi’nde görev yapan 5
infaz koruma memuru hakk›nda, “tutuklu ve
hükümlülere kötü davrand›klar›” gerekçesiyle dava
açt›. ‹ddianamede, Münir Kayg›s›z, Ali Haydar Bal,
Erkan Cimcir, Tuncay Y›ld›r›m ve Kadir K›z›lkaya adl›
infaz koruma memurlar›n›n, operasyondan sonra
Ümraniye E Tipi Cezaevi’nden Kand›ra’ya getirilen
Murat Kaya, Ayd›n Aykanat, Cafer Do¤an, Hakan
Özek, Muzaffer Aktafl, Tayyar Sürül, Zeynel Aygün,
Nesrin Ça¤lar K›l›ç, Düzgün Zengin, Ulafl Bütün,
Mustafa Kemal Eren, Ayhan Mimtafl, Talat Özel, Celal
Gezer ile Cafer Sad›k Ero¤lu’na “kötü davrand›klar›”
belirtildi. TCY’nin 245. maddesi uyar›nca aç›lan dava
Kand›ra Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Mustafa Nergiz: “Uyuflturucu kaçakç›s› oldu¤u”
iddias›yla Mersin’de gözalt›na al›nan Mustafa Nergiz
adl› kifliye iflkence yapt›¤› gerekçesiyle yarg›lanan
Faruk Uzel adl› baflkomiser, 11 Nisan günü
sonuçlanan davada üç ay hapis cezas›na mahkum
oldu. Tutuksuz yarg›lanan Faruk Uzel’e hapis
cezas›n›n yan›s›ra 3 ay meslekten men cezas› da
verildi.

‹lyas Sa¤›r: Ankara Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, ‹lyas
Sa¤›r adl› kifliyi Karfl›yaka Karakolu’nda döven 8 polis
hakk›nda Nisan ay›nda dava açt›. Davada, Murat
Güven, Mehmet Tecilli, Serhan Koluk›r›k, Ali Y›ld›r›m,
Recep Y›ld›r, Kudret Güno¤lu, Musa Atalay ve
Erdo¤an K›l›çarslan adl› polisler hakk›nda TCY’nin
245. maddesi uyar›nca 3 y›la kadar hapis cezas›
istendi. Edinilen bilgiye göre, 1999 y›l› Aral›k ay›nda
‹lyas Sa¤›r ve bir arkadafl›, Sa¤›r’›n alkollü oldu¤u
halde kulland›¤› araçla Karfl›yaka Karakolu önünde
hatal› dönüfl yapmas› nedeniyle karakola götürüldüler.
Burada polisler taraf›ndan a¤›r bir biçimde dövülen
‹lyas Sa¤›r’a hastaneden “kulak zar›n›n y›rt›ld›¤›na”
iliflkin rapor verildi. Sa¤›r’›n suç duyurusu üzerine
aç›lan soruflturma sonucunda, polisler hakk›nda dava
aç›ld›.
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‹brahim Öztürker: 23 Temmuz 2000 tarihinde
‹stanbul Avc›lar’da kavga eden iki kifliyi ay›rmaya
çal›fl›rken gözalt›na al›nan ‹brahim Öztürker adl›
kifliye Avc›lar Polis Karakolu’nda iflkence yapt›klar›
gerekçesiyle Bahad›r Gök, Ali Deniz, Suat Baflo¤lu,
Münir Öztürk ve Müjdat Arayan (Arayan, 2001 y›l›
Aral›k ay›nda Bulgaristan’dan gelen bir ifladam›n›
fidye için kaç›rd›¤› gerekçesiyle tutukland›) adl›
polisler hakk›nda aç›lan dava, 22 Haziran günü
‹stanbul Küçükçekmece 3. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde bafllad›. 

Duruflmada ifade veren polisler, ‹brahim Öztürker’in
“kendisini yere atarak yaralad›¤›n›” iddia ettiler.
‹brahim Öztürker ise Müjdat Arayan’›n iflkence
yapt›¤›n› söyledi. ‹brahim Öztürker, kendisine iflkence
yapan di¤er polisin san›klar aras›nda olmad›¤›n›
belirtti. Avukat fieref Turgut, ‹brahim Öztürker’e
iflkence yap›ld›¤› s›rada karakolda bulunan iki
çocu¤unun ve o s›rada gözalt›nda bulunan Yenal
Ayd›n adl› kiflinin tan›k olarak dinlenmesini istedi.
Davan›n “kötü muamele” iddias›yla TCY’nin 245.
maddesi uyar›nca aç›ld›¤›n› belirten fieref Turgut,
polislerin “iflkence” suçuna iliflkin TCY’nin 243.
maddesi uyar›nca yarg›lanmas› için görevsizlik karar›
verilerek dosyan›n A¤›r Ceza Mahkemesi’ne
gönderilmesini de istedi. Duruflmaya 8 fiubat 2002
tarihinde devam edilecek.

Bu arada Avukat fieref Turgut, Öztürker’e tazminat
verilmesi için ‹çiflleri Bakanl›¤›’na yapt›klar›
baflvurunun reddedildi¤ini bildirdi.

Muharrem Horuz: ‹stanbul Fatih Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›, 3 A¤ustos 1999 tarihinde ‹stanbul
Bahçeflehir’de gözalt›na al›nan Muharrem Horuz’a
(ölüm orucunda olan Horuz, 2 A¤ustos günü öldü)
gözalt›nda iflkence yap›ld›¤› gerekçesiyle aç›lan
soruflturmada takipsizlik karar› verdi. 

Avukatlar›n takipsizlik karar›na itiraz› Beyo¤lu 2. A¤›r
Ceza Mahkemesi taraf›ndan 29 Eylül günü reddedildi.
Horuz’un avukatlar› A‹HS’nin 3. maddesinin ihlal
edildi¤i gerekçesiyle 10 Aral›k günü A‹HM’ye
baflvurdular.

Muharrem Horuz’a, 3 A¤ustos 1999 ve 7 A¤ustos
1999 tarihlerinde Haseki Devlet Hastanesi taraf›ndan
verilen raporlarda vücudundaki darp izlerinin
anlat›ld›¤›n› belirten Avukat Zeynel Polat, Komiser
Erdo¤an Abac›o¤lu, Süleyman Y›lmaz, Komiser
Yard›mc›s› Tamer Ayd›n, Memduh Pökün, Erkan
Kahraman ve Murat Erkan Eren adl› polislerin, “darp
izlerinin Horuz’un gözalt›na al›nd›¤› s›rada
direnmesinden ve 3 A¤ustos 1999 akflam› hastaneden
dönerken kaçmaya çal›flmas›ndan kaynakland›¤›”
yolunda ifade verdiklerini belirtti. Polat, takipsizlik
karar›na itiraz ettiklerini söyledi. 

“T‹KKO üyesi oldu¤u ve Çank›r› Valisi Ayhan Çevik’e
5 Mart 1999 tarihinde düzenlenen bombal› sald›r›ya

kat›ld›¤›” iddias›yla gözalt›na al›nan Muharrem Horuz
hakk›nda, Ankara DGM’de ölüm cezas› istemiyle
aç›lan dava sürüyordu.

Kaz›m Ayaz, Mustafa Topal, Mecnun Delihan:
Antep’te “tarihi eser kaçakç›l›¤›” iddias›yla gözalt›na
al›nan Kaz›m Ayaz, Mustafa Topal ve Mecnun
Delihan adl› kiflilere iflkence yap›ld›¤› ve sahte rapor
düzenlendi¤i gerekçesiyle üç astsubay ve bir doktor
hakk›nda dava aç›ld›. Antep Cumhuriyet Savc›l›¤›
taraf›ndan Eylül ay›nda haz›rlanan iddianamede,
astsubaylar Nihat Çeliker, Hakan Karaca ve Murat
Tok’un gözalt›na al›nan kiflilere iflkence yapt›klar›,
Devlet Hastanesi’nde görev yapan Dr. Abdülkadir
Kavillio¤lu’nun da iflkence ma¤durlar›na sa¤lam
raporu verdi¤i belirtildi. ‹ddianamede, Kaz›m Ayaz’›n
a¤abeyi Serdar Ayaz’›n evinde yap›lan aramadan
sonra tutulan tutana¤a at›lan “Adile Ayaz” imzas›n›n
da sahte oldu¤u belirtildi. ‹ddianamede, san›klar›n
“iflkence, sahte belge düzenlemek ve adli görevi
ihmal” suçlar›ndan cezaland›r›lmas› istendi.

fiehriban fiahin (20): S›vas’a ba¤l› Kurtlapa beldesi
Jandarma Karakol Komutan› Astsubay Sezgin Civelek,
fiehriban fiahin adl› genç k›za tecavüz etti¤i
gerekçesiyle görevinden al›nd›. S›vas Cumhuriyet
Savc›l›¤› da, Civelek hakk›nda dava açt›.
‹ddianamede, Civelek’in, “21 fiubat günü korucu
Ömer fi.’nin evinde k›z› fi.fi.’yi, belirlenemeyen bir
s›v›yla uyutarak tecavüz etti¤i” ve “olay› ailesine
söylememesi için fi. fi.’yi tehdit etti¤i” belirtildi.

Sezgin Civelek’in yarg›lanmas›na 24 Aral›k günü S›vas
1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde bafllad›. Duruflmada
ifade veren fiahin, Civelek’in evlerine s›k s›k geldi¤ini
ve zorla ›rz›ma geçti¤ini söyledi. 

Erol Kaplan, R›dvan Kura, Fatma Günay, Mustafa
Demir, Faz›l Ahmet Tamer, Hasan Demir: 19 Nisan
1994 tarihinde ‹stanbul’da gözalt›na al›nan Erol
Kaplan, R›dvan Kura, Fatma Günay, Mustafa Demir,
Avukat Faz›l Ahmet Tamer ve Avukat Hasan Demir’e
iflkence yapt›klar› gerekçesiyle 8 polis hakk›nda aç›lan
dava, zamanafl›m› nedeniyle düfltü. ‹stanbul 3. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde 15 Ekim günü yap›lan
duruflmada esas hakk›ndaki görüflünü aç›klayan
Cumhuriyet Savc›s›, “ma¤durlar›n vücutlar›ndaki
izlerin sorgu sonucu meydana geldi¤inin” kabul
edilmesi gerekti¤ini belirtti. Ancak Savc›, 26 Aral›k
1995 tarihinde aç›lan ve ilk duruflmas› 7 Mart 1996
tarihinde yap›lan davan›n zamanafl›m› nedeniyle
düflürülmesi gerekti¤ini bildirdi. 

Davada, Ali Erflan, Dursun Ali Öztürk, Nizamettin
Tuncer, Nihat Çulhao¤lu, Bahattin Çiftçi, Ayd›n Oruç
Aydemir, Erhan Mamiko¤lu, Ramazan Ayan adl›
polisler TCY’nin 243. maddesi uyar›nca
yarg›lan›yordu. Duruflmalarda ma¤durlar taraf›ndan
teflhis edilen Hilmi Kalayc›, Abdülkadir Dilber, Salih
Babaaslan, Ceylani Baydar, Mustafa Karabulut adl›
polisler hakk›nda ise herhangi bir ifllem yap›lmad›.
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Erol Evcil: ‹fladam› Erol Evcil, Bursa Emniyet
Müdürlü¤ü’nde kendisine iflkence yapt›klar›
gerekçesiyle 11 polis hakk›nda aç›lan dava nedeniyle
8 Ekim günü ‹stanbul Kartal 5. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde ifade verdi. Bursa 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nin talimat› üzerine ifadesi al›nan Erol
Evcil gözalt›nda tutuldu¤u sekiz gün boyunca iflkence
gördü¤ünü belirterek flunlar› söyledi: 

“Filistin ask›s›na ald›lar. Her gün ç›r›lç›plak soyulup
iflkence edildim. Ayak parmaklar›m›n aras›na i¤ne
bat›rd›lar. Daha sonra beni bir doktora göstermifl,
muayene ettirmifl gibi yapm›fllar ve ‘hiçbir cebir ve
darp izine rastlanmam›flt›r’ fleklinde rapor
yazd›rm›fllar. Oysa bana doktor gelmedi. Sonradan
Adli T›p Kurumu’ndan bana ‘cebir ve darp izine
rastlanm›flt›r’ fleklinde rapor verildi.” 

Davada, dönemin Bursa Emniyet Müdürlü¤ü’nde
görev yapan S›rr› Tu¤, Candemir Özdemir, Ahmet,
Hakan Ünsal Yalç›n, Metin Soner fientürk, Rag›p
Do¤andemir, Harun Özkay, Kemal Nair, Mehmet
Kaçmaz, Yaflar Usta ve Mustafa Ak adl› polisler 8’er
y›l hapis cezas› istemiyle yarg›lan›yor. Ünlü tefeci
Nesim Malki’nin 28 Kas›m 1995 tarihinde Bursa’da
öldürülmesi ve doland›r›c›l›k suçlar› nedeniyle 27
Ekim 1999 tarihinde Mudanya’da gözalt›na al›nan
Evcil, Bursa Emniyet Müdürlü¤ü’nde sorgulanm›flt›.
Evcil’e, ‹stanbul Adli Tabipli¤i taraf›ndan befl günlük
rapor verilmiflti.

Murat A¤art›c›: Askerden firar etti¤i gerekçesiyle
tutuklanan Murat A¤art›c› adl› kifliye Edirne Askeri
Cezaevi’nde iflkence yapt›klar› gerekçesiyle, Cezaevi
Komutan› Yüzbafl› Mustafa Reflit Beyit ile gardiyan
askerler Sinan M›h, Ferit Fidan, Erdo¤an Bozkurt ve
Mehmet Ç›nar hakk›nda dava aç›ld›. Edirne 3.
Mekanize Piyade Tümen Komutanl›¤› Askeri
Mahkemesi’nde görülen davada san›klar›n TCY’nin
“görevi ihmal” suçuna iliflkin 230 ve “kötü muamele”
suçuna iliflkin 245. maddesi uyar›nca cezaland›r›lmas›
isteniyor. 

Birkaç kez askerden firar eden A¤art›c›, Edirne Askeri
Cezaevi’nde gardiyanlar taraf›ndan ç›r›l ç›plak
soyuldu¤unu, baflgardiyan›n “esas durufla geç”
komutuna uymad›¤› için tekme tokat dövüldü¤ünü,
ard›ndan yemekhaneye indirildi¤ini ve burada çok
say›da asker taraf›ndan kendisine iflkence yap›ld›¤›n›
bildirdi. So¤uk su alt›nda tutulan, ellerine yüzlerce
kez copla vurulan ve tekme-tokat dövülen A¤art›c›,
iflkence sonucunda burnunun ve diflinin k›r›ld›¤›n›
belirtti. A¤art›c›, iflkenceden sonra yan›na götürüldü¤ü
Cezaevi Müdürü Yüzbafl› Mustafa Reflit Beyit’e
hastaneye sevkedilmek istedi¤ini söyledi¤inde de
“Seni hücreye gönderirim bir sabuna bas›p düfler
ölürsün” tehdidiyle karfl›laflt›¤›n› ifade etti. 

Mahmut Öktem, Memnune Öktem: “Türkiye
Komünist Emek Partisi-Leninist (TKEP-L) örgütüne üye
olduklar›” gerekçesiyle 1996 y›l›n›n Mart ay›nda

gözalt›na al›nan Devrim Öktem’in, 26 fiubat 1997
tarihinde gözalt›na al›nan annesi Memnune Öktem ve
babas› Mahmut Öktem’e iflkence yapt›klar›
gerekçesiyle 6 polis hakk›nda aç›lan dava, 14 Kas›m
günü sonuçland›. ‹stanbul 1. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada, polislerden
Mustafa Sara TCY’nin “kötü muamele” suçu uyar›nca
1 y›l hapis cezas›na mahkum edildi. Daha sonra 10
aya indirilen ceza “san›¤›n iyi hali ve suç
ifllemeyece¤ine kanaat getirildi¤i” gerekçesiyle
ertelendi. Metin fienol, Hayati Sönmez ve Fatih
Berkup adl› polisler hakk›nda da beraat karar› verildi.

Ali Macit, Nurettin Ayd›n, Ali Gökp›nar, Salih Duran,
Tahir Y›ld›z, Tahsin Horzum, Yunus Gürbüz, Orhan
Kaymakç›, Ramazan Danac›, Hasan Ayy›ld›z:
Burdur’a ba¤l› Bucak ilçesi Karaaliler köyünde hayvan
h›rs›zl›¤› yapt›klar› iddias›yla 8-15 May›s 2000
tarihlerinde Bucak Jandarma Karakolu’nda gözalt›nda
tutulan Ali Macit, Nurettin Ayd›n, Ali Gökp›nar, Salih
Duran, Tahir Y›ld›z, Tahsin Horzum, Yunus Gürbüz,
Orhan Kaymakç›, Ramazan Danac› ve Hasan Ayy›ld›z
adl› köylülere iflkence yapt›klar› gerekçesiyle 9 asker
hakk›nda aç›lan davaya 22 Kas›m günü Burdur A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruflma, 24
Ocak 2002 tarihine ertelendi.

Davada, karakol komutan› Yusuf Hökeleko¤lu,
askerler Hikmet Batur, Sedat fiükrü Anafarta, fieref
Göztepe, Mustafa Türköz, Ali Ulvi Çelik, Erkan
‹zgöngür ve Süleyman Alagöz ile sivil memur Aziz
Turan’›n “kötü muamele” ve “adli görevi suistimal”
iddialar›yla hapis cezas›na mahkum edilmesi
isteniyor.

Mazlumder Genel Baflkan Yard›mc›s› Avukat
Süleyman Çetintulum ve Avukat Yunus Kalkan
taraf›ndan haz›rlanan raporda olay flöyle anlat›ld›:

8.5.2000 tarihinde bir hayvan h›rs›zl›¤› soruflturmas›
için Bucak Jandarma K’l›¤› civar köylerden ve Afyon
‹li Dinar ‹lçesi köylerinden toplam 17 kifliyi gözetim
alt›na alm›flt›r. Gözetim alt›na al›nd›klar› s›rada al›nan
doktor taraf›ndan san›klar›n muayeneleri yap›lm›fl ve
sa¤lam olduklar›na dair rapor verilmifltir. 9-
15.10.2000 tarihleri aras›nda san›klar›n gözetim
alt›nda tutulduklar› s›rada suçlar›n› itiraf ettikleri
nedenle savc›l›¤a sevk etmeden önce 15.10.2000
tarihinde topluca Bucak ‹lçesi 1.No’lu sa¤l›k
oca¤›ndan yeniden rapor al›nm›fl ve kendilerinde
“darp ve cebir izine rastlanmad›¤›”na dair raporlar
al›narak dosyaya eklenmifltir.

Tahir Y›ld›z ve arkadafllar› Savc›l›¤a verdikleri ilk
ifadelerinde üzerlerine at›l› suçu inkar etmifller ve
kendilerine Jandarma Karakolunda iflkence ve kötü
muamele yap›ld›¤›n› adli raporlar›n gerçe¤i
yans›tmad›¤› iddia etmifllerdir. Bunun üzerine tekrar
Bucak Devlet Hastanesine sevk edildikleri ve bu
flah›slardan 10 tanesi üzerinde çeflitli yerlerinde künt
cisimle vurmadan do¤an yayg›n ve uzun süreli
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ekimozlar›n meydana geldi¤i 16.10.2000 tarihli
raporlarla tesbit edilmifltir. Bu raporlarda bir k›s›m
san›klar için 3 gün, bir k›sm› için 2 ve 1 gün ifl ve
gücüne manidir, bir k›sm› için ifl ve gücüne mani
olmaz raporlar› ç›km›flt›r. 

Müfltekilerin san›k olarak gözetim alt›na al›nd›klar›
s›rada avukat yard›m›na baflvurmalar›na ra¤men
avukatlar›yla görüflmelerine mani olunmufltur. Bu
nedenle avukatlar ile yerel savc› aras›nda uzun bir
trafik yaflanm›fl, ilgili karakol komutan›n›n yaz›l›
savc›l›k iznine ra¤men san›klar ile avukatlar›
görüfltürmeme fleklinde eylemi devam etmifltir.
Sonunda avukatlar›n san›klar› görmesine izin verilmifl,
san›klar›n nezaret koflullar› ve kendilerine iflkence
yap›ld›¤› sav› bu avukatlar taraf›ndan belirlenmifltir.
Örne¤in san›klar›n zincire ba¤l› olarak nezarethanede
tutuldu¤u tespiti yap›lm›flt›r.

Müfltekilerin gözetim s›ras›nda iflkence gördüklerine
ve bunun raporla tespit edilmesinden sonra yanl›fl
rapor veren sa¤l›k oca¤› doktoru Mithat fiencan
hakk›nda adli görevini savsaklamak suçundan dava
aç›lm›fl (Bucak Asliye Ceza Mahkemesi 2000/235 E.,
2001/104 K.) ve doktor bu suçtan mahkum olmufltur.
Mahkeme gerekçesinde san›k doktorun “Muayene
s›ras›nda muayene yerinde asker bulundurdu¤u ve
san›klar›n kelepçelerinin çözülmedi¤i ve 17 kifliyi
sadece 45 dakika süren bir muayeneden geçirdi¤i,
bunun ise mümkün olmad›¤›, Türkiye’nin alt›na imza
att›¤› Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi ve di¤er
sözleflmeler ve uluslararas› toplumda genel kabul
gören di¤er belge ve doktorlar›n görev s›ras›nda
uymalar› gereken t›bba iliflkin etik de¤erler birlikte
de¤erlendirildi¤inde... san›¤›n cezaland›r›lmas›na”
denmektedir. 

Keza, Jandarma Komutan›n›n ve iflkence yapan sair 9
kifli hakk›nda san›klar› avukatlar›yla görüfltürmeme ve
uzun gözalt› süresi nedeniyle hakk›nda görevi kötüye
kullanma suçundan da cezaland›r›lmalar›
iddianamede ayr›ca talep edilmifltir.

‹flkence san›klar›n›n neler yapt›¤›na gelince; ‹flkenceye
maruz kalan kiflilerin dosyaya yans›yan beyanlar›ndan
flunlar› tespit etmek mümkündür:

-Tüm flah›slar kaba dayak ve küfür ile taciz edilmifltir.

-Befl gün boyunca ekmek ve su verilmedi¤ini hepsi
beyan etmektedir.

-Gözetim s›ras›nda gözleri hep ba¤l› tutulmufl,
birbirleri aleyhine ifade vermeye zorlanm›fllard›r.

-Vücudun bafl ve cinsel organ›ndan cereyan verme
fleklinde (iki kifli hariç)

-Ç›r›lç›plak soyularak su içinde yal›nayak bekletme
(hepsi)

-Tazyikli su s›kma suretiyle üflüme ve titremelerine
sebep olma (hepsi)

-Makata cop sokulmas› suretiyle cinsel taciz (4 kifli
iddia etmifltir)

-Bir kiflinin iki difli k›r›lm›flt›r.

-Bir kiflinin burnu k›r›lm›flt›r.

-Bir kifli 7 kez bafl›na poflet geçirilerek bo¤ulmas›
teflebbüsünde bulunulmufl 7 saat bayg›n kalm›flt›r.

‹flkence san›klar› mahkemede suçlar›n› inkar etmifller,
Afyon ve Isparta ‹l jandarma Komutanl›¤›’ndan gelen
ekiplerin yapm›fl olabilece¤i savunmas›nda
bulunmufllard›r. Mahkeme bu iddialar› araflt›rmaktad›r.

27 Avukat: F tipi cezaevlerine karfl› 16 Eylül 2000
tarihinde Galatasaray Lisesi önünde bas›n aç›klamas›
yapmak isteyen ÇHD yönetici ve üyesi 26 avukat›n
dövülerek gözalt›na al›nmas› nedeniyle 6 polis
hakk›nda dava aç›ld›. 

Olaydan iki gün sonra ‹stanbul Valisi Erol Çak›r,
emniyet müdürleri ve polisler hakk›nda suç
duyurusunda buluklar›n› belirten Avukat Ali
Talipo¤lu, sald›r›y› gerçeklefltiren polisleri televizyon
görüntülerinden saptad›klar› halde ‹çiflleri
Bakanl›¤›’n›n ‹stanbul Valisi ve emniyet müdürleri
hakk›ndaki soruflturmas›ndan sonuç ç›kmad›¤›n›,
‹stanbul Valili¤i’nin de saptanan 6 polis hakk›nda
soruflturma aç›lmas›na izin vermedi¤ini bildirdi.
Talipo¤lu, bu karar›n iptali için ‹stanbul Bölge ‹dare
Mahkemesi’ne baflvurduklar›n›, mahkemenin de 17
Nisan günü valili¤in karar›n› iptal etti¤ini belirtti. ‹dare
Mahkemesi’nin karar›n›n ard›ndan Beyo¤lu
Cumhuriyet Savc›l›¤›, 6 polis hakk›nda dava açt›. 

Arif Ceylan, Beyhan Karaköse, Mehtap Geyik, fiengül
Göçen, Emel Kaya ve Fatih Güngör adl› polislerin
yarg›lanmas›na 11 Aral›k günü Beyo¤lu 4. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde baflland›. Duruflmada, Avukat Gülizar
Tuncer, Mehtap Geyik, fiengül Göçen ve Emel
Kaya’y›, Avukat Muhittin Köylüo¤lu’da Fatih Güngör’ü
teflhis etti. Avukatlar›n ‹stanbul Valisi Erol Çak›r ve
eski ‹stanbul Emniyet Müdür Yard›mc›s› Turan
Tuna’n›n yarg›lanmas› istemini reddeden mahkeme,
duruflmay› 12 Mart 2002 tarihine erteledi.

Avukat Ali Talipo¤lu, ‹stanbul Valisi Erol Çak›r ve
emniyet müdürleri hakk›nda dava aç›lmamas›
nedeniyle Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’ne
(A‹HM) baflvuracaklar›n› da kaydetti. “‹zinsiz gösteri
düzenledikleri” iddias›yla avukatlar Muhittin
Köylüo¤lu, Mehmet Ali K›rdök, Gökhan A¤›rbafl, Ali
Talipo¤lu, Yasemin Baflaran, Metin Florinal›, Gülay
Erpul, Nermin Kaplan, Kenan Alkan, Several Demir,
Güzel Yarar, Gül Altay, Özcan K›l›ç, fiafak Y›ld›z,
Bilgütay Hakk› Durna, Cahit Özdemir, Mehmet
Günsel, Gülizar Tuncer, Cemal Yücel, Behiç Aflç›,
Hakan Semizo¤lu, Zeynel Polat, Kelefl Öztürk, Efkan
Bolaç, ‹brahim Ergül ve Murat Çelik hakk›nda aç›lan
dava, Beyo¤lu Asliye Ceza Mahkemesi’nde 28 Mart
günü yap›lan duruflmada beraatla sonuçlanm›flt›.
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Manisal› Gençler: “DHKP-C üyesi olduklar›”
iddias›yla ‹zmir DGM’de yarg›lan›p beraat eden
“Manisal› Gençler”den 13’ü, ‹çiflleri Bakanl›¤›
aleyhine toplam 759 milyar lira maddi ve manevi
tazminat davas› açt›. Avukat Sema Pekdafl ve Mehmet
Sürücü taraf›ndan idare mahkemesine sunulan
dilekçede flu görüfllere yer verildi: 

“466 say›l› yasan›n 1/6 maddesinde belirtilen
(yakaland›ktan veya tutukland›ktan sonra beraatlerine
karar verilen kifliler) ayn› yasan›n 2/1 maddesinde
belirtilen (kendilerine zarar veren ifllemlerin
yap›lmas›na esas olan iddialar›n merciilerince karar
ba¤land›¤› tarihten itibaren 3 ay içinde her türlü
zarar›n tazminini isteyebilir) fleklindeki hükümlerden
hareketle 3 ayl›k yasal süresi içinde tazminat talebini
içeren davam›z› açmaktay›z.” Dilekçede,
müvekkillerinin gözalt›nda tutuldu¤u ve tutuklu
bulundu¤u sürelerde ö¤renci olduklar› ve bu nedenle
devre kayb›na u¤rayarak hayata at›lmalar›n›n
geciktirildi¤i ifade edilerek, “Müvekkillerimizin maddi
ve manevi zararlar› bulunuyor” denildi. Dilekçede,
ayr›ca yüksek tazminat uygulamas›n›n ayn› zamanda
keyfi yakalama ve haks›z tutuklamalar için cayd›r›c›
etki yarataca¤› da dile getirildi. 

Emrah Sait Erda, Aflk›n Ye¤in, Levent K›l›nç, Ali
Göktafl, Faruk Deniz 10’ar milyar lira maddi, 100’er
milyar lira manevi, Ayfle Mine Balkanl› 3 milyar lira
maddi, 50 milyar lira manevi, Sema Taflar, Özgür
Zeybek, Münire Apayd›n, 3’er milyar lira maddi, 30’ar
milyar lira manevi, Hüseyin Korkut, Jale Kurt 2’fler
milyar lira maddi, 20’fler milyar lira manevi, Fulya
Apayd›n ve Erdo¤an K›l›nç ise 500’er milyon lira
maddi ve 5’er milyar lira manevi tazminat talebinde
bulundu. 

Gençlere iflkence yapt›klar› gerekçesiyle yarg›lanan
polislerin davas› da, 19 Nisan günü Yarg›tay 8. Ceza
Dairesi’nde görüflüldü. Polislerin avukatlar› Talat
Tekk›l›ç ve Rosa K›rkan savunmalar›nda, Tabip Odas›
raporlar›n›n gerçe¤i yans›tmad›¤›n› iddia ederek “Cop
sokma iddias› do¤ru olsayd›, muayenede genital
çatlak, elektrik verilmifl olsayd› lokal yan›k izi olurdu.
Üç kiflide sivilce büyüklü¤ünde s›yr›k vard›r, o da
iflkence say›lmaz” dediler. Polislerden Halil Emir de,
“bir gencin sorguda ‘susma hakk›n› kulland›¤›n›’
söyledi ve “28 çeflit iflkence yapm›fl olsayd›k bu
hakk›n› kullanabilir miydi?” dedi. Yarg›tay 8. Ceza
Dairesi, 2 May›s günü karar› usulden bozdu. Bozma
karar›nda, “Cumhuriyet savc›s›n›n san›klar›n
mahkûmiyeti yönünde esas hakk›ndaki görüflünü
bildirdikten sonra, san›k avukatlar›na uygun süre
tan›narak savunma haklar›n›n kötüye kullan›ld›¤›
olgular› de¤erlendirilmeden salt duruflmalara sürekli
kat›ld›klar› gerekçesiyle savunma yapmak için süre
isteminin reddi, Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanunu’nun (CMUK) 251. maddesine ayk›r›
oldu¤undan bozmay› gerektirmifltir.” denildi.

Dava, 18 Temmuz günü Manisa A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yeniden bafllad›. Duruflmada, san›k
polislerin avukatlar›ndan Talat Tekk›l›ç, Manisa
Emniyet Müdürlü¤ü Terörle fiube Müdürlü¤ü’nün
“iflkenceye imkan verecek durumda olmad›¤›n›” iddia
ederek keflif yap›lmas›n› istedi. Davaya 10 Ekim günü
devam edilecek. 

Bu arada davada yarg›lanan polislerden Baflkomiser
Halil Emir, Levent Özvez, Musa Geçer ve Ramazan
Kolak’›n halen Manisa’da görev yapt›¤›; Atilla
Gürbüz’ün Van’a, Engin Erdo¤an’›n Hakkari’ye, Fevzi
Aydo¤du’nun Yozgat’a, Mehmet Emin Dal’›n16

Eskiflehir’in Belen ilçesine, Turgut Özcan’›n da
Ankara’ya tayin edildi¤i, Turgut Demirel’in ise emekli
oldu¤u ö¤renildi. 

Gençlerin avukatlar› Sema Pekdafl ve Pelin Erda 12
May›s günü ‹zmir’de düzenledikleri bas›n
toplant›s›nda, davan›n zamanafl›m› nedeniyle
düflürülmesinden çekindiklerini bildirdiler. Erda,
“Bugünden sonra iflleyebilecek sürece bakt›¤›m›zda
gördü¤ümüz en önemli fley davan›n 5.5 y›l sürüyor
olmas›d›r. Bu davada zamanafl›m› süresi 7.5 y›ld›r.
Yani önümüzdeki 2 y›l kadar bir sürede dava
bitirilmezse san›k polisler hakk›ndaki dava düflecektir”
dedi. Yarg›tay Ceza Kurulu’ndan dosyan›n gelip
ifadelerin toplanmas›n›n 17 ay ve yeniden temyize
gidip dönmesinin ise 6 ay sürdü¤ünü hat›rlatan Erda
flunlar› söyledi: 

“Davam›z›n önümüzdeki iki y›l içinde
bitirilece¤inden, davan›n bugüne kadar olan seyri
nedeniyle kuflku duymaktay›z. Davam›z›n ya
zamanafl›m› nedeniyle ya da af kapsam›na al›nma
olas›l›¤› nedeniyle sonuçsuz kalaca¤›n›
düflünmekteyiz. Böylece iç hukuk yollar›n›n etkisiz ve
ifllevsiz oldu¤u ortaya ç›km›flt›r.” 

Manisa’da yeniden bafllayacak olan davan›n
duruflmalar›na kat›lmayacaklar›n› ifade eden Avukat
Pelin Erda, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’ne
baflvuracaklar›n› söyledi. Erda, A‹HM’de iflleyecekleri
tezi flöyle aktard›: 

“Türkiye’de iflkence sistematiktir, idari bir pratiktir ve
iflkence cezaland›r›lmamaktad›r. ‹flkence yapan
polislerin çok az› yarg›lanabilmektedir. Yarg› önüne
ç›kar›lanlar›n büyük bir ço¤unlu¤u ceza
almamaktad›r, yarg›land›klar› süre içinde görevden
al›nmamakta, tutuklanmamakta, idari soruflturmaya
u¤ramamakta, cezaland›r›lanlar›n ise cezas› infaz
edilememekte, hatta terfi ettirilmektedir. Di¤er taraftan
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16 Eskiflehir’den önce ‹skenderun’da görev yapan Mehmet Emin
Dal’›n ad› 1999 y›l› Mart ay›nda gözalt›na al›nan N.C. Samano¤lu ve
Fatma Deniz Polattafl adl› genç k›zlara iflkence yap›lmas›na da
kar›flm›flt›. Polattafl ve Samano¤lu ile birlikte gözalt›na al›nan
Abdulcabbar Karabey’in sorgu tutana¤›n›, Mehmet fiirin Kaplan’›n da
üst arama tutana¤›n› imzalayan Emin Dal’›n kimli¤i hem Manisa
davas›ndaki hem ‹skenderun’daki tutanaklarda geçen “103615” yaka
numaras› ile anlafl›lm›flt›.



iflkence iddialar›nda hekimler ço¤unlukla rapor
verememekte, verenler ise, Ayd›n ‹ncirliova’daki
hekim gibi yarg›lanmakta veya Adli T›p Kurumu’ndaki
hekimler gibi görevlerinden al›nmaktad›r. Belirtti¤imiz
bu uygulamalar iflkence davalar›nda yayg›nd›r ve
davam›z bu anlay›fl›n somut örneklerinden biridir.”

1996 y›l›nda Manisa A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
bafllayan dava, ilk olarak 12 Mart 1998 tarihinde
beraat karar›yla sonuçland›. Yarg›tay’›n bu karar›
bozmas› üzerine yeniden yarg›lanan polisler hakk›nda
27 Ocak 1999 tarihinde ikince kez beraat karar›
verildi. Mahkemenin ilk karar›nda direnmesi üzerine
dava Yarg›tay Ceza Genel Kurulu’nda ele al›nd›.
Genel Kurul da, 15 Haziran 1999 tarihinde
mahkemenin karar›n›, “polislerin iflkence yapt›¤›”
görüflüyle bozdu. Bunun üzerine üçüncü kez
yarg›lanan polisler, 15 Kas›m 2000 tarihinde hapis
cezalar›na mahkum edildi. Polislere verilen cezalar
flöyle: 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. 

Ceza ‹nfaz Kurumlar› ve Tutukevleri ‹zleme Kurullar›
Kanunu uyar›nca Manisa’da kurulan izleme kuruluna,
iflkence suçundan yarg›lanan polislerin avukatlar›
Emin Uz ve Halit Moral›o¤lu seçildi. Edinilen bilgiye
göre, Manisa Adalet Komisyonu üyeleri Cumhuriyet
Baflsavc›s› Hakk› Kavas, A¤›r Ceza Mahkemesi
Baflkan› Mehmet Y›lmaz ve Seçim Kurulu Baflkan› Arif
Ergin Akdo¤an, Manisa Barosu’na baflvurarak kurulda
görev alabilecek adlar konusunda öneri istedi. Manisa
Barosu da, Baro Genel Sekreteri Bayram Nisket ile
Disiplin Kurulu Baflkan› Semih Altay’› önerdi. Bu
öneriyi dikkate almayan Manisa Adalet Komisyonu,
izleme kuruluna Emin Uz ve Halit Moral›o¤lu’nu
seçti. Kurulun oluflumu için Manisa Tabip Odas›’na
baflvurmayan komisyonun, “doktor üye” olarak da
Celal Bayar Üniversitesi’nde görev yapan kardiyolog
Doç. Dr. Talat Tavl›’y› seçti. Kurula ayr›ca, ayn›
üniversitenin Tarih Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr.
Mehmet Çelik ve Ticaret Odas› Genel Sekreteri Ahmet
Kurflun seçildi. 
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6.3. GÖZALTINDA ÖLÜM OLAYLARI
T‹HV’nin belirlemelerine göre, 2001 y›l›nda
gözalt›nda iflkence nedeniyle, gözalt› merkezlerinde
intihar ederek ya da di¤er yerlerde polisler taraf›ndan
dövülerek en az 8 kifli yaflam›n› kaybetti.17

SP Rize Milletvekili Mehmet Bekaro¤lu, Kas›m ay›
bafl›nda ‹çiflleri Bakan› Rüfltü Kaz›m Yücelen’in
yan›tlamas› istemiyle TBMM Baflkanl›¤›’na verdi¤i
soru önergesi ile gözalt›nda ölüm olaylar›n› Meclis
gündemine getirdi. Bekaro¤lu önergesinde, “1995-
2001 y›llar› aras›nda 50 kiflinin gözetim alt›nda
öldü¤ü” iddias›n›n do¤ru olup olmad›¤›n› sordu. 23
Ekim günü ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nde ölen
Yunus Güzel’e iliflkin soruflturman›n hangi aflamada
oldu¤unu da soran Bekaro¤lu, bu konudaki adli t›p
raporu ve ölüm sebebi ile ilgili bilgilerin
aç›klanmas›n› istedi.

‹çiflleri Bakan› Rüfltü Kaz›m Yücelen, soru önergesini 3
Aral›k günü yan›tlad›. 1995-2000 y›llar› aras›nda polis
taraf›ndan gözalt›na al›nan 62 kiflinin “çeflitli
nedenlerle” öldü¤ünü belirten Yücelen, bunlardan bir
bölümünün “intihar etti¤ini”, di¤erlerinin de
“gözalt›nda geçirdikleri rahats›zl›k sonucu öldü¤ünü”
iddia etti. Yücelen, gözalt›ndaki intiharlar›n,
“elbiseleri y›rtarak, battaniyeden kopar›lan fitil
parças›n› ip olarak kullanarak” ve “binalar›n üst
katlar›ndan atlayarak” gerçekleflti¤ini aç›klad›. 

Gözalt›ndaki intihar olaylar› ile toplumdaki intihar
olaylar›n› karfl›laflt›ran Yücelen, 1995 y›l› ile bu y›l›n
Eylül ay› aras›ndaki dönemde ülke genelinde 16.021
kiflinin intihar etti¤ini aç›klad›. Yücelen, “Ayn›

dönemde 1 milyon 740 bin 70 kiflinin gözalt›na
al›nd›¤› tespit edildi. Nüfusun 65 milyon oldu¤u
düflünülürse, toplumdaki intihar oran› 10 binde 2.5,
gözalt›na al›nanlar›n intihar oran› 100 binde 3. Yani,
gözalt›ndaki intihar oran› toplumdaki intihar oran›yla
mukayese edilemeyecek kadar az” dedi. 

Ölüm olaylar› nedeniyle üç güvenlik görevlisinin adli,
37 güvenlik görevlisinin de idari olarak ceza ald›¤›n›
kaydeden Yücelen, 24 olaya iliflkin olarak 26 güvenlik
görevlisi hakk›nda adli, dört güvenlik görevlisi
hakk›nda da idari soruflturman›n devam etti¤ini, 10
personelin de aç›lan davalarda beraat etti¤ini bildirdi.

‹çiflleri Bakan› Rüfltü Kâz›m Yücelen, DSP Milletvekili
Ali Arabac›’n›n “Türkiye’de 12 Eylül 1980 tarihinden
bugüne kadar emniyette ya da karakollarda gözalt›nda
iken intihar, kötü muamele, iflkence ya da baflkaca
herhangi bir nedenle ölenlerin say›s›na iliflkin” soru
önergesine verdi¤i yan›tta 1995-30 Ekim 2001
tarihleri aras›nda 67 kiflinin öldü¤ünü, bu olaylar
nedeniyle Türkiye’nin Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi’ne (A‹HM) toplam 1 milyon Frans›z Frank›
ödedi¤ini belirtti. Yücelen, ayn› dönem içinde
ölümlerle ilgili olarak 112 güvenlik görevlisi hakk›nda
tahkikat yap›ld›¤›n›, bunun sonucunda 31 personelin
beraat etti¤ini, 62’sinin yarg›lanmas›n›n devam etti¤ini
bildirdi.

T‹HV’nin ayn› dönemlere iliflkin çal›flmas›nda 68
kiflinin gözalt›nda öldü¤ü belirlendi. Bu rakama

17 5 Aral›k günü Bursa’da “araba çald›¤›” gerekçesiyle polisler
taraf›ndan izlenen Coflkun Köflder adl› kifli, kaçarken ç›kt›¤› bir
binan›n çat›s›n›n k›r›lmas› üzerine 8 metreden düflerek öldü.



gözalt›na al›nd›¤› bilinmekle birlikte daha sonra
cesedi bulunanlar dahil de¤ildir.

1. Ataç Kurutürk (22) 31 Mart 1995 ‹stanbul Ba¤c›lar
100. Y›l Polis Karakolu

2. Ali Y›lmaz 27 May›s 1995 Ankara Siteler Selahattin
Do¤an Polis Karakolu (hastanede öldü)

3. Halil Akça 3 Temmuz 1995 (hastanede öldü)

4. Sinan Demirbafl (23) 21 Temmuz 1995 Elaz›¤

5. Ali Haydar Efe (31) 10 A¤ustos 1995 Ankara
Emniyet Müdürlü¤ü

6. Safyettin Tepe 29 A¤ustos 1995

7. fiaban Erkol (24) 17 Eylül 1995 ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü Narkotik fiubesi 

8. Ahmet Ertem 20 Eylül 1995 Van Gürp›nar Araz
köyü 

9. Sebahattin Karlatl› (32) 27 Ekim 1995 Hasanpafla
Polis Karakolu (ilgisizlik)

10. Mustafa Akbulut 23 Kas›m 1995 Gaziantep
Araban Ragir köyü Hisar mezras› 

11. Zehra Baysal 15 Aral›k 1995 ‹stanbul
(tutukland›ktan sonra hastanede öldü)

12. Abdülmenaf Zengin 18 Aral›k 1995 Mersin 

13. Selim Gezer 24 Aral›k 1995 Çorum Çarfl› Polis
Karakolu

14. Metin Göktepe 8 Ocak 1996 ‹stanbul

15. Emin Y›ld›r›m 7 Ocak 1996 Diyarbak›r Çermik
(Binbafl› Sezai Akgün taraf›ndan dövüldükten 20 gün
sonra hastanede öldü)

16. Çetin Karakoyun (14) 8 Ocak 1996 Mersin
Ma¤azalar Polis Karakolu

17. Ali Ormanc› 21 Ocak 1996 Bursa Emniyet
Müdürlü¤ü

18. Hamdi Deniz 11 fiubat 1996 Kocaeli Derbent
Jandarma Karakolu

19. Ali Karatafl (45) 27 Mart 1996 A¤r› Patnos
K›zyapan köyü

20. Hasan Tan›fl (48) 3 May›s 1996 Bursa Karacabey 

21. Ak›n Rençber 20 May›s 1996 Ankara (1 May›s ‹flçi
Bayram›’nda ‹stanbul’da gözalt›na al›nd›. Ankara’da
öldü)

22. Sedika Beyter 3 Haziran 1996 Hakkari Bay köyü

23. Ramis Hatipo¤lu (46) 20 Haziran 1996 Eskiflehir
Çarfl› Karakolu

24. Celal Nay›r (38) 30 Haziran Bal›kesir Band›rma 

25. Servet Sürücü 2 A¤ustos 1996 Manisa Sar›göl
Bahad›rlar köyü

26. Gönül Kutlu (25) 27 Eylül 1996 Diyarbak›r

27. Melek fienyüz 6 Kas›m 1996 ‹stanbul

28. Celal Cankoru 16 fiubat 1997 Antalya

29. Ferhat Nergizcan 20 fiubat 1997 Ankara Alt›nda¤
Se¤menler Karakolu

30. H›z›r Akkufl 21 fiubat 1997 ‹zmit Bekirdere
Karakolu

31. Beflir Gaman 24 Mart 1997 Mersin

32. Vezir Baycan 01 Nisan 1997 Van 

33. Zekiye ‹flcan 15 Nisan 1997 ‹zmir

34. Fethullah (Fettah) Kaya 13 May›s 1997 ‹stanbul
Aksaray Karakolu

35. Nevzat Durmufl 17 Haziran 1997 ‹stanbul Maslak
‹l Jandarma Alay Komutanl›¤› 

36. Mahmut Y›ld›z 25 Kas›m 1997 (22 Kas›m 1997
tarihinde gözalt›na al›nd›, daha sonra hastanede öldü)

37. Ziya Zengin 01 Aral›k 1997 Bursa

38. Burhanettin Akdo¤du 12 Aral›k 1997 Ankara

39. Necmettin Çunku 13 Ocak 1998 Afyon fiuhut

40. ‹rfan Kaya 01 fiubat 1998 ‹zmir

41. Mehmet Yavuz 13 Mart 1998 Adana

42. Ali Efeer 14 Mart 1998 Bursa

43. Mehmet Emin Öner 27 Mart 1998 Diyarbak›r Lice

44. ‹smail Ayd›n 1 Nisan 1998 Edirne Enez

45. Murat Ekli 24 Nisan 1998 (20 Nisan 1998
tarihinde gözalt›na al›nd›, tutukland›ktan sonra
hastanede öldü)

46. ‹smail Ayd›n 18 May›s 1998 Van Gürp›nar

47. ‹smail Saydam 19 Eylül 1998 Bursa (polis
minibüsünde öldü)

48. Memik Yazar 16 Kas›m 1998 Antep (11 Kas›m
1998 tarihinde gözalt›na al›nd›, hastanede öldü)

49. Hamit Çak›r 16 Kas›m 1998 Diyarbak›r

50. Metin Yurtsever 20 Kas›m 1998 Kocaeli

51. Hüseyin Uzun 26 Aral›k 1998 ‹stanbul

52. ‹smet Yencilek 31 Aral›k 1998 ‹zmir (polis
arabas›nda öldü)

53. Süleyman Yeter 7 Mart 1999 ‹stanbul

54. Mustafa Koca 6 Temmuz 1998 Çanakkale

55. Alpaslan Yelden 15 Temmuz 1999 (2 Temmuz
1999 tarihinde gözalt›na al›nd›, daha sonra hastanede
öldü)

56. fiaban Cad›ro¤lu 16 A¤ustos 1999 Van (Çarfl›
Karakolu önünde dövülerek öldürüldü)

57. Mehmet Solmaz 24 Eylül 1999 ‹stanbul

58. Fehmi Kaplan 14 Kas›m 1999 Erzurum Narman

59. ‹brahim Ay 3 Aral›k 1999 Mardin Dargeçit Alt›yol
köyü Jandarma Karakolu

60. Ayd›n Muhammed Ali 13 Ocak 2000 ‹stanbul

61. Abdurrahman Özcan 6 Eylül 2000 Denizli

62. Resul Aydemir 15 Mart 2001 Ayd›n

63. As›m Ceylan 20 Mart 2001 Trabzon

64. Haflim Bal›k 19 Nisan 2001 ‹zmir

65. Ahmet fiahin 21 May›s 2001 Sakarya Sapanca

66. Özgür Ünal 22 A¤ustos 2001 Bal›kesir Edremit
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67. Mustafa Kaya 4 Eylül 2001 Diyarbak›r

68. Yunus Güzel 23 Ekim 2001 ‹stanbul

Gözalt›nda Ölüm Olaylar›

Resul Aydemir

Ayd›n’›n Ovaemir beldesi Telsiztepe semtinde, Ayd›n
E Tipi Cezaevi’nin çevresindeki evlerin aranmas›
s›ras›nda, polislere arama izni soran Resul Aydemir
(29) adl› iflçi, polisler taraf›ndan dövülerek öldürüldü.
Görgü tan›klar›ndan Türkan Aydemir, 15 Mart günü
sabah saat 08.00’de evlerinin polisler taraf›ndan
bas›ld›¤›n› belirterek, flunlar› söyledi:

“Kap›y› Resul açt›. ‹çeride kimse olup olmad›¤›n›
sordular. Resul de arama izni olup olmad›¤›n› sordu.
Polisler içeri girmek isteyince, ‘kad›nlar giyinsin öyle
girin’ dedi. Bunun üzerine polisler, Resul’ü
tartaklayarak içeri girdiler. Yukar› ç›karak Abdullah’›n
eline kelepçe takt›lar. Resul’ü mutfa¤a götürüp
dövdüler. Gö¤süne vurduklar› için yere düfltü. Bizler
ba¤›r›p ça¤›r›nca ‘yalandan yere düfltü’ dediler.
Kardeflleri Süleyman ve Abdullah gözalt›na al›n›nca,
Resul kalkarak araban›n önüne gitti. Polisler arabay›
üzerine sürdüler.” 

Türkan Aydemir, Resul Aydemir’in olay yerinde
öldü¤ünü ve yaklafl›k bir saat cesedine
yaklaflt›r›lmad›klar›n› söyledi. 

Özgül Aydemir de, a¤abeyinin kas›tl› olarak
öldürüldü¤ünü ve olaya bir çok kiflinin tan›k
oldu¤unu söyledi. A¤abeyinin “polise direndi¤i”
iddialar›n› yalanlayan Özgül Aydemir, “Özellikle
komiser Mehmet ve polis Burhan’›n bu iflte kast› var”
dedi. Görgü tan›klar›ndan Kaz›m Öcal da tan›kl›k
yapaca¤›n› söyledi. 

Resul Aydemir’in ölümü üzerine polislere tafl ve
sopalarla sald›ran semt sakinleri, polis araçlar›n› tahrip
etti. Protestonun büyümesi üzerine mahalleye
jandarma birlikleri sevkedildi. 

Daha sonra Aydemir’in cenazesini almak amac›yla
hastaneye do¤ru yürüyüfle geçen yaklafl›k 500 kiflilik
grup, hastane önünde polis barikat› ile karfl›laflt›. Acil
Servise girmek isteyen grup ile polis aras›ndaki
gerginlik büyüyerek kavgaya dönüfltü. Polis
panzerlerinin abluka alt›na ald›¤› bölgede, polis ile
çat›flan grup, daha sonra da¤›ld›. Aydemir’in cenazesi
ayn› gün otopsi için ‹zmir Adli T›p Grup Baflkanl›¤›na
gönderildi. Otopsi tutana¤›nda, “Tetkik için,
toksikoloji ve histopatoloji inceleme için parça
al›nd›¤›” ifade edildi. Parçalar›n incelemesi sonucu
Aydemir’in ölüm nedeninin belirlenebilece¤i,
sonucun al›nmas›n›n ise 5-6 ay sürebilece¤i belirtildi.

Ayd›n Emniyet Müdürü Cemil Demir ise, Resul
Aydemir’in dövülmedi¤ini ileri sürerek, flunlar›
söyledi: 

“Mahkeme karar› ile arama yap›l›rken, söz konusu
evde baz› fertler tepki gösteriyor. Aramay›

engellemeye çal›fl›yor. Ekiplerimiz, asayifle yönelik
lüzumlu bir arama oldu¤unu söylüyor. Evin ikinci
kat›na ç›k›ld›¤›nda maktul, bir odan›n aranmas›na
karfl› ç›k›yor. Polislerimizden birine cam çerçeveyi
k›rarak karfl› koyuyor. B›çak ve camla mukavemet
etmek istiyor. Bu s›rada fenalaflarak hayat›n›
kaybediyor.” Ayd›n Valili¤i taraf›ndan yap›lan
aç›klamada da, Aydemir’in olaylar s›ras›nda
fenalaflt›¤›, kendisinin daha önce de kalp ve sinir
rahats›zl›¤› tedavisi gördü¤ü ileri sürüldü. 

Ayd›n Emniyet Müdürlü¤ü polisler hakk›nda idari
soruflturma aç›lmas›na gerek olmad›¤›na karar verdi.
Aydemir ailesinin avukat› Avukat Mustafa Rollas, zanl›
polislerin adam öldürmek suçundan yarg›lanmas›
gerekti¤ini söyledi. Rollas, “Ortada kasten ‘adam
öldürme’ olay› var. Bu bir iddia olsa dahi
soruflturman›n bafllat›l›p, zanl›lar›n hakim karfl›s›na
ç›kart›lmas› gerekiyordu. Ceza Muhakemeleri Usulü
Yasas›’n›n meflhud (aleni) suçlarda yarg›lamaya iliflkin
hükümleri uyar›nca ceza soruflturmas›n›n bafllat›lmas›
gerekiyor. Acaba olay, bir idari soruflturma ile
geçifltirilmeye mi çal›fl›l›yor sorusu akl›m›za geliyor?
Halbuki ayn› anda hem idari, hem de tan›k ifadeleri
do¤rultusunda adli soruflturman›n aç›lmas›
gerekiyordu” dedi. 

Resul Aydemir’in cenazesi otopsiden sonra 16 Mart
günü Ayd›n’a getirildi. Kente sokulmayan cenazeyi
karfl›lamak için toplanan yüzlerce kifli, polisler
taraf›ndan coplanarak da¤›t›lmaya çal›fl›ld›.
Gruptakilerin de polislere tafl ve sopalarla karfl›l›k
vermesi üzerine ç›kan olaylarda, Edihan Yal› ve ad›
ö¤renilemeyen bir kifli ile bir polis yaraland›,
çevredeki iflyerleri de zarar gördü. Olaylardan sonra
Aydemir’in cenazesi Telsiztepe mezarl›¤›nda topra¤a
verildi. 

Meclis ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu üyesi FP
Milletvekili Mehmet Bekaro¤lu da, 17 Mart günü
‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan’›n yan›tlamas› istemiyle
verdi¤i soru önergesi ile konuyu Meclis’e getirdi.
Bekaro¤lu önergesinde, “ölümün hangi nedenle
gerçekleflti¤ini ve polisin o bölgede arama yapmak
için izninin olup olmad›¤›n›” sordu. 

Olay üzerine Mazlum Der ‹zmir fiubesi taraf›ndan
Ayd›n’da yap›lan incelemenin sonuçlar› 19 Nisan
günü aç›kland›. Mazlum Der ‹zmir fiube Baflkan
Yard›mc›s› Selvet Çetin, Avukat Nihat Osmano¤lu ve
Avukat Abdülkadir Tayyar taraf›ndan yap›lan
incelemede, Resul Aydemir’in yak›nlar› ve görgü
tan›klar› ile görüflüldü. Olay s›ras›nda “Gökhan” adl›
komiserin polislere “Vurun, ezin flerefsizi, sorumluluk
bana ait” dedi¤inin görgü tan›klar›n›n ifadeleriyle
kan›tland›¤› ifade edilen raporda, çarpmadan sonra da
Aydemir’e 45 dakika müdahale edilmedi¤i
vurguland›. Raporda, Vali ve Emniyet Müdürü’nün
Aydemir’in kalp krizi sonucu öldü¤üne iliflkin
aç›klama yapmalar›n›n, olay›n örtbas edilmek
istendi¤i izlenimini verdi¤ine dikkat çekildi. 
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Raporun sonuç bölümünde flöyle denildi: 

“Yaflam hakk›n› aç›kça ortadan kald›ran bu olay, bir
yarg›s›z infaz uygulamas›d›r ve sorumlular hakk›nda
gerekli adli soruflturman›n biran önce yap›lmas›
zorunludur. Ancak olaydan hemen sonra Resul
Aydemir’in kalp krizi sonucu öldü¤üne yönelik Vali
ve Emniyet Müdürünün aç›klamalar›, olay›n örtbas
edilmeye çal›fl›ld›¤› izlenimi vermektedir. Savc›l›¤›n,
ölümle sonuçlanan bu olayda ismi geçen görevliler
hakk›nda biran önce soruflturma bafllatmas›
gerekmektedir.” 

Dönemin ‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan ise May›s
ay›nda FP Milletvekili Mehmet Bekaro¤lu’nun yaz›l›
soru önergesine verdi¤i yan›tta, Ayd›n E Tipi
Cezaevi’nin çevresindeki evlerde cezaevinden
kaz›labilecek bir tünele karfl›, Ayd›n Sulh Ceza
Mahkemesi’nin izniyle arama yap›ld›¤›n› belirtti.
Yan›tta, “Aydemir’in ‹zmir ili 5. Adli T›p Kurumu
taraf›ndan yap›lan otopsisinin, emniyet görevlilerince
telefon ile al›nan neticesinde, ‘ölümün kalp krizi
sonucu gerçekleflti¤i, merhum flah›sta her hangi bir
darp ve cebir iziyle travmaya ba¤l› bir bulgunun
bulunmad›¤›’ ö¤renilmifl, raporun kendilerine
ulaflmas›n›n beklendi¤i anlafl›lm›flt›r” denildi.

Resul Aydemir’in ölümü nedeniyle 11 polis hakk›nda
aç›lan dava, 12 Temmuz günü Ayd›n 1. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde bafllad›. Duruflmada, mahkemenin
yarg›lama bafllamadan önce Ayd›n Valili¤i’ne
gönderdi¤i “davan›n Ayd›n’da görülmesinde sak›nca
olup olmad›¤›na” iliflkin yaz›n›n yan›t› okundu. Ayd›n
Valili¤i’nin “sak›nca oldu¤u” yolundaki yan›t›na
Aydemir ailesinin avukatlar› “davan›n baflka bir ile
nakledilmesinin hak aramay› ve delillerin
toplanmas›n› engelleyece¤i” gerekçesiyle karfl› ç›kt›lar.
Mahkeme, davan›n baflka bir ilde yap›lmas› için
dosyan›n Adalet Bakanl›¤›’na sorulmas›na karar verdi.

Davada, Komiser Gökhan Akgün, Ekip amiri Yakup
fiahin, polis memurlar› Ahmet Bostanc›o¤lu, Süleyman
Gökçe, Bilal Yi¤it, Mustafa Kaymaz, Ali Kutlu, fierife
Çece, Mustafa Alay, ‹brahim Erdinç Okur ve Fikret
Do¤an hakk›nda TCY’nin “öldürme kast› olmadan faili
belli olmayacak flekilde adam öldürme” suçuna iliflkin
452/2. maddesi uyar›nca hapis cezas› isteniyor.
Davada, Resul Aydemir’in akrabalar› Abdullah
Aydemir ve Süleyman Aydemir de, “görevli memura
direndikleri” gerekçesiyle TCY’nin 258/1. maddesi
uyar›nca yarg›lan›yor.

As›m Ceylan

Trabzon’da 20 Mart günü akflam saatlerinde polis
taraf›ndan dövülen As›m Ceylan adl› kifli öldü.
Edinilen bilgiye göre saat 23.30 s›ralar›nda Ceylan’›n
iflyeri önünde üç el atefl edildi. Bunun üzerine soka¤a
ç›kan As›m Ceylan, ba¤›rmaya bafllay›nca polisler
müdahale etti. Polisler taraf›ndan dövülen As›m
Ceylan, bindirildi¤i polis arabas›nda öldü. 22 Mart
günü topra¤a verilen Ceylan’a yap›lan otopsi

sonucunda, ci¤erlerinde dövülme nedeniyle meydana
gelen kanama sonucunda öldü¤ü anlafl›ld›. 

Trabzon Numune Hastanesi’nde haz›rlanan ölüm
raporunda, As›m Ceylan’›n s›rt ve boynunda darp
izleri oldu¤u belirtildi. Selami Ceylan, amcas› As›m
Ceylan’›n polisler taraf›ndan dövüldü¤ünü belirterek,
“Kelepçeleyip yere yat›rd›lar, dövmeye devam ettiler.
Üç polis tekme-tokat ac›mas›zca vurdu. Karfl› koyunca
benim de bafl›ma telsizle vurdular” dedi. As›m
Ceylan’›n ölümü üzerine yak›nlar› olay›n meydana
geldi¤i Çömlekçi caddesine, “Polise bir flehit daha
verdik” yaz›l› siyah çelenk b›rakt›. 

Trabzon Valisi Adil Yazar daha sonra yapt›¤›
aç›klamada, As›m Ceylan’›n ölümü nedeniyle aç›lan
soruflturmaya iliflkin olarak “Ön otopsi raporunda,
kafe sahibi Ahmet Ceylan’›n vücudunda darp izleri
tespit edildi. Görgü tan›klar› da polisin kötü muamele
yapt›¤› do¤rultusunda ifade verdiler. Olayla ilgili,
Komiser Hüseyin Çapk›n ile polis memuru Ali K›l›ç’›
aç›¤a alarak, haklar›nda adli soruflturma bafllatt›k.”
dedi. Aç›¤a al›nan polislerden Komiser Hüseyin
Çapk›n, Trabzon Sulh Ceza Mahkemesi’nde 26 Mart
günü yap›lan duruflmada tutukland›. Olay gecesi
görev yapan polis memurlar› ve tan›klar›n dinlendi¤i
duruflmada, polis memuru Ali K›l›ç ise tutuksuz
yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›.

Bu arada Ceylan’›n ölümünün ard›ndan Çömlekçi
mahallesinde yaflayanlar da, polisler taraf›ndan tehdit
edildiklerini ve can güvenliklerinin olmad›¤›n› öne
sürerek, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na suç duyurusunda
bulundular.

As›m Ceylan’›n ölümü nedeniyle tutuklanan Komiser
Hüseyin Çapk›n (28) ile “ölümle biten kavgaya
kar›flt›klar›” iddia edilen Servet Özlü ve Birol Ceylan
hakk›nda aç›lan davaya, 24 May›s günü Trabzon A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruflmada ifade
veren Servet Özlü ve Birol Ceylan, As›m Ceylan’›n
ölümünden polislerin sorumlu oldu¤unu iddia ettiler. 

Duruflmada, Trabzon Emniyet Müdürlü¤ü’nde görevli
3 komiser ve Çömlekçi mahallesinde yaflayan 11 kifli
tan›k olarak dinlendi. Tan›klar›n bir k›sm› As›m
Ceylan’›n polisler taraf›ndan dövüldü¤ünü
gördüklerini ancak, bu polislerin aras›nda Hüseyin
Çapk›n’›n olup olmad›¤› söyleyemeyeceklerini
belirttiler. Baz› tan›klar da Çapk›n’›n As›m Ceylan’›
dövdü¤ünü gördüklerini söylediler. Tan›k polisler ise
Çapk›n’›n Ceylan’a “fliddet uygulad›¤›n›”
görmediklerini belirttiler. Mahkeme, Hüseyin Çapk›n
ve Servet Özlü hakk›nda tahliye karar› verdi. 

Ceylan ailesinin avukatlar› da, Servet Özlü ve Birol
Ceylan’›n, olaydan sonra “tan›k” s›fat›yla al›nan ilk
ifadelerinde Hüseyin Çapk›n aleyhinde konufltuklar›n›,
bu nedenle “tan›kl›k yapmalar›n›n önlenmesi için
davaya san›k olarak kat›ld›klar›n›” ileri sürdüler.
Davaya 7 fiubat günü devam edilecek.
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Haflim Bal›k

‹zmir’in Bornova ilçesinde 18 Nisan günü gözalt›na
al›nan Haflim Bal›k adl› kifli, 19 Nisan günü
nezarethanede ölü bulundu. “‹ki ay kadar önce Canan
Eriflen adl› kad›n›n öldürülmesi” nedeniyle gözalt›na
al›nan Haflim Bal›k’›n “parkas›n›n iç cebine saklad›¤›
kemerle kendisini ast›¤›, intihar ederken sesinin
ç›kmamas› için de burun deliklerine ka¤›t mendil
t›kad›¤›” iddia edildi. Emniyet yetkilileri,
nezarethaneye konulmadan önce Bal›k’›n ayakkab›
ba¤c›klar› ve kemerinin al›nd›¤›n›, 19 Nisan günü
üflüdü¤ünü söyleyerek polislerden parkas›n› istedi¤ini
ve iç cebindeki kemerle intihar etti¤ini belirttiler.
Bal›k’›n cesedinde darp izine rastlanmad›¤› bildirildi.

Ahmet fiahin

21 May›s gecesi Sakarya’n›n Sapanca ilçesi Güldibi
mahallesinde “bir prefabrik evi gözetledi¤i” iddias›yla
gözalt›na al›nan Ahmet fiahin (36) adl› kiflinin
nezarethanede intihar etti¤i ileri sürüldü. Eflofman
lasti¤iyle kendisini ast›¤› belirtilen Ahmet fiahin,
kald›r›ld›¤› hastanede öldü.

Özgür Ünal

Bal›kesir’in Edremit ilçesinde 22 A¤ustos günü
gözalt›na al›nan lise ö¤rencisi Özgür Ünal (16)
nezarethanede ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre,
Özgür Ünal 21 A¤ustos günü saat 21.00 s›ralar›nda
ailesinin iflletti¤i Edremit-Havran yolundaki petrol
istasyonuna gelen sivil polisler taraf›ndan “hakk›nda
flikayet oldu¤u” gerekçesiyle gözalt›na al›nd›. Edremit
Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürülen Özgür Ünal’›n
cesedi 23 A¤ustos günü saat 10.00 s›ralar›nda
nezarethanede bulundu. 

Özgür Ünal’a yap›lan otopsinin sonucu 1 Aral›k günü
aç›kland›. Bursa Adli T›p Kurumu’nda yap›lan otopsi
sonucunda, Ünal’›n “kesin ölüm nedeninin intihar”
oldu¤u, “cesette herhangi bir darp ve cebir izine
rastlanmad›¤›” belirlendi. 

Özgür Ünal’›n babas› Osman Ünal, “Özgür,
benzinlikten Edremit flehir merkezine, benim
mobiletimle gitti. Çarflamba (22 A¤ustos) akflam›
iflyerime iki sivil polis geldi ve Özgür’ü sordular. O
s›rada Özgür içeri girdi. Daha sonra polisler, bana
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1 Ekim 1998 Yakalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma Yönetmeli¤i’nin 18. maddesi flöyle:

Küçüklerle ‹lgili Özel Hüküm 

Madde 18- Küçükler bak›m›ndan yakalama ve ifade alma yetkileri afla¤›daki flekilde s›n›rland›r›lm›flt›r. 

a) Fiili iflledi¤i zaman onbir yafl›n› bitirmemifl olanlar ile onbefl yafl›n› bitirmemifl sa¤›r ve dilsizlere ceza verilmesi Türk Ceza
Kanunu ve Çocuk Mahkemelerinin Kurulufl, Görev ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun ile yasakland›¤›ndan bu kifliler suç
nedeni ile yakalanamaz. Ancak fiil, kanunen bir seneden fazla hapis cezas›n› veya daha a¤›r bir cezay› gerektiren bir cürüm
ise kimlik ve suç tespiti amac› ile yakalama yap›labilir. Kimlik tespitinden hemen sonra küçük serbest b›rak›l›r. Suç tespitinde
küçük hiçbir suretle kullan›lmaz. Tespit edilen kimlik ve suç, mahkeme baflkan› taraf›ndan tedbir karar› al›nmas›na esas olmak
üzere derhal Cumhuriyet savc›l›¤›na bildirilir. 

b) Onbir yafl›n› bitirmifl, ancak onbefl yafl›n› doldurmam›fl olanlar suç sebebi ile yakalanabilirler. Bu küçükler, yak›nlar› ile
müdafiye haber verilerek derhal Cumhuriyet savc›l›¤›na sevkedilirler. Haz›rl›k soruflturmas› Cumhuriyet Baflsavc›s› veya
görevlendirece¤i Cumhuriyet savc›s› taraf›ndan bizzat yap›l›r. 

c) Onbefl yafl›n› doldurmufl, ancak onsekiz yafl›n› doldurmam›fl olanlar›n haz›rl›k soruflturmas› kolluk kuvveti taraf›ndan
yap›labilir. Haz›rl›k soruflturmas› afla¤›daki hükümlere göre yürütülür: 

1) 3005 say›l› Meflhud Suçlar›n Muhakeme Usulü Kanununun hükümleri uygulanmaz. 

2) Küçü¤ün gözalt›na al›nd›¤› ana-baba veya vasisine bildirilir. 

3) Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine giren fiiller d›fl›ndaki suçlarda kendi talebi olmasa bile müdafiden yararland›r›l›r;
ana-baba veya vasi müdafi seçebilir. 

4) Müdafi haz›r bulundurulmak flart› ile flüpheli küçü¤ün ifadesi al›nabilir. 

5) Kendisinin yarar›na ayk›r› oldu¤u saptanmad›¤› sürece ve kanuni bir engel bulunmad›¤› durumlarda ana-babas› veya vasisi
ifade al›n›rken haz›r bulunabilir. 

6) Yetiflkinlerden ayr› tutulur. 

7) Çocuk Mahkemelerinin Kuruluflu, Görev ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanunda yaz›l› suçlar büyüklerle beraber
ifllendi¤i takdirde haz›rl›k soruflturmas› s›ras›nda küçüklerle ilgili evrak ayr›l›r, büyükler ve küçüklerin soruflturmalar› ayr› ayr›
yürütülür. 

8) Küçüklerin kimlikleri ve eylemleri mutlaka gizli tutulur. 

9) Suçun ma¤duru küçükse, bunlara karfl› ifllenen meflhud suçlarda, kovuflturulmas› suçtan zarar gören kimsenin flikayetine
ba¤l› olan fiillerde flüphelinin yakalanmas› ve soruflturma yap›lmas› için flikayete gerek yoktur. 

10) Küçüklerle ilgili ifllemler mümkün oldu¤u ölçüde sivil k›yafetli görevliler taraf›ndan yerine getirilir. Küçüklere kelepçe
tak›lamaz. 

11) S›f›r-onsekiz yafllar› aras›ndaki küçükler için kovuflturma niteli¤i tafl›mayan, suç isnad› oluflturmayan her türlü araflt›rma
yap›l›r. Suçun iz, emare, eser ve delilleri tespit edilir, muhafaza alt›na al›n›r ve belgelenir. fiüpheli hakk›nda bilgi toplan›r ve
geciktirilmemesi gereken her türlü acele ifllemler yap›l›r.



‘Sen çekil, belki senden çekinir’ dedi. Daha sonra
Edremit ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürdüler. Ben
de arkalar›ndan Emniyet Müdürlü¤ü’ne gittim.
Polisler, önce bana ‘O¤lun ehliyetsiz, motosiklet
kullan›yor. Bu yüzden 54 milyon 200 bin para cezas›
kesiyoruz, motora el koyuyoruz’ dedi. Daha sonra
Özgür’ü nezarethaneye ald›lar. Polisler daha sonra da
‘O¤lun hakk›nda bir kad›na laf att›¤› fleklinde bir
flikayet var. Yar›n mahkemeye ç›karaca¤›z. Senin
yapaca¤›n bir fley yok’ dediler. Bunun üzerine
iflyerime döndüm. Sabah saat 11.00 s›ralar›nda beni
yeniden Emniyet Müdürlü¤ü’ne ça¤›rd›lar ve o¤lumun
intihar etti¤ini ifade ettiler. Bir polis, ‘Sabah saat 09.00
s›ralar›nda o¤lunu nezarethanede gördüm.
Mahkemeye ç›karmak için üst kata evraklar› almaya
ç›kt›m. Saat 10.00 s›ralar›nda yeniden nezarethaneye
geldi¤imde cesediyle karfl›laflt›m. Özgür, gece
verdi¤imiz battaniyenin kenar›ndaki fleritleri ip flekline
getirip, kendini tuvalette asm›fl’ dedi. Savc›l›k, otopsi
isteyip, istemedi¤imi sordu. Ben de otopsi yap›lmas›n›
istedim. Boynunda morluk vard›, baflka bir fley
göremedim.” 

Osman Ünal, tutanaklarda o¤lunun üzerinde 234
milyon lira bulundu¤unun yaz›lmas›na karfl›n,
kendisine sadece 4 milyon lira verildi¤ini, Emniyet
Müdürlü¤ü’nde giriflimlerde bulunmas› üzerine
paran›n tamam›n› alabildi¤ini söyledi.

Ünal ailesinin avukat› Emir Emir de olay›n intihar
olmas› durumunda bile polisin birinci derecede
sorumlu oldu¤unu belirtti. Avukat Emir, “Özgür Ünal
iflkenceyle öldürülmemiflse bile çocu¤un içinde
bulundu¤u a¤›r psikolojik durum nedeniyle intihar
etmesi polisin suçudur” dedi. Bursa Adli T›p
Kurumu’ndan gelen raporun ise savc›l›k taraf›ndan
kendilerine verilmedi¤ini belirten Avukat Emir, yasal
ifllemlerin geciktirilmesinin kuflkular›n› artt›rd›¤›n›
anlatt›. 

Bal›kesir Emniyet Müdürü Kemal ‹skender18 , Özgür
Ünal’›n “iki kad›na cinsel taciz ve kapkaç” iddias›yla
gözalt›na al›nd›¤›n› belirterek, “Görevli memurun
dalg›nl›¤›ndan yararlanm›fl, battaniye kenar›ndaki
kumafl fleridini söküp tuvalete giderek, kendisini
kalorifer borusuna asm›fl” dedi. 

Edremit Emniyet Müdürü Ali R›za Topçu, Özgür
Ünal’›n nüfus cüzdan›nda do¤um tarihinin 1983
olarak göründü¤ünü, bu nedenle 18 yafl›nda zanl›
muamelesi yap›ld›¤›n› söyledi. Topçu, “Nüfus cüzdan›
üzerinde, kal›n uçlu dolma kalemle de¤ifliklik
yap›ld›¤›n› fark ettik. Sabah, nüfus kay›tlar›ndan
gerçek do¤um tarihinin 1985 oldu¤unu belirledik. 16
yafl›nda oldu¤u için hemen baroya haber verdik.
Nöbetçi polis saat 11.30’da nezarete indi¤inde
cesedini buldu” dedi. 

Ancak, o¤lunun nüfus cüzdan›ndaki tahrifat›
do¤rulayan Osman Ünal, bunun Topçu’nun iddia
etti¤i gibi sabah saatlerinde anlafl›lm›fl olmas›n›n

mümkün olamayaca¤›n›, as›l yafl›n›n Emniyet
Müdürlü¤ü’ne götürüldü¤ü gece ortaya ç›kt›¤›n› ileri
sürdü. Osman Ünal, “Akflam (22 A¤ustos) hemen
Emniyet Müdürlü¤ü’ne gittim. ‘Adresimiz belli. Ben
yar›n adliyeye kendim getiririm’ dedim. Ancak polisler
geceyi nezarette geçirmek zorunda oldu¤unu belirtti.
Bu s›rada o¤lumun genel bilgi tarama sonuçlar›nda
do¤um tarihinin 1985 yazmas›na karfl›n nüfus
kâ¤›d›nda 1983 yazd›¤›n› söylediler. O¤luma bunu
sormufllar o da do¤um tarihiyle oynad›¤›n› ve
kendisinin 1983 yazd›¤›n› söylemifl. Buna ra¤men
b›rakmad›lar. Beni de eve gönderdiler.” dedi.

Bu arada Özgür Ünal’›n gözalt›na al›nmas›na iliflkin
çeliflkiler oldu¤u da ortaya ç›kt›. Resmi aç›klamaya
göre, 22 A¤ustos günü saat 17.00 s›ralar›nda Emniyet
Müdürlü¤ü’ne giden N.T. (35) ve H.C. (25) adl› iki
kad›n, Özgür Ünal hakk›nda flikayetçi oldular. N.T,
45 YZ 219 plakal› motosikletteki bir gencin yan›ndan
geçerken kendisine elle tacizde bulundu¤unu, bu
kifliyi takip etti¤ini, tacizcinin Edremit-Havran yolunda
Adsan Petrol’deki lokantaya girdi¤ini söyledi. H.C. de
15 gün önce ayn› motosiklette bulunan bir gencin
kendisini ayn› flekilde taciz etti¤ini, çantas›n› kap›p
kaçmaya çal›flt›¤›n› iddia etti. ‹ki olay aras›nda 15 gün
olmas›na ra¤men iki ayr› flikâyetçinin ayn› anda polise
gidip flikâyette bulunmas›, flikayetçilerin motosikletin
plakas›n› ak›llar›nda tutmas› ve lokantaya kadar takip
etmeleri de dikkat çekti. 

Özgür Ünal’›n babas› Osman Ünal ise, flikâyetçileri
ve o¤luyla yüzleflmelerini flöyle anlatt›: 

“Karakolda beklerken yan›nda bir adamla içeriye
giren bir kad›n, ‘O¤luna nas›l terbiye veriyorsun? Ben
onun annesi yafl›nday›m’ diye bana ba¤›rmaya
bafllad›. Polisler kad›n› susturdu. Sonra da bana
o¤lumun motorla giderken o kad›na elle sark›nt›l›k
etti¤i yolunda flikâyetçi oldu¤unu, plakay› almalar›
üzerine o¤lum Özgür’ü bulduklar›n› söylediler. Ama
kad›n›n yan›ndaki adam ayn› gün, gündüz saatlerinde
iki kez lokantaya gelip bana motorumun sat›l›k olup
olmad›¤›n› sordu. O¤lum Özgür’ü ve motoru da
görmüfltü. Ayn› insanla flikâyetçi olarak karakolda da
karfl›laflt›k. Gitti¤im karakolda iddia edilen kapkaç
olay›na maruz kalm›fl flikâyetçi bir kad›n daha vard›.
Ancak kad›n o¤lumu gördükten sonra ‘Bana sald›ran
bu de¤ildi’ deyip gitti. Di¤er flikâyetçileri de
gönderdiler”

Özgür Ünal, Bursa Adli T›p Kurumu’nda yap›lan
otopsinin ard›ndan memleketi Manisa’da topra¤a
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18 Kemal ‹skender ad› kamuoyunun gündemine ilk olarak, 1995 y›l›
sonlar›nda Manisa’da gözalt›na al›nan gençlere iflkence yap›lmas› ile
geldi. ‹skender, 1998 y›l› Ocak ay›nda Manisa’da “h›rs›zl›k” iddias›yla
gözalt›na al›nan Emine Babaçörs (13) ve Nehir Ba¤dur (13) adl›
çocuklara iflkence yap›ld›¤›n›n ortaya ç›kmas› üzerine yapt›¤›
aç›klamada, “Yankesici bunlar. Bunlar› önceden toplamazsak,
vatandafllar rahat al›flverifl yapamaz. Perflembe kurulan pazara her
taraftan insan gelir. Arkadafllar›m›z bunlar› tan›d›klar› için al›rlar,
akflam pazar sona erince b›rak›rlar. Olay bundan ibaret, iddialar
do¤ru de¤il” demiflti.



verildi. Otopside, kesin ölüm nedeninin anlafl›lmas›
için cesetten parça al›nd›¤›, bu araflt›rman›n iki ay
kadar sürece¤i bildirildi

Özgür Ünal’›n ölüm nedenini araflt›rmak için ‹çiflleri
Bakanl›¤› taraf›ndan müfettifl görevlendirildi.
Müfettifllerin 22 A¤ustos gecesi Edremit Emniyet
Müdürlü¤ü’nde görev yapan Hakan ‹zmir adl› komiser
ve üç polisin ifadesini ald›¤› ö¤renildi. 

Mazlum Der ‹zmir fiube Baflkan Yard›mc›s› Selvet
Çetin ve Avukat Ahmet ‹stek’in, Özgür Ünal’›n ölümü
nedeniyle haz›rlad›klar› rapor, Eylül ay› bafl›nda
aç›kland›. Edremit Cumhuriyet Savc›s›, Emniyet
Müdürü, Ünal’›n babas› ve olay› haber yapan DHA
muhabiri ile yap›lan görüflmelere dayan›larak
haz›rlanan raporda, Özgür Ünal’›n, “kolluk güçlerinin
keyfi tutumlar› sonucu öldü¤üne” dikkat çekildi.

Raporda, “Halk aras›nda Edremit Emniyeti ile ilgili
olumsuz de¤erlendirmelerin yap›ld›¤›, son iki y›ld›r
çok say›da kiflinin iflkence ve kötü muamele gördü¤ü,
baz› memurlar›n görevlerini kötüye kulland›klar›,
bölge trafik binas›n›n alt›n›n adeta iflkencehaneyi
and›rd›¤›” iddialar› da an›msat›ld›. 

Raporda flu iddialar›n ve sorular›n yan›tlanmas›
gerekti¤i belirtildi:

-Özgür Ünal’›n kimlik bilgileri nas›l ve kimler
taraf›ndan tahrifata u¤rat›lm›flt›r? Sadece do¤um tarihi
üzerinde de¤il, tüm kimlik belgesinde kalem ile yo¤un
tahrifatlar›n yap›lmas›, bir fleyleri gizlemeye mi
yöneliktir?

-Nezarethanede Özgür’ü en son hangi memur ya da
memurlar görmüfltür? Normal flartlarda k›fl›n dahi
verilmedi¤i iddia edilen battaniye, A¤ustos s›ca¤›nda
Özgür’e niçin verilmifltir?

-‹lçe Emniyet Müdürü ve iki polis memuru hakk›nda
daha önce cinayet zanl›lar›na iflkence yapt›klar›
iddias›yla aç›lan bir dava bulundu¤u ve halen
Burhaniye A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yarg›land›klar›
iddialar› do¤ru mudur? fiayet do¤ruysa ‹çiflleri
Bakanl›¤› bu görevliler hakk›nda bugüne kadar ne gibi
bir ifllem yapm›flt›r?

-Müfettifllerin olay gecesi nöbetçi olarak görev yapan
memur yerine ve o gün görevi bulunmayan baflka bir
memura görevden el çektirdi¤i iddialar› do¤ru mudur?

-Olay gecesi nezarethanede bir zanl›n›n daha
bulundu¤u ve bu zanl›n›n Özgür’ü ayaklar›ndan
afla¤›ya do¤ru as›lm›fl bir flekilde gördü¤ü iddialar›
sözkonusudur. Gerçekten o gece bu zanl›n›n
nezarethanede tutulup tutulmad›¤›, Özgür’ü nas›l
gördü¤ü ilgili makamlar taraf›ndan araflt›r›lm›fl m›d›r?

-Nezarethane kay›tlar› incelenmifl midir?

-Özgür’ün emanetteki paras› neden istendi¤inde
verilememifltir? Sorumlular kimlerdir ve haklar›nda bir
ifllem yap›lm›fl m›d›r? Müfettifllerin umursamaz

ifadelerle bu olay› geçifltirmeye çal›flt›klar› iddias›
araflt›r›lm›fl m›d›r?

Bu arada Özgür Ünal’›n gözalt›nda ölümü üzerine
adlar› gündeme gelen Edremit Emniyet Müdürü Ali
R›za Topçu, Bal›kesir Emniyet Müdürlü¤ü’ne Koruma
fiube Müdürü olarak atand›. Topçu’nun yard›mc›s›
‹rfan Karakafl ise Emniyet Müdür Yard›mc›l›¤›’ndan
Susurluk ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü görevine vekâleten
getirildi.

‹çiflleri Bakan› Rüfltü Kaz›m Yücelen, Aral›k ay›
ortalar›nda Meclis ‹nsan Haklar› Komisyonu’na
gönderdi¤i bir yaz›da Özgür Ünal’›n ölümü
konusunda flu bilgileri verdi:

“Edremit’te gözalt›na al›nan 16 yafl›ndaki lise
ö¤rencisi Özgür Ünal’in karakolda intihar› üzerinde
olayla ilgili soruflturma aç›lm›flt›r. Nuray Tekin ve
Hülya Canavar’› taciz etti¤i flikayetleri üzerine
karakola götürülmüfltür. Daha sonra battaniyenin
fleridini sökerek kendisini ast›¤› belirlenmifltir. Olayla
ilgili Burhaniye A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yarg›lama
davas› devam etmektedir. Aç›¤a al›nan Emniyet
Müdürlü¤ü Merkez Karakol Amirli¤i’nde görevli polis
memuru Ekrem Ç›rako¤lu’na meslekten ç›karma, polis
memurlar› Fevzi Eken, Yener Atmaca, Fahri Acar,
Taner Y›ld›r›m, Hayri Güntürk, Yakup Kadri Öztürk ve
Salih Köksal’a görevlerinde dikkatsizlikten dolay› ayl›k
kesimi cezas› verilmesi teklifinde bulunulmufltur.”

Edremit Cumhuriyet Savc›l›¤›, y›l sonunda Edremit
Emniyet Müdürlü¤ü’nde görevli Hakan ‹zmir, Hayri
Güntürk, Salih Köksal, Engin Ay›fl›k, Ekrem Ç›rako¤lu
ve Hüseyin Duran adl› polisler hakk›nda dava açt›.
‹ddianamede polislerin “18 yafl›ndan küçük san›¤›
gözalt›nda tuttuklar› ve CMUK hükümlerine karfl›n
derhal savc›l›¤a sevketmedikleri” gerekçesiyle TCY’nin
“görevi ihmal” suçuna iliflkin 240. maddesi uyar›nca
cezaland›r›lmas› istendi. Dava, 14 fiubat günü
bafllayacak.

Mustafa Kaya

4 Eylül günü Diyarbak›r’da “üzerinde uyuflturucu
madde bulundu¤u” gerekçesiyle gözalt›na al›nan
Mustafa Kaya adl› kiflinin gözalt›nda öldürüldü¤ü ileri
sürüldü. Bas›na yans›mayan olay, Mustafa Kaya ile
birlikte gözalt›na al›nan Sedat Önal’›n suç duyurusu
sayesinde ö¤renildi. 

Sedat Önal suç duyurusunda, 4 Eylül günü saat 11.30
s›ralar›nda arkadafl› Mustafa Kaya ile birlikte bir ifl için
soka¤a ç›kt›klar›nda gözalt›na al›nd›klar›n› ve Mustafa
Kaya’n›n üzerinde esrar bulundu¤unu bildirdi.
Gömlekleri kafalar›na geçirilerek arabaya
bindirildiklerini ve daha sonra Çevik Kuvvet fiube
Müdürlü¤ü oldu¤unu anlad›¤› bir yere
götürüldüklerini belirten Sedat Önal, burada Mustafa
Kaya ile ayr› ayr› odalara konulduklar›n› anlatt›.
Burada tutuldu¤u birkaç saat içinde dövüldü¤ünü,
hayalar›n›n s›k›ld›¤›n› ve bafl›na geçirilen naylon torba
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ile havas›z b›rak›ld›¤›n› kaydeden Sedat Önal, suç
duyurusunda özetle flunlar› anlatt›:

“(...) beni bulundu¤um odadan ç›kartt›lar, bu s›rada
gömle¤im halen bafl›mda sar›l› duruyordu. Beni
yandaki odaya götürdüler. Yere çömeldi¤imde
Mustafa’ya dokundum. Mustafa’y› odadan al›p
götürdüler. Mustafa bu s›rada odada bulunan kiflilere
‘bu arkadafl›n suçu yok, esnaft›r, f›r›n›m› sat›n alacakt›,
b›rak›n gitsin’ dedi. 

(...) Ben odada yaklafl›k üç saat kald›m. Bu üç saatlik
zamanda ne odaya gidip gelen oldu, ne de
Mustafa’n›n sesini duydum. Bu esnada telefon çald›.
Yan›mda bulunan kifli telefonu açt›, sadece ‘tamam’
dedi. Bu kifli telefonu kapatt›ktan sonra yan›ma
gelerek bafl›mdaki gömle¤i ç›kartt› ve giymemi
söyledi. 

(...) Bu kifli 1.65 boylar›nda, koyu renk gömlek ve
koyu renk pantolonlu, toparlak yüzlü, yaklafl›k 70 kilo
a¤›rl›¤›nda, esmer, kirli sakall›, düz ve siyah saçl›,
siyah gözlü, tahminen 35 yafllar›nda biriydi. Bizi
getirenlerden biri de¤ildi. Beni odadan ç›kard›.
Bulundu¤um yerin çevik kuvvet diye bildi¤imiz yer
oldu¤unu bu s›rada anlad›m. Odaya girifl kap›s›
do¤ruca bahçeye aç›l›yordu ve iflkence gördü¤üm
odan›n hemen yan›ndayd›. 

(...) D›flar›da beklerken gömle¤imi ç›kartmam› ve
bafl›m› örtmemi istedi. Bu esnada bir arac›n kap›n›n
önünde durdu¤unu duydum, arabadan bir kifli gelerek
beni arabaya götürdü. Beni araca bindirirken
araçtakilerin daha önce bizi getirenler oldu¤unu
anlad›m. 

(...) Yolda gidiyorduk, fakat nereye gitti¤imi
göremiyordum. Araban›n önünde oturan bana ‘Bu
olay› unutacaks›n, kesinlikle kimseye bahsetme gizli
bir operasyondur. Mustafa’y› b›rakaca¤›z, bize
yard›mc› olacak, bir operasyona gidece¤iz. Bu
sebeple Mustafa ile ilgili hiç kimseye bir fley söyleme.
Senin için hiç iyi olmaz. Seni burada indiriyoruz. 15-
20 dakika bafl›n› kesinlikle açmayacaks›n, arkandan
bir arkadafl›m›z seni gözetliyor. Terminale yak›n bir
yerdesin. 15 dakika sonra bafl›n› aç›p do¤ruca
terminale gidip ilk Ankara arabas›na bineceksin.
Arkadafl›m›z seni takipte’ dedi.”

Saat 15.45’de b›rak›ld›¤›n› belirten Sedat Önal,
polislerin uyar›s›na karfl›n Mustafa Kaya’n›n o¤lu
Serhat Kaya’y› arayarak durumu anlatt›¤›n› ve daha
sonra da Ankara’ya gitti¤ini bildirdi. 

Suç duyurusu dilekçesinde, 5 Eylül günü Ankara’da
bulundu¤u s›rada kendisini cep telefonundan arayan
ve Diyarbak›r Merkez Karakol Komutan› oldu¤unu
söyleyen bir kiflinin Mustafa Kaya’n›n cesedinin
bulundu¤unu haber verdi¤ini kaydetti. Sedat Önal, 6
Eylül günü Diyarbak›r’a döndü¤ünde, havaalan›nda
Avukat Mete Özesen ve jandarmalar taraf›ndan
karfl›land›¤›n› ve ‹l Jandarma Karakol Komutanl›¤›’na

götürüldü¤ünü belirterek, ifadesini almaya bafllayan
komutan›n ifadeyi yar›da keserek savc›l›¤a gitmesini
istedi¤ini söyledi.

Yunus Güzel

‹stanbul’da “DHKP-C üyesi oldu¤u ve intihar
sald›r›s›na haz›rland›¤›” iddias›yla 16 Ekim günü
gözalt›na al›nan Yunus Güzel (33), 23 Ekim günü
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Terörle Mücadele
fiubesi’nde öldü. Resmi aç›klamada, Güzel’in
nezarethanedeki ranzay› sökerek duvara dayad›¤› ve
ranzan›n aya¤›na ba¤lad›¤› çarflafla kendisini ast›¤›
iddia edildi. Aç›klamada, saat 07.00 s›ralar›nda
nezarethaneye giren polislerin Yunus Güzel’in
cesedini bulduklar› ileri sürüldü. Ancak, yere
sabitlenen ranzan›n kolay kolay sökülemeyece¤i,
nezarethanede çarflaf bulunmad›¤› ve ayn› günlerde
gözalt›nda bulunanlar›n Güzel’in iflkence gördü¤ünü
aç›klamalar›, resmi aç›klamay› yalanlad›.

25 Ekim günü Hatay’da topra¤a verilen Güzel’in
a¤abeyi Vahit Güzel, kardefli gömülmeden önce
çekti¤i foto¤raflarda belirgin iflkence izleri
görüldü¤ünü söyledi

Güzel’le birlikte ayn› operasyonda gözalt›na al›nan ve
23 Ekim günü tutuklanan Mahmut Polat, Esra Üçgüzel
ve Perihan Demirk›ran19 , cezaevinde görüfltükleri
avukatlar›na Yunus Güzel’in iflkence gördü¤ünü
bildirdiler. Bak›rköy Kad›n ve Çocuk Tutukevi’ne
gönderilen Esra Üçgüzel ve Perihan Demirk›ran ile
Bayrampafla Cezaevi’ne gönderilen Mahmut Polat,
avukatlar› Behiç Aflç›’ya yapt›klar› aç›klamalarda,
Güzel’in sorguya götürülüp getirilirken, iflkenceyi
protesto eden sloganlar att›¤›n›, ayakta durmakta
zorluk çekti¤ini ve sorguya polislerin kollar› aras›nda
götürülüp getirildi¤ini söylediler. 

Hücrelerde tek katl› tahta ranza oldu¤unu ve bu
ranzalar›n yere sabitlendi¤ini anlatan tan›klar,
ranzalar›n kol gücüyle sökülmesinin olanaks›z
oldu¤unu, sökülecek olsa bile ç›kacak sesin mutlaka
duyulaca¤›n› belirttiler. 

Adli T›p Kurumu’nda Tansen Boran, Abdi Özaslan ve
H›z›r Asl›yürek taraf›ndan yap›lan otopsinin sonucu
Aral›k ay› ortalar›nda aç›kland›. Güzel’in aln›nda
d›flardan görülmeyen 4 santimetre çap›nda lezyon
oldu¤u belirtilen raporda, Güzel’in sol el bile¤inin d›fl
k›sm›nda üzeri kabuklu s›yr›k, sol kolda dört adet
yeflil-sar› renklerde ekimoz bulundu¤u, sol omuz ön
k›sm›nda nokta seklinde birden fazla kanama
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19 DHKP-C operasyonu çerçevesinde Yunus Güzel’le birlikte
gözalt›na al›nan Devrim Kalayc›, fiengül Aslan, ‹nan Do¤an, Perihan
Demirk›ran, Tayfun Koç, Üzeyir Karahasano¤lu, Alp Yarbafl, Özgür
Hanc›o¤lu, Egemen Seyfettin Kuflçu, ‹lhami Karakoç ve Erdo¤an
Sever, 19 Ekim günü ‹stanbul DGM taraf›ndan tutukland›. ‹sa
Göko¤lu, Aynur Akda¤ ve fiadiye Gül ise serbest b›rak›ld›.
Aç›klamada, Devrim Kalayc› ve fiengül Aslan’›n intihar sald›r›s›
haz›rl›¤› içinde olduklar› öne sürüldü. Ayhan Bayrak, Mahmut Kozat
ve Ali ‹hsan Güner de 23 Ekim günü tutukland›.



gözlendi¤i kaydedildi. Raporda, Güzel’in sol
kalças›nda iki kabuklu iki de kabu¤u dökülmüfl yara
bulundu¤u ifade edildi. Raporun sonuç bölümünde
Güzel’in as›lma sonucu öldü¤ü bildirildi. 

Raporu yorumlayan T‹HV ‹stanbul Temsilcili¤i
hekimlerinden Önder Özkal›pç›, Güzel°Øin
vücudunda bulunan izlerin özellikle de kabu¤u düflen
yaralar›n iflkence gördü¤ünü kan›tlad›¤›n› vurgulad›.
Özkal›pç›, özellikle al›n bölgesinde bulunan ve
d›flarda görünmeyen ama 4 cm çap›nda bulunan
ekimozun nas›l olufltu¤unun düflündürücü oldu¤unu
kaydetti. Özkal›pç›, bu izlerin ölümden önce
gerçekleflti¤ini de sözlerine ekledi.

Olay üzerine ‹çiflleri Bakanl›¤›’ndan yap›lan
aç›klamada, Yunus Güzel’in ölümünü araflt›rmak için
polis baflmüfettifllerinin görevlendirildi¤i aç›kland›.
Fatih Cumhuriyet Savc›l›¤› da ayr›ca soruflturma açt›. 

‹HD ‹stanbul fiubesi ve Toplumsal Hukuk
Araflt›rmalar› Vakf› (TOHAV) da 25 Ekim günü Yunus
Güzel’in ölümü nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
‹HD ‹stanbul fiube Baflkan› Avukat Eren Keskin,
Avukat Oya Ersoy Ataman ve Niyazi Bulgan
taraf›ndan ‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›¤›’na verilen
suç duyurusu dilekçesinde, 20-23 Ekim günleri
aras›nda ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Terörle
Mücadele fiubesi’nde görev yapan amir ve
memurlar›n TCY’nin “iflkence” suçuna iliflkin 243 ve
“adam öldürmek” suçuna iliflkin 448. maddeleri
uyar›nca yarg›lanmas› istendi.

SP Rize Milletvekili Mehmet Bekaro¤lu’nun
gözalt›nda ölüm olaylar›na iliflkin bir soru önergesini
3 Aral›k günü yan›tlayan ‹çiflleri Bakan› Rüfltü Kaz›m
Yücelen, Yunus Güzel’in ölümünü flöyle aç›klad›:

“Güzel’in, ‹stanbul DGM Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na
sevk için gönderilece¤i 23 Aral›k günü nezarethane

duvar›na ‘Yaflas›n DHKP-C’ fleklinde yaz› yazd›¤› ve
ranzay› monte edilmifl yerinden söküp duvara
yaslayarak, kulland›¤› çarflaf› ranzaya ba¤lay›p ‘yar›m
as›’ denilen bir yöntemle çarflaf› bo¤az›na dolamak
suretiyle intihar etti¤i görülmüfltü. Olayla ilgili Fatih
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ile Emniyet Genel Müdürlü¤ü
baflmüfettifllerince soruflturma bafllat›ld›. Bir kiflinin
Yunus Güzel’in intihar olay›nda görüldü¤ü gibi ‘yar›m
as›’ tabir edilen flekilde intihar etmesi mümkün.
Geçmiflte yaflanan intihar olaylar›nda bunun örnekleri
mevcut.” 

Fatih Mehmet Karakufl

Trabzon’un Vakf›kebir ilçesinde “doland›r›c›l›k”
iddias›yla 3 Kas›m günü gözalt›na al›nan Fatih
Mehmet Karakufl (27) adl› kifli Vakf›kebir Polis
Karakolu’nda öldü. Karakufl’un nezarethanede
kendisini ast›¤› ileri sürüldü. Trabzon Valili¤i
taraf›ndan yap›lan aç›klamada, nezarethanedeki
battaniyenin kenar fitillerini keserek kendisini
zeminden 2 metre yükseklikteki pencere demirlerine
asarak intihara kalk›flan Karakufl’un polisler taraf›ndan
Vakf›kebir Devlet Hastanesi’ne götürüldü¤ü, ancak
kurtar›lamad›¤› ileri sürüldü. ‹çiflleri Bakan› Rüfltü
Kaz›m Yücelen, olay nedeniyle iki polis
baflmüfettiflinin görevlendirildi¤ini bildirdi.

Varvara Savastin: ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü
Yabanc›lar fiube Müdürlü¤ü’nde “kaçak çal›flmak ve
vize ihlali” nedeniyle gözalt›nda tutulan Moldova
uyruklu Varvara Savastin (46) adl› kad›n 1 Ocak günü
öldü. Savastin’in “kalp ve solunum yetmezli¤i”
nedeniyle öldü¤ü bildirildi. ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
y›lbafl›ndan önce efli Ivan Anghelcev’le birlikte
Eminönü’nde gözalt›na al›nan Savastin’in 1 Ocak
günü sabah saatlerinde gözalt›ndaki di¤er kad›nlar
taraf›ndan yata¤›nda ölü bulundu¤u bildirildi. 
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6.3.1. GÖZALTINDA ÖLÜM DAVALARI
Yücel Özen

Yücel Özen adl› kiflinin iflkence nedeniyle 24 Kas›m
1991 tarihinde ölümü nedeniyle 7 polis hakk›nda
aç›lan davaya 28 fiubat günü Beyo¤lu 1. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruflmada, “Hortum”
lakapl› Süleyman Ulusoy, Bekir Yerköy ve Zeki
Erdo¤an adl› polislerin ek iddianame ile yarg›lanmas›
isteminin reddedildi¤i aç›kland›. 22 Haziran 2000
tarihinde yap›lan duruflmada, Ulusoy, Yerköy ve
Erdo¤an hakk›nda suç duyurusunda bulunularak ek
iddianame ile dava aç›lmas› istenmifl ve dosya
Beyo¤lu Cumhuriyet Savc›l›¤›’na gönderilmiflti.
Savc›l›k ise Temmuz ay›nda polisler hakk›nda “yeterli
delil bulunmad›¤›” gerekçesiyle, takipsizlik karar›
vermiflti. Bunun üzerine mahkeme, “savc›l›¤›n
karar›na ra¤men üç polis hakk›nda ek iddianame ile
dava aç›l›p aç›lmayaca¤›n›n incelenmesine” karar
vermiflti. 

Dava 31 May›s günü Beyo¤lu 1. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde sonuçland›. Aç›ld›ktan dokuz y›l
sonra sonuçlanan davan›n son duruflmas›nda,
polislerin avukat› ‹lhami Yelekçi’nin20, san›klar›n
“fiartla Sal›verilme Yasas›’ndan yararland›r›lmas›”
iste¤i reddedildi. Mahkeme, Ahmet Güngör adl› polisi
“kimli¤i saptanamayan baz› görevlilerle birlikte
Özen’e iflkence yaparak ölümüne neden oldu¤u”

20 ‹stanbul Barosu Disiplin Kurulu, iflkence ve yarg›s›z infaz
davalar›nda polislerin avukatl›¤›n› yapan ‹lhami Yelekçi’ye 3 ay
meslekten men cezas› verdi. 
‹stanbul Ba¤c›lar’da 1996 y›l›nda gözalt›na al›nan 15-19 yafllar›ndaki
gençlere iflkence yapt›klar› için Mustafa Taner Paylaflan, Ahmet
Bereket, Fatih Berkup, Mehmet Atilla Çavdar ve Yakup Do¤an adl›
polislerin yarg›land›¤› davan›n 7 Temmuz 1997 tarihinde yap›lan
duruflmas›nda, Bülent Gedik, ‹lhami Yelekçi’nin sataflmalar› üzerine
“Bu avukat da bunlar› savunmakla avukatl›k mesle¤inin yüz karas›
olmaktad›r” demiflti. Bunun üzerine Yelekçi de, “Susturun flu vatan
hainini” diye ba¤›rm›flt›. Müdahil avukatlar›n ›srar› üzerine Yelekçi’nin
bu sözleri duruflma tutana¤›na geçirilmiflti.



gerekçesiyle 5 y›l 4 ay hapis cezas›na mahkum etti.
Güngör’e ceza verilmesine Mahkeme Baflkan›
‹skender Tepebafl›, muhalefet flerhi koydu. Abdullah
Süzer, Hasan Kirman, Yavuzhan Boran, Nafiz Aktafl,
Ünal Canl› ve Veysel Atasu adl› polisler ise “delil
yetersizli¤i” gerekçesiyle beraat etti. 

12 Kas›m 1991 tarihinde ‹stanbul’da “h›rs›zl›k”
iddias›yla gözalt›na al›nan Yücel Özen, önce Beyo¤lu
Emniyet Müdürlü¤ü’nde ard›ndan ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü Siyasi fiubede sorgulanm›flt›. Özen,
gözalt›nda gördü¤ü iflkence nedeniyle 24 Kas›m 1991
tarihinde ölmüfltü.

Vedat Han (Welathan) Gülfleno¤lu 

Vedat Han (Welathan) Gülfleno¤lu (19) adl› üniversite
ö¤rencisini 22 Mart 1994 tarihinde gözalt›nda
tutuldu¤u Kas›mpafla Polis Karakolu’nda öldürmekle
suçlanan Abdullah Bozkurt adl› polis, fiartl›
Sal›verilme Yasas›’ndan yararlanmak için teslim oldu.
Beyo¤lu 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 23 Ocak günü
yap›lan duruflmaya, hakk›ndaki g›yabi tutuklama
karar›na ve Isparta’da görev yapt›¤›n›n bilinmesine
karfl›n uzun süredir yakalanamayan Abdullah Bozkurt
da kat›ld›. Duruflmada, müdahil avukatlar Fatma
Karakafl ve Derya Bay›r, “san›k trafik polisi oldu¤u
halde Newroz kutlamalar›n›n yaratt›¤› kin ve öfke ya
da anlafl›lamayan baflka bir nedenle Gülfleno¤lu’nu
kafas›na arkadan s›kt›¤› kurflunla öldürdü¤ünü”
bildirdiler. Avukatlar, Bozkurt’un adam öldürme
suçundan cezaland›r›lmas›n› ve suç görev bafl›nda
ifllendi¤i için cezan›n artt›r›lmas›n› istediler. 

Esas hakk›ndaki görüflünü aç›klayan savc› ise
Bozkurt’un TCY’nin “adam öldürme” suçuna iliflkin
448. maddesi uyar›nca cezaland›r›lmas›n› istedi.
Mahkeme, san›¤›n fiartl› Sal›verilme Yasas›’ndan
yararlan›p yararlanamayaca¤›n›n araflt›r›lmas›na karar
verdi. Mahkeme, Bozkurt hakk›ndaki g›yabi tutuklama
karar›n› vicahiye çevirdi. 

Bozkurt, 12 Nisan günü yap›lan duruflmada fiartla
Sal›verme Yasas› uyar›nca tahliye edildi. 

1994 y›l›nda aç›lan dava, yaklafl›k 7 y›l sonra 28
Haziran günü sonuçland›. Beyo¤lu 1. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada, Bozkurt’a önce
TCY’nin “kasten adam öldürme” suçuna iliflkin 448.
maddesi uyar›nca 24 y›l hapis cezas› verildi. Ceza,
“görevi nedeniyle sahip oldu¤u silahla adam
öldürdü¤ü” için 36 y›l hapis cezas›na ç›kar›ld›. 36 y›l
hapis cezas› ise “iyi hal”, “hafif tahrik” gibi indirimler
uygulanarak 10 y›la indirildi. Karar›n Yarg›tay’da
onanmas› durumunda Bozkurt, yaklafl›k 4 y›l
cezaevinde kalacak. Dava halen Yarg›tay gündeminde
bulunuyor. Gülfleno¤lu ailesinin avukatlar› davan›n
sonuçlanmas›ndan sonra Temmuz ay›nda Avrupa
‹nsan Haklar› Mahkemesi’ne baflvurdu.

Newroz Bayram› nedeniyle ‹stanbul’un Kas›mpafla
semti Bahariye caddesinde 22 Mart 1994 tarihinde

ö¤le saatlerinde düzenlenen izinsiz gösteriden sonra
gözalt›na al›nan Vedat Han Gülfleno¤lu götürüldü¤ü
Kas›mpafla Karakolu’nda öldürülmüfltü. Kriminal
incelemede Gülfleno¤lu’nu öldüren merminin
Abdullah Bozkurt’un silah›ndan ç›kt›¤› anlafl›lm›flt›.

Bu arada, Abdullah Bozkurt’un Isparta E¤ridir Emniyet
Müdürlü¤ü’nde görev bafl›nda oldu¤unun ortaya
ç›kmas› üzerine Yeni Gündem gazetesinde yay›nlanan
haberde, “polise hakaret edildi¤i” iddias›yla Beyo¤lu
Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan dava aç›ld›. Davada,
gazetenin Yaz›iflleri Müdürü Erdal Tafl hakk›nda 6 y›la
kadar hapis cezas› isteniyor.

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 2000 tarihinde
sonuçland›. Antalya 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
yap›lan duruflmada, Dursun Sayg›l› hakk›nda “delil
yetersizli¤i” gerekçesiyle beraat karar› verildi. Yarg›tay
3 Aral›k günü karar› onad›.

Birtan Altunbafl

Birtan Altunbafl adl› gencin iflkence sonucu ölümü
nedeniyle 10 polisin yarg›land›¤› davan›n 1 Mart günü
yap›lan duruflmas›nda esas hakk›ndaki görüflünü
aç›klayan Cumhuriyet Savc›s›, polislerden Tansel
Kayhan, Talip Tafltan, Mehmet K›rp›c›, Muammer Ekin
ve Naip K›l›ç (g›yabi tutuklu) hakk›nda “suç
ifllediklerine iliflkin delil bulunmad›¤›” gerekçesiyle
beraat karar› verilmesini, ‹brahim Dedeo¤lu, Sadi
Çayl›, Hasan Cavit Orhan, Süleyman Sinkil ve Ahmet
Bafltan’›n (g›yabi tutuklu) ise TCY’nin “iflkence sonucu
adam öldürmek” suçuna iliflkin 243. maddesi
uyar›nca cezaland›r›lmas›n› istedi.

Dava, 18 Temmuz günü Ankara 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde sonuçland›. 

Duruflmada savunmas›n› yapan ‹brahim Dedeo¤lu,
“gözalt›na al›nan örgüt mensuplar›n›n, kendisinin ve
ekibinin iflkence yapt›¤› iddialar›n›” sürekli gündeme
getirdi¤ini söyledi. Dedeo¤lu, Altunbafl’a iflkence
yap›lmad›¤›n› iddia etti. Dedeo¤lu, flunlar› söyledi:

“Örgüt mensuplar› her yakalan›flta, benim ve ekibimin
iflkence yapt›¤›n› söyledi. Konumum itibar›yla
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Duruflman›n sonunda, tan›k olarak ifadelerinin al›nmas› için getirilen
gençler jandarmalar taraf›ndan dövülmüfl ve haklar›nda “jandarmaya
mukavemet ettikleri” iddias›yla dava aç›lm›flt›.
Bu olay›n ard›ndan Avukat Gülizar Tuncer, ‹stanbul Barosu Disiplin
Kurulu Baflkanl›¤›’na baflvurdu. Soruflturma kapsam›nda 7 Ocak 1998
tarihinde savunmas›n› veren Yelekçi, böyle bir olay›n meydana
gelmedi¤ini, duruflma tutanaklar›nda bu ifadelerin bulunmad›¤›n›
iddia etti. Yelekçi, soruflturman›n daha sonraki aflamalar›nda sadece
“Susturun flunu” dedi¤ini savundu.
Disiplin Kurulu, 10 Temmuz günü yapt›¤› son de¤erlendirmede,
Yelekçi’ye “sözlerinin savunma s›n›rlar›n› aflt›¤›” gerekçesiyle Türkiye
Barolar Birli¤i Meslek ‹lkeleri’nin 4. ve Avukatl›k Yasas›’n›n 34.
maddesi uyar›nca 3 ay meslekten men cezas› verdi.



do¤rudan sorguya kat›lmad›m. Baz› belgelerde imzam
mevcut. Maktule suçunu itiraf ettirmemiz için zor
kullanmam›z› gerektiren bir neden de yoktu. Zira
daha önce yakalanan örgüt mensuplar› olay› anlat›p
delilleri ortaya koymufl, bir k›sm› da idama mahkum
olmufltur. Dolay›s›yla kendisine iflkence yapmam›z›
gerektiren bir neden yoktur. Kald› ki ilk
yakaland›¤›nda da teslim edildi¤i ekibe zorluk
göstermifl, kendisini birtak›m yerlere çarpmak suretiyle
yaraland›¤› da tutanaklarla bellidir. Dolay›s›yla
kendisine iflkence yapmam›z söz konusu de¤ildir.”

Mahkeme, polisler ‹brahim Dedeo¤lu, Sadi Çayl›,
Hasan Cavit Orhan ve Süleyman Sinkil’i önce
“öldürme kast› olmadan müessir fiil sonucu faili belli
olmayacak flekilde öldürdükleri” gerekçesiyle TCY’nin
452/1. maddesi uyar›nca 8’er y›l hapis cezas›na
mahkum etti. Bu ceza çeflitli indirimler uygulanarak 4
y›l 5 ay 10’ar gün hapis cezas›na çevrildi. San›klar
ayr›ca 3’er y›l kamu hizmetlerinden yasakland›.
Tansel Kayhan, Talip Tafltan, Mehmet K›rp›c› ve
Muammer Ekin ise “delil yetersizli¤i” gerekçesiyle
beraat etti. 

Bu güne kadar yakalanamayan g›yabi tutuklu san›klar
Ahmet Bafltan ve Naip K›l›ç’›n dosyalar› ise ayr›ld›.
Emekliye ayr›lan bu polislerin, adresleri telefonlar› ve
emekli maafllar›n› hangi banka flubesinden ald›klar›
müdahil avukatlar›n giriflimleri sonucu Emekli Sand›¤›
kanal›yla saptanm›flt›. Mahkemenin Ankara
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na bu konuda gönderdi¤i
yaz›ya ise yan›t verilmedi.

1999 seçimlerinden MHP’den Karaman milletvekili
aday› olan ‹brahim Dedeo¤lu’nun da halen Devlet
Bakan› Faruk Bal’›n dan›flman› oldu¤u ö¤renildi. 

Birtan Altunbafl, Ankara’da 10 Ocak 1991 tarihinde
gözalt›na al›nm›fl ve 16 Ocak 1991 tarihinde Gülhane
Askeri Hastanesi’nde ölmüfltü.

Mustafa Koca

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 6 Temmuz 1999
tarihinde gözalt›na al›nan Mustafa Koca adl› kiflinin
ölümü nedeniyle Niyazi Ça¤lar adl› polis hakk›nda
aç›lan dava, 30 Temmuz günü sonuçland›. Çanakkale
A¤›r Ceza Mahkemesi, Ça¤lar’› 6 y›l 8 ay hapis
cezas›na mahkum etti. Ça¤lar, iki y›ld›r tutuklu
yarg›lan›yordu.

Memik Yazar

Memik Yazar (19) adl› gencin Gaziantep Emniyet
Müdürlü¤ü’nde iflkence sonucu ölümü nedeniyle 7
polis hakk›nda aç›lan dava, 6 Kas›m günü sonuçland›.
Gaziantep 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yap›lan
duruflmada, esas hakk›ndaki görüflünü aç›klayan
Cumhuriyet Savc›s›, “delil yetersizli¤i” nedeniyle
beraat karar› verilmesini istedi. 

Mahkeme de dönemin Asayifl fiube Müdürlü¤ü
H›rs›zl›k Büro Amiri Baflkomiser Köro¤lu K›raç,
Komiser Yard›mc›s› Yakup K›l›ç ile Mustafa Aygül,

fiehmuz Murat Kaya, Davut Baytar, Hasan Biçer ve
Fikri fiirin hakk›nda beraat karar› verdi. 

11 Kas›m 1998 tarihinde h›rs›zl›k amac›yla girdi¤i
evde yakalanan Memik Yazar, gözalt›na gördü¤ü
iflkenceden nedeniyle Gaziantep Üniversitesi T›p
Fakültesi Hastanesi’nde 16 Kas›m 1998 tarihinde
ölmüfltü. Soruflturma s›ras›nda Cumhuriyet Savc›s›
taraf›ndan tutuklanmalar› istemiyle mahkemeye
sevkedilen polisler serbest b›rak›lm›flt›. Savc›n›n bu
karara itiraz› üzerine haklar›nda tutuklama karar›
verilen polislerin karardan bir gün önce izne
ayr›ld›klar› belirlenmiflti. Haklar›nda 29 Aral›k 1998
tarihinde dava aç›lan polisler, 13 Ocak 1999 tarihinde
teslim olmufllar ve 15 Ocak 1999 tarihinde yap›lan
duruflmada tahliye edilmifllerdi. 

Faruk Tuna

Faruk Tuna adl› kiflinin 8 A¤ustos 1980 tarihinde
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nde iflkence sonucu
ölümü nedeniyle Halis Yelmen ve Mustafa Y›ld›r›m
adl› polisler hakk›nda, ‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›¤›
taraf›ndan aç›lan soruflturma takipsizlikle sonuçland›.
Tuna ailesinin takipsizlik karar›na yapt›klar› itirazdan
y›l içinde bir sonuç al›namad›. 

Faruk Tuna’n›n ölümü nedeniyle 1988 y›l›nda
hakk›nda dava aç›lan Sinan Yalç›n adl› polisin ifadesi
üzerine Sebahattin Tür, Necdet Göksel, Mustafa
Soylu, Hüseyin Gök ve Yusuf Tokur adl› polisler
hakk›nda da dava aç›lm›flt›. 21 Aral›k 1995 tarihinde
beraatla sonuçlanan dava, Yarg›tay’›n karar› bozmas›
nedeniyle halen ‹stanbul 7. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
sürüyor. Sinan Yalç›n’›n bir röportajda, olay 2000
tarihinde kendisinin izinli oldu¤unu, Faruk Tuna’n›n
ölümünden Halis Yelmen ve Mustafa Y›ld›r›m’›n
sorumlu oldu¤unu söylemesi üzerine A¤ustos ay›nda
Tuna’n›n yak›nlar› ‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›¤›’na
suç duyurusunda bulunmufltu.

Süleyman Yeter

Limter ‹fl Sendikas› E¤itim Uzman› Süleyman Yeter’in
7 Mart 1999 tarihinde gözalt›nda ölümü nedeniyle
Ahmet Okuducu, Mehmet Yutar ve Erol Erflan adl›
polisler hakk›nda “öldürme kast› tafl›mayan darp
sonucu ölüme neden olmak” ve “kötü muamele”
suçlar›ndan 13 y›la kadar hapis cezas› istemiyle aç›lan
dava 2001 y›l›nda da sürdü. San›k polislerden g›yabi
tutuklu Ahmet Okuducu y›l içinde yakalanamad›.
Tutuklu yarg›lanan Erol Erflan ve Mehmet Yutar ise
tahliye edildiler.

4 Aral›k 2000 tarihinde ‹stanbul 6. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada tan›k olarak
dinlenen ‹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. 
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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. 

Mahkeme, g›yabi tutuklu Ahmet Okuducu’nun k›rm›z›
bültenle aranmas›na karar verdi. Duruflmadan sonra
bir aç›klama yapan müdahil avukatlar›ndan Ercan
Kanar, Birleflmifl Milletler ‹flkenceyi Önleme
Sözleflmesi’nin 6. maddesi uyar›nca san›k
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. 

29 Ocak günü yap›lan duruflmada tan›k olarak
dinlenen Hüseyin ‹ldan ise Yeter’le birlikte gözalt›na
al›nd›¤›n› ve ask›, buz kal›plar› üzerine yat›rma,
bas›nçl› su s›kma gibi iflkencelere maruz kald›¤›n›
anlatt›. ‹ldan, “Süleyman Yeter’i muhabir oldu¤um
için tan›yorum. 7 Mart Pazar gecesi bir ara polislerle
konuflan Süleyman Yeter’in sesini duydum. Polislere
‘legal bir flekilde al›nd›k, niçin illegal bir flekilde
sorgulan›yoruz’ diye soruyordu. Bir müddet sonra bir
hareketlenme hissettim. Kap›lar aç›l›p kapan›yordu.
Bir kiflinin de ‘kap›lar› kapat›n’ diye ba¤›rd›¤›n›
duydum. Ancak gözlerimiz kapal› oldu¤u için bir fley
göremiyorduk. Daha sonra Süleyman Yeter’in
öldü¤ünü duydum.” dedi. 

12 Mart günü yap›lan duruflmada polislerin avukat›
‹lhami Yelekçi her iki tutuklu san›¤›n tahliye
edilmesini istedi. Yelekçi ayr›ca Yeter’in iflkenceyle
öldürüldü¤üne dair Adli T›p Kurumu Raporu yerine
Adli T›p Genel Kurulu’ndan yeni rapor al›nmas›n›
istedi. Cumhuriyet Savc›s› da Erol Erflan’›n tahliyesini
talep etti. Bunun üzerine Mahkeme, Erol Erflan’›n
tahliyesine karar verdi. 

Duruflmadan sonra adliye koridorunda slogan atan 60
kiflilik grubun, adliye önünde bas›n aç›klamas›
yapmas› polisler taraf›ndan engellendi. Polisler,
aralar›nda Süleyman Yeter’in efli Ayfle Yeter’in de
bulundu¤u 28’i kad›n 58 kifliyi gözalt›na ald›.
Gözalt›na al›nanlar hakk›nda daha sonra
“cumhuriyete hakaret ettikleri” iddias›yla dava aç›ld›.
Dava, ‹stanbul 3. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
görülüyor.

‹lhami Yelekçi, 24 Nisan günü yap›lan duruflmada da
Süleyman Yeter’in kalp hastas› oldu¤unu iddia etti ve
“bu nedenle suçun niteli¤inin de¤iflebilece¤i”
gerekçesiyle Mehmet Yutar’›n tahliyesini istedi. Yeter
ailesinin avukat› Ercan Kanar ise Adli T›p Kurumu 1.
‹htisas Dairesi’nin, Yeter’in vücudu ve özellikle
boynunda ciddi travmalar bulundu¤una iliflkin

raporunu hat›rlatt›. Ayfle Yeter Yumli de eflinin kalp
hastas› olmad›¤›n› bildirdi ve Erol Erflan’›n 12 Mart
günü yap›lan duruflmada tahliye edildikten sonra
yurtd›fl›na kaçt›¤›n› söyledi. 

‹stanbul 6. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 9 Temmuz
günü yap›lan duruflmada, müdahil avukatlardan Ercan
Kanar, mahkemeye ‹stanbul Protokolü’nü verdi. Ercan
Kanar, Birleflmifl Milletler taraf›ndan kabul edilen
“‹flkence ve Di¤er Zalimane, ‹nsanl›k D›fl›, Afla¤›lay›c›
Muamele veya Cezalar›n Etkili Biçimde
Soruflturulmas› ve Belgelendirilmesi ‹çin El
K›lavuzu”nun Ek 1 bölümünde soruflturman›n nas›l
yürütülmesi gerekti¤inin, soruflturman›n uygun
koflullarda yap›lmamas› halinde ne tür aksakl›klar›n
do¤abilece¤inin belirtildi¤ini anlatt›. Mahkeme heyeti
de protokolün incelenmesine karar verdi. 

Davan›n 19 Kas›m günü yap›lan duruflmas›nda söz
alan Avukat Ercan Kanar, firari san›k Ahmet
Okuducu’nun “nas›l arand›¤›n›n” ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü’nden sorulmas›n› ve Süleyman Yeter’in
öldürüldü¤ü dönemde görev yapan Terörle Mücadele
fiube Müdürü Atilla Ç›nar, Müdür Yard›mc›s› fiefik Kul
ve T‹M-4’ün flefi Sedat Semih Ay’›n tan›k olarak
dinlenmesini istedi. Mahkeme heyeti, “delil
yetersizli¤i ve tutukluluk süresi” nedeniyle Mehmet
Yutar’›n tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Ahmet
Okuducu’nun yakalanmas› için yap›lan çal›flmalar
hakk›nda ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nden bilgi
istenmesini de kararlaflt›rd›. Duruflma, 23 Ocak 2002
tarihine ertelendi.

Alpaslan Yelden

‹zmir’de gözalt›na al›nan Alpaslan Yelden adl› kiflinin
15 Temmuz 1999 tarihinde iflkence sonucu ölümü
nedeniyle ailesinin ‹çiflleri Bakanl›¤› aleyhine ‹zmir 4.
‹dare Mahkemesi’nde açt›¤› 45 milyar liral›k tazminat
davas›nda, Yelden’in avukatlar›, iflkencenin Emniyet
Genel Müdürlü¤ü müfettifllerince haz›rlanan raporla
kan›tland›¤›n› belirtiler. Avukatlar görüfllerini flöyle
dile getirdiler: 

“‹çiflleri Bakanl›¤› Emniyet Genel Müdürlü¤ü Polis
Teftifl Kurulu ‹zmir Bölge Baflkanl›¤› taraf›ndan
Emniyet Genel Müdürlü¤ü Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›’na
14.12.1999 tarihinde gönderilen soruflturma
raporunun ‘netice ve kanaat’ bölümünde, Yelden’in
iflkenceden öldü¤ü sonucuna var›larak Baflkomiser
‹brahim Peker, Komiser Yard›mc›s› Hakan Ergüden,
Komiser Yard›mc›s› Tarkan Gündo¤du ile polis
memurlar› Muharrem Çetinkaya, Ali Aykol, Hikmet
Dudu, Yusuf Oyan ve U¤ur Kocal hakk›nda Emniyet
Örgütü Disiplin Tüzü¤ü’nün ‘Meslekten ç›karma’
cezas› gerektiren, ‘ifl sahiplerine ya da herhangi bir
nedenle emniyet binalar›na gelen ya da getirilenlere
iflkence yapmak’ eylemini düzenleyen 8/39
maddesinin uygulanmas›n› istenmifltir. Daval›
taraf›ndan yap›lan bu idari soruflturma sonucunda
oluflan kanaat dahi daval›n›n savunmas›n›
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‹çiflleri Bakan›’na bir soru (Murat Yetkin-Radikal/25 Haziran 2001)

Yücelen’in Yeter davas›yla ilgili verece¤i yan›tlar iflkenceyle mücadelede cayd›r›c› olacak
Yar›n Birleflmifl Milletler ‹flkence Ma¤durlar›yla Dayan›flma Günü ve ben ‹çiflleri Bakan›m›za bir soru sormak istiyorum. 
‹çiflleri Bakan› Yücelen’i flahsen de tan›yorum ve Türkiye’deki insan haklar›n›n durumunun düzeltilmesi konusundaki iyi
niyetine inan›yorum. Daha önce, insan haklar›ndan sorumlu devlet bakanl›¤› yapt›¤› dönemde de dikkatine getirildi¤ini
sand›¤›m bu konu üzerine, flimdi ‹çiflleri Bakan› olarak insan haklar› sorununun üzerine gidece¤i sözünü veren Yücelen’in
kay›ts›z kalmayaca¤›n› umuyorum.
Sorumu, izninizle son iki y›ld›r gazetelerde bölük pörçük yer alan bir olay›n k›sa bir özetinden sonra soraca¤›m.
Süleyman Yeter, yasad›fl› ve silahl› bir grup olarak tan›nan Marksist-Leninist Komünist Partisi örgütüne yönelik sürdürülen
polis operasyonlar› s›ras›nda, 5 Mart 1999 tarihinde, örgütün yay›n organlar› aras›nda say›lan ‘Sömürüsüz bir dünya için
dayan›flma’ gazetesinin ‹stanbul-Fatih’teki bürosunda di¤er dört kifliyle birlikte gözalt›na al›n›r.
Yeter’in ‹stanbul polisindeki dosyas› kabar›kt›r. Daha önce 1990 Ekimi’nde bir izinsiz gösteri s›ras›nda bir polisin yaralanmas›
ve polis arac›n›n tahrip edilmesi olay› nedeniyle gözalt›na al›nm›flt›r. 1994-95 y›llar›nda polisin yürüttü¤ü MLKP
operasyonlar›nda yakalanan örgüt üyeleri, Yeter’in yasad›fl› örgütün aktif üyelerinden biri oldu¤u ve Kartal Semt Komite
Sekreterli¤i’ni yürüttü¤ü ifadesini vermifllerdir. Yeter bunun üzerine 1997 Mart›’nda yakalan›r, tutuklan›r ama mahkeme
taraf›ndan serbest b›rak›l›r.
‹ki y›l sonra yeniden gözalt›na al›nd›¤›nda Kartal-Pendik bölgelerindeki tersanelerdeki iflçiler aras›nda örgütlenen Liman
Tersane ‹flçileri Sendikas› Limter-‹fl’te e¤itim uzman› olarak çal›fl›yor görünmektedir.
Polis argosuna göre ‘Yeni Cami avlusunda güvercin yemi satmad›¤›’ az çok belli olan Yeter, 5 Mart 1999’da Haseki Devlet
Hastanesi’ne götürülür ve ‘vücudunda darp ve cebir izine rastlanmad›¤›na’ dair rapor verilir.
Resmi kay›tlara göre, sorgusuyla ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Terörle Mücadele fiubesi komiser yard›mc›lar›ndan A.O. ile
polis memurlar›ndan M.Y. ve E.E. görevlendirilir. Yine resmi raporlar ve nezarethane defterine göre, Yeter burada dört kez
sorgulan›r. 7 Mart günü, yani gözalt›na al›n›fl›n›n üçüncü günü yap›lan dördüncü sorgusunda fenalafl›r ve hastaneye
kald›r›l›rken ölür. (Terörle Mücadele Yasas› gere¤i terörle mücadelede görevli personelin isimlerini yay›mlayam›yoruz. Ancak
bu isimler kay›tlarda bulunuyor.)
Adli T›p Kurumu, 1’inci ‹htisas Kurulu, 28 Temmuz 1999 tarihli raporunda, yap›lan incelemeler sonucunda Yeter’in cesedinde
çok say›da ‘künt beden travmas›’ bulundu¤una ve bunun Dünya T›p Birli¤i Tokyo Bildirgesi’nde yap›lan ‘iflkence’ tan›m›na
uydu¤unu yazar. Ama rapora göre, Yeter’in ölümü bu iflkence izlerine de¤il, iflkence s›ras›nda boynuna ald›¤› bir darbeyle
olmufltur. Yani polis sorgusu s›ras›nda Yeter iflkence görüp boynu k›r›larak ölmüfltür.
Soruflturma bafllatan ‹çiflleri müfettiflleri, 23 A¤ustos 1999’da yazd›klar› raporla, sorgucu üç polis ‘iflkence yapmak’ suçuyla
meslekten ç›kar›lmak ve cezaland›r›lmak üzere Merkez Disiplin Kurulu’na verilirler. Kurul, 29 Aral›k 1999’da üç polisi memur
aff› kapsam›na al›r ve dosyalar›n› kapat›r.
Ancak bu arada Fatih Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› da tahkikat bafllatm›fl ve olay yarg›ya yans›m›flt›r. Savc›l›k üç polisin iflkence
sonucu ortaklafla olarak ölüme sebebiyet vermek suçuyla kamu ad›na cezaland›r›lmas›n› ister.
‹stanbul 6’›nc› A¤›r Ceza Mahkemesi, 7 Nisan 2000 tarihinde üç polisin g›yaplar›nda tutuklama karar› al›r. Polis memurlar›
M.Y. ve E.E. ayn› gün teslim olur. A.O. ise ortada yoktur.
Mahkeme 12 Mart 2001 günkü duruflmas›nda E.E’nin tahliyesine, M.Y’nin tutukluluk halinin devam›na karar verir. Komiser
Yard›mc›s› A.O. ise halen firardad›r.
‹flte soru
fiimdi ‹çiflleri Bakan› Yücelen’e sorumu sorabilirim: ‹flkence sonucu ölüme neden olmakla suçlanan ve halen firarda olan
komiser yard›mc›s› A.O nerede?
Ve devam sorular›m: A.O. yoksa hâlâ görevde mi? Görevde de¤ilse, ne zaman ayr›ld›? Ayr›ld› m›, ç›kar›ld› m›?
Görevdeyse, nerede görev yap›yor? O zamandan bu zamana terfi ald› m›? E¤er görevdeyse, neden mahkemeye teslim
edilmiyor, yarg›lan›p-e¤er suçsuz ise- kendisini temize ç›karmas›na ya da suçluysa mahkûm olmas›na izin verilmiyor?
Yücelen, Türkiye’nin 1993’teki Lice olaylar› nedeniyle Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nde aç›lan dava nedeniyle
ma¤durlara 4 trilyon lira ödeyecek olmas›yla ilgili sorular›m›za verdi¤i ve 16 Haziran tarihli Radikal’de yay›mlanan
yan›tlar›nda, ‘insan hakk› ihlalini kim yapt›ysa, cezas›n› da onun ödemesi gerekir’ demiflti.
Yücelen’in bu tavr›na bütünüyle kat›l›yorum. Ve yeniden soruyorum: ‹flkence sonucu gözalt›ndaki zanl›y› öldürmekle
suçlanan komiser yard›mc›s› A.O. nerede? Yoksa hâlâ görevde mi? Bu soruya gelecek yan›t, Yücelen’in de çok önem verdi¤i
iflkenceyle mücadelede cayd›r›c›l›k aç›s›ndan önem tafl›yacak.
‹çiflleri Bakan›’ndan yan›t geldi (M. Yetkin-Radikal/26 Haziran 2001)
(...)
Dün bu köflede 7 Mart 1999’da ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nde gözalt›nda gördü¤ü iflkence sonucu boynunun k›r›lmas›
sonucu öldü¤ü resmi belgelerle sabitlenen Süleyman Yeter’in durumunu gündeme getirmifl ve ‹çiflleri Bakan› Rüfltü Kaz›m
Yücelen’e bir soru sormufltum. Yeter’in sorgusunda bulunmas› nedeniyle 7 Nisan 2000’de ‹stanbul 6’›nc› A¤›r Ceza
Mahkemesi taraf›ndan ‘iflkence sonucu (sorgudaki di¤er iki polisle birlikte) ortaklafla olarak ölüme neden olmak’ iddias›yla
tutuklanmas›na karar verilen, ancak o tarihten bu yana firarda olan komiser yard›mc›s› A.O.’nun nerede oldu¤u sorusuydu bu.
Yoksa iflkenceyle gözalt›nda adam öldürmekle suçlanan polis hâlâ görevde miydi? 
Yücelen sabah saatlerinde arad› ve yan›t verdi. Komiser yard›mc›s› A.O. art›k görevde de¤ildi. 28 Nisan 2000 tarihinde, 30
Mart 2000 tarihinden geçerli olmak üzere istifa etmifl say›lmas›na karar verilmiflti. Yücelen insan haklar›ndan sorumlu bakan
oldu¤u dönemde vâk›f oldu¤u konuyla içiflleri bakan› olduktan k›sa süre sonra ilgilenmifl ve 18 Haziran 2001 tarihinde
‹stanbul Valili¤i’ne yazd›¤› yaz›da, A.O.’nun yakalan›p yakalanmad›¤›n›n, yakalanmad›ysa, nedenlerinin kendisine
bildirilmesini istemiflti. Bakan, ‘Yakalamakla görevli Emniyet’çilerin bir ihmal ve kusuru olup olmad›¤›n› da soruyorum’ dedi. 
Yücelen’e duyarl›l›¤›ndan dolay› teflekkür ederiz. Ama akla birkaç soru daha geliyor. A.O. iflkenceyle ölüm nedeniyle
mahkemelik oldu¤u için mi, yoksa firari olmas› nedeniyle ifle gelmedi¤i için mi istifa etmifl say›ld›? Bu yoksa, Emniyet örgütü
içinde suç iflleyenlerin, iflledikleri suç nedeniyle cezaland›r›lmayacaklar› yönündeki kan›n›n devam› için baflvurulan bir
uygulama m›? 
Çünkü ifl biraz da, Cumhurbaflkan› Sezer’in de söyledi¤i gibi, yasalar›n herkes için oldu¤u bilincinin yerleflmesinden geçiyor.



çürütmektedir.” ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan daha
önce mahkemeye gönderilen savunmada ise
Yelden’in “düflme sonucu öldü¤ü” ileri sürülmüfl ve
davan›n reddi istenmiflti.

‹çiflleri Bakanl›¤›, ‹zmir 4. ‹dare Mahkemesi’ne fiubat
ay›nda gönderdi¤i savunmada, Yelden’in
“sandalyeden düflerek” öldü¤ü görüflünde ›srar etti.
Davan›n ilk duruflmas›nda da Bakanl›k, Yelden’in
iflkence sonucu de¤il yere düfltükten sonra meydana
gelen beyin kanamas›ndan öldü¤ünü savunmufltu.
Bakanl›k ad›na 1. Hukuk Müflaviri Akif T›¤’›n yapt›¤›
ikinci savunmada da benzer gerekçeler yerald›: 

“Yelden, s›k s›k dövdü¤ü kar›s› taraf›ndan hakk›nda
boflanma davas› aç›lan, alkol ve kumar ba¤›ml›s›,
baflka kad›nlarla dost hayat› yaflayan, kad›n
pazarlamak dahil çeflitli sab›kalar› bulunan, sald›rgan
ve agresif yap›ya sahip bir kiflidir” denildi. 

Ailenin avukat› Arif Ali Cang› ise Bakanl›k
savunmas›ndaki Yelden’le ilgili nitelemeleri kabul
edemeyeceklerini belirterek, “‹flkence sonucu
öldürüldü¤ü konusunda kuvvetli deliller olan bir kifli
hakk›nda bu biçimde sözler söylenmesi ne etik ne de
hukuk kurallar›na s›¤maz. Yelden’in tarif edilen kifli
olmas› öldürülmesini mazur göstermez” dedi. 

Yelden’in ölümü nedeniyle Baflkomiser ‹brahim Peker,
komiser yard›mc›lar› Hakan Ergüden ile Hakan
Gündo¤du, polis memurlar› Muharrem Çetinkaya, Ali
Aykol, Hikmet Kudu, Yusuf Oyan ve U¤ur Kocal
hakk›nda aç›lan dava ‹zmir 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde sürüyor. 2001 y›l› sonunda Adli T›p
Kurumu taraf›ndan haz›rlanan rapor ‹zmir 2. A¤›r
Ceza Mahkemesi’ne ulaflt›. Yelden ailesinin avukatlar›
“Yelden’in iflkence sonucunda öldü¤üne dair bir bilgi
bulunmayan” rapora itiraz ettiler. Davaya, 6 fiubat
2002 tarihinde devam edilecek.

Metin Yurtsever

20 Kas›m 1998 tarihinde HADEP Kocaeli ‹l
Merkezi’ne yap›lan bask›nda gözalt›na al›nan Metin
Yurtsever’in, 23 Kas›m 1998 tarihinde gözalt›nda
ölümü nedeniyle 16 polis hakk›nda aç›lan dava y›l
içinde sonuçlanmad›. 18 Aral›k 2000 tarihinde
Kocaeli 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yap›lan
duruflmada 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 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›.

11 Temmuz günü yap›lan duruflmada ifade veren
Maflallah Akçay, olay tarihinde HADEP Kocaeli ‹l
örgütü binas›na ziyarete gitti¤ini, bir süre sonra binay›
basan polislerin, kendisiyle birlikte birçok kifliyi
gözalt›na ald›¤›n› söyledi. Polislerin zor kullanmas›
nedeniyle yaraland›¤›n› anlatan Akçay, “Polisler,
copla bana vurmaya bafllad›, 4 kaburga kemi¤im
k›r›ld›. Metin Yurtsever de binadayd›” dedi. Akçay
gözalt›na al›nan herkesin kendisi gibi dövüldü¤ünü
söyledi. 

24 Aral›k günü yap›lan duruflmada, Yurt Haber Ajans›
muhabiri Dursun Sevim ve Kocaeli Üniversitesi T›p
Fakültesi Hastanesi hekimlerinden Gülseren Karabafl
tan›k olarak dinlendi. Duruflma, Dursun Sevim’in olay
günü çekti¤i görüntülerin incelenmesi için ertelendi. 

‹ddianamede 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.

Mahmut Y›ld›z

Siirt’te 22 Kas›m 1997 tarihinde gözalt›na al›nan
Mahmut Y›ld›z (16) adl› gencin iflkence sonucu ölümü
nedeniyle bir binbafl› ve 6 astsubay hakk›nda aç›lan
davaya 15 Mart günü Siirt A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
devam edildi.

Davada, Binbafl› Dursun fienol, astsubaylar Bestami
Gelebek, Cemalettin Evgi, Y›ld›ray G›rlek, H›d›r
Küçük, Ahmet Bozkufl ve Celalettin Demir hakk›nda
17 y›la kadar hapis cezas› isteniyor. Siirt Alay
Komutanl›¤›’nda sorgulanan Mahmut Y›ld›z, gördü¤ü
iflkence nedeniyle 25 Kas›m 1997 tarihinde Diyarbak›r
Askeri Hastanesi’ne kald›r›lm›fl ve 5 Aral›k 1997
tarihinde “künt travmaya ba¤l› hemetom sonucu”
ölmüfltü. 

Olay üzerine Siirt Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan
aç›lan soruflturma, takipsizlikle sonuçlanm›flt›. Ancak
Y›ld›z ailesinin avukat› Mahmut Vefa’n›n Siirt A¤›r
Ceza Mahkemesi’ne itiraz› üzerine takipsizlik karar›
kald›r›lm›fl ve soruflturma sonucunda dava aç›lm›flt›.
Dava halen Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi
gündeminde bulunuyor.
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2001 y›l›, cezaevlerinde yaflam hakk›n›n ortadan
kald›r›ld›¤› ve iflkence yasa¤›na karfl› bir idari pratik
olarak de¤erlendirilen tecritin ola¤an bir uygulama
haline dönüfltürüldü¤ü bir y›l oldu. Ceza ve
tutukevlerinde insan haklar›na ayk›r› uygulamalar ise
sürdürüldü. Gerek siyasi gerek adli tutuklu ve
hükümlüler y›l boyunca sistematik olarak bask›lara
maruz kald›lar. Tutuklu ve hükümlülerin tedavileri
engellendi, hem içeride hem de mahkeme ve
hastanelere gidifl gelifllerinde iflkence ve kötü
muamele ile karfl›laflt›lar, çeflitli genelgeler ya da
cezaevi yönetimlerinin kararlar›yla birçok hak
k›s›tlamas›na gidildi. Görüfllerde kimlere izin
verilece¤inden, ko¤ufllarda bulundurulmas›na izin
verilen fleylerin say›s›n›n s›n›rlanmas›na kadar birçok
k›s›tlama gündeme geldi. Sözkonusu bask› ve
k›st›lamalardan daha çok siyasi hükümlü ve
tutuklulara yönelik olsa da genelde bütün tutuklu ve
hükümlüler de¤iflik ölçülerde etkilendi. Adalet
Bakanl›¤› verilerine göre Kas›m ay› itibariyle toplam
536 ceza infaz kurumunda 59.108 tutuklu ve
hükümlü bulunuyor. Bunlar›n 49.552’nin adli,
8.582’nin siyasi ve 974’nün de ç›kar amaçl› örgüt
kurma suçlar›ndan ceza infaz kurumlar›nda
bulundu¤u bildirildi.

2000 y›l› Ekim ay›nda F tipi cezaevlerine karfl›
bafllat›lan “ölüm oruçlar›” 2001 y›l›nda toplam 45
tutuklu ve hükümlünün ölümüne ve en az 400 tutuklu
ve hükümlünün de sa¤l›¤›n› yitirmesine yol açt›.
Sonuç olarak 2001 y›l› cezaevlerinde insan haklar›
bak›m›ndan 33 tutuklu ve hükümlünün ölüm orucu
nedeniyle öldü¤ü, 400 kadar›n›n ölüm orucuna ba¤l›
olarak sa¤l›k durumlar›n›n bozuldu¤u gerekçesiyle
cezas›n›n ertelendi¤i, 33 kiflinin tedavisinin
engellendi¤i, 7 kiflinin tecavüze u¤rad›¤›n› bildirdi¤i,
16 kiflinin de çeflitli gerekçelerle öldü¤ü bir y›l oldu.

19 Aral›k 2000 tarihinde Türkiye’deki 20 cezaevinde
düzenlenen ve ikisi güvenlik görevlisi 30’u mahkum
toplam 32 kiflinin ölümü ile sonuçlanan “Hayata
Dönüfl” operasyonunun ard›ndan “toplumsal
mutabakata var›lmadan” aç›lmayaca¤› duyurulan F
tipi cezaevleri aç›ld› ve ço¤unlu¤u siyasi çok say›da
hükümlü ve tutuklu buralara sevkedildi. F tipi
cezaevlerine karfl› yürütülen açl›k grevlerini
sonland›rmak iddias›yla yap›lan operasyon, daha fazla
tutuklu ve hükümlünün açl›k grevlerine kat›lmas›
sonucunu do¤urdu. Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk,
13 Kas›m günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapt›¤›
konuflmada aktard›¤› verilere göre Ankara, ‹zmir,
Kocaeli, Tekirda¤, Bolu ve Edirne’de birer F tipi
cezaevinin aç›ld›¤›n›, 2002 y›l› içinde de Ankara,
‹zmir, Kocaeli, Tekirda¤ ve Adana’da birer F tipi
cezaevinin daha aç›laca¤›n› bildirdi. Ayn› zamanda
45 cezaevinde de oda sistemine geçildi. Yine ayn›
konuflmada verilen bilgilere göre, 7 Kas›m itibariyle

süresiz açl›k grevini 14, ölüm orucu eylemini de 171
tutuklu ve hükümlü sürdürmeye devam ediyor.
T‹HV’in edindi¤i bilgilere göre y›l sonu itibariyle
eylemi içeride ve d›flar›da yaklafl›k 150 kifli sürdürüyor. 

19 Aral›k operasyonunun öncesinden bafllayarak hem
cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin direncini
k›rmak hem de d›flar›da toplumsal muhalefeti
susturmak için gizli bir s›k›yönetim uygulamaya
konuldu. Operasyon öncesinde gerek DGM gerek
RTÜK kararlar›yla sansür uygulanarak cezaevlerindeki
geliflmelerle ilgili do¤ru ve yeterli bilgi al›nmas›n›n-
verilmesinin önü al›nd›. Daha sonra da F tipi
cezaevlerine sevkedilen tutuklu ve hükümlüler
insanl›kd›fl› uygulamalarla yüz yüze kald›lar. Birçok
iflkence ve tecavüz olay› kamuoyuna duyurulmaya
çal›fl›ld›ysa da konuya iliflkin aç›klamada bulunan
hemen herkes hakk›nda TCY’nin 169. maddesine
dayan›larak soruflturma ve dava aç›ld›. F Tipi
cezaevlerine iliflkin görüfl ve düflüncesini bildirenler
de ayn› gerekçelerle yarg› süreçlerine maruz kald›. 

6.3.1. Yasal ve ‹dari Düzenlemeler

Adalet Bakanl›¤› 12 fiubat günü, hükümlü ve
tutuklular›n beslenme ve giyinmeleri ile kuruma
al›nacak eflyalar› belirleyen bir genelge yay›mlad›.
Genelge 15 fiubat günü yürürlü¤e girdi. Genelgeye
göre, mutfaklarda tüp ve ocaklara izin verilmeyecek.
çaylar elektrikli ›s›t›c›larda yap›lacak. ‹afle bedelinin 1
milyon 500 bin liraya ç›kar›ld›¤› bildirilen genelgede
cezaevlerine girmesi yasak olan birçok eflyan›n
d›flar›dan getirilen yiyeceklerle içeriye sokuldu¤u ileri
sürülerek, mutfa¤› bulunan cezaevlerinde hükümlü ve
tutuklulara çi¤ besin maddesi verilmesinin
yasakland›¤›, piflmifl olarak yenilen yiyeceklerin de
mutlaka kurum mutfa¤›nda piflirilerek verilece¤i
bildirildi. Ziyaretçilerin yiyecek getirmesi de
yasakland›. Merkezi radyo yay›n sistemi bulunan
cezaevlerinde radyo, teyp ve walkman
bulundurulamayaca¤› kaydedilen genelgede bir adet
televizyon için izin verildi. Genelge ile ayr›ca
hükümlülerin giyim kuflamlar›na da s›n›rlama getirildi
ve her hükümlünün sahip olabilece¤i giyim eflyalar›
ayr›nt›l› olarak s›raland›. Genelgede ayr›ca
cezaevlerinde ayd›nlatma d›fl›nda kullan›lan elektrik
fatura bedellerinin de tutuklu ve hükümlüler
taraf›ndan ödenece¤i bildirildi. 

Adalet Bakanl›¤› 19 Haziran günü de mahkumlar›n
beslenmeleri, cezaevine al›nacak eflyalar, yanlar›nda
bulundurabilecekleri giyim eflyalar›na iliflkin ek bir
genelge yay›nlad›. Mahkumlar›n çatal, kafl›k, tabak
gibi eflyalar› bulundurmalar›n› k›s›tlayan genelgeye
göre ders kitab› ve sözlükler hariç, okunduktan sonra
de¤ifltirilmek kayd›yla her hükümlü ve tutuklunun en
fazla 3 kitap bulundurabilece¤i bildirildi. 
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2000 y›l›nda gerçeklefltirilmesi taahhüt edilen ancak
‹çiflleri Bakanl›¤› ile uzlaflman›n sa¤lanmamas›
nedeniyle geciken Terörle Mücadele Yasas›’n›n 16.
maddesindeki de¤iflikli¤e, ‹zleme Kurullar›
oluflturulmas›na ve Ceza ‹nfaz Yarg›çl›¤›’na iliflkin üç
yasa tasar›s› Nisan ay›nda haz›rlanarak Bakanlar
Kurulu’na sunuldu.

TMY’nin 16. Maddesi

Türk, tasar› nedeniyle yapt›¤› aç›klamada 16. madde
de¤iflikli¤inin ölüm oruçlar›n›n b›rak›lmas› için yeterli
olaca¤›n› savundu. Türk, Cumhurbaflkan› Sezer ile
kritik durumdaki eylemcilerin, Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanunu’nun “a¤›r hasta hükümlülerin infaz›n›n
ertelenmesine iliflkin 399. ve Anayasa’n›n 104.
maddeleri çerçevesinde aff› konusunu da
görüfltüklerini ve Sezer’in buna s›cak bakt›¤›n›
aç›klad›. Türk flunlar› söyledi: 

“Bakanlar Kurulu’nda imzaya aç›lan ‹nfaz Hakimli¤i
Yasa Tasar›s› ile cezaevlerindeki bütün uygulamalar›
yarg› denetimine al›nacak. Ceza ‹nfaz Kurumlar›
‹zleme Kurullar› oluflturularak cezaevleri sivil
denetime de aç›k olacak. Bu kurullar istedikleri
zaman cezaevlerine girerek inceleme yapabilecekler.
Cumhurbaflkan› Sezer’in Anayasa’n›n 104. maddesine
göre belirli koflullar› tafl›yan mahkûmlar için af yetkisi
var. Sa¤l›k durumu kötü olanlar› Sezer affedebilir.
Tutuklu ve hükümlüler koridorlarda de¤il, ifl
yurtlar›nda, kütüphanede, spor salonlar›nda bir araya
gelebilecek. Zaten üç kifli bir araya geliyor. Di¤er tek
kiflilik odalarda bulunanlar da havaland›rmada bir
araya gelebiliyor. De¤ifliklik yasalaflt›¤›nda tutuklu ve
hükümlüler haftada bir kez aç›k görüflten
yararlanacak. Yapabilece¤im her fleyi yapm›fl
bulunuyorum. Kimse bu eylemi sürdüren örgütlerle
müzakereye girmemi, pazarl›k yapmam› beklememeli.
Hiç kimsenin ölmemesini diliyorum.”

TMY’nin 16. maddesinin de¤ifltirilmesine iliflkin yasa
tasar›s›, Adalet Komisyonu üyesi Mehmet Ali fiahin’in
yeni düzenlemenin subjektif ve keyfi uygulamalara
yol açabilecek nitelikte oldu¤u, yeni düzenlemenin
koflulsuz olmas› ve huzur bozucu davran›fllar için
genel hükümlere yollama yap›lmas›n›n daha uygun
olaca¤› gerekçesiyle21 muhalif oy kullanmas›na
karfl›n kabul edildi. 

1 May›s günü Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen
yasa, dört ay önce haz›rlanan taslaktan22 farkl›l›klar
gösteriyor ve hükümlülerin bir araya gelebilmelerini
ayr›nt›l› koflullara ba¤l›yor. Tasar›n›n ilk halinden
farkl› olan bu son de¤iflikli¤e karfl› meslek odalar› ve
sivil toplum kurulufllar›ndan tepkiler geldi.23 

TMY’nin 16. maddesindeki de¤ifliklik Cumhurbaflkan›
Ahmet Necdet Sezer taraf›ndan onayland›. Yasa, 5
May›s günü Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e
girdi.

TMY’nin 16. maddesinde yap›lan de¤iflikli¤in
ard›ndan, Adalet Bakanl›¤› 24 May›s günü F tipi
cezaevlerindeki salon, krefl, kütüphane, iflyurtlar› ve
atölyelerden oluflan ortak yaflam alanlar›n›n
kullan›m›na iliflkin bir genelge yay›nlad›. Adalet
Bakan› Hikmet Sami Türk’ün imzas›yla yay›nlanan
genelge ile ortak alanlar›n kullan›lmas› birçok flarta
ba¤land›. 
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21 Mehmet Ali fiahin’in muhalefet flerhi: (Hükümlüler ve TMY’nin 16.
maddesinin son f›kras› gere¤i do¤al olarak tutuklular için getirilen
yeni düzenleme, olumlu olmakla birlikte subjektif ve keyfî
uygulamalara da yol açabilecek niteliktedir. Sosyal ve kültürel
faaliyetlerden istifade etmek için birtak›m koflullar getirilmektedir.
“Güvenlik bak›m›ndan tehlike yaratmad›¤› ölçüde” ve “iyilefltirme ve
e¤itim programlar›n›n amaca ayk›r› sonuçlar verdi¤i belirlenen
hükümlüler yönünden bu uygulamaya son verilir.” Düzenlemeler,
yeni s›k›nt›lara yol açabilir. Bu nedenle getirilecek yeni düzenlemenin
koflulsuz olmas› ve huzur bozucu davran›fllar için genel hükümlere
yollama yap›lmas› daha uygun olurdu. Bu nedenlerle yeni
düzenlemeye muhalifim. 
22 Tasar›n›n ilk hali ise flöyleydi: 

“Bu kurumlardaki (F tipi) hükümlüler, iyilefltirme ve e¤itim (tretman)
programlar›na uygun olarak kurumlardaki ortak yaflam alanlar›nda
e¤itim, spor, rehabilitasyon ve ifl yurdu çal›flmalar› ile di¤er sosyal
faaliyetlere kat›l›rlar. K›nama d›fl›nda disiplin cezas› alan hükümlülere
bu ceza kald›r›l›ncaya kadar aç›k görüfl yapt›r›lmaz. Bu kurumlarda
cezalar›n›n en az üçte birini iyi halle geçiren veya Piflmanl›k
Yasas›’ndan yararlanan hükümlüler, di¤er infaz kurumlar›na
nakledilebilirler” 
23 ‹stanbul Barosu Genel Sekreteri Ali Sayd› 20 Nisan günü yapt›¤›
aç›klamada, 16. maddede yap›lmas› planlanan de¤iflikli¤in,
“izolasyon mant›¤›n› pekifltirdi¤ini” söyledi. Sayd›, “Siyasi tutuklu ve
hükümlüler belli bir davran›fl biçimini kabul etmeleri halinde ortak
yaflam alanlar›na gidebilecek aksi takdirde izolasyon uygulanacak. Bu
mevcut halden daha olumsuz çünkü insanlar›n kiflili¤ini ortadan
kald›rmaya yönelik bir düzenleme. Burada sözü edilen iyilefltirme ve
e¤itim “tretman›” tarif ediyor. Siyasi tutuklu ve hükümlülerin
kendilerinden istenen davran›fl biçimini benimsemeleri halinde
hücreden kurtulaca¤›n›, yoksa hücrede tutulmakla tehdit edildi¤ini
belirtti. Düzenlemeyle, aç›k görüflün siyasi tutuklu ve hükümlülere bir
hak de¤il, bir ödül olarak sunuldu¤unu vurgulayan Sayd›, “Böyle
davran›rsan›z ortak yaflam alanlar›ndan yararlan›rs›n, deniliyor. Bu
tarz yöntemler yeni de¤il. Örne¤in insanlar› itirafç› yapmak içinde
belli vaatlerde bulunuluyor, korkutuluyor. Burada iyilefltirmenin
anlam›n› düflünmek gerekir. Bu ortak alanlar›na, iflliklere,
kütüphaneye, spor salonuna tutuklu ve hükümlüleri kimin götürece¤i
önemli. Cezaevi yönetimi götürecek onlar›. Yani e¤itime olumlu
cevap verenleri, kendisi uygun görürse götürecek. Burada aslolan
gitmek de¤il gidememektir ve gitmek için nelerin istendi¤idir. Yap›lan
bu de¤ifliklik izolasyonu kald›rm›yor bu mant›¤› pekifltiriyor. TMY’n›n
16. maddesinin tamamen kald›r›lmas› gerekir.” dedi. 
‹HD Genel Baflkan› Hüsnü Öndül ve ‹HD Yönetim Kurulu üyeleri, 25
Nisan günü Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk’le görüfltü. ‹HD Ankara
fiubesi önünde toplanan Öndül, ‹HD Yönetim Kurulu üyeleri ve 11
flube baflkan›, daha sonra Adalet Bakanl›¤›’na yürüdüler. Grup,
Güvenpark’ta polisler taraf›ndan durduruldu. Türk’ün görüflme
talebini kabul etmesi üzerine, Öndül ve Yönetim Kurulu üyeleri
bakanl›¤a geçtiler. Öndül, görüflmeden sonra yapt›¤› aç›klamada,
Meclis’e sunulan üç yasa tasar›s› hakk›ndaki görüfllerini Türk’e
anlatt›klar›n› belirterek, cezaevi yönetimlerinin eylem ve ifllemlerinin
yarg› denetimine tabi tutulmas›n›n önemli bir ad›m oldu¤unu söyledi.
Ceza ‹nfaz Kurumlar› ve Tutukevleri ‹zleme Kurullar› Yasa tasar›s› ile
oluflturulacak izleme kurullar›n›n, uzman kurulufllar›n görüflleri
al›narak oluflturulmas› gerekti¤ini bildirdiklerini kaydeden Öndül, 16.
maddenin hem eski hem de yeni biçimine karfl› ç›kt›klar›n› söyledi.
Öndül, “Yeni tasar›yla tutuklu ve hükümlülerin gündüzleri bir arada
bulunma ilkesi koflula ba¤lanmaktad›r. Bu, kötüye kullan›lmaya
elveriflli bir düzenlemedir” dedi.



“Ortak alanlar” yerine “faaliyet ve uygulamalardan”
bahsedilen genelgede, flu flartlar yer ald›: 

“Mahkûmlar›n nerede kalaca¤› ve ortak alanlardan
yararlan›p yararlanmayaca¤›na seçici komisyon karar
verecek. Komisyon cezaevi müdürü, doktor, psikolog,
sosyal hizmet uzman›, ö¤retmen ve baflgardiyandan
oluflacak. Komisyon mahkûmun iflledi¤i suçtan
kültürel düzeyine kadar durumunu inceleyerek onun
tek kiflilik ‘oda’da m›, üç kiflilik ‘oda’da m› kalaca¤›na
karar verecek. Mahkûmu ‘oda’s›nda izleyecek seçici
komisyon, bir rapor haz›rlayacak. Bu rapor
do¤rultusunda mahkûmun kat›labilece¤i faaliyetler
belirlenecek. Arama ve denetlemelerde ortak alanlar
kapat›lacak. Faaliyet program›n›n mahkûm için
durdurulmas› veya iptaline Disiplin Kurulu karar
verecek. Mahkum, kurulun bu karar›na karfl›
mahkemeye baflvurabilecek. Açl›k grevi, firar giriflimi,
boykot, isyan ve do¤al afet gibi hallerde ortak alanlar
kapat›labilecek. Mahkûm, günlük faaliyete zaman›nda
haz›rlanmad›¤› takdirde o günkü hakk›n›, üç kez
isteksiz davrand›¤›nda ise tüm hakk›n› kaybedecek.” 

Adalet Bakanl›¤› Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü
Ali Suat Ertosun, F tipi cezaevlerindeki ortak alanlar›n
kullan›m› amac›yla yay›nlanan genelgenin di¤er
cezaevlerinde de geçerli oldu¤unu aç›klad›. Ertosun,
25 May›s günü yapt›¤› aç›klamada, “mahkumlar›n
kapal› cezaevlerinde çok amaçl› salon, krefl,
kütüphane ile iflyurtlar› ve çal›flma atölyelerinden
yararland›r›lmas›na” iliflkin genelgenin tüm kapal›
cezaevlerine gönderildi¤ini bildirdi. Ertosun, F tipi
cezaevlerinde “ortak alan uygulamalar›ndan” 8 siyasi
mahkum ile 80 çete suçlusu tutuklu ve hükümlünün
yararland›¤›n› aç›klad›. Siyasi mahkûmlar›n “örgüt
bask›s›” nedeniyle ortak alanlardan yararlanmak
istemedi¤ini söyleyen Ali Suat Ertosun “Hollanda ve
Belçika’dan gönderilen e-mail’ler avukatlar ve aileler
arac›l›¤›yla mahkûmlara anlat›l›yor, kuryeler var.
Mahkûmlar da kendi aralar›nda iletiflim kurmaya
çal›fl›yor.” dedi. 

Konuyla ilgili T‹HV’in yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda
”Tecriti yasallaflt›ran Terörle Mücadele Yasas›’n›n 16.
maddesinin kald›r›lmas› gerekirken, yap›lan
de¤ifliklikle tecrit kal›c›, hak ve özgürlükler ise
idarenin iradesine ve keyfiyetine ba¤l› k›l›nm›flt›r”
denildi.

‹HD Genel Baflkan› Hüsnü Öndül ise flunlar› söyledi: 

“Biz, Adalet Bakanl›¤›’na cezaevlerinde oluflturulacak
izleme kurullar› yasa tasar›s›yla ilgili düflüncelerimizi
aç›klam›flt›k. ‹zleme kurullar› fikrini destekliyoruz.
Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk, bu yasa tasar›s›n›
haz›rlarken zaten sivil toplum örgütlerinin
denetiminden de¤il, sivil toplum denetiminden
bahsediyordu. Yani cezaevlerinde bireylerin denetimi
söz konusu. Biz izleme kurullar›n›n; sivil toplum
örgütlerinden, insan haklar› kurum ve kurulufllar›ndan,
tabip odalar›ndan ve barolardan önerdi¤imiz
isimlerden oluflmas›n› talep ettik. Tasar›ya göre, sivil

toplum örgütlerinin önerileri al›nacak ancak, bu
önerilen isimler Adalet Komisyonu taraf›ndan
de¤erlendirilecek. ‹zleme kurullar› bu yönüyle
eksiktir. Bir de kamu kurumu niteli¤indeki meslek
kurulufllar›n›n görüflleri al›n›yor. Bizler ise kamu
kuruluflu niteli¤indeki kurumlar de¤iliz. Tasar› bu
haliyle de amac› karfl›lam›yor.” 

‹stanbul Barosu Genel Sekreteri Ali Sayd› da, izleme
kurullar›nda baro temsilcilerinin bulunmayaca¤›n›
hat›rlatarak, “‹hlali yapanla izleyen ayn›. Kim kimi
denetleyecek. Söz konusu durumda, hak ihlallerinin
önüne geçilemeyecektir.” dedi. 

TMY’nin tümüyle ortadan kald›r›lmas› gerekti¤ini
belirten Ankara Tabip Odas› (ATO) Genel Sekreteri
Tufan Kaan, 16. maddede yap›lan de¤iflikli¤in tecridi
kald›rmak yerine daha da pekifltirdi¤ini söyledi. Kaan,
“Tasar›yla cezaevleri izleme komisyonlar› adeta
emekli cemiyetleri birli¤ine dönüfltürüldü. ‹zleme
kurullar›nda ba¤›ms›z örgütler yer alm›yor. Devletin
resmi ideolojisinin etkiledi¤i bir izleme kurullar›
oluflturuluyor. Bu da ba¤›ms›z denetimin olamayaca¤›
anlam›na gelir. Cezaevlerinde yaflanan sorunlar›n
öncelikli muhataplar›ndan biri de hekimlerdir. Bizi bu
kurullar içine almamalar›, denetimimizi
istemediklerinin göstergesidir.” dedi. 

Mazlumder Genel Baflkan› Y›lmaz Ensaro¤lu ise insan
haklar› dernekleri, sivil toplum örgütleri ve barolar›n
izleme kurullar›n›n d›fl›nda tutulmaya çal›fl›ld›¤›n›
belirterek “Bu kurumlar, devlet bünyesinde
oluflturulan il ve ilçe insan haklar› kurullar›na dahi
ça¤›r›lmad›lar. ‹nsan haklar› ihlallerini izleyen
kurullar, insan haklar›n› ihlal edenler taraf›ndan
oluflturuluyor. ‹hlalcileri toplay›p insan haklar›
kurullar› oluflturuyorsunuz. Yaflan›lan hak ihlallerinin
üzeri örtülmek isteniyor. Cezaevleriyle ilgili de böyle
bir sürece tan›k olaca¤›z.” dedi. 

Mazlumder, E¤itim Bir Sendikas›, ‹lke E¤itim Kültür ve
Dayan›flma Derne¤i, Mahrumlar ‹çin Ekonomik ve
Kültürel Dayan›flma Vakf›, Baflkent Kad›n Platformu ve
Adaleti Savunanlar Derne¤i taraf›ndan 3 May›s günü
yap›lan aç›klamada da, Terörle Mücadele Yasas›’n›n
16. maddesinde yap›lan de¤iflikli¤in yeterli olmad›¤›
belirtilerek F tipi cezaevlerinde tecridin kald›r›lmas› ve
Adalet Bakanl›¤›’n›n görüflmeleri derhal bafllatmas›
gerekti¤i vurguland›. TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme
Komisyonu’nun 3 May›s günü yap›lan toplant›s›nda
konuflan Komisyon Baflkan› Hüseyin Akgül de,
Cezaevi Alt Komisyonu üyelerinin 2 May›s günü
Kand›ra, Tekirda¤ ve Edirne cezaevlerini gezdi¤ini
bildirdi. Akgül, “Terörle Mücadele Yasas›’n›n 16.
maddesi, onlar›n ziyaretinden bir gün önce de¤iflmiflti.
Bu de¤iflikli¤in cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler
taraf›ndan nas›l karfl›land›¤›n›, ölüm oruçlar›n›n sona
erdirilmesi için olumlu sonuç olup olmad›¤›n› merak
ediyorduk. Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler,
ölüm oruçlar›n›n sona erdirilmesi için 16. maddede
yap›lan de¤iflikli¤i yeterli bulmam›flt›r. Bunu zaten
Adalet Bakan› da ifade ediyordu.” dedi. 
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‹nfaz Hakimli¤i ve Cezaevi ‹zleme Kurullar›

‹nfaz Hakimli¤i ve Cezaevi ‹zleme Kurullar›’na iliflkin
yasa tasar›lar› ise 2 May›s günü Meclis Adalet
Komisyonu’nda benimsendi. Adalet Bakan› Hikmet
Sami Türk, komisyonda yapt›¤› konuflmada, yasalar›n
cezaevlerini uluslararas› standartlara uygun hale
getirece¤ini öne sürerek “Açl›k grevi ve ölüm orucu
eylemlerini sürdürenlerin gerekçelerinden bir bölümü,
cezaevleri ile ilgilidir. Dolay›s›yla bu yasalar ç›kt›¤›
zaman cezaevleri ile ilgili gerekçelerin hiçbir hakl›
yan› kalmayacakt›r” dedi. Ceza ‹nfaz Kurumlar› ve
Tutukevleri ‹flyurtlar› Kurumu Yasas›’nda de¤ifliklik
yap›lmas›na iliflkin yasa tasar›s›n›n Meclis Genel
Kurulu’nda görüflülmesine 3 May›s günü baflland›.
Genel Kurul’da konuflan Adalet Bakan› Hikmet Sami
Türk, F tipi cezaevlerinde mahkumlar›n, üç kiflilik
“oda”larda kalmas›n›n ve tek kiflilik “oda”larda kalan
mahkumlar›n da üçer üçer ayn› havaland›rmay›
paylaflmas›n›n tecrit olmad›¤›n› iddia etti. 

‹nfaz Hâkimli¤i Yasas›, 16 May›s günü Meclis Genel
Kurulu’nda kabul edildi ve 23 May›s günü Resmi
Gazete’de yay›mland›. Yasa uyar›nca, infaz
hâkimliklerinin görevleri flöyle: 

“Hükümlü ve tutuklular›n ceza infaz kurumlar› ve
tutukevlerine kabul edilmeleri, yerlefltirilmeleri,
bar›nd›r›lmalar›, ›s›t›lmalar› ve giydirilmeleri,
beslenmeleri, temizliklerinin sa¤lanmas›, bedensel ve
ruhsal sa¤l›klar›n›n korunmas› amac›yla muayene ve
tedavilerinin yapt›r›lmas›, d›flar›yla iliflkileri,
çal›flt›r›lmalar› gibi ifllem veya faaliyetlere iliflkin
flikâyetleri incelemek ve karara ba¤lamak.
Hükümlülerin cezalar›n›n infaz›, müflahedeye tâbi
tutulmalar›, aç›k cezaevlerine ayr›lmalar›, izin, sevk,
nakil ve tahliyeleri; tutuklular›n sevk ve tahliyeleri gibi
ifllem veya faaliyetlere iliflkin flikâyetleri incelemek ve
karara ba¤lamak. Hükümlü ve tutuklular hakk›nda
al›nan disiplin tedbirleri ve verilen disiplin cezalar›n›n
kanun, tüzük veya yönetmelik hükümleri ile
genelgelere ayk›r› oldu¤u iddias›yla yap›lan flikâyetleri
incelemek ve karara ba¤lamak. Ceza infaz kurumlar›
ve tutukevleri izleme kurullar›n›n kendi yetki
alanlar›na giren ceza infaz kurumlar› ve
tutukevlerindeki tespitleri ile ilgili olarak düzenleyip
intikal ettirdikleri raporlar› inceleyerek, varsa flikâyet
niteli¤indeki konular hakk›nda karar vermek.” 

Hükümetin “cezaevlerini sivil denetime açma”
iddias›yla gündeme getirdi¤i “Ceza ‹nfaz Kurumlar› ve
Tutukevleri ‹zleme Kurullar› Yasas›”, 15 Haziran günü
Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. 

Yasa uyar›nca, yarg› alan›nda cezaevi bulunan
adliyelerde bir izleme kurulu oluflturulacak. Yasaya
göre izleme kurullar›n›n görevleri flöyle belirlendi: 

“MADDE 6.- ‹zleme kurullar›n›n görevleri flunlard›r:

1. Ceza infaz kurumlar› ve tutukevlerindeki infaz ve
›slah uygulamalar›na iliflkin ifllem ve faaliyetleri

yerinde görmek, incelemek, yönetici ve görevlilerden
bilgi almak, hükümlü ve tutuklular› dinlemek.

2. Ceza infaz kurumlar› ve tutukevlerinde infaz ve
›slah, hükümlü ve tutuklular›n sa¤l›k ve yaflam
koflullar›, iç güvenlik, sevk ve nakil ifllemleri ile ilgili
olarak gördükleri aksakl›k ve eksiklikleri yetkili
mercilere bildirmek.

3. Ceza infaz kurumlar› ve tutukevleri ile ilgili
tespitlerini ve ald›klar› bilgileri de¤erlendirerek en az
üç ayda bir rapor düzenlemek, raporun birer örne¤ini
Adalet Bakanl›¤›na, izleme kurulunun bulundu¤u
yarg› çevresindeki infaz hakimli¤i ile Cumhuriyet
baflsavc›l›¤›na, gerekti¤inde ayr›ca Türkiye Büyük
Millet Meclisi ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu
Baflkanl›¤›na göndermek.

4. Kanunlarla verilen di¤er görevleri yapmak.”

Yasa, insan haklar› örgütlerinin, derneklerin, meslek
birliklerinin ve tutuklu yak›nlar›n›n izleme
kurullar›nda yer almas›na olanak tan›m›yor. 

Ceza ‹nfaz Kurumlar› ve Tutukevleri ‹zleme Kurullar›
Kanunu’na dayan›larak haz›rlanan yönetmeli¤e göre,
izleme kurullar›, bulundu¤u yarg› çevresinde cezaevi
olan her Adalet Komisyonu’nca kurulacak. ‹zleme
Kurulu baflkanla birlikte befl üyeden oluflacak.
Yönetmeli¤e göre, kurul görev alan›na giren cezaevini
en az iki ayda bir olmak üzere, gerekli gördü¤ü her
zaman ziyaret edebilecek. Ziyaretler savc›l›¤a
bildirilecek. ‹zleme Kurulu, hükümlü ve tutuklularla
yaln›z görüflebilece¤i gibi, kurul iste¤i takdirde kurum
görevlileri de görüflmelerde haz›r bulunacaklar.
‹zleme kurullar› kurumla ilgili tespitlerini ve ald›¤›
bilgileri de¤erlendirerek en az üç ayda bir olmak
üzere rapor düzenleyecek. Raporlar, Adalet
Bakanl›¤›’na, ilgili savc›l›¤a ve bir flikayet konusunu
bulundu¤u takdirde ilgili infaz hakimli¤ine,
gerekti¤inde ayr›ca TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme
Komisyonu’na gönderecek.

Kas›m ay›nda yap›lan bir aç›klamayla Adalet
Bakanl›¤›’n›n F tipi cezaevleri baflta olmak üzere tüm
cezaevlerini sivil denetime açarak hak ihlallerini sona
erdirme iddias›yla ç›kard›¤›, cezaevlerinde ‘izleme
kurullar›’ oluflturulmas›n› öngören yasan›n iki buçuk
ayd›r uygulamaya konulmad›¤› bildirildi. 

Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk yapt›¤› aç›klamada,
yasan›n kabul edilmesinin (14 Haziran 2001)
üzerinden 4, yönetmeli¤in yay›nlanmas›n›n üzerinden
(7 A¤ustos 2001) de iki buçuk ay geçmesine karfl›n
adliyelerde bu yönde hiçbir çaba gösterilmedi¤ini,
varsa da genelgeye ra¤men bu konuda bakanl›¤a
hiçbir bilgi verilmedi¤ini aç›klad›. Bunun üzerine,
konuyla ilgili yeni bir genelge yay›mland› ve
kurullar›n oluflturulmas› için ivedilikle çal›flmalara
bafllanmas› istendi. 

Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan bir genelge ile
siyasi mahkumlar›n aç›k görüfl yapabilece¤i yak›nlar›,
efl ve 0-10 yafllar›ndaki çocuklar› ile s›n›rland›r›ld›.
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Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan 16 Haziran günü yap›lan
aç›klamada, “12 Nisan 1991 tarihli 3713 say›l›
Terörle Mücadele Yasas›’n›n 16. maddesinin 2 ve 3.
f›kralar›nda 4666 say›l› kanunla yap›lan de¤ifliklik
uyar›nca ç›kar›lan 15 Haziran 2001 tarihli genelgeyle
bundan böyle; 3713 say›l› Terörle Mücadele Yasas›’na
tabi olan tutuklu veya hükümlü olanlara k›nama
d›fl›nda disiplin cezas› almad›kça ayda bir defa efl ve
0-10 yafl grubu çocuklar› ile aç›k görüfl yapma imkân›
sa¤lanm›flt›r.” denildi. 

Bu nedenle siyasi mahkumlar, 10 yafl›ndan büyük
çocuklar› ile anne, baba, kardefl, amca, hala, day›,
ye¤en, büyükanne ve büyükbaba gibi yak›nlar›yla aç›k
görüfl yapamayacak.

Ceza ‹nfaz Kurumlar› ve Tutukevlerinde Hükümlü ve
Tutuklular›n D›flar›daki Yak›nlar›yla Telefonla
Görüflmeleri Hakk›nda Yönetmelik

“Ceza ‹nfaz Kurumlar› ve Tutukevlerinde Hükümlü ve
Tutuklular›n D›flar›daki Yak›nlar›yla Telefonla
Görüflmeleri Hakk›nda Yönetmelik” 23 Haziran günü
Resmi Gazete’de yay›nland›. Mahkûmlar, hangi
yak›nlar›yla telefon görüflmesi yapmak istiyorlarsa bir
ay içerisinde o kiflilerle olan akrabal›k derecelerini,
telefon numaralar›n› ve aç›k adreslerini, belgeleriyle
cezaevi yönetimine bildirecek, önceden bildirilmeyen
kiflilerle telefon görüflmesine izin verilmeyecek.
Mahkûmlar›n telefonla konuflma gün ve saatleri,
cezaevi yönetimi taraf›ndan belirlenecek.
Yönetmelikte, telefon etme olana¤›ndan yararlanacak
mahkumlar›n k›nama d›fl›nda disiplin cezas›
bulunmamas› koflulu getirildi.

6.3.2. Ölüm oruçlar› ile ilgili düzenlemeler

Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n, “ölüm orucundaki mahkumlara
t›bbi etik kurallar› uyar›nca müdahale edilmesi”
yolundaki tavsiye karar›, 1 Nisan günü Meclis, Adalet
ve ‹çiflleri Bakanl›klar›na gönderildi. Daha sonra
‹çiflleri, Adalet ve Sa¤l›k Bakanl›klar› müsteflarlar› ve
ilgili genel müdürlerin 16 Nisan günü ölüm oruçlar›n›
nedeniyle Adalet Bakanl›¤›’nda yapt›¤› toplant›da,
kritik noktaya gelen ve organ ölümü bafllayan tutuklu
ve hükümlülere müdahale edilmesine iliflkin tavsiye
karar› al›nd›. Karar›n Adalet Bakanl›¤›’nca
onaylanmas› durumunda, organ ölümü bafllayan
tutuklu ve hükümlülere müdahale edilece¤i belirtildi.

TTB, ölüm orucundaki mahkumlara “zorla t›bbi
müdahale” konusundaki tart›flmas›na tepki gösterdi.
TTB taraf›ndan 17 Nisan günü yap›lan aç›klamada,
zorla müdahale s›ras›nda yaflanacak ölümlerin
sorumlulu¤unun hekimlerde olmayaca¤› belirtildi.
Aç›klamada, zorla müdahale konusunda flu
de¤erlendirme yap›ld›: “Hekimler ölüm orucunun
özendirilmesine yönelik tutum içinde olamazlar.
Hekimlerin amac›, zorla beslenme giriflimiyle karfl›
karfl›ya kalma ihtimali yüksek olan kiflilerin t›bbi
giriflimler yoluyla bask›ya maruz kalmas›n›
engellemektir. Bilinci aç›k olan bir açl›k grevcisinin

zorla beslenmesi uluslararas› hekimlik de¤erlerine
ayk›r›d›r. Bilinci kapanan bir kifliye karfl› hekimlerin
do¤al davran›fl› onu yaflama döndürecek giriflimlere
acil olarak bafllamakt›r.” 

Adalet Bakanl›¤›, ölüm orucundaki mahkumlar›n
hastanelerde ayr› odalarda tutulmas›n› isteyen bir
genelge yay›nlad›. 13 Nisan günü yay›nlanan
genelgede flöyle denildi: “…cezaevlerinde bar›nd›r›lan
ve halen devam eden ölüm orucu eylemleri sebebiyle
hastanelerde kontrol alt›nda tutulan terör suçlular›n›n
birbirleriyle temaslar› halinde olmalar› ve ço¤unlukla
hastanelerde ayn› mahkûm ko¤uflunda
bulundurulmalar› sebebiyle, örgütten ayr›larak
eylemine son vermek ve tedaviyi kabul etmek
isteyenlerin örgütsel bask› nedeniyle eylemlerine
devam etmek zorunda kald›klar›’ anlafl›lm›flt›r. Bu
nedenle; ölüm oruçlar› sebebiyle hastanede bulunan
tutuklu ve hükümlülerin mümkün oldu¤unca ayr›
odalarda kalmalar›n›n sa¤lanmas› ve birbiriyle
temaslar›n›n kesilmesi önemle rica olunur.” 

Genelge 22 Nisan günü uygulamaya konuldu. Ankara
Hastanesi’nde 12 tutuklu ve hükümlünün tek kiflilik
odalara al›nd›¤› bildirildi. ATO Baflkan› Ümit Erkol,
uygulaman›n sak›ncalar› oldu¤unu belirterek her an
ani ölüm tehlikesi alt›ndaki mahkumlar›n sürekli
gözetim alt›nda tutulmas› gerekti¤ini bildirdi. 

Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk, Ankara ve
‹stanbul’da iki hastanenin mahkumlar›n tedavisine
ayr›ld›¤›n› aç›klad›. Türk, 18 Nisan günü yapt›¤›
aç›klamada, “Eylemcilerden durumu kritikleflenler
hastanelere kald›r›l›yor. Ankara ve ‹stanbul’da iki
hastane bu ifl için ayr›ld›, bunlar› bir haftada hizmete
sokaca¤›z. Zorla tedavi yok, tedaviyi kabul edenlere
hizmet verilecek.” dedi.

Öte yandan tutuklu yak›nlar›n›n hastenelerde bulunan
yak›nlar›n› ziyaret etmesi ve yanlar›nda refakatçi
olarak kalmalar›, 11 Nisan günü Adalet Bakanl›¤›’n›n
cumhuriyet savc›l›klar›na gönderdi¤i genelgeye
ra¤men savc›l›klar taraf›ndan fiili uygulamalarla
engellendi. Numune Hastanesi’nde bulunan Bülent
Öner’in amcas› Murat Öner, sürekli baflvurmas›na
karfl›n Ankara Cumhuriyet Savc›s› Bekir Selçuk’un
kendisine izin vermedi¤ini söyledi. Refakatçilerin
geceleri jandarmalar taraf›ndan hastaneden ç›kar›ld›¤›,
oturacak ya da yatacak yer sa¤lanmad›¤› bildirildi.
ATO Baflkan› Ümit Erkol ise “Hastanelerde yeterli
say›da personel yok. Özellikle tek kiflilik odalarda ve
yo¤un bak›m ünitesinde kalanlar için refakatçi olmas›
çok önemli. Ölüm orucunda bulunan tutuklular›n en
küçük bir fiziksel aktivitede bulunmas›, enerji
harcamas› tehlikelidir.” dedi.

Bunun yan›s›ra ölüm orucundaki mahkumlar›
hastanede ziyaret etmek isteyen yak›nlar›n›n kol ve
parmaklar›na damga vurulmas› uygulamalar› gündeme
geldi. Ölüm orucunu sürdüren a¤abeyinin efli Oya
Açan’› ziyaret için Bayrampafla Devlet Hastanesi’ne
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giden Serpil Damar adl› tutuklu yak›n›, kollar›na üç ve
parma¤›na bir damga vuruldu¤unu bildirdi. Oya
Açan’la 15 dakika görüflebildi¤ini belirten Serpil
Damar, “Güvenlik gerekçesiyle damga vuruldu¤unu
söylüyorlar. Ama ç›k›flta kollar›m›za bakmad›lar bile.
Arada iki cam ve tel örgü var. Yüzünü bile do¤ru
dürüst göremiyoruz” dedi.

Baz› F tipi cezaevlerinde ve baz› hastanelerde
bulunan mahkumlar›n TTB üyesi doktorlar taraf›ndan
muayene edilmelerine de izin verilmedi, avukatlar›n
da ölüm orucunda olan müvekkileriyle görüflmeleri
engellendi. 

Edirne F Tipi, Kocaeli F Tipi, Kartal Özel Tip ve
Gebze cezaevlerinde, Bak›rköy Kad›n ve Çocuk
Tutukevi’nde, ‹stanbul fiiflli Etfal ve ‹zmir Atatürk
E¤itim Hastanesi’nde TTB üyesi doktorlar›n
mahkumlar›n sa¤l›k kontrollerini yapmalar›na Sa¤l›k
Bakanl›¤› taraf›ndan izin verilirken, Ankara Sincan F
Tipi ve Tekirda¤ F Tipi cezaevlerinde izin verilmedi.
Ankara Numune ve Ankara Hastane’lerine kald›r›lan
mahkumlar›n ise TTB üyesi doktorlar taraf›ndan sa¤l›k
kontrollerinin yap›ld›¤› bildirildi. 

‹TO Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Taner Gören,
Bayrampafla Cezaevi’nde ölüm orucu ve açl›k
grevindeki mahkumlar› muayene için Sa¤l›k
Bakanl›¤›’na yapt›klar› baflvuruya uzun süredir yan›t
alamad›klar›n› söyledi. Her muayene için Sa¤l›k
Müdürlü¤ü arac›l›¤›yla Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan izin
al›nd›¤›n› belirten Prof. Dr. Taner Gören, ‹stanbul’da
düzenli olarak yürütülen muayeneleri 16 Mart
gününden bu yana yapamad›klar›n›, mahkumlar›n da
tabip odas› d›fl›ndaki doktorlara muayene olmad›¤›n›
vurgulad›. Gören, Bayrampafla Cezaevi’nde bilinci
aç›k olan mahkumlar›n muayene olmad›¤›n›,
baflvurudan sonuç alamad›klar› için hastalara
‘“ulaflamad›klar›n›” kaydetti. ‹TO’nun ölüm orucunda
bulunan mahkumlar› muayene etmek için oluflturdu¤u
heyette yer alan Doç. Dr. Hulki Forta ise Bayrampafla
Devlet Hastanesi’ne durumu a¤›rlaflt›¤› için sevk
edilen 23 mahkumda afl›r› kilo kayb› ve nörolojik
sorunlar yafland›¤›n› söyledi. 

ATO Baflkan› Ümit Erkol da hastanelerdeki tutuklu ve
hükümlülerin tamam›n›n yata¤a zincirle ba¤l›
oldu¤unu belirterek “Bir k›sm› çifli ve kakas›n› alt›na
kaç›r›yor. Yeterli refakatçi olmad›¤› için kirli ve ›slak
ortamda kalabiliyorlar. Personel yetersizli¤i var” dedi.
Erkol, refakatçi bulundurulmas›n›n öneminin Adalet
ve Sa¤l›k bakanl›klar›na bildirildi¤ini, ancak bir yan›t
al›namad›¤›n› bildirdi. Mahkumlar›n yata¤a ba¤›ml›
hale gelmelerine karfl›n normal kliniklerde
yat›r›ld›¤›na dikkat çeken Erkol flunlar› söyledi:
“Yata¤a ba¤l› olduklar› için dolayl› olarak açl›k
grevine ba¤l›, as›l yata¤a ba¤l› olmaktan kaynaklanan
baz› hastal›klarla yüz yüze gelmeye bafllad›lar.
Yaralar›n aç›lmas› söz konusu. Aral›klarla yataktan
kald›r›l›p yürütülmeleri, pozisyonlar›n›n de¤ifltirilmesi
gerekiyor. Refakatçi al›nmadan bunun de¤ifltirilmesi

mümkün gözükmüyor ya da personel takviyesi
yap›lmas› gerekiyor. Bir an önce de zincirlerin
kald›r›lmas› gerekiyor.” 

T‹HV de, yata¤a ba¤›ml› mahkumlar için Ankara
Hastanesi’ne 34 haval› yatak gönderdi. Ancak yataklar
do¤rudan hastaneye al›nmad›. Tutuklu ve hükümlü
yak›nlar›n›n verdi¤i dilekçe ve servis doktorlar›n›n
verdi¤i izinle yataklar›n hastalara ulaflmas›
sa¤lanabildi. 

‹TO Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Hulki Forta, Açl›k
Grevleri Gözlem ve Muayene Komisyonu üyesi Prof.
Dr. Huri Özdo¤an, Doç. Dr. Beyza Çelenligil ve ‹TO
bas›n sözcüsü Dr. R›fat Yücel, 25 Nisan günü
düzenledikleri bas›n toplant›s›nda, tutuklu ve
hükümlülerin, politikac›lar›n ve bas›n kurulufllar›n›n
etkisiyle B1 vitamini almay› b›rakt›klar›n› belirterek,
bunun “yaflasalar bile sakatl›k olas›l›¤›n› art›rd›¤›n›”
bildirdiler. ATO Baflkan› Ümit Erkol ise yapt›¤›
aç›klamada, bugün ölüm orucu b›rak›lsa bile
ölümlerin sürece¤ine dikkat çekti. 

Taksim’de 10 Eylül günü gerçekleflen intihar
sald›r›s›yla cezaevleri sorunu aras›nda iliflki kuran
Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk, açl›k grevi ve ölüm
orucu yapanlar›n cezaland›r›lmas› için ayr› bir yasa
tasla¤› haz›rland›¤›n› duyurdu. Türk, 12 Eylül günü
yapt›¤› aç›klamada Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan
yeni yasa tasla¤›yla cezaevlerinde açl›k grevi ve ölüm
orucu eylemi düzenlenmesi ile bu eylemlerin teflvik
edilmesinin ayr› bir suç olarak düzenlenece¤ini
aç›klad›. Bu yasayla insan hayat›n›n kurtar›lmas› için
açl›k grevi ve ölüm orucunda bulunanlara t›bbi
müdahalede bulunulmas›n›n da zorunlu hale
getirilece¤ini anlatan Türk, Alman ‹nfaz Kanunu’ndaki
benzer maddeleri örnek gösterdi.

Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n haz›rlad›¤› “T›bbi Hizmetlerin
Kötü Uygulamas›ndan Do¤an Sorumluluk Yasa
Tasar›s›”na (Malpraktis) göre hasta, bilinci
yerindeyken t›bbi müdahaleye izin vermedi¤i halde
hayati tehlikesi söz konusu ise izin vermedi¤ine dair
yaz›l› beyanda bulunacak. Doktor, hastan›n izin
veremedi¤i durumlarda en az bir flahitle birlikte
düzenlenecek bir tutanak ile durum tespiti yaparak
hasta dosyas›na iflleyecek ve hastan›n izin vermedi¤i
müdahale d›fl›ndaki t›bbi hizmetlere devam edecek.
Açl›k grevi yapan veya ölüm orucu tutan kiflinin,
sa¤l›kl› karar veremeyecek duruma gelmesi veya
komaya girmesi durumlar›nda ise hekim, hastas›n›n
menfaatine oldu¤una inand›¤› t›bbi hizmeti vermek
yetkisine sahip olacak. 

‹çiflleri Bakan› Rüfltü Kaz›m Yücelen, 11 Eylül günü
yapt›¤› aç›klamada, “bundan sonra ölüm orucu
eylemine müsamaha gösterilmeyece¤ini” söyledi.
‹stanbul Taksim’de düzenlenen intihar sald›r›s›
üzerine Suriye’ye yapt›¤› ziyareti yar›da keserek
Türkiye’ye dönen Yücelen, ‹stanbul Atatürk
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Havaliman›’nda bir bas›n toplant›s› düzenledi.
Yücelen, “Hoflgörünün ifle yarayaca¤›n› düflünmüfltük.
3 ayd›r müsamahal› idik. Akl› selimin galip gelece¤ini
düflündük. Ama art›k bu karar›m›zdan döndük,
bundan böyle müsamaha ve hoflgörü olmayacak.
Yasad›fl› eylem yapanlar›n ailelerine son ça¤r›da
bulunmak istiyorum. Bu aileler bize yard›mc› olmal›.
Eylem yapanlar eylemlerine son vermeli. Bu tür ac›
veren olaylar›n oluflmamas› için özellikle ölüm
orucuna yatanlar› ve bunlar›n ailelerini bizimle
iflbirli¤ine davet ediyorum. Bunlar› teflvik edenler, bu
ifle zorlayanlar duysunlar ki devletimiz bundan böyle
bunlara müsamahal› olmayacak. Müdahale edilmesi
gerekirse müdahale edilecek.” dedi. 

“Mahkumlar› açl›k grevi ve ölüm orucuna teflvik
edenlere hapis cezas› verilmesine, eylemcilere de
‘zorla müdahale’ edilmesine” olanak sa¤layan yasa
tasar›s› TBMM Adalet Komisyonu’nda 15 Kas›m günü
kabul edildi. Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan
“TCY ile Hapishane ve Tevkifhanelerin ‹daresi
Hakk›nda Kanun’da De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair
Yasa” tasar›s›nda, cezaevlerine silah, patlay›c› madde,
kesici-delici alet, zehirli gaz, uyuflturucu madde, cep
telefonu, telsiz sokanlar ile bunlar› cezaevinde
bulunduranlara 2 y›ldan 5 y›la kadar hapis cezas›
verilmesi öngörülüyor. Yeni düzenlemeye göre, görev
ve s›fat› ne olursa olsun, cezaevlerine giren herkes
duyarl› kap›dan geçecek. Gerekli görüldü¤ünde üstleri
elle de aranacak. Avukatlar›n, “savunmaya iliflkin
oldu¤unu” yaz›l› olarak bildirdi¤i belge ve dosyalar
aranmayacak. Ancak, flüphe halinde hâkimin,
gecikmesinde sak›nca bulunan durumlarda da
cumhuriyet savc›s›n›n karar›yla avukatlar da aranacak. 

Ankara, Antalya, ‹stanbul ve ‹zmir Baro Baflkanlar›, 29
Kas›m günü ‹stanbul’da düzenledikleri bas›n
toplant›s›nda yasa tasar›s› hakk›nda görüfllerini
aç›klad›lar. Bas›n toplant›s›nda konuflan ‹stanbul Baro
Baflkan› Yücel Sayman, yasa tasar›s›n›n Adalet, Sa¤l›k
ve ‹çiflleri Bakanl›klar› aras›nda imzalanan Üçlü
Protokol uygulamas›na zemin haz›rlad›¤›na dikkat
çekti. Yücel Sayman flunlar› söyledi: 

“Tasar› avukatlara, Avukatl›k Yasas›’n›n 36.
maddesine ayk›r› biçimde ve meslek onuruyla
ba¤daflmayan bir yükümlülük getirmekte, müvekkilini
ilgilendiren ya da ona verece¤i belge ve dosyalar›
listeleyerek, yaz›l› biçimde cezaevi idaresine
vermesini öngörmektedir. Bu uygulama bu haliyle
dahi, savunma hakk›na tehdittir, kabul edilemez.
Adalet Bakanl›¤›, F tipi cezaevi mimarisinde,
yap›s›nda, güvenli¤inde, hiçbir de¤iflikli¤i
getirmeksizin üçer kiflinin kald›¤›, yan yana üç odan›n
kap›s›n› açarak, dokuz kiflinin o birim içinde bir arada
olabilmelerine, belirli saatlerde var olan ortak
mekanlardan yararlanmalar›n› sa¤las›n, sa¤layaca¤›n›
aç›klas›n. Açl›k grevindekiler ile ölüm orucundakiler,
bu uygulamay› tecridi sona erdirme iradesi olarak
görsünler, kabul etsinler. Açl›k grevini, ölüm orucunu

sona erdirsinler, sona erdireceklerini aç›klas›nlar.” 

Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk, Kas›m ay› bafl›nda
yapt›¤› bir aç›klama ile ‘L tipi’ cezaevi projesini
gündeme getirdi. Bu tip cezaevlerinde hükümlüler
gece tek kiflilik, gündüz ise yedifler kiflilik hücrelerde
tutulacak. Bakan Türk, bakanl›¤›n›n flimdi de L tipi
cezaevi projesini gündeme getirdi¤ini ve ilk
uygulamas›n›n 250 kifli kapasiteyle Rize’de
gerçeklefltirilece¤ini ifade etti. 

6.3.3. Meclis ‹nsan Haklar› Komisyonu Cezaevleri Alt
Komisyonu Çal›flmalar›

Meclis ‹nsan Haklar› Komisyonu Cezaevleri Alt
Komisyonu’nun “19 Aral›k 2000 cezaevi operasyonu
ve sevkler” konusundaki raporu yaklafl›k befl ay sonra
haz›rland›. 4 Ocak günü kurulan alt komisyon,
Sincan, Kand›ra, Edirne F tipi cezaevlerinde üçer kez,
Tekirda¤ F Tipi Cezaevi’nde de bir kez inceleme
yapt›. ‹ki mahkuma, F tipi cezaevine nakil s›ras›nda
copla tecavüz edildi¤i bildirilen raporda, görüflülen
tutuklu ve hükümlülerin, cezaevlerinden ç›kar›l›fllar›,
hastaneye götürülüflleri ve F tipi cezaevlerine giriflleri
s›ras›nda “fliddete maruz kald›klar›na” iliflkin
ifadelerine yer verildi. Raporda, Kocaeli F Tipi
Cezaevi’ne giriflleri s›ras›nda copla tecavüze
u¤rad›klar›na iliflkin flikayette bulunan mahkumlar›n
baflvurusu üzerine, Adli T›p incelemesi yap›ld›¤›,
savc›l›¤›n soruflturma bafllatt›¤› belirtildi. Raporda,
mahkumlar›n, F tipi cezaevlerine al›nd›ktan sonra,
özellikle jandarma taraf›ndan tekme tokat ve coplarla
dövüldüklerini belirttikleri ifade edildi.

Komisyon raporu, 17 May›s günü de¤erlendirildi.
Raporda, ölen mahkûm ve görevlilere iliflkin otopsi
raporlar›n›n gelmedi¤i, bu nedenle raporun
cezaevlerinde yap›lan görüflme, gözlem ve ‹çiflleri
Bakanl›¤›’n›n video görüntülerine dayand›¤›
vurguland›. Raporda, tutuklu ve hükümlülerin nakiller
s›ras›nda kötü muamele, iflkence ve tecavüz
iddias›nda bulunduklar› belirtilerek, “Tek kiflilik ve üç
kiflilik odalarda bulunan tutuklu ve hükümlülerden
görüflülen kifliler operasyon ve sonras› nakillerde kötü
muamele gördüklerini, Kand›ra Cezaevi’nde bulunan
üç mahkûm ise kendilerine cop ile tecavüz edildi¤ini
iddia etmifllerdir” denildi. 

Mahkumlar›n ço¤unun vücutlar›nda s›yr›k ve yaralar
göründü¤ü bildirilen raporda, bir mahkûmun
vücudunda kurflun yaras› bulundu¤u, baz›
mahkûmlarda da nakil s›ras›nda tak›lan kelepçelerden
kaynaklanan izler oldu¤u kaydedildi. Edirne F Tipi
Cezaevi’nde görüflülen bir tutuklunun operasyon
s›ras›nda Ali Atefl, Mustafa Y›lmaz ve Cengiz
Çal›koparan adl› mahkumlar›n vurularak
öldürüldü¤ünü, bir baflka mahkum da mazgal
deli¤inden ko¤uflun tarand›¤›n› söyledi¤i ifade edildi. 

Raporun sonuç bölümünde ise cezaevlerinde “her
fleyin normal göründü¤ü” belirtilerek, radyo,
televizyon, s›cak su bulundu¤u, tutuklulara gazete ve
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kitap verildi¤i, sa¤l›k ekiplerinin 24 saat görev yapt›¤›,
kantin fiyatlar›n›n çok yüksek olmad›¤›, yemeklerin de
iyi oldu¤u ileri sürüldü. 

Meclis ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu ise
raporu, “eksik ve yetersiz” oldu¤u gerekçesiyle kabul
etmedi. Komisyon’un 31 May›s günü yap›lan
toplant›s›nda, DSP Milletvekili Hasan Macit, MHP
Milletvekili Abbas Bozyel, FP Milletvekili Nezir
Ayd›n, ANAP Milletvekili Miraç Akdo¤an taraf›ndan
haz›rlanan rapor görüflüldü. Yapt›¤› aç›klamada
raporu “eksik oldu¤u, bilgi ve belgeye dayanmadan
haz›rland›¤›” için elefltiren FP Milletvekili Mehmet
Bekaro¤lu’nun, toplant›da elefltirilerini yineledi¤i
ö¤renildi. Di¤er milletvekillerinin de bu elefltirilere
kat›lmas› nedeniyle rapor, üzerinde çal›fl›lmas› için alt
komisyona iade edildi. 

6.3.4. Ölüm Oruçlar›

“Hayata Dönüfl Operasyonu”na karfl›n ölüm oruçlar›
içerde ve d›flar›da sürdürülmeye devam edildi. Birçok
sivil toplum kuruluflunca dile getirelen ve
gerçekleflmesinden korkulan ölümler Mart ay›ndan
bafllayarak Türkiye’nin gündemini belirlemeye
bafllad›. 21 Mart günü Cengiz Soydafl’›n ölüm orucu
nedeniyle ölmesinin ard›ndan y›l sonuna kadar
toplam 41 kifli ölüm orucu gerekçesiyle yaflamlar›n›
kaybetti. Ölenlerin adlar› ve ölüm tarihleri flöyle: 

Cezaevlerinde ölenler:

1. Cengiz Soydafl, 21 Mart: Tutuklu bulundu¤u Sincan
F Tipi Kapal› Cezaevi’nde durumunun a¤›rlaflmas›
üzerine kald›r›ld›¤› Ankara Numune Hastanesi’nde
ölen Cengiz Soydafl, DHKP/C davas›ndan tutukluydu.
Soydafl’›n cenazesinde 20 kifli de gözalt›na al›nd›.
Gözalt›na al›nanlar aras›nda Avukat Zeki Rüzgar,
Avukat Kenan Aslan ve Stajyer Avukat Özgür Güder
de bulunuyor.

2. Adil Kaplan, 7 Nisan: T‹KKO davas› tutuklusu Adil
Kaplan Edirne F Tipi Cezaevi’nde öldü. 

3. Bülent Çoban, 7 Nisan: DHKP/C davas› tutuklusu
Bülent Çoban, Kand›ra F Tipi Cezaevi’nde öldü. 

4. Fatma Ersoy, 10 Nisan: DHKP/C davas› tutuklusu
Fatma Ersoy, Kütahya E Tipi Cezaevi’nde öldü. 

5. Nergis Gülmez, 11 Nisan: T‹KKO davas› tutuklusu
Nergis Gülmez, Kartal Özel Tip Cezaevi’nde
fenalaflmas› üzerine kald›r›ld›¤› Kartal Devlet
Hastanesi’nde öldü.

6. Tuncay Günel, 11 Nisan: Edirne F Tipi Cezaevi’nde
ölüm orucunda bulunan T‹KB davas› tutuklusu Tuncay
Günel, 5 y›ldan bu yana tutuklu olarak
yarg›lan›yordu.

7. Celal Alpay, 12 Nisan: T‹KKO davas› tutuklusu
Celal Alpay, Buca E Tipi Cezaevi’nde öldü.

8. Abdullah Bozda¤, 12 Nisan: DHKP-C davas›
hükümlüsü Abdullah Bozda¤, 19 Aral›k Cezaevi
operasyonundan bu yana tedavi görmekte oldu¤u

‹zmir-Yeflilyurt Devlet Hastanesi’nde öldü. Bozda¤,
operasyon öncesinde Buca E Tipi Cezaevi’nde
tutuluyordu.

9. Erol Evcil, 13 Nisan: Sincan F Tipi Cezaevi’nde
ölüm orucunu sürdüren DHKP/C davas› tutuklusu Erol
Evci, Ankara E¤itim Araflt›rma Hastanesi’nde öldü.

10. Murat Çoban, 13 Nisan: Ayd›n Kapal›
Cezaevi’nde tutuklu iken 19 Aral›k Cezaevi
operasyonunda Sincan F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen
Murat Çoban, DHKP/C davas› tutuklusuydu.

11. Gürsel Akmaz, 16 Nisan: DHKP/C davas›
tutuklusu Gürsel Akmaz, ‹ZM‹R-Buca Kapal›
Cezaevi’nde öldü.

12. Endercan Y›ld›z, 18 Nisan: T‹KKO davas›
hükümlüsü Ender Can Y›ld›z, Ankara Sincan F Tipi
Cezaevi’nde öldü.

13. Sibel Sürücü, 22 Nisan: TKEP/L ad›na faaliyetlerde
bulundu¤u gerekçesiyle ‹stanbul Devlet Güvenlik
Mahkemesi’nde tutuklu olarak yarg›lanan Sibel
Sürücü, sa¤l›k durumunun kötüleflmesi üzerine Kartal
Cezaevi’nden nakledildi¤i Sa¤malc›lar Devlet
Hastanesi’ne öldü.

14. Hatice Yürekli, 22 Nisan: TK‹P üyesi oldu¤u
gerekçesiyle tutuklu olarak yarg›lanan Hatice Yürekli,
Ankara Numune Hastanesi’nde öldü.

15. Sedat Karakurt, 24 Nisan: Edirne F Tipi
Cezaevi’nde DHKP/C davas›ndan tutuklu bulunan
Sedat Karakurt, fenalaflmas› üzerine acil olarak
kald›r›ld›¤› Edirne T›p Fakültesi’nde öldü.

16. Fatma Hülya Tümgan, 28 Nisan: 1966 Samsun
do¤umlu DHK/C davas› tutuklusu Fatma Hülya
Tümgan, Ulucanlar Kapal› Cezaevi’nde fenalafl›nca
kald›r›ld›¤› Ankara Numune Hastanesi’de öldü.

17. Hüseyin Kayac›, 6 May›s: Buca Özel Tipi Kapal›
Cezaevi’nde MLKP davas›ndan tutuklu bulunan
Hüseyin Kayac›, Buca Yeflilyurt Devlet Hastanesi’nde
öldü.

18. Cafer Tayyar Bektafl, 6 May›s: Sincan F Tipi
Cezaevi’nden sevk edilen Cafer Tayyar Bektafl, Ankara
Numune Hastanesi’de öldü.

19. Veli Günefl, 16 Haziran: DHKP/C davas›ndan
tutuklu bulunan Veli Günefl, Kand›ra F Tipi
Cezaevi’nde fenalaflmas› üzerine kald›r›ld›¤› ‹zmit
Devlet Hastanesi’nde öldü.

20. Aysun Bozdo¤an, 26 Haziran: TKEP/L davas›
tutuklusu Aysun Bozdo¤an, 19 Aral›k
Operasyonu’ndan bu yana tutuldu¤u Kartal Özel Tip
Kapal› Cezaevi’nden nakledildi¤i Kartal E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi’nde öldü.

21. Ali Koç, 8 Temmuz: DHKP-C davas›ndan
hükümlü Ali Koç, Bart›n Cezaevi’nden nakledildi¤i
Ankara Sincan F Tipi Cezaevi’nde öldü. Koç, 1995
y›l›ndan bu yana cezaevinde bulunuyordu.
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22. Muharrem Horoz, 2 A¤ustos: T‹KKO davas›
tutuklusu Muharrem Horoz, Kand›ra F Tipi
Cezaevi’nde tutuklu iken durumunun a¤›rlaflmas›
üzerine kald›r›ld›¤› ‹zmit Devlet Hastanesi’de öldü.

23. Ali Ekber Bar›fl, 18 Ekim: Gebze Özel Tip
Cezaevi’nde bafllad›¤› ölüm orucunu nakledildi¤i
Kand›ra F Tipi Cezaevi’nde sürdüren Ali Ekber Bar›fl,
‹zmit Devlet Hastanesi’nde öldü. Bar›fl, Komünist
Partisi ‹flçi Örgütü davas› tutukluydu.

24. Tülay Korkmaz, 19 Kas›m: Ölüm orucunu Kartal
Özel Tip Kapal› Cezaevi’nde sürdüren Korkmaz,
kald›r›ld›¤› Bayrampafla Devlet Hastanesi’nde öldü.
Korkmaz, DHKP/C davas›ndan tutukluydu.

Tahliye olduktan sonra ölüm orucunu sürdürürken
ölenler:

1. U¤ur Türkmen, 27 May›s: Sincan Kapal›
Cezaevi’nde DHKP/C davas›ndan tutuklu iken tahliye
edilen U¤ur Türkmen, Mersin-Tarsus’ta bulunan
evinde öldü.

2. Gökhan Özocak, 4 Temmuz: Buca Kapal›
Cezaevi’nde ölüm orucu eylemini sürdürürken sa¤l›k
durumunun bozulmas› üzerine cezas› 6 ay ertelenerek
tahliye edilen DHKP/C davas›ndan tutuklanm›fl olan
Mahmut Gökhan Özocak, ‹zmir’in Yamanlar ilçesinde
ölüm orucunu sürdürdü¤ü evde öldü.

3. Sevgi Erdo¤an, 14 Temmuz: Uflak Kapal›
Cezaevi’nde ölüm orucunda iken tahliye edilen
DHKP/C davas›ndan tutuklular›ndan Sevgi Erdo¤an,
ölüm orucunu sürdürdü¤ü Küçükarmutlu’daki evde
öldü.

4. Osman Osmana¤ao¤lu, 14 A¤ustos: DHKP/C
davas›ndan tutuklanm›fl olan Osman Osmana¤ao¤lu,
Kand›ra F Tipi Cezaevi’nde tutuklu iken CMUK’un
399. maddesi uyar›nca tahliye edildikten sonra ölüm
orucunu sürdürdü¤ü Küçükarmutlu’da öldü.

5. Gülay Kavak, 7 Eylül: CMUK’un 399. maddesi
gere¤ince tahliye edilen DHKP/C davas›ndan
tutuklanm›fl olan Gülay Kavak, ölüm orucunu
sürdürdü¤ü Küçükarmutlu’daki evde öldü.

6. Ümüfl fiahingöz, 14 Eylül: CMUK’un 399. maddesi
gere¤ince tahliye edilen DHKP/C davas›ndan
tutuklanm›fl olan Ümüfl fiahingöz, ölüm orucunu
sürdürdü¤ü Küçükarmutlu’daki evde öldü. Ümüfl
fiahingöz için 15 Eylül günü yap›lan cenaze törenine
polis müdahale etti. fiahingöz’ün cenazesini öldü¤ü
evden alarak Küçükarmutlu meydan›na götüren gruba
müdahale eden polisler, kalabal›¤› panzerlerden
bas›nçl› su s›karak ve gaz bombas› atarak da¤›tt›.
Plastik mermi de kullanan polisler 23 kifliyi döverek
gözalt›na ald›. Polislerin geri çekilmesinden sonra
ölüm oruçlar›n›n sürdü¤ü evlerin çevresinde barikatlar
kuruldu. Bunun üzerine ara sokaklara giren panzerler,
barikatlar› da¤›tt› ve ölüm orucunun sürdü¤ü evlere
biber gaz› s›kt›. Saat 17.50 s›ralar›nda yeniden

Küçükarmutlu’ya giren yüzlerce polisle eylemciler
aras›nda çat›flma ç›kt›. Polislerin plastik mermi ve çok
say›da gaz bombas› kulland›¤› çat›flmadan sonra ölüm
orucunu sürdürenler ve refakatçileri iki evde topland›,
boflalt›lan iki eve ise polisler girdi. Polisler, geç
saatlerde mahalleden çekildi. Bu arada eylemcilerle
görüflmek için gelen Almanya Avukat ‹nisiyatifi üyesi
befl kifli ile bir çevirmen ve bir rehber de
Küçükarmutlu giriflinde gözalt›na al›nd›. Heyetteki
yabanc›lar ayn› gün ö¤le saatlerinde serbest b›rak›ld›. 

‹stanbul Küçükarmutlu’da sürdürülen ölüm oruçlar›na
polisin müdahale etmesini protesto amac›yla Edirne F
Tipi Cezaevi’nde Hakan Koluaç›k ve Bekir fiimflek,
Tekirda¤ F Tipi Cezaevi’nde ise ‹brahim Erler adl›
mahkumlar›n kendilerini yakt›¤› bildirildi. ‹brahim
Erler öldü. Daha önce de Edirne F Tipi Cezaevi’nde
bulunan Ufuk Keskin adl› tutuklunun
“Küçükarmutlu’daki polis ablukas›n› ve F tipi
cezaevlerinde yaflanan bask›lar›” protesto amac›yla
kendini yakt›¤› bildirilmiflti. TAYAD taraf›ndan 31
A¤ustos günü yap›lan aç›klamada, 28 A¤ustos günü
Ufuk Keskin’i ziyarete giden yak›nlar›n›n kendini
yakt›¤›n› ö¤rendikleri belirtildi. Cezaevi yönetiminin
ve savc›l›¤›n, Keskin’in yak›nlar›na olay› haber
vermedi¤i aç›klanm›flt›.

7. Ali R›za Demir, 27 Eylül: CMUK’un 399. maddesi
gere¤i Kand›ra F Tipi Kapal› Cezaevi’nden tahliye
edilen Ali R›za Demir, ölüm orucunu sürdürdü¤ü
Küçükarmutlu’daki evde öldü. Demir 1994 y›l›ndan
bu yana DHKP/C davas›ndan tutukluydu.

8. Zeynep Ar›kan Gülba¤, 27 Eylül: CMUK’un 399.
maddesi gere¤ince tahliye edilen DHKP/C davas›
tutuklular›ndan Zeynep Ar›kan, ölüm orucunu
sürdürdü¤ü Küçükarmutlu’daki evde öldü. Zeynep
Ar›kan ve Ali R›za Demir’in cenaze töreni s›ras›nda
Yeter Gönül, Kadir Koç, Önder Çelik, Muharrem Önal
ve fiükran Günay adl› kiflilerin gözalt›na al›nd›¤›
ö¤renildi.

9. Ayfle Bafltimur, 28 Eylül: Cezaevinde bafllad›¤›
eylemini evinde sürdüren Ayfle Bafltimur, Ankara’da
öldü. DHKP/C davas›ndan tutuklanm›fl olan ve
CMUK’un 399. maddesi uyar›nca tahliye edilen Ayfle
Bafltimur, ölüm orucu eylemine bafllayan ilk ekipten
ölüm orucunu sürdüren son kifliydi. Ölüm orucuna
bafllayan ilk ekipten 28’i öldü, 71’i ise sakat kal›p
belleklerini yitirdi. Bu arada Ayfle Bafltimur’un
kimseye haber verilmeden kimsesizler mezarl›¤›na
gömüldü. Kimsesi olmayan Ayfle Bafltimur’un
“cenazesinin avukat›na teslim edilmesi” yolundaki
vasiyetine karfl›n polisler taraf›ndan gömüldü¤ünü
belirten Avukat Zeki Rüzgar, yasalar uyar›nca ölen
kiflinin kimsesiz olmas› durumunda cenazesinin 15
gün morgda bekletildikten sonra belediyeye teslim
edilmesi gerekti¤ini söyledi. Ayfle Bafltimur ölümünün
ard›ndan, bulunduklar› ev polisler taraf›ndan
boflalt›ld›. Ankara’n›n Mamak ilçesi fiahintepe
mahallesinde bulunan evin boflalt›lmas› s›ras›nda
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gözalt›na al›nan 13 kifliden Özlem Kütük, Birce
Postac›, Çi¤dem Eren, Derya Güngör, Hakan Gül,
‹brahim Ak›n ve fierafettin Tafl, 3 Ekim günü Ankara
DGM taraf›ndan tutukland›.

Tutuklu yak›nlar›ndan ölenler:

1. Gülsüman Dönmez, 9 Nisan: TAYAD üyesi
Gülsüman Dönmez, Sar›yer Küçükarmutlu’da öldü.

2. Canan Kulaks›z, 15 Nisan: TAYAD üyesi Canan
Kulaks›z, cezaevindeki yak›nlar›na destek vermek
amac›yla bafllad›¤› ölüm orucu sonucu
Küçükarmutlu’daki evinde öldü. 

3. fienay Hano¤lu, 22 Nisan: Ölüm orucunda bulunan
tutuklu ve hükümlülere destek vermek amac›yla
d›flar›da ölüm orucunu sürdüren TAYAD’l› fienay
Hano¤lu, Sar›yer Küçükarmutlu’daki evde öldü. 

4. Erdo¤an Güler, 24 Nisan: TAYAD üyesi Erdo¤an
Güler, ‹zmir-Kahramanlar Mahallesi’ndeki evde öldü.

5. Zehra Kulaks›z, 29 Haziran: Ölüm orucundaki
tutuklu ve hükümlülere destek vermek amac›yla ölüm
orucu sürdürenlerden Zehra Kulaks›z,
Küçükarmutlu’daki evde öldü. 1978 Rize do¤umlu
olan Zehra Kulaks›z, yine ölüm orucunda yaflam›n›
yitiren Canan Kulaks›z’›n ablas›yd›. . Canan Kulaks›z
ve Zehra Kulaks›z’›n babas› Ahmet Kulaks›z’›n yazd›¤›
“‹ki Kardeflin Hayat› - Canan ve Zehra” adl› kitap,
‹stanbul DGM taraf›ndan toplat›ld›. Tav›r Yay›nlar›
taraf›ndan yay›nlanan kitab›n “ölüm orucunun
övüldü¤ü ve yasad›fl› örgüt propagandas› yap›ld›¤›”
iddias›yla toplat›ld›.

6. Hülya fiimflek, 31 A¤ustos: TAYAD’l› Hülya fiimflek
Küçükarmutlu’da öldü. Hülya fiimflek, 3 Eylül günü
Elaz›¤’a ba¤l› Sun köyünde topra¤a verildi. Cenaze
töreni için köye gelen HADEP ve ‹HD temsilcileri
uzun süre köy giriflinde bekletildi. Yaklafl›k 500
kiflinin kat›ld›¤› cenaze töreninde de, ‹HD Elaz›¤ fiube
Baflkan› Cafer Demir’in konuflmas›, askerler taraf›ndan
engellendi. Cenaze töreninden sonra, HADEP Elaz›¤ ‹l
Sekreteri Ali Övün ile ‹stanbul’dan gelen TAYAD
üyeleri Jale Çelik, Özer Bar›fl Çelik, Murat Boran,
Ayd›n Deniz, H›d›r Gül, Aytekin Dönmez, fiafak
Y›ld›r›m, Hasan fiimflek ve Baki Metin gözalt›na
al›nd›.

7. Abdülbari Yusufo¤lu, 20 Eylül: Mardin do¤umlu 21
yafl›ndaki Abdulbari Yusufo¤lu, ölüm orucundaki
arkadafllar›na destek olmak amac›yla bafllad›¤› ölüm
orucunu sürdürdü¤ü Küçükarmutlu’daki evde öldü.
Yusufo¤lu’nun, tutuklu yak›n› olmad›¤›, ancak daha
önce ‹zmir’de TAYAD’›n çal›flmalar›na yard›m etti¤i
belirtildi.

8. Özlem Durakcan, 28 Eylül: Ölüm orucundaki
arkadafllar›na destek olmak amac›yla bafllad›¤› ölüm
orucunu Ayfle Bafltimur’un Ankara’daki evinde
sürdüren 19 yafl›ndaki Özlem Durakcan, 19 yafl›nda
öldü. 

Sa¤l›k sorunlar› nedeniyle sal›verilen hükümlüler

Bu arada sa¤l›k durumlar›n›n bozulmas› nedeniyle
hapisanelerde ölüm orucunu sürdüren 250’ye yak›n
eylemcinin de cezalar› Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanunu’nun 399. maddesine dayan›larak 6 ay süreyle
ertelendi. Cezalar›n›n infaz› ertelenen eylemcilerden
ve davalar›n›n sona ermesi ya da cezalar›n›n
tamamlanmas› gerekçesiyle tahliye edilen
eylemcilerden 341’i tedavileri için Türkiye ‹nsan
Haklar› Vakf›’na baflvurdu. 

Ne var ki ölüm orucu sürecinde ölenler ölüm
orucunda ve operasyonda ölenlerle s›n›rl› kalmad›.
Çeflitli gerekçelerle ölümler 93’e ulaflm›fl oldu:

Kendini yakanlar:

1. Kaz›m Gülba¤, 25 Nisan: Demokratik Mücadele
Platformu taraf›ndan yap›lan aç›klamada Gülba¤’›n
Almanya’n›n Regensburg kentinde ölüm orucu
eylemini desteklemek için kendini yakt›¤› bildirildi.

2. ‹brahim Erler, 18 Eylül: ‹stanbul Küçükarmutlu’da
Ümüfl fiahingöz’ün cenaze töreninden sonra
düzenlenen operasyonu protesto amac›yla 15 Eylül
günü Tekirda¤ F Tipi Cezaevi’nde kendisini yakan
‹brahim Erler, kendisini yakt›ktan sonra ‹stanbul
Cerrahpafla T›p Fakültesi Hastanesi’ne kald›r›lm›flt›.
Halk›n Hukuk Bürosu’ndan yap›lan aç›klamada
‹stanbul Küçükarmutlu’da sürdürülen ölüm oruçlar›na
polisin müdahale etmesini protesto amac›yla Edirne F
Tipi Cezaevi’nde Hakan Koluaç›k ve Bekir fiimflek,
Tekirda¤ F Tipi Cezaevi’nde ise ‹brahim Erler adl›
mahkumlar›n kendilerini yakt›¤› bildirilmiflti.

[5 Kas›m günü Küçükarmutlu’daki evlere yap›lan
müdahaleyi protesto amac›yla Savur Kand›ra F Tipi,
Çavufl Tekirda¤ F Tipi ve Çetinkaya da Sincan F Tipi
cezaevlerinde kendilerini yakt›lar.

3. Eyüp Savur, 7 Kas›m

4. Nail Çavufl, 7 Kas›m

5. Muharrem Çetinkaya, 12 Kas›m

Tedavi s›ras›nda ölen:

1. Mustafa Coflkun, 3 Ekim: Kanser tedavisi için
kald›r›ld›¤› hastanede yanl›fl sonda tak›lmas› sonucu
öldü. Coflkun öldü¤ünde açl›k grevi eylemini
sürdürmekteydi. Ankara Numune Hastanesi’nde
tedavi gören Mustafa Coflkun, cezaevleri
operasyonundan sonra Malatya Cezaevi’nden
Ermenek (Konya) Cezaevi’ne gönderildi. Coflkun’un
g›rtlak kanseri nedeniyle Ankara Numune
Hastanesi’ne kald›r›ld›¤›, burada tedavi s›ras›nda mide
sondas›n›n yanl›fl tak›lmas› nedeniyle öldü¤ü
bildirildi. Partizan›n Sesi ve Halk›n Günlü¤ü
gazetelerinde çal›flan Mustafa Coflkun’un 1999 y›l›nda
“T‹KKO üyesi oldu¤u” iddias›yla tutukland›¤› ve
TCY’nin 168/2 maddesi uyar›nca hapis cezas›na
mahkum edildi¤i ö¤renildi.
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Sald›r›lar sonucu ölen:

1. Cafer Dereli, 9 Aral›k 2000: Hollanda’da destek
ölüm oruççusu olan Dereli, afl›r› sa¤c›lar›n sald›r›s›
sonucu öldürüldü. 

‹ntihar sald›r›s› sonucu ölenler:

1. Gültekin Koç (eylemci); 2. Naci Canan Tuncer, 3
Ocak: Koç, ‹stanbul Mecidiyeköy’de bulunan fiiflli ‹lçe
Emniyet Müdürlü¤ü’ne 3 Ocak günü intihar
sald›r›s›nda bulundu. Sald›r›da Koç’un d›fl›nda Naci
Canan Tuncer adl› polis öldü, 4’ü polis yedi kifli de
yaraland›. Saat 13.50 s›ralar›nda binaya gelen
Gültekin Koç’un, fiiflli Emniyet Müdürü Selçuk
Tanr›verdi’nin odas›n›n bulundu¤u 4. kata ç›kt›¤›
ö¤renildi. Gültekin Koç’un, Naci Canan Tuncer
taraf›ndan durdurulunca üzerindeki bombay› patlatt›¤›
ileri sürüldü. Binada a¤›r hasara yol açan patlamada,
polis memurlar› Murat Ergüder, Süleyman Okkac›,
Mehmet Kay›flç›, bekçiler Hayati Balc›, Yavuz Mendar
ile olay s›ras›nda yoldan geçen Derya Aslan ve
Sebahat K›sakol yaraland›.

3. U¤ur Bülbül (eylemci); 4. Tuncay Karatafl; 5. Halil
‹brahim Do¤an; 6. Amanda Rigg, 10 Eylül: Bülbül,
‹stanbul Taksim meydan›nda intihar sald›r›s›nda
bulundu. 2 polis ve eylemci öldü, 13’ü polis 20 kifli
yaraland›. Gümüflsuyu caddesinde Çevik Kuvvet fiube
Müdürlü¤ü ekiplerinin sürekli bekledikleri noktaya
17.40 s›ralar›nda yaklaflan U¤ur Bülbül, üzerindeki
bombalar› patlatt›. Patlamada, U¤ur Bülbül ile Tuncay
Karatafl ve Halil ‹brahim Do¤an adl› polisler öldü.
Olayda Avusturya uyruklu Amanda Rigg, Aflk›n
Öztürk, Mehmet Nas›r Durali, Cem Ersoy, Burcu
Koray, Abdullah Düztafl, Tülin fienmar adl› kifliler ile
Mehmet Nuri Murdi, Recep Kaya, Kamuran Erkaya,
Gediz Akkaya, Deniz Bahri Bekar, ‹brahim Öztürk,
Tuncer Erker (Erkur), Osman Eker, Hasan Hüseyin
Çiftçi (Ç›¤›rc›), Reflat Susuz, Yaflar Murat Acar,
Abdüllatif Bedel, Murat Sevinç, Bülent Gonca, Murat
Temiz, Eflref Koçak ve Arif Duman adl› polisler
yaraland›. “Devrimci Halk Kurtulufl Partisi-Cephesi
(DHKP-C) üyesi oldu¤u” iddias›yla tutuklu bulundu¤u
Bart›n Özel Tip Cezaevi’nde ölüm orucuna bafllayan
U¤ur Bülbül’ün cezaevi operasyonundan sonra
götürüldü¤ü Sincan F Tipi Cezaevi’nden fiartla
Sal›verilme Yasas› uyar›nca Ocak ay›nda tahliye
edildi¤i bildirildi. Avusturya uyruklu Amanda Rigg, 12
Eylül günü tedavi gördü¤ü Taksim E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi’nde öldü. 

5 Kas›m Küçükarmutlu müdahalesi ve müdahale
s›ras›nda ölenler:

1. Arzu Güler, [Destek ölüm oruççusu]

2. Sultan Y›ld›z, [Refakatçi] 

3. Bülent Durga, [Refakatçi] 

4. Bar›fl Kafl, [Refakatçi]

Küçükarmutlu’daki eylemcilerle görüflmek için gelen

Almanya Avukat ‹nisiyatifi üyesi befl kifli ile bir
çevirmen ve bir rehber de Küçükarmutlu giriflinde
gözalt›na al›nd›. Heyetteki yabanc›lar ayn› gün ö¤le
saatlerinde serbest b›rak›ld›. 

Küçük Armutlu Operasyonu

‹stanbul Küçükarmutlu’da bir evde ölüm orucunu
sürdürenler taraf›ndan 23 Temmuz günü yap›lan
aç›klamada, mahallenin polis ablukas› alt›nda
tutuldu¤u, tüm yollarda aramalar yap›ld›¤›, ev
bask›nlar› düzenlendi¤i belirtildi. 24 Temmuz günü
mahallede inceleme yapan ‹HD heyeti, mahalle
girifllerinin polisler taraf›ndan tutuldu¤unu, mahallenin
Baltaliman› giriflindeki ilkokulun karakol olarak
kullan›ld›¤›n›, birçok eve bask›n düzenlendi¤ini ve
polisler taraf›ndan imzas›z bildiriler da¤›t›ld›¤›n›
belirledi. Ölüm orucunu sürdürenlerin yan›nda
refakatçi olarak kalan tutuklu yak›n› Hüseyin Aktepe,
28 Temmuz günü gözalt›na al›nd›. Ölüm orucunu
sürdürenleri ziyarete giden Grup Özgürlük Türküsü
üyesi Yasin Ali Türkeri ve Tav›r dergisi çal›flan›
Gamze Mimaro¤lu, 29 Temmuz günü gözalt›na
al›nd›.

TAYAD taraf›ndan 7 A¤ustos günü yap›lan
aç›klamada, tutuklu yak›nlar›n›n ve tahliye edilen
mahkumlar›n ölüm orucu nedeniyle ‹stanbul
Küçükarmutlu’da polis bask›s›n›n sürdü¤ü bildirildi.
Aç›klamada, “Günlerdir F tipi cezaevlerinden tahliye
olduktan sonra Armutlu’da direnifli sürdüren
yak›nlar›m›z, ziyaretçilerin gelmesi engellenerek tecrit
edilmeye çal›fl›l›yor. ‹nsanlar gözalt›na al›n›yor,
tutuklan›yor, kimlik kontrolleri yap›l›yor, ziyaretçilerin
getirdi¤i çiçekler ellerinden al›n›yor.” denildi. 

Aralar›nda ‹HD’den Avukat Gülseren Yoleri, Nakliyat-
‹fl Genel Baflkan› Ali R›za Küçükosmano¤lu, HADEP
Eminönü ‹lçe Örgütü Baflkan› Münir Duran’›n da
bulundu¤u kitle örgütü temsilcileri 11 A¤ustos günü
‹stanbul Küçükarmutlu’da ölüm orucunu sürdürenleri
ziyaret etti. Küçükarmutlu giriflinde polisler taraf›ndan
aranan heyet üyeleri daha sonra Abdülbari Yusufo¤lu,
Halil Aksu, Serkan Günefl ve Osman
Osmana¤ao¤lu’nun ölüm orucunu sürdürdü¤ü eve
gittiler. Burada bir aç›klamada yapan Gülseren Yoleri,
Küçükarmutlu üzerindeki polis bask›s›n› elefltirdi ve
insanlar›n ölüm orucuna zorland›¤› iddialar›n›
reddetti.

Küçükarmutlu’da 3 evde sürdürülen ölüm orucuna 5
Kas›m günü müdahale edildi. Müdahalede 4 kifli öldü,
13 kifli de yaraland›. Eylemin bafllat›ld›¤› günden
itibaren Küçükarmutlu’yu abluka alt›nda tutan
polisler, 5 Kas›m günü G 25 sokakta bulunan 16 nolu
eve bask›n düzenledi. Gaz bombalar›, otomatik
silahlar, panzer ve ifl makinelerinin kullan›ld›¤›
operasyon s›ras›nda yaklafl›k 2 saat süreyle silah
sesleri duyuldu. 

Yaral›lardan adlar› ö¤renilenler  flunlar: Ali Baydar
Bozkurt (refakatçi), Sinan Tokgöz (refakatçi), Nurgül
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Kayp›nar (ölüm oruççusu), Zeki Lütfü Do¤ru
(refakatçi), Hakk› fiimflek (refakatçi), Güzin Tolga
(refakatçi), Dursun Ali Tekin (ölüm oruççusu), Sinan
Turga (refakatçi), Eylem Göktafl (refakatçi). 

Operasyonun düzenlendi¤i gün Sabah gazetesinde
Tayfun Hopal› imzas›yla verilen “Buras› Filistin de¤il,
‹stanbul” bafll›kl› haberde Küçükarmutlu’nun hedef
gösterilmesi TGS ve ÇGD taraf›ndan k›nand›. ÇGD
‹stanbul fiubesi de, Sabah gazetesindeki haberle
operasyonun iliflkisini incelemek için 9 Kas›m günü
Küçükarmutlu’yu ziyaret etti. ÇGD üyesi gazetecilerle
görüflen mahalle sakinleri, “Hopal›’n›n operasyondan
yaklafl›k 10 gün önce Küçükarmutlu’ya iki foto
muhabiriyle geldi¤ini ve görüfltü¤ü kiflilere konu ile
ilgili 3 günlük bir yaz› dizisi haz›rlayarak kamuoyu
oluflturmak ve sorunun çözümüne katk›da bulunmak
istedi¤ini” söyledi¤ini anlatt›lar.

Sald›r› üzerine bölgeye giden ‹HD heyeti taraf›ndan
yap›lan ilk aç›klamaya göre olay flöyle geliflti: 

“Saat 15.00 s›ralar›nda aralar›nda kar maskeli özel tim
görevlilerinin de bulundu¤u 1000 kadar polis iki
koldan mahalleye girdi. Çevreye sürekli atefl açan
polisler ölüm orucunun sürdürüldü¤ü evlere do¤ru
ilerlediler. ‹HD heyetine bilgi veren görgü tan›klar›,
ölüm orucu sürdürülen evlerde bulunanlar›n ve
barikatlar›n bafl›ndakilerin polislere direnifl
göstermedi¤ini, sadece bir barikat›n bafl›nda bulunan
Ali Haydar Bozkurt’un kendisini yakt›¤›n› bunun
üzerine polislerin bu kifliyi atefl açarak yaralad›¤›n›
bildirdiler. 

Daha önce ölen fienay Hano¤lu’nun evinde ç›kan
yang›n›n da uzun bir süre sonra söndürüldü¤ü ve
polislerin bundan sonra eve girerek içerdekileri
hastaneye kald›rd›¤› ya da gözalt›na ald›¤› belirtildi.
Ev, ifl makineleriyle büyük ölçüde y›k›ld›. Ölüm
orucunun sürdürüldü¤ü di¤er evin çevresindeki
barikatlar›n kald›r›ld›¤› ve evde herhangi bir olumsuz
durumla karfl›lafl›lmad›¤› bildirildi. Vücutlar›nda yan›k
izleri bulunan yaral›lar›n fiiflli Etfal Hastanesi’ne
kald›r›ld›¤› ö¤renildi.” 

‹stanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir ise
operasyondan sonra yapt›¤› aç›klamada, amaçlar›n›n
ölüm oruçlar›n›n sürdürüldü¤ü evlere müdahale de¤il
barikatlar› kald›rmak oldu¤unu ileri sürdü. Özdemir,
“emniyet güçleri barikatlar› kald›rmaya çal›fl›rken
eylemcilerin kendilerini yakt›¤›n›, polisin de onlara
engel olmak için evlere girdi¤ini” iddia etti. Özdemir
“Kesinlikle atefl etmedik. 12 eylemci yaralanm›flt›r.
Bunlar kendisini yakmak isteyen kiflilerdir.” dedi.
Emniyet Genel Müdür Yard›mc›s› Turan Tuna da
operasyonda polislerin silah kullanmad›¤›n› iddia etti.
Tuna, “Evlere müdahale etmek için gelmedik. Kurulan
barikatlar› kald›rmak için geldik. Ölüm orucu evindeki
eylemciler kendilerini ve evi atefle verdi. ‹lk
müdahaleyi itfaiye yapt›. Daha sonra biz müdahale
ettik. Di¤er evlere girmedik. Yaral› olan kiflilerin hepsi

kendisini yakt›. Di¤er evlerde ölüm orucu eylemi
devam ediyor. Biz eylemcilere atefl etmedik. Duyulan
silah sesleri ise gaz bombas›n›n sesidir. Bize karfl›dan
da atefl edilmedi” dedi. 

Ancak müdahalede ölen dört kifliden üçünde kurflun
yaralar› oldu¤u ileri sürüldü. Operasyonda ölen Sultan
Y›ld›z, Arzu Güler, Bülent Durga ve Bar›fl Kafl’a 6
Kas›m günü ‹stanbul Adli T›p Kurumu’nda otopsi
yap›ld›. Otopsiye avukatlar al›nmad›. Kesin ölüm
nedenlerinin yaklafl›k bir ay sonra ç›kacak otopsi
raporuyla anlafl›laca¤›n› belirten avukatlar taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, “... bizim izlenimlerimiz
ölümlerin emniyet yetkililerinin aç›klad›¤› gibi
kendilerini yakma sonucu olmad›¤›d›r. Bülent Durga,
Bar›fl Kafl ve Sultan Y›ld›z’›n yan›k d›fl›nda
vücutlar›nda kurflun yaralar› da bulunmaktad›r. Arzu
Güler’in ise sadece kafa bölgesinde yan›k olmas›
bizde Bayrampafla Cezaevi’nde oldu¤u gibi gazdan m›
öldüler kuflkusunu do¤urmaktad›r. Evdeki 14 kifliden
dokuzu refakatçi olarak orada bulunuyordu. Sadece
ölüm orucunda bulunan kiflilerin kendilerini yakma
yönünde aç›klamas› olmufltu. Refakatçilerin kendini
yakmalar› için bir neden yok. Zaten Haydar Bozkurt
evden d›flar› ç›k›p barikat önünde kendini yakm›fl”
denildi. 

Operasyonda ölen dört kifli için haz›rlanan otopsi
raporunda ise “ölenlerin vücutlar›nda ateflli silah,
kesici, delici alet yaras› bulunmad›¤›” belirtildi. 

Avukat Behiç Aflç› da, “Arzu d›fl›nda hepsinin
vücudunun çeflitli yerlerinde yan›k vard›.
Yak›ld›klar›n› düflünüyorum. E¤er Arzu burada
yanm›flsa niçin sadece bafl›nda yan›k vard›? Bülent,
Bar›fl ve Sultan’da de¤iflik yara izleri var. Kurflun olup
olmad›¤›n› tam olarak ay›rt edemedim.” dedi. 

fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’ndeki
tedavileri tamamlanan Halil Aksu, Sinan Tokuç,
Güzin Tolga, Nurgül Kayap›nar, Eylem Göktafl ve Zeki
Do¤ru, 6 Kas›m günü taburcu edildikten sonra
gözalt›na al›nd›. Durumlar› a¤›r olan Haydar Bozkurt,
Hakk› fiimflek, Dursun Ali Pekin ve Ahmet Güzel’in
tedavilerine devam edildi. Bu arada 6 Kas›m günü
sabah saatlerinde operasyonun gerçeklefltirildi¤i evin
önünde aç›klama yapan TAYAD’l› aileler, güvenlik
görevlilerinin kulland›¤› ve evden toplanan göz
yaflart›c› gaz bombalar› ile bofl mermi kovanlar›n›
gazetecilere gösterdiler. Polislerin “hedef gözeterek
atefl açt›klar›n›” belirten tutuklu yak›nlar›, resmi
aç›klamay› yalanlad›lar. 

Müdahalenin ard›ndan Tekirda¤ F Tipi Cezaevi’nde
Nail Çavufl ve Kemal Ayhan, Kand›ra F Tipi
Cezaevi’nde ise Eyüp Savur adl› mahkumlar sald›r›y›
protesto amac›yla kendilerini yakt›lar. Çavufl ve Ayhan
Tekirda¤ Devlet Hastanesi’ne, Savur ise Bayrampafla
Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Nail Çavufl ve Eyüp
Savur tedavi gördükleri ‹stanbul Cerrahpafla T›p
Fakültesi Hastanesi’nde 7 Kas›m günü öldü. Adli T›p
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Kurumu’nda yap›lan otopsilerin ard›ndan Samur’un
cenazesi, ailesi taraf›ndan Zübeyde Han›m
mahallesindeki evlerine götürülmek istendi. Ailenin
iste¤ini engelleyen polisler, cenazeyi Cebeci
Mezarl›¤›’nda topra¤a verdi. Çavufl’un cenazesi ise
Alibeyköy Cemevi’nde yap›lan törenin ard›ndan Gazi
Mezarl›¤›’nda topra¤a verildi. 

Sincan F Tipi Cezaevi’nde kendisini yakan Muharrem
Çetinkaya ise 12 Kas›m günü öldü. 

6 kiflinin ölüm orucunu sürdürdü¤ü Alibeyköy semti
de polis taraf›ndan çembere al›nd›. Alibeyköy’de 7
Kas›m günü yap›lacak bas›n aç›klamas› için mahalleye
giden gazetecilerin eve kamera ve foto¤raf makinesi
ile girmesine izin vermeyen polisler da¤›t›lan
aç›klama metnine de el koydular. Ölüm orucunu
sürdüren Ayd›n Hanbayat, Murat fiahin, Hüseyin
Y›ld›z, Cemal Keser, Yeter Güzel, Tekin Y›ld›z ve
Orhan Gül’ün yak›nlar›, Küçükarmutlu’da yaflanan
olaylar›n tekrarlanmas›ndan endifle duyduklar›n›
bildirdiler. 

ÇHD ‹stanbul fiubesi Baflkan› Several Demir ise 7
Kas›m günü düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda,
operasyonun “infaz” amac› tafl›d›¤›n› öne sürdü.
Demir, evde bulunanlara yak›n mesafeden, hedef
gözetilerek atefl edildi¤ini ve kimyasal bir madde ile
yak›ld›klar›n› savundu. 

Bask›nda gözalt›na al›nan Zeki Do¤an, Eylem Göktafl,
Ahmet Güzel ve Sinan Turga ile ayn› gün Taksim’de
gözalt›na al›nan Ayfle Betül Göko¤lu, 9 Kas›m günü
‹stanbul DGM taraf›ndan tutukland›. Hastanede tedavi
gören Güzin Tolga hakk›nda g›yabi tutuklama karar›
verildi. 

Küçükarmutlu’da 13 Kas›m günü ikinci kez operasyon
düzenlendi. Saat 06.30 s›ralar›nda mahalleye giren
polisler, ölüm orucunun sürdü¤ü ve 5 Kas›m günü
düzenlenen operasyonda girilmeyen di¤er evi bast›.
Evde bulunan dokuz kifli hastaneye kald›r›ld›. 

Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar›, polislerin hastaneye
kald›r›lan dokuz kifliyi “fiili gözalt›” uygulayarak
kimseyle görüfltürmedi¤ini bildirdiler. Operasyon
s›ras›nda, mahallede kurulan barikatlardan polislere
tafl ve molotof kokteyli at›ld›¤›, polislerin de plastik
mermi ve gaz bombas›yla karfl›l›k verdi¤i bildirildi.
‹stanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir,
Küçükarmutlu’da biri Almanya vatandafl› 10 kiflinin
gözalt›na al›nd›¤›n› bildirdi. Hastaneye
kald›r›lanlardan sekizi (refakatçi Selma Kubat ve Vedat
Çelik ile ölüm orucunu sürdüren Özkan Güzel, Ferhat
Ertürk, Gamze Turan, Mad›mak Özen, Halil Acar ve
Hüseyin Akp›nar) fiiflli Etfal Hastanesi’nde “tedaviyi
kabul etmediklerine” dair tutanak haz›rland›ktan sonra
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’ne gönderildi. Hastanede
kalan Ergin (Ersin) Karagöz’ün ise ölüm orucu
eyleminde oldu¤u ve kas›¤›na göz yaflart›c› gaz
bombas› fifle¤inin isabet etti¤i ö¤renildi.

Bu arada Küçükarmutlu bask›n› s›ras›nda boflalt›lan ev
polisler taraf›ndan karakol haline getirildi.

13 Kas›m günü ‹stanbul Küçükarmutlu’ya düzenlenen
operasyonun ard›ndan ö¤le saatlerinde de Alibeyköy
semtinde ölüm orucunun sürdürüldü¤ü ev polisler
taraf›ndan bas›ld›. Polislerin bask›nda evde
bulunanlar› tartaklad›¤› ve tehdit etti¤i bildirildi.
Gözalt›na al›nanlar›n adlar› flöyle: refakatçiler Gülten
Kahraman, Beser Y›ld›z, Ali Gül, Fatma Hanbayat,
ölüm orucunu sürdürenler, Hüseyin Y›ld›z (durumu
kötü), Tekin Y›ld›z (durumu kötü), Ayd›n Hanbayat,
Cemal Keser, Yeter Güzel, Murat fiahin, Orhan Gül. 

Operasyonlarda gözalt›na al›nanlardan Gamze Turan,
Selma Kubat, Vedat Çelik, Cemal Keser, Murat fiahin,
Ayd›n Hanbayat, Orhan Gül ve Yeter Güzel ‹stanbul
DGM taraf›ndan 14 Kas›m günü tutukland›. Ölüm
orucu eylemcileri Tekin Y›ld›z, Hüseyin Y›ld›z, Özkan
Güzel, Ferhat Ertürk, Mad›mak Özen, Halil Acar,
Hüseyin Akp›nar ile refakatçiler Gülten Kahraman,
Beser Y›ld›z, Ali Gül ve Fatma Hanbayat ise serbest
b›rak›ld›. 

Ayd›n Hanbayat, Orhan Gül ve Cemal Keser,
avukatlar›n›n itiraz› üzerine 16 Kas›m günü serbest
b›rak›ld›. Murat fiahin ve Yeter Güzel ise halen tutuklu
bulunuyor. Serbest b›rak›lan Ayd›n Hanbayat ve
Hüseyin Y›ld›z’›n Bursa’da, Orhan Gül’ün Mersin’de,
Tekin Y›ld›z ve Cemal Keser’in ‹stanbul’da, Murat
fiahin ve Yeter Güzel’in ise cezaevinde ölüm orucunu
sürdürdü¤ü bildirildi.

Küçükarmutlu ve Alibeyköy’de operasyonlar›n
ard›ndan ‹stanbul DGM Savc›l›¤›, 13 kifli hakk›nda
dava açt›. ‹ddianamede, Küçükarmutlu’da gözalt›na
al›nan Gamze Turan (tutuklu), Selma Kubat (tutuklu),
Vedat Çelik (tutuklu), Alibeyköy’de gözalt›na al›nan
Cemal Keser, Murat fiahin (tutuklu) ve Ayd›n
Hanbayat’›n “yasad›fl› örgüt üyesi olduklar›” iddias›yla
TCY’nin 168/2, Orhan Gül, Yeter Güzel (tutuklu),
Ferhat Ertürk, Mad›mak Özen, Hüseyin Akp›nar, Halil
Acar ve Özkan Güzel’in de “yasad›fl› örgüte yard›m
ettikleri” iddias›yla TCY’nin 169. maddesi uyar›nca
cezaland›r›lmas› istendi.

Operasyondan sonra ölüm orucunu Bursa’da sürdüren
Hüseyin Y›ld›z’›n kald›¤› eve 11 Aral›k günü bask›n
düzenlendi. Bask›nda, fiükrü Duman, Fethiye Tepe ve
Özkan Kaygusuz adl› kifliler gözalt›na al›nd›. Hüseyin
Y›ld›z’›n gözalt›na al›nmad›¤› bildirildi. Bask›n
üzerine haber yapmak için Bursa’ya giden Devrimci
Demokrasi gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Tevhide Ak›nc›,
gazete çal›flan› Gülten Kahraman ve adlar›
ö¤renilemeyen iki kifli de, ‹stanbul’a dönerken
gözalt›na al›nd›.

Cezaevleri d›fl›nda ölüm orucu eylemine devletin sert
bir biçimde müdahale etmesine koflut olarak tutuklu
ve hükümlü eylemciler de çeflitli bask›lara maruz
kald›.
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Tekirda¤ Cezaevi’nde bulunan Erkan Yirdem ve
Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunan Savafl Dörtyol,
revirlerde yap›lan yanl›fl müdahale sonucunda
haf›zalar›n› yitirdiler. Halk›n Hukuk Bürosu taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, ölüm orucunda olan Erkan
Yirdem’e Tekirda¤ Devlet Hastanesi’nde ve Savafl
Dörtyol’a Edirne F Tipi Cezaevi revirinde yanl›fl
müdahale yap›ld›¤› belirtildi.

6.3.5. “Üç Kap›, Üç Kilit” Önerisi

Cezaevlerinde ve d›flar›da sürdürülen ölüm
oruçlar›n›n son bulmas› ve eylemcilerle devlet
aras›nda bir uzlaflman›n sa¤lanabilmesi amac›yla
Aral›k ay› içinde ‹stanbul, Ankara, ‹zmir ve Antalya
Baro Baflkanlar› “üç kiflilik odalarda kalan toplam
dokuz mahkumun gündüzleri odalar›n aç›ld›¤› ortak
koridorda zaman geçirmeleri” önerisini gündeme
getirdi. 

‹stanbul Barosu Baflkan› Yücel Sayman, Bakanl›¤›n
“üç kap›, üç kilit” olarak adland›r›lan bu öneriyi
gerçeklefltirmesi halinde de açl›k grevi ve ölüm
orucundakilerin bu uygulamay› “tecridi sona erdirme
iradesi” olarak görmelerini istedi ve “Açl›k grevini,
ölüm orucunu sona erdirsinler, sona erdireceklerini
aç›klas›nlar” ça¤r›s›nda bulundu.

Ankara, ‹stanbul, Antalya ve ‹zmir Barolar›n›n, ölüm
oruçlar›na son vermek amac›yla gündeme getirdi¤i
“üç kap›, üç kilit” önerisinin tan›t›m toplant›s› 3 Ocak
günü yap›ld›. Bu uygulamay›, tecriti sona erdirme
iradesi olarak görsünler” dedi. Sayman, Ankara Baro
Baflkan› Sad›k Erdo¤an, Antalya Baro Baflkan› Gürkut
Acar ve ‹zmir Baro Baflkan› Noyan Özkan ile birlikte
haz›rlanan ve tüm barolar›n destek verdi¤i önerinin
onlarca hayat kurtaraca¤›n› belirterek “Bu öneri
bakanl›¤a yanl›fl aktar›ld›. Ana koridorda ç›k›fl önerisi
yok. Sadece birim koridoruna ç›k›lacak” dedi.
Toplant›da konuflan ‹stanbul Barosu Baflkan› Yücel
Sayman, “Adalet Bakanl›¤›, F tipi cezaevlerinin
mimarisinde hiçbir de¤iflikli¤i gerektirmeyen, üçer
kiflinin kald›¤›, yan yana üç odan›n kap›s›n› açarak
dokuz kiflinin o birim içinde bir arada olmalar›n›
sa¤las›n. 

Ortak metni okuyan Sayman flunlar› söyledi: 

“Adalet Bakanl›¤›, hükümet kararl›l›¤›n› gösterdi.
Tutuklular, hükümlüler kararl›l›¤›n› gösterdiler. Bizler,
kamuoyu, toplumun demokratik kesimleri, Adalet
Bakanl›¤›’na, hükümete, açl›k grevindekilere, ölüm
orucundakilere sesleniyoruz, öneriyoruz: Üç kap›, üç
kilit; üç kap›n›n üç kilidinin aç›lmas› ölümlerin
sonunun bafllang›c› olsun.” 

“Üç kap›, üç kilit” önerisi birçok sivil toplum örgütü
ve insan haklar› savunucusunun da deste¤ini ald›.
Ayr›ca mahkumlar da öneriyi kabul etti. Tutuklu ve
hükümlü yak›nlar› çözüm önerisine s›cak bakarken
Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar›ndan Behiç Aflç›,
ölüm orucundaki tutuklu ve hükümlülerin

görüflmelere aç›k olduklar›n› ve “tecridi k›racak” her
öneriye “s›cak bakacaklar›n›” belirtti. 

Ancak Adalet Bakanl›¤› uzun süre tart›flmalarla ilgili
bir aç›klama yapmad›. Sivil toplum örgütleri ve insan
haklar› savunucular›n›n oluflturduklar› kamuoyu
bask›s› sonucu yap›lan aç›klamada öneri kesin bir
dille geri çevrildi. 

Türk, 9 Ocak günü düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda
öneriye karfl› ç›k›fl›n›n gerekçesini flöyle anlatt›: 

“Öneride, üç odan›n kap›s›n›n gün boyunca aç›larak,
tutuklu ve hükümlülerin koridorda bir araya gelmeleri
amaçlan›yor. Her fleyden önce yasalar buna engel.
Zaten uygulanmas› fiziken olanaks›z. Öneri
uyguland›¤›nda hükümlü ve tutuklulara verilen birçok
hizmet aksayacak. Bir koridora dokuz kifliyi
doldurduktan sonra görevlilerin güvenli¤i de tehlike
alt›na girecek. Say› dokuzla da s›n›rl› kalmaz. Öneri
gerçekleflti¤inde cezaevinde güvenli¤i sa¤lama imkân›
ortadan kalkar, cezaevleri yine örgütlerin kontrolüne
girer. Bu öneriyi kabul etmemiz mümkün de¤il.
Çünkü bu öneri eylemleri sürdürenleri
cesaretlendirmekten, sorunlar› daha çok ç›kmaza
sokmaktan baflka ifle yaramaz.” 

Türk bas›n toplant›s›nda “üç kap› üç kilit” önerisine
karfl› “mahkumlar›n 10’ar kiflilik gruplar halinde
haftada toplam befl saat bir araya getirilmesi” önerisini
aç›klad›. Türk, “Eylem sona erdi¤i takdirde,
uygulamaya konulacak bir genelge haz›r.
Cezaevlerinde ortak etkinlik veya iyilefltirme
programlar›ndan en az birine kat›lan hükümlü ve
tutuklular istedikleri takdirde 10 kifliyi aflmadan
idarenin gözetiminde, belirlenecek aç›k görüfl
alanlar›nda haftada befl saati aflmayacak flekilde,
sohbet fleklinde bir araya gelebilecekler” dedi. Türk,
eylemlerin bitmesi halinde cezaevi sorunlar›n›
tart›flmak için uluslararas› konferans düzenleme sözü
de verdi. 

Adalet Bakanl›¤›’n›n öneriye karfl› gündeme getirdi¤i
genelge 18 Ocak günü yay›nland›. Genelgeye göre
“seçici komisyon” taraf›ndan belirlenecek en fazla 10
mahkum, haftada 5 saat sohbet için belirlenen
alanlarda bir araya gelebilecek. Sohbet etmek isteyen
hükümlü ve tutuklular›n, iyilefltirme, e¤itim, spor,
meslek kazand›rma, ifl yurdu çal›flmalar›ndan en az
birine kat›lmalar› gerekiyor. Genelge flöyle:
“Hükümlüler, iflledikleri suçlara, kurumdaki
davran›fllar›na, ilgi ve yeteneklerine göre
grupland›r›larak, güvenlik aç›s›ndan tehlike
yaratmad›¤› ölçüde, kendileri için haz›rlanm›fl
iyilefltirme ve e¤itim programlar› çerçevesinde e¤itim,
spor, meslek kazand›rma ve iflyurdu çal›flmalar› ile
di¤er sosyal ve kültürel faaliyetlere kat›l›rlar.
Programlar›n süresi ve kat›lacak hükümlülerin say›s›,
her program›n özelli¤i, güvenlik koflullar› ve kurumun
olanaklar› dikkate al›narak belirlenir. ‹yilefltirme ve
e¤itim programlar›n›n amaca ayk›r› sonuçlar verdi¤i
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tespit edilen hükümlüler yönünden bu uygulamaya
son verilebilir veya gerekli de¤ifliklikler yap›labilir.
Sözü edilen faaliyetlerden en az birine kat›lan
hükümlü ve tutuklulardan isteyenlerin, Seçici
Komisyonca tespit edilecek 10 kifliyi aflmayacak
gruplar halinde, idarenin gözetiminde ve idarece
belirlenecek aç›k görüfl alanlar›nda veya di¤er ortak
yerlerdeki sosyal faaliyetler çerçevesinde haftada
toplam 5 saati aflmamak üzere sohbet amac›yla bir
araya getirilmeleri uygun görülmektedir. Toplam 5
saatlik sürenin hafta içindeki düzenlenmesi, aç›k
görüfl, avukat ve ziyaretçi görüfllerini aksatmayacak
flekilde idarece yap›lacakt›r.”

6.3.6. F Tipi cezaevlerinde bask›lar

“Hayata Dönüfl Operasyonu”nun ard›ndan tutuklu ve
hükümlülerin F Tipi cezaevlerine nakledilmesiyle
beraber bask› ve iflkence haberlerinde önemli bir art›fl
gözlendi. F Tipi cezaevlerine gönderilenlerin birço¤u
iflkence, tecavüz, kötü muameleye u¤rad›klar›n›
bildirdi. 

Edirne F Tipi Cezaevi’nde copla tecavüz edilen
Eyüphan Baflar 17 fiubat günü kendini yakt›. “T‹KKO
üyesi oldu¤u” iddias›yla tutuklanan ve 12 y›l 6 ay
hapis cezas›na mahkum edilen Eyüphan Baflar’›n
1988 y›l›nda Ankara Emniyet Müdürlü¤ü’nde
gözalt›ndayken tecavüze maruz kald›¤› bildirildi.
1996 y›l›nda yap›lan ölüm oruçlar›na kat›lan Baflar,
19 Aral›k operasyonundan sonra Bak›rköy Ruh ve
Sinir Hastal›klar› Hastanesi’ne kald›r›lm›fl ve yaklafl›k
2 ay fiziki ve psikolojik tedavi görmüfltü. Baflar’›n
1996 ölüm orucu eylemi nedeniyle Wernicke-
Korsakof hastas› oldu¤u ö¤renildi. Tedavisi
tamamlanmadan Edirne F Tipi Cezaevi’ne götürülen
Baflar’›n cezaevi giriflinde arama için tamamen
soyunmas›n›n istendi¤i ancak bunu kabul etmemesi
üzerine iflkence gördü¤ü ve copla tecavüz edildi¤i
bildirildi. 

Vücuduna gazete parçalar› sararak kendini yakan
Baflar’›n kardefli Gülmisal Baflar, a¤abeyinin
yaflad›klar›n› bugüne kadar anlatmad›¤›n›, ancak son
yaflad›¤› tecavüz olay›ndan sonra ruh sa¤l›¤›n›n
bozuldu¤unu bu nedenle de kendini yakt›¤›n›
söyledi.Gülmisal Baflar flöyle devam etti:
“Görüfltü¤ümde surat›nda ve vücudunun de¤iflik
yerlerinde hâlâ yan›k izleri vard›. Sol kolu felç
olmufltu. Tekerlekli sandalyede geldi görüfle. Telefonla
görüfltük. Telefonun ahizesini tutam›yordu. Sürekli
bayg›nl›k geçirdi¤ini, tuvaletini dahi tek bafl›na
yapamad›¤›n› ve hücreden ç›kmak istedi¤ini söyledi.
On y›l önce Ankara’da yaflad›klar›n› anlatt›. ‘Ben
bunu unutmaya çal›fl›rken bir yenisini burada
yaflad›m. Makat›mdan sürekli kan geliyor.’ dedi. Niçin
kendisini yakt›¤›n› sordu¤umda bana, ‘Kanl› yüzler ve
kendini yakan insanlar› görüyorum. Ulucanlar
Cezaevi’nde ölen arkadafl›m Halil Türkler’i ve
Bayrampafla Cezaevi’de yak›lan 6 bayan arkadafl›m›
gördüm halay çekiyorlard›. Beni de ça¤›rd›lar. Atefl

yakarsam onlara kat›labilirim, aya¤a kalkabilirim diye
düflündüm. Onlara kat›lmak için kendimi yakt›m’
dedi.” Gülmisal Baflar, a¤abeyinin her an yeniden
kendisini yakabilece¤ini, bunun için arkadafllar›n›n
sürekli bafl›nda nöbet bekledi¤ini belirterek, “Maruz
kald›¤› iflkenceler nedeniyle a¤abeyimin beyninde
ciddi hasar oluflmufl durumda. Her an kendisine zarar
verebilir.”dedi. Cezaevi müdürüyle görüfltü¤ünü
söyleyen Gülmisal Baflar, “Müdüriyetten bana,
a¤abeyimin orada kalamayaca¤›na iliflkin raporu
oldu¤unu söylediler. Ancak raporu bana vermediler.”
dedi. Avukat Mihriban K›rdök de müvekkili Baflar’›n
sa¤l›k durumunun bu cezaevinde daha fazla
kalmas›na uygun olmad›¤›n›, bu nedenle Edirne
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na baflvurarak, Adli T›p
Kurumu’na sevk edilmesini ve CMUK’un 399.
maddesi uyar›nca cezas›n›n ertelenmesini talep
ettiklerini bildirdi. 

Tutuklu ve hükümlü yak›nlar› Kurban Bayram›
nedeniyle yap›lan kapal› görüfllerde bask›lara maruz
kald›klar›n› ve görüfllerin engellendi¤ini aç›klad›lar.
Tutuklu yak›nlar›, 6 ve 9 Mart günleri yak›nlar› ile
görüfltürülmedikleri gerekçesiyle Ümraniye Cezaevi
önünde oturma eylemi yapt›lar. Eylem olays›z sona
erdi. Kand›ra F Tipi Cezaevi’nde, 6 Mart günü Kurban
Bayram› için yap›lacak görüfl nedeniyle cezaevi
önünde toplanan tutuklu yak›nlar› bildiri da¤›tmak
isteyince jandarma müdahale etti. Olay s›ras›nda
Özgür Kocaeli gazetesi muhabiri Zafer Çak›ro¤lu ile
ad› ö¤renilemeyen bir kifli gözalt›na al›nd›.
Çak›ro¤lu’nun, filmleri teslim etmesi üzerine serbest
b›rak›ld›¤› ö¤renildi. 

‹HD ‹stanbul fiubesi taraf›ndan 9 Mart günü yap›lan
aç›klamada Tekirda¤ F Tipi Cezaevi’ne sevkler
s›ras›nda tutuklulara yo¤un iflkence yap›ld›¤› bildirildi.
Aç›klamada flöyle denildi: 

“Tekirda¤ F Tipi Cezaevi’ne getirilen tutuklular›n
saçlar› zorla kesilmeye çal›fl›lm›fl, buna direnen
tutuklular ise ç›r›lç›plak soyularak dövülmüfllerdir.
Haz›rola geçerek ‘Buraday›m’ komutuyla say›m
almaya çal›flan idare, tutuklular›n bu uygulamaya
direnmesi üzerine tutuklulara iflkence yapm›fl,
falakaya yat›rm›flt›r. Ölüm orucunda olan birçok
tutuklunun durumu bu nedenle a¤›rlaflm›flt›r. Sevk
sonras› tutuklulara iki gün fleker verilmemifltir.
Tekirda¤ F Tipi Cezaevi’nde resmiyete dökülmeyen
disiplin cezalar› uygulanmaktad›r. Tutuklulara kantin
yasa¤›, havland›rma yasa¤›, dilekçe yasa¤›
uygulanmaktad›r.” 

Tekirda¤ F Tipi Cezaevi’nde bulunan Sabri Diri ve Ali
H›d›r Polat adl› tutuklulara “saçlar›n›n kestirilmesi,
yüksek sesle çeflitli flark›lar dinletilmesi ve dövülmesi”
nedeniyle yap›lan suç duyurusunun ard›ndan aç›lan
soruflturma takipsizlik karar›yla sonuçland›. Tekirda¤
Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan yürütülen
soruflturmada, takipsizlik karar› “mahkumlar›n sürekli
aranmas›, saçlar›n›n kestirilmesi ve yüksek sesle flark›
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dinletilmesi” uygulamalar›n›n cezaevi yönetmeli¤ine
dayand›¤› gerekçesiyle verildi. Takipsizlik karar›nda
mahkumlar›n dövülmedi¤inin doktor raporlar› ile
anlafl›ld›¤› da ileri sürüldü. Ancak, Avukat Mihriban
K›rdök, Diri ve Polat’›n doktor muayenesinden
geçirilmedi¤ini bildirdi.

Soruflturman›n takipsizlik karar›yla sonuçlanmas›ndan
sonra Sabri Diri, Tekirda¤ F Tipi Cezaevi’nde yeniden
iflkenceye maruz kald›. Sabri Diri’ye iflkence yap›ld›¤›
hekim raporuyla kan›tland›. 

Avukat Mihriban K›rdök, Tekirda¤ Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na ikinci iflkence olay›yla ilgili yapt›¤› suç
duyurusunun da takipsizlik karar›yla sonuçlanmas›
üzerine Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’ne (A‹HM)
baflvurdu. A‹HM, Türkiye taraf›ndan gönderilen 24
fiubat 2001, 3 Mart 2001 ve 8 Mart 2001 tarihli
raporlar› yetersiz ve eksik bularak Sabri Diri’nin tekrar
muayeneden geçirilmesini ve sonuçlar›n mahkemeye
yollanmas›n› istedi. Bunun üzerine Sabri Diri, iflkence
gördü¤ü tarihten yaklafl›k 5 ay sonra Trakya
Üniversitesi T›p Fakültesi Nükleer T›p Anabilim
Dal›’nda kontrolden geçebildi. Burada haz›rlanan
raporda, “Kiflinin kemik sintigrafisi sonuçlar›na göre
flahs›n ayak bileklerinde darbe ile uyumlu bulgular
saptanm›flt›r.” denildi.

Gebze Cezaevi’nden Tekirda¤ F Tipi Cezaevi’ne
sevkedilen Mustafa Yaflar adl› tutuklunun kardefli Can
Yaflar, kardeflinin görüflme s›ras›nda 10 infaz koruma
memuru taraf›ndan sopalarla dövüldü¤ünü aç›klad›.

Halk›n Hukuk Bürosu’ndan 31 Mart günü yap›lan
aç›klamada, Kand›ra F Tipi Cezaevi revirine kald›r›lan
U¤ur Karademir adl› mahkumun dövüldü¤ü bildirildi. 

Sincan F Tipi Cezaevi’nden 10 Nisan günü tahliye
olan Mustafa K›l›ç, Cesur Türk ve Bar›fl Karagufl adl›
mahkumlar, cezaevinde iflkence gördüklerini
aç›klad›lar. Bar›fl Karagufl, “Sincan’a ilk girdi¤imizde
‘hofl geldin’, tahliye olurken de ‘güle güle daya¤›’
yedik. Sürekli kaba yerlerimize vurdular ama bu
uygulamalar› saklamak için kameralar›n önünde de¤il
kuytu bir köfleye çekerek dövüyorlar” dedi. Hücrelerin
psikolojik iflkence için yap›ld›¤›n› savunan Karagufl,
“Hücrelerde daha çok beyaz renk hakim ve bu bir
süre sonra rahats›z etmeye bafll›yor. D›flar›dan
getirilen havlular›m›z bile al›nm›yor. Özellikle k›rm›z›
renkli elbiselerimizi alm›yorlar. Kantinde bulunan
mallar› d›flar›dan alam›yoruz, burada da keyfi fiyat
uygulamalar› var. ‹stedi¤imiz sigaray› kantinde
bulamad›¤›m›z için pahal› sigaralar› içmek zorunda
b›rak›l›yoruz” dedi. Bar›fl Karagufl, hücrelere sürekli
“arabesk ve oyun havas›” yay›n› yap›ld›¤›n›,
hoparlörlere müdahale ettiklerinde ise 6 ay görüfl
yasa¤› cezas› verildi¤ini söyledi. Karagufl, hücre
aramalar›n›n kendileri için iflkenceye dönüfltü¤ünü
vurgulayarak “Aramalarda bütün gazete ve
kitaplar›m›z al›n›yor, kantinden ald›¤›m›z sulara bile
el konuluyor, eflyalar›m›z da¤›t›l›yor” dedi. 

Sincan F Tipi Cezaevi’nde açl›k grevini sürdüren
Yunus Özgür’ün 23 Nisan günü yap›lan bir say›m
s›ras›nda ayakta duramad›¤› için oturmak istemesi
üzerine dövüldü¤ü ve daha sonra Numune
Hastanesi’ne sevk edilip, üç gün tedavi gördü¤ü
ö¤renildi. 

Sincan Cumhuriyet Savc›l›¤›, Sincan F Tipi
Cezaevi’nde gardiyanlar taraf›ndan 3 Nisan günü
dövülen 38 mahkumun suç duyurusu nedeniyle aç›lan
soruflturmay›, takipsizlik karar›yla sonuçland›rd›.
Mahkumlar baflvurular›nda, cezaevinde yap›lan genel
aramada onur k›r›c› davran›fllara maruz kald›klar›n›,
gazete, dergi, kitap, özel eflya ve yiyeceklerine el
konuldu¤unu aç›klad›lar. Takipsizlik karar›nda,
aramalar›n Adalet Bakanl›¤›’n›n 19 Aral›k 2000 tarihli
F tipi cezaevlerine iliflkin genelgesi ile Ceza ve ‹nfaz
Kurumlar›n›n Yönetimine Dair Tüzü¤e ve buna ba¤l›
yönetmeli¤e uygun olarak yap›ld›¤› ileri sürüldü.
Kararda, “Kurum idaresi ile ilgili görevlilere genifl
yetkiler ve tutuklu ile hükümlülere ise bu görevli ve
kurallara mutlak itaat mecburiyeti içermektedir.”
denildi. 

Sincan F Tipi Cezaevi’nde görev yapan yedi yönetici
ve gardiyan hakk›nda Mehmet Günefl adl› mahkumu
dövdükleri gerekçesiyle dava aç›ld›. Mehmet Günefl
de ayn› davada “görevli memurlara direndi¤i”
iddias›yla yarg›land›. Edinilen bilgiye göre, 16 Mart
günü avukat› ‹mam Bu¤u ile görüflmeden dönen
Mehmet Günefl, gardiyanlar taraf›ndan arama
odas›nda a¤›r bir biçimde dövüldü. Olaydan sonra
hastaneye gönderilen Mehmet Günefl’in gözünün
morard›¤›, bafl›n›n fliflti¤i, görme bozuklu¤u olufltu¤u,
gö¤üs ve böbreklerinde a¤r›lar oldu¤u bildirildi. ‹mam
Bu¤u’nun suç duyurusu üzerine Sincan Cumhuriyet
Savc›l›¤›, Cezaevi 2. Müdürü Fazl› Çiftçi,
baflgardiyanlar Ayd›n K›l›nç ve Ahmet fiahin ile
gardiyanlar Y›lmaz Kaya, fiakir fiengül ve Seyfi Utlu
hakk›nda “Mehmet Günefl’e kötü davrand›klar›”
gerekçesiyle TCY’nin 245. maddesi uyar›nca dava
açt›. ‹ddianamede, Günefl hakk›nda da gardiyanlardan
fiakir fiengül ve Alaattin Ercan’a vurdu¤u gerekçesiyle
18 aya kadar hapis cezas› istendi. 

Tutuklu yak›nlar›, Sincan F Tipi Cezaevi’nde bulunan
fievki Çetinkaya, Murat Günefl, Halil Can Do¤an,
Bar›fl Günefler, Ahmet Gün, Murat Yücesoy ve
Emrullah fiimflek adl› mahkumlar›n bir arama s›ras›nda
gardiyanlar taraf›ndan dövüldü¤ünü bildirdiler.
Mahkumlardan fievki Çetinkaya’n›n annesi fierife
Avc›, cezaevi görevlileri hakk›nda suç duyurusunda
bulundu. 

16 Haziran günü gardiyanlar taraf›ndan Sincan F Tipi
Cezaevi’nde a¤›r bir biçimde dövülen Özgür Soner
adl› mahkum, Ankara Numune Hastanesi’ne
kald›r›ld›. Edinilen bilgiye göre, testislerindeki
rahats›zl›k nedeniyle belli aral›klarla hastaneye
götürülmesi gereken Özgür Soner, randevunun
üzerinden iki gün geçtikten sonra hastaneye
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götürülmek istendi. Bunun için üstü aranan Özgür
Soner, askerlerin bulundu¤u bölümde ikinci kez
aranmak istenmesine itiraz etti. Bunun üzerine görevli
astsubay, Özgür Soner’e üzerini aratmazsa hastaneye
götürülmeyece¤ini söyledi. Özgür Soner ise
randevusunun üzerinden iki gün geçti¤ini, tedavi
olmas› gerekti¤ini hat›rlatt›. Bu s›rada arama yerine
gelen gardiyanlar, Özgür Soner’i tekme tokat
dövdüler. ‹brahim Demirel adl› gardiyan›n Özgür
Soner’in bafl›n›n ve vücudunun üzerinde z›plad›¤› da
bildirildi. Özgür Soner’in babas› Abdullah Soner,
operasyondan sonra Çank›r› Cezaevi’nden Sincan F
Tipi Cezaevi’ne getirilen o¤lunun Demirel’i tan›d›¤›n›
ve Demirel’in Çank›r›’da da “tutuklulara iflkence
yapt›¤›” iddialar› bulundu¤unu söyledi. 

Sincan F Tipi Cezaevi’nde bulunan Necati Gönenç
adl› mahkumun iflkence gördü. Edinilen bilgiye göre,
Necati Gönenç cezaevinde maruz kald›¤› iflkenceyi
avukat› Kaz›m Bayraktar’a mektup yazarak anlatt›,
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na da suç duyurusunda bulundu.
Ancak gardiyanlar mektup ve suç duyurusu
dilekçesini yerine ulaflt›rmak yerine Gönenç’e iade
etmek istedi. Gönenç’in bunlar› almak istememesi
üzerine gardiyanlar taraf›ndan dövüldü¤ü bildirildi. 

Avukat Bayraktar, Sincan Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na
verdi¤i dilekçede olay› flöyle anlatt›: 

“22.06.2001 günü müvekkilimi ziyaret etti¤imde,
görüflme s›ras›nda infaz koruma memurlar› taraf›ndan
dilekçenin kendisine iade edildi¤ini, almak
istememesi üzerine ad›n› bilmedi¤i infaz koruma
memurlar›n›n sald›r›s›na u¤rad›¤›n›, ölüm orucunda
oldu¤unu bilmelerine ra¤men yumruklarla yüzüne,
karn›na, midesine, gö¤süne vuruldu¤unu, yere
düfltükten sonra da tekmelendi¤ini, bunun üzerine
savc›l›¤a flikayet dilekçesi, taraf›ma da mektup
yazd›¤›n›, hem flikayet dilekçesinin hem de mektubun
iade edildi¤ini bildirmifltir.” 

Gönenç de, görüflme s›ras›nda yazd›¤› yaz›da flunlar›
anlatt›: 

“Ben Necati Gönenç, 22.06.02001 günü avukat›m
Kaz›m Bayraktar ile yapt›¤›m görüflme s›ras›nda
avukat›m›n iste¤i üzerine son bir hafta içinde
yaflad›¤›m olaylar› kendi el yaz›mla yaz›yorum.
Taraf›ma yönelik fiili sald›r›lar ve avukat›ma yazd›¤›m
mektup ve dilekçelerin verilmemesi nedeniyle
görüflme s›ras›nda beyanlar›m› yaz›l› olarak avukat›ma
vermek zorunda kald›m. Avukat›ma verilmesini
istedi¤im dilekçenin iade edilmek istenmesi üzerine,
gardiyanlara bunun yasal hakk›m oldu¤unu
anlatmama dahi f›rsat kalmadan, yumruk ve
tekmelerle dayakl› iflkenceye u¤rad›m.” 

Görüfl s›ras›nda gardiyanlar›n Kaz›m Bayraktar’›n
elinden Gönenç’in verdi¤i yaz›y› almaya çal›flt›klar›
ancak görüfl yerinde baflka avukatlar›n da bulunmas›
nedeniyle bundan vazgeçtikleri bildirildi. Görüfl
yerinde bulunan avukatlar Ender Büyükçulha, Levent

Kanat, Gökçe Y›lmaz, Turan fiat ve Zeki Rüzgar bir
tutanak tutarak “Bayraktar’›n elindeki ka¤›tlar›n
gardiyanlar taraf›ndan al›nmaya çal›fl›ld›¤›n›, ancak
Bayraktar’›n elindeki belgeleri cezaevi müdürlü¤üne
tutanakla teslim edebilece¤i yönündeki ›srar› üzerine
tart›flman›n sona erdi¤ini” bildirdiler. 

Sincan F Tipi Cezaevi’nde mahkumlar›n gazete ve
dergilerinin sansürlendi¤i bildirildi. Kemal Ertürk adl›
mahkum, 20 Temmuz günü Sincan Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na yapt›¤› suç duyurusunda, “Haklar›nda
bas›n savc›l›¤›n›n toplatma veya bir ifllemi
bulunmamas›na ra¤men 25 Haziran ve 13 Temmuz
günleri, sat›n ald›¤›m›z Cumhuriyet, Radikal, Milliyet
gazetelerindeki kimi haberler üzeri karalanm›fl ve baz›
dergiler de sayfalar› y›rt›lm›fl olarak taraf›m›za
verilmifltir.” dedi. 

Gebze Cezaevi’nden Kand›ra F Tipi Cezaevi’ne
gönderilen 36 mahkumun dövüldü. Aç›klamada,
dövülen mahkumlardan Erdal Kurdifl durumunun
a¤›rlaflmas› üzerine 27 Temmuz günü ‹stanbul Çapa
T›p Fakültesi Hastanesi’ne kald›r›ld›.

‹HD Cezaevi Komisyonu üyesi Ümit Efe 3 A¤ustos
günü düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, F tipi
cezaevlerine yap›lan nakiller s›ras›nda tutuklu ve
hükümlülerin “onur k›r›c›” uygulamalara maruz
kald›klar›n› bildirdi. Ölüm orucunda oldugu s›rada
tahliye edilen ve halen ‹stanbul Üniversitesi T›p
Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Erdal Kurdifl adl›
tutuklunun Kand›ra F Tipi Cezaevi’ne gönderilmesi
s›ras›nda yaflad›¤› olaylar› anlatan Efe, Kurdifl’in
cezaevine getirildikten sonra arama odas›nda
ç›r›lç›plak soyularak arand›¤›n› belirtti. Uygulamay›
“onur k›r›c›” oldu¤u için reddeden Kurdifl’in tekme
tokat dövüldü¤ünü anlatan Efe, tutuklunun foto¤raf
çekimi ve parmak izi al›nmas›n›n ard›ndan ikinci bir
arama odas›na al›nd›¤›n› anlatt›. Efe, bu odada da
dövülerek ç›r›lç›plak soyulan Kurdifl’in saçlar›n›n
kesildi¤ini kaydetti. Efe, daha sonra hücreye konulan
Kurdifl’i 4-5 saat sonra doktorun ziyaret etti¤ini ve
tutuklunun hastaneye sevk edildi¤ini sözlerine ekledi.
Efe, sevkler nedeniyle ailelerin çocuklar›ndan haber
alamamas›n› ve tutuklulara B1 vitamini verilmemesini
elefltirdi.

Tekirda¤ F Tipi Cezaevi’nde bulunan Serbülent
Sürücü ve Ercan Tilmafl adl› mahkumlar duruflma için
götürüldükleri ‹stanbul DGM’de arama için
ayakkab›lar›n›n ç›kar›lmas›na karfl› ç›kt›klar› için
dövüldü. Ayn› cezaevinde bulunan Sedat Hayta’n›n
da aramalara karfl› ç›kt›¤› için 5 hafta süreyle
yak›nlar›yla görüfltürülmedi¤i ö¤renildi. 

Avukat Halil Özpolat, Kand›ra F Tipi Cezaevi’nde
bulunan mahkumlar›n “insanl›k d›fl› uygulamalara
maruz kald›klar›n›” bildirdi. Say›m s›ras›nda aya¤a
kalkmayan ve haz›rolda durmayan mahkumlar›n
dövüldü¤ünü söyleyen Avukat Halil Özpolat, “9
A¤ustos günü yapt›¤›m görüflme s›ras›nda dövülen
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mahkum say›s› 9 olarak belirtilmifltir. Tutuklular›n
birbiriyle haberleflmesi engellendi¤i için bu say›n›n
daha fazla olma olas›l›¤› var.” dedi. Mahkemeye ya
da hastaneye götürülen mahkumlar›n ç›r›lç›plak
soyularak arand›¤›n› ifade eden Özpolat, elleri
arkadan kelepçelenen mahkumlar›n cezaevi arac›nda
da zincirlendi¤ini bildirdi. Avukat Halil Özpolat,
görüfle giderken mahkumlar›n ayakkab›lar›n›n
ç›kar›larak arand›¤›n›, bunu yapmayanlar›n görüflünün
iptal edildi¤ini de kaydetti. 

Buca Cezaevi’nden K›r›klar F Tipi Cezaevi’ne
götürülen mahkumlar da iflkence gördü. 17 A¤ustos
günü K›r›klar F Tipi Cezaevi yöneticileri hakk›nda suç
duyurusunda bulunan ‹HD üyeleri ve tutuklu yak›nlar›
ad›na yap›lan aç›klamada mahkumlar›n cezaevine
girdiklerinde ç›r›lç›plak soyularak arand›klar›, saç ve
sakallar›n›n zorla kesildi¤i belirtildi. Cezaevinde
say›m yap›l›rken mahkumlar›n sürekli aya¤a kalkmaya
zorland›klar›, kalkamayan mahkumlar›n dövüldü¤ü
ifade edilen aç›klamada, cezaevinde sürekli yüksek
sesle müzik yay›n› yap›ld›¤› ve mahkumlar›n kiflisel
eflyalar›n›n verilmedi¤i kaydedildi. 

29 A¤ustos günü K›r›klar F tipi cezaevinde tutuklu ve
hükümlülerin yak›nlar› ile birlikte ‹HD ‹zmir
fiubesi’nde aç›klama yapan Avukat Zeynep Sedef
Özdo¤an, cezaevinde tecrit politikas›n›n
uyguland›¤›n› vurgulad›. Özdo¤an, “Cezaevi, avukat
ve ziyaretçi görüfl yerleri de dahil olmak üzere tek bir
yeflil yapra¤› dahi göremeyecek flekilde yap›lm›fl.
Görüfl yerlerine gün ›fl›¤› girmiyor, tavanlar bas›k.
Havaland›rma çal›flm›yor. Avukat görüfl yerleri de
dahil olmak üzere sürekli ve rahats›z edici bir müzik
yay›n› yap›l›yor” dedi.

Sincan F Tipi Cezaevi’nde bulunan 200 kadar
mahkum, A¤ustos ay›nda cezaevinde tedavileri
engellendi¤i gerekçesiyle Ankara Tabip Odas›’na
baflvurdu. Tutuklular baflvurular›nda, “cezaevleri
operasyonundan sonra getirildikleri Sincan’da
yaralar›n›n tedavi edilmedi¤ini, hatta raporlara
geçirilmedi¤ini, hastaneye gidifl gelifllerde iflkenceye
varan uygulamalara maruz kald›klar›n›” bildirdiler.
Tutuklular baflvurular›nda sorumlular hakk›nda
yapt›klar› suç duyurusundan sonuç alamad›klar›n› da
kaydettiler. 

Gebze Cezaevi’nden Kand›ra F Tipi Cezaevi’ne
nakledilen mahkumlar›n iflkence gördü¤ü bildirildi.
Ölüm orucunu sürdüren mahkumlardan Ali Polat’›n
a¤abeyi, Cömert Polat, kardeflinin Kand›ra F Tipi
Cezaevi’nde soyularak arand›¤›n›, saçlar›n›n
kaz›nd›¤›n› ve bu uygulamalara karfl› ç›kt›¤› için
dövüldü¤ünü bildirdi. Cömert Polat, kardeflinin
bacaklar›n›n yara içinde oldu¤unu ve B1 vitamini
verilmedi¤ini de kaydetti. Demokratik Mücadele
Platformu taraf›ndan A¤ustos ay›nda yap›lan
aç›klamada da, nakledilen 38 mahkumun iflkence
gördü¤ü, ölüm orucunu sürdüren mahkumlar›n da tek
kiflilik hücrelere konuldu¤u belirtildi. 

Tutuklu Yak›nlar› Derne¤i (TUYAD) taraf›ndan 7
A¤ustos günü ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde düzenlenen
bas›n toplant›s›nda konuflan Arzu Bektafl, Gebze
Cezaevi’nden Bolu F Tipi Cezaevi’ne götürülen
mahkumlar›n iflkenceye maruz kald›klar›n› bildirdi.
‹flkence nedeniyle tutuklulardan Yusuf Polat’›n
kafatas›n›n k›r›ld›¤›n› ve tek kiflilik hücreye
konuldu¤unu söyleyen Bektafl, zorla müdahale
nedeniyle Ayhan Engin adl› tutuklunun bilincinin
kapand›¤›n›, Süleyman Gülbahar ve Abidin Gül’ün de
sa¤l›k durumlar›n›n bozuldu¤unu ve ‹zmit Devlet
Hastanesi’ne kald›r›ld›klar›n› kaydetti.

Gebze Özel Tip Cezaevi’nden Kand›ra F Tipi
Cezaevi’ne nakledilen tutuklu ve hükümlüler, A¤ustos
ay› içinde zorla soyularak makat aramas› yap›ld›¤›n›
ve ölüm orucunda yürüyemez durumdaki kiflilerin
dövüldü¤ünü bildirdiler. Bunun üzerine Adalet
Bakanl›¤›, Gebze Özel Tip Cezaevi’nden Kand›ra ve
Bolu F tipi cezaevlerine gönderilen tutuklu ve
hükümlülere iflkence yap›lmad›¤›n› ve her biri için
rapor düzenlendi¤ini iddia etti. Yap›lan aç›klamada,
“Gebze Özel Tip Cezaevi’nin onar›ma al›nmas›
nedeniyle baz› hükümlü ve tutuklular Kocaeli ve Bolu
F tipi cezaevlerine nakledilmifllerdir. Nakledilen
hükümlü ve tutuklular›n cezaevine al›n›fl› s›ras›nda
gerekli olan arama ve t›bbi muayeneleri yap›lm›fl ve
her biri için rapor düzenlenmifl olup, hiç kimseye
herhangi bir kötü muamelede bulunulmas› sözkonusu
de¤ildir. Cezaevlerinde ölüm orucunda bulunan
hükümlü ve tutuklulara tuz, fleker, su ve meyve suyu
gibi besin maddeleri ile B1 vitamini de verilmektedir.”
denildi. 

Tekirda¤ F Tipi Cezaevi’nde aralar›nda ölüm orucunu
sürdüren Halil ‹brahim fiahin, Alibaba Ar› ve Remzi
Ayd›n ve açl›k grevini sürdüren Cengiz Dönmez’in de
bulundu¤u mahkumlar›n A¤ustos ay›nda say›mlarda
aya¤a kalkmad›klar› için dövüldükleri bildirildi.
Tutuklu yak›nlar›, cezaevine gönderilen mektup ve
fakslar›n da tutuklulara verilmedi¤ini kaydettiler.

Sincan F Tipi Cezaevi’nde aramalar s›ras›nda u¤rad›¤›
sald›r›lar› ‹nfaz Hakimli¤i’ne flikayet ettikten sonra
Adli T›p Kurumu’na götürülürken bu kez de askerler
taraf›ndan dövülürek sa¤ kulak zar› patlat›lan Murat
Günefl, 13 Eylül günü götürülmesi gereken hastaneye
4 Ekim günü sevkedildi. Kulak-Burun-Bo¤az
bölümünde muayenesi yap›lan Günefl’e doktor,
“Kulak zar›nda deliklerin görünmedi¤ini, sinirlerin
zedelenmifl olabilece¤ini, test edilmesi gerekti¤ini”
bildirerek testlerin yap›ld›¤› bölüme sevkinin
yap›laca¤›n› bildirdi. Testler için Murat Günefl’e
tedavisi için 2 Nisan 2002 tarihine gün verildi.

‹HD ‹stanbul fiubesi Cezaevi Komisyonu taraf›ndan 27
Ekim günü düzenlenen bas›n toplant›s›nda, Bolu F
Tipi Cezaevi’nde mahkumlar üzerindeki bask›lar›n
artt›¤› bildirildi. F tipi cezaevleri içinde en a¤›r
uygulamalar›n Bolu F Tipi Cezaevi’nde yafland›¤›n›
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anlatan komisyon üyesi Ahmet Tamer, “Görüfle
ç›karken bütün cezaevlerinde arama yap›l›r. Ancak,
Bolu F Tipi Cezaevi’nde bu bir eziyet haline
getiriliyor. Örne¤in, eller arkaya k›vr›l›yor, arama
s›ras›nda insanlar›n yüzlerini duvara dönmesi
isteniyor” dedi. Bolu F Tipi Cezaevi’nde iki çocu¤u
bulunan Yayla Tut da, “Çocuklar›m›z› elleri kelepçeli
getiriyorlar, iç çamafl›rlar›na varana kadar her yerlerini
ar›yorlar. Bizim üzerimizi ararken de soyunmam›z›
istiyorlar. Yar›m saat görüflmemize izin veriyorlar.
Ayr›ca, çocuklar›m›z› hastaneye getirip götürürken de
dövdüklerini biliyoruz.”dedi. 

6.3.7. Avukatlara Bask›lar

Operasyonun ard›ndan F tipi cezaevlerine nakledilen
tutuklu ve hükümlüler üzerindeki bask›lar›n artmas›na
koflut olarak tutuklu ve hükümlülerin davalar›na
bakan ya da F Tipi cezaevleri ile ilgili aç›klamalarda
bulunan avukatlar üzerindeki bask›lar da artt›. 

F tipi cezaevi yap›m›n›n durdurulmas› için 16 Eylül
2000 tarihinde Galatasaray Lisesi önünde aç›klama
yapmak isterken tartaklanarak gözalt›na al›nan ÇHD
yönetici ve üyesi 26 avukat hakk›nda “Toplant› ve
Gösteri Yürüyüflleri Yasas›’na muhalefet ettikleri”
suçlamas›yla dava aç›ld›. Haklar›nda dava aç›lan
avukatlar›n adlar› flöyle: 

Muhittin Köylüo¤lu, Mehmet Ali K›rdök, Gökhan
A¤›rbafl, Ali Talipo¤lu, Yasemin Baflaran, Metin
Florinal›, Gülay Erpul, Nermin Kaplan, Kenan Alkan,
Several Demir, Güzel Yarar, Gül Altay, Özcan K›l›ç,
fiafak Y›ld›z, Bilgütay Hakk› Durna, Cahit Özdemir,
Mehmet Günsel, Gülizar Tuncer, Cemal Yücel, Behiç
Aflç›, Hakan Semizo¤lu, Zeynel Polat, Kelefl Öztürk,
Efkan Bolaç, ‹brahim Ergül ve Murat Çelik. Avukatlar,
iddianameye polis arflivlerinden eklenen bilgilerle
“örgüt üyesi” ve “örgüt yöneticisi” olmakla suçland›.

Edirne Cumhuriyet Savc›l›¤›, ‹stanbul Barosu
avukatlar› Sevim Akat, Gül Altay, Fatma Gül Yolcu ve
Mihriban K›rdök hakk›nda “devlet memuruna hakaret
ettikleri” iddias›yla soruflturma açt›. 22 Ocak günü
Edirne F Tipi Cezaevi’ndeki müvekkilleriyle
görüflmeye gittiklerini belirten avukatlar, üzerlerinin
elle aranmas›na karfl› ç›kt›klar› için cezaevi
yöneticileri ve askerlerin kendilerine hakaret etti¤ini
bildirdiler. 

Adalet Bakanl›¤›, F Tipi Cezaevleri’ndeki açl›k
grevleriyle ilgili aç›klamalar›ndan ötürü ‹stanbul
Barosu hakk›nda suç duyurusunda bulundu. Adalet
Bakan› Hikmet Sami Türk, 17 Mart günü ‹stanbul
Barosu’nun, Avukatl›k Kanunu’na ayk›r› faaliyetlerde
bulundu¤u gerekçesiyle Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na
baflvurduklar›n› aç›klad›. Rize Milletvekili Mehmet
Bekaro¤lu’nun, barolar ve F tipi cezaevleriyle ilgili
olarak yöneltti¤i yaz›l› soru önergesini yan›tlayan
Türk, Avukatl›k Kanunu’nun 76. maddesinde “Barolar,
kurulufl amaçlar› d›fl›nda faaliyette bulunamazlar”

hükmünün yer ald›¤›n› belirtti. Hikmet Sami Türk,
barolar›n görevlerinin, “Avukatl›k mesle¤ine mensup
olanlar›n ortak ihtiyaçlar› karfl›lamak, mesleki
faaliyetleri kolaylaflt›rmak, mesle¤in genel menfaatlere
uygun olarak geliflimini sa¤lamak, meslek disiplinini
ve ahlak›n› korumak” olarak s›raland›¤›n› ifade etti.
Avukatl›k Kanunu’nun 77. maddesinin “amaçlar›
d›fl›nda faaliyet gösteren barolar ile Türkiye Barolar
Birli¤i sorumlu organlar›n›n görevlerine son verilmesi
ve yerlerine yenilerinin seçilmesi”ne iliflkin hükmü
içerdi¤ini bildiren Türk, flunlar› kaydetti: 

“Bu maddeler birlikte de¤erlendirildi¤inde, yaz›l› ve
görsel bas›nda yay›mlanan haberler üzerine, önergede
sözü edilen Baro’nun faaliyetlerinin Kanunda
belirtilen amac› aflt›¤› ve kanuna ayk›r› bir hal ald›¤›
göz önüne al›narak bu durum ihbar kabul edilmifl ve
Avukatl›k Kanunu’nun 76 ve 77. maddeleri uyar›nca
gere¤inin takdir ve ifas› ilgili Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’ndan istenmifltir.”

Beyo¤lu Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan yürütülen
soruflturmada ‹stanbul Barosu’nun F tipi cezaevlerine
karfl› yapt›¤› aç›klamalar›n Avukatl›k Yasas›’na ayk›r›
olmad›¤› karara ba¤land›. 

Ankara Cumhuriyet Savc›l›¤›, avukatlar›n, Ankara ve
Numune hastanelerine kald›r›lan mahkumlarla
görüflme talebini reddetti. Ankara Cumhuriyet
Baflsavc› Vekili Bekir Selçuk, alt› avukat›n görüflme
isteklerine 26 Mart günü verdi¤i yan›tta, Sa¤l›k, Adalet
ve ‹çiflleri bakanl›klar› aras›nda imzalanan Üçlü
Protokol ve Cezaevleri Tüzü¤ü uyar›nca görüflme izni
verilmedi¤ini bildirdi. 

Avukat Kaz›m Bayraktar da, Ni¤de E Tipi Kapal›
Cezaevi’nde bulunan iki müvekkiliyle görüflme
talebini reddeden Ni¤de Cumhuriyet Baflsavc› Vekili
Mustafa Tefon hakk›nda Hakimler ve Savc›lar Yüksek
Kurulu’na suç duyurusunda bulundu. Müvekkilleri
Esma Ekinci ve Fatma Akal›n’la 10 Ocak gününden bu
yana görüflemedi¤ini belirten Bayraktar, operasyondan
sonra haklar›nda dava aç›lan müvekkilleriyle
görüflmek baflvurdu¤u Baflsavc› Vekili Tefon’un
gerekçe göstermeden izin vermedi¤ini bildirdi.
Bayraktar, Kartal Özel Tip ve Tekirda¤ F Tipi
cezaevlerindeki müvekkilleriyle de görüfltürülmedi¤ini
bildirdi. Kaz›m Bayraktar’›n bürosu evi 9 Nisan günü
siyasi polis taraf›ndan bas›ld›. Ankara DGM Savc›s›
Nuh Mete Yüksel’in yönetti¤i bask›nlarda, aralar›nda
Bayraktar’›n F tipi cezaevlerindeki müvekkillerinden
gelen mektuplar›n da oldu¤u belgelere el konuldu.
Yüksel, Avukat Bayraktar’› gözalt›na almad›klar›n›,
daha sonra ifade vermeye ça¤›racaklar›n› söyledi.
Bayraktar ise, neden arama yap›ld›¤›n›n kendisine
aç›klanmad›¤›n› ve çok say›da araflt›rma notuna el
konuldu¤unu belirtti.

6.3.8. F Tipi Cezaevleri Protestolar›

‹stanbul Valili¤i, çeflitli sivil toplum örgütleri ve siyasi
partiler taraf›ndan 14 Ocak günü ‹stanbul’da yap›lmak
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istenen “Yaflam›n Hücrelefltirilmesine Hay›r
Mitingi”ne izin vermedi. Mitingin yasaklanmas›na
gerekçe olarak tertip komitesinde yer alan ÖDP
‹stanbul ‹l Baflkan› Sinan Tutal’›n cezaevlerini protesto
eylemleri nedeniyle tutuklanmas› gösterildi. Konuya
iliflkin ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde 12 Ocak günü
yap›lmak istenen bas›n aç›klamas› da polisler
taraf›ndan engellendi. 

8 Ocak günü DSP ‹stanbul ‹l Baflkanl›¤› önünde bas›n
aç›klamas› yapmak isterken gözalt›na al›nan 39
kifliden ÖDP Genel Baflkan Yard›mc›s› Erdal
Karahanl›, Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin U¤rafl,
‹stanbul ‹l Sekreteri Sinan Tutal ve ‹HD üyesi Nimet
Tanr›kulu tutukland›. Di¤er kifliler serbest b›rak›ld›.
Tutuklular da 6 fiubat günü serbest b›rak›ld›lar.

F tipi cezaevlerini protesto amac›yla Ankara K›z›lay’da
12-19 Aral›k 2000 tarihlerinde düzenlenen gösterilere
kat›ld›klar› iddia edilen 17’si tutuklu 24 kifli hakk›nda
“yasad›fl› örgüt üyesi olduklar› ve yasad›fl› örgüte
yard›m ettikleri” iddias›yla dava aç›ld›. ‹ddianamede,
20 san›k hakk›nda TCY’nin 169. ve TMY’nin 5.
maddesi uyar›nca 4 y›l 6’flar aydan 7 y›l 6’flar aya
kadar, 4 san›k hakk›nda da TCY’nin 168/2 ve TMY’nin
5. maddesi uyar›nca 15’er y›ldan 22 y›l 6’flar aya
kadar hapis cezas› istendi. San›klar›n adlar› flöyle:
fiahabattin Arpac›, ‹smail Tekeli, Metin Akb›y›k, Ali
Gül, Umut K›l›ç, Birce Postac›, Süleyman Boyraz,
Olcay Küçükçelik, Ali Öztürk, fiafak Özgü, Baflak
Kavruker, Koray Ünal, Murat Korkut, Volkan Ayaz,
Kaz›m Savc›, Deniz Sar›gil, ‹brahim Ça¤lar Budak,
Hatice Nevroz Tol, Yasemin Yüre¤il, Sevda Öztekin,
‹smail Do¤an, Abdullah Soner, Tahsin Akça ve Halil
‹brahim Aksun. 

Dava, Ankara DGM’de 27 fiubat günü bafllad›.
San›klar savunmalar›nda, F tipi cezaevlerini protesto
amac›yla yap›lan bas›n aç›klamalar›na kat›ld›klar›n›
bildirdiler. San›k avukatlar› da, müvekkillerinin ancak
“izinsiz gösteri düzenlemekle” suçlanabilece¤ini
belirterek DGM’nin görevsizlik karar› vermesini
istediler. Tahliye taleplerini reddeden DGM,
duruflmay› erteledi. 10 Nisan günü yap›lan
duruflmada, san›klardan Ali Gül hakk›nda Ankara
DGM’de aç›lan baflka bir davan›n bu dava ile
birlefltirilmesine karar verildi. Duruflmada, Birce
Postac›, Kaz›m Savc›, Deniz Sar›gil ve ‹brahim Ça¤lar
Budak adl› san›klar tahliye edildi. 

31 May›s günü duruflmada esas hakk›ndaki görüflünü
aç›klayan DGM Savc›s›, 4 san›¤›n 15 y›lla 22 y›l 6 ay,
16’s›n›n 4 y›l 6 ayla 7 y›l 6 ay, 4 san›¤›n da 3 y›lla 5
y›l aras›nda hapis cezas›na mahkum edilmesini istedi. 

Dava 27 Kas›m günü Ankara DGM’de sonuçland›.
DGM, san›klar› TCY’nin 169. maddesi uyar›nca 3 y›l
9 ay hapis cezas›na mahkum etti. 

10 fiubat günü ‹stanbul Galatasaray Lisesi önünde
düzenlenen protesto eylemi nedeniyle Güzel fiahin,
Selvi Gülmez, ‹pek Bulut, Selma Kaan, Fatma Aslan,

Celal Türkmen, Gülnaz Türkmen, Ercan Erdo¤an ve
Emofl Erenler adl› tutuklu yak›nlar› gözalt›na al›nd›.
Semiha K›rkoç, Selma Kaan, Gülnaz Türkmen, Y›ld›z
Y›lmaz ve Emofl Erenler daha sonra tutukland›. 

Tutuklu ve hükümlü yak›nlar›n›n 17 Mart günü
Galatasaray Lisesi önünde yapmak istedi¤i bas›n
aç›klamas›na müdahale eden polis, 6 kifliyi gözalt›na
ald›. 

‹HD ‹stanbul fiubesi taraf›ndan, Sultanahmet
Meydan›’nda 19 Mart günü ölüm oruçlar›na dikkat
çekmek amac›yla yap›lan eyleme polis müdahale etti.
Aralar›nda ‹HD ‹stanbul fiubesi Baflkan› Eren Keskin’in
de bulundu¤u 67 kifli dövülerek gözalt›na al›nd›.
Gözalt›na al›nanlar 20 Mart günü serbest b›rak›ld›. 

25 Mart günü Kartal F Tip Cezaevi önünde gösteri
düzenlemek isteyen grup polis taraf›ndan engellendi.
Cezaevi önüne bir otobüsle gelen yaklafl›k 45 kiflilik
grup, uçurtma uçurarak gösteri yapmak istedi. Polisler
12’si çocuk 45 kifliyi gözalt›na ald›. 

30 Mart günü Adalet Bakanl›¤›’na giden tutuklu
yak›nlar› MGK toplant›s› nedeniyle Türk ile
görüflemedi. Tutuklu yak›nlar›n›n, bakanl›k
görevlilerine b›rakt›¤› dilekçede, “Cezaevlerinin insan
haklar› ve kitle örgütleri temsilcilerinden oluflan
Ba¤›ms›z ‹zleme Komisyonlar›’n›n denetimine
aç›lmas›, bu kurumlar›n haz›rlayaca¤› raporlar
do¤rultusunda gerekli önlemlerin al›nmas›, Terörle
Mücadele Yasas›’n›n 16. maddesi baflta olmak üzere
infaz ve ceza art›r›m› konusunda siyasi tutuklular
aleyhine hükümler içeren yasal düzenlemelerin
kald›r›lmas›, ayn› davadan yarg›lanan tutuklular›n
birarada tutulmas›, cezaevi yönetiminin
karfl›layamayaca¤› ihtiyaçlar›n aileler taraf›ndan
karfl›lanmas›, cezaevlerinde siyasi temsilcili¤in
sürdürülmesi ve görüfllerde keyfi uygulamalara son
verilmesi istendi. 

Tutuklu yak›nlar›n›n 31 Mart günü ‹stanbul
Galatasaray Lisesi önünde yapmak istedi¤i bas›n
aç›klamas› polisler taraf›ndan engelledi. Polisler,
Mehmet Soylu, Ali Y›ld›z ve Mahmut Yedibela adl›
tutuklu yak›nlar›n› gözalt›na ald›. Tutuklu yak›nlar›n›n
8 Nisan günü ‹stanbul ‹stiklal Caddesi Tünel giriflinde
düzenledikleri eyleme de müdahale eden polisler, 20
kifliyi döverek gözalt›na ald›. Gazetecileri de
tartaklayan polisler, göstericilerin ‹stiklal caddesinde
toplanmas› üzerine burada da 5 kifliyi döverek
gözalt›na ald›.

19 Aral›k operasyonunu ve F tipi cezaevlerini protesto
amac›yla 20 Aral›k 2000 tarihinde, Tunceli’de faks
çekme eylemi gerçeklefltiren Tunceli Demokrasi
Platformu üyeleri hakk›nda “yasad›fl› örgüte yard›m
ettikleri” iddias›yla dava aç›ld›. Dava, 31 May›s günü
Malatya DGM’de bafllad›. Duruflmada savunmalar›n›
yapan san›k avukatlar›, ayn› içerikteki faks
metinlerinin bir çok baro ve kurum taraf›ndan Adalet
Bakanl›¤›’na gönderildi¤ini, bu nedenle aç›lan
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davalarda da beraat ya da görevsizlik karar› verildi¤ini
bildirdiler. Duruflma san›klar›n ifadelerinin al›nmas›
için ertelendi. Davada, EMEP Tunceli ‹l Baflkan› Salih
Gündo¤an, EMEP Merkez ‹lçe Baflkan› Murat Üldefl,
ÖDP ‹l Baflkan› Yusuf Cengiz, S‹P ‹l Baflkan› Kenan
Aktan, HADEP ‹l Baflkan› Ali Can Öncü, HADEP ‹l
Örgütü yöneticisi H›d›r Aytaç, Genel ‹fl Sendikas›
fiube Baflkan› Hasan Çiçek, Tunceli Baro Baflkan›
Hüseyin Aygün, E¤itim Sen eski fiube Baflkan› Kemal
Tutar ve ö¤retmen Süleyman Güler’in “yasad›fl› örgüte
yard›m ettikleri” iddias›yla cezaland›r›lmas›
isteniyordu. Dava beraatle sonuçland›. 

Haklar ve Özgürlükler Platformu’nun 7 May›s günü
‹stanbul Taksim meydan›nda ölüm orucuna iliflkin
bas›n aç›klamas› yapmas› polisler taraf›ndan
engellendi. Aralar›nda Oya Gökbayrak’›n da
bulundu¤u 10 kifli polisler taraf›ndan gözalt›nda
al›nd›. 

13 May›s günü ‹stanbul Beyaz›t meydan›nda toplanan
binlerce kifli, ölüm oruçlar›na son verilmesi için
görüflmelerin yeniden bafllat›lmas› istemiyle gösteri
yapt›. Çok say›da siyasi parti ve örgütün kat›l›m›yla
gerçeklefltirilen eylem için saat 13.00 s›ralar›nda
Beyaz›t meydan›nda toplananlar›n, di¤er eylemcilerle
buluflmak için Beyaz›t otobüs duraklar›na yürümesi
polisler taraf›ndan engellendi. Bunun üzerine Aksaray
yönünde yürümeye bafllayan grup, polisler taraf›ndan
zor kullan›larak da¤›t›ld›. Çok say›da göstericinin
gözalt›na al›nd›¤› olayda, polisler gazetecileri de
tartaklad›. Daha sonra yeniden Beyaz›t otobüs
duraklar›nda toplanan eylemcilerin Sultanahmet
Adliyesi’ne yürümesi de engellendi. Eylemciler,
bunun üzerine yar›m saat kadar oturma eylemi yapt›.
Eylem komitesi, polislerle tart›flt›ktan sonra adliyeye
da¤›larak gitme ve suç duyurusu dilekçelerini verme
karar› ald›. Küçük gruplar halinde ‹stanbul Adliyesi’ne
ulaflan eylemcilerin suç duyurusu dilekçesi,
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na verildi. 

F tipi cezaevlerini protesto amac›yla 20-21 May›s
günleri Ankara K›z›lay’da gerçeklefltirilmesi planlanan
eylem Ankara Valili¤i taraf›ndan yasakland›. 

21 May›s günü Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk’le
görüflmek isteyen bir grup tutuklu yak›n›na izin
verilmedi. Adalet Bakanl›¤›’na gelen 12 tutuklu yak›n›
uzun süre bekletildi. Görevlilerle tutuklu yak›nlar›
aras›ndaki tart›flmadan sonra dört tutuklu yak›n›n›n
içeri girmesine izin verildi. Tutuklu yak›nlar›, “Hayata
dönüfl operasyonu ve ölüm orucunun bilançosu”
bafll›kl› metni Özel Kalem Müdürlü¤ü’ne b›rakt›ktan
sonra bakanl›ktan ayr›ld›lar. 

31 May›s günü ‹stanbul Eminönü Nuruosmaniye
caddesinde F tipi cezaevlerini protesto amac›yla
gösteri düzenleyen TAYAD üyesi bir gruba müdahale
eden polisler, Özgür Han, Y›ld›z Gerçek, Hayriye
Tepeli ve ‹smail Karagöz adl› kiflileri gözalt›na ald›. 

Amasya’n›n Merzifon ilçesinde F tipi cezaevlerine

iliflkin bir bildiriyi imzalayan CHP eski ‹lçe Baflkan›
Mehmet Ali Yetkin, EMEP ‹lçe Baflkan› Sad›k Turan ve
ÖDP ‹lçe Baflkan› ‹lhami Gürbüz ile bildiriyi
yay›nlayan Merzifonun Sesi gazetesi Yaz›iflleri
Müdürü Fatih Karaduman hakk›nda “yasad›fl› örgüte
yard›m ettikleri” iddias›yla dava aç›ld›. Dava, beraatla
sonuçland›.

13 Haziran günü ‹stanbul Beyo¤lu ‹stiklal caddesinde
F tipi cezaevlerini protesto amac›yla gösteri
düzenleyen üniversite ö¤rencilerine müdahale eden
polisler, 50 kadar ö¤renciyi döverek gözalt›na ald›. 

Ölüm oruçlar›n›n 250. gününe girmesi nedeniyle
‹stanbul Taksim meydan›nda 24 Haziran günü yap›lan
bas›n aç›klamas›, polisler taraf›ndan engellendi.
Yaklafl›k 50-60 kiflinin kat›ld›¤› bas›n aç›klamas› için
çevredeki binalar›n çat›lar›na keskin niflanc›lar
yerlefltirildi, meydan›n çevresi de panzerlerle tutuldu.
Saat 12.00 s›ralar›nda meydana gelen tutuklu
yak›nlar›n›n bas›n aç›klamas› yapmas›n› engelleyen
polisler, yaklafl›k 30 kifliyi döverek gözalt›na ald›.
Polisler olay› görüntülemeye çal›flan gazetecileri de
engelledi.

Cezaevlerindeki ölüm orucu nedeniyle Baflbakan
Bülent Ecevit, Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk ve
di¤er yetkililer hakk›nda suç duyurusunda bulunan
tutuklu yak›nlar› 5 Ocak günü ‹stanbul Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu. “Suç duyurusu
dilekçelerinde hükümete hakaret ettikleri” iddias›yla
dava aç›ld›. Davaya 10 Temmuz günü bafllad›.
‹stanbul 4. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yap›lan
duruflmaya, tutuksuz san›klar Müslüm Kaya, Ali Bulut,
Naime Kara, Nezahat Alanbay, Fethi Alanbay, fiah
‹smail Karagöz, Berran Y›ld›r›m, Huri Yaviç ve Kelime
Ero¤lu kat›ld›. Di¤er tutuksuz san›klar Süleyman
Kartal, Nuriye Özdemir ve Rümeysa Ünal ise
duruflmaya gelmedi. San›klardan Nezahat Alanbay
ifadesinde, dilekçeyi imzalad›¤›n› ancak okuma-
yazmas› olmad›¤› için ne yazd›¤›n› bilmedi¤ini
söyledi. Duruflma, san›klar›n sorgular›na devam
edilebilmesi amac›yla ertelendi. Davada, tutuklu
yak›nlar›n›n 1 y›lla 6 y›l aras›nda hapis cezas›na
mahkum edilmesi isteniyor. 

Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer’le görüflebilmek
için 25 Temmuz günü Milli Güvenlik Kurulu
toplant›s›n›n yap›ld›¤› ‹stanbul Maslak’ta bulunan
Harp Akademileri Komutanl›¤› önüne giden 9 tutuklu
yak›n› gözalt›na al›nd›. 

Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar›ndan Behiç Aflç›,
“gözalt›na al›nan baz› kiflilere ölüm oruçlar›n›
kendisinin yönlendirdi¤i biçiminde ifadeler
imzalat›ld›¤›” gerekçesiyle, ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü Terörle Mücadele fiube Müdürlü¤ü
görevlileri hakk›nda suç duyurusunda bulundu. Suç
duyurusu dilekçesini, 7 A¤ustos günü ‹stanbul
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na veren Aflç›, daha sonra
yapt›¤› aç›klamada, “Ölüm oruçlar›na kimin
kat›laca¤›n›, kimin b›rakaca¤›n› Vatan dergisi Genel
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Yay›n Yönetmeni Metin Yavuz, TAYAD Genel
Sekreteri Tekin Tangün ve ben karar veriyormuflum.
Terörle Mücadele fiubesi’nde zorla bu ifadeleri
imzalatt›r›yorlar. Bu komplo, tehdit, hakaret ve
avukatl›k mesle¤imi engelleme çabalar› nedeniyle
Terörle Mücadele fiubesi amir ve polisleri hakk›nda
suç duyurusunda bulundum” dedi. Tav›r dergisi
çal›flan› Gamze Mimaro¤lu da, 29 Temmuz günü
ölüm oruçlar›n›n sürdü¤ü Küçükarmutlu’da gözalt›na
al›nd›¤›n› belirterek, sorgusunda ölüm oruçlar›n›n
Aflç›, Yavuz ve Tangün taraf›ndan yönlendirildi¤ine
iliflkin ifade vermeye zorland›¤›n› söyledi. 

“Mahkumlar› ölüm orucuna teflvik ettikleri, ölüm
orucunda rahats›zlanarak tahliye edilenlerin eylemi
sürdürmesini sa¤lad›klar› ve yasad›fl› örgüt
propagandas› yapt›klar›” iddias›yla 17 kifli hakk›nda
aç›lan dava 12 Kas›m günü ‹stanbul DGM’de bafllad›.
Duruflmada ifade veren Marmara Tutuklu Aileleri
Yard›mlaflma Derne¤i (Marmara-TAYAD) eski
yöneticisi Tekin Tangün, F tipi cezaevleri gündeme
geldi¤inde dernek olarak düflüncelerini aç›klad›klar›n›
belirterek “Ölümler yaflanmas›n diye çaba sarf ettik.
Buna ra¤men ölümlerden sorumlu tutulduk” dedi.
Avukat Behiç Aflc› da, bugüne kadar yaklafl›k 80
müvekkilinin “ölüm orucu” eylemi nedeniyle
öldü¤ünü belirterek, “Bunlar›n en az 40’›n›n
cenazesini ben kald›rd›m. Hepsi de sevdi¤im, sayg›
duydu¤um ve özledi¤im insanlard›r. Ben bu insanlar›
öldürmüflüm. Bu çok ciddiyetsiz bir iddiad›r.” dedi.
Küçük bir çocu¤un bile dosyadaki delillerle bu
davan›n aç›lamayaca¤›n› kavrayaca¤›n› savunan Aflc›,
“Bence bu celsede beraat karar› verilmesi gerekir”
dedi. DGM, tutuklu san›klar Tekin Tangün, Vatan
dergisi Genel Yay›n Yönetmeni Metin Yavuz, Ali
Ercan Göko¤lu ve Hüseyin Aktepe’nin tahliyesine
karar verdi. ‹ddianamede, Tekin Tangün, Metin Yavuz
ve Ali Ercan Göko¤lu’nun “yasad›fl› örgüt üyesi
olduklar›”, Hüseyin Aktepe, Avukat Behiç Aflc›, Hatice
Ruken K›l›ç, Gamze Mimaro¤lu, Egemen Seyfettin
Kuflcu, Naciye Barbaros, Yasin Ali Türkeli, Duygu
E¤ici, Yeter Gönül, ‹smail Özmen, Murat Bargu,
Feridun Yücel Batu, ‹brahim Ak›n ve Veli Hasan
Ok’un da “yasad›fl› örgüte yard›m ettikleri” iddias›yla
hapis cezas›na mahkum edilmesi isteniyor. Duruflma,
20 Mart 2002 tarihine ertelendi.

HADEP Mersin ‹lçe Örgütü binas›nda 15 tutuklu
yak›n›, 21 A¤ustos günü üç günlük açl›k grevine
bafllad›. Tutuklu Aileleri ‹nisiyatifi ad›na bas›n
aç›klamas› yapan Seyhan Alacatay, Adalet
Bakanl›¤›’n›n 15 fiubat günü yay›nlad›¤› genelgenin
cezaevlerindeki huzursuzlu¤u t›rmand›rd›¤›n› anlatt›
ve “Toplumsal bar›fl için cezaevlerindeki olumsuz,
keyfi ve hukuk d›fl› uygulamalardan vazgeçilmesi,
ayr›ms›z bir genel aff›n ç›kart›lmas› zorunludur” dedi. 

28 A¤ustos günü Cumhurbaflkan› Sezer’den randevu
almak için Çankaya Köflkü’ne giden tutuklu yak›nlar›,
polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›. Ö¤le saatlerinde

Çankaya Köflkü’ne giden tutuklu yak›nlar›ndan 3’ü
dilekçeleri vermek için içeri girdi, 4 tutuklu yak›n› ise
d›flar›da bekledi. Daha sonra, görüflecek bir yetkili
bulamad›klar›n› belirten tutuklu yak›nlar›,
Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer ya da baflka bir
yetkili ile görüflünceye kadar köflkün önünden
ayr›lmayacaklar›n› aç›klad›lar. Bunun üzerine polisler
tutuklu yak›nlar›n› tartaklayarak gözalt›na ald›.
‹stanbul Alibeyköy’de ölüm orucunu sürdüren Sabri
Diri, Tekin Y›ld›z, Ayd›n Hanbayat ve Murat fiahin’in
bas›n toplant›s› yapmas› polisler taraf›ndan engellendi.
Gazetecilerin foto¤raf makinelerine ve kameralar›na el
koyan polisler, ölüm orucunu sürdürenlerle
gazetecilerin sadece “sohbet etmesine” izin verdi.

Cezaevlerinde bulunan kad›nlara dayan›flma mektubu
gönderen 15 kad›n örgütü temsilcisi 9 Eylül günü
Galatasaray Postanesi önünde biraraya geldi. Kad›nlar
mektup ve kartlar› gönderdikten sonra bir bas›n
aç›klamas› yapmak istedi. Bas›n aç›klamas›na polisin
izin vermemesi üzerine kad›nlar yaz›l› bir aç›klama
yapt›. Aç›klamada tecrit ve ölümler sona erinceye
kadar mektup göndermeye devam edeceklerini
belirten kad›nlar, “Ölen insanlar›n ve hücrelerdeki
kötü muamelelerin sorumlusu devlettir. Bugün de
a¤›zlar›m›z bantl›. Susarak ‘F tipi ölümdür’ diye
hayk›r›yoruz” dedi.

Ölüm orucunun 1. y›l dönümü nedeniyle 20 Ekim
günü ‹stanbul Taksim’de düzenlenen gösteriye
müdahale eden polisler 20 kifliyi gözalt›na ald›.

6.3.9. 19 Aral›k Operasyonu Davalar›

Bayrampafla ve Ümraniye Cezaevlerindeki
operasyonlarda soruflturmay› yürüten Eyüp ve
Üsküdar Savc›l›klar› haz›rl›k soruflturmas›nda “gizlilik
karar›” verdiler. Bu nedenle cezaevlerinde ölenlerin
otopsi raporlar› ve dosyadaki evraklar müdahil
avukatlara verilmedi. Avukat Eren Keskin, otopsi
raporlar›n›n verilmemesindeki amac›n delillerin yok
edilmesi oldu¤unu söyledi. Keskin, flöyle devam etti:

“Operasyon yap›lan cezaevlerindeki delil tespitlerini,
bizzat operasyona kat›lan jandarma yapt›. Ba¤›ms›z
heyetlerce delil tespiti yap›lmas› yönündeki
baflvurular›m›z ›srarla reddedildi. CMUK’un 162.
maddesine göre keflif, muayene, tan›k ve bilirkifli
dinlenmesinde avukatlar›n haz›r bulunaca¤› hüküm
alt›nda. Ancak biz delil tespitinin hiçbir aflamas›nda
bulundurulmad›k.”

Operasyon s›ras›nda kaç çeflit bomba ve silah
kullan›ld›¤›n› araflt›ramad›klar›n› söyleyen Keskin,
“Delilleri toplay›p ölümlerle ilgili tazminat davalar›
açaca¤›z. fiimdi de haz›rl›k soruflturmalar›n›
vermiyorlar. Hatta bize göstermiyorlar bile. Burada
amaç delillerin yok edilmesidir. Avukatlar›n
geliflmelerden ancak dava aç›l›nca haberdar olmas›
hukuksuzluktur” dedi. Bilgi ve belgeleri edinme
haklar›n›n ellerinden al›nmaya çal›fl›ld›¤›n› belirten
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Avukat Eren Keskin, delil tespiti yap›lmas› yönündeki
baflvurular›n›n reddedilmesiyle ilgili olarak A‹HM’e
baflvuracaklar›n› kaydetti.

Bu arada mahkemeler, mahkumlara aç›lan davalar
nedeniyle haklar›nda Ceza Muhakemeleri Usulü
Yasas›’n›n 104. maddesi uyar›nca tutuklama karar›
verildi¤i için fiartla Sal›verilme Yasas›’ndan
yararlanmas› gereken mahkumlar›n serbest
b›rak›lmamas›na karar verildi. Çok say›da siyasi
tutuklu ve hükümlünün, yarg›land›klar› davalarda
tahliye karar› verilse ya da fiartla Sal›verilme
Yasas›’ndan yararlanacak durumda olsalar bile
haklar›nda operasyondan sonra “devlet mal›na zarar
verdikleri ve cezaevinde isyan ç›kard›klar›”
gerekçeleriyle aç›lan davalar nedeniyle tahliye
edilmemeleri gündeme geldi.

Operasyonun etkileri ise ilerleyen günlerde daha aç›k
bir biçimde ortaya ç›kmaya bafllad›. Sözgelimi, Özgür
Ayr›lmaz adl› tutuklunun babas› Hüseyin Ayr›lmaz da,
o¤lunun 17 yafl›nda tutukland›¤›n› ve cezas› daha
kesinleflmeden operasyonun ard›ndan F tipi cezaevine
götürüldü¤ünü belirterek, “Bu durumu Adalet Bakan›
Hikmet Sami Türk’e de anlatt›m. Çocu¤um flimdi açl›k
grevinde. ‘Peki davadan beraat ederse ama ölürse bu
ölümün sorumlusu kim olacak?’ diye sordum” dedi.
Ayr›lmaz, tahliye olabilecek veya aftan
yararlanabilecek durumda olan tutuklular›n “kamu
mal›na zarar verdikleri” gerekçesiyle
b›rak›lmamalar›n›n inand›r›c› olmad›¤›n› da
söyleyerek, “Çocuklar iki ranzaya zarar vermiflse biz
aileleri olarak bu zarar› karfl›lamaya haz›r›z. Bunun
davas› da görülsün. Ama önce operasyonlar s›ras›nda
ölen 32 kiflinin sorumlular› yarg›lans›n ki biz de bu ifli
ciddiye alal›m” dedi. 

Bayrampafla Cezaevi

Operasyon s›ras›nda Bayrampafla Cezaevi’nde
bulunan 31’i kad›n 167 mahkum hakk›nda “silahl›
ayaklanma” suçlamas›yla dava aç›ld›. Eyüp
Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan haz›rlanan
iddianamede, “cezaevinin C blo¤undaki ko¤ufllarda
yaklafl›k 10 y›ld›r arama yap›lamad›¤›” iddia edildi.
‹ddianamede, san›klar›n, olas› bir operasyona karfl›
t›bbi malzeme, yiyecek ve içecek stoklad›klar›, çok
miktarda delici, kesici alet, ok atan tüfek, m›zrak,
yan›c› ve yak›c› maddeler haz›rlad›klar›, mutfak
tüplerini lav silah› haline getirdikleri, aralar›nda görev
bölümü yapt›klar› öne sürüldü. Davada, san›klar›n 7
y›l 6 ayla 10 y›l 6 ay aras›nda hapis cezas›na mahkum
edilmesi isteniyor.

Ölüm orucunu sürdüren ve ‹stanbul DGM taraf›ndan
28 fiubat günü tahliye edilen Cem Y›ld›z adl› tutuklu
ile fiartla Sal›verilme Yasas›’ndan yararlanan Yaflar
Ya¤an’›n aileleri 4 Mart günü ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde
bir aç›klama yapt›lar. Cem Y›ld›z’›n babas› ‹dris
Y›ld›z, operasyon s›ras›nda o¤lunun Ümraniye
Cezaevi’nde bulundu¤unu belirterek, ‹stanbul DGM

tahliye karar› verdi¤i halde o¤lunun tahliye
edilmedi¤ini aç›klad›. ‹dris Y›ld›z, o¤lu hakk›nda
“kamu mal›na zarar vermek” iddias›yla aç›lan dava
nedeniyle tutukluluk karar› verildi¤ini söyledi.
TCY’nin 169. maddesi uyar›nca “örgüte yard›m etti¤i”
iddias›yla tutuklanan Yaflar Ya¤an’›n a¤abeyi Hasan
Ya¤an da kardeflinin sal›verilmedi¤ini söyledi. 

Adli T›p Kurumu bilirkifli heyetinin cezaevleri
operasyonu s›ras›nda 12 mahkumun öldü¤ü
Bayrampafla Cezaevi’nde yapt›¤› incelemede,
mahkumlar›n silah kullanmad›klar›n› ve ko¤ufllara
öldürücü dozun çok üzerinde gaz bombas› at›ld›¤›n›
ortaya ç›kard›. Morg ‹htisas Dairesi adli t›p uzmanlar›
Dr. Bülent fiam, Dr. Gökhan Batuk, Fizik ‹ncelemeler
‹htisas Dairesi adli t›p uzmanlar› Doç. Dr. Bülent
Üner ve Kimyasal Tahliller ‹htisas Dairesi uzman›
Kimya Mühendisi Ayflegül Caymaz’›n 22 Aral›k 2000-
19 Ocak 2001 tarihleri aras›nda Bayrampafla
Cezaevi’nde yapt›klar› inceleme sonucunda
haz›rlanan raporda, flu saptamalar yer ald›: 

“30 metreküplük bir kapal› alanda 20 gram CS
maddesi kullan›ld›¤›nda, öldürücü dozaj süresi 38.1
dakikad›r. C1 ko¤uflunda bulunan gaz bombalar›nda
35 gram CS maddesi bulunmufltur. Sadece bu ko¤uflta
45 adet gaz bombas› kullan›lm›flt›r. C1 ko¤uflunda
öldürücü dozun çok üzerinde gaz etkisi aç›¤a
ç›km›flt›r. Ko¤uflta bulunan gaz bombalar›n›n üzerinde
‘bombay› insan ya da yanabilecek malzeme olmayan
sahaya f›rlat’ yazmaktad›r. C Blok maltas› boyunca
tespit edilen tüm mermi çekirdeklerinden, at›fllar›n
idari k›s›m taraf›ndan maltan›n sonu olan 19. ko¤ufl
yönüne do¤ru yap›lm›fl oldu¤u, ters yöne do¤ru
herhangi bir at›fl›n saptanmad›¤› tespit edilmifltir.”

Bu geliflmeler üzerine Eyüp Cumhuriyet Savc›l›¤›
taraf›ndan aç›lan soruflturma kapsam›nda,
operasyonda görev alan askerlerin silahlar›n›n
incelenmesi için Bayrampafla Cezaevi Koruma Taburu
ve Halkal› Jandarma Komando Taburu’nda görev
yapan askerlere ait 60 adet silah savc›l›¤a teslim
edildi. Dosyadaki otopsi raporlar›nda da Bayrampafla
Cezaevi’nde ölen 12 mahkuma en az 100 metreden
atefl edildi¤i belirtildi. Operasyondan sonra yap›lan
resmi aç›klamalarda ve tutanaklarda ise mahkumlar›n
birbirlerini silahla öldürdükleri iddia edilmiflti. 

Mahkumlar aleyhine aç›lan dava 4 Temmuz günü
Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bafllad›.
Duruflmaya Bak›rköy Kad›n ve Çocuk Tutukevi’nde
bulunan 18 kad›n mahkum ile tutuksuz san›k Hasan
Demir kat›ld›. Duruflma salonunun küçüklü¤ü
nedeniyle üç grup halinde salona al›nan san›klar,
“di¤er san›klarla birlikte yarg›lanmak istediklerini”
belirterek savunma yapmayacaklar›n› söylediler. 

Operasyon s›ras›nda silahla yaralanan Songül ‹nce, 19
Aral›k gecesi Bayrampafla Cezaevi’nde “korkunç bir
vahflet ve katliam yap›ld›¤›n›” söyledi. ‹nce, “Saat
05.00’de silah sesleriyle uyand›k. Üzerimize Hitler’in
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gaz odalar›ndaki gibi yüzlerce gaz bombas› at›ld›.
Pencerelerden, mazgallardan atefl aç›ld›. Çok
geçmeden alevler içinde yand›¤›m›z› farkettik. Yang›n›
söndürmek için ko¤ufllara bir damla su s›k›lmad›.
Suçlu bizler de¤il, 12 arkadafl›m›z› katledenlerdir”
dedi. 

A¤layarak ifade veren Hülya Gülcan ise
“Arkadafllar›m›z diri diri yak›ld›, o et kokular›n› hala
burnumda hissediyorum” dedi. 

Operasyonda yüzü yanan Birsen Kars, “Att›klar› gaz
bombalar›ndan ve s›kt›klar› gazlardan, önce
saçlar›m›z tutufltu, sonra ellerimden sarkan derileri
gördüm. Bir lasti¤i ›s›ya tuttu¤unuzda nas›l erirse
bizim derimiz de aynen öyle eridi” dedi. Operasyon
s›ras›nda uyar› yap›lmadan atefl aç›ld›¤›n› belirten
Hasan Demir, cezaevinde ayaklanma olmad›¤›n›
söyledi. Demir, “Gözümün önünde bir çok kifli
katledildi. Bun insanlar›n ellerinde ne bir silah ne bir
b›çak vard›. Ko¤ufltan ç›kt›¤›m›zda üzerimize yüzlerce
gaz bombas› at›ld›, alt› arkadafl›m›z öldü” dedi. 

3 Ekim günü yap›lan duruflmaya tutuklu yak›nlar› ve
gazeteciler al›nmad›. Gazetecilerin ve tutuklu
yak›nlar›n›n salona girmemesi için mahkumlar› getiren
askerlerin bafl›ndaki üste¤menin emir verdi¤i ileri
sürüldü. 

Adliye önünde 10 kadar tutuklu yak›n›n› gözalt›na
alan polisler, gazetecileri de tartaklad›. Duruflmaya,
Bak›rköy Kad›n ve Çocuk Tutukevi’nden getirilen
tutuklu san›klar Nursel Demirdövücü, Meside
Pehlivan, Münevver Köz, Gülderen Baran, Sakina
Alt›n, Birsen Kars, Filiz Gencer, Funda Davran, Hülya
Gülcan, Münire Demirel, Fatma Y›ld›r›m ve tutuksuz
san›k Faz›l Ahmet Tamer kat›ld›. 

Duruflmada san›klar, cezaevi yönetiminin kendilerine
iddianameyi vermedi¤ini belirttiler. Faz›l Ahmet
Tamer ise gazetecilerin ve ailelerin duruflma salonuna
al›nmamas› nedeniyle savunma yapmayaca¤›n›
söyledi. San›klar›n güvenlik görevlileri hakk›nda suç
duyurusunda bulunma istemi de hakim taraf›ndan
reddedildi. Buna karfl›n san›klar dilekçeyi okumaya
bafllay›nca hakim, “salonun boflalt›lmas›n›” istedi.
Bunun üzerine jandarmalar san›klar› döverek, yerlerde
sürükleyerek salondan ç›kard›. Dövülen
mahkumlardan Münire Demirel’in bafl›na darbe ald›¤›
için hastaneye kald›r›ld›¤› ö¤renildi. Duruflma, 4 fiubat
2002 tarihine ertelendi. Duruflmadan sonra Eyüp
Adliyesi önünde pankart asmak isteyen dört kifli de
tartaklanarak gözalt›na al›nd›. 

Eyüp Cumhuriyet Savc›l›¤›, cezaevleri operasyonu
s›ras›nda Bayrampafla Cezaevi’nde görev yapan 1.615
görevli hakk›nda da dava açt›. ‹ddianamede, jandarma
ve gardiyanlar›n “tutuklu ve hükümlülere kötü
muamelede bulundu¤u” ve “görevlerini ihmal
ettikleri” ileri sürüldü. Görevlilerin sevk ifllemleri
s›ras›nda C Blokta bulunan mahkumlar› döverek d›flar›
ç›kard›¤›, kötü muamelenin cezaevi araçlar›nda da

sürdü¤ü belirtilen iddianamede, “görevi ihmal”
suçlamas› “operasyondan önce mahkumlar›n
cezaevine silah sokmas›na göz yumuldu¤u” iddias›na
dayand›r›ld›. ‹ddianamede, cezaevinde son olarak 7
Aral›k 2000 tarihinde arama yap›ld›¤›, cezaevine
silahlar›n bu tarihten sonra sokuldu¤u ve bu
durumdan cezaevi giriflinde görev yapan jandarma ve
gardiyanlar›n sorumlu oldu¤u ileri sürüldü. 

Dava 12 Aral›k günü ‹stanbul Eyüp 3. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde bafllad›. Duruflmaya kat›lan san›klar,
savunmalar›nda suçlamalar› reddetti. Duruflma, di¤er
san›klar›n ifadesinin al›nmas› için ertelendi. 

Ümraniye Cezaevi

Üsküdar Cumhuriyet Savc›l›¤›, operasyon s›ras›nda
Ümraniye Cezaevi’nde bulunan 399 mahkum
hakk›nda ölüm cezas› istemiyle dava açt›. Operasyon
s›ras›nda Uzman Çavufl Nurettin Kurt ile
mahkumlardan Haydar Akbaba ve Muharrem
Bulduko¤lu’nun öldü¤ü belirtilen iddianamede, 399
mahkumun, “Cezaevi idaresine karfl› isyan ç›karmak”,
“‹syan ç›kararak birden fazla kifliyi taammüden
öldürmek”, “Patlay›c› madde imal etmek”, “Silahl›
müessir fiil” ve “6136 say›l› Ateflli Silahlar Yasas›’na
muhalefet” suçlar›ndan birer kez ölüm ve 14 y›l 3’er
ay ile 23’er y›l aras›nda hapis cezas›na mahkum
edilmeleri istendi. 

Üsküdar 1. A¤›r Ceza Mahkemesi, “mahkumlar›n
iflledi¤i iddia edilen suçlar›n TCY’nin 146. maddesi
uyar›nca ‘anayasal düzeni y›kmaya teflebbüs’
kapsam›na girdi¤i” gerekçesiyle görevsizlik karar›
vererek, dosyay› ‹stanbul DGM’ye gönderdi. ‹stanbul
DGM ise “suçun TCY’nin 146. maddesi kapsam›na
girmedi¤i ve terör suçu niteli¤inde olmad›¤›”
gerekçesiyle görevsizlik karar› verdi. Dava dosyas›
davan›n hangi mahkemede görülece¤inin belirlenmesi
için Yarg›tay’a gönderildi.

Operasyonda ölen jandarma uzman çavufl Nurettin
Kurt’un “mahkumlarda olmayan bir silahla
öldürüldü¤ü” anlafl›ld›. Nurettin Kurt’a ‹stanbul Adli
T›p Kurumu’nda yap›lan otopside ölümün, “ateflli
silah yaralanmas›na ba¤l› beyin kanamas› ve beyin
doku harabiyeti sonucu” meydana geldi¤i belirtilerek
flöyle denildi: “Ölüme yol açan kafa bölgesindeki
yaralanman›n, ‘yüksek kinetik enerjili bir silah’ ile
husulünün mümkün oldu¤u ve müstakilen öldürücü
nitelikte bulundu¤u, gerek saçl› deride, gerekse kafa
kubbe kemiklerinde kay›plar bulunmas› nedeniyle
girifl ve ç›k›fl yaralar› tefrik edilemedi¤inden at›fl
mesafesi tayini yap›lamad›¤›, cesetten mermi
çekirde¤i elde edilememifltir.” 

Olaylar›n ard›ndan cezaevinde yap›lan aramada
haz›rlanan olay yeri tespit tutana¤›nda, befl tabanca
bulundu¤u aç›kland›. Adli t›p uzmanlar› tabancalar›n
otopside belirtilen “yüksek kinetik enerjili silahlar”
kapsam›na girmedi¤ini belirttiler. Uzmanlar “Kinetik
enerjisi yüksek silahlar uzun namlulu silahlar, yani
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tüfeklerdir. Otopsi raporunda özellikle böyle bir fley
belirtilmiflse at›fl›n tabancayla yap›lmad›¤› belirtilmek
istenmifltir. Bu olayda maktulün kafatas› parçalanm›fl.
Yak›n mesafeden dahi, cezaevinde ele geçirilen
tabancalar bu etkiyi yapamaz” dediler. 10 Ocak 2001
tarihinde sona eren ko¤ufl aramalar›nda düzenlenen
“olay yeri tespit tutana¤›”na dönemin cezaevi savc›s›
Durmufl Yarg›, Cezaevi Müdürü Ramazan K›l›çkaya ve
iki infaz koruma memurunun “imzadan imtina
ettikleri” notu düflüldü. Cezaevi Müdürü Ramazan
K›l›çkaya tutana¤› neden imzalamad›¤›n›
hat›rlamad›¤›n› belirterek, “Gerekçelerimiz olmufltur.
Birkaç tutana¤› imzalamad›m ama hangisini ne
nedenle imzalamad›¤›m› hat›rlam›yorum” dedi.
Tutana¤› aramaya kat›lan dört asker imzalam›flt›.

Yarg›tay, davan›n Üsküdar 1. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde görülmesine karar verdi. 

Bu arada san›klardan 46’s› hakk›ndaki tutuklama
karar›, Adli T›p Kurumu’nun “Wernicke-Korsakoff”
tan›s› koymas› nedeniyle mahkeme taraf›ndan
kald›r›ld›. 46 mahkumdan Kand›ra F Tipi Cezaevi ile
Bayrampafla Devlet, ‹zmit Devlet, Haseki, fiiflli Etfal ve
Kartal E¤itim Araflt›rma hastanelerinde bulunan 20’si
hakk›nda, ‹stanbul DGM yarg›land›klar› di¤er
davalarla ilgili olarak tahliye karar› vermiflti. 20
mahkum ilk aflamada serbest b›rak›ld›. Di¤er 26
tutuklunun da cezaevi olaylar› d›fl›ndaki davalar›nda
tahliye karar› verilirse serbest b›rak›lmas›na karar
verildi.

Davaya, 31 A¤ustos günü devam edildi. Duruflmaya
san›klardan Kartal Cezaevi’nde bulunan Gülp›nar
Ad›yaman, Yeflim Ayr›ç, Gülay Boran, Necla Can,
Tülin Do¤an, Sultan Erdo¤du, Hayriye Gündüz,
Muhabbet Kurt, Y›ld›z Keskin, Sevinç Kocakafa,
Yasemin Okuyucu ve Sevim Gözlü getirildi.
Tutuklular savunmalar›nda, arkadafllar›n›n gözlerinin
önünde öldürüldü¤ünü, yüzlercesinin de yaraland›¤›n›
söylediler. Tutuklular, operasyonda Umut Gedik, Alp
Ata Akçayüz, R›za Poyraz ve Ahmet ‹billi’nin gözleri
önünde öldürüldü¤ünü belirterek Akçayüz’ün
cezaevinden ç›karken sa¤ oldu¤unu, ç›k›flta
kurflunland›¤›n› anlatt›lar. “Suç vasf›n›n de¤iflmesi”
olas›l›¤›n› göz önüne alan mahkeme, tüm san›klar›n
tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Akçayüz’ün
cezaevi ç›k›fl›nda askerler taraf›ndan vurularak
öldürüldü¤ü yönündeki ifadelerin de araflt›r›lmas› için
Üsküdar Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na gönderilmesine
karar verdi. 

13 Aral›k günü san›klar›n getirilmedi¤i duruflmada
mahkeme heyeti, avukatlar›n duruflmalara daha genifl
bir salonda devam edilmesi ve olay yerinde keflif
yap›lmas› istemlerini reddetti. De¤iflik cezaevlerinde
bulunan san›klar›n ifadesinin talimatla al›nmas›na
karar veren Mahkeme heyeti, duruflmay› 12 Nisan
2002 tarihine erteledi.

Bursa Özel Tip Cezaevi

Bursa Özel Tip Cezaevi’nde operasyondan sonra
haklar›nda “cezaevinde isyan ç›karmak, intihara teflvik
ve yard›m etmek” iddias›yla dava aç›lan 109
mahkumun yarg›lanmas›na 4 Nisan günü Bursa 4.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde baflland›. Davan›n çeflitli
tarihlerde yap›lan oturumlar›nda tutuklu yarg›lanan
san›klar›n tamam› hakk›nda tahliye karar› verildi. 

16 May›s günü yap›lan duruflmada, cezaevinde görev
yapan 11 infaz koruma memuru tan›k olarak dinlendi.
‹nfaz koruma memurlar›, san›klar› tan›mad›klar›n›
belirterek, olay günü, “ölüm orucu” eylemine kat›lan
tutuklulara karfl› jandarma taraf›ndan operasyon
bafllat›ld›¤›n› ve cezaevi d›fl›nda bulunduklar› için bu
s›rada olanlar› görmediklerini söylediler. Dava
sürüyor.

Çanakkale E Tipi Cezaevi

Çanakkale E Tipi Cezaevi’nde operasyondan sonra
154 mahkum hakk›nda “adam öldürmek, intihara
azmettirmek, isyan, isyana teflvik, devlet mal›na zarar
vermek” iddialar›yla dava aç›ld›. Ölüm orucu
nedeniyle Wernicke-Korsakoff hastal›¤›na yakaland›¤›
için 9 May›s günü, alt› ay süreyle tahliye edilen
Hatice Yazgan hakk›nda da Çanakkale A¤›r Ceza
Mahkemesi taraf›ndan g›yabi tutuklama karar› verildi. 

4 Temmuz günü Çanakkale 1. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde bafllayan ve mahkumlar›n
getirilmedi¤i duruflmada söz alan Avukat Gül
Kireçkaya, çat›flmada ölen er Mustafa Mutlu’nun,
güvenlik güçlerinin açt›¤› atefl sonucu öldü¤ünü
söyledi. Kireçkaya, “Jandarma erin cezaevi içinden
aç›lan atefl sonucu ölmesi söz konusu de¤il, çünkü
öldürücü kurflun yüksek kinetikli bir silahtan ç›km›fl.
Jandarmayla ilgili soruflturma haz›rl›k safhas›nda, onu
görünce her fley aç›¤a ç›kacak.” dedi. 

31 Temmuz günü yap›lan duruflmada söz alan avukat
Ercan Kanar, operasyon s›ras›nda cezaevinde
bulundu¤u ileri sürülen 7 silahta mahkumlar›n parmak
izinin araflt›r›ld›¤›n›, ancak askerlerin parmak izlerinin
araflt›r›lmad›¤›n› belirtti. Avukat Hasan Hüseyin Evin
ise dosyada Figen Kalflen’in kendisini yakmas›
olay›nda sadece bir mahkumun ad›n›n geçti¤ini ifade
ederek di¤er 153 mahkumun “intihara teflvik”
iddias›yla yarg›lanmas›n›n hukuka ayk›r› oldu¤unu
vurgulad›. Duruflma, san›klar›n tutukluluk durumunun,
dava dosyas› Burhaniye A¤›r Ceza Mahkemesi’nden
geldikten sonra de¤erlendirilmesi amac›yla ertelendi. 

25 Eylül günü Çanakkale 1. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde devam edilen duruflmada söz alan
san›k avukatlar›, cezaevleri operasyonundan sonra
di¤er cezaevlerinde de mahkumlar hakk›nda benzer
davalar aç›ld›¤›n›, ancak bu davalarda tutuklama
karar› olmad›¤›n› bildirdiler. Mahkeme, 43 mahkum
hakk›nda tahliye karar› verdi. 23 Ekim günü yap›lan
oturumda da 48 mahkumun tahliyesine karar verildi.
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Son oturumu 24 Aral›k’ta günü yap›lan dava, eksik
ifadelerin tamamlanmas› ve Kriminal Labaratuvar’›n
haz›rlayaca¤› raporlar›n›n beklenmesi için 30 Ocak
2002 tarihine ertelendi. 

Bart›n Özel Tip Cezaevi

Cezaevleri operasyonunda Bart›n Özel Tip
Cezaevi’nde bulunan tutuklulara iflkence yapan
görevliler hakk›nda “soruflturmaya yer olmad›¤›”
karar› verildi. 20 tutuklu ad›na “güvenlik
görevlilerinin, tutuklu ve hükümlülere kötü
davrand›¤›, eflyalar›n› çald›¤›, Bart›n Devlet Hastanesi
Baflhekimi Dr. Gültekin Recepo¤lu’nun hastanedeki
mahkumlara iflkence yap›lmas›na göz yumdu¤u”
gerekçeleriyle suç duyurusunda bulunulmufltu. Bart›n
Cumhuriyet Savc›l›¤› da, dosyay› “4483 say›l›
Memurlar ve Di¤er Kamu Görevlilerinin Yarg›lanmas›
Hakk›ndaki Yasa” uyar›nca Bart›n Valili¤i’ne
göndermiflti. Bart›n Valisi’nin soruflturmaya yer
olmad›¤› karar›nda “görevlilerinin mahkumlara kötü
davranmas› halinde ölümcül vakalar söz konusu
olaca¤›” gerekçesiyle iflkence yap›ld›¤› iddialar›
reddedildi. 

Elbistan E Tipi Cezaevi

Cezaevleri operasyonundan sonra Elbistan
Cezaevi’nde bulunan mahkumlar›n görevliler
hakk›ndaki suç duyurusu üzerine aç›lan soruflturma
takipsizlikle sonuçland›. Malatya DGM Savc›l›¤›’n›n
karar›nda “güvenlik görevlilerinin zor kullanma
yetkisini usulüne uygun kulland›klar›” iddia edildi. 

Malatya E Tipi Cezaevi

Cezaevleri operasyonundan sonra Malatya E Tipi
Cezaevi’nde bulunan mahkumlar›n görevliler
hakk›ndaki suç duyurusu üzerine aç›lan soruflturma
takipsizlikle sonuçland›. Malatya DGM Savc›l›¤›’n›n
karar›nda “güvenlik görevlilerinin zor kullanma
yetkisini usulüne uygun kulland›klar›” ve flikayetin
“soyut” oldu¤u iddia edildi. 

Ceyhan Cezaevi

Cezaevleri operasyonu s›ras›nda Ceyhan (Adana)
Cezaevi’nde Halil Önder adl› mahkumun ölümü, çok
say›da mahkumun da yaralanmas› nedeniyle aç›lan
soruflturma kapand›. Ceyhan Kaymakaml›¤›,
jandarmalar hakk›nda “men-i muhakeme” karar›
verdi. Ceyhan Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç
duyurusunda bulunulmas› üzerine aç›lan
soruflturman›n dosyas›, “Memurlar›n ve Di¤er Kamu
Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›ndaki Yasa”
uyar›nca Ceyhan Kaymakaml›¤›’na gönderilmiflti.
Ceyhan Kaymakaml›¤› da, “jandarmalar›n yasalar›n
verdi¤i yetkiler çerçevesinde hareket etti¤i,
cezaevindeki direnifli bast›racak ölçüde zor
kulland›¤›” gerekçesiyle yarg›lama izni vermedi.

6.3.10. Di¤er Davalar

Ankara Merkez Kapal› Cezaevi

Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’nde 26 Eylül 1999
tarihinde yaflanan katliamdan sa¤ kurtulan 85
mahkum hakk›nda aç›lan dava sürdü. 161 jandarma
hakk›nda aç›lan dava da 20 Mart günü baflland›.

Katliamdan sonra Ankara ‹l ‹dare Kurulu’nun
jandarmalar hakk›nda verdi¤i “soruflturmaya gerek
olmad›¤›” karar› 2000 y›l› Eylül ay›nda Ankara Bölge
‹dare Mahkemesi taraf›ndan iptal edilmifl ve ard›ndan
161 jandarma hakk›nda soruflturma aç›lm›flt›. Ankara
Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan 161 jandarma
hakk›nda haz›rlanan iddianamede, operasyondan
önce cezaevinde silah ve tünel bulundu¤u yolunda
yo¤un istihbaratlar geldi¤i ve tutuklular›n arama için
cezaevine gelen jandarmalara silah, alev makinesi,
molotofkokteyli ve kesici aletlerle karfl› koyduklar›
iddia edildi. ‹ddianamede, befl tutuklunun kendi
arkadafllar›, befl tutuklunun da jandarmalar taraf›ndan
“faili belli olmayacak flekilde öldürüldü¤ü ve 69’unun
da yaraland›¤›” ileri sürüldü. Jandarmalar›n “yasalara
ve görevlerinin gere¤ine uygun davrand›¤›” öne
sürülen iddianamede, TCY’nin “görevini yerine
getiren kamu görevlilerine ceza verilmemesine” iliflkin
49/1 maddesinin uygulanmas› istendi. 

Dava, 20 Mart günü Ankara 6. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde bafllad›. Olaylarda ölen ve yaralanan
mahkumlar›n avukatlar›, duruflma tarihine iliflkin
tebligat›n ulaflmamas› nedeniyle duruflmaya
kat›lamad›. Duruflmaya kat›lan san›k askerler,
Jandarma Genel Komutanl›¤› taraf›ndan
görevlendirilecek avukat gelmeden savunma
yapmayacaklar›n› belirttiler. Cumhuriyet Savc›s› da,
mahkumlar›n yarg›land›¤› dava ile askerlerin
yarg›land›¤› davan›n birlefltirilmesini istedi. 

14 May›s günü devam edilen duruflmada ifade veren
askerler, operasyon s›ras›nda mahkumlar›n atefl
etti¤ini, kendilerinin de önce havaya, daha sonra da
“korunma” amac›yla mahkumlara atefl açt›klar›n›
söylediler. Operasyonu yöneten Zahit Engin ise
operasyonu Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk’ün sözlü
talimat› üzerine gerçeklefltirdiklerini belirtti.
Mahkumlar›n açt›¤› ateflle bafl›ndan yaraland›¤›n›
söyleyen binbafl› Engin, mahkûmlardan flikâyetçi
olmad›¤›n› kaydetti ve “Ben cezaevlerini bu hale
getiren idarecilerden flikâyetçiyim” dedi. 

Davaya, 9 Temmuz günü Ankara 6. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruflmada
savunmalar›n› yapan san›klar, kendilerine verilen emir
do¤rultusunda operasyona kat›ld›klar›n›, silah
kullanmad›klar›n› ileri sürdüler. Müdahil avukatlardan
Zeki Rüzgar’›n iste¤i üzerine Mahkeme Baflkan›,
san›klara cezaevine hangi silahlarla girdiklerini sordu.
Cop ve kalkanla içeri girdiklerini öne süren san›klar,
cezaevi d›fl›nda bekleyen ekipte uzun namlulu silahlar
bulundu¤unu kaydettiler. San›klardan uzman çavufl
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Cemal Do¤an da, ölen mahkumlar aras›nda teslim
olmak isteyenler bulundu¤unu, ancak bu kiflilerin
kendi arkadafllar› taraf›ndan vuruldu¤unu iddia etti.
San›klardan Atilla Güçlüo¤lu da teslim olmak isteyen
iki kiflinin arkadafllar› taraf›ndan vuruldu¤unu ileri
sürdü. 

Duruflmada tan›k olarak dinlenen eski tutuklu Filiz
Uzal, saat 04.00 s›ralar›nda güvenlik güçlerinin atefl
ederek ve gaz bombalar› atarak ko¤ufllar›na girdi¤ini
söyledi. ‹flkence gördüklerini anlatan Filiz Uzal,
san›klardan astsubay Ceylani Ünal’›n kendisine
iflkence yapanlardan oldu¤unu bildirdi. Sincan F Tipi
Cezaevi’nden getirilen tan›k Nihat Konak ise
“Kimsede silah yoktu. Karfl› at›fl yap›lmad›. Jandarma
vurulanlar› itfaiye kancas›yla çekiyor, hamam denilen
yerde kafas›na kalas ve demirlerle vurarak iflkenceden
geçiriyordu. Ko¤ufl temsilcilerinin de ölece¤ini
belirtiyorlard›” dedi. Mahkeme, 85 mahkumun
yarg›land›¤› dava ile bu davan›n birlefltirilmesi
konusunda, mahkumlar›n yarg›land›¤› Ankara 5. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nin görüflünün sorulmas›na karar
verdi. 

Davan›n 17 Ekim günü yap›lan duruflmas›nda tan›k
olarak dinlenen Sevinç fiahingöz adl› mahkum,
“Hiçbir uyar›da bulunmaks›z›n üzerimize sald›rd›lar.
‹flkenceye u¤rad›k. Bu olayda 10 kifli yaflam›n›
yitirmifltir. Ölenlerin say›s› bu olay›n planl› bir katliam
oldu¤unu göstermek için yeterlidir” dedi. Enver Yan›k
adl› mahkum ise ifadesinde ölüm orucunun
nedenlerine iliflkin bir bildiri okudu. Mahkeme, Enver
Yan›k’›n ifadesinin “suç olup olmad›¤›n›n
incelenmesi” için savc›l›¤a gönderilmesine karar
verdi. 

Mahkumlar›n davas›na ise 27 Haziran günü Ankara 5.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Ancak
duruflmaya 7. A¤›r Ceza Mahkemesi heyeti ç›kt›.
‹ddianamede, mahkumlardan Cemal Çakmak’›n
TCY’nin 450/5 maddesi uyar›nca ölüm, di¤er
mahkumlar›n da “cezaevinde isyan ç›karma, mala
zarar verme, faili belli olmayacak flekilde adam
öldürme, memura karfl› müessir fiil, adam öldürmeye
teflebbüs” suçlar›ndan hapis cezas›na mahkum
edilmesi isteniyor. Avukat Zeki Rüzgar duruflmada,
savunmalar› al›namayan müvekkillerinin, hangi
cezaevlerinde kald›klar›n› tam olarak bilemediklerini
ifade etti. Mahkeme de, savunmalar› al›namayan
tutuklu ve hükümlülerin, kald›klar› cezaevlerinin
saptanmas›na ve ifadelerinin buralarda al›nmas›na
karar verdi. 

17 Eylül günü devam edilen davada san›klar, gerekli
imkanlar kendilerine sa¤lanmad›¤› için savunma
yapmayacaklar›n› belirtti. Tutuklu Enver Yan›k, Sincan
F Tipi Cezaevi’nde kald›¤›n› belirterek, cezaevi
yönetiminin savunma haklar›n› k›s›tland›¤›n›  ifade
etti; henüz iddianamenin kendilerine ulaflmad›¤›n›
söyleyen Yan›k, ayn› davada yarg›lanan kiflilerle
biraraya gelerek savunma haz›rlamak istediklerini

ifade etti. Enver Yan›k, hukuki engeller
kald›r›lmad›kça savunma yapmayacaklar›n› söyledi.
Di¤er tutuklular›n da kat›ld›klar›n› ifade etmeleri
üzerine Mahkeme Baflkan› Zeki Durmufl, iddianame
ulaflmayan tutuklulara, iddianamenin gönderilmesi
için müzekkere yaz›lmas›na karar verildi¤ini belirtti. 

12 Aral›k günü devam edilen davada Mahkeme
Baflkan›, 85 mahkumun yarg›land›¤› dava ile bu
davan›n birlefltirilmesi konusunda, mahkumlar›n
yarg›land›¤› Ankara 5. A¤›r Ceza Mahkemesi’nin
olumsuz görüfl bildirdi¤ini aç›klad›. ‹ki mahkeme
aras›nda ortaya ç›kan olumsuz görev uyuflmazl›¤›
nedeniyle dosyalar Yarg›tay’a gönderildi. 

Ankara Cumhuriyet Savc›l›¤› ayr›ca yarg›lanan
mahkumlar›n avukatlar› hakk›nda da soruflturma açt›.
Jandarma Genel Komutanl›¤›’n›n 19 Aral›k 2000
tarihli baflvurusu ve Adalet Bakanl›¤›’n›n onay› ile
aç›lan soruflturmada, avukatlar›n “1999 y›l›nda
Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’nde meydana gelen
isyan olay› ile ilgili olarak Ankara 5. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yarg›lamalar› yap›lan tutuklu
müvekkilleriyle birlikte hareket edip, 5 Aral›k 2000
tarihli duruflma ç›k›fl›nda slogan att›klar›, san›klar› ve
duruflmay› izleyenleri jandarmalara karfl› k›flk›rtarak
jandarma aleyhine ba¤›rt›p mukavemette
bulunduklar›” iddia edildi. Hakk›nda soruflturma
aç›lan avukatlar› adlar› flöyle: Suna Coflkun, Selçuk
Koza¤açl›, Zeki Rüzgar, Kaz›m Bayraktar, Betül
Vangölü, Belgün Çulhao¤lu, Mecit Engeci, Nurten
Ça¤lar, Oya Ayd›n, Vedat Aytaç, Sevil Ceylan,
Medeni Ayhan, Göksel Arslan, Aytül Kaplan, Devrim
Karakülah, R›za Karaman, Gaye Dinçel, Yüksel Biçen,
Nuray Özdo¤an, Ali Özhan, Filiz Kalayc›, Dilek
M›d›r, Özgür Sar›y›ld›z, Gülizar Tuncer, Kelefl Öztürk,
‹brahim Ergün, Cem ‹lhan ve Sevim Akat.

Jandarma Genel Komutanl›¤›’n›n avukatlar hakk›ndaki
ihbar› üzerine aç›lan soruflturma ise Ceza
Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) uyar›nca “en
yak›n a¤›r ceza mahkemesinin bulundu¤u”
K›r›kkale’ye gönderildi. K›r›kkale Cumhuriyet Savc›l›¤›
taraf›ndan yürütülen soruflturmada “avukatlar›n
duruflmada, yasad›fl› örgüt üyesi müvekkillerine slogan
att›rd›klar›, salonda bulunan izleyicileri görevlilere
karfl› k›flk›rtt›klar›” ileri sürüldü. K›r›kkale Cumhuriyet
Savc›l›¤›’n›n “son soruflturman›n aç›l›p aç›lmamas›
konusunda mahkemenin karar vermesi için”
haz›rlad›¤› iddianamede, avukatlar›n TCY’nin “görevi
kötüye kullanma” suçunu iflledikleri ileri sürüldü.
CMUK uyar›nca, “savc›lar›n dava aç›p açmama
konusunda karars›z kald›klar›” durumlarda baflvurulan
bu yolda, mahkeme dava aç›lmas›na avukatlar›n yaz›l›
savunmalar›n› ald›ktan sonra karar verecek.
Mahkeme, dava aç›lmas›na karar verdi. Avukatlar›n
yarg›lanmas›na 2002 y›l›nda baflland›. 

Bu arada katliam›n y›ldönümü nedeniyle ‹stanbul
Sultanahmet meydan›nda bas›n aç›klamas› yapmak
isteyen tutuklu yak›nlar› polisler taraf›ndan dövülerek
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gözalt›na al›nd›. Polislerin, olayla ilgisi olmayan baz›
kiflileri de gözalt›na ald›¤› bildirildi. 

Diyarbak›r Cezaevi Katliam›

Diyarbak›r E Tipi Cezaevi’nde 24 Eylül 1996 tarihinde
özel tim görevlileri, jandarma ve infaz koruma
memurlar›n›n düzenledi¤i sald›r›da 10 tutuklunun
dövülerek katledilmesi nedeniyle 1 hekim, 6 infaz
koruma memuru, 36 polis, 29 asker toplam 72 san›k24

hakk›nda aç›lan davaya 2001 y›l›nda devam edildi.
Davada, san›klar hakk›nda “görevi ihmal” (TCY 230)
iddias›yla 1 y›la kadar hapis ve “öldürme kast›
olmayan eylem sonucu ölüme neden olma” (TCY
452/1) iddias›yla 15 y›ldan az olmamak üzere hapis
cezas› isteniyor. Savc›l›k, san›klar›n suçlu bulunmas›
halinde, “fail belirlenemezse cezan›n 10 y›la kadar
indirilmesine” ve “bir emri yerine getirirken yasa ve
zorunluluk s›n›r›n› aflanlara” verilecek cezan›n alt›da
bire kadar indirilmesine iliflkin hükümlerin
uygulanmas›n› istedi.

14 Mart günü Diyarbak›r 3. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
devam edilen duruflmaya daha önce de oldu¤u gibi
hiç bir san›k kat›lmad›. Duruflmada, olaylardan sonra
Gaziantep Cezaevi’ne sevk edilirken ölen Kadri Demir
adl› tutuklu hakk›ndaki Adli T›p Kurumu raporu
aç›kland›. Raporda, Demir’in ya cezaevinde ya da
Gaziantep Cezaevi’ne sevk edilirken ald›¤› darp
nedeniyle öldü¤ü ifade edildi. Rapor üzerine söz alan
müdahil avukatlardan Sezgin Tanr›kulu, sevk s›ras›nda
meydana gelen ölümlerin sorumlular› hakk›nda da
dava aç›lmas› gerekti¤ini belirterek, Kadri Demir’in
sevkinden sorumlu olan görevlilerin tutuklanmas›n›
istedi. Daha sonra söz alan di¤er avukatlar da
san›klar›n tutuklanmas› taleplerini yinelediler. Savc›
ise bu talebin reddini istedi. Mahkeme Heyeti,
avukatlar›n taleplerini redderek duruflmay› erteledi. 

Davaya 13 Haziran günü Diyarbak›r 3. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. San›klar›n kat›lmad›¤›
duruflmada müdahil avukatlardan Sezgin Tanr›kulu,
olaydan sonra mahkumlar›n Gaziantep Cezaevi’ne
gönderilmesinde görev alan jandarmalar hakk›nda suç
duyurusunda bulunduklar›n› bildirdi. 

15 Kas›m günü devam edilen dava, eksik belgelerin
tamamlanmas› için ertelendi. 

Katliamda yaralanan Remzi Tanr›kulu, Cemal Tafl, Ali
Yerme, Nusret Yelbo¤a, fiehmuz Kaya, Abdulvahap
Uyan›k, Ali Kaya, ‹rfan Korkar, Mehmet Pehlivan,
Yavuz Eren, Halil Süren, Muharrem Do¤an, Ahmet
Sever, Muhlis Altun, Ramazan Nazl›er, Ramazan
Korkar, Emin Irza, Abdullah Eflatun, Mehmet Bat›ge,
Kenan Acar, ‹skan Usal, Rasim Alevcan, Hakk› Bozk›r
ve Bedri Bozk›r adl› tutuklu ve hükümlüler hakk›nda
ise, “devlet mal›na zarar verdikleri ve görevlilere karfl›
koyduklar›” iddias›yla Diyarbak›r 4. Asliye Ceza
Mahkemesinde aç›lan dava “fiartla Sal›verilme Yasas›”
uyar›nca durduruldu.

Burdur Cezaevi 

Burdur Cezaevi’nde 5 Temmuz 2000 tarihinde
düzenlenen operasyon[dipnotla olay anlat›la m›!]
nedeniyle mahkumlardan tazminat istendi. Hazine
Müsteflarl›¤› avukatlar› taraf›ndan Burdur Asliye
Hukuk Mahkemesi’nde aç›lan davada, cezaevinde
meydana gelen 29 milyar 846 milyon liral›k zarar›
mahkumlar›n ödemesi istendi. Burdur Cumhuriyet
Savc›l›¤› 2000 y›l› Kas›m ay›nda, 61 mahkum
hakk›nda dava açm›flt›. Davada, “cezaevi idaresine
karfl› toplu isyan suçu” iflledikleri iddia edilen
mahkumlar›n TCY’nin 304/1. maddesi uyar›nca 7 y›l
6 aya kadar hapis cezas›na mahkum edilmesi
isteniyor. 

‹çiflleri Bakanl›¤›, operasyon nedeniyle eski Burdur
Valisi Kaya Uyar hakk›nda soruflturma aç›lmas›na izin
vermedi. Suç duyurusu üzerine Burdur Cumhuriyet
Savc›l›¤› da, Memurlar›n ve Di¤er Kamu
Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›ndaki Yasa
uyar›nca, Vali Uyar hakk›nda soruflturma açabilmek
için ‹çiflleri Bakanl›¤›’ndan izin istemiflti. ‹çiflleri
Bakan› Sadettin Tantan’›n imzas›yla gönderilen 12
fiubat tarihli yaz›da, operasyonun cezaevinde “devlet
hâkimiyeti ve kanun otoritesinin sa¤lanmas› amac›yla
yap›ld›¤›” savunuldu. Hükümlülerin cezaevi
yönetimine karfl› “isyan” bafllatt›¤› ve “memura
mukavemet” suçu iflledi¤i ileri sürülen yaz›da,
operasyonu Valinin de¤il ‹l Jandarma Komutan› Albay
Ali Sait Erduran’›n yönetti¤i belirtildi. Yaz›da, “Vali
Uyar’›n bilgisi dahilinde hükümlülere iflkence ve kötü
muamele yap›ld›¤› ve bunlara göz yumuldu¤u”
iddias›n›n gerçek d›fl› oldu¤u öne sürüldü ve “Bu
hususta hiçbir somut olay ve kan›t gösterilmedi¤i ve
iddian›n soyut sözden öteye geçmedi¤i
anlafl›ld›¤›ndan soruflturma izni verilmemifltir” denildi. 

Burdur Valili¤i de operasyon nedeniyle görevliler
hakk›nda soruflturma aç›lmas›na izin vermedi. Veli
Saç›l›k’›n kolunun kopar›ld›¤›, Azime Arzu Torun’a
tecavüz edildi¤i çok say›da mahkumun da yaraland›¤›
operasyon nedeniyle, aralar›nda Burdur ‹l Jandarma
Komutan› Albay A. Sait Erduran’›n da bulundu¤u 405
görevli hakk›nda suç duyurusunda bulunmufltu.
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24 Dr. Serdar Gök; ‹nfaz Koruma Görevlileri, Mahmut Çaça, Aziz
Gürer, Halil Uygun, Fethi Ahmet Onat, fiakir Tanr›sever, Recep Alaca;
askerler, Yüzbafl› Vedat Çolak, Erol Demir, Burhan Altafl, Hamza
Görgülü, Mehmet O¤rafl, Solmaz Karao¤lan, Bayram Ali Koca, Mahir
Öztürk, Refik Günan, ‹rfan Çal›, Tu¤rul Lak, Muharrem Yeni, Mehmet
Çakmak, Mehmet Hanca, Erdal Günefl, Üzeyir Bozan, Zafer Kardefl,
Kartal Filikat, Mehmet Evirgentürk, Adem Çad›r, Abdullah Alt›n, Yaflar
Can, Bahri Keser, Halit K›lavuz, Muhittin fiahin, Muhammed Özdil,
Hasan Aral, Ali Kütük, Erdinç Bostan; polisler, Muammer Kaya,
Hamza Alt›ntafl, Harun Drama, Nesimi Özbafl, Sami Bozdemir, Sedat
Orakç›, Cavit Er, Mehmet Karpuz, Oktay Acun, Bülent Özcan, Murat
Atefl, ‹brahim Ergün, Seyfullah Türkmen, Metin Kutlu, Mesut Da¤l›,
Seydi Ünlü, Mehmet Güngörmez, Coflkun Ekinci, Ayhan Gül, Ünver
Avc›, Ahmet Y›lmaz, Mahmut K›z›flar, Cemil Ünsal, Ömer Soner,
Duran Çoban, ‹sa Özdemir, Alper Özdemir, Osman Yitmez, Ahmet
Özavc›, Yunus Demir, Murat Tutal, Nail Y›lmaz, Salim fiahin,
Nurettin Avc›, Çetin fiahin, Nam›k Bozalar.



Savc›l›k ise dosyay›, kamu görevlilerinin
yarg›lanmas›na iliflkin yasa uyar›nca valili¤e
göndermiflti. Burdur Valili¤i’nin 6 Nisan 2001 tarihli
yaz›s›nda “Tamamen hukuki mevzuat içinde ve insan
haklar›na duyarl› biçimde baflar›yla gerçeklefltirildi¤i,
operasyon s›ras›nda hükümlülere kötü muamele ve
iflkence yap›ld›¤› ve bunlara göz yumuldu¤u
iddias›n›n tamamen gerçek d›fl› oldu¤u, iddialar›n
soyut sözden ibaret oldu¤u ve kan›tlay›c› herhangi bir
belge ve bilgiye rastlanmad›¤› anlafl›ld›¤›ndan, ad›
geçenler hakk›nda soruflturma izni verilmemifltir.”
denildi. 

Operasyondan sonra “isyan ç›karmakla” suçlanan 61
tutuklunun yarg›lanmas›na da 28 fiubat günü Burdur
Asliye Ceza Mahkemesi’nde baflland›. Duruflmaya
Veli Saç›l›k, Feryal Demircan ve Ayten Y›ld›r›m
kat›ld›. Duruflmada ifadesi al›nan Demircan ve
Y›ld›r›m, “Cezaevinde isyan ç›karmad›k. Bize bir
sald›r› yap›ld›. Herhangi bir gerekçesi yoktu. ‹ddia
edildi¤i gibi mahkemeye gitmemezlik de yapmad›k.
Bizden hiçbir talepte bulunmadan ›fl›klar› söndürüp
ac›mas›zca sald›rd›lar. Biz sadece ölmemeye çal›flt›k”
dediler. San›k avukatlar› Betül Vangölü, Zeki Rüzgâr,
Evren Paydak ve Selçuk Koza¤açl› ise iddianameyi
haz›rlayan savc›n›n operasyon s›ras›nda cezaevinde
görevli oldu¤unu belirterek davan›n reddini istediler.
Avukatlar davaya itiraz gerekçelerini flöyle dile
getirdiler: “Birincisi olay s›ras›nda cezaevi savc›s› olan
kifli, daha sonra dava ile ilgili iddianameyi
haz›rlam›flt›r. Oysa kendisi müvekkillere yönelik
ifllenen suça kat›lm›flt›r. Taraft›r, yetkilidir. Bu davayla
ilgili iddianameyi haz›rlamas› da bu nedenle hukuka
ayk›r›d›r. ‹kincisi, olayda bir kol kopmas› kadar hayati
tehlike yaflanm›fl ve 60 yaral›ya karfl›n da kamu
görevlilerine de¤il tutuklu ve hükümlülere dava
aç›lm›flt›r. Bu nedenle dava tarafl›d›r, uygulama
hukuksuzdur. Davan›n reddini talep ediyoruz.” ‹stemi
reddeden Mahkeme, çeflitli cezaevlerinde bulunan
tutuklular›n ifadesinin al›nmas› için duruflmay›
erteledi. 

Veli Saç›l›k

Operasyonda kolu kopan Veli Saç›l›k, fiartla
Sal›verilme Yasas› uyar›nca 23 Aral›k 2000 tarihinde
tahliye edildi. Veli Saç›l›k, serbest b›rak›ld›ktan sonra
görüfltü¤ü gazetecilere olay› flöyle anlatt›: 

“5 Temmuz sabah› 08.30 gibi ilk olarak özel timler
cezaevi çat›s›nda belirdi. Ard›ndan her tarafta askerler
belirdi. Birden yüklendiler. Arkadafllar da ko¤uflta
bulunan eflyalarla barikatlar kurdular. Ses, gaz ve sis
bombas› at›lmaya baflland›. Ko¤uflun duvar›n›
y›kmaya bafllad›lar. Bir saat kadar sonra ko¤ufla
girdiler. Biz 3. ko¤ufla çekildik, oraya girememifllerdi.
O s›rada insanlar kendilerini ellerine geçen her fleyle
savunuyorlard›. ‹çerde birçok kifli yanma tehlikesi
geçirdi. ‹tfaiye gaz döküyor, onlar yak›yordu. 3.
ko¤ufla bir taraftan su s›k›yorlard›, bir taraftan
yak›yorlard›. Atefl bir taraftan söndürüldü¤ü için

içerde yo¤un bir duman vard›. Tavan› delerek gaz ya
da sinirgaz› bombas› att›lar. Bay›l›nca beni bayanlar
ko¤ufluna çekmifller. Orada hava biraz daha iyiydi. Bir
saat oturduk. Gaz bombas› insan›n iç organlar›n›
yerinden sökecek kadar etkili. Bir süre sonra duvarlar›
k›rmaya bafllad›lar. D›fl bahçeye bakan duvar delindi.
Delinmesiyle birlikte, kepçenin a¤z› içeri girdi. Yine
gaz bombas› at›ld›¤› için içeriye duman dolmufltu.
Biraz hava alabilmek için kepçenin açt›¤› deli¤e
yaklaflt›m. Büyük bir delikti. Kepçeyi rahatl›kla
görebiliyordum. O da beni görüyordu. Kepçenin
üzerime gelebilece¤ini düflündüm. Çekilmek istedim,
nas›l oldu bilmiyorum kepçeyi kolumun üzerinde
hissettim. Bilerek yapt›¤›na eminim. Çok rahat
görüyordu kepçe operatörü. Ben kolumla birlikte
duvara yap›flt›m. Kolum o anda kopmufl. O anda
bay›lmad›m, afla¤›dan sesler geliyordu, jandarman›n
ve operatörün sesi, ‘kolu koptu’ diye ba¤›r›yorlard›.
Yer içeri s›k›lan sularla doluydu. Ben yere
düfltü¤ümde su bafl›m› geçiyordu. Arkadafllar sudan
ç›kard›lar beni, bafl›m›n alt›na su bidonu gibi bir fley
koymufllar. Kendimden geçmemem için sürekli sorular
soruyorlard›. Kolumu bir çaput parças›yla kan kayb›
olmas›n diye ba¤lad›lar. Sonra birisi orada galiba
geziyormufl, kolumun üzerine basm›fl. Elini sokup
ç›kartt›. Tam olarak kopmam›fl, deri parças› uzun bir
flekilde duruyormufl. Kolumu al›p üstüne koydular.
Bunlar olurken üst üste gaz bombas› at›lmaya
baflland› içeriye. Herkes yere yatt›¤› için o s›rada yine
suyun içine düfltüm. Bo¤ulma tehlikesi geçirdim. Bir
arkadafl sürüne sürüne geldi, yine kafam›n alt›na bir
fley koydu. Kesinlikle biliyorlard›. Orada iki saat
boyunca suyun içinde yatt›m. Daha sonra gaz
bombas›n›n etkisi geçti, arkadafllar biraz kendilerine
gelince ‘Veli’yi afla¤›ya verelim’ dediler. ‘Yaral›m›z›
veriyoruz’ diye ba¤›rd›lar. Beni sürükleyerek
ambulansa bindirdiler, Burdur Devlet Hastanesi’ne
götürüldüm. Hastaneye girdi¤imde kendimdeydim.
Doktor ‘çok zor’ dedi. Tetanos i¤nesi gibi bir fley
yapt›lar. ‘Biz bir fley yapamay›z. Isparta’ya
gönderelim’ diye sevk kâ¤›d› ç›kartt›lar.”

Veli Saç›l›k sal›verilmesinin ard›ndan Adalet
Bakanl›¤›, ‹çiflleri Bakanl›¤› ve Sa¤l›k Bakanl›¤›
aleyhine 150 milyar liral›k tazminat davas› açt›. Üç
bakanl›¤a önce yaz›l› olarak baflvuran Saç›l›k’a sadece
‹çiflleri Bakanl›¤› kanal›yla Jandarma Genel
Komutanl›¤› taraf›ndan yan›t verildi. Yan›tta,
“Bakanl›k taraf›ndan yarg› karar› olmaks›z›n herhangi
bir ödeme yap›lmas› mümkün de¤il” denildi. Bunun
üzerine Veli Saç›l›k’›n avukat› Oktay Polat, Ankara
‹dare Mahkemesi’nde üç bakanl›k aleyhine dava açt›.
Kolun kopar›lmas›nda ve yerine dikilmemesinde her
üç bakanl›¤›n da ‘hizmet kusuru’ oldu¤u savunulan
dilekçede, flöyle denildi: 

“Önce gecikmeli olarak Burdur Devlet Hastanesi’ne
kald›r›lan Saç›l›k’a, burada gerekli t›bbi müdahale
yap›lmam›flt›r. Kolun buz ve so¤utucu kaplar içinde
saklanarak gönderilmesi gerekirken, Temmuz
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s›ca¤›nda hastan›n eline verilerek Isparta’ya
gönderilmifltir. Oysa Burdur’a en yak›n mikro cerrahi
(el cerrahisi) ünitesi Antalya Akdeniz Üniversitesi ve
Konya Selçuk Üniversitesi t›p fakültelerinde
bulunmaktad›r. Buna ra¤men sevk mikro cerrahi
ünitesi bulunmayan Isparta’ya yap›lm›flt›r.” 

Endüstri Meslek Lisesi Teknik Resim Bölümü mezunu
olan Saç›l›k’›n art›k bu flans›n› kaybetti¤i ifade edilen
dilekçede, üç bakanl›ktan, 100 milyar maddi, 50
milyar lira da manevi tazminat talep edildi. 

Adalet Bakanl›¤›’ndan 16 fiubat günü yap›lan
aç›klamada ise Veli Saç›l›k’›n tedavi edilmek üzere
Burdur Cezaevi’nden Ankara Merkez Kapal›
Cezaevi’ne getirildi¤i belirtilerek flöyle denildi: 

“Ankara Numune Hastanesi’nce yap›lan muayene
sonucunda tak›lmas› uygun görülen protez bedelinin
bütçe talimat› gere¤ince belirlenen limiti aflmas›
nedeniyle, Maliye Bakanl›¤›’ndan 18.12.2000 tarihli
uygun görüfl al›nm›fl; ancak hükümlü, 24.12.2000
tarihinde tedavisi yapt›r›lamadan tahliye olmufltur. Bu
tarihten sonra ad› geçenin hükümlülük s›fat›
kalkt›¤›ndan, protez kol bedelinin ödenip
ödenmeyece¤i konusunda Maliye Bakanl›¤›’ndan
tekrar görüfl istenmifltir. 14.02.2001 tarihinde al›nan
olumlu görüfl uyar›nca, protez tak›lmas› için Ankara
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›na yaz› yaz›lm›flt›r.”

Bu arada, Isparta Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, Saç›l›k’›n
kopan kolunun bir sokak köpe¤inin a¤z›nda
bulunmas› nedeniyle, Isparta Devlet Hastanesi’ndeki
iki görevli hakk›nda “T›bbi At›klar›n At›lmas›
Hakk›ndaki Kanun’a ayk›r› davrand›klar› gerekçesiyle”
dava açt›.

Bu aç›klaman›n ard›ndan Velik Saç›l›k’a protez kol
tak›lmas› için düzenlenen kampanya nedeniyle
soruflturma aç›ld›. Banka ve Sigorta ‹flkolu Çal›flanlar›
Sendikas› Orta Anadolu Bölge Baflkan› Yaflar
Seyman’›n giriflimiyle bafllat›lan kampanyada toplanan
700 milyon liraya da el konuldu. Ankara Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›2860 Say›l› Yard›m Toplama Yasas›
uyar›nca sürdürülen soruflturma sonucunda Yaflar
Seyman, kampanyay› duyuran Ekin Radyo’nun sahibi
Servet Ünsal, Genel Yay›n Yönetmeni Abdülrezzak
Oral ve spiker Tuncay Karak›fl hakk›nda dava açt›. 29
May›s günü Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde
bafllayan davada Yaflar Seyman, Veli Saç›l›k’a yard›m
etmek istedi¤ini belirterek “Saç›l›k’a kendi ad›na bir
hesap açt›rmas›n›, bu hesaba yak›n çevremle birlikte
katk› sunaca¤›m› bildirdim” dedi. Abdülrezzak Oral
ise Cumhuriyet gazetesinde yay›nlanan haberin
radyonun sabah program›nda okundu¤unu kendisinin
ayr›ca bir duyuru yapmad›¤›n› söyledi. Spiker Tuncay
Karak›fl da, haberi okudu¤unu ve yorum yapt›¤›n›
anlatt›. Dava beraatle sonuçland›. 

Engin Huylu’nun Ölümü

Engin Huylu adl› hükümlünün 6 fiubat 1999 tarihinde
Çank›r› E Tipi Cezaevi’nde ölümünden sorumlu
olduklar› iddias›yla cezaevi görevlileri ve hekimler

hakk›nda aç›lan 2 ayr› dava, Çank›r› Asliye Ceza
Mahkemesi taraf›ndan fiartla Sal›verilme Yasas›
uyar›nca ertelendi. 

Engin Huylu’nun ölümü nedeniyle Cezaevi Müdürü
Ali R›za Y›ld›r›m, 2. müdürler Nevzat Koraman,
Hürrem Yaz›han, ‹brahim Fak›, Aziz Gürer, Düzgün
Çakmak ve cezaevi hastabak›c›s› Hüseyin Kafl
hakk›nda TCY’nin “görevi ihmal” suçuna iliflkin 230.
maddesi uyar›nca dava aç›ld›. Hekimler Selim Engez
ve Cüneyt Uzunlar hakk›nda ise idari soruflturman›n
uzun sürmesi nedeniyle ayr› bir dava aç›ld›. Avukat
Ender Büyükçulha, hekimler hakk›nda aç›lan davan›n
fiubat ay›nda, cezaevi görevlileri hakk›ndaki davan›n
da May›s ay›nda ertelendi¤ini bildirdi. 

Büyükçulha’n›n suç duyurusu üzerine aç›lan davada
Cezaevi 2. müdürlerinden Hürrem Yaz›hand›fl›nda
kalan cezaevi görevlileri hakk›nda takipsizlik,
hekimler hakk›nda görevsizlik karar› verildi. Bu karara
itiraz edilmesi üzerine, Sungurlu A¤›r Ceza
Mahkemesi takipsizlik karar›n› iptal etti, Çank›r›
Cumhuriyet Savc›l›¤› da görevliler hakk›nda dava açt›. 

1996 y›l›nda tutuklanan Engin Huylu, “DHKP-C
davas›ndan yarg›lanarak 18 y›l 6 ay hapis cezas›na
mahkum olmufltu. Engin Huylu, fliddetli bafla¤r›s›
flikayeti ile hastaneye kald›r›lm›fl, “migren teflhisi” ile
cezaevine geri gönderilmiflti. Ankara Numune
Hastanesi’ne ambulans yerine cezaevi arac› ile
gönderilen Engin Huylu, hastaneye geldikten 20
dakika sonra ölmüfltü. Adli T›p Kurumu taraf›ndan
yap›lan otopside, Engin Huylu’nun “zatürreye ba¤l›
solunum yetmezli¤i” nedeniyle öldü¤ü ortaya
ç›km›flt›.

Uflak E Tipi Cezaevi

Uflak E Tipi Cezaevi’nde 1-2 Kas›m 2000 tarihlerinde
5 kiflinin ölümüyle sonuçlanan mafya çat›flmas›
nedeniyle aç›lan soruflturma y›l içinde sonuçlanmad›.
Soruflturma çerçevesinde, Cezaevi Komutan› Astsubay
Ergün Balkan, ‹nfaz Koruma Bafl Memuru Cuma Kaçar
ve ‹nfaz Koruma Memuru Zühtü Bafl, 25 Nisan günü
tutukland›. Tutuklananlar›n, mafya babalar› Nuri ve
Vedat Ergin’e yard›m ettikleri, Ergin kardefllerin
avukat› Tuncay Kütüko¤lu’nun cezaevine üç tabanca
ve esrar sokmas›na gözyumduklar› iddia edildi. 

Adana Kürkçüler Cezaevi

Adana Kürkçüler Cezaevi’nde, “fiirinler Çetesi” olarak
bilinen gruptan 4 kiflinin Antep Cezaevi’ne
gönderilmek istenmesi üzerine 23 Ekim 2000
tarihinde ç›kan isyana kat›ld›klar› gerekçesiyle 74
mahkum hakk›nda 2000 y›l› Kas›m ay›nda aç›lan
davaya, 2001 y›l›nda devam edildi. ‹ddianamede,
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 isteniyor. 
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6.3.11. Cezaevinde Ölümler

Mustafa Ç.

Urfa Kapal› Cezaevi’nde, h›rs›zl›k suçundan tutuklu
bulunan Mustafa Ç. (15) adl› çocuk, 23 Ocak günü
sabaha karfl› intihar etti. Mustafa Ç.’nin babas› Bak›r
Ç., o¤lunun psikolojik sorunlar› oldu¤unu ve bir süre
tedavi gördü¤ünü belirterek, “Buna ra¤men küçük
yafltaki çocu¤u ›slahevi yerine cezaevine gönderince
o¤lum böyle bir yolu seçti. Bu intihardan gerekli ilgiyi
göstermeyenler sorumludur.”dedi. Mustafa Ç.’nin
avukat› Vasfi Gözelekli de, müvekkilinin psikolojik
sorunlar›n›n oldu¤unu mahkeme heyetine söyledi¤ini;
ancak dikkate al›nmad›¤›n› bildirdi. Konuyla ilgili
Ahmet Demirel adl› cezaevi görevlisi hakk›nda
TCY’nin “görevi ihmal” suçuna iliflkin 230. maddesi
uyar›nca dava aç›ld›. Bak›r Çökmez, o¤lunun sol
kolundaki sakatl›k nedeniyle kolunu kald›ramad›¤›na
dikkat çekerek, ko¤uflta sekiz kifli oldu¤u halde
intihar› kimsenin görmemesinin kuflkulu oldu¤unu da
vurgulad›.

‹brahim Cici

Yeni Günayd›n, Süper Tan ve Ekonomik Bülten
gazetelerinin sahibi Bekir Kutmangil’in 23 May›s 1995
tarihinde öldürülmesi nedeniyle cezaevinde bulunan
yeralt› dünyas›n›n ünlü adlar›ndan ‹brahim Cici, 19
Ocak gecesi öldü. Eskiflehir Cumhuriyet Baflsavc›s› Ali
Turna, Cici’nin saat 22.30 s›ralar›nda rahats›zland›¤›n›
söyledi. Tansiyonu yüksek ç›kan Cici’nin saat
24.00’den sonra tekrar rahats›zland›¤›n› belirten
Turna, Cici’nin tansiyonunu ölçtürmek için odan›n alt
kat›na inmek isterken fenalaflarak merdivenlerden
düfltü¤ünü kaydetti. Turna, görevliler ve arkadafllar›
taraf›ndan kald›r›lan Cici’nin daha sonra ambulansla
Devlet Hastanesi’ne gönderildi¤ini, ancak yolda
öldü¤ünü bildirdi. 

Numan Akman

Yozgat Cezaevi’nde yakaland›¤› tüberküloz hastal›¤›
nedeniyle Ankara Sanatoryum Hastanesi’ne
gönderilen Numan Akman (45) adl› siyasi hükümlü 26
Ocak günü öldü. Yaklafl›k 8 y›ld›r Yozgat Cezaevi’nde
bulunan Numan Akman’›n TCY’nin 125. maddesi
uyar›nca ölüm cezas›na mahkum edildi¤i bildirildi.
Numan Akman, Mardin’de topra¤a verildi. Numan
Akman’›n kardefli Tajdin Akman, gözalt›nda ve
cezaevindeki sa¤l›ks›z koflullar nedeniyle hastalanan
a¤abeyinin zaman›nda tedavi edilmedi¤i için
öldü¤ünü söyledi.

Mehmet Y›ld›r›m

“Adam öldürmek” suçundan Eskiflehir Özel Tip
Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mehmet Y›ld›r›m (27)
adl› kifli 9 Nisan günü intihar etti. 

Yakup Özbek

‹stanbul Bayrampafla Cezaevi’nde tutuklu bulunan
Yakup Özbek (19) 26 Nisan günü intihar etti. H›rs›zl›k

suçundan 21 Nisan günü tutukland›¤› ö¤renilen
Özbek’in kendisini çarflafla demir parmakl›klara ast›¤›
bildirildi.

Mehmet Yaflar Yediler

“Doland›r›c›l›k” iddias›yla Antep E Tipi Cezaevi’nde
bulunan Mehmet Yaflar Yediler adl› mahkum 9 May›s
günü öldürüldü. Yediler’i, Ali Çolak adl› adli
hükümlünün “kendisine cinsel tacizde bulundu¤u”
gerekçesiyle öldürdü¤ü ileri sürüldü.

Osman Gahta

Bayrampafla Özel Tip Cezaevi’nde Senegal uyruklu
Osman Gahta adl› tutuklu, 22 May›s günü öldü.
Jandarma yetkilileri, uyuflturucu suçundan tutuklu
bulunan Gahta’n›n rahats›zlanmas› üzerine hastaneye
kald›r›ld›¤›n› ancak kurtar›lamad›¤›n› bildirdiler. 

Murat Ocak

Ordu Cezaevi’nde bulunan Murat Ocak adl›
mahkum, 17 Temmuz günü intihar etti. Murat
Ocak’›n 14 Temmuz günü karfl›l›ks›z çek vermek
suçundan tutukland›¤› bildirildi. 

Hamza K›l›ç

‹stanbul Bayrampafla Cezaevi’nde bulunan Hamza
K›l›ç adl› mahkum, 25 Temmuz günü üç mahkum
taraf›ndan silahla öldürüldü. Hamza K›l›ç’›n ‹stanbul
DGM’de yap›lan duruflmadan sonra cezaevine
getirildi¤i, aç›k görüflün yap›ld›¤› bölümden geçerken
silahl› sald›r›ya u¤rad›¤› bildirildi. Olayda, Caner Koç,
Numan Ak›ll›, Abbas K›zart›c› ve Sedat Bayer adl›
mahkumlar da silahla yaraland›. Hamza K›l›ç’a atefl
eden Arkan Kaya ile Sezgin K›r›m ve Kürflat Sa¤›r adl›
mahkumlar daha sonra teslim oldu. Hamza K›l›ç’›n
uyuflturucu kaçakl›¤› suçundan tutuklanan Urfi
Çetinkaya’n›n yak›n adam› oldu¤u ve önemli
itiraflarda bulundu¤u bildirildi. 

Adem Yeflil

Antalya Yar›aç›k Cezaevi’nde bulunan Adem Yeflil
adl› hükümlünün cesedi, 27 Temmuz günü
hücresinde bulundu. Adem Yeflil’in 1999 y›l›nda bir
kifliyi öldürdü¤ü gerekçesiyle ömür boyu hapis
cezas›na mahkum edildi¤i ö¤renildi. 

Yavuz Çatuk

Edirne Tar›m Aç›k Cezaevi’nde bulunan Yavuz Çatuk
adl› mahkumun, 3 Austos günü tart›flt›¤› U¤ur
Ardaçalan adl› mahkum taraf›ndan b›çakla
öldürüldü¤ü bildirildi. 

E.T.

K›rklareli E Tipi Kapal› Cezaevi’nde tutuklu bulunan
E.T. (16) kendisini merdiven bofllu¤una çamafl›r ipiyle
asarak intihar etti. H›rs›zl›k suçundan tutuklu bulunan
E.T.’nin psikolojik sorunlar› nedeniyle intihar etti¤i,
olayla ilgili soruflturma aç›ld›¤› bildirildi. 
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fiefik Akol

“PKK üyesi oldu¤u” iddias›yla 1993 y›l›nda tutuklanan
fiefik Akol (37) adl› hükümlü, kanser hastal›¤›
nedeniyle 1 Aral›k günü öldü. Diyarbak›r DGM
taraf›ndan 15 y›l hapis cezas›na mahkum edilen fiefik
Akol’un gözalt›nda gördü¤ü iflkence nedeniyle
omurili¤inin zedelendi¤i bildirildi. Bitlis’in Adilcevaz
ilçesindeki cezaevinden bir süre önce kanser
teflhisiyle Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kald›r›lan
Akol, 1 Aral›k günü öldü. Akol’un cezas›n›n bitmesine
3 ay kald›¤› ö¤renildi. 

Mehmet Girgin

Kayseri Kapal› Cezaevi’nde de “cinayet” suçundan
tutuklu bulunan Mehmet Girgin (19) adl› mahkumun
2 Aral›k günü kald›¤› ko¤uflun tuvaletinde kendisini
asarak intihar etti¤i bildirildi. 

Oktay Koçal

Kand›ra F Tipi Cezaevi’nde Oktay Koçal (41) adl› adli
tutuklu, 19 Aral›k günü geçirdi¤i kalp krizi sonucu
öldü. 

Mustafa Cumlu Tezdo¤an

Kartal Özel Tip Cezaevi’nde bulunan Mustafa Cumlu
Tezdo¤an (50) adl› adli mahkum, geçirdi¤i ast›m krizi
nedeniyle 20 Aral›k günü öldü.

6.3.12. Cezaevlerinde Bask›lar

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayan›flma Derne¤i
(TUHAD-DER) Baflkan› Abdullah Akengin, 7 A¤ustos
günü ‹HD Diyarbak›r fiubesi’nde düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda, Ola¤anüstü Hal Bölgesi’ndeki
cezaevlerinde mahkumlar›n sa¤l›k, ortak yaflam
alanlar›, haber alma, ziyaret, iafle gibi haklar›n›n ihlal
edildi¤ini bildirdi. Diyarbak›r E Tipi Cezaevi’ne yeni
bir müdür atanmas›yla birlikte bask›lar›n artt›¤›n›
belirten Akengin, ziyaretlerin 15 dakikayla
s›n›rland›r›ld›¤›n› ve görevlilerin sorular›na Türkçe
yan›t veremeyen yafll› insanlara hakaret edildi¤ini,
zorluk ç›kar›ld›¤›n› söyledi. Akengin cezaevi
kantinlerinin fiyatlar›n›n çok yüksek oldu¤unu bildirdi.
Siirt Kapal› Cezaevi’nde kad›n ziyaretçilerin ç›r›lç›plak
soyularak arand›¤›n› belirten Akengin, mahkemeye
götürülen tutuklular›n insani ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmad›¤›n› da kaydetti. 

Adalet Bakanl›¤› 12 fiubat günü, hükümlü ve
tutuklular›n beslenmeleri, giyinmeleri ve kuruma
al›nacak eflyalar› belirleyen bir genelge yay›nlad›.
Genelge 15 fiubat 2001 tarihinden itibaren yürürlü¤e
girdi. Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk imzas›yla ilgili
cumhuriyet savc›l›klar› ve cezaevi müdürlüklerine
gönderilen genelgeye göre, mutfaklarda kullan›lan tüp
ve ocaklara izin verilmeyecek. Ko¤ufllarda tüp
bulunmayacak, çaylar elektrikli ›s›t›c›larda yap›lacak.
‹afle bedelinin 1 milyon 500 bin liraya ç›kar›ld›¤›
bildirilen genelgede, cezaevlerine girmesi yasak olan
bir çok eflyan›n d›flar›dan getirilen yiyeceklerle içeriye

sokuldu¤u ileri sürülerek, mutfa¤› bulunan
cezaevlerinde hükümlü ve tutuklulara çi¤ besin
maddesi verilmesinin yasakland›¤›, piflmifl olarak
yenilen yiyeceklerin de mutlaka kurum mutfa¤›nda
piflirilerek verilece¤i bildirildi. Genelgede,
ziyaretçilerin getirece¤i çi¤ ve piflmifl besin
maddelerinin de cezaevlerine al›nmayaca¤› ifade
edildi. Merkezi radyo yay›n sistemi bulunan
cezaevlerinde radyo, teyp ve walkman
bulundurulamayaca¤›n›n, bir adet 37 ekran tv
al›nabilece¤inin kaydedildi¤i genelgede büyük
ko¤ufllarda daha büyük ekrana izin verilece¤i
belirtildi. Genelge ile ayr›ca hükümlülerin giyim
kuflamlar›na da s›n›rlama getirildi ve her hükümlünün
sahip olabilece¤i giyim eflyalar› ayr›nt›l› olarak
s›raland›. Genelgede ayr›ca cezaevlerinde ayd›nlatma
d›fl›nda kullan›lan elektrik fatura bedellerinin de
tutuklu ve hükümlüler taraf›ndan ödenece¤i bildirildi. 

Genelge uyar›nca, Erzurum Özel Tip Cezaevi’nde
bulunan tutuklu ve hükümlülerin ellerindeki yiyecek
malzemelerinin al›nd›¤›, cezaevinde bir süre sonra da
tek tip elbise uygulamas›na geçilece¤i bildirildi.
Avukat Necati Güven, müvekkillerinin 8 kiflilik
ko¤ufllara yerlefltirildi¤ini ve d›flar›dan yiyecek ve
giyecek al›nmas›n›n yasakland›¤›n› söyledi. Güven,
genelge uyar›nca 28 fiubat günü tek tip elbise
uygulamas›na geçilece¤ini bildirdi. Mardin E Tipi
Cezaevi’ndeki tutuklu ve hükümlüler taraf›ndan
yap›lan aç›klamada ise yeni genelge ile birlikte
bask›lar›n artt›¤› belirtilerek, 6 Mart günü baz›
mahkumlar›n F tipi cezaevlerine sevkedilece¤i
bildirildi. 

Ceyhan Cezaevinde bulunan PKK’li tutuklular da
fiubat ay› içinde avukatlar› arac›l›¤›yla yapt›klar›
aç›klamada ilaçlar›n verilmedi¤ini ve kendilerinden
elektrik-su paras› istendi¤ini belirttiler. Ümraniye
Cezaevi’nde bulunan PKK’li tutuklular taraf›ndan
yap›lan aç›klamada da operasyon s›ras›nda ko¤ufllar›n
y›k›ld›¤› ve televizyon, buzdolab›, daktilo gibi
eflyalara el kondu¤u, masa, elbise ve nevresim gibi
eflyalar›n da yaklafl›k 15 gün önce yak›ld›¤› belirtildi.
fiu anda tek kiflilik hücrelerde 4-5 kifli kald›klar›n›
belirten tutuklular, mahkemeye giderken hakaret ve
daya¤a maruz kald›klar›n› kaydettiler. Midyat Özel
Tip Cezaevi’nde bulunan PKK’li mahkumlar ise
cezaevine sevklerde ve hastaneye gidifl gelifllerde
arama gerekçesiyle ç›r›lç›plak soyulduklar›n› ve
hakarete u¤rad›klar›n› belirttiler. Mahkumlar
taraf›ndan yap›lan aç›klamada, Bak›rköy Cezaevi’nden
getirilen Güzel Çiçek adl› kad›n tutuklunun ayaklar›na
pranga vurulup sözlü tacize u¤rad›¤› bildirildi. 

Mardin E Tipi Cezaevi’ndeki tutuklular›n yak›nlar›,
Mardin HADEP Merkez ‹lçe binas›nda 1 Mart günü
yapt›klar› bas›n aç›klamas›nda, götürdükleri yiyecek
ve giyeceklerin Bakanl›k genelgesi uyar›nca içeri
al›nmad›¤›n›, cezaevinde bulunan buzdolab›,
televizyon, radyo ve daktilo gibi eflyalara da el
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konuldu¤unu bildirdiler. ‹HD Mardin fiubesi Cezaevi
Hukuk Komisyonu üyesi Avukat Hüseyin Cangir,
tutuklu yak›nlar›n›n Mardin Cezaevi ile ilgili
baflvurular› üzerine cezaevinde incelemelerde
bulundu¤unu ve gözlemlerini rapor haline getirdi¤ini
aç›klad›.

Tutuklu yak›nlar›ndan fiükriye Özmen de Sivas E Tipi
Cezaevi’nde tutuklulara ait eflyalara el konuldu¤unu
aç›klad›. fiükran Özmen, “Gardiyanlar tutuklulara
mektup, televizyon, radyo, iç çamafl›r›, ka¤›t ve kalem
vermiyor. Cezaevi yönetimi tutuklular› ‘askerleri
getiririz’ diye tehdit ediyor” dedi. Birinci dereceden
akraba olmayanlar›n görüfle al›nmad›¤›n›, askerlerin
ziyaretçilere hakaret ettiklerini söyleyen Özmen,
sa¤l›k durumu a¤›r olanlar›n ise tedavisinin
engellendi¤ini söyledi. 

Siirt E Tipi Kapal› Cezaevi’nde bulunan PKK
davas›ndan yarg›lanan tutuklular ad›na yap›lan
aç›klamada ise ayn› uygulamalar›n cezaevinde yaflam
koflullar›n›n a¤›rlaflt›rd›¤› vurguland›. 

Ayd›n Cezaevi’ndeki PKK davas›ndan yarg›lanan
tutuklu ve hükümlüler taraf›ndan yap›lan aç›klamada
da “Öyle ki kaflkol atk›, yelek türünden giyim
eflyalar›m›za dahi tahammül edilememektedir. Bu
dayatmalar›n cezaevlerinde düzeni sa¤lama ile ilgisi
yoktur. Bizler aç›s›ndan do¤al insani sosyal kullan›m
araçlar› olan bu eflyalar›m›z›n gasp edilmesi tamamen
keyfi, tek tipçi ve provokatif bir anlay›fla
dayanmaktad›r. Bir tutsa¤›n atk›s›n› yele¤ini almak,
hangi mant›k ile izah edilebilir? Yan› s›ra teyp,
walkman ve kasetlerimiz elimizden al›nmak
istenmekte, en do¤al insan› haklar›m›z gasp
edilmektedir. Daktilolar›m›z günlük olarak
kulland›¤›m›z çamafl›r le¤enlerimiz, su bidonlar›m›z,
yemek kaplar›m›z ve benzeri günlük ihtiyaçlar›m›z›
karfl›lad›¤›m›z her türlü gereçlerimiz, 27 fiubat günü
yap›lan bir bask›n ile al›nm›flt›r” denildi. Aç›klamada,
hasta tutuklular›n tedavi edilmedi¤i ve görüflmelere
k›s›tlama getirildi¤i bildirildi. 

Bergama Özel Tip Cezaevi’nde d›flar›dan getirilen her
türlü ihtiyaç maddesinin yasakland›¤›, ko¤ufllarda
bulunan ocak, yemek malzemesi ve tüm elektronik
eflyalara el konuldu¤u bildirildi. ‹skenderun, Marafl,
Erzurum ve Siirt Cezaevlerinde bulunan tutuklular ayr›
ayr› yapt›klar› aç›klamalarda, genelgenin cezaevinde
yaflam koflullar›n› a¤›rlaflt›rd›¤›n› vurgulad›lar.

PKK davalar›ndan yarg›lanan tutuklular taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, genelgeyi protesto amac›yla 1-10
Nisan günlerinde açl›k grevi yap›laca¤› bildirildi.
Aç›klamada, baz› cezaevlerinde temsilcilik hakk›n›n
al›nd›¤›, mahkumlar›n eflyalar›na el konuldu¤u ifade
edildi. Görüflmelerin engellendi¤i belirtilen
aç›klamada “Ailelerin getirdi¤i ihtiyaç malzemeleri
verilmemektedir. Tutuklu ve hükümlüleri ma¤dur hale
getirmek ve cezaevlerinde rant ekonomisi gelifltirmek
amac›yla bütün ihtiyaçlar› kantinden sat›n alma

zorunlulu¤u getirilmektedir. 2-3 ayd›r di¤er
cezaevlerinde uygulamaya konan oda-hücre
sisteminde ortak kullan›m alan› bulunmamaktad›r.
Havaland›rma yerlerinde günefl görülmemektedir. Bir
çok tutukluda görme ve kemik rahats›zl›¤› bafllam›flt›r.
Kürtçe radyo-teyp dinlememiz, yay›n okumam›z
engellenmektedir.” denildi. 

F tipi cezaevlerini protesto amac›yla DSP ‹stanbul ‹l
Binas› önünde 8 Ocak günü yap›lan bas›n aç›klamas›
s›ras›nda gözalt›na al›nan ve tutuklanan ‹HD Yönetim
Kurulu üyesi Nimet Tanr›kulu, 6 fiubat günü tahliye
edildikten sonra, tutuklu bulundu¤u Bak›rköy Kad›n
ve Çocuk Tutukevi’ndeki uygulamalar› anlatt›. 16
fiubat günü ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde yapt›¤› bas›n
aç›klamas›nda, adli kad›n tutuklular›n hemen hemen
hepsinin iflkence ve cinsel tacize maruz kald›klar›n›
ve tecavüz ile tehdit edildiklerini anlatan Nimet
Tanr›kulu yaflad›klar›n› flöyle anlatt›: 

“Cezaevi giriflinde itiraz etmeme ra¤men k›smen
zorlanarak tüm giysilerim ç›kar›larak arand›m. Siyasi
tutuklularla kalmak istedi¤imi söylememe ra¤men,
hücreye konulmak istendim. Buna itiraz edince de
adli kad›nlar›n bulundu¤u ve tuvaleti içinde olan 8x8
metre karelik bir ko¤ufla konuldum. 10 kifli burada
kal›yorduk. Ba¤›rd›m ça¤›rd›m, ‘tamam bakar›z deyip
gittiler. Buras› ‘tecrit’ diye adland›r›lan bölümdü.
Sa¤l›k koflullar› çok kötüydü, kaloriferleri yanm›yordu,
banyo yap›lm›yordu ve havaland›rmaya
ç›kar›lm›yordu. Koflullar›m›n düzeltilmesi için
yazd›¤›m bir çok dilekçeye cezaevi görevlileri,
‘yapacak bir fleyleri olmad›¤›’ fleklinde yan›t
veriyorlard›. Adlilerden yan hücrede Özlem Eker
isimli siyasi bir bayan›n bulundu¤u ö¤rendim.
Geldi¤imin ikinci günü havaland›rmaya ç›kar›ld›m.
Özlem Eker gözalt›nda iflkence ve cinsel tacize maruz
kald›¤›n› ve tecavüz ile tehdit edildi¤ini söyledi. 3 gün
boyunca adli bayanlarla kald›m. Burada kalan
kad›nlar›n hepsi iflkence gördüklerini, taciz
edildiklerini anlatt›lar. Baz›lar›n›n anlat›mlar›ndan
tecavüze maruz kald›klar›n› da ö¤rendim.
Dilekçelerimden sonra adlilerin yan›ndan al›nd›m ve
bir gün hücrede kald›m. Ortam›n pisli¤i yüzünden
hemen herkeste yaralar olufltu. Cezaevindeki 229
çocu¤un durumu da çok kötü. ‹nfaz koruma
görevlilerinin yapmas› gereken bütün iflleri yap›yorlar.
Bir süre sonra adliler buradan al›narak adlilerin
yan›na götürüldüler. 5 siyasi bayan› bu ko¤ufla
ald›lar.” 

Bu arada Bayrampafla Cezaevi’nden gelen kad›nlarla
da görüflme olana¤›n› buldu¤unu anlatan Nimet
Tanr›kulu, “Bayanlar bas›nda yer alan kimyasal gaza
ek olarak beyaz bir tozdan bahsediyorlar. ‘Onu
att›ktan sonra alev ç›k›yordu heryerden ne
oldu¤umuzu anlayamad›k’ dediler. Yananlar›n
durumlar› hala çok kötüydü. Cezaevinde muhatap
bulmak çok zor. Yazd›¤›n›z dilekçelere günlerce yan›t
verilmiyor. Is›nma arac› olarak verilen elektrik sobas›,
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daha sonra al›nabiliyor. Tecrit ko¤uflunda günün her
saatinde arama yap›labiliyor. Evrensel ve Yeni
Gündem günlük verilmiyor. Bekletiliyor, toplatma
yoksa 1 gün sonra veriyorlar. Dilekçelerim sonucu
PKK davas›ndan yarg›lanan kad›nlar›n yan›na
konuldum ve 15 gün de burada kald›m. Bu insanlar›n
operasyonlardan sonra yafl›yor olmas› bir mucize”
dedi.

Ümraniye Cezaevi’nde bulunan PKK davas› tutuklular›
da, 21 Mart günü Newroz kutlamas› yapmak
istediklerini, ancak askerlerin kendilerini, “operasyon
düzenlemekle” tehdit etti¤ini bildirdiler. Tutuklular,
26 Mart günü yap›lan ko¤ufl aramalar›nda da ç›r›l
ç›plak soyunmaya zorland›klar›n› ve eflyalar›n›n
kullan›lmaz hale getirildi¤ini aç›klad›lar.

Manisa E tipi Cezaevi’nde bulunan Gönül Özdemir,
Leyla Çal›flkan ve Zuhal Ak›nc› adl› tutuklular›n
Manisa Adliyesi’ne götürülürken gardiyanlar
taraf›ndan dövüldüler. Özdemir, Çal›flkan ve
Ak›nc›’n›n, Avukat Hasan Hüseyin Evin arac›l›¤›yla
Manisa Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na suç duyurusunda
bulundular. Hükümlülere ayakkab›lar›n›n ç›kart›larak
aranmas›na karfl› ç›kt›klar› ve slogan att›klar›
gerekçesiyle 1 ay görüfl yasa¤› cezas› verildi¤i de
ö¤renildi. 

Ermenek Cezaevi’nde Ahmet Korkmaz adl› tutukluya
cezaevi görevlileri taraf›ndan iflkence yap›ld›¤›
bildirildi. Korkmaz’›n ablas› Cihan Ayd›n 19 Haziran
günü ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde yapt›¤› aç›klamada,
kardeflinin iflkence nedeniyle yürüyemez duruma
geldi¤ini, konuflma ve haf›za kayb› sorunu yaflad›¤›n›
söyledi. ‹HD Cezaevi Komisyonu üyesi Oya Ersoy da
soyadlar› ö¤renilemeyen Sami, Ramazan ve Recep
adl› cezaevi müdürleri hakk›nda 1 Haziran günü suç
duyurusunda bulunduklar›n› aç›klad›. 

Haziran ay› bafl›nda ‹stanbul Bayrampafla
Cezaevi’nden Erzurum E Tipi Cezaevi’ne gönderilen
Sad›k Önder’in sevk s›ras›nda iflkence gördü¤ü
bildirildi. A¤abeyi Mustafa Önder, iflkence nedeniyle
kardeflinin iki gözünü de kaybetme tehlikesi ile karfl›
karfl›ya oldu¤unu belirterek kardeflinin Erzurum Devlet
Hastanesi’nden Ankara’daki Göz Bankas›
Hastanesi’ne sevk edildi¤ini, ancak maddi gerekçeler
ileri sürerek sevkin yap›lmad›¤›n› söyledi. Mustafa
Önder, 18 Haziran günü görüfltü¤ü Erzurum
Cumhuriyet Savc›s›’n›n “Bu ifle giriflti¤inde bize mi
dan›flt›? Kör olursa olsun!” dedi¤ini söyledi. 

Batman Cezavei’ndeki PKK’li tutuklular,
“cezaevindeki bask›lar› protesto amac›yla” 15 A¤ustos
günü açl›k grevine bafllad›lar. Genelgeler gerekçe
gösterilerek keyfi uygulama ve k›s›tlamalar›n giderek
artt›¤› belirtilen aç›klamada, hasta tutuklular›n
tedavilerinin yap›lmad›¤› vurguland›. Aç›klamada,
“Hasta arkadafllar›m›z›n ilaçlar› karfl›lanmamakta,
tedavileri yap›lmamakta, gereken uygun koflullar
yarat›lmamaktad›r ve d›flar›dan hiçbirfley

al›nmamaktad›r. Genelge gerekçe gösterilerek yasal
olan kitap ve dergilerimiz içeriye verilmemektedir.
Genelgede olmamas›na ra¤men daktilomuz al›nd› ve
bize geri verilmedi. Teyp bulundurmam›z kabul
edilmemektedir. Herhangi bir sportif etkinlikte
bulunmak için imkan verilmemektedir. Oda sistemine
geçti¤imizden bu yana di¤er arkadafllar›m›zla tek bir
gür biraraya gelemedik” denildi.

Malatya Cezaevi’nde görüfllerde Kürtçe
konuflulmas›n›n yasakland›¤› bildirildi. Avukat Hamza
Y›lmaz, Kürtçe yasa¤›n›n yan›s›ra görüfllerin 20
dakikaya indirildi¤ini, kitap, dergi, gazete ve
mektuplar›n içeri al›nmad›¤›n›, yemek miktarlar›n›n
da azalt›ld›¤› bildirdi. Y›lmaz, 47 tutuklu ve hükümlü
bulunan cezaevinde hasta mahkumlar›n tedavi
edilmedi¤ini de kaydetti. 

Tekirda¤ F Tipi Cezaevi’nde aralar›nda ölüm orucunu
sürdüren Halil ‹brahim fiahin, Alibaba Ar› ve Remzi
Ayd›n ve açl›k grevini sürdüren Cengiz Dönmez’in de
bulundu¤u mahkumlar›n say›mlarda aya¤a
kalkmad›klar› için dövüldükleri bildirildi. Tutuklu
yak›nlar›, cezaevine gönderilen mektup ve fakslar›n
da tutuklulara verilmedi¤ini kaydettiler.

Cezaevindeki “olumsuz uygulamalar” konusunda 21
A¤ustos günü cezaevi müdürüyle konuflan Karaali ve
San, ko¤ufllar›na dönerken 10-15 gardiyan taraf›ndan
dövülmüfltü. Mahkumlar, sald›r› talimat›n›n
Baflgardiyan Kadir Ergino¤lu taraf›ndan verildi¤ini ileri
sürmüfllerdi. Olay üzerine aç›lan soruflturma
sonucunda Mardin Cumhuriyet Savc›l›¤›, gardiyanlar
hakk›nda takipsizlik karar› verdi. Savc›l›k, iki mahkum
hakk›nda ise dava açt›. Karaali ve San, Mardin Asliye
Ceza Mahkemesi’nde yarg›lanacak. fieyhmus Karaali
ve Abdülkadir San hakk›nda “görevli memura
direndikleri” iddias›yla dava aç›ld›.

“PKK üyesi oldu¤u” iddias›yla Ceyhan Cezaevi’nde
bulunan Cuma Orhan (52) adl› mahkumun cilt kanseri
hastal›¤›na yakaland›¤› halde tedavi edilmedi¤i
bildirildi. Mahkumlar taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
tahliyesine 2 y›l 4 ay kalan Cuma Orhan’›n ender
olarak hastaneye götürüldü¤ü ve sadece a¤r› kesici
ilaç verildi¤i bildirildi. Aç›klamaya göre, son olarak
31 A¤ustos günü Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi
Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim
Dal›’na götürülen Orhan’a cilt kanseri teflhisi konuldu.
Klinikte mahkum ko¤usu bulunmad›¤› için operasyon
yap›lamad›¤› belirtilen raporda, Orhan’›n plastik
cerrahi uzman› bulunan Adana Numune Hastanesi’ne
götürülmesinin uygun olaca¤› kaydedildi. Orhan’›n
ilaç masraflar›n›n ailesi taraf›ndan karfl›land›¤›
ö¤renildi. 

Eylül ay› ortalar›nda Diyarbak›r Barosu’ndan Avukat
Selahattin Demirtafl, Marafl Cezaevi’nde hükümlü
bulunan müvekkili Nurettin Demirtafl’›n kendisine
aktard›¤› sorunlarla ilgili yaz›l› aç›klama yapt›.
Aç›klamada, fiubat 2001’de cezaevinde oda sistemine
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geçildi¤i, bu tarihten itibaren de müvekkiline
gönderilen kitap ve dergi gibi yay›nlara, toplatma ve
yasaklama karar› bulunmamas›na ra¤men el
konuldu¤u belirtildi. Ayr›ca, ziyaretçiler için konulan
telefon cihazlar›n›n azl›¤› ve görüflmelerin tek tek
yap›lmas› nedeniyle zaman›n yetmedi¤i, ziyarete
gelenlerin bir ço¤unun ise bu sorundan kaynakl›
görüflme yapamadan geri döndü¤ü ifade edildi ve
yap›lan görüflmelerin de bilgisayar ortam›nda
kaydedildi¤i vurguland›.

Yumurtal›k Cezaevi’nde bulunan Mehmet Kan ile
Nuri Yavuz adl› tutuklular›n cezaevlerindeki bask›lar›
protesto etmek için açl›k grevine bafllad›klar› bildirildi.
16 Ekim günü ‹HD Adana fiubesi’nde yap›lan bas›n
aç›klamas›nda “Cezaevi yönetiminin, ailelerin
gönderdi¤i eflyalar›, kitap ve gazeteleri içeri almad›¤›”
belirtildi. 

‹HD ‹stanbul fiubesi Cezaevi Komisyonu taraf›ndan 27
Ekim günü düzenlenen bas›n toplant›s›nda, Bolu F
Tipi Cezaevi’nde mahkumlar üzerindeki bask›lar›n
artt›¤› bildirildi. F tipi cezaevleri içinde en a¤›r
uygulamalar›n Bolu F Tipi Cezaevi’nde yafland›¤›n›
anlatan komisyon üyesi Ahmet Tamer, “Görüfle
ç›karken bütün cezaevlerinde arama yap›l›r. Ancak,
Bolu F Tipi Cezaevi’nde bu bir eziyet haline
getiriliyor. Örne¤in, eller arkaya k›vr›l›yor, arama
s›ras›nda insanlar›n yüzlerini duvara dönmesi
isteniyor” dedi. Bolu F Tipi Cezaevi’nde iki çocu¤u
bulunan Yayla Tut da, “Çocuklar›m›z› elleri kelepçeli
getiriyorlar, iç çamafl›rlar›na varana kadar her yerlerini
ar›yorlar. Bizim üzerimizi ararken de soyunmam›z›
istiyorlar. Yar›m saat görüflmemize izin veriyorlar.
Ayr›ca, çocuklar›m›z› hastaneye getirip götürürken de
dövdüklerini biliyoruz.”dedi. 

‹HD ‹stanbul fiube Baflkan› Eren Keskin Kas›m ay›
bafl›nda yapt›¤› bir aç›klamada son bir haftad›r
Bayrampafla Cezaevi’ne ailelerin ve avukatlar›n
al›nmad›¤›n›, tutuklu ve hükümlülere iflkence
yap›ld›¤›n› söyledi. ‹HD ‹stanbul fiubesi F Tipi
cezaevlerini protesto için flube binas›n›n önünde 5
dakikal›k oturma eylemi yapt›. Keskin, durumu
araflt›rmak için cezaevine gittiklerinde “Bayrampafla
Cezaevi’nde avukat ve aile görüflü yok” fleklinde bir
yaz›yla karfl›laflt›klar›n› ifade etti.

Makbule Özbek adl› tutuklu yak›n› da Malatya
Cezaevi’nde görüfllerde Kürtçe konuflulmas›na izin
verilmedi¤ini, mahkumlar›n odalar›n nemli oldu¤una,
12 kiflilik ko¤ufllara 18 kiflinin konuldu¤una,
televizyon ve radyo verilmedi¤ine iliflkin flikayette
bulunduklar›n› bildirdi. Ayr›ca cezaevinde say›m
s›ras›nda tek ayak üzerinde durmaya karfl› ç›kan
mahkumlar›n dövüldü¤ü bildirildi. Uygulama
nedeniyle cezaevi yöneticileriyle görüflmek isteyen
tutuklular›n 3 Kas›m günü dövüldü¤ü, olayda fiükran
Y›lmaz ve Gülistan Uluç›na adl› mahkumlar›n
yaraland›¤› bildirildi. 

6.3.13. Tedavisi engellenen tutuklu ve hükümlüler

Diyarbak›r E Tipi Cezaevi’nde 15 fiubat 1998
tarihinde kendisini yakan Muhyettin Sevinç adl›
tutuklunun tedavi edilmedi¤i bildirildi. Ölüm cezas›na
mahkum olan Sevinç’in, daha sonra Ad›yaman
Cezaevi’ne götürüldü¤ünü belirten yak›nlar›,
“Olaydan sonra Muhyettin’i Diyarbak›r Devlet
Hastanesi’ne kald›rd›lar. Burada kötü davrand›lar ve
tedavisi tam yap›lmadan cezaevine gönderdiler. 2
y›ldan fazla bir sürede tedavisi bilinçli olarak
yap›lmad›. 2000 y›l› Aral›k ay›nda hastaneye
getirildi¤inde 2 Ocak günü ameliyat için randevu
verildi ama Adalet Bakanl›¤›’n›n izin vermemesi
nedeniyle ameliyat yap›lamad›. ‹zin 29 Ocak günü
için ç›kt›. Hastaneye getirildi, ancak kendisine bakan
Dr. Ahmet Bulut tedaviyi yapmayarak t›p fakültesine
sevk etti. Fakülte hastanesinde bu kez 26 Mart için
gün verildi. Muhyettin, Dr. Ahmet Bulut’un tedaviyi
bilinçli olarak geciktirdi¤ini söylüyor. Doktor
hakk›nda bir buçuk y›l önce suç duyurusunda da
bulunmufltu. Doktor yüzünden diz alt›nda kuruma ve
et toplanmas› var. Hareket etti¤i zaman çatlaklar
olufluyor, kramp giriyor.” dediler. 

Sincan F Tipi Cezaevi’nde bulunan Ali R›za Bektafl
adl› tutuklunun “psikolojik tedavi gördü¤üne” dair
doktor raporu olmas›na karfl›n üç kiflilik hücrede
tutuldu¤u bildirildi. Bektafl’a, kald›¤› hücrenin
sifonunu, sandalyesini, fayanslar›n› ve pencere cam›n›
k›rmas› nedeniyle aralar›nda bir psikolo¤un da
bulundu¤u Sincan F Tipi Cezaevi Disiplin Kurulu
taraf›ndan 2 Ocak gününden itibaren 2 ay görüfl
yasa¤› cezas› verildi. Cezan›n “Bektafl’›n asayifli
bozdu¤u ve di¤er tutuklu ve hükümlülere kötü örnek
oldu¤u” iddias›yla verildi¤i ö¤renildi. Babas› Zeynel
Bektafl, o¤lunun F tipi cezaevine konulmamas›
iste¤inin DGM Savc›l›¤› taraf›ndan reddedildi¤ini
belirterek, cezaevinde iki kez ziyaret edebildi¤i
o¤lunun görüfl s›ras›nda çok sinirli oldu¤unu,
uyumada zorluk çekti¤ini söyledi. 

Mufl Cezaevi’nde bulunan E¤itim-Sen Diyarbak›r eski
fiube Baflkan› Kadri Gökdere’nin, Hepatit-B
hastal›¤›na yakaland›¤› halde tedavi edilmedi¤i
bildirildi. Gökdere’nin efli Nadire Gökdere eflinin
tedavisi için Adalet Bakanl›¤›’na yapt›klar› baflvurudan
bir sonuç alamad›klar›n› söyledi. Kadri Gökdere’nin
1996 y›l›ndan bu yana tutuklu bulundu¤u cezaevinde
hastal›¤a yakaland›¤›n› belirten Avukat Abdulvahap
Ertan da müvekkilinin tedavi edilmesi için 20 fiubat
günü Van Cumhuriyet Savc›l›¤›’na baflvurdu¤unu
söyledi. Ayn› cezaevinde bulunan Mahmut Aslan ve
Sinan Aslantosun adl› tutuklular›n da hasta olduklar›
halde tedavi edilmedikleri bildirildi. 

Mufl Cezaevi’nde bulunan Mehmet Nezir Aslan’›n
tedavi edilmedi¤i bildirildi. ‹HD Mufl fiubesi’nde bir
aç›klama yapan Aslan’›n efli Adalet Aslan, eflinin 1995
y›l›nda tutukland›ktan sonra Nazilli, ‹zmir ve Mu¤la
cezaevlerinde kald›¤›n›; Nazilli Cezaevi’nde dengesiz
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hareketleri nedeniyle Manisa Ruh ve Sinir Hastal›klar›
Hastanesi’ne kald›r›ld›¤›n› ve 15 gün müflahede
alt›nda tutuldu¤unu anlatt›. Adalet Aslan, efline ayn›
hastanede yap›lan tetkikler sonucu kiflilik bozuklu¤u
teflhisi konuldu¤unu belirtti. Gökdere’nin efli Nadire
Gökdere, eflinin tedavi için götürüldü¤ü Van
Cezaevi’nde tedavi için herhangi bir giriflim de
bulunulmad›¤› halde kendilerinden 15 milyon lira
istendi¤ini söyledi.

Elbistan E Tipi Cezaevi’nde sürekli bafl a¤r›s› çeken
Han›m Sa¤›r adl› tutuklunun tedavisinin yap›lmad›¤›
kaydedildi. Sa¤›r’›n annesi Telizade Sa¤›r, sürekli bafl
a¤r›s› çeken k›z›n›n tedavisinin yap›lmas› için Elbistan
E Tipi Cezaevi’nden Malatya Cezaevi’ne
gönderildi¤ini söyledi. Telizade Sa¤›r, k›z›n›n
hastaneye sevk edilmesine karfl›n hastaneye
kald›r›lmad›¤›n› belirterek, “Yaklafl›k 6 ayd›r hasta.
Röntgen çekmek için götürüldü¤ü Araflt›rma
Hastanesinde, röntgen makinesi bozuk denilerek,
cezaevine geri gönderildi. En son görüflte k›z›mla 3
dakika zor görüflebildim. Gardiyanlar k›z›m› koltuk
de¤nekleriyle ve kollar›na girerek getirdiler.” 

Eskiflehir Özel Tip Cezaevi’nde bulunan Cengiz
Sar›kaya adl› siyasi tutuklunun psikolojik sorunlar›na
ve felç geçirmesine karfl›n tedavi edilmedi¤i bildirildi.
“‹slami Hareket Örgütü’ne üye oldu¤u” iddias›yla
‹stanbul DGM taraf›ndan 24 Temmuz 2000 tarihinde
ömür boyu hapis cezas›na mahkum edilen Cengiz
Sar›kaya’n›n avukat› Faruk Gökkufl, müvekkilinin
vücudunun sa¤ taraf›n›n felç oldu¤unu, psikolojik
sorunlar› bulundu¤unu ve gereksinimlerini tek bafl›na
karfl›layamad›¤›n› bildirdi. Sar›kaya’n›n sa¤l›k durumu
nedeniyle Band›rma Kapal› Cezaevi’ne gönderilmesini
istemlerine Adalet Bakanl›¤›’n›n yan›t vermedi¤ini
anlatan Avukat Gökkufl, Sar›kaya’n›n kendisine zarar
vermesinden endifle ettiklerini vurgulad›. 1993 y›l›nda
gözalt›na al›nan Sar›kaya’n›n ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü’nde gördü¤ü iflkence nedeniyle uzun bir
süre komada kald›¤› bildirildi. Konuflamad›¤› ve
bilinci yerinde olmad›¤› için savc›l›¤›n tahliye
edilmesini istedi¤i Sar›kaya’n›n gözalt›na
al›nmas›ndan yaklafl›k 7 y›l sonra ilk kez ifadesinin
al›nd›¤›n› belirten Avukat Gökkufl, duruflmada
Sar›kaya’n›n “sözlerinin zor anlafl›ld›¤›n›n, anlams›z
beyanlarda bulundu¤unun ve ayakta zor durdu¤u için
sorgusunun oturarak yap›ld›¤›n›n” tutanaklara
geçti¤ini söyledi. 

Marafl Cezaevi’nde bulunan M. Emin Özkan (66) adl›
tutuklunun hastal›¤›na karfl›n tedavi edilmedi¤i
bildirildi. Özkan’›n k›z› Selma Özkan, babas›n›n
iflkence sonucu sa¤l›¤›n›n bozuldu¤unu belirterek,
doktora götürülmedi¤i için hastal›¤›n›n ne oldu¤unun
ö¤renilemedi¤ini kaydetti. 

Cezaevleri operasyonu s›ras›nda Bayrampafla
Cezaevi’nde bulunan Songül ‹nce adl› kad›n
mahkumun, sol kolunu kaybetme tehlikesiyle karfl›
karfl›ya bulundu¤u bildirildi. Songül ‹nce’nin babas›

Hasan Ali ‹nce, operasyonda k›z›n›n sol dirse¤inden
mermi ve bombayla yaraland›¤›n› belirterek
hekimlerin haftada bir kontrole getirilmesini
istemesine karfl›n, cezaevi yönetiminin araç ve
personel olmad›¤›n› ileri sürerek k›z›n› ayda bir
hastaneye götürdü¤ünü söyledi. Hasan Ali ‹nce,
“Ayl›k muayenede Cerrahpafla T›p Fakültesi’ndeki
doktorlar, ameliyat edilmesi gerekti¤ini söylemesine
karfl›n bu yap›lmad›. Doktorlar ameliyat sonras›
hastanede yatmas› gerekti¤ini ama hastanede mahkum
ko¤uflu olmad›¤› için askerlerin buna izin vermedi¤ini
söylediler. Bu yüzden k›z›m zaman›nda ameliyat
edilemedi. ‹stanbul, Bayrampafla Cezaevi ve Bak›rköy
Cumhuriyet savc›l›klar›na yapt›¤›m müracaat
sonucunda 13 Temmuz günü k›z›m›n sevki fiiflli Etfal
Hastanesi’ne yap›ld›. Doktorlar, acilen ameliyat
edilmezse kolunun kesilece¤ini söylediler” dedi.
Hasan Ali ‹nce, ameliyat için hastanenin 6 milyar
liral›k fatura ç›kard›¤›n› ifade ederek yard›m için
Cumhurbaflkanl›¤›, Baflbakanl›k ve Adalet Bakanl›¤›’na
baflvurdu¤unu kaydetti. 

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayan›flma Derne¤i
(TUHAD-DER) Baflkan› Abdullah Akengin, 7 A¤ustos
günü ‹HD Diyarbak›r fiubesi’nde düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda, çeflitli cezaevlerinde bulunan Yahya
Periflan, Selim Y›ld›r›m, Mahfuz Do¤rudemir, Aziz
Akflahin ve Fatma Kaflan adl› tutuklular›n kanser
olmalar›na ra¤men tedavilerinin yap›lmad›¤›n›
vurgulad›. 

Yozgat Cezaevi’nde bulunan mahkumlar taraf›ndan
yap›lan aç›klamada fiükrü Karacan adl› tutuklunun
a¤›r hasta olmas›na ra¤men tedavi edilmedi¤i, say›m
s›ras›nda mahkumlar›n dövüldü¤ü, gazete ve
dergilerin al›nmad›¤› kaydedildi. 

Kas›m ay›nda Siirt Cezaevi’ndeki mahkumlar›n
avukatlar› taraf›ndan yap›lan aç›klamada, tutuklu ve
hükümlülerin çeflitli rahats›zl›klar›n›n tedavi
edilmedi¤i bildirildi. Aç›klamaya göre, hasta
mahkumlar›n adlar› flöyle: Osman Üzüm (fleker), Edip
Yalç›nkaya (anemi), fiehmuz Aykut (ast›m), Mehmet
Boflatl›o¤lu (sara), Tar›k Tafl (kalp ve akci¤er
yetmezli¤i), fiehmuz Kal›r (hepatit B), Reflit fien
(fleker), Mehmet Turhall› (migren, mide ve akci¤er
rahats›zl›klar›), Hüseyin ‹d›¤ (ülseri, böbrek
yetmezli¤i) Cevat ‹nce (hepatit B), Mehmet Ery›lmaz
(ülser), Mehmet Yasak (bel f›t›¤› ameliyat› sonras›
sakatl›k), Recep Erdündar (hepatit B), Mehmet Apakan
(bel f›t›¤›), Osman fien (verem) ve ‹brahim ‹nan (mide
kanamas› geçirmifl böbrek hastas›).

6.3.14. Cezaevlerinde Olaylar

Malatya Cezaevi’nde bulunan felçli tutuklu Gülay
Efendio¤lu’na Mustafa Özen adl› infaz koruma
memurunun tecavüz etti¤i ileri sürüldü. 31 Ocak
günü cezaevine giden tutuklu yak›nlar›, “tutuklular›n
olay› haber verdiklerini” belirterek baroya
baflvurdular. Tecavüz haberi üzerine harekete geçen
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avukatlar Ali R›za K›l›ç ve Sevgi Altuntafl’›n cezaevi
yönetimi ve savc›l›¤a yapt›klar› baflvurulara yan›t
verilmedi¤ini bildirdiler. Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürü Ali Suat Ertosun ise iddia üzerine Malatya
Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan soruflturma aç›ld›¤›n›
söyledi. Ertosun 9 fiubat günü Efendio¤lu’nun gerekli
raporlar› alabilmesi için Adli T›p Kurum’una sevk
edildi¤ini belirtti. 

Bak›rköy Kad›n ve Çocuk Tutukevi’nin B-1 ko¤uflunda
kalan çocuk tutuklular, ko¤ufllarda de¤ifliklik
yap›lmas›na karfl› iki kez eylem gerçeklefltirdi. 29
Haziran günü ko¤ufl kap›s›n›n arkas›na barikat kuran
çocuklar›n Bak›rköy Cumhuriyet Baflsavc›s› Celil
Demircio¤lu’yla görüfltükten sonra eylemlerine son
verdikleri ö¤renildi. Çocuk tutuklular 2 Temmuz günü
de eylem düzenledikleri; 5 saat kadar süren bu
eylemin de Demircio¤lu’nun çocuklarla görüflmesi
üzerine sona erdi¤i bildirildi. 

‹stanbul Bayrampafla Cezaevi’nde 26 Temmuz günü
saat 05.00 s›ralar›nda D-5 ko¤uflunun çat›s›na ç›kan
fiahin Tulpar adl› tutuklu, B-13 ko¤ufluna atefl açt›.
H›rs›zl›k suçundan tutuklu oldu¤u ö¤renilen fiahin
Tulpar’a, B-13 ko¤uflundan da silahla karfl›l›k verildi.
Olayda, bir mahkum k›r›lan camlardan hafif
yaraland›. Cezaevi yönetimi, fiahin Tulpar’›n
kulland›¤› silah›n ele geçirildi¤ini aç›klad›. 

Bayrampafla Cezaevi 2’nci Müdürü ‹shak Y›ld›r›m, 12

A¤ustos günü uyuflturucu kaçakç›s› Ramazan Y›ld›z ve
adamlar›n›n sald›r›s› sonucu flifllenerek yaraland›. 

Kürkçüler E Tipi Cezaevi’nde Eylül ay› bafl›nda ç›kan
kavgada bir tutuklu ile bir gardiyan yaraland›.
Cezaevindeki tutuklulardan Hüseyin Yüksekyayla (30),
ayn› ko¤uflta kald›¤› ö¤renilen tutuklularla
belirlenemeyen bir nedenle ç›kan kavga s›ras›nda
flifllenerek yaraland›. Kavgaya müdahale etmek isteyen
gardiyanlardan biri de kolundan yaraland›. Yaral›
tutuklu Hüseyin Yüksekyayla Adana Devlet
Hastanesi’nde tedavi alt›na al›n›rken, gardiyan›n
ayakta tedavi edildi¤i ö¤renildi 

Adana Kürkçüler Cezaevi’nde mahkumlar,
rahats›zlanan bir arkadafllar›n›n hastaneye
kald›r›lmamas› üzerine 7 gardiyan› iki buçuk saat
rehin al›p eylem yapt›. Olay 14 Eylül akflam›
cezaevinin K ko¤uflunda yafland›. Saras› tutan Emrah
Derinpikap isimli mahkumun hastaneye kald›r›lmas›n›
isteyen arkadafllar›, idarenin arkadafllar› ile
ilgilenmemesi üzerine saat 22.00 s›ralar›nda
Derinpikap’› almak için ko¤ufla gelen 7 infaz koruma
memurunu rehin ald›lar. Baflsavc› Gürçay,
mahkumlarla görüflerek saat 01.00 s›ralar›nda eyleme
son verilmesini sa¤lad›. Rehin alma olay›n›n
bitmesinin ard›ndan hasta tutuklu Emrah Derinpikap,
Adana Devlet Hastanesi’ne kald›r›larak tedavi alt›na
al›nd›.
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Avrupa Konseyi devletlerinin yurttafllar› ve yetki
alanlar›nda yaflayan di¤er kifliler, Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesine (A‹HM) 2001 y›l›nda toplam
13.858 baflvuru yapt›.1955-2001 döneminde toplam
baflvuru say›s› 77.764 oldu. 2001 y›l›nda yap›lan
baflvurulardan 2.108 baflvuru Rusya Federasyonu,
1.763 baflvuru Polonya, 1.117 baflvuru Fransa, 1.062
baflvuru Ukrayna ve 1.059 baflvuru Türkiye aleyhine
yap›ld›. A‹HM, 2001 y›l›nda toplam 8.989 dava
hakk›nda ya kabul edilemezlik karar› verdi ya da
taraflar aras›nda dostane çözüme var›lmas› sonucunda
davalar› listeden ç›kartt›; 889 dava hakk›nda ise iddia
edilen ihlalin olup olmad›¤› konusundaki bulgular›na
dayanarak yarg›sal karar verdi. Mahkeme, bu
dönemde ‹talya aleyhine bafllat›lan 359 davada en az
bir ihlal tespit ederken (ço¤unlukla adil yarg›lama
hakk›na iliflkin davalar) 45 davay› dostane çözüm
sonucunda listeden ç›kartt›. Türkiye aleyhine
bafllat›lan 229 davay› 2001 y›l›nda sonuçland›ran
Mahkeme, 169 davada ihlal oldu¤una, bir davada
(Türkiye ve Danimarka aleyhine aç›lan bir dava) ihlal
olmad›¤›na karar verdi; Mahkeme, 58 davay› dostane
çözüme ba¤land›¤› için listeden ç›kartt›. Mahkeme,
2000 y›l›nda ise, ‹talya aleyhine bafllat›lan 232, Fransa
aleyhine bafllat›lan 49, Türkiye aleyhine bafllat›lan 23
ve Birleflik Krall›k aleyhine bafllat›lan 16 davada ihlal
karar› vermiflti. 2001 y›l›nda Sözleflmenin yaflam
hakk›na iliflkin 2. maddesi ve iflkence yasa¤›na iliflkin
3. maddesi uyar›nca verilen (45 dava) kararlar›n ço¤u
Türkiye hükümeti aleyhine bafllat›lm›flt›.

Hükümetin TBMM’ye verdi¤i bilgiye göre, 2000 y›l›
sonuna kadar 131 dava Türkiye aleyhine sonuçland›.
Bu davalardan 22’sinin iflkence, 14’ünün özgürlük ve
güvenlik hakk›, 18’inin yaflama hakk›, 24’ünün adil
yarg›lanma hakk›, dördünün özel hayat›n korunmas›,
23’ünün etkin hukuk yollar›na eriflim hakk›, 58’inin
mülkiyet hakk›n›n korunmas›, 17’sinin ifade
özgürlü¤ü, birinin düflünce ve vicdan özgürlü¤ü,
üçünün de cezalar›n hukuka uygunlu¤u konusunda
oldu¤u bildirildi. Bu kararlar sonucunda ödenmesi
gereken toplam tazminat, 582.897 ABD dolar›,
7.839.610 Frans›z Frank›, 1.568.883 ‹ngiliz Poundu,
57.639 Alman Mark›, 11.633.400 Türk Liras›n› buldu.

Türkiye’nin A‹HM’nin öngördü¤ü tazminatlar›
ödememesi de sorun oldu. Avrupa Konseyi Genel

Sekreteri Walter Scwimmer, 27 Haziran günü
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, A‹HM kararlar›na
uyulmas›n›n zorunlu oldu¤unu belirterek, Türkiye’nin
Loizidou davas›nda karar verilen tazminat› ödemeyi
reddetmesini elefltirdi. A‹HM kararlar›na uyulmas›n›n
Avrupa Konseyi üyeli¤inin temel koflullar›ndan biri
oldu¤unu belirten Scwimmer, Avrupa Konseyi’nin
karar organ› Bakanlar Komitesinin Türkiye’ye bask›
yapmas› gerekti¤ini söyledi. 

‹HD Diyarbak›r fiubesi Yönetim Kurulu üyesi Avukat
Reyhan Yalç›nda¤ da, süresi içinde ödenmeyen
tazminatlar nedeniyle Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi’ne baflvurdu. Türkiye’nin ödemedi¤i
tazminatlar›n 250 bin ‹ngiliz Poundu (yaklafl›k 412
milyar lira) düzeyinde oldu¤unu belirten Yalç›nda¤,
ödenmeyen tazminatlarla ilgili olarak prosedürü flöyle
aç›klad›. 

“Karar›n aç›kland›¤›ndan itibaren üç ay içinde
hükmedilen adli giderler ile tazminatlar,
baflvurucunun bankada aç›lan hesab›na yat›r›l›r. E¤er
bu üç ayl›k süre geçmesine karfl›n ödeme
yap›lmad›ysa, ödeme yap›ld›¤› güne kadar tazminata,
y›ll›k yüzde 7.5 faiz uygulanarak ödeme yap›l›r.
Ödemenin yine yap›lmamas› halinde, baflvurucu
ödeme yap›lmad›¤›na iliflkin olarak Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi’ne baflvurur. Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi de üye ülkelerin temsilcilerini
toplayarak durumu tart›fl›r. ‹lgili ülkenin, A‹HS’i ihlal
etti¤i ve A‹HM’in karar›yla bunun tescil etti¤i belirtilir.
Ayr›ca, tazminat ve di¤er adli giderlerin
ödenmedi¤ine iliflkin bir bildiri kaleme al›r ve bunu
ilgili devletin D›fliflleri Bakanl›¤›’na gönderir. Bu
bildiride, tazminat ve ifllenen faiz miktarlar›n›n birlikte
ödenmesi istenir. Ancak hâlâ ödeme yap›lmazsa
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, ilgili ülkenin
Konsey’den at›lmas›n› tart›fl›r.”

Ocak ay›nda Silopi’de kaybolan HADEP Silopi ‹lçe
Baflkan› Serdar Tan›fl ve fiube Sekreteri Ebubekir
Deniz’in yak›nlar›, yaflam hakk›n›n ihlal edildi¤i
gerekçesiyle A‹HM’e baflvurdular. Baflvuru,
Sözleflmenin 2, 3, 5 ve 13. maddelerine dayanarak
Mahkeme taraf›ndan kabul edildi. Mahkeme,
Hükümetin iç hukuk yollar›n›n tüketilmedi¤ine
dayanarak yapt›¤› itiraz›, davan›n esas›na iliflkin
konularla birlikte incelemeye karar verdi.
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2001 y›l›nda da A‹HM, Türkiye’deki insan haklar›
durumuna iliflkin olarak tek yarg›sal denetim
mekanizmas›, hatta etkin olarak çal›flan tek
uluslararas› izleme mekanizmas› olmaya devam etti.
Bu nedenle A‹HM konusunda hem insan haklar›
aktivistleri aç›s›ndan hem de hükümet ve medya
aç›s›ndan yo¤un bir dikkat söz konusu oldu.
K›br›s’taki siyasal durum, Abdullah Öcalan’›n ölüm
cezas›na mahkum edilmesi ve RP’nin kapat›lmas› gibi
Türkiye’nin temel baz› politikalar›n›n insan haklar›yla
ilgili boyutlar› da, A‹HM çerçevesinde gündemde
kald›. 

Türkiye’de “devlet politikalar›”ndan baflka siyasal
sorunlar›n insan haklar› boyutu da A‹HM’e götürülen
baflvurulara konu oldu. Örne¤in, baflörtüsü nedeniyle
okullara al›nmayan ö¤renciler ve ifllerinden
uzaklaflt›r›lan memurlar›n da aralar›nda bulundu¤u
yaklafl›k 100 kifli, A‹HM’e baflvurdu. Baflvurular›n
özellikle “Eski hale iade; ö¤rencilik ya da memuriyete
tekrar bafllayabilme, uygulamalar›n A‹HS’ne ayk›r›l›¤›n
tespiti ve ma¤duriyetlerinin maddi–manevi tazminat›”
talepleriyle yap›ld›¤› bildirildi. A‹HS’ye ayk›r›l›¤›n
tespitinin istendi¤i ihlal konular› ise flunlar:

“Madde 3: Onur k›r›c› muameleye maruz kalmak. 

Madde 6: Adil yarg›lama olmad›¤›. 

Madde 8: Özel hayat›n ihlali. 

Madde 9: Din özgürlü¤ü ihlali. 

Madde 10: Düflünce ve ifade özgürlü¤ünün
engellenmesi. 

Madde 13: Etkili bir baflvuru yolunun
kulland›r›lmamas›. 

Madde 14: Ayr›mc›l›k yap›ld›¤›. 

Ek 1. Protokol: Mülkiyet hakk› ihlali. 

Ek 1. Protokol 2. Madde: E¤itim hakk›n›n ihlali.”

A‹HM baflvurular›nda görülen önemli bir e¤ilim,
Mahkemenin ihlal konusunda karar vermesi yerine,
hükümetin ihlali kabul ederek tazminat ödemesi, yani
dostane çözüm yoluna gidilmesi oldu. 2001 y›l›nda
toplam 58 dava, dostane çözüm ile sonuçland›. Bu
flekilde A‹HM gündeminden ç›kart›lan davalar içinde,
yaflam hakk›, iflkence ve köylerin boflalt›l›p
yak›lmas›na iliflkin baflvurular da bulunuyordu. 

2001 y›l›n›n A‹HM aç›s›ndan en ilginç ve tart›flmal›
konular›ndan biri, yaflam hakk›na iliflkin bir davada
baflvurucunun dostane çözümü kabul etmemesine
karfl›n, A‹HM’in dostane çözümü kabul ederek
dosyay› listeden ç›kartma karar› oldu (bkz. Akman
Davas›). A‹HM, Hükümetin davaya ve yaflam hakk›na
iliflkin deklarasyonunun, davan›n sonuçlanmas› için
yeterli oldu¤unu ve Hükümetin tutumunun,
Sözleflmenin 2. maddesinde düzenlenen yaflama
hakk›n›n korunmas› için yeterli göründü¤ü anlam›na
gelen bir karar verdi. Oysa bizzat söz konusu davaya
iliflkin olarak, Hükümetin dostane çözüm aflamas›nda

kabul etti¤i yaflam hakk› ihlalinden sorumlu olan
görevliler yarg›lanarak cezaland›r›lmam›flt› ve yaflam
hakk› ihlallerine karfl› yeterli güvencelerin varl›¤›,
yaln›zca hükümetin iddias›yd›. Bu iddia, ne
uluslararas› insan haklar› kurulufllar› ne de Türkiye
insan haklar› kurulufllar› taraf›ndan desteklenmemiflti.

Hükümetin bu deklarasyonunda ve dostane çözüm
için yapt›¤› di¤er baflvurular›nda önemli bir baflka
durum da, ihlallerin “münferit” olaylar olarak
gösterilmesi oldu. A‹HM, bu tür deklarasyonlar› yeterli
kabul etti. Çünkü Mahkemenin kendisi de,
baflvurucular›n yaflam hakk› ihlalleri, iflkence ve köy
yakma gibi uygulamalar›n sistematik olup olmad›¤›n›n
tespiti yönündeki taleplerini, Sözleflmenin davalarda
ele al›nan durumlara uygulanmas› aç›s›ndan bu
tespitin gerekli olmad›¤›n› ileri sürerek reddetmiflti.
Oysa Sözleflme, nihai amaç olarak Avrupa Konseyi’ne
üye ülkelerde insan haklar› ihlallerinin önlenmesini
benimser. Türkiye’deki insan haklar› durumunu
izleyen kurulufllar da, insan haklar›n›n korunmas›n›n
önündeki temel engellerden birinin, hükümetin baflta
yaflam hakk› ve iflkence olmak üzere insan haklar›
ihlallerini “münferit olaylar” olarak göstermesinden
kaynakland›¤›n› belirtmektedirler.

A‹HM kararlar› aç›s›ndan tart›flmal› bir baflka durum
da, Mahkemenin ele ald›¤› davalarda, benzer
davalar›n say›s›na ra¤men, “ayr›mc›l›k yasa¤›na”
iliflkin 14. madde aç›s›ndan karar vermeyi reddetmesi
oldu. Kürt sorununa iliflkin olaylardan kaynaklanan
ihlallere iliflkin çok say›da baflvuruda bu talep ileri
sürüldü. Ancak Mahkeme, bütün baflvurular› tekil
olarak ele alma e¤ilimi gösterdi.

Baflka bir sorun ise DGM’lerdeki yarg›lamalara iliflkin
“adil yarg›lanma hakk›n›n ihlali” sav›yla getirilen
baflvurulardaki kararlar oldu. Bu davalarda A‹HM,
DGM’lerde askeri yarg›çlar›n varl›¤›n›n adil
yarg›lanma hakk›n›n ihlal edildi¤ini kan›tlamaya
yeterli oldu¤unu tespit ederek, bu yarg›lamalar›n
temel baz› özelliklerine iliflkin de¤erlendirme
taleplerini reddetti. DGM Yasas›’nda 1999 y›l›nda
yap›lan bir de¤ifliklikle askeri yarg›çlar›n bu
mahkemelerdeki görevine son verilmiflti. Böylece
A‹HM, DGM yarg›lamalar›ndan kaynaklanan di¤er
sorunlar konusunda karar almay› ertelemifl oldu.

25 Temmuz günü ‹çiflleri Bakan› Rüfltü Kaz›m
Yücelen, A‹HM’nin kararlar›yla ilgili olarak Emniyet
Genel Müdürlü¤ü, Jandarma Genel Komutanl›¤›,
OHAL Bölge Valili¤i ve 81 il valili¤ine bir genelge
gönderdi. Genelgede, A‹HM’e bireysel baflvuru
hakk›n›n 1987 y›l›nda Türkiye taraf›ndan kabul
edildi¤i, 1990 y›l›nda da Mahkemenin zorunlu yarg›
yetkisinin tan›nd›¤› hat›rlat›larak, A‹HM’e Türkiye’den
çok say›da bireysel baflvuru yap›ld›¤›, Türkiye
aleyhine sonuçlanan davalar nedeniyle çok yüksek
tazminat ödeme yükümlülü¤ü alt›na girdi¤i, bunun
yan›s›ra uluslararas› kamuoyunda Türkiye’nin
itibar›n›n olumsuz yönde etkilendi¤i vurguland›. 
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Genelgede, davalar›n Türkiye aleyhine
sonuçlanmas›n›n “hatal› uygulamalardan
kaynakland›¤›” belirtilerek mülki amirlerin ve
jandarman›n uymas› gereken tedbirler yeniden
hat›rlat›ld›. Ayr›ca “insan haklar›na sayg› düflüncesini
esas alarak, soruflturmalar› ve özellikle ifade alma
ifllemlerini yürütmek üzere, e¤itilmifl personelin
istihdam edilmesine özen gösterilmesi ve sözkonusu
çal›flmalar›n kapsaml› bir flekilde yürütülmesine
olanak sa¤lanmas›, s›ral› amirlerce gereken
hassasiyetin gösterilmesi” istendi. 

1. K›br›s Davalar›

A‹HM Genel Kurulu’nun K›br›s-Türkiye davas›na
(baflvuru no. 25781/94) iliflkin Strasbourg’da 10 May›s
günü verdi¤i karar, bire karfl› 16 oyla kabul edildi. Bu
kararla Mahkeme, söz konusu baflvuruda Avrupa
‹nsan Haklar› Sözleflmesi’nin ihlal edildi¤i yönünde
ileri sürülen flikayetlerin Türkiye devletinin sorumluluk
alan›nda oldu¤u sonucuna vard›. 

Türkiye’nin Temmuz ve A¤ustos 1974’te yapt›¤› askeri
harekattan itibaren Kuzey K›br›s’ta sürmekte olan
duruma ve K›br›s Cumhuriyeti topraklar›n›n halen
bölünmüfl olmas›na iliflkin davada, K›br›s, Avrupa
‹nsan Haklar› Komisyonu’nun daha önceki
dönemlerde K›br›s’›n Türkiye’ye karfl› flikayetleriyle
ilgili olarak kabul etti¤i iki rapordan sonra Türkiye’nin
Kuzey K›br›s’ta Sözleflmeyi ihlal etmeye devam
etti¤ini ileri sürdü. 

K›br›s, Kas›m 1983’te “Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti”nin (KKTC) ilan edilmifl ve May›s 1985’te
“KKTC Anayasas›”n›n ç›kart›lm›fl olmas›na ra¤men,
Sözleflme usulü aç›s›ndan bu bölgedeki ihlallerden
Türkiye hükümetinin sorumlu oldu¤u sav›n› getirdi.
Bu bak›mdan, KKTC’nin, uluslararas› hukuka göre
yasad›fl› bir varl›k olu¤unu ileri sürdü ve KKTC’nin
ilan edilmesinin uluslararas› topluluk taraf›ndan da
k›nand›¤› belirtildi.

Türkiye hükümeti ise “KKTC’nin demokratik ve
anayasal bir devlet” oldu¤unu, Türkiye’de dahil olmak
üzere egemen bütün devletlerden ba¤›ms›z oldu¤unu
ileri sürdü. Türkiye bu nedenle, K›br›s
Cumhuriyeti’nin flikayet etti¤i ihlallerden “sorumlu
tutulmas› gerekenin KKTC oldu¤unu” ve Türkiye’nin,
Sözleflme aç›s›ndan söz konusu eylem ya da
ihmallerden sorumlu tutulamayaca¤›n› savundu.

Komisyon, 22 Kas›m 1994 tarihinde yap›lan
baflvuruda 28 Haziran 1996 tarihinde
kabuledilebilirlik karar› verdi ve araflt›rmay› yürütmek
üzere bir heyet oluflturdu. Komisyon delegeleri,
baflvurunun ilgili oldu¤u çeflitli meseleleri araflt›rmak
ve kan›t toplamak üzere Strasbourg’da (27-28 Kas›m
1997), K›br›s’ta (21-24 fiubat 1998) ve Londra’da (22
Nisan 1998) çal›flmalar yapt›. Dostane bir çözümün
sa¤lanmas› için hiçbir dayanak olmad›¤› sonucuna
varan Komisyon, davayla ilgili olgular›n ve görüfllerin
belirtildi¤i raporu 4 Temmuz 1999 tarihinde kabul
etti. 

30 A¤ustos 1999 tarihinde K›br›s hükümeti, 11 Eylül
1999 tarihinde de Komisyon, davay› Mahkemeye
sundular. Mahkeme Genel Kurulu, davay› do¤rudan
kendisi ele almaya karar verdi. 

K›br›s, Mahkemede Sözleflmenin 1. maddesinin (insan
haklar›na sayg› yükümlülü¤ü) yan› s›ra 2, 3, 4, 5, 6, 8,
9, 10, 11, 13, 14, 17 ve 18. maddelerinin; ayr›ca 1
No.lu Protokolun 1 ve 2. maddelerinin Türkiye’nin
idari pratikleri yoluyla ihlal edildi¤ini ileri sürdü. 

Mahkeme oybirli¤iyle, K›br›s’taki tek meflru hükümet
olan K›br›s Cumhuriyeti’nin baflvuru yapmaya yetkisi
oldu¤una ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin
Komisyonun daha önceki raporlar›na iliflkin
kararlar›n›n baflvuruda gündeme getirilen sorunlarla
ilgili olarak sonuç vermemesi aç›s›ndan, davan›n
esas›na iliflkin incelemenin yap›lmas› konusunda
hukuksal ç›kar› oldu¤una karar verdi. Mahkeme,
ayr›ca Komisyonun baflvurunun yap›lmas›ndan (22
May›s 1994) 6 ay önce sona ermifl olan durumlar›n
inceleme alan›n›n d›fl›nda kald›¤› sonucunu da
onaylad›. 

Mahkeme, “iddialar›n Türkiye’nin Sözleflme
çerçevesindeki sorumluluklar›n›n d›fl›nda kald›¤›”
sav›na iliflkin olarak ise bire karfl› 16 oyla, baflvuruda
ileri sürülen olgular›n, Sözleflmenin 1. maddesinin
anlam› kapsam›nda Türkiye’nin yetki alan›nda oldu¤u
ve dolay›s›yla, muhatap devletin Sözleflme
yükümlülüklerini ilgilendirdi¤i karar›na vard›.
Mahkeme, Loizidou-Türkiye karar›nda da, Türk
hükümetinin Kuzey K›br›s’taki askeri varl›¤› yoluyla
bu bölgede etkin bir denetimi oldu¤u ve KKTC
hükümetinin politika ve eylemleri üzerindeki
denetiminin, Sözleflme aç›s›ndan Türkiye’ye
sorumluluk getirdi¤ini vurgulam›flt›. Bu davada ise,
Mahkeme, Türk hükümetinin Sözleflme çerçevesindeki
yükümlülüklerinin, Kuzey K›br›s’ta faaliyet gösteren
asker ve di¤er görevlilerinin eylemleriyle
s›n›rlanamayaca¤›n›, Türkiye’nin askeri ve di¤er
deste¤iyle varolan yerel yönetimin eylemleri
konusunda da devlet sorumlulu¤u tafl›d›¤›n› belirtti. 

Mahkeme, ayr›ca, 35. madde 1. paragraftaki hak
arama yollar›n›n tüketilmesi kofluluyla ilgili olarak da,
KKTC’de varolan hak arama yollar›n›n muhatap
devletin “iç hak arama yollar›” olarak kabul
edilebilece¤i ve bu hak arama yollar›n›n etkin olup
olmamas› konusunun da, her olguda tek tek
incelenmesi gerekti¤i karar›na vard›. Mahkeme
ço¤unlu¤u, Komisyon ço¤unluna paralel olarak, baflka
sorunlar›n yan› s›ra, Uluslararas› Adalet Divan›’n›n
Namibia davas›ndaki tavsiye karar›na gönderme
yaparak, incelenen davadakine benzer durumlarda
KKTC gibi fiili olarak varolan yap›lar›n eylemlerini
görmezden gelemeyece¤i kan›s›na vard›. Mahkeme,
söz konusu bölgede yaflayanlar aç›s›ndan yaflam
koflullar›n›n katlan›labilir hale getirilmesinin, bu tür
fiili yönetimler taraf›ndan korunmas› gerekti¤ini
vurgulad›. Mahkeme, bu bölgelerde yaflayan kiflilerin
ç›karlar›n›n üçüncü devletler ya da uluslararas›
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kurumlar taraf›ndan, özellikle de mahkemeler
taraf›ndan ihmal edilemeyece¤i kan›s›n› ifade etti.
Mahkeme ço¤unlu¤u, bu sonuca var›rken, karar›n›n
hiçbir flekilde KKTC’nin varl›¤›n› meflrulaflt›rmad›¤›n›
vurgulayarak, K›br›s Cumhuriyeti’nin bu ülkedeki tek
meflru hükümet oldu¤unu teyit etti.

Mahkeme, afla¤›da belirtildi¤i gibi Sözleflmenin 14
kez ihlal edilmifl oldu¤una karar verdi:

Kaybedilen K›br›sl› Elenler ve Yak›nlar›

Muhatap devletin (Türkiye Cumhuriyeti) kaybedilen
K›br›sl›lar›n ak›beti ve yaflam› tehdit eden koflullar
konusunda etkin bir soruflturma yapmamas›
nedeniyle, 2. maddenin (yaflam hakk›) devam eden
ihlali; Türk yetkililerinin, kaybolduklar› s›rada Türk
yetkililerinin gözetimi alt›nda olduklar› konusunda
makul iddialar olan kaybedilen K›br›sl›lar›n ak›beti
konusunda etkin bir soruflturma yapmamas›
nedeniyle, 5. maddenin (kiflinin özgürlük ve güvenlik
hakk›) devam eden ihlali; muhatap devletin
kaybedilen K›br›sl›lar›n yak›nlar›n›n gerçek kayg›lar›
karfl›s›ndaki, insanl›k d›fl› muamele düzeyine varan
sessizli¤i nedeniyle, 3. maddenin (insanl›kd›fl› ve
alçalt›c› muamelenin yasaklanmas›) devam eden
ihlali.

Göç etmek zorunda b›rak›lan kiflilerin evleri ve
mülkiyetleri

Zorla yerinden edilen K›br›sl› Elenlerin Kuzey
K›br›s’taki evlerine dönmelerinin reddedilmesi
aç›s›ndan, 8. maddenin (özel yaflama, aile yaflam›na,
kiflinin evine ve yaz›flmalar›na sayg›) süren ihlali;
K›br›sl› Elenlerin Kuzey K›br›s’taki mülkiyetlerine
eriflmelerinin, kontrol etmelerinin, kullanmalar›n›n,
yararlanmalar›n›n ya da mülkiyet haklar›na müdahale
karfl›s›nda tazmin edilmelerinin reddedilmesi
aç›s›ndan, 1 No.lu Protokolun 1. maddesinin
(mülkiyetin korunmas›) süren ihlali; Kuzey K›br›s’ta
ikamet etmeyen K›br›sl› Elenlere, 8. madde ve 1 No.lu
Protokolun 1. maddesince korunan haklar›na
müdahale karfl›s›nda etkin hak arama yollar›n›n
tan›nmas› aç›s›ndan, 13. maddenin süren ihlali.

Kuzey K›br›s’›n Karpas Bölgesinde ‹kamet Eden
K›br›sl› Elenlerin Yaflam Koflullar›

Kuzey K›br›s’ta yaflamayan K›br›sl› Elenlerin seyahat
etmelerinin k›s›tlanmas› sonucunda ibadet yerlerine
ulaflamamalar› ve dinsel hayat›n baflka yönlerine
kat›lamamalar› aç›s›ndan, 9. maddenin (düflünce,
vicdan ve din özgürlü¤ü) süren ihlali; Kuzey K›br›s’ta
yaflayan K›br›sl› Elenlerin ilkö¤retim okullar›nda
kulland›klar› kitaplar›n afl›r› sansüre tabi tutulmas›
aç›s›ndan, 10. maddenin (ifade özgürlü¤ü) süren
ihlali; Kuzey K›br›s’ta yaflayan K›br›sl› Elenlerin, bu
bölgeden sürekli olarak ayr›lmalar› halinde
mülkiyetlerinden bar›fl içinde yararlanmalar›n›n
güvence alt›na al›nmamas› ve Güney K›br›s’ta ölüm
yoluyla akrabalar›ndan miras ald›klar› mülkiyetin
tan›nmamas› aç›s›ndan, 1 No.lu Protokolun 1.

maddesinin süren ihlali; Kuzey K›br›s’ta yaflayan
K›br›sl› Elenlere uygun ortaö¤renim olanaklar›n›n
tan›nmamas› aç›s›ndan, 1 No.lu Protokolun 2.
maddesinin (e¤itim hakk›) süren ihlali; Kuzey K›br›s’ta
Karpas bölgesinde yaflayan K›br›sl› Elenlere afla¤›lay›c›
muamele düzeyinde ayr›mc›l›k uygulanmas›
aç›s›ndan, Sözleflmenin 3. maddesinin süren ihlali;
Kuzey K›br›s’ta yaflayan K›br›sl› Elenlerin özel ve aile
yaflamlar›na ve evlerinin dokunulmazl›¤›na sayg›
gösterilmemesi aç›s›ndan, 8. maddenin süren ihlali;
Kuzey K›br›s’ta yaflayan K›br›sl› Elenlerin maruz
kald›¤› ihlaller karfl›s›nda etkin hak arama yollar›n›n
tan›nmamas›n›n idari prati¤in bir parças› olmas›
aç›s›ndan 13. maddenin süren ihlali.

Kuzey K›br›s’ta Yaflayan K›br›sl› Türklerin Haklar›

Sivil kiflilerin yarg›lanmas›nda askeri mahkemelerin
yetkilendirilmesinin yasal bir pratik olmas› aç›s›ndan,
6. maddenin (adil yarg›lanma hakk›) ihlali. Mahkeme,
Türklere iliflkin baflka konularda ise ihlal bulgusuna
ulaflmad›. K›br›s hükümeti, Sözleflmenin 4. maddesi
(kölelik ve zorla çal›flt›rman›n yasaklanmas›), toplant›
ve örgütlenme özgürlü¤üne iliflkin 11. maddesi,
ayr›mc›l›k yasa¤›na iliflkin 14. maddesi ve bu
maddelerle iliflkili olarak, haklara getirilen
k›s›tlamalar›n suistimal edilmesine iliflkin 17. maddesi
alt›nda flikayetler getirmiflti. Di¤er iddialar›n ise
incelenmesine gerek duyulmad›. 

Mahkeme, tazminat konusundaki karar›n›n haz›r
olmad›¤›n› aç›klad›. 

K›br›s Cumhuriyeti’nin Türk Yurttafllar›

Bu davan›n (Denizci ve di¤erleri-K›br›s, baflvuru no.
25316-21/94 and 27207/95) sonucu, K›br›s-Türkiye
davas›na iliflkin karardan hemen sonra 23 May›s günü
aç›kland›.

Baflvuru, 4-22 Nisan 1994 tarihinde Güney K›br›s’ta
gözalt›na al›nan ‹lker Denizci, Aziz Merthoca,
Hüseyin Mavideniz, Y›lmaz Mavideniz, Do¤an
Davulcular, Hasan Merthoca, Erbay Kaptano¤lu, Taser
Ali Kismir ve Rebiye Tufansoy’un kötü muameleye
maruz kalmalar› nedeniyle yap›ld›. Baflvuruda
gözalt›na al›nanlar›n, Güney K›br›s’tan ayr›larak özgür
iradeleriyle Kuzey K›br›s’a gideceklerine dair ifade
imzalamaya zorland›klar›, Kuzey K›br›s s›n›r›na
götürüldükleri ve geri dönmeleri halinde
öldürüleceklerinin söylendi¤i ileri sürüldü. 

Ma¤durlar›n A‹HM’e baflvurmalar›n›n ard›ndan Güney
K›br›s’a döndüklerinde de polisin “Avrupa ‹nsan
Haklar› Komisyonu’na baflvurmalar› için KKTC
yetkilileri taraf›ndan kendilerine bask› yap›ld›¤›”
yolunda ifade imzalatt›¤› bildirildi. Rebiye
Tufansoy’un o¤lu ‹lker Tufansoy, 2 Haziran 1994
tarihinde kimli¤i belirlenemeyen kifliler taraf›ndan
öldürülmüfltü.

Baflvurucular, Sözleflmenin 3, 5, 8 ve 14. maddeleri
ile 1 No.lu Protokolun 1., 4 No.lu Protokolun ise 2 ve
3. maddelerinin ihlal edildi¤ini ileri sürdüler.
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Mahkeme, oybirli¤iyle, Sözleflmenin 3. (insanl›kd›fl›
muamele yasa¤›) ve 5. maddeleriyle (özgürlük ve
güvenlik hakk›) ile 4 No.lu Protokolun 2. (seyahat
özgürlü¤ü) maddesinin ihal edildi¤ine; di¤er flikayet
konular›n›n ayr›ca incelenmesinin gerekli olmad›¤›na
ve ayr›mc›l›k yasa¤› ile baflvurunun engellenmesi
konusunda olgu bulunmad›¤›na karar vererek, her
baflvurucuya manevi zararlar› için 20.000 K›br›s
Poundu ve hukuksal masraflar için toplam 25.000
K›br›s Poundu ödenmesine karar verdi.

2. Yaflam Hakk›

A‹HM, çeflitli dönemlerde Türkiye’de gerçekleflen
yarg›s›z infaz ve kaybetme olgular›na iliflkin
kararlar›n› 2001 y›l›nda aç›klad›. Yarg›s›z infazla ilgili
bir davada (Akman Davas›), Mahkeme, baflvurucunun
itiraz›na ra¤men “dostane çözüm”e ulafl›ld›¤›n› kabul
ederek davay› incelemeye son verdi.

Faysal Akman Davas›

19 Ocak 1997 tarihinde Mardin’in Savur ilçesinde bir
eve düzenlenen bask›nda öldürülen Murat Akman adl›
kiflinin babas› Faysal Akman’›n Türkiye aleyhine açt›¤›
dava, hükümetin “dostane çözüm” konusundaki
giriflimleri sonucunda 27 Haziran günü A‹HM dava
listesinden ç›kart›ld›. 

Baflvurucu Faysal Akman, 20 Ocak 1997 tarihinde
polisin talimat› üzerine Savur’daki evinin kap›s›n›
açt›¤›n›, befl güvenlik görevlisinin evinde arama
yapt›¤›n›, ça¤r›lmas› üzerine elinde kimli¤iyle polisin
karfl›s›na ç›kan o¤lu Murat Akman’›n öldürüldü¤ünü,
o¤lunun üzerindeki 5000 Mark›n ve yüzü¤ünün de
al›nd›¤›n› aç›klam›flt›. Faysal Akman, olay›n ard›ndan
savc› ve hekimin eve gelerek kan›tlar› toplad›klar›n›,
kendisinin de savc›l›¤a baflvurdu¤unu, savc›l›¤›n
dosyan›n Diyarbak›r DGM’ye sevk edildi¤ini
bildirmesine ra¤men kendisinin bildi¤i kadar›yla bir
soruflturma yürütülmedi¤ini ileri sürmüfltü. Bu
nedenle, Sözleflmenin yaflam hakk›na iliflkin 2.
maddesinin, kiflisel ve aile yaflam›na sayg› hakk›na
iliflkin 8. maddesinin, etkin bir hak arama yolunun
sa¤lanmas› hakk›na iliflkin 13. maddesinin ve
ayr›mc›l›k yasa¤›na iliflkin 14. maddesinin ihlal
edildi¤i ileri sürülmüfltü.

‹ddialar› reddeden hükümet, daha sonra baflvurucuya
85.000 pound ödemeyi kabul ederek dostane çözüm
önerdi. Baflvurucu bu öneriyi kabul etmedi. Mahkeme
ise Türkiye hükümetinin 21 Mart günü yapt›¤›
deklarasyonu göz önünde bulundurarak, dostane
çözümü kabul etti ve davay› listeden ç›kard›.
Mahkeme, Sözleflmenin 37. maddesi uyar›nca,
Sözleflme ve Protokollerinde düzenlendi¤i flekilde
insan haklar›na iliflkin kayg›lar›n Mahkemeyi
baflvuruyu incelemeye devam etmeye yükümlü
k›lmad›¤› sürece, baflvuruyu Mahkemenin
gündeminde tutman›n hakl› bir gerekçesi olamayaca¤›
yorumunu yapt›. Hükümet, “dostane çözüm”
amac›yla baflvurucuya 85.000 pound ödemeyi kabul
etti.

Hükümetin dostane çözüm amac›yla yapt›¤›
deklarasyonda flöyle denildi:

“Hükümet, mevcut Türk yasalar› ve Hükümetin bu tür
eylemleri önleme kararl›l›¤›na karfl›n, Murat Akman’›n
ölümüne iliflkin durumlarda da oldu¤u gibi afl›r› güç
kullan›m›ndan kaynaklanan münferit ölüm olgular›n›n
meydana gelmesinden üzüntü duymaktad›r.

Afl›r› ya da orant›s›z güç kullan›m› sonucunda ölümün
meydana gelmesinin Sözleflmenin 2. maddesinin
ihlalini teflkil etti¤i kabul edilmektedir ve Hükümet,
yaflam hakk›na –etkin soruflturma yürütme
yükümlülü¤ü de dahil olmak üzere- gelecekte sayg›
duyulmas›n› güvence alt›na almak için uygun
talimatlar› vermeyi ve bütün gerekli önlemleri almay›
taahhüt etmektedir. Bu ba¤lamda, yeni yasal ve idari
önlemlerin, benimsenmifl oldu¤unu ve bunlar›n, dava
konusu baflvurununkine benzer durumlarda ölümlerin
meydana gelmesini azaltt›¤›n› ve ayr›ca daha etkin
soruflturmalar›n yap›ld›¤›n› ilave etmek gerekir.

Hükümet, bu ve benzer davalarda Mahkeme
kararlar›n›n uygulanmas›n›n Bakanlar Komitesi
taraf›ndan denetlenmesinin, bu ba¤lamda
iyileflmelerin devam etmesinin sa¤lanmas› için uygun
bir mekanizma oldu¤u kan›s›ndad›r. Bu amaçla, bu
süreçte gerekli iflbirli¤ine devam edilecektir.”

‹HD Diyarbak›r fiubesi Hukuk Komisyonu,
Mahkemenin davay› listeden ç›kartma karar›n›n,
hükümetin dostane çözüm kapsam›nda ödeme
yapmas›n›n ve ihlal konusunda deklarasyon
yay›nlamas›n›n Mahkemenin karar vermesiyle benzer
sonuçlara yol açaca¤› gerekçesiyle verildi¤ini belirtti.
Fakat ‹HD Hukuk Komisyonu, Murat Akman’›n
öldürülmesinden sorumlu kifliler hakk›nda bir ceza
davas› aç›lmam›fl olmas›n›n ve hükümetin beyan etti¤i
düzenlemelerin yaflam hakk›n›n korunmas› aç›s›ndan
etkileri konusunda belirsizlik oldu¤u gerekçesiyle
karar› elefltirdi. ‹HD Hukuk Komisyonu, bu durumda
A‹HM karar›n›n Sözleflmenin insan haklar›n› koruma
amac›yla ve Sözleflmenin bu amaca göre
yorumlanmas› yoluyla gelifltirilmifl olan A‹HM
içtihat›yla uyumlu olmad›¤›n› belirtti.

Çiçek Davas›

A‹HM, Tahsin Çiçek ve Ali ‹hsan Çiçek’in kaybolmas›
nedeniyle yap›lan baflvuruda karar›n› 27 fiubat günü
aç›klad›. Hamsa Çiçek (1930 do¤umlu) baflvurusunda,
10 May›s 1994 tarihinde Lice’nin Dernek köyüne
bask›n yapan jandarmalar›n kendisini, o¤ullar› Tahsin
Çiçek ve Ali Ihsan Çiçek ile torunu Çayan Çiçek’i
(olay tarihinde 16 yafl›nda) gözalt›na ald›klar›n›; iki
o¤lunun o zamandan beri “kay›p” olduklar›n›
belirtmiflti. Mahkeme, “jandarmalar›n bu tarihte köye
geldikleri, bu kiflileri ve di¤er iki köylüyü gözalt›na
alarak Lice Yat›l› Bölge Okulu’na götürdükleri, gözleri
ba¤l› olarak binan›n bodrumunda tuttuklar›”
olgular›n›n kesin oldu¤una karar verdi. Burada iki gün
tutulan Tahsin ve Ali Ihsan Çiçek, daha sonra serbest
b›rak›lacaklar› söylenerek götürülmüfl; gözalt›ndaki
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di¤er kifliler ve baflvurucu da bu olaydan bir gün
sonra serbest b›rak›lm›flt›. Hamsa Çiçek, o¤ullar›ndan
bir daha haber alamam›flt›.

Baflvuru, 8 Kas›m 1994 tarihinde Komisyona
sunulmufl ve 26 fiubat 1996’da kabul edilebilir
bulunmufltu. Komisyonun atad›¤› 3 delege Ankara’da
Haziran 1997 ve Haziran 1998’de yap›lan
duruflmalarda tan›k ifadelerine baflvurmufltu. Dava, 1
Kas›m 1999 tarihinde Mahkemeye sunuldu.

Mahkeme, 1 oya karfl› 6 oyla, Tahsin Çiçek ve Ali
Ihsan Çiçek bak›m›ndan yaflam hakk›n›n (2. madde )
ihlal edildi¤ine karar verdi. Mahkeme, bu kiflilerden
6.5 y›ld›r haber al›namad›¤›na göre, güvenlik
görevlileri taraf›ndan gözalt›na al›nd›ktan (yetkililer
bunu kabul etmese de) sonra öldüklerinin farz
edilmesi gerekti¤i sonucuna vard›. kararda, Lice
Savc›l›¤›’n›n, Tahsin Çiçek ve Ali ‹hsan Çiçek ile
birlikte gözalt›na al›nan di¤er kiflilerin ifadesini
olaydan 3.5 y›l sonra ald›¤›n› da vurgulad›.

Mahkeme, iflkence yasa¤› bak›m›ndan (3. madde)
kay›p kifliler hakk›nda bir karar vermemekle birlikte,
Koçeri Kurt davas›nda oldu¤u gibi (bkz. Türkiye ‹nsan
Haklar› Raporu 1998) baflvurucunun kendisi için
iflkence konusunu ele ald›. Hamsa Çiçek’in 6 y›l
boyunca o¤ullar›ndan haber alamad›¤›na ve ölmüfl
olduklar› korkusuyla yaflad›¤›na dikkat çekilen
kararda, baflvurucunun uzun bir süre sürekli olarak
belirsizlik, kuflku ve tedirginlik içinde yaflamas›n›n
fliddetli strese ve ›st›raba yol açt›¤› belirtildi. Kararda,
Hamsa Çiçek’in “vahim insan haklar› ihlallerinin
kurbanlar›n›n annesi ve kendisinin de yetkililerinin
yaflad›¤› ›st›rap karfl›s›nda gösterdikleri umursamaz
tutumun kurban› oldu¤u” ifade edildi.

Mahkeme, kifli özgürlü¤ü ve güvenli¤i hakk› (5.
madde) ile ilgili olarak da, bir kiflinin gözalt›na
al›nd›¤›n›n kabul edilmemesinin, 5. maddenin
“özellikle vahim bir ihlali” oldu¤unu belirtti.
Mahkeme karar›nda “Yetkililer, kifli üzerinde denetim
kurmakla, onun nerede oldu¤unun hesab›n› verme
yükümlülü¤ünü üstlenmifl olurlar. Bu bak›mdan 5.
madde, yetkililerin kaybolma riskine karfl› etkin
önlemler almas›n› ve bir kiflinin gözalt›na al›nd›ktan
sonra görülmedi¤i konusundaki bir flikayet halinde de,
derhal etkin bir soruflturma yapmas›n› gerektirir. Lice
Yat›l› Bölge Okulundaki gözalt›lar kaydedilmemifltir.
Bu, kiflileri özgürlü¤ünden yoksun b›rakan ifllemden
sorumlu olanlara, bir suçtaki sorumluluklar›n›
gizleme, izlerini kaybettirme ve hesap vermekten
kurtulma olana¤› tan›m›flt›r.” denildi. 

Kararda “gözalt›na alma iflleminin tarihinin, yerinin,
gözalt›na al›nan kiflinin ad›n›n, ifllemin nedenlerinin
ve uygulayan kiflinin ad›n›n kaydedilmemesinin 5.
maddenin as›l amac›na ayk›r›” oldu¤u vurguland›.
Jandarma görevlilerinin Komisyon delegelerine verdi¤i
ifadelerin “jandarmalar›n, flüpheli kiflilerin
al›konmas›yla (detention) onlar› gözalt›nda tutma
(custody) aras›nda farka yol açan bir sistem

kurduklar›n›, bu iki ifllem aras›ndaki sürenin
‘müflahede süresi’ olarak adland›r›ld›¤›n› ve 24 saate
kadar uzat›labildi¤ini” ortaya ç›kard›. Mahkeme,
al›konan kiflilerin bu “müflahede” süresince
sorguland›¤› ve gözalt› kay›tlar›n›n yap›lmad›¤›n›
belirledi.

Mahkeme, savc›n›n da baflvurucunun flikayetleri
üzerine “alarma geçmemifl” oldu¤unu tespit ederek,
“yetkililerin baflvurucunun iki o¤lunun gözalt›na
al›nd›ktan sonraki ak›beti konusunda inand›r›c› ve
temellendirilmifl bir aç›klama yapmad›¤›;
baflvurucunun onlar›n gözalt›na al›nd›¤› ve yaflamlar›
konusunda kayg› duydu¤una dair ›srarl› baflvurular›
üzerine anlaml› hiçbir soruflturma yap›lmad›¤›;
dolay›s›yla, 5. maddedeki güvencelerin bütünüyle
noksan olmas› karfl›s›nda, gözalt›na al›nd›klar›n›n ve
bunun kabul edilmedi¤inin farz edilmesi gerekti¤i”
sonucuna vard›.

Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nden yap›lan pek çok
baflvuruda oldu¤u gibi Mahkeme, Hamsa Çiçek’in
flikayetinin ciddi bir biçimde soruflturulmad›¤› için
etkin hak arama yollar›n›n sa¤lanmas›n› gerektiren
Sözleflmenin 13. maddesinin de ihlal edildi¤ine karar
verdi: “Savc›, yaz›l› ifadesini almam›fl ve Dernek
köyünde 10 May›s 1994’te yap›lan operasyona
kat›ld›¤› iddia edilen askerlere iliflkin soruflturma
yap›lmam›flt›r.”

Mahkeme, di¤er davalarda da oldu¤u gibi
baflvurucunun iki o¤lunun Kürt olduklar› için
kaybedilmediklerini varsayarak, ayr›mc›l›k yasa¤›na
iliflkin 14. maddenin ihlal edilmedi¤ine karar verdi.
Ayr›ca, yarg›sal süreci kullanmas› önündeki engellerin
“jandarma, savc› ve di¤er yetkililer karfl›s›nda Kürtçe
konuflmas›na olanak sa¤lanmamas›ndan
kaynaklanmad›¤›na”, bu nedenle kendisinin etkin hak
arama yollar›n› kullanamamas›n›n ayr›mc›l›k
uygulamalar›ndan kaynaklanmad›¤›na karar verdi.

Mahkeme, baflvurucunun torununa iliflkin olarak ise
Çayan Çiçek’in gözalt›na al›nd›¤›na dair kan›t
olmad›¤› karar›na vard›. Mahkeme, adil tazminata
iliflkin 41. madde uyar›nca hükümetin, kaybedilen
kiflilerin mirasç›lar›na 10.000 pound maddi ve 40.000
pound manevi; baflvurucuya 10.000 pound ve
masraflar için de 10.000 pound ödenmesine karar
verdi.

fiarl› Davas›

Cemile fiarl›’n›n, o¤lu Ramazan fiarl› ve k›z› Cemile
fiarl›’n›n Tatvan’daki evlerinden Aral›k 1993’te
güvenlik güçleri taraf›ndan al›nd›ktan sonra
kaybedildikleri gerekçesiyle yapt›¤› baflvuruda
Mahkeme, “fiarl›’n›n iki çocu¤unun gözalt›na
al›nd›¤›n›n makul bir flüphenin ötesinde
kan›tlanamad›¤›n›; ancak kaybolma olay›n›n ard›ndan
aile taraf›ndan Tatvan Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç
duyurusu yap›ld›¤›n›” saptad›. Kararda, kaybolma
tarihinde bölgede bir operasyon yap›ld›¤›na dikkat
çekilerek Ramazan fiarl› ve Cemile fiarl›’y› alanlar›n
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kimlikleri belli de¤ilse de, yetkililerin baflvurucunun
çocuklar›n›n kaybolmas› konusunda etkin bir
araflt›rma yapmakla yükümlü olduklar› vurguland›.
Mahkeme, yetkililerin bu konuda cezai bir soruflturma
yapmayarak, Sözleflmenin etkin hak arama yollar›na
iliflkin 13. maddesini ihlal etti¤ine karar verdi. 

Mahkeme, buna karfl›l›k, kifli güvenli¤i ve
özgürlü¤ünü güvence alt›na alan 5. maddenin ihlal
edildi¤inin kan›tlanamad›¤›na ve baflvurucunun
Mahkemeye bireysel baflvuru hakk›n› güvence alt›na
alan 34. maddenin de ihlal edildi¤ine karar verdi.
Baflvurucuya, 5.000 pound tazminat ve masraflar için
de 18.000 pound ödenmesi istendi.

Akdeniz ve Di¤erleri Davas›

A‹HM, Türkiye’nin 9 Ekim 1993 tarihinde Mufl ile
Diyarbak›r’›n Kulp ve Lice ilçeleri aras›ndaki bölgede
bir operasyonda gözalt›na al›nd›ktan sonra kaybolan
11 köylünün1 yak›nlar›na yaklafl›k 630.000 pound
(yaklafl›k 1 trilyon lira) ödemesine karar verdi. 

Baflvurucular Mehmet Emin Akdeniz, Sabri Tutufl,
Sabri Avar, Kelefl fiimflek, Seyithan Atala, Ayd›n
Demir, Süleyman Yamuk, Ramazan Yerlikaya ve
Kemal Tafl, 11 yak›nlar›n›n söz konusu operasyon
s›ras›nda gözalt›na al›nd›klar›n›, 17-19 Ekim
tarihlerine kadar gözalt›nda tutulduklar›n› ve bu
tarihlerde baz›lar›n›n bir helikoptere bindirilirken
görüldü¤ünü bildirdiler. 

Baflvurucular, Ekim 1993’ten itibaren söz konusu
olayla ilgili olarak savc›l›¤a ve di¤er yetkililere
baflvurarak yak›nlar›n›n ak›betleri konusunda
araflt›rma yap›lmas›n› istemifllerdi. Kulp Cumhuriyet
Savc›l›¤›, Aral›k 1993’te soruflturma açm›fl, ancak
olay›n “PKK taraf›ndan gerçeklefltirilen bir terör eylemi
oldu¤u” gerekçesiyle 2 ay sonra dosyay› Diyarbak›r
DGM’ye sevketmiflti. Diyarbak›r DGM Savc›l›¤› ise
olayda PKK’nin rolü oldu¤una dair bir kan›t olmad›¤›
gerekçesiyle, Nisan 1997’de dosyay› Kulp Cumhuriyet
Savc›l›¤›na iade etmiflti. Davayla ilgili baflka bir
geliflme olmad›.

Bunun üzerine kay›plar›n yak›nlar› 3 Nisan 1995
tarihinde A‹HM’ye baflvurdular. A‹HM’nin davay›
kabul etmesinden sonra kay›p yak›nlar›, güvenlik
görevlileri taraf›ndan gözalt›na al›nd›lar ve davadan
çekilmeye zorland›lar.

31 May›s günü al›nan kararda, “gözalt›na al›nan
köylülerin öldürüldü¤üne kanaat getirildi¤i, ancak
ölümlerin ne flekilde gerçekleflti¤i sorusuna bir aç›kl›k
getirilemedi¤i” belirtildi. Davay› A‹HM’de izleyen
‹HD Diyarbak›r fiubesi Hukuk Komisyon Sorumlusu
Avukat Reyhan Yalç›n, tan›klar›n köylülerin
helikopterden at›ld›¤› yönünde ifade verdi¤ini söyledi.
Avukat Reyhan Yalç›n, operasyonu yönetti¤i öne
sürülen Bolu Jandarma Tugay› Komutan› Tu¤general
Yavuz Ertürk’ün, ça¤r›l› oldu¤u halde A‹HM
duruflmas›na kat›lmad›¤›n› bildirdi. 

Türkiye ad›na A‹HM’ye gönderilen savunmada, an›lan
tarihte söz konusu yerde operasyon yap›lmad›¤› ve
öldürüldükleri iddia edilen köylülerin gözalt›na
al›nmad›¤› iddia edildi. 

A‹HM, Türkiye’nin, A‹HS’nin yaflama hakk›, kifli
güvenli¤i, etkili iç hukuk yollar›n›n olmay›fl›, iflkence
yasa¤›n›n ihlali ve tan›klara bask› konular›na iliflkin 2.,
3., 5., 13. ve 34. maddelerini ihlal etti¤i karar›na
vard›.

Mahkeme, yaflam hakk› konusunda, kay›p kiflilerin
gözalt›na al›nd›¤›na dair hiçbir kay›t bulunmad›¤›n› ve
aradan geçen 7 y›la ra¤men hükümetin kaybetme
iddias›yla ilgili hiçbir ikna edici aç›klama
getiremedi¤ini gözönünde bulundurdu. Ayr›ca, “1993
y›l›nda Türkiye’nin güney do¤usundaki durumun
genel ba¤lam›nda, bu tür kiflilerin gözalt›na
al›nd›¤›n›n kabul edilmemesinin, yaflam› tehdit edici
nitelikte bir durum olmas› ihtimalinin
d›fllanamayaca¤›n›” kaydetti. Mahkeme, söz konusu
11 kiflinin, gözalt›na al›nmalar›n›n ard›ndan
öldüklerinin varsay›lmas› gerekti¤ini; yetkililerin, bu
kiflilerin “gözalt›nda olduklar› s›rada neler oldu¤u
konusunda aç›klama getirmemeleri ve görevlileri
taraf›ndan herhangi bir öldürücü güç kullan›m›
konusunda herhangi bir hakl›l›k gerekçesi
göstermemelerini” gözönünde bulundurarak, bu
kiflilerin ölümlerinin “Türkiye’ye atfedilebilecek
nitelikte oldu¤una” ve bu bak›mdan Sözleflmenin 2.
maddesinin ihlal edilmifl oldu¤una karar verdi.

Yaflam hakk›, ayr›ca etkin soruflturma yap›lmamas›
bak›m›ndan da ihlal edilmiflti. Savc›lar›n
“baflvurucular›n sundu¤u kan›tlar›n a¤›rl›¤›na ra¤men,
jandarmalar›n ve güvenlik görevlilerinin olayla ya da
kaybolan kiflilerin ak›betiyle ilgili herhangi bir bilgi
sahibi olduklar›n› inkâr etmelerini, hiçbir baflka ifllem
yapmaks›z›n kabul ettiklerine” dikkat çekilen kararda,
“soruflturman›n yaflam hakk› aç›s›ndan hiçbir güvence
sa¤lamad›¤›, bu aç›dan Sözleflmenin 2. maddesi ihlal
edildi¤i” vurguland›.

Mahkeme, “öldürülmeden önce so¤ukta ve aç›k
havada en az bir hafta ba¤l› olarak bekletilen ve
dövülen bu kiflilerin bafllar›na gelebilecekler
konusunda da korku ve tedirginlikten ›zd›rap
çektiklerini, bu muamelenin 3. maddede belirtilen
insanl›k d›fl› ve afla¤›lay›c› muamele efli¤ine ulaflt›¤›n›”
belirtti. Kaybedilen kiflilerle ilgili di¤er davalardan
farkl› olarak bu davada Mahkeme, baflvurucular›n
kendilerinin de ›zd›rap çektikleri konusunda kuflku
olmamas›na karfl›n, iflkence yasa¤›n›n ihlali
derecesinde bir ma¤duriyet iddia edebilecekleri
konusunda “tatmin olmad›¤›” karar›na vard›.

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2001 A‹HM Kararlar›

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› 285

1 M. fiah Atala (24), Bahri fiimflek, Hasan Avar (41), fierif Avar
(24), Nusrettin Yerlikaya, Turan Demir (27), Behçet Tutufl (40),
Abdi Yamuk, Salih Akdeniz (65), Celil Aydo¤du, Ümit Tafl



Sözleflmenin bireysel baflvuru hakk›n› düzenleyen 34.
(11. Protokol öncesinde 25.) maddesi ba¤lam›nda ise
baflvurunun Türkiye hükümetine bildirilmesinin
ard›ndan polis ve cumhuriyet savc›l›¤› taraf›ndan
ifadelerinin al›nmas›, Mahkeme taraf›ndan bireysel
baflvuru hakk›n›n ihlali olarak de¤erlendirildi.
Mahkeme, söz konusu ifllemlerin baflvurucular
aç›s›ndan korkutucu oldu¤unu ve yetkililerin,
baflvuruculara flikayetlerine iliflkin olgusal bilgilerin
ötesinde, Mahkemeye baflvuru yapmalar›n› sorgulay›c›
nitelikte sorular sorduklar›n› gözlemledi.

Mahkeme, pek çok kararda oldu¤u gibi bu karar›nda
da, ele al›nan ihlallerin sistematik olup olmad›¤›na
karar vermeyi gereksiz buldu.

Mahkeme, maddi zararlar için toplam 382.340
pound, her baflvurucuya maddi olmayan zararlar› için
2.500 Pound, kaybedilen herbir kiflinin mirasç›lar› için
20.000 Pound tazminat, dava masraflar› için de
26.600 Pound ödenmesine karar verdi.

Avflar Davas›

22 Nisan 1994 tarihinde silahl› kifliler taraf›ndan
evinden al›nan ve 7 May›s 1994 tarihinde Diyarbak›r
d›fl›nda cesedi bulunan Mehmet fierif Avflar’›n kardefli
taraf›ndan 10 Ekim 1994 tarihinde A‹HM’de aç›lan
dava, 10 Temmuz günü sonuçland›. A‹HM, A‹HS’nin
“yaflam hakk›na” iliflkin 2. ve “baflvuru hakk›na”
iliflkin 13. maddelerinin ihlal edildi¤ine karar verdi.
Mahkeme, sözleflmenin 41. maddesi uyar›nca
Türkiye’nin baflvuru sahiplerine 62.500 pound
ödemesini öngördü. 

fierif Avflar, Hazro Jandarma Komutanl›¤› taraf›ndan
Diyarbak›r’a gönderilen befl köy korucusu, Mehmet
Mehmeto¤lu ve yetkili bir güvenlik görevlisi oldu¤u
anlafl›lan yedinci bir kifli taraf›ndan 22 Nisan 1994
tarihinde kaç›r›ld› ve Saraykap› Jandarma Karakoluna
götürüldü. Avflar ailesinin (ve DEP Milletvekili Sedat
Yurtdafl’›n) giriflimlerinin ard›ndan befl köy korucusu
ve Mehmet Mehmeto¤lu adl› kifli 5 May›s 1995
tarihinde gözalt›na al›nd›; bu kiflilerin ifadelerinde
yedinci kifliden söz edilmedi. Gözalt›na al›nanlar, k›sa
bir süre sonra serbest b›rak›ld›. 7 May›s 1994
tarihinde fierif Avflar’›n cesedinin bulunmas›n›n
ard›ndan yap›lmas› gereken incelemeler yap›lmad›.
Saraykap› Jandarma Komutanl›¤›’n›n yürüttü¤ü
soruflturman›n 9 May›s 1994 tarihinde sona ermesinin
ard›ndan, Cumhuriyet Savc›s›, alt› kifli hakk›nda dava
açt›, ancak yedinci kifliyle ilgili soruflturma yap›lmad›.
Köy korucular›, mahkemede verdikleri ifadede yedinci
kiflinin varl›¤›n› kabul ettiler; dört y›l sonra bu kiflinin
jandarma uzman çavuflu Gültekin fiütçü olabilece¤i
belirlendiyse de, bu kifli yurtd›fl›na ç›karak ortadan
kayboldu. 1999 y›l›nda köy korucular›ndan biri
cinayetten, di¤er befl kifli ise adam kaç›rma suçundan
mahkum oldu.

fierif Avflar’›n kardesi Behçet Avflar, baflvurusunda
“kardeflinin güvenlik görevlilerinin gözetimi alt›nda
keyfi olarak öldürüldü¤ünü”, “yetkililerin kardeflinin

yaflam›n› koruma” ve “öldürülmesiyle ilgili etkin
soruflturma yapma görevlerini yerine getirmediklerini”,
böylece Sözleflmenin 2. maddesinin ihlal edildi¤ini
ileri sürdü. Ayr›ca, 3. madde kapsam›nda, kardeflinin
›rksal ayr›mc›l›k temelinde iflkence gördü¤ünü,
kardeflinin ölümüne iliflkin cezai soruflturma ve
davan›n yürütülmesi bak›m›ndan 6 ve 13. maddelerin
ihlal edildi¤ini ve kardefli ile ailesinin ayr›mc›
muameleye maruz kald›¤›n› (14. madde) ileri sürdü.

Mahkeme ise yaflam hakk›n› koruyan 2. maddenin,
fierif Avflar’›n ölümüne iliflkin iddialar üzerine olay›n
bütün yönleriyle ilgili etkin soruflturma yapma
yükümlülü¤ünü yerine getirdi¤ini gözlemleyerek,
jandarma, savc›l›k ve mahkemenin ifllemlerinin
“hemen ve yeterli bir soruflturma niteli¤inde
olmad›¤›n›” belirledi. Mahkeme, bu bak›mdan yaflam
hakk›n›n ihlal edilmifl oldu¤una karar verdi.

Mahkeme ayr›ca, kan›tlar ve ifadeler ›fl›¤›nda, “fierif
Avflar’›n devlet görevlileri taraf›ndan gözetim alt›na
al›nd›ktan sonra öldürüldü¤üne dair yeterince veri
oldu¤u, olay›n kiflisel cinayet ve dolay›s›yla devletin
sorumlulu¤u d›fl›nda bir suç olarak kabul
edilemeyece¤i” sonucuna vard›. Mahkeme, söz
konusu dönemde “Türkiye’nin güneydo¤usunda
güvenlik görevlilerinin hesap verme yükümlülü¤ü
olmad›¤› ve yapt›klar›ndan sorumlu olmad›klar›
konusundaki yerleflik karar›n›” hat›rlatarak, k›smen
polis ifllevi niteli¤indeki ifllemlerde sivil kiflilerin
kullan›lmas›n›n ek risklere yol açt›¤›n› belirtti.
Hükümetin sundu¤u yasal ve idari düzenlemelere
iliflkin bilgilerin korucular›n ilçe jandarma teflkilat›na
ba¤l› oldu¤unu göstermesine karfl›n korucular›n ilçe
s›n›rlar› d›fl›nda görevlendirilmeleri halinde ne gibi bir
denetim alt›nda tutulduklar›, hangi makama karfl›
sorumlu olduklar›n›n belirsizli¤ine dikkat çekildi.
Kararda, “köy korucular› jandarma ve polis için
geçerli olan normal disiplin ve e¤itim yap›s›n›n
d›fl›nda olduklar›na göre, köy korucular›n›n kendi
inisiyatifleriyle ya da kendileri de hukukun d›fl›nda
davranan güvenlik görevlilerinin emirleriyle yerine
getirdikleri görevleri isteyerek ya da istekleri d›fl›nda
suistimal etmelerine karfl› yurttafllar›n güvencelerinin”
aç›k olmad›¤›na dikkat çekildi.

Kararda, “her ne kadar cezai bir soruflturma ve
yarg›lama yap›larak köy korucular›n›n ve alt›nc›
kiflinin mahkum olmalar› sa¤lanm›fl ise de yedinci
kiflinin belirlenmesi için etkin bir soruflturma
yap›lmad›¤›, böylece Avflar’›n kaç›r›lmas› ve
ölmesinde güvenlik güçlerinin rolünün
belirlenemedi¤i, bu nedenlerle hükümetin Avflar’›n
kaç›r›lmas› ve öldürülmesi aç›s›ndan yaflam hakk›n›
ihlal etti¤i” vurguland›.

Mahkeme, Avflar’›n öldürülmesinde ›rksal
motivasyonlar oldu¤una dair kanaat getirmeye yeterli
bulgular olmad›¤› sonucuna vararak, 3. madde
kapsam›nda bir ihlal karar› vermedi. Ayr›ca, hukuk
yollar›na iliflkin flikayetleri 13. madde kapsam›nda ele
alarak, 6. maddeye iliflkin ayr›ca karar vermeye gerek
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olmad›¤› sonucuna vard›. Mahkeme, “yaflam hakk›n›n
önemine binaen, 13. maddenin, gerekli hallerde
tazminat ödenmesinin yan› s›ra, kiflinin ölümünden
sorumlu olanlar›n belirlenmesi ve cezaland›r›lmas›
için yeterli, kapsaml› ve etkin bir soruflturma
yap›lmas›n› gerektirdi¤i ve bu gereklili¤e, flikayetçiye
soruflturma prosedürüne etkin eriflim olana¤›
sa¤lanmas›n›n da dahil oldu¤unu” belirtti. Mahkeme,
bu gerekliliklerin yerine getirilmemesi sonucunda
baflvurucunun etkin hukuk yollar›ndan yoksun
b›rak›ld›¤›na ve böylece 13. maddenin ihlal edildi¤ine
karar verdi.

Ayr›mc›l›k yasa¤› konusunda ise Mahkeme, Avflar’›n
ve ailesinin etnik ya da siyasal ayr›mc›l›¤a u¤rad›¤›na
dair yeterli kan›t bulunmad›¤› sonucuna vard›.

Tanl› Davas›

A‹HM, Tanl› Davas›na iliflkin karar›n› tarihinde
aç›klad›. Baflvurucu Mustafa Tanl›, A¤r›’n›n
Do¤ubeyaz›t ilçesi Örtülü köyüne 27 Haziran 1994
tarihinde bask›n düzenleyen jandarmalar›n o¤lu
Mahmut Tanl›’y› (22) gözalt›na ald›klar›n›, 28 Haziran
1994 tarihinde polis görevlilerinin kendisine o¤lunun
“kalp krizi geçirerek öldü¤ü” haberini verdi¤ini, ancak
o¤lunun bedeninde morluklar ve izler bulundu¤unu
gördüklerini bildirdi. Otopsi raporunda ise Mahmut
Tanl›’n›n kalp krizi sonucu öldü¤ü, bedeninde güç
kullan›m›na iflaret eden izler bulunmad›¤› ifade edildi.

Savc›l›k taraf›ndan yap›lan soruflturmada, Mahmut
Tanl›’n›n sorgulanmas›na kat›lan üç polis memuru,
“PKK ile iliflkisi bulundu¤una dair ellerinde kan›t
bulundu¤unu” söylemelerinin ard›ndan Tanl›’n›n kalp
krizi geçirerek öldü¤ünü iddia ettiler. Savc›l›k, A¤ustos
1994’te üç memur hakk›nda “iflkence sonucu ölüme
sebebiyet vermek” suçlamas›yla dava açt›. Mahmut
Tanl›’ya ‹stanbul Adli T›p Kurumunda yap›lan ikinci
otopside, Tanl›’n›n kalp krizi geçirdi¤ine dair bulgu
olmad›¤›, ancak cesedin bozulmas› nedeniyle ölüm
nedenini belirlemek için yeterli kan›t bulunamad›¤›
belirtildi. Kurum, ilk otopsi raporunun bilimsel de¤eri
olmad›¤›n›, derinin ve di¤er bölgelerin gere¤ince
incelenmedi¤ini belirledi. Bunun üzerine mahkeme,
Mahmut Tanl›’n›n iflkence sonucunda öldü¤üne dair
yeterli kan›t olmad›¤› gerekçesiyle polislerin beraat›na
karar verdi.

A‹HM, Türk Hükümetinin Mahmut Tanl›’n›n
ölümünden sorumlu oldu¤una ve Sözleflmenin 2.
maddesini ihlal etmifl oldu¤una oy çoklu¤uyla,
Tanl›’n›n ölümüne iliflkin etkin bir soruflturma
yap›lmamas› yoluyla 2. maddenin ihlal edildi¤ine
oybirli¤iyle karar verdi. Mahkeme, “bir kiflinin sa¤l›kl›
bir haldeyken polis taraf›ndan gözalt›na al›nmas›n›n
ard›ndan ölümü karfl›s›nda, Devletin inand›r›c› bir
aç›klama yapmas› gerekti¤i”ni belirtti. Mahkeme,
Hükümetin “Tanl›’n›n do¤al nedenlerle öldü¤ünü”
iddia etmesine karfl›n otopsi raporunun Tanl›’n›n
iflkence sonucu öldü¤ü iddias›n› ortadan
kald›rmad›¤›n› vurgulad›. Kararda, “soruflturman›n pek

çok aç›dan eksik oldu¤u; özellikle ilk otopsi
raporunda Tanl›’n›n kalp krizi sonucu öldü¤ünün
iddia edilmesine karfl›n kalbin incelenmedi¤i, iflkence
kuflkusu olmas› halinde yap›lmas› gereken adli t›p
incelemelerinin de yap›lmad›¤›” ifade edildi.

Buna karfl›l›k A‹HM, eldeki bulgular›n Mahmut
Tanl›’n›n iflkence sonucunda öldü¤ü iddias›n›
kan›tlamaya yetmedi¤i sonucuna vararak,
Sözleflmenin 3. maddesi aç›s›ndan ihlal karar›
vermedi. Ayr›ca, 13. maddenin de ihlal edildi¤ine
karar verdi. Mahkeme, 5 ve 14. maddeleri aç›s›ndan
ise eldeki bulgular ›fl›¤›nda bir ihlalin tespit
edilemedi¤i sonucuna vard›. Mahkeme, baflvurucuya
manevi zararlar› için 10.000, Tanl›’n›n efli ve
çocu¤una manevi zararlar› için 20.000, maddi
zararlar› için 38.755 ve masraflar için de 9.760 pound
tazminat ödenmesine karar verdi.

Bilgin Davas›

Mahkeme, Kenan Bilgin’in kaybedilmesine iliflkin
davada 17 Temmuz günü karar verdi. Kenan Bilgin,
12 Eylül 1994 tarihinde siyasi polis taraf›ndan
gözalt›na al›nd›ktan sonra kaybolmufltu. 11 tan›¤›n
ifadelerinden, Bilgin’in en az 3 Ekim 1994 tarihine
kadar Ankara Emniyet Müdürlü¤ü’nde tutuldu¤u
anlafl›lm›flt›. ‹rfan Bilgin, kardeflinin kaybedilmesi
nedeniyle Ankara Cumhuriyet Savc›l›¤›’na baflvurmufl,
savc›l›k ta tan›klar›n ifadesini alm›fl ve Emniyet
Müdürlü¤ü’nden soruflturma yapmas›n› istemiflti.

“Güvenlik güçlerinin Kenan Bilgin’in gözalt›na
al›nd›¤›n› kabul etmemelerine karfl›n, Bilgin’in
gözalt›na al›nd›ktan sonra öldü¤ünün varsay›lmas›
konusunda tatmin olan” A‹HM, hükümetin Kenan
Bilgin’in ölümünden sorumlu oldu¤una ve yaflam
hakk›n›n ihlal edildi¤ine karar verdi. 

Mahkeme, “Bilgin’in gözalt›nda görüldü¤üne iliflkin
tan›k beyanlar›n›n Emniyet taraf›ndan, ‘kamuoyunu
yan›ltmay› ve polisin yasad›fl› örgütlere karfl›
operasyonlar›na zarar vermeyi’ amaçlad›¤› yolundaki
›srar›n›n soruflturmay› engelledi¤i” sonucuna vard›.
Ayr›ca Mahkeme, “cumhuriyet savc›s›na o dönemde
görevde olan polis memurlar›n›n listesinin
verilmedi¤ine, savc›n›n Emniyetten kan›t
toplayamad›¤›na ve görgü tan›¤› olduklar› iddia edilen
kiflilerle görüflemedi¤ine” dikkat çekti. Mahkeme,
cumhuriyet savc›s›n›n “Ankara Emniyet
Müdürlü¤ü’ndeki hücreleri ziyaret etmesinin mümkün
olmad›¤›, çünkü o dönemde polisin bir tür
dokunulmazl›¤a sahip oldu¤u” konusundaki
beyanlar›na iliflkin kayg›lar›n› ifade etti. Bu aç›dan
Mahkeme, gerekti¤i gibi bir soruflturman›n
yap›lmamas› ve yetkililerin bu konuda temel
sorumluluklar›n› yerine getirmemesi nedeniyle yaflam
hakk›n›n ihlal edildi¤ine karar verdi.

Mahkeme, kiflilerin özgürlü¤ünden yoksun
b›rak›lmalar› halinde güvenliklerinin sa¤lanmas›na
iliflkin güvencelerin yoklu¤u nedeniyle 5. maddenin
ve etkin hak arama yollar›n›n olmamas› nedeniyle 13.
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maddenin de ihlal edildi¤ine karar verdi. Mahkeme,
baflvurucuya 200.000 frank manevi, 25.000 frank
maddi tazminat ödenmesini, masraflar için de 45.000
frank ödenmesini istedi.

Köy Boflaltma Davas›

Yak›nlar› kaybedilen ve köylerinden zorla göç ettirilen
bir grup Kürt köylüsünün baflvurusu da, “dostane
çözüm”e ba¤lanarak sonuçland›r›ld›. 1994 y›l›nda
boflalt›lan bir köyde yaflayan ‹.‹., A.fi., B.E. ve A.Ö.
adl› kifliler, daha sonra baflka bir köye yerlefltiklerini,
ancak bu köye de güvenlik görevlilerinin bask›n
yapt›klar›n› ileri sürmüfllerdi. Bask›n s›ras›nda bu
kiflilerin baz› yak›nlar› helikoptere bindirilerek
götürülmüfl, kendilerinden bir daha haber
al›namam›flt›.

Dostane çözüm anlaflmas› çerçevesinde hükümet, bir
deklarasyon yay›nlad›. Deklarasyona göre; 

“Hükümet, baflvuruya yol açan eylemlerden, özellikle
de baflvurucular›n yak›n akrabalar›n›n
kaybolmas›ndan ve bunun ailelerinde yaratt›¤›
›st›raptan üzüntü duymaktad›r.

Kiflilerin özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lmalar› halinde
kay›tlar›n›n yap›lmamas›n›n ve kaybetme iddialar›na
iliflkin yetersiz soruflturma yap›lmas›n›n Sözleflmenin
2, 5 ve 13. maddelerinin ihlalini oluflturdu¤u kabul
edilmektedir. Hükümet, Sözleflmeden kaynaklanan
yükümlülüklerine uygun olarak, kiflilerin
özgürlüklerinden yoksun b›rak›ld›klar› bütün
durumlarda bunun yetkililer taraf›ndan tam ve do¤ru
olarak kaydedilmesi ve kaybetme iddialar›na iliflkin
etkin soruflturmalar›n yap›lmas› için uygun talimatlar›
vermeyi ve gerekli önlemleri almay› üstlenmektedir.”

Baflvuruculara ayr›ca, toplam 34.000 pound
ödenmesine karar verildi.

3. ‹flkence ve Kötü Muamele

Türkiye’de sistematik bir biçimde süren iflkenceye
karfl›n 2001 y›l›nda baz› iflkence ve kötü muamele
davalar›nda da dostane çözüme gidildi¤i görüldü. 

Örne¤in A‹HM, Elif Gelgeç ve M. ‹zzet Özdemir
davas›n› 1 Mart günü listeden ç›kartt›. fiikayetçiler,
2000 y›l› Kas›m ay›nda hükümet ile “dostane çözüm”
anlaflmas› yapm›fllard›. fiikayetçiler, 26 May›s-3
Haziran 1994 tarihlerinde ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü Siyasi fiube Müdürlü¤ü’nde iflkence
gördükleri gerekçesiyle baflvuruda bulunmufllard›.
Gelgeç ve Özdemir’in suç duyurusu üzerine aç›lan
dava beraatla sonuçlanm›flt›. Türkiye hükümeti, 24
Kas›m 2000 tarihinde baflvurucular›n her birine 7.500
pound ödeyerek davada dostane çözüme gitmeyi
önermifl ve baflvurucular da bu öneriyi 28 Kas›m 2000
tarihinde kabul etmifllerdi.

Özgür Çavuflo¤lu davas› da dostane çözüm nedeniyle
6 Mart günü kapat›ld›. Özgür Çavuflo¤lu, 17 Kas›m
1995 tarihinde ‹zmir’de gözalt›na al›nd›¤› ve ‹zmir
Emniyet Müdürlü¤ü Terörle Mücadele fiubesi’nde

iflkence gördü¤ü gerekçesiyle 2 A¤ustos 1996
tarihinde A‹HM’e baflvurmufltu. Çavuflo¤lu, 27 Kas›m
1996 tarihinde tutuklanm›fl, bu tarihe kadar iki kez
Adli T›p Kurumu’nda muayene edilmesine karfl›n
vücudundaki izler rapor edilmemiflti. 28 Kas›m 1995
tarihinde cezaevinde bir hekim taraf›ndan yap›lan
muayene sonucunda, vücudundaki ekimozlar rapor
edilmiflti. Buna karfl›l›k, Çavuflo¤lu ve avukat›
taraf›ndan yap›lan baflvurular, Karfl›yaka A¤›r Ceza
Mahkemesi taraf›ndan reddedilmiflti. Türkiye
hükümeti 14 Eylül 2000 tarihli bir mektupla davan›n
dostane çözüme ulaflt›r›lmas› amac›yla baflvurucuya
75.000 Frank ödemeyi önerdi. Baflvurucunun avukat›
da, Mahkemeye 17 Ekim 2000 tarihinde gönderdi¤i
mektupla bu öneriyi kabul etti.

20 fiubat 1994 tarihinde ‹stanbul’da “PKK üyesi
oldu¤u” iddias›yla gözalt›na al›nan ve iflkence gören
Lalehan Ekinci’nin açt›¤› davada, Türkiye’nin “dostane
çözüm” çerçevesinde 48.000 Frans›z frang›n› ödeme
önerisi kabul edildi. Gözalt›nda tutuldu¤u 13 gün
boyunca iflkence gören Lalehan Ekinci, daha sonra
tutuklanm›fl ve 21 Nisan 1995 tarihinde serbest
b›rak›lm›flt›.

17 fiubat 1994 tarihinde “PKK üyesi oldu¤u”
iddias›yla gözalt›na al›nan F›rat Koç’un açt›¤› davada
da Türkiye’nin “dostane çözüm”e gidilmesi ve 51.000
Frans›z Frang› tazminat önerisi kabul edildi.
Gözalt›nda 15 gün boyunca iflkence gören F›rat Koç,
yaklafl›k bir y›l tutuklu kald›ktan sonra serbest
b›rak›lm›flt›. 

“Yasad›fl› örgüt üyesi oldu¤u” iddias›yla ‹stanbul’da
tutuklanan ve ömür boyu hapis cezas›na mahkum
edilen Ayfer Ercan’›n, A‹HS’nin 3. (insanl›k d›fl› ve
afla¤›lay›c› muamelenin ve iflkencenin yasaklanmas›),
5/3. (derhal yarg›ç önüne ç›kar›lma hakk›) ve 4. (zorla
çal›flt›r›lman›n yasaklanmas›), 6/1. ve 3/c (ba¤›ms›z
mahkemelerde yarg›lanma hakk›) maddelerinin ihlal
edildi¤i gerekçesiyle yapt›¤› baflvuruda, dostane
çözüm yoluna gidildi ve Ercan’a mahkeme masraflar›
da dahil olmak üzere 30.000 pound ödenmesine
karar verildi.

Devrim Berktay Davas›

1 Mart günü, Berktay-Türkiye davas›na iliflkin
Mahkeme karar› aç›kland›. Hüseyin Berktay ve o¤lu
Devrim Berktay taraf›ndan yap›lan baflvuruya göre, o
tarihte 17 yafl›nda olan Devrim Berktay, 1993 y›l›
fiubat ay›nda polis taraf›ndan gözalt›na al›nm›fl, daha
sonra evi aranm›flt›. Devrim Berktay, arama s›ras›nda
balkondan düflerek ciddi bir flekilde yaralanm›flt›.
Mahkeme, “polislerin ev aramas› s›ras›nda
uygulad›klar› muamelenin Sözleflmenin 2. maddesine
(yaflam hakk›) ayk›r› oldu¤u” iddias›n› kabul etmedi.
A‹HM karar›nda “gözalt›ndaki kiflileri koruman›n
yetkililerin görevi oldu¤u” ve “polislerin yarg›lama
sonucunda beraat etmesinin, muhatap devleti
Sözleflmedeki yükümlülüklerinden kurtarmad›¤›”
vurguland›. 
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Hükümet, savunmas›nda, ulusal mahkeme
sonuçlar›na dayanm›fl ve Devrim Berktay’›n
balkondan düflerek yaralanmas› konusunda polislerin,
“Berktay’›n kendini balkondan att›¤›” yönündeki
ifadelerine dayanarak karar vermiflti. Sonuç olarak
Mahkeme, söz konusu olayda hükümetin Berktay’›n
yaralanmas›ndan sorumlu oldu¤una ve bu olay›n,
Sözleflmenin iflkence yasa¤›na iliflkin 3. maddesinin
ihlali oldu¤una karar verdi. 

Mahkeme, polis gözetimi alt›ndaki kiflilerin ihlale
maruz kalmaya aç›k olduklar›n› ve yetkililerin, onlar›
korumakla görevli oldu¤unu vurgulad›. Mahkeme
karar›nda, “Devletler, gözalt›na al›nan bütün kifliler
için ahlaki sorumluk tafl›r, çünkü bu kifliler polis
görevlilerin elindedir. Yetkililer söz konusu olaylar›n
k›smen ya da tamamen fark›nda oldu¤una göre,
gözetim alt›na al›nmalar› dolay›s›yla denetimleri
alt›nda olan kiflilerin durumunda oldu¤u gibi bu tür
kiflilerin bu süre boyunca maruz kalabilece¤i herhangi
bir yaralanma güçlü bir olgusal varsay›ma yol
açm›flt›r. Ma¤dur kiflinin olaylar› anlat›m biçimine
flüphe düflürecek kan›tlar getirmek, daval› hükümetin
görevidir.” denildi.

“Baflvurucunun yaralar›n›n nas›l olufltu¤unu akla
yatk›n bir flekilde göstermenin hükümetin görevi
oldu¤u” ve “ulusal mahkeme karar›n› kan›t
göstermenin yeterli olmad›¤›” belirtilen kararda,
“suça, özellikle terörizme karfl› mücadele”
gerekçelerinin, “bir kiflinin fiziksel bütünlü¤ünün
korunmas›nda herhangi bir k›s›tlamay› hakl›
gösteremeyece¤i” vurguland›.

Mahkeme, “Devrim Berktay’›n özgürlü¤ünden yoksun
b›rak›lmas›n›n yasaya uygun olmad›¤› ve suç
iflledi¤ine iliflkin makul flüpheye dayanmad›¤›”
gerekçesiyle Sözleflmenin 5. maddesi 1. paragraf›n›n
da ihlal edildi¤ini kabul etti. 

Mahkeme baflvurucular›n, güvenlik görevlilerine karfl›
Sözleflmenin 13. maddesinin gerektirdi¤i flekilde etkin
hak arama yollar›ndan da yoksun b›rak›ld›klar›
karar›na vard›. Kararda, polisler hakk›nda aç›lan
soruflturma ve dava sürecinde ma¤durun ifadesinin
bile al›nmad›¤›na, polis memurlar›n›n ifadelerinde
önemli ayr›nt›lara iliflkin ciddi farklar bulundu¤u
halde ceza mahkemesinin bu konuda bir soruflturma
yapmad›¤›na dikkat çekildi. Kararda, yerel
mahkemenin polislerin ve davac›n›n ifadelerine iliflkin
kan›t elde etmeye çal›flmad›¤›, Devrim Berktay’›n
balkondan düfltü¤ü s›rada polislerin denetiminde
olmas›na karfl›n, “eylemleri ile davac›n›n yaralanmas›
aras›ndaki iliflkiye dair hiçbir aç›klama getirmeksizin”
beraat karar› verdi¤i ifade edildi.

Mahkeme, Sözleflmenin adil tazminata iliflkin 41.
maddesi uyar›nca, Devrim Berktay’a çekti¤i ac› ve
manevi zararlar› için 55.000 pound tazminat
ödenmesine, Hüseyin Berktay’a 2.500 pound manevi
tazminat ödenmesine, yasal masraflar için de 12.000
pound ödenmesine karar verdi.

Mehmet Altay Davas›

Altay-Türkiye davas›nda 22 May›s günü aç›klanan
yaz›l› kararda, flu sonuçlara yer verildi: 

“TKP/B-SHB üyesi oldu¤u, bombal› sald›r› ve soygun
eylemlerine kat›ld›¤› iddias›yla 2 fiubat 1993 tarihinde
gözalt›na al›nan Mehmet Altay’›n vücudunda,
gözalt›na al›nmas›ndan 14 gün sonra yap›lan
muayenede yaralanma sonucu olan bir ekimoz ve
baz› yaralar saptand›. Altay’a 3 günlük rapor verildi.
‹stanbul DGM taraf›ndan tutuklanan Altay hakk›nda,
söz konusu örgütün kurucusu ve eylemcisi oldu¤u
iddias›yla dava aç›ld›. Baflvurucu, 11 May›s 1993
tarihinde kötü muameleden flikayet ederek suç
duyurusunda bulundu. ‹stanbul ‹l ‹dare Kurulu ise
soruflturmaya izin vermedi. Olay› soruflturan ‹stanbul
Emniyet Müdürlü¤ü, Altay’›n ‘yakalama s›ras›nda
polislerin güç kullanmas› ve kaçmaya çal›fl›rken
kafas›n› kap›ya çarpmas› sonucunda’ yaraland›¤›n›
iddia etti.”

A‹HM, Altay’›n tutuklanmas›n›n ard›ndan t›bbi
muayeneye tabi tutulmad›¤›n›, dolay›s›yla bu s›rada
yaraland›¤›n›n iddia edilemeyece¤ini ama e¤er
gerçekten bu s›rada yaralanm›flsa, bu kez hükümetin,
polisin güç kullan›m›n›n durumla orant›l› ve gerekli
oldu¤unu kan›tlamas› gerekti¤ini belirtti. Kararda,
Altay’›n kaçmaya çal›flt›¤› konusundaki iddian›n bir
olguya dayand›r›lmad›¤› gibi yaralanma tarihine
iliflkin bilgi verilmedi¤i, ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü’nün Altay’a ve A‹HM’e polislerin iddiaya
iliflkin ifadelerini bile göndermedi¤ine ve ne savc›l›¤›n
ne de Emniyet Müdürlü¤ü’nün Altay’›n ifadesini
almad›¤›na dikkat çekildi. Mahkeme, bu durumda
yaralanman›n kötü muameleden kaynakland›¤› ve
bundan hükümetin sorumlu oldu¤u sonucuna ulaflt›.

‹stanbul DGM, 26 May›s 1994 tarihinde, TCY’nin
146. maddesi uyar›nca Altay’› ölüm cezas›na mahkum
etti, ceza ömür boyu hapis cezas›na çevrildi. 2
Haziran 1995 tarihinde ceza Yarg›tay taraf›ndan
onand›. A‹HM, DGM’de askeri yarg›ç bulunmas›na
dayanarak, bu yarg›çlar›n tarafl› say›lamayaca¤›na,
adil yarg›lanma hakk›n›n bu bak›mdan ihlal edilmifl
olmas› nedeniyle bu hakka iliflkin di¤er flikayetlerin
ele al›nmas›na gerek olmad›¤›na karar verdi.

Oybirli¤iyle al›nan kararda, Sözleflmenin iflkence ve
kötü muameleyi yasaklayan 3. maddesi ve adil
yarg›lanma hakk›n› güvence alt›na alan 6. maddesinin
ihlal edildi¤i gerekçesiyle baflvurucuya 100.000
Frans›z Frang› tazminat ödenmesini kararlaflt›rd›.

4. Mültecilerin ‹adesi

A‹HM, iki Özbek yurttafl›n›n Türkiye hükümetine karfl›
yapt›klar› baflvurular› 2001 y›l›nda incelemeye devam
etti, ancak karara ba¤lamad›. Siyasal suçlardan aranan
bu kiflilerin ülkelerine iade edilmelerine karfl› yap›lan
bu baflvurularda A‹HM, 1999 y›l›nda “ihtiyati tedbir”
karar› vermifl, ancak hükümet bu karara uymam›flt›.
Davan›n son duruflmas› 23 Ekim günü yap›ld›.
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Baflvurucular, ülkelerine iade edilmeleri halinde
hayatlar› tehlikeye girece¤i için iade iflleminin
Sözleflmenin 2. ve 3. maddelerine ayk›r› oldu¤unu,
ülkelerinde yarg›lanmalar› halinde ba¤›ms›z olmayan
mahkemelerin kendilerine adil yarg›lanma hakk›
tan›mayaca¤›n›, dolay›s›yla iade edilmelerinin
Sözleflmenin 6. maddesinin de ihlaline yol açaca¤›n›
ileri sürmüfllerdi.

Ayr›ca, Türkiye’de gözalt›na al›nmalar›n›n ve
hükümetin Özbekistan’›n iade istemini kabul
etmesinin ard›ndan Türkiye’de baflvurduklar›
mahkemelerde adil bir flekilde dinlenmediklerini,
kendilerine dosyalara eriflim hakk› tan›nmad›¤›n›,
böylece savunma haklar›n›n k›s›tlanm›fl oldu¤unu
(Sözleflmenin 6. maddesi) ileri sürmüfllerdi.

Baflvurucular›n avukatlar›, A‹HM’in 39. madde
uyar›nca ald›¤› “ihtiyati tedbir karar›”n›n ard›ndan
hükümetin mültecileri iade etmesinin de, Sözleflmeyi
ihlal etti¤ini ileri sürdüler.

Türkiye hükümeti, 19 Nisan 1999 tarihinde
Mahkemeye gönderdi¤i bir yaz›yla, iade karar›n›n
Özbek otoritelerinden gerekli güvencelerin al›nmas›
üzerine verildi¤ini bildirdi. Yaz›da, Özbek
yetkililerinin, “baflvurucular›n varl›klar›na genel olarak
el konmayaca¤›, iflkence yap›lmayaca¤› ve ölüm
cezas›na mahkum edilmeyecekleri” konusunda
güvence verdi¤i belirtildi. Türkiye hükümeti,
“Özbekistan Cumhuriyeti’nin, BM ‹flkenceye Karfl›
Sözleflmesini imzalad›¤›n›, Türkiye’ye ve bütün
uluslararas› toplulu¤a karfl› bu Sözleflmenin
hükümlerini uygulama yükümlülüklerini teyit etti¤ini”
de kaydetti.

Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi, 28
Temmuz 1999 tarihinde baflvuruculardan birini 20,
di¤erini de 11 y›l hapis cezas›na mahkum etti.

5. Kifli Güvenli¤i ve Gözalt› Uygulamalar›

2001 y›l›nda kifli güvenli¤i ve özgürlü¤ü hakk›na
iliflkin 5. maddeyle ilgili davalar›n büyük bir
ço¤unlu¤unda “dostane çözüm” yoluna baflvuruldu.
Örne¤in, usule uygun biçimde mahkeme önüne
ç›kar›lmad›klar› için flikayette bulunan 11 Türk
vatandafl› hakk›nda verilen kararda, Türkiye’nin,
A‹HS’nin “iflkence ve kötü muamelenin önlenmesine”
iliflkin 3., “haks›zl›¤›n telafi edilmesine” iliflkin 13.,
“ba¤›ms›z ve tarafs›z bir mahkeme taraf›ndan
yarg›lanma hakk›na” iliflkin 6/1. maddeleri ile 5.
maddenin “Bu maddenin 1/c f›kras›nda aç›klanan
flartlara göre tutuklanan veya gözalt›na al›nan herkes
hemen bir yarg›ç veya adli görevleri yerine getirmeye,
kanunla yetkili k›l›nm›fl di¤er bir görevli önüne
ç›kar›l›r. Kendisinin makul bir süre içinde muhakeme
edilmeye veya adli kovuflturma s›ras›nda serbest
b›rak›lmaya hakk› vard›r. Sal›verme, ilgilinin
duruflmada haz›r bulunmas›n› sa¤layacak bir teminata
ba¤lanabilir.” hükmünü içeren 3. f›kras›n› ihlal etti¤i
sonucuna ulafl›ld›. Taraflar›n dostane çözüm yolunu

kabul etmesi durumunda, Türkiye bu davalarda
toplam 2.249.000 Frans›z Frang› tazminat ödeyecek.

Abdullah Ak›n (Batman Belediye Baflkan›) davas› da
dostane çözüm yoluyla kapat›ld›. Ak›n, HADEP
Diyarbak›r ‹l Örgütü Baflkan› iken, 23 Haziran 1996
tarihinde Ankara’da yap›lan parti toplant›s›n›n
ard›ndan baflka partililerle birlikte 11 gün gözalt›nda
tutulmufl ve tutuklanmas›n›n ard›ndan 12 Temmuz
1996 tarihinde tahliye edilmiflti. Hükümet, uzun süreli
gözalt› uygulamas› nedeniyle baflvurucuya 30.000
Frank ödeyerek dostane çözüme gitme önerisinde
bulundu.

Polis taraf›ndan afl›r› uzun süre gözalt›nda
tutulduklar›ndan ve bu sürede yarg› önüne
ç›kar›lmamaktan yak›nan HADEP yöneticisi
baflvurucularla hükümet, dostane çözüm yoluna gitti.
Hükümet, baflvuruculara toplam 180.000 Frank
ödemeyi kabul etti.

Manisal› Gençler

Manisa’da “yasad›fl› örgüte üye olma” suçlamas›yla
gözalt›na al›nd›ktan sonra iflkence gören ve mahkum
olan Mahir Göktafl, Ayfle Mine Balkanl›, Özgür
Zeybek, Münire Apayd›n, Fulya Apayd›n, Sema Taflar,
Boran fienol, Erdo¤an K›l›ç, Abdullah Yüce Karakafl,
Levent K›l›ç, Jale Kurt. Aflk›n Ye¤in, Faruk Deniz, Ali
Göktafl, Emrah Sait Erda ve Hüseyin Korkut’a 85.000
ile 110.000 Frans›z Frang› aras›nda de¤iflen
miktarlarda tazminat ve dava masraflar› için 35.000
Frans›z Frang› ödenmesine karar verildi. Baflvurucular,
polis gözetiminde tutulduklar› zaman›n uzunlu¤u (7
ile 10 gün aras›) nedeniyle A‹HS’nin 5/3. maddesinin
ihlal edildi¤ini ileri sürmüfltü.

Baflka bir davada 12 gün gözalt›nda tutulan Ekin
Morsümbül’e toplam 35.000 Frans›z Frang›
ödenmesine karar verildi.

5 ile 15 gün aras›nda gözalt›nda tutulan Orhan
Y›ld›r›m, Reflit Dayan, Nasrullah Toraman, Osman
Aksoy, Suphi Tutmaz, Binali Gencel, Memduh Demir,
Süleyman Aksoy, Melik Demir, Abdullah Turan,
Abbas Üste, Abdurrahim Çimen, Mirhan Arslan,
Tahsin Özer ve Selahattin Güven’e toplam 525.000
Frans›z Frang› ödenmesine karar verildi.

Cafer Cengiz, Sultan Toptafl, Zübeyit Coflkun, Mustafa
Ayd›n, Abdulsamat Çelik, Velat Esen, Ekrem Günay,
Abdurrahim Özkahraman, Abdurrahman Araz ve
Hicran Aydo¤mufl adl› kiflilerin 5 ile 11 gün aras›nda
gözalt›nda tutulduklar› gerekçesiyle yapt›klar› baflvuru
da 27 Eylül günü sonuçland›r›ld›. A‹HM, A‹HS’nin
5/3. maddesinin ihlal edildi¤i gerekçesiyle
baflvuruculara 550 ile 2.300 pound aras›nda de¤iflen
manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

6. Adil Yarg›lanma Hakk›

2001 y›l›nda, 4616 say›l› fiartla Sal›verilme, Dava ve
Cezalar›n Ertelenmesine Dair Yasadan
yararland›r›lmayan baz› siyasi mahkumlar, Türkiye’nin
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A‹HS’nin 5. (özgürlük ve kifli güvenli¤i), 6. 13. ve 14.
(ayr›mc›l›k yasa¤›) maddelerinin ihlal edildi¤i
gerekçesiyle A‹HM’ye baflvurdular. A‹HM, 2001
y›l›nda adil yarg›lanma hakk›na iliflkin bir dizi
baflvuruda karar›n› aç›klad›, baz› baflvurularda ise
dostane çözüm nedeniyle davay› incelemeye son
verdi.

Sadak ve Di¤erleri Davas›:

Kapat›lan Demokrasi Partisi (DEP) milletvekilleri Hatip
Dicle, Leyla Zana, Orhan Do¤an ve Selim Sadak’›n
adil yarg›lanma haklar›n›n ihlal edildi¤i iddias›yla
A‹HM’e yapt›klar› baflvuru, 17 Temmuz tarihinde
sonuçland›. DEP milletvekilleri, DGM’nin adil
yarg›lama yapamayaca¤›, bu nedenle Sözleflmenin 6.
maddesinde güvence alt›na al›nan adil yarg›lanma
haklar›n›n; ayr›ca Kürt sorununa bar›flç›l çözüm
bulunmas› amac›yla parlamenter olarak ifade ettikleri
görüflleri nedeniyle mahkum olduklar› gerekçesiyle
Sözleflmenin ifade özgürlü¤üne iliflkin 10.
maddesinin; örgütlenme özgürlüklerinin ihlal edildi¤i
gerekçesiyle Sözleflmenin 11. maddesinin ve
ayr›mc›l›k yasa¤›na iliflkin 14. maddesinin ihlal
edildi¤ini ileri sürmüfllerdi.

A‹HM, DGM heyetinde askeri yarg›c›n bulunmas› ve
askeri hiyerarfli içinde çal›flan bir yarg›c›n ba¤›ms›z
say›lamayaca¤›, bu nedenle DGM’lerin adil yarg›lama
yapamayaca¤› gerekçesiyle 6. maddenin ihlali
konusunda oybirli¤iyle karar verdi. Ayr›ca, bafllang›çta
“vatana ihanet” suçlar›ndan biri olan TCY’nin 125.
maddesinden yarg›lan›rken daha sonra yarg›laman›n
“yasad›fl› örgüte üyelik” suçlamas›yla devam etmesine
karfl›l›k bunun kendilerine bildirilmemesi ve
yarg›lanmalar›nda kilit rol oynayan tan›klar›n
sorgulanmas›n› sa¤lamalar›na olanak tan›nmas›
bak›m›ndan da adil yarg›lanma hakk›n›n ihlaline
oybirli¤iyle karar verildi. Ancak Mahkeme, bu
ihlallerin tespiti nedeniyle 6. madde kapsam›ndaki
di¤er flikayetleri ele almamaya karar verdi. Böylece,
adil yarg›lanma hakk›na iliflkin baflka davalarda
oldu¤u gibi bu davada da DGM yarg›lamalar›n›n adil
yarg›lanma hakk›na ayk›r› temel baz› yönleri
aç›s›ndan ihlaller tespit edilmemifl oldu. Mahkeme,
ayr›mc›l›k yasa¤› ihlali konusunda ise inceleme
yapmaya gerek olmad›¤›na karar verdi.

Mahkeme, adil yarg›lama hakk›n›n ihlali bak›m›ndan
baflvurucular›n her birine 25.000 dolar tazminat ve
masraflar için de 10.000 dolar ödenmesine karar
verdi.

Zana Davas›

Mehdi Zana-Türkiye davas›nda Mahkeme, karar›n› 6
Mart günü aç›klad›. Mehdi Zana, 28 Haziran 1992
tarihinde Halk›n Emek Partisi (HEP) taraf›ndan
Bursa’da düzenlenen bir toplant›da yapt›¤› Kürt
sorununa iliflkin konuflma nedeniyle, Terörle
Mücadele Yasas›’n›n 8/1. maddesi uyar›nca ‹stanbul
DGM’de yarg›lanm›flt›. Zana, 14 Nisan 1994 tarihinde
“bölücülük propagandas› yapt›¤›” gerekçesiyle 2 y›l

hapis cezas›na mahkum edilmiflti. DGM’nin karar›na
dayanak yapt›¤› cümleler flöyle: 

“... biz davam›z için nas›l ölece¤imizi biliyoruz ve
ölüyoruz da... Ey Kürtler, ellerinizi birlefltirin ve her
gün bir flehit verin. Biz, baflar›ya ulafl›ncaya kadar
davam›za ba¤l› kalaca¤›z. Zulmü durduraca¤›z ve
haklar›m›z› bile¤imizle kazanaca¤›z. E¤er bugünkü
hükümet bu zulme dur demeyecekse, biz
durduraca¤›z. Biz, tek bir savaflç›m›z kalsa bile geri
çekilmemeye yemin ettik. Kürdistan ufukta
görünüyor...” 

‹stanbul DGM’nin karar›, 31 Ocak 1995 tarihinde
Yarg›tay taraf›ndan onand›. 27 Ekim 1995 tarihinde
Terörle Mücadele Yasas›’nda yap›lan de¤ifliklik
uyar›nca, ‹stanbul DGM davay› tekrar ele ald› ve 16
fiubat 1996 tarihinde Zana’y› 1 y›l hapis cezas›na
mahkum etti. Yarg›tay 12 Ocak 1998 tarihinde karar›
onad›.

A‹HM’e 1 Eylül 1995 tarihinde baflvuran Zana, DGM
karar›n›n ifade özgürlü¤üne haks›z bir müdahale
oldu¤unu ve DGM yarg›çlar›ndan birinin asker olmas›
nedeniyle adil yarg›lama hakk›ndan da mahrum
b›rak›ld›¤›n› ileri sürdü. A‹HM, 19 Eylül 2000
tarihinde, Zana’n›n ifade özgürlü¤üne iliflkin
baflvurusunu reddetmifl, ancak adil yarg›lama hakk›na
iliflkin baflvurusunu kabul etmiflti. Mahkeme, 13 fiubat
günü de Zana’n›n adil yarg›lama hakk›n›n ihlal
edilmifl oldu¤u sonucuna vard›; ancak, karar›n
kendisinin yeterli bir tazminat oldu¤u gerekçesiyle,
parasal tazminat ödenmesine gerek olmad›¤›n›
aç›klad›.

Dev-Yol Davalar›

A‹HM, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ard›ndan
tutuklanan kiflilerden baz›lar›n›n baflvurular›yla ilgili
13 dosyaya iliflkin karar›nda A‹HS’nin 6/1. maddesinin
ihlal edildi¤ine, S›k›yönetim Mahkemesinin ba¤›ms›z
olmad›¤› ve yanl›l›¤› gerekçesiyle de 12 dosyada
sözleflmenin ihlal edildi¤ine karar verdi. Baflvurucular,
A‹HS’nin 6/1. maddesine (makul süre içinde adil
yarg›lanma hakk›) dayanarak Ankara S›k›yönetim
Mahkemesi’nin ba¤›ms›z olmad›¤› ve kendileri
aleyhine iflleyen yarg›lama süreçlerinin uzunlu¤u (14
ile 16 y›l aras›) nedeniyle flikayette bulunmufllard›. 

Mahkeme, S›k›yönetim Mahkemelerinin askeri
hiyerarfli içindeki konumu nedeniyle tarafs›z ve
ba¤›ms›z olmad›¤› gerekçesiyle Sözleflmenin 6.
maddesi 1. paragraf›n›n ihlal edildi¤ine karar verdi.
Mahkeme her bir davac› için 80.000 ile 100.000
Frans›z Frang› aras›nda manevi tazminat ödenmesini
öngördü.

Ecer ve Zeyrek Davas›

Mahkeme, cezalar›n geriye yürümezli¤i ilkesine iliflkin
(7. madde) Ecer ve Zeyrek davas›na iliflkin karar›n› 27
fiubat günü aç›klad›. 1994 y›l› May›s ay›nda “PKK’ye
yard›m ettikleri” iddias›yla hapis cezas›na mahkum
edilen Abdülaziz Ecer ve Mehmet Zeyrek, “suçun
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1988-1989 y›llar›nda ifllendi¤i” iddias›na karfl›n 12
Nisan 1991 tarihinde yürürlü¤e giren Terörle
Mücadele Yasas› uyar›nca hüküm giydikleri için
A‹HM’e baflvurmufltu. A‹HM, bu davada 7. maddenin
ihlal edildi¤i sonucuna vararak, her iki baflvurucuya
da 7.500 dolar maddi tazminat ve 3.000 dolar da
masraflar için ödenmesine karar verdi. 

Akbay Davas›

Abdülbaki Akbay, 1995 y›l›nda bir PKK toplant›s›na
kat›ld›¤› gerekçesiyle ‹stanbul’da 7 ve Tatvan’da 22
gün tutuklu kalm›flt›. Tatvan’da yap›lan polis
sorgulamas›nda PKK üyesi oldu¤unu ve bir polis
memurunun öldürülmesine kat›ld›¤›n› “itiraf” etmiflti.
Diyarbak›r DGM’nin 1996 y›l›nda verdi¤i karar
sonucunda, “PKK üyesi oldu¤u” iddias›yla 12 y›l 6 ay
hapis cezas›na mahkum edilmiflti. Baflvurucu, iflkence
görmesi nedeniyle Sözleflmenin 3. maddesinin, makul
süre içinde yarg›ç karfl›s›na ç›kar›lmamas› nedeniyle
Sözleflmenin kifli güvenli¤ine iliflkin 5. maddesinin,
kendisine davaya iliflkin suçlamalar konusunda
zaman›nda bilgi verilmemesi, savunmas› için olanak
ve zaman tan›nmamas›, hukuksal yard›m almas›na
olanak verilmemesi aç›s›ndan Sözleflmenin adil
yarg›lanma hakk›na iliflkin 6. maddesinin ihlal
edildi¤ini, ayr›ca etkin hak arama yollar›n›n
bulunmamas› nedeniyle Sözleflmenin 13. maddesinin
ihlal edildi¤ini ileri sürmüfltü.

Hükümet, ihlal konusunda bir deklarasyon
yay›nlayarak dostane çözüme gidilmesini istemiflti.
Hükümetin deklarasyonunda flöyle denildi:

“Hükümet, mevcut Türk yasalar› ve Hükümetin bu tür
eylemleri önleme kararl›l›¤›na karfl›n, bu davada da
oldu¤u gibi, kiflilerin polis gözetiminde kötü muamele
görmesine iliflkin münferit olgular›n meydana
gelmesinden üzüntü duymaktad›r.

Hükümet, gözalt›na al›nan kiflilerin iflkence ya da
gayriinsani ya da afla¤›lay›c› muamele ya da
cezaland›rmaya tabi tutulmas›n›n Sözleflmenin 3.
maddesinin ihlalini teflkil etti¤i kabul edilmektedir ve
kötü muamelenin bu türlerinin yasaklanmas›na dair
–etkin soruflturma yürütme yükümlülü¤ü de dahil
olmak üzere- uygun talimatlar› vermeyi ve bu yasa¤a
gelecekte uyulmas›n› güvence alt›na almak için bütün
gerekli önlemleri almay› taahhüt etmektedir.”

Hükümet, ayr›ca baflvurucuya 250.000 frank ödemeyi
kabul etti.

Altekin Davas›

Bir yak›nlar›n›n elektrik çarpmas› sonucu ölümü
nedeniyle Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) aleyhine
tazminat davas› açan Mehmet Dindaro¤lu, Ömer
Dindaro¤lu, ‹smail Dindaro¤lu, Hacer Dindaro¤lu,
Ahmet Altekin, Nevzat Altekin, Sati Altekin, Zeynep
Altekin, Hamide Altekin, Ayfle Altekin adl› kiflilerin,
davan›n 11 y›l sürmesi nedeniyle A‹HM’de açt›klar›
dava, 27 Haziran günü sonuçland›. A‹HS’nin
“yarg›laman›n makul sürede bitirilmesi”ne iliflkin 6.

maddesinin ihlal edildi¤i gerekçesiyle aç›lan davada,
Türkiye’nin “dostane çözüm” önerisi kabul edildi.
Buna göre, Türkiye baflvuruculara mahkeme
masraflar› da içinde olmak üzere 55.000 Frans›z
Frang› tazminat ödeyecek. 

7. Zorunlu Göç

A‹HM’in 2001 y›l›nda Türkiye’deki zorunlu göç
uygulamalar›na iliflkin kararlar›, bu ihlal alan›na iliflkin
daha önceki kararlardan önemli ölçüde farkl›l›k
göstermedi; “dostane çözüm” yöntemine bu alanda da
baflvuruldu. Örne¤in Kemal Güven, Cemal Güven ve
Nurhayat Güven adl› baflvurucular, evlerinin güvenlik
güçleri taraf›ndan tahrip edildi¤i bir olayda,
Sözleflmenin 3, 5, 6, 8, 13 ve 14. maddelerinin ve
mülkiyet hakk›na iliflkin 1 No.lu Protokol 1.
maddesinin ihlalinden ma¤dur olduklar›n› belirterek
baflvuruda bulundular. Dostane çözüm soncu,
baflvuruculara 10.000 pound ödendi.

Köylerinden zorla göç ettirildikleri ve evlerinin
güvenlik güçlerince tahrip edildi¤i gerekçesiyle
Sözleflmenin 3, 5, 6, 8, 13, 14 ve 18. maddelerinin ve
mülkiyet hakk›na iliflkin 1 No.lu Protokol 1.
maddesinin ihlalini ileri sürerek baflvuru yapan 16
baflvurucu, hükümetle dostane çözüme gitmeyi kabul
etti. Baflvuruculara toplam 173.000 pound tazminat
ödendi. 

Güvenlik güçleri taraf›ndan evinden ç›kar›lan ve evi
y›k›lan fievket ‹flçi adl› kifli de, A‹HS’nin 3, 5, 6, 8
(aile hayat›na sayg› hakk›), 13 (hak arama) ve 14.
(ayr›mc›l›¤›n yasaklanmas›) maddeleri ile 1.
Protokolün 1. maddesine (mülkiyetin korunmas›)
dayanarak yapt›¤› baflvuruda dostane çözümü kabul
etti. ‹flçi’ye masraflar dahil 15.000 pound ödenmesine
karar verildi.

Kas›m, Cemal, Sultan, Arife, Nuriye, Kemal, Ali Aziz,
Y›ld›z, Songül, Gülbahar ve Eser Ayd›n ve fiirin
Erenler-Ayd›n adl› baflvurucular›n yak›nlar›n›n
kaybedilmesi ve güvenlik güçlerinin evlerini,
mülklerini ve hayvanlar›n› tahrip etmesi konusundaki
baflvurular› da, hükümetin 68,000 pound ödemeyi
kabul etmesi üzerine “dostane çözüm” ile sonuçland›.

Dulafl Davas›

Mahkeme, 30 Ocak günü Dulafl-Türkiye davas›na
iliflkin karar›n› aç›klad›. Zübeyde Dulafl (70),
Hazro’nun (Diyarbakir) Çitlibahçe köyündeki evinin
jandarmalar taraf›ndan 8 Kas›m 1993 tarihinde
yak›ld›¤›n› ileri sürmüfltü. Köydeki evlerin içindeki
eflyalar ve erzakla birlikte yak›lmas›n›n ard›ndan,
baflvurucu ve di¤er köylüler köyü boflaltmaya
zorlanm›flt›. Hükümet ise söz konusu köy bask›n›n›n
PKK militanlar› taraf›ndan düzenlendi¤ini, köyde
ö¤retmen ve imam›n›n öldürüldü¤ü iddia etmifl ve
baflvurunun hiçbir kan›ta dayanmad›¤›n› savunmufltu.

Mahkeme, Komisyonun tan›klar› dinleyerek elde etti¤i
kan›tlara dayanarak baflvurucunun evinin, eflyalar›n›n
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tahrip edilmesinden ve köyü terk etmeye
zorlanmas›ndan güvenlik güçlerinin sorumlu
oldu¤una, dolay›s›yla bu davada Sözleflmenin iflkence
ve kötü muamele yasa¤› (3. madde), aile yaflam›n›n ve
konutun dokunulmazl›¤› (8. madde), ve mülkiyetten
yararlanma hakk› (1. Protokol, Madde 1) ile ilgili
maddelerinin ihlal edildi¤ine; hükümetin 22.600
pound tazminat ve masraflar için de 14.900 pound
ödemesine karar verdi. 

Dulafl, Komisyona 2 May›s 1994 tarihinde baflvurmufl
ve Komisyon da baflvuruyu kabul edilebilir ilan
etmiflti. Komisyon, 6 Eylül 1999 tarihinde kabul etti¤i
raporunda Sözleflmenin pek çok maddesinin ihlal
edildi¤i görüflünü benimseyerek, 30 Ekim 1999
tarihinde davay› Mahkemeye sevk etmiflti. 

Mahkeme, Komisyonun bir oturumunda saptanan
olgular› ele alarak baflvurucunun Komisyona
baflvurmadan önce yerel yetkililere hiç baflvurmam›fl
oldu¤unu kaydetti. Gerçekte, Dulafl’›n ifadesinin bir
savc› taraf›ndan al›nmas› (10 Ekim 1995), ancak
Komisyonun Türkiye hükümetine davay› iletmesinin
ard›ndan gerçekleflmiflti. Yine de, savc›l›k soruflturma
açmak bak›m›ndan hiçbir ad›m atmam›fl, davayla ilgili
yetkisizlik karar› vermifl ve dosyay› idari bir kurula
sevketmiflti. Mahkeme, daha önceki davalarda (bkz.
Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu 1998) vermifl oldu¤u
kararlara iflaret ederek, baflvurucuya Türkiye’deki
etkin bir hak arama yolu sa¤lanmad›¤›, böylece
Sözleflmenin 13. maddesinin de ihlal edilmifl oldu¤u
karar›na vard›. Ayr›ca, Dulafl’›n Komisyona
baflvurmas›yla ilgili olarak sorgulanmas› nedeniyle,
bireysel baflvurular›n engellenmemesine iliflkin 25.
maddenin de (11 No.lu Protokole göre yeniden
düzenlenen Sözleflmede 34. madde) ihlal edildi¤ine
karar verdi.

8. Örgütlenme Özgürlü¤ü

2001 y›l›nda A‹HM, örgütlenme özgürlü¤üne iliflkin
olarak RP’nin kapat›lmas›yla ilgili davay› ele ald›.
Anayasa Mahkemesi, 1997 y›l›nda (bkz. Türkiye ‹nsan
Haklar› Raporu 1997) RP’nin “laikli¤e ayk›r›
faaliyetlerin oda¤› haline geldi¤i” gerekçesiyle
kapat›lmas›na karar vermiflti. Anayasa Mahkemesi,
RP’nin mal varl›¤›n›n da Hazineye devredilmesini
öngörmüfltü. Anayasa Mahkemesi, RP yöneticileri
Necmettin Erbakan, fievket Kazan ve Ahmet Tekdal’›n
kamu önünde yapt›klar› baz› konuflmalar›n partinin
kapat›lmas›na zemin oluflturdu¤u gerekçesiyle mil-
letvekilliklerinin düflürülmesi ve befl y›l boyunca
siyasal görevlere getirilmelerinin yasaklanmas› karar›n›
alm›flt›. RP ve üç yöneticisi, kapatma karar›n›n ve
karar›n getirdi¤i cezalar›n Sözleflmenin düflünce
özgürlü¤ü (9. madde), ifade özgürlü¤ü (10. madde),
örgütlenme özgürlü¤ü (11. madde), ayr›mc›l›k yasa¤›
(14. madde), haklar›n suistimali yasa¤› (17. madde),
haklar›n kullan›m›na getirilen s›n›rlarla ilgili
hükümlerinin (18. madde), 1 Numaral› Protokolün
mülkiyetin korunmas› (1. madde) ve serbest seçimlerle

(3. madde) ilgili hükümlerinin ihlal edildi¤i
gerekçesiyle 22 May›s 1998 tarihinde A‹HM’e
baflvurmufltu. Mahkemenin 3. Dairesi, 3 Ekim 2000
tarihinde baflvuruyu k›smen kabul edilebilir
buldu¤unu aç›klam›flt›. A‹HM, 16 Ocak günü yap›lan
duruflman›n ard›ndan davan›n kapal› incelenmesine
bafllad›.

A‹HM, RP’nin kapat›lmas›n›n Sözleflmeye ayk›r›
olmad›¤›n› karara ba¤lad›. Anayasa Mahkemesi
taraf›ndan kapat›lan RP yöneticilerinin flikayet
baflvurusunda Türkiye’yi hakl› bulan mahkeme, RP
yöneticilerinin A‹HS’nin “örgütlenme özgürlü¤üne”
iliflkin 11. maddesinin ihlal edildi¤i iddias›n› reddetti.
Mahkeme, Sözleflmenin 9, 10, 14, 17, 18 ve 1
numaral› protokolün 1 ve 3. maddeleri bak›m›ndan
getirilen baflvurular› da incelemeye gerek duymayarak
tart›flmal› bir karar verdi.

RP ile birlikte Necmettin Erbakan, Ahmet Tekdal ve
fievket Kazan’›n flahsi baflvurular›ndan oluflan RP
davas›nda A‹HM, 42 y›ll›k tarihinde ilk kez laiklik ile
ilgili siyasal bir de¤erlendirme yaparak karar ald›.
Mahkeme, ayr›ca ilk kez parti kapatma konusunda
Türkiye’den yap›lan bir baflvuruda örgütlenme
özgürlü¤ünün ihlal edilmedi¤ine karar vermifl oldu.
A‹HM, daha önce TBKP (Türkiye Birleflik Komünist
Partisi), SP (Sosyalist Parti) ve Özgürlük ve Demokrasi
Partisi’nin (ÖZDEP) yapt›¤› baflvurularda 11. madde
bak›m›ndan ihlal oldu¤u sonucuna varm›flt›. 

Davay› görüflen A‹HM 3. Dairesinin Baflkan
Yard›mc›s› Avusturyal› Willi Fuhrmann, liderleri
fliddete ça¤r› yapan, siyasi amaçlar› demokratik
ilkelerle ba¤daflmayan ya da demokrasinin yok
edilmesine yönelik faaliyetlerde bulunan siyasi
partilerin A‹HS taraf›ndan korunamayaca¤› söyledi.
Fuhrmann, “Mahkeme, RP liderlerinin laikli¤i farkl›
yorumlama bahanesi ile sözleflmenin ilkelerine
tamamen ayk›r› olan, dini inançlar›n farkl›l›¤›na göre
çok hukuklu sistemi kuracaklar›n› ve ‹slami hukuk
sistemini tesis edeceklerini aç›klad›klar› için,
kendilerine uygulanan müeyyidelerin demokratik
toplumu korumak üzere ortaya ç›kan sosyal bir
ihtiyac›n karfl›lanmas› olarak düflünülebilece¤ini
kararlaflt›rm›flt›r. Söz konusu parti üyeleri iktidara
gelmek için güç kullan›p kullanmayacaklar› konusuna
aç›kl›k getirmedikleri gibi, daha da önemlisi
iktidarlar›n› korumak için güç kullan›p
kullanmayacaklar›n› da netlefltirmemifllerdir” dedi.

9. ‹stimlak Davalar›

A‹HM’nin 2001 y›l›nda sonuçland›rd›¤› Türkiye
davalar›ndan önemli bir k›sm›n› da, istimlak
uygulamalar›n›n ard›ndan istimlak bedellerinin
ödenmemesi ya da geç ödenmesi sonucunda do¤an
ma¤duriyetlere iliflkin baflvurular oluflturdu.

Örne¤in, 1987 y›l›nda K›z›l›rmak k›y›s›ndaki
arazilerine Devlet Su ‹flleri taraf›ndan baraj yap›m›
için el konulan Sinop ve Samsun’lu 21 köylünün
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istimlak bedellerinin ödenmemesi nedeniyle A‹HM’de
açt›klar› dava, 5 Haziran günü sonuçland›. 1991
y›l›nda aç›lan davada, A‹HM, A‹HS birinci
protokolünün 1. maddesinin (flahsi mal varl›¤›n›
koruma) ihlal edildi¤ine karar verdi. A‹HM,
Türkiye’nin 21 davac›ya avukat masraflar› hariç,
toplam 275.000 ABD dolar› ödemesini öngördü. 

A‹HM, 3 Temmuz günü Türkiye’den yap›lan 20
baflvuru hakk›nda, Türkiye’nin A‹HS’nin “mülkiyet
hakk›n›n korunmas›na” iliflkin 1 Nolu Protokolünün

1. maddesini ihlal etti¤ine karar verdi. A‹HM,
baflvurucular›n Karakaya Baraj›’n›n yap›m› için
öngörülen kamulaflt›rma bedellerinin tespit
edilmesinden çok uzun bir zaman sonra yap›lan
ödemelere enflasyon oranlar›n›n yans›t›lmamas›
üzerine yapt›klar› flikayeti hakl› buldu. A‹HM,
Türkiye’nin 20 baflvurucuya toplam 282.075 ABD
dolar› maddi ve 16.000 ABD dolar› manevi tazminat
olmak üzere toplam 298.075 ABD dolar› ödemesine
karar verdi. 
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Dava Ad› Karar Tarihi ‹hlal edilen A‹HS maddeleri Tazminat +Mahkeme masraflar›

Ulafl/Tr. 30.01.01 1/1, 3, 8, 13, 25 £ 22.600+14.900
24 dosya (74 kifli) 30.01.01 1/1
Cihan/Tr. 30.01.01 5 FF 30.000 + 20.000
Cankoçak/Tr. 20.02.01 6/1 FF 100.000 + 10.000
Çiçek/Tr. 27.02.01 2, 3, 5, 13 £ 60.000 + 10.000
Ecer ve Zeyrek 27.02.01 7/1 $ 15.000 + 3.000
Özel vd. (3)/Tr. 27.02.01 1/1 $ 183.956
Alpay/Tr. 27.02.01 1/1 $ 75.000
Gelgeç, Özdemir/Tr. 27.02.01 3 £ 15.000
Berktay(2)/Tr. 01.03.01 3, 5, 13 £ 57.500 + 12.000
Zana/Tr. 06.03.01 6/1 Karar›n kendisi hakkaniyete

uygun tazminat de¤erinde
Çavuflo¤lu/Tr. 06.03.01 3 FF 75.000
(25 baflvuru) 10.04.01 1/1 (x1000). + 79.777 +7.500
Tanl›/Tr. 10.04.01 2, 13 £ 68.755 + 9.760
Ak›n/Tr. 12.04.01 5/3 FF 30.000
fiarl›/Tr. 22.05.01 13, 34 £ 5.000 + 18.000
Özata (6 kifli)/Tr. 22.05.01 5/3 FF 180.000
Kemal, Cemal, Nurhayat Güven/Tr. 3, 5, 6, 8, 13, 14 £ 30.000
De¤erli/Tr. 22.05.01 5/3 FF 25.000
Aygördü vd./Tr. 22.05.01 3, 1/1 (idp) £ x 50.000
A¤gül vd./Tr. 22.05.01 3, 1/1 (idp) £ x 90.000
‹nce vd. (16)/Tr. 22.05.01 3, 1/1 (idp) £ x 33.000
fianl› ve Erol/Tr. 22.05.01 5/3 FF 70.000
Civelek vd./Tr. 22.05.01 1/1 $ 2.800
K›sa vd./Tr. 22.05.01 1/1 $ 42.900
Altay/Tr. 22.05.01 3, 5/3, 6/1 FF 100.000 + 10.000
Kortak/Tr. 31.05.01 5/3 FF 30.000
Akdeniz vd./Tr. 31.05.01 2, 3, 13, 5/1, 34 £ 651.440
20 dosya/Tr. 05.06.01 1/1 $ 247.559 + 6.000
Koç/Tr. 05.06.01 3, 5/3 FF 51.000
Ekinci/Tr. 05.06.01 3, 5/3 FF 48.000
Gaganufl vd. (4)/Tr. 05.06.01 1/1 $ 6.392 + 2.000
Z.E./Tr. 07.06.01 5/3, 6 FF 140.000
Sürek/Tr. 14.06.01 6/1, 10 $ 4.300
Akman/Tr. 26.06.01 2 (s-l) £ 85.000
Dindaro¤lu (10)/Tr. 26.06.01 6 (TEK) FF 40.000 + 15.000
105-124./Tr. 03.07.01 1/1 $ 298.075+6.000
Kürküt/Tr. 10.07.01 3, 5/3, 6 FF 36.000
De¤er/Tr. 10.07.01 3, 5/3, 6 FF 206.000
Avc›/Tr. 10.07.01 3, 5/3, 6 FF 206.000
Orak/Tr. 10.07.01 3, 5/3, 6 FF 203.000
Bo¤a/Tr. 10.07.01 3, 5/3, 6 FF 203.000
Do¤an/Tr. 10.07.01 3, 5/3, 6 FF 206.000
Parlak, Aktürk/Tr. 10.07.01 3, 5/3, 6 FF 216.000
Tay/Tr. 10.07.01 3, 5/3, 6 FF 200.000
K›z›lgedik/Tr. 10.07.01 3, 5/3, 6 FF 200.000
Bo¤/Tr. 10.07.01 3, 5/3, 6 FF 194.000
Demir/Tr. 10.07.01 3, 5/3, 6 FF 191.000
fienses/Tr. 10.07.01 3, 5/3, 6 FF 188.000
Ayd›n vd. (12)/Tr. 10.07.01 2, 3, 5/3, 6 £ 68.000
Özçelik vd. (6)/Tr. 10.07.01 5/3 FF 27.000, 15.000, 21.000
Fidan, Ça¤ro, Özarslaner/Tr. 10.07.01 3, 5/3, 6 FF 100.000
Mutlu ve Y›ld›z/Tr. 10.07.01 5/3 FF 40.000
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Yefliltepe/Tr. 10.07.01 5/3,4,5 FF 37.000
Çakmak/Tr. 10.07.01 3, 5/3, 6 FF 45.000
Küçük/Tr. 10.07.01 1/1 $ 93.590+2000
Ertu¤rul/Tr. 10.07.01 3, 5/3, 6 $ 50.687
Avflar/Tr. 10.07.01 2, 13 £ 62.500+17,320
Bilgin/Tr. 17.7.01 2, 5, 13 FF 225.000+45.000
Karatepe ve K›rt/Tr. 17.07.01 5/3 FF 18.000+10.000
Okuyucu, Kara ve Bilmen/Tr. 17.07.01 5/3 FF 35.000+15.000
Ba¤c› ve Mur¤/Tr. 17.07.01 5/3 FF 15.000+10.000
Çalo¤lu/Tr. 17.07.01 5/3 FF 45.000+10.000
Demir, Demir ve Gül/Tr. 17.07.01 5/3 FF 48.000+12.000
Sadak vd. (4)/Tr. 17.07.01 6 ve 6/3 $ 100.000+10.000
M.T. vd./Tr. 17.07.01 1/1 $ 133.928+8.000
A.T. vd./Tr. 17.07.01 1/1 $ 1.148 + 500
E.A. vd./Tr. 17.07.01 1/1 $ 66.818+3.000
Refah Partisi/Tr. 31.07.01 no 11 ihlal yok
(34) baflvuru/Tr. 18.09.01 1/1 415.175+10.200
fiahiner/Tr. 25.09.01 6/1 FF 100.000 + 15.000
Ar›/Tr. 25.09.01 6/1 FF 100.000
M.A. Y›lmaz/Tr. 25.09.01 6/1 FF 100.000
M.A. Y›lmaz/Tr. 25.09.01 6/1 FF 100.000
Gülflen ve Keteno¤lu/Tr. 25.09.01 6/1 FF 100.000+15.000
Y›ld›r›m/Tr. 25.09.01 6/1 FF 100.000+15.000
Tamkoç/Tr. 25.09.01 6/1 FF 100.000+8.000
Yalg›n/Tr. 25.09.01 6/1 FF 100.000+8.000
Günefl/Tr. 25.09.01 6/1 FF 100.000+8.000
fiahin/Tr. 25.09.01 6/1 FF 100.000
K›z›löz/Tr. 25.09.01 6/1 FF 80.000
Do¤an/Tr. 25.09.01 6/1 FF 100.000
Yak›fl/Tr. 25.09.01 6/1 FF +20.000
A. Yalg›n/Tr. 25.09.01 6/1 FF 100.000+13.000
Ercan/Tr. 25.09.01 6/1, 3 £ 30.000
Manisa (16)/Tr. 25.09.01 5/3 FF 1.690.000 + 35.000
Morsümbül/Tr. 25.09.01 5/3 FF 35.000
Y›ld›r›m vd (15)/Tr. 25.09.01 5/3 FF 525.000
‹flçi/Tr. 25.09.01 3, 5, 6, 8 £ 15.000
Günay vd. (10)/Tr. 27.09.01 5/3 £ 6.850 + 1.000
Akbay/Tr. 02.10.01 3, 4, 5, 6, 13 FF 250.000
Saki/Tr. 30.10.01 3 FF 55.000
Bürkev/Tr. 30.10.01 6/1 FF 70-100.000
Kanbur/Tr. 30.10.01 6/1 FF 70-100.000
Baflp›nar/Tr. 30.10.01 6/1 FF 70-100.000
Ya¤›z/Tr. 30.10.01 6/1 FF 70-100.000
Ad›yaman/Tr. 30.10.01 6/1 FF 70-100.000
Genç/Tr. 30.10.01 6/1 FF 70-100.000
Pekdafl/Tr. 30.10.01 6/1 FF 70-100.000
Akçam/Tr. 30.10.01 6/1 FF 70-100.000
Keskin/Tr. 30.10.01 6/1 FF 70-100.000
Karademir/Tr. 30.10.01 6/1 FF 70-100.000
Akyaz›/Tr. 30.10.01 6/1 FF 70-100.000
‹nan/Tr. 30.10.01 6/1 FF 70-100.000
Erdemli/Tr. 30.10.01 6/1 FF 35.000
‹.‹., A.fi., B.E., A.Ö./Tr. 06.11.01 2, 5 £ 34.000
Tuncay, Özlem Kaya/Tr. 08.11.01 5/3, 4 ve 6/1, 3 FF 27.000
Sari/Tr. ve Danimarka 08.11.01 6/1 ihlal yok
Acar/Tr. 18.12.01 3, 5/3 FF 188.000
Kemal Güngü/Tr. 18.12.01 3, 5/3 FF 191.000
E¤inlio¤lu/Tr. 20.12.01 6/1 FF 50.000



“Düflünce özgürlü¤ü” bafll›¤› alt›nda ele al›nan
haklara1 , yönelik engelleme ve ihlaller 2001 y›l›nda
da yo¤un biçimde sürdü. Yetkililerin “devlet
politikas›” olarak belirledi¤i argüman ve uygulamalar›
elefltiren kifliler, keyfi gözalt›larla, tehditlerle
karfl›laflt›lar, yarg›land›lar. Hükümet d›fl› muhalif
kurulufllar›n faaliyetleri ve muhalif yay›nlar,
yasaklamalar ve a¤›r dava süreçleriyle karfl›laflt›. ‹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›
2001 y›l›nda da DGM ve cezaevleri tehdidi alt›nda
faaliyetlerini sürdürdüler. Ola¤anüstü Hal Bölgesinde,
düflünce, ifade ve iletiflim özgürlü¤üne yönelik
engellemeler yo¤un olarak devam etti. Onlarca
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 örgütü flubeleri, 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. 

2001 y›l›nda, daha önceki y›llarda oldu¤u gibi
düflüncelerini aç›klad›klar›, resmi görüfle uymayan
düflünceler dile getirdikleri için siyasal partiler,
hükümet d›fl› kurulufllar, gazeteciler, yazarlar ve
sanatç›lar üzerindeki bask›lar sürdü. T‹HV’nin
derledi¤i bilgilere göre 2001 y›l›nda sözlü ya da yaz›l›
olarak ifade edilen görüfller nedeniyle DGM ve a¤›r
ceza mahkemelerinde en az 457 dava görüldü.
Bunlardan T‹HV’nin izleyebildi¤i 339 davada toplam
855 kifli yarg›land›. Bu davalardan 91’i TCY’nin 159.
maddesi uyar›nca aç›ld›. 159. madde uyar›nca aç›lan
davalardan 28’i y›l içinde sonuçland› ve 5’inde
mahkumiyet karar› verildi. TCY’nin 312. maddesi
uyar›nca aç›lan 51 davadan, 18’i (13’ü mahkumiyet,
5’i beraat) y›l içinde sonuçland›. TCY’nin 169.
maddesi uyar›nca aç›lan 71 davadan 19’u sonuçland›;
11 mahkumiyet karar› verildi. 59 dava TMY’nin 6.

maddesi uyar›nca aç›ld›; bunlardan sonuçlanan 25
davan›n tümünde mahkumiyet karar› verildi. 48 dava
ise TMY’nin 7 ve 8. maddeleri uyar›nca aç›ld›;
bunlardan sonuçlanan 11 davan›n 4’ünde
mahkumiyet karar› verildi.

2001 y›l›nda da dava konusu olan ifade ve yaz›lar›n
yo¤unlukla Kürt sorununa iliflkin oldu¤u görüldü.
Cezaevlerinde süren ölüm oruçlar› hakk›nda muhalif
görüfl ifade edenler de yo¤un bask›lar ve davalarla
karfl›laflt›lar.

Kitap, yaz›, konuflma, karikatür nedeniyle aç›lan
davalar›n yan›s›ra afifller de “sak›ncal›” bulunarak
sansüre u¤rad›. Örne¤in, ‹HD’nin 1 Eylül Dünya Bar›fl
Günü nedeniyle ç›kard›¤› üç afifl ve özel bülten
hakk›nda “halk› düflmanl›¤a k›flk›rt›c› ifadeler içerdi¤i”
gerekçesiyle Diyarbak›r 2. Sulh Ceza Mahkemesi
taraf›ndan toplatma karar› verildi. Karar uyar›nca,
Çanakkale, ‹zmir, Ad›yaman ve Siirt’te afifllerin
as›lmas› yasakland›.

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›”. 2001 y›l›n›n son aylar›nda üniversite
ö¤rencileri taraf›ndan bafllat›lan, daha sonra ilk ve
orta düzey okullarda okuyan ö¤renciler ve velilerinin
de kat›l›m›yla beraber kitleselleflen “Kürtçe E¤itim
Kampanyas›” nedeniyle en az 2.731 kifli gözalt›na
al›nd›, en az 76 kifli tutukland›. Kampanyay›
destekleyici türden her türlü aç›klama “suç nedeni”
say›ld›.

2001 y›l›nda düflünce özgürlü¤ü kategorisine giren
haklar›n yo¤un bir biçimde ihlal edilmesine neden
olan bir di¤er sorun, cezaevlerinde 20 Ekim 2000
tarihinde bafllayan ölüm oruçlar› oldu. Açl›k grevi ve
ölüm orucu eylemleri nedeniyle muhalif düflünce

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› 299

8. DÜfiÜNCE ÖZGÜRLÜ⁄Ü

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2001 Düflünce Özgürlü¤ü

1 ‹fade özgürlü¤üne ve “iletiflim” (“bas›n özgürlü¤ü” ve “haber alma
özgürlü¤ü” olarak anlafl›lan haklar) özgürlü¤üne iliflkin haklar, bu
raporda, düflünce özgürlü¤ü bafll›¤› alt›nda ele al›nd›. “Örgütlenme
özgürlü¤ü” ile “toplant› ve gösteri özgürlü¤ü” olarak adland›r›lan
haklar›n engellenmesi ve insan haklar› savunucular›na bask›lar da,
genelllikle görüfl, kanaat ya da bilgilerin ifade edilmesi, aktar›lmas› ya
da faaliyetlere temel oluflturmas›yla ilgili olarak ortaya ç›kt›.



2001 y›l› boyunca yo¤un bask›lar, keyfi gözalt› ve
tutuklamalarla susturulmaya çal›fl›ld›. Ölüm oruçlar›
ve F tipi cezaevleriyle ilgili haber ve aç›klamalar
yaz›l› ve görsel yay›n organlar›nda yasakland›. Tutuklu
ve hükümlü yak›nlar›n›n, hemen her eylemi fliddet
oran› yüksek müdahalelerle karfl›lafl›rken, ayd›n ve
sanatç›lar›n, insan haklar› kurulufllar›n›n, sivil toplum
örgütlerinin cezaevi eylemlerinin uzlaflma yolu ile
bar›flç›l bir biçimde çözülmesi için ortaya koyduklar›
giriflimler, bas›n ve devlet yetkilileri taraf›ndan
“yasad›fl› örgüt sözcülü¤ü” olarak gösterildi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin ifade
özgürlü¤ü alan›nda Türkiye’ye 1999 y›l›nda yapt›¤›
uyar›n›n ard›ndan, 2001 y›l› Temmuz ay›nda da
Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu’nun imzas›yla bir
“ara karar” kabul edildi. Kararda, Türkiye’nin ifade
özgürlü¤ü alan›nda 1998-2001 y›llar› aras›nda Avrupa
‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin verdi¤i kararlar›
uygulamaya geçirmesi, kararlarda ad› geçenlerin
haklar›n›n iade edilmesi, Türkiye’nin bu alandaki
mevzuat›n›n A‹HS’nin 10. maddesinin gerektirdi¤i
biçimde kapsaml› bir reforma tabi tutulmas› istendi. 

Düflünce Özgürlü¤üne ‹liflkin Mevcut Yasal
Düzenlemeler

Türkiye’de düflünce özgürlü¤üne engel teflkil eden
yasal düzenlemelerin bafl›nda, TCY’nin 155, 159,
311, 312. maddeleri; 3713 say›l› Terörle Mücadele
Yasas›’n›n 6, 7, 8. maddeleri, 5816 say›l› Atatürk’ü
Koruma Yasas›, Bas›n Yasas› ve RTÜK Yasas› geliyor.
‹l ‹dare Yasas› ile S›k›yönetim ve Ola¤anüstü Hal
Yasalar› ise, belirli durumlarda, askeri ve idari
yetkililere, yarg› karar› olmaks›z›n yasaklay›c›
önlemler alma olana¤› tan›yor.

5680 say›l› Bas›n Yasas›, bas›n yoluyla ifllenen
suçlarda, yazarla birlikte yay›n kuruluflunun yaz›iflleri
müdürünü ve sahibini de sorumlu tutuyor; böylece
ayn› suçtan birden çok kifli cezaland›r›l›yor2 . 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› yasaklama”, ‹çiflleri
Bakanl›¤›’na da “Türkiye’de yay›nlanm›fl eserleri
toplatma” yetkisi tan›yor.

TCY’nin 162. maddesinde, “kanunun cürüm sayd›¤›
neflriyat nakletmek belli bafl›na bir cürüm oldu¤u”
belirtiliyor3 . 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› a¤›r hapis
cezas› öngörüyor. Elefltiri ile hakaret s›n›r›n›n keyfi
olarak belirlendi¤i Türkiye’de, bu hüküm özellikle
insan haklar› ihlalleri, Türk Silahl› Kuvvetleri ve
MGK’nin kamu yaflam›ndaki rolüne ya da
politikalar›na yönelik her türlü elefltirinin suç
kapsam›nda de¤erlendirilerek cezaland›r›lmas›na yol
aç›yor. 

TCY’nin 155. maddesinde, “ülkenin emniyetini
tehlikeye sokacak” ya da “halk› askerlikten
so¤utabilecek” konuflmalar yapan ya da yaz›lar yazan
kiflilerin 2 aydan 2 y›la kadar hapsedilmesini
öngörüyor 

TCY’nin 312. maddesi, “halk› kin ve düflmanl›¤a
tahrik etme” suçunu düzenliyor.4 Özellikle, Terörle
Mücadele Yasas›’n›n 8. maddesinde 1995 y›l›nda
yap›lan de¤ifliklikten sonra “düflünce suçlular›”na
karfl› yo¤un olarak uygulanan 312. madde flu ana
de¤in ulusal ve uluslararas› hukuk çevreleri ve insan
haklar› kurulufllar› taraf›ndan ciddi elefltirilere konu
oldu.

TCY’nin “yasad›fl› silahl› örgüt üyeli¤i ve yöneticili¤i”
suçunu düzenleyen 168. maddesine, görüfl ve
eylemleri nedeniyle insan haklar› savunucular›n› ve
gazetecileri yarg›lamak için s›k s›k baflvuruluyor.
Emniyet yetkililerince “yasad›fl› örgüt yay›n›” olarak
tan›mlanan baz› yasal gazete ve dergilerde
çal›flanlar›n, haklar›nda baflka maddi kan›t olmasa bile
“silahl› çete yöneticili¤i ya da üyeli¤i” iddias›yla
emniyet taraf›ndan haz›rlanan dosyalara dayan›larak
yarg›lanmas›na da y›l içinde s›k s›k rastland›.

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

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2001 Düflünce Özgürlü¤ü

300 Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›

2 5680 Say›l› Yasa Made 16/1: “Mevkutelerle ifllenen suçlarda
sorumluluk, suçu vücuda getiren yaz›y› veya haberi yazan veya resmi
veya karikatürü yapan kimse ile beraber bu mevkutenin ilgili sorumlu
müdürüne aittir. Ancak, sorumlu müdürler için verilen hürriyeti
ba¤lay›c› cezalar, sürelerine bak›lmaks›z›n para cezas›na çevrilerek
hükmolunur. Para cezas›n›n hesab›nda 647 say›l› Cezalar›n ‹nfaz›
Hakk›nda Kanunun 4 üncü maddesinin birinci bendinde belirtilen
miktar›n afla¤› haddi esas al›n›r. Sorumlu müdürler için emniyet
gözetimi alt›nda bulundurma cezas› verilmez”.
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 a¤›r para cezas›na mahküm olur”.
2. Bent – “Halk›; s›n›f, ›rk, din, mezhep veya bölge farkl›l›¤› gözeterek
kin ve düflmanl›¤a aç›kça tahrik eden kimse bir y›ldan üç y›la kadar
hapis ve üçbin liradan onikibin liraya kadar a¤›r para cezas›yla
cezaland›r›l›r. Bu tahrik umumun emniyeti için tehlikeli olabilecek bir
flekilde yap›ld›¤› takdirde faile verilecek ceza üçte birden yar›ya kadar
art›r›l›r.



yay›n organlar› mensuplar›na, buralarda yay›mlanan
haberlerle yasad›fl› örgütün faaliyetlerini kolaylaflt›rd›¤›
gerekçesiyle yüklenebilmektedir. 2001 y›l›nda
yapt›klar› konuflmalar ve yazd›klar› kitaplar nedeniyle
haklar›nda 169. madde uyar›nca dava aç›lanlar›n
say›s›nda daha önceki y›llara göre art›fl gözlendi.

Terörle Mücadele Yasas›’n›n 8. maddesinde
tan›mlanan, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi
ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünü bozmay› hedef
alan yaz›l› ve sözlü propaganda ile toplant›, gösteri ve
yürüyüfl” yapma suçu Kürt sorunuyla ilgili muhalif
görüfllerde oldu¤u gibi, “milli güvenlik” siyaseti
konusunda ayk›r› bilgi ve kanaatleri ifade eden ya da
aktaran kiflilere karfl› s›kça uygulanan hükümlerden
birisi oldu. 8. madde 1 ile 3 y›l aras›nda hapis ve a¤›r
para cezas› öngörüyor. Bu kapsamda cezaland›r›lan
yay›nlar›n sahiplerine a¤›r para cezas›, yaz›iflleri
müdürlerine ise 6 aydan 2 y›la kadar hapis cezas› ve
para cezas› verilmesi öngörülüyor.

Terörle Mücadele Yasas›’n›n 7. maddesi, “yasad›fl›
örgüt mensuplar›na yard›m etme ve örgütle ilgili
propaganda yapma” suçunu düzenliyor. Yetkililerinin
“terör örgütlerinin yarar›na” oldu¤unu düflündü¤ü her
türlü bilgi ve görüfllerin ifadesi bu maddeye göre
cezaland›r›l›yor.

Terörle Mücadele Yasas›’n›n 6. maddesi “Yasad›fl›
örgütlerin bildiri veya aç›klamalar›n› basma veya
yay›nlama” ve “terörle mücadelede görev alm›fl kamu
görevlilerini hedef gösterme” suçlar›n› düzenliyor. Bu
madde, iflkence, tecavüz, yarg›s›z infaz ve benzeri
insan haklar› ihlallerinden yarg›lanan resmi görevliler
için kalkan olarak kullan›l›l›yor.

1402 Say›l› S›k›yönetim Yasas›’n›n 3. maddesinin (b)
bendi, s›k›yönetim ilan› halinde s›k›yönetim
komutanlar›na “telefon, telsiz, radyo, televizyon gibi
her çeflit araçlarla yap›lan yay›m ve haberleflmeye
sansür koymak, kay›tlamak veya durdurmak ve
hizmetin gerektirdi¤i ahvalde bunlardan öncelikle
faydalanmak” yetkisini veriyor. Ayn› maddenin (c)
bendine göre s›k›yönetim komutanlar› “Söz, yaz›,
resim, film ve sesle yap›lan her türlü yay›m,
haberleflme, mektup, telgraf gibi haberleflme araçlar›n›
kontrol etmek; gazete, dergi, kitap ve di¤er yay›nlar›n
bas›m›n›, yay›m›n›, da¤›t›m›n›, birden fazla say›da
bulundurulmas›n› veya tafl›nmas›n› veya s›k›yönetim
bölgesine sokulmas›n› yasaklamak veya sansür
koymak; s›k›yönetim komutanl›¤›nca bas›m›, yay›m›
ve da¤›t›lmas› yasaklanan kitap, dergi, gazete, broflür,
afifl, bildiri, pankart, plak, bant gibi bilcümle evrak›,
yay›n ve haberleflme araçlar›n› toplatmak; bunlar›
basan matbaalar›, plak ve bant yap›m yerlerini
kapatmak, müsaderesine karar verilmemekle birlikte,
s›k›yönetim komutanl›klar›nca sahiplerine iadesinde
sak›nca görülenlerin imhas› için gerekli önlemleri
almak; yay›na, yeni girecek gazete ve dergilerin
ç›kar›lmas›n› izne ba¤lamak” yetkisine sahipler.

2935 Say›l› Ola¤anüstü Hal Kanunu’nun 11.
maddesinin (e) bendi, valilere “Gazete, dergi, broflür,
kitap, el ve duvar ilan› ve benzerlerinin bas›lmas›n›,
ço¤alt›lmas›n›, yay›mlanmas›n› ve da¤›t›lmas›n›,
bunlardan ola¤anüstü hal bölgesi d›fl›nda bas›lm›fl
veya ço¤alt›lm›fl olanlar›n bölgeye sokulmas›n› ve
da¤›t›lmas›n› yasaklamak veya izne ba¤lamak;
bas›lmas› ve neflri yasaklanan kitap, dergi, gazete,
broflür, afifl ve benzeri matbuay›, toplatmak”; (f) bendi
ise “Söz, yaz›, resim, film, plak, ses ve görüntü
bantlar›n› ve sesle yap›lan her türlü yay›n› denetlemek
gerekti¤inde kay›tlamak veya yasaklamak” yetkisi
veriyor.

Kamuoyunda SS (Sürgün-Sansür) Kararnamesi olarak
bilinen 430 No’lu Kanun Hükmünde Kararname’nin
1. maddesinin (a) bendi Ola¤anüstü Hal Bölge Valisi
veya Ola¤anüstü Hal Bölgesindeki il valilerine
“Bölgedeki faaliyetleri yanl›fl aksettirmek veya gerçek
d›fl› haber ve yay›nlar yapmak suretiyle bölgedeki
kamu düzeninin ciddi flekilde bozulmas›na veya bölge
halk›n›n heyecanlanmas›na neden olacak veya
güvenlik kuvvetlerinin görevlerini gere¤i gibi yerine
getirmelerini engelleyecek flekilde yay›nlanan her
türlü bas›lm›fl eserin; kitap, dergi, gazete, broflür, afifl
ve benzeri matbuan›n bas›lmas›n›, ço¤alt›lmas›n›,
yay›nlanmas›n› ve da¤›t›lmas›n›, bunlardan
Ola¤anüstü Hal Bölgesi d›fl›nda bas›lm›fl veya
ço¤alt›lm›fl olanlar›n bölgeye sokulmas›n› ve
da¤›t›lmas›n› yasaklama veya izne ba¤lama” yetkisi
tan›yor. Bu düzenlemeye göre, gerekti¤inde,
Ola¤anüstü Hal Bölge Valisi’nin teklifi üzerine veya
görüflünü 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 inkilaplar›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.
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Kamuoyunun Anayasa ilkeleri do¤rultusunda
serbestçe ve sa¤l›kl› bir flekilde oluflmas›na yard›mc›
olmak” (Madde 9-e).

“Milli güvenlik aç›s›ndan yay›nlar›n men edilmesi”
konusundaki düzenleme ise flöyle: 

“Baflbakan veya görevlendirece¤i bakan, milli
güvenli¤in aç›kça gerekli k›ld›¤› hallerde, bir haber
veya yay›n› menetmeye yetkilidir. Men karar›n›n yaz›l›
olmas› esast›r. Ancak, acele hallerde men karar› sözlü
olarak da iletilebilir. Bu durumda men karar›n›n en
k›sa zamanda yaz› ile tekrarlanmas› flartt›r. Türkiye
Radyo Televizyon Kurumunun sorumlulu¤u alt›nda
yap›lmayan yay›nlar›n men edilmesi halinde, men
karar› ilgililere Genel Müdürlükçe al›nd›¤› tarihten
bafllayarak yirmi dört saat içinde bildirilir” (Madde
23). 

Radyo ve Televizyon Yay›nlar› Yay›n Esas ve Usulleri
Hakk›nda Yönetmeli¤in 22. maddesinde de,”Yarg›
kararlar› sakl› kalmak kayd›yla yay›nlar önceden
denetlenemez ve durdurulamaz. Ancak milli
güvenli¤in aç›kça gerekli k›ld›¤› hallerde yahut kamu
düzeninin ciddi flekilde bozulmas› kuvvetle ihtimal
dahilinde ise Baflbakan veya görevlendirece¤i Bakan
yay›n› durdurabilir” düzenlemesi getiriliyor. Bu
çerçevede cezaevlerindeki ölüm oruçlar› ile ilgili her
türlü haber ‹stanbul DGM taraf›ndan 14 Aral›k günü
yasakland› ve aksi yönde hareket eden kifliler
hakk›nda ceza davalar› aç›ld›. Karara uymayan bas›n
yay›n kurulufllar› hakk›nda toplatma ve kapatma
cezalar› verildi. 1996 y›l›nda cezaevlerinde yap›lan
açl›k grevleriyle ilgili haber ve görüntüler de ayn›
gerekçeyle yasaklanm›flt›.

13 Nisan 1994 tarihinde yürürlü¤e giren 3984 say›l›
“Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar›
Hakk›ndaki Kanun” da ifade, iletiflim ve haber alma
özgürlüklerini engelleyici hükümler tafl›yor. Örne¤in,
RTÜK Yasas›’n›n 4. maddesinin (a) bendi “Türkiye
Cumhuriyetinin varl›k ve ba¤›ms›zl›¤›na, Devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne”, (b) bendi
“Toplumun milli ve manevi de¤erlerine”, (c) bendi
“Anayasan›n Genel Esaslar k›sm›nda yer alan ilkelere,
demokratik kurullara ve kifli haklar›na, (d) bendi
“Genel ahlak, toplum huzuru ve Türk aile yap›s›na”,
(e) bendi “Anlat›m özgürlü¤üne, iletiflim ve yay›nda
ço¤ulculuk esas›na”, (f) bendi “‹nsanlar›n ›rk, cinsiyet,
sosyal s›n›f veya dini inançlar› dolay›s›yla hiç bir
flekilde k›nanmamas› ilkesine”, (g) bendi “Toplumu
fliddet, terör ve etnik ayr›mc›l›¤a sevk eden ve
toplumda nefret duygular› oluflturacak yay›nlara
imkân verilmemesi ilkesine” ayk›r› yay›nlar
yap›lmas›n› cezai hükme ba¤l›yor. Bu hükümlere
göre, hangi yay›nlar›n “ülkenin ve halk›n ç›kar›na”,
“ahlaki”, “ço¤ulcu demokratik ilkelere uygun”,
“fakl›l›klara karfl› hoflgörüyü ve ortak yaflam kültürünü
gelifltirici” oldu¤unu takdir yetkisi RTÜK’e b›rak›l›yor.
Madde RTÜK’e Ermenilerle, Süryanilerle ilgili
programlar› ya da Kürtçe müzik çalan radyo ve
televizyonlar› “uyarma” ve “kapatma” hakk› tan›yor.

2. Anayasa De¤ifliklikleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Uzlaflma Komisyonu
taraf›ndan haz›rlanan 34 maddelik Anayasa de¤iflikli¤i
paketi 3 Ekim günü Meclis Genel Kurulu’nda kabul
edildi. Anayasa de¤ifliklikleri, Cumhuriyet tarihi
boyunca ola¤anüstü haller d›fl›nda Parlamento’nun
kabul etti¤i en kapsaml› de¤ifliklik paketi oldu. Pakette
yer alan 23 madde ile, 7 Kas›m 2000 tarihinde
Türkiye’ye iletilen AB Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi ile 19
Mart günü aç›klanan Ulusal Program’da belirtilen k›sa
vadeli hedeflerin bir bölümü hayata geçirmenin
amaçland›¤› belirtildi.

1., 2, 3., 7., 9. ve 10. maddeleri do¤rudan düflünce,
ifade ve iletiflim özgürlüklerine yönelik düzenlemeler
içeren Anayasa de¤ifliklikleri, 17 Ekim günü Resmi
Gazete’de yay›nland›. 

Madde 1: Anayasan›n bafllang›ç bölümünün 5.
f›kras›nda yer alan “hiçbir düflünce ve mülahazan›n”
ibaresi “hiçbir faaliyetin” fleklinde yeniden
düzenlenerek, düflünce ve ifade özgürlü¤ünün ancak
hükümde belirtilen yasaklara uyulmayan bir “faaliyet”
gerçeklefltirilmesi  durumunda k›s›tlanmas›n›n söz
konusu olabilece¤ine hükmediliyor. 

Madde 2: Anayasan›n “temel hak ve hürriyetlerin
s›n›rlanmas›” bafll›kl› 13. maddesi de¤ifltirilerek temel
hak ve hürriyetlerle ilgili s›n›rlama sebepleri olarak
gösterilen “Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlü¤ü, milli egemenlik, Cumhuriyet, milli
güvenlik, kamu düzeni, genel asayifl, kamu yarar›,
genel ahlak ve genel sa¤l›k” madde metninden
ç›kar›l›yor. Yeni düzenlemeyle temel hak ve
hürriyetlerin “özlerine dokunulmadan yaln›zca
Anayasan›n ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere
ba¤l› olarak ve ancak kanunla s›n›rlanabilece¤i”
belirtiliyor.

Madde 3: Anayasan›n “temel hak ve hürriyetlerin
kötüye kullan›lmamas›” bafll›kl› 14. maddesi yeniden
düzenlenerek “Anayasada yer alan hak ve
hürriyetlerin, devletin ülkesi ve bölünmez
bütünlü¤ünü bozmay› ve insan haklar›na dayanan,
demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kald›rmay›
amaçlayan eylemler biçiminde kullan›lamayaca¤›” ve
“Anayasa hükümlerinden hiçbirinin, Devlete veya
kiflilere bu anayasa ile tan›nan temel hak ve
hürriyetlerin yok edilmesini veya anayasada
belirtilenden daha genifl flekilde s›n›rlanmas›n›
amaçlayan bir faaliyette bulunmay› mümkün k›lacak
flekilde yorumlanamayaca¤›” unsurlar› getiriliyor.

Madde 7: Anayasan›n “Haberleflme Hürriyeti” bafll›kl›
22. maddesi yeniden düzenlenerek madde
kapsam›nda özel s›n›rlama sebeplerine “milli
güvenlik, kamu düzeni, suç ifllenmesinin önlenmesi,
genel sa¤l›k ve genel ahlak›n korunmas› ve
baflkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin korunmas›”
sebepleri ekleniyor. 

Ayr›ca, maddeye istisna teflkil edebilecek haller için
yetkili merciin “yaz›l› emir” karar›n›n bulunmas›
zorunlulu¤u ekleniyor. 
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Madde 9: Anayasan›n “Düflünceyi Aç›klama ve Yayma
Hürriyeti” bafll›kl› 26. maddesi de¤ifltirilerek özel
s›n›rlama sebepleri getiriliyor ve “düflüncelerin
aç›klanmas› ve yay›lmas›nda kanunla yasaklanm›fl
olan herhangi bir dil kullan›lamaz” ibaresi ve bu
ibareyle bafllayan f›kra metinden ç›kar›l›yor. Bu
düzenleme ile düflünce ve ifade özgürlü¤ünün
s›n›rlar›, vatandafllar›n günlük yaflamlar›nda farkl› dil,
lehçe ve a¤›zlar› kullanmas›na herhangi bir engel
bulunmayaca¤› fleklinde geniflletiliyor. 

Madde 10: Anayasan›n “Bas›n Hürriyeti” bafll›kl› 28.
maddesi de¤ifltirilerek “Kanunla yasaklanm›fl olan
herhangi bir dilde yay›m yap›lamaz” f›kras› madde
metninden ç›kar›l›yor. Bu düzenleme ile farkl› dil,
lehçe ve a¤›zlarda yay›m yap›labilmesine Anayasal
güvence sa¤lan›yor. 

3. Uyum Yasalar›

Anayasada yap›lan de¤iflikliklere “uygulama
kabiliyeti” kazand›r›lmas› amac›yla AB Genel
Sekreterli¤i taraf›ndan haz›rlanan ve Baflbakanl›¤a
sunulan “TCY’nin ilgili maddelerinde de¤ifliklik
yap›lmas›na iliflkin uyum yasa tasar›s›” Kas›m ay›nda
Bakanlar Kurulu’nda imzaya aç›ld›. Baflbakan Bülent
Ecevit, TCY’nin 159. ve 312. maddeleri, Terörle
Mücadele Yasas›’n›n 7. ve 8. maddeleri, Hukuk Usulü
Muhakemeleri Yasas›’n›n 445. maddesi, Ceza
Muhakemeleri Usulü Yasas›’n›n 107, 128 ve 327.
maddeleri ile ‹dari Yarg›lama Usulü Yasas›’n›n 53.
maddesinde de¤ifliklik öngören ve “Mini Demokrasi
Paketi” olarak adland›r›lan yasa tasar›s›n›n 13 Kas›m
günü TBMM Genel Kurulu’nda görüflülece¤ini
aç›klad›. Ancak, tasar› TBMM’nin Kas›m ay›nda
yapt›¤› toplant›larda gündeme al›nmad›.

Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk 1 Aral›k günü
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda uyum yasa tasar›s›na
ilk imzay› kendisinin att›¤›n› söyledi. Ancak, Türk’ün
aç›klamas›ndan haftalar sonra MHP’li bakanlar
tasar›y› görmedikleri yolunda aç›klamalar yapt›lar.
Tasar› 24 Aral›k günü yap›lan liderler zirvesinde
görüflüldü. Baflbakan Ecevit ve Adalet Bakan› Türk’ün
“düflünce ve ifade özgürlü¤ü ile demokratik rejimin
geliflmesi ve Ulusal Program’da ifade edilen
özgürlükçü ve demokratik ilkelere uyum sa¤lanmas›”
bak›m›ndan son derece önemli bulduklar› tasar›y›,
ANAP Genel Baflkan› Mesut Y›lmaz yeterince
demokratik bulmazken, MHP Genel Baflkan› Bahçeli
“son derece tehlikeli” buldu. “Mini demokrasi paketi”,
insan haklar› savunucular› ve hukuçular taraf›ndan
halihaz›rda kötü olan gidifli daha da kötülefltirecek
talihsiz ve bask›c› bir taslak olarak yorumland›. 

Koalisyon liderleri aras›ndaki görüfl farkl›l›klar› ve
uyumsuzluk nedeniyle 2001 y›l›nda kabul edilemeyen
uyum yasa tasar›s›, di¤er ad›yla “Mini Demokrasi
Paketi”, Türkiye’de düflünce, ifade ve iletiflim
özgürlü¤ünün önündeki bafll›ca yasal engeller olan
159. ve 312. maddeler ile Terörle Mücadele

Yasas›’n›n 7. ve 8. maddelerinde flu de¤ifliklikleri
öngürüyor:

Meclis, ordu, hükümet, adliyeye hakaret suçunu
cezaland›ran TCY’nin 159. maddesindeki
“Cumhuriyet ve hükümetin manevi flahsiyetine”
ibaresi ç›kar›larak, yerine “Türk Milleti’’5 , ‘Türkiye
Devleti ve Bakanlar Kurulu” ibaresi getiriliyor.
De¤ifliklikle bu suça öngörülen cezan›n üst s›n›r› alt›
y›ldan üç y›la indiriliyor. Türk milletini ve Türk
devletini afla¤›lama suçlar›n›n yabanc› ülkede
ifllenmesi halinde verilecek cezan›n üçte bir oran›nda
art›r›lmas› hükme ba¤lan›yor. 

TCY’nin 312. maddesinin ilk f›kras›yla bir suçu aç›kça
övenler ile kiflileri kanuna uymamaya tahrik edenlere
alt› aydan iki y›la kadar hapis cezas› öngörülürken,
as›l de¤ifliklik, ençok iflletilen 2. f›krada yap›l›yor.
Halk› suç ifllemeye tahrik suçunun oluflumu için,
tahrikin ‘kamu düzenini bozma olas›l›¤›n› ortaya
ç›karacak surette’ gerçekleflmesi k›stas› getiriliyor.
F›kran›n yeni hali flöyle: 

“Sosyal s›n›f, ›rk, din, mezhep veya bölge farkl›l›¤›na
dayanarak insanlar› birbirine karfl› kamu düzenini
bozma olas›l›¤›n› ortaya ç›karacak bir flekilde
düflmanl›¤a veya kin beslemeye alenen tahrik eden
kimseye bir y›ldan üç y›la kadar hapis cezas› verilir.” 

312. maddeye eklenen üçüncü f›krayla “halk›n bir
kesimini afla¤›lay›c› ve insan onurunu zedeleyecek
flekilde tahrik” de suç oluyor ve buna iki y›la kadar
ceza öngörülüyor. Maddedeki suçlar›n bas›n yay›n
yoluyla ifllenmesi halinde ise, cezalar›n bir kat›
oran›nda art›r›laca¤› hükme ba¤lan›yor. 

Terörle Mücadele Yasas›’n›n “terör örgütlerine yard›m
amaçl› propaganda” suçu ile ilgili 7. maddesine,
suçun ifllenmesi için bu fiilin ‘terör yöntemlerine
baflvurmay› özendirecek flekilde’ yap›lmas› koflulu
konuluyor. TMY 7. maddenin yeni hali flöyle olacak:
“Terör örgütü mensuplar›na yard›m edenlere veya
terör yöntemlerine baflvurmay› özendirecek flekilde
örgütle ilgili propaganda yapanlara, fiilleri baflka bir
suç olufltursa bile bir y›ldan befl y›la kadar hapis, bir
milyar liraya kadar a¤›r para cezas› verilir.”

Terörle Mücadele Yasas›’n›n en çok iflletilen
“bölücülük propagandas›”yla ilgili 8. maddesi de yeni
kriter ile flu hale getiriliyor: “Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlü¤ünü bozmak amac›yla yaz›l› sözlü veya
görüntülü propaganda ile toplant›, gösteri ve yürüyüfl
yapanlar hakk›nda bir y›ldan üç y›la kadar hapis bir
milyar liradan üç milyar liraya kadar para cezas›na
hükmolunur. Bu suçun terör yöntemlerine
baflvurmaya özendirecek flekilde ifllenmesi halinde
verilecek ceza üçte bir oran›nda art›r›l›r, suçun
mükerreren ifllenmesi halinde hapis cezalar›n› paraya
çevrilmez.”
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2001 y›l›nda gazeteci, yazar, insan haklar›
savunucular›, sanatç›lar, siyasi parti temsilcilerine, ve
hükümet d›fl› kurulufllara yönelik bask› ve
yarg›lamalar›n önemli bir k›sm› ifade ettikleri görüfl,
kanaat ya da bilgilerden kaynakland›. 

Ak›n Birdal

Ankara Cumhuriyet Savc›l›¤›, 20 Ekim 2000 tarihinde
Almanya’da kat›ld›¤› bir panelde, “Ermenilere neler
yap›ld›¤›n› herkes biliyor. Türkiye, az›nl›klara
yapt›klar› için özür dilemeli” dedi¤i iddias›yla, ‹HD
eski Genel Baflkan› Ak›n Birdal hakk›nda fiubat ay›nda
dava açt›. TCY’nin 159/1. maddesi uyar›nca aç›lan
dava, 1 Mart günü bafllad›. Ankara 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan ilk duruflmada, Birdal,
“panelde demokrasi, hukukun üstünlü¤ü ve az›nl›klar
konusunda görüfllerini dile getirdi¤ini, Türkiye’de
çeflitli dönemlerde az›nl›klar›n u¤rad›¤› haks›zl›klara
de¤indi¤ini” aktard›. “Türkiye, Ermeni soyk›r›m›
nedeniyle özür dilemelidir fleklinde bir söz
söylemedim. Az›nl›klar konusundaki yanl›fll›klar› ifade
ettim” diyen Birdal, gazetelerin konuflmas›n›
çarp›tt›¤›n› belirterek, “Yaflanan baz› olaylar› dile
getirmek suç mu? 1942’de Varl›k Vergisi
ç›kar›ld›¤›nda birçok insan yerinden yurdundan edildi.
Bunlar› dile getirmek suç mu?” dedi. Birdal, sözlerini
çarp›tan muhabirin uluslararas› örgütler taraf›ndan
Almanya’da düzenlenen toplant›lara al›nmamas›
yönünde karar bulundu¤unu hat›rlatt›. 

Davan›n 2001 y›l› boyunca yap›lan sekiz
duruflmas›nda haberi yazan Gözcü gazetesi
muhabirinin kimli¤i belirlenemedi. Davaya 29 Ocak
2002 tarihinde devam edilecek.

Avukat Sedat Aslantafl da, Birdal’›n konuflmas›n›n
çarp›t›ld›¤› gerekçesiyle Hürriyet gazetesi hakk›nda iki
ayr› tazminat davas› açt›.

Yavuz Önen

T‹HV Baflkan› Yavuz Önen’in Cumhuriyet gazetesinde
19 Ocak 2000 tarihinde yay›nlanan “‹nsan Haklar›
Savunucular› Yarg›lan›yor” bafll›kl› aç›klamas›
nedeniyle Önen ve gazetenin Yaz›iflleri Müdürü Fikret
‹lkiz hakk›nda aç›lan dava, 27 Mart günü ‹zmir 2.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde sonuçland›. Önen ve
‹lkiz, “mahkeme karar›n› elefltirdikleri” gerekçesiyle
Bas›n Kanunu’nun 30/2. maddesi uyar›nca 1’er ay
hapis ve 91 milyon 260’ar bin lira para cezas›na
mahkum edildiler. Cezalar daha sonra 182 milyon
520’fler bin lira para cezas›na çevrildi. 

Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’nde 26 Eylül 1999
tarihinde öldürülen mahkumlardan Nevzat Çiftçi’nin
cenaze töreninde jandarmalar taraf›ndan gözalt›na
al›nan 68 kifliden, T‹HV ‹zmir Temsilcili¤i çal›flanlar›
Günseli Kaya ve Alp Ayan’›n da aralar›nda bulundu¤u

14 kiflinin tutuklanmas› (3 Ekim 1999) üzerine T‹HV
‹zmir Temsilcisi Prof. Dr. Veli Lök’ün yapt›¤› aç›klama
“‹flkenceyle Savafl›m›n Ac›s› Ç›kart›l›yor” bafll›¤›yla 31
Ekim 1999 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde
yay›nlanm›flt›. Bu aç›klama nedeniyle Veli Lök, ‹lkiz
ve E¤itim Sen ‹zmir 1 No’lu fiube Baflkan› Bahri
Akkan hakk›nda ayn› yasa uyar›nca dava aç›lm›flt›. Bu
geliflmeler üzerine Önen de bir bas›n aç›klamas›
yapm›flt›.

Eflber Ya¤murdereli 

21 Ekim 1997 tarihinde Çank›r› Cezaevi’ne giren
Eflber Ya¤murdereli fiartla Sal›verilme Yasas› uyar›nca
19 Ocak günü tahliye edildi.

8 Eylül 1991 tarihinde ‹HD’nin ‹stanbul’da
düzenledi¤i bir mitingde yapt›¤› konuflma üzerine,
‹stanbul DGM’de aç›lan davada 10 ay hapis cezas›na
mahkum olan Ya¤murdereli hakk›ndaki karar Yarg›tay
taraf›ndan 26 Haziran 1997 tarihinde onaylanm›flt›.
Eflber Ya¤murdereli 1978 y›l›nda TCY’nin 146/1.
maddesi uyar›nca “Türkiye Cumhuriyeti’ni y›kmaya
kalk›flt›¤›” iddias›yla ömür boyu hapis cezas›na6

mahkum olmufl ve 12 Nisan 1991 tarihinde TMY’de
yap›lan de¤ifliklikle serbest b›rak›lm›flt›. Samsun A¤›r
Ceza Mahkemesi’nin Eflber Ya¤murdereli hakk›ndaki
“flartl› tahliye” karar›, “flartl› tahliye süresi içinde
baflka bir suçtan mahkum oldu¤u için” bozulmufltu.
Eflber Ya¤murdereli, bunun üzerine 21 Ekim 1997
tarihinde tutuklanm›flt›. Tutuklanmas› yurt içinde ve
d›fl›nda tepkilere neden olan Eflber Ya¤murdereli’nin
cezas›, 9 Kas›m 1997 tarihinde “sa¤l›k durumu”
gerekçe gösterilerek bir y›l süreyle ertelendi. Erteleme
karar› “koroner kalp hastal›¤›, kronik bronflit hastal›¤›
ve tam körlük nedeniyle vücudun ifl görme gücünü
yüzde 100 oran›nda kaybetmesi” gerekçesiyle al›nd›.
Eflber Ya¤murdereli, serbest b›rak›ld›ktan sonra, özel
aff› kabul etmeyece¤ini vurgulam›fl ve sa¤l›k raporu
almay› reddetmiflti. Bunun üzerine erteleme karar›
Çank›r› Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan kald›r›lm›fl ve
Ya¤murdereli 1 Haziran 1998 tarihinde yeniden
cezaevine girmiflti.

Eren Keskin

‹HD ‹stanbul fiube Baflkan› Eren Keskin hakk›nda,
kapanan 2000’de Yeni Gündem gazetesinde 10 Ocak
günü yay›nlanan “Size de Bu Yak›fl›r” bafll›kl› yaz›da
“orduya hakaret etti¤i” iddias›yla dava aç›ld›. Beyo¤lu
2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Eren
Keskin ve gazetenin Yaz›iflleri Müdürü Erdal Tafl’›n,
YNK-PKK çat›flmas›n›n sona erdirilmesi amac›yla
giriflimlerde bulunmak için “Bar›fl Anneleri Giriflimi”
ad›na Kuzey Irak’a giden befl kifliye Türkiye’ye
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dönüfllerinde iflkence yap›ld›¤›na iliflkin haber
nedeniyle, TCY’nin 159. maddesi uyar›nca hapis
cezas› isteniyor. 

Eren Keskin hakk›nda, Yeni Ayd›nl›k dergisinde
yay›nlanan “Genelkurmay’› Alman Bakana flikayet
ettik” bafll›kl› ropörtajda “Orduya hakaret edildi¤i”
iddias›yla aç›lan dava ise 9 Kas›m günü bafllad›.
Davada, Eren Keskin, Yeni Ayd›nl›k dergisi Yaz›iflleri
Müdürü Gültekin Kaya ve ropörtaj› yapan muhabir
U¤ur Y›ld›r›m’›n TCY’nin 159. maddesi uyar›nca hapis
cezas›na çarpt›r›lmalar› isteniyor.

Eren Keskin, Vahit Genç, Mustafa Aytafl, Do¤an
Erbafl, Kamil Tekin Sürek, Celal Befliktepe, ‹brahim
Kudifl

‹HD ‹stanbul fiube Baflkan› Eren Keskin, HADEP
‹stanbul ‹l Örgütü Baflkan› Do¤an Erbafl, ÖDP ‹stanbul
‹l Baflkan› Vahit Genç, DBP ‹stanbul ‹l Baflkan›
Mustafa Aytafl, EMEP ‹stanbul ‹l Baflkan› Kamil Tekin
Sürek, TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Celal Befliktepe
ve KESK yöneticisi ‹brahim Kudifl hakk›nda 19 Aral›k
cezaevi operasyonuna kat›lan askerler hakk›nda
yapt›klar› suç duyurusunda “güvenlik görevlilerine
hakaret ettikleri” iddias›yla aç›lan dava, 15 Kas›m
günü ‹stanbul 3. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yap›lan
duruflmada beraatle sonuçland›. 

Ahmet Altan 

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin (A‹HM), ‹stanbul
DGM’de yarg›lanarak hapse mahkûm olan yazar
Ahmet Altan’a “uzlaflma” yoluna giderek 30 bin frank
tazminat ödeme önerisi Türkiye taraf›ndan kabul
edildi. Altan,1995 y›l›nda “Atakürt” adl› yaz›s›
nedeniyle TCY’nin 312. maddesi uyar›nca 1.5 y›l
hapse mahkum olmufl; karar›n Yarg›tay’da da
onaylanmas›ndan sonra A‹HM’e baflvurmufltu.

Ahmet Altan’›n çeflitli tarihlerde Aktüel dergisinde
yay›nlanan alt› yaz›s› nedeniyle, kendisi ve Aktüel
dergisi Yaz›iflleri Müdürü Murat Tunal› hakk›nda
aç›lan davalar›n durumu flöyle:

“Bir Sabah Korkmak” bafll›kl› yaz›da “orduya hakaret
edildi¤i” iddias›yla aç›lan dava 2 fiubat günü ‹stanbul
2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada
beraatle sonuçland›.

“Siyasal Zina ve Cinayet” bafll›kl› yaz›s› nedeniyle
aç›lan dava, 4 Aral›k günü sonuçland›. Bak›rköy 2.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada,
“hükümete ve güvenlik güçlerine hakaret” iddias›yla
yarg›lanan Altan ve Tunal› hakk›nda beraat karar›
verildi.

Aktüel dergisinin 9-15 Kas›m 2000 tarihli say›s›nda
yay›nlanan “Bu Generalleri Yarg›lay›n, Bu Yazarlar›
Aç›klay›n” ve 14-20 Aral›k 2000 tarihli say›s›nda
yay›nlanan “Türkiye’nin Bütün Generalleri
K›fllalar›n›za Dönün”, 22 fiubat 2001 tarihli say›s›nda

yay›nlanan “Oralarda Geceler”, 22-28 Temmuz 2000
tarihli say›s›nda yay›nlanan “Sar›kam›fl’tan Akdeniz’e”
bafll›kl› yaz›larda “orduya hakaret” edildi¤i iddias›yla,
Altan ve Tunal› hakk›nda aç›lan dört ayr› dava 2001
y›l› içinde karara ba¤lanamad›. ‹stanbul 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde görülen davalar›n bir sonraki
duruflmalar› 15 fiubat 2002 tarihinde yap›lacak.

Fikret Baflkaya

Yarg›tay 9. Ceza Dairesi, Özgür Bak›fl gazetesinde 1
Haziran 1999 tarihinde yay›nlanan “Tarihi Dava m›?”
bafll›kl› yaz›s›nda “Bas›n yoluyla bölücülük
propagandas› yap›ld›¤›” gerekçesiyle Doç. Dr. Fikret
Baflkaya, gazetenin sahibi Halis Do¤an ve Yaz›iflleri
Müdürü Hasan Deniz’e verilen cezalar›, 26 Ocak
günü onad›. ‹stanbul DGM’de 13 Haziran 2000
tarihinde sonuçlanan davada, Doç. Dr. Baflkaya’ya 1
y›l 4 ay hapis ve 1 milyar 66 milyon 666 bin 666 lira,
Do¤an’a 1 milyar 824 milyon 120 bin lira, Deniz’e de
960 milyon lira a¤›r para cezas› verilmiflti. Fikret
Baflkaya cezas›n›n infaz› için 29 Haziran günü Kalecik
Cezaevi’ne girdi.

Doç. Dr. Fikret Baflkaya hakk›nda F›rat’ta Yaflam
gazetesinin 12-19 Mart tarihli say›s›nda yay›nlanan
“Apolitizasyonun yeni arac›: Sivil Toplum” bafll›kl›
röportajda “halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik etti¤i”
iddias›yla baflka bir dava daha aç›ld›. Ankara DGM’de
görülen davada Baflkaya, F›rat’ta Yaflam gazetesi
muhabiri Mehmet Boncuk ve Yaz›iflleri Müdürü Halil
fiahin ile birlikte TCY’nin 312. maddesi uyar›nca
yarg›lan›yor. 

Gözalt›nda Cinsel Taciz ve Tecavüze Hay›r Kurultay›
Davas›

‹stanbul’da 10-11 Haziran 2000 tarihinde düzenlenen
“Gözalt›nda Cinsel Taciz ve Tecavüze Hay›r
Kurultay›”nda yapt›klar› konuflmalarda “güvenlik
güçlerine hakaret ettikleri” ileri sürülen 18’i kad›n 19
san›k hakk›nda aç›lan dava 2001 y›l›nda
sonuçlanmad›. Beyo¤lu 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
görülen davada san›klar 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 (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 hakk›nda TCY’nin 159. maddesi
uyar›nca hapis cezas› isteniyor. Davan›n bir sonraki
duruflmas› 5 fiubat 2002 tarihinde yap›lacak.

Yusuf Akbulut - Diyarbak›r Süryani Meryem Ana
Kilisesi Papaz›

Amerikan Temsilciler Meclisi Alt Komisyonu’nda
görüflülen Ermeni soyk›r›m› iddias›yla ilgili yasa
tasar›s›n› destekleyici aç›klamalar yaparak “halk› din,
›rk, mezhep ve bölge farkl›l›¤› gözeterek kin ve
düflmanl›¤a tahrik etti¤i” gerekçesiyle Diyarbak›r
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Süryani Meryem Ana Kilisesi Papaz› Yusuf Akbulut
hakk›nda, “halk› kin ve düflmanl›¤a k›flk›rtt›¤›”
iddias›yla 1 y›ldan 3 y›la kadar hapis cezas› istemiyle
aç›lan dava, 5 Nisan günü Diyarbak›r DGM’de
yap›lan duruflmada beraatle sonuçland›. DGM, 19
Nisan günü aç›klad›¤› gerekçeli karar›nda Akbulut’un
ifadelerinin Anayasan›n 24 ve 25. maddelerinde
güvence alt›na al›nan “Kiflinin düflünce ve kanaatlerini
aç›klama hakk›” kapsam›nda de¤erlendirilmesi
gerekti¤ini vurgulad›. 

Davada, Akbulut hakk›nda, Ermeni soyk›r›m› ile ilgili
yasa tasar›s›na at›fta bulunarak, “O dönemde sadece
Ermenilerin de¤il, Hristiyan olduklar› gerekçesiyle
Süryanilerin de soyk›r›ma u¤rad›klar›” fleklindeki
sözleri nedeniyle TCY’nin 312/2 ve 3. maddeleri
uyar›nca 1 y›ldan 3 y›la kadar hapis cezas›
isteniyordu.

Hasan Celal Güzel 

YDP eski Genel Baflkan› Hasan Celal Güzel hakk›nda
Kayseri Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan, “Türkiye
Demokrasinin Neresinde?” konulu konferansta yapt›¤›
konuflmada, “Türkiye Cumhuriyeti’ne,
Cumhurbaflkan›’na ve orduya hakaret etti¤i” iddias›yla
aç›lan dava, 16 Ocak günü yap›lan duruflmada, fiartla
Sal›verme Yasas›” uyar›nca ertelendi. 

Güzel hakk›nda, Ayafl Cezaevi’nden 10 May›s 2000
tarihinde tahliye olurken yapt›¤› konuflmada, “yarg›ya
hakaret etti¤i” gerekçesiyle aç›lan dava 2001 y›l›nda
karara ba¤lanamad›. Ankara Cumhuriyet Savc›l›¤›
taraf›ndan haz›rlanan iddianamede, Güzel’in “Hakk›,
hukuku, milletin de¤erlerini, inançlar›n›, savundu¤um
için zorbalar taraf›ndan cezaevine yat›r›ld›m. Cunta
yönetiminin siyasilefltirdi¤i hukukun neticesinde, bir
avuç siyasallaflm›fl kiflinin yanl›fl ve tarafl› karar›yla
hakk›, hukuku savundu¤um halde 5 ay haks›z yere
burada kald›m... Bu devleti her türlü kuruluflu ile en
iyi ben tan›yorum. Tan›d›kça zorba devletten hukukun
üstünlü¤üne geçmenin gere¤ini daha iyi fark ettim...”
dedi¤i iddia ediliyor. Ankara 6. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde görülen davada, Hasan Celal
Güzel’in TCY’nin 159/1. maddesi uyar›nca, 1 y›ldan 6
y›la kadar a¤›r hapis cezas›na mahkum edilmesi
isteniyor. Davan›n bir sonraki duruflmas› 2002 y›l›
fiubat ay›nda yap›lacak. 

Dino Frisullo

Diyarbak›r’daki 1998 Newroz kutlamalar› nedeniyle
yarg›lanan ‹talyan gazeteci Dino Frisullo’nun davas›,
Diyarbak›r DGM’de 17 Ocak günü yap›lan
duruflmada, fiartla Sal›verme Yasas› uyar›nca üç y›l
süreyle ertelendi. Frisullo, Diyarbak›r DGM taraf›ndan
“Halk›, ›rk ve bölge farkl›l›¤› gözeterek, kin ve
düflmanl›¤a tahrik etti¤i” gerekçesiyle 1 y›l hapis
cezas›na mahkum edilmifl; ancak, karar 1999 y›l›
Haziran ay›nda Yarg›tay taraf›ndan bozulmufltu.
Davada, Dino Frisullo ile birlikte yarg›lanan fieyh

Mehmet Baflkurt, Ferdi Ayd›n, Mansur Ifl›k ve Naif
Demirci adl› kifliler daha önce beraat etmifllerdi. 

Mehmet Y›ld›r›m – ‹TO Baflkan›

‹stanbul Ticaret Odas› (‹TO) Baflkan› Mehmet Y›ld›r›m
hakk›nda, “18 Aral›k 2000 tarihinde düzenlenen ‹TO
Meclis Toplant›s›’nda yapt›¤› konuflmada “Milli
Güvenlik Kurulu’na (MGK), hakaret etti¤i”
gerekçesiyle, ‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan
3 ay ile 1 y›l 6 ay aras›nda hapis cezas› istemiyle dava
aç›ld›. ‹ddianamede, Y›ld›r›m’›n “Türkiye’nin Milli
Güvenlik Kurulu var. Böyle eften püften ifllerle
u¤raflaca¤›na, Türkiye gidiyor, ekonomisi gidiyor
kardeflim. Bunlarla u¤rafl›n, yani her yere burnunu
sokuyor. Tamam gelsin buraya da soksun burnunu.
Desin ki ‘Arkadafl siz beceremediniz. Siz flöyle
parlementoda durun. Biz bu ifli beceren 15-20 bakan
olufltural›m’. Bu ülkenin buna ihtiyac› var” dedi¤i
belirtildi. 31 Ekim günü ‹stanbul 12. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde sonuçlanan davada, mahkeme
Y›ld›r›m’a önce 1 y›l hapis cezas› verdi. Ceza daha
sonra 456 milyon 300 bin lira para cezas›na
çevrilerek ertelendi. 

‹lyas Salman

Sinema sanatç›s› ‹lyas Salman’›n 1999 y›l›nda Manisa-
Alaflehir’de düzenlenen bir halk flöleninde yapt›¤›
konuflmada, “orduya hakaret etti¤i” gerekçesiyle
TCY’nin 159. maddesi uyar›nca 1 y›ldan 6 y›la kadar
a¤›r hapis cezas› istemiyle aç›lan dava nedeniyle 7
fiubat günü Kad›köy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
talimatla ifadesi al›nd›. Dava, Alaflehir’de sürüyor.

‹lyas Salman hakk›nda, Mart ay›nda Gebze’de Bilim
Kültür ve Araflt›rma Vakf› taraf›ndan düzenlenen bir
konferansta yapt›¤› konuflmada “TBMM, 550 inekli
ah›r” dedi¤i için Kad›köy 1. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde dava aç›ld›. Salman’›n TCY’nin 159.
maddesine muhalefetten yarg›land›¤› davan›n
duruflmas› 18 fiubat 2002 tarihine ertelendi.

Abdurrahman Dilipak

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak hakk›nda, 26-27
Nisan günleri Akit gazetesinde yay›nlanan “Devletin
Dini, Milletin Dini, Allah’›n Dini” ve “Bir Baflkad›r
Benim Memleketim” bafll›kl› yaz›lar›nda “halk› kin ve
düflmanl›¤a tahrik etti¤i” iddias›yla TCY’nin 312.
maddesi uyar›nca ‹stanbul DGM’de; 1 Temmuz günü
Akit gazetesinde yay›nlanan “Olaca¤› Buydu” bafll›kl›
yaz›da “orduya hakaret etti¤i” iddias›yla TCY’nin 159.
maddesi uyar›nca Bak›rköy 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde; yine Akit gazetesinde yay›nlanan ve
fiiflli Terakki Vakf› ile bir gazete aras›ndaki flaibeli
ç›kar iliflkisini konu alan “Tarikat ve Siyaset” bafll›kl›
yaz›s›nda TCY’nin 482. maddesine muhalefet etti¤i
iddias›yla ‹stanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dört
ayr› dava aç›ld›. Davalar›n tümü TCY’de yap›lacak
uyum yasalar›n›n beklenmesi amac›yla 2002 y›l›na
ertelendi.
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Abdurrahman Dilipak hakk›nda, ikisi ‹stanbul
DGM’de, ikisi asliye ceza mahkemelerinde, bir tanesi
de Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde aç›lan yedi
ayr› dava da 2001 y›l›nda sonuçlanmad›. Dilipak’›n
2001 y›l›nda devam eden davalar› flunlar: 

23-29 Haziran 2000 tarihli Cuma dergisinde
yay›nlanan “Kur’an Kurslar›” bafll›kl› yaz› ( ‹ddia:
TCY’nin 312. maddesine muhalefet),

1999 y›l›nda Akit gazetesinde yay›nlanan “Baflbakan’a
Aç›k Mektup1 bafll›kl› yaz› (‹ddia: TCY’nin 312.
maddesine muhalefet),

1998 y›l›nda Akit gazetesinde yay›nlanan ve 11 Ekim
1998 tarihinde düzenlenen ‹nanca Sayg›, Düflünceye
Özgürlük” eylemini destekleyen yaz›lar› (‹ddia:
TCY’nin 312. maddesine muhalefet)

1 Mart 2001 tarihinde Akit gazetesinde yay›nlanan
“28 fiubat Sivil Savunma Günü bafll›kl› yaz› (‹ddia:
TCY’nin 159. ve 312. maddelerine, Bas›n Yasas›’n›n
16. maddesine muhalefet)

22 Haziran 1999 tarihinde Atatürk ile ilgili olarak
Kanal D adl› televizyon kanal›nda yay›nlanan
programda yapt›¤› konuflma (‹ddia; Atatürk’ün manevi
flahsiyetine hakaret)

2000 y›l›nda Akit gazetesinde yay›nlanan ve eski
Deniz Kuvvetleri Komutanlar›’ndan Güven Erkaya’n›n›
ölümünün ard›ndan yazd›¤› bir yaz› (‹ddia: TCY’nin
“bir kimsenini fleref, onur ve haysiyetine hakaret
etme” fiilini düzenleyen 482. maddesine muhalefet)

Emine fienliko¤lu

“Ben Kimin Kurban›y›m” adl› kitapta “halk› kin ve
düflmanl›¤a tahrik ettikleri” iddias›yla gazeteci-yazar
Emine fienliko¤lu ve efli yay›nc› Recep Özkan
hakk›nda aç›lan dava 28 Mart günü sonuçland›
‹stanbul DGM, fienliko¤lu ve Özkan’›n “delil
yetersizli¤inden beraatine” karar verdi. Davada,
fienliko¤lu ve Recep Özkan hakk›nda 6 y›l hapis
cezas› isteniyordu.

Emine fienliko¤lu’nun “Biz Bu Vatan›n Nesi
Oluyoruz?” adl› kitab›nda “halk› kin ve düflmanl›¤a
tahrik etti¤i” iddias›yla yarg›lanmas›na 27 Nisan günü
‹stanbul DGM’de devam edildi. Dava, 16 Kas›m günü
yap›lan duruflmada TCY’de yap›lacak uyum yasalar›n›
beklenmesi amac›yla 15 fiubat 2002 tarihine
ertelendi. Davada, fienliko¤lu hakk›nda TCY’nin 312.
maddesi uyar›nca 1 y›ldan 3 y›la kadar hapis cezas›
isteniyor.

Emine fienliko¤lu hakk›nda 15 May›s 2000 tarihinde
Manavgat’ta (Antalya) yay›n yapan Klas TV’de
kat›ld›¤› bir programda yapt›¤› konuflmada “halk›, kin
ve düflmanl›¤a tahrik etti¤i” iddias›yla aç›lan dava 24
May›s günü sonuçland›. ‹zmir DGM’de yap›lan karar
duruflmas›nda Emine fienliko¤lu, TCY’nin 312.
maddesi uyar›nca, 1 y›l 8 ay hapis, 152 milyon 100
bin lira a¤›r para cezas›na mahkum edildi. Ancak ayn›

konuflmadan ötürü Kas›m ay›nda fienliko¤lu hakk›nda
baflka bir dava daha aç›ld›. Antalya Cumhuriyet
Savc›l›¤› taraf›ndan haz›rlanan iddianamede,
konuflmas›nda “90 bin tane 28 fiubat da olsa, bizi
Allah’tan koparamazs›n›z. ‹nançlar›m›zdan asla taviz
vermeyece¤iz. Baflörtülü ö¤renciler üniversite
kap›lar›ndan içeri al›nm›yor. Devlet bize niye üvey
evlat muamelesi yap›yor?” diyen Emine
fienliko¤lu’nun “Cumhuriyete ve hükümete hakaret
etti¤i” iddias›yla TCY’nin 159. maddesi uyar›nca hapis
cezas›na mahkum edilmesi istendi.

Hasan Mezarc›

Kapat›lan Refah Partisi eski milletvekili Hasan
Mezarc›, yaklafl›k üç y›ld›r yaflad›¤› Almanya’dan 9
Nisan günü Türkiye’ye döndü. ‹psala S›n›r Kap›s›’nda
gözalt›na al›nan Mezarc›, milletvekilli¤i döneminde
yapt›¤› baz› konuflmalar nedeniyle 10 Nisan günü
tutuklanarak Band›rma Cezaevi’ne konuldu. Hasan
Mezarc›, 16 Temmuz 2000 tarihinde “Orduya ve
Atatürk’e hakaret etti¤i” iddias›yla Elbistan A¤›r Ceza
Mahkemesi taraf›ndan 2 y›l 6 ay hapis cezas›na
mahkum edilmiflti. 30 Aral›k 2000 tarihinde ise
Trabzon A¤›r Ceza Mahkemesi, Hasan Mezarc›
hakk›nda g›yabi tutuklama karar› vermiflti. Hasan
Mezarc›, söz konusu davalar fiartla Sal›verme Yasas›
uyar›nca ertelendi¤i için 15 May›s günü tahliye edildi. 

Hasan Mezarc› hakk›nda, “devletin askeri kuvvetlerini
ve adliyenin manevi flahsiyetini tahkir ve tezyif etti¤i”
gerekçesiyle aç›lan dava, 15 Ocak günü yap›lan
duruflmada fiartla Sal›verme Yasas› uyar›nca ertelendi.
Mezarc›, Ankara 6. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülen
davada TCY’nin 159/1 uyar›nca 2 y›ldan 12 y›la kadar
a¤›r hapis cezas› istemiyle yarg›lan›yordu. Mezarc›, 5
y›l içinde suç ifllerse dava yeniden ele al›nacak.

Mezarc› hakk›nda, “hükümete, cumhurbaflkan›na ve
güvenlik güçlerine hakaret etti¤i” gerekçesiyle Ankara
2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde aç›lan dava 28 Aral›k
2001 günü yap›lan duruflmada fiartla Sal›verme Yasas›
uyar›nca ertelendi.

Hasan Mezarc›’n›n “vesayet alt›na al›nmas›” istemi ile
Ankara 16. Sulh Ceza Mahkemesi’nde aç›lan dava,
mahkemenin görevsizlik karar› vermesi üzerine
‹stanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülmeye
bafllad›. Bu mahkeme de görevsizlik karar› vererek
dosyay› Ümraniye Sulh Hukuk.Mahkemesi’ne
gönderdi. Dava halen devam ediyor.

Melih Ero¤lu, Mehmet Da¤do¤an ve Muhammet
Akbaba - Arkadafl Radyo

Çukurova’da yay›n yapan Arkadafl Radyo yöneticileri
Melih Ero¤lu, Mehmet Da¤do¤an ve Muhammet
Akbaba hakk›nda, “halk› ›rk, mezhep ve bölge
farkl›l›¤› gözeterek kin ve düflmanl›¤a tahrik ettikleri”
ve “bölücülük propagandas› yapt›klar›” iddias›yla
TCY’nin 312. maddesi ile TMY’nin 8. maddesi
uyar›nca aç›lan dava 16 Temmuz günü Adana
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DGM’de yap›lan duruflmada beraatle sonuçland›.
Davada Ero¤lu, Da¤do¤an ve Akbaba “radyoda 11 ve
12 Aral›k 2000 ve 3 Ocak 2001 tarihlerinde Grup
Yorum’un Cemo adl› parças›n› yay›nlad›klar›”, “radyo
yay›nlar›n›n RTÜK taraf›ndan durdurulmas›na karfl›l›k
protesto mitingi düzenledikleri” ve “mitingde RTÜK’ü
küçük düflürücü bas›n bildirisi okuduklar› ve üzerinde
‘F Tipine girmeyece¤iz’ yaz›l› dövizleri kulland›klar›”
gerekçesiyle yarg›lan›yorlard›. 

Adnan Yüce –Radyo ‹maj

Ankara’da yay›n yapan Radyo ‹maj’›n sahibi Adnan
Yüce hakk›nda, radyoda 9 Aral›k 2000 tarihinde
yay›nlanan F tipi cezaevlerine iliflkin bir programda
“yasad›fl› örgüte yard›m yatakl›k edildi¤i” iddias›yla
TCY’nin 169. maddesi uyar›nca dava aç›ld›. Dava
Ankara DGM’de devam ediyor.

Vedat Zencir

Vicdani redci Vedat Zencir’in, TCY’nin 159. maddesi
uyar›nca “Türklü¤e, cumhuriyete, meclise, askeri
kuvvetlere, polise, ve yarg›ya hakaret etti¤i” iddias›yla
‹zmir A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yarg›land›¤› dava,
Bas›n Yoluyla ‹fllenmifl Suçlar›n Ertelenmesine Dair
Yasa uyar›nca” 3 y›l süreyle ertelendi. Dava daha
önce beraatle sonuçlam›fl ancak, karar Yarg›tay
taraf›ndan bozulmufltu. Karar, 22 May›s günü Resmi
Gazete’de yay›mland›.

Vedat Zencir, 1 Aral›k 1997 tarihinde bir bas›n
aç›klamas› yaparak vicdani reddini aç›klam›fl ve
kendisi hakk›nda DGM’ye suç duyurusunda
bulunmufltu. Bunun üzerine Zencir hakk›nda, ‹zmir
DGM Savc›l›¤› TMY’nin 8 ve TCY’nin 312 maddeleri,
Genel Kurmay Askeri Savc›l›¤› TCY’nin 155. maddesi,
‹zmir Cumhuriyet Savc›l›¤› da TCY’nin 159. maddesi
uyar›nca dava açm›flt›. Zencir, DGM’de görülen
davadan beraat etmiflti.

Fehmi Koru

Yeni fiafak gazetesi köfle yazar› Fehmi Koru hakk›nda,
13 Ekim 1999 tarihinde Kanal 7’de yay›nlanan bir
haber program›nda yapt›¤› bir konuflmada “halk› kin
ve düflmanl›¤a tahrik etti¤i” iddias›yla ‹stanbu
DGM’de aç›lan dava 2001 y›l› içinde karar
ba¤lanamad›. Davada Koru’nun, “baflörtüsü nedeniyle
okula al›nmayan Marmara Üniversitesi ö¤rencisi bir
k›z›n 17 A¤ustos depremini an›msatan ‘7,4 yetmedi
mi?’ yaz›l› pankart›na iliflkin yorumu nedeniyle
TCY’nin 312. maddesi uyar›nca 4 y›l 6 aya kadar
hapis cezas›na mahkum edilmesi isteniyor. Davan›n
bir sonraki duruflmas› 5 Mart 2002 tarihinde
yap›lacak. 

Sacit Kayasu

Yarg›tay 9. Ceza Dairesi, 12 Eylül askeri darbesinin
lideri Kenan Evren hakk›nda ölüm cezas› istemiyle
dava açt›¤› için görevinden uzaklaflt›r›lan eski Adana
Cumhuriyet Savc›s› Sacit Kayasu’ya7 , 4 Nisan günü

“görevini kötüye kulland›¤› gerekçesiyle” 1 y›l hapis
ve 3 ay memuriyetten men cezas› verdi. Hapis cezas›
daha sonra, 988 milyon lira para cezas›na çevrildi. 9.
Ceza Dairesi, para ve memuriyetten men cezalar›n›
erteledi. Kayasu hakk›nda, Evren hakk›ndaki
iddianamesinde “orduya hakaret etti¤i” suçlamas›ndan
ise beraat karar› verildi. Kayasu’ya, “görevini kötüye
kulland›¤›” gerekçesiyle verilen para cezas› 15 May›s
günü Yarg›tay Ceza Genel Kurulu taraf›ndan onand›.
Yarg›tay Ceza Genel Kurulu, “orduya hakaret etti¤i”
suçlamas›ndan verilen beraat karar›n› bozdu. Bunun
üzerine dava tekrar Yarg›tay 9. Ceza Dairesi’nde
görüflüldü ve Yarg›tay 9. Ceza Dairesi, ilk karar›nda
direnerek 26 Eylül günü Kayasu hakk›nda ikinci kez
beraat karar› verdi. Yarg›tay Ceza Genel Kurulu, 24
Ekim günü beraat karar›n› tekrar bozdu.

Noyan Özkan  

‹zmir Barosu Baflkan› Noyan Özkan ve Milliyet
gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Eren Güvener hakk›nda,
Noyan Özkan’›n 2000 y›l› Haziran ay›nda Milliyet
gazetesinin Ege ilavesinde yay›nlanan ve “Ege
Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Ö¤retim
Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Y›ld›ran’a verilen hapis
cezas›n› elefltiren yaz›s›”nda “sürmekte olan bir
davaya iliflkin yorum yaparak Bas›n Yasas›’n›n 30.
maddesine ayk›r› davrand›klar›” gerekçesiyle aç›lan
dava 29 Haziran günü sonuçland›. ‹zmir 2. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada, Noyan
Özkan ve Eren Güvener’e, 1 ay hapis ve 91 milyon
260’ar milyon lira para cezas› verildi. Özkan’›n cezas›
para cezas›na çevrilerek ertelendi. Güvener’in cezas›
ise para cezas›na çevrildi ancak ertelenmedi.

Erol Özkoray-‹dea Politika

‹dea Politika dergisinin Genel Yay›n Yönetmeni Erol
Özkoray hakk›nda, derginin Güz 2001 tarihli
say›s›nda yay›nlanan “Sürekli Darbe ve Türk Usulü
Totalitarizm”, “Türkiye’nin iflas›: Pandemonium” ve
“Oligarflik Kare: Türkiye’nin Can› Fena Halde
S›k›l›yor” bafll›kl› yaz›larda “Cumhuriyete ve orduya
hakaret edildi¤i” iddias›yla ‹stanbul 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde iki ayr› dava aç›ld›. 

Özkoray, “Sürekli Darbe ve Türk Usulü Totalitarizm”
bafll›kl› yaz› nedeniyle aç›lan davan›n 9 Kas›m günü
yap›lan ilk duruflmas›nda, davan›n Genelkurmay’›n
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7 Dönemin Adana Cumhuriyet Savc›s› Sacit Kayasu 2000 y›l› Mart
ay›nda , 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 açm›fl; bunun üzerine önce Hakimler ve
Savc›lar Yüksek Kurulu (HSYK) taraf›ndan k›nanm›fl, daha sonra, 22
Nisan 2000 tarihinde, ise ayn› sebeple görevinden uzaklaflt›r›lm›flt›.
Kayasu’nun, Kenan Evren hakk›nda haz›rlad›¤› iddianamenin
takipsizlikle sonuçlanmas› üzerine Tarsus A¤›r Ceza Mahkemesi’ne
yapt›¤› itiraz dilekçesi de reddedilmifl ve mahkeme Anayasan›n geçici
15. maddesi uyar›nca Evren hakk›nda dava aç›lamayaca¤›na karar
vermiflti. 



istemiyle aç›ld›¤›n› belirterek, “AB kap›s›nda bekleyen
ülkenin silahl› kuvvetleri hala düflünce özgürlü¤ünü
ve bas›n hürriyetini hiçe sayarak, adli makamlara
flikayette bulunabiliyor” dedi. Davada, Özkoray
hakk›nda TCY’nin 159. maddesi uyar›nca 18 y›la
kadar hapis cezas› isteniyor.

“Türkiye’nin iflas›: Pandemonium” ve “Oligarflik kare:
Türkiye’nin can› fena halde s›k›l›yor” bafll›kl› yaz›lar
nedeniyle aç›lan ikinci davan›n iddianamesinde,
yaz›larda yer alan “Ülkenin iflas›n›n gerçek nedeni
bugüne kadar yaflad›¤›m›z 4 askeri darbe, toplumun
60’l› y›llardan beri cendereye al›nmas›, totaliter izler
tafl›yan siyasi sistem, otoriter yan› gitgide güçlenen
yasakç›-buyrukçu devlet yap›s› ve rejimin askerlerin
velayeti alt›nda olmas›d›r (...) Demokrasiye
geçilmesini önleyen iki engel var: Ordu ve bas›n.
Tahakkümü asker-sivil bürokratlar-siyasiler-ifladamlar›-
tekelci bas›n oluflturuyor. ‹flas›n sorumlusu bu
oligarflik karedir”, fleklindeki ifadelerin “cumhuriyete
ve orduya hakaret” niteli¤i tafl›d›¤› iddia edilerek
Özkoray hakk›nda 12 y›la kadar hapis cezas› istendi. 

‹dea Politika dergisine ve Erol Özkoray’a yönelik
bask›lara 13 Kas›m 2001 tarihinde yay›nlanan AB
‹lerleme Raporu’nda da yer verilerek Türkiye’nin bas›n
özgürlükleri konusundaki tavr› k›nand›. 3-4 Aral›k
günleri Ankara’da görüflmelerde bulunan Avrupa
Konseyi ‹nsan Haklar› Komiseri Alvaro Gil-Robles,
‹dea Politika ve Erol Özkoray hakk›nda Adalet Bakan›
ve ‹nsan Haklar›ndan Sorumlu Devlet Bakan›na soru
yöneltti. Ayr›ca S›n›r Tan›mayan Gazeteciler (RSF) da
söz konusu bask›lar› k›nayan bir aç›klama yapt›. 

Adnan Özdemir – Sun TV

Mersin’de yerel yay›n yapan Sun TV’nin eski Haber
Müdürü Adnan Özdemir hakk›nda “F tipi cezaevleri
ve ölüm oruçlar› konusunun ele al›nd›¤› bir program”
nedeniyle aç›lan dava 28 May›s günü Mersin 1. Sulh
Ceza Mahkemesi’nde sonuçland›. Mahkeme
Özdemir’i, “ölüm oruçlar› konusunda haber yasa¤›na
uymad›¤›” gerekçesiyle, TCY’nin 526/1. maddesi
uyar›nca 3 ay hapis ve 35 milyon 591 bin lira para
cezas›na mahkum etti. Hapis cezas› daha sonra 2
milyon 372 bin 760 lira para cezas›na çevrildi. Sun
TV’den program›n yay›nland›¤› tarihten önce
ayr›ld›¤›n› belirten Özdemir, davan›n kendisine
bildirilmedi¤ini ve hiçbir yerde ifade vermedi¤ini
anlatt›. Cezaya iliflkin tebligat ayr›ld›¤› ifl yerine
yap›ld›¤› için Adnan Özdemir, karar› temyiz etmesi
için gereken 7 günlük süreyi geçirdi. 

fiennur Yurtsever, Salih Aslan, Mehmet R. Tiryaki,
Sibel Özbudun, Handan Ça¤layan - Bilim ve Siyaset
Dergisi

Bilim ve Siyaset dergisinin 2000 y›l› Kas›m ay›nda
yay›nlanan “Göç” konulu ilk say›s›nda yer alan
“Yerinden Edilenlerin Psikolojisi”, “Vatandan
Vatans›zl›¤a Göç”, “Osmanl›’dan Bugüne Zorunlu

Göç”, “Ad› Konulmayan Ola¤anüstü Hal (Tan›kl›klar-
Geçmiflin ve Gelece¤in Sesi)” ve Göç Edenler Sosyal
Yard›mlaflma ve Kültür Derne¤i’nin (GÖÇ-DER)
“Zorunlu Göç Çözüm Önerileri” bafll›kl› yaz›larda
“bölücülük propagandas› yap›ld›¤› ve halk›n
düflmanl›¤a k›flk›rt›ld›¤›” iddias›yla derginin Yaz›iflleri
Müdürü fiennur Yurtsever ve yazarlar Salih Aslan,
Mehmet R. Tiryaki, Sibel Özbudun, Handan Ça¤layan
hakk›nda ‹stanbul DGM Savc›l›¤› taraf›ndan dava
aç›ld›. ‹ddianamede fiennur Yurtsever hakk›nda
TCY’nin 312/2, TMY’nin 8/1-2; di¤er san›klar
hakk›nda ise TCY’nin 169, Terörle Mücadele
Yasas›n›n 8/1-2 maddeleri esas›na göre hapis cezas›
isteniyor. Davan›n bir sonraki duruflmas› 21 Mart
2002 tarihinde yap›lacak.

Mehmet Özer

“Ayd›n Sanatç› Giriflimi” üyesi foto¤raf sanatç›s›
Mehmet Özer hakk›nda, cezaevlerindeki ölüm
oruçlar›na dikkat çekmek amac›yla 3 Aral›k 2000
tarihinde yap›lan bas›n aç›klamas› nedeniyle dava
aç›ld›. Davada, Özer’in TCY’nin “yasad›fl› örgüte
yard›m” suçuna iliflkin 169. maddesi uyar›nca
cezaland›r›lmas› isteniyor. Davaya 31 Ocak 2002
tarihinde devam edilecek. 

Özer hakk›nda dava aç›lmas›n› protesto amac›yla
“Ayd›n Sanatç› Giriflimi” üyesi 22 ayd›n ve sanatç› 24
Eylül günü kendileri hakk›nda suç duyurusunda
bulundu. Sanatç›lar hakk›nda Ankara DGM Savc›l›¤›
soruflturma bafllatt›. 

fiükrü Erbafl

Van DGM Savc›l›¤›, flair fiükrü Erbafl hakk›nda “halk›
kin ve düflmanl›¤a tahrik etti¤i” gerekçesiyle dava açt›.
‹ddianamede, “21-25 Haziran günlerinde Hakkari’de
düzenlenen ‘‹stanbul-Hakkari Sanat Köprüsü’
etkinlikleri çerçevesinde Erbafl’›n ‘Bir Gün Ölmeden
Önce’ adl› kitab›ndan okudu¤u fliirlerde “halk› kin ve
düflmanl›¤a tahrik etti¤i gerekçesiyle” TCY’nin 312.
maddesi uyar›nca cezaland›r›lmas› istendi.

Coflkun Ak –Superonline ‹nternet fiirketi

Superonline’nin eski ‹nteraktif Bölümler Koordinatörü
Coflkun Ak hakk›nda, web sitesinin “Forum” adl›
program›na “Bir ‹nsan” takma ad›yla gönderilen bir
mesaj›n kald›r›lmas›n› isteyen Macit Musal adl› kiflinin
flikayeti üzerine “orduya, polise ve adliyeye hakaret
edildi¤i” iddias›yla aç›ld›. Dava, 27 Mart günü
‹stanbul 4. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde sonuçland›.
DGM, Ak’› “159. maddeyi dört kez ihlal etti¤i”
gerekçesiyle 40 ay hapis cezas›na mahkum etti.
Avukat Fikret ‹lkiz yapt›¤› aç›klamada, Ak’›n “yazar›n›
tan›mad›¤›, içeri¤ine kat›lmad›¤›” bir yaz› nedeniyle
yarg›land›¤›n› belirterek “Türkiye’de internette ifllenen
suçlar aç›s›ndan yasal bir düzenleme olmad›¤›n›”
vurgulad›. Fikret ‹lkiz, “Hukukun, ‘kanunsuz suç
olmaz’ ilkesinden hareketle müvekkilim, olmayan bir
yasan›n ve tan›m› yap›lmam›fl bir ‘suç’ fiilinin faili
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olarak yarg›lanm›flt›r.” dedi. Ceza, Yarg›tay 9. Ceza
Dairesi taraf›ndan 14 Kas›m günü karar› “eksik
soruflturma” gerekçesiyle bozuldu. 

Ahmet Zeki Okçuo¤lu – Serbesti dergisi

Avukat Ahmet Zeki Okçuo¤lu, Serbesti dergisinin 3.
say›s›nda yay›nlanan bir yaz›s› nedeniyle ‹stanbul
DGM taraf›ndan 1 y›l 4 ay hapis ve 1 milyar 352
milyon lira para cezas›na mahkum edildi. 18 Haziran
günü sonuçlanan davada, derginin de 30 gün süreyle
kapat›lmas›na karar verildi.

Muammer Ketenço¤lu

Aç›k Radyo’da 7 Ekim 2000 tarihinde yay›nlanan
“Tuna’n›n beri yan›” adl› programda bir Ermeni
türküsü çalarak “halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik etti¤i”
iddias›yla müzisyen Muammer Ketenço¤lu ile
radyonun genel yay›n koordinatörü fierif Erol
hakk›nda aç›lan dava 3 Ekim günü yap›lan duruflmada
beraatle sonuçland›. DGM’deki duruflmada söz alan
Ketenço¤lu, “Programda, Mufl yöresindeki eski Ermeni
türkülerine yer verdim. Müzik, evrensel bir dildir.
Bölücü de¤il, yap›c›d›r” dedi. DGM, suç unsurlar›n›n
oluflmad›¤› gerekçesiyle san›klar›n beraatine karar
verdi.

‹stanbul DGM Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’nca haz›rlanan
iddianamede Ketenço¤lu ve Erol hakk›nda, TCY’nin
312. maddesi uyar›nca 2 ile 6 y›l aras›nda hapis
cezas› isteniyordu.

Mehmet Kutlular

Yarg›tay 8. Ceza Dairesi, ‹slami e¤ilimli Yeni Asya
gazetesinin sahibi Mehmet Kutlular hakk›nda Ankara
DGM taraf›ndan verilen cezay› 16 Ocak günü onad›.
Kutlular, 10 Ekim 1999 tarihinde, Saidi Nursi’nin
ölümünün 39. y›ldönümü nedeniyle Ankara Kocatepe
Camii’nde düzenlenen mevlidin ard›ndan yapt›¤›
aç›klamada “17 A¤ustos 1999 depreminin ilahi bir
ikaz oldu¤u” fleklindeki sözleriyle “Halk› kin ve
düflmanl›¤a k›flk›rtt›¤›” iddias›yla yag›lanm›fl ve 2 y›l 1
gün hapis cezas›na mahkum edilmiflti. Kutlular, “suç
23 Nisan 1999 tarihinden sonra ifllendi¤i” için fiartla
Sal›verme Yasas›’ndan yararlanamad› ve 22 May›s
günü tutuklanarak Metris Cezaevi’ne konuldu.
Mehmet Kutlular, ‹nfaz Yasas› uyar›nca 9 ay 23 gün
cezaevinde kalacak.

Kas›m T›rpanc› -23 fiubat Gazetesi

Ardahan’da yay›nlanan “23 fiubat” gazetesinin sahibi
Kas›m T›rpanc›, 2 May›s günü Ardahan Asliye Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan bir duruflmada, “Cumhuriyet
Savc›s› Gökhan fien’e hakaret etti¤i” iddias›yla
tutukland›. T›rpanc›, 29 May›s günü Ardahan A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada tahliye
edildi. 2 Temmuz günü yap›lan duruflmada ise,
“görevli memura hakaret etti¤i” gerekçesiyle, TCY’nin
266. maddesi uyar›nca 1 y›l 1 bir gün hapis ve 277
milyon lira para cezas›na mahkum edildi. 

Fatih Altayl› - Hürriyet gazetesi 

Hürriyet gazetesi yazar› Fatih Altayl› hakk›nda
“PKK’ye yard›m etti¤i” iddias›yla ‹stanbul DGM
Savc›l›¤› taraf›ndan aç›lan soruflturmada takipsizlik
karar› verildi. Fatih Altayl›’n›n 1996 y›l›nda PKK lideri
Abdullah Öcalan ile yapt›¤› röportaj›n 3 Ekim günü
Star Televizyonu’nunda yay›nlanmas› üzerine, fiehit
Aileleri Yard›mlaflma ve Dayan›flma Derne¤i suç
duyurusunda bulunmufltu. Soruflturma, Altayl›’n›n
Öcalan’a “Say›n baflkan›m, siz Türkiye’nin liderli¤ine
oynuyorsunuz” demesi nedeniyle yürütülmüfltü.

Fatih Altayl›, Kanal D’de yay›nlanan “Teke Tek”
program›nda, “Hizbullah propagandas› yapt›¤›”
iddias›yla Kas›m ay›nda Diyarbak›r DGM’de ifade
verdi. Altayl›, DGM’de, programda konuflan Mehmet
Yasin Aslan’›n verdi¤i ifadeyi kabul etmedi¤ini
bildirdi. Altayl›, “Konuflmalar› içinde suç oluflturacak,
güvenlik kuvvetlerini tahkir edecek k›s›mlar› ay›klad›k.
Kay›ttan bir ay sonra da program› yay›nlad›k. Biz
hiçbir zaman, hiçbir kimsenin eline metin verip
kamera karfl›s›nda okutmad›k. Zaten anlat›lanlar› da
bilmemiz mümkün de¤ildi” dedi.

Mustafa Demir (‹mam)

‹stanbul’da bulunan Mahmutpafla Camii’nin imam›
Mustafa Demir hakk›nda, 6 Nisan günü, kapat›lan
Fazilet Partisi Genel Baflkan› Recai Kutan’›n da
kat›ld›¤› cuma namaz›nda verdi¤i hutbede, ekonomik
krizin “Baflörtüsünün yasaklanmas›ndan ve ibadet
yerlerinin kapat›lmas›ndan kaynakland›¤›” yolundaki
sözleri nedeniyle dava aç›ld›. Mustafa Demir “halk›
düflmanl›¤a k›flk›rtt›¤›” iddias›yla TCY’nin 312.
maddesi uyar›nca ‹stanbul DGM’de yarg›lan›yor. 

Kemal Kamahl› - ‹ran’›n Sesi Radyosu

‹ran’›n Sesi Radyosu’nda 1996-2000 y›llar› aras›nda
sunuculuk yapan Kemal Kamahl› hakk›nda Temmuz
ay› bafllar›nda Erzurum DGM Savc›l›¤› taraf›ndan dava
aç›ld›. TCY’nin “halk› suç ifllemeye k›flk›rtma” suçuna
iliflkin 311. maddesi uyar›nca aç›lan davan›n,
Radyo’nun Türkçe yay›nlar bölümünde ‘Mollan›n
Sesi’ program›n› sunan Kamahl› hakk›nda Türk
Büyükelçili¤i’nin rapor haz›rlamas› üzerine aç›ld›¤›
bildirildi. 

Hakan K›z›larslan-Ankara DGM Cumhuriyet Savc›s›

Ankara DGM Savc›s› Hakan K›z›larslan hakk›nda 10
Kas›m günü düzenlenen Atatürk’ü anma töreninde
yapt›¤› konuflma nedeniyle soruflturma bafllat›ld›.
K›z›larslan, “Devletle ilgili pek çok karar bir tak›m
emperyalist ülkelerce dikte ettirilir hale getirilmifltir…
Ülkeyi yönetenlerin ald›klar› kararlarda milli
düflünceleri ve ülkenin ihtiyaçlar›n› de¤il iç ve d›fl
oluflumlar›n de¤erlerini esas almaktad›rlar” diye
konuflmufl ve halk›n gelece¤inin ipotek alt›na
sokuldu¤unu belirtmiflti. Soruflturman›n Adalet Bakan›
Hikmet Sami Türk’ün talimat› ile bafllat›ld›¤› bildirildi.
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Lütfi K›rayo¤lu, Fahir Çam-EMO Bursa fiubesi

Elektrik Mühendisleri Odas› Bursa fiubesi taraf›ndan
yay›nlanan dergide yer alan “Özür Dileyin” bafll›kl›
yaz›da “hükümete hakaret edildi¤i” gerekçesiyle, Lütfi
K›rayo¤lu ve derginin Yaz›iflleri Müdürü Fahir Çam
hakk›nda aç›lan dava 14 Kas›m günü Bursa 2. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde bafllad›. 

Av. Hac› Ali Özhan

Ankara Barosu avukatlar›ndan Hac› Ali Özhan
hakk›nda, Yeni fiafak gazetesinin 14 Ocak günü
yay›nlanan say›s›nda yer alan “Bakanlar suç ‹fllemifltir”
bafll›kl› yaz›da “Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk’e
hakaret etti¤i” gerekçesiyle dava aç›ld›. Ankara 2. A¤›r
Ceza mahkemesi’nde görülen dava 22 Kas›m günü
“suçun unsurlar›n› oluflmad›¤›” gerekçesiyle beraatle
sonuçland›. Özkan yaz›s›nda Türk’ün ölüm oruçlar›
ve açl›k grevleri konusundaki tutumunu elefltirmiflti. 

fievki Y›lmaz 

Kapat›lan Refah Partisi (RP) eski milletvekili fievki
Y›lmaz hakk›nda Sivas’ta yapt›¤› bir konuflmada,
“TBMM ve hükümetin manevi flahsiyetine tahkir ve
tezyif etti¤i” iddias›yla 6 y›l hapis istemiyle Sivas 2.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde aç›lan dava, fiartla
Sal›verme Yasas› uyar›nca 3 y›l süreyle ertelendi.
Dava, fievki Y›lmaz’›n Rize Belediye Baflkan› oldu¤u
dönemde, 23 Ekim 1994 tarihinde, Sivas ve Ulafl
ilçesinde yapt›¤› “30 A¤ustos’ta, göndermifller bana
bir davetiye, neymifl, kokteyle gel, heykele gel diye.
Ben kokteyle gidecek deyyusmuyum” fleklindeki
sözleri nedeniyle açm›flt›. 

Ahmet Turan Demir, Aydemir Güler, Turgut Koçak 

HADEP eski Genel Baflkan› Ahmet Turan Demir, S‹P8

Genel Baflkan› Aydemir Güler ve TS‹P Genel Baflkan›
Turgut Koçak hakk›nda 26 Kas›m 2000’de yap›lan
HADEP 4. Ola¤an Kongresi’ndeki konuflmalar›
nedeniyle aç›lan davaya 22 Kas›m günü devam edildi.
Ankara DGM, Anayasa de¤ifliklikleri uyar›nca TCY’nin
312 ve TMY’nin 8. maddesinde yap›lacak yasa
de¤iflikliklerini bekleme karar› verdi. Duruflmay› 5
fiubat 2002 tarihine ertelendi.

Ahmet Mahmut Ünlü (Cüppeli Ahmet Hoca)

Yarg›tay 8. Ceza Dairesi, kamuoyunda “Cüppeli
Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’ye
‹stanbul DGM taraf›ndan verilen 3 y›l hapis cezas›n›
onad›. Yarg›tay karar›nda, “dini gereklere uygun
yaflamayanlar›n cezaland›r›lmas› gerekti¤ini
söylemenin TCY’nin 312. maddesi kapsam›na girdi¤i”
belirtildi.

Kararda, Ahmet Mahmut Ünlü’nün 17 A¤ustos 1999
depreminden sonra yapt›¤› konuflmalarda “felakete
u¤rayanlar›n ‘dini gereklere uygun’ biçimde
yaflamayan, zina, fuhufl ve tefecilik yapan, haks›z
kazanç elde eden insanlar olduklar›n›, bu nedenle
felakete u¤rad›klar›n›” söyledi¤i belirtildi ve “Böylece

ülke genelinde sosyal ve ekonomik yaflamlar›n› ça¤›n
gereklerine uygun olarak sürdüren insanlar›,
cezaland›r›lmas› gereken kimseler olarak niteleyip,
sonuçta halk› din farkl›l›¤› gözeterek aç›kça kin ve
düflmanl›¤a tahrik etti¤i anlafl›lm›fl, kast›n›n
yo¤unlu¤u, konuflmalar›n kamuoyunda uyand›rd›¤›
tepki göz önüne al›nd›¤›nda ceza tayininde alt
s›n›rdan uzaklafl›lmas›nda bir isabetsizlik
görülmemifltir” denildi.

Yarg›lanan Di¤er Gazeteci ve Yazarlar

San›k: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl
Davaya Konu Olan Yaz›: 11 Eylül 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Sosyalizm ve Kardefllik Vurgusu” bafll›kl› haber 
‹ddia: “Halk› kin ve düflmanl›¤› tahrik etmek”; TCY’nin 312.,
Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet 
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava, 22 Aral›k 2001 tarihinde sonuçland›. DGM,
Erdal Tafl’a 1 y›l 8 ay hapis ve 152 milyon TL para cezas›,
gazeteye de 1 ay kapatma cezas› verdi.

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 29 Temmuz 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan:”Talabani savafl› t›rmand›rmak ‹stiyor” 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, 28 fiubat 2001 tarihinde sonuçland›. DGM,
M.Emin Y›ld›z’a 1 milyar 481 miyon 220 bin TL, Erdal Tafl’a
740milyon 610 bin TL para cezas› verdi.

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 31 A¤ustos 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Kürtlerin Devrimi” bafll›kl› makale 
‹ddia: “Bölücülük propagandas› yapmak”; TMY’nin 8., Bas›n
Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava, 10 Nisan 2001 tarihinde sonuçland›. DGM,
M.Emin Y›ld›z’a 997 milyon 650 bin TL, Erdal Tafl’a 955
milyon 125 bin TL para cezas› verdi. Karar Yarg›tay’da
onand›. 

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 9 Eylül 2000 tarhli gazetede
yay›nlanan “Trajedinin Önüne Geçildi” ve 10 Eylül 2000
tarihli gazetede yay›nlanan” Oyun ‹çinde Oyun Vard›”
bafll›kl› haberler 
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek; TCY’nin
169. ve TMY’nin 5., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine
muhalefet 
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava, 22 A¤ustos 2001 tarihinde sonuçland›. DGM,
Erdal Tafl’a 4 y›l 6 ay hapis, gazeteye de 5 gün kapatma
cezas› verdi. 
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San›k: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl
Davaya Konu Olan Yaz›: 20 Ekim 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “‹ntihar” bafll›kl› makale
‹ddia: “Halk› kin ve düflmanl›¤› tahrik etmek”; TCY’nin 312.,
Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet 
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava, 22 May›s 2001 tarihinde sonuçland›. DGM,
Erdal Tafl’a 1 milyar 993 milyon TL para cezas› verdi.

San›k: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl
Davaya Konu Olan Yaz›: 28 Ocak 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Büyük Protesto - Bask›lar Köln’de de Eylemle
Yan›tland›” bafll›kl› haber
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”; TCY’nin
169., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: DGM, M. Emin Y›ld›z’a 1 milyar 481 milyon 220 bin
TL, Erdal Tafl’a 740 milyon 610 bin TL para cezas› verdi.

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 6 Kas›m 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “PKK Baflkanl›k Konseyi Demokrasi ve Bar›fl için
Somut Önerilerin Yerald›¤› Bir Bar›fl Plan› Aç›klad›” 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
Karar: Dava, 28 A¤ustos 2001 tarihinde sonuçland›. DGM,
Erdal Tafl’a 3 y›l 9 ay hapis, gazeteye de 15 gün kapatma
cezas› verdi.

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 12 Kas›m 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “AB Samimi De¤il, Kürtler’i de Muhattap Al›n”
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, 26 Temmuz 2001 tarihinde sonuçland›. DGM,
M. Emin Y›ld›z’a 881 milyon 400 bin TL, Erdal Tafl’a 440
milyon 700 bin TL para cezas› verdi.

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 17 Kas›m 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “KOB ve Kürtler’in ‹nkar›” 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
Karar: Dava, 30 Ekim 2001 tarihinde sonuçland›. DGM, M.
Emin Y›ld›z’a 1 milyar 57 milyon 680 bin TL, Erdal Tafl’a 1
y›l hapis ve 1 milyar 622 milyon 400 bin TL para cezas›
verdi. Ayr›ca gazeteye 3 gün kapatma cezas› verildi.

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 18 Kas›m 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Öcalan’dan A‹HM e Ça¤r›” 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, 22 Mart 2001 tarihinde sonuçland›. DGM, M.
Emin Y›ld›z’a 881 milyon 400 bin TL, Erdal Tafl’a 440
milyon 700 bin TL para cezas› verdi. Ayr›ca gazeteye de 3
gün kapatma cezas› verildi.

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 21 Kas›m 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Öcalan’›n Davas› Bugün Strasbourg’ da
Bafll›yor.Kürtler Her Yerde Aya¤a Kalkt›” 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
Karar: Dava, 22 Haziran 2001 tarihinde sonuçland›. DGM,
Erdal Tafl’a 4 milyar 988 milyon 880 bin TL para cezas›,
gazeteye de 7 gün kapatma cezas› verdi.

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 29 Aral›k 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Büyük Baflar›” bafll›kl› makale
‹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
Karar: Dava beraatle sonuçland›.

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 05 Ocak 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “‹mral› F Tipiden Beter” bafll›kl› haber 
‹ddia: “Yasad›fl› örgütlerin aç›klamalar›n› yay›nlamak”;
TMY’nin 6/2. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava, 11 Nisan 2001 tarihinde sonuçland›. DGM, M.
Emin Y›ld›z’a 1 milyar 632 milyon 375 bin TL, Erdal Tafl’a
816 milyon 187 bin TL para cezas› verdi. Ayr›ca gazeteye 3
gün kapatma cezas› verildi.

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 10 Ocak 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Siirt Cezaevinde ‹flkence” bafll›kl› haber 
‹ddia: “Terörle mücadelede yer alanlar› hedef göstermek”;
TMY’nin 6/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava, 15 Haziran 2001 tarihinde sonuçland›. DGM,
M. Emin Y›ld›z’a 1 milyar 632 milyon 375 bin TL, Erdal
Tafl’a 816 milyon 187 bin 500 TL para cezas› verdi. 

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 12 Ocak 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Öcalan: Türkiye Oyuna Gelmesin” bafll›kl›
haber 
‹ddia: “Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”;
TMY’nin 6/2. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava, 26 Nisan 2001 tarihinde sonuçland›. DGM, M.
Emin Y›ld›z’a 1 milyar 632 milyon 375 bin TL, Erdal Tafl’a
816 milyon 187 bin 500 TL para cezas› verdi. Ayr›ca
gazeteye 3 gün kapatma cezas› verildi.
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San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 15 Ocak 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Plan› Bofla Ç›karaca¤›z” bafll›kl› haber
‹ddia: “Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”;
TMY’nin 6/2. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava, 15 Haziran 2001 tarihinde sonuçland›. DGM,
M. Emin Y›ld›z’a 1 milyar 632 milyon 375 bin TL, Erdal
Tafl’a 816 milyon 187 bin TL para cezas› verdi. Ayr›ca
gazeteye 3 gün kapatma cezas› verildi. 

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 23 Ocak 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Türkiye Karar Sürecinde” bafll›kl› haber
‹ddia: “Yasad›fl› örgütlerin aç›klamalar›n› yay›nlamak”;
TMY’nin 6/2. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava, 02 A¤ustos 2001 tarihinde sonuçland›. DGM,
M. Emin Y›ld›z’a 1 milyar 511 milyon 458 bin TL, Erdal
Tafl’a 755 milyon 729 bin TL para cezas› verdi.

San›k: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl
Davaya Konu Olan Yaz›: 24 Ocak 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Quo Vadis” bafll›kl› makale
‹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
Karar: Dava, 9 Eylül 2001 tarihinde sonuçland›. DGM, Erdal
Tafl’a 284 milyon 731 bin TL para cezas› verdi. Ayr›ca
gazeteye 15 gün kapatma cezas› verildi.

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 29 Ocak 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Kürt Dili Tart›fl›l›yor” bafll›kl› makale
‹ddia: “Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”,
“Bölücülük propagandas› yapmak; TMY’nin 6/2. ve 8.
maddelerine muhalefet 
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava, 26 Eylül 2001 tarihinde sonuçland›. DGM, M.
Emin Y›ld›z’a 1 milyar 360 milyon 312 bin 500 TL, Erdal
Tafl’a 816 milyon 187 bin 500 TL para cezas› verdi. Ayr›ca
gazeteye 7 gün kapatma cezas› verildi.

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 30 Ocak 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Diyarbak›r Bar›fl Mesaj› Verdi-Halk Bar›fl dedi”
bafll›kl› haber
‹ddia: “Yasad›fl› örgütlerin aç›klamalar›n› yay›nlamak”;
TMY’nin 6/2. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava, 8 May›s 2001 tarihinde sonuçland›. DGM, M.
Emin Y›ld›z’a 1 milyar 632 milyon 375 bin TL, Erdal Tafl’a
816 milyon 187 bin 500 TL para cezas› verdi. Ayr›ca
gazeteye 3 gün kapatma cezas› verildi. 

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 4 fiubat 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “PKK: Yeni Bir Plan Yürürlükte” bafll›kl› haber
‹ddia: “Yasad›fl› örgütlerin 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, 11 Temmuz 2001 tarihinde sonuçland›. DGM,
M. Emin Y›ld›z’a 1 milyar 425 milyon 825 bin TL, Erdal
Tafl’a 712 milyon 912 bin 500 TL para cezas› verdi. Ayr›ca
gazeteye 7 gün kapatma cezas› verildi.

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 13 fiubat 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Ortak Direnifl Önerisi” bafll›kl› haber
‹ddia: “Yasad›fl› örgütlerin 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 Temmuz 2001 tarihinde sonuçland›. DGM,
M. Emin Y›ld›z’a 1 milyar 320 milyon 208 bin TL, Erdal
Tafl’a 664 milyon 104 bin TL para cezas› verdi.

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 15 fiubat 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Çözüm Demokraside” bafll›kl› haber
‹ddia: “Yasad›fl› örgütlerin 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 May›s 2001 tarihinde sonuçland›. DGM, M.
Emin Y›ld›z’a 1 milyar 425 milyon 825 bin TL, Erdal Tafl’a
712 milyon 912 bin TL para cezas› verdi.

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 16 fiubat 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “PKK’den fiiddete Son Ça¤r›s›” bafll›kl› haber
‹ddia: “Yasad›fl› örgütlerin 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, 24 A¤ustos 2001 tarihinde sonuçland›. DGM,
M. Emin Y›ld›z’a 1 milyar 425 milyon 825 bin TL, Erdal
Tafl’a 712 milyon 912 bin TL para cezas› verdi.

San›k: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl
Davaya Konu Olan Yaz›: 26 fiubat 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Rak› içme ‹lericili¤i” bafll›kl› haber
‹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
Karar: Dava, 06 Temmuz 2001 tarihinde sonuçland›. DGM,
Erdal Tafl’a 2 y›l hapis, 284 milyon 731 bin TL para cezas›
verdi.

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sazibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 10 Mart 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Kad›n Siyasetin Aynas›: 8 Mart Mitingi” bafll›kl›
haber
‹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
Karar: Dava beraatle sonuçland›. 
San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 13 Mart 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Newrozda Alanlara” 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
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Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: DGM, M.Emin Y›ld›z’a 1 milyar 481 milyon 220 bin
TL, Erdal Tafl’a 740 milyon 610 bin TL para cezas› verdi.

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 16 Mart 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Bar›fl Yürüyüflü Mümkün” ve “Halepçe Katliam›
K›nand›” 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
Karar: Dava, 26 Eylül 2001 tarihinde sonuçland›. DGM, M.
Emin Y›ld›z’a 1 milyar 140 milyon 750 bin TL, Erdal Tafl’a
570 milyon 375 bin TL para cezas› verdi. Ayr›ca gazeteye 7
gün kapatma cezas› verildi. 

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 20 Mart 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Öcalan ‘›n Mesaj›: Bar›fl Baharla Günefl Gibi
Is›tacak” ve “Yeni Oyunlar Oynan›yor” 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
Karar: Dava, 19 Haziran 2001 tarihinde sonuçland›. DGM,
M. Emin Y›ld›z’a 1 milyar 368 milyon 900 bin TL, Erdal
Tafl’a 684 milyon 450 bin TL para cezas› verdi. Ayr›ca
gazeteye 5 gün kapatma cezas› verildi.

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 27 Mart 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “PKK Elefltirdi:Ulusal Program Demokratik De¤il”
bafll›kl› haber
‹ddia: “Yasad›fl› örgütlerin 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. 08.2001 tarihinde sonuçland›. DGM, M.
Emin Y›ld›z’a 1 milyar 140 milyon 750 bin TL, Erdal Tafl’a
570 milyon 375 bin TL para cezas› verdi.

San›k: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Ali Karatafl
Davaya Konu Olan Yaz›: 30 Aral›k 1999 tarihli gazetede yer
alan “Polisler ö¤renciyi tehdit etti” bafll›kl› haber
‹ddia: “Emniyet güçlerine hakaret”; TCY’nin 159. maddesine
muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
Karar: Dava 6 fiubat günü yap›lan duruflmada beraatle
sonuçland›.

San›klar: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu, gazete yazar› Fatih Polat 
Davaya Konu Olan Yaz›: 21 Nisan 2000 tarihli gazetede
ç›kan “Komuta alt›ndaki Demokrasi’” bafll›kl› yaz›
‹ddia: “Orduya hakaret”; TCY’nin 159. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi 
Karar: Dava 4 Aral›k günü beraatle sonuçland› 

San›klar: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu, gazete yazar› Cemal ‹mre 
Davaya Konu Olan Yaz›: 10 Eylül 2000 tarihli gazetede
yay›nlana “Galatasaray ana yüre¤i” bafll›kl› haber 
‹ddia: “Halk› kanuna ayk›r› ve izinsiz toplant› ve gösteriye
davet etmek”; 2911 Say›l› Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri
Yasas›’na muhalefet

Görüldü¤ü Yer: Zeytinburnu 1. Asliye Ceza Mahkemesi 
Karar: Dava 5 Kas›m günü beraatle sonuçland›.

San›klar: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu, gazete yazar› Kamil Tekin Sürek
Davaya Konu Olan Yaz›: 13 Eylül 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “12 Eylül” bafll›kl› makale 
‹ddia: “Orduya hakaret”; TCY’nin 159. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi 
Karar: Dava, 8 May›s günü beraatle sonuçland›

San›klar: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu, gazete sahibi Fevzi Sayg›l›
Davaya Konu Olan Yaz›: 27 Ocak 2001 tarihli gazetede
ya›nlanan ilan 
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek “; TCY’nin
169. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM 
Karar: . Dava, 4 Eylül günü beraatle sonuçland›.

San›klar: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu, gazete sahibi Fevzi Sayg›l›
Davaya Konu Olan Yaz›: 25 Aral›k 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “fiefkat, Adalet ve Hikmetli Hikmet Bey” bafll›kl›
yaz›
‹ddia: “Adalet Bakan›’n› yasad›fl› örgüte hedef göstermek”;
TMY’nin 6/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM 
Karar: DGM, 19 Haziran günü yap›lan duruflmada Fevzi
Sayg›l›’ya 594 milyon 360 bin Tl, Bülent Falako¤lu’na 297
milyon 180 bin TL. para cezas›, gazeteye de 3 gün kapatma
cezas› verdi. Karar temyiz edildi. Dosya Yarg›tay’a
gönderildi.

San›klar: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu, gazete sahibi Fevzi Sayg›l›
Davaya Konu Olan Yaz›: 3 Aral›k 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Yedekle ve Kullan” bafll›kl› yaz› 
‹ddia: “Halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik etmek”; TCY’nin 312.
maddesine muhalefet
Karar: DGM, 18 Temmuz günü yap›lan duruflmada, gazete
sahibi Fevzi Sayg›l›’n›n beraatine, Bülent Falakao¤lu’nun 2
y›l hapis ve 282 milyon 520 bin TL. para cezasna mahkum
edilmesine karar verdi. Hapis cezas› sonra para cezas›na
çevrilerek toplam 2 milyar 403 milyon 180 bin TL. para
cezas› verildi. DGM, ayr›ca, gazeteye 2 gün kapatma cezas›
verdi. Karar temyiz edildi. Dosya Yarg›tay’a gönderildi.

San›klar: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu, gazete sahibi Fevzi Sayg›l›
Davaya Konu Olan Yaz›: 23 fiubat 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Tecrit Terörünü Yenece¤iz” bafll›kl› ilan 
‹ddia: “Yasad›fl› örgütlerin aç›klamalar›n› yay›nlamak”;
TMY’nin 6/2. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM 
Karar: DGM, 2 Ekim günü yap›lan duruflmada Fevzi
Sayg›l›’ya 750 milyon 80 bin TL, Bülent Falako¤lu’na 378
milyon 540 bin TL. para cezas›, gazeteye de 3 gün kapatma
cezas› verdi. Karar temyiz edildi. Dosya Yarg›tay’a
gönderildi.

San›klar: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu, gazete sahibi Fevzi Sayg›l›
Davaya Konu Olan Yaz›: 23 Ekim 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Kamuoyuna” bafll›kl› ilan 
‹ddia: “Yasad›fl› örgütlerin aç›klamalar›n› yay›nlamak”;
TMY’nin 6/2. maddesine muhalefet
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Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM 
Karar: DGM, 17 Nisan 2001 tarihli duruflmada, gazete sahibi
Fevzi Sayg›l›’ya 10 milyar 995 miyon 840 bin TL, Bülent
Falakao¤lu’na da 5 milyar 497 milyon 920 bin TL. para
cezas› verdi. Karar temyiz edildi. Dosya Yarg›tay’a
gönderildi. Yarg›tay 17 Eylül günü “para cezalar›n›n yanl›fl
hesapland›¤› gerekçesiyle” karar› bozdu. Dava yeniden
görüldü. 11 Aral›k günü yap›lan duruflmada DGM Fevzi
Sayg›l›’ya 366 milyon 480 bin TL, Bülent Falakao¤lu’na 183
milyon 240 bin TL para cezas›, gazeteye de 3 gün kapatma
cezas› verdi. Karar temyiz edildi.

San›k: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu
Davaya Konu Olan Yaz›: 15 Kas›m 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Jandarmadan Sahte Tutanak” bafll›kl› haber 
‹ddia: “Görevli memura hakaret”; TCY’nin 480/4 ve 273
maddelerine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Zeytinburnu 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Karar: Dava 10 Aral›k günü yap›lan duruflmada beraatle
sonuçland›.

San›k: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu
Davaya Konu Olan Yaz›: 12 Temmuz 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Halk›m›za” bafll›kl› ilan
‹ddia: “Yay›n yoluyla halk› suça ifllemeye tahrik etmek”;
TCY’nin 311. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Zeytinburnu 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Karar: Dava, 10 Aral›k günü yap›lan duruflmada beraatle
sonuçland›. 

San›k: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu
Davaya Konu Olan Yaz›: 10 Temmuz 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Katliam San›¤› Askerler Yarg›land›” bafll›kl›
haber 
‹ddia: “Yarg›ya intikal etmifl dava hakk›nda yorum yapmak”;
Bas›n Kanunu’nun 30. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Zeytinburnu 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Karar: Dava, 28 Kas›m günü yap›lan duruflmada beraatle
sonuçland›. 

San›k: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu
Gerekçe: ‹stanbul 4 No’lu DGM’nin ölüm oruçlar› ve
cezaevi operasyonlar› ile ilgili yay›n yasa¤›na muhalefet
etmek
Görüldü¤ü Yer: Zeytinburnu 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Karar: Dava, 5 Ekim günü yap›lan duruflmada beraatle
sonuçland›. 

San›klar: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu, gazete sahibi Fevzi Sayg›l›
Davaya Konu Olan Yaz›: 13 May›s 2001 tarihli gazetenin 1.
Sayfas›nda ç›kan “F Tipi Sorumlular›na Suç Duyurusu”
bafll›kl› haber 
‹ddia: 2911 Say›l› Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Yasas›’na
muhalefet 
Görüldü¤ü Yer: Zeytinburnu 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Karar: Dava, 28 Kas›m günü yap›lan duruflmada beraatle
sonuçland›. 

San›k: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu
Gerekçe: 21 Mart 2001 tarihinde gazete hakk›nda kapatma
karar› verilmesine ra¤men yay›n yap›ld›¤› iddias› 

‹ddia: Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/3. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Zeytinburnu 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Karar: Dava, 22 A¤ustos günü yap›lan duruflmada beraatle
sonuçland›. 

San›k: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu
Davaya Konu Olan Yaz›: 25 Aral›k 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Evcil’i Tutuklad›, Cezaland›r›ld›’ bafll›kl› haber 
‹ddia: “Yarg›ya intikal etmifl dava hakk›nda yorum yapmak”;
Bas›n Kanunu’nun 30. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Zeytinburnu 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Karar: Dava, 26 Temmuz günü yap›lan duruflmada beraatle
sonuçland›.

San›k: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu
Davaya Konu Olan Yaz›: 23 Eylül 2001 ve 30 Eylül 2001
tarihli gazetelerde yay›nlanan “Ça¤r›m›zd›r” bafll›kl› ilanlar 
‹ddia: 2911 Say›l› Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Yasas›’na
muhalefet 
Görüldü¤ü Yer: Zeytinburnu 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Karar: Dava, 13 Haziran günü yap›lan duruflmada beraatle
sonuçland›.

San›klar: Radikal gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Hasan
Çakkalkurt, gazete yazar› Mine G. K›r›kkanat 
Davaya Konu Olan Yaz›: 22 Nisan 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Do¤ru Adres” bafll›kl› yaz› 
‹ddia: “Adliyeye hakaret”; TCY’nin 159. maddesine
muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
Karar: Dava, 8 May›s günü beraatle sonuçland›.

San›klar: Radikal gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Hasan
Çakkalkurt, gazete yazar› Mine G. K›r›kkanat 
Davaya Konu Olan Yaz›: 20 Aral›k 1999 tarihli gazetede
yay›nlanan “TBMM ve DDT” bafll›kl› yaz› 
‹ddia: “Meclise hakaret”; TCY’nin 159. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
Karar: Dava, 13 fiubat günü beraatle sonuçland›. 

San›klar: Radikal gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Hasan
Çakkalkurt, gazete yazar› Mine G. K›r›kkanat
Davaya Konu Olan Yaz›: 22 Aral›k 1999 tarihli gazetede
yay›nlanan “Adalet ve Atalet” bafll›kl› yaz› 
‹ddia: “Meclise ve adliyeye hakaret”; TCY’nin 159.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
Karar: Dava, 13 fiubat günü beraatle sonuçland›. 

San›klar: Radikal gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Hasan
Çakkalkurt 
Davaya Konu Olan Yaz›: 20 Aral›k 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan ölüm oruçlar› ve cezaevleri operasyonuna iliflkin
haberler
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k”; TCY’nin 169.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
Karar: Dava, 26 Eylül günü beraatle sonuçland›. 

San›klar: Sabah gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Semra Uncu,
gazete yazar› Gülay Göktürk 
Davaya Konu Olan Yaz›: 8 fiubat 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Güneydo¤u’da Kara Delik” bafll›kl› yaz› 
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‹ddia: “Orduya hakaret”; TCY’nin 159. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
Karar: Dava, 23 Kas›m günü beraatle sonuçland›

San›klar: Sabah gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Semra Uncu,
gazete yazar› Gülay Göktürk 
Davaya Konu Olan Yaz›: 30 Nisan 2000, 2 May›s 2000 ve 4
May›s 2000 tarihli gazetelerde yay›nlanan “Bas›nda Mit
Ajanlar›” bafll›kl› yaz› dizisi
‹ddia: “Emniyet güçlerine hakaret”; TCY’nin 159. maddesine
muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
Karar: Dava, 6 fiubat günü beraatle sonuçland›

San›klar: Sabah gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Semra Uncu,
gazete yazar› Ali Bayramo¤lu 
Davaya Konu Olan Yaz›: 8 fiubat 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Silopi’ye Yolculuk” bafll›kl› yaz› 
‹ddia: “Orduya hakaret”; TCY’nin 159. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
Karar: Dava 2 Kas›m günü beraatle sonuçland›.

San›klar: Sabah gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Semra Uncu,
gazete yazar› Ali Bayramo¤lu 
Davaya Konu Olan Yaz›: 24 fiubat 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Asker ve muhalefet” bafll›kl› yaz› 
‹ddia: “Orduya hakaret”; TCY’nin 159. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
Karar: Dava 2 Kas›m günü beraatle sonuçland› .

San›klar: Sabah gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Semra Uncu,
gazete yazar› Ali Bayramo¤lu 
Davaya Konu Olan Yaz›: 18 Nisan 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Ülke Manzaralar›” bafll›kl› yaz› 
‹ddia: “Orduya hakaret”; TCY’nin 159. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
Karar: Dava 2 Kas›m günü beraatle sonuçland›.

San›klar: Sabah gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Semra Uncu,
gazete yazar› Ali Bayramo¤lu 
Davaya Konu Olan Yaz›: 27 Nisan 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Bulgur ve Pirinç” bafll›kl› yaz› 
‹ddia: “Orduya hakaret”; TCY’nin 159. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
Karar: Dava 2 Kas›m günü beraatle sonuçland›.

San›k: Sabah gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Semra Uncu 
Davaya Konu Olan Yaz›: 6 fiubat 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Beyaz Enerji’nin Albay› ‹ngiltere’de” bafll›kl›
yaz› 
‹ddia: “Orduya hakaret”; TCY’nin 159. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
Karar: Dava 2 Kas›m günü beraatle sonuçland›.

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi yazar› Zeynel Abidin
K›z›lyaprak
Davaya Konu Olan Yaz›: 2000 y›l› fiubat ay›nda gazete
taraf›ndan kupon karfl›l›¤› verilen “1900’den 2000’e Kürtler”
adl› kronolojik albümde yer alan iki yaz› 
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k”; TCY’nin 169.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 2000 y›l› Aral›k ay›nda sonuçland›. DGM
K›z›lyaprak’a 1 y›l 4 ay hapis ve 1 milyar 300 milyon lira
para cezas› verdi. Ceza, May›s ay›nda Yarg›tay taraf›ndan
onand›. 

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Cihan
Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 8 Kas›m 1999 tarihli gazetede
yay›nlanan “Dönemin Dönüflüm Dinami¤i PKK’dir” bafll›kl›
yaz› 
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k”; TCY’nin 169.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 5 Haziran günü sonuçland›. DGM Cihan
Çapan’a 3 y›l 9 ay hapis cezas› verdi. 

San›klar: Yedinci Gündem gazetesi sahibi H›d›r Atefl,
Yaz›iflleri Müdürü Hünkar Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›: 25-31 A¤ustos 2001 tarihli
gazetede yay›nlanan ve PKK Baflkanl›k Konseyi Üyesi Cemil
Bay›k’la yap›lan “Bar›fl Umudu Yarat›ld›” bafll›kl› röportaj
‹ddia: “Yasad›fl› örgütlerin 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 27 Aral›k günü sonuçland›. DGM, H›d›r Atefl’e
4 milyar 69 milyon 800 bin TL, Hünkar Demirel’e 2 miyar
34 milyon 900 bin TL para cezas› verdi. Ayr›ca, gazeteye de
15 gün kapatma cezas› verildi.

San›klar: Yaflamda At›l›m gazetesi sahibi Mikail Vayiç,
Yaz›iflleri Müdürü Vahit Yurttafl
Davaya Konu Olan Yaz›: 22 Temmuz 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Karar Günleri” bafll›kl› yaz› ile “Hücrelere Karfl›
Barikat” 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
Karar: DGM, san›klara toplam 730 milyon 80 bin lira para
cezas›, gazeteye de 15 gün kapatma cezas› verdi.
San›klar: Milliyet gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Eren Güvener,
Radikal gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Hasan Çakkalkurt
Hürriyet gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Do¤an Satm›fl, Sabah
gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Semra Uncu, Star gazetesi
Yaz›iflleri Müdürü Saffet Serdar Akb›y›k 
Davaya Konu Olan Yaz›: Mafya liderleri Alaattin Çak›c› ve
Nuri Ergin’in Kartal Cezaevi’nden gönderdikleri ve
gazetelerde yay›nlanan mektuplar
‹ddia: “Çeteye yard›m etmek”; TCY’nin 314. maddesine
muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava, 12 Haziran günü beraatle sonuçland›.

San›klar: Cumhuriyet gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Fikret ‹lkiz,
Prof. Dr. Emre Kongar
Davaya Konu Olan Yaz›: 2 Nisan 2001 tarihli gazetede
yay›nlana “Dokunulmaz 550 Adam Bir Uygarl›¤› Nas›l
Çökertti?” bafll›kl› yaz› 
‹ddia: “Meclise hakaret”; TCY’nin 159. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
Karar: Dava, 13 Ekim günü beraatle sonuçland›.

San›klar: Cumhuriyet gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Fikret ‹lkiz,
yazar Adnan Hunca
Davaya Konu Olan Yaz›: 22 Eylül 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Azg›nlaflan fieriatç›l›k” bafll›kl› yaz› 
‹ddia: “Dini de¤erlere hakaret”; TCY’nin 175. maddesine
muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Karar: Dava, 1 May›s günü beraatle sonuçland›.
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San›klar: Dema Nû gazetesi sahibi Fad›l Özçelik ve
Yaz›iflleri Müdürü Bülent Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›: Gazetenin 2. say›s›nda yay›nlanan
baz› yaz›lar
‹ddia: “Yasad›fl› örgütlerin aç›lamas›n› yay›nlamak”; TMY’nin
6/2. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: DGM, Fad›l Özçelik’e 675 milyon TL, Bülent
Demirel’e de 337,5 milyon TL para cezas› verdi. Karar
temyiz edildi.

San›klar: Dema Nû gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›: Gazetenin 4. say›s›nda yay›nlanan
“Kriz Nedenleri ve Ç›k›fl Yolu” bafll›kl› yaz›
‹ddia: “Devlete, hükümete, orduya hakaret”; TCY’nin 159.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Beyo¤lu 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
Karar: Mahkeme Bülent Demirel’e 1 y›l hapis cezas› verdi.
Karar temyiz edildi.

San›klar: Milliyet gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Eren Güvener,
yazar Duygu Asena
Davaya Konu Olan Yaz›: Gazetede yay›nlanan “Elveda
Duygu Abla” bafll›kl› yaz› 
‹ddia: “Yasad›fl› örgüt propagandas› yapmak”; TMY’nin 8/1.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 10 Ekim günü beraatle sonuçland›.

San›k: Hürriyet gazetesi yazar› Cüneyt Ülsever
Davaya Konu Olan Yaz›: Gazetede yay›nlanan “28 fiubat ve
Hizbullah” bafll›kl› yaz› 
‹ddia: “Orduya hakaret”; TCY’nin 159. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
Karar: Dava 6 fiubat günü beraatle sonuçland›.

San›klar: “Yeni Asya International” adl› derginin Yaz›iflleri
Müdürü Mustafa Döküler ve yazar fiükrü Bulut 
Davaya Konu Olan Yaz›: Derginin 29 Eylül-5 Ekim 2000
tarihli say›s›nda yay›nlanan “Zelzelelere Denk Bir Felaket”
bafll›kl› yaz›
‹ddia: “Halk› kin ve düflmanl›¤› tahrik etmek”; TCY’nin 312.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava, 31 Mart günü yap›lan duruflmada beraatle
sonuçland›. Ancak, Yarg›tay 5 Kas›m günü, söz konusu
yaz›da “köktendincilerin laikli¤i hedef gösteren
aç›klamalar›n›n TCY’nin 312. maddesi kapsam›nda
de¤erlendirilmesi gerekti¤ini” belirterek DGM taraf›ndan
verilen beraat karar›n› bozdu. Dava, tekrar ‹stanbul DGM’de
görülecek. 

San›klar: Yeni Asya gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Mustafa
Döküler, gazete yazar› Ali Ferflado¤lu
Davaya Konu Olan Yaz›: 08 Haziran 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Bu da Yetmezse” bafll›kl› makale
‹ddia: “Halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik etmek”; TCY’nin 312.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava, 22 fiubat günü sonuçland›. DGM, Ali
Ferflado¤lu’na 20 ay hapis ve 152 milyon 100 bin lira para
cezas›, Yaz›iflleri Müdürü Mustafa Döküler’e de 1 milyar 992
milyon 510 bin lira para cezas› verdi. DGM, Yeni Asya
gazetesinin de yedi gün süreyle kapat›lmas›n› kararlaflt›rd›.

San›klar: Yeni Asya gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Mustafa
Döküler, gazete yazar› Halil Akgünler
Davaya Konu Olan Yaz›: 07 Ekim 1999 tarihli gazetede
yay›nlanan “Siyasi Deprem Kap›da” bafll›kl› haber 
‹ddia: “Halk› kin ve düflmanl›¤› tahrik etmek”; TCY’nin 312.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava, 24 Ocak günü sonuçland›. DGM, Halil
Akgünler’e 1 y›l 8 ay hapis, Mustafa Döküler’e 1 milyar 310
milyon lira para cezas› verdi. DGM, ayr›ca gazetenin 1 ay
süreyle kapat›lmas›n› kararlaflt›rd›. Karar: 21 Haziran günü
Yarg›tay taraf›ndan onand›.

San›klar: Yeni Asya gazetesi yazarlar› fiaban Dö¤en, Sami
Cebeci, Abdil Y›ld›r›m ve Cemil Tokp›nar
Davaya Konu Olan Yaz›: Gazetede yay›nlanan “17 A¤ustos
1999 depreminin tanr›n›n bir uyar›s›” oldu¤u yolundaki
yaz›lar
‹ddia: “Halk› kin ve düflmanl›¤› tahrik etmek”; TCY’nin 312.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava, 30 May›s günü sonuçland›. DGM, gazetecilere
1 y›l 8’er ay hapis cezas› verdi.

San›klar: Zaman gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Yakup Akal›n,
gazete yazar› Hasan Sutay
Davaya Konu Olan Yaz›: Zaman gazetesinde yay›nlanan
“Domuz Cumhuriyeti” bafll›kl› yaz›
‹ddia: “Cumhuriyete hakaret”; TCY’nin 159. maddesine
muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
Karar: Dava, 8 May›s günü beraatle sonuçland›.

San›klar: Milli Gazete Yaz›iflleri Müdürü Selami Çal›flkan,
gazete yazar› Mehmet fievket Eygi 
Davaya Konu Olan Yaz›: Gazetede yay›nlanan “Siyasi
Reformlar” bafll›kl› yaz› 
‹ddia: “Halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik etmek”; TCY’nin 312.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava, 24 Temmuz günü beraatle sonuçland›.

San›k: Devrim Yolunda ‹flçi-Köylü gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Bar›fl Aç›kel
Davaya Konu Olan Yaz›: 27 Nisan 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Direnç Çiçekleri Nisan Günefli ile U¤urlan›yor”,
“Arho¤ fiehitlerinin An›s›na” bafll›kl› yaz›lar ve , “Türkiye
Marksist-Leninist Gençlik Birli¤i - Merkez Komitesi ile
Röportaj” bafll›kl› yaz›
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”, “Yasad›fl›
örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”; TCY’nin 169., TMY’nin
6/2. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava, 20 Aral›k günü sonuçland›. DGM, Bar›fl
Aç›kel’e 11 milyar 782 milyon 885 bin 280 lira para cezas›
verdi.

San›klar: Proleter Halk›n Birli¤i dergisi sahibi Salih Aksu,
Yaz›iflleri Müdürü Elif Y›ld›r›m
Davaya Konu Olan Yaz›: 16 Ocak 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan bir yaz›
‹ddia: “Yasad›fl› örgüt propagandas› yapmak”; TMY’nin 7.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
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Karar: Dava 22 Haziran günü sonuçland›. DGM, Salih
Aksu’ya 225 milyon, Elif Y›ld›r›m’a ise 6 ay hapis cezas›na
verdi. Y›ld›r›m’›n cezas› daha sonra 550 milyon 50 bin lira
para cezas›na çevrildi. Derginin de 1 ay süreyle
kapat›lmas›na karar verildi.

San›k: Genç Direniflçi dergisinin sahibi ve Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tan 
Davaya Konu Olan Yaz›: Derginin May›s 1999 say›s›nda
yay›nlanan bir yaz›

Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
Karar: Dava 10 Eylül günü sonuçland›. DGM, Tan’a 4 y›l 10
ay 10 gün hapis ve 888 milyon lira para cezas›, dergiye de
bir ay kapatma cezas› verdi.

San›k: Mersin’de yay›mlanan “Ç›nar” gazetesinin Yaz›iflleri
Müdürü Güler Y›ld›z 
Davaya Konu Olan Yaz›: 15 Eylül 1999 tarihli gazetede
yay›nlanan ve gazeteci Nadire Mater’in yazd›¤› “Mehmedin
Kitab›” adl› kitab› konu alan yaz›
‹ddia: “Orduya hakaret”; TCY’nin 159. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü yer: Mersin 1.A¤›r Ceza Mahkemesi
Karar: Dava 21 Haziran günü sonuçland›. Mahkeme,
Y›ld›z’a TCY’nin 159. maddesine muhalefet etti¤i
gerekçesiyle önce 10 ay hapis cezas› verdi; daha sonra
cezay› 5 y›l içerisinde tekrarlanmamak kofluluyla erteledi.

San›k: “Merzifon’un Sesi” gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Fatih
Karaduman 
Davaya Konu Olan Yaz›: Gazetede yay›nlanan ve F Tipi
cezaevlerindeki olaylar ile ilgili olarak Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP), Özgürlük ve Dayan›flma Partisi (ÖDP) ve
Eme¤in Partisi (EMEP) ilçe teflkilatlar›n›n yapt›klar›
aç›klamalar› içeren yaz›lar
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”; TCY’nin
169. maddesine muhalefet
Karar: Dava 10 Kas›m günü beraatle sonuçland›.

San›k: Mersin’de yay›mlanan “Ç›nar” gazetesi ‹mtiyaz Sahibi
Bülent Ufuk Atefl ve Yaz›iflleri Müdürü Güler Y›ld›z 
Davaya Konu Olan Yaz›: 23 Mart 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan TAYAD’l› ailelerin “Halk›m›za Ça¤r›” bafll›kl›
ilan› 
‹ddia: ‹stanbul DGM’nin F Tipi cezaevleri ve ölüm
oruçlar›na yönelik olarak getirdi¤i yay›n yasa¤›na muhalefet,
“yetkili mercilerin emrine itaatsizlik”
Görüldü¤ü yer: Mersin 3.Sulh Ceza Mahkemesi
Karar: Dava 8 Haziran günü sonuçland›. Mahkeme, Atefl ve
Y›ld›z’a 213’er milyon para cezas› verdi.

San›k: Edirne’de yay›nlanan Gürses gazetesi Yaz›iflleri
Müdürü Yasemen Yarafl›r ve gazete yazar› Hüseyin Topçu 
Davaya Konu Olan Yaz›: Gazetede yay›nlanan “Fatih
Altayl›’n›n Borazanlar› da Havsa Kaymakam› ‹çin Çald›”
bafll›kl› yaz›
‹ddia: Kaymakam’a yay›n yoluyla hakaret
Görüldü¤ü Yer: Havsa Asliye Ceza Mahkemesi
Karar: Dava 16 Mart günü sonuçland›. Mahkeme, Yarafl›r ve
Topçu’ya önce 6’flar ay hapis ve 91.260.000 TL para cezas›
verdi. Daha sonra hapis cezalar› toplam 548 milyon para
cezas›na çevrildi. Dava : Yarg›tay’da görüflülüyor.

San›k: Ardahan’da yay›nlanan “Kuzeydo¤u Anadolu”
gazetesi sahibi Fakir Y›lmaz 

Davaya Konu Olan Yaz›: 10 A¤ustos 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “fiafaklar Atarken” bafll›kl› yaz› 
‹ddia: “Orduya hakaret”; TCY’nin 159. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Ardahan A¤›r Ceza Mahkemesi
Karar: Dava 25 Aral›k günü sonuçland›. Mahkeme, Y›lmaz’a
2 y›l hapis cezas› verdi.

2001 YILINDA GÖRÜLEN ve KARARA BA⁄LANAMAYAN
DAVALAR

San›k: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Ali Karatafl
Davaya Konu Olan Yaz›: 05 Aral›k 1999 tarihli Evrensel
Pazar ekinde yay›nlanan Zeki Müren ile ilgili bir f›kra 
‹ddia: “Orduya hakaret”; TCY’nin 159. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
‹zleyen duruflma: 11 Nisan 2002

San›klar: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Ali
Karatafl, gazete yazar› Cemal ‹mre
Davaya Konu Olan Yaz›: 19 Ocak 2000 tarihli gazetede yer
alan “Sermaye ve Paflalar” bafll›kl› yaz›
‹ddia: “Orduya Hakaret”; TCY’nin 159. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
‹zleyen Duruflma: 11 Nisan 2002

San›k: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Ali Karatafl
Davaya Konu Olan Yaz›: Gazetenin 18-19-22-24 Aral›k
1999 tarihli say›lar›nda yay›nlanan Kutupy›ld›z› adl› müzik
grubunun solisti fieyda Gergin’e tecavüzle ilgili haberler
‹ddia: “Emniyete hakaret”; TCY’nin 159. maddesine
muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
‹zleyen Duruflma: 6 Haziran 2002

San›klar: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu, gazete yazar› Cemal ‹mre
Davaya Konu Olan Yaz›: 8 Mart 2000 tarihli gazetede yer
alan “Tafleron Olma Hevesi” bafll›kl› yaz›
‹ddia: “Cumhuriyet’e hakaret”; TCY’nin 159. maddesine
muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi 
‹zleyen Duruflma: 11 Nisan 2002

San›klar: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu, gazete yazar› A. Cihan Soylu
Davaya Konu olan Yaz›: 2 Nisan 2000 tarihli gazetede ç›kan
“Cumhurbaflkanl›¤› Seçimi ve Milli ‹rade Yalan›” bafll›kl›
makale 
‹ddia: “Cumhuriyet’e hakaret”; TCY’nin 159. maddesine
muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi 
‹zleyen Duruflma: 19 fiubat 2002

San›klar: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu, gazete yazar› Cemal ‹mre 
Davaya Konu olan Yaz›: 3 Nisan 2000 tarihli gazetede ç›kan
“Mant›k Harika” bafll›kl› makale
‹ddia: “Cumhuriyet’e hakaret”; TCY’nin 159. maddesine
muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi 
‹zleyen Duruflma: 11 Nisan 2002

San›klar: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu, gazete yazar› Burhan Periflan
Davaya Konu Olan Yaz›: 17 Nisan 2000 tarihli gazetede
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ç›kan “Evrensel’den: Demokrasi Tiyatrosu” bafll›kl› yaz› 
‹ddia: “Cumhuriyete, meclise ve orduya hakaret”; TCY’nin
159. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi 
‹zleyen Duruflma: 11 Nisan 2002

San›k: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu, A. Cihan Soylu 
Davaya Konu Olan Yaz›: 16 Temmuz 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Yurttafl ‹radesi ve Örgütlü Mücadele” bafll›kl›
makale 
‹ddia: “Orduya hakaret”; TCY’nin 159. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi 
‹zleyen Duruflma: 19.02 2002 

San›k: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu, gazete yazar› Ali Suna
Davaya Konu Olan Yaz›: 23 Nisan 200 tarihli gazetenin
Evrensel Pazar ekinde ç›kan “Ulusal Egemenlik” bafll›kl› yaz› 
‹ddia: “Cumhuriyete, meclise, orduya hakaret”; TCY’nin 159.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi 
‹zleyen Duruflma: 19 fiubat 2002

San›klar: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu, gazete yazarlar› Fatih Polat, Ayd›n Çubukçu,
Semih Hiçy›lmaz (Mustafa Çal›flkan)
Davaya Konu Olan Yaz›lar: 24 Nisan 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan Fatih Polat imzal› “Teröriste Derin Hoflgörü”
bafll›kl› makale; 25 Nisan 2001 tarihli gazetede yay›nlanan
Ayd›n Çubukçu imzal› “Çeçenler Ölüm Orucu Yapsayd›”
bafll›kl› makale, 26 Nisan 2001 tarihli gazetede yay›nlanan
Semih Hiçy›lmaz imzal› “‹t Dalafl›” bafll›kl› yaz› 
‹ddia: “Cumhuriyete, meclise, orduya, emniyete hakaret”;
TCY’nin 159. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi 
‹zleyen Duruflma: 19 fiubat 2002

San›klar: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu, gazete sahibi Fevzi Sayg›l›
Davaya Konu Olan Yaz›: 22 fiubat 2001 ve 07 Mart 2001
tarihli gazetelerde yay›nlanan ve HADEP Genel Sekreter
Yard›mc›s› Veli Aydo¤an’›n kay›p HADEP yöneticileri Serdar
Tan›fl ve Ebubekir Deniz ile ilgili yapm›fl oldu¤u aç›klamalar 
‹ddia: “Terörle mücadelede yer alanlar› yasad›fl› örgüte hedef
göstermek”; TMY’nin 6/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM 
‹zleyen Duruflma: 29 Ocak 2002

San›klar: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu, gazete sahibi Fevzi Sayg›l›
Davaya Konu Olan Yaz›: 22 Temmuz 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Katliamlarla Ad›n› Duyurdu, Terfi Etti” bafll›kl›
haber 
‹ddia: “Terörle mücadelede yer alanlar› yasad›fl› örgüte hedef
göstermek”; TMY’nin 6/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM 
‹zleyen Duruflma: 12 Mart 2002 

San›klar: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu, gazete yazar› Ender ‹mrek
Davaya Konu Olan Yaz›: 28 Mart 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Newroz Ateflini 1 May›sa Tafl›mak” bafll›kl› yaz› 
‹ddia: “Halk› kin ve düflmanl›¤› tahrik etmek”; TCY’nin 312.
maddesine muhalefet

Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM 
‹zleyen Duruflma: 18 Ocak 2002

San›klar: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu, gazete sahibi Fevzi Sayg›l›
Davaya Konu Olan Yaz›lar: 22 Aral›k 2000 tarihli gazetede
Do¤an Aytaç imzas›yla yay›nlanan “Pervas›zl›kta S›n›r Yok”
bafll›kl› haber, Emine Uyar taraf›ndan haz›rlanan “Buca’da
Hücrede Tutuluyorlar” bafll›kl› haber; Fatih Polat imzas›yla
yay›nlanan “Operasyonun fiimdiki Hedefi Doktorlar” bafll›kl›
yaz›; Doktor Ata Soyer taraf›ndan yaz›lan “Al›n Size
Müdahale” bafll›kl› yaz› ve 47 ayd›n›n imzas›yla yay›nlanan
“fiefkat De¤il ‹nsan Kesim” bafll›kl› aç›klama
‹ddia: “Halk› kin ve düflmanl›¤› tahrik etmek”; TCY’nin 312.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM 
‹zleyen Duruflma: 19 Mart 2002 

San›k: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu
Davaya Konu Olan Yaz›: 28 Aral›k 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Asker Operasyonu Anlatt›” bafll›kl› haber 
‹ddia: “Soruflturmay› amac›ndan sapt›rmak”;TCY’nin 296/1.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Zeytinburnu 2. Asliye Ceza Mahkemesi
‹zleyen Duruflma: 8 Mart 2002

San›k: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Falako¤lu
Gerekçe : 12 Kas›m 2001 tarihli gazetede Zeki Kozan
imzas›yla ç›kan “Hücrelere Karfl› Kitlesel Aç›klama, Polis
Tutuklu Ailelerine Sald›rd›” bafll›kl› habere gönderilen
tekzibin yay›nlamamas› 
Görüldü¤ü Yer: Zeytinburnu 2. Asliye Ceza Mahkemesi
‹zleyen Duruflma: 15 fiubat 2002 

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete yazar› Ahmet Kahraman
Davaya Konu Olan Yaz›: 04 Eylül 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Merhaba” bafll›kl› makale
‹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 Eylül 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “PKK: Ateflkes Tehlikede” bafll›kl› haber
‹ddia: “Yasad›fl› örgütlerin 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›k: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl
Davaya Konu Olan Yaz›: 7 Kas›m 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Lozan’la Paralellik” bafll›kl› haber
‹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›: 10 Kas›m 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
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‹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 yazar› Ahmet Kahraman
Davaya Konu Olan Yaz›: 24 Kas›m 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Ça¤›m›z Korku ve Rezalet” bafll›kl› makale 
‹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 Kas›m 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 yatkl›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›: 3 Aral›k 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “PKK’li Tutuklular da Açl›k Grevinde” bafll›kl›
haber
‹ddia: “Yasad›fl› örgütlerin 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: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 24 Kas›m 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 gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl
Davaya Konu Olan Yaz›: 08 Aral›k 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 Aral›k 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 Aral›k 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›lar: 21 Aral›k 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Bayrampafla Fatihi”, “Bart›n Cepten 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› makaleler 
‹ddia: “Halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik etmek”, “Yasad›fl›
örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”; 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 gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl
Davaya Konu Olan Yaz›: 22 Aral›k 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 Aral›k 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 gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 28 Aral›k 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “PKK Ramazan Bayram›n› Kutlad›” 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

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 30 Aral›k .2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “2001 Y›l›nda PKK Güneyde Kürt Partilerine Elini
Uzatt›” 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

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z, gazete yazar› Ahmet
Kahraman
Davaya Konu Olan Yaz›: 1 Ocak 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Kürdüm Ben, Dedi Bilge” bafll›kl› makale 
‹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
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Davaya Konu Olan Yaz›: 2 Ocak 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “2001 Y›l› De¤iflim Y›l› Olacak” 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

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 4 Ocak 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Soruna Bir An Önce Çözüm Bulunsun” bafll›kl›
haber
‹ddia: “Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”;
TMY’nin 6/2. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›k: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl
Davaya Konu Olan Yaz›: 7 Ocak 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Askeri Y›¤›nak Rahats›zl›¤›” bafll›kl› haber
‹ddia: “Halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik 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›: 8 Ocak 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Ölüme Yolculuk Sürüyor” bafll›kl› haber
‹ddia: “Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”;
TMY’nin 6. 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›: 9 Ocak 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “‹stikrars›zl›k Bölgeyi Etkiler” bafll›kl› haber
‹ddia: “Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”;
TMY’nin 6/2. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, 
Davaya Konu Olan Yaz›: 16 Ocak 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Bir Türk...” bafll›kl› makale
‹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 Ocak 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “‹mral›’ dan Bar›fl Ça¤r›s›” bafll›kl› haber
‹ddia: “Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”;
TMY’nin 6/2. 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, ‹rfan Cüre 
Davaya Konu Olan Yaz›: 1 fiubat 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Saç Ba¤›” bafll›kl› yaz› 
‹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 yazar› Ahmet Kahraman 

Davaya Konu Olan Yaz›: 2 fiubat 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Korsika’da Soyk›r›m” bafll›kl› haber
‹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›: 3 fiubat 2001 tarihli “Art› Gündem”
ekinde yay›nlanan “Bir Ulus Dili Olarak Kürtçe “ 
‹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 yazar› Ahmet Kahraman
Davaya Konu Olan Yaz›: 5 fiubat 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “PKK den Bask›lara Karfl› Strateji”, “Eylemler
Devam Edecek” bafll›kl› haberler ile “Silopi’ de Terör ve
A‹HM” bafll›kl› makale 
‹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›: 6 fiubat 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Bize Savafl Dayat›lmas›n” bafll›kl› haber
‹ddia: “Yasad›fl› örgütlerin 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: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 7 fiubat 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “‹çeriden Bar›fl Uyar›s›” 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

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 20 fiubat 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Bölgesel Savafl Uyar›s›” 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

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 6 Mart 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “PKK Yetkililerinden Duran Kalkan: Yaflanan
siyasi ve Ekonomik Krizi De¤erlendirdi: Kriz Savafl›n
Faturas›” bafll›kl› söylefli
‹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: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 8 Mart 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Serh›ldan Ça¤r›s›” 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
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San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 9 Mart 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Demokrasi Kad›n›n Eseri Olacakt›r” 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

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 19 Mart 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan: “Newroz Haz›rl›klar› - PKK: Bar›flç›l Siyasal
Gösteri” bafll›kl› haber
‹ddia: “Yasad›fl› örgütlerin 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: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 24 Mart 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Genelge Yaflam› Felç Etti” ve “PKK Baflkanl›k
Konseyi Görkemli Newrozu De¤erlendirdi” bafll›kl› haberler
ile “Karanl›¤a Karfl› Uyan›k Olmak” bafll›kl› makale
‹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›: 25 Mart 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “2001 Ortak Kayg› ve Çözüm Yönü” 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

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 29 Mart 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “PKK: KOB VE UP Yenilensin” 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

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 30 Mart 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “PKK’li Tutuklular Açl›k Grevine Bafll›yor”
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

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete sahibi M. Emin Y›ld›z
Davaya Konu Olan Yaz›: 31 Mart 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “PKK Ankara’y› Diyaloga Ça¤›rd›”, “PKK: Diyalog
Çözüm Getirir”, “Kürtler Kendi Program›n› Yapmal›” bafll›kl›
haberler 
‹ddia: “Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”,
“Bölücülük propagandas› yapmak”; TMY’nin 6/2. ve 8.
maddeleri, 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, gazete yazar› Demir Küçükayd›n 

Davaya Konu Olan Yaz›: 10 Ocak 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Alçakl›¤›n Evrensel Tarihine Katk›” bafll›kl›
makale
‹ddia: “Cumhuriyet’e meclise, orduya, emniyete hakaret”;
TCY’nin 159. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Beyo¤lu 2. A¤›r Ceza Mahkemesi

San›k: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl 
Davaya Konu Olan Yaz›: 21.-22.10.2000 tarihli gazetelerde
yay›nlanan “Hasat Kurflunu” bafll›kl› haber
‹ddia: “Orduya ve emniyete hakaret”; TCY’nin 159.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Beyo¤lu 2. A¤›r Ceza Mahkemesi

San›k: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, ‹HD ‹stanbul fiube Baflkan› Eren Keskin 
Davaya Konu Olan Yaz›: 10 Ocak 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Size de Bu Yak›fl›r” bafll›kl› haber 
‹ddia: “Hükümete, orduya, emniyete hakaret”; TCY’nin 159.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Beyo¤lu 2. A¤›r Ceza Mahkemesi

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete yazar› Umur Hozatl› 
Davaya Konu Olan Yaz›: 30 Haziran 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Mülkün Temelindeki Adalet ve Delikanl›l›k”
bafll›kl› makale
‹ddia: “Adliyeye hakaret”; TCY’nin 159. maddesine
muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Beyo¤lu 2. A¤›r Ceza Mahkemesi

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl,  gazete yazar› Sema Mavi 
Davaya Konu Olan Yaz›: 16 Eylül 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Demokratikleflme mi, Bürokratikleflme mi?”
bafll›kl› makale
‹ddia: “Cumhuriyet’e meclise, orduya, emniyete hakaret”;
TCY’nin 159. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Beyo¤lu 2. A¤›r Ceza Mahkemesi

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, F. Aktafl 
Davaya Konu Olan Yaz›: 30 Haziran 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “OHAL’de Bu Hal Savc›s›” 
‹ddia: Bas›n Yasas›’n›n 33/2. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Beyo¤lu Asliye Ceza Mahkemesi

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete yazar› Savafl Aslan
Davaya Konu Olan Yaz›: 24 Ekim 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Baflkan ‹zgi, Baflbakan Bahçeli, Ya da ‹skeletin
fieyi...” bafll›kl› makale 
‹ddia: “Cumhurbaflkan›’na yay›n yoluyla hakaret”; TCY’nin
158. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Beyo¤lu Asliye Ceza Mahkemesi

San›klar: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl, gazete yazar› Vedat Perçin 
Davaya Konu Olan Yaz›: 14 Temmuz 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Bakan De¤il, Külhanbeyi” bafll›kl› haber 
‹ddia: “Bir kimsenin namus, fleref ve haysiyetine yay›n
yoluyla hakaret”; TCY’nin 482/4., Bas›n Yasas›’n›n 16.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Beyo¤lu 2. Asliye Mahkemesi
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San›k: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl
Davaya Konu Olan Yaz›: 18 Kas›m 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Karakolda Katil Var” bafll›kl› haber
‹ddia: “Emniyete hakaret”; TCY’nin 159. maddesine
muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Beyo¤lu 2. A¤›r Ceza Mahkemesi

San›k: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl
Davaya Konu Olan Yaz›: 14 A¤ustos 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Eymir Atasagun’a Yüklendi” bafll›kl› haber
‹ddia: “Bir kimsenin namus, fleref ve haysiyetine yay›n
yoluyla hakaret”; TCY’nin 482/4., Bas›n Yasas›’n›n 16.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Beyo¤lu 2. Asliye Ceza Mahkemesi

San›k: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl
Davaya Konu Olan Yaz›: 05 Ocak 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “‹l Baflkan›’na Bo¤ma Tehdidi” bafll›kl› haber
‹ddia: “Emniyete hakaret”; TCY’nin 159. maddesine
muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Beyo¤lu 2. A¤›r Ceza Mahkemesi

San›k: 2000’de Yeni Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Erdal Tafl
Davaya Konu Olan Yaz›: 07 Ocak 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “‹P’ten Yine ‹lginç ‹ddia” bafll›kl› haber
‹ddia: TCY’nin 159. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Beyo¤lu 2. A¤›r Ceza Mahkemesi

San›k: Yedinci Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Hünkar
Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›: 23-29 Haziran 2001 tarihli
gazetede “Kürt Kimli¤i Zorluyor” bafll›kl› yaz›
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”; TCY’nin
169., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1 maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
‹zleyen Duruflma: 22. 01 2002

San›k: Yedinci Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Hünkar
Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›: 14-20 Temmuz 2001 tarihli
gazetede yay›nlanan “Demokratik Eylemin Meflruiyeti”
bafll›kl› haber
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”; TCY’nin
169., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1 maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›k: Yedinci Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Hünkar
Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›: 7-13 Temmuz 2001 tarihli
gazetede yay›nlanan”Çözümün ad› Serh›ldan” ve “fiimdi
Serh›ldanlar›n Zaman›d›r” bafll›kl› haberler.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”; TCY’nin
169., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›k: Yedinci Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Hünkar
Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›: 21-27 Temmuz 2001 tarihli
gazetede yay›nlanan”Güney’de Savafl Haz›rl›klar›” bafll›kl›
haber.
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”; TCY’nin
169., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet

Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›k: Yedinci Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Hünkar
Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›:11-17 A¤ustos 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan”AB Yolunda Güvensiz Tart›flmalar”, “Suskun Bir
Volkan Gibiydi”, “Kurtuluflun ‹lk Ad›m›”, “‹lk Kurflun
Cumhuriyetin Demokratikleflmesi ‹çindi” ve “O Gün Devrim
Olmufl Gibiydi” bafll›kl› haberler. 
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”; TCY’nin
169., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›k: Yedinci Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Hünkar
Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›: 18–24 A¤ustos 2001 tarihli
gazetede yay›nlanan “Ad›m At›l›rsa Destek Veririz”
ve “Halkla Hukukun Birleflti¤i Yerde Demokrasi Olur”
bafll›kl› haberler “
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”; TCY’nin
169., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: Yedinci Gündem gazetesi sahibi H›d›r Atefl,
Yaz›iflleri Müdürü Hünkar Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›: 1-7 Eylül 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “PKK Baflkanl›k Konseyi: Bar›fla Ulaflmakta
Israrl›y›z” ve “PKK Lideri A. Öcalan’ ›n 1 Eylül Mesaj›:
Bar›fl›n Zaferine Kadar” bafll›kl› haberler
‹ddia: “Yasad›fl› örgütlerin aç›klamalar›n› yay›nlamak”;
TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
‹zleyen Duruflma: 5 fiubat 2002

San›k: Yedinci Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Hünkar
Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›: 3-10 Eylül 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “PKK’den Devlete Uyar›” ve “Filistin, Ermeni ve
Kürtler Öcalan ‹çin Yürüdü” bafll›kl› haberler
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”; TCY’nin
169., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
‹zleyen Duruflma: 5 fiubat 2002

San›klar: Yedinci Gündem gazetesi sahibi H›d›r Atefl,
Yaz›iflleri Müdürü Hünkar Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›: 15-21 Eylül 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Kürtler Kendi Anayasas›n› Yapmal›” (A.Öcalan)
bafll›kl› yaz› ve “Merhaba” bafll›kl› okur mektubu 
‹ddia: “Bölücülük propagandas› yapmak”; TMY’nin 8., Bas›n
Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: Yedinci Gündem gazetesi sahibi H›d›r Atefl,
Yaz›iflleri Müdürü Hünkar Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›: 22-28 Eylül 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Savafl Çözüm De¤il” (A.Öcalan), “PKK
Yöneticilerinden C.Bay›k: Kimse Yanl›fl Hesap Yapmas›n”
bafll›kl› haberler ve “FORUM-Gündem: As›l terör Kürt
Halk›na Uyguland›” bafll›kl› yaz›
‹ddia: “Halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik etmek” ve “Yasad›fl›
örgütlerin aç›klamalar›n› yay›nlamak”; TCY’nin 312.,
TMY’nin 6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
‹zleyen Duruflma: 14 Mart 2002
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San›k : Yedinci Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Hünkar
Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›: 29 Eylül-5 Ekim 2001 tarihli gazete
ile beraber verilen “3. Do¤ufl” eki
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”; TCY’nin
169., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
‹zleyen Duruflma: 19 fiubat 2002

San›k: Yedinci Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Hünkar
Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›: 6-12 Ekim 2001 tarihli gazete ile
beraber verilen “3. Do¤ufl” ekindeki tüm yaz› ve fot¤rafalar
ve “ PKK Lideri Öcalan 4. Y›l›na giren 9 Ekim Komplosunun
Bütün Boyutlar›n› A‹HM. Sunumunda Çözümlüyor: ‹nsanl›¤a
Çözüm Arma¤an›” bafll›kl› haber
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”; TCY’nin
169., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
‹zleyen Duruflma: 22 Mart 2002

San›k: Yedinci Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Hünkar
Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›: 20-26 Ekim 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Irak’a Müdahalede Kürtler Belirleyici” bafll›kl›
yaz›
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”; TCY’nin
169., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
‹zleyen Duruflma: 1 fiubat 2002

San›klar: Yedinci Gündem gazetesi sahibi H›d›r Atefl,
Yaz›iflleri Müdürü Hünkar Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›: 27 Ekim-02 Kas›m 2001 tarihli
gazetede yay›nlanan “Kriz Demokratik Cumhuriyetle Afl›l›r”
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
‹zleyen Duruflma: 26 fiubat 2002

San›klar: Yedinci Gündem gazetesi Sahibi H›d›r Atefl,
Yaz›iflleri Müdürü Hünkar Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›: 10-16 Kas›m 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Kad›nlar Öcalan’›n A‹HM’e Sundu¤u
Savunmalar› Kendi Aç›lar›ndan De¤erlendirdi” 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
‹zleyen Duruflma: 12 Mart 2002

San›k: Yedinci Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Hünkar
Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›: 3-9 Kas›m 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan”Çiller Hizbullah’ ›n Anas›d›r” ve “Ortado¤u
Rönesans›n›n Temellerini Atacak” bafll›kl› yaz›lar 
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”; TCY’nin
169., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
‹zleyen Duruflma: 26 Mart 2002

San›k: Yedinci Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Hünkar
Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›: 17-23 Kas›m 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Halk Öcalan’a Özgürlük Diyor” ve “Öcalan’a
Özgürlük Dediler” bafll›kl› yaz›lar 

‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”; TCY’nin
169., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
‹zleyen Duruflma: 2 Nisan 2002

San›k: Yedinci Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Hünkar
Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›: 24-30 Kas›m 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Çeyrek As›rl›k Hareket”, “Baflar›n›n Kökü
Bafllang›çtayd›” ve “Neleri Kazand›¤›m›z›n Tarihidir” bafll›kl›
yaz›lar
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”; TCY’nin
169., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
‹zleyen Duruflma: 26 Mart 2002

San›klar: Yedinci Gündem gazetesi Sahibi H›d›r Atefl,
Yaz›iflleri Müdürü Hünkar Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›: 1-7 Aral›k 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “PKK de ‹sim De¤iflikli¤i Tart›fl›l›yor”, “Ö¤renciler
Anadilini ‹stiyor”, “Anadilde E¤itim Talebi”, “Kimli¤e Dair”,
“Kimli¤in Yoksa Özgürlü¤ün de Yoktur” bafll›kl› yaz›lar ve
Rag›p Zarkolu’nun kaleme ald›¤› “Siyasallaflma Fobisi”
bafll›kl› yaz› 
‹ddia: “Halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik etmek” ve “Bölücülük
propagandas› yapmak”; TCY’nin 312., TMY’nin 8., Bas›n
Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
‹zleyen Duruflma: 8 Mart 2002

San›klar: Yedinci Gündem gazetesi Sahibi H›d›r Atefl ve
Yaz›iflleri Müdürü Hünkar Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›: 8-14 Aral›k 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Türkiye Çözümsüz Kalamaz” 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

San›k: Yedinci Gündem gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Hünkar
Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›: 15-21 Aral›k 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Kürtler’le Ba¤ Kurmak ‹stiyorsan›z Çözüm
Üretmelisiniz”, “Kürtler Ulusal Birlik Yolunda Ad›m Att›”,
“Kürtlerin Milli Siyaseti Demokratikleflme ve Bar›fl”, “Herfleye
Haz›r›z” bafll›kl› yaz›
‹ddia: “Halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik etmek”, “Yasad›fl›
örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”; TCY’nin 312. ve 169.
maddelerine, Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
‹zleyen Duruflma: 2 Nisan 2002

San›klar:Yedinci Gündem gazetesi Sahibi H›d›r Çelik,
Yaz›iflleri Müdürü Hünkar Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›: 22-28 Aral›k 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Yeni Parti ‹htiyac›”, “Afganistan ‘a Türk Modeli
“, “Tarih, Ça¤ Toplum ve ‹nsan Kavray›fl›ndan Yoksun”, “Kürt
Siyaseti Dünya Sahnesinde”, “Birlik gelece¤in Garantisidir”,
“Öcalan’ ›n Kaç›r›lmas›nda MOSSAD’›n Rolü”, “Devleti
Sansür Etmek” ve “Okurun Gündemi” bafll›kl› yaz›lar 
‹ddia: “ Terörle mücadelede yer alanlar›n› hedef göstermek”,
“Yasad›fl› örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”, “Bölücülük
propagandas› yapmak”; TMY’nin 6/1-2, ve 8/1-2 maddeleri
ile Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2001 ‹fade Özgürlü¤ü

324 Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›



San›klar: Yedinci Gündem gazetesi Sahibi H›d›r Çelik,
Yaz›iflleri Müdürü Hünkar Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›: 29 Aral›k-4 Ocak 2001 tarihli
gazetede yay›nlanan “Cezaevlerine Üçlü Önerisi” ve
“Kültürel Faaliyet Üzerine” bafll›kl› yaz›lar ile “Bilanço 2001”
adl› ek
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”, “Halk› kin
ve düflmanl›¤a tahrik etmek”, “Bölücülük propagandas›
yapmak”; TCY’nin 169. ve 312., TMY’nin 8., Bas›n
Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: Radikal gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Hasan
Çakkalkurt, gazete yazar› Mine G. K›r›kkanat
Davaya Konu Olan Yaz›: 19 Ocak 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Hokus, Pokus, Suç” bafll›kl› yaz› 
‹ddia: “Emniyet güçlerine hakaret”; TCY’nin 159. maddesine
muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi

San›klar: Radikal gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Hasan
Çakkalkurt, gazete yazar› Mine G. K›r›kkanat
Davaya Konu Olan Yaz›: 6 Nisan 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Lütfen Gidin” bafll›kl› yaz› 
‹ddia: “Hükümetin manevi flahsiyetine hakaret”; TCY’nin
159. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi

San›klar: Radikal gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Hasan
Çakkalkurt, gazete yazar› Perihan Ma¤den
Davaya Konu Olan Yaz›: 15 Nisan 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan ve yine cezaevlerinde süren ölüm oruçlar›n›
konu alan “Yine Ölüm, Yine Ölüm Yaz›s›” bafll›kl› yaz› 
‹ddia: “Adalet Bakan›’na hakaret”; TCY’nin 159. maddesine
muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi

San›klar: Radikal gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Hasan
Çakkalkurt, gazete yazar› Perihan Ma¤den
Davaya Konu Olan Yaz›: 12 May›s 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan ve cezaevlerinde süren ölüm oruçlar›n› konu
alan “Niye Bitmiyor ki” bafll›kl› yaz› 
‹ddia: “Adalet Bakan›’na hakaret”; TCY’nin 159. maddesine
muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi

San›klar: Radikal gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Tu¤rul Ery›lmaz,
gazete yazar› Y›ld›r›m Türker
Davaya Konu Olan Yaz›: 13 A¤ustos 2000 tarihli Radikal 2
ekinde yay›nlanan ve F Tipi cezaevlerinde yaflanan sorunlar›
konu alan “Adaletin En Karanl›k Bölgesi” bafll›kl› yaz› 
‹ddia: “Cumhuriyet’e hakaret”; TCY’nin 159. maddesine
muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi

San›klar: Radikal gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Hasan
Çakkalkurt, gazete yazar› Tuncay Özkan 
Davaya Konu Olan Yaz›:
‹ddia: “Adalet Bakan›’na hakaret”; TCY’nin 159. maddesine
muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Ankara A¤›r Ceza Mahkemesi

San›klar: Radikal gazetesi yazar› ‹smet Berkan
Davaya Konu Olan Yaz›: 9 Haziran 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan ve U¤ur Mumcu’nun katillerinin yakaland›¤›

yönündeki aç›klamalarla ilgili flüpheleri konu alan
“fiüpheler” bafll›kl› yaz›
‹ddia: “Emniyet güçlerine hakaret”, TCY’nin 159. maddesine
muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi

San›klar: Radikal gazetesi yazar› Nefle Düzel 
Davaya Konu Olan Yaz›: Düzel’in Pir Sultan Abdal 2
Temmuz Kültür ve E¤itim Vakf› Baflkan› Murtaza Demir ile
yapt›¤› ve 8 Ocak 2001 tarihli gazetede yay›nlanan “Alevi
Gençler Teröre ‹tiliyor” bafll›kl› yaz›”
‹ddia: “Halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik etmek”; TCY’nin 312.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
‹zleyen Duruflma: 13 fiubat 2002

San›klar: Radikal gazetesi yazar› Nefle Düzel, Prof. Dr. Do¤u
Ergil 
Davaya Konu Olan Yaz›: Düzel’in A.Ü. Siyasal Bilgiler
Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Do¤u Ergil ile yapt›¤› ve 19
Haziran 2000 tarihli gazetede yay›nlanan “Eroin
S›k›yönetimlerle Yerleflti” bafll›kl› ropörtaj”
‹ddia: “Devlete, orduya ve emniyet güçlerine hakaret”;
TCY’nin 159. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
‹zleyen Duruflma: 13 fiubat 2002

San›k: Turkish Daily News gazetesi yazar› Burak Bekdil
Davaya Konu Olan Yaz›: 27 A¤ustos 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “Turkey’s De Jure Untouchables” (Turkiye’nin
Hukuksal Dokunulmazlar›) bafll›kl› makale
‹ddia: “Adliye’ye hakaret”; TCY’nin 159. maddesine
muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Ankara A¤›r Ceza Mahkemesi

San›k: Yeni Biny›l gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Semra Uncu,
gazete yazar› Metin Münir
Davaya Konu Olan Yaz›: 10 May›s 2000 tarihli gazetede
yay›nlanan “Durdurun Adaleti ‹necek Var” bafll›kl› yaz› 
‹ddia: “Adliyeye hakaret”; TCY’nin 159. maddesine
muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
‹zleyen Duruflma: 11 Nisan 2002

San›klar: Özgür Halk dergisi sahibi Gülcan Kaya, Yaziflleri
Müdürü Ayhan Do¤ru
Davaya Konu Olan Yaz›: Mart 2001 tarihli dergide
yay›nlanan baz› yaz›lar (Say› 114)
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”,
“Bölücülük propagandas› yapmak”; TCY’nin 169., TMY’nin
8., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM 

San›klar: Özgür Halk dergisi sahibi Gülcan Kaya, Yaziflleri
Müdürü Ayhan Do¤ru
Davaya Konu Olan Yaz›: Nisan 2001 tarihli dergide
yay›nlanan baz› yaz›lar (Say› 115)
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”, “Yasad›fl›
örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”; TCY’nin 169., TMY’nin
6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›k: Özgür Halk dergisi Yaziflleri Müdürü Ayhan Do¤ru
Davaya Konu Olan Yaz›: May›s 2001 tarihli dergide
yay›nlanan baz› yaz›lar (Say› 116)
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‹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: Özgür Halk dergisi sahibi Gülcan Kaya, Yaziflleri
Müdürü Ayhan Do¤ru
Davaya Konu Olan Yaz›: Nisan 2001 tarihli dergide
yay›nlanan baz› yaz›lar (Say› 117)
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”, “Yasad›fl›
örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”; TCY’nin 169., TMY’nin
6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
San›k: Özgür Halk dergisi Yaziflleri Müdürü Ayhan Do¤ru
Davaya Konu Olan Yaz›: May›s 2001 tarihli dergide
yay›nlanan baz› yaz›lar (Say› 118)
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”, “Halk› kin
ve düflmanl›¤a tahrik etmek”; TCY’nin 169.ve 312., TMY’nin
5., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›k: Özgür Halk dergisi Yaziflleri Müdürü Ayhan Do¤ru
Davaya Konu Olan Yaz›: Haziran 2001 tarihli dergide
yay›nlanan baz› yaz›lar (Say› 119)
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”, “Yasad›fl›
örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”; 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 Halk dergisi sahibi Gülcan Kaya, Yaziflleri
Müdürü Ayhan Do¤ru
Davaya Konu Olan Yaz›: Temmuz 2001 tarihli dergide
yay›nlanan baz› yaz›lar (Say› 120)
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”, “Yasad›fl›
örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”; 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 Halk dergisi sahibi Gülcan Kaya, Yaziflleri
Müdürü Ayhan Do¤ru
Davaya Konu Olan Yaz›: A¤ustos 2001 tarihli dergide
yay›nlanan baz› yaz›lar (Say› 121)
‹ddia: “Bölücülük propagandas› yapmak”; TMY’nin 8., Bas›n
Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: Özgür Halk dergisi sahibi Gülcan Kaya, Yaziflleri
Müdürü Ayhan Do¤ru
Davaya Konu Olan Yaz›: Eylül 2001 tarihli dergide
yay›nlanan baz› yaz›lar (Say› 122)
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”,
“Bölücülük propagandas› yapmak”; TCY’nin 169., TMY’nin
8., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: Özgür Halk dergisi sahibi Gülcan Kaya, Yaziflleri
Müdürü Ayhan Do¤ru
Davaya Konu Olan Yaz›: Ekim 2001 tarihli dergide
yay›nlanan baz› yaz›lar (Say› 123)
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”,
“Bölücülük propagandas› yapmak”; TCY’nin 169., TMY’nin
8., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›k: Özgür Halk dergisi Yaziflleri Müdürü Ayhan Do¤ru

Davaya Konu Olan Yaz›: Kas›m 2001 tarihli dergide
yay›nlanan baz› yaz›lar (Say› 124)
‹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: Yeni Özgür Halk dergisi sahibi Gülcan Kaya,
Yaziflleri Müdürü Ayhan Do¤ru
Davaya Konu Olan Yaz›: Aral›k 2001 tarihli dergide
yay›nlanan baz› yaz›lar (Say› 1)
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”, “Yasad›fl›
örgütün aç›klamalar›n› yay›nlamak”; TCY’nin 169., TMY’nin
6/2., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: Genç Bak›fl dergisi sahibi Gülcan Kaya, Yaziflleri
Müdürü Ayhan Do¤ru
Davaya Konu Olan Yaz›: Derginin 1. say›s›nda yay›nlanan
baz› yaz›lar 
‹ddia: “Bölücülük propagandas› yapmak”; TMY’nin 8., Bas›n
Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: Genç Bak›fl dergisi sahibi Gülcan Kaya, Yaziflleri
Müdürü Ayhan Do¤ru
Davaya Konu Olan Yaz›: Derginin 2. say›s›nda yay›nlanan
baz› yaz›lar
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”,
“Bölücülük propagandas› yapmak”; TCY’nin 169., TMY’nin
8., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: Genç Bak›fl dergisi sahibi Gülcan Kaya, Yaziflleri
Müdürü Ayhan Do¤ru
Davaya Konu Olan Yaz›: Derginin 4. say›s›nda yay›nlanan
baz› yaz›lar
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”; TCY’nin
169., TMY’nin 8., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine
muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: Genç Bak›fl dergisi sahibi Gülcan Kaya, Yaziflleri
Müdürü Ayhan Do¤ru
Davaya Konu Olan Yaz›: Derginin 5. say›s›nda yay›nlanan
baz› yaz›lar
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”; TCY’nin
169., TMY’nin 8., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine
muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›k: Genç Bak›fl dergisi Yaziflleri Müdürü Ayhan Do¤ru
Davaya Konu Olan Yaz›: Derginin 6. say›s›nda yay›nlanan
baz› yaz›lar
‹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: Genç Bak›fl dergisi sahibi Gülcan Kaya, Yaziflleri
Müdürü Ayhan Do¤ru
Davaya Konu Olan Yaz›: Derginin 7. say›s›nda yay›nlanan
baz› yaz›lar
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”,
“Bölücülük propagandas› yapmak”; TCY’nin 169., TMY’nin
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8., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM

San›klar: Genç Bak›fl dergisi sahibi Gülcan Kaya, Yaziflleri
Müdürü Ayhan Do¤ru
Davaya Konu Olan Yaz›: Derginin 8. say›s›nda yay›nlanan
baz› yaz›lar
‹ddia: “Yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etmek”; TCY’nin
169., TMY’nin 8., Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesine
muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
San›k: Genç Bak›fl dergisi Yaz›iflleri Müdürü Ayhan Do¤ru
Davaya Konu Olan Yaz›: Derginin 10. say›s›nda yay›nlanan
baz› yaz›lar
‹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›k: Genç Bak›fl dergisi Yaz›iflleri Müdürü Ayhan Do¤ru
Davaya Konu Olan Yaz›: Derginin 12. say›s›nda yay›nlanan
baz› yaz›lar
‹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: Dema Nû gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent
Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›: Gazetenin 8. say›s›nda yay›nlanan
“Çarp›tman›n Bu Kadar›na Pes” bafll›kl› yaz›
‹ddia: “Devlete, hükümete, orduya hakaret”;TCY’nin 159.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Beyo¤lu 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
‹zleyen Duruflma: 7 Mart 2002

San›klar: Dema Nû gazetesi sahibi Fad›l Özçelik, Yaz›iflleri
Müdürü Bülent Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›: Gazetenin 8. say›s›nda yay›nlanan
“Kürt Kad›nlar Platformu 8. Toplant›s› Yap›ld›” bafll›kl› yaz›
‹ddia: “Bölücülük propagandas› yapmak”;TMY’nin 8.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
‹zleyen Duruflma: 28 Mart 2002

San›k: Dema Nû gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Bülent Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›: Gazetenin 9. say›s›nda yay›nlanan
“Tanr› Ecevit’i Korusun” bafll›kl› yaz›
‹ddia: “Baflbakan’a hakaret”; TCY’nin 159. maddesine
muhalefet
Görüldü¤ü Yer: Beyo¤lu 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
‹zleyen Duruflma: 7 Mart 2002

San›klar: Dema Nû gazetesi sahibi Fad›l Özçelik, Yaz›iflleri
Müdürü Bülent Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›: Gazetenin 13. say›s›nda yay›nlanan
“Kürt Demokratik Birlik Platformu” ve Kürt Bahar›” bafll›kl›
yaz›lar
‹ddia: “Bölücülük propagandas› yapmak”; TMY’nin 8.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
‹zleyen Duruflma: 7 fiubat 2002

San›klar: Dema Nû gazetesi sahibi Fad›l Özçelik, Yaz›iflleri
Müdürü Bülent Demirel
Davaya Konu Olan Yaz›: Gazetenin 15. say›s›nda yay›nlanan
“Federal Çözüm” ve “Bir ‹flgal Karar› Üzerine” bafll›kl›
yaz›lar
‹ddia: “Bölücülük propagandas› yapmak”; TMY’nin 8.
maddesine muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM
‹zleyen Duruflma:13 fiubat 2002

San›k: Demokrat ‹skenderun gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Ersen
Korkmaz
Davaya Konu Olan Yaz›: 10 Ekim 2001 tarihli gazetede
yay›nlanan “ABD Kaz›¤›” bafll›kl› yaz›
‹ddia: “Hükümete Hakaret”; TCY’nin 159. maddesine
muhalefet
Görüldü¤ü Yer: ‹skenderun A¤›r Ceza Mahkemesi

8.1.1 DÜfiÜNCEYE ÖZGÜRLÜK
KAMPANYASI

Düflünceye Özgürlük –38 

fianar Yurdatapan ve ÇGD ‹stanbul fiubesi eski
baflkan› Nevzat Onaran, “Vicdani Redci” Osman
Murat Ülke’nin, 1 Eylül 1995 tarihinde yapt›¤› bas›n
aç›klamas›n› içeren Düflünceye Özgürlük-38
broflüründe “halk› askerlikten so¤uttuklar›”
gerekçesiyle haklar›nda verilen 2’fler ay hapis cezas›n›
yatmak için 24 Kas›m ve 11 Aral›k 2000 tarihinde
cezaevine girdiler. 

Vicdani redci Osman Murat Ülke’nin ayn›
aç›klamas›n› içeren “Düflünceye Özgürlük-9”
kitapç›¤›n›n yay›nc›lar› gazeteci Koray Düzgören ve
sanatç› Nilüfer Akbal’›n ceza almas› üzerine, kitapç›k
“Düflünceye Özgürlük-38” ad›yla yeniden
yay›nlanm›flt›. Düzgören ve Akbal’a verilen 2 ay hapis
cezas› Yarg›tay taraf›ndan onanm›fl ancak 4454 say›l›
“Bas›n Yoluyla ‹fllenen Suçlara ‹liflkin Dava ve
Cezalar›n Ertelenmesine Dair Kanun” uyar›nca 3 y›l
süreyle ertelenmiflti. fianar Yurdatapan ve Nevzat
Onaran hakk›nda ‹stanbul 1. Ordu Askeri
Mahkemesi’nde aç›lan dava ise 1 fiubat 2000
tarihinde mahkumiyetle sonuçlanm›flt›. 

Düflünceye Özgürlük-42

“Düflünceye Özgürlük-42” kitapç›¤›na yay›nc› olarak
imza att›klar› gerekçesiyle Abdülmelik F›rat, Hasan
Celal Güzel, Ali Nesin ve Cevat Özkaya hakk›nda
aç›lan dava, Üsküdar 2. Asliye Mahkemesi’nde 17
Nisan günü yap›lan duruflmada beraatla sonuçland›.
Eflber Ya¤murdereli, Recep Tayyip Erdo¤an, Erdo¤an
Ayd›n ve vicdani redci Osman Murat Ülke’nin
yarg›lanmas›na neden olan yaz›lar›n›n yer ald›¤›
kitapç›k nedeniyle san›klar hakk›nda ‹stanbul DGM
Savc›l›¤› dava açm›fl, DGM’nin görevsizlik karar›
üzerine dosya, Üsküdar 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne
gönderilmiflti. Davada, san›klar›n TCY’nin “Allah’a,
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dine, peygambere hakaret” suçuna iliflkin 175.
maddesi uyar›nca cezaland›r›lmalar› isteniyordu.

“Düflünceye Özgürlük-42” kitapç›¤›n›n yay›nc›lar›
hakk›nda “halk› askerlikten so¤uttuklar›” iddias›yla
TCY’nin 155. maddesi uyar›nca Genel Kurmay
Mahkemesi’nde aç›lan dava da 28 Aral›k günü
yap›lan duruflmada beraatla sonuçland›.

Düflünceye Özgürlük-2000

Yasaklanan bir kitap ile 60 makaleyi içeren
“Düflünceye Özgürlük-2000” kitapç›¤›na yay›nc›
olarak imza atan 16 ayd›n ve sanatç› hakk›nda 2000
y›l›nda aç›lm›fl olan 3 ayr› davaya 2001 y›l›nda devam
edildi. Her dört davada da san›k olarak yarg›lanan
yay›nc›lar flunlar: Vahdettin Karabay (D‹SK Genel
Baflkan›), Salim Uslu (Hak-‹fl Genel Baflkan›), Siyami
Erdem (KESK eski Genel Baflkan›), Hüsnü Öndül (‹HD
Genel Baflkan›), Yavuz Önen (T‹HV Baflkan›), Cengiz
Bektafl (Türkiye Yazarlar Sendikas› Baflkan›), Atilla
Marafl (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 ve Sad›k Tafldö¤en. 

Düflünceye Özgürlük-2000 kitapç›¤›n›n yay›nc›lar›
hakk›nda “bölücülük propagandas›” yap›ld›¤› ve
“halk›n düflmanl›¤a k›flk›rt›ld›¤›” iddias›yla ‹stanbul
DGM’de aç›lan dava 12 fiubat günü yap›lan
duruflmada, san›klar›n “suçu ifllediklerine dair yeterli,
kesin ve inand›r›c› delil bulunamad›¤› gerekçesiyle”
beraatle sonuçland›. 

Yarg›tay, Haziran ay› içerisinde söz konusu kitapç›¤›
yay›nc› olarak imzalayan 16 ayd›n ve sanatç›dan 15’i
hakk›nda verilen beraat karar›n› bozdu, Sad›k
Tafldö¤en’in berat›n› ise onad›. Yarg›tay’›n bozma
gerekçesinde flöyle denildi: 

“Yaz›larda TCY’nin 169. maddesi kapsam›nda silahl›
çete niteli¤indeki örgüt propagandas› yap›ld›¤›, bir
k›s›m yaz›lar›n TCY’nin 312/2. maddesi kapsam›nda
halk› ›rk, din ve bölge farkl›l›¤› gözeterek kin ve
düflmanl›¤a tahrik suçunun unsurlar›n› tafl›d›¤›, bir
k›s›m yaz›lar›n ise TMY’nin 8. maddesi kapsam›nda
devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünü
bozmay› hedef alan yaz›l› propaganda suçunu
oluflturdu¤u anlafl›lm›flt›r. San›klar›n yay›nlatan
s›fat›yla ceza sorumluluklar› bulundu¤u için beraat
karar›n› bozmay› gerektirmifltir.” denildi. Bunun
üzerine dava 27 Eylül günü tekrar bafllad›. Davan›n
bir sonraki duruflmas› 26 Mart 2002 tarihinde
yap›lacak.

Düflünceye Özgürlük-2000 kitapç›¤›n›n yay›nc›lar›
hakk›nda TCY’nin 175, 145 (Bayra¤a hakaret), 266
(devlet memuruna hakaret) ve 268. (Mahkemeye,
savc›ya vs. hakaret) maddeleri uyar›nca Üsküdar 2.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde aç›lan dava halen devam
ediyor. Davan›n önümüzdeki duruflmas› 13 fiubat
2002 tarihinde yap›lacak. .

“Düflünceye Özgürlük-2000” kitapç›¤›n›n yay›nc›lar›
hakk›nda TCY’nin 155. maddesi (Halk› askerlikten
so¤utmak) uyar›nca Genelkurmay Askeri
Mahkemesi’nde aç›lan dava, 7 Eylül günü
sonuçland›.Davan›n karar duruflmas›nda esas
hakk›ndaki görüflünü aç›klayan savc›, san›klar›n
“Anayasan›n ‘düflünceyi aç›klama ve yayma
hürriyetini’ düzenleyen 26. maddesine s›n›rlamalar
getiren yasalar›n de¤ifltirilmesi ve düflünceyi aç›klama
özgürlü¤ünün s›n›rlar›n›n geniflletilmesi amac›yla”
kitaba imza att›klar›n› ve ‘halk› askerlikten so¤utma
yönünde yay›n’ suçunun manevi unsurlar›n›n
oluflmad›¤›n›” belirtti. Mahkeme de san›klar hakk›nda
beraat karar› verdi. fianar Yurdatapan temyiz için
Askeri Yarg›tay’a baflvurdu. 

Üsküdar Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan 18 Ocak
günü Düflünceye Özgürlük-2000 kitab›n›n yay›nc›lar›
hakk›nda dördüncü bir dava aç›ld›. Üsküdar 2. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde TCY’nin 159. maddesi uyar›nca
aç›lan davaya 19 fiubat 2002 tarihinde bafllanacak.

Düflünceye Özgürlük-Herkes ‹çin 

‹stanbul DGM Savc›l›¤› “Düflünceye Özgürlük-Herkes
‹çin” adl› kitapç›¤› yay›nlad›klar› gerekçesiyle toplam
77.663 sanatç› ve yazar hakk›nda soruflturma açt›.
Yay›nc›lar y›l içinde gruplar halinde ilgili savc›l›klara
ifade verdiler. 

Soruflturma sonucunda “Düflünceye Özgürlük-Herkes
‹çin” kitapç›¤›n›n yay›nc›lar›ndan 65’i hakk›nda dava
aç›ld›. Dava, 19 Ekim günü ‹stanbul DGM’de bafllad›.
‹ddianamede san›klar›n, Necmettin Erbakan, Hasan
Celal Güzel, Ak›n Birdal, Murat Bozlak ve Eflber
Ya¤murdereli’nin daha önce suça konu olmufl olan
yaz›lar›n› “Düflünceye Özgürlük-Herkes ‹çin” adl›
kitapç›kta yay›nlayarak “ayn› suçlar› yay›n yoluyla
yeniden iflledikleri” iddia edildi. TCY’nin 312/2 ve
Terörle Mücadele Yasas›’n›n 8/1. maddeleri uyar›nca
hapis cezas›na mahkum edilmesi istenen san›klar
flunlar:

fianar Yurdatapan, Mustafa Kahveci, Hasan Basri
Ç›plak, Ziver Özdemir,Yaflar Buhan, Mustafa Altunel,
Murat Kaya, ‹srafil Kahraman,Y›lmaz Tunç, Abdullah
Kaya, Dursun Güleç, Zuhal Olcay, Sabiha Ünlü,
Ahmet fiiflman, Mustafa ‹slamo¤lu, ‹hsan Çelik, Oktay
Saral, Lale Mansur, Emine fienliko¤lu, Adalet A¤ao¤lu,
Canan Ceylan, Ulvi Alacakaptan, Yalç›n Balaban,
Erdo¤an Turan, Abdurrahman Dilipak, Mustafa Yavuz,
Ayd›n Polat, Atilla Dede, Ahmet Han Y›lmaz, Hüsnü
Öndül, Halil Ürün, Cengiz Tayfur, Rüstem Altunbafl,
fiaban Sar›, Orhan fiahin, Bekir Gürsoy, ‹lhan Durmufl,
Mehmet Sami Büyüky›lmaz, Hatice Kübra Kal›pç›,
Hayrullah Küçükda¤, Süleyman Kurnaz, Necip Bilek,
Bekir Özer, Gürsoy Bilgin, Mustafa Acar, Veli Tolu,
Hasibe Özlem Demirel Çepni, Kaz›m Batmaz, Ahmet
Sorgun, Ahmet Yaradanakul, Bahattin Y›ld›r›m, Hasan
Terzi, Suat Alt›nsoy, Ahmet Güney, Yusuf Karatafl, Ali
Afll›k, Halil Güven, Hasan Ünal, Ertan Kara, Hasan
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Burgan, Mehmet Çelik, Muzaffer Cengiz, Mustafa
Akkafl, R›fat Çiftçi, Ali Gök. 

Davan›n önümüzdeki duruflmas› 23 Ocak 2002
tarihinde yap›lacak.

Düflünce Özgürlü¤ü için ‹kinci ‹stanbul Buluflmas›
Davas›

20-21 Kas›m 2000 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da,
Mazlum-Der’in ev sahipli¤inde düzenlenen “Düflünce
Özgürlü¤ü için ‹kinci ‹stanbul Buluflmas›”
toplant›s›nda Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri
Yasas›’n›n 3. maddesinin ihlal edildi¤i” gerekçesiyle,
tertip komitesi üyeleri Avukat Ahmet Selamet, Avukat
Arife Gökkaya, Avukat Gülden Sönmez, Ahmet
Mercan, Yalç›n Akdo¤an, Kemal Yabanigül ve Cüneyt
Sar›yaflar hakk›nda Fatih 5. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde aç›lan dava 5 Kas›m günü beraatle
sonuçland›. 

Düflünce Özgürlü¤ü için ‹kinci ‹stanbul
Buluflmas›’nda konuflma yapmalar› dava konusu olan
yabanc› kat›l›mc›lar flunlar:

Jonathan Sugden (Human Rights Watch/‹nsan Haklar›
‹zleme Örgütü Avrupa Koordinatörü),

Hugh Poulton (Article 19 (19. Madde): ‹fade
Özgürlü¤ü için Uluslararas› Örgüt temsilcisi),

Eugene Schoulgin (PEN International/Uluslararas›
Yazarlar Birli¤i Hapisteki Yazarlar Komitesi Baflkan›),

Claudia Roth (Alman Parlementosu ‹nsan Haklar›
Komisyonu Baflkan›),

Lord Patel (Britanya Lordlar Kamaras› üyesi),

Tilman Zülch (Int. Verein der Ünterdrückte
Völker/Bask› Alt›ndaki Halklar Uluslararas› Cemiyeti
baflkan›),

Wofgang Jungheim (Pax Christ/Katolik Kilisesi Bar›fl
Örgütü temsilcisi),

Fadila Memisevic (UNO/Birleflmifl Milletler Kad›nlara
Yönelik fiiddet Komisyonu üyesi),

Georgios Nakratzas (Yazar-yay›nc›),

Lucina Kathmann (Meksika San Miguel PEN Yazarlar
Birli¤i temsilcisi)

8.1.2 DÜfiÜNCEYE ÖZGÜRLÜK
PLATFORMU 

Türkiye’de “düflünce ve ifade özgürlü¤ü”nün güvence
alt›na al›nmas›n›n sa¤lanmas› amac›yla “Düflünceye
Özgürlük Platformu” ad› alt›nda bir araya gelen ‹HD,
T‹HV, KESK, Mazlum Der, ÇGD, Edebiyatç›lar
Derne¤i, Helsinki Yurttafllar Derne¤i, Pir Sultan Abdal
Kültür ve Dayan›flma Derne¤i, Sosyal Demokrasi Vakf›
(SODEV), TMMOB, Türkiye Ortado¤u Forumu Vakf›
ve Türkiye Yazarlar Sendikas›, “düflünce ve ifade
özgürlü¤ünü ortadan kald›ran, k›s›tlayan, suç sayan

yasalarda, bu özgürlü¤ün anlam›na uygun
düzenlemeler yap›lmas›, ifade özgürlü¤ünü
engelleyen keyfi ve fiili engellemelere son verilmesi”
amac›yla “Düflünceye Özgürlük Kampanyas›” bafllatt›.
Kampanya 6 Ekim günü ‹HD Genel Merkezi’nde
düzenlenen bas›n toplant›s›yla kamuoyuna duyuruldu.
Bas›n toplant›s›nda aç›klanan “Kampanyaya Ça¤r›”
metninde Türkiye’de, düflünce özgürlü¤ünün
önündeki en büyük engelin 1982 Anayasas› oldu¤u,
uygulamada bu k›s›tlamalar›n da ötesine geçilerek
geniflletici yorumlar›n yap›ld›¤›, yasa hükümlerinin
hiçe say›ld›¤›, keyfi engellemelere gidildi¤i, yarg›s›z
infazlar yoluyla insanlar›n yaflamlar›na son verildi¤i
hat›rlat›ld›. 

TCY, S›k›yönetim Yasas›, DGM Kurulufl Yasas›,
Terörle Mücadele Yasas›, Siyasi Partiler Yasas›, Bas›n
Yasas›, Dernekler Yasas›, Toplant› ve Gösteri
Yürüyüflleri Yasas›, YÖK Yasas› baflta olmak üzere bir
çok yasan›n düflünceyi aç›klama özgürlü¤ünü
yasaklayan veya s›n›rlayan yüzlerce madde içerdi¤i
bildirilen metinde TCY’nin “halk› askerlikten
so¤utma” suçunu düzenleyen 155.,
Cumhurbaflkan›’na hakareti düzenleyen 158.,
“Türklü¤e, Cumhuriyete, TBMM’ye, hükümetin
manevi kiflili¤ine, bakanl›klara, devletin askeri,
polisiye kuvvetlerine, adliyenin manevi kiflili¤i”ne
hakareti düzenleyen 159., “halk› s›n›f, ›rk, din ve
bölge fark› gözeterek kin ve düflmanl›¤a tahrik suçunu
düzenleyen 312/2. maddeleri ile Terörle Mücadele
Yasas›’n›n 8. maddesi düflünce aç›klamalar›n›
cezaland›rmada en s›k kullan›lan maddeler oldu¤u
belirtildi. 

Düflünce özgürlü¤ünün sa¤lanabilmesi için, yeni,
demokratik bir anlay›fl ve yönteme ihtiyaç oldu¤u
belirtilen metinde Düflünceye Özgürlük
Kampanyas›’n›n talepleri flöyle s›raland›: 

-Türkiye’nin stratejik konumunu ve buna ba¤l›
savunma anlay›fllar›n›, ekonomik, sosyal ve siyasal iç
ve d›fl sorunlar›n› demokrasinin iflletilmemesi ve
özgürlüklerin k›s›tlanmas› için gerekçe olarak öne
sürmekten vazgeçilmelidir. 

-Anayasada yap›lan düzenlemelerin özgürlükleri
gelifltirme gerekçesi ile yap›ld›¤› belirtilmifl ve ilan
edilmifltir. Anayasa de¤ifliklilerinin anlam kazanmas›
için, ilgili yasalarda özgürlükleri gelifltirici
düzenlemeler yap›lmal›d›r. 

-Yasalar› aflan haks›z yorumlardan ve keyfi
engellemelerden kaç›n›lmal›d›r. 

-Tüm özgürlüklerin güvence alt›na al›nmas› için yarg›
ba¤›ms›zl›¤›na kavuflturulmal›d›r. 

-Hak arama yollar›n›n herkes taraf›ndan eriflilebilirli¤i
sa¤lanmal›d›r.

Kampanya çerçevesinde 8 Ekim günü Kalecik
Cezaevi’nde bulunan Doç. Dr. Fikret Baflkaya ziyaret
edildi. Platform, ikinci etkinlik olarak, 10 Kas›m günü
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Çankaya Belediyesi Ça¤dafl Sanatlar Merkezi’nde
Düflünceye Özgürlük Paneli düzenledi. Avukat Ayd›n
Erdo¤an’›n yönetti¤i panele, Cumhuriyet gazetesi
Yaz›iflleri Müdürü Fikret ‹lkiz, yazar Vivet Kanetti ve
A.Ü. Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi Mithat Sancar
konuflmac› olarak kat›ld›.

8.1.3 TOPLATILAN K‹TAPLAR ve
HAKLARINDA AÇILAN DAVALAR

T‹HV’nin derledi¤i bilgilere göre 2001 y›l›nda büyük
bölümü Kürt sorunu, insan haklar› ve Türkiye solu ile
ilgili 51 kitap toplat›ld›. Toplat›lan kitaplar hakk›nda
aç›lan birçok davada TCY’nin 159., 169., 312.
maddeleri ile TMY’nin 8. maddelerine muhalefet
edildi¤i iddia edildi. 2001 y›l›nda, ayr›ca “muz›r
neflriyat oldu¤u” gerekçesiyle baz› karikatür kitaplar›
da toplat›lan kitaplar listesine girdi. 

Aflk Gibi Ayd›nl›k, Ölüm Gibi Karanl›k-Mehmed
Uzun

‹stanbul DGM Savc›l›¤›, Yazar Mehmed Uzun’un
Gendafl Yay›nlar› taraf›ndan yeni bask›s› yay›nlanan
“Aflk Gibi Ayd›nl›k, Ölüm Gibi Karanl›k” adl› roman›
toplatma karar› verdi. 

‹lk olarak 2000 y›l› Ocak ay›nda Gendafl Kültür
taraf›ndan yay›mlanan “Aflk Gibi Ayd›nl›k, Ölüm Gibi
Karanl›k” roman›n›n ilk dokuz bask›s› hakk›nda dava
aç›lmam›flt›. Roman hakk›nda ‹stanbul DGM
Baflsavc›l›¤› taraf›ndan haz›rlanan iddianamede
kitab›n “10. bölümünde 195-228. sayfalar aras›nda
yer alan KAN bafll›kl› yaz›da, yine 11. bölümde  229-
242. sayfalar aras›nda yer alan KORKU bafll›kl›
yaz›da, 12. bölümde 243-262. sayfalar aras›nda yer
alan ACI bafll›kl› yaz›da, 13. bölümde  263-283.
sayfalar aras›nda yer alan BAKIfi bafll›kl› yaz›da, 14.
bölümde  283-306. sayfalar aras›nda yer alan HAFIZA
bafll›kl› yaz›da, yukar›da bafll›klar› verilen yaz›lar›n bir
bütün olarak ele al›n›p de¤erlendirilmesinde roman
kahramanlar›n›n mizansen olarak ele al›nd›¤› roman›n
erkek kahraman›n›n Baz, kad›n kahraman›n›n Kevok
olarak belirtildi¤i, roman kahramanlar›n›n Kürt halk›
için silahl› mücadele yapt›klar›n›, silahlan›p da¤a
ç›kmalar›n›, askerler taraf›ndan Kürt halk›n›n
yaflad›klar› köylerin yak›larak boflalt›ld›¤›n›, da¤a
ç›kan gerillan›n Türk askerleri ile nas›l savaflt›¤›n›, bu
savafl›n Kürt hakl›n›n gelece¤i için yap›ld›¤›n›
belirterek yasad›fl› PKK adl› örgüt mensubunun ad›
belirtilmemifl ise de aç›k bir flekilde PKK adl› örgüt
mensuplar›n›n k›rsal alanda gerçeklefltirdikleri
faaliyetleri imal› bir flekilde anlatarak örgüt
mensuplar›ndan coflku ve övgü ile bahsederek aç›k bir
flekilde yasad›fl› örgütün propagandas›n›n yap›ld›¤› ve
bu kitab›n örgüte sempati ile bakanlara okutturulmak
suretiyle siyasi ve ideolojik bilinçlendirilmede
kullan›lmas›na hizmet ederek yasad›fl› örgüte yard›m
edildi¤i” iddia edildi. 

“Aflk Gibi Ayd›nl›k, Ölüm Gibi Karanl›k” roman›n›nda
“yasad›fl› örgüte yard›m” edildi¤i iddias›yla yazar
Mehmet Uzun ve yay›nc› Hasan Öztoprak hakk›nda
TCY’nin 169. ve TMY’nin 5. maddesi uyar›nca aç›lan
dava 4 Nisan günü yap›lan ilk duruflmada beraatle
sonuçland›.

Nar Çiçe¤i–Mehmed Uzun

Mehmed Uzun’un Gendafl Yay›nlar› taraf›ndan
yay›nlanan “Nar Çiçe¤i-Çok Kültürlülük Üzerine
Denemeler” adl› kitab› toplat›ld›. 

“Nar Çiçe¤i-Çok Kültürlülük Üzerine Denemeler” adl›
kitap hakk›nda ‹stanbul DGM Baflsavc›l›¤› taraf›ndan
haz›rlanan iddianamede kitab›n “76 ve 79.
sayfalar›nda Türkiye Cumhuriyeti Devleti”nin
bölünmez bütünlü¤ünü hedef alan bölücü mahiyette
propagandalar içerdi¤i” ileri sürüldü. 

“Nar Çiçe¤i-Çok Kültürlülük Üzerine Denemeler”
kitab›nda “bölücülük propagandas› yap›ld›¤› iddias›yla
yazar Mehmed Uzun ve yay›nc› Hasan Öztoprak
hakk›nda TMY’nin 8/3 maddesi uyar›nca aç›lan dava
3 Nisan günü yap›lan duruflmada beraatle sonuçland›.

Bir Dil Yaratmak-Mehmed Uzun 

Yazar Mehmed Uzun’un Gendafl A.fi. taraf›ndan
yay›na haz›rlanan “Bir Dil Yaratmak” adl› kitab›
henüz da¤›t›ma girmeden Ekim ay›nda ‹stanbul DGM
taraf›ndan “halk›n, ›rk ayr›m› gözetilerek kin ve
düflmanl›¤a k›flk›rt›ld›¤›” iddias›yla toplat›ld›. Ayn›
kitap daha önce Belge Yay›nlar› taraf›ndan bas›lm›fl,
ancak kitap hakk›nda herhangi bir soruflturma
aç›lmam›flt›.

Kürt Ayd›nlanmas› - Dr. Celilé Celil

Dr. Celilé Celil’in Nisan ay› içerisinde Avesta
Yay›nlar› aras›nda ç›kan “19. Yüzy›l Sonu 20. Yüzy›l
Bafl› Kürt Ayd›nlanmas›” adl› kitab›, 24 Nisan günü
‹stanbul DGM taraf›ndan “bölücülük propogandas›
yap›ld›¤› gerekçesiyle toplat›ld›. Celil’in 1980’li
y›llarda Erivan Üniversitesi’nde doktora tezi olarak
haz›rlad›¤› çal›flmay›, Rusça’dan Türkçe’ye Arif
Karaba¤ çevirdi. Kararda, “kitab›n bafl›ndan sonuna
kadar içerisinde “Kürdistan, Kürdistan gazetesi, Kürt
ulusal hareketi, Kürt alim ve bilginleri, Kürt
isyanlar›ndan bahseden yaz›lar bulundu¤u, bu
yaz›lar›n bölücülük propagandas› teflkil edici nitelikte
oldu¤undan toplat›lmas›na karar verildi” denildi.

“Kürt Ayd›nlanmas›” adl› kitapta “bölücülük yap›ld›¤›”
iddias›yla Avesta yay›nevi Sahibi ve Editörü Abdullah
Keskin hakk›nda TMY’nin 8. maddesi, TCY’nin 36.
maddesi ve Bas›n Kanunu’nun Ek 1/2. maddesi
uyar›nca aç›lan dava ‹stanbul DGM’de devam ediyor.

Tutkular ve Tutsaklar-Evin Aydar Çiçek

Evin Aydar Çiçek’in yazd›¤› ve 2000 y›l› May›s ay›nda
Peri Yay›nlar› taraf›ndan yay›nlanan “Tutkular ve
Tutsaklar” adl› kitap, Haziran ay›nda Beyo¤lu 2. Sulh
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Ceza Mahkemesi taraf›ndan toplat›ld›. Toplatma
karar›, kitap için röportaj yap›lan bir mahkumun
“Atatürk’e hakaret içeren sözlerinin yay›nlanmas›”
nedeniyle verildi. Yap›lan itiraz üzerine toplatma
karar› kald›r›ld›.

“Tutkular ve Tutsaklar” adl› kitapta “Atatürk’e hakaret
edildi¤i” iddias›yla Peri Yay›nlar› sahibi ve editörü
Ahmet Önal hakk›nda aç›lan dava Beyo¤lu 2. Sulh
Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. 

Kürdistan Tarihi-M. S. Lazarev ve fi. X. M›hoyan

Haziran ay›nda Avesta yay›nlar› aras›nda ç›kan
“Kürdistan Tarihi” adl› kitap “bölücülük
propagandas›” yap›ld›¤› iddias›yla ‹stanbul DGM
taraf›ndan toplat›ld›.

Kitapta “bölücülük yap›ld›¤›” iddias›yla Avesta
yay›nevi sahibi ve editörü Abdullah Keskin hakk›nda
TMY’nin 8. maddesi, TCY’nin 36. maddesi ve Bas›n
Kanunu’nun Ek 1/2. maddesi uyar›nca aç›lan dava
‹stanbul DGM’de devam ediyor.

Korku Tap›na¤›-Celal Bafllang›ç

Gazeteci-yazar Celal Bafllang›ç’›n Temmuz ay›nda
‹letiflim Yay›nlar› aras›nda ç›kan “Korku Tap›na¤›” adl›
kitab› 22 A¤ustos günü ‹stanbul 2. Sulh Ceza
Mahkemesi taraf›ndan toplat›ld›. Toplatma karar›,
Adalet Bakanl›¤› Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlü¤ü’nün baflvurusu üzerine “kitapta, güvenlik
güçlerine hakaret edildi¤i”iddias›yla verildi. 

Kitap hakk›nda haz›rlanan iddianamede, flu görüfller
öne sürüldü:

“Kitab›n 7-8. sayfalar›nda yer alan “Bafllarken”
bölümünde “‘Düflünmeyeceksin’, diyordu “Korkunun
Rahipleri” insanlara: “Korkmayacaks›n, varl›¤›n›
hayk›rmayacaks›n, kendi kimli¤inin ve dilinin pefline
düflmeyeceksin. Susacaks›n ve korkacaks›n... “Dev
tap›naklarda yanl›zca korkuya tap›n›l›yordu. Yasalar›
da vard› korkunun; herkesin kay›ts›z flarts›z boyun
e¤mesi isteniyordu korkunun yasalar›na. Korku
tap›naklar›nda korku yarat›l›yor, korku üretiliyor,
korku ço¤alt›l›yordu. ‹flte bu yaz›lar, korku
tap›naklar›nda korkmadan yaflayanlar›n, gerçek
öyküleridir. Bir Lice’de, bir Tunceli’de, bir
Güçlükonak’ta, bir Silopi’de insanlar›n korkuya
tapmalar› için neler yap›ld›¤›na, ne vahfletler
yarat›ld›¤›na, ne katliamlar gerçeklefltirildi¤ine tan›k
olduk gazeteci olarak. Ama, bütün korku
tap›naklar›ndaki tüm kurban edilenlerin gerçek
öyküleri biraraya gelince, y›llard›r nas›l bir korku
tap›na¤›nda, tanr›s› korku olan bir dine nas›l da boyun
e¤ememizin, kay›ts›z koflulsuz iman etmemizin
istedi¤i tüm korkunçlu¤uyla ç›k›yor ortaya.” denilerek,
“bir çok olaydan askeri kuvvetlerin sorumlu tutuldu¤u
yolundaki iddialara ve yazar›n kendi yorumlar›na yer
verilerek bölgede bir Korku Tap›na¤› yarat›ld›¤›n›n
ileri sürüldü¤ü” belirtiliyor. Bu iddialar›n da, kitab›n
9-72 sayfalar› aras›nda yer alan “Bir Katliama

Yolculuk”, 73-200. sayfalar› aras›nda yer alan
“Silopi’de Kay›plar ve fi›rnak Cumhuriyeti”, 201.-244.
sayfalar aras›nda yer alan “Lice’nin Ç›¤l›¤›” ve 245-
304. sayfalar aras›nda yer alan “Tunceli Yar›aç›k
Cezaevi” bafll›¤›n› tafl›yan bölümlerinde devam
ettirildi¤i; bu suretle “Güneydo¤u Anadolu Bölgesinde
meydana gelen gözalt›nda kay›plar, faili meçhul
cinayetler ve terör olaylar›ndan Türk Silahl›
Kuvvetleri’nin sorumlu tutuldu¤u, elefltiri hakk›n›n
s›n›rlar› afl›larak devlerin Askeri Kuvvetlerinin tahkir
ve tezyif edildi¤i” iddia ediliyor. 

“Korku Tap›na¤›” kitab›nda “orduya hakaret edildi¤i”
iddias›yla gazeteci-yazar Celal Bafllang›ç ve ‹letiflim
yay›nlar› sorumlusu Osman Nihat Tuna hakk›nda
TCY’nin 159., Bas›n Yasas›’n›n 16. maddesi uyar›nca
dava aç›ld›. Dava, 25 Ocak 2002 tarihinde ‹stanbul 2.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde bafllayacak. 

Sümer Rahip Devleti’nden Demokratik Halk
Cumhuriyeti’ne

PKK lideri Abdullah Öcalan’›n A‹HM’ne verilen
savunmas›ndan oluflan ve Kas›m ay›nda Mem
yay›nlar› taraf›ndan yay›nlanan “Sümer Rahip
Devleti’nden Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne” adl›
kitap, “yasad›fl› örgüt propagandas› yap›ld›¤›”
iddias›yla Kas›m ay›nda toplat›ld›. Yay›nc› Gülcan
Kaya hakk›nda ‹stanbul DGM’de TCY’nin 169.,
TMY’nin 5. maddesi uyar›nca dava aç›ld›. 

Nas›l Yaflamal›?-Abdullah Öcalan

Abdullah Öcalan’›n yazd›¤› “Nas›l Yaflamal›?” adl›
kitap “bölücülük propagandas› yap›ld›¤›” ve “yasad›fl›
örgüte yard›m ve yatakl›k edildi¤i” iddias›yla
toplat›ld›.

Kitab› yay›nlayan Mem Yay›nevi’nin sahibi Eylem
Tando¤an hakk›nda ‹stanbul Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›
taraf›ndan dava aç›ld›. ‹ddianamede, Eylem
Tando¤an’›n “bölücülük propagandas› ve PKK’ye
yard›m” iddias›yla TMY’nin 5 ve TCY’nin 169.
maddesi uyar›nca 7 y›l 6 aya kadar hapis cezas›na
mahkum edilmesi istendi. 

Oligarflik Cumhuriyet Gerçe¤i–Abdullah Öcalan

Abdullah Öcalan’›n yazd›¤› “Oligarflik Cumhuriyet
Gerçe¤i” adl› kitap TMY’nin 5. ve TCY’nin 169.
maddesi uyar›nca toplat›ld›. Kitab› yay›nlayan Mem
Yay›nevi’nin editörü Gülcan Kaya hakk›nda TMY’nin
5. ve TCY’nin 169. maddesi uyar›nca dava aç›ld›. 

Kürt Hümanizmi ve Yeni ‹nsan–Abdullah Öcalan

Abdullah Öcalan’›n yazd›¤› ve May›s ay›nda Aram
Yay›nlar› taraf›ndan yay›nlanan “Kürt Hümanizmi ve
Yeni ‹nsan” adl› kitap “bölücülük propagandas›
yap›ld›¤›” ve “yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k
edildi¤i” iddias›yla toplat›ld›. Yay›nc› Fatih Tafl
hakk›nda TCY’nin 169. maddesi ve Bas›n Yasas›’n›n
Ek 2/1. maddesi uyar›nca ‹stanbul DGM’de dava
aç›ld›. DGM, 27Aral›k günü sonuçlanan davada, Fatih
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Tafl’a 3 y›l 9 ay hapis cezas› verdi. Daha sonra bu
ceza 8 milyar 781 milyon 890 bin lira para cezas›na
çevrildi. 

Amerikan Müdahalecili¤i–Naom Chomsky

Eylül ay› içinde Aram Yay›nc›l›k taraf›ndan yay›nlanan
Naom Chomsky’nin yazd›¤› “Amerikan
Müdahalecili¤i” adl› kitap, “bölücülük propagandas›
yap›ld›¤›” iddias›yla ‹stanbul DGM taraf›ndan
toplat›ld›. ‹stanbul DGM Baflsavc›l›¤› taraf›ndan
haz›rlanan iddianamede, kitab›n “Ortado¤u’da Bar›fl
Olas›l›klar›” bafll›kl› bölümünde ve sunufl yaz›s›nda
geçen “Buras› gerçekte halen devam eden, 1990’larda
insan haklar›na yap›lan en ciddi sald›r›n›n oldu¤u
yerdir...”, “...Modern Türk devletinin bütün tarihi
boyunca Kürtler fena halde ezildiler, ama ifller
1984’te de¤iflti. 1984’te Türk hükümeti Güneydo¤u’da
Kürt nüfusuna karfl› büyük bir savafl bafllatt›. Ve bu
devam etti. Gerçekte, halen devam etmektedir...
Bunun, aç›kça görülece¤i gibi, so¤uk savaflla hiçbir
ilgisi yoktu. Karfl› ayaklanmadan kaynaklan›yordu...
Öldürülen on binlerce insan, iki ya da üç milyon
göçmen, 3.500 civar›nda köyün y›k›ld›¤› yo¤un bir
etnik temizlik...” ifadelerinin “bölücülük
propagandas›” oldu¤u ileri sürüldü.

“Amerikan Müdahalecili¤i” adl› kitapta “bölücülük
propagandas›” yap›ld›¤› iddias›yla Aram Yay›nevi
sorumlusu Fatih Tafl hakk›nda TMY’nin 8. maddesi
uyar›nca dava aç›ld›. Dava 13 fiubat 2002 tarihinde
‹stanbul DGM’de bafllayacak. 

Bu arada, Naom Chomsky davaya iliflkin Aram
Yay›nc›l›k’a gönderdi¤i aç›klamada, flunlar› söyledi:

“Yazd›¤›m yaz›lar› yay›nlam›fl olman›z nedeniyle
yasalar› çi¤nemekle suçland›¤›n›z› hayret ve flaflk›nl›k
içinde ö¤rendim...Yazd›klar›m münhas›ran, Kürtlerin
Türkiye’de bask› alt›na al›nmas› ve Amerika Birleflik
Devletleri’nin bu eylemlere dahil olmas›n› ele alan
önde gelen insan haklar› kurulufllar›n›n (Human Rights
Watch ve di¤erleri) raporlar›ndan, çok sayg›n ve ciddi
çal›flmalardan ve ABD hükümetinin resmi
belgelerinden al›nm›flt›r. Suçlamalar›n insafs›z
oldu¤unu belirtmek bile gereksizdir.” Davay›, “En
temel insan haklar› ve medeni haklara yap›lan son
derece ciddi bir sald›r›” olarak de¤erlendiren Noam
Chomsky, “Devlet yetkililerinin bunu kabul edece¤ine
ve gecikmeksizin suçlamalar› geri çekece¤ine
inan›yorum. Böylece demokrasiye ve temel insan
haklar›na duyduklar› sayg›y› göstermifl olacaklard›r”
dedi.

Da¤larda Yaflam›n Dili–Halil Ünsal

Halil Ünsal’›n yazd›¤› ve Haziran ay›nda Aram
Yay›nc›l›k taraf›ndan yay›nlanan “Da¤larda Yaflam›n
Dili” adl› kitap, “bölücülük propagandas› yap›ld›¤›” ve
“yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k edildi¤i” iddias›yla
toplat›ld›. Yay›nc› Fatih Tafl hakk›nda da TCY’nin 169.
ve Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesi uyar›nca ‹stanbul
DGM’de dava aç›ld›.

Yüre¤imi Da¤lara Nakflettim–Gurbetelli Ersöz

Kapat›lan Özgür Gündem gazetesi eski Yaz›iflleri
Müdürü Gurbetelli Ersöz’ün yazd›¤› ve A¤ustos ay›nda
Aram Yay›nlar› taraf›ndan yay›nlanan “Yüre¤imi
Da¤lara Nakflettim” adl› kitap “bölücülük
propagandas› yap›ld›¤›” ve “yasad›fl› örgüte yard›m ve
yatakl›k edildi¤i” iddias›yla toplat›ld›. Yay›nc› Fatih
Tafl hakk›nda TCY’nin 169. maddesi ve Bas›n
Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesi uyar›nca ‹stanbul DGM’de
dava aç›ld›. 

Ammar ‹flaretleri–Hüseyin Kaytan

Hüseyin Kaytan’›n yazd›¤› ve Haziran ay›nda Aram
Yay›nlar› taraf›ndan yay›nlanan “Ammar ‹flaretleri”
adl› kitap, “bölücülük propagandas› yap›ld›¤›” ve
“yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k edildi¤i” iddias›yla
toplat›ld›. Yay›nc› Fatih Tafl hakk›nda TCY’nin 169.
maddesi ve Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesi uyar›nca
dava aç›ld›. 

Mavidir Avaflin’in Sular›–Hüseyin Kaytan

Selçuk fiahan taraf›ndan yaz›lan ve A¤ustos ay›nda
Aram Yay›nlar› taraf›ndan yay›nlanan “Mavidir
Avaflin’in Sular›” adl› kitap “bölücülük propagandas›
yap›ld›¤›” ve “yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k
edildi¤i” iddias›yla toplat›ld›. Yay›nc› Fatih Tafl
hakk›nda TCY’nin 169. maddesi ve Bas›n Yasas›’n›n
Ek 2/1. maddesi uyar›nca ‹stanbul DGM’de dava
aç›ld›. 

‹ki K›z›l Atefl–Ali Sapan

Halen Van Cezaevi’nde bulunan PKK’nin 1. Bar›fl
Grubu sözcüsü Ali Sapan taraf›ndan yaz›lan ve May›s
ay›nda Mem Yay›nc›l›k taraf›ndan yay›nlanan “‹ki
K›z›l Atefl” adl› kitap toplat›ld›. Kitapta “yasad›fl›
örgüte yard›m ve yatakl›k edildi¤i” iddias›yla yay›nc›
Gülcan Kaya hakk›nda aç›lan dava, 27 Aral›k günü
sonuçland›. DGM, Kaya’ya önce 3 y›l 9 ay a¤›r hapis
cezas› verdi; daha sonra bu ceza 8 milyar 781 milyon
890 bin lira para cezas›na çevrildi. 

Ses ve Cesaret-EKB Bülteni

Emekçi Kad›nlar Birli¤i taraf›ndan ç›kar›lan “Ses ve
Cesaret” adl› kitap, “Halk› s›n›f, ›rk, din, mezhep veya
bölge farkl›l›¤› gözeterek kin ve düflmanl›¤a aç›kça
tahrik etti¤i” iddias›yla 5 Temmuz günü toplat›ld›.
Kitap, 10-11 Haziran 2000 tarihinde düzenlenen
“Gözalt›nda Cinsel Taciz ve Tecavüze Hay›r
Kurultay›” derlemelerinden oluflan gözalt›nda,
savafllarda cinsel iflkenceye u¤rayan kad›nlar›n
anlat›mlar›ndan olufluyor. 

“Ses ve Cesaret” adl› kitap nedeniyle Emekçi Kad›nlar
Birli¤i Bülteni’nin Yaz›iflleri Müdürü Nahide K›l›ç
hakk›nda ‹stanbul DGM’de dava aç›ld›.

Derin Devlet ve Muhalefet Gelene¤i-Ahmet Özcan
(Seyfettin Mut)

Ahmet Özcan’›n (Seyfettin Mut) yazd›¤› ve 2000 y›l›
fiubat ay›nda Bak›fl Yay›nlar› taraf›ndan yay›nlanan
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“Derin Devlet ve Muhalefet Gelene¤i” adl› kitap,
“Cumhuriyete ve orduya hakaret edildi¤i” iddias›yla
toplat›ld›. Ayn› iddiaylaÖzcan hakk›nda aç›lan dava,
28 Eylül günü ‹stanbul 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
yap›lan duruflmada “suç unsurlar›n›n oluflmad›¤›
gerekçesiyle” beraatle sonuçland›. Kitap hakk›ndaki
toplatma karar› da kald›r›ld›. 

Türkiye’nin Gizlenen Yüzü-Nefle Düzel

Gazeteci Nefle Düzel’in ‹letiflim Yay›nevi taraf›ndan
Kas›m ay›nda yay›nlanan “Türkiyenin Gizlenen Yüzü”
adl› kitap, “halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik etti¤i”
gerekçesiyle toplat›ld›.

Kitapta yer alan ve Nefle Düzel’in Gazi mahallesinde
1995 y›l›nda yaflanan olaylar›n ard›ndan mahalle
muhtar› Nevzat Altun ve Alevi dedesi Hüseyin
Gülen’le yap›lan söylefli nedeniyle Nefle Düzel ve
‹letiflim Yay›nevi sorumlusu Osman Nihat Tuna
hakk›nda ‹stanbul DGM’de TCY’nin 312. maddesi
uyar›nca dava aç›ld›. 

Kemik–Bedri Baykam

‹stanbul 4. Sulh Ceza Mahkemesi, Bedri Baykam’›n
yazd›¤› “Kemik” adl› roman hakk›nda Nisan ay›nda
toplatma karar› verdi. Mahkemenin, Baflbakanl›k
Küçükleri Muz›r Neflriyattan Koruma Kurulu
Baflkanl›¤›’n›n raporlar›na dayanarak verdi¤i kararda,
kitab›n “genel ahlaka ayk›r› oldu¤u” iddia edildi. 

Bedri Baykam hakk›nda “Kemik” adl› kitab›n›n “genel
ahlaka ayk›r› oldu¤u” iddias›yla aç›lan dava, 27 Kas›m
günü günü ‹stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
yap›lan duruflmada beraatle sonuçland›. Davada Bedri
Baykam’›n TCY’nin “genel ahlaka ayk›r› yay›nlar”
hakk›ndaki 419., 426. ve 427. maddeleri uyar›nca
para cezas›na mahkum edilmesi isteniyordu.

Hücre–Nevin Berktafl

Nevin Berktafl’›n yazd›¤› ve Yediveren Yay›nevi
taraf›ndan yay›nlanan “Hücre” adl› kitap, “yasad›fl›
örgüt propagandas› yap›ld›¤›” gerekçesiyle toplat›ld›.
Ayn› iddiayla Berktafl ve kitab› basan yay›nevinin
sahibi Elif Çamyar hakk›nda ‹stanbul DGM’de aç›lan
dava, 7 Kas›m günü sonuçland›. DGM Berktafl ve
Çamyar’› TCY’nin 169. maddesi uyar›nca 3 y›l 9 ay
hapis cezas›na mahkum etti. Elif Çamyar’›n cezas› 4
milyar 152 milyon lira para cezas›na çevrildi.

“‹ki Kardeflin Hayat›-Canan ve Zehra”–
Ahmet Kulaks›z

Ölüm orucunda yaflam›n› yitiren Canan Kulaks›z (15
Nisan) ve Zehra Kulaks›z’›n (29 Haziran) babas›
Ahmet Kulaks›z’›n yazd›¤› ve Tav›r Yay›nlar›
taraf›ndan yay›nlanan “‹ki Kardeflin Hayat›-Canan ve
Zehra” adl› kitap, ölüm orucunun övüldü¤ü ve
yasad›fl› örgüt propagandas› yap›ld›¤›” iddias›yla
‹stanbul DGM taraf›ndan toplat›ld›. 

Özgürlük Türküsü–Hüseyin Turhall›

Halen Fransa’da yaflayan kapat›lan HEP’in Diyarbak›r

‹l Baflkan› Hüseyin Turhall›’n›n yazd›¤› ve Kas›m
ay›nda Belge Yay›nlar› taraf›ndan yay›nlanan
“Özgürlük Türküsü” adl› kitap, “bölücülük
propagandas› yap›ld›¤›” iddias›yla toplat›ld›. Kitap
nedeniyle Belge Yay›nlar› editörü Ayfle Zarakolu
hakk›nda TMY’nin 8. maddesi uyar›nca dava aç›ld›.
Dava, 21 Mart 2002 tarihinde bafllayacak. 

Yeni Nesil Yeni Toplum-Mehmet Köse

Mehmet Köse taraf›ndan yaz›lan “Yeni Nesil Yeni
Toplum” adl› kitap, May›s ay›nda Konya 3. Sulh Ceza
Mahkemesi taraf›ndan toplat›ld›. Toplatma karar›n›n,
TCY’nin 312. ve 5816 say›l› Atatürk Aleyhine ‹fllenen
Suçlar Hakk›nda Yasa uyar›nca al›nd›¤› ö¤renildi.
Konya Cumhuriyet Savc›l›¤›’n›n 13 Temmuz 2000
tarihinde yapt›¤› baflvuru üzerine al›nan kararla
toplat›lan kitab›n ilk bask›s›n›n 1983 y›l›nda yap›ld›¤›
bildirildi. 

Bay›r Gülü 3–Feyhan Güver

‹çindeki baz› karikatürlerin “genel ahlaka ayk›r›
oldu¤u” iddias›yla Beyo¤lu 1. Sulh Ceza Mahkemesi
taraf›ndan 1 Mart günü toplat›lan “Bay›r Gülü 3”
kitab›n›n çizeri Feyhan Güver ve Parantez Yay›nlar›
sorumlusu Celal Metin Zeynio¤lu’na, Beyo¤lu
Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan “müstehcen kitap
yay›mlad›klar›” gerekçesiyle 1 milyar 865”er milyon
lira para cezas› verildi.

Ülkemiz Hapishaneleri ve Direnç Çiçekleri 

Umut Yay›nlar› taraf›ndan ç›kar›lan “Ülkemiz
Hapishaneleri ve Direnç Çiçekleri” adl› kitap,
“yasad›fl› örgüt propagandas› yap›ld›¤›” iddias›yla
Nisan ay›nda ‹stanbul DGM taraf›ndan toplat›ld›.

Rüzgar Bizden Yana Esiyor-Metin Akçiçek

Metin Akçiçek’in yazd›¤› ve A¤ustos ay›nda Umut
Yay›nc›l›k taraf›ndan ç›kar›lan “Rüzgar Bizden Yana
Esiyor” adl› kitap, ‹stanbul DGM taraf›ndan “yasad›fl›
örgüt propagandas› yap›ld›¤›” iddias›yla toplat›ld›. 

Türkiye Çingeneleri-Doç. Dr. Ali Rafet Özkan

Erzurum Atatürk Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi
Ö¤retim Görevlisi Doç. Dr. Ali Rafet Özkan’›n yazd›¤›
“Türkiye Çingeneleri” adl› kitap, Temmuz ay›nda
çingenelere hakaret edildi¤i iddias›yla Kültür
Bakanl›¤› taraf›ndan toplat›ld›

Daha Önceki Y›llarda Toplat›lan ve 2001 Y›l›nda
Davalar› Sonuçlanan Kitaplar

Mehmedin Kitab›-Nadire Mater

Yarg›tay 9. Ceza Dairesi, “Mehmedin Kitab›” adl›
kitab›n yazar› Nadire Mater (S›n›r Tan›mayan
Gazeteciler Türkiye Temsilcisi) ve Metis Yay›nlar›
Sorumlusu Semih Sökmen hakk›nda 2 Ekim 2000
tarihinde Beyo¤lu 2. A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan
verilen beraat karar›n› onad›. Mater ve Sökmen,
“Devletin askeri kuvvetlerini tahkir ve tezyif” ettikleri
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iddias›yla TCY’nin 159. maddesi uyar›nca 2 y›ldan 12
y›la kadar hapis cezas› istemiyle yarg›lan›yorlard›.
Askerlik hizmetlerini Güneydo¤u’da, çat›flma
bölgesinde yapm›fl 42 er ve yedek subay›n
anlat›mlar›ndan oluflan “Mehmedin Kitab›” dönemin
Genelkurmay 2.Baflkan› Orgeneral Hilmi Özkök’ün
suç duyurusu üzerine yay›nland›ktan 2 ay sonra 23
Haziran 1999 tarihinde toplat›lm›flt›.

Kod Ad› Hizbullah - Türkiye Hizbullah›’n›n
Anatomisi-Faik Bulut, Mehmet Faraç 

Araflt›rmac›-yazar Faik Bulut ve Mehmet Faraç’›n
yazd›¤› “Kod Ad› Hizbullah-Türkiye Hizbullah›n›n
Anatomisi” adl› kitap hakk›nda verilen toplatma
karar›, Ekim ay›nda ‹stanbul 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
taraf›ndan kald›r›ld›. Kitap nedeniyle Mehmet Faraç,
Faik Bulut ve yay›nc› Mustafa Demirci hakk›nda
“güvenlik görevlilerine hakaret” iddias›yla aç›lan dava
2000 y›l› Eylül ay›nda beraatle sonuçlanm›flt›. Ancak
beraat karar› Yarg›tay taraf›ndan onaylanmad›¤› için
kitab›n yeni bask›s› hakk›nda yazar ve yay›nc›s›
aleyhinde yeni bir dava aç›ld›.

‹BO–Turan Feyizo¤lu

T‹KKO’nun kurucusu ‹brahim Kaypakkaya’n›n
yaflam›n›n anlat›ld›¤› “‹BO-‹brahim Kaypakkaya” adl›
kitap “yasad›fl› örgüt ve bölücülük propagandas›
yap›ld›¤›” iddias›yla toplat›ld›. Ayn› gerekçeyle yazar
Turan Feyizo¤lu ile yay›nc› Mustafa Demir hakk›nda
aç›lan dava, 24 Eylül günü sonuçland›. ‹stanbul

DGM’de yap›lan duruflmada “suçun yasal unsurlar›
oluflmad›¤›” gerekçesiyle beraat karar› verildi.

Bat›n›n Yeni Do¤u Seferi–Hayri Argav

Hayri Argav’›n 2000 y›l› Kas›m ay›nda Peri yay›nlar›
taraf›ndan yay›nlanan “Bat›n›n Yeni Do¤u Seferi
(NATO, Do¤u, Türkiye, Kürtler)” adl› kitab›
“bölücülük propagandas› yap›ld›¤›” iddias›yla ‹stanbul
DGM taraf›ndan toplat›ld›.

Kitap nedeniyle Peri Yay›nevi’nin sahibi Ahmet Önal
hakk›nda aç›lan dava 24 Ekim günü ‹stanbul DGM’de
sonuçland›. Davada, Ahmet Önal TMY’nin 8.
maddesine muhalefet etti¤i gerekçesiyle 1 milyar 250
milyon lira para cezas›na mahkum edildi.

Teyre Baz ya da Bir Kürt ‹fladam› Hüseyin
Baybaflin–Mahmut Baksi 

Peri Yay›nlar› sahibi Ahmet Önal hakk›nda, 1999
y›l›nda yay›nevi taraf›ndan ç›kar›lan “Teyre Baz ya da
Bir Kürt ‹fladam› Hüseyin Baybaflin” adl› kitapta
“halk›n kin ve düflmanl›¤a k›flk›rt›ld›¤›” iddias›yla
2000 y›l› Ocak ay›nda aç›lan dava, 6 Eylül günü
‹stanbul DGM’de sonuçland›. ‹stanbul DGM, Ahmet
Önal’a 1 milyar 992 milyon 510 bin lira para cezas›
verdi. Kitap, 2000 y›l› Ocak ay› bafllar›nda ‹stanbul
DGM taraf›ndan “bölücülük propagandas›” yap›ld›¤›
iddias›yla toplat›lm›flt›.
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2001 y›l› içinde toplat›lan di¤er kitaplar flunlar

Yay›nevi Yazar›n Ad› Kitab›n Ad›

Berfin Yay›nlar› TOR‹ “Ünlü Kürt Bilginleri ve Birinci Kuflak Ayd›nlar”
Ceylan Yay›nc›l›k Mukaddes Çelik Bizim Çak›r
Çivi Yaz›lar› “Tarkan”
Weflanen Deng fiemsettin Sami/ M.Emin Bozarslan “Tarihte ‹lk Türkçe Ansiklopedi’de Kürtler”
F›rat Yay›nevi Kemal Süphanda¤ “A¤r› Direnifli ve Haydaranl›lar”
Lemanyak Bahad›r Baruter “Lombak 3”
Komal Mahsum H. Pir “Bir Yan›lsaman›n Sonu”
Mem Yay›nlar› Derleme “Çocuk Mektuplar›”
Mem Yay›nlar› Bedran Sevgat “Diyarbak›r Zindan›”
Mem Yay›nlar› Mahsun fiafak “Kürdistan’da Önderliksel Geliflme ve 

Uluslararas› Komplo”
Mem Yay›nlar› Mahsun fiafak “Serhildan”
Mem Yay›nlar› Mahsun fiafak “Savunmalar Üzerine Aç›klay›c› Notlar”
Ozan Yay›nevi› Turan Feyizo¤lu “‹bo”
Ozan Yay›nevi Faik Bulut “Kim Bu Fethullah”
Parantez Yay›nlar› Pedro Almodaver “Patty Diphusa Hikayeleri”
Parantez Yay›nlar› Kutsi F›k›ll› “Cinsellarus”
Peri Yay›nlar› Munzur Çem “Dersim’de Alevilik”
Sorun Yay›nlar› M. Kemal Ifl›k “Ünlü Kürt Bilginleri ve Ayd›nlar”
Su Yay›nlar› Melih Pekdemir “Öcalan Devlet Mi?”
Tohum Yay›nc›l›k Ozan Veli “Gaban”
Tohum Yay›nc›l›k Burhan Karam “Yolumuza Devam Ediyoruz”
ASAM9 Yay›nlar› Ali Nihat Özcan “PKK: Tarihi, ‹deolojisi, Yöntemi”

9 ASAM Yay›nlar›, merkezi Ankara’da bulunan Asya Stratejik
Araflt›rmalar Merkezi adl› think-tank flirketinin yan kurulufludur. 



Pusudaki Ten-Mehmet Ergüven

Yazar Mehmet Ergüven ve yay›nc› ‹rfan Sanc›
hakk›nda, Ergüven’in “Pusudaki Ten” adl› kitab›
nedeniyle aç›lan dava, 5 Temmuz günü ‹stanbul 2.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada
beraatle sonuçland›. Mahkeme, “küçüklerin
maneviyat› üzerinde muz›r tesir oluflturucu ve genel
ahlaka ayk›r› yay›n yapmak” iddias›yla aç›lan davada,
kitap hakk›ndaki toplatma karar›n› da kald›rd›.

Portnoy’un Feryad›–Philip Roth

ABD’li yazar Philip Roth’un “Portnoy’un Feryad›” adl›
roman› nedeniyle, 1999 y›l›nda çevirmen Özden
Ar›kan ve Ayr›nt› Yay›nevi Koordinatörü Ömer Faruk
hakk›nda aç›lan dava, 20 Mart günü ‹stanbul 2. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde beraat karar› ile sonuçland›. 

Yel Üfürdü Su Götürdü–Mahir Kaynak

Eski M‹T görevlisi Mahir Kaynak’›n “Yel Üfürdü Su
Götürdü” adl› kitab› nedeniyle Kaynak ve yay›nc›
Rahim Er hakk›nda May›s ay›nda aç›lan dava, 21
Aral›k günü sonuçland›. ‹stanbul 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada, Kaynak ve Er
hakk›nda “suçun unsurlar› oluflmad›¤›” gerekçesiyle
beraat karar› verildi. M‹T’in suç duyurusu üzerine
aç›lan davada, Kaynak ve Er’in “M‹T’in görev ve
faaliyetlerine iliflkin gizli kalmas› gereken bilgileri
aç›klad›klar›” iddias›yla hapis cezas›na mahkum
edilmesi isteniyordu.

8.1.4. YASAKLANAN OYUNLAR 

Mahmud ile Yezida-Diyarbak›r Büyükflehir Belediye
Tiyatrosu 

Diyarbak›r Valili¤i, Diyarbak›r Büyükflehir Belediye
Tiyatrosu taraf›ndan oynanan “Mahmud ile Yezida”
adl› oyunu, oyunda geçen “Kürtçe konuflmalar” ve
“Kürtçe flark›lar›” gerekçe göstererek yasaklad›. 12
Ocak günü Valilik taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
oyunun sonunda fiivan Perver’in ‘Kirivo’ adl›
parças›n›n oyunla iliflkili olarak seyirciye dinletilmesi
nedeniyle yasakland›¤› bildirildi. 

“Mahmud ile Yezida” adl› oyunun Ocak ay›nda
Batman’da yap›lmas› planlanan gösterimi de Valilik
taraf›ndan engellendi.

Vatandafl Abuzer-Tiyatro Aray›fl

Diyarbak›r’da faaliyet gösteren Tiyatro Aray›fl
grubunun, Yücel Sarpdere’nin kitab›ndan uyarlanan
“Vatandafl Abuzer” adl› oyunu Diyarbak›r’da
sahnelemesi, 15 Ocak günü “ortam›n uygun
olmamas›” gerekçesiyle yasakland›. Yasaklama karar›,
tiyatro grubuna sözlü olarak iletildi. 

Pir Sultan Abdal - ABT

Ankara Birlik Tiyatrosu (ABT)’nun “Pir Sultan Abdal”
adl› oyunun Elaz›¤’da sahnelenmesi, fiubat ay›nda
Valilik taraf›ndan yasakland›. Ancak ABT

avukatlar›n›n Bölge ‹dari Mahkemesi”ne yapt›klar›
baflvuru sonucunda, karar iptal edildi. Böylece oyun 1
Mart günü Elaz›¤’da sahneye kondu. “Pir Sultan
Abdal” adl› oyunun sergilenmesi 1991 y›l›ndan beri
farkl› il ve ilçelerde toplam 84 kez idari makamlar
taraf›ndan yasakland›. 

Komara Dinan–Teatra Jiyana Nû

Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM)’nin Tiyatro
Grubu Jîyana Nû (Yeni Yaflam) taraf›ndan sahneye
konulan Komara Dinan fiermola (Deliler Cumhuriyeti)
adl› oyunun May›s ay›nda Ankara’da yap›lmas›
planlanan gösterimi, oyunun dilinin Kürtçe olmas›
gerekçesiyle Ankara Valili¤i taraf›ndan ertelendi.

Bir Güzel Çirkin Kral-ABT

ABT taraf›ndan sergilenen “Bir Güzel Çirkin Kral” adl›
oyun, 26 Mart günü Mardin’de, 27 Mart günü
Batman’da valilikler taraf›ndan yasakland›. Valilik
kararlar›, Diyarbak›r ‹dare Mahkemesi’ne yap›lan
baflvuru sonucu iptal edildi.

“Bir Güzel Çirkin Kral” adl› oyunun Diyarbak›r’da
sergilenmesi de 1 Haziran günü Valilik taraf›ndan
yasakland›. Diyarbak›r Valili¤i’nin yasaklama karar›n›
1 Haziran günü ABT’ye tebli¤ etmesi üzerine, ABT
Müdürü Gül Göker ve tiyatro yöneticileri 4 Haziran
günü Diyarbak›r’a giderek ‹dare Mahkemesi’ne
baflvurdular. Mahkeme ayn› gün itiraz› kabul etti ve
yürütmeyi durdurma karar› verdi. Ancak, Valilik bu
kez de oyunun Diyarbak›r Devlet Tiyatrosu’nda
sahnelenmesini engelledi. Devlet Tiyatrosu’nun
kullan›lmas›na izin verilmemesi üzerine oyunun fiehir
Tiyatrosu”nda sahnelenmesi kararlaflt›r›ld›. Yer
de¤iflikli¤ini bildirmek için Emniyet Müdürlü¤ü’ne
giden ABT görevlisi Bar›fl Özat’›n polislerin
hakaretlerine maruz kald›¤› ve tokatland›¤›; oyunun
afifllerinin as›lmas› ve bilet sat›fl›n›n polisler taraf›ndan
engellenmeye çal›fl›ld›¤› bildirildi. Oyunu yaz›p
yöneten Zeki Göker de fiehir Tiyatrosu önünde
Emniyet Müdürlü¤ü Güvenlik fiube Müdürlü¤ü’ne
ba¤l› ekipler taraf›ndan “Biz sana ‘OHAL’i deldim’
dedirtmeyiz” sözleri ile tehdit edildi. Ancak oyun tüm
engellemelere karfl›n 5 Haziran günü sahnelendi.

Terketmedi Sevdan Beni-Günefl Tiyatrosu 

Merkezi Ankara’da bulunan Günefl Tiyatrosu’nun
Ahmed Arif’in fliirlerinden yola ç›karak haz›rlad›¤›
“Terketmedi Sevdan Beni” adl› oyunun sahnelenmesi
Ekim ay›nda Kars, Bitlis, Van ve Hakkari valilikleri
taraf›ndan yasakland›. Yasaklama karan›na gerekçe
olarak “suç iflleme olas›l›¤›” gösterildi. Bunun üzerine
Günefl Tiyatrosu yöneticileri kararlar›n iptali istemiyle
bu kentlerdeki idare mahkemelerine baflvurdular.
Ancak yaln›zca Van ‹dare Mahkemesi, valili¤in
yasaklama karar›n› iptal etti. 

Ölüm Uykudayd›-Bizim Tiyatro 

Bizim Tiyatro taraf›ndan haz›rlanan “Ölüm
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Uykudayd›” adl› oyunun Ekim ay›nda Merzifon’da,
Kas›m ay›nda ise Merzifon ve K›rflehir’de yap›lmas›
planan gösterimleri yasakland›. 

Gurzek (Ne)lédan - Teatra Jiyana Nû

MKM bünyesinde çal›flmalar›n› sürdüren Teatra Jiyana
Nü (Yeni Yaflam Tiyatrosu) taraf›ndan Kürtçe
haz›rlanan “Bir Demet Seyirlik/Gurzek (Ne)lédan” adl›
oyunun 22 Kas›m günü ‹stanbul Muammer Karaca
Tiyatrosu’nda sahnelenmesi, Beyo¤lu Kaymakaml›¤›
taraf›ndan bir ay süreyle “ertelendi”. “Erteleme”
karar›n›n “oyun s›ras›nda oyuncular ve seyircilerin
güvenli¤inin sa¤lanamayaca¤›” gerekçesiyle al›nd›¤›
bildirildi. 

Sacco ile Vanzetti-Diyarbak›r fiehir Tiyatrosu

Diyarbak›r fiehir Tiyatrosu’nun “Sacco ile Vanzetti”
adl› oyununun Kas›m ay›nda Tunceli’de sahnelenmesi
Tunceli Valili¤i taraf›ndan Ola¤anüstü Hal Yasas›
gerekçe gösterilerek yasakland›.

Orhan Veli 

Orhan Veli adl› oyunun Siirt’in Eruh ilçesindeki Halk
E¤itim Merkezi’nde sergilenmesi “sak›ncal› oldu¤u”
gerekçesiyle yasakland›. 

8.1.5. ENGELLENEN D‹⁄ER ETK‹NL‹KLER 

Bilim Estetik Kültür Sanat Vakf› (BEKSAV) Sinema
Atölyesi’nin yapt›¤› “Yetmiflinci Gün” adl› k›sa filmin,
Sinema, Video ve Müzik Eserlerinin Denetlenmesi
Hakk›ndaki Yönetmeli¤in 9. maddesi uyar›nca
gösterilmesi ve ço¤alt›lmas› Mart ay›nda yasakland›.
2000 y›l› May›s ay›nda galas› yap›lan film için iflletme
belgesi almak üzere Kültür Bakanl›¤› Telif Haklar› ve
Sinema Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurulmufltu.

Sinop’un Boyabat ilçesinde Yaflar Topçu, resim
ö¤retmeni Aflk›n Ayranc›o¤lu ve Sinop Belediyesi
çal›flan› Seyit Saatçi’nin açt›klar› karikatür sergisi, 8
Haziran günü “baz› karikatürlerin devlete, orduya,
polise hakaret niteli¤i ve bölücülük unsurlar› tafl›d›¤›”
iddias›yla polis taraf›ndan yasakland›.,
Ayranc›o¤lu’nun evi 7 Haziran günü bas›ld›, evdeki
baz› kitap ve dergilere el konuldu. Ayn› gün,
Ayranc›o¤lu ile Saatçi gözalt›na al›nd›. 8 Haziran
günü serbest b›rak›lmalar›n›n ard›ndan sergi kapat›ld›.
Ayranc›o¤lu ve Saatçi hakk›nda “karikatürlerle bölücü
örgüt propagandas› yapmak ve devletin askeri
kuvvetlerine hakaret etmek” suçlamalar›yla dava
aç›ld›. Ayranc›o¤lu “dava sonuçlan›ncaya kadar”
aç›¤a al›nd›. Sanatç›lar›n toplam 60 çal›flmas›,
Boyabat Halk Kütüphanesi’nde sergileniyordu.

Akit gazetesi Konya Temsilcili¤i’nin 9 Haziran akflam›
Konya’da düzenlemeyi planlad›¤› toplant›, valilik
taraf›ndan yasakland›. Sözlü olarak tebli¤ edilen
yasaklama karar›nda, toplant›n›n ‹srail ve ABD
askerlerinin Konya’da yapacaklar› askeri tatbikat
gerekçe gösterilerek “güvenlik sebebiyle” 30 gün
ertelendi¤i bildirildi. 

Antalya’n›n Gazipafla ilçe belediyesi taraf›ndan 29
Temmuz günü Gökguzluk Yaylas›’nda gösterilmesi
planlanan ve 12 Eylül darbesini anlatan “Eylül
F›rt›nas›” adl› filmin gösterimi, Kaymakam Ali Kazgan
taraf›ndan “güvenlik gerekçesiyle” yasakland›. 

Erzincan’da yay›n yapan Radyo Dost’un 24-25 Kas›m
günleri düzenlemeyi planlad›¤› Grup Yorum konseri,
Erzincan Valili¤i taraf›ndan yasakland›. 

Halen çal›flmalar›n› Yüz Çiçek Açs›n Kültür Merkezi
bünyesinde sürdüren Grup Munzur’un 8 Kas›m günü
Mersin’de düzenlemeyi planlad›¤› konser, Emniyet
Müdürlü¤ü taraf›ndan yasakland›. 

Avrupa ve Amerika cezaevlerinde uygulanan tecrit
sistemini anlatan “Sessiz Ölüm” adl› belgesel filmin
27 Kas›m 2001 tarihinde Bursa Teyyare Kültür
Merkezi’ndeki gösterimi filmin bafllamas›na 15 dakika
kala polis taraf›ndan hiçbir gerekçe gösterilmeden
engellendi. Belgesel Hasan Karacabey taraf›ndan
yönetilmiflti.

8.1.6. YASAKLANAN MÜZ‹K KASETLER‹

Kültür Bakanl›¤›’n›n önceki y›llarda 122 kaset
hakk›nda verdi¤i yasaklama kararlar› kald›r›lmad›.10 
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10 1993 y›l›ndan bu yana Kültür Bakanl›¤› Telif :Haklar› ve Sinema
Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan Eser ‹flletme Belgesi iptal edilen -
da¤›t›lmas› ve sat›lmas› yasaklanan- kasetler flunlar: Axîna te (Zina
Kubaramim), Ah Munzurum (Zina Kubaramin), Aram 1-2-3
(ArameTigran), Aram –2 (Arame Tigran), Ayfle (Zümrüt Müzik Yap›m),
Bizim Halaylar›m›z (Akbulut Plak), Bu Bizim Dü¤ünümüz (Hülya
Plak), Bilbilo (fiivan Perwer), Çar Sterk (Filiz U¤ur Müzik), Dara
Azadiye (Mehmet fiah), Dayika Delal (Anadolu Müzik), Denxi Kurdî
(fiehriban), De Rabin (Mazlum Plak), Derabin Welat (Mazlum Plak),
Dersim Ezgileri (Gökyüzü S. Ü.), Desta Ma (Baran), Devrane (fiehmuz
Kaya), Daweta Kurdî (Hem Leyistin), Dil Cane (Ahmet Silvanl›),
Dilana Kurdî (Ataman Plak), Dünya Fani (Kaya Plak), Em Azadixwazin
(Nizamettin Ar›ç), Ehmedo Roni (Nizamettin Ar›ç), Erzincan (Zümrüt
Müzük Yap›m), Ez Hat›m (Ataman Plak), Ez Diçim (Koçer
Production), Ezé Bimirim (Özp›nar Kasetçilik), Ferman (Ataman Plak),
Ferman (Diyar Müzik), Ferzé (fiivan Perwer), Fincane (Özdemir Plak),
Gori Gori (Özdemir Plak), Helbesten Bijarti (Koma Berxwedan), Gün
Bizim (Kalan Müzik), Hade Disa Tu Rindî (Burhano), Hekimo (Filiz
U¤ur Müzik), Halepçe (Muhammed Mehmed), Hawar (P›nar Müzik),
Hawar Daye (fiehmuz Kaya), Hazal (Orhan Plak), Helbesten Bijarti
(Filiz U¤ur Plk.), Héseniko (Stran Müzik), Hevalé min (Erdal Plak),
Hevî (Koma Dengé Azad), Hey Pale (K. Karakoç M.), Hiç Durmadan
(Grup Yorum); Hozan en Kurda (Kaya Plak), Îro (Piya Müzik), ‹flte
Naro (Zümrüt Ypm), Keçka Zerîne (Diyar Plak), Keneke (Diyar
Müzik), Ketim Derya Evîne (Sevkan Plak); Koma Gulan (Ataman Plak),
Kulilka Azadî (Koma amed), Kurde? (Kaya Plak); Kürt Remzi 5-6
(Müziksan); Seré Çiya Dumane (Müziksan), Lé Amede (Murat Bektafl),
Lo Sazbendo (Mazlum Plak), Lo Bawo (Kaya Plak); Lo Bira (Kaya
Plak); Mala Emer (Aziz Plak), Mamosta (Stran Müzik), Mizgin (Kaya
Plak); Min Helalke (Bayram Kalkan); Mizgin (Kaya Plak), Muzîka
Kurdî Modern (Stran Müzik), Neden A¤l›yorsun Bebek (Beser-Gönül
fiahin), Newroz/Zimane Kurdi (Koma fiirvan), Newroz 2 (K. Karakoç
M.), Newroz (Z.N.K›l›çk›n›) Ölümüne Tililili (Savafl Plak), Rabin
Dilane (Sevkar Plak), Rabe Em Herin (Bahar Plak), Rabin Dilane
(Diyar Müzik); Rengvano/Sonda Mirine (Ataman Plak); Rescber (Diyar
Müzik); Rizgar (Filiz U¤ur M.), Rozerin (Filiz U¤ur M. ), Sen Zalimsin
(Dünya Müzik); fier (Stran Müzik); Seré Çiyan (Diyar Müzik), Sevayare
(S.Maflandiz M.), Sî û Se Gule (Ciwan Haco), fiîna Vedat (Ses Plak),
fi›rnak (Sevkan Müzik), fi›rnak (Ferda Do¤an), fiîna Wedat (Koçer),
fiivan Perwer -2-3 (Gökyüzü S.K.), fiivan Perwer-3 (Gökyüzü S. Ü.),
Sîyabend (Sevkan Plak), Siyabend(Kaya Müzik), Sorgulamin (Ataman



Grup Yorum adl› müzik grubunun Kalan Müzik
taraf›ndan yay›nlanan cezaevlerinde süren ölüm
oruçlar›na iliflkin “Feda” adl› son albümü Kültür
Bakanl›¤› Telif Haklar› ve Sinema Genel Müdürlü¤ü
taraf›ndan Ekim ay›nda yasakland›. Yay›nc› Hasan
Salt›k, albüm yay›nlanmadan önce denetlendi¤ini ve
“Eser ‹flletme Belgesi” verildi¤ini ancak ‹stanbul
Emniyet Müdürlü¤ü’nün iste¤i üzerine ikinci kez
yap›lan denetlemeden sonra albümün yasakland›¤›n›
söyledi.

TRT Türk Halk Müzi¤i Denetleme Kurulu, Rahmi
Saltuk’un, Haziran ay›nda, “Hani Kurflun S›ksan
Geçmez Geceden” albümünün TRT ekranlar›nda da
yay›nlamas› talebiyle yapt›¤› baflvuruyu Aral›k ay›nda
reddetti. Kurul, Rahmi Saltuk’un Ahmed Arif’in
fliirlerine ve bu fliirlerden yap›lan türkülere yer verdi¤i
albümündeki 12 parçan›n tümünü ‘yay›mlanamaz’
buldu. Kurul’un yasak kapsam›nda de¤erlendirdi¤i
‘Gafil Gezme fiaflk›n Bir Gün Ölürsün- Ben de fiu
Dünyaya Geldim Geleli- Sabah Oldu’ gibi türküler,
y›llard›r TRT ekranlar›nda yay›nlan›yordu.Karara tepki
gösteren Rahmi Saltuk, yürütmenin durdurulmas› için
TRT hakk›nda dava açt›. Saltuk, “Denetleme
Kurulu’nun bu türküleri tümüyle yay›nlanamaz
bulmas›na anlam veremedim. Sanatç›lar olarak bir
ömür boyu yasaklarla u¤raflmaya mahkum edildik.
Ben de benimle u¤raflanla u¤raflaca¤›m. Mahkemeden
sonuç alamazsam konuyu A‹HM’ye kadar
götürece¤im” dedi.

OHAL bölgesinde müzik kasetlerinin yasaklanmas›
uygulamas› 2001 y›l›nda da etkili biçimde devam etti.
Diyarbak›r Valili¤i 2001 y›l›nda 17 kasetin “il s›n›rlar›
içinde bulundurulmas›n›, ço¤alt›lmas›n›, da¤›t›lmas›n›,
sat›lmas›n› ve yay›nlanmas›n›” yasaklad›. 

Valilik taraf›ndan 2001 y›l›nda yasaklanan kasetler
flunlar: 

A¤ustos ay›nda Kürtçe ve Türkçe 63 müzik kasetinin
Mardin il s›n›rlar› içinde sat›fl› yasakland›. Karar›n
ard›ndan polislerin, kasetleri ve tan›t›m amac›yla
as›lan afiflleri toplad›klar› bildirildi. Yasaklanan 63
müzik kasetinden adlar› ö¤renilenler flöyle: 
Yorgun Demokrat, Dokunma Yanars›n, fiark›lar›m
Da¤lara (Ahmet Kaya), 
Hazal›m (Beflir Kaya), 
‹stanbul Konserleri, Vuruldu (Ferhat Tunç), 
Cemo, Gel ki fiafaklar Tutuflsun, Geliyoruz, Haziranda
Ölmek Zor (Grup Yorum), 
Ya¤mur Türküleri (Ferhat Tunç, Ahmet Kaya), 
Dilan-a Kurdi, Konser-a Botan (Koma Cîva), 
Daré Azadi (Mehmet fiah), 
Welaté Min, Rozerin (Koma Dengé Azadi), 
Ya Star, Xewnamin, Stranén Bijartî, Dotmam, Dünden
Bugüne-Ferzé (fiivan Perwer), 
Tekoflîn û Gülistané Kurdi (fiehriban Kurdi), 
Zozan û Welat (Koma Zozan), 
Kawa Destan›, Böyle Olur mu (Songül Karl›), 
Neçirman (Zozan Felat), 
Ji Biranina (fiexo), 
fierwerbuxmefle (Aram Tigran), 
Beriwané (Koma Gelyé Zilan), 
Em Békesin (Hewal), 
Memo (Koma fiirvan), 
Konsera Ewrupa (Siyabend), 
Name, Nevflerinamin (Xelil Xemgin), 
Welaté Rojé (Xanemir), 
Mezrabotanim (Koma Rojhilat), 
Ji Dînare Afliti (Gulén Mezrabotan), 
Adaré (Agirê Jiyan), 
Naygotin (Rotinda Yetkiner), 
Tutuflturun Geceleri (Grup Munzur), 
Adal›lar-2, Girtîyen Azadiyé, Destané Egidekî, Gula
Sor, Klasikén Bijartî (Ciwan Haco). 
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Sanatç›: Kaset: Üretim ve Da¤›t›m Yeri

Güler Ifl›k Orak’tan Mikrofona Atlantis Recording

Koma Ag›ri Hewler Koçer Production

Brader Diçim Geribiye 

Çeme Reyne Mardifon Müzik Yap›m

Diyar Cenga Jîne Kom Müzik Yap›m

M›hemed fiexo Ay Lé Gule Kom Müzik Yap›m

Rezan Em Béwelatin Öz Diyar Müzik Yap›m

Z›nar Sozdar Gula Baxçé Min Kom Müzik Yap›m

Stranén Xemgini–1 Mem û Zîn Mardifon Müzik Yap›m

Koma Çiya Venamire Kom Müzik Yap›m

Doktor Zeki Pisman -1 Medya Müzik Yap›m

Koma Diljîyan Memyane -2 Kom Müzik Yap›m

Heme Haci Mefle Azadiye Silvana Müzik Yap›m

Dilgefl Ez Uyar Kom Müzik Yap›m

Hanifi Ozana Gel Êdi Bese At Ek Müzik Yap›m

Rotinda Naygotin Kom Müzik Yap›m

Cigerpel Ax Wera Min Öz Diyar Müzik Yap›m

Grup Yorum Feda Kalan Müzik Yap›m

Plak), Kîne Em (fiehrîbana Kurdî), Sorgusuz Can Pazar› (Piya Müzik),
Staranen Hevî (Ses Plak), The Mourner (Feza Film), Umut Yüklü
Bahar (Umut Alt›nça¤), Umutsuzluk Kaçar Türkülerimizden (Suni
Reklam); Van Merin Van (Beytocan); Welate Zerine (Stran Müzik);
Werin Dawete (Sevkan Müzik), Verin Dawete (Vanl› Bahri);
Welatemin (Kaya Plak), Welatemin Sare Sare (Beflir Kaya), Yaremin
(Kaya Plak); Yek Du Se (Sevkan Ticaret), Zembil Firofl (fiivan &
Gulistan), Halepçe (Ses Plak), Hevî ya Te (fiivan Perwer).
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8.2. ‹LET‹fi‹M ÖZGÜRLÜ⁄Ü
Türkiye’de iletiflim özgürlü¤ü, önceki y›llarda oldu¤u
gibi 2001 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 uymayan haberlere
yer veren 2000’de Yeni Gündem, Yedinci Gündem,
Yeni Evrensel ve Günlük Evrensel gibi gazeteler;
Özgür Radyo ve Ça¤dafl Radyo gibi radyo istasyonlar›
üzerindeki bask›lar 2001 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›. Bask› ve sald›r›larda, yaln›zca sol görüfllü
bas›n-yay›n organlar›nda çal›flan gazeteciler
hedeflenmedi. Özellikle Kürt sorunu, F tipi cezaevleri
ve ölüm oruçlar›na iliflkin haberlere yer veren bas›n
kurulufllar› ve bu kurulufllarda çal›flan gazeteciler de
bu sebeple çeflitli bask› ve sald›r›larla karfl›laflt›lar.
Baflörtüsü yasaklar› ve ABD’nin Afganistan’da
bafllatt›¤› savafla karfl› haberler de yasaklar listesine
eklendi. Kürt sorunu, F Tipi cezaevleri, baflörtüsü
yasaklar› ve savafl politikalar›na karfl› yap›lan protesto
gösterilerini haber yapmak isteyen onlarca bas›n
çal›flan› sald›r›ya u¤rad›. 

Muhalif bas›n kurulufllar› d›fl›nda kalan bas›n yay›n
organlar› 19-22 Aral›k 2000 tarihlerinde Türkiye’nin
20 cezaevinde on bine yak›n güvenlik görevlisinin
yerald›¤› ve 32 insan›n ölümü, yüzlercesinin de
yaralanmas›yla sonuçlanan operasyona ve F tipi
cezaevleri sorununa, insan haklar›na duyarl› bir bak›fl
aç›s›ndan yaklaflmak bir yana, bu tür bir bak›fl aç›s›n›
karalamaya, suçlamaya dönük bir tutum sergiledi.
Bas›n, “ateflli” ve “sald›rgan” bir tutumla müdahaleyi
k›flk›rtt›. Bu süreçte kayna¤› belli olmayan ya da
do¤rulu¤u sorgulanmadan yay›nlanan haberlerle
kamuoyu yönlendirilmeye, operasyonlar
meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›ld›. Ciddi insan haklar› ihlalleri
ya görmezden gelindi ya da magazinlefltirilerek
verildi. 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, cezaevleri sorunu bitmifl
say›larak bir kenara b›rak›ld›. F tipi cezaevlerine sevk
edilenlerin yaflad›klar› çok sat›fll› gazetelerde yer
bulamad›; bu duyum ve bilgiler yok say›ld›. 

Sonuçta, “büyük bas›n” yo¤un insan haklar› ihlallerini
beraberinde getiren böylesi kritik bir konuda devletin
güdümünde hareket etmenin ötesinde, zaman zaman
devletin insan haklar›n› ve özgürlükleri k›s›tlamaya
dönük giriflimlerini daha ileri götüren bir sald›rganl›k
sergiledi. Bu süreçte medya, devletin “devletli¤ini
göstermesine” dönük, örne¤in “sosyal devlet” ifllevleri
söz konusu oldu¤unda asla sergilenmeyen, keskin,

dramatik, zaman zaman tahrikçi ça¤r›larla, mevcut
hukuksal ya da idari ölçüleri de aflan hak ve özgürlük
k›s›tlamalar› talep edilebildi. 

Ancak, tüm bunlara ra¤men “büyük bas›n” bile, F tipi
cezaevleri ve ölüm oruçlar› ekseninde yarat›lan bu
fliddet ve sansür ortam›nda çeflitli bask›larla
karfl›laflmaktan kurtulamad›. ‹stanbul DGM
Cumhuriyet Savc›l›¤›’n›n 14 Aral›k 2000 tarihinde
ölüm oruçlar› ve F tipi cezaevlerine iliflkin haberlere
yönelik yay›n yasa¤›na ayk›r› davrand›klar› iddias›yla
Sabah, Star ve Radikal gibi gazeteler ile bu
gazetelerde çal›flanlar hakk›nda çeflitli yasal ifllemler
bafllat›ld›. (Bkz. Ek)

‹çiflleri ve Adalet bakanl›klar› taraf›ndan cezaevleri
operasyonu konusunda 3 A¤ustos günü yap›lan ortak
aç›klamada da operasyonlarla ilgili iddialar›n yarg›ya
intikal etti¤i belirtilerek, savc›lar haz›rl›k
soruflturmalar› ile ilgili bilgi s›zd›rmamalar› konusunda
uyar›ld›. Aç›klamada, soruflturmalarla ilgili haberlerin
de yak›n takibe al›naca¤› bildirildi.

IFEX (Uluslararas› ‹fade Özgürlü¤ü De¤iflim A¤›)11

taraf›ndan Nisan ay›nda aç›klanan bir raporda ölüm
oruçlar› ve ekonomik kriz nedeniyle Türk bas›n›
üzerinde artan bask›lardan büyük kayg› duyuldu¤u
belirtildi. Ölüm oruçlar› konusunda haber yapan
gazetecilerin yo¤un bask›lara maruz kald›klar›, birçok
gazetecinin ve bas›n-yay›n kuruluflunun da bask›larla
karfl›laflmamak için oto-sansür uygulad›klar› anlat›lan
raporda, mevcut yasal düzenlemelerin “az›nl›klar›n
durumu, insan haklar›, askerin ve polisin Türk
toplumu üzerindeki etkisi gibi konulara de¤inme
cesareti gösterenlere karfl› silah olarak kullan›ld›¤›”
ifade edildi.

‹flten Ç›karmalar

Çok say›da bas›n çal›flan›, 2001 y›l›na iflsiz ya da
eksik maafl alarak bafllad›lar. Sabah gazetesi ve
ATV’nin de aralar›nda bulundu¤u say›da bas›n
kuruluflunun sahibi Bilgin Grubu’nun bankas›
Etibank’a, Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu (TMSF)
taraf›ndan el konulmas›ndan sonra bankan›n yaklafl›k
450 milyon dolarl›k borcunun tahsili için grubun
bütün gelir kaynaklar›na el konuldu. Grup ödeme
güçlü¤üne düflünce, borçlar›n› üstlenme karfl›l›¤›nda
Sabah ve Yeni Biny›l gazeteleri ile ATV dahil olmak
üzere bas›n kurulufllar›n› Mehmet Emin Karamehmet,
Murat Varg› ve Turgay Ciner’den oluflan MTM adl›
gruba devretme karar› ald›. Ancak Bilgin grubu 7
Ocak günü yeniden Dinç Bilgin’in yönetimine girdi.
MTM’ye de o güne kadar grup için yapt›klar›

11 IFEX (‹fade Ögürlü¤ü ‹çin Uluslararas› ‹letiflim A¤›) 1992 y›l›na RSF
(S›n›r Tan›mayan Gazeteciler Örgütü), Article 19 (Madde 19) ve
PEN’in de bulundu¤u 52 örgüt taraf›ndan kurulmufltur.
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harcamalar›n ödenece¤i taahhüt edildi. Dinç Bilgin’in
grubun bafl›na dönmesinde Ayd›n Do¤an’›n etkili
oldu¤u iddia edildi. 

Dinç Bilgin’in gazete yönetimine geldikten sonraki ilk
karar› Yeni Biny›l Gazetesinin kapat›lmas› oldu. 8
Ocak günü gazetenin Genel Yay›n Yönetmeni Ergun
Babahan, gazetenin kapat›ld›¤›n› ve baz› çal›flanlar›n
Sabah’a aktar›laca¤›n› sözlü olarak aç›klad›. Ancak
çal›flanlar›n yasal haklar›na iliflkin herhangi bir
aç›klama yap›lmad›. 85 kadrolu, 35 sözleflmeli
gazeteci iflten ç›kar›ld›. Bu geliflmeden sonra Bilgin
Grubu’na ba¤l› tüm yay›n kurulufllar›nda yüzde 40
oran›nda küçülmeye gidilmesi gündeme geldi ve 19
Ocak günü iflten ç›karmalar bafllad›.

Bas›n sektöründe yaflanan “el de¤ifltirme” ve toplu
iflten ç›karmalar fiubat ve Mart aylar›nda da devam
etti. Sadece Bankac›l›k Üst Kurulu taraf›ndan
bankas›na el konan Bilgin grubu ile finans kurumuna
el konan ‹hlas grubundan 1.500 kadar çal›flan iflten
ç›kar›ld›. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)
taraf›ndan aç›klanan fiubat Ay› Bas›n Raporu’nda iflten
ç›kar›lan gazetecilerin say›s›n›n 3 bini aflt›¤› belirtildi. 

“Bas›n sektöründe Türkiye tarihinin en büyük iflten
ç›kartma dalgas›”n›n yaflanmas›, tepkileri beraberinde
getirdi. ‹lk olarak 1998 y›l›nda bir araya gelen
Gazeteciler Meclisi Giriflimi (GMG), sektörde yaflanan
kriz üzerine Ocak ay›nda yeniden çal›flmaya bafllad›.
GMG, yaklafl›k bir ayl›k toparlanma döneminden
sonra 8 fiubat günü bir bildiri yay›nlayarak
örgütlenme ve birlikte hareket etme ça¤r›s›nda
bulundu. GMG bildirisinde flöyle denildi:

“Medya-banka-ticaret-siyaset-bürokrat beflgeni içinde
sektör, türlü usulsüzlük ve yolsuzlu¤un cirit att›¤› bir
alan haline geldi. Mesle¤in her türlü etik de¤erleri
ayaklar alt›na al›n›yor... Bas›nda tekelleflme giderek
art›yor. Mesle¤in emekçileri olan gazetecilerin her
türlü özlük haklar› kanunsuz uygulamalara yenik
düflüyor. Gazeteciler, çal›fl›rken de iflten ç›kar›l›rken
de yasalarda aç›k aç›k belirtilen haklar› uygulanm›yor.
Sektörde sigortas›z ve kadrosuz eleman çal›flt›rmak,
art›k bir kural haline gelmifl durumda. Gazeteciler
bütün bu yasad›fl› uygulamalara, özlük haklar›n›n göz
göre göre çi¤nenmesine direnemiyor. ‹flsizlikle tehdit
edilerek bütün bu uygulamalar› ses ç›kartmadan kabul
etmeleri sa¤lan›yor.”

Bildirinin ard›ndan, iflten ç›kar›lan ya da halen
çal›flmakta olan çok say›da gazeteci yo¤un bir
eylemlilik kampanyas› çerçevesinde biraraya geldi. 23
fiubat günü Türkiye’nin farkl› illerinden gelen çok
say›da gazeteci, “bas›n sektöründe çal›flan insan
say›s›n›n yüzde 10’una ulaflan iflsizli¤i protesto etmek,
iflten ç›kar›lan arkadafllar›na destek olmak, özlük
haklar›n›n sa¤lanmas› için yetkilileri harekete
geçirmek ve ifl güvencesi konusunda yeni yasal
düzenlemelere gidilmesini sa¤lamak amac›yla”
Ankara’da bulufltu. Gazeteciler Ankara’da gazeteci

kökenli milletvekilleri ve siyasi parti temsilcilerinin
yan›s›ra Bankac›l›k Üst Kurulu Baflkan› Zekeriya
Temizel ve Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Yaflar
Okuyan’la görüfltüler. Yaflar Okuyan, gazetecilere,
“flikayetlerinin acil olarak incelenece¤ini, tüm bas›n
mensuplar›n›n 212 say›l› yasaya tabi olmas›
gerekti¤ini” söyledi. GMG, ayr›ca fiubat ay›nda “özlük
haklar›n›n iyilefltirilmesi amac›yla bir imza
kampanyas› bafllatt›.

Bas›n meslek örgütleri, 1 Mart günü yapt›klar› ortak
bas›n aç›klamas›nda “gazetecili¤in yap›sal bir yok
olma tehlikesiyle karfl› karfl›ya oldu¤unu”
vurgulayarak, bunun gazetecilerin iflsiz kalmas›ndan
daha vahim bir durum oldu¤una dikkat çektiler. Bas›n
aç›klamas›na imza atan Avrupa Gazeteciler Birli¤i
(AEJ) Türkiye Temsilcili¤i, ÇGD, Ekonomi Muhabirleri
Derne¤i (EMD), Diplomasi Muhabirleri Derne¤i
(DMD), Foto Muhabirleri Derne¤i (FMD), Parlamento
Muhabirleri Derne¤i (PMD), Profesyonel Haber
Kameramanlar› Derne¤i (PHKD) ve TGS temsilcileri
ayr›ca, “daha önce duruma iliflkin bir mektubu 150
kadar gazeteci ve köfle yazar›na göndermelerine
ra¤men hiçbir tepki alamad›klar›n› ve halen çal›flan
meslektafllar›n›n bir gazeteci k›y›m›na dönüflen süreç
karfl›s›ndaki suskunluklar›n› üzüntüyle karfl›lad›klar›n›”
ifade ederek art›k “gazetecilerin ülke çap›nda daha
güçlü birlikteli¤inin kaç›n›lmaz oldu¤unu” belirttiler.

Gazetecilerin karfl› karfl›ya olduklar› durumun
uluslararas› ölçülerde de vahim oldu¤u vurgulanan
aç›klamada, “‹flten ç›kar›lmalar ve mevcut duruma
iliflkin detayl› ve gerçekçi bir rapor haz›rlanarak FIJ,
AEJ, IPI, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ),
Uluslararas› Gazetecilik Merkezi (ICFJ) gibi
uluslararas› meslek kurulufllar›na iletilece¤i ve
dayan›flma ça¤r›s› yap›laca¤›” ifade edildi.

ÇGD ve TGS’nin de aralar›nda bulundu¤u 9 bas›n
kuruluflu iflten ç›karmalar›, sorunlar› ve çözüm
önerilerini tart›flmak amac›yla, 24 Mart günü,
Ankara’da bir toplant› düzenledi. 100 civar›nda
çal›flan ve iflsiz gazetecinin kat›ld›¤› toplant›da
örgütlenme ve sendikalaflman›n gere¤i vurgulanarak,
mesleki dayan›flman›n her zamankinden daha fazla
önem tafl›d›¤› ve ortak ç›karlar›n ön plana al›nmas›n›n
zorunlu oldu¤u ifade edildi. Toplant›da yeni bir
gazete ç›karmak, bas›n kurultay› düzenlemek gibi
projeler tart›fl›ld›. Ancak, toplu iflten ç›karmalara
yönelik tepkiler Nisan ve May›s aylar›ndan sonra
duruldu. 

Ça¤dafl Gazeteciler Derne¤i (ÇGD) ‹stanbul
fiubesi’nin haz›rlad›¤› “2001 Raporu”nda y›l içerisinde
toplam 4 bin 815 bas›n çal›flan›n›n iflten ç›kar›ld›¤›
belirtildi. Raporda, "iflten ç›karma rekorunun” bin 626
kifli ile Bilgin Grubu'na ait oldu¤u saptand›. 

TBMM Baflkanl›k Divan› 3 May›s günü gazetecilerin
TBMM kulislerine girmesini yasaklad›. Yasaklama
karar›n›n MHP’li ‹dare Amiri Çokar, TBMM Baflkan
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Vekili Ali Il›ksoy, DYP Milletvekili Salih Sümer, ve
‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan’›n önerisi üzerine
al›nd›¤› ö¤renildi.

Yasaklama karar› çeflitli bas›n yay›n kurulufllar›
taraf›ndan tepkiyle karfl›land›. PMD, karar›n ard›ndan
Meclis’teki bas›n toplant›lar›, komisyon çal›flmalar›,
grup toplant›lar›n› izlememe, yap›lan her türlü yaz›l›
aç›klamay› haberlefltirmeme karar› ald›. Bas›n
kurulufllar›ndan gelen tepkilerin yo¤unlaflmas›
üzerine, TBMM Baflkanl›¤› 8 May›s günü kulis
yasa¤›n› kald›rd›.

Muhalif bas›n kurulufllar› d›fl›ndaki “büyük bas›n-
yay›n organlar›”, F tipi cezaevleri ve Kürt sorunu
karfl›s›nda tak›nd›klar› tavr›, ABD’nin Afganistan’a
karfl› açt›¤› savaflta da ald›. 11 Eylül günü Pentagon’a
ve New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’ne
düzenlenen sald›r›lar›n ard›ndan estirilmeye bafllayan
savafl rüzgarlar›, sald›r›lar›n hedefi olan ABD d›fl›nda
birçok ülkede yürürlü¤e konulan “medya
operasyonlar›” ile doru¤a ulaflt›. 

Türkiye’deki “büyük bas›n ve yay›n organlar›”
sald›r›yla beraber ABD’nin sesi olma görevini üstlendi
ve bu merkezler taraf›ndan yap›lan her aç›klama
hiçbir flekilde soruflturulmaks›z›n do¤ru kabul edilip
kamuoyuna sunuldu. Hatta ABD D›fliflleri
Bakanl›¤›’n›n “sald›r›y› Usame Bin Ladin’in” yapt›¤›
yolunda yeterli delile sahip olunmad›¤›n› aç›klad›¤›
günlerde Baflbakan Bülent Ecevit’in “Amerika
Afganistan’a girmekle kalmamal› Taliban’›n kökünü
kurutmal›d›r” fleklindeki aç›klamas›, gazetelerin
manfletlerine ç›kar›ld›. Afganistan’a yap›lmas›
öngörülen sald›r›da Amerika’n›n Türkiye’nin
“terörizme karfl› engin deneyim ve tecrübelerinden
yaralanmas› gerekti¤i”, “Amerika terörizme karfl›
savafl›yorsa bu savafl›n Türkiye’nin de savafl› oldu¤u”
tezleri sürekli ifllendi. Afganistan’a yönelik sald›r›n›n
bafllad›¤› 7 Ekim günü ATV, ‹nterstar, Kanal D, CNN
Türk gibi televizyon kanallar› “sonsuz özgürlük
harekat›n›” kutlad›lar. 

9 Ekim günü Hürriyet ve Milliyet gazeteleri, s›ras›yla
“Asker ‹çin Yetki” ve Mehmetçik’e Yol Göründü”
manfletleriyle Türkiye kamuoyunu devlet ve hükümet
yetkililerinden önce savafla kat›lma fikrine al›flt›rmak
çabas›na girifltiler. ‹slamc› ve sol-muhalif gazetelerin
Afganistan’a yönelik sald›r›ya iliflkin elefltiri ve
çekinceleri, neredeyse hiç dile getirilmezken sald›r›da
ölen siviller her savafl›n kaç›n›lmaz “zayiileri” olarak
de¤erlendirildi. 

Büyük medyan›n bu savafl yanl›s› tutumu,
Türkiye’deki çeflitli bas›n yay›n kurulufllar› taraf›ndan
elefltirildi. ÇGD ‹stanbul fiubesi taraf›ndan 11 Ekim
günü yap›lan aç›klamada, ABD’nin Afganistan’a
yapt›¤› sald›r› k›nanarak, “Biz bas›n emekçileri,
savafltan ve medyan›n gönüllü olarak üstlendi¤i savafl
k›flk›rt›c›l›¤›ndan kayg›l›y›z. Gazetecinin görevi
habercilik yapmakt›r” denildi. 

15 Ekim günü AEJ Türkiye Temsilcili¤i, ÇGD, DMD,
EMD, FMD, PMD, PHKD, TGC Ankara Temsilcili¤i ve
TGS taraf›ndan yap›lan “Unutmayal›m: Gazeteci
Savaflmayan Taraft›r!” bafll›kl› bas›n aç›klamas›nda
savafl karfl›s›nda medyan›n tutumu elefltirek, flu
görüfller dile getirildi: 

“…Ne yaz›k ki, 11 Eylül’de ‹kiz Kulelere ve
Pentagon’a yap›lan terörist sald›r›lardan bu yana,
“büyük” medyam›z›n yöneticileri aras›nda ciddi bir
savaflma arzusu gözleniyor. Savafla karfl› ç›kanlar,
“romantik” hatta “terör savunucusu” olarak
niteleniyor.

Gazetecili¤in en basit ilkeleri unutularak, çift
kaynaktan do¤rulatmaya bofl verilerek, Amerikan
tabloid gazetelerinin ya da berber dedikodular›n›n
rahatça yer buldu¤u internet sitelerinin haberleri
birinci sayfalardan veriliyor. “Taliban Kuzey Irak’ta”
denilerek, ordu komflu Irak’a davet ediliyor. Dünya
Bankas› bile, terörün alt›nda yatan gerçek nedenin
global düzeyde yaflanan eflitsiz gelir da¤›l›m› ve
yoksulluk oldu¤unu söyler ve sefalete karfl› küresel
ittifak ça¤r›lar› yaparken, medyam›z “askeri ittifak›n
en önünde Afganistan’a gidelim” havas›nda. Bizler;
“ak›ll› bomba”, “emektar B-52”, “radar güdümlü
mermi”, “muhteflem Tomahawklar”dan söz ederek
silah ve savafl güzellemesi yaparken, borsalarda da
silah flirketlerinin hisseleri füze gibi yükseliyor!…

Kamuoyuna ve meslektafllar›m›za, halk›n yüzde
80’inin düflüncelerine kulak t›kanarak yap›lanlar›n
gazetecilik olamayaca¤›n› an›msatmak istiyoruz...”

2001 y›l›nda “büyük bas›n” gündemini belirleyen
di¤er bir konu Ayd›n Do¤an’›n sahibi oldu¤u Do¤an
Grubu ile Kemal, Cem ve Hakan Uzan’›n sahibi
oldu¤u Rumeli Holding aras›ndaki ekonomik savafl
oldu. Do¤an grubuna ait Hürriyet gazetesinin
Motorola ve Nokia flirketlerinin Uzanlar’a ait Telsim
firmas›ndan 2,5 milyar dolar alaca¤›n› tahsil
edemedi¤ini manfletten yay›nlamas›yla bafllayan
savaflta, karfl›l›kl› suçlamalar üzerine Uzan grubu da
Do¤an grubunu Milliyet gazetesinin borsadaki
hisseleri üzerinde yönlendirme yapmakla suçlad›. 

Do¤an grubuna ait Hürriyet, Milliyet, Radikal ve Posta
gazeteleriyle Kanal D televizyonunda yay›nlanan
haberlerde Uzanlar, Berke Baraj› inflaat› ile halka aç›k
Çukurova ve Kepez Elektrik flirketlerinde hisse
oyunlar›yla ortaklar›n› zarara u¤ratmak ve vergi
kaç›rmakla suçland›. Uzanlar’a ait Star gazetesiyle
‹nterstar, Kral, Kanal 6 televizyonu ve radyolarda da
Ayd›n Do¤an’›n naylon fatura düzenleyerek vergi
kaç›rd›¤›, devlete ait Vak›fbank’tan çok düflük faizlerle
haks›z yere kredi aç›ld›¤› iddialar› yerald›.

Bas›n›n sayg›nl›¤› ve iletiflim özgürlü¤ü aç›s›ndan
olumsuz boyutlara ulaflan bu medya savafl› s›ras›nda
Do¤an ve Uzan gruplar›n›n gazete, televizyon ve
radyolar› birbirlerinin patronlar›n› “eflkiya, flantajc›,
terörist, hortumcu, vergi kaçakç›s› ve kara parac›”
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olmakta suçlad›. ‹ddialarla ilgili olarak taraflar›n
karfl›l›kl› suç duyurular› üzerine Sermaye Piyasas›
Kurulu her iki grup hakk›nda soruflturma bafllatt›. Öte
yandan RTÜK, 10 Ekim günü yapt›¤› toplant›da her iki
gruba ait televizyon kanallar›n›n haber bültenlerinde
“Özel amaç ve ç›karlar için yay›n yap›lamaz”
biçimindeki yay›n ilkesinin ihlal edildi¤i gerekçesiyle
Ayd›n Do¤an’a ait Kanal D televizyonuna 3 gün,
Uzan grubuna ait ‹nterstar, Kanal 6 ve Kral
televizyonlar›na da 6’flar gün yay›n durdurma cezas›
verdi. RTÜK, 21 Kas›m günü yapt›¤› toplant›da
‹nterstar televizyonuna ayn› gerekçeyle 15 gün daha
yay›n durdurma cezas› verdi.

8.2.1. YAYIN KURULUfiLARINA ve
GAZETEC‹LERE YÖNEL‹K BASKILAR

Özgür Ülke gazetesi

Özgür Ülke gazetesinin bombaland›¤› sald›r›da ölen
Ersin Y›ld›z’›n ailesi ve gazetenin avukatlar› taraf›ndan
‹çiflleri Bakanl›¤› aleyhine ‹dare mahkemelerinde
aç›lan iki dava da Aral›k ay› içinde sonuçland›.

Y›ld›z’›n ailesi taraf›ndan aç›lan davada, ‹dare
Mahkemesi, “sosyal risk” olgusundan yola ç›karak,
ölüm olay›n›n ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n sorumluluk
alan›nda gerçekleflti¤i ve bu nedenle gerekli
önlemlerin al›nmas› durumunda bu olay›n
yaflanmayaca¤› tespitinde bulunarak, ‹çiflleri
Bakanl›¤›’n›n “ihmal” nedeniyle 500 milyon lira
manevi, 500 milyon lira da maddi olmak üzere
toplam 1 milyar lira tazminat ödemesine karar verdi.
‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n, Dan›fltay’a yapt›¤› temyiz
baflvurusunda Dan›fltay davan›n taraf› olan
Bakanl›k’tan herhangi bir ihmalin olup olmad›¤›n›n
araflt›r›lmas›n› istedi. Temyiz davas› halen Dan›fltay
gündeminde bulunuyor.

Gazetenin avukatlar› taraf›ndan yine ‹çiflleri Bakanl›¤›
aleyhine ‹stanbul 4. ‹dare Mahkemesi’nde aç›lan
davada, ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n, yine “sosyal risk”
olgusundan hareketle “ihmal suçundan” 22 milyar lira
tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme karar›nda
“Kiflilerin can ve mal, kurum ve kurulufllar›n mal
güvenli¤inin savunulmas›, devletin baflta gelen
ödevlerinden olup, bu görevin ifas› için, idare gerekli
teflkilat› kurmak ve bu suretle can ve mal güvenli¤ini
sa¤lamak zorundad›r. Kural olarak idare, yürüttü¤ü
hizmetin do¤rudan sonucu olan nedensellik ba¤›
kurulabilen zararlar› tazminle sorumludur. Ancak
sözü edilen kural›n istisnai olarak idarenin kendisinin
neden olmad›¤› fakat faaliyet alan›yla ilgili önlemekle
yükümlü oldu¤u halde önleyemedi¤i bir tak›m
zararlar› da nedensellik ba¤› aramadan tazmin etmesi
gerekmektedir” denildi. ‹çiflleri Bakanl›¤› bu davay› da
Dan›fltay’a  götürdü. 

‹dare Mahkemeleri, dönemin Baflbakan› Tansu Çiller
imzas› ile yay›mlanan muhalif bas›n›n “bertaraf

edilmesi” yönündeki genelge ile Baflbakanl›k Teftifl
Kurulu Baflkan› Kutlu Savafl taraf›ndan haz›rlanan ve
gazetenin bombalanmas›n›n “devlet ba¤lant›l›
çetelerin eylemleri” olarak de¤erlendirildi¤i Susurluk
Raporu’nu dikkate almadan karar verdiler. 

Susurluk Raporu’nda gazetenin bombalanmas› ile
ilgili olarak geçen ifadeler ve de¤erlendirmeler
do¤rultusunda ‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›¤›
taraf›ndan aç›lan soruflturma devam ediyor.

Ülkede Gündem gazetesi

A‹HM, Ülkede Gündem gazetesinin OHAL’e giriflinin
yasaklanmas› nedeniyle yap›lan baflvuruyu Aral›k
ay›nda kabul etti¤ini aç›klad›.

7 Temmuz 1997-24 Ekim 1998 tarihleri aras›nda
yay›nlanan Ülkede Gündem gazetesinin, 1 Aral›k
1997 tarihinden itibaren söz konusu dönemde OHAL
kapsam›nda bulunan Diyarbak›r, Tunceli, Siirt,
Hakkari, fi›rnak ve Van illerine girifli OHAL Valili¤i
taraf›ndan süresiz olarak yasaklanm›flt›. Yasaklama
karar› üzerine gazete çal›flanlar› ile okurlar›ndan
oluflan 90 kifli, 1998 y›l›n›n Ocak ay›nda A‹HM’e
baflvurmufltu. A‹HM, karar›n Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleflmesi’nin (A‹HS) 9. ve 10. maddelerinin ihlali
anlam›na geldi¤ini belirterek, Ülkede Gündem
gazetesi Diyarbak›r Temsilcisi ‹smet Bakaç ile
muhabirler Zeynel Ba¤›r, Ahmet Sümbül, Naif K›l›ç,
Mehmet Kaya, Kemal fiahin ve Metin Da¤’›n
baflvurular›n› kabul etti. Gazetenin di¤er 4 büro
çal›flan›n›n baflvurusunu ise reddeden A‹HM, bu
karar›na “Söz konusu 4 kifli, gazetenin bölgeye girifl
yasa¤›ndan k›smen etkilenmifller ama ma¤dur
olmam›fllar” gerekçesini gösterdi. Türk hükümetinin
A‹HM’e sundu¤u savunmada gazetenin yapt›¤›
yay›nlarla “güvenlik görevlilerinin flevkini k›rd›¤›”
belirtilerek, gazete çal›flanlar›n›n herhangi bir bask›ya
maruz kalmad›klar› ileri sürüldü. 

Ülkede Gündem gazetesinin avukat› Sinan Tanr›kulu,
A‹HM’in verdi¤i karar› düflünce ve ifade özgürlü¤ü
bak›m›ndan oldukça önemli oldu¤unu belirterek,
bunun A‹HM’in OHAL yasa¤›na iliflkin verdi¤i ilk
karar oldu¤unu söyledi. A‹HM karar›, OHAL
bölgesine girifli yasaklanan Özgür Bak›fl, 2000’de Yeni
Gündem ve Yedinci Gündem gazetelerinin A‹HM’e
yapt›¤› baflvurular için de emsal teflkil edecek. A‹HM,
gazetenin Diyarbak›r’daki 80 kiflilik okur baflvurusunu
kabul edip etmeyece¤ine iliflkin karar›n› ise henüz
aç›klamad›.

Ülkede Gündem gazetesi yazarlar›, muhabirleri,
çal›flanlar›, da¤›t›mc›lar›, idari görevlileri gazetenin
yay›nland›¤› dönem boyunca yo¤un bask› ve
tehditlere, gözalt› ve tutuklamalara maruz kalm›fl,
gazete bürolar› onlarca defa bas›lm›flt›. Gazete
hakk›nda toplam 278 dava aç›lm›fl; 5 Haziran 1998
tarihinden kapat›ld›¤› güne kadar gazetede yay›nlanan
125 haber, 63 köfle yaz›s›, 9 foto¤raf ve 14 ilan
sansürlenmiflti.
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Özgür Bak›fl gazetesi

18 Nisan 1999 tarihinde yay›nlanmaya bafllay›p 22
Nisan 2000 tarihinde kapanan Özgür Bak›fl
gazetesinin yay›mlanan 370 say›s›ndan 125’i
hakk›nda ‹stanbul DGM Savc›l›¤› taraf›ndan aç›lan
soruflturma ve davalarda, gazeteye toplam 1009 gün
kapatma cezas› verildi. Davalardan 6’s› beraatle, 101’i
mahkumiyetle sonuçland›. 18 dava halen DGM’lerde
sürüyor.

Gazetenin yaz›iflleri müdürlerine karfl› aç›lan
davalarda Hasan Deniz, Zeynep Tosun ve Cihan
Çapan’a da toplam 31 y›l hapis, 631 milyar 189
milyon 856 bin 616 lira para cezas› verildi. DGM
savc›l›klar›, Yarg›tay Ceza Genel Kurulu’nun içtihat
karar›ndan sonra TCY’nin 169. maddesi uyar›nca 52
dava açt›. Di¤er davalar›n 9’u TCY’nin 312. maddesi,
64’ü de TMY uyar›nca aç›ld›. Özgür Bak›fl gazetesinin
OHAL Bölgesi’ne girifli 7 May›s 1999 tarihinde
yasaklanm›flt›.

2000’de Yeni Gündem gazetesi

27 May›s 2000 tarihinde yay›mlanmaya bafllayan
2000’de Yeni Gündem gazetesi hakk›nda çeflitli
tarihlerde yay›mlanan 71 haber ve 8 makale gerekçe
gösterilerek, gazetenin yay›nlanan toplam 308
say›s›ndan 72’si toplat›ld›. Gazetede yay›nlanan çeflitli
haberler ve köfle yaz›lar› nedeniyle ‹stanbul DGM’de
73, Beyo¤lu A¤›r Ceza ve Asliye Ceza
mahkemelerinde 12 dava aç›ld›. Bu davalardan 26’s›
2001 y›l› içinde sonuçland› Sonuçlanan davalarda
gazetenin Yaz›iflleri Müdürü Erdal Tafl ve gazete
sahibi Mehmet Emin Y›ld›z’a toplam 12 y›l 11 ay
hapis, 46 milyar 761 milyon 707 bin 100 lira para
cezas›; gazeteye de 116 gün kapatma cezas› verildi.
Gazete, hakk›nda aç›lan davalar, verilen cezalar ve
toplatma kararlar› nedeniyle ekonomik s›k›nt›ya
girerek 31 Mart günü yay›n hayat›na son verdi.
Gazetenin OHAL’e girifli 1 Haziran 2000 tarihinden
itibaren yasaklanm›flt›. 

2000’de Yeni Gündem gazetesi temsilciliklerine ve
çal›flanlar›na yönelik bask›lar 2001 y›l›nda bir önceki
y›la göre azalma göstermekle birlikte devam etti.

2000’de Yeni Gündem gazetesi Nusaybin da¤›t›mc›s›
Mehmet Ali Çelik’in evi 14 fiubat gecesi polisler
taraf›ndan bas›ld›. Mehmet Ali Çelik, 19 fiubat günü
Nusaybin Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na polisler
hakk›nda suç duyurusunda bulundu. 

2000’de Yeni Gündem gazetesinin Malatya muhabiri
Ayfle Oyman HADEP Malatya ‹l binas›nda F tipi
cezaevlerini protesto etmek için yap›lan açl›k grevini
izlerken 13 Aral›k 2000 tarihinde düzenlenen
bask›nda gözalt›na al›nd›. Ayfle Oyman, 17 Aral›k
2000 tarihinde savc›l›k taraf›ndan serbest b›rak›ld›.
Oyman ve gözalt›na al›nan di¤er kifliler hakk›nda
“örgüt üyesi olduklar›” iddias›yla TCY’nin 169.
maddesi uyar›nca 2001 y›l› bafllar›nda dava aç›ld›.

2000’de Yeni Gündem gazetesi muhabiri Zeriman
Da¤delen 8 Ocak gecesi evine yap›lan bask›nda
gözalt›na al›nd›. Da¤delen 11 Ocak günü ç›kar›ld›¤›
‹stanbul DGM Savc›l›¤› taraf›ndan ifadesi al›nd›ktan
sonra serbest b›rak›ld›. 

2000’de Yeni Gündem gazetesi muhabirleri Evrim
Alatafl ve Ayten Akgün, 20 Mart günü Newroz
kutlamalar›n› izlemek üzere gittikleri Hakkari’de
gözalt›na al›nd›lar. Hakkari Jandarma Karakolu’nda
tutulan Alatafl ve Akgün 21 Mart günü kutlamalar
bittikten sonra serbest b›rak›ld›lar.

2000’de Yeni Gündem gazetesi Urfa bürosu 20 Mart
günü polisler taraf›ndan bas›larak arand›. Bask›nda
gazete muhabiri Ramazan Pekgöz gözalt›na al›nd›.
Pekgöz daha sonra serbest b›rak›ld›.

Yedinci Gündem gazetesi

23 Haziran günü yay›n hayat›na bafllayan Yedinci
Gündem gazetesinin 2001 y›l› sonuna dek ç›kard›¤›
28 say›dan 26’s› hakk›nda toplatma karar› verildi.
Gazetenin OHAL’e girifli ilk say›s›n›n yay›nlanmas›n›n
hemen ard›ndan yasakland›. Gazetede yay›nlanan
haber ve makaleler nedeniyle 73’ü ‹stanbul DGM’de
olmak üzere toplam 89 dava aç›ld›. Bu davalardan
30’u 2001 y›l› içinde sonuçland›. 

Yedinci Gündem gazetesinin Urfa bürosuna, 28
A¤ustos günü düzenlenen bask›nda Yedinci Gündem
Urfa Temsilcisi Ramazan Pekgöz, HADEP ‹l Baflkan›
Musa Fariso¤ullar›, Merkez ‹lçe Baflkan› Mehmet Ural,
Kad›n Kollar› Sekreteri Ayfle Demir, ‹l Örgütü
yöneticisi Bozan K›rgözo¤lu, Gülsüm Yazar, Selime
Peynir ve ad› ö¤renilemeyen bir kifli gözalt›na al›nd›.

Yedinci Gündem gazetesinin ‹stanbul’da bulunan
merkez bürosuna 29 Kas›m günü düzenlenen
bask›nda gazete çal›flan› Hakan Kemalo¤lu gözalt›na
al›nd›. Kemalo¤lu ayn› gün serbest b›rak›ld›.

Adana’n›n Ceyhan ilçesinde Yedinci Gündem
gazetesinin da¤›t›m›n› yapan Hamit Arslan 23
Temmuz günü gözalt›na al›nd›. Aslan k›sa bir süre
sonra serbest b›rak›l›rken yan›nda bulunan 30 kadar
gazeteye el konuldu. 

Yedinci Gündem gazetesi muhabiri Salih Batman, 1
Eylül Dünya Bar›fl Günü etkinliklerine kat›lmak üzere
31 A¤ustos akflam› Batman’dan Ankara’ya gitmek
isteyen HADEP üyelerini izlerken polisler taraf›ndan
dövülerek gözalt›na al›nd›. 1 Eylül gecesi serbest
b›rak›lan Batman, daha sonra Batman Devlet
Hastanesi’nden gözünde ve vücudunun de¤iflik
yerlerinde ezilme ve ekimozlar olufltu¤una dair rapor
ald›. Batman, kendisini döven polisler hakk›nda 3
Eylül günü suç duyurusunda bulundu.

Yedinci Gündem gazetesi Urfa Temsilcisi Ramazan
Pekgöz, 20 Ekim günü gözalt›na al›nd›. Urfa’n›n
Bozova ilçesindeki jandarma karakoluna götürülen
Pekgöz, akflam saatlerinde serbest b›rak›ld›. Pekgöz’ün
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üzerinde bulunan Yedinci Gündem gazetesi hakk›nda
toplatma karar› olup olmad›¤›n›n araflt›r›lmas› için
gözalt›na al›nd›¤› iddia edildi.

Adana’n›n Da¤l›o¤lu mahallesinde Yedinci Gündem
gazetesi satan Recep Karayel ve Naci Temel 3 Aral›k
günü gözalt›na al›nd›. Polislerin, k›sa bir süre sonra
serbest b›rak›lan da¤›t›mc›lara para karfl›l›¤›nda ajanl›k
yapmalar›n› önerdi¤i bildirildi.

‹stanbul’da Yedinci Gündem gazetesi çal›flanlar›
Hakan Kemalo¤lu, ‹dris Karademir, Haydar fiahin,
Mahsun Eldemir ile muhabirler Zeriman Da¤delen,
‹hsan Polat, Bayram Arslan ve Fatih Atabey 13 Aral›k
günü gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar 4 saat kadar
sonra serbest b›rak›ld›.

Yedinci Gündem gazetesi ve Özgür Halk dergisi
Batman temsilcilikleri 26 Aral›k günü polisler
taraf›ndan bas›ld›. Bask›nda Yedinci Gündem
Temsilcisi ‹rfan Ayd›n ve Özgür Halk Temsilcisi
Kemal Onar gözalt›na al›nd›. Bask›nlarda, bürolarda
bulunan çok say›da yay›n ve belgeye el konuldu

Yeni Evrensel gazetesi

25 Eylül 1998 tarihinde yay›n hayat›na bafllayan Yeni
Evrensel gazetesinin yay›nlanan 1016 say›s› hakk›nda
birçok toplatma karar› verildi. Gazetenin OHAL
Bölgesi’ne girifli 27 Nisan 2000 tarihinde yasakland›.
Gazetede yay›nlanan haber ve yaz›lar nedeniyle
toplam 68 dava aç›ld›. 2001 y›l› içinde sonuçlanan 18
davada, yaz›iflleri müdürleri Ali Çal›flkan ve Bülent
Falako¤lu ile gazete sabi Fevzi Sayg›l›’ya toplam 6
milyar 273 milyon 680 bin lira para cezas› verildi.
Yeni Evrensel gazetesi 22 Temmuz günü yay›n
hayat›na son verdi. 

‹stanbul DGM’nin, Yeni Evrensel gazetesinin bir hafta
süreyle kapat›lmas›na iliflkin karar› 21 Mart günü
Yarg›tay taraf›ndan onanarak, ayn› gün yürürlü¤e
girdi. Kapatma karar›, Metin Göktepe’nin ölüm
y›ldönümü nedeniyle 8 Ocak 2000 tarihinde
yay›nlanan “Ben Mutlaka ‹zlemeliyim Arkadafllar”
bafll›kl› yaz›da “terörle mücadelede görev alanlar›n
yasad›fl› örgütlere hedef gösterildi¤i” iddias›yla
verilmiflti. Yaz›da, Metin Göktepe’nin öldürülmesi
nedeniyle baflta dönemin ‹stanbul Emniyet Müdürü
Orhan Taflanlar ve Emniyet Müdür Yard›mc›s› Kemal
Bayrak olmak üzere sorumlular›n yarg› önüne
ç›kar›lmamas› elefltiriliyordu. Kapatma cezas›n›
protesto etmek için 24 Mart günü Yeni Evrensel
gazetesinin Malatya bürosunda yap›lmak istenen
bas›n aç›klamas› polisler taraf›ndan engellendi.

Yeni Evrensel gazetesi muhabiri Savafl Velio¤lu ve
gazete sahibi Avukat Fevzi Sayg›l› EMEP Bahçelievler
‹lçe Örgütü’nün, zamlar› protesto etmek için 11 Mart
günü yapmak istedi¤i bas›n aç›klamas›n› izlerken
gözalt›na al›nd›. Velio¤lu ayn› gün akflam saatlerinde
Sayg›l› ise 12 Mart günü serbest b›rak›ld›.

Yeni Evrensel gazetesi Erzincan muhabiri Düzgün

Akbaba, 1 Mart günü haber için gitti¤i Erzincan SSK
Hastanesi’nde gözalt›na al›nd›. “Hakk›nda ihbar
oldu¤u” iddias›yla gözalt›na al›nan Akbaba ayn› gün
serbest b›rak›ld›.

Yeni Evrensel gazetesi muhabiri Jülide Kal›ç,
Nevflehir’in Hac›bektafl ilçesinde 17 A¤ustos 2000
tarihinde düzenlenen Hac› Bektafl-› Veli’yi anma
törenleri s›ras›nda gözalt›na al›nd›. Kal›ç, dövülerek
gözalt›na al›nd›¤›n›, gazeteci oldu¤unu söylemesine
karfl›n 24 saat gözalt›nda tutuldu¤unu, gözalt›nda
dövüldü¤ünü, hakaret ve tehditlere maruz kald›¤›n›,
filmlerine ve bas›n kart›na el konuldu¤unu” belirtti.
Kal›ç hakk›nda “polise mukavemet etti¤i
iddias›yla”Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
aç›lan dava, 2001 y›l› içinde sonuçlanmad›. 

Yeni Evrensel Kütahya muhabiri Erdo¤an Koflan’›n
13.Nisan ve 22 May›s günleri sivil polisler taraf›ndan
dövüldü¤ü ve ölümle tehdit edildi¤i bildirildi. 

Yeni Evrensel gazetesi muhabiri Hüseyin K›rcal, 10
Temmuz günü ‹stanbul’da Burak Tekstil adl› flirkette
çal›flan iflçilerin yapt›¤› eylemi izlerken polis ve flirket
sahipleri taraf›ndan tehdit edildi.

Günlük Evrensel gazetesi

23 Temmuz günü yay›n hayat›na bafllayan Günlük
Evrensel gazetesinin OHAL’e girifli 24 Temmuz günü
yasakland›. 8 Eylül günü 22 Temmuz günü yay›n
hayat›na son veren Yeni Evrensel gazetesi hakk›nda
verilen 30 günlük kapatma karar› gazetenin
avukatlar›na tebli¤ edildi. Tebli¤ karar›nda Günlük
Evrensel gazetesinin Yeni Evrensel gazetesinin devam›
oldu¤u iddia edilerek, kapatma karar›n›n bu gazete
için uygulanmas› istendi. Günlük Evrensel, 8 Eylül
2001 tarihinden itibaren 30 gün boyunca, her gün
‹stanbul Zeytinburnu Sulh Ceza Mahkemesi karar› ile
toplat›ld›. Toplatmalarla ilgili olarak ayr›ca, gazete
sahibi Fevzi Sayg›l› ve Sorumlu Yaz›iflleri Müdürü
Taylan Bilgiç aleyhinde 19 dava aç›ld›. Aç›lan
davalar›n karar duruflmas›, 26 Aral›k 2001 tarihinde,
Zeytinburnu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yap›ld›.
Günlük Evrensel’in savunmas›n› dikkate alan ve
gazetenin ilgili say›lar›n› inceleyen mahkeme,
gazetenin, Yeni Evrensel’in devam› olmad›¤› yönünde
karar ald›. Savc›l›¤›n da beraat talep etti¤i duruflmada,
Sayg›l› ve Bilgiç beraat ettiler. 

Günlük Evrensel gazetesi da¤›t›mc›s› Adnan Mutlu 4
Ekim günü Ankara Sincan’da gazete satarken
gözalt›na al›nd›, Mutlu daha sonra serbest b›rak›ld›.

6 Ekim günü “Savafla Hay›r” imza kampanyas›
çerçevesinde ‹stanbul ‹stiklal caddesinde imza
toplayan ‹HD üyelerini izleyen Yaflamda At›l›m
gazetesi muhabiri Nuran Do¤an ve Günlük Evrensel
gazetesi muhabiri Hacer Yüksel gözalt›na al›nd›.
Do¤an ve Yüksel bir süre sonra serbest b›rak›ld›lar. 

Günlük Evrensel gazetesi muhabiri Yusuf Ziya Öz›fl›k,
17 Ekim günü Eyüp’te yap›lan savafl karfl›t› esnaf
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eylemini izlerken gözalt›na al›nd›. Öz›fl›k bir süre
sonra serbest b›rak›ld›. 

Yaflamda At›l›m gazetesi

Varyos yay›nc›l›k taraf›ndan ç›kar›lan ve 22 Temmuz
2000 tarihinde yay›n hayat›na bafllayan Yaflamda
At›l›m gazetesinin 2001 y›l›n›n sonuna dek yay›nlanan
32 say›s›n›n tümü hakk›nda toplatma karar› verildi.
Gazetede yay›nlanan haber ve yaz›lar nedeniyle 2001
y›l›nda 56 dava aç›ld›. Ayn› yay›nevi taraf›ndan
ç›kar›lan Yaflamda At›l›m gazetesinin özel say›lar› ile
Özgürleflmek ‹çin Özgür Genç ve Teoride Do¤rultu
dergileri hakk›nda ise ayn› dönemde toplam 22 dava
aç›ld›. Aç›lan davalar›n 58’i ‹stanbul DGM’de, 17’si
Fatih 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ikisi de ‹stanbul
2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. 

Yaflamda At›l›m gazetesi hakk›nda ‹stanbul DGM’de
aç›lan davalar›n büyük bir bölümü TCY’nin 169. ve
312. maddeleri, 3713 Say›l› Yasan›n 6/2. ve 8.
maddeleri ile 5680 say›l› Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1.
maddesi uyar›nca aç›ld›. 

Gazetenin Adana temsilcili¤i y›l boyunca defalarca
bas›ld›. Gazetenin Gaziantep Temsilcisi Erdal Gülmüfl
“F tipi cezaevleri ve ölüm oruçlar›na iliflkin
yasaklanm›fl bir bildiriyi da¤›tt›¤› gerekçesiyle” 27
fiubat günü gözalt›na al›nd›. Gülmüfl 1 Mart günü
tutukland›. 

Gazetenin Gaziantep bürosuna 27 Nisan günü
düzenlenen bask›nda gözalt›na al›nan muhabir Yüksel
Bulut ertesi gün tutukland›. 

Gazetenin Ankara bürosuna 6 Haziran günü yap›lan
bask›nda, Ayflegül Yüksel ve Hüseyin Ö¤retmen adl›
gazete çal›flanlar› gözalt›na al›nd›. Yüksel daha sonra
serbest b›rak›ld›, Ö¤retmen ise 13 Haziran günü
Ankara DGM taraf›ndan tutukland›. 

Gazetenin Mersin temsilcili¤ine 11 Ekim günü
düzenlenen bask›nda gazete temsilcisi U¤rafl Güzel
gözalt›na al›nd›. Ayn› gün gazetenin Bursa da¤›t›mc›s›
Veli Güngör’ün evi bas›ld›. 16 Ekim günü ise
gazetenin ‹skenderun bürosuna yap›lan bask›nda
gözalt›na al›nan Temsilci Murat Alver ertesi gün
serbest b›rak›ld›.

Gazetenin Ankara bürosuna 6 Kas›m günü
düzenlenen bask›nda gazete temsilcisi Münevver
‹ltemur ile muhabir Server Orman gözalt›na al›nd›.
‹ltemur ve Orman 10 Kas›m günü serbest b›rak›ld›lar. 

Gazetenin ‹stanbul’daki merkez bürosuna 29 Kas›m
günü bask›nda Mehmet fiencan, Hüseyin Akçiçek ve
Ulafl Bekar adl› gazete çal›flanlar› gözalt›na al›nd›.
fiencan, Akçiçek ve Bekar 3 Aral›k günü serbest
b›rak›ld›.

Devrimci Demokrasi, Mücadele Birli¤i, Al›nteri ve
At›l›m gazetelerinin ‹stanbul bürolar› 10 Ekim günü
polisler taraf›ndan bas›ld›. Al›nteri bürosuna
düzenlenen bask›nda, Melek Tukur adl› kad›n

gözalt›na al›nd›. Cezaevinde ölüm orucuna kat›lan
Melek Tukur, Haziran ay›nda tahliye edilmiflti. Ayn›
gün Al›nteri gazetesinin ‹skenderun bürosuna yap›lan
bask›nda, Emel Gültekin gözalt›na al›nd›. Tukur ve
Gültekin bir gün sonra serbest b›rak›ld›lar. 

Devrim Yolunda ‹flçi-Köylü gazetesi

27 Nisan günü yay›nlanmaya bafllayan Devrim
Yolunda ‹flçi-Köylü gazetesinin 2001 y›l› sonuna kadar
yay›nlanan 18 say›s›ndan 17’si toplat›ld›. Gazetedeki
haber ve yaz›lar nedeniyle gazete hakk›nda 18 dava
aç›ld›.

Ankara’da evlerine 27 Nisan günü düzenlenen
bask›nda gözalt›na al›nan Devrim Yolunda ‹flçi-Köylü
gazetesi Ankara Temsilcisi Derya Binay, Tohum Kültür
Merkezi yöneticileri Gülflen Aslan Fadime K›l›ç, Tamifl
Akp›nar ve SES üyesi Cevdet Avc›, 4 May›s günü
tutukland›.

‹flçi Köylü gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Memik
Horoz 18 Haziran günü ‹stanbul’da gözalt›na al›nd›.
Tokat’a götürülen Memik Horoz, 24 Haziran günü
tutukland›. Önce Tokat Cezaevi’ne konulan Horoz
daha sonra Sincan F Tipi Cezaevi’ne götürüldü. Horoz
hakk›nda “yasad›fl› örgüt üyesi oldu¤u” iddias›yla
Ankara DGM’de dava aç›ld›. Davan›n 3 Eylül günü
yap›lan duruflmas›nda Memik Horoz hakk›nda ifade
veren Erol Çetin adl› itirafç› tan›k olarak dinlendi.
Çetin, “Horoz’un, ‘Zeki’ kod ad›yla Tokat’ta T‹KKO
militanlar› ile röportaj yapt›¤›n›” iddia etti. Horoz ise
“Erol Çetin, bir süre kald›¤›m Tokat Cezaevi’nde
bulundu. Çetin ile cezaevinde konuflma imkan›m›z
oldu. Çetin bana ‘jandarman›n iki ayr› ifade tutana¤›
haz›rlad›¤›n›, bunlardan birinde benim üzerime suç
at›l› oldu¤unu’ söyledi. Çetin, ‘e¤er benim üzerime
suç at›l› olan ifadeyi imzalarsa ve bu ifadede inat
ederse, kendisinin daha az ceza alaca¤›n›’ söyledi. Bu
görüflme, Çetin’in kendisine ezberletilmifl ifadeyi
anlatt›¤›n› gösteriyor” dedi. Söz konusu röportajlar›n
‹flçi Köylü gazetesinde de¤il, Özgür Gelecek
dergisinde yay›nland›¤›n› belirten Avukat Filiz Kalayc›
da, röportaj nedeniyle Özgür Gelecek Yaz›iflleri
Müdürü Ali Kemal Kahraman’›n “yasad›fl› örgüte
yard›m” iddias›yla ‹stanbul DGM’de yarg›land›¤›n›
an›msatt›. Kalayc›, Özgür Gelecek muhabiri Metin
Çiçek’in ‹stanbul DGM’ye kimlik bilgilerini
gönderdi¤ini ve röportajlar› yapt›¤›n› kabul etti¤ini de
bildirdi. Avukat Filiz Kalayc› 28 Kas›m günü yap›lan
duruflmada müvekkilinin tahliyesini istedi. Horuz’un
tahliye istemini reddeden DGM, duruflmay› eksik
belgelerin tamamlanmas› ve savunmalar›n
haz›rlanmas› için erteledi. 

Devrim Yolunda ‹flçi-Köylü gazetesinin Samsun
temsilcisi Betül K›l›çaslan, 28 Haziran günü haber için
gitti¤i Bafra’da “yasad›fl› bir yay›n organ›nda çal›flt›¤›”
iddias›yla gözalt›na al›nd›. Aslan ayn› gün akflam
saatlerinde savc›l›k taraf›ndan serbest b›rak›ld›. 
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Devrim Yolunda ‹flçi-Köylü gazetesinin Tokat Turhal
bürosuna 24 Temmuz günü yap›lan bask›nda Sefagül
Keskin ve Derya Gökmen gözalt›na al›nd›. 25
Temmuz sabah saatlerinde serbest b›rak›lan Keskin ve
Gökmen ayn› gün tekrar gözalt›na al›narak,
haklar›nda “yasak yay›n bulundurduklar›” iddias›yla
dava aç›ld›.

Devrim Yolunda ‹flçi-Köylü gazetesi çal›flanlar› Selma
Kaan ve Murat Deniz 3 Eylül günü ‹stanbul’da
gözalt›na al›nd›lar. Ayn› gün akflam saatlerinde
Kaan’›n evine yap›lan bask›nda Ufuk Balç›k adl›
gazete çal›flan›n›n polislere arama yapma izinleri olup
olmad›¤›n› sormas› üzerine kafas›na silah dayanarak
ölümle tehdit edildi¤i bildirildi. Balç›k’›n yan›s›ra evde
bulunan Seza Horuz, Sema Gül, Kamil Tafl, The Irish
Times gazetesinden Kitty Holland, Julien Behal ve
Alia Bruno gözalt›na al›nd›. Holland ve Behal 6 Eylül
günü s›n›r d›fl› edilirken Alia Bruno serbest b›rak›ld›.
Deniz, Kaan ve Tafl, 7 Eylül günü DGM taraf›ndan
tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›lar. 

Ufuk Balç›k ve Kamil Tafl, Eylül ay› bafllar›nda Tokat
yak›nlar›nda ç›kan bir çat›flmada yaflam›n› yitiren
T‹KKO militan› Sinan Günel’in ‹stanbul’da yap›lan
cenaze törenini haber yapmak için gittikleri
Yenibosna Cemevi’nde tekrar gözalt›na al›nd›lar.
Balç›k ve Tafl, 10 Eylül günü serbest b›rak›ld›lar.

Devrim Yolunda ‹flçi-Köylü gazetesinin Turhal bürosu
muhabirleri Derya Gökmen ve Sefagül Keskin 8 Eylül
günü haber yapmak için gittikleri Almus ilçesinde
gözalt›na al›nd›lar. Gökmen ve Keskin 9 Eylül günü
serbest b›rak›ld›lar. Sefagül Keskin 2 Ekim günü evine
düzenlenen bask›nda, Malatya muhabiri Lütfiye Uluk
ile birlikte tekrar gözalt›na al›nd›. Keskin ve Uluk 5
Ekim günü tutukland›lar ve haklar›nda “yasad›fl› örgüt
üyesi olduklar›” iddias›yla dava aç›ld›. Davan›n, 20
Kas›m günü Ankara DGM’de yap›lan duruflmas›nda
Keskin ve Uluk tahliye edildi. ‹ddianamede, Sefagül
Keskin ve Lütfiye Uluk’un “yasad›fl› örgüt üyeli¤ine”
gerekçe olarak cep telefonlar›nda avukatlar Zeynel
Polat ve Filiz Kalayc› ile ‹HD Elaz›¤ fiube Baflkan›
Cafer Demir’in telefon numaralar›n›n kay›tl› olmas›,
‹flçi-Köylü gazetesinin Turhal ilçesindeki bürosunda
da Tokat’›n Almus ilçesi yak›nlar›nda çekilmifl
manzara foto¤raflar›n›n bulunmas› gösteriliyor. 

Devrim Yolunda ‹flçi-Köylü gazetesinin merkez
bürosuna 4 Eylül günü düzenlenen bask›nda Yaz›iflleri
Müdürü Bar›fl Aç›kel, gazete çal›flanlar› Beflir Kasap,
Erdinç Özbay ve Güven Genç gözalt›na al›nd›lar.
Gözalt›na al›nanlar 7 Eylül günü ‹stanbul DGM
Savc›l›¤› taraf›ndan serbest b›rak›ld›lar.

Azadiya Welat gazetesi ve Pine dergisi

21 Ocak 1996 tarihinde yay›nlanmaya bafllayan
Azadiya Welat gazetesi ve çal›flanlar›na yönelik
bask›lar, geçmifl y›llara göre azalmakla birlikte 2001
y›l›nda da sürdü.

Azadiya Welat gazetesi12 ve Pine13 dergilerine
yönelik OHAL’e girifl yasa¤› 2001 y›l›nda da devam
etti. Yasaklamalar nedeniyle, gazete ve dergi yetkilileri
yay›nlar›n› kitap serisi olarak yay›nlayarak bölgeye
gönderme girifliminde bulundular. Ancak Diyarbak›r
Emniyet Müdürlü¤ü, “söz konusu kitaplar hakk›nda
beyanname verilmedi¤i” gerekçesiyle yay›nlar›n
bölgeye giriflini engelledi. Azadiya Welat gazetesi ve
Pine dergisi yetkililerinin bölgeye gönderdi¤i Sator ve
Rojeva Welat dergilerinin yasaklanmas›ndan sonra
bölgeye kitap dizisi fleklinde gönderilen ve haklar›nda
Beyo¤lu Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan dava aç›lan
yay›nlar flunlar:

Rojev Kurdî, Rojev Bafl, Rojev Yek, Rojev Ça¤, Rojev
Nûçe, Rojevname, Rojev Salveger, Rojev Bûyer, Rojev
Jiyan, Rojev Rojî, Rojev Strasbûrg, Rojev Bang,
Rojevdank, Rojevziman, Rojev Amed, El Sator, Sator
Time, Sator Best, Sator Man, Sator Kéfl. 

Bu arada “OHAL Bölgesi’ne yasak yay›n soktuklar›”
iddias›yla Suat Özalp, Ali Kemal Çal›flkan ve Mehmet
Karatafl hakk›nda Diyarbak›r Sulh Ceza
Mahkemesi’nde aç›lan dava da y›l içinde
sonuçlanmad›.

2000 y›l› sonlar›nda Azadiya Welat gazetesi
taraf›ndan ç›kar›lan ve 20 Aral›k 2000 tarihinde Van
DGM taraf›ndan hakk›nda toplatma karar› verilen Pine
2001 ajandas› nedeniyle aç›lan dava, 5 Nisan günü
‹stanbul DGM’de yap›lan duruflmada beraatle
sonuçland›.

Azadiya Welat gazetesi ile Pine (Yama) dergisinin
Diyarbak›r bürosu 9 Aral›k 2000 tarihinde 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 göz
alt›na al›nmas› üzerine, Özalp ve Çal›flkan’›n
durumlar›n› ö¤renmek için Diyarbak›r Emniyet
Müdürlü¤ü’ne giden gazetenin Genel Yay›n Müdürü
Seyit Karabafl da gözalt›na al›nd›. Özalp, Karabafl ve
Çal›flkan hakk›nda “Pine 2001” ajandas›nda yer alan
söz ve foto¤raflarda “bölücülük yap›ld›¤›” iddias›yla
TMY’nin 8/1 ve 8/2 maddeleri uyar›nca Diyarbak›r
DGM’de 1 y›l 6 aydan 5 y›la kadar hapis cezas›
istemiyle dava aç›ld›. Çal›flkan, 19 Aral›k 2000
tarihinde; Özalp ve Karabafl ise iki ay tutuklu
kald›ktan sonra, 15 fiubat günü DGM taraf›ndan
serbest b›rak›ld›. Diyarbak›r DGM Savc›l›¤› daha
sonra esas hakk›ndaki görüflünde “suç vasf›n›n
de¤iflti¤i” gerekçesiyle san›klar›n TCY’nin 169.
maddesi uyar›nca cezaland›r›lmalar›n› istedi. Davan›n
bir sonraki duruflmas› 21 Mart 2002 tarihinde
yap›lacak.
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12 Azadiya Welat gazetesi, 27 Nisan 2000 tarihinden bu yana OHAL
Bölgesi’ne sokulmuyor.
13 Pine adl› mizah dergisinin OHAL Bölgesi’ne girifli 12 Mart 2000
tarihinde yasaklanm›flt›. Yasaklaman›n ard›ndan ç›kar›lan Zirpine,
Kermefl ve Sator Baz dergilerinin OHAL’e giriflleri de yasakland›.



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›.
Demir, 15 gün sonra serbest b›rak›ld›. Gazetenin
Mersin çal›flanlar› Elif Doyan ve Gülizar Bor da, 6
Ocak günü gözalt›na al›nd›lar. Doyan ve Bor 24 saat
sonra serbest b›rak›ld›. Bask›lar› protesto amac›yla
gazete çal›flanlar›n›n, 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 Mersin Tugay Komutan›
ve askerler taraf›ndan arand›. 

Nisan ay›nda, Edirne’nin Keflan ilçesinde Azadiya
Welat gazetesini satan bir bayiinin polis taraf›ndan
tehdit edildi¤i ve bayide bulunan gazetelere “yasak
oldu¤u” gerekçesiyle el konuldu¤u bildirildi. 

Dema Nû Gazetesi

15 Mart günü yay›n hayat›na bafllayan Dema Nû
gazetesinin OHAL bölgesine girifli 11 Nisan günü
yasakland›. Kürtçe yay›nlanan gazetenin y›l boyunca
ç›kard›¤› 20 say›s›ndan 9’u toplat›ld›.

12 Mart günü gazetenin Diyarbak›r bürosuna yap›lan
bask›nda gözalt›na al›nan Temsilci Mehmet Eren,
muhabir Ahmet Bulut ve da¤›t›mc› Mehmet fiah Ç›nar
hakk›nda, “Ola¤anüstü Hal Bölgesi’ne yasak yay›n
soktuklar›” gerekçesiyle dava aç›ld›.Davan›n, 29
Aral›k günü Diyarbak›r 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde
yap›lan duruflmas›nda Bulut ve Ç›nar beraat ederken
Mehmet Eren’e 8 ay hapis cezas› verildi.

Yaflad›¤›m›z Vatan dergisi

Yaflad›¤›m›z Vatan dergisinin 2001 y›l›nda yay›nlanan
tüm say›lar› hakk›nda toplatma karar› verildi. Derginin
‹stanbul’da bulunan merkez bürosu ile Adana,
Antakya, Zonguldak ve ‹zmir temsilcilikleri y›l içinde
birden fazla kez bas›ld›. Bask›nlar s›ras›nda gazete
çal›flanlar› tehdit edildi¤i bildirildi. 

Yaflad›¤›m›z Vatan dergisi çal›flan› Ayd›n Yavuz 6
Mart günü, Kand›ra F Tipi Cezaevi önünde, bas›n
aç›klamas› yapmak isteyen tutuklu yak›nlar›na
müdahale eden jandarmalar taraf›ndan gözalt›na
al›nd›. 

Yaflad›¤›m›z Vatan dergisi Antakya Temsilcisi
Sebahattin Filizo¤lu, 24 Ocak günü dergi bürosuna
gelen polisler taraf›ndan, savc›l›kta ifade vermesi
gerekti¤i söylenerek gözalt›na al›nd›. Filizo¤lu,
“toplat›lm›fl bir dergiyi da¤›tt›¤› ve çocuklara
satt›rd›¤›” gerekçesiyle tutukland›. Sebahattin Filizo¤lu
hakk›nda TCY’nin 168/2. ve TMY’nin 5. maddesi
uyar›nca dava aç›ld›.

Derginin Zonguldak temsilcisi U¤ur Bülbül ve eski
Samsun Temsilcisi Devrim Kalayc›, 25 Ocak günü
Ere¤li giriflinde otobüsten indirilerek gözalt›na
al›nd›lar. Bülbül ve Kalayc›, 9 fiubat günü serbest
b›rak›ld›lar.

12 fiubat günü TAYAD’l› ailelerin Adalet Bakan›
Hikmet Sami Türk ile görüflmek için yapt›klar› eylemi
izleyen Yaflad›¤›m›z Vatan muhabirleri Songül Ergül
ve Duygu Eygi gözalt›na al›nd›. Ergül ve Eygi 14 fiubat
günü tutukland›.

Yaflad›¤›m›z Vatan dergisinin ‹zmir bürosuna 24
A¤ustos günü düzenlenen bask›nda Can Erkan, Arzu
Yetik, Günefl Mutlu, Sad›k Alt›nöz, Gülüfl
Demirpençe, ‹zmir Temsilcisi Nurhan Y›lmaz, Dursun
Göktafl, Burcu Kaya ile soyadlar› ö¤renilemeyen Birol,
Ça¤lar, Sebahattin, Gökhan ve fiahin adl› kifliler
gözalt›na al›nd›.

Yaflad›¤›m›z Vatan dergisinin ‹stanbul fiiflli’deki
merkezine 10 Aral›k günü saat 05.00 s›ralar›nda
düzenlenen bask›nda, derginin Genel Yay›n
Yönetmeni Metin Yavuz, Yaz›iflleri Müdürü H. Ruken
K›l›ç, muhabirler ‹smail Özmen, Y›lmaz Kaya,
misafirler Ercan Göko¤lu ve Kudret Sar›gül gözalt›na
al›nd›. Dergiden yap›lan aç›klamada, polislerin arama
izinlerinin olmas›na karfl›n büroya kap›y› balyozla
k›rarak girdikleri bildirildi. 

Radikal gazetesi

Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk, Radikal gazetesi
köfle yazar› Perihan Ma¤den’in 15 Nisan günü
yay›nlanan “Yine Ölüm Yine Ölüm yaz›s›” bafll›kl›
yaz›s›nda kendisine hakaret edildi¤ini iddia ederek,
“gere¤inin yap›lmas›” için 16 Nisan günü Bas›n ‹lan
Kurumuna baflvurdu. Bas›n ‹lan Kurumu, baflvuru
üzerine “Radikal gazetesinin iki ayl›k ilan gelirlerinin
kesilmesine” karar verdi. Baflvurusunun gazetede
haber yap›lmas› üzerine Adalet Bakan› Türk 31 May›s
günü tekrar ayn› kuruma baflvurdu. 1 Haziran günü
ikinci baflvuruyu görüflen Bas›n ‹lan Kurumu, Radikal
gazetesinin resmi ilan ve reklamlar›n›n befl gün
süreyle kesilmesine karar verildi. 

Radikal gazetesi hakk›nda baflka bir flikayet baflvurusu,
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat
Ertosun’dan geldi. Ertosun, Radikal gazetesinde 20
Temmuz günü yay›mlanan “Adli Tatil Bugün Bafll›yor”
bafll›kl› haber ve Mine G. K›r›kkanat’›n “Allah ‹çin”
bafll›kl› yaz›s›nda “cezaevleri operasyonunun
afla¤›land›¤›” gerekçesiyle gazeteyi 24 Temmuz günü
Bas›n ‹lan Kurumu’na flikayet etti.

5 Eylül günü Bas›n Konseyi üyeleriyle görüflen Devlet
Bakan› Y›lmaz Karakoyunlu, Bas›n ‹lan Kurumu’nun
“Bas›n Ahlak Yasas›’na ayk›r› yay›n yap›ld›¤›”
gerekçesiyle ilan kesmesinin “tasvip edilemez bir
uygulama” oldu¤unu belirtti. 

Yeni Asya gazetesi

Yeni Asya gazetesinde yay›nlanan haber ve makaleler
gerekçe gösterilerek gazetenin yazarlar› ve yaz›iflleri
müdürleri hakk›nda 2001 y›l› sonuna kadar 24’ü
‹stanbul DGM’de olmak üzere, toplam 39 dava aç›ld›.
2001 y›l›nda sonuçlanan davalarda gazetenin alt›
yazar›na toplam 10 y›l hapis, 682 milyon 520 bin lira
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para cezas›, gazeteye toplam 37 gün kapatma cezas›
verildi.

Adalet Bakanl›¤› Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü
Ali Suat Ertosun Yeni Asya gazetesinde, 27 Mart günü
Ali Ferflado¤lu imzas›yla yay›nlanan “Sivil Örgütler ve
Bediüzzaman” bafll›kl› yaz›n›n “Atatürk ilke ve
ink›laplar› ile Anayasa’n›n 74. maddesinde yaz›l›
ink›lap kanunlar› aleyhine oldu¤u” iddias›yla Bas›n
‹lan Kurumu’na baflvurdu. Baflvuruyu de¤erlendiren
Kurum, gazeteye üç gün ilan kesme cezas› verdi. 

Yeni Asya gazetesi hakk›nda verilen 1 ayl›k kapatma
cezas› 9 Eylül gününden itibaren yürürlü¤e girdi.
Gazete, 9 Ekim günü yeniden yay›na bafllad›. 

Yerel Bas›n Yay›n Kurulufllar›na Yönelik Bask›lar

Çanakkale’de yay›nlanan yerel Olay gazetesinin
Genel Yay›n Müdürü ‹lhan Kaya, 21 Ocak günü efliyle
birlikte evine giderken kimli¤i belirsiz bir kiflinin
sopal› sald›r›s› sonucu yaraland›. 

Batman’da, yay›nlanan Batman ‹leri gazetesinin
Yaz›iflleri Müdürü Kerem Korkmaz 26 Ocak gecesi
gazeteyi basan 6 kifli taraf›ndan dövüldü. Sald›r›n›n
Batman ‹leri gazetesinde ANAP Batman Milletvekili
Ataullah Hamidi’nin aleyhine haber yap›ld›¤›
gerekçesiyle düzenlendi¤i bildirildi. Sald›r› sonucu 7
günlük rapor alan Korkmaz, Hamidi taraf›ndan
defalarca telefonla tehdit edildi¤ini bildirdi.

30 Ocak günü ‹skenderun A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
yap›lan duruflmada, Demokrat Baykan gazetesi Sahibi
Erhan Palab›y›k ve Yaz›iflleri Müdürü Sönmez
Palab›y›k hakk›nda TCY’nin 159. maddesi uyar›nca
aç›lan dava, 4454 Say›l› Bas›n ve Yay›n Yoluyla
‹fllenen Suçlara ‹liflkin Dava ve Cezalar›n
Ertelenmesine Dair Kanun uyar›nca ertelendi. 

Isparta’da yay›mlanan Akdeniz gazetesi muhabiri
Muhsin Tufan, 2 fiubat günü, eski Belediye Baflkan›
Mehmet Aybat›l› taraf›ndan adliyede tartakland›,
Tufan’›n foto¤raf makinesi zorla elinden al›narak
içindeki film yak›ld›.

Van’da yay›nlanan Prestij gazetesi muhabiri S›dd›k
Tay›lan, 12 fiubat günü, akaryak›t ihalesini izlemek
üzere gitti¤i Devlet Su ‹flleri 17. Bölge
Müdürlü¤ü’nde, ihaleye kat›lmak için bekleyen firma
temsilcileri taraf›ndan dövüldü. T›p Fakültesi
Hastanesi’ne kald›r›lan Tay›lan’›n bafl›na sekiz dikifl
at›ld›.

Özgür Kocaeli gazetesi muhabiri Zafer Çak›ro¤lu 6
Mart günü, Kand›ra F Tipi Cezaevi önünde bas›n
aç›klamas› yapmak isteyen tutuklu yak›nlar›na
müdahale eden jandarmalar taraf›ndan gözalt›na
al›nd›. Çak›ro¤lu’nun, filmlerini teslim etmesi üzerine
serbest b›rak›ld›¤› ö¤renildi.

Sakarya’da yay›n yapan Kanal 54 televizyonunu, 12
Mart günü canl› olarak yay›nlanan “Ortam”
program›n› Alperen Ocaklar›’ndan bir grup bast›. 3
CHP üyesinin yaraland›¤› olaydan sonra sald›r›ya

kat›lan iki kifli gözalt›na al›nd›, bir süre sonra da
serbest b›rak›ld›.

Gaziantep’te yay›n yapan yerel Kanal 27 televizyonu
muhabiri Cengiz Karaduman, 30 Mart günü ANAP
Gaziantep Milletvekili Mustafa Taflar’›n düzenledi¤i
bas›n toplant›s›nda yöneltti¤i soru nedeniyle
dövülerek salondan ç›kar›ld›. Karaduman’›n, Taflar’›n
iste¤i üzerine dövüldü¤ü ileri sürüldü. Karaduman’›n
yan›s›ra, Kanal 27 kameraman› Ayd›n Sert ve Hisar TV
kameraman› Mehmet Bulut da toplant› s›ras›nda
sald›r› ve hakarete u¤rad›.

Zonguldak’ta yay›mlanan Susma gazetesi sahibi ve
Yaz›iflleri Müdürü Bahattin Ar›, “yasad›fl› yay›n
bulundurdu¤u” ve “terör örgütü propagandas›” yapt›¤›
iddias›yla 12 Ocak günü tutukland›. 3 Nisan günü
tahliye edilen Ar›, ayn› gün yeniden gözalt›na al›nd›.

Erzurum’da yay›mlanan Temmuz dergisi sahibi Recep
Çakmak, Nisan ay› bafl›nda kimli¤i belirlenemeyen üç
kiflinin sald›r›s›na u¤rad›.

Ad›yaman’da yay›nlanan Gerger F›rat gazetesi yazar›
Hac› Bo¤atekin, Nisan ay›nda bir yaz›s› nedeniyle
Vali Yard›mc›s› taraf›ndan, “E¤er Kaymakamlar
hakk›nda yapt›¤›n haber ve yaz›lar›, elefltirileri bana
yönelik olarak yapsayd›n seni iki günde kaybedip
temizlerdim” sözleriyle tehdit edildi¤ini bildirdi.

Cumhuriyet gazetesi muhabiri ve Bart›n gazetesi
sahibi Esen Alifl, “kendisini ölümle tehdit etti¤i’
iddias›yla Bart›n Valisi Fatih Ery›lmaz hakk›nda 10
Nisan günü suç duyurusunda bulundu. Alifl
baflvurusunda, 6 Nisan günü Valilik ‹l Özel ‹dare
binas›nda yap›lan bir toplant›da Ery›lmaz’›n, “Terbiye
dersi almak isteyen al›r burada, dinlemek istemeyen
de d›flar› ç›kar. Gebertirim seni” diyerek kendisini
ölümle tehdit etti¤ini belirtti. 

Malatya’da yay›nlanan haftal›k Medeniyet gazetesinin
Genel Yay›n Yönetmeni Ramazan Keskin, 13 Nisan
günü yay›nlanan “‹slam›n Nuru Bakidir” bafll›kl› yaz›s›
nedeniyle 19 Nisan günü tutukland›. Yaz› nedeniyle
gazete hakk›nda toplatma karar› verildi¤i ve gazetenin
Yaz›iflleri Müdürü fievket Bafl›büyük’ün de ifadesinin
al›nd›¤› ö¤renildi.

Samsun’un Çarflamba ilçesinde yay›n yapan Çarflamba
TV çal›flanlar› 8 May›s günü Çarflamba belediyesine
ba¤l› kombinada kaçak et kesilmesini görüntülemek
isterken sald›r›ya u¤rad›lar. Sald›r›da yaralanan
Çarflamba TV sahibi Faruk Tak, kameraman Umut
H›zal, ve muhabir Yaflar Karaman 7’fler gün ifl
göremez raporu ald›lar.

Tokat’›n Niksar ilçesinde yay›n yapan Yeflil Niksar
gazetesi sahibi Cemalettin Bilgin, 19 May›s günü
silahl› sald›r›ya u¤rad›. 

Adana’n›n Ceyhan ilçesinde yay›n yapan Samim
TV’nin sahibi Samim Özsoy 7 Haziran günü silahl›
sald›r›ya u¤rad›. Vücuduna befl kurflun isabet eden
Özsoy Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kald›r›ld›.
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Karadeniz gazetesi Rize büro flefi ve www.rizede.com
internet sitesinin spor müdürü Alihan Telatar ve
Akflam gazetesi Rize muhabiri Mustafa Bayrak, 14
Haziran günü oynanan Rize Çayspor-Telekomspor
maç›n›n ard›ndan polisin sald›r›s›na u¤rad›lar.

Çukurova’da yay›n yapan Kanal A televizyonu
kameraman› Yücel Bayluk, 20 May›s günü iflten at›lan
iflçilerinin bas›n aç›klamas›n› izlerken flirket
elemanlar› taraf›ndan dövüldü. Hastaneye kald›r›lan
Bayluk’un bafl›na 15 dikifl at›ld›. 

25 Haziran günü Gaziantep Adliyesi önünde yap›lan
protesto eylemini izleyen F›rat’ta Yaflam gazetesi
Yaz›iflleri Müdürü Halil fiahin ve Al›nterimiz gazetesi
muhabiri Servet Özdemir gözalt›na al›nd›. fiahin ve
Özdemir, gece geç saatlerde ifadeleri al›nmadan
serbest b›rak›ld›.

Antalya’da yay›n yapan V‹P adl› özel televizyon
kanal›n›n kameraman› Ahmet Ayd›n, “çekim
yapmamas› için kendisini uyaran Antalya 3. Sulh
Hukuk Mahkemesi Hakimi Belgin Ayçil’i dinlemedi¤i
için” tutukland›. Edinilen bilgiye göre, Antalya’da
Festival Çarfl›s› esnaf› ile Antalya Büyükflehir
Belediyesi aras›ndaki dava nedeniyle 15 Haziran günü
çarfl›da keflif yap›ld›. Keflif s›ras›nda çekim yapan
Ahmet Ayd›n, birkaç kez yarg›ç Ayçil taraf›ndan
“çekime son vermesi için” uyar›ld›. Çekimi sürdürmesi
üzerine Ayd›n, Ayçil’in talimat›yla gözalt›na al›nd›.
Yenikap› Polis Karakolu’nda ifadesi al›nan Ahmet
Ayd›n, Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi taraf›ndan
“görevli memura direndi¤i” gerekçesiyle tutukland›.

Mersin’de yay›n yapan Kanal 2000 televizyonu
kameraman› Ahmet Özlü, 5 Temmuz günü çekim
yapmak için gitti¤i Opet Petrol Dolum Tesisleri’nde
flirket korumalar›n›n sald›r›s›na u¤rad›. 

I¤d›r’da yay›nlanan Dilucu gazetesinde sahipleri Akay
Aktafl ve Alpaslan fiiftafl ile Anadolu Ajans› I¤d›r
Muhabiri Ayd›n Deniz 4 A¤ustos günü b›çakl›
sald›r›ya u¤rad›lar. Sald›r›n›n, gazetede 18 Temmuz
günü yay›nlanan “Tar›m ‹l Müdürlü¤ü’nde yap›lan
yolsuzluk”la ilgili haber nedeniyle Tar›m ‹l Müdürlü¤ü
eski çal›flanlar›ndan Muharrem Güven ile o¤ullar›
Alper Güven ve Mete Güven taraf›ndan
gerçeklefltirildi¤i bildirildi. 

Batman’da yay›nlanan haftal›k Batman Ekspres
gazetesinin yay›n› 8 Ekim günü Batman Asliye Ceza
Mahkemesi’nin karar› ile durduruldu. Durdurma
karar›n›n adres de¤iflikli¤inin gazetenin kurulufl
beyannamesinde yasal süre içinde yap›lmayarak 5680
say›l› Bas›n Kanunu’nun 9. maddesindeki flartlar›
yerine getirilmedi¤i gerekçesiyle al›nd›¤› belirtildi.

Trabzon’da yay›nlanan Güne Bak›fl gazetesinin
Yaz›iflleri Müdürü Ahmet Ayvac›, 7 Ekim akflam›
kimli¤i belirsiz kifliler taraf›ndan dövüldü. 

‹stanbul’un Büyükçekmece ilçesinde yay›nlanan
Hürbak›fl gazetesi muhabiri Hüsamettin Erbafl,

‹stanbul Esenyurt Belediyesi Personel Müdürü Mustafa
Karatay taraf›ndan dövüldü. Edinilen bilgiye göre,
Karatay, 30 Ekim günü gazetenin da¤›t›m›n› yapmak
için Esenyurt Belediyesi’ne giden Erbafl’› “Seni bundan
sonra belediye binas›nda görmek istemiyorum”
diyerek tartaklad›. Bunun ard›ndan 31 Ekim günü
yeniden belediyeye giden Erbafl, Karatay taraf›ndan
yine dövüldü. Bölgedeki bir sa¤l›k oca¤›na kald›r›lan
Erbafl, daha sonra da Bak›rköy Devlet Hastanesi’ne
sevk edildi. Erbafl, Adli T›p Kurumu’ndan 17 günlük ifl
göremez raporu ald›. 29 Ekim Cumhuriyet
Bayram›’nda Atatürk An›t›’na çelenk koyma s›ras›nda
yaflanan gerginli¤i haber yapt›¤› için Karatay
taraf›ndan dövüldü¤ünü ifade eden Erbafl, “Baz›
yurttafllar ve belediye meclis üyeleri, bayramda,
Esenyurt Belediye Baflkan› Gürbüz Çapan’›n ad›na
an›ta çelenk koymak istemifllerdi, ancak baz› belediye
görevlileri ile ad› geçen müdür buna karfl› ç›km›flt›.
Ben de bu olay› haber yapm›flt›m. Karatay bu nedenle
bana sald›rd›” dedi. 

Demokrat ‹skenderun gazetesi sahibi ve yazar› Ersen
Korkmaz, 10 Aral›k 2000 tarihinde kat›ld›¤› ‹nsan
Haklar› Paneli nedeniyle 1 Kas›m günü ‹skenderun
Savc›l›¤›’na ifade verdi.

Kilis’te yay›mlanan Kent gazetesine 19 Aral›k günü
silahl› sald›r› düzenlendi. Kilis Gazeteciler Cemiyet
Baflkan› Ahmet Barutçu’nun sahibi oldu¤u gazete
binas›nda maddi hasar meydana geldi.

8.2.2. D‹⁄ER OLAYLAR

Beyaz Enerji operasyonunun ard›ndan yürütülen
soruflturma kapsam›nda, jandarma fezlekesini
yay›mlayan Star televizyonu Haber Genel Yay›n
Yönetmeni U¤ur Dündar ve Sorumlu Müdür
Süleyman Sar›lar hakk›nda Küçükçekmece
Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan soruflturma aç›ld›.

Bir yolsuzluk operasyonunda gözalt›na al›nan ‹smail
Mert’in ‹stanbul DGM’ye getirilifli s›ras›nda görüntü
almak isteyen Anadolu Ajans› foto muhabiri Selfet
Güner sald›r›ya u¤rad›. Güner’in duda¤› patlad› ve
makinesi k›r›ld›. 

4 Nisan günü, Gebze’de bir sanayi tesisinin MHP
Genel Baflkan› Devlet Bahçeli taraf›ndan hizmete
aç›l›fl› nedeniyle düzenlenen törende gazeteciler,
MHP’lilerin sald›r›s›na u¤rad›. Olayda, Kanal D
muhabiri Bülent Y›lmaz bafl›ndan yaraland›.

11 Nisan günü Ankara’da yap›lan esnaf yürüyüflü
s›ras›nda ç›kan çat›flmalarda göstericiler taraf›ndan
tafllanan Kanal D muhabiri Metin Kay›han ve
kameraman Adem Gümüfl a¤›r yaraland›. Kay›han’›n
kafatas›nda çatlak oldu¤u, Gümüfl’ün de beyninde
ödem olufltu¤u bildirildi. Yaralanan çok say›da
gazeteci de ayakta tedavi edildi. 

Evrensel gazetesi muhabiri Erdo¤an Koflar, 12 Nisan
günü Kütahya’da düzenlenen esnaf mitingi s›ras›nda
sivil polisler taraf›ndan dövüldü. Kosar, polisler
hakk›nda suç duyurusunda bulundu.
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Özgür Gelecek dergisi Yaz›iflleri Müdürü Ali Kemal
Kahraman, 9 Nisan günü gözalt›na al›nd›. Kahraman
12 Nisan günü serbest b›rak›ld›.

Özgür Gelecek dergisi muhabiri Muharrem Yi¤itsoy,
13 Nisan günü Beyo¤lu Adliyesi’nde gözalt›na al›nd›.

Gazetecilerin sorunlar›n› duyurmak amac›yla
‹stanbul’dan Ankara’ya yürüyen iflsiz gazeteci Semra
Bazer, 11 Nisan günü Bo¤az Köprüsü ç›k›fl›nda
gözalt›na al›nd›. Bazer, k›sa süre sonra serbest
b›rak›ld›.

11 Nisan günü ‹stanbul’da kimli¤i belirlenemeyen
kifliler taraf›ndan dövülen Akit gazetesi muhabiri
Kenan K›ran, 3 günlük rapor ald›. K›ran’›n, Medya
Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Dinç Bilgin ve ad›
arazi yolsuzluklar›na kar›flan Nevzat Ak’a iliflkin
haberler nedeniyle sald›r›ya u¤rad›¤› iddia edildi. 

‹stanbul DGM taraf›ndan 29 Mart günü kapat›lan
Al›nterimiz gazetesinin Gaziantep ve ‹skenderun
bürolar› 27 Nisan günü bas›ld›. Gaziantep bürosuna
düzenlenen bask›nda gözalt›na al›nan Servet Özdemir
adl› gazete çal›flan›, gözalt›nda iki gün boyunca
iflkenceye maruz kald›¤›n› bildirdi. ‹skenderun
bürosuna düzenlenen bask›nda ise Emel Gültekin adl›
gazete çal›flan›n gözalt›na al›nd›¤› ve büroda bulunan
arflivlere el konuldu¤u ö¤renildi. 

4 May›s günü Ankara Çaml›ca mahallesi polis
lojmanlar›ndaki bir camiye baz istasyonu tak›lmas›n›
protesto eden polis eflleri ve çocuklar›n› izleyen Cihan
Haber Ajans› (CHA) muhabiri Ziya Y›ld›r›m, dövülerek
gözalt›na al›nd›.

Star gazetesi muhabiri Cemal Do¤an, kendisini “tehdit
ettikleri, foto¤raf makinesi ve filmini alma girifliminde
bulunduklar› ve dakikalarca duruflma salonunda
al›koyduklar›” gerekçesiyle Ankara 6. A¤›r Ceza
Mahkemesi baflkan› Mehmet Berber ve Hakim
Bahattin Özbafl hakk›nda Ankara Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu. Do¤an,
baflvurusunda YDP eski Genel Baflkan› Hasan Celal
Güzel’in yarg›land›¤› bir dava s›ras›nda salonda
foto¤raf çekti¤ini ifade eden Do¤an, Berber’in salonda
görevli polislere ve mübaflire “yakalay›n flu
gazeteciyi” diye ba¤›rd›¤›n›; bunun üzerine polislerin
kendisine kaba muamelede bulunduklar›n›, Berber’in
ayr›ca polislerden kendisinin makinesi ve filmlerine el
konulmas›n› istedi¤ini kaydetti. 

Devrimci Demokrasi dergisi Adana Bürosu muhabiri
Kemal Yücel, ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde düzenledi¤i
bas›n toplant›s›nda, 3 Temmuz günü polisler
taraf›ndan gözalt›na al›nd›¤›n› ve ajanl›k yapmas› için
ölümle tehdit edildi¤ini bildirdi. 

Yeni fiafak gazetesinin ‹stanbul Bayrampafla’da
bulunan merkez bürosuna 4 Temmuz gecesi kimli¤i
belirsiz kifliler taraf›ndan silahl› sald›r› düzenlendi.
Sald›rganlar›n daha sonra gazetenin ‹dari
Koordinatörü Yunus Akgül’ü telefonla arayarak tehdit
ettikleri bildirildi.

9 A¤ustos günü insan haklar› heyetinin fi›rnak’›n
Beytüflflebap ilçesine ba¤l› köylerde yapt›¤›
incelemeleri görüntülemek isteyen Do¤an Haber
Ajans› muhabiri Özgür Cebe ile ‹hlas Haber Ajans›
muhabiri ‹brahim Yakut’un kasetlerine jandarmalar
taraf›ndan el konuldu.

20 A¤ustos akflam› gözalt›na al›nan Özgür Halk
dergisi Adana büro çal›flan› M. Emin Duman, ertesi
gün serbest b›rak›ld›. 

Akit gazetesi yazar› Ahmet Varol, Haksöz dergisi
yazarlar› Hamza Türkmen ve R›dvan Kaya, ‹srail
Baflbakan› fiaron’un Türkiye’ye gerçeklefltirece¤i
ziyareti protesto amac›yla düzenledikleri bas›n
toplant›s›nda “Kanunsuz eyleme ça¤r› yapt›klar›”
iddias›yla 7 A¤ustos günü gözalt›na al›nd›lar. Varol,
Türkmen ve Kaya, ifadelerinin al›nmas›n›n ard›ndan
serbest b›rak›ld›. 

12 Ekim günü ABD’nin Afganistan’a sald›r›s›n›
protesto amac›yla Beyaz›t Camii ç›k›fl›nda toplanan
kitleye göz yaflart›c› bombalarla müdahale eden polis
gazetecilere de sald›rd›.

S‹P ve EMEP’in 12 Ekim günü ABD’nin Afganistan’a
sald›r›s›n› protesto amac›yla Kad›köy meydan›nda
yapt›¤› aç›klamaya müdahale eden polisler, Yeni
fiafak gazetesi muhabiri Hüseyin Liko¤lu’nu dövdü,
Ulusal Kanal kameraman› Ramazan Kurt’un
kameras›n› k›rd›. 

‹hlas Haber Ajans› muhabiri Alper Turgut 14 Ekim
günü MHP milletvekillerinin Ardahan Posof’ta yapt›¤›
toplant›y› izlerken MHP Ardahan Merkez ‹lçe Baflkan›
Taflk›n Polat taraf›ndan tartaklanarak d›flar› at›ld›. 

Alibeyköy’de ölüm orucunu sürdüren Ayd›n
Hanbayat, Murat fiahin, Hüseyin Y›ld›z, Cemal Keser,
Yeter Güzel, Tekin Y›ld›z ve Orhan Gül’ün aileleri
taraf›ndan 7 Kas›m günü yap›lan bas›n aç›klamas›n›
izlemeye giden gazeteciler, polisler taraf›ndan
engellendi. Soka¤› ablukaya alan polisler,
gazetecilerin aç›klaman›n yap›laca¤› eve kamera ve
foto¤raf makineleriyle girmelerine izin vermedi.
Gazeteciler, aç›klamay› kamera ve foto¤raf
makinelerini b›rakarak izledi. Gazetecilerin notlar›na
ç›k›flta tekrar arama yapan polisler taraf›ndan el
konuldu. 

Kald›raç dergisi çal›flanlar› Murat Alt›ntov, R›za
Alt›ntov ve Sena Bayraktar 5 Kas›m akflam› evlerine
düzenlenen bask›nda gözalt›na al›nd›lar. Gazeteciler,
6 Kas›m gecesi serbest b›rak›ld›.

Memur Gerçe¤i dergisinin eski sahibi ve Yaz›iflleri
Müdürü Sema Günay ile Memur dergisinin sahibi ve
Yaz›iflleri Müdürü Çayan Güner, 7 Kas›m günü
‹stanbul Taksim’de gözalt›na al›nd›. Günay ve Güner,
11 Kas›m günü serbest b›rak›ld›lar. 

Erzurum’un Pasinler ilçesinde ‹hlas Haber Ajans›
muhabiri Enver Güler, 17 Kas›m gecesi b›çakl›
sald›r›ya u¤rad›.
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‹stanbul Küçükarmutlu’da düzenlenen operasyondan
sonra ölüm orucunu Bursa’da sürdüren Hüseyin
Y›ld›z’›n kald›¤› eve 11 Aral›k günü düzenlenen
bask›n› haber yapmak için Bursa’ya giden Devrimci
Demokrasi gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Tevhide Ak›nc›,
gazete çal›flan› Gülten Kahraman ile adlar›
ö¤renilemeyen iki kifli de, ‹stanbul’a dönerken
gözalt›na al›nd›. Bask›nda gözalt›na al›nan fiükrü
Duman, Fethiye Tepe, Özkan Kaygusuz, Devrimci
Demokrasi gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Tevhide Ak›nc›
ve gazete çal›flan› Gülten Kahraman gözalt›nda
iflkence gördüklerini aç›klad›lar. ‹HD ‹stanbul
fiubesi’nde 14 Aral›k günü düzenlenen bas›n
toplant›s›nda konuflan Tevhide Ak›nc›, gözalt›na
al›nanlar›n dövüldü¤ünü, üzerlerine bas›nçl› su
s›k›ld›¤›n›, erkeklerin hayalar›n›n s›k›ld›¤›n›, tecavüz
tehdidi, küfür ve hakarete maruz kald›¤›n› söyledi.

8.2.3. TUTUKLU ve HÜKÜMLÜ
GAZETEC‹LER

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›’n›n derledi¤i bilgilere
göre, 2001 y›l›nda en az 13 gazeteci tutukland›. 

Bu gazetecilerin adlar› ve çal›flt›klar› yay›n kurulufllar›
flöyle:

Devrim Yolunda ‹flçi Köylü gazetesi Genel Yay›n
Yönetmeni Memik Horoz; Yaflad›¤›m›z Vatan dergisi
Genel Yay›n Yönetmeni Metin Yavuz, Yaz›iflleri
Müdürü Hatice Ruken K›l›ç, Bursa Temsilcisi Semra
Baflyi¤it, Adana Temsilcisi Güzin Tolga, gazete
çal›flanlar› Züleyha Kurt, Tu¤ba ‹yigün, Selami Kurnaz,
Özlem Kütük; Hedef dergisi Yaz›iflleri Müdürü Adnan
Akdeniz Tafl; Yeni Asya gazetesi sahibi Mehmet
Kutlular; Ülkemizde Gençlik dergisi çal›flanlar› Tayfun
Koç, Aysun Akda¤, Perihan Demirk›ran.

Bas›n Konseyi’nin Cezaevindeki Gazeteciler Raporu

Bas›n Konseyi’nin 17 Mart günü aç›klanan
“Cezaevindeki Gazeteciler Raporu”nda, 1 Ocak 2001
itibariyle, “gazetecilikle ilgili faaliyetleri nedeniyle”
cezaevinde bulunan tek gazetecinin “Özgür
Karadeniz” gazetesi muhabiri Kemal Evcimen oldu¤u
iddia edildi. 

Raporda, isimleri verilen di¤er 39 gazetecinin ise
“gazetecilik s›fat›yla” tutuklanmad›klar› öne sürüldü.
Ahmet Özdemir, Ali R›za Demir, Do¤an A¤r›, Özgür
Çelik, Tülin Soyhan adl› gazeteciler hakk›nda yeterli
bilgi edinilmedi¤i için “gerçek durum ayd›nlan›ncaya
kadar bu kiflilerin durumunun Konsey’in ilgi alan›n›n
içinde kabul edildi¤i belirtilen raporda, Konsey’in
1997 ve 1999 y›l› raporlar›nda “gazetecilik faaliyetleri
nedeniyle cezaevinde olduklar›” kabul edilen ve
halen cezaevinde bulunan Asiye Güzel Zeybek,
Burhan Kardafl, Serdar Gelir, Nureddin fiirin, Mehmet
Tari, Devrim Demir ve Süleyman Altun’un
“gazetecilikle ilgili olmayan nedenlerle mahkum
edildikleri ya da tutuklu olduklar›” belirtildi.

Bas›n Konseyi Baflkan› Oktay Ekfli, raporu aç›klad›¤›

bas›n toplant›s›nda, Konsey’in Gazetecileri Koruma
Komitesi (CPT) ile aras›ndaki ba¤› kopard›¤›n›
aç›klad›. Ekfli, Komite’nin ölçütleri ile Konsey’in
ölçütlerinin birbirine uymad›¤›n›, Komite’nin “bir
kimse, hem gazeteci s›fat› tafl›sa, hem de yasad›fl› bir
örgütün eylemlerinde fiilen rol ald›¤› için yarg›lan›p
mahkum edilse, onu ‘hapisteki gazeteci’ diye dünya
kamuoyuna sundu¤unu”, kendilerinin ise “yapt›klar›
çal›flmalar neticesinde Türkiye’yi ad›n›n “en çok
gazeteci hapsedilen ülke olarak an›lmas› utanc›ndan
kurtard›klar›n›” vurgulad›. 

Öte yandan S›n›r Tan›mayan Gazeteciler Örgütü
(RSF)’nün, Nisan ay› içinde yay›nlad›¤› 2000 y›l›
raporunda 31 Aral›k 2000 tarihi itibariyle Türkiye’de
yaklafl›k 650 gazetecinin cezaevinde bulundu¤u
belirtildi. RSF, ayn› ay içinde, bu gazetecilerden Asiye
Zeybek Güzel, Kemal Evcimen, Mustafa Benli ve
Hasan Özgün’ün bir an önce serbest b›rak›lmalar› için
acil ça¤r› yapt›14 ve Nureddin fiirin için “adil
yarg›lanma hakk›”n›n güvence alt›na al›nmas› istedi. 

8.2.4. TOPLATILAN YAYINLAR ve
CEZALAR

2001 y›l›nda da, ulusal ve yerel muhalif yay›n
organlar›na verilen toplatma ve kapatma cezalar›
konusunda bir de¤ifliklik yaflanmad›. 14 Aral›k 2000
tarihinde ‹stanbul 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” 2001 y›l› boyunca bu konuda yaz›lm›fl
haber ve makaleler gerekçe gösterilerek onlarca yay›n
hakk›nda yüzlerce günlük 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 birçok dava
aç›ld›. Baz› yerel bas›n kurulufllar› da F tipi cezaevleri
ve operasyonlarla ilgili yay›n yasa¤›na uymad›klar›
gerekçesiyle çeflitli yapt›r›mlarla karfl›laflt›lar. Örne¤in,
Çorum’da yay›nlanan Dost Haber, Çorum Haber,
Çorum Gündem, Çorum Hakimiyet ve Merhaba
gazeteleri, Ad›yaman’da yay›nlanan Kat›l›m gazetesi,
Antep’te yay›nlanan F›rat’ta Yaflam gazetelerinin baz›
say›lar› bu gerekçeyle toplat›ld›.

Muhalif sol bas›n yay›n organlar›na yönelik toplatma
uygulamas›, 2001 y›l›nda etkili bir biçimde devam
etti. Yine F Tipi cezaevleri ve operasyonlara yönelik
haber yapt›klar›, bölücülük propagandas› yapt›klar›,
yasad›fl› örgüte yard›m yatakl›k ettikleri, yasad›fl›
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‹flçinin Yolu ve At›l›m gazeteleri muhabiri Asiye Zeybek Güzel 22
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Özgür Karadeniz gazetesi çal›flan› Kemal Evcimen 16 fiubat 1995,
Selam gazetesi yazar› Nureddin fiirin 6 fiubat 1997 tarihinden bu
yana cezaevindeler.



örgütlerini aç›klamalar›n› yay›nlad›klar› iddias›yla
Yaflamda At›l›m, Yaflad›¤›m›z Vatan, Devrim Yolunda
‹flçi-Köylü, Al›nteri, Devrimci Mücadele Birli¤i,
Devrimci Demokrasi, Özgür Genç, Devrimci Çözüm,
Öncü Halk›n Birli¤i gibi dergilerin 2001 y›l›nda
yay›nlanan hemen hemen tüm say›lar› toplat›ld›. 

Kürt sorununa iliflkin haber ve görüntülere yer veren
gazete ve dergilere yönelik toplatma uygulamas›nda
da bir de¤ifliklik gözlenmedi. Muhalif sol dergilerin
yan›s›ra yayg›n yay›n yapan Yeni Evrensel, 2000’de
Yeni Gündem, Günlük Evrensel gazetelerinin birçok
say›s› bu gerekçeyle toplat›ld›. Yazarlar ve yaz›iflleri
müdürleri hakk›nda DGM’ler ve A¤›r Ceza
Mahkemeleri’nde 100’ü aflk›n dava aç›ld›. Haftal›k
Yedinci Gündem gazetesinin 2001 y›l›nda yay›nlanan
28 say›s›ndan 26’s› hakk›nda toplatma karar› verildi.
Yay›n hayat›na 2000 y›l› Kas›m ay›nda bafllayan Bilim
ve Siyaset dergisinin “Göç” konulu ilk say›s› toplat›ld›.

‹nsan haklar› ihlallerine iliflkin haberler, ordu ve
emniyet güçlerine yönelik elefltiriler de yo¤un olarak
toplatma gerekçesi yap›ld›. Örne¤in, liberal e¤ilimli
‹dea Politika dergisinin güz 2001 say›s› baz› yaz›larda
“orduya hakaret edildi¤i” gerekçesiyle toplat›ld›

8.2.5. RADYO ve TELEV‹ZYON ÜST
KURULU (RTÜK) UYGULAMALARI

2002 y›l› bafllar›nda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
taraf›ndan, Üst Kurul’un kuruldu¤u tarihten 2001 y›l›
sonuna kadar olan süreçte yay›n kurulufllar›na verilen
cezalar› konu alan bir yaz›l› aç›klama yap›ld›. 

Aç›klamada verilen bilgilere gore, RTÜK, 1994 y›l›
Nisan ay› ile 2001 y›l› Aral›k ay› aras›nda;

Ulusal televizyon kurulufllar›na toplam 454 uyar› ve
272 gün süreyle yay›n durdurma cezas›, Bölgesel
televizyon kurulufllar›na toplam 49 uyar› ve 256 gün
süreyle yay›n durdurma cezas›, Yerel televizyon
kurulufllar›na toplam 477 uyar› ve 2766 gün yay›n
durdurma cezas› verdi. Televizyon kurulufllar›n›n
yay›nlar› toplam 3295 gün süreyle durduruldu.

RTÜK, ayn› sure zarf›nda radyo kurulufllar›na toplam
756 uyar› ve 12904 gün yay›n durdurma cezas› verdi. 

3984 Say›l› RTÜK Yasas›’n›n bu güne kadar en çok
iflletilen maddelerinin bafl›nda, yasan›n “bölücü ve
y›k›c› nitelikte yay›n yap›lmas›n›” yapt›r›ma ba¤layan
4. maddesinin (g) bendi geliyor. Bu bent uyar›nca, 7
y›l boyunca toplam 65 radyoya 253 uyar› cezas›
verildi ve bu radyolardan 30’unun yay›nlar› toplam
8573 gün süreyle durduruldu. Yine “bölücü ve y›k›c›
nitelikte yay›n yapt›klar›” iddias›yla 24 televizyon
kurulufluna 66 uyar› cezas› verildi ve bu kurulufllar›n
9’unun yay›nlar› toplam 655 gün süreyle durduruldu.
“Bölücü ve y›k›c› nitelikte yay›n yap›ld›¤›” iddias›yla
yay›n kurulufllar›n›n yay›nlar› bugüne kadar toplam
9228 gün süreyle durduruldu. 

RTÜK, ayn› dönemde “irticai nitelikte yay›n

yapt›klar›” iddias›yla toplam 52 radyoya 222 uyar›
cezas› verd› ve bu radyolardan 23’ünün yay›n›n›
toplam 3544 gün süreyle durdurdu. Ayn› gerekçeyle
29 televizyon kurulufluna (ulusal, bölgesel ve yerel)
103 uyar› verdi ve bu kurulufllardan 9’unun yay›n›n›
toplam 2031 gün süreyle durdurdu. “‹rticai nitelikte
yay›n yapt›klar› idias›yla” yay›n kurulufllar›na toplam
5575 gün yay›n durdurma cezas› verildi.

Bu süreçte, yay›n kurulufllar›na “Bölücü-y›k›c› ve
irticai” yay›n yapt›klar› iddias›yla verilen yay›n
durdurma cezalar› (toplam 14803 gün), RTÜK’ün
bugüne kadar verdi¤i durdurma cezalar›n›n
%91.3’ünü oluflturuyor

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›’n›n derledi¤i bilgilere göre
RTÜK, 2001 y›l›nda 32 radyo ve 28 televizyon
kurulufluna toplam 3786 gün yay›n durdurma; 69
radyo ve 36 televizyon kurulufluna ise toplam 105
uyar› cezas› verdi.

2001 y›l›nda 3984 Say›l› RTÜK Yasas›’n›n “toplumu
fliddet, terör ve etnik ayr›mc›l›¤a sevkeden ve
toplumda nefret duygular› oluflturacak yay›nlara
imkan verilmemesi”ne iliflkin 4 maddesinin (g); “radyo
ve televizyon yay›nlar›n›n Türkçe yap›lmas›”na iliflkin
(t) uyar›nca çeflitli radyo ve televizyon kurulufllar›na
toplam 1.834 gün yay›n durdurma cezas› verildi. 

RTÜK, 2001 y›l›nda ulusal televizyon kanallar›na
toplam 102 gün yay›n durdurma cezas› verdi. Bu
cezalar›n önemli bir bölümü, RTÜK Yasas›’n›n “özel
amaç ve ç›karlara hizmet eden ve haks›z rekabete yol
aç›c› yay›n yap›lmamas›”na iliflkin (k) ve “çocuklar›n
ve gençlerin fiziksel, zihinsel, ruhsal ve ahlaki
geliflimini olumsuz yönde etkileyebilecek yay›n
yap›lmamas›”na iliflkin (m) bentlerinin ihlal edildi¤i
gerekçesiyle verildi. RTÜK, Kas›m ay› içerisinde
yapt›¤› bir toplant›da (k) bendi uyar›nca ‹nterstar
televizyon kanal›na bir defa da 15 gün süreyle yay›n
durdurma cezas› verdi. Bu, RTÜK’ün kuruluflunda bu
yana bir ulusal televizyon kanal›na bir defa da verdi¤i
en yüksek ceza oldu. 

RTÜK taraf›ndan 2001 y›l›nda haklar›nda uzun süreli
yay›n durdurma cezas› verilen radyo ve televizyon
kanallar›ndan baz›lar› flöyle: 

Channel Malatya: RTÜK, 4 Ocak, 8 fiubat ve 21
May›s günleri yapt›¤› toplant›larda, “toplumu fliddet,
terör ve etnik ayr›mc›l›¤a sevk eden ve toplumda
nefret duygular› oluflturacak yay›nlara imkan
verilmemesi” esas›na ayk›r› yay›n yapt›¤› iddias›yla
Malatya’da yay›n yapan yerel Channel Malatya
televizyonu hakk›nda toplam 190 gün yay›n durdurma
cezas› verdi.

Özgür Radyo: RTÜK, 7 Eylül günü yapt›¤› toplant›da,
RTÜK Yasas›’n›n 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 iddias›yla Ankara’da
yay›n yapan Özgür Radyo’nun yay›n›n›n 30 gün
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süreyle durdurulmas›na karar verdi. Böylece Özgür
Radyo’ya RTÜK taraf›ndan verilen yay›n durdurma
cezalar› 1365 güne ulaflt›. Daha önce verilen cezalar
nedeniyle halen kapal› olan radyo yay›n›n› internette
www.ozgurradyo.com adresinden sürdürüyor.

Batman FM: RTÜK; 23 Ocak günü, Batman’da yay›n
yapan Batman FM’e, Kürtçe bir müzik parças› çalarak
RTÜK Yasas›’n›n 4. maddesinin (f) bendini ihlal etti¤i
gerekçesiyle 90 gün yay›n durdurma cezas› verdi.
Karara gerekçe olarak, radyoda 28 Ekim 2000
tarihinde çal›nan Ezidi sanatç› Bedil’in “Mi Biwazé”
adl› parças› gösterildi. 

Mihr TV: RTÜK’ün 14 Kas›m günü yap›lan
toplant›s›nda, RTÜK Yasas›’n›n 4. maddesinin
“insanlar›n ›rk, cinsiyet, sosyal s›n›f veya dini inançlar›
dolay›s›yla hiçbir flekilde k›nanmamas›”na iliflkin (f)
bendine ayk›r› yay›n yapt›¤› gerekçesiyle Denizli’de
yay›n yapan Mihr TV’nin yay›n›n›n 365 gün süreyle
durdurulmas›na karar verildi.

Ça¤dafl Radyo: RTÜK, 10 Ocak günü, “toplumu
fliddet, terör ve etnik ayr›mc›l›¤a sevk eden ve
toplumda nefret duygular› oluflturacak yay›nlara
imkan verilmemesi” esas›na ayk›r› yapt›¤› iddias›yla
Ankara’dan yay›n yapan Ça¤dafl Radyo’nun yay›n›n›n
180 gün süreyle durdurulmas›na karar verdi. Karara
gerekçe olarak, radyoda 15 Aral›k 2000 tarihinde
yay›mlanan ‹mranl›m adl› türkü gösterildi. Türkünün
bestecisi ve yorumcusu halk ozan› Hasan Erdo¤an,
türkünün 1996 y›l›nda ç›kan Engel Olma Yollar›ma
Mahpushane adl› kasetinde seslendirilmifl oldu¤unu,
türküde ‹mral›’dan de¤il, Sivas’›n ‹mranl› ilçesinden
söz edildi¤ini belirtti. Ça¤dafl Radyo yöneticileri ile
sanatç› Hasan Erdo¤an’›n giriflimleri ve kamuoyundan
gelen tepkiler üzerine RTÜK kuruluflundan itibaren ilk
kez 20 Ocak günü bir mahkeme karar› olmaks›z›n,
verdi¤i cezadan geri ad›m att› ve yürütmeyi durdurma
karar› verdi. Ancak Üst Kurul, 20 Ocak günü yapt›¤›
toplant›da, ayn› ilkeye ayk›r› yay›n yapt›¤›
gerekçesiyle Ça¤dafl Radyo’ya bu defa 7 gün yay›n
durdurma cezas› verdi.

Radyo Nur: RTÜK, 4 Ocak ve 14 fiubat günleri yapt›¤›
toplant›larda, ‹stanbul’da yay›n yapan Radyo Nur’a,
RTÜK Yasas›’n›n 4. maddesinin, “Anayasa’n›n Genel
Esaslar k›sm›nda yer alan ilkelere, demokratik
kurallara ve kifli haklar›”na iliflkin (c) ve “toplumu
fliddet, terör ve etnik ayr›mc›l›¤a sevk eden ve
toplumda nefret duygular› oluflturacak yay›nlara
imkan verilmemesi’ne iliflkin (g) bendine ayk›r› olarak
yay›n yapt›¤› iddias›yla 360 gün yay›n durdurma
cezas› verdi.

M‹hr Radyo: RTÜK, 31 A¤ustos ve 21 Kas›m günleri
yapt›¤› toplant›larda, RTÜK Yasas›’n›n 4. maddesinin,
“insanlar›n ›rk, cinsiyet, sosyal s›n›f veya dini inançlar›
dolay›s›yla hiçbir flekilde k›nanmamas›”na iliflkin (f)
bendine ayk›r› olarak yay›n yapt›¤› iddias›yla
Denizli’de yay›n yapan Mihr Radyo’nun yay›n›n›n
toplam 730 gün süreyle durdurulmas›na karar verdi.

Anadolunun Sesi: RTÜK, Mart ve A¤ustos aylar›nda
yapt›¤› toplant›larda, RTÜK Yasas›’n›n 4. maddesinin,
“Türkiye Cumhuriyetinin varl›k ve ba¤›ms›zl›¤›na,
devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ü”ne
iliflkin (a) bendine ve “toplumu fliddet, terör ve etnik
ayr›mc›l›¤a sevk eden ve toplumda nefret duygular›
oluflturacak yay›nlara imkan verilmemesi”ne iliflkin (g)
bendine ayk›r› yay›n yapt›¤› iddias›yla ‹stanbul’da
yay›n yapan Anadolunun Sesi radyosunun yay›n›n›n
toplam 150 gün süreyle durdurulmas›na karar verdi.

‹mparator FM: RTÜK, 14 fiubat günü yapt›¤›
toplant›da, RTÜK Yasas›’n›n 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 ‹mparator FM’in yay›n›n›n 180 gün
süreyle durdurulmas›na karar verdi.

Denge Radyo: RTÜK, 14 fiubat, 22 fiubat, 21 May›s
ve 31 A¤ustos günü yapt›¤› toplant›larda, RTÜK
Yasas›’n›n 4. maddesinin “toplumu fliddet, terör ve
etnik ayr›mc›l›¤a sevk eden ve toplumda nefret
duygular› oluflturacak yay›nlara imkan verilmemesi”ne
iliflkin (g) bendine ayk›r› yay›n yapt›¤› iddias›yla
Ankara’da yay›n yapan Denge Radyo’nun yay›n›n›n
toplam 105 gün süreyle durdurulmas›na karar verdi.
RTÜK, 31 A¤ustos günü yapt›¤› toplant›da “kifli ya da
kurulufllar› elefltiri s›n›rlar› ötesinde küçük düflürücü,
afla¤›lay›c› veya iftira niteli¤i tafl›yan yay›n
yasaklar›”na uymad›¤› gerekçesiyle Denge Radyo’ya
üç gün daha yay›n durdurma cezas› verdi.

Radyo Arkadafl: RTÜK, 21 May›s günü yapt›¤›
toplant›da, RTÜK Yasas›’n›n 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
iddias›yla Adana’da yay›n yapan Radyo Arkadafl’›n
yay›n›n›n 90 gün süreyle durdurulmas›na karar verdi.

Radyo Ekin: RTÜK, 4 Ocak, 22 fiubat ve 31 A¤ustos
günü yapt›¤› toplant›larda da, RTÜK Yasas›’n›n “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) bendine ayk›r› yay›n yapt›¤›
iddias›yla Ankara’da yay›n yapan Radyo Ekin’in
yay›n›n›n toplam 23 gün süreyle durdurulmas›na karar
verdi.

8.2.5.1. RTÜK TARAFINDAN YAYINI
SÜRES‹Z OLARAK DURDURULAN
KURULUfiLAR

BBC Türkçe Yay›n Servisi ve Almanya’n›n Sesi
Radyosu: RTÜK, Nisan ay›nda BBC Türkçe
yay›nlar›yla Almanya’n›n Sesi radyosunun Türkiye’de
FM band›ndan yay›m yapan radyolar taraf›ndan
aktar›lmas›na izin verdi. Ancak, 8 A¤ustos günü
yapt›¤› toplant›da söz konusu yay›nlar› ulusal güvenlik
aç›s›ndan sak›ncal› içerikte olduklar› gerekçesiyle
durdurdu.
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Durdurma karar›n›n, RTÜK Yasas›’n›n yeniden iletimi
düzenleyen 26.16 maddesinde yer alan, “bir yerde
üretilen yay›n baflka bir radyo ya da TV arac›l›¤›yla
dinleyiciye iletilemez” hükmüne dayan›larak al›nd›¤›
bildirildi. 

RTÜK Baflkan› Kay›fl yapt›¤› aç›klamada, karara karfl›
dava açaca¤›n› belirterek, “Bu iki radyonun
yay›nlar›n›n durdurulmas›, Türkiye’yi dünyada zor
durumda b›rakacak, haberleflme özgürlü¤ü olmayan,
antidemokratik, sansürcü bir ülke konumuna
düflürecektir. Bu Türkiye’nin prestijine zarar verir,
sayg›nl›¤›n› zedeler. Ayr›ca, Türkiye’nin kabul etti¤i
Avrupa S›n›r Ötesi Yay›n Sözleflmesi, yay›nlar›n baflka
kurulufllar üzerinden yeniden iletimine olanak tan›yor.
Münferit olarak yar›m saat ya da bir saat yay›m yapan
kurulufllar yeni iletim kapsam›nda de¤il” dedi. 

Nuri Kay›fl, RTÜK karar›n›n iptali için 3 Eylül günü
Ankara Nöbetçi ‹dare Mahkemesi’ne baflvurdu. Ancak
baflvuru, Ankara 7. ‹dare Mahkemesi taraf›ndan
reddedildi. Mahkeme bu karar› Kay›fl ile dava konusu
ifllem aras›nda menfaat iliflkisi olmad›¤› gerekçesiyle
ald›. Böylece, BBC Türkçe yay›n› ile Almanya’n›n Sesi
radyolar›n›n yay›n›n›n durdurulmas› karar› kesinleflti.

BBC’nin Türkçe yay›nlar›n›n RTÜK Yasas›’n›n 26.
maddesi uyar›nca durdurulmas›n›n ard›ndan, FM
band›ndan gerçeklefltirdi¤i yay›nlar da 17 Kas›m
gününden itibaren kesildi. 

Hakk TV: Almanya’n›n Köln kentinde yay›n yapan
radikal ‹slamc› Hakk TV’nin yay›nlar›, RTÜK’ün
giriflimleri sonucu durduruldu. RTÜK Baflkan› Nuri
Kay›fl, Cemalettin Kaplan’›n kurdu¤u ‹slami Cemiyet
ve Cemaatler Birli¤i’nin yay›n kuruluflu Hakk TV
hakk›nda, Kuzey Ren Westfelya eyaletinde
giriflimlerde bulunduklar›n›, Alman makamlar›ndan
Hakk TV’nin yay›nlar›n›n sona erdirilmesi için resmi
ifllemlerin bafllat›ld›¤› yan›t› ald›klar›n› söyledi.

8.2.5.2. RTÜK YASA TASARISI

Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar›
Hakk›nda Yasa’n›n görüflülmesine 17 May›s günü
Anayasa Komisyonu’nda baflland›. Komisyon’un ilk
görüflmede kabul etti¤i tasar› 7 Haziran günü TBMM
Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yay›n esaslar›
konusunda önemli bir de¤ifliklik getirmeyen yasa ile
yay›n kurulufllar›na verilecek cezalar önemli ölçüde
art›r›ld›. Yasa internet denetimi konusunda da
de¤ifliklikler getirdi. TBMM’de kabul edilen tasar›n›n
getirdi¤i düzenlemeler flöyle:

RTÜK Üyeli¤i: Yasa Tasar›s›’nda tasar›s›nda, mevcut
yasan›n “RTÜK üyelerinin tamam›n›n TBMM
taraf›ndan seçilmesi”ne iliflkin hükmü de¤ifltirilerek
TBMM’nin seçece¤i üye say›s› 5’e indiriliyor, di¤er
dört üyeyi atama hakk› Bakanlar Kurulu’na veriliyor.
Bakanlar Kurulu bu adaylardan ikisini YÖK’ün
gösterece¤i adaylar, birini Gazeteciler Cemiyeti ve
Bas›n Konseyi’nin ortaklafla gösterece¤i adaylar, birini

de MGK Genel Sekreterli¤i’nin gösterece¤i adaylar
aras›ndan atayacak

Cezalar: RTÜK Yasa Tasar›s›’n›n Anayasa
Komisyonu’nda görüflülmesi s›ras›nda Bas›n Yasas›’na
eklenen Ek 8. madde ile yasan›n para cezalar›yla ilgili
bölümleri de¤ifltirildi. Yeni düzenleme ile bas›n
yoluyla ifllenecek suçlarda uygulanacak para cezalar›
en az bin kat artt›r›larak, en düflük para cezas› 10
milyar, en yüksek para cezas› da 100 milyar olarak
de¤ifltirildi. Yasada, yay›n durdurma cezas›n› en son
baflvurulacak ceza olaca¤› belirtilerek; bunun yerine
özür dileme ve program yay›n›n›n durdurulmas›
düzenlemesi getirildi. Yasaya göre öngörülen bu
yükümlülü¤ün yerine getirilmemesi durumunda ihlale
konu olan program›n yay›n›n›n 1 ile 12 kez
durdurulmas›; bu süre içinde program›n yap›mc›s› ve
varsa sunucusunun hiçbir ad alt›nda baflka program
yapmamas›; yay›n› durdurulan program›n yerine, ayn›
yay›n kufla¤›nda ve reklams›z olarak, Üst Kurul
taraf›ndan haz›rlatt›r›lacak e¤itim, kültür, trafik, kad›n
ve çocuk haklar›, gençlerin fiziksel ve ahlaki geliflimi,
uyuflturucu ve zararl› al›flkanl›klarla mücadele, Türk
dilinin güzel kullan›m› konular›nda programlar
yay›nlanmas›; yasan›n ihlalinin tekrar› durumunda
ulusal düzeyde yay›n yapan kurulufllara 250 milyar
lira, yerel ve bölgesel yay›n yapan kurulufllara 25 ila
125 milyar lira aras›nda idari para cezas›
uygulanmas›; bu cezalar›n da her y›l Maliye Bakanl›¤›
taraf›ndan ilan edilen yeniden de¤erleme oran›nda
art›r›lmas› öngörüldü. 

Sanal ortamda ifllenen suçlar ile ilgili olarak ilk kez
yapt›r›mlar›n düzenlemeye ba¤land›¤› yasada, biliflim
teknolojileri ve internet ortam›nda sayfa aç›lmas› veya
elektronik gazete, elektronik bülten yoluyla
yay›nlanan her türlü yaz›, resim, iflaret, sesli veya
sessiz görüntü, ileti ve benzerleri de bas›n yoluyla
ifllenen suçlar kapsam›na al›nd›.

Yasada en çok tart›flma yaratan düzenleme ise medya
kuruluflu sahipli¤i ve bas›n-yay›n organ› sahiplerinin
devlet ihalelerine girebilmesini düzenleyen de¤ifliklik
oldu. Buna göre, özel radyo ve TV’lerde yüzde 10’dan
fazla hissesi bulunanlar›n do¤rudan ve dolayl› olarak
devletten bir taahhüt iflini üstlenemeyeceklerine ve
menkul k›ymetler borsalar›nda muamele
yapamayacaklar›na iliflkin yasa ve gerçek ve tüzel
kifliler ile gazete sahibi olanlar›n bir arada yüzde
20’den fazla hisse sahibi olamayacaklar› hükmünün
de kald›r›lmas› öngörüldü. 

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2001 ‹letiflim Özgürlü¤ü

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› 353

16 3984 Say›l› Yasa Madde 26- Uzayda sinyal iletebilen herhangi bir
araç vas›tas› ile yap›lan ilk yay›nlar›n bütününün veya bir bölümünün
ayn› anda ya da daha sonra yurt içinde yeniden iletimine, bu
Kanunun kablolu yay›nlar ile ilgili hükümleri sakl› kalmak
kayd›yla,kullan›lan teknik araç ne olursa olsun izin verilmez. Üst
Kurul’un yay›n izni ve lisans verdi¤i ulusal ve/veya yerel yay›n yapan
kurulufllar›n yurt d›fl›ndan naklen veya daha sonra banttan
yay›nlayacaklar› devaml›l›k arzetmeyen, münferit programlar bu
yasa¤›n kapsam› d›fl›ndad›r. Yurtd›fl›nda naklen spor, konferans ve
hertürlü benzer yay›nlar geçici olmak kayd›yla ayn› anda veya daha
sonra yay›nlanabilir.



Bu düzenleme, bas›n yay›n örgütlerinin yan›s›ra baz›
milletvekilleri taraf›ndan da tepkiyle karfl›land› TGS
taraf›ndan yap›lan aç›klamada yeni düzenleme ile
devlet ihaleleri karfl›l›¤›nda bas›n özgürlü¤ünün sat›n
al›nmas›n›n amaçland›¤›, bu düzenlemenin medya
sahipleri ile siyasi iktidarlar aras›ndaki ç›kar iliflkilerini
kurumsallaflt›rmaya hizmet edece¤i vurguland›.
Ba¤›ms›z Televizyon ve Radyo Yay›nc›lar› Ortak
Giriflimi ise RTÜK yasas›nda yap›lacak de¤ifliklik ile
radyo ve televizyonlar›n, hükümetin boyunduru¤u
alt›na al›nmak istendi¤ini bildirdi. 

TBMM Genel Kurulu’nda 7 Haziran günü kabul
edilen Yasa, 18 Haziran günü Cumhurbaflkan› Ahmet
Necdet Sezer taraf›ndan yeniden görüflülmek üzere
Meclis’e iade edildi.

8.2.5.3. RTÜK KARARLARINA KARfiI
AÇILAN DAVALAR

Özgür Radyo: Özgür Radyo yetkilileri, Radyo’ya,
RTÜK taraf›ndan 19 Mart 1999 tarihinde verilen 365
gün yay›n durdurma cezas› nedeniyle A‹HM’e
baflvurdu. Baflvuru dilekçesinde, “Özgür Radyo’da
yay›nlanan ve 15 fiubat 1999 tarihinde PKK lideri
Abdullah Öcalan’›n Türkiye’ye getirilmesinden sonra
yap›lan gösterileri konu alan bir haber program›nda,
RTÜK Yasas›’n›n “toplumu fliddet, terör ve etnik
ayr›mc›l›¤a sevk eden ve toplumda nefret duygular›
oluflturacak yay›nlara imkan verilmemesi”ne iliflkin (g)
bendinin ihlal edildi¤i gerekçesiyle, verilen cezan›n
iptali için Ankara 8. ‹dare Mahkemesi ve Ankara
Bölge ‹dare Mahkemesi’ne yap›lan itirazlar›n
reddedildi¤i; Dan›fltay’›n da yürütmenin durdurulmas›
karar›n› oy çoklu¤u ile reddetti¤i belirtildi.

Baflvuruda, RTÜK’ün verdi¤i cezayla, A‹HS ile teminat
alt›na al›nan, “düflünce özgürlü¤ü ile bas›n›n haber ve
düflünceleri elde etme ve bunlar› iletme, ulaflt›rma
özgürlü¤ü”nün ihlal edildi¤ini savunuldu. Baflvuru ile
Türkiye’de verilen bir yay›n durdurma cezas› ilk kez
A‹HM’e götürülmüfl oldu.

RTÜK’ün Özgür Radyo hakk›nda 25 A¤ustos 2000
tarihinde verdi¤i 365 gün yay›n durdurma karar›na
karfl› aç›lan iptal davas› ise 24 Ocak günü sonuçland›.
Ankara 3. ‹dare Mahkemesi davada yürütmeyi
durdurma karar› verdi. Ancak, 6 Aral›k 2000 tarihinde
yapt›¤› yay›nda KKTC Cumhurbaflkan› Rauf Denktafl’a
yönelik olarak KKTC’de otellerde büyük hisseleri
bulundu¤u, adadaki gayr› menkullerin,
malvarl›klar›n›n önemli bölümünün Denktafl ailesine
ait oldu¤u ve adadaki fuhflun rant›n› Denktafl ailesinin
yedi¤i iddialar›na yer veren Özgür Radyo, “kifli ve
kurulufllar› elefltiri s›n›rlar› ötesinde küçük düflürücü,
afla¤›lay›c› veya iftira niteli¤i tafl›yan ifadelere yer
verdi¤i” gerekçesiyle 180 gün süreyle yay›n›
durduruldu¤u için kapal› kald›. 

Kanal 21: fiivan Perver’in Mihemedo adl› Kürtçe
parças›n› yay›nlad›¤› gerekçesiyle RTÜK taraf›ndan

1 y›l süreyle kapat›lan Diyarbak›r’da yay›n yapan
Kanal 21 televizyonu, iptal istemi ile açt›¤› davay›
kazand›. Ankara 7. ‹dare Mahkemesi’nde görülen
davada, parçan›n halk türküsü oldu¤una karar verildi. 

RTÜK, Kanal 21’de 29 Eylül 1999 tarihinde
yay›nlanan parça nedeniyle “toplumun fliddet, terör ve
etnik ayr›mc›l›¤a sevkedildi¤i, toplumda nefret
duygular› oluflturacak flekilde yay›n yap›ld›¤›”
gerekçesiyle yay›n durdurma cezas› vermiflti. Kanal
21’in maddi sorunlar nedeniyle yay›na bafllayamad›¤›
bildirildi. 

fiRT TV: Ankara 9. ‹dare Mahkemesi Urfa’da yay›n
yapan fiRT adl› özel televizyon kanal› hakk›nda RTÜK
taraf›ndan verilen 30 gün süre ile kapatma cezas›
hakk›nda yürütmeyi durdurma karar› verdi. RTÜK’ ün
7 Aral›k 2000 tarihinde yap›lan toplant›s›nda, fiRT
TV’ye 29 Eylül 2000 tarihinde yay›nlanan Urfa’da
Gündem adl› programda “toplumu fliddet, terör ve
etnik ayr›mc›l›¤a sevk eden ve toplumda nefret
duygular› oluflturacak yay›nlara imkan verilmemesi
esas›na ayk›r› yay›n yap›ld›¤›” iddias›yla yay›n
durdurma cezas› vermiflti.

Ses FM: Ankara 8. ‹dare Mahkemesi, Mersin’de yay›n
yapan Ses FM’e, RTÜK taraf›ndan verilen 15 günlük
yay›n durdurma cezas› hakk›nda yürütmeyi durdurma
karar› verdi. RTÜK, 7 Eylül günü yapt›¤› toplant›da,
Ses FM’e Toktam›fl Atefl’in Cumhuriyet gazetesinde 5
May›s günü yay›nlanan ‘Deniz, Hüseyin ve Yusuf’
bafll›kl› yaz›s› ile 68’liler Birli¤i Vakf› Mersin
fiubesi’nin haz›rlad›¤› bir bas›n bildirisine yay›nlar›nda
yer verdi¤i için ceza vermiflti. Ses FM’in baflvurusu
üzerine davay› görüflen Ankara 8. ‹dare Mahkemesi, 2
Ekim günü yürütmeyi durdurma karar› verdi. 

26-28 fiubat ve 1-2 Mart 2001 günlerinde Kürtçe
müzik yay›nland›¤› gerekçesi ile Ses FM’e RTÜK
taraf›ndan 2 Ekim günü verilen 7 günlük yay›n
durdurma cezas›n›n iptali için Ankara 10. ‹dare
Mahkemesinde aç›lan dava, 6 Kas›m günü
sonuçland›. Mahkeme Ses FM’nin yürütmeyi
durdurma talebini reddetti.

Arkadafl Radyo

15 A¤ustos 2000 tarihinde Grup Yorum’un Cemo adl›
parças›n› yay›nlad›¤› gerekçesi ile  RTÜK taraf›ndan 6
ay kapatma cezas› verilen Radyo Arkadafl’›n, karar
aleyhine Ankara 8. ‹dare Mahkemesi’nde açt›¤› dava,
14 fiubat günü sonuçland›. Mahkeme, karar› iptal etti.
Söz konusu ceza sebebiyle 56 gün kapal› kalan Radyo
Arkadafl karar›n ard›ndan tekrar yay›na bafllad›. 

Arkadafl Radyo’nun, 6 A¤ustos 2000 tarihinde Adana
Demokratik Liseler Birli¤i ve Çukurova Üniversitesi
Dernekler Giriflimi’nin ortaklafla düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda konuflan iki ö¤rencinin sözlerine yer
verildi¤i gerekçesi ile RTÜK’ün 13 Aral›k 2000 verdi¤i
180 günlük kapatma cezas›n›n iptali için Ankara 7.
‹dare Mahkemesi’nde aç›lan dava, 17 may›s günü
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sonuçland›. Mahkeme yürütmeyi durdurma karar›
verdi.

8.2.6 ENGELLENEN ‹NTERNET S‹TELER‹

2001 y›l›nda internet iletiflimine yönelik baz› yasal
düzenlemeler gündeme geldi.Örne¤in TBMM
taraf›ndan 7 Haziran günü kabul edilen RTÜK
Yasas›’nda sanal ortamda “ifllenen suçlar›n” da
yapt›r›ma ba¤land›¤› ve bas›n yoluyla ifllenen suçlar
kapsam›na al›nd›¤› düzenleme, Cumhurbaflkan› Sezer
taraf›ndan daha sonra TBMM’ye iade edildi.

Eski ‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan taraf›ndan May›s
ay›nda “‹nternet Üst Kurulu Görevleri ve Teflkilat
Yap›s› Hakk›nda Kanun tasar›s›” tasla¤› haz›rland›.
Taslakta, internet ortam›nda oluflan bir suçta, hem bu
suçu iflleyen hem de ihmali görülen internet servis
sa¤lay›c›s›n›n ilgili personeline 1 y›ldan 5 y›la kadar
hapis cezas› verilmesini öngörüldü. 

‹nternet üzerinden ifllenecek suçlar›n ne oldu¤u ve bu
suçlara ne tür cezai yapt›r›mlar uygulanaca¤›
konusunda herhangi bir düzenleme olmamas›na
karfl›n 2001 y›l›nda da baz› internet sitelerine yönelik
engellemeler devam etti. 

Yedinci Gündem gazetesinin
www.yedincigundem.com, Kürtçe haber portal›
Rojev’in www.rojev.com, Almanya’da yay›n yapan
Özgür Politika gazetesinin www.ozgurpolitika.org ve
www.ozgurpolitika.com, Kürtçe yay›n yapan Azadiya
Welat gazetesinin www.welat.com, ‹ngilizce yay›n
yapan www.kurdishobserver.com, MKM’nin
www.mezopotamya.org ve Abdullah Öcalan ad›na

aç›lan www.abdullah.ocalan.com adreslerine
superonline, ixir, e-kolay adl› servis sa¤lay›c›lar›
üzerinden eriflim 21 Eylül gününden itibaren
engellenmeye baflland›. Sitelere eriflimin engellenmesi
için Baflbakanl›k ve ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n 11 Eylül
gününden itibaren internet servis sa¤lay›c›lar›na yaz›
gönderdi¤i ö¤renildi. Söz konusu sitelere yönelik
engellenmeler hala devam ediyor. 

fiiflli Cumhuriyet Savc›l›¤›, ‹dea Politika dergisi
hakk›nda dava ve soruflturma aç›lmas›na neden olan
yaz›lar›n ayn› isimli web sayfas›nda da yer ald›¤›n›
belirterek derginin www.ideapolitika.com adresi
üzerinden yapt›¤› internet yay›n›n durdurulmas›
istemiyle 6 Aral›k günü fiiflli Asliye Ceza
Mahkemesi’ne baflvurdu. Dosyay› inceleyen fiiflli 2.
Asliye Ceza Mahkemesi, internet yay›n›n› 5680 say›l›
Bas›n Kanunu’nun 3/2. maddesindeki bas›l› eser
kapsam›nda de¤erlendirerek sitenin yay›n›n
durdurulmas›na karar verdi. Mahkeme karar›nda, “Suç
say›lan yay›nlar› nakletmek” fiilini düzenleyen
TCY’nin 162. maddesi göz önünde bulundurdu.
Kararda, ‹dea Politika dergisinin web sitesi Bas›n
Yasas›’n›n ek 1/1. maddesindeki mevkute (süreli) olan
ve olmayan bas›l› eserler kategorisine konularak yay›n
durdurma karar› verildi. ‹dea Politika sitesinin internet
yay›n› bir Frans›z flirketi üzerinden yap›ld›¤› için karar
uygulanamad›. Ama siteye girifller teknik olarak
engellendi

Türkiye’de internet yay›nc›l›¤› konusunda yasal bir
düzenleme bulunmad›¤› için yay›n durdurma karar›,
hukukçular taraf›ndan hukukun “kanunsuz suç
olmayaca¤›” ilkesine ayk›r› oldu¤u için elefltirildi.
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Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer’in RTÜK Yasas›’n› Meclis’e iade gerekçeleri 

“Yasada, yay›n ilkelerine iliflkin maddede öngörülen yasaklara ayk›r› eylemler para cezalar› ile cezaland›r›lmaktad›r. Ceza
hukukunun temel ilkelerinden olan kanunsuz suç ve ceza olamayaca¤› kural›n›n bir gere¤i olarak ceza alan›nda yap›lan
düzenlemelerde yasaklar›n ve ceza gerektiren eylemlerin ö¤elerinin aç›k ve kuflkuya yer b›rakmayacak biçimde belirtilmesi
zorunludur.

Belirtilen ilkelere ayk›r› yay›n yap›lmas›, yasan›n 33. maddesi uyar›nca yüksek tutarlarda para cezalar› uygulanmas›n›
gerektirmektedir. Belirgin ve nesnel olmayan ilkelere uyulmas› zorunlulu¤u, yay›n kurulufllar›nda tedirginlik yaratacak, radyo
ve televizyonlar›n do¤ru ve yans›z yay›n yapmalar›, yurt ve dünya gerçeklerinin halka duyurulmas›na engel oluflturacakt›r.
Böylece toplumun do¤ru ve yans›z haber alma hakk› zedelenecektir.

Eski yasada RTÜK üyeleri için aranan niteliklere yeni metinde yer verilmemifltir. Yeni metindeki mesleki aç›dan yeterli bilgiye
ve deneyime sahip olma koflulunun, önceki metinde öngörülen niteliklere göre yetersizli¤i aç›kt›r. Mesleki bilgi ve deneyim,
her zaman radyo ve televizyon yay›nc›l›¤› ile ilgili olmayabilecektir. Radyo ve televizyon yay›nc›l›¤› konusunda çok önemli
görevler üstlenen üst kurula seçilecek üyelerde, bas›n, yay›n, iletiflim ve teknolojisi, kültür, din, e¤itim ve hukuk alanlar›nda
birikimi olma niteli¤inin aranmamas› bir eksiklik olarak de¤erlendirilmifltir.

Üst kurul üyelerinden beflinin, TBMM Baflkanl›k Divan› oluflum formülüne göre belirlenecek kontenjan do¤rultusunda siyasi
parti gruplar›nca önerilece¤i ve TBMM Genel Kurulu’nca seçilece¤i belirtilmifltir. Bu yöntemle yap›lan seçimlerde, genellikle
siyasi kimli¤i olanlar›n ye¤lendi¤i bilinen bir gerçektir.

Üst kurulun, Baflbakanl›k Yüksek Denetleme Kurulu’nun (YDK) denetimine ba¤l› oldu¤u belirtilmifltir. Eski yasan›n 5.
maddesinde, RTÜK’ün kamu tüzelkiflili¤ine sahip, özerk ve yans›z bir kurul oldu¤u vurgulanm›flt›r. Özerk ve yans›z bir kamu
tüzelkiflili¤inin Baflbakanl›k’a ba¤l› YDK’ce denetlenmesi, tarafs›zl›k niteli¤i ile ba¤daflmamaktad›r. Üst kurulun denetlenmesi
görev ve yetkisinin, Say›fltay’a verilmesi, üst kurulun özerk ve tarafs›z yap›s›na daha uygun düflecektir.

Üst kurulun gelirleri aras›nda gösterilen idari para cezalar›, üst kurulca verilen para cezalar›d›r. Bu durum, üst kurulun idari
para cezas› verirken yanl› ve keyfi davranabilece¤i kuflkusuna neden olabilecektir. Para cezalar›n›n çok yüksek tutarlarda
olmas› ve alt-üst s›n›rlar› aras›ndaki genifllik, bu kuflkuyu daha da artt›racakt›r. Bu nedenle, idari para cezalar›n›n üst kurulun
gelirleri aras›ndan ç›kar›larak Hazine’ye b›rak›lmas› uygun olacakt›r.

Üst kurulun gelir fazlas›n›n, y›l sonunda, Kültür Bakanl›¤› ad›na bir kamu bankas›nda aç›lacak hesaba aktar›laca¤› belirtilerek
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yeni bir fon yarat›lmaktad›r. Kamu giderlerinin disipline edilebilmesi ve gider hesaplar›n›n sa¤l›kl› tutulabilmesi, ülkemizin
büyük sorunu olan enflasyonla savafl›mda önemli yer tutmaktad›r.

Bu nedenle, ekonomik programda, bütçe disiplini d›fl›nda yayg›n bir uygulama alan› bulan fon yönteminin sona erdirilmesi
öngörülmüfl ve fonlar›n tasfiyesi için yasa çal›flmas›na h›z verilmifltir. Bu aflamada yeni bir fon yarat›lmas›n›n ekonomik
programla ba¤daflmayaca¤› göz önünde bulundurularak, üst kurulun y›ll›k gelir fazlas›n›n Hazine’ye aktar›lmas›n›n uygun
olaca¤› de¤erlendirilmektedir.

Radyo ve televizyonlar için öngörülen para cezalar›n›n tutarlar› özellikle bölgesel ve yerel yay›n yapan kurulufl yönünden son
derece yüksektir. Üst Kurul’un ayr›ca üç aya kadar gelir getirici yay›n yasa¤› uygulamas› durumunda, pek çok radyo ve
televizyon kuruluflu, alt›ndan kalk›lamaz parasal sorunlar nedeniyle yay›n›na son vermek zorunda kalacakt›r. Yasada
öngörülen para cezas›n›n alt ve üst s›n›rlar› aras›nda takdire b›rak›lan alan›n tutar olarak geniflli¤i, uygulamada, yorum ve
de¤erlendirme farkl›l›klar›na dayal› olarak eflitsizlik, çeliflki ve haks›zl›k yaratabilecek ve keyfili¤e yol açabilecektir.

Tazminat talebinin hakl› görülmesi durumunda tazminat tutar›n›n, 10 milyar liradan az olmamak kofluluyla fiilin a¤›rl›k
derecesine göre belirlenece¤i; bu maddeye göre aç›lacak manevi tazminat davalar›nda yarg›c›n uygunluk (tensip) karar› ile
birlikte bilirkifliyi de atayaca¤› belirtilmifltir. Hüküm alt›na al›nacak tazminat›n alt s›n›r› yasa ile belirlenmifl; böylece, yarg›c›n
takdir hakk› s›n›rland›r›lm›fl, hatta tümüyle ortadan kald›r›lm›flt›r.

Türk Hukuku’nda, özel hukuk alan›ndaki tazminat davalar›na yasa koyucunun kar›flmas› ve alt s›n›r› belirlemesi yolunda bir
uygulama yerleflmemifltir. Bu tür alt s›n›r tutar›n› belirlemek ceza hukukuna özgü bir uygulamad›r. Özel hukuk alan›ndaki bu
tür uygulamalar, zarar gören kiflinin istemini aflan ve haks›z zenginleflmesine neden olan bir tür ceza yapt›r›m› niteli¤ine
büründürecektir.

Tazminat davalar›nda yarg›ca bilirkifli atama zorunlulu¤u getirilmektedir. Oysa, teknik bir konuda da olsa, bilirkiflilerin görüflü
yarg›c› ba¤lamamaktad›r. Bu f›kra kural› genel hukuk ilkeleriyle ba¤daflmamaktad›r.

Yeni düzenlemeler ile sahip olduklar› televizyon kanallar› ya da radyolar›n y›ll›k ortalama izlenme ve dinlenme oran› yüzde
20’yi geçememek kofluluyla bir gerçek ya da tüzel kifli ya da sermaye grubuna, bir ya da birden fazla televizyon ya da radyo
kuruluflunun tümüne ya da bir k›sm›na sahip olabilme; televizyon ya da radyo kuruluflu sahiplerine kamu ihalelerine
girebilme ve menkul k›ymetler borsalar›nda ifllem yapabilme; olana¤› sa¤lanmaktad›r. 13. maddenin (d) bendinde, izlenme
oran› ölçütünün getirilmesine karfl›n, (e) bendinde hem izlenme pay› , hem de izlenme oran› ölçütünün getirilmesi, bentler
aras›nda ve (e) bendinin kendi içinde çeliflkili bir durum yaratmaktad›r.

Bir televizyon kanal› ya da radyo yay›n› için getirilen yüzde 20 y›ll›k ortalama izlenme ya da dinlenme oran›, kuramsal olarak
olanakl› bulunsa da uygulamada ulafl›lmas› çok güç bir orand›r. Yap›lan araflt›rmalar, Türkiye’de en yüksek izlenme oran›n›n
yüzde 14-16 dolay›nda oldu¤unu ve bu orana da yaln›zca bir yay›n kuruluflunun ulaflt›¤›n› ortaya koymaktad›r.

Yasadaki düzenlemeler, özellikle büyük sermaye gruplar›n›n televizyon ve radyoculuk alan›nda tekelleflmelerine olanak
yaratacak içeriktedir. Sermayenin belli kifli ya da gruplar›n elinde toplanm›fl oldu¤u gerçe¤i, bu kifli ya da grubun, çok say›da
televizyon ve radyo kuruluflunu sahiplenebilme olana¤› ve ölçüsüz para cezalar› uygulamas› ile görsel ve iflitsel medya
alan›nda tekellerin oluflmas› kaç›n›lmaz olacakt›r. Anayasa’n›n 167. maddesinde, devletin, para, kredi, sermaye, mal ve
hizmet piyasalar›n›n sa¤l›kl› ve düzenli ifllemelerini sa¤lay›c› ve gelifltirici önlemleri alaca¤›, piyasalarda fiili veya anlaflma
sonucu do¤acak tekelleflme ve kartelleflmeyi önleyece¤i belirtilmifltir.

Yasayla yap›lan düzenlemelerle görsel ve iflitsel medya alan›nda tekelleflme ve kartelleflmenin önlenmesi olanaks›zd›r.

Yasadaki düzenlemeler, tekelleflme ve kartelleflmeyi önlemek bir yana dolayl› olarak olanakl› k›lacak niteliktedir. Gerçi,
televizyon ya da radyo kuruluflunun y›ll›k ortalama izlenme oran›n›n yüzde 20’yi geçmesi durumuna ba¤l› olarak bir
s›n›rlama getirilmifltir; ancak, bu oran›n yüksek tutulmas› ve hiçbir televizyon ya da radyo kanal›n›n bu izlenme oran›na
ulaflamayaca¤› gerçe¤i karfl›s›nda, bu s›n›rlaman›n tekelleflme ve kartelleflmeyi önlemesi olanakl› görülmemektedir. Tekelleflen
ya da kartelleflen görsel ve iflitsel medya, bir yandan ekonomik alanda haks›zl›k yaratabilecek bir güce ulafl›rken, öte yandan
da haber alma özgürlü¤ünü k›s›tlayabilecektir.

Bas›n özgürlü¤ü, düflünce ve kanaat özgürlü¤ünü tamamlayan ve onun kullan›lmas›n› sa¤layan bir özgürlüktür. Düflünce
özgürlü¤ü, düflüncelerin özgürce aç›klanmas› yan›nda bunlar›n yay›lmas› ve ö¤renilmesi özgürlü¤ünü de içerir. Bu nedenle,
bas›n özgürlü¤ünün, okuyucular›n, izleyicilerin ya da dinleyicilerin haber alma ve görüflleri ö¤renme olana¤›ndan yoksun
kalmalar› yönünden de de¤erlendirilmesi gerekir. Haber alma ve verme hakk› ya da haberlere ulaflma özgürlü¤ü, izleyici ya
da dinleyicinin bireysel hakk› olarak düflünülemez ve düzenlenemez. Bunlar, izleyicilerin ve dinleyicilerin kolektif hak ve
özgürlükleridir.

Bas›n özgürlü¤ü, kamu güçleri karfl›s›nda oldu¤u kadar özel güçlere karfl› da korunmal›d›r. Bu ba¤lamda, medya tekelinin
oluflmas›na karfl› gerçek s›n›rlamalar koymak, medyan›n ço¤ulculu¤unu koruyucu önlemler almak devlete düflen bir ödevdir.
Ba¤›ms›z ve tarafs›z yay›nc›l›¤›n sürdürülebilmesi için al›nacak önlemler de bu ödev kapsam›ndad›r. Sosyal görevini yerine
getirebilmesi için bas›n özgürlü¤ü ile donat›lan medyan›n sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gereklidir.

Tekelleflerek, sorumluluk bilincinden uzaklaflacak bir medya, her sorumsuz güç gibi er geç amac›ndan sapabilir ve toplum
yaflam›n›, ulusal güvenli¤i tehlikeye sokan bir güç durumuna gelebilir. Bunu önlemek de devletin görevidir. Bu nedenle,
görsel ya da iflitsel medyada tekel ya da kartel oluflturulmas›n› önleyebilecek içerikte bulunmayan düzenlemeler, Anayasa’n›n
tekelleflme ve kartelleflmeyi yasaklayan 167. maddesiyle; 172. maddesinde anlat›m›n› bulan tüketiciyi koruma ilkesiyle ve
bas›n özgürlü¤ü kapsam›nda bulunan haber alma ve verme özgürlü¤ü ile ba¤daflmamaktad›r.

Bir gerçek ya da tüzel kifliye ya da sermaye grubuna bir radyo-televizyon kuruluflunun tümüne ya da birden çok radyo-
televizyon kurulufluna sahip olabilme olana¤›n›n yarat›lmas›n›n yan› s›ra, bu kifli ya da sermaye grubuna kamu ihalelerine
girebilme ve menkul k›ymetler borsalar›nda ifllem yapabilme hakk›n›n verilmesi, medya gücünün kullan›larak ihalelerde
haks›z rekabete, borsada çeflitli ifllem oyunlar› yap›lmas›na neden olabilecektir. Her ne kadar, yay›n ilkelerine iliflkin maddede
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soyut baz› önlemler öngörülüyorsa da bu soyut anlat›ml› ilkelerin, kamu ihalelerinde yarat›labilecek haks›z rekabeti ve borsa
ifllemlerinde oynanacak oyunlar› engellemesi zor görünmektedir.
Ayr›ca, düzenlemelerin karfl›t kavram›ndan, yay›n kurulufllar›n›n hakl› ç›karlar› destekleyici içerikte yay›n yapabilece¤i
sonucuna var›lmaktad›r. Konuya yay›n kurulufllar›n›n kamu ihalelerine giren sahipleri yönünden bak›ld›¤›nda, bu tür
destekleyici yay›nlar›n hakl› ç›kar› savundu¤u kolayl›kla öne sürülebilecektir. Böylece, bir kamu hizmeti olan medyan›n
bireysel ç›karlara hizmet edecek ticari nitelik kazanmas›n›n önündeki tüm engeller kald›r›lm›flt›r.

Dünyada medya-serbest piyasa iliflkilerinin demokrasiler için yozlaflt›r›c› tehlike ve tehditlerinden söz edilmektedir.
Ülkemizde oldu¤u gibi henüz demokrasisi yeterince geliflmemifl, sa¤lam temellere oturmam›fl, özellefltirmesini
tamamlayamam›fl ülkelerde medyan›n devlete karfl› taahhüde girmemesi yaflamsal önem tafl›yan bir ilke olarak görülmektedir.
Devletle ticari iliflkilere giren medya sahiplerinin, siyasal iktidar lehine yay›n yaparak ya da tam tersine bask› oluflturarak
kamu ihalelerini alma avantaj›n› sa¤layabilece¤i kuflkusu, yukar›da sözü edilen ilkenin korunmas›n›n ne kadar önemli
oldu¤unu ortaya koymaktad›r.

Serbest piyasa ekonomisinin en büyük özelli¤i rekabet ortam›n›n yarat›lmas›d›r. Birçok radyo ve televizyon kurulufluna sahip
olan kifli ya da sermaye grubuna kamu ihalelerine girebilme hakk›n›n tan›nmas› bu özellikle de ba¤daflmamaktad›r. Görsel ve
iflitsel medyan›n kamuoyunu etkileme gücü, dolay›s›yla bu gücün kötüye kullan›lmas› olas›l›¤›n›n yüksekli¤i, Bat›’l› ülkelerde
medya sahipli¤inin di¤er ifl alanlar›ndan ayr›lmas›na, bu ayr›m› sa¤layacak önlemler al›nmas›na neden olmufltur.

‹nternet yay›nc›l›¤›n›n en bask›n yönü, düflünceyi aç›klama ve yayma özgürlü¤ünün, özgün kanaat oluflumunun günümüzdeki
en etkin kullan›m alan› olmas›d›r. ‹nternet ortam›ndaki yay›nc›l›kta; hukukun üstün k›l›nmas›, kiflilik haklar›n›n korunmas› ve
bunun yan›nda da yay›n yoluyla düflünce ve ifade özgürlü¤ü gibi duyarl› alanlar›n dengelenmesi sorunu ortaya ç›kmaktad›r.
Bu sorunlar ancak, ifade özgürlü¤ü esas al›narak ve yay›nlar üzerindeki denetim yarg›ya b›rak›larak sa¤lanabilir. Dolay›s›yla,
internet yay›nc›l›¤›na iliflkin ilkelerin ve öteki düzenlemelerin özel bir yasa ile yap›lmas› en do¤ru yol olacakt›r. Bu yola
gidilmeyerek, yay›nlar›n düzenlenmesinin tümüyle kamu otoritelerinin takdirine b›rak›lmas› internet yay›nc›l›¤›n›n özelli¤i ile
ba¤daflmamaktad›r.

Üst Kurul’un, öngördü¤ü yükümlülükleri yerine getirmeyen özel radyo ve televizyon kurulufllar›na yapaca¤› uyar›n›n içeri¤i
konusunda bir aç›kl›¤a, özür dileme konusunun ayr›nt›lar›na yer verilmemifltir. Bu belirsizlik, uygulanan yapt›r›m›n onur k›r›c›
ve teflhir edici bir özellik tafl›mas›na neden olabilecektir. F›kraya göre, Üst Kurul’un özür istemine uyulmamas› durumunda
program›n yay›n› bir ile on iki kez aras›nda durdurulabilece¤i gibi, bu süre içinde program›n yap›mc› ve sunucusu hiçbir ad
alt›nda baflka program yapamayacakt›r. Katk›s›, baflkalar›nca haz›rlanm›fl bir program› sunmaktan ibaret olan sunucu hakk›nda
böyle bir yapt›r›m öngörülmesi haks›z uygulamalara yol açacak niteliktedir. Bu düzenlemelerle, idari nitelikteki bir üst kurula
bas›n ve haber alma özgürlü¤ünü s›n›rlay›c› yetkiler verilmekte, yarg› alan›na giren konularda idare yetkili k›l›nmaktad›r.

‹dare, düzenleme ve denetleme alan›ndaki konularda, kamu düzeni, genel güvenlik, kamu yarar›, genel ahlak, genel sa¤l›k,
ekonomik ve sosyal iliflkilerin düzenli yürütülmesini sa¤lama gibi amaçlarla idari para cezas› uygulama ya da kifli
özgürlü¤ünü k›s›tlay›c› yapt›r›mlar d›fl›nda çeflitli yasaklar koyma yetkisine sahiptir. Ancak, düflünceyi aç›klama ve yayma,
bas›n ve haber alma gibi temel hak ve özgürlükler söz konusu oldu¤unda, idarenin yetkisinin anayasan›n bu kavramlara
yaklafl›m› içerisinde de¤erlendirilmesi gerekir. Anayasan›n 26. maddesinin son f›kras›nda, Haber ve düflünceleri yayma
araçlar›n›n kullan›lmas›na iliflkin düzenleyici hükümler, bunlar›n yay›n›n› engellememek kayd›yla, düflünceyi aç›klama ve
yayma hürriyetinin s›n›rlanmas› say›lmaz ; 28. maddesinin üçüncü f›kras›nda da, Devlet, bas›n ve haber alma hürriyetlerini
sa¤layacak tedbirleri al›r denilmektedir. Ayn› do¤rultuda bir kural, tüm özgürlükler için anayasan›n 5. maddesinde yer
almaktad›r. Ayr›ca, anayasan›n 29. maddesinin üçüncü f›kras›nda, yasan›n, haber, düflünce ve kanaatlerin özgürce
yay›nlanmas›n› engelleyici ya da zorlaflt›r›c› koflullar koyamayaca¤›; 30. maddesinde de, bas›n iflletmelerinin, devlet
bütünlü¤üne yönelik baz› suçlar d›fl›nda iflletilmekten al›konulamayaca¤› öngörülmektedir.Bu kurallar, genelde yaz›l› bas›na
yönelik olmakla birlikte, amaç bas›n iflletmelerini korumak olmay›p, düflünceyi yayma ve haber alma özgürlüklerinin güvence
alt›na al›nmas› oldu¤una göre, ayn› ilkelerin görsel ve iflitsel medya için de geçerli olmas› ve idareye, bu araçlar›n
kullan›lmas›n› engellemeye varan nitelikte önlemler alma yetkisi verilmesinden olabildi¤ince kaç›n›lmas› gerekir.

16. maddeye göre, yap›lan uyar› üzerine özür dilemeyen radyo ve televizyon kanal›n›n ihlale konu olan yay›n› 1 ile 12 kez
aras›nda durdurulabilecek; ayk›r›l›¤›n yinelenmesi durumunda, Ceza Yasas›’n›n öngördü¤ü üst s›n›r›n da çok ötesinde, 375
milyar liraya ulaflan para cezas› verilebilecek; yay›nlar bir y›la kadar ya da süresiz durdurulabilecek ya da yay›n izni iptal
edilebilecektir. Böylece, eylemle önlem aras›nda bulunmas› gereken adil denge bozulmufl, yapt›r›m bir bask› ö¤esi durumuna
gelmifl olacakt›r. Üstelik bu yapt›r›mlar idari bir üst kurulun takdirine b›rak›lm›flt›r.

Yukar›da önemli görülen kimi maddelerine iliflkin aç›klanan gerekçelerle kamu yarar› ile ba¤daflmayan, demokratik
geleneklere, temel hak ve özgürlüklere, hukuka ve anayasal ilkelere uygun düflmeyen kurallar içeren yasan›n yay›mlanmas›
uygun görülmeyerek TBMM’ye bir daha görüflülmek üzere geri gönderilmifltir.



2001 y›l› içinde toplant› ve gösterilere karfl›
hükümetin ve kolluk görevlilerinin bask›c› tutumu
artt›. (F tipi cezaevlerine yönelik protestolar› bast›rmak
için Valilikler, kurumlara gönderdikleri yaz›larla,
protesto eylemlerine kat›lanlar hakk›nda TCY’nin 169.
maddesi uyar›nca soruflturma aç›laca¤› uyar›s› yap›ld›.
Ankara’da y›l bafl›nda “güvenlik gerekçesiyle” gösteri
yap›lmas› yasakland›. Gösterilere müdahaleler sonucu
bir kifli öldü. Muhalif say›labilecek hemen hemen tüm
gösterilere güvenlik güçlerince müdahale edildi.
Toplant› ve gösterilerde binlerce kifli gözalt›na al›nd›
ve haklar›nda “2911 say›l› Toplant› ve Gösteri
Yürüyüflleri Yasas›na muhalefet”, “devletin manevi
flahsiyetine hakaret” ya da “yasad›fl› örgüte yard›m ve
yatakl›k” iddialar›yla davalar aç›ld›. 

Bu dönemde gündemi, fiubat ay›nda yaflanan a¤›r
ekonomik bunal›m›n ortaya ç›kard›¤› esnaf
hareketleri, yüksek güvenlikli hücre tipi cezaevlerine
karfl› yürütülen protestolar, 1 Aral›k ‹fl B›rakma
Eylemi’ne ba¤l› olarak aç›lan soruflturma ve davalar, 8
Mart Dünya Kad›nlar Günü, Newroz kutlamalar›, 1
May›s ‹flçi Bayram› gösterileri, 1 Eylül Dünya Bar›fl
Günü kapsam›nda yaflanan olaylar ve 11 Eylül sonras›
ABD’nin bafl›n› çekti¤i Afganistan’a yönelik savafla
karfl› gerçeklefltirilen gösteriler oluflturdu. Ayr›ca Emek
Platformu taraf›ndan 9 Kas›m ve 1 Aral›k 2001
tarihlerinde iki ayr› eylem düzenlendi. Yüksek
Ö¤retim Kurumu’nun kurulufl y›ldönümü olan 6
Kas›m ö¤rencilerin gösterileri ve protestolar›na sahne
oldu.

27 Temmuz günü ‹çiflleri Bakan› Rüfltü Kaz›m Yücelen
“zor kullanma ve yetki afl›m›ndan kaç›n›lmas›”
uyar›s›n› tafl›yan bir genelge yay›nlad›. “A‹HM
davalar›nda Türkiye’nin karfl› karfl›ya kald›¤› yüksek
para cezalar› ve uluslararas› alanda Türkiye’nin
itibar›n›n zedenlenmesinin önüne geçilmesi” amac›yla
yay›nlanan genelgede (bkz. ‹flkence ve Kötü Muamele
Bölümü) “Kolluk Kuvvetleri, yasal yetkilerini
kullanmalar› s›ras›nda (özellikle zor kullanma yetkisi)
‘yetki afl›m› veya gereksiz ve orant›s›z güç kullan›m›’
tart›flmalar›na yol açabilecek eylem ve
müdahalelerden mutlak suretle kaç›nmal›d›r” denildi.

Yücelen ayr›ca Diyarbak›r Milletvekili Sacit
Günbey’in soru önergesine Aral›k ay›nda verdi¤i
yan›tta toplant› ve gösterilerde “zor kullanma
anlar›nda amac›n› aflan olaylar yaflanmas› ferdi
olaylard›r” dedi. Böylece iflkencenin sistematik

olmad›¤›n›n gösterilmesi amac›yla kullan›lan
“münferit” aç›klamas› baflka alanlarda yaflanan hak
ihlallerinin aç›klanmas› için de kullan›lmaya baflland›. 

2001 y›l› içinde bir baflka önemli olay ise 1 Eylül
Dünya Bar›fl Günü nedeniyle HADEP’in Ankara’da
düzenlemeyi tasarlad›¤› mitinge izin verilememesi
oldu. Miting çal›flmalar› bütün ülkede engellendi.
Resmi rakamlara göre 877 kiflinin gözalt›na al›nd›.
HADEP,  olaylarda 1 Eylül öncesinde ve sonras›nda
binlerce kiflinin gözalt›na al›nd›¤›n› aç›klad›.
Gözalt›na al›nanlar hakk›nda çeflitli gerekçelerle
davalar aç›ld›. En önemli olay ise HADEP’in ‹stanbul
Zeytinburnu ‹lçe Örgütü’nde Zeynel Durmufl adl› parti
üyesinin polisten kaçarken apartman bofllu¤una
düflerek ölmesi oldu. Mitingin yap›lmas›na izin
verilmedi¤i gibi 1 Eylül günü Ankara’da yap›lmas›
kararlaflt›r›lan kitlesel bas›n aç›klamas› s›ras›nda da
çok say›da kifli gözalt›na al›nd›. 

Ekim ay› içinde Resmi Gazete’de yay›nlanarak
yürürlü¤e giren anayasa de¤iflikliklerinden oluflan
demokratikleflme paketinin önemli ad›mlar›ndan birini
oluflturan toplant› ve gösteri özgürlü¤ünün
geniflletilmesi yönünde iyilefltirmelerin bulunmas›na
karfl›n yasalar›n kolluk güçlerince uygulanmad›¤›
gözlemlendi. Anayasan›n 34. maddesinde yap›lan
de¤ifliklikle “Herkes, önceden izin almadan, silahs›z
ve sald›r›s›z toplant› ve gösteri yürüyüflü düzenleme
hakk›na sahiptir.” denilmesine karfl›n düzenlenen
birçok gösteriye müdahale edildi, toplant› ve
gösterilerin yap›lmas› engellendi. Engellemeler
a¤›rl›kl› olarak “ulusal güvenli¤in” tehdit alt›nda
oldu¤u gerekçesiyle gerçeklefltirildi.  Bu yasad›fl›
müdahalelerin ilk örne¤i ise 6 Kas›m günü YÖK’ün
kurulufl y›ldönümünde Ankara’da düzenlenen ö¤renci
eylemlerinde yafland›. YÖK’ü protesto eden ö¤renciler
polis fliddetine maruz kald›lar. 

Önceki y›llar›n aksine, 2001 y›l›nda 1 May›s
mitinglerinde ve Newroz kutlamalar›nda ölüm olay›
yaflanmad›. Ancak, 1 May›s ve Newroz gösterileri
s›ras›nda ve sonras›nda, pek çok kifli gözalt›na al›nd›.
Bu dönemlerde kötü muamele olaylar› yo¤unlaflt›.
Polis ve jandarmalar›n gösterileri zor kullanarak
da¤›tmas›n›n d›fl›nda, çok say›da etkinli¤e de izin
verilmedi, gösteri yürüyüflleri ve mitinglerden önce
derneklere, vak›flara, siyasi partilere ve bas›n yay›n
kurulufllar›na yönelik bask›lar da yafland›.
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9. TOPLANTI ve GÖSTER‹
ÖZGÜRLÜ⁄Ü



Toplant›, gösteri ve mitinglere karfl› gösterilen
tahammülsüzlü¤ün bir baflka örne¤ini ise Emek
Platformu’nun 1 Aral›k 2000 tarihinde düzenledi¤i ifl
b›rakma eylemi sonras›nda sendikal› kamu görevlileri
üzerindeki bask›lar›n yasal ve idari soruflturmalar
biçiminde artmas› olarak kendini gösterdi. Eylem
öncesinde eyleme kat›lacak devlet memurlar›
hakk›nda yasal ifllem yap›laca¤› yolunda
aç›klamalarda bulunuldu. Aç›klamalarla koflut olarak
eyleme kat›lan birçok memur hakk›nda adli ve idari
soruflturma aç›ld›, birço¤una çeflitli cezalar verildi. 

1 ARALIK ‹fi BIRAKMA EYLEM‹ VE ÖTEK‹ EYLEMLER

Son birkaç y›ld›r yaflanan ekonomik bunal›ma ba¤l›
olarak çal›flanlarca birçok eylem düzenlendi. 

Ola¤anüstü Hal Bölgesi’nde görev yapan çok say›da
memurun bölge d›fl›na sürülmesini protesto amac›yla
1 Mart günü Diyarbak›r’da KESK gerçeklefltirdi¤i
eylem polisler taraf›ndan engellendi. Da¤kap›
semtindeki Dalokay Meydan›’nda toplanan memurlar›
da¤›tmaya çal›flan polisler, aralar›nda KESK Genel
Baflkan› Sami Evren’in bulundu¤u çok say›da kifliyi
k›sa bir süreli¤ine gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nanlar
bas›n aç›klamas›ndan sonra serbest b›rak›ld›. 

Yeni ekonomik program› protesto amac›yla Emek
Platformu taraf›ndan 17 Mart günü Ankara, ‹stanbul
ve Diyarbak›r’da eylemler düzenledi. Platformun
Ankara Yüksel caddesinde düzenledi¤i protesto
gösterisine müdahale eden polisler 8 kifliyi döverek
yaralad›. Di¤er kentlerdeki gösteriler olays›z geçti.

1 Aral›k ‹fl B›rakma Eylemi

1 Aral›k 2000 tarihinde iflçi ve memur sendikalar› ile
kitle örgütlerinden oluflan Emek Platformu taraf›ndan
düzenlenen bir günlük ifl b›rakma eylemine
kat›ld›klar› için binlerce kamu çal›flan› hakk›nda
soruflturma aç›ld›. 

D‹SK, TÜRK-‹fi, HAK-‹fi, KESK, KAMU-SEN ve meslek
örgütlerinin oluflturdu¤u Emek Platformu, hükümet
bütçesini ve öngörülen yüzde 10’luk ücret art›r›m›
oran›n› protesto etmek amac›yla tüm yurtta 1 Aral›k
2000 tarihinde genel ifl b›rakma eylemi düzenledi.
Eyleme iliflkin olarak dönemin Devlet Bakan› Tunca
Toskay “Yasaya karfl› olan hareketler hakk›nda gere¤i
yap›l›r” dedi.

Haklar›nda soruflturma aç›lanlar hakk›nda TCY’nin
“memurlar›n topluca ifl b›rakmas›na” iliflkin 236.
maddesi uyar›nca 4 aydan 1 y›la kadar hapis cezas›
istemiyle ve “2911 say›l› toplant› ve gösteri
yürüyüflleri yasas›na muhalefet” gerekçesiyle davalar
aç›ld›.

KESK taraf›nan yap›lan aç›klamaya göre eyleme
kat›lan sendika üyeleri hakk›da eyleme kat›ld›lar›
nedeniyle toplam 9 758 adli soruflturma, 76 047 idari
soruflturma aç›ld›. KESK verilerine göre 5 kifli aç›¤a
al›nd›, 13’ ü il içinde ve 80’i il d›fl›na olmak üzere 93
kifli sürgün edildi.

E¤itim Bilim ve Kültür Emekçileri Sendikas› (E¤itim
Sen) taraf›ndan yap›lan araflt›rmaya göre de 1 Aral›k ifl
b›rakma eylemine kat›ld›klar› için 56.232 ö¤retmen
hakk›nda idari ve adli soruflturma aç›ld›. Haklar›nda
idari soruflturma aç›lan 5.431 ö¤retmene “k›nama ve
uyar›”, 1.569’una “maafl kesimi”, 133’üne “yer
de¤ifltirme” cezas› verildi. Hakk›nda adli soruflturma
aç›lan ö¤retmenlerden 139’u ceza al›rken 2.752
ö¤retmen için beraat ya da takipsizlik karar› verildi.
Halen yaklafl›k 17 bin ö¤retmen hakk›nda aç›lan
davalar da sürüyor. 

Eyleme Diyarbak›r’da kat›lan çok say›da memur
hakk›nda da soruflturma aç›ld›. Edinilen bilgiye göre,
Diyarbak›r ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü, memur,
teknisyen, hizmetli ve ö¤retmenlerden oluflan toplam
4137 kifli hakk›nda soruflturma açt›. Okul
yönetimlerinin ö¤retmen ve di¤er okul çal›flanlar›ndan
savunmalar›n› istemeye bafllad›. E¤itim-Sen Diyarbak›r
fiubesi yöneticisi Medeni Alpkaya, cezalar›n hukuka
ayk›r› oldu¤unu belirterek, Ankara 7. ‹dare
Mahkemesi’nin 21 Aral›k 1995 ve Dan›fltay 5.
Dairesi’nin 21 Aral›k 1995 tarihli kararlar› ile bu tür
soruflturmalar sonucu verilen cezalar›n iptal edildi¤ini
bildirdi. 

1 Aral›k 2001 Eylemi

Emek Platformu taraf›ndan 1 Aral›k günü tüm
Türkiye’de gösteriler düzenlenmesi ve bas›n
aç›klamalar› yap›lmas› karar› al›nd›. Eyleme Ankara
Valili¤i taraf›ndan izin verilmedi. Ankara Valili¤i,
Emek Platformu’nu oluflturan örgütlere 27 Kas›m günü
gönderdi¤i yaz›da, “2911 say›l› Toplant› ve Gösteri
Yürüyüflleri Yasas› uyar›nca K›z›lay meydan›nda
gösteri düzenlenemeyece¤ini” bildirdi. Yaz›da,
“istenirse eylem için S›hhiye Abdi ‹pekçi park›n›n ya
da Hipodromun uygun oldu¤u” belirtildi. 

Ankara’da valili¤in Güvenpark’ta bas›n aç›klamas›
yap›lmas›na izin vermemesi nedeniyle, örgütlerinin
binalar› önünde toplanan eylemcilerin K›z›lay’a
yürüyüflü polisler taraf›ndan engellendi. Valilikle
yap›lan görüflmelerden sonra bas›n aç›klamas›
Mithatpafla caddesinde yap›ld›. Ankara’da, aralar›nda
Birleflik Tafl›mac›l›k Sendikas›’n›n 9 yöneticisinin de
bulundu¤u 35 kiflinin gözalt›na al›nd›¤› bildirildi. 

1 Aral›k günü Türkiye genelinde düzenlenen mitingler
olays›z geçti. Merzifon’da sabah saatlerinde bas›n
aç›klamas›n›n yap›laca¤› Cumhuriyet meydan›na
do¤ru yürüyen gruba müdahale eden polisler E¤itim-
Sen fiube Baflkan› Mehmet Saydam, E¤itim-Sen fiube
yöneticisi Murat Özhan, EMEP yöneticisi Erhan
Aydo¤an, ÖDP yöneticisi Tu¤rul Salt›k ile Cem
Yurduseven, Nesrin Çulha ve Deniz Erime adl› kiflileri
gözalt›na ald›. 

Bitlis’te düzenlenen eylem de polisler taraf›ndan
engellendi. 

Batman, Diyarbak›r, Mardin ve Tunceli’de mitinglere
izin verilmedi¤i için bas›n aç›klamalar› yap›ld›. 
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8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

8 Mart Dünya Kad›nlar günü kutlamalar› ‹zmir,
Kocaeli, ‹stanbul, Zonguldak, Diyarbak›r, Mersin,
Ankara, Van ve Ayd›n’da olayl› geçti. Gösterileri zor
kullanarak da¤›tan polisler çok say›da kifliyi de
gözalt›na ald›. 

HADEP’li kad›nlar taraf›ndan ‹zmir Kadifekale’de
düzenlenmesi planlanan gösteriye müdahale eden
polis, aralar›nda HADEP ‹zmir ‹l Baflkan› Ali Yavuz’un
da bulundu¤u 241 HADEP’li kad›n› gözalt›na ald›.
Gözalt›na al›nanlar belediye otobüsleri ile ‹zmir
Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürüldü. 

Kocaeli’de 6 Mart günü KESK taraf›ndan
gerçeklefltirilen “Dünya Emekçi Kad›nlar Günü”
etkinli¤inde 18 kifli gözalt›na al›nd›. 7 Mart günü
gözalt›na al›nanlar›n savc›l›¤a ç›kar›lmas› s›ras›nda
Adliye önünde toplanan kitleye polis müdahale etti.
Polisler, aralar›nda Tüm Bel Sen Kocaeli fiube Baflkan›
Bedriye Y›ld›zeli, E¤itim Sen Kocaeli fiube Baflkan›
Nihat De¤er, EMEP Kocaeli ‹l Baflkan› Çetin Güzel ile
ÖDP Kocaeli ‹l Baflkan› Dursun Sevim’in de
aralar›nda bulundu¤u yaklafl›k 180 kifliyi gözalt›na
ald›. 

‹stanbul’da Kad›köy ‹skele Meydan›nda bulunan ÖDP,
S‹P, EMEP ve HADEP ilçe örgütü binalar›n› abluka
alt›na alan polis, ÖDP milletvekili aday› Can
Hasano¤lu ile S‹P milletvekili aday› Aysel ‹çil’in
aralar›nda bulundu¤u 26 kifliyi gözalt›na ald›.
Gözalt›na al›nanlar ayn› gün akflam saatlerinde serbest
b›rak›l›rken, Aysel ‹çil’in mahkemeye ç›kar›laca¤›
bildirildi. ‹stanbul fiirinevler’de HADEP’li kad›nlar
taraf›ndan düzenlenmek istenen etkinli¤e müdahale
eden polis ço¤u HADEP’li yaklafl›k 100 kad›n›
gözalt›na ald›. 

5 Mart günü Zonguldak’da etkinliklere iliflkin bildiri
da¤›tan E¤itim Sen üyeleri Aliye Uzunoval›, Yavuz
Ayd›n, Metin Özçelik, Mustafa Bac› ile ‹HD üyeleri
Necdet Özsayg› ve fiükran Sümer, SES Zonguldak
fiube Baflkan› Aliye Erdafl ve SES üyesi Nazl› Bahad›r
polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›. Gözalt›na
al›nanlar 6 Mart günü ç›kar›ld›klar› mahkeme
taraf›ndan “bildirilerde bölücülük propagandas›
yap›ld›¤›” iddias›yla tutukland›lar. 

OHAL Valili¤i, Diyarbak›r Kad›n Platformu’nun
Dalokay yeralt› çarfl›s› üzerinde yapaca¤› etkinli¤e
izin vermedi. Bunun üzerine kad›nl› erkekli binlerce
kifli Büyükflehir Belediyesi Tiyatrosu önünde topland›.
Etkinlik s›ras›nda bir gencin gözalt›na al›nmak
istenmesi, k›sa süreli gerginlik yaflanmas›na neden
oldu. Gerginlik s›ras›nda Diyarbak›r Kad›n Platformu
Sözcüsü Ayla Akat ve çok say›da kad›n hafif flekilde
yaraland›.

Mersin’de yap›lan etkinliklere polis müdahale ederek
28 kifliyi gözalt›na ald›. Ayd›n’da HADEP, EMEP,
ÖDP ve ‹nsan Haklar› Derne¤i üyeleri Sevgi Yolu’nda
toplanarak bas›n aç›klamas› yapmak istediler. Emniyet

yetkilileri bas›n aç›klamas›na izin vermezken
yürüyüfle geçen gruba da müdahale etti. Grup,
HADEP ‹l Binas› önünde bas›n aç›klamas› yaparken 3
kifli gözalt›na al›nd›.

Ankara’da “Bar›fl ‹çin Sürekli Kad›n Platformu
taraf›ndan düzenlenen eylemde, polisin bask›s› hakim
olurken, konuflmalar›n yap›ld›¤› kürsü s›k s›k polisin
müdahalesiyle karfl›laflt›. Pankart, döviz ve sloganlara
müdahale eden polis, alana giren Emekçi Kad›nlar
Birli¤i’nden kad›nlar›n kimli¤ine el koydu.

Van’da Beflyol semtinde toplanan yaklafl›k 3 bin
kad›n, bas›n aç›klamas› yapmak istedi. Polisin
aç›klamaya izin vermesi üzerine HADEP ‹l Binas›’na
do¤ru yürüyüfle geçen kad›nlara, polis müdahale etti.
Kad›nlar›n büyük ço¤unlu¤u oturma eylemi yaparken;
polis oturma eylemi yapan gruptan 7 kifliyi gözalt›na
ald›. 

Ayd›n’da ise ‹HD önünde yap›lmak istenen
aç›klamaya müdahale eden polis, 3 kifliyi gözalt›na
al›nd›.

Bal›kesir’de de düzenlenmek istenen etkinli¤e Valilik
izin vermedi.

NEWROZ KUTLAMALARI

Newroz Bayram› nedeniyle bir çok ilde kutlamalar 21
Mart’tan önce bafllad›. ‹stanbul’un Kas›mpafla
semtinde 16 Mart günü akflam saatlerinde Newroz
Bayram›’n› kutlamak için atefl yakan A. D. (11), R.
Altun (9), F. Ç. (12) ve H. ‹. (11) adl› çocuklar polisler
taraf›ndan gözalt›na al›nd›. Geceyar›s›na kadar
Kas›mpafla Polis Karakolu’nda tutulan çocuklardan
H.‹., polis arabas›nda polislerin kendilerine “Apo’yu
seviyor musunuz?” sorusu sorduklar›n› belirterek,
flunlar› söyledi: 

“Tekme tokat ve yumruklarla bizi dövdüler. Silahlar›n›
üstümüze do¤rulttular. Biz de küfretmeye bafllad›k.
Bize bak›p gülüyorlard›.” 

A.D. ise, “Arabada bizi tekme-tokat, yumruklarla
dövdüler. Bize zorla ‹stiklal Marfl›’n› okuttular.
Sesimiz k›s›ld›¤›nda bizi döverek, ‘daha çok ba¤›r›n
komiserimiz duymuyor’ diyorlard›. Bizimle alay
ediyorlard› ve terörist diyorlard›” dedi. Çocuklar›n›n
gözalt›na al›nmas› üzerine karakolun önüne giden
annelerden fiemse Altun, “Türkçe bilmedi¤imiz için
kendi aram›zda Kürtçe konufluyorduk. Polis bize
‘Karakolun önünde Kürtçe konuflmak yasakt›r. Türkçe
konuflun’ dedi. Biz de bilmedi¤imizi söyledi¤imizde
‘Niye bilmiyorsunuz, bu ülkede yafl›yorsan›z bilmek
zorundas›n›z’ dedi” diye konufltu. 

Diyarbak›r’da yap›lan kutlamalarda aralar›nda HADEP
Diyarbak›r ‹l Yöneticisi Mazlum Öncel’in de
bulundu¤u çok say›da kifli gözalt›na al›nd›. Evlere
yap›lan bask›nlarda gözalt›na al›nanlardan adlar›
ö¤renilebilenler flöyle: Bilal Becerikli, Fatih Becerikli,
Sabri Tafll›k, Murat Tafll›k, Remziye Tafll›k ve Bayram
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Tafll›k, Nuri Temel, Mehmet Aktar, Umut Tekin, Bari
Erdem ve Abdurrezak Ak›n. 

‹stanbul’un Ba¤c›lar ilçesi Göztepe mahallesinde
yap›lan kutlamalardan sonra evlere yap›lan
bask›nlarda da 30 kifli gözalt›na al›nd›.

Mersin’in çeflitli semtlerinde 18 Mart gecesi ve 19
Mart günü yap›lan kutlamalarda 14 kifli gözalt›na
al›nd›. HADEP ‹zmir ‹l Örgütü’nün Newroz Bayram›
nedeniyle haz›rlad›¤› bildiriler ‹zmir Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’n›n talimat›yla toplat›ld›. Bitlis ve
Tekirda¤’da da Newroz kutlamalar›na izin verilmedi.
EMEP Antep ‹l Örgütü taraf›ndan haz›rlanan “Newroz
Kutlu Olsun” bafll›kl› bildiri, Antep 2. Sulh Ceza
Mahkemesi taraf›ndan yasakland›. Yasaklama
karar›n›n bildiride geçen “Newroz” ve “Kawa”
sözcükleri nedeniyle verildi¤i ö¤renildi. 19 Mart günü
EMEP Antep ‹l Yönetim Kurulu üyesi Hasan Y›ld›r›m
ile EMEP üyeleri Özgül Yatar, Fatma Yatar, Eflref
Karada¤, Ayd›n Karada¤ ve Yusuf Karagün de
bildirileri da¤›t›rlarken gözalt›na al›nd›lar. Gözalt›na
al›nanlar ayn› gün serbest b›rak›ld›.

‹stanbul’daki Newroz kutlamalar›na ise polis
müdahale etti. Topkap›’da eski garajlar›n oldu¤u
bölümdeki aç›k alanda sabah saatlerinden itibaren
toplanan 2 ayr› grup, Nevruz Bayram›’n› kutlamak
amac›yla atefl yakarak halay çekmeye bafllad›. 2 ayr›
grubun birleflmesine polis izin vermeyince, gerginlik
yafland›.

Kat›l›m›n yüksek olmas› beklenen ‹stanbul’da Vali’nin
son gün yasa¤› ile geçen y›l oldu¤u gibi bu y›l da
Newroz kutlamalar› engellendi. Yasa¤a ra¤men
Topkap› baflta olmak üzere bir çok semtte kutlamalar
fiili olarak gerçeklefltirildi. 

Topkap›’da gerçeklefltirilen kutlamalarda sabah›n
erken saatlerinden itibaren kalabal›k gruplar, alana
gelmeye bafllad›. Çevrede genifl önlem alan polisler,
gruplar›n birleflmesine engel olmaya çal›flt›. Büyük
gruplar halinde atefller yak›p halay çekilirken yaklafl›k
2 bin kiflilik bir grupla polis aras›nda zaman zaman
gergin anlar yafland›. Engellemeyi oturma eylemi ile
protesto eden kitle, ard›ndan yürüyüfle geçti. E-5
Karayolu’nu bir süreli¤ine trafi¤e kapatan grup ile
polis aras›nda k›sa süren kovalamacalar yafland›. 

Beyo¤lu Dolapdere’de gruplar›n atefl yakmas› üzerine
bölgeye panzer gönderildi bir kifli gözalt›na al›nd›.
Pendik’den Topkap›’da yap›lacak olan kutlamaya
kat›lmak üzere otobüslerle hareket eden kitleye
müdahale eden polislerin 40 kifliyi gözalt›na ald›¤›
ö¤renildi. Sar›gazi’de de bir grup yolu kapatarak
eylem yapt›. Askerlerin olay yerine gelmesi üzeri
eylem sona erdi.

Yalova’da polisin izin vermedi¤i Newroz kutlamas›
polisin müdahalesi ile karfl›laflt›. Polis yaklafl›k 120
kifliyi gözalt›na ald›.

Newroz Bayram› kutlamalar› 21 Mart gecesi ve 22
Mart günü de sürdü. ‹stanbul Beyo¤lu Hac›hüsrev

mahallesinde 21 Mart gecesi toplanan 400 kadar
çocuk Taksim Meydan›’na yürümek istedi. Yürüyüfle
izin vermeyen polisler, çocuklar› da¤›tt›. Nurtepe’nin
Akdeniz caddesinde de atefl yak›lmas›na müdahale
eden polisler havaya atefl açt›. Adana’n›n Karasu
mahallesinde atefl yak›p halay çeken bir gruba
müdahale eden polisler, 7 kifliyi döverek gözalt›na
ald›. fiakirpafla mahallesindeki kutlamalara müdahale
eden polisler havaya atefl ederek toplananlar› da¤›tt›. 

Antep’in Güzelvadi mahallesinde Newroz bayram›n›
kutlayan gruptan 26 kifli gözalt›na al›nd›. 

Elaz›¤, Kars, Mardin, Tunceli, Urfa, Bingöl, Batman,
Antalya, Kayseri, Trabzon, Erzincan, fi›rnak, Giresun
ile Konya’n›n Cihanbeyli ve Ere¤li ilçelerindeki
kutlamalarda yaklafl›k 60 kifli gözalt›na al›nd›.

Van’da Newroz bayram› kutlamalar›ndan sonra
gözalt›na al›nan HADEP ‹l Kad›n Kollar› üyeleri Viyan
Abi ve Elif Talay, 25 Mart günü Van DGM taraf›ndan
tutukland›lar. Yak›nlar›, Abi ve Talay’›n gözalt›nda
iflkenceye maruz kald›klar›n›, Viyan Abi’nin iflkence
nedeniyle gözalt›ndayken iki kez hastaneye
götürüldü¤ünü söylediler. 

Newroz’dan önce gözalt›na al›nd›ktan sonra serbest
b›rak›lan HADEP Van Örgütü Gençlik Kollar› üyeleri
Nurettin K›z›ltafl ve Lokmaz Gezgin de, gözalt›nda
polisler taraf›ndan ölümle tehdit edildiklerini
bildirdiler. 

Mersin’de, Newroz bayram›ndan sonra gözalt›na
al›nan 16 kifliden Cüneyt Erdo¤an, F›rat Özkan,
HADEP Akdeniz Belde Gençlik Kollar› Baflkan›
Bayram Sabah, Sabri Orhan, Hikmet Bayhan, Lokman
Azgan, Ali Baykara, Mesut Ça¤an, Mustafa Ilgen,
Mehmet Toraman ve Salih Kaya, 28 ve 29 Mart
günleri tutukland›.

‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde “21 Mart
Newroz bayram› kutlamalar›na kat›ld›klar›”
gerekçesiyle Aral›k ay›nda okuldan at›lan ve
uzaklaflt›r›lan 29 ö¤renci, yürütmenin durdurulmas› ve
karar›n iptali istemiyle Bölge ‹dare Mahkemesi’ne
baflvurdu. 

ESNAF EYLEMLER‹

Nisan ay›nda ekonomik kriz nedeniyle Türkiye’de ilk
kez esnaflar›n kat›ld›¤› kitlesel eylemler
gerçeklefltirildi. 4 Nisan gününden bafllayarak birçok
kent ve ilçede düzenlenen gösterilere yüzbinlerce
esnaf kat›ld›. Özellikle Ankara ve Konya’da yap›lan
gösteriler olayl› geçti. Olaylarda yüzlerce kifli
yaraland›, bir çok iflyeri ve araç tahrip edildi, çok
say›da kifli de gözalt›na al›nd›. 

Polisler ile göstericiler aras›nda çat›flmaya varan
olaylarda Ankara’da gözalt›na al›nanlardan, 54 kifli
hakk›nda 9 Nisan günü “izinsiz gösteri
düzenledikleri” gerekçesiyle dava aç›ld›. San›klar,
Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ifadeleri
al›nd›ktan sonra tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest
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b›rak›ld›. 9’u 16 Nisan günü tutukland›. 146 kifli
hakk›nda “2911 Say›l› Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri
Yasas›’na muhalefet ettikleri suçlamas›yla dava aç›ld›.
Tutuklanan 9 kifli hakk›nda “2911 say›l› Toplant› ve
Gösteri Yürüyüflleri Yasas›’na muhalefet ettikleri” ve
“Görevli memura mukavemet ettikleri” iddias›yla dava
aç›ld›. Ankara Cumhuriyet Savc›l›¤›, serbest b›rak›lan
16 kiflinin tutuklanmas› istemiyle bu karara itiraz etti.
‹tiraz› görüflen Ankara 8. A¤›r Ceza Mahkemesi de, 16
kifliden 14’ü hakk›nda tutuklama karar› verdi.
Konya’da gözalt›na al›nanlardan 11’i 8 Nisan günü
“halk› tahrik, görevli polis memuruna direnmek ve
provokatörlük” iddias›yla tutukland›. 

Ankara ve Konya’da 11 Nisan günü yap›lan esnaf
gösterilerinin olayl› geçmesi üzerine Kayseri, Malatya,
Elaz›¤, Konya, Kütahya, Yozgat, Ad›yaman, Ankara,
Antalya, Marafl ve Van’da her türlü gösteri yasakland›. 

“YOLSUZLU⁄A VE YOKSULLU⁄A HAYIR”
M‹T‹NGLER‹

Emek Platformu taraf›ndan düzenlenen gösteriler 14
Nisan günü yap›ld›. “Yolsuzlu¤a ve Yoksullu¤a Hay›r”
mitingleri genellikle olays›z geçti. Antep’te ‹stasyon
meydan›nda düzenlenen mitingin sona ermesinin
ard›ndan kent merkezine do¤ru yürüyüfle geçen
kalabal›k bir grup, Seferpafla bulvar› giriflinde polisler
taraf›ndan durduruldu. Burada k›sa süreli bir çat›flma
yafland›. Olayda, çok say›da kifli gözalt›na al›nd›. 

Batman’da E¤itim-Sen fiubesi’nde bas›n aç›klamas›
yapan sendikac›lar daha sonra yürümek istediler. Polis
taraf›ndan durdurulan gruptan, Tek-G›da-‹fl Batman
fiube Baflkan› Mahmut Ekin, Petrol-‹fl Sendikas› fiube
Baflkan› Nimetullah Sözen, Petrol-‹fl Genel Sekreteri
Mehmet Ayd›n, Belediye-‹fl fiube Baflkan› Medeni
A¤›lgat ve E¤itim-Sen fiube Baflkan› Hikmet Kahraman
gözalt›na al›nd›. Polis yetkilileri, olaylarda toplam 266
kiflinin gözalt›na al›nd›¤›n› bildirdiler. 

Çorum’da ise bas›n aç›klamas› yapmak isteyen gruba
müdahale edildi. Gösteride 112 kifli gözalt›na al›nd›.
Gözalt›na al›nan 112 kifliden 103’ü savc›l›k
taraf›ndan, Emek Platformu Dönem Sözcüsü Mehmet
Patlar, Halil Özbent, Muharrem Özünel, Adnan
Tengiz, Garip Özgür, Abdullah Ayd›nl›, ‹smail
Öztorun, Nihat Filiz ve Fikret Çala¤an ise mahkeme
taraf›ndan serbest b›rak›ld›. 

1 MAYIS ‹fiÇ‹ BAYRAMI

1 May›s ‹flçi Bayram› bir çok kentte düzenlenen
mitinglerle kutland›. Ekonomik ve siyasi kriz ile F tipi
cezaevlerine ba¤l› ölüm oruçlar› ve bar›fl taleplerinin
dile getirildi¤i eylemlerde özellikle ‹stanbul, Ankara
ve ‹zmir’deki kutlamalaröne ç›kt›. Kutlamalar,
Diyarbak›r d›fl›nda olays›z geçti. Valili¤in miting izni
vermedi¤i Diyarbak›r’da bas›n aç›klamas› yapmak
isteyen bir grup, polisler taraf›ndan zor kullan›larak
da¤›t›ld›. Müdahale s›ras›nda, polislerle gruptakiler
aras›nda k›sa süreli bir çat›flma yafland›. 

1 May›s nedeniyle ö¤le saatlerinde Emek Platformu ile

HADEP’e üye bir grup, Sur Beldesi Telekom ‹l
Müdürlü¤ü önünde toplanarak kutlama yapmak istedi.
‹zinsiz oldu¤u uyar›lar›na ra¤men ‹nönü Caddesi’nde
yürüyüfle geçen gruba polis müdahele etti. Bu s›rada
baz› göstericiler gözalt›na al›nd›. 

HADEP ‹l Baflkan› Ali Ürküt ve ‹HD Genel Baflkan
Yard›mc›s› Osman Baydemir’in de aralar›nda
bulundu¤u yaklafl›k 150 kifli, bas›n aç›klamas› yapmak
istedi. Grubu da¤›lmalar› konusunda uyaran polis,
slogan atarak yürüyüfle geçen gruba müdahale etti.
Ç›kan olaylar sonucu baz› göstericiler gözalt›na al›nd›.
HADEP Diyarbak›r ‹l Baflkanl›¤› 11 il yöneticisinin
gözalt›na al›nd›¤›n› aç›kland›. HADEP’ten yap›lan
aç›klamada Merkez ‹lçe Baflkan› fierif Camc› ile parti
üyeleri Metin Tekdemir, Emin Ok ve Celal Akflit’in
yaraland›¤› belirtildi.

Da¤kap› alan›nda toplanan çok say›da kifliye polisin
müdahalesi sonucu HADEP yöneticilerinin de
aralar›nda bulundu¤u 4 kifli a¤›r yaraland›, 11 kifli ise
gözalt›na al›nd›. HADEP Ba¤lar Merkez ilçe Baflkan›
fierif Camc›’n›n aralar›nda bulundu¤u 4 kifli a¤›r
yaralanarak Diyarbak›r Devlet Hastahanesi’nde tedavi
alt›na al›nd›. Bu arada Da¤kap› dörtyolunda bir araya
gelen 300 kifliye ikinci kez polis müdahale etti. Olay
yerinde bulunan HADEP Diyarbak›r il Baflkan
Yard›mc›s› Musa Fariso¤ullar› ile birlikte 11 kifli
gözalt›na al›nd›.

‹stanbul’da düzenlenen ve aralar›nda sendika ve siyasi
parti yöneticilerinin de bulundu¤u yaklafl›k 40 bin
kiflinin kat›ld›¤› 1 May›s mitingi olays›z geçti. Taksim
Meydan›’nda korsan gösteri yapmak isteyen 6 kifliye
ise polis müdahale etti. fiiflli Abidei Hürriyet
Meydan›’nda ve Ankara’da düzenlenen mitingler ise
olays›z geçti. 

1 EYLÜL DÜNYA BARIfi GÜNÜ ETKINLIKLERI

HADEP’in Ankara’da düzenlemeyi planlad›¤› “1 Eylül
Dünya Bar›fl Günü” mitinginden haftalar önce
bafllayan haz›rl›klar süresince çeflitli illerde HADEP’e
bask›lar uyguland› ve HADEP’in verdi¤i bilgelere göre
say›s› binleri bulan kifli gözalt›na al›nd›. A¤ustos ay›
ortalar›ndan itibaren birçok ilde düzenlenecek
mitingle ilgili çal›flmalar engellenmeye çal›fl›ld›.
Çal›flmlar›n tamamlanamams› için birçok HADEP
yöneticisi ve üyesi k›sa sürelerle ve birçok kere
gözalt›na al›n›p serbest b›rak›ld›. 

HADEP Bingöl ‹l Örgütü binas›na 17 A¤ustos günü
düzenlenen bask›nda, ‹l Örgütü yöneticileri Yaflar
Yurtsever, Mehmet Bo¤akan, Mehmet Bulut, Mehmet
Çiçek, Saadet Gündo¤du, Merkez ‹lçe Örgütü
yöneticileri Ali Koç, Hikmet Arat, Orhan Armutçu ve
Halis Seçer gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar 24
saat sonra serbest b›rak›ld›.

Diyarbak›r’›n Bismil ilçesinde de HADEP’in 1 Eylül
Dünya Bar›fl Günü çal›flmalar›n› yürüten Mehmet
Karaca, Hüseyin Kolay, Mehmet Günefl ve fiükrü
Erdem adl› kifliler 18 A¤ustos günü gözalt›na al›nd›.
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Hazro ilçesinde ise HADEP ‹lçe Baflkan› Hamit Ergin
ve ‹lçe Örgütü Sayman› Tahsin Kaçan 19 A¤ustos
günü gözalt›na al›nd›. 

HADEP Bingöl ‹l Örgütü, 20 A¤ustos günü, 1 Eylül
Dünya Bar›fl Günü mitingi için haz›rlanan
davetiyelerin bulunduruldu¤u gerekçesiyle bas›ld›.
Bask›nda, Yaflar Yurtsever, Ali Koç, Mehmet Bo¤akan,
Mehmet Bulut, Mehmet Çiçek, Saadet Gündo¤du,
Hikmet Arat, Orhan Pamukçu ve Halis Seçer
gözalt›na al›nd›. 24 saat gözalt›nda tutulan
HADEP’lilerin kaba muameleye maruz kald›klar›
bildirildi. HADEP’liler, savc›l›kta ifadeleri al›nd›ktan
sonra serbest b›rak›ld›. 

19 A¤ustos günü Batman’›n Petrolkent mahallesinde,
HADEP Genel Sekreter Yard›mc›s› Sevahir Bay›nd›r,
Batman ‹l Baflkan› Murat Ceylan ve il yöneticilerinin
de kat›ld›¤› toplant›, özel tim görevlileri ve polisler
taraf›ndan bas›ld›. Bask›nda gözalt›na al›nan olmad›.
Batman’da, HADEP taraf›ndan 1 Eylül Dünya Bar›fl
Günü nedeniyle Ankara’da düzenlenecek mitingin
çal›flmalar›n› yürüten Sultan Acar, Muteber Y›lmaz,
Nurettin Kaya ve Abdulkerim Aslan adl› kifliler 20
A¤ustos günü gözalt›na al›nd›. HADEP’liler, ifadeleri
al›nd›ktan sonra serbest b›rak›ld›. 

HADEP Adana ‹l Örgütü yöneticilerinden Hüsnü
Ad›belli, 21 A¤ustos günü 1 Eylül Bar›fl Mitingi’nin
davetiyelerini da¤›t›rken gözalt›na al›nd›. Ad›belli’nin
akflam saatlerinde serbest b›rak›ld›¤› ö¤renildi.

Mitingin haz›rl›klar›n› sürdüren HADEP Ardahan ‹l
Baflkan› Metin Sanin ve Merkez ‹lçe Baflkan› Kemal
Özer, 22 A¤ustos günü gözalt›na al›nd›. 

Mitingin çal›flmalar›n› yürüten HADEP Adana ‹l
Baflkan› Fatih fianl›, ‹l Sekreteri Ahmet Y›ld›z, Seyhan
‹lçe Baflkan› Ahmet Gül, ‹lçe Sekreteri Kadri Ya¤mur,
Yüre¤ir ‹lçe Baflkan› Zeki Sekin, ‹lçe Sekreteri Ferit
Tatl› ve Küçükdikili Belde Sekreteri Cabbar Dere, 22
A¤ustos günü gözalt›na al›nd›. Ayn› gece serbest
b›rak›lan HADEP yöneticileri, 23 A¤ustos günü
savc›l›¤a götürülmek üzere yeniden gözalt›na
al›nd›lar. HADEP yöneticileri daha sonra serbest
b›rak›ld›. 

Hatay’›n ‹skenderun, Erzin, Dörtyol ilçeleri ile Payas
beldesinde HADEP örgütlerine 24 A¤ustos günü
düzenlenen bask›nlarda, ‹skenderun ‹lçe Baflkan›
‹brahim Polattafl, ‹l yöneticisi Yusuf Altafl, Erzin ‹lçe
Baflkan› Hüseyin Kur, Dörtyol ‹lçe Baflkan› Mahmut
Yörük gözalt›na al›nd›. 

Batman’›n Befliri ilçesinde HADEP binas› 25 A¤ustos
günü polisler taraf›ndan bas›ld›. Bask›nda, ‹lçe
Baflkan› Dervifl Bulut ile ilçe örgütü üyeleri Cevdet
Özkök, ‹zettin Kaya ve Mahsun To¤rap gözalt›na
al›nd›. 

Befliri’ye ba¤l› ‹kiköprü beldesinde HADEP Belde
Baflkan› Zeki Kanafl ve HADEP yöneticisi Sabri Aksoy
26 A¤ustos günü gözalt›na al›nd›. Kanafl ve Aksoy bir
süre sonra serbest b›rak›ld›. 

1 Eylül Dünya Bar›fl Günü çal›flmalar› kapsam›nda
Diyarbak›r’da ev ziyaretleri yapan HADEP üyeleri
Edip Polat, Salih Tekin, Gülay Tekin, Halise Batki, A.
Rezzak Ak›n, Seher Y›ld›r›m, ‹rfan Özen, Muazzez
Leygara ve adlar› ö¤renilemeyen iki kifli 27 A¤ustos
gecesi gözalt›na al›nd›. 

HADEP Urfa ‹l Örgütü ve Yedinci Gündem
gazetesinin Urfa bürosuna, 28 A¤ustos günü
düzenlenen bask›nda Yedinci Gündem Urfa
Temsilcisi Ramazan Pekgöz, HADEP ‹l Baflkan› Musa
Fariso¤ullar›, Merkez ‹lçe Baflkan› Mehmet Ural,
Kad›n Kollar› Sekreteri Ayfle Demir, ‹l Örgütü
yöneticisi Bozan K›rgözo¤lu, Gülsüm Yazar, Selime
Peynir ve ad› ö¤renilemeyen bir kifli gözalt›na al›nd›.
29 A¤ustos günü savc›l›¤a ç›kar›lan Ramazan Pekgöz,
HADEP Urfa ‹l Baflkan› Musa Fariso¤ullar›, Merkez
‹lçe Baflkan› Mehmet Ural ve di¤er 5 kifli, ifadeleri
al›nmadan serbest b›rak›ld›

30 A¤ustos günü HADEP’in Bitlis il örgütü, Güroymak
ve Tatvan ilçe binalar› polisler taraf›ndan bas›ld›.
Bask›nlarda yaklafl›k bir saat arama yapan polisler,
Antep Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan yasaklanan
“Bar›fla Ça¤r›” bildirilerine el koydu. Polis ayr›ca
izinsiz olarak davetiye da¤›tt›klar› gerekçesiyle
HADEP Bitlis ‹l Baflkan› M. Nezir Karabafl, HADEP
üye ve yöneticileri Serten Baflbo¤a, Önder Okuyucu,
Abdülmenaf Akkurt, Hüseyin Akay, Hüsamettin
Akdeniz, Çetin Y›lmaz, Rahmetullah Tekin, Kemal
K›l›çk›ran, Sabahattin Çapkan, Nizamettin Y›ld›r›m,
Suat Dindar, Mehdi Oral, Suat Alt›n ile Cahit K›l›ç’›
gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nanlar ifadeleri al›nd›ktan
sonra serbest b›rak›ld›.

Ankara Valili¤i de mitinge izin vermedi. Valili¤in ret
gerekçesinde, “30 A¤ustos Zafer Bayram› nedeniyle
Hipodrom alan›na yerleflecek olan askeri birliklerin
teçhizat ve malzemelerini 1 Eylül gününe kadar
toparlamas›n›n güç oldu¤unu” ileri sürüldü.

Karar›n ard›ndan HADEP yürütmeyi durdurma istemli
dava açt›. Davaya bakan Ankara 4. ‹dare Mahkemesi,
yürütmeyi durdurma istemini reddetti. Savunmada
Ankara Valili¤i’nin mitinge izin vermeme gerekçesine
de¤inilmezken düzenlenecek mitingin “PKK ile
ba¤lant›l›” oldu¤u sav›na yer verildi. Buna ek olarak
“kamuoyunda huzursuzluk, tedirginlik ve infial
yaratama ihtimali bulunan kutlamalar”›n valiliklerin
yasaklama yetkisi alt›nda oldu¤una de¤inildi. 

Yasaklama karar›n›n ard›ndan HADEP toplu bas›n
aç›klamas› yapma karar› ald›. Bunun üzerine bas›n
aç›klamas›na kat›lmak için çeflitli kentlerden yola
ç›kanlar engellendi. Polislerin müdahale etti¤i
gösteriler s›ras›nda bir kifli öldü, yüzlerce kifli
yaraland›. 

31 A¤ustos gecesi saat 23.00 s›ralar›nda Ankara’ya
yola ç›kmak üzere ‹stanbul Zeytinburnu, Ba¤c›lar,
Küçükçekmece ve Kartal’da toplanan kitle polisler
taraf›ndan zor kullan›larak da¤›t›ld›. Bu s›rada polisten
kaçarak Veliefendi mahallesindeki HADEP
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Zeytinburnu ilçe örgütüne giren Zeynel Durmufl ve
Yaflar Özdurak adl› gençler, karanl›k nedeniyle
göremedikleri havaland›rma bofllu¤una düfltüler.
Gençlerden Durmufl (20) olay yerinde öldü, Yaflar
Özdurak (19) ise yaraland›. Olayda, yaklafl›k 200 kifli
gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlardan, HADEP
Zeytinburnu ‹lçe Baflkan› Zülfü Yasan, 2 Eylül günü
tutukland›. Gözalt›na al›nan HADEP’lilerden Zülfü
Yasan ve 36 kifli hakk›nda aç›lan davaya da 26 Eylül
günü Zeytinburnu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
baflland›. Duruflmada, Zülfü Yasan tahliye edildi.
Duruflma di¤er san›klar›n ifadesinin al›nmas› için
ertelendi. Dava halen sürüyor.

1 Eylül Dünya Bar›fl Günü’nde Ankara’ya gitmek
isterken ‹stanbul Fatih ve Zeytinburnu’nda yaflanan
olaylarda gözalt›na al›nan 195 kifliden, HADEP
Sultanbeyli ‹lçe Baflkan› Kudbettin Üflenç, Ümraniye
‹lçe Baflkan› Yusuf Filizer, Üsküdar ‹lçe Baflkan› Bilal
Algünerhan ve ‹stanbul ‹l Yönetim Kurulu üyesi ‹rfan
Çal›fl 4 Eylül günü tutukland›.

Olaylardan sonra HADEP yönetici ve üyesi 53 kifli
hakk›nda “izinsiz gösteri düzenledikleri” iddias›yla
aç›lan dava, 11 Ekim günü Zeytinburnu 1. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde bafllad›. Duruflmada, tutuklu
yarg›lanan HADEP Sultanbeyli ‹lçe Baflkan› Kudbettin
Üflenç, Ümraniye ‹lçe Baflkan› Yusuf Filizer, Üsküdar
‹lçe Baflkan› Bilal Algünerhan ve ‹stanbul ‹l Yönetim
Kurulu üyesi ‹rfan Çal›fl tahliye edildi. Duruflma 5
fiubat 2002 tarihine ertelendi. 

Zeynel Durmufl’un ölümü nedeniyle 1 Eylül günü
Topkap›’da toplanan HADEP’lilere müdahale eden
polisler, grubu göz yaflart›c› bomba kullanarak da¤›tt›.
Polislerin havaya atefl açt›¤› olayda yüzlerce kifli
gözalt›na al›nd›. 2 Eylül günü Zeynel Durmufl’›n
cenaze töreni için ilçe örgütü önünde toplanan
HADEP’liler de zor kullan›larak da¤›t›ld›. Polislerin
bas›nçl› su s›karak ve gaz bombas› atarak müdahale
etti¤i törende, aralar›nda HADEP ‹l Baflkan› Do¤an
Erbafl, il örgütü yöneticileri Esra Çiftçi, Ali Uçan, Ali
Ekber U¤uz, Evrim Y›lmaz, Aziz Tunç, Sema Polat,
Sunullah Altan, Sebahattin Hall›’n›n da bulundu¤u
çok say›da kifli gözalt›na al›nd›. Polislerin olayla ilgisi
olmayan insanlar›n bulundu¤u sokak aralar›na da gaz
bombas› att›¤› bildirildi. HADEP örgütü önüne
getirilmesine izin verilmeyen Zeynel Durmufl’›n
cenazesi, Nusaybin’e gönderildi. 

Diyarbak›r’da ise 31 A¤ustos günü sabah erken
saatlerde Ankara’ya gitmek amac›yla flehirleraras›
otobüs firmalar›n›n bulundu¤u Kantar kavfla¤›nda
toplanan binlerce kifliye polis müdahale etti. Polislerin
sürekli havaya atefl açt›¤› olayda, 8’i polis çok say›da
kifli yaraland›, 100’den fazla kifli de gözalt›na al›nd›.
HADEP’lileri tafl›yacak araçlar›n hareket etmesine de
izin verilmedi. Diyarbak›r Emniyet Müdürlü¤ü’nden
yap›lan aç›klamada, olaylarda 14’ü polis, 25 kiflinin
yaraland›¤›, 28 kiflinin de gözalt›na al›nd›¤› bildirildi. 

Batman’dan Ankara’ya gitmek isteyen kiflileri tafl›yan

araçlar da Diyarbak›r-Batman il s›n›r›nda durduruldu.
Burada ç›kan olaylarda da baz› kifliler yaraland›,
aralar›nda HADEP Batman ‹l Baflkan› Murat Ceylan’›n
da bulundu¤u en az 150 kifli gözalt›na al›nd›.
Diyarbak›r ve Batman’da gözalt›na al›nanlar›n 104’ü,
2 Eylül günü serbest b›rak›ld›. 

Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerindeki hemen
her il ve ilçede insanlar›n Ankara’ya gitmesi
engellendi. 1 Eylül günü de insanlar›n Ankara’ya
ulaflmas›n› engellemek için tüm yollar› tutan polisler,
K›z›lay meydan›, Abdi ‹pekçi park› ve Hipodrom’da
yo¤un güvenlik önlemleri ald›. Çeflitli kentlerden
gelen otobüsler Ankara girifllerinde durduruldu ve geri
gönderildi. Yollarda, flehirleraras› otobüs terminalinde,
tren gar›nda ve çeflitli yerlerde yap›lan kontrollerde
yüzlerce kifli gözalt›na al›nd›. Alt›nda¤’da toplanan
gruba müdahale eden polisler 50 kadar kifliyi
gözalt›na ald›. Bu arada HADEP, ö¤le saatlerinde
Abdi ‹pekçi park›nda yapmay› planlad›¤› bas›n
aç›klamas›n› iptal etti. Resmi aç›klamaya göre, ülke
çap›nda 877 kifli gözalt›na al›nd›.

HADEP’ten yap›lan aç›klamaya göre sadece
Ankara’da bas›n aç›klamas›na kat›lmak isteyen 700
kifli gözalt›na al›nd›. ‹stanbul’da ise HADEP üyesi
yaklafl›k 2 bin kiflilik grup, ö¤le saatlerinde ‹stanbul
Topkap›’daki bofl alanda topland›. Topkap› surlar›na
ç›kan eylemcilerden 50’si gözalt›na al›nd›.
Göstericiler ile polisler aras›nda ç›kan gerilim üzerine
polis göz yaflart›c› bomba kulland›. 

Olaylar nedeniyle Batman’da 70, Mersin ve Yalova’da
4, Gaziantep’te 10 kifli gözalt›na al›nd›. Adana’da da
polis 100 kiflilik bir gruba müdahale etti. Polisin
panzer ve copla müdahale etti¤i ve olaylar s›ras›nda
Bahri Nikar (19) adl› gencin kolunun k›r›ld›¤›
bildirildi. Batman’da ç›kan olaylarda ise 20 kiflinin
yaraland›¤› ö¤renildi. 

1 Eylül günü Diyarbak›r Da¤kap›’da düzenlenen bas›n
aç›klamas›na polis müdahale etti. Söz konusu bölgeye
kimseyi sokmayan polis, bölgede aralar›nda 14
HADEP yöneticisi ve sendika baflkanlar›n›n da
bulundu¤u yüzlerce kifliyi gözalt›na ald›. Ofis ve
Vilayet çevresinde bulunan çay bahçelerinde arama
yapan polis, burada da çok say›da kifliyi gözalt›na
ald›. 

‹HD Diyarbak›r fiube Baflkan› Osman Baydemir,
Diyarbak›r Demokrasi Platfomu Dönem Sözcüsü Ali
Öncü ise ayn› saatlerde ‹çiflleri Bakanl›¤›’na
Diyarbak›r Demokrasi Platformu ad›na k›nama telgraf›
gönderdi. 

1 Eylül Dünya Bar›fl Günü etkinlikleri çerçevesinde
Ankara’ya gitmek için Diyarbak›r’›n Kantar mevkiinde
toplanan kalabal›k bir gruba polislerin müdahalesi
sonucu çok say›da kifli gözalt›na al›nd›. Gözalt›na
al›nanlardan Bar›fl Analar› ‹nisiyatifi üyesi Emine
Özbek ve HADEP ‹l Yöneticileri Zeynel Ba¤›r ve
Zübeyde Zümrüt, Kayap›nar Belde Baflkan› Mehmet
Ak›n, Merkez ‹lçe Yöneticisi Veysel Dall› ve ad›
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ö¤renilemeyen 1 kifli, 5 Eylül günü Diyarbak›r DGM
taraf›ndan tutukland›. 59 kifli ise serbest b›rak›ld›.
DGM Savc›l›¤›’n›n bafllatt›¤› soruflturma ise
tamamland› ve Ekim ay›nda Savc›l›k toplam 60 kifli
hakk›nda “yasad›fl› örgüt üyeli¤i” ve “yasad›fl› örgüte
yard›m ve yatakl›k” iddialar› ile iki ayr› dava açt›. 23
Kas›m günü devam edilen iki davan›n birlefltirilmesine
karar verildi. Sinan Ayd›n, Medeni Kaya, fiemsihan
Erol, Emine Üzbek, Nesrin Balta ve Abdulkadir
Çimen’in tahliye edildi. Davada, tutuklu san›klar
HADEP Kayap›nar Belde Baflkan› Mehmet Ak›n,
Mehmet Veysel Dall› ve fieyhmus Acun’un TCY’nin
168., di¤er san›klar›n TCY’nin 169. maddesi uyar›nca
hapis cezas›na mahkum edilmesi isteniyor.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, aralar›nda HADEP ‹lçe
Baflkan› Hüsamettin Akdeniz’in de bulundu¤u 11
HADEP yöneticisi, “1 Eylül Dünya Bar›fl Günü
nedeniyle izinsiz yard›m toplamak istedikleri”
gerekçesiyle 30 A¤ustos günü gözalt›na al›nd›.
Gözalt›na al›nanlardan Akdeniz, HADEP ‹lçe Yönetim
Kurulu üyeleri Çetin Y›lmaz, Kemal K›l›çk›ran,
Rahmetullah Tekin, Sabahattin Özel ve Mehdi O¤urel,
“Yard›m Toplama Kanunu’na muhalefet” iddias›yla 3
Eylül günü tutukland›. Befl HADEP’li ise serbest
b›rak›ld›. HADEP Parti Meclisi üyesi Abdurrahman
Do¤ar ise 5 Eylül günü tutukland›. Tatvan ‹lçe Örgütü
yöneticileri Ramazan Genç ve Selahattin Akgün ise
savc›l›k taraf›ndan serbest b›rak›ld›. 

Kars’ta 3 Eylül gecesi düzenlenen gösteride 23 kifli
gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlardan adlar›
ö¤renilenler flunlar: Burhan Bülüm, Ersin Ürper, Serhat
Bayrambey, Turan Bayrambey, Tamer Nebio¤lu, Yasin
Topkaya, Seyithan Boçnak, Yaflar Ertafl, Memet Emin
Y›ld›z, Abdulcebbar Y›ld›z, Murat Bulgan, Ahmet
Mo¤oltay, Taylant Gültekin, Yunus Günefl, Mahmut
Boçku, Musa Ateflo¤lu, Kurban Günefl, Cengiz Y›ld›z,
Ferhat Eyan, Kadir Mo¤oltay. Gözalt›na al›nanlardan
HADEP ‹l Gençlik Kollar› Baflkan› Burhan Bülüm ve
Ersin Ürper, Serhat Bayrambey ve Turan Bayrambey,
4 Eylül günü tutukland›. Gözalt›na al›nan öteki kifliler
24 saat gözalt›nda tutulduktan sonra savc›l›¤a
ç›kar›larak serbest b›rak›ld›. Tutuklananlar ise bir hafta
sonra itiraz üzerine b›rak›ld›. 23 kifli hakk›nda
“toplant› ve gösteri yasas›na muhalefet ve yasad›fl›
örgüt lehine slogan atma” iddias›yla dava aç›ld›. 

HADEP Tunceli Gençlik Kollar› taraf›ndan olaylar›
k›namak amac›yla 7 Eylül günü düzenlenen bas›n
aç›klamas›na polisler müdahale etti. ‹l Örgütü binas›
önünde toplanan HADEP’lileri coplayarak da¤›tan
polisler, HADEP Tunceli ‹l Baflkan› Alican Ünlü,
Yönetim Kurulu üyesi H›d›r Aytaç, Merkez ‹lçe
Baflkan› ‹smail Kasun, ‹lçe Sayman› Ali Uluer, ‹l
Gençlik Kolu Baflkan› Erdo¤an Sürgeç, fiahin Baba,
‹brahim Halil Atefl, Meral Sürgeç, Eylem Sürgeç,
Cemal Sürgeç, Zarife Taçy›ld›z, U¤urhan Çetinkaya,
Hüseyin Tonç, Özgür Atefl, Fadime Önlü, Bar›fl Aktan,
Zeynel Demir, ‹brahim Umay, Mehmet Kayar,
Hüseyin Bak›ray ve Zeki Polat’› gözalt›na ald›.

Gözalt›na al›nanlar savc›l›¤a ç›kar›larak ifadeleri
al›nd›ktan sonra ayn› gün serbest b›rak›ld›. 

Zeynel Durmufl’u anmak için 7 Eylül günü Van’da
düzenlenen gösteriye de polisler müdahale etti.
Gösterinin düzenlendi¤i yere giden polis panzeri,
Abdulvahap Turgut (18) adl› gence çarpt›. 

9 Eylül günü ‹stanbul Eminönü’nde HADEP ‹l Gençlik
Kollar›’n›n bas›n aç›klamas› s›ras›nda Hakan Yener,
Melih Coflan, Ömer Kalayc›, fiefket Aslan, M. Ali
Y›lmaz, Yüksel Gözde, Fahrettin Tuncer, Mecit Çelik,
Yusuf Erez, Rahmi Basut, Memduh Çal›flan, Murat
Yaz›tekiner, Ercan Bilgili, Halil Sal›k, Sunullah Altan,
F›rat Karakoç, Ercan fiimflek, ‹sak Aybergüler ve
Y›lmaz Enöl dövülerek gözalt›na al›nd›. Gözalt›na
al›nanlardan Halil Sal›k’›n bir gece gözalt›nda
tutuldu¤u, geri kalanlar›n ayn› gün serbest
b›rak›ld›klar› ö¤renildi. 

1 Eylül Dünya Bar›fl Günü nedeniyle HADEP Van ‹l
Örgütü önünde yap›lan bas›n aç›klamas›ndan sonra
tutuklanan Ümran Altun, Merkez ‹lçe Örgütü
yöneticisi Erhan Y›ld›z, ‹l Örgütü yöneticisi Bazi Aslan
ve Belediye Meclis Üyesi Cihat Kara, 14 Kas›m günü
Van DGM’de yap›lan duruflmada tahliye edildi.

Ö⁄RENC‹ EYLEMLER‹

Yüksek Ö¤retim Kurumu Protestolar›

9 Ekim günü Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi’nin aç›l›fl
töreni s›ras›nda, YÖK’ü protesto gösterisi düzenleyen
70 kadar ö¤renci gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nan
ö¤renciler daha sonra serbest b›rak›ld›. Haklar›nda
disiplin soruflturmas› aç›lan ö¤rencilerden Gülflen
Bar›fll›, Suzan K›s›kyol, Melek Durgun, Yusuf Tayhan,
Meral Do¤an, Gülay Trak, Gülfidan Güç, Üniversite
Disiplin Kurulu taraf›ndan 2002 y›l› bafl›nda 6 ay
süreyle okuldan uzaklaflt›r›ld›.

YÖK’ün kuruluflunun 20. y›ldönümü nedeniyle 6
Kas›m günü birçok kentte YÖK ve uygulamalar›
protesto edildi. 

‹stanbul’da EMEP ve HADEP gençlik kollar› ile Özgür
Gençlik ve Sosyalist Eylem Gençli¤i taraf›ndan 4
Kas›m günü düzenlenmesi planlanan “YÖK’ü
Protesto” mitingi ‹stanbul Valili¤i taraf›ndan
“güvenli¤in sa¤lanamayaca¤›” gerekçesiyle
yasakland›. 

6 Kas›m günü sabah saatlerinde ‹stanbul Üniversitesi
Beyaz›t Kampüsü önünde toplanan bir grup ö¤renci,
‹stanbul Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Nur
Serter’in emniyet görevlileriyle görüflmesinden sonra
bas›n aç›klamas› yapt›. Bu grubun bas›n aç›klamas›n›
tamamlamas›n›n ard›ndan Beyaz›t otobüs duraklar›
önünde toplanan yaklafl›k 500 ö¤renci üniversiteye
do¤ru yürümeye bafllad›. Üniversite önünde
toplanmak isteyen gruba müdahale eden polisler,
ö¤rencileri biber gaz› ve gaz bombas› kullanarak
da¤›tmaya çal›flt›. Polisler, çok say›da ö¤renciyi
döverek gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nan ö¤renciler
ayn› gün serbest b›rak›ld›. 
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Ankara’da ise sabah saatlerinden itibaren “eyleme
kat›laca¤›ndan kuflkulan›lan” çok say›da genç
gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar aras›nda ö¤renci
olmayanlar›n da bulundu¤u bildirildi. Saat 12.30
s›ralar›nda Ziya Gökalp caddesi üzerinden K›z›lay’a
ulaflmak isteyen ö¤renciler polislerin engellemesi
üzerine Sakarya caddesinde topland›. Bas›n
aç›klamas›ndan sonra ö¤renci temsilcileri, sabah
saatlerinde gözalt›na al›nan arkadafllar› serbest
b›rak›lmad›kça alandan ayr›lmayacaklar›n› bildirdiler.
Polis yetkilileri de eylemin bitirilmesi halinde
ö¤rencilerin serbest b›rak›laca¤›n› söylediler. Bunun
üzerine ö¤renciler gruplar halinde Kurtulufl’a do¤ru
yürüyüfle geçti. Bu s›rada sabah saatlerinde gözalt›na
al›nan ö¤renciler bir otobüsle Ziya Gökalp caddesine
getirilerek serbest b›rak›ld›. Ö¤rencilerin b›rak›lmas›
s›ras›nda polisle ö¤renciler aras›nda k›sa süreli bir
arbede yafland›.

Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur E¤itim
Fakültesi Dekanl›¤› da 5 Kas›m günü YÖK’ü protesto
eylemine kat›lan 34 ö¤renci hakk›nda disiplin
soruflturmas› açt›. 

SAVAfi KARfiITI GÖSTER‹LER

11 Eylül’de Amerika Birleflik Devletleri’nin New York
kentinde gerçekleflen sald›r›lar›n ard›ndan ABD’nin
NATO üyesi ülkelerin de deste¤i ile Afganistan’a
sald›rmas›yla bafllayan savafl sürecini k›namak
amac›yla birçok ülkede oldu¤u gibi Türkiye’de de
gösteriler düzenlendi. Gösterilerin ana izle¤ini savafla
ayr›lacak bütçenin baflka alanlara kayd›r›lmas›
olufltururken Afganistan yaflanan olaylar da k›nand›. 

Afganistan’da tutuklanan ‹ngiliz gazeteci Yvonne
Ridley’in serbest b›rak›lmas› için Taleban lideri Molla
Ömer’e ‹stanbul Galatasaray postanesinden mektup
gönderen ve bas›n aç›klamas› yapmak isteyen ‹HD
‹stanbul fiube yöneticileri gözalt›na al›nd›. Mektuplar›
postaya verdikten sonra bas›n aç›klamas› yapmalar›
engellenen ‹HD ‹stanbul fiube Baflkan› Eren Keskin,
flube yöneticileri Gülseren Yoleri, K›vanç Sert, Oya
Ataman, Leman Yurtsever, Zahide Honca, Ümit Efe ve
Zöhre Y›lmaz bir süre sonra serbest b›rak›ld›. 

‹HD ‹stanbul fiubesi’nin bafllatt›¤› “Savafla Hay›r” imza
kampanyas› ise polisler taraf›ndan engellendi. 6 Ekim
günü ‹stiklal caddesinde imza toplayan ‹HD ‹stanbul
fiube Baflkan› Eren Keskin ile dernek üyelerini
durduran polisler, “kampanyan›n yasad›fl› oldu¤u”
gerekçesiyle grubu da¤›tt›. Ayn› gün Kartal’da
sendikalar, siyasi partiler ve kitle örgütleri taraf›ndan
düzenlenen bas›n aç›klamas›na da polis müdahale
etti. Yaklafl›k 200 kiflilik grubu zor kullanarak da¤›tan
polisler aralar›nda At›l›m gazetesi muhabiri Nuran
Do¤an ve Evrensel gazetesi muhabiri Hacer Yüksel’in
de bulundu¤u 6 kifliyi gözalt›na ald›. Gazeteciler k›sa
bir süre sonra serbest b›rak›ld›. Gözalt›na al›nanlardan
Baflar Bölük’ün polisler taraf›ndan dövüldü¤ü
bildirildi. 

EMEP Diyarbak›r ‹l Örgütü’nün “Savafla Hay›r”
kampanyas› çerçevesinde imza toplamak için çeflitli
semtlerde masa kurmas› Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i
taraf›ndan yasakland›. Yasaklama karar›n›n
Ola¤anüstü Hal Yasas›’n›n 11. maddesi uyar›nca
verildi¤i ö¤renildi. 

7 Ekim günü ‹stanbul Beyo¤lu’nda ÖDP ‹stanbul ‹l
Örgütü binas› önünde 16 kad›n örgütü taraf›ndan
düzenlenen savafl karfl›t› gösteriye müdahale eden
polisler yaklafl›k 30 kifliyi gözalt›na ald›. Polisler,
görüntü almaya çal›flan gazetecileri de tartaklad›. 

8 Ekim günü ‹stanbul Beyaz›t Camii önünde gösteri
düzenleyen yaklafl›k 400 kiflilik gruba müdahale eden
polisler ise 10 kifliyi gözalt›na ald›. 

Büro Emekçileri Sendikas› (BES) üyesi iflçilerin 10
Ekim günü Ankara Ulus meydan›nda yapmay›
planlad›¤› savafl karfl›t› gösteri, polisler taraf›ndan
engellendi. Polislerin Ulus meydan›na girifl ve ç›k›fllar›
denetim alt›na almas› nedeniyle meydana aç›lan bir
sokakta bas›n aç›klamas› yap›ld›. 

EMEP Merzifon ve Ni¤de örgütleri taraf›ndan
haz›rlanan “Savafl k›flk›rt›c›l›¤›na, krizlere, iflsizli¤e,
yoksullu¤a ve açl›¤a hay›r” bafll›kl› bildirilerin
da¤›t›lmas› da yasakland›. 

Antep’te EMEP ve HADEP taraf›ndan düzenlenmesi
planlanan “savafl ve savafl›n dünya üzerindeki etkileri”
konulu panel yasakland›. 

12 Ekim günü ‹stanbul Beyaz›t Camii çevresinde
önlem alan polisler, kuflkulu görülen 57 kifliyi
gözalt›na ald›. Cuma namaz›ndan ç›kan kalabal›k bir
grubun düzenledi¤i gösteriye de gaz bombas› atarak
müdahale eden polisler 22 kifliyi gözalt›na ald›.
Gözalt›na al›nan 57 kifli 13 Ekim günü serbest
b›rak›ld›. 

Konya Hac›veiszade Camii’nde 12 Ekim günü cuma
namaz›ndan sonra düzenlenen gösteride 7’si kad›n 41
kifli gözalt›na al›nd›. Bu kifliler de 13 Ekim günü
serbest b›rak›ld›. 

Bursa’n›n Orhangazi ilçesinde 12 Ekim günü
düzenlenen gösteride 2 kifli gözalt›na al›nd›. 

ÖDP, EMEP, HADEP ve S‹P taraf›ndan 14 Ekim günü
Ankara, Adana, ‹zmir ve ‹stanbul’da savafl karfl›t›
gösteriler düzenlenmesi kararlaflt›r›ld›. Ankara’da
düzenlenmesi planlanan “Savafl de¤il, ifl, ekmek,
eflitlik ve özgürlük” mitingi Valilik taraf›ndan
yasakland›. Yasaklama karar› “kamu düzenini ciddi
flekilde bozacak, genel ahlak ve sa¤l›¤› tehdit edecek
olaylar ç›kabilece¤i” gerekçesiyle al›nd›. Mitingin
yasaklanmas› karar›na karfl› Ankara Bölge ‹dare
Mahkemesi’ne yap›lan baflvuru reddedildi. 14 Ekim
günü ‹zmir’de yap›lmas› planlanan miting de valilik
taraf›ndan yasakland›. Adana’da da ayn› gün
düzenlenmesi planlanan mitinge “güvenlik”
gerekçesiyle izin verilmedi. 
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‹stanbul Valili¤i ise ‹stanbul fiiflli Abide-i Hürriyet
meydan›nda düzenlenmesi planlanan mitingi gerekçe
göstermeden yasaklad›. Bunun üzerine ayn› gün
Kad›köy’de yap›lmak istenen bas›n aç›klamas› da
polisler taraf›ndan engellendi. S‹P ve EMEP
yöneticilerinin Kad›köy meydan›nda yapt›¤›
aç›klamaya müdahale eden polisler, grubu döverek ve
biber gaz› s›karak da¤›tt›. Olayda 46 kifli gözalt›na
al›nd›. Gözalt›na al›nanlar ayn› gün akflam saatlerinde
serbest b›rak›ld›. Olayda beline ald›¤› darbeler
nedeniyle fenalaflan Songül Tatl› adl› kad›n hastaneye
kald›r›ld›. 

Bas›n aç›klamas› nedeniyle 46 kifli hakk›nda aç›lan
dava 27 Aral›k günü bafllad›. Kad›köy 5. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada ifade veren
san›klar “siyasi partilerin bas›n aç›klamas› yapmak
için izin almas›n›n gerekmedi¤ini” belirterek polislerin
bas›n aç›klamas› bitmek üzereyken “da¤›l›n” ihtar›nda
bulunmadan kitleye müdahale etti¤ini söylediler.
Duruflma, 13 fiubat 2002 tarihine ertelendi. 

‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi’nde
ABD’nin Afganistan’a sald›r›s›n› protesto amac›yla
“Müslüman ö¤renciler” imzal› bildiri da¤›tan 7
ö¤renci gözalt›na al›nd›. 

‹stanbul Alibeyköy’de yap›lacak “‹flsizlik, Yoksulluk ve
Savafla Hay›r” konulu bas›n aç›klamas› için bildiri
da¤›tan Semra Dindar, Salman Maz› ve Düzgün Aslan
adl› kifliler 16 Ekim günü polisler taraf›ndan gözalt›na
al›nd›. Gözalt›na al›nanlar ayn› gün serbest b›rak›ld›. 

ABD’nin Afganistan’a sald›r›s›n› protesto etmek için
19 Ekim günü ‹stanbul Beyaz›t Camii’nde cuma
namaz›ndan ç›kan bir grubun düzenledi¤i gösteriye
polis müdahale etti. Grubu biber gaz› s›karak da¤›tan
polisler baz› göstericileri gözalt›na ald›. 

‹stanbul Sar›gazi Mehmet Lisesi ö¤rencileri taraf›ndan
19 Ekim günü okul ç›k›fl›nda düzenlenen savafl karfl›t›
gösteriye müdahale eden jandarmalar 3 ö¤renciyi
gözalt›na ald›. 

Mersin’de “Savafl Karfl›t› Platform” taraf›ndan 21 Ekim
günü düzenlenmesi planlanan miting valilik
taraf›ndan yasakland›. 

ABD’nin Afganistan’a sald›r›s›, 21 A¤ustos günü Antep
Bal›kl› Park›’nda kitlesel bas›n aç›klamas› ile protesto
edildi. Gaziantep Savafl Karfl›tlar› Platformu’nun
düzenledi¤i aç›klamaya yaklafl›k 700 kifli kat›ld›.
Aç›klaman›n ard›ndan EMEP ‹l Baflkan› Mecit Bozkurt,
HADEP ‹l Baflkan› Abdullah ‹nce ve ÖDP PM Üyesi
Mehmet Küçükarslan gözalt›na al›nd›. Protesto
eylemine TÜMT‹S, Tüm Bel-Sen, E¤itim-Sen ve SES
flubeleri de kat›larak destek verdi. Gözalt›na al›nanlar
ayn› gün serbest b›rak›ld›.

EMEP Bursa ‹negöl ‹lçe Örgütü taraf›ndan aç›lan imza
stand› kaymakaml›k taraf›ndan kapat›ld›. 

Tunceli’de EMEP taraf›ndan düzenlenmesi planlanan
“Savafl de¤il, ifl, ekmek, özgürlük” mitingi valilik
taraf›ndan yasakland›. 

1 Kas›m günü ‹stanbul Üniversitesi Beyaz›t
Kampüsü’nde düzenlenen gösteriye müdahale eden
polisler 50 kadar ö¤renciyi gözalt›na ald›. 

3 Kas›m günü ‹stanbul Okmeydan›’nda ABD’nin
Afganistan’a sald›r›s›n› protesto amac›yla gösteri
düzenleyen bir gruba müdahale eden polisler 15
kifliyi gözalt›na ald›. 

Savafla Karfl› Platform ve ‹stanbul Halkevleri’nin 16
Kas›m günü ‹stanbul’da düzenlemeyi planlad›¤› “11
Eylül ve Dünyadaki Geliflmeler” konulu foruma
‹stanbul Valili¤i izin vermedi.

ABD’nin Afganistan’a sald›r›s›n› protesto amac›yla 24
Kas›m günü ‹stanbul’daki ABD Baflkonsoloslu¤u
önünde düzenlenen gösteriye müdahale eden polisler,
10 kadar göstericiyi döverek gözalt›na ald›. 

“‹fiSIZLI⁄E, YOKSULLU⁄A, YOLSUZLU⁄A VE
SAVAfiA HAYIR” YÜRÜYÜfiÜ

D‹SK ve KESK taraf›ndan çeflitli kentlerde bafllat›lan
“‹flsizli¤e, Yoksullu¤a, Yolsuzlu¤a ve Savafla Hay›r”
yürüyüflü 9 Kas›m günü Ankara’da sona erdi. Ankara
S›hhiye meydan›nda düzenlenen ve olays›z geçen
mitinge çeflitli sendika, parti ve kitle örgütlerinden
onbinlerce kifli kat›ld›. 

Uluslararas› Hür ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu
(ICFTU) taraf›ndan tüm dünyada düzenlenen “Eme¤in
Küresel Eylem Günü” nedeniyle ‹stanbul Aksaray’da
düzenlenen miting de genel olarak olays›z geçti.
Mitingde, aralar›nda ‹flçi gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Ülkü Gündo¤du’nun da bulundu¤u 15 kifli gözalt›na
al›nd›. 

‹stanbul Okmeydan›’nda esnaflar taraf›ndan
düzenlenen gösteriye müdahale eden polisler üç kifliyi
gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nanlardan birinin ad›n›n
Veli Özcan oldu¤u ö¤renildi. 

‹skenderun’da düzenlenen bas›n aç›klamas›nda da üç
ö¤retmenin gözalt›na al›nd›¤› bildirildi. 

Ankara’da düzenlenen eyleme destek vermek
amac›yla ‹skenderun Demokrasi Platformu’nun yapt›¤›
bas›n aç›klamas›na polis müdahale etti. ‹skenderun
Ba¤c›lar çarfl›s›nda 14 Kas›m günü yap›lan bas›n
aç›klamas›na polis müdahale ederek, E¤itim-Sen ‹lçe
Sekreteri Coflkun Selçuk, sendika yöneticisi Fazl› Alç›n
ve Y›lmaz Vurucu’yu gözalt›na ald›. Gözalt›na
al›n›nlar Emek Platformu’nun giriflimleri sonucu
serbest b›rak›ld›.

KESK taraf›ndan “ekonomik krize neden oldu¤u”
gerekçesiyle hükümeti protesto amac›yla 27 fiubat
günü Ankara Ulus meydan›nda düzenlenen protesto
gösterisi polisler taraf›ndan engellendi. Ulus
meydan›nda toplanan memurlar› da¤›tan polisler,
yaklafl›k 30 kifliyi gözalt›na ald›lar. Samsun’da
düzenlenen gösteride de 17 kifli gözalt›na al›nd›.
Di¤er kentlerdeki gösteriler olays›z geçti.

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2001 Toplant› ve Gösteri Özgürlü¤ü

370 Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›



Özellikle MGK taraf›ndan belirlenen “devlet
politikalar›”na ve bu politikalarla uyumlu hükümet
uygulamalar›na muhalif sivil toplum kurulufllar›,
siyasal partiler ve sendikalara yönelik bask›c› ve
k›s›tlay›c› uygulamalar 2001 y›l›nda da devam etti.
Fazilet Partisi kapat›ld›. Parti, dernek ve sendikalar›n
yöneticileri ve üyeleri gözalt›na al›nd›, haklar›nda
davalar aç›ld›. Baz› dernekler kapat›ld›. Özellikle
Ola¤anüstü Hal Bölgesi’nde örgütlenen sendika
flubelerine yönelik bask›lar›n daha yo¤un oldu¤u
gözlendi, yönetici ve üyeleri gözalt›na al›nd›, sürgün
edildi. Türkiye genelinde muhalif kitle örgütlerine,
parti binalar›na, sendikalara ve bu örgütlerin yönetici
ya da üyelerine yönelik sald›r›lar yap›ld›. Yönetici ve
üyeler gözalt›na al›nd›, bask›lara maruz kald› ve
haklar›nda dava aç›ld›. Çok say›da muhalif kurulufl
yönetici ve üyesi iflkence gördü.

2001 y›l› içinde muhalif görüflteki siyasi partilerin
tamam› üzerindeki bask›larda da azalma olmad›.
Ancak bütün partiler aras›nda ihlaller bak›m›ndan
HADEP özel bir yer edindi. HADEP’in kapat›lmas›
istemiyle aç›lan dava  sürerken y›l boyunca, özellikle
de Mart ay›ndan sonra sistematik olarak HADEP’in
birçok örgütü bas›ld›, üyeleri gözalt›na al›nd›, bir
k›sm› hakk›nda davalar aç›ld›. Ayr›ca örgütlenmesini
geniflletmesinin engellendi¤i de gözlendi. HADEP’in 1
Eylül Dünya Bar›fl günü nedeniyle Ankara’da
düzenlemek istedi¤i toplant› da valilik karar›yla
yasakland›. Toplant›n›n yap›laca¤› günden haftalarca
öncesinden bafllayan ve sonras›nda da süren bask›lar
sonucunda say›s› binlerle ifade edilen parti üyesi
gözalt›na al›nd›.

EMEP, S‹P, ÖDP, TS‹P, DBP gibi muhalif partiler de
bask›lardan pay›na düfleni ald›. Bu partilerin de birçok
etkili¤ine müdahale edildi, afifl asmalar›, toplant› ya
da bas›n aç›klamas› yapmalar›, el ilan› da¤›tmalar›
engellendi. Birçok parti üyesi gözalt›na al›nd›,
haklar›nda soruflturma ve dava aç›ld›. 

Öte yandan sivil toplum örgütleri, dernekler, vak›flar
devlet politikalar›yla koflut eylemlerde bulunduklar›
sürece bask›ya maruz kalmad›lar. Tersi bir tutumu
benimsemifl olanlar kapatmaya varan cezalarla yüz
yüze kald›lar. Hatta kimi sivil toplum kurulufllar›n›n
cezalar›n›n dolmas›n›n hemen ard›ndan bir daha
kapat›ld›¤›na tan›k olundu. Ayr›ca bask›nlar, etkinlik

engellenme ya da yasaklamalar›, protesto eylemlerine
kat›lan üyeler hakk›nda dava aç›lmas› gündelik
yaflam›n al›flkanl›klar›ndan oldu. 

10.1. S‹YAS‹ PART‹LER

Halk›n Demokrasi Partisi (HADEP)

Davalar

HADEP’in Anayasa’n›n 68. maddesinde belirtilen
“Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ü”ne
ayk›r› eylemlerin oda¤› haline geldi¤i iddias› ile
Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan 29 Ocak
1999 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne açt›¤› kapatma
davas›nda 2001 y›l›nda önemli bir geliflme olmad›. 

HADEP’in kapat›lmas› istemi ile haz›rlanan
iddianamede, partinin PKK ile “organik ba¤›
bulundu¤u”, “HADEP’in, daha önce kapat›lan HEP ve
DEP gibi, PKK’n›n denetiminde oldu¤u; örgütün
Merkez Komitesi’nden ald›¤› emirler do¤rultusunda
eylemler düzenledi¤i”, “HADEP kongrelerinin, PKK ve
Abdullah Öcalan lehine gösteri yap›lan alanlar haline
getirildi¤i”, “HADEP il ve ilçe örgütlerince
düzenlenen seminerler ile HADEP’in oluflturdu¤u
gençlik, kad›n, sa¤l›k ve iflçi komisyonlar›nca
düzenlenen toplant›lara kat›lanlara anayasal düzen ve
üniter devlet yap›s›na karfl› düflmanl›k derecesine
varan görüfller empoze edilmeye çal›fl›ld›¤›”,
“HADEP’in il ve ilçe örgütlerinde, Kürt kökenli
vatandafllar› PKK etraf›nda örgütleme, PKK’ya taban
oluflturma, örgüte militan gönderme faaliyetlerinin
yürütüldü¤ü ve böylece HADEP il ve ilçe örgütlerinin
PKK’n›n ‘askere alma daireleri’ haline getirildi¤i” yer
alm›flt›.

Yarg›tay 9. Ceza Dairesi, HADEP Genel Baflkan›
Murat Bozlak(2001) ve eski Genel Baflkan Ahmet
Turan Demir’in(1999-2001) de aralar›nda bulundu¤u
18 parti yöneticisine Ankara DGM taraf›ndan verilen
hapis cezas›n› “suçun fiartla Sal›verilme Yasas›
kapsam›na girdi¤i” gerekçesiyle 31 Ocak günü bozdu.
47 HADEP yöneticisi hakk›nda “PKK lideri Abdullah
Öcalan’›n ‹talya’da bulundu¤u dönemde yap›lan açl›k
grevleri” nedeniyle aç›lan dava, 24 fiubat 2000
tarihinde sonuçlanm›flt›. DGM, HADEP eski Genel
Baflkan› Ahmet Turan Demir, Genel Baflkan Murat
Bozlak ile Ankara eski ‹l Baflkan› Kemal Bülbül, eski
Genel Baflkan Yard›mc›s› Bahattin Günel, A¤r›
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Belediye Baflkan› Hüseyin Y›lmaz, Ankara Keçiören
eski ‹lçe Baflkan› Ali Akgül, Parti Meclisi eski 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’nu TCY’nin 169. ve TMY’nin 5.
maddesi uyar›nca 3 y›l 9’ar ay hapis cezas›na
mahkum etmiflti. 29 parti yöneticisi hakk›nda ise
beraat karar› verilmiflti. 

HADEP Genel Baflkan Yard›mc›s› Ahmet Turan
Demir, kesinleflmifl 1 y›ll›k hapis cezas›n›n infaz› için
17 A¤ustos günü Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’ne
girdi. Demir, HADEP Genel Baflkan› oldu¤u dönemde
HADEP Ankara ‹l Gençlik Kollar› taraf›ndan 1999
y›l›nda düzenlenen “Bar›fl fiöleni”ndeki konuflmas›
nedeniyle Ankara DGM’de yarg›lanm›fl ve “bölücülük
propagandas› yapt›¤›” iddias›yla 1 y›l hapis cezas›na
mahkum edilmiflti. Demir, daha önce cezaevinde
geçirdi¤i süre düflüldü¤ü için 35 gün ceazevinde
kald›.

Demir hakk›nda partisinin Van ‹l Örgütü’nün 9 Eylül
2000 tarihinde yap›lan kongresindeki konuflmas›
nedeniyle aç›lan dava, 14 Eylül günü Van DGM’de
yap›lan duruflmada beraatla sonuçland›.

Demir’in de aralar›nda bulundu¤u 19 parti yöneticisi
hakk›nda “bölücülük propagandas› yapt›klar›”
iddias›yla Ankara DGM’de 2000 y›l›n›n Kas›m ay›nda
aç›lan dava, 12 Aral›k günü sonuçland›. DGM,
san›klar hakk›nda beraat karar› verdi. Davada, Ahmet
Turan Demir, Genel Baflkan Yard›mc›lar› Hamit
Geylani, Niyazi Bulgan, Eyyüp 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’›n Terörle Mücadele Yasas›’n›n 8. maddesi
uyar›nca 3’er y›la kadar hapis cezas›na mahkum
edilmesi isteniyordu.

HADEP’in 26 Kas›m 2000 tarihinde yap›lan genel
kurulundaki konuflmalar› nedeniyle Ahmet Turan
Demir (HADEP eski Genel Baflkan›), TKP (eski ad›yla
Sosyalist ‹ktidar Partisi) Genel Baflkan› Aydemir Güler
ve TS‹P Genel Baflkan› Turgut Koçak hakk›nda aç›lan
dava, y›l içinde sonuçlanmad›. Davada, Demir’in
Terörle Mücadele Yasas›’n›n 8/1, Güler ve Koçak’›n
da TCY’nin 312. maddesi uyar›nca cezaland›r›lmalar›
isteniyor. 

HADEP’in 23 Haziran 1996 tarihinde yap›lan
kongresinde Türk bayra¤›n›n indirilmesi nedeniyle
aç›lan davaya 7 Aral›k günü Ankara DGM’de devam
edildi. Duruflma, DGM Savc›l›¤›’n›n esas hakk›ndaki
görüflünü haz›rlamas› için 29 Ocak 2002 tarihine
ertelendi. 

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, 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
Almanya’dan Türkiye’ye dönen Feyzullah Karaaslan
da 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. 

Daha sonra aralar›nda belediye baflkanlar›n›n da
bulundu¤u 22 kifli hakk›nda dava aç›ld›. Davada, 8
san›k hakk›nda “yasad›fl› örgüt üyesi olduklar›”
iddias›yla TCY’nin 168/2 ve TMY’nin 5. maddesi
uyar›nca 15 y›l, aralar›nda belediye baflkanlar›n›n da
bulundu¤u 14 san›k hakk›nda ise “yasad›fl› örgüte
yard›m ettikleri” iddias›yla TCY’nin 169. ve TMY’nin
5. maddesi uyar›nca; 7 y›la kadar hapis cezas› istendi.
2001 y›l› içinde son duruflmas› 13 Kas›m günü
Diyarbak›r DGM’de yap›lan dava, eksik belgelerin
tamamlanmas› için 22 Ocak 2002 tarihine ertelendi. 

HADEP kurucular›ndan Tahir Han’a 26 Haziran 1994
tarihinde HADEP 1. Ola¤an Kongresi’nde yapt›¤›
konuflmalar nedeniyle TMY uyar›nca verilen (22 Ocak
1997) 1 y›l hapis ve 100 milyon lira para cezas›, 12
fiubat günü fiartla Sal›verilme Yasas› uyar›nca
ertelendi.

HADEP Siirt ‹l Baflkan› Ahmet Konuk hakk›nda Ocak
ay›nda düzenledi¤i bas›n toplant›s›n›n yaz›l› metninde
“adliyeye ve orduya hakaret etti¤i” iddias›yla TCY’nin
159. maddesi uyar›nca dava aç›ld›. 23 Kas›m günü
sonuçlanan davada, Siirt A¤›r Ceza Mahkemesi,
Konuk’a 2 y›l hapis cezas› verdi. Cezada herhangi bir
indirim ya da erteleme yoluna gidilmedi. Bas›n
toplant›s› nedeniyle Diyarbak›r DGM Savc›l›¤›
taraf›ndan aç›lan soruflturmada ise takipsizlik karar›
verildi. 

HADEP Diyarbak›r ‹l Örgütü Gençlik Kollar›’n›n ölüm
oruçlar›n› protesto amac›yla 22 Nisan günü
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düzenledi¤i bas›n aç›klamas›na polis müdahele etti.
Mustafa Do¤rul, Serdar Elik, Hamit Koçak, Mehmet
Can Tafldemir, Serkan Tekin, Selahattin Kara ve
Seyfullah Yayla gözalt›na al›nd›. Daha sonra serbest
b›rak›lan 7 kifli hakk›nda “izinsiz gösteri
düzenledikleri” iddias›yla dava aç›ld›. 

HADEP eski Genel Baflkan› Ahmet Turan Demir’in 28
Haziran 2000 tarihinde Diyarbak›r’› ziyareti
s›ras›ndaki gösteriler nedeniyle HADEP Bismil
(Diyarbak›r) Belediye Baflkan› Nedim Biçer, A. Latif
Kandemir, ‹smet Demirbilek, Nimet Sayar, Mecit
Argül ve Mizbah Bozucu adl› HADEP yöneticileri
hakk›nda dava aç›ld›. Tutuklu san›¤›n bulunmad›¤›
dava 2001 y›l› içinde sonuçlanmad›. 

HADEP Elaz›¤ ‹l Örgütü yöneticileri hakk›nda 21 Mart
Newroz Bayram› etkinlikleri s›ras›nda “Toplant› ve
Gösteri Yürüyüflleri Yasas›’na muhalefet ettikleri”
iddias›yla Elaz›¤ Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan dava
aç›ld›. 23 Haziran günü bafllayan dava, y›l içinde
sonuçlanmad›.

Haziran ay›nda HADEP Hakkari ‹l Örgütü binas›na,
polis taraf›ndan yap›lan bask›nda, “il örgütünde
yürütülen müzik kurslar›n›n yasad›fl› oldu¤u”
iddias›yla, HADEP il yöneticileri ve müzik kursuna
kat›lan gençlerden oluflan 68 kifli hakk›nda dava
aç›ld›. 19 Temmuz günü yap›lan duruflmada HADEP
Hakkari ‹l Baflkan› Sabahattin Suva¤c› ile Baflkan
Yard›mc›s› Musa Çiftçi tutukland›. 19 Eylül günü Van
DGM’de devam edilen duruflmada Sebahattin Suva¤c›
ve Musa Çiftçi tahliye edildi. Dava, y›l içinde
sonuçlanmad›.

HADEP Genel Baflkan› Murat Bozlak ve 56 parti
yöneticisi hakk›nda 1998 y›l›nda bast›r›lan takvim
nedeniyle aç›lan davaya 5 Eylül günü Ankara
DGM’de devam edildi. Duruflmada san›klardan Melik
Aygül’ün yurtd›fl›na ç›kma yasa¤› kald›r›ld›. 27 Aral›k
günü yap›lan duruflmada dava 2 Mart 2002 tarihine
ertelendi. 16 Mart 1998 tarihinde bafllayan 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, di¤er san›klar›n da
“yasad›fl› örgüt üyesi olduklar›” iddias›yla 7 y›l 6 aya
kadar hapis cezas›na mahkum edilmesi isteniyor. 

Y›lbafl› gecesi Van’da gerçeklefltirilen kutlamalar
nedeniyle HADEP Parti Meclisi Üyesi Ferhat Ye¤in,
Van ‹l Baflkan› ‹rfan Kaval, Kad›n Kollar› Baflkan›
Nezahat Ergünefl, Gençlik Kollar› Baflkan› R›za
Tafll›tepe, Merkez ‹lçe Kad›n Kollar› Baflkan› Azat
fiimflek, Merkez ‹lçe Gençlik Kollar› Baflkan› Tekin
Topçuo¤lu, Kad›n Kollar› Yönetim Kurulu üyesi
Remziye Umar, HADEP üyesi Memduh Dalga
tutukland›. HADEP Van ‹l Sekreteri Hasan Güven,
Yönetim Kurulu üyeleri Naci Çak›rgöz, R›fat Kaya, Ali
fiivip, Nezir Öcek ve Ahmet Ertafl hakk›nda ise
TCY’nin 169. maddesi uyar›nca dava aç›ld›. 

14 Haziran günü Van DGM’de duruflmay› izlemek
için gelenlerin DGM bahçesine girmesine izin
vermeyen polisler, HADEP Parti Meclisi üyeleri Ahmet
fieker, Erdal Söylemez, Diba Ergül ve Tunceli ‹l
Baflkan› Alican Ünlü’nün de aralar›nda bulundu¤u
çok say›da kifliyi tartaklad›. Dava, 2001 y›l› içinde
sonuçlanmad›.

HADEP Genel Baflkan› Murat Bozlak’›n 25 Ekim günü
Batman’a ziyareti s›ras›nda düzenlenen karfl›lama
töreni nedeniyle HADEP yöneticileri hakk›nda izinsiz
gösteri düzenledikleri iddias›yla soruflturma aç›ld›.
Soruflturman›n HADEP Batman ‹l Baflkan› Murat
Ceylan, ‹l Sekreteri Nesim Turhan, ‹l Baflkan
Yard›mc›s› Ayd›n Ünefli, ‹l Sayman› Hüseyin Kalkan, ‹l
Yöneticileri Hasan ‹lten, Ahmet Candemir, Cemile
Sezgin, fiaziye Kayar, Meral Orhak, Abdullah Al›nak,
Abdullah Koyuncu, Kas›m ‹mret, Hamit Acet ve M.
Emin Baflar ile Merkez ‹lçe Baflkan› Haydar Tekin, ‹lçe
Sekreteri Hüseyin Tüzer, ‹lçe Baflkan Yard›mc›s›
Nuriye Baflç›, ‹lçe Sayman› Celil ‹mret, ‹lçe
yöneticileri Nadire Sebuktekin, R›fat Baflalak, fiirin Ar›,
Talat Tuncer ve A. Rahman Akyüz’ün “izinsiz gösteri
düzenledi¤i”, “trafi¤i iflgal etti¤i” ve “izinsiz Kürtçe
müzik çald›klar›” gerekçesiyle aç›ld›¤› ö¤renildi.
Savc›l›k, y›l içinde soruflturmay› tamamlamad›.

HADEP’in örgütlenmesi önündeki engeller

14 Ocak günü Diyarbak›r’›n Çermik ilçesinde HADEP
‹lçe Örgütü’nün aç›l›fl törenine kat›lan Kayap›nar
HADEP Belde Baflkan› Mehmet Ak›n, “görevli
memurlara direndi¤i” iddias›yla tutukland›. Edinilen
bilgiye göre, törenden dönerken Ergani’de durdurulan
Mehmet Ak›n’›n ehliyet ve ruhsat›na jandarmalar
taraf›ndan el konuldu. Bunun üzerine parti yöneticileri
ile birlikte Ergani Jandarma Komutanl›¤›’na giden
Mehmet Ak›n’›n “görevli memurlara direndi¤i”
iddias›yla ifadesi al›nd›. Daha sonra ayn› gerekçe ile
tutukland›. Ak›n “görevli memura direndi¤i” iddias›yla
yarg›land›¤› davada, hapis cezas›na mahkum edildi. 

25 Ocak günü Jandarma merkez karakol
Komutanl›¤›na ça¤r›ld›ktan sonra kaybedilen Serdar
Tan›fl ve ‹lçe Sekreteri Ebubekir Deniz için 25 Nisan
günü Batman’da düzenlenen bas›n aç›klamas›na polis
müdahale etti. HADEP Merkez ‹lçe Baflkan› Avni
Canpolat, Merkez ‹lçe Sekreteri Hüseyin Tüzel ile
Murat Ceylan, Müzeyyen Ayd›nl› ve Hasibe Acar adl›
HADEP üyeleri, bas›n aç›klamas›n› zor kullanarak
da¤›tan polisler taraf›ndan dövüldü. Müzeyyen
Ayd›nl› ve Hasibe Acar hastaneye kald›r›ld›. Olay
s›ras›nda gözalt›na al›nan 10 kifli k›sa bir süre sonra
serbest b›rak›ld›.

Serdar Tan›fl ve Ebubekir Deniz’in yak›nlar›n› ziyaret
etmek için Silopi’ye giden HADEP Genel Merkezi
Gençlik Kollar› yöneticisi Aslan Kaya, HADEP Batman
‹l Örgütü yöneticisi Hasan ‹lten, Erhan Polat ve Bedia
Alagöz ile araç floförü Halil Küçükdemirtafl 15 Kas›m
günü gözalt›na al›nd›. Gözalt›n al›nanlar 16 Kas›m
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günü tutukland›. Aral›k ay› bafl›nda Eyüp Tan›fl, Hasan
‹lten, Erhan Polat, Halil Küçükdemirtafl ve Bedia
Alagöz avukatlar›n›n itiraz› üzerine tahliye edildi.
Mahkeme, HADEP Genel Merkez Gençlik Kollar›
yöneticisi Aslan Kaya’n›n tutuklulu¤una yap›lan itiraz›
ise reddetti.

HADEP Gevafl ‹lçe Yöneticisi Abdullah Hakan, 8
fiubat akflam› Koçak Jandarma Karakolu’nda arad›¤›n›
söyleyen bir kiflinin baz› yak›nlar›n› telefonla
arayarak, kendisinin ev adresi ve telefon numaras›n›
istedi¤ini aç›klad›. Kendisini uzman çavufl olarak
tan›tan kiflinin istedi¤i bilgileri alamamas› üzerine
yak›nlar›na “Öyleyse Abdullah’a söyleyin, Gevafl
Komando Bölük Komutanl›¤›’na gitsin, oradan
ça¤›r›yorlar’ dedi¤ini anlatan Hakan, bunun üzerine
Koçak Jandarma Komutanl›¤›’n› telefonla arad›¤›n›
söyledi. Hakan, bundan sonraki geliflmeleri flöyle
anlatt›: 

“Karakoldan aran›p aranmad›¤›m› ö¤renmek istedim.
Telefona ç›kan kifliye ‘Ben Abdullah Hakan beni
aram›fls›n›z’ dedim. Telefona ç›kan kifli de ‘Komando
Bölük Komutanl›¤›’ndan seni istiyorlar, yar›n oraya git’
dedi. Ben de Silopi’deki kay›p olay›n› göz önüne
alarak; Bölük Komutanl›¤› yerine, 12 fiubat günü
Gevafl Cumhuriyet Baflsavc›s›’na giderek, savc› ile
görüfltüm. Kendisine durumu anlatt›m. O da bana
‘Dilekçe ile Kaymakama baflvur’ dedi. Bunun üzerine
Kaymakam ‹. Halil Çomaktekin’e dilekçe ile
baflvurdum. Durumu kendisine sözlü olarak da
aç›klad›m. Beni dinledikten sonra bir iki yeri telefonla
arad›. Sonra ‘Karakoldan arand›¤›na emin misin,
baflka biri olmas›n?’ diye sordu. Ben de, ‘hay›r,
karakolu kendim telefonla arad›m, telefondaki kifli
bana komutanl›¤a gitmemi söyledi’ dedim. Bunun
üzerine Kaymakam, ‘Sadece seni mi aram›fllar? Size
resmi bir yaz› gelmedi¤i sürece telefon ya da ça¤r›
üzerine bir yere gitmeyin. Kendinize dikkat edin.
Türkiye’de olumsuz olaylar oluyor. Devlet ad›na
birileri karanl›k ifller yap›yor. Asker size zarar vermez’
dedi. Oday› terkederken de ‘kaybolma, yoksa seni
benden isterler. Silopi’deki gibi olmas›n’ dedi.”

Kaymakam›n kendisini Komando Bölü¤ü’ne de¤il ‹lçe
Jandarma Bölük Komutanl›¤›’na gönderdi¤ini belirten
Abdullah Hakan, burada görüfltü¤ü askeri yetkililerin
de kendisini aramad›¤›n› ö¤rendi¤ini söyledi. 

HADEP Genel Sekreter Yard›mc›s› Veli Büyükflahin,
HADEP Silopi ilçe yöneticileri Serdar Tan›fl ve
Ebubekir Deniz’in kaybolmas›na benzer
uygulamalar›n Bingöl’ün Karl›ova ve fi›rnak’›n Cizre
ilçesinde de yafland›¤›n› bildirdi. Büyükflahin, 19
fiubat günü Selahattin Öge d›fl›nda çok say›da kiflinin
gözalt›na al›nd›¤›n›, HADEP Cizre ‹lçe Baflkan›
Mehmet Dilsiz’in de göreve geldikten sonra Cizre ‹lçe
Jandarma Komutanl›¤› ve fi›rnak Alay
Komutanl›¤›’ndan sürekli tehdit ald›¤›n› vurgulad›.
Büyükflahin, Dilsiz’in birçok kez gözalt›na al›nd›¤›n›,

Tan›fl ve Deniz’in kaybolmas›ndan sonra da ev ve
iflyerine tehdit telefonlar› geldi¤ini bildirdi. Mehmet
Dilsiz “Tan›fl’›n kaç›r›lmas›ndan sonra ‘Tan›fl’›n
azraili, seninki de olacak’ fleklinde telefonlar ald›m”
dedi. Selahattin Öge, gözalt›na al›nd›ktan bir gün
sonra a¤›r yaral› olarak bulundu. ‹lçeye 2 kilometre
uzakl›ktaki yat›l› bölge okulu yak›nlar›nda bulunan
Öge’nin iki kaburgas›n›n ve kolunun k›r›ld›¤›, kafas›na
ald›¤› darbeler sonucu beyin travmas› geçirdi¤i
bildirildi.

HADEP Cizre (fi›rnak) ‹lçe Baflkan› Mehmet Dilsiz ise
28 fiubat günü telefonla tehdit edildi¤ini aç›klad›.
Dilsiz 13 Mart günü yapt›¤› aç›klamada, “Telefondaki
kifli Kürtçe olarak neden partiden vazgeçmedi¤imi
sordu. Kim oldu¤unu sordu¤umda, ‘Serdar ve
Ebubekir’in azrailiyim, senin de azrailin olaca¤›m’
diyerek telefonu kapad›. O günden bu yana telefonum
sürekli çal›yor, kald›rd›¤›mda cevap vermiyorlar”
dedi. Dilsiz, her y›l pamuk ekti¤i bin dönümlük
arazisine giriflinin de jandarmalar taraf›ndan
yasakland›¤›n› söyledi. 

Dilsiz ve ye¤eni Bedirhan Dilsiz evlerine 1 Nisan
günü yap›lan bask›nda “esrar bulundu¤u” iddias›yla
gözalt›na al›nd›lar. Mehmet Dilsiz 7 Nisan günü
tutukland›. 2 Nisan günü gözalt›na al›nan ‹lçe
yöneticileri Ömer Tunç, Nesim Tan, Halit Zeybek,
Tahir Ilçin, Ali Güven ve Muhsin Gasir ile Mehmet
Dilsiz’in ye¤eni Bedirhan Dilsiz ise serbest b›rak›ld›.
Mehmet Dilsiz’in avukat› Tahir Elçi, evde bulundu¤u
iddia edilen esrar›n, Dilsiz’in evine yap›lan bask›nda
jandarmalar taraf›ndan konuldu¤unu çocuklar›n›n
gördü¤ünü söyledi. Dilsiz’in Cizre’de partinin
kurulmas› çal›flmalar› için görevlendirildi¤i ve 2 Nisan
günü bu konuda baflvuruda bulunmay› planlad›¤› da
ö¤renildi.

Dilsiz ve parti yöneticisi Muhsin Gas›r hakk›nda
aç›lan dava, 12 Haziran günü Diyarbak›r DGM’de
bafllad›. Duruflmada, “Parasal sorunlar›n› çözmek için
PKK ile temas kurarak esrar ticareti yapt›¤›” iddia
edilen Dilsiz tahliye edildi. Dilsiz ve Gas›r’›n TCY’nin
403. maddesi uyar›nca hapis cezas›na mahkum
edilmesi isteniyor. Dava, 2001 y›l› içinde
tamamlanmad›. 

HADEP fi›rnak ‹l Baflkan› Resul Sadak, Merkez ‹lçe
Baflkan› Ez¤ar Osal ve ‹l Örgütü Yöneticisi Selim
Bayar 15 Nisan günü sabah saatlerinde Silopi’ye
giderken Kasr›k Bo¤az›ndaki askeri kontrol noktas›nda
gözalt›na al›nd›. fi›rnak Jandarma Alay Komutanl›¤›’na
götürülen Ez¤ar Osal ve Selim Bayar ayn› gün akflam
saatlerinde, Sadak ise 16 Nisan günü serbest b›rak›ld›.
Daha sonra fi›rnak Jandarma yetkililerinin Asliye Ceza
Mahkemesi’ne yapt›klar› itaraz sonucunda Sadak ayn›
gün tekrar gözalt›na al›nd›. Sadak, bekletildikleri
askeri noktada “Bir polis ve 6 görevli askeri
vücutlar›nda darp izi b›rakacak flekilde dövdü¤ü”
iddias›yla tutukland›. 
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Resul Sadak hakk›nda, “Ümit Kürkaya ve U¤ur Eker
adl› askerleri dövdü¤ü” iddias›yla dava aç›ld›. fi›rnak
Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan haz›rlanan
iddianamede, “Resul Sadak’›n görevli er U¤ur Eker’e,
hakaret etti¤i ve yumruk att›¤›, kendisini
sakinlefltirmeye çal›flan Uzman Çavufl Ümit
Kürkaya’ya da ayn› flekilde davrand›¤› ileri sürüldü.
Sadak’›n, TCY’nin 266/1, 271/1, 456/1-4. maddeleri
uyar›nca hapis cezas›na mahkum edilmesi istendi. 

Dava, 16 May›s günü fi›rnak Asliye Ceza
Mahkemesi’nde bafllad›. Duruflmada, Resul Sadak
hakk›nda tahliye karar› verildi. Ancak, Sadak hakk›nda
aç›lan baflka bir dava nedeniyle serbest b›rak›lmad›. 

Avukat Osman Baydemir, Sadak hakk›nda “iki askeri
dövdü¤ü” iddias›yla dava açan savc›l›¤›n, Sadak
tutuklu iken “devlete ve güvenlik güçlerine hakaret
etti¤i” iddias›yla TCY’nin 159. maddesi uyar›nca ayr›
bir dava açt›¤›n› bildirdi. Baydemir, 159. madde
uyar›nca aç›lan soruflturmalarda Adalet
Bakanl›¤›’ndan izin al›nmas› gerekirken, bu izin
al›nmadan Sadak hakk›nda “tek dosya nedeniyle iki
ayr› tutuklama karar› verildi¤ini” kaydetti.

Sadak’›n “hakaret” iddias›yla yarg›lanmas›na 14
Haziran günü fi›rnak A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
baflland›. Bu dava 16 Ocak 2002 tarihinde
sonuçland›. Mahkeme, Resul Sadak’a 8 ay hapis
cezas› verdi, paraya çevrilen ceza ertelendi. Asliye
Ceza Mahkemesi’de aç›lan davaya ise 28 fiubat 2002
tarihinde devam edilecek. 

1 Mart günü ise bayram nedeniyle fi›rnak’›n ‹dil
ilçesinde bulunan evine gitmek isterken askerler
taraf›ndan engellenen Resul Sadak, savc›l›¤a suç
duyurusunda bulundu. Daha önce fi›rnak’a girmesi
yasaklanan Sadak’›n ‹dil ilçesine girifli de yasakland›.
Sadak, yasaklama nedeniyle ‹dil Jandarma Bölük
Komutan› ile telefonla görüfltü¤ünü belirterek,
“Yasa¤›n nedenini sordu¤umda Yüzbafl›, ‘Seni ‹dil’e
sokmayaca¤›z. Bafl›m›za bela olmuflsun. Evini ‹dil’den
tafl›yacaks›n’ diyerek beni tehdit etti” dedi.

HADEP Cizre ‹lçe Binas› 20 Eylül gecesi bombaland›.
Parti binas›n›n önüne konan bomban›n patlamas›
sonucunda binan›n camlar› ve kap›s› k›r›ld›, çevrede
bulunan binalarda maddi hasar meydana geldi.
HADEP fi›rnak ‹l Baflkan› Resul Sadak, ilçe binas›n›n
polis taraf›ndan ablukaya al›nd›¤›n› ve bilgi alma
çabalar›n›n polisler taraf›ndan engellendi¤ini kaydetti.
Binan›n sahibi Sait Buldufl ise daha önce kira
kontrat›n› fesetmesi için tehdit edildi¤ini belirterek
“Evini bombalay›p suçu da HADEP’e atar›z dediler.
Sald›r›y› düzenleyenlerin, daha önce savc›l›¤a
verdi¤im dilekçede belirtti¤im gibi güvenlik güçleri
diye tan›d›¤›m kifliler olabilece¤ini düflünüyorum”
dedi. 

HADEP Cizre (fi›rnak) ‹lçe Örgütü Baflkan› Mehmet
Dilsiz, 2 Ekim günü evine düzenlenen bask›nda
gözalt›na al›nd›. Mehmet Dilsiz, 3 Ekim günü

mahkeme taraf›ndan serbest b›rak›ld›. fi›rnak’tan
ayr›lan Dilsiz, Kasr›k Bo¤az› bölgesinde yeniden
gözalt›na al›nd›, 12 Ekim günü tutukland›. Dilsiz’in
Zeynep Nas adl› itirafç›n›n ifadesi üzerine tutukland›¤›
ö¤renildi. HADEP fi›rnak ‹l Baflkan Yard›mc›s› Selim
Bayar’›n da 5 Ekim günü ayn› yerde gözalt›na al›nd›¤›
bildirildi. Dilsiz’in davas› 7 Kas›m günü Diyarbak›r
DGM’de bafllad›. 28 Aral›k günü “Parasal sorunlar›n›
çözmek için esrar ticareti yapt›¤›” iddia edilen Dilsiz
28 Aral›k günü tahliye edildi. Duruflma 7 Mart 2002
tarihine ertelendi. Davada Dilsiz’in TCY’nin 403.
maddesi uyar›nca hapis cezas›na mahkum edilmesi
isteniyor. Dilsiz hakk›nda benzer gerekçeyle aç›lan
baflka bir dava da sürüyor. 

26 Ekim günü HADEP Cizre ‹lçe Örgütü binas›n›n
aç›l›fl›nda da engellemelerle karfl›lafl›ld›. fi›rnak, ‹dil ve
Silopi’den aç›l›fla kat›lmak için gelen HADEP’liler
ilçeye al›nmad›, aralar›nda HADEP Genel Baflkan›
Murat Bozlak’›n da bulundu¤u küçük bir grubun
ilçeye girifline izin verildi. Aç›l›fl törenine kat›lanlar›n
güvenlik görevlileri taraf›ndan engellenmesi üzerine
ç›kan olaylar s›ras›nda, panzerler bir dükkan›n
duvar›n› y›kt›. Olaylar s›ras›nda foto¤raf çeken Saliha
Ölmez, Aynur Ölmez, Gülperi Salt›k ile ilçe örgütü
yöneticilerinin yak›nlar›ndan ‹smail Güven ve
Abdülhalil Tunç gözalt›na al›nd›. Bu kifliler k›sa bir
süre sonra serbest b›rak›ld›. Murat Bozlak’›n ilçeden
ayr›lmas›n›n ard›ndan polislerin baz› ev ve iflyerlerine
bask›n düzenledi¤i bildirildi.

Diyarbak›r’›n Bismil ilçesine ba¤l› Salat beldesinde
HADEP Belde Baflkan› Abdülbari Karakoç, HADEP
Belde Örgütü yöneticileri R›fat Pekgenç, M. Can
Çetin, M. fiah Yüksel, HADEP üyeleri Mehmet Göger
ve M. Recai Yakar, 10 Aral›k günü evlerine
düzenlenen bask›nlarda gözalt›na al›nd›lar. Daha
sonra serbest b›rak›lan Karakoç, Pekgenç, Çetin,
Yüksel ile Recep Ar›ca, Karakoç’un adlar›
ö¤renilemeyen iki kardefli ve fieyhmus Taflan adl› kifli
14 Aral›k günü yeniden  gözalt›na al›nd›. Bismil’de de
fiahin Kandemir ve kardefli Garip Kandemir’in 13
Aral›k gecesi gözalt›na al›nd›¤› bildirildi. 

Gözalt›na al›nanlar b›rak›ld›ktan sonra 22 Aral›k günü
Abdülbari Karakoç, M. Can Çetin, M. fiah Yüksel ile
Arif Taflan, Recep Ar›ca, Sait Karakoç, Kadir Ar›ca,
Ferman B›km›fl, Hasan K›z›ltoprak, Mehmet
K›z›ltoprak, A. Baki Çetin, Mehmet Özdemir, Edip
Karagöz, Adnan Çokbilen, Özeyir Bozçal›, Veysi K›l›ç,
Fevzi Ertu¤rul, Tevekeli Uçar, Ahmet Yaka, Abdullah
Çetin ile Ferzende Yaprak adl› HADEP üyeleri
gözalt›na al›nd›. 

Di¤er HADEP örgütlerine yönelik bask›lar

HADEP Bingöl, Solhan, Genç ve Karl›ova örgütleri 4
Ocak günü polisler taraf›ndan bas›ld›. Yap›lan
aramada, arflivde bulunan baz› kitap ve dergilere el
konuldu. 

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2001 Örgütlenme Özgürlü¤ü

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› 377



HADEP Siirt ‹l Gençlik Kollar› Baflkan› Abdullah
Çetin, il yöneticisi Meryem Gellek, Merkez ‹lçe
Gençlik Kollar› Baflkan› ‹dris Baykara, parti üyeleri
Gulam Ak›n, Mehmet Günefl ve Zeynep Minaf, 9
Ocak gecesi evlerine yap›lan bask›nlarda gözalt›na
al›nd›. Gözalt›na al›nanlardan Abdullah Çetin,
Meryem Gellek, ‹dris Baykara tutukland›. 

HADEP Siirt ‹l Baflkan› Ahmet Konuk 11 Ocak günü
polisler taraf›ndan evine yap›lan bask›nda gözalt›na
al›nd›. Konuk’un gözalt›na al›nmas›ndan sonra parti
binas› polisler taraf›ndan bas›ld›. Bask›nda gözalt›na
al›nan olmad›. Konuk 13 Ocak günü tutukland›, 16
Ocak günü avukatlar›n yap›¤› itiraz üzerine serbest
b›rak›ld›. Konuk, serbest b›rak›ld›ktan sonra yapt›¤›
aç›klamada, cezaevine girerken askerler taraf›ndan
dövüldü¤ünü ve hakarete maruz kald›¤›n› bildirdi.
Konuk, “Dayak sonucu baflta gözde olmak üzere
vücudumun çeflitli yerlerinde morluklar oldu. Bir gün
sonra muayene için hastaneye götürüldüm. Ancak
benimle gelen askerlerin benden önce doktorla
görüflmesi üzerine rapor verilmedi. Daha sonra sevk
edildi¤im göz doktoru da rapor vermedi” dedi.
Cezaevi koflullar›n›n son derece kötü oldu¤unu
anlatan Konuk, “Cezaevinde kald›¤›m ilk iki gün tecrit
koflullar›nda yaflad›m. Tek kiflilik hücrede tutuldum.
‹nsani hiçbir ihtiyac›m› gidermeme izin verilmedi. Ne
su koyacak bir kap ne de üzerime örtecek battaniye
verdiler. Bir gün sonra hücreden ç›kararak adli
tutuklular›n kald›¤› hücreye koydular” diye konufltu.

HADEP Osmaniye ‹l Örgütü 12 Ocak günü polisler
taraf›ndan bas›ld›. Bask›nda arflive ve MKM
takvimlerine el konuldu. HADEP Elbistan
(Kahramanmarafl) ‹lçe Örgütü binas› da 11 Ocak günü
polisler taraf›ndan bas›ld›. Herhangi bir gerekçe
gösterilmeden yap›lan bask›nda, parti binas› aranarak
arflivde bulunan kitaplara ve dergilere el konuldu. 

HADEP Siirt Merkez ‹lçe Gençlik Kollar› Sekreteri
Mansur Koçak, ‹smail Ekinci ve Ramazan Oktay 14
Ocak günü evlerine yap›lan bask›nlarda gözalt›na
al›nd›lar. Koçak, Ekinci ve Oktay, 17 Ocak günü
tutukland›. 

I¤d›r’da 15 Ocak günü HADEP il yöneticilerinin
evlerine düzenlenen bask›nlarda gözalt›na al›nan ‹l
Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Mang, Merkez ‹lçe
Sekreteri O¤uz Ok ile Gençlik Kollar› Sekreteri Murat
Mang ayn› gün serbest b›rak›ld›lar.

HADEP ‹stanbul Ba¤c›lar ‹lçe Örgütü Baflkan› Ümit
Çelik ile ilçe yöneticileri Celal Aksoy, Nimet Solmaz,
M. Saik fiaflmaz, M. Ali Gülün, Hafize Çeliktepe,
Abdullah Aydi ve Abdullah Çelik 16 Ocak günü
“ifadelerinin al›naca¤›” gerekçesiyle ça¤r›ld›klar›
Ba¤c›lar ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü’nde gözalt›na
al›nd›lar.

HADEP Mufl Merkez ‹lçe Baflkan› Sadrettin Yi¤it, 18
Ocak günü K›y›k köyündeki evine askerler taraf›ndan
düzenlenen bask›nda gözalt›na al›nd›. Yi¤it daha
sonra serbest b›rak›ld›.

HADEP Siirt Merkez ‹lçe Örgütü yöneticileri Adalet
Taflç› ve Sariya Batur, Kad›n Kollar› Baflkan› Hülya
Özalp, M. Ata ‹nan ve Abdullah Gürgen 22 Ocak
günü gözalt›na al›nd›lar. Hemen her gün 4-5
yöneticilerinin gözalt›na al›nd›¤›na dikkat çeken Siirt
‹l Baflkan› Ahmet Konuk yapt›¤› aç›klamada, daha
önce gözalt›na al›nan 26 parti yönetici ve üyesinden
17’sinin tutukland›¤›n› bildirdi. Özalp, ‹nan, Gürgen
ile Sarya Batur ve Adalet Taflç› 27 Ocak günü
tutukland›. 

HADEP Bitlis ‹l Örgütü ile Tatvan ve Güroymak ilçe
binalar› 7 fiubat günü polisler taraf›ndan bas›ld›.
Bask›nlarda, Güroymak ‹lçe Örgütü Sekreteri M. Baki
Bingöl ile Bitlis ‹l Örgütü yöneticisi Lemiye ‹nanç’›n
o¤lu Cesim ‹nanç gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar
ayn› gün serbest b›rak›ld›. 

HADEP Van ‹l Örgütü yöneticileri Naci Çak›rgöz,
R›fat Kaya, Hasan Güven, Ahmet Ertafl, Nezir Öcek ve
Ali fiip, 26 fiubat günü evlerine düzenlenen
bask›nlarda gözalt›na al›nd›. HADEP’lilerin Van’›n
çeflitli mahallelerinde y›lbafl› gecesi düzenlenen
gösteriler nedeniyle gözalt›na al›nd›klar› ö¤renildi.
Gözalt›na al›nanlar 28 fiubat günü Savc›l›k taraf›ndan
serbest b›rak›ld›. 

HADEP örgütlerine yönelik bask›lar büyük flehirlerde
de sürdü. HADEP Genel Merkezi’nden yap›lan
aç›klamada, Mart ay› içinde HADEP ‹stanbul ‹l Örgütü
üye ve yöneticisi 649 kiflinin gözalt›na al›nd›¤›,
Esenler ‹lçe Baflkan› Lütfü Esenda¤’›n da “örgüte
yard›m etti¤i” iddias›yla tutukland›¤› bildirildi. 

HADEP’in Siirt Pervari ‹lçe Baflkan› Temel Özer’in
evine 2 Mart günü bask›n düzenleyen polisler, “ilçe
binas›nda uzun namlulu silah bulundu¤u” ihbar›
ald›klar›n› öne sürerek, parti binas›n›n aç›lmas›n›
istediler. Özer’in arama izni sormas› üzerine sabah
05.00 s›ralar›nda savc›l›ktan ald›klar› izin ile ilçe
binas›nda arama yapan polisler, herhangi bir suç
unsuru bulamad›. Arama öncesinde karakola
götürülen Özer de, 3 saat sonra serbest b›rak›ld›. 

3 Mart günü Bursa’n›n Gemlik ilçesinde HADEP
binas› ç›k›fl›nda gözalt›na al›nan Gençlik Kollar›
yöneticilerinden Mehmetflah Demircan tutukland›.
Demircan ile birlikte gözalt›na al›nan Rukiye ‹ncesi,
Engin Kotay ve Bahrettin Polat ise serbest b›rak›ld›.

‹zmir’in Narl›dere ilçesinde 12 Mart gecesi polisler
taraf›ndan Gülbeyaz Gökçe adl› kiflinin evine yap›lan
bask›nda, HADEP üyesi 24 kifli gözalt›na al›nd›.
Gözalt›na al›nanlardan HADEP ‹zmir ‹l Gençlik
Kollar› üyesi Sibel Öksüz, ‹lçe Gençlik Kollar› Baflkan›
Fikret Gül, üyeler Engin Cengiz, Ayd›n Tafltan,
Medeni Gül, Remziye Yalç›nkaya ve ev sahibi
Gülbeyaz Gökçe’nin ad› ö¤renildi. 

HADEP Mufl Gençlik Kollar› üyesi Haflim Yi¤it,
Newroz kutlamalar›ndan sonra gözalt›na al›nd›¤›n› ve
iflkenceye maruz kald›¤›n› aç›klad›. Gözalt›na
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al›nd›ktan sonra Karasu ›rma¤›n›n kenar›na
götürüldü¤ünü belirten Yi¤it, kafas›n›n ›rma¤a
sokuldu¤unu söyledi. Yi¤it, kendisine ajanl›k teklif
edildi¤ini de bildirdi. Yi¤it’in a¤abeyi HADEP Mufl
Merkez ‹lçe Baflkan› Sadrettin Yi¤it, olay nedeniyle
Mufl Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na suç duyurusunda
bulundu. 

Gaziantep’te Nevroz Bayram› Tertip Komitesi üyeleri,
HADEP ‹l Baflkan› Abdullah ‹nce, ‹l Örgütü
yöneticileri Vakkas Dalk›l›ç, Hasan Y›lmaz, R›dvan
Özer, Mehmet Aslano¤lu, Osman Acar, Mustafa Kaya
ve EMEP ‹l Örgütü Yöneticisi Mikail K›l›çalp, 21 Nisan
günü gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar daha sonra
serbest b›rak›ld›. 

HADEP Gençlik Kollar› Üyesi Mehmet Çakmak 12
Nisan günü Diyarbak›r’da gözalt›na al›nd›. Daha
sonra serbest b›rak›lan Çakmak, 20 Nisan günü tekrar
gözalt›na al›nd› ve Adana DGM’nin hakk›nda verdi¤i
g›yabi tutuklama karar› nedeniyle tutukland›. 

19 Nisan günü Diyarbak›r’da evlerine düzenlenen
bask›nlarda gözalt›na al›nan Selma Tanr›kulu, F›rat
Erol, Tahsin Ayd›n, Rodi Bulut, Nihat Ifl›ktafl, Y›lmaz
fiehir, S›dd›k Eren, Erdem Yüceda¤, Serap Ayd›n ve
Servet Yaz›c› adl› HADEP üyeleri 24 Nisan günü
DGM Savc›l›¤›’na ç›kar›ld›lar. Tahsin Ayd›n, Nihat
Ifl›ktafl, Y›lmaz fiehir, S›dd›k Eren, Rodi Bulut ve Selma
Tanr›kulu tutukland›. 

Tunceli’de 9 May›s günü gözalt›na al›nan HADEP ‹l
Örgütü yöneticisi Naciye fien ve babas› Ali fien, 10
May›s günü tutukland›. Naciye fien ve Ali fien, 8
Kas›m günü Malatya DGM’de yap›lan duruflmada
tahliye edildi.

Mersin’de 24 May›s günü HADEP’in tüm il ve ilçe
örgütlerine Adana DGM’nin karar› ile “yasak yay›n
bulunduruldu¤u” iddias›yla polisler taraf›ndan bask›n
yap›ld›. Bask›nda aralar›nda Parti Meclisi üyesi Ayfle
Gökkan’›n da bulundu¤u 54 kifli gözalt›na al›nd›.
Gözalt›na al›nanlardan Merkez ‹lçe Baflkan› Ahmet
Bal, Yeniflehir Belde Baflkan› Cafer fiimflek, Toroslar
Belde Baflkan› Turgut fiahin, Akdeniz Belde Baflkan›
‹brahim fiahin, Yenitaflkent Belde Baflkan› Zeki
Akbo¤a ile parti üyesi Örfi Pasin 27 May›s günü
tutukland›lar. 

30 May›s günü ‹zmir’de evlerine bask›n yap›larak
gözalt›na al›nan HADEP Bornova ‹lçe Gençlik Kollar›
Baflkan› Nas›r Özmen, Yusuf Saldöz, Yahya Selvi ve
Turan Biçer, 1 Haziran günü tutukland›. 

1 Haziran günü Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi
ö¤rencisi 15 kifli gözalt›na al›nd›. 2 Haziran günü de
HADEP Van ‹l Örgütü Kad›n Kolu yöneticileri Kamile
Atabay ve Muhbet Kaval polisler taraf›ndan evlerine
yap›lan bask›nda gözalt›na al›nd›. HADEP yöneticileri
ve ö¤renciler 6 Haziran günü tutukland›.
Tutuklananlar›n adlar› flunlar: Kamile Atabay, Muhbet
Kaval, Evrim Batuge, Özgül Y›lmaz, Sibel Çelebi,

Savafl Ülkü, Hüseyin Yenidönem, Taylan Tutal, Taner
Dalga, M.Bekir Gülseven. 

HADEP’e yönelik bask›lar› protesto amac›yla 15
Haziran günü ‹stanbul Eminönü’nde toplanan HADEP
‹stanbul Gençlik Kollar› üyesi yaklafl›k 100 kifliye
müdahale eden polisler, 10 kifliyi gözalt›na ald›.
Gözalt›na al›nanlar daha sonra serbest b›rak›ld›.

Mardin’de 13-14 Haziran günleri düzenlenen
operasyonlarda gözalt›na al›nan HADEP Merkez ‹lçe
Baflkan› M.fiükrü De¤irmenci, Gençlik Kollar› Baflkan›
Musa Binbir, Kadir Albay, Tuncer Özgen ve Murat
Kayatafl tutukland›. Gözalt›na al›nanlardan ‹l Yönetim
Kurulu üyesi Gülistan Durç serbest b›rak›ld›. 

Batman’da 15 Haziran gecesi düzenlenen ev
bask›nlar›nda, HADEP Batman ‹l Örgütü yöneticisi
Ahmet Candemir, TUHAY-DER fiube Baflkan›
Hamdullah Y›ld›z, ‹HD Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Kaya, HADEP Belediye Meclis Üyeleri Hasan
Öner ve M. Salih Ekinci, HADEP üyeleri Selahattin
Geyik, A. S›tar Kaptan, Eflref Ekinci, Mahmut ‹lhan,
Kas›m fien, fierif Tafl, Beflir Tafl, Mehmet Tafl, Yusuf
Yi¤it, M. Nurullah Ak, ‹hsan Acet, M. Selim ‹fl, Nimet
Turan, Ramazan Aslan, Abdurrahman Aslan, ‹skender
Kaya, Haci Ça¤, Semiyan Ölmez adl› kifliler gözalt›na
al›nd›. Semiyan Ölmez d›fl›nda gözalt›na al›nanlar 22
Haziran günü tutukland›. Söz konusu kiflilerin
gözalt›nda iflkence gördükleri bildirildi. 

20 Haziran günü fianl› Urfa’n›n Ceylanp›nar ilçesine
ba¤l› Xirbesuf köyünde “Türk bayra¤›n› y›rtt›klar›”
iddias›yla gözalt›na al›nan HADEP ‹lçe Örgütü
yöneticilerinden Haluk Emel ve HADEP üyeleri
Remziye ‹lhan, Abdulvahap Emel, Murat ‹lhan, Hurflit
‹lhan, Ahmet Emel, “bayra¤› sa¤ görüfllü oldu¤u
bilinen Ahmet Demir adl› kiflinin y›rtt›¤›n›n”
anlafl›lmas› üzerine serbest b›rak›ld›. Ahmet Emel ve
Murat ‹lhan’›n gözalt›nda dövüldü¤ü bildirildi. 

Ad›yaman’da aralar›nda HADEP ‹l Baflkan› Yusuf Polat
ve Merkez ‹lçe Örgütü Baflkan› Ali Gözübüyük’ün de
bulundu¤u 16 HADEP’li 24 Temmuz günü gözalt›na
al›nd›. Uluslararas› Af Örgütü’nden bir yetkilinin
Ad›yaman’a gelerek ‹sviçre’ye iltica talebinde bulunan
baz› kiflilerin yak›nlar› ile görüfltü¤ü, bunun ard›ndan
da HADEP’lilerin gözalt›na al›nd›¤› bildirildi.
HADEP’lilerin üç gün süreyle gözalt›nda tutulduklar›,
Yusuf Polat ve ‹smihan Öner’in ise itiraz üzerine
serbest b›rak›ld›klar› bildirildi. Öteki kifliler hakk›nda
TCY’nin 169. maddesi uyar›nca dava aç›ld›. Gözalt›na
al›nanlar›n adlar› ise flöyle: Tutuksuz yarg›lanan Ali
Gözübüyük, Han›m Göksu, Abuzer Gözübüyük,
fienel Polattafl, Haydar Öner, ‹brahim Mutlu,
Abdurrahman Öner, Mehmet Gariban, Miktad Gazi
Akbafl ile tutuklu yarg›lanan Aysel Öner, Turabi Yuka,
Zarife Bektafl, Hayriye Polattafl, Mehmet Polattafl. 

Batman’›n HADEP’li Belediye Baflkan› Abdullah Ak›n
ve HADEP ‹l Baflkan› Murat Ceylan hakk›nda “halk›n
sorunlar›n› dinlemek için düzenlenen toplant›lar”
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nedeniyle soruflturma aç›ld›. Toplant›lar›n Emniyet
Müdürlü¤ü’nden izin al›nmadan düzenlendi¤i
gerekçesiyle aç›lan soruflturma çerçevesinde Ak›n ve
Ceylan 3 A¤ustos günü Batman Cumhuriyet
Savc›l›¤›’nda ifade verdiler. Ak›n ve Ceylan
ifadelerinde halk›n talep ve sorunlar›n› dinlemek ve
belediye faaliyetlerini anlatmak amac›yla toplant›lar›n
düzenlendi¤ini ve yasad›fl› bir durumun sözkonusu
olmad›¤›n› belirttiler. 

Mufl’tan Bingöl’ün Karl›ova ilçesine giderken arama
noktas›nda gözalt›na al›nan HADEP Karl›ova ‹lçe
örgütü üyesi Recep Karl› (39), Karl›ova Emniyet
Müdürlü¤ü’ne götürüldü¤ünü ve kendisine para
karfl›l›¤› ajanl›k teklifinde bulunuldu¤unu belirtti.

HADEP ‹stanbul fiirinevler, Maltepe, Ümraniye,
Gaziosmanpafla, Beykoz, Bahçelievler ve Ka¤›thane
ilçe örgütlerine 14 A¤ustos günü polisler taraf›ndan
bask›n düzenlendi. Gözalt›na al›nanlardan HADEP
Bahçelievler ‹lçe Baflkan› Sebahattin Çelik, ‹lçe
Örgütü yönetici Belk›z Balka ve Haydar Ifl›ktafl’›n ad›
ö¤renildi. Gözalt›na al›nanlardan 23 kiflinin serbest
b›rak›ld›¤›, Haydar Ifl›ktafl adl› kiflinin ise baflka bir
suçtan arand›¤› gerekçesiyle Diyarbak›r’a götürüldü¤ü
ö¤renildi. 

Gaziosmanpafla ‹lçe yöneticileri, 14 A¤ustos günü
polisler hakk›nda bask›nda binada bulunanlara kötü
muamelede bulunduklar› gerekçesiyle suç
duyurusunda bulundular. Gaziosmanpafla Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’na yap›lan suç duyurusunda polislerin,
ilçe binas›nda bulunanlara hakaret ettikleri, araman›n
sonucunda tutulan tutana¤› yöneticilere vermeyerek
görevi kötüye kulland›klar› savunuldu. 

Ayd›n ve ‹zmir’de 8 Ekim günü düzenlenen
operasyonlarda HADEP Ayd›n ‹l Örgütü Sekreteri
Nihat Demir’in aralar›nda de bulundu¤u 17 HADEP
üyesi gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar›n adlar›
flöyle: Ayd›n’da Nihat Demir, Deniz Demir, Sultan
Demir, Mahfus Demir, Fesih Kaya, ‹zmir’de Mehmet
Argo, fiahin Argo, Celal Karaaslan, Cevat Çaçen,
Fedakar Çaçen, Faysal Çaçen, Kemal Aslan, fiehmus
Öner, Nurettin Öner, Hülya Y›lmaz, Abdurrahman
Yaflar ve Heybet Selman. Gözalt›na al›nanlardan 9’u
k›sa bir süre sonra serbest b›rak›ld›. 

17 Ekim günü ‹zmir’in Çi¤li ilçesinde HADEP Çi¤li
binas›nda yap›lan e¤itim çal›flmas› s›ras›nda
düzenlenen bask›nda 40 kifli gözalt›na al›nd›.
Gözalt›na al›nanlar›n adlar› flöyle: 

Gülçiçek Günel (Çi¤li ‹lçe Baflkan›), Murat Ya¤c›bulut
(Gençlik Kollar› Genel Sekreteri ve PM üyesi), Türkan
Yolcu (‹lçe Sekreteri), Kenan K›rkaya (‹l Gençlik
Kollar› Baflkan›), Sibel Öksüz (‹zmir ‹l Gençlik Kollar›
Yöneticisi), Nuh Y›ld›r›m (‹lçe Gençlik Kollar›
Baflkan›), Özcan Erdem (Gençlik Kollar› Genel
Merkez Yöneticisi), Sabiha Temizkan (Konya ‹l
Gençlik Kollar› Baflkan›), ‹rfan Kanat (Sakarya ‹l
Gençlik Kollar› Baflkan›), Ercan Can (Kocaeli ‹l

Gençlik Kollar› Baflkan›), Engin Kotay (Bursa ‹l
Gençlik Kollar› Baflkan›), Hatice Çelik (fianl› Urfa ‹l
Gençlik Kollar› Baflkan›), Cemal Dall› (Antalya ‹l
Gençlik Kollar› Baflkan›), Sait Köse (Ankara ‹l Gençlik
Kollar› Baflkan›) Ercan Sezgin (Gaziantep ‹l Gençlik
Kollar› Baflkan›), Nizamettin Almaz (‹çel ‹l Gençlik
Kollar› Baflkan›), Halil Pekmezci (A¤r› ‹l Gençlik
Kollar› Baflkan›), Cezayir Çelik (Siirt ‹l Gençlik Kollar›
YK Üyesi), Murat Avc› (Siirt ‹l Gençlik Kollar› YK
Üyesi), Murat Ery›lmaz (fianl› Urfa ‹l Gençlik Kollar›
Yöneticisi), Halil Yazar (fianl› Urfa ‹l Gençlik Kollar›
Yöneticisi), Tayyip Temel (Van ‹l Gençlik Kollar›
Yöneticisi), Zennur K›z›lkaya (Van ‹l Gençlik Kollar›
Yöneticisi), Murat Özdemir (‹çel ‹l Gençlik Kollar›
Yöneticisi), Leyla Deniz (Adana ‹l Gençlik Kollar›
Yöneticisi), Murat Zengin (Batman ‹l Gençlik Kollar›
Yöneticisi), Talat Ayd›n (Manisa ‹l Gençlik Kollar›
Yöneticisi), Hüseyin Zorlu (Kocaeli ‹l Gençlik Kollar›
Yöneticisi), Zahide Yavuz (‹zmir ‹l Gençlik Kollar›
Yöneticisi), Metin Korkmaz (Konya ‹l Gençlik Kollar›
Yöneticisi), Osman Yeleri (HADEP üyesi), Hakk›
Kubar (HADEP üyesi), Sevilay K›yak (HADEP üyesi),
Yeter Tekin (HADEP üyesi), Yoldafl Büyükgül (HADEP
üyesi), Mehmet Sar› (HADEP üyesi), Abdullah Y›ld›r›m
(HADEP üyesi), Zeliha Akbay (HADEP üyesi), Adnan
Y›lmaz (HADEP üyesi). 

HADEP Mufl K›z›la¤aç Belde örgütünün aç›l›fl›,
güvenlik güçleri taraf›ndan engellendi. HADEP Belde
Baflkan› fiirin Gültürk ve Belde Örgütü yöneticisi
Mehmet Yöntürk 21 Ekim günü gözalt›na al›nd›.
Güvenlik görevlilerinin belde örgütü binas›n›n
anahtar›na da el koydu¤u bildirildi. 

HADEP’in kahraman Marafl ‹l Örgütü 24 Ekim akflam›
düzenlenen e¤itim çal›flmas› s›ras›nda bas›ld›.
Bask›nda binada bulunan 23 kifli gözalt›na al›nd›, çok
say›da yay›na ve belgeye de el konuldu. Gözalt›na
al›nan HADEP üyeleri ifadeleri al›nd›ktan sonra 25
Ekim günü serbest b›rak›ld›. Daha sonra bu kifliler
hakk›nda “yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k”
yapt›klar› gerekçesiyle dava aç›ld›. Haklar›nda dava
aç›lanlar flunlar: 

HADEP PM üyesi Abdurrahman Do¤an, HADEP
E¤itim ve Örgütlenme Komisyonu üyesi Hayri Atefl,
Kahraman Marafl ‹l Baflkan› Salman fiako, ‹l
Yöneticileri Ayd›n Ö¤üt ve Zeynep Filimci, Merkez
‹lçe Baflkan› Vehbi Keklik, Narl› Belde Baflkan› Hasan
Günefl, Narl› Belde Sayman› Elif Günefl, Narl› Belde
Yöneticisi Mehmet Palu, Elbistan ‹lçe Yöneticisi Oruç
Ay, Elbistan Gençlik Kollar› Yöneticisi Ali Tafl,
Pazarc›k ‹lçe Baflkan› Abidin Geçilmez, Pazarc›k
Gençlik Kollar› üyesi Hac› Kocahal, Pazarc›k ‹lçe
Yöneticisi Ali fi›hyürek, HADEP üyesi Gaffar Kaplan,
Çetin Aytekin, Selahattin Y›lmaz, Vahdettin
Akagündüz ve Do¤an Kuyumcu ile konuk olduklar›
ö¤renilen Erol Berk, Mehmet Güler, Ahmet Çelik, F›rat
Bulut.
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30 Ekim günü A¤r›’n›n Do¤ubeyaz›t ilçesinde
gerçeklefltirilen operasyonlarda HADEP üyesi Burhan
Koçkar öldürüldü. (bkz.Yaflam Hakk›) Operasyonda
gözalt›na al›nanlar›n adlar› flöyle: 

Belediye Meclis Üyesi Ahmet Turan, HADEP ‹lçe
Örgütü yöneticileri Atilla Tafltan, Burhan Koçkar’›n
a¤abeyi Nedim Koçkar, Mehmet Emin Çetin, Muhsin
Kolan, Mustafa Tunç, Mehmet Tunç, Nuri Elçi, Sait
Gün, Fevzi Atar, Hasan Elçi, Ahmet Bubilinç ve
Mehmet Çebuze. 13 kifli serbest borak›ld›ktan sonra
yapt›klar› aç›klamada, gözalt›nda dövüldüklerini ve
ask›ya al›nd›klar›n› bildirdiler. 

31 Ekim ve 1 Kas›m günleri Antalya’da düzenlenen ev
bask›nlar›nda HADEP Merkez ‹lçe Örgütü Sekreteri
Has›l Y›ld›z, TUHAY-DER Antalya fiube yöneticisi
Leyla Ceylan, babas› Ali Ceylan ve HADEP üyesi
Mukkades Ça¤lar gözalt›na al›nd›. Y›ld›z ve Ceylan, 3
Kas›m günü tutukland›. Ali Ceylan ve Mukkades
Ça¤lar ise serbest b›rak›ld›.

Tunceli’de Bülent Atmaca, Mücahit Güngör, Murat
Tutmez ‹brahim fiahin, Önder Yaz›r, Haydar K›l›nç,
Nadir Çamdeviren ve Erdo¤an Sürgeç adl› HADEP
üyeleri 1 Kas›m günü gözalt›na al›nd›. HADEP üyeleri
10 gün gözalt›nda tutulduktan sonra tutukland›. . 

Diyarbak›r’da 1 Kas›m günü düzenlenen ev
bask›nlar›nda Serkan fiitilay, Saim Çelebi, ‹brahim
Ayd›n, Abdurrahman Sevim, Burhan ‹zci, Baran ‹zci
ve Zülfü Ayd›n adl› HADEP Gençlik Kollar› üyeleri
gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlardan Serkan
fiitilay’›n babas› Kadri fiitilay, polislerin saat 01.00
s›ralar›nda evlerine kap›y› balyozla k›rarak girdiklerini
aç›klad›. Serkan fiitilay ve Mehdi Kazaylak tutukland›.
Heybet Kazaylak, ‹brahim Ayd›n, Zülfi Ayd›n, Saim
Çelebi, Baran ‹zci, Abdurrahman Sevim serbest
b›rak›ld›. 

Gaziantep’te 6 Kas›m günü HADEP üye ve
yöneticilerin evlerine düzenlenen bask›nlarda 18 kifli
gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar›n adlar› flöyle: ‹l
Yönetim Kurulu üyeleri Faik Dursun, Abdülkerim
Benzer, Recai Y›lmaz, Kad›n Kollar› Yönetim Kurulu
üyesi Bircan Demir, ‹l Çençlik Kollar› Baflkan› Mustafa
Kaya, Merkez ‹lçe Yönetim Kurulu üyesi Hasan Acar,
‹l Kad›n Kollar› üyesi Fatma ‹nce ‹l Gençlik Kollar›
Yönetim Kurulu üyeleri Müslüm Çoban, Sedat Suna
ile HADEP üyeleri Serhat Demir, Ayfle Kavak, Edip
Kaya, Enver Acar, Ahmet Halhall›, Mehmet Dinçaslan,
Mehmet Sab›r ve Feridun Çelik. 

HADEP Çanakkale ‹l Örgütü binas›na 7 Kas›m günü
düzenlenen bask›nda ‹l Baflkan› Mehmet fiah
gözalt›na al›nd›. Yasak yay›n bulunduruldu¤u
gerekçesiye örgüt binas›nda iki saat arama yapan
güvenlik güçleri baz› yay›nlara el koyarken fiah’› da
gözalt›na ald›. fiah, ayn› gün serbest b›rak›ld›. 

16 Kas›m günü fi›rnak’›n Silopi ilçesinde tutuklanan
HADEP ‹lçe Örgütü Sekreteri Eyüp Tan›fl, Hasan ‹lten,

Erhan Polat, Halil Küçükdemirtafl ve Bedia Alagöz
avukatlar›n›n itiraz› üzerine tahliye edildi.

29 Kas›m günü Gaziantep’in Araban ve Yavuzeli
ilçelerinde düzenlenen ev ve iflyeri bask›nlar›nda
Araban ‹lçe Baflkan› Hüseyin Ya¤c›, ‹lçe Sekreteri
Cuma Yavuzkurt, ‹lçe Yönetim Kurulu üyeleri fi›ho
Çoban, Kas›m K›l›ç ve ‹brahim Karartafl, Yavuzeli ‹lçe
Baflkan› Mehmet Karatafl, ‹lçe Yönetim Kurulu üyeleri
Bekir Sakar, Battal Koçyi¤it, Ömer K›l›ç Celal
Y›lmazve HADEP üyeleri Ali K›l›ç, ‹brahim Koçyi¤it,
‹brahim Karatafl gözalt›na al›nd›. 

HADEP ‹stanbul il ve ilçe örgütlerine 30 Kas›m günü
düzenlenen bask›nlarda yaklafl›k 40 kifli gözalt›na
al›nd›. Sar›yer ve Küçükçekmece örgütleri d›fl›nda
bütün ilçe örgütleri ile ‹stanbul il binas›na yap›lan
bask›nlarda gözalt›na al›nanlardan adlar› flöyle: 

Ba¤c›lar ‹lçe yöneticisi Abdullah Ayd›n, Ba¤c›lar ‹lçe
yöneticisi Cebrail Aksoy, ‹stanbul ‹l Yönetim Kurulu
üyesi Sunullah Altan, Kartal ‹lçe Baflkan› Do¤an ‹lgün,
Bayrampafla ‹lçe Baflkan› Nazmiye Kad›o¤lu, Ba¤c›lar
‹lçe Örgütü Gençlik Kollar› Baflkan› S›d›k Altun
Hamza Süpürgeci, ‹stanbul ‹l Gençlik Kollar›
yöneticisi Zekeriya Alt›nmakas, Eflref Sönmez, Baki
Asal, ‹stanbul ‹l Gençlik Kollar› yöneticisi Cemil
K›z›lda¤, Erkan Marhan, Mustafa Tektafl, Haydar Tafl,
Ahmet Avc›, ‹stanbul ‹l Gençlik Kollar› üyesi Abdullah
Ar›, Zeki Güney, Tahir Y›lmaz, ‹hsan Çiçekda¤,
Sevinç Karada¤, Umut Öztürk, Mehmet fiirin,
Abdullah Ar›man, Yakut Orman, Mustafa Alpan,
Nasreddin Baran, Zafer Y›lmaz ve Bursa Kad›n Kollar›
üyesi Sevda Getiren. 

Gözalt›na al›nanlardan Hamza Süpürgeci ile Umut
Öztürk ve Nasreddin Baran tutukland›lar. 

19 Aral›k günü Mufl’un Malazgirt ilçesine ba¤l›
Konakkuran beldesinde HADEP binas› askerler
taraf›ndan bas›ld›. Bask›nda HADEP Belde Baflkan›
fieyhmus Bülbül, 5 HADEP yöneticisi ve 2 HADEP
üyesi gözalt›na al›nd›. “Binada bulunan Türk
Bayra¤›’n›n eski oldu¤u” gerekçesiyle gözalt›na al›nan
HADEP’liler ayn› gün serbest b›rak›ld›. 

HADEP Örgütlerinin Yasaklanan Eylemleri

HADEP Sakarya Merkez ‹lçe Örgütü taraf›ndan 25
fiubat günü düzenlenmesi planlanan flenlik, Sakarya
Valili¤i taraf›ndan ‹ller ‹daresi Yasas› uyar›nca
yasakland›. 

HADEP Bulan›k (Mufl) ‹lçe Örgütü Gençlik Kollar›
taraf›ndan Nisan ay› içinde düzenlenmek istenen
flölene izin verilmedi ve 30 kifli gözalt›na al›nd›.
Gözalt›na al›nanlar daha sonra serbest b›rak›ld›.

1 May›s ‹flçi Bayram› kutlamalar› nedeniyle
Diyarbak›r’da yap›lmak istenen bas›n aç›klamas›na
müdahale eden polisler, HADEP Diyarbak›r ‹l Örgütü
Baflkan Yard›mc›s› Musa Fariso¤ullar›, yöneticiler
Güley Tekin, Makail Karakufl, Veysel Dalg›, Mehmet
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Ergün, Naz›m Ça¤lar, fiakir Do¤rul, fievlime Y›ld›z ve
parti üyeleri Naz›m Kaya, Matin ‹ncir, Hac› Çalan ve
Macit Özel gözalt›na al›nd›. 

Olayda, Merkez ‹lçe Baflkan› fierif Camc›; ‹l
Yöneticileri Gani Alkan, Zübeyde Zümrüt, Ramazan
Akkufl, Mefair Alt›nda¤ ve parti üyeleri Celal Akflin,
Emin Ok, Metin Tekdemir, Ramazan Do¤anay, Veysi
Yaman, Nedim Esmer yaraland›. 

HADEP Ad›yaman ‹l Örgütü’nün “Yeni Yaflama
Merhaba” adl› gençlik flöleni için yapt›¤› baflvuru, 10
Haziran günü Valilik taraf›ndan parti il örgütü
yöneticilerinin “teröre meyilli kifliler” olduklar›
iddias›yla reddedildi. 

HADEP Adana ‹l Örgütü Gençlik Kollar› taraf›ndan
düzenlenen “Bar›fl ve Kardefllik Futbol Turnuvas›”na
müdahale eden polisler, 120 kifliyi gözalt›na ald›.
Turnuva çerçevesinde 10 Haziran günü düzenlenen
maç, Cumhuriyet Savc›l›¤›’n›n “etkinli¤in Siyasi
Partiler Yasas›’na ayk›r› oldu¤u” yolundaki karar›
üzerine polisler taraf›ndan engellendi. Polisler HADEP
Adana ‹l Baflkan› Fatih fianl›, ‹l Sekreteri Hasan
Beliren, 95 futbolcu ile 23 görevli ve izleyiciyi
gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nanlar ayn› gün mahkeme
taraf›ndan serbest b›rak›ld›. 

5 Temmuz 1991 gecesi Diyarbak›r’da öldürülen
Halk›n Emek Partisi (HEP) Diyarbak›r ‹l Baflkan› Vedat
Ayd›n’›n ölüm y›ldönümü nedeniyle mezar› bafl›nda
yap›lmas› planlanan anma töreni engellendi. 10
Temmuz günü Diyarbak›r Turistik caddesinde
toplanan kitlenin mezarl›¤a gitmesini engelleyen
polislerin Mardinkap› Mezarl›¤›’nda yap›lmas›
planlanan törene sadece HADEP yöneticilerinin,
Ayd›n’›n yak›nlar›n›n ve kitle örgütü temsilcilerinin
kat›lmas›na izin vermesi üzerine törenden vazgeçildi. 

HADEP fiahl› Urfa ‹l Gençlik Kollar› taraf›ndan
düzenlenmesi planlanan “Bar›fl ve Kardefllik Futbol
Turnuvas›” fianl› Urfa Valili¤i taraf›ndan yasakland›. 

Serdar Tan›fl ve Ebubekir Deniz için 25 Kas›m günü
HADEP Diyarbak›r ‹l Örgütü’nün düzenlenen eylem
polisler taraf›ndan engellendi. Polisler, HADEP
Diyarbak›r ‹l Örgütü üyelerinden Erkan Erinci ve
Mazlum Öncel’i gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nanlar
ayn› gün serbest b›rak›ld›. 

HADEP Batman Sason ‹lçe Örgütü’nün 24 Aral›k günü
düzenlemeyi planlad›¤› kongrenin askerler taraf›ndan
engellendi¤i bildirildi. Kongre için Batman ve
ilçelerinden yola ç›kan HADEP ‹l Baflkan› Murat
Ceylan, Belediye Baflkan Vekili Hüseyin Kalkan,
Merkez ‹lçe Baflkan› Haydar Tekin ile di¤er ilçe
örgütü yönetici ve üyeleri saat 09.30 s›ralar›nda
Sason’a 10 kilometre kala askerler taraf›ndan
durduruldu. HADEP’liler kimlik kontrolü gerekçesiyle
yaklafl›k 5 saat burada bekletildikten sonra b›rak›ld›.
Bu arada konvoyda bulunan tüm araçlara trafik
cezalar› kesildi¤i ve video kamera ile çekim yapan

HADEP Batman Merkez ‹lçe yöneticisi Talat Tuncer’in
de gözalt›na al›nd›¤› ö¤renildi. Tuncer, akflam
saatlerinde serbest b›rak›ld›. Sason’da da kongre için
toplanan HADEP’lilerin polisler taraf›ndan da¤›t›ld›¤›
bildirildi.

Eme¤in Partisi (EMEP)

2001 y›l› içinde EMEP ‹stanbul örgütüne üye kifliler
hakk›nda toplam 14 dava aç›ld›. Bu davalardan 6’s›
“izinsiz afifl asmak”, 2’si “izinsiz bildiri da¤›tmak”, 4’ü
“2911 say›l› yasaya muhalefet” ve birer tanesi de “404
say›l› yasaya muhalefet” ile “emirlere itaatsizlik”
gerekçeleriyle aç›ld›. Toplam 71 san›¤›n yarg›land›¤›
davalarda “izinsiz afifl asmak” gerekçesiyle aç›lan iki
dava beraatle sonuçland›, 8 dava ise sürüyor.
Sonuçlanan 4 davada ise 2 kifli hakk›nda “izinsiz afifl
asmak” gerekçesiyle verilen ceza ertelendi, 4 kifli
hakk›nda “emirlere itaatsizlik” gerkçesiyle verilen
ceza itiraz üzerine kald›r›ld› ve 25 kifli hakk›nda 2
davada “izinsiz bildiri da¤›tmak” gerekçesiyle çeflitli
cezalar verildi. 

EMEP ‹zmir ‹l Örgütü üyeleri hakk›nda ise toplam 4
dava aç›ld›. Davalardan 2’si “2911 say›l› yasaya
muhalefet”, birer tanesi de “izinsiz afifl asmak” ve
“izinsiz bildiri da¤›tmak” gerekçeleriyle aç›ld›.
Toplam 17 san›¤›n yarg›land›¤› davalardan 2’si
beraatle sonuçlan›rken 2’si devam etmekte.

19 Mart günü EMEP Gaziantep ‹l Yönetim Kurulu
üyesi Hasan Y›ld›r›m ile bildiri da¤›t›rken gözalt›na
al›nan EMEP üyeleri Özgül Yatar, Fatma Yatar, Eflref
Karada¤, Ayd›n Karada¤ ve Yusuf Karagün ayn› gün
serbest b›rak›ld›lar.

EMEP taraf›ndan ekonomik kriz konusunda haz›rlanan
afiflleri Ankara’n›n K›z›lay, Cebeci ve Keçiören
bölgelerinde asan 5 kifli gözalt›na al›nd›. 24 Mart
günü K›z›lay’da gözalt›na al›nan Özgül Y›ld›zer,
Mustafa Büçüm ve Taner Tekçam ile 26 Mart günü
Keçiören’de gözalt›na al›nan Taylan Sayg›l› ve Ümit
fiirina¤ 24 saat gözalt›nda tutulduktan sonra serbest
b›rak›ld›. 

EMEP Antalya ‹l Örgütü binas› 23 Nisan gecesi kimli¤i
belirlenemeyen kifliler taraf›ndan tahrip edildi.
Olaydan sonra binaya gelen polisler, “bomba
yerlefltirildi¤i” kuflkusuyla faks cihaz›n› patlatt›lar. 

Tunceli’nin Hozat EMEP ‹lçe Yöneticisi Nihat Aldemir
20 Nisan, Sevim Bilbay ve Cömert Çakmak adl› parti
üyeleri de 24 Nisan günü gözalt›na al›nd›. 

EMEP Tunceli Merkez ‹lçe Baflkan› Murat Üldefl,
“2000 y›l› 1 May›s ‹flçi Bayram›’nda valili¤in yasa¤›na
karfl›n, afiflleri parti binas›na ast›¤›” gerekçesiyle 1 ay
hapis cezas›na mahkum oldu. Tunceli Asliye Ceza
Mahkemesi’nde 4 May›s günü sonuçlanan davada
hapis cezas› para cezas›na çevrilerek ertelendi.

EMEP Tunceli ‹l Örgütü taraf›ndan 13 Aral›k 2000
tarihinde düzenlenen F tipi cezaevlerini protesto
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yürüyüflü nedeniyle 9 EMEP üyesi hakk›nda aç›lan
dava, 25 May›s günü sonuçland›. Malatya DGM’de
yap›lan duruflmada, Salih Gündo¤an, Necattin
Tütmez, Murat Üldefl, Deniz Taçy›ld›z, Metin Turan,
Gökhan Gündo¤an, Hasan Çiçek, Gökhan Uç ve
Helin Çelik hakk›nda beraat karar› verildi. Davada
san›klar›n, “yasad›fl› örgüte yard›m” suçundan hapis
cezas›na mahkum edilmesi isteniyordu. 

EMEP fianl› Urfa ‹l Örgütü yöneticileri hakk›nda
“izinsiz bas›n aç›klamas› yapt›klar›” gerekçesiyle
aç›lan dava, 19 Haziran günü Urfa 2. Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada beraatla
sonuçland›. Dava, “Evrensel gazetesinin kapat›lmas›n›
protesto amac›yla yap›lan bas›n aç›klamas›n›n izinsiz
oldu¤u” gerekçesiyle aç›lm›flt›. 

Diyarbak›r DGM Savc›l›¤›, EMEP fianl› Urfa ‹l Baflkan›
Cemalettin Özden, ‹l Örgütü Sekreteri Ali Durman,
Merkez ‹lçe Baflkan› Abdülnas›r Sacakl›, Merkez ‹lçe
Örgütü yöneticileri Ramazan Ba¤›r ve Ali Sümbül
hakk›nda “1 May›s ‹flçi Bayram›’nda izinsiz bildiri
da¤›tmak” ve “Halk› düflmanl›¤a k›flk›rtmak” iddias›yla
dava açt›. 

Tunceli’de “1 May›s ‹flçi Bayram› afifllerini
belediyenin gösterdi¤i yerlere asmad›klar›”
gerekçesiyle Deniz Taçy›ld›z, Gökhan Gündo¤an,
Gökhan Y›lmaz, Erdal Taman, Naz›m Solgun, Ali
Y›ld›z ve Abbas Tu¤rul adl› EMEP üyeleri hakk›nda
dava aç›ld›. Dava, Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi’nde
görülüyor.

EMEP taraf›ndan bast›r›lan Eme¤e Seslenifl
Bülteni’ninde “bölücülük propagandas›” yap›ld›¤›
iddias›yla EMEP Tunceli ‹l Örgütü yöneticileri
hakk›nda aç›lan dava, 4 Temmuz günü Malatya
DGM’de beraatla sonuçland›.

Tunceli’de 7 A¤ustos günü düzenlenen ev
bask›nlar›nda aralar›nda EMEP ‹l Baflkan› Salih
Gündo¤an, EMEP ‹l Yöneticisi Deniz Taçy›ld›z,
Hüseyin Do¤an ve Tüm Bank-Sen fiube Baflkan› Musa
K›l›ç’›n da bulundu¤u 12 kifli gözalt›na al›nd›.
EMEP’lilerin, 2. Munzur Do¤a ve Kültür Festivali’nde
MHP Genel Baflkan› Devlet Bahçeli’nin posterinin
as›lmas›n›n ard›ndan gösteri düzenlenmesi nedeniyle
gözalt›na al›nd›klar› ö¤renildi. 

7 A¤ustos günü Amasya Merzifon’da EMEP üyesi
Zafer fiahin’in kaç›r›lmas›na tan›k olan EMEP Merzifon
‹lçe Baflkan› Sad›k Turan, fiahin’i kaç›ran kiflilerin
sald›r›s›na u¤rad›. Zafer fiahin, kaç›r›ld›ktan birkaç
saat sonra b›rak›ld›. Zafer fiahin’in kaç›ran kiflilerce
daha önceden tehdit edildi¤i ö¤renildi. Sad›k Turan,
u¤rad›¤› sald›r› ile ilgili olarak Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu. 

EMEP Malatya ‹l Örgütü’nün 14 Eylül günü Akçada¤
ilçesinde düzenlemeyi planlad›¤› “Yoksullu¤a,
‹flsizli¤e ve Açl›¤a Karfl› Mücadele Mitingi”,
kaymakaml›k taraf›ndan “kamu güvenli¤inin

sa¤lanamayaca¤›” gerekçesiyle yasakland›. EMEP
Antep ‹l Örgütü’nün 16 Eylül günü düzenleyece¤i
miting de, Gaziantep Valili¤i taraf›ndan ertelendi. 

EMEP Tunceli ‹l Örgütü’nün 17 Eylül günü
düzenlemeyi planlad›¤› Haluk Levent konseri
engellendi. Tunceli Gençlik ve Spor ‹l Müdürlü¤ü’nün
konserin gerçeklefltirilece¤i Tunceli Kapal› Spor
Salonu’nun bak›ma al›nd›¤› gerekçesini ileri sürdü¤ü,
bunun üzerine EMEP yöneticilerinin Tunceli Valili¤i
ile görüflme giriflimlerinin de sonuçsuz kald›¤›
bildirildi. 

EMEP ‹zmir Bornova ‹lçe Örgütü taraf›ndan 14 Eylül
günü düzenlenen, “Yoksullu¤a, ‹flsizli¤e ve Açl›¤a
Karfl› Mücadele” ça¤r›s›n›n yap›ld›¤› bas›n
aç›klamas›n›n ard›ndan polis, baz› EMEP üyelerini
gözalt›na ald›. Atatürk mahallesi pazar yerinde
yap›lan bas›n aç›klamas›n› yapan EMEP Bornova ‹lçe
Baflkan› Kemal Köro¤lu ve 7 EMEP üyesini gözalt›na
alan polis, EMEP’lileri bir süre sonra serbest b›rakt›. 

ABD’nin Afganistan’a yönelik savafl haz›rl›klar›n›
protesto amac›yla 23 Eylül günü ‹stanbul Alibeyköy’de
düzenlenen bas›n aç›klamas›na müdahale eden
polisler EMEP Eyüp ‹lçe Baflkan› Mehmet Gerçek, ‹lçe
Yönetim Kurulu üyesi Akç›l Bozkurt, EMEP üyeleri
Bilge Ceviz, Birol Bozkurt, Erol Bozkurt, fiehriban
Dursun, Ali Ekber Sö¤üt, Y›lmaz Tögen, Ali Ekber
fiengül, Yavuz Çak›r, Metin Ç›nar, Medine Dursun ve
Erdal Bozkurt’u gözalt›na ald›. Polisler, bas›n
aç›klamas›n› izleyen gazetecilerin çal›flmas›na da
engel oldu. Gözalt›na al›nanlar daha sonra serbest
b›rak›ld›lar. Ayn› gün ‹stanbul Tuzla’da üzerinde
“Amerika’n›n Dünyay› Kana Bulamas›na ‹zin
Vermeyelim - Savafla Hay›r- Eme¤in Partisi” yaz›l›
afiflleri asan EMEP üyeleri Ayd›n K›z›ltafl, Eyüp Pala ve
Ferhat Parlak gözalt›na al›nd›. Tuzla Merkez
Karakolu’na götürülen EMEP üyeleri bir süre sonra
serbest b›rak›ld›. 

EMEP taraf›ndan haz›rlanan “IMF, ABD, Dünya
Bankas› program› de¤il, Emek Program›” yaz›l› afiflleri
izinsiz ast›klar› gerekçesiyle ‹stanbul Gaziosmanpafla
2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde yarg›lanan EMEP
Gaziosmanpafla ‹lçe Örgütü yöneticisi R›za Çiçek ile
Engin Çetinkaya ve Leyla Kas›m›fl›k’a verilen 2’fler y›l
hapis ve 71 milyon 182 bin 800’er lira para cezas›, 5
y›l süre ile ertelendi.

Komünist Partisi (KP)

Anayasa Mahkemesi 19 Mart günü, Türkiye Sultan
Partisi’nin ad›ndaki “Sultan”, Komünist Parti’nin de
ad›ndaki “Komünist” sözcüklerinin, Siyasi Partiler
Yasas›’na (SPY) ayk›r› oldu¤u için uyar›lmas›n›
kararlaflt›rd›. Siyasi Partiler Yasas›’na ayk›r› oldu¤u
gerekçesiyle verilen ihtar karar› 1 Haziran günü Resmi
Gazete’de yay›nland›.

Anayasa Mahkemesi’nin, Yarg›tay Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’n›n istemine uyarak ald›¤› uyar› karar›,
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Türkiye Sultan Partisi’nin 13 Mart günü kendisini
feshetmesi nedeniyle düfltü. 19 Temmuz 2000
tarihinde kurulan Türkiye Komünist Partisi’ne karfl› ise
ad›ndaki “Komünist” sözcü¤ünü ç›karmaz ise Yarg›tay
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’nca kapat›lmas› istemiyle
Anayasa Mahkemesi’nde dava aç›lmas› gündeme
gelecekti. KP, “uyar› alsa da partinin ad›n›
de¤ifltirmeyece¤ini” duyurmufltu. 

KP, Sosyalist ‹ktidar Partisi’nin (S‹P) 11 Kas›m günü
toplanan 6. Ola¤anüstü Kongresi’nde kendini
feshederek ad›n› “Türkiye Komünist Partisi (TKP)”
olarak de¤ifltiren S‹P’e kat›ld›. Böylece ad›ndaki
“Komünist” sözcü¤ünün ç›kar›lmas› için bafllayan
süreç de sona erdi. 

Sosyalist ‹ktidar Partisi (S‹P) / Türkiye Komünist
Partisi (TKP)

ÖDP ve S‹P Beyo¤lu ‹lçe Binalar›, 1 Mart günü kimli¤i
belirsiz kifli veya kiflilerce yak›ld›. Yang›n,
çevredekiler ve partililer taraf›ndan büyümeden
söndürüldü.

‹zmir’in Karfl›yaka semtinde 7 Nisan günü partinin
yay›n organ› Komünist gazetesini satan 15 parti üyesi
gözalt›na al›nd›. Basmane semtinde de 25 Nisan günü
S‹P’in 1 May›s ‹flçi Bayram› afifllerini asan 8 üyesi
gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar k›sa süre sonra
serbest b›rak›ld›.

S‹P taraf›ndan ç›kar›lan “Nato Zararl›d›r” afifli, 4 Nisan
günü Eskiflehir 1. Sulh Ceza Mahkemesi taraf›ndan
“Askeri kuvvetlere hakaret edildi¤i” gerekçesiyle
yasakland›.

‹stanbul’da 1 Nisan günü NATO karfl›t› afifl asan 6
parti üyesi gözalt›na al›nd›. 4 Nisan günü de Nadir
Erol ve Özgür Yard›m adl› S‹P üyeleri Marmara
Üniversitesi’nden gözalt›na al›nd›lar. 22 Nisan günü,
‹stanbul’un çeflitli yerlerinde 20’ye yak›n parti üyesi, 1
May›s ‹flçi Bayram› afiflini asarken gözalt›na al›nd›. 25,
26 ve 27 Nisan günleri Ankara’n›n çeflitli yerlerinde
24 S‹P üyesi, 1 May›s afifli asarken gözalt›na al›nd›.
Gözalt›na al›nanlar›n tamam› daha sonra serbest
b›rak›ld›.

S‹P’in 11 Kas›m günü yapaca¤› 6. Ola¤anüstü
Kongresi için haz›rl›k çal›flmalar›n› duyuran parti ses
araçlar›na ve pankartlara polisler taraf›ndan el
konuldu. S‹P taraf›ndan yap›lan aç›klamada polise
engel olmak isteyen S‹P üyelerinin Emniyet
Müdürlü¤ü’nde gözalt›na al›nd›¤›, bir süre tutulduktan
sonra serbest b›rak›ld›klar› bildirildi. 

S‹P 11 Kas›m günü toplanan 6. Ola¤anüstü
Kongresi’nde ad›n› “Türkiye Komünist Partisi (TKP)”
olarak de¤ifltirdi.Kongre’de ayr›ca Komünist Parti de
TKP’ye kat›ld›. Partinin ad›n›n de¤ifltirilmesinin
ard›ndan Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, partinin
ad›ndan “komünist” sözcü¤ünün ç›kar›lmas› için
Anayasa Mahkemesi’ne baflvurdu. Yarg›tay
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan yap›lan baflvuruda

2820 Say›l› Siyasi Partiler Yasas›’n›n 96. maddesine
göre, siyasi partilerin “komünist, faflist” gibi adlar›
kullanamayaca¤› vurguland›. Anayasa Mahkemesi,
“ad›n› de¤ifltirmesi için” ihtar verilmesi karar› al›rsa,
TKP’ye 6 ayl›k süre tan›nacak. Bu süre içinde partinin
ad› de¤ifltirilmezse kapatma davas› aç›lacak

TKP üyesi 5 kifli “‹nsanca bir yaflam istiyoruz” ve
“Halk muht›ra veriyor” yaz›l› afiflleri Mecidiyeköy’de
asarken 29 Kas›m günü gözalt›na al›nd›. Mecidiyeköy
Merkez Karakolu’na götürülen Volkan Çetin, Serap
‹fllemek, Ifl›l Ad›güzel, Mahir Arbuç ve Haluk
Baflgüney, 5 saat gözalt›nda tutulduktan sonra serbest
b›rak›ld›lar. 

Fazilet Partisi (FP) / Saadet Partisi (SP) / Adalet ve
Kalk›nma Partisi (AKP)

Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n, “laiklik karfl›t›
eylemlerin oda¤› haline geldi¤i ve kapat›lan RP’nin
devam› oldu¤u” iddias›yla FP’nin kapat›lmas›
istemiyle açt›¤› davan›n görülmesine 12 Aral›k 2000
tarihinde Anayasa Mahkemesi’nde baflland›. Anayasa
Mahkemesi, oturumda öncelikle “siyasi partilerin
laiklik karfl›t› eylemlerin oda¤› haline gelmelerinin
ölçütlerini s›ralayan ve parti kapatmay› güçlefltiren”
SPY’nin 103/2. maddesini görüfltü. Mahkeme, SPY’nin
103/2. maddesini, Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›s›
Vural Savafl’›n iste¤i do¤rultusunda iptal etti. 

Anayasa Mahkemesi, 1998 y›l›nda RP’nin kapat›lmas›
davas›nda Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› iptal
istemi bulunmad›¤› halde SPY’nin 103/2. maddesini
iptal etmiflti. 12 A¤ustos 1999 tarihinde ise madde
yeniden düzenlenmiflti. 

Anayasa Mahkemesi’nin iptal etti¤i madde de “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 Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki 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;” deniliyordu.

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
Anayasa Mahkemesi taraf›ndan belirlenmesini
kararlaflt›rd›. Mahkeme, bu karar›yla ilk kez
Anayasa’da say›lan makam ve kifliler d›fl›nda kalan bir
baflvuruyla iptal karar› alm›fl oldu. Mahkeme, Yarg›tay
Baflsavc›s›’n›n baflvurusunu kabul ederek gelecekte
yap›lacak baflvurular için de örnek bir karar alm›fl
oldu.

7 fiubat günü yap›lan oturumda Anayasa Mahkemesi,
Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n, FP’nin
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kapat›lmas› istemiyle açt›¤› yeni davay›, süren dava ile
birlefltirdi. Toplant›da, Yarg›tay Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤› taraf›ndan haz›rlanan ek iddianame, “yeni
bir dava” olarak kabul edildi. Daha sonra da iki dava
birlefltirildi. Bu nedenle FP’den ikinci kez ön savunma
istendi. ‹lk davada Ayd›n Menderes d›fl›nda RP’den
FP’ye geçen tüm milletvekillerinin milletvekilli¤inin
düflürülmesi istenirken yeni davada sadece iki
milletvekilinin milletvekilli¤inin düflürülmesi istendi. 

Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, esas hakk›ndaki
görüflünü 23 Mart günü Anayasa Mahkemesi’ne verdi.
Esas hakk›ndaki görüflte FP’nin kapat›lmas›, FP’nin 28
kurucusuna befl y›l siyaset yasa¤› getirilmesi, ‹smail
Alptekin ve Mehmet Özyol’un milletvekilliklerinin
düflürülmesi istendi. 

Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, Anayasa
Mahkemesi’ne ek iddianameye iliflkin ayr›ca sözlü
aç›klamalarda da bulundu. Bas›na kapal› yap›lan
oturumdan sonra gazetecilerin sorular›n› yan›tlayan
Baflsavc› Sabih Kanado¤lu, ek iddianame ve esas
hakk›ndaki görüfllerini aynen yineledi¤ini belirtti. 

Anayasa Mahkemesi, 22 Haziran günü yapt›¤›
oturumda FP’nin kapat›lmas›n› kararlaflt›rd›.
Mahkeme, FP’nin kapat›lmas›na “Laik cumhuriyet
ilkesine ayk›r› eylemleri nedeniyle Anayasa’n›n 68. ve
69., Siyasi Partiler Yasas›’n›n 101. maddesinin (b)
bendi ve 103. maddesi uyar›nca” karar verdi. Karara
üyeler Haflim K›l›ç, Samia Akbulut ve Sacit Adal› karfl›
oy kulland›. 

‹stanbul milletvekili Nazl› Il›cak ve Tokat Milletvekili
Bekir Sobac›’n›n milletvekilliklerini sona erdiren
Anayasa Mahkemesi, “beyan ve eylemleriyle partinin
kapat›lmas›na neden olan” Merve Kavakç›, Nazl›
Il›cak, Bekir Sobac›, Ramazan Yenidede ve Mehmet
S›lay’›n “gerekçeli karar›n Resmi Gazete’de
yay›nlanmas›ndan bafllayarak”, 5 y›l süreyle bir baflka
partinin kurucusu, üyesi ve yöneticisi
olamayacaklar›na” da karar verdi. 

Anayasa Mahkemesi’nin FP’nin kapat›lmas›na iliflkin
gerekçeli karar› 5 Ocak 2002 günü Resmi Gazete’de
yay›mlanarak yürürlü¤e girdi. Karar›n yay›nlanmas›yla
birlikte ‹stanbul Milletvekili Nazl› Il›cak ve Tokat
Milletvekili Bekir Sobac›’n›n milletvekillikleri düfltü.
Nazl› Il›cak, Bekir Sobac›, Merve Kavakç›, Ramazan
Yenidede ve Mehmet S›lay hakk›ndaki “5 y›ll›k siyaset
yasa¤›” da kararla birlikte bafllad›. 

FP’nin kapat›lmas›yla Meclis’teki sandalye da¤›l›m› da
de¤iflti. Buna göre ba¤›ms›z milletvekillerinin say›s›
113’e yükseldi. DYP de 83 milletvekili ile ana
muhalefet partisi oldu. 

FP’nin kapat›lmas›n›n ard›ndan “gelenekçiler” olarak
adland›r›lan hareketten kopan “yenilikçiler”in lideri
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi eski Baflkan› Recep
Tayyip Erdo¤an’›n siyasi yasa¤› da 19 Temmuz günü
Anayasa Mahkemesi karar› ile sona erdi. 

Anayasa Mahkemesi, Yarg›tay Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’n›n, Yeniden Do¤ufl Partisi’ne, eski Genel
Baflkan› Hasan Celal Güzel’in parti üyeli¤inin sürmesi
nedeniyle ihtar verilmesi istemini 19 Temmuz günü
yapt›¤› oturumda reddetti. Anayasa Mahkemesi,
“Güzel’in bir siyasi partiye üye olmas›n›n SPY’ye
ayk›r› olmad›¤›na” karar verdi. Böylece, TCY’nin 312.
maddesi uyar›nca hapis cezas›na mahkum olan Hasan
Celal Güzel’in bir siyasi partiye üye ve yönetici
olmas›n›n önündeki engel kalkt›. Karardan, parti
kurma haz›rl›klar›n› sürdüren ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi eski Baflkan› Recep Tayyip Erdo¤an da,
ayn› madde uyar›nca hüküm giydi¤i için yararland›.
SPY’nin 11. maddesi, 312. madde uyar›nca hüküm
giyenlerin siyasi partilere üye olamayacaklar› hükmü
tafl›yor. Seçim Yasas›’nda ise 312. madde uyar›nca
mahkum olanlar›n milletvekili seçilemeyeceklerini
hükme ba¤l›yor. 

Erdo¤an’›n yasa¤›n›n kalkmas›n›n ard›ndan Erdo¤an
liderli¤indeki “yenilikçi” kanat Adalet ve Kalk›nma
Partisi (AKP) ad›yla yeni bir parti kurdu. Adalet ve
Kalk›nma Partisi’nin kurulufl dilekçesi 14 A¤ustos
günü ‹çiflleri Bakanl›¤›’na verildi. AKP kurucular›n›n
ço¤unlu¤unu FP üye ve yöneticileri oluflturdu.
TCY’nin 312. maddesi uyar›nca mahkum olan
Erdo¤an, hukuksal durumunun tart›flmal› olmas›na
karfl›n, kurucular aras›nda yer ald›.1 

AKP’nin Parti’nin kurulmas›n›n ard›ndan Yarg›tay
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, Recep Tayyip Erdo¤an ve
baflörtülü 6 kad›n›n kurucu üyelikten ç›kar›lmas› için
Anayasa Mahkemesi’ne baflvurdu. Baflvuruda, AKP’nin
kuruluflunda, SPY’nin 104. maddesine ayk›r›l›k
bulundu¤u ileri sürüldü. Baflvuruda, Erdo¤an ile
baflörtülü kurucu üyeler Ayfle Böhürler, Ayflenur
Kurto¤lu, Fatma Ünal Bostan, Habibe Güner, Sema
Ramazano¤lu ve Serap Yahfli Yaflar’›n kuruculuktan
ç›kar›lmas› için “ihtar” karar› verilmesi; Erdo¤an’›n,
parti tüzü¤ünün 77. maddesine dayanan yetkilerinin
iptal edilmesi istendi. 

Anayasa Mahkemesi, Yarg›tay Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’n›n baflvurusunu 9 Ocak 2002 tarihinde
sonuçland›nd›rd›. Mahkeme, Erdo¤an’›n genel
baflkanl›k yetkilerinin iptal edilmesi ve baflörtülü 6
kad›n›n kuruculuktan ç›kar›lmas› istemini reddetti.
Anayasa Mahkemesi Baflkanvekili Haflim K›l›ç,
Erdo¤an’›n kurucu üyelikten ç›kar›lmas› için AKP’ye
ihtar verilmesi karar›n›n 6’ya 5 oyla al›nd›¤›n› bildirdi.
K›l›ç, Erdo¤an’›n “genel baflkanl›k yetkilerinin
kullanmas›n›n önlenmesi ve Ayfle Böhürler, Ayflenur
Kurto¤lu, Fatma Ünal Bostan, Habibe Güner, Sema
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1 AKP’nin TBMM’deki milletvekili say›s› ba¤›ms›zlar›n kat›l›m›yla 51
oldu. AKP böylece Meclis’teki 5. parti konumuna yükseldi. Ak
Parti’ye kat›lan milletvekilleri aras›nda FP’nin kapat›lmas› ile ba¤›ms›z
kalanlar›n yan› s›ra MHP’den istifa eden Kayseri Milletvekili Sad›k
Yakut, DYP’den istifa eden Manisa Milletvekili Necati Çetinkaya ile
Van Milletvekili Hüseyin Çelik ve ANAP’tan istifa eden Bursa
Milletvekili Ertu¤rul Yalç›nbay›r da yerald›. 



Ramazano¤lu ve Serap Yahfli Yaflar’›n kuruculuktan
ç›kar›lmas›” isteminin ise oybirli¤iyle reddedildi¤ini
ifade etti. 

Anayasa Mahkemesi karar› uyar›nca AKP, Erdo¤an’› 6
ay içinde kurucu üyelikten ç›karmazsa Yarg›tay
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› partinin kapat›lmas› için dava
açabilecek. 

Bu arada Erdo¤an’›n kapat›lan RP’nin ‹stanbul ‹l
Baflkan› oldu¤u dönemde yapt›¤› bir konuflma
nedeniyle ‹stanbul fiiflli Cumhuriyet Savc›l›¤›’n›n
bafllatt›¤› incelemede, “zamanafl›m›” nedeniyle
soruflturma aç›lamayaca¤› bildirildi. Erdo¤an’›n 1994
y›l›nda yapt›¤› konuflma nedeniyle ‹stanbul DGM
Savc›l›¤›’n›n da 1998 y›l›nda soruflturma bafllatt›¤›,
ancak “takipsizlik karar›” verdi¤i ö¤renildi. 

‹flçi Partisi (‹P)

Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakan› Kemal Dervifl’i
23 May›s günü Adana’ya yapt›¤› ziyaret s›ras›nda
protesto eden ‹flçi Partisi (‹P) üyesi 10 kifli gözalt›na
al›nd›. Ayn› gün Adana 5 Ocak An›t› önünde, parti
üyelerinin gözalt›na al›nmas›n› protesto etmek
amac›yla bas›n aç›klamas› yapan ‹P Genel Sekreteri
M. Bedri Gültekin ile ‹l Baflkan› Ecdet Güvel’in de
aralar›nda bulundu¤u 6 kifli daha gözalt›na al›nd›.
Gözalt›na al›nanlar 24 May›s günü serbest b›rak›ld›.

Türkiye Sosyalist ‹flçi Partisi (TS‹P)

TS‹P yöneticileri hakk›nda, parti binalar›nda tutuklu
yak›nlar›n›n destek açl›k grevleri yapt›klar› ve F tipi
protestolar›na destek verdikleri gerekçesiyle Ankara
DGM Savc›l›¤› taraf›ndan soruflturma aç›ld›. Ölüm
oruçlar›n› desteklemek amac›yla 12 Aral›k 2000
tarihinde Ankara K›z›lay’da yap›lan gösteriyi zor
kullanarak da¤›tan polisler daha sonra TS‹P Genel
Merkezi’ne de bask›n düzenlemiflti. Bask›nda, “parti
genel merkezinde yasad›fl› örgütlere ait pankartlar›n”
bulundu¤u iddias›yla Koçak ile MYK üyeleri Hasan
Yavafl ve Necmi Özyurda’y› gözalt›na alm›flt›. Koçak,
Yavafl ve Özyurda 20 Aral›k günü Ankara DGM
taraf›ndan “yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etti¤i”
iddias›yla tutukland›.

Ankara DGM Savc›l›¤› TS‹P’in ‘kanunsuz siyasi
faaliyetlere mihrak olmak” suçuna iliflkin Siyasi
Partiler Yasas›’n›n 103. maddesine muhalefet etti¤i
iddias›yla haz›rlanan dosyay› Yarg›tay Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’na gönderdi. 

Ankara DGM Savc›l›¤› da TS‹P yöneticileri hakk›nda
“yasad›fl› örgütlere yard›m ettikleri” iddias›yla açt›¤›
dava 15 May›s günü sona erdi. Davada, Koçak, Yavafl
ve Özyurda TCY’nin 169. maddesi uyar›nca 3 y›l 9’ar
ay hapis cezas›na mahkum edildi. San›klar, kararla
birlikte tahliye edildi.

Yarg›tay, Turgut Koçak ile Hasan Yavafl ve Necmi
Özyurda’ya verilen hapis cezas›n› 24 Ekim günü
onad›. 

Demokrasi ve Bar›fl Partisi (DBP)

Diyarbak›r DGM Savc›l›¤›, fianl›urfa ‹l Örgütü’nün
Ocak ay›nda düzenledi¤i 3. Ola¤an Kongresi’nde
yapt›klar› konuflmalar nedeniyle DBP Genel Baflkan
Yard›mc›s› Bayram Bozyel ve Diyarbak›r ‹l Baflkan›
fiiyar Bozhan hakk›nda dava açt›. Yine Ocak ay›nda
‹HD’nin kongeresinde yapt›¤› bir konuflma nedeniyle
DBP Diyarbak›r ‹l Baflkan› fiiyar Bozhan gözalt›na
al›nd›. Bozhan hakk›nda daha sonra savc›l›k
taraf›ndan TCY’n›n 312. maddesine dayan›larak dava
aç›ld›. DBP Genel Baflkan› Y›lmaz Çaml›bel fianl›urfa
Kongresi’nde yapt›¤› konuflma nedeniyle Diyarbak›r
DGM Savc›l›¤› taraf›ndan aç›lan dava kapsam›nda
Ankara 2 Nolu DGM’de 5 Aral›k günü ifade verdi.
TCY 312. maddesi uyar›nca aç›lan davaya 5 fiubat
2002 tarihinde devam edilecek. 

fiiyar Bozhan, 21 Aral›k 2001 tarihinde 19 Aral›k
operasyonunu k›namak için yapt›¤› bas›n aç›klamas›
nedeniyle gözalt›na al›nd›. 3 gün süreyle gözalt›nda
tutulan Bozhan hakk›nda Diyarbak›r Cumhuriyet
Savc›l›¤› 13 Mart günü TCY’n›n 159 maddesi uyar›nca
dava açt›. ‹ddianamede sözkonu bas›n aç›klamas›nda
“hükümete ve devletin güvenlik güçlerine hakaret
edildi¤i” öne sürüldü. Diyarbak›r 3. A¤›r Ceza
Mahkemesi, 9 Temmuz günü sona eren davada
Bozhan’a 1 y›l a¤›r hapis cezas› verdi. Daha sonra
cezas› 10 aya indirildi ve ertelendi. 

DBP’nin kurulufl y›ldönümü kokteylinde yapt›¤›
konuflma nedeniyle DBP Genel Baflkan› Y›lmaz
Çaml›bel hakk›nda TCY’nin 312. maddesini ihlal etti¤i
iddias›yla Diyarbak›r DGM Savc›l›¤› dava açt›. 

‹stanbul Siyasi Partiler Platformu taraf›ndan 18 Mart
günü ‹stanbul Beyaz›t Meydan›’nda yap›lan ortak
bas›n aç›klamas› güvenlik güçleri taraf›ndan
engellendi. Müdahale s›ras›nda DBP ‹stanbul ‹l
Sekreteri Kemal Beysülen, ‹l Sayman› Yekta Demirkap›
ve Gençlik Kolu Baflkan› Sait Akçan da gözalt›na
al›nd›. Gözalt›na al›nanlar daha sonra serbest
b›rak›ld›. 

Adana DGM Savc›l›¤›, DBP Genel Baflkan› Y›lmaz
Çaml›bel hakk›nda, 2000 y›l› Newroz bayram›nda
Mersin’de yerel bir televizyon kanal›nda yapt›¤›
konuflmada “bölücülük propagandas›” yapt›¤›
iddias›yla Terörle Mücadele Yasas›’n›n 8. maddesi
uyar›nca dava açt›. Y›lmaz Çaml›bel, Mersin A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava nedeniyle 16
Mart günü Ankara DGM’de ifade verdi. 1 fiubat 2002
tarihine ertelenen davada Çaml›bel’in 3713 say›l›
Terörle Mücadele Yasas›’na muhalefet etti¤i
gerekçesiyle bir y›la kadar hapis cezas› isteniyor. 

Yine 18 Mart günü DBP’nin düzenledi¤i Newroz
flenli¤inde yapt›¤› konuflma nedeniyle de Çaml›bel
hakk›nda 2820 say›l› Siyasi Partiler Yasas›na
muhalefet etti¤i iddias›yla Mersin 3. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde dava aç›ld›. 
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DBP Genel Baflkan Yard›mc›s› Bayram Bozyel, Genel
Sekreter Fehmi Demir ile A¤r› ‹l Baflkan› Fehmi
Atmaca, Adana ‹l Baflkan› ‹hsan Erdem ve Diyarbak›r
‹l Baflkan› fiiyar Bozhan, 29 Mart günü Habur s›n›r
kap›s›nda hiçbir gerekçe gösterilmeden gözalt›na
al›nd›. DBP yöneticilerinin Kuzey Irak’ta Duhok,
Süleymaniye ve Halepçe’ye yapt›klar› bir geziden
dönerken gözalt›na al›nd›klar› bildirildi.

DBP Diyarbak›r ‹l Örgütü, 19 May›s günü polisler
taraf›ndan bas›ld›. Kimsenin gözalt›na al›nmad›¤›
aramada, baz› belgelere el konuldu. DBP taraf›ndan
ayn› gün düzenlenmesi planlanan “anadilde e¤itim”
konulu panelin de yasakland›¤› bildirildi. 

A¤r› ‹l Örgütü’nün düzenledi¤i bir flölende yapt›¤›
konuflma nedeniyle DBP Genel Baflkan› Y›lmaz
Çaml›bel hakk›nda 2820 say›l› Siyasi Partiler Yasas›na
muhalefet etti¤i iddias›yla Cumhuriyet Savc›l›¤› dava
açt›.

10.2. DERNEKLER, VAKIFLAR, S‹V‹L
‹N‹S‹YAT‹FLER

Milli Gençlik Vakf› (MGV)

Dan›fltay, Milli Gençlik Vakf›’n›n (MGV) 60 flubesinin
Vak›flar Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan geçici olarak
kapat›lmas› iflleminde 12 Ocak günü yürütmeyi
durdurma karar› verdi. Dan›fltay, kapatmaya dayanak
olan yönetmeli¤in bir maddesinin iptali ve
yürütmesinin durdurulmas› istemini ise reddetti.
Vak›flar Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan geçici olarak
kapat›lan MGV’nin 60 flubesinin mevzuata ayk›r›,
usulsüz ifllemler, yolsuzluklar yapt›klar› konusunda
Vak›flar Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›lan bir
saptama bulunmad›¤› belirtilen gerekçede, “Bu
durumda mevzuata ayk›r› olarak faaliyet yapt›klar›
konusunda kesin, somut tespit olmaks›z›n söz konusu
60 flubenin geçici olarak kapat›lmas›na iliflkin ifllemde
hukuka uyarl›k bulunmamaktad›r” denildi. 

15 Mart 1999 tarihinde Ankara DGM Baflsavc›l›¤›
taraf›ndan, kapat›lan RP Genel Baflkan› Necmettin
Erbakan ile RP, MGV ve Müstakil Sanayici ve
‹fladamlar› Derne¤i (MÜS‹AD) yöneticilerinin de
aralar›nda bulundu¤u, MGV ve MÜS‹AD’›n kapat›lma
isteminin de yerald›¤› 28 kifli hakk›nda aç›lan davaya
19 Mart günü Ankara DGM’de devam edildi.
Duruflmada esas hakk›nda görüflünü aç›klayan DGM
Savc›l›¤›, “milli görüflün” MGV, MÜS‹AD, ESAM ve
HUDER gibi örgütlerde hayat buldu¤unu savundu.
“Milli görüfl”e adam yetifltirdi¤i iddias›yla MGV’nin
destek verdi¤i iddias›yla da MÜS‹AD’›n kapat›lmas›
istenen mütülaada, 28 fiubat sürecine de at›fta
bulunarak, flu görüfller öne sürüldü:

“Milli Görüfl demokrasiye inanmad›¤› halde
demokrasinin imkanlar›ndan yararlan›p, devleti ele
geçirme ve devletin siyasi, hukuki ve iktisadi temel
nizamlar›n› dini esaslara göre de¤ifltirme yolunu
seçmifltir. Gayesinde baflar›l› olmufl, koalisyon orta¤›

olarak devletin bünyesi ve kadrosunda örgütlenmifltir.
Ancak 28 fiubat 1997 tarihinde Milli Güvenlik
Kurulu’nda al›nan kararlar üzerine bafllayan süreç ile
suç teflebbüs safhas›nda kalm›flt›r”

“Milli görüfl” davas›, 20 Nisan günü Ankara DGM’de
sonuçland›. DGM, 25 san›k aç›s›ndan, “Anayasa’n›n
temel niteliklerini ortadan kald›rarak fleriat devleti
kurmay› amaçlad›klar› iddias›yla aç›lan davada,
karar›n Terörle Mücadele Yasas›’n›n 7. maddesi
uyar›nca verilebilece¤i, bu maddenin de fiartla
Sal›verilme Yasas› kapsam›nda oldu¤u” gerekçesiyle 5
y›l süreyle erteledi.

G›yabi tutuklu RP Milletvekili fievki Y›lmaz ve eski
Sultanbeyli Belediyesi Mezarl›klar Müdürü ‹mdat Kaya
hakk›ndaki dosya, savunmalar› al›nmad›¤› için ayr›ld›.
15 May›s 1999 tarihinde ölen Adnan Demirtürk
hakk›ndaki dava ise düfltü. 

Davada, RP eski Genel Baflkan Yard›mc›s› Ahmet
Tekdal ile eski milletvekilleri fievki Y›lmaz, Hasan
Hüseyin Ceylan ve ‹brahim Halil Çelik hakk›nda,
TCY’nin146. maddesi uyar›nca ölüm cezas›, 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 hakk›nda ise TCY’nin 146/3 ve TMY’nin 5.
maddesi uyar›nca 7 y›l 6’flar aydan 22 y›l 6’flar aya
kadar hapis isteniyordu. 

Uluslararas› Af Örgütü (AI)

Bakanlar Kurulu, Uluslararas› Af Örgütü’nün
Türkiye’de flube kurmas›na izin vermedi. Af Örgütü
Türkiye fiubesi giriflimi taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
flube aç›lmas› için 9 Kas›m günü ‹çiflleri Bakanl›¤›’na
baflvuruldu¤u bildirildi. Kuruculara ‹çiflleri
Bakanl›¤›’ndan 18 Kas›m günü tebli¤ edilen yaz›da ise
“Bakanlar Kurulu’nun imzas›na sunulan
kararnamenin, projesi tekemmül etmedi¤i için
ifllemden kald›r›ld›¤›” belirtildi. Bakanlar Kurulu’nda
özellikle MHP’li bakanlar›n karara imza atmad›klar›
ö¤renildi. 

Ça¤dafl Gazeteciler Derne¤i (ÇGD)

ÇGD ‹stanbul fiubesi Yönetim Kurulu üyeleri
hakk›nda, sansürün kald›r›l›fl›n›n 91. y›ldönümü 24
Temmuz 2000 tarihinde yap›lan bas›n aç›klamas›
nedeniyle dava aç›ld›. Beyo¤lu Cumhuriyet Savc›l›¤›
taraf›ndan aç›lan davada, ÇGD ‹stanbul fiube Baflkan›
Faruk Arhan, Yönetim Kurulu üyeleri Evrim Alatafl,
Serpil Kurtay, fiaban Dayanan, Hatice Yaflar ve Sultan
Seçik’in Dernekler Yasas›’n›n 44. maddesi uyar›nca 3
ile 6 ay aras›nda hapis cezas›na mahkum edilmesi
istendi. Davan›n 25 Ocak günü yap›lan ilk
duruflmas›nda beraat karar› verildi.
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24 Ocak gecesi ÇGD Eskiflehir fiubesi lokaline
bombal› sald›r› düzenlendi. Lokalin girifline b›rak›lan
bomban›n patlamas› sonucu ölen ya da yaralanan
olmad›.

Dicle Üniversitesi Ö¤renci Derne¤i (DÜÖ-DER)

Dicle Üniversitesi Ö¤renci Derne¤i (DÜÖ-DER),
Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i taraf›ndan 18 fiubat
tarihinde üçüncü kez kapat›ld›. Kapatma karar›n›n,
Ola¤anüstü Hal Bölge Yasas›’n›n 11. maddesi
uyar›nca al›nd›¤› bildirildi. ‹lk olarak 2000 y›l› May›s
ay›nda kapat›lan DÜÖ-DER, aç›ld›ktan hemen sonra
yeniden kapat›lm›flt›. 

Yüz Çiçek Açs›n Kültür Merkezi (YÇKM)

Yüz Çiçek Açs›n Kültür Merkezi’nin (YÇKM), kafeterya
ve konferans salonu mühürlendi. YÇKM taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, 4 fiubat günü yapmay›
planlad›klar› “‹nsan Haklar›yla ‹nsand›r” adl›
programdan bir gün önce 3 fiubat günü kültür
merkezini basan polisin etkinli¤in iptalini istedi¤i
belirtildi. Aç›klamada, etkinli¤in yap›laca¤› gün ise
kültür merkezine bask›n düzenleyen çok say›da
polisin kafeterya ve konferans salonunu mühürledi¤i
bildirildi. Bunun üzerine planlanan etkinlik
yap›lamad›. 

Yeniflehir Belediyesi Gençlik Kulübü Derne¤i

Diyarbak›r Valili¤i taraf›ndan OHAL Yasas›’n›n 11.
maddesi gerekçe gösterilerek, 30 Kas›m 2000
tarihinde 3 ay süreyle kapat›lan Yeniflehir Belediyesi
Gençlik Kulübü Derne¤i verilen cezan›n sona
ermesiyle 1 Mart günü yeniden aç›ld›. Dernek,
yaklafl›k 10 dakika aç›k kald›ktan sonra ayn› gerekçe
ile 3 ay süreyle tekrar kapat›ld›. 

Halkevleri

“F tipi cezaevlerini protesto eylemleri” nedeniyle
Halkevleri Dikmen, ‹lker, Mamak, Seyranba¤lar›,
Kalaba ve Keçiören flube baflkanlar›n›n da aralar›nda
bulundu¤u 3’ü tutuklu 29 kifli hakk›nda aç›lan dava,
23 Mart günü Ankara DGM’de bafllad›. Duruflmada,
Dikmen Halkevi Baflkan› fiükran Eken, ‹lker Halkevi
Baflkan› Tar›k Çal›flkan ve Halkevi Sayman› Galip
Karakoç tahliye edildi. Davada Tar›k Çal›flkan, Galip
Karakoç, fiükran Eken, Nefle Ceyhan, Nurgül
Demirkaya, Selim Erçelik, Osman K›l›ç, Tar›k
Çal›flkan, Hüseyin Kurt, Melek Çiçek, Alaattin
Özdo¤an, Leyla Kam›fll›, Erhun Y›lmaz, Mehmet
Karakurt, Musa Gönel, Erdem Karabulut, Mehmet
Dülger, Naz›m Yaz›rl›, Yaflar Ç›r›k, Güler Saliho¤lu,
Mahir Do¤an, Ali Gölp›nar, Ufuk Ponpe, Ali Atakay,
‹smail Özdemir, Yeter Canbay, Özlem Y›ld›r›m, Lale
Sevim, Galip Alankufl, Hasan Çelik ve Özlem Do¤an
adl› san›klar›n TCY’nin “yasad›fl› örgüte yard›m”
suçuna iliflkin 169. maddesi uyar›nca hapis cezas›
istendi. Dava 3 Aral›k günü sonuçland›. Ankara DGM,
san›klar hakk›nda “suç unsurlar› oluflmad›¤›”
gerekçesiyle beraat karar› verdi.

Göçedenler Sosyal Yard›mlaflma ve Kültür Derne¤i
(GÖÇ-DER)

GÖÇ-DER’in ‹stanbul’da bulunan genel merkezi 18
May›s günü Terörle Mücadele fiubesi, Dernekler
Masas›, Güvenlik fiubesi ve ‹stihbarat fiubesi’ne ba¤l›
polisler taraf›ndan bas›ld›. Bask›na gerekçe olarak
‘tüzü¤ün d›fl›nda uluslararas› ba¤lant› kurulmas›”
gösterildi. Bask›nda gözalt›na al›nan Mahmut Özgür
ayn› gün, Metin Çelik ise 20 May›s günü serbest
b›rak›ld›.

Tutuklu Analar› ‹nisiyatifi

Tutuklu Analar› ‹nisiyatifi taraf›ndan 28 Haziran günü
fianl› Urfa’n›n Halfeti ilçesine ba¤l› Amara köyüne
yap›lmak istenen “Amara’ya Bar›fl Yürüyüflü”ne
müdahale eden polisler, 6 kifliyi gözalt›na ald›.
‹stanbul, ‹zmir, Mersin, Adana, Antalya, Van,
Diyarbak›r ve Gaziantep illerinden kad›nlar›n geldi¤i
otobüsler yolda engellendi, Diyarbak›r yönünden
gelenlerden fiefika Topuz, Ahmet Nafla ve Mehmet
fiirin Gözen ile Gaziantep yönünden fianl› Urfa’ya
girmek isteyenlerden Fatma K›vanç, Celal Babur ve
Melike Yücel gözalt›na al›nd›. Ayr›ca Bar›fl Analar›’n›
tafl›yan minibüslerin herbirine 240 milyon TL’lik para
cezas› yan›nda ‹zmir’den gelen bir otobüse de
trafikten men cezas› verildi¤i bildirildi.

Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM)

MKM’nin 10. kurulufl y›l› nedeniyle 7 Temmuz günü
düzenlenmesi planlanan flenlik ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü taraf›ndan “kamu güvenli¤ini
bozabilece¤i” gerekçesiyle yasakland›. 

MKM ve Dicle Kad›n Kültür Merkezi’ne (DKKM) 14
A¤ustos günü polisler taraf›ndan bask›n düzenlendi.
Gözalt›na al›nan MKM üyesi Ayten Atay, Nail
Yurtsever ve fiemsettin Baflç›’n›n ertesi gün serbest
b›rak›ld›klar› ö¤renildi.

MKM’ye 23 Kas›m günü gelen ‹lker Atasever adl›
kiflinin içerdekileri b›çakla tehdit etti¤i bildirildi. MKM
taraf›ndan 26 Kas›m günü yap›lan aç›klamada,
MKM’nin ‹stanbul ‹stiklal caddesindeki binas›na gelen
‹lker Atasever’in çal›flanlar taraf›ndan d›flar› ç›kar›ld›¤›,
Beyo¤lu Emniyet Müdürlü¤ü’ne haber verilmesine
karfl›n bir süre sonra geri dönen Atasever’in binan›n
karfl›s›nda uzun bir süre bekledi¤i ve içerdekileri
tehdit etmeye devam etti¤i bildirildi. 24 Kas›m gecesi
saat 02.00 s›ralar›nda ise binan›n camlar›n›n k›r›ld›¤›
belirtilen aç›klamada, olaylar nedeniyle 25 Kas›m
günü Beyo¤lu Emniyet Müdürlü¤ü’ne ça¤r›lan MKM
yöneticisi Hatice Çoban’›n içeride bulunan
Atasever’in sald›r›s›na u¤rad›¤› belirtildi. MKM
yöneticilerinin flikayetçi olduklar›n› söylemelerine
karfl›n ayn› gün akflam saatlerinde serbest b›rak›lan
Atasever’in yeniden MKM binas›na gelerek tehditte
bulundu¤u kaydedildi.

29 Kas›m günü MKM ve Anadolu Kültür Merkezi’ne
bask›nlar düzenlendi. Bask›nlarda MKM’den Emin
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Konar ve Güllü Alp, Anadolu Kültür Merkezi’nden ise
Özlem Turan ve Hüseyin Akçiçek gözalt›na al›nd›.
Özlem Turan ile Güllü Alp ayn› gün serbest
b›rak›l›rken Emin Konar ve Hüseyin Akçiçek 3 Aral›k
günü b›rak›ld›.

Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i (ÇHD) 

ÇHD ‹stanbul eski fiube Baflkan› Gülay Erpul
hakk›nda 4 Ocak günü ‹stanbul Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na verdi¤i suç duyurusu dilekçesinde
TCY’nin 159. maddesi uyar›nca “cumhuriyete ve
güvenlik görevlilerine hakaret etti¤i” iddias›yla aç›lan
dava 10 Temmuz günü ‹stanbul 6. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde bafllad›. Y›l içinde önemli bir
geliflmenin yaflanmad›¤› dava, 6 fiubat 2002 tarihine
ertelendi.

Adalet, ‹çiflleri ve Sa¤l›k bakanl›klar› aras›nda
imzalanan “Üçlü Protokol”ü protesto amac›yla
Bak›rköy Kad›n ve Çocuk Tutukevi önünde çad›r
kuran ÇHD ‹stanbul fiube eski Baflkan› Avukat Murat
Çelik, Avukat Bahri Belen ve Avukat Göksel Aslan
hakk›nda aç›lan davaya 10 Aral›k günü Bak›rköy 5.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruflmada
savunmas›n› yapan Avukat Bahri Belen, haklar›ndaki
suçlamay› reddetti. Duruflma dosyadaki eksiklerin
tamamlanmas› için 11 fiubat 2002 tarihine ertelendi.
“‹zinsiz gösteri düzenlendi¤i” iddias›yla aç›lan dava,
san›klar avukat oldu¤u için Avukatl›k Yasas› uyar›nca
a¤›r ceza mahkemesinde görülüyor.

Genç Ekin Kültür Sanat Merkezi

Genç Ekin Kültür Sanat Merkezi (GESAM), ‹stanbul
Valili¤i’nin karar›yla kapat›ld›. GESAM çal›flan›
Ayflegül Sandalc›o¤lu ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde yapt›¤›
bas›n aç›klamas›nda merkezlerinin 13 ve 14 Temmuz
günü iki kere polislerce bas›ld›¤›n› belirtti. 14
Temmuz günü yap›lan bask›nda gözalt›na al›nd›klar›n›
ve yo¤un iflkenceye maruz kald›klar›n› belirten
Sandalc›o¤lu, Beyo¤lu ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü’ndeki
polisler hakk›nda suç duyurusunda bulunduklar›n›
ekledi. GESAM’›n kapat›lmas›n› protesto amac›yla 24
Temmuz günü ‹stanbul ‹stiklal caddesinde düzenlenen
gösteriye müdahale eden polisler ise 10 kifliyi
gözalt›na ald›. 

Özgür Düflünce ve E¤itim Haklar› Derne¤i (Özgür-
Der)

Baflbakan Bülent Ecevit’e “ABD’nin savafl
politikalar›n›n desteklenmemesi” istemiyle mektup
gönderen Özgür Düflünce ve E¤itim Haklar› Derne¤i
(Özgür-Der) üyelerinin bas›n aç›klamas› yapmas›
polisler taraf›ndan engellendi. 25 Eylül günü ‹stanbul
Fatih Postanesi’nde mektuplar›n› postaya veren
Özgür-Der üyelerinin daha sonra bas›n aç›klamas›
yapmas›na izin vermeyen polisler, aralar›nda Haksöz
dergisi Genel Yay›n Yönetmeni Hamza Türkmen ve
derginin yazarlar›ndan R›dvan Kaya’n›n da bulundu¤u
11 kifliyi gözalt›na ald›. 

Alevi Bektafli Kurulufllar› Birli¤i (ABKB)

‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n Alevi Bektafli Kurulufllar›
Birli¤i’nin (ABKB) kapat›lmas› istemiyle açt›¤› dava, 3
Ekim günü Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde
bafllad›. Duruflma, ‹çiflleri Bakanl›¤›’ndan gönderilecek
dosyan›n beklenmesi için ertelendi. ‹ddianamede,
ABKB tüzü¤ünün “derne¤in yapaca¤› ifller”
bölümünde geçen “Alevi, Bektafli kültürünü ö¤retici
çal›flmalar yapar” bölümünün Dernekler Yasas›’n›n 5.
maddesine ayk›r› oldu¤u ileri sürülüyor. 

Bu arada Ankara Cumhuriyet Savc›l›¤›, Alevi Bektafli
Kurulufllar› Birli¤i (ABKB) yöneticileri hakk›nda “din
ve mezhep ayr›m› yapt›klar›” gerekçesiyle aç›lan
soruflturmada takipsizlik karar› verdi.  

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve E¤itim Vakf›

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve E¤itim Vakf›
taraf›ndan “okullardan elektrik ve su paras›
al›nmamas›” amac›yla 6 Ekim günü bafllatt›¤› imza
kampanyas› Ankara Valili¤i taraf›ndan yasakland›.
Yasaklama karar›n›n “imza masas›n›n ancak vakf›n
genel merkezinin önünde aç›labilece¤i” gerekçesiyle
al›nd›¤› bildirildi. 

Tohum Kültür Merkezi

Tohum Kültür Merkezi’nin Ankara Temsilcili¤i’ne 6
Kas›m günü düzenlenen bask›nda Fadime K›l›ç ve
Servet Ç›rac›o¤lu adl› çal›flanlar gözalt›na al›nd›. K›l›ç
ve Ç›rac›o¤lu 10 Kas›m günü serbest b›rak›ld›lar.

Van Kültür Merkezi (VKM)

Van Kültür Merkezi (VKM), 14 Kas›m günü polisler
taraf›ndan bas›ld›. VKM daha sonra “amaç d›fl› faaliyet
yürüttü¤ü” gerekçesiyle kapat›ld›. 

Uflak Anarflist Otonomu

Uflak’ta ad› daha önce duyulmayan “Anarfli Otonomi
Örgütü”ne üye olduklar› ileri sürülen Muammer
Özgür Küçüktekin, Ahmet Serkan Tomar, Sabri Serkan
Kazak, Onur Ayaz ve Rahmi Tiril adl› kifliler gözalt›na
al›nd›. Gözalt›na al›nanlar daha sonra ‹zmir DGM
taraf›ndan tutukland›. Tutuklular hakk›nda hakk›nda
“yasad›fl› örgüt kurup üyesi olduklar›” iddias›yla dava
aç›ld›. Uflak Cezaevi’nde bulunan tutuklular›n davas›
13 fiubat 2002 tarihinde bafllayacak. 

10.3. SEND‹KALAR ve MESLEK ODALARI

‹stanbul Barosu 

Adalet Bakanl›¤›, F tipi cezaevlerine yönelik
protestolara destek verdi¤i iddias›yla ‹stanbul Barosu
hakk›nda fesih istemiyle soruflturma bafllatt›. Beyo¤lu
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na 11 Ocak günü yaz›da,
“‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu’nun F tipi
cezaevlerini protesto etmek yönünde bir karar ald›¤›
yaz›l› ve görsel bas›ndan anlafl›lmaktad›r. An›lan
karar›n Avukatl›k Kanunu’nun 76. maddesinde
tan›mlanan amaca ayk›r› ve illegal olmas› sebebiyle
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keyfiyetin ihbar edilerek baflsavc›l›¤›n›zca gere¤inin
takdiriyle yap›lacak ifllem sonucunda ivedi bilgi
verilmesini önemle rica ederim” denildi. 

Yaz› üzerine Beyo¤lu Baflsavc›l›¤›, ‹stanbul
Barosu’ndan konu ile ilgili olarak al›nan bir yönetim
kurulu karar› olup olmad›¤›n› sordu. ‹stanbul Barosu
Baflkan› Yücel Sayman yaz› üzerine flunlar› söyledi: 

“Utangaç bir çocuk edas›yla ne yapt›klar›n›
bilmiyorlar. O yaz›y› yazan hakimle görüfltüm. Ona,
‘Cezaevleri protesto edilmez. ‹nfaz anlay›fl›n›
elefltiriyoruz. Görevimiz, olmas› gerekeni söylemek.
‹nfazla u¤raflmayacak, söz sahibi olmayacaksak kim
u¤raflacak’ dedim.” 

Baro Yönetim Kurulu kabul etti¤i takdirde istifa
edece¤ini aç›klayan Sayman, “Tekrar seçim yap›l›rsa
da aday olaca¤›m. Demokratik olarak bu yola
gidiyorum. Aksi takdirde mahalle kavgas›na
dönüflüyor” dedi. Sayman, istifa karar› hakk›nda görüfl
almak için Yönetim Kurulu üyeleriyle 23 Ocak günü
ola¤anüstü toplant› yapt›. Sayman, toplant› sonras›
yapt›¤› aç›klamada “Yönetim Kurulu üyeleri istifa için
erken oldu¤unu söylediler. Henüz bir karar almad›k.
Kiflisel fikrimdi. Her zaman da geçerlidir.” dedi.

Soruflturma May›s ay›nda takipsizlikle sonuçland›.
Beyo¤lu Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan yürütülen
soruflturmada, ‹stanbul Barosu’nun F tipi cezaevlerine
karfl› yapt›¤› aç›klamalar›n Avukatl›k Yasas›’na ayk›r›
olmad›¤› karara ba¤land›. 

Türk Tabipleri Birli¤i (TTB)

TTB Merkez Konseyi

TTB Merkez Konseyi’nin, 22 Aral›k 2000 tarihinde
yap›lan bas›n aç›klamas› nedeniyle “görevden
al›nmas› istemiyle” Ankara Emniyet Müdürlü¤ü’nün
Ankara Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na 9 Ocak günü
yapt›¤› ihbar üzerine dava aç›ld›. Davan›n
görülmesine 28 May›s günü Ankara 15. Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde baflland›. Duruflmaya, TTB Merkez
Konseyi Baflkan› Füsun Sayek, TTB Genel Sekreteri
Erifl Bilalo¤lu, TTB 2. Baflkan› Metin Bakkalc›,
konseyin dört üyesi ve avukatlar› kat›ld›. Dava, 11
Haziran günü sonuçland›. Ankara 15. Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde yap›lmas› gereken duruflma, yarg›c›n
olmamas› nedeniyle 11. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne
al›nd›. TTB Merkez Konseyi Baflkan› Sayek, Genel
Sekreter Bilalo¤lu, 2. Baflkan Bakkalc› ile dört yönetim
kurulu üyesinin kat›ld›¤› duruflmada, mütalaas›n›
veren Cumhuriyet Savc›s›, “Art niyetle hareket
ettiklerine dair kesin delil bulunmad›¤›ndan, davan›n
reddi uygun olacakt›r.” dedi. Mahkeme, davan›n
reddine karar verdi. 

Bursa Tabipler Odas›

Bursa Tabipler Odas› Genel Sekreteri Bülent Aslanhan
ile Hamdi U¤ur, fiule Akköse ve Arif ‹smet Adanur
adl› hekimler hakk›nda, “resmi makamlar›n emirlerine

uymad›klar›” ve “mahkumlar›n ölüm orucunu
destekledikleri” iddias›yla TCY’nin 526/1. maddesi
uyar›nca aç›lan dava, hekimlere haber verilmeden
Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde Mart ay›nda
bafllad›. Davada san›klar›n TCY’nin “resmi
makamlar›n emirlerine uymama” suçuna iliflkin 526/1
maddesi uyar›nca 2 aydan 6 alt› aya kadar hapisle
cezaland›r›lmas› istendi. Davaya 18 Haziran günü
devam edildi, duruflmada san›klar kendilerine
yöneltilen suçlamalar› reddetti. Dava, y›l içinde
sonuçlanmad›.

“Reçetemi K›rm›z› Kalemle Yaz›yorum” Eylemi

TTB taraf›ndan “hekimlerin daha iyi koflullarda
çal›flmas›n› sa¤lamak” amac›yla Ocak ay›nda
bafllat›lan “reçetemi k›rm›z› kalemle yaz›yorum”
eylemine destek verdikleri gerekçesiyle fianl› Urfa
Devlet Hastanesi’nde görevli üç hekim hakk›nda
Haziran ay›nda idari soruflturma aç›ld›. Ekrem Uysal,
Abdurrahman Baltac› ve Cafer Siyahhan adl›
hekimlerin “k›rm›z› kalemle reçete yazd›klar› ihbar›
üzerine hastanede suçüstü” uygulamas› yap›ld›¤›
bildirildi. ‹l Sa¤l›k Müdür Vekili Dr. Faruk Aslan
taraf›ndan fianl› Urfa Valili¤i’ne yaz›lan yaz›da,
“Emniyet güçlerinin devlet hastanesine intikal ettikleri
ve san›klar›n k›rm›z› kalemle reçete yazd›klar›n›n
tespit edildi¤i, yap›lan incelemede TTB’nin
‘Reçetemizi k›rm›z› kalemle yaz›yoruz. Hakk›m›z›
istiyoruz. Daha iyi bir hekimlik ortam› için, daha iyi
sa¤l›k hizmeti verebilmek için, daha iyi ücret’ yaz›l›
bir pankart›n ele geçirildi¤i, san›klar›n kendi
meslekleriyle ilgili problemlerini ve örgütlülük
haklar›n› dile getirmek amac›yla k›rm›z› kalemle
reçete yazd›klar›, bu reçetelerin eczanelerde kabul
görmedi¤i, bu suretle san›klar›n görevlerini kötüye
kulland›klar›n›n anlafl›ld›¤›...” iddia edildi. Soruflturma
daha sonra mahkeme karar›yla durduruldu.
Hekimlerin fianl› Urfa Valili¤i’nin idari soruflturma
aç›lmas› karar›n›n iptali istemiyle yapt›¤› baflvuruyu
de¤erlendiren Gaziantep Bölge ‹dare Mahkemesi,
“soruflturma karar›n›n yasa ve yöntem aç›s›ndan
hukuka ayk›r› oldu¤una” karar verdi. 

TTB Yüksek Onur Kurulu

Ankara Cumhuriyet Savc›l›¤›, TTB’nin Yüksek Onur
Kurulu üyesi 9 hekim hakk›nda “intihara teflvik”
iddias›yla dava açt›. ‹ddianamede, Yüksek Onur
Kurulu üyeleri fiükrü Hatun, Özen Aflut, Faik Çelik,
Güner Gedik, M. Bahar Gökler, Cem Kaptano¤lu,
Mahmut Ortakaya, Mustafa ‹hsan Özgün ve Faik
Urbarl›’n›n, TCY’nin “intihara teflvik ve yard›m”
suçuna iliflkin 454 ve “suç ortakl›¤›” suçuna iliflkin
64/1. maddesi uyar›nca hapis cezas›na mahkum
edilmesi istendi. Dava, 27 Kas›m günü Ankara 5. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde bafllad›. Duruflmada savunma
yapan hekimler Mahmut Ortakaya, fiükrü Hatun, Cem
Kaptano¤lu, Mustafa ‹hsan Özgün, Faik Urbal›, Bahar
Gökler, Güner Gedik ve Faik Çelik bildirinin
haz›rlanmas›na ve kamuoyuna aç›klanmas›na
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kat›ld›klar›n› söylediler. 4 Aral›k günü devam edilen
dava beraatle sonuçland›. Ankara 5. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada, 27 Kas›m günü
yap›lan ilk duruflmaya kat›lamayan Dr. Özen Aflut’un
savunmas›ndan sonra esas hakk›ndaki görüflünü
aç›klayan Cumhuriyet Savc›s› “suçun unsuru
oluflmad›¤› için” beraat karar› verilmesini istedi. Daha
sonra karar›n› aç›klayan mahkeme, beraat karar› verdi.
(‹ddianame ve savunlamalar için bkz. EK 5)

Tüm Yarg› ve ‹nfaz Kurumlar› Çal›flanlar› Sendikas›
(Tüm Yarg› Sen)

Ankara Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, Tüm Yarg› Sen
yöneticileri hakk›nda, “21 Kas›m günü ifl b›rakma
eylemi yapt›klar›” gerekçesiyle dava açt›. Davada,
Tüm Yarg› Sen Genel Baflkan› Tekin Y›ld›z, Yönetim
Kurulu üyeleri Bekir Akkaya, Kutlay Öztürk, Y›ld›z
Çakmak, Dursun Öztürk, Hürriyet P›nar, Ankara fiube
Yönetim Kurulu üyeleri Necdet Bekçi, Fatma Akkufl,
Ali Yücel fiahin, Kamuran Emir, Figen Öner ve Nano
Kaya yarg›land›. Dava, 28 Mart 2001 tarihinde bafllad›
ve 26 Aral›k günü sonuçland›. Ankara 20. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada, Tüm Yarg› Sen
Genel Baflkan› Tekin Y›ld›z, Yönetim Kurulu üyeleri
Bekir Akkaya, Kutlay Öztürk, Y›ld›z Çakmak, Dursun
Öztürk, Hürriyet P›nar, Ankara fiube Yönetim Kurulu
üyeleri Necdet Bekçi, Fatma Akkufl, Ali Yücel fiahin,
Kamuran Emir, Figen Öner ve Nano Kaya hakk›nda
“suçun unsurlar› oluflmad›¤›” gerekçesiyle beraat
karar› verildi.

Ankara DGM Savc›l›¤›, 6 fiubat günü Tüm Yarg› Sen
Genel Baflkan› Tekin Y›ld›z ve sendikan›n 16
yöneticisi hakk›nda, “yasad›fl› örgüte yard›m ettikleri”
iddias›yla dava açt›. Tüm Yarg› Sen Genel Kurulu’nda
F tipi cezaevlerine karfl› eylem yapma karar› ald›¤›,
eylemlerde “F tipine hay›r”, “insanl›k onuru iflkenceyi
yenecek”, “hücrelere de¤il, emekçilere bütçe”,
“susma, sustukça s›ra sana gelecek” sloganlar›n›n
at›ld›¤›, sendikan›n, dernek ve sivil kurulufllar›n
oluflturdu¤u “Hücre Karfl›t› Platform”da yer ald›¤›
belirtilen iddianamede “Tüm Yarg› Sen, çal›flanlar›yla
ilgili mücadele veren bir sendika de¤il, esas itibar›yla
yasad›fl› örgütlere destek vermek amac›yla kurulmufl
bir sendikad›r” denildi. Dava 20 Mart günü Ankara
DGM’de bafllad›. 

Davaya 24 May›s günü Ankara DGM’de devam
edildi. Duruflmada esas hakk›ndaki görüflünü
aç›klayan DGM Savc›s›, “Örgütlerin F tipi cezaevlerini
protesto etmek için yapt›¤› eylemlerin amac›na
ulaflmas›n› sa¤lamak amac›yla kendi denetimlerinde
ve yönetimlerindeki bir tak›m dernek, vak›f ve sendika
gibi yasal kurulufllar› eylemlerine kar›flt›rd›klar›n›”
iddia etti. 

Dava, 6 Eylül günü Ankara DGM’de sonuçland›.
Ankara DGM, Tekin Y›ld›z, Necdet Bekçi, Edip
Binbir, Dursun Öztürk, Y›ld›z Çakmak, Hürriyet P›nar,
Kutlay Öztürk, Ahmet Tanbo¤a, Bekir Akkaya, Figen

Öner, Fatma Akkufl, ‹ncihan Ça¤layan, Erol Çavufl,
Kamuran Emir, Nano Kaya ve Ali Yücel fiahin’i
TCY’nin 169. maddesi uyar›nca 3 y›l 9’ar ay hapis
cezas›na mahkum etti. 

Böylece ‹stanbul DGM’nin 14 Aral›k 2000 tarihli
karar›yla “ölüm oruçlar›na ve cezaevlerine iliflkin
haberlere” yasak koymas›n›n ve buna ba¤l› valilik
genelgelerinin ard›ndan Ankara DGM’nin verdi¤i bu
kararla ilk kez “F tipi cezaevleriyle ilgili aç›klamalar”
gerekçe gösterilerek bir sivil toplum kuruluflunun
yöneticileri topluca mahkum edildi. 

Hapis cezas›na mahkum edilen Tekin Y›ld›z, Genel
Sekreter Edip Binbir, sendika yöneticileri Hürriyet
P›nar, Y›ld›z Çakmak, Ahmet Tanbo¤a, ‹ncihan
Ça¤layan, Dursun Öztürk, Kutlay Öztürk, eski
yöneticilerden Erol Çavufl, Ankara flube yöneticileri
Kamuran Emir, Fatma Akkufl ve Nano Kaya, Adalet
Bakanl›¤› taraf›ndan aç›¤a al›nd›. Davada ceza alan
Ankara fiube yöneticisi Figen Öner ise daha önce
baflka bir nedenle aç›¤a al›nm›flt›.

Karar›n ard›ndan san›klar Yarg›tay’a baflvurdu.
Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, Ankara DGM
taraf›ndan verilen cezan›n Aral›k ay› bafl›nda
bozulmas›n› istedi. Baflsavc›l›¤›n tebli¤namesinde,
“suç unsurlar›n›n oluflmad›¤›” belirtildi ve “san›klar›n
F tipi cezaevleriyle ilgili aç›klamalar›yla yasad›fl›
örgüte ne flekilde ve nas›l yard›m etti¤inin” belli
olmad›¤› vurguland›. 

Bu arada Tekin Y›ld›z’›n yan›s›ra sendikan›n 24 üye
ve yöneticisi de il d›fl›na sürgün edildi. Ankara Adli
Yarg› Adalet Komisyonu, aralar›nda Nevflehir’e sürgün
edilen Tüm Yarg›-Sen Genel Baflkan› Tekin Y›ld›z ve
Ankara adliyesinde görev yapan 6 kifli hakk›nda
yürüttü¤ü disiplin soruflturmas›n› tamamlad›. Tekin
Y›ld›z, Figen Öner, Kamuran Emir, Erol Çavufl, Bekir
Akkaya, Nanu Kaya ve Ahmet Tando¤an’›n “Bir daha
atanmamak üzere devlet memurlu¤undan
ç›kar›lmalar›” istenen raporda flöyle denildi:

“F tipi cezaevlerinin faaliyete geçirilmesi nedeniyle
yasad›fl› örgütlerin bafllatt›¤› eylem ve etkinliklere
destek verdikleri, Adalet Bakanl›¤› uygulamalar›na
karfl› ç›kt›klar›, bu suretle terör örgütlerine yard›m
ederek ideolojik ve siyasal amaçlarla kurumlar›n
huzur, sükûn ve çal›flma düzenini bozduklar›
anlafl›ld›¤›ndan, eylemlerine uyan 657 say›l› Devlet
Memurlar› Yasas›’n›n 125/E-a. maddesi uyar›nca bir
daha atanmamak üzere devlet memurlu¤undan
ç›karma cezas›na çarpt›r›lmalar› görüflüyle, dosyan›n
Adalet Bakanl›¤› Yüksek Disiplin Kurulu’na
sunulmas›na karar verilmifltir.” 

Kamu Emekçileri Sendikalar› Konfederasyonu (KESK)

KESK Kayseri fiubeler Platformu eski sözcüsü Tahsin
Y›lmaz hakk›nda “izinsiz gösteri düzenledi¤i”
iddias›yla aç›lan dava, 6 Aral›k günü Kayseri 2. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde beraatla sonuçland›. 1999
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y›l›nda hükümetin memur maafllar›na yüzde 15
oran›nda zam yap›lmas› karar›na karfl› KESK
taraf›ndan 23 Aral›k 1999 tarihinde düzenlenen
miting nedeniyle yarg›lanan Y›lmaz, 1 y›l 3 ay hapis
ve 50 milyon lira para cezas›na mahkum edilmifl,
ancak karar Yarg›tay taraf›ndan bozulmufltu. 

KESK Diyarbak›r fiubeler Platformu’nun 6. kurulufl
y›ldönümü nedeniyle düzenlemek istedi¤i etkinli¤e,
“davetiyelerin Kürtçe bas›ld›¤›” gerekçesiyle izin
verilmedi. 

26 May›s günü KESK’in Mersin’de düzenledi¤i bir
mitinge kat›d›klar› gerekçesiyle E¤itim-Sen üyesi ‹rfan
‹mrek ve Ayhan Avflar adl› ö¤retmenler il içinde
sürgün edildiler. KESK’e ba¤l› SES üyesi 91 kifli de
çeflitli tarihlerde görevli olduklar› ilin d›fl›na sürgün
edildiler. 

“Kamu Görevlileri Sendikalar› Kanunu Tasar›s›”

Memurlara grev ve toplusözleflme hakk› tan›mayan
“Kamu Görevlileri Sendikalar› Kanunu Tasar›s›” Plan
ve Bütçe Komisyonu’nda 15 May›s günü görüflülerek,
Meclis Genel Kurulu’na gönderildi. 

Tasar›n›n komisyonda görüflülmesi s›ras›nda
oluflturulan alt komisyon taraf›ndan KESK, Memur-
Sen, Kamu-Sen, TÜH‹S, Kamu-‹fl ve ilgili bakanl›k
temsilcileriyle görüflülerek haz›rlanan raporda,
sendikac›l›¤›n, sadece ücret iyilefltirilmesini hedef alan
bir faaliyet olmad›¤›, ayn› zamanda çal›flma
koflullar›n›n iyilefltirilmesi ve kamu sektöründe
verimlili¤in art›r›lmas›na yönelik bir hareket olarak da
ele al›nd›¤› belirtildi. Raporda, “Toplusözleflme ve
grev hakk›n›n da toplumsal dengeleri bozucu de¤il,
giderici bir hak olarak kabul edilmesi gerekti¤i;
grevsiz ve toplusözleflmesiz bir sendikan›n sosyal ve
demokratik ifllevlerini tam olarak yerine
getiremeyece¤i, bu bak›mdan sendikal haklar›n grev
ve toplusözleflme hakk›n› da içeren bir bak›fl aç›s›yla
ele al›nmas› gerekti¤i...” vurguland›. Ancak rapordaki
görüfller yasa tasar›s›na yans›t›lmad›.

Toplu ifl sözleflmesi hakk›n› tan›mayan yasa
tasar›s›nda, toplu görüflmeyle yap›lacak
iyilefltirmelerden sendika üyesi olmayanlar›n da
yararland›r›lmas› öngörülüyor. Ancak komisyon
raporunda bu durumun sendikalar›n örgütlenmesini
olumsuz yönde etkileyece¤i görüflüne yer verilmiflti. 

Büro; e¤itim, ö¤retim, bilim ve kültür; sa¤l›k ve sosyal
hizmetler; yerel yönetim; bas›n, yay›n ve iletiflim;
bankac›l›k ve sigorta; bay›nd›rl›k, inflaat ve köy
hizmetleri; ulaflt›rma; tar›m ve ormanc›l›k; enerji,
sanayi ve madencilik hizmetleri olmak üzere 10
hizmet kolu belirlenen tasar›da, “ceza ve infaz
kurumlar› ile Milli Savunma Bakanl›¤› ile Türk Silahl›
Kuvvetleri kadrolar›nda çal›flan sivil memurlar ve
kamu görevlileri üye olamaz” deniyor. Böylece Tüm
Yarg›-Sen ve Asim-Sen’de örgütlü memurlar›n
sendikalaflmas›na izin verilmiyor. Yasa, en az 500

üyesi olmayan sendika flubelerinin de kapanmas›n›
öngörüyor. 

TBMM Genel Kurulu’nda 7 Haziran günü kabul
edilen Kamu Görevlileri Sendikalar› Yasas›, 11
Temmuz günü Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer
taraf›ndan onayland›.

“Kamu Görevlileri Sendikalar› Kanunu Tasar›s›”
Protestolar›

Yasa tasar›s›n› protesto amac›yla 15 May›s günü
birçok kentte gösteriler düzenlendi. Ankara,
Diyarbak›r ve Mersin’de düzenlenen gösteriler olayl›
geçti. Ankara Güvenpark’ta gerçeklefltirilmesi
planlanan eylem nedeniyle, park› ve çevresini sabah
saatlerinde denetim alt›na alan polisler, KESK’e ba¤l›
sendikalar›n üye ve yöneticilerinden 21 kifliyi
gözalt›na ald›. Polislerin memurlar› parka sokmamas›
üzerine Atatürk Bulvar›nda ve Ziya Gökalp
caddesindeki E¤itim Sen Genel Merkezi önünde ayr›
ayr› oturma eylemleri gerçeklefltirildi. Gözalt›na
al›nanlar, eylemlerin sona ermesinden sonra serbest
b›rak›ld›. 

Diyarbak›r’da ise Ofis semtinde toplanan memurlar›
döverek da¤›tan polisler, aralar›nda Tüm Yarg›-Sen
fiube Baflkan› Aziz Yaflar, Haber Sen fiube Baflkan›
Emin Gürel ve Enerji Yap› Yol Sen fiube Baflkan›
Yakup Keskin’in de bulundu¤u 15 memuru gözalt›na
ald›. 

Mersin’de E¤itim-Sen fiube binas› önünde toplanan
memurlar da, polisler taraf›ndan zor kullan›larak
engellendi. 19 memurun gözalt›na al›nd›¤› olayda
polisler taraf›ndan dövülen Cevat Ulafl adl› ö¤retmen
kalp krizi geçirdi. 

KESK’in yasa tasar›s›n› protesto amac›yla ‹stanbul’dan
bafllatt›¤› yürüyüfl, 24 May›s günü Yalova’da polisler
taraf›ndan engellendi. Sabah saatlerinde ‹zmit’ten yola
ç›kan memurlar, Yalova’ya giriflinde polisler
taraf›ndan durduruldu. Burada, kent merkezine
yürüyerek girmek isteyen memurlarla polisler aras›nda
tart›flma ç›kt›. Polisler, yürümekte ›srar eden
memurlara, coplayarak ve göz yaflart›c› sprey s›karak
müdahale etti. Olayda, 10 kadar memur hafif
yaraland›. Yaralananlar›n tedavi edilmesinin ard›ndan
memurlar Bursa’ya do¤ru yollar›na devam ettiler. 

Dönemin Ankara Valisi Yahya Gür, KESK’in 26 May›s
günü K›z›lay’da düzenlemek istedi¤i mitinge izin
verilmedi¤ini bildirdi. 25 May›s günü çeflitli il ve
ilçelerden yola ç›kan memurlar› tafl›yan otobüsler 26
May›s günü sabah erken saatlerde Ankara’ya ulaflt›.
Ankara’n›n TEM Otoyolu gifleleri, Polatl›, Elmada¤ ve
Gölbafl› girifllerinde durdurulan memurlara “Ankara’da
eyleme izin verilmedi¤i” duyuruldu. Polatl›’da
durdurulan memurlarla güvenlik güçleri aras›nda
ç›kan tafll› sopal› çat›flmada 10 kifli hafif yaraland›.
Memurlar güvenlik güçleri taraf›ndan kurulan barikat›
aflt›ktan sonra Ankara-Eskiflehir yolunun bir fleridini
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trafi¤e kapatarak 2,5 saat kadar oturma eylemi yapt›.
Saat 10.30 s›ralar›nda di¤er fleridin de memurlar
taraf›ndan kapat›lmas› üzerine yeniden çat›flma ç›kt›.
Memurlar Ankara Valili¤i’nin K›z›lay meydan›nda
eyleme izin vermesi üzerine saat 12.00 s›ralar›nda
Ankara’ya do¤ru yola ç›kt›lar. Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu bölgeleri ile Adana, Mersin ve Hatay’dan
gelen konvoylar ise Gölbafl› yak›nlar›nda durduruldu.
Burada da güvenlik görevlileri ile memurlar aras›nda
zaman zaman gerginlik yafland›. Sabah saatlerinden
itibaren Hipodrom’da toplanmaya bafllayan Ankaral›
memurlar, flehir d›fl›ndan gelenleri beklemeye
bafllad›lar. ‹ki saat kadar bekleyen yaklafl›k 200 kifli
saat 10.00 s›ralar›nda tartaklanarak gözalt›na al›nd›.
Ayn› saatlerde K›z›lay meydan›nda da yo¤un güvenlik
önlemleri al›nd›. E¤itim-Sen Ankara fiubesinin
bulundu¤u Ziya Gökalp caddesinde toplanan çok
say›da memur tartaklanarak gözalt›na al›nd›. Enerji-
Yap› Yol Sen önünde toplanan 200 kadar memur da
Mithatpafla caddesinde K›z›lay’a do¤ru yürümeye
bafllad›. Polisler taraf›ndan yolu kesilen memurlar
oturma eylemine bafllad›. Memurlar, dövülerek
gözalt›na al›nd›. Ö¤len saatlerinde K›z›lay civar›nda
toplanan küçük gruplar ise engelleme çabalar›na
karfl›n eylemlerini sürdürdüler. Ankara girifllerinde ve
K›z›lay çevresinde olaylar sürerken KESK yöneticilerini
arayan bir polis flefi, “Ankara Valili¤i’nin K›z›lay’da
yap›lacak eyleme izin verdi¤ini ve tüm barikatlar›n
kald›r›laca¤›n›” iletti. Ard›ndan K›z›lay’daki polisler
alan› boflaltmaya bafllad›. Kent d›fl›ndaki gruplara da
“Hipodrom’a gitmelerine izin verildi¤i” duyuruldu.
Ankara d›fl›nda barikatlar›n kald›r›lmas›yla saat
12.00’den itibaren Hipodrom’a girmeye bafllayan
memurlar, saat 14.00 s›ralar›nda K›z›lay’a do¤ru
yürüyüfle bafllad›lar. K›z›lay’da toplanan binlerce
memurun eylemi saat 17.00 s›ralar›nda sona erdi.
Olaylarda yaklafl›k 600 kifli gözalt›na al›nd›. Gözalt›na
al›nanlardan 493’ü Emniyet Müdürlü¤ü spor salonuna
götürüldü. Spor salonuna konulanlar›n slogan atmas›
ve halay çekmesi üzerine çevik kuvvet polisleri
müdahale etti. Ç›kan kavgada 3 kifli yaraland›.
Gözalt›na al›nanlar ayn› gün serbest b›rak›ld›.
Yürüyüfl, 26 May›s günü Ankara’da sona erdi.

Yasay› protesto amac›yla 25 Haziran günü Ankara
K›z›lay meydan›nda toplanan memurlar, polisler
taraf›ndan zor kullan›larak da¤›t›ld›. Saat 15.00
s›ralar›nda K›z›lay Güvenpark’ta toplanan memurlar,
yasan›n TBMM Genel Kurulu’nda görüflüldü¤ü
ö¤renilince saat 17.00 s›ralar›nda Meclis’e do¤ru
yürüyüfle geçtiler. K›sa sürede polisler taraf›ndan
durdurulan memurlar, Atatürk Bulvar›’n› trafi¤e
kapatarak oturma eylemine bafllad›lar. Bu s›rada KESK
Baflkan› Sami Evren baflkanl›¤›nda bir heyet Baflbakan
Bülent Ecevit’le görüflmek için Baflbakanl›k binas›na
gitti. KESK yöneticileri Ecevit’le görüflemeden
döndükten k›sa bir süre sonra saat 19.30 s›ralar›nda
oturma eylemini sürdüren memurlar›n üzerine
panzerlerden bas›nçl› su s›k›ld› ve gaz bombalar›
at›ld›. Memurlar da polislere tafl ve flifle atarak karfl›l›k

verdiler. K›sa süren bu çat›flmadan sonra da¤›lan
memurlar Sakarya caddesinde yeniden topland›.
Polisler burada da memurlara gaz bombas› atarak
müdahale etti. Gösteride polisler taraf›ndan dövülen
ya da gaz bombalar›ndan zehirlenen 16 kifli ilk
tedavilerinin ard›ndan taburcu edildi. Gösteride
gözalt›na al›nan 17 kifli ise 26 Haziran günü serbest
b›rak›ld›. 

Samsun’da düzenlenen gösteride ise 31 kifli gözalt›na
al›nd›. Bu kifliler k›sa sürede serbest b›rak›ld› ancak,
26 Haziran günü bas›n aç›klamas› yapmak isteyen 5
memur gözalt›na al›nd›. 

Yasa tasar›s›na karfl› Sivas’ta 31 May›s günü yap›lan
bas›n aç›klamas› nedeniyle, KESK S›vas Dönem
Sözcüsü Durmufl Bafltürk ve memur sendikalar›n›n 11
yöneticisi hakk›nda dava aç›ld›. Sivas Cumhuriyet
Savc›l›¤› taraf›ndan haz›rlanan iddianamede, Durmufl
Bafltürk, Mehmet Ali Korkmaz, Mustafa Akyol,
Sat›lm›fl Baflkavak, Hacer Çakmakl›, Güngör
Malkoço¤lu, Adnan Özçelik, Hidayet Y›ld›r›m,
Üstüner Erdo¤an, Elif Karadeniz, Filiz Y›ld›r›m ve
Dündar Akbulut’un “izinsiz gösteri düzenledikleri”
gerekçesiyle 3 y›la kadar hapis cezas›na mahkum
edilmesi istendi. 

Yasa tasar›s›n›n Meclis’te görüflülmesi 7 Haziran günü
çeflitli kentlerde KESK taraf›ndan düzenlenen
gösterilerle protesto edildi. Mersin ve Ankara’da
düzenlenen gösteriler de olayl› geçti. 

Mersin’de ö¤le saatlerinde Çankaya mahallesindeki
E¤itim-Sen fiubesi önünde toplanan memurlar daha
sonra bas›n aç›klamas› yapmak için SSK Bölge
Müdürlü¤ü’ne yürümek istedi. Polislerin yürüyüflü
engellemesi üzerine, memurlar sendika binas› önünde
oturma eylemine bafllad›. 2 saat oturma eyleminden
sonra barikat› aflarak yürümek isteyen memurlara polis
copla müdahale etti. Olaylar s›ras›nda 6’s› polis
memuru 14 kifli çeflitli yerlerinden yaraland›.
Aralar›nda KESK Dönem Sözcüsü Ferba¤ F›rat, SES
fiube Baflkan› Y›lmaz Bozkurt ve E¤itim-Sen fiube
Baflkan› Ayfle Eren’in de bulundu¤u 25 kifli gözalt›na
al›nd›. 

Ankara’da ise sendikalar›n ve iflyerlerinin önünde
toplanan memurlar ö¤le saatlerinde Ziya Gökalp
caddesinde bir araya geldiler. Uzun süre oturma
eylemi yapan memurlar, saat 18.00 s›ralar›nda
Meclis’teki görüflmeleri izleyen KESK Genel Baflkan›
Sami Evren’in yanlar›na gelmesinden sonra topluca
K›z›lay’a yürümek istediler. Memurlar›n yürüyüfle
geçmesinden hemen sonra üzerlerine çok say›da gaz
bombas› at›ld›. Gaz bombalar› çevredeki çok say›da
insan› da etkiledi. Polislerle memurlar aras›ndaki
çat›flmalar saat 19.30’a kadar K›z›lay meydan›
çevresindeki cadde ve sokaklarda sürdü. Gösteride
aralar›nda E¤itim-Sen yöneticisi Ömer Buzluda¤ ve
E¤itim-Sen Ni¤de fiube yöneticisi ‹brahim Mamak’›n
da bulundu¤u 8 kifli yaraland›.
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E¤itim Bilim ve Kültür Emekçileri Sendikas› (E¤itim-
Sen)

OHAL Bölgesinde 2001 y›l›n›n ocak ay›ndan itibaren
birçok sendikac› sürgün edildi. Diyarbak›r, Tunceli,
Bitlis ve Mardin’de sürgün edilen sendikac› say›s›
57’ye ulaflt›. Özellikle E¤itim-Sen üzerinde
yo¤unlaflan sürgün kararlar›n›n OHAL Valili¤i
taraf›ndan verilmifl olmas›2 nedeniyle yarg› yoluna
gidilemiyor. OHAL bölgesinde sürgün edilen
ö¤retmenlerin hemen hiçbiri hakk›nda soruflturma
aç›lmamas›na ra¤men bölge d›fl›na ve özellikle bat›
illerine gönderilmeleri dikkat çekti. Bu arada E¤itim-
Sen yöneticileri, sürgün kararlar›n›n siyasi oldu¤unu
vurgulad›lar. Tunceli Valisi Mustafa Erkal ise 30 Ocak
günü düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda ö¤retmenleri
iflten atmad›klar›n›, sadece yerlerini de¤ifltirdiklerini
söyleyerek “Yerleri de¤ifltirilen ö¤retmenlerin flehirde
huzuru bozduklar›, suç iflledikleri konusunda elimizde
güçlü deliller var” iddias›nda bulundu.

Tunceli’de ö¤retmenlerin baflka kentlere sürülmesini
protesto amac›yla E¤itim-Sen taraf›ndan düzenlenen
gösteriyi polisler zor kullanarak engellendi. 13 fiubat
günü Cumhuriyet Meydan›’nda oturma eylemi
yapmak isteyen yaklafl›k 1500 kiflilik grubun üzerine
panzer süren polisler, göstericileri döverek, bas›nçl› su
s›karak ve e¤itimli köpekler kullanarak da¤›tt›.
Gösteride aralar›nda E¤itim-Sen Tunceli fiube Baflkan›
Kemal Tumar’›n da bulundu¤u 20 kifli gözalt›na
al›nd›.

Sürgünleri gündeme getirmek amac›yla 18 fiubat günü
Diyarbak›r Demokrasi Platformu taraf›ndan Diyarbak›r
Büyükflehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen
bas›n toplant›s›na yaklafl›k bin kifli kat›ld›. Tespit
edilen sürgünlerin hiçbirinin yarg› denetimine tabi
tutulmad›¤›n› belirten ‹HD Genel Baflkan Yard›mc›s›
Osman Baydemir, 1992 y›l›ndan bu yana sürülen
memur say›s›n›n 18 fiubat itibariyle 471’e ulaflt›¤›n›
aç›klad›. Petrol-‹fl fiube Baflkan› ve Platform sözcüsü
Ali Öncü ise sürgün edilenlerin tümünün sendika
yönetici ve üyesi oldu¤unu, E¤itim-Sen Diyarbak›r
fiubesi’nin tüm yöneticilerinin de sürgüne tabi
tutuldu¤unu söyledi. Son dönemde sürgün edilen
memurlar bas›n toplant›s›na a¤›zlar›na siyah bant
takarak kat›ld›lar.

E¤itim-Sen’in Ankara’daki genel merkezi 2 May›s
günü polisler taraf›ndan bas›ld›. Ankara DGM
Savc›l›¤›’n›n talimat› üzerine yap›lan bask›nda,
polislerin binada bulunan baz› dergilere el koydu¤u
ö¤renildi. E¤itim-Sen yöneticileri, video kayd› yap›lan
arama s›ras›nda polislerin “F tipi cezaevlerine iliflkin
bildiri ar›yoruz” dedi¤ini ancak, piyasada sat›lan
dergilere el koydu¤unu bildirdiler. 

fi›rnak’ta da ‘PKK propagandas› yapt›klar›’
gerekçesiyle haklar›nda dava aç›lan E¤itim-Sen üyesi
7 ö¤retmen, Diyarbak›r DGM’de süren davalar›
sonuçlanmadan OHAL Valili¤i’nin iste¤i üzerine

sürgün edildi. fi›rnak merkez ve Kumçat› Beldesi’nde
görev yapan E¤itim-Sen Üyeleri ‹hsan Gören, Nevaf
Günefl, Mehmet fiahin, Sedat Serçik, A. Ekber Ça¤lan,
Özgür Bar›fl Mercan, Naz›m Bartan OHAL Valili¤i
taraf›ndan fi›rnak’ta görev yapmalar› sak›ncal›
bulunarak, sürgün edildi. 

E¤itim-Sen Genel Baflkan› Alaaddin Dinçer hakk›nda,
2000 y›l›nda Giresun’da “Yüksek Ö¤retim Kurulu ve
E¤itim Emekçilerinin Sorunlar›” konusunda
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda “devletin manevi
flahsiyetine hakaret etti¤i” iddias›yla dava aç›ld›.
TCY’nin 159. maddesi uyar›nca aç›lan dava Ankara 5.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

E¤itim-Sen Diyarbak›r fiubesi’ne 26 Eylül günü akflam
saatlerinde düzenlenen bask›nda, 5 Ekim Dünya
Ö¤retmenler Günü nedeniyle Türkçe-Kürtçe bast›r›lan
davetiyeler ile çok say›da kitap, dergi ve gazeteye el
konuldu. 2000 y›l›nda da ayn› gerekçeyle bast›r›lan
davetiyelere el konulmufl ve E¤itim Sen yöneticileri
hakk›nda dava aç›lm›flt›. (Bkz. Kürt Sorunu) Dava
beraatla sonuçlanm›flt›. fiubeye düzenlenen bask›n›n
ard›ndan, fiube Baflkan› Hayrettin Altun ve fiube
Yönetim Kurulu üyeleri hakk›nda dava aç›ld›.
Diyarbak›r DGM Savc›l›¤› taraf›ndan haz›rlanan
iddianamede, flube yöneticilerinin “5 Ekim Dünya
Ö¤retmenler Günü nedeniyle haz›rlanan
davetiyelerde Türkçe ve Kürtçe’nin yan yana
kullan›larak yaz›lmas› nedeniyle ‘bölücülük
propagandas›’ yapt›klar›” ileri sürüldü. Ö¤retmenler
Günü nedeniyle düzenlenmesi planlanan flenlik de
Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i taraf›ndan yasakland›. 

Petrol-‹fl

Bursa’da Üçy›ld›z Kauçuk adl› firmadan Petrol-‹fl
Sendikas›’na üye olduklar› için at›lan ve 6 May›s
gününden bafllayarak 58 gün boyunca iflyeri önünde
eylem yapan iflçilere polis müdahale etti. 3 Temmuz
günü Turhan Öz, Rasim Altun, Besim Altun, fiemsettin
Dede, Hasan Aras, Efraim Çelik, Kemal Akdeniz, Özer
Demirtafl ve Sabahattin Küçük adl› iflçiler, “iflçilerin
çal›flmas›n› engelledikleri” gerekçesiyle gözalt›na
al›nd›lar. ‹flçiler bir gün süreyle gözalt›nda tutuldular. 

Türkiye Motorlu Tafl›t ‹flçileri Sendikas› (TÜMT‹S)

TÜMT‹S ‹zmir fiube Sekreteri Cafer Kömürcü, 7
Temmuz günü u¤rad›¤› silahl› sald›r› sonucu
yaraland›. Nak Kargo adl› flirketin sahiplerinden Zeki
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2 Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i ‹hdas› Hakk›nda Kanun Hükmünde
Kararnameye göre, “Ola¤anüstü Hal Bölge Valisine tan›nan yetkilerin
kullan›lmas› ile ilgili idari ifllemler hakk›nda dava aç›lamaz”
(7.madde) Özellikle MGK taraf›ndan belirlenen “devlet politikalar›”na
ve bu politikalarla uyumlu hükümet uygulamalar›na muhalif sivil
toplum kurulufllar›, siyasal partiler ve sendikalara yönelik bask›c› ve
k›s›tlay›c› uygulamalar 2001 y›l›nda da devam etti. Parti, dernek ve
sendikalar›n yöneticileri ve üyeleri gözalt›na al›nd›, haklar›nda
davalar aç›ld›. Baz› dernekler kapat›ld›. Özellikle Ola¤anüstü Hal
Bölgesi’nde örgütlenen sendika flubelerine yönelik bask›lar›n daha
yo¤un oldu¤u gözlendi, yönetici ve üyeleri gözalt›na al›nd›, sürgün
edildi. 



Karakuzulu taraf›ndan aya¤›ndan silahla yaralanan
Cafer Kömürcü’nün sa¤l›k durumunun iyi oldu¤u
bildirildi. Zeki Karakuzulu, olaydan sonra polise
teslim oldu. Zeki Karakuzulu’nun “iflçilerin kendisine
sald›rd›klar›, bunun üzerine kendisini korumak için
atefl etti¤i” yönündeki ifadesi üzerine Özkan K›l›ç,
‹mirze Öztürk ve H›d›r Ray adl› TÜMT‹S üyesi iflçiler
gözalt›na al›nd›. ‹flçiler bir süre sonra serbest b›rak›ld›.
Arkadafllar›n› beklemek için adliye önünde toplanan
iflçilere müdahale eden polisler, Seyfi Erez’i k›sa bir
süre gözalt›na ald›. Zeki Karakuzulu daha sonra
tutukland›. 

TÜMT‹S Genel Baflkan› Sabri Topçu, Perpa (‹stanbul)
Temsilcisi Tuncay Sa¤›ro¤lu, ‹stanbul fiube Disiplin
Kurulu üyesi R›za Ball› ile sendika üyeleri Hüseyin
Diri, Özcan Balk›n, Ayd›n Çelebi ve Cem Taylan
gözalt›na al›nd›lar. 13 Eylül günü ‹stanbul DGM
Savc›l›¤›’na sevkedilen sendikac›lar, DGM
Savc›l›¤›’n›n görevsizlik karar› vermesi üzerine fiiflli
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na gönderildi. Burada ifadeleri
al›nan sendikac›lar tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest
b›rak›ld›. 

‹stanbul’da bulunan Aktif Da¤›t›m adl› kargo
flirketinde TÜMT‹S’e üye olduklar› için iflten at›lan
iflçilerin direnifli sürüyor. 23 Kas›m günü, daha önceki
olaylar nedeniyle ifadelerinin al›naca¤› gerekçesiyle
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Kaçakç›l›k ve Organize
Suçlar fiube Müdürlü¤ü’ne ça¤r›lan 31 iflçiden 26’s›
gözalt›na al›nd›. Bir gece gözalt›nda kalan iflçiler
iflçiler 24 Kas›m günü fiiflli Adliyesi’ne sevkedildi. Bu
s›rada adliye önünde toplanan sendikac› ve iflçilere
müdahale eden polisler, TÜMT‹S Genel Örgütlenme
Sekreteri fiükrü Günsili, TÜMT‹S Perpa Temsilcisi
Tuncay Sa¤›ro¤lu ile Birol Bozkurt, Y›lmaz Do¤an,
Metin Uluca ve Alim Ayy›ld›z adl› iflçileri gözalt›na
ald›. ‹fadeleri al›nan kifliler daha sonra serbest
b›rak›ld›. 

7 Eylül gecesi evlerine düzenlenen bask›nlarda
gözalt›na al›nan TÜMT‹S Genel Baflkan› Sabri Topçu,
Tuncay Sa¤›ro¤lu, R›za Ball›, Hüseyin Diri, Özcan
Balk›n, Ayd›n Çelebi ve Cem Taylan Günel,
gözalt›nda iflkence gördüklerini aç›klad›lar.
Sendikac›lar›n, “Aktif Da¤›t›m flirketinde sendikan›n
ald›¤› grev karar›na uymayan Hamit Çak›c› adl› kifliyi
kaç›rd›klar› ve dövdükleri” iddias›yla gözalt›na
al›nd›klar› bildirildi. 13 Eylül günü ‹stanbul DGM
Savc›l›¤›’na sevkedilen sendikac›lar, DGM
Savc›l›¤›’n›n görevsizlik karar› vermesi üzerine fiiflli
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na gönderildi. Sendikac›lar daha
sonra tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›. 

10 Aral›k günü ifadesinin al›naca¤› gerekçesiyle
‹stanbul Gazi mahallesindeki polis karakoluna
ça¤r›lan Mehmet Kaya adl› iflçi, Aktif Da¤›t›m adl›
kargo flirketinde sendikaya üye olduklar› için iflten
at›lan iflçilerin direnifli s›ras›nda “çal›flmaya engel
oldu¤u ve kendisini engellemeye çal›flanlara
sald›rd›¤›” gerekçesiyle tutukland›.

TÜMT‹S Ankara fiube Baflkan› Nurettin K›l›çdo¤an,
fiube Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Demir ile
Hüseyin Akdo¤an, fiükrü Akdo¤an, ‹smail Erdo¤an,
Alaattin Coflkun, Abdullah Vural ve Efendi Kaplan adl›
TÜMT‹S üyesi iflçiler 7 Aral›k günü gözalt›na al›nd›. 

TÜMT‹S ile imzalanan toplu sözleflmeye karfl›n
sendika üyesi iflçileri iflten ç›kartan Bursa Baflak adl›
nakliye flirketine giden TÜMT‹S Genel Mali Sekreteri
R›za Ball› ve ‹stanbul fiube yöneticisi Hasan Do¤an 10
Aral›k günü gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar›n
durumunu ö¤renmek için Zeytinburnu Emniyet
Müdürlü¤ü’ne giden TÜMT‹S Genel E¤itim Sekreteri
Gürel Y›lmaz da gözalt›na al›nd›. Bu kifliler ayn› gün
serbest b›rak›ld›. Zeytinburnu Cumhuriyet Savc›l›¤›’n›n
da sendikac› ve iflçiler hakk›nda takipsizlik karar›
verdi¤i ö¤renildi. 

Liman, Tersane, Gemi Yap›m Onar›m ‹flçileri
Sendikas›’na (Limter-‹fl)

‹stanbul Tuzla tersaneler bölgesinde, “a¤›r flartlar
alt›nda sendikas›z, sigortas›z ve düflük ücretle
çal›flt›r›lan” bin iflçinin yapmak istedi¤i protesto
yürüyüflüne polis müdahale etti. 4 Eylül günü saat
07.30 s›ralar›nda tersaneler bölgesinin giriflinde
toplanan iflçiler, yolu trafi¤e kapatarak bölgeye girifl
ve ç›k›fllar› engelledi. ‹ki saat kadar burada eylem
yapan iflçiler daha sonra Gemi ‹nfla Sanayicileri
Birli¤i’ne (G‹SAB) do¤ru yürümek istedi. Polisin
yürüyüfle izin vermemesi üzerine iflçiler, bas›n
aç›klamas› yapmak için Tuzla Gemi Tersanesi önünde
topland›. ‹flçiler daha sonra Tuzla ‹çmeler’de bulunan
Limter-‹fl’e do¤ru yürüyüfle geçti. ‹flçileri coplayarak
da¤›tan polisler Limter-‹fl Genel Baflkan› Kaz›m Bak›fl,
Genel Baflkan Yard›mc›s› Hakk› Demiral, Bas›n-‹fl
Genel Sekreteri Kamil Kartal ve 31 iflçiyi gözalt›na
ald›. Gözalt›na al›nan 31 sendikac› ve iflçi, ayn› gece
serbest b›rak›ld›. Cumhuriyet Savc›l›¤›, Kaz›m Bak›fl,
Hakk› Demiral, Kamil Kartal ve iflçiler hakk›nda
“izinsiz gösteri düzenledikleri” gerekçesiyle dava açt›. 

Türkiye Üretici Köylü Sendikas› (Tür Köy-Sen)

Tür-Köy-Sen Zile (Tokat) fiube Baflkan› ‹smail Cansu,
26 Eylül günü Zile’nin Güzelbeyli beldesinde
gözalt›na al›nd›. Örgütlenme çal›flmas› yaparken
“izinsiz toplant› düzenledi¤i ve para toplad›¤›”
iddias›yla gözalt›na al›nan Cansu, befl saat kadar
gözalt›nda tutulduktan sonra serbest b›rak›ld›.

Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas› (SES)

SES Mersin fiube Baflkan› Y›lmaz Bozkurt ile Mersin
Devlet Hastanesi ve ildeki sa¤l›k ocaklar›nda görev
yapan Mahsun K›rtafl, Nuri Aydo¤an, Mehmet fiahin,
Mehmet Akif Gültekin, Nezir Gültekin, Sabri Soysal,
Halil Do¤an, Mehmet Yavuz, Zeki Sinan Do¤an ve
‹lker Karatafl adl› hekimlerin il d›fl›na sürgün edildi¤ini
bildirdi. SES Mersin fiube yöneticisi Ayfle Bakaç ve efli
Cemal Bakaç Yozgat’a sürgün edildi. Sürgün karar›n›n
‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n teklifi üzerine Sa¤l›k Bakanl›¤›
taraf›ndan al›nd›¤› bildirildi. 
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2001 y›l›nda insan haklar› savunucular›na yönelik
sald›r› ve bask›larda azalma olmad›. ‹nsan haklar›
alan›nda faaliyet gösteren sivil örgütlerin üzerindeki
bask›lar sürekli k›l›narak, aç›kça sistemli bir biçimde
yaln›zca çal›flma alanlar› de¤il ayn› zamanda yaflam
alanlar› da daralt›lmaya çal›fl›ld›. 

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›’n›n Diyarbak›r Temsilcili¤i
bas›ld› ve belgelerine el konuldu, Temsilcilik
hakk›nda daha sonra soruflturma aç›ld›. Konuyla ilgili
olarak Genel Merkezi’nde idari ve mali dosyalar›
incelemeye al›nd›. 

‹HD’yle ilgili en önemli geliflme ise y›lbafl›nda dernek
Genel Merkezi’ne düzenlenen bask›n›n ard›ndan
derne¤in kapat›lmas› istemiyle dava aç›lmas› oldu.
‹HD’nin birçok flubesi üzerinde y›llard›r süregelen
bask›lar›n üst noktas› say›labilecek bu geliflme 22 Ekim
günü Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin davan›n
reddine karar vermesiyle sonuçland›.

‹HD’nin kapat›lmas› için aç›lan davaya ek olarak
flubelerinin düzenledi¤i hemen hemen bütün
etkinlikler hak›nda da davalar aç›ld›. Ayr›ca birçok
flube geçici ya da sürekli kapat›ld›. ‹HD ‹stanbul
fiubesi taraf›ndan düzenlenen hemen hemen tüm
bas›n aç›klamalar›, toplant›, gösteri ve etkinlikler
nedeniyle en az 30 dava aç›ld›. ‹HD Diyarbak›r fiube
baflkan› aleyhine 100’ün üzerinde soruflturma ve dava
aç›ld›. ‹zmir fiubesi ve yöneticileri hakk›nda aç›lan
dava say›s› 37’ye ulaflt›. Y›l içinde baz› flubelerin
yönetimleri, baflkanlar› Dernekler Yasas›’n›n valilere
verdi¤i yetki kullan›larak görevden al›nd›. fiubeler,
üyeleri ve etkinlikleri nedeniyle s›k s›k emniyet
müdürlükleri taraf›ndan denetlenmeye çal›fl›ld›. 

Anadolu Ajans› taraf›ndan yay›lan as›ls›z bir haber
nedeniyle ‹HD hakk›nda baz› gazetelerde “hainler”,
“ermeni uflaklar›” s›fatlar› kullan›lmaya devam edildi.
‹HD yöneticileri hedef gösterildi.

19 Aral›k operasyonunun ard›ndan cezaevlerindeki
koflullar›n a¤›rlaflmas›na koflut olarak tutuklu yak›nlar›
üzerindeki bask›larda da art›fl görüldü. Gerek dernek
flubelerinin gerek üyelerinin faaliyetleri engellendi.
Çeflitli derneklerin birçok flubesi bas›ld›, kapat›ld›;
birçok dernek üyesi gözalt›na al›nd›, tutukland›.

‹nsan haklar› alan›nda etkinlik gösteren kurulufllara

yönelik olarak hükümet kanad›nda ve medyada hakim
olan kuflkulu yaklafl›m devam etti. 1998 y›l›nda
Birleflmifl Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen
‹nsan Haklar› Savunucular›n›n Korunmas› Bildirgesi’ne
uygun bir bak›fl aç›s› geliflmedi. Baflbakanl›k
taraf›ndan 27 Haziran tarihinde yay›mlanan bir
genelgede sivil yoplum örgütlerine yönelik k›s›tlay›c›
uygulamalar›n olumsuz etki yaratt›¤›ndan ve
yöneticilerinin yurtd›fl›nda “insan haklar› savunucusu”
gibi hak etmedikleri bir s›fatla tan›nmlanmalar›na yol
açt›¤› ifade edilerek sivil toplum kurulufllar›n›n
faaliyetlerini düzenleyen yasalar›n ve iliflkili idari
düzenlemelerin “idari yasaklar ve k›s›tlamalar” olarak
gündeme getirildi¤i ve dolay›s›yla istismara aç›k
oldu¤u iddia edildi. Bu örgütlerin ülke d›fl› tan›t›m›na,
idari uygulamalarla katk› yapmaktan kaç›n›lmas›n›n
önem tafl›d›¤› ifade edilerek özellikle Ola¤anüstü Hal
uygulamalar› dahil olmak üzere mülki amirlerin ve
emniyet yetkililerinin yasalarca kendilerine tan›nan
yetkileri olumlu yönde kullanmalar› ve esnek olmalar›
istendi. 

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› (T‹HV)

T‹HV Diyarbak›r Temsilcili¤i bünyesindeki Tedavi
Merkezi, 7 Eylül günü, saat 15.30 s›ralar›nda
Diyarbak›r Vali Yard›mc›s›, Sa¤l›k Müdürlü¤ü
görevlileri ve polislerin içinde yer ald›¤› kalabal›k bir
resmi heyet taraf›ndan izinsiz olarak bas›l›p arand›.
Yap›lan itirazlar karfl›s›nda, bask›ndan iki saat sonra
Diyarbak›r Emniyet Müdürlü¤ü, Diyarbak›r DGM’ye
arama izni için baflvurdu ve T‹HV senedinde yer alan
“iflkence görenleri tedavi amaçlar›” gerekçe
gösterilerek “söz konusu vakf›n yasad›fl› faaliyetlerinin
tespit edilebilmesi konu ile ilgili dokümanlar›n elde
edilebilmesi amac›yla Diyarbak›r Temsilcili¤i’nin bir
defaya mahsus olmak üzere aranmas› karar›
verilmesini” istedi. Bu talep üzerine saat 17.30’da
Diyarbak›r 4 No’lu DGM, arama karar› verdi. Bu
mahkeme karar›n›n ard›ndan yap›lan bütün itirazlara
karfl›n T‹HV baflvurular›na ait (foto¤raflar da dahil
olmak üzere) toplam 365 dosyaya ve diüer belgelere
el konuldu. T‹HV, konuyla ilgili olarak 18 Eylül günü
suç duyurusunda bulundu.

Diyarbak›r Emniyet Müdürlü¤ü, hasta-hekim iliflkisi
mahremiyeti ilkesine ayk›r› olarak el konulan ve
baflvurucunun izni olmaks›z›n görülmesi olanakl›

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› 399

11. ‹NSAN HAKLARI 
SAVUNUCULARINA BASKILAR



Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2001 ‹nsan Haklar› Savunucular›na Bask›lar

400 Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›

Ertu¤rul Özkök: Bir derne¤in anatomisi, 
Hürriyet Gazetesi, 15 Ocak 2001

‹NSAN Haklar› Derne¤i’nin dört yöneticisi geçen hafta ziyaretime geldi. Heyetin bafl›nda Dernek Baflkan› Hüsnü Öndül vard›.
Bu dernekle ilgili üç-dört yaz› yazm›flt›m.
Ama kendileriyle ilk defa karfl›lafl›yordum.
HALKTAN B‹R‹LER‹
K›l›k k›yafetleriyle, konuflma ve tav›rlar›yla tipik halktan insanlar imaj› veriyorlard›.
Konuflmalar› son derece sayg›l›yd›.
Görüfllerini sinirlenmeden, tepki göstermeden anlatmaya özen gösteriyorlard›.
Geçen hafta Adalet Bakanl›¤› yetkilileri ve Meclis ‹nsan Haklar› Komisyonu üyeleriyle bir araya gelmifller.
Ceza ve ‹nfaz yasalar›ndaki de¤ifliklikleri görüflmüfller.
F tipi cezaevlerinin tecrit sistemine dönüflmesini önleyecek baz› konular ele al›nm›fl.
Ama as›l ziyaret nedenleri, dernekle ilgili baz› geliflmelerdi.
‹nsan Haklar› Derne¤i’nin alt› flubesi kapat›lm›fl.
Bas›n toplant›s› yapmalar› engelleniyormufl.
Bundan flikáyet ediyorlard›.
Ziyaretleri nedeniyle dernekle ilgili baz› görüfllerimi kendilerine anlatt›m.
‹nsan haklar› kavram›na, bunu savunacak bir sivil toplum örgütüne ne kadar önem verdi¤imi söyledim.
Benim bafl›ndan beri elefltirim fluydu:
Bu dernek bir PKK’l› öldürüldü¤ü zaman bunu elefltiren bildiri yay›nl›yordu. Ancak ö¤retmenler öldürüldü¤ü zaman ayn›
tepkiyi göstermiyordu.
Ben de “‹nsan Haklar› Derne¤i, PKK Haklar› Derne¤i haline getirilmemeli” diyordum.
Dernek Baflkan› Öndül, “Bu konuyu halka yeterince anlatamad›klar›n›” kabul etti.
“Bizim için en tehlikeli gün, cumartesi ve pazar günleridir” dedi ve flöyle devam etti:
MAV‹ ÇARfiI
“Mesela Mavi Çarfl› olay› cumartesi günü meydana geldi. O gün ben bir toplant›dayd›m. Olay› çok geç ö¤rendim.
Arkadafllar›mla temas kuramad›m. Ama ondan hemen sonra olay› k›nayan bir bildiri yay›nlad›k. Bu olay› kendi kardeflime bile
anlatamad›m. K›z kardeflim, Cumhuriyet Gazetesi okur. O beni anlar. Ama ablam Hürriyet okur. O bile bana, ‘Siz bu olaylar›
k›nam›yor musunuz’ diye sordu.”
Öndül, Bingöl’de 33 askerin öldürülmesini olay›n› k›nad›klar›, o olaydan sonra örgüt fliddetini k›nayan 25’e yak›n bildiri
yay›nlad›klar›n› söyledi.
‹DEOLOJ‹YE BA⁄IMLILIK
Ben bile bilmiyordum.
Ama geçen hafta bir canl› bomban›n, polis memurunu öldürmesi olay›n› k›nad›klar›n› ö¤rendik. Ayr›ca ölüm oruçlar›na son
verilmesini isteyen bir bildiri yay›nlad›lar.
Nitekim bu ç›k›fllar›na olumlu destekler ald›lar.
‹nsan Haklar› Derne¤i, hem devletten gelen fliddete, hem de örgütlerden veya bireylerden gelen fliddete ayn› flekilde karfl›
ç›kt›¤›, bu çevrelere ayn› mesafeyi korudu¤u zaman Türkiye’nin ça¤dafl bir ülke haline gelmesinde çok olumlu rol oynayabilir.
Bunun için derne¤in ideolojik ba¤›ml›l›klardan kurtulmas›, toplumun her bireyine eflit mesafede durmas› gerekiyor.
Derne¤in bugüne kadar bunu baflarabildi¤ini söylemek zor.
Ama geçen haftaki ç›k›fl›, istikrarl› bir tav›r haline geldi¤i takdirde, bu ifl baflar›labilir.
Bu tür bir derne¤in etkili olabilmesi için kamuoyunun deste¤ini almas› flart.
Türkiye’de bir insan bunu baflarabiliyor.
Prof. ‹oanna Kuçuradi, tek bafl›na bir insan haklar› ombudsman› gibi çal›flabiliyor.
Hem örgütlere, hem devlete karfl› ba¤›ms›z olabiliyor.
Nitekim onlar da Prof. Kuçuradi’yi seviyorlar.
Avrupa Birli¤i’ne do¤ru büyük yürüyüflümüzde devletin de art›k bu tür sivil toplum örgütleriyle birlikte
yaflamay› ö¤renmesi gerekiyor.
Demokrasi, toplumdaki her gücün kendi iktidar alan› d›fl›na taflmas›n› önleyen, bu dengeyi gözeten sistemdir.
KARfiILIKLI GÜVEN
Devlet bu tür örgütlerin varl›¤›ndan rahats›z olmayacak, onlara tahammül etmeyi ö¤renecek, bu tür sivil toplum kurulufllar› da
terör örgütlerinin, yasad›fl› kurulufllar›n esiri olmayacak.
Bu karfl›l›kl› güven sa¤land›¤› takdirde, herkes için gerekli bir toplumsal dengeye do¤ru önemli ad›mlar at›lm›fl olur.



olmayan baflvuru dosyalar›n› el konulduktan yaklafl›k
bir ay sonra 10 Ekim günü T‹HV Diyarbak›r
Temsilcili¤ine iade etti. 

17 Ekim günü ise Diyarbak›r Valili¤i taraf›ndan al›nan
bir kararla, T‹HV Diyarbak›r Temsilcili¤i’nde çal›flan
Dr. Recai Aldemir Diyarbak›r’›n Silvan ilçesine
sürüldü. Daha önce Haziran ay›nda da T‹HV
bünyesindeki çal›flmalar› nedeniyle Dr. Emin Yüksel
Diyarbak›r’›n bir baflka ilçesi olan Hazro’ya
sürülmüfltü. 

Bu arada T‹HV Diyarbak›r Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi hakk›nda aç›lan soruflturma çerçevesinde
Vak›flar Genel Müdürlü¤ü de vak›f merkezinin idari
ve mali dosyalar›n› inceleme alt›na ald›. Bu amaçla
görevlendirilen Vak›flar Genel Müdürlü¤ü müfettifli,
25 Ekim günü Diyarbak›r Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi’nin T‹HV’n›n Ankara’daki Genel Merkezi’nde
bulunan dosyalar›n› denetlemeye bafllad›. Ola¤an
denetimini May›s ay›nda geçiren T‹HV Genel
Merkezi, bu ola¤and›fl› inceleme konusunda önceden
haberdar edilmedi. ‹nceleme 30 Ekim gününe kadar
sürdü.

Diyarbak›r Temsilcili¤i’ne karfl› yürütülen
soruflturman›n nedenleri resmi olarak ilk defa
Diyarbak›r DGM Cumhuriyet Baflsavc›s›’n›n 25 Ekim
günkü karar mektubunda aç›kland› ve Diyarbak›r
Temsilcili¤i, “yasad›fl› PKK terör örgütüne yard›m ve
yatakl›k etmek”, “izinsiz tedavi merkezi açmak” ve
“yasad›fl› yay›n bulundurmakla” suçland›. 

Diyarbak›r DGM Savc›l›¤›’n›n T‹HV Diyarbak›r

Temsilcili¤i hakk›nda “aranan 10 kiflinin tedavi
edildi¤i” iddias›yla açt›¤› soruflturma ise takipsizlik
karar›yla sonuçland›. DGM Savc›l›¤›, “OHAL
bölgesinde izinsiz temsilcilik kuruldu¤u” ve
“temsilcilikte yasak yay›n bulunduruldu¤u” iddialar›
hakk›nda ise görevsizlik karar› verdi. Dosya,
Diyarbak›r Cumhuriyet Savc›l›¤›’na gönderildi.
Takipsizlik karar›, “söz konusu 10 kifli hakk›ndaki
arama karar›n›n, T‹HV Diyarbak›r Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi’ndeki tedavileri
sonuçland›ktan sonra ç›kar›ld›¤›” gerekçesiyle verildi.

Diyarbak›r ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü de T‹HV Diyarbak›r il
merkezinde görev yapan  4 doktor hakk›nda izinsiz
sa¤l›k merkezinde çal›flmak suçlamas›yla bir
soruflturma bafllatt›. Soruflturma sonras›nda Diyarbak›r
Temsilcili¤i’nde doktor olarak çal›flan Emin Yüksel ve
Recai Aldemir'in dosyalar› ‹l ‹dare Kurulu’na
gönderildi. ‹l ‹dare Kurulu ise 6 Kas›m günü her iki
doktor için izinsiz tedavi merkezinde çal›flt›klar›
suçlamas›yla soruflturma aç›lmas›na karar verdi.
Dosyalar Diyarbak›r Cumhuriyet Savc›l›¤›’na
gönderildi. 

Diyarbak›r Cumhuriyet Savc›l›¤› T‹HV'ye gönderdi¤i
26 Kas›m 2001 tarihli mektubunda T‹HV Diyarbak›r
Merkezi Temsilcisi Sezgin Tanr›kulu'nun izinsiz tedavi
merkezi açmak suçlamas›yla para cezas›na
çarpt›r›ld›¤›n› bildirdi. Para cezas›n› ödemeyi kabul
etmedi¤i için Diyarbak›r Merkez Temsilcisi Avukat
Sezgin Tanr›kulu hakk›nda Diyarbak›r 2. Sulh Ceza
Mahkemesi'nde dava aç›ld›. Davan›n ilk duruflmas› 19
Mart 2002 tarihinde yap›ld›.
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T‹HV’den SUÇ DUYURUSU
T‹HV, Diyarbak›r’da iflkence görenlerin tedavisi ile ilgili ve evrensel ilkeler uyar›nca mutlak olarak sakl› kalmas› gereken
t›bbi dokümanlara 7 Eylül 2001 tarihinde hukuk d›fl› bir flekilde el koyan ve bu t›bbi dokümanlar› ülkemizde ilk kez
“güvenlik” araflt›rmas› gerekçesiyle kullanmaya çal›flan görevliler hakk›nda 18 Eylül 2001 tarihinde suç duyurusunda
bulundu.
Her koflulda herkes için mutlak korunmas› gereken hasta-hekim iliflkisinin mahremiyeti tüm uluslararas› belgelerde ve 1
A¤ustos 1998 tarihinde Resmi Gazete’de yay›nlanan Hasta Haklar› Yönetmeli¤i’nde güvence alt›na al›nm›flt›r. Yüzy›llar›n t›bbi
ve insani deneyim ve birikimleri sonucunda ulafl›lan ÖNCE SA⁄LIK ilkesi bu güvencelerin temel gerekçesini oluflturmaktad›r. 
Dünya Tabipler Birli¤i’nin evrensel düzeyde kabul edilen T›bbi Etik ‹lkeleri ve Hasta Haklar› Yönetmeli¤i’ne göre: 
Bir doktor hastas› ile ilgili olarak bildiklerinin tümü üzerindeki mutlak gizlili¤i hastan›n ölümünden sonra bile sürdürecektir.
(T›p Eti¤inin Uluslararas› Yasas›, 1949 )
T›p mesle¤inin bir üyesi olarak kabul edildi¤im flu anda ... bana verilmifl olan s›rlara, hastan›n ölümünden sonra bile sayg›
gösterece¤im (Cenevre Bildirgesi, 1948)
Hastan›n sa¤l›k durumu, t›bbi koflullar›, tan›s›, hastal›¤›n seyri ve tedavisi hakk›ndaki tüm ay›rdedici bilgiler ile kiflisel
nitelikteki tüm öbür bilgiler, ölümden sonra bile s›r olarak saklanmal›d›r. (Lizbon Bildirgesi, 1981)
Hastalar›n, sa¤l›k durumu ile ilgili bilgileri bulunan dosya ve kay›tlar, sadece hastan›n kendisi ve hastan›n tedavisi ile
do¤rudan ilgili olanlar taraf›ndan görülebilir (Hasta Haklar› Yönetmeli¤i, Madde 16)
Ancak, 7 Eylül günü, T‹HV Diyarbak›r Temsilcili¤i’nde yasalara ayk›r› bir biçimde  gerçeklefltirilen arama ve el koyma faaliyeti
ile yukar›da belirtilen tüm bu evrensel kural ve ilkeler ihlal edilmifltir.
T‹HV, t›p ve bilim kamuoyunda zaten mahkum edilen bu tutumun, hukuken de mahkum edilebilmesi için 18 Eylül 2001, Sal›
günü suç duyurusunda bulunmufltur. 
Bugüne kadar önce insan, önce sa¤l›k ilkesi temelinde de¤erlerini koruyup gelifltiren T‹HV bu yöndeki çal›flmalar›n›
kararl›l›kla sürdürmeye devam edecektir. T‹HV’e yönelik olan bu tutum ulusal ve uluslararas› ölçekte bir kez daha mahkum
edilecektir. 

Yavuz ÖNEN
T‹HV Baflkan›



‹nsan Haklar› Derne¤i (‹HD)

‹HD Genel Merkezi

Anadolu Ajans› mahreçli bir habere dayanarak 20
Ocak günü Hürriyet ve Asabi gazetelerinde ‹HD’nin
Yunanistan hükümetinden proje karfl›l›¤› para ald›¤›
haberleri yay›nland›. NTV ve CNN Türk
televizyonlar›ndan da verilen haberler üzerine ‹HD
Genel Merkezi, ayn› gün haberi yalanlayan bir bas›n
aç›klamas› yapt›. Giriflimler sonucunda Anadolu
Ajans›’n›n, Yunanistan Haber Ajans› ANA’n›n
Yunanca geçti¤i haberde Yunan sivil toplum
örgütlerinin Yunanistan Uluslararas› ‹flbirli¤i
Ajans›’ndan ald›¤› fonlar› aç›klayan bildirisinde ad›
geçen ‹nsan Haklar› kuruluflunu ‹nsan Haklar› Derne¤i
olarak çevirdi¤i ve haberi böyle geçti¤i ortaya ç›kt›.
‹HD’nin yapt›¤› aç›klamalar ve gösterdi¤i kan›tlar
çerçevesinde NTV ve CNN Türk televizyonlar› akflam
saatlerinde haberi düzelterek verdi. Ancak Hürriyet ve
Asabi gazetelerinden düzeltme do¤rultusunda bir
ad›m at›lmad›. ‹HD’nin Anadolu Ajans›’ndan da
sorumlu Devlet Bakan› Rüfltü Kaz›m Yücelen’e yapt›¤›
flikayet baflvurusuna Bakan 1 fiubat günü yan›t
vererek, haberdeki yanl›fll›¤›n bir tercüme hatas›ndan
meydana geldi¤ini ifade etti. Haberi geçen Anadolu
Ajans› Atina muhabiri de Medyakronik’te yay›nlanan
elefltirilere gönderdi¤i yan›tta haberin hatal› oldu¤unu
ancak bunun “insani bir hata” oldu¤unu, elefltirilerin
yarg›s›z infaza dönüfltü¤ü flikayetinde bulundu.

‹HD’nin Yunanistan’dan 19 milyon Drahmi ald›¤›na
dair haberin as›ls›z oldu¤unun kan›tlanmas›na
ra¤men, gazetelerde ç›kan haberlere dayanarak
Cumhuriyet Baflsavc›s›’n›n talebiyle Ankara 9. Sulh
Ceza Mahkemesi Baflkanl›¤›’n›n 22 Ocak 2001 tarih
ve 2001/40 say›l› karar› uyar›nca 25 Ocak günü
Ankara Emniyet Müdürlü¤ü Güvenlik fiube
Müdürlü¤ü görevlileri çok say›da polis eflli¤inde ‹HD
Genel Merkezi’ne arama yapmak üzere geldiler.
Arama sonucunda çok say›da muhasebe kayd› ve
belgelerin yan›s›ra Derne¤e ait 7 bilgisayara el
konuldu. 

Ankara Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan ‹HD Genel
Merkezi hakk›nda aç›lan soruflturma sonucunda
‹HD’nin kapat›lmas› istemiyle asliye hukuk
mahkemesinde dava aç›ld›. ‹ddianamede, ‹HD’nin
“tüzü¤üne ve amac›na ayk›r› davran›fllarda
bulunuldu¤u” gerekçesiyle 2908 say›l› Dernekler
Yasas›’n›n 37/1. maddesi uyar›nca kapat›lmas› istendi.
Ayr›ca Cumhuriyet Savc›l›¤›, 25 Ocak günü ‹HD
Genel Merkezi’nde yap›lan arama sonucunda,
yasad›fl› yay›nlar ve mermi kovanlar› bulundu¤u, baz›
dernek üyeleri hakk›nda “yasad›fl› örgüt üyeli¤i”
iddias›yla soruflturma aç›ld›¤›, baz›lar› hakk›nda da
g›yabi tutuklama karar› bulundu¤unu belirterek “‹HD
Genel Merkezi’nde bulunan dokümanlar›n TMY
kapsam›nda de¤erlendirilmesi gerekti¤i” görüflüyle
görevsizlik karar› verdi ve dosyay› Ankara DGM
Savc›l›¤›’na devretti. 

‹HD Genel Baflkan› Hüsnü Öndül yapt›¤› aç›klamada,
soruflturman›n “‹HD’nin Yunanistan’dan para ald›¤›”
iddias›yla aç›ld›¤›na dikkat çekerek ne emniyetin ne
de savc›l›¤›n Yunanistan’dan kimin para ald›¤›n›
sormad›¤›n› aksine savc›l›¤›n dosyay› ay›rarak DGM
Savc›l›¤›’na gönderdi¤ini belirtti. Yasaklanm›fl
yay›nlar›n, mermi parçalar› ve bofl kovanlar›n
bulunmas›n›n, yönetici ve üyeler hakk›nda davalar
aç›lm›fl olmas›n›n suç olarak görüldü¤ünü belirten
Öndül “mahkeme aflamas›nda bunlar›n hepsi
yan›tlanacak. ‹HD yöneticilerinin beraat edece¤ine
inan›yoruz. Bofl kovanlar, 1992 y›l› Newroz ve fi›rnak
olaylar› nedeniyle düzenlenen gezide delil olarak
al›nd›. Evleri kurflunlanan ma¤durlar›n gösterdi¤i ve
verdi¤i parçalard›. Yaz›l› raporlar›m›zda, 1992 y›l›
genel kurulumuza sunulan raporda ve o tarihlerdeki
bas›n yay›n organlar›nda da bu olay yer ald›. Tüm
iddialara karfl› verece¤imiz yan›tlar vard›r ve bunlar
somut kan›tlard›r.” dedi. 

‹HD Genel Merkezi taraf›ndan DGM Baflsavc›l›¤›’na
gönderilen dilekçede elde edilen bulgular›n resmi
kay›tlarda bulundu¤una dikkat çekilerek
soruflturman›n bir gerekçesini oluflturmayaca¤› öne
sürüldü. Ancak, y›l sonuna kadar soruflturman›n nas›l
yürüdü¤üne dair bir bilgi al›namad›.

‹HD’nin kapat›lmas› istemiyle aç›lan dava, 19 Mart
günü Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde
bafllad›. ‹HD Genel Baflkan Yard›mc›s› Avukat Yusuf
Alatafl, davan›n kamu ad›na aç›ld›¤›n› belirterek,
Cumhuriyet Savc›s›’n›n duruflmaya kat›lmas›
gerekti¤ini söyledi. Bunun üzerine Yarg›ç Bilal
Y›ld›r›m, Cumhuriyet Savc›s› Zeki Aksu’yu duruflmaya
ça¤›rtt›. Aksu’nun gelmesinin ard›ndan okunan
iddianamede, dernekte yap›lan aramada, “dernek
tüzü¤üne ve amac›na ayk›r› davran›fllarda bulundu¤u
ve silah mermileri ile havan ve mermi kovanlar›n›n
bulundu¤u” gerekçesiyle dava aç›ld›¤› belirtildi. 

7 May›s günü Ankara 24. Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde devam edilen davada ‹HD avukatlar›,
davan›n “Dernekler Yasas›’n›n 37. maddesinin 1.
f›kras›na ayk›r› davran›ld›¤›” iddias›yla aç›ld›¤›n›
hat›rlatarak, bu maddenin ihlali durumunda, Yasa’n›n
77. maddesinin “kapatma” gerektirmedi¤ini belirttiler.
‹HD avukatlar› bu nedenle davan›n düflürülmesi
gerekti¤ini ifade ettiler. 

Dava 22 Ekim günü Ankara 24. Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde sonuçland›. Esas hakk›ndaki görüflünü
aç›klarken ‹HD Genel Merkezi’nde 25 Ocak günü
yap›lan aramada, “dernek tüzü¤ü ve amac›na ayk›r›
faaliyette bulundu¤una iliflkin belgeler elde edildi¤i”
iddias›yla dava aç›ld›¤›n› an›msatan Cumhuriyet
Savc›s›, dernek yöneticileri hakk›nda bu konudaki
soruflturman›n sürdü¤ünü belirtti. Savc›, bir önceki
duruflmada Ankara DGM Savc›l›¤› taraf›ndan
yürütülen soruflturman›n sonucunun beklenmemesine
karar verildi¤i için kapatma isteminin reddini istedi.
Mahkeme de davan›n reddine karar verdi. 
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DEVLET GÜVENL‹K MAHKEMES‹ BAfiSAVCILI⁄I’NA ANKARA
Haz›rl›k No: 2001/ 
‹nsan Haklar› Derne¤i hakk›nda, Anadolu Ajans›’n›n as›ls›z ve kas›tl› bir haberi üzerine bafllat›lan soruflturma, söz konusu
haberin as›ls›z oldu¤unun bizzat Anadolu Ajans› taraf›ndan aç›klanmas›ndan sonra, Derne¤in tasfiyesine ve yöneticilerinin
f›rsattan istifade ile cezaland›r›lmas›na yönelik bir operasyona dönüfltürülmüfltür.
‹nsan Haklar› Derne¤inin kuruldu¤u 1986 y›l›ndan bu yana yapm›fl oldu¤u çal›flmalardan, hükümetlerin, yöneticilerin ve
özellikle güvenlik yetkililerinin çok büyük rahats›zl›klar duyduklar› bir gerçektir. Duyulan bu rahats›zl›k dolay›s›yla, Derne¤i
ve yöneticilerini kamuoyu önünde y›pratmaya yönelik yo¤un bir aleyhte çal›flma yürütüldü¤ü de bilinmektedir.
Tüm bunlar anlafl›labilir tepkilerdir. Çünkü, insan haklar› kurulufllar›n›n çal›flmalar›n› yürütürken; devleti koruma, devlet
gücünü zaafa u¤ratmama, hükümeti zor durumda b›rakmama ya da toplumun ço¤unlu¤unun tepkisini çekmeme gibi,
herhangi bir çekinceye kap›lmadan çal›flma yapmalar› varolufl nedenlerinin bir gere¤idir. ‹nsan haklar›na ayk›r›
uygulamalar›n›n ortaya ç›kar›lmas›ndan ve kamuoyuna duyurulmas›ndan “Yürütmenin” rahats›zl›k duymas› ve buna engel
olmaya çal›flmas› do¤ald›r. Dolay›s›yla, yürütmeyi oluflturan çeflitli organlar›n ‹nsan Haklar› Derne¤i’nin çal›flmalar›n›
karalamalar›, suçlamalarda bulunmalar› ve engellemeye çal›flmalar› beklenilen bir yaklafl›md›r. 
Demokratik hukuk devleti olan ülkemizde, di¤er tüm kiflilerin hak ve özgürlüklerinin temel güvencesi olan “yarg›”, ‹nsan
Haklar› Derne¤i’nin de karfl›laflt›¤› ya da karfl›laflaca¤› haks›zl›klara karfl› temel güvenceyi oluflturmaktad›r. Bu düflünce ile,
hem yürütülmekte olan soruflturma ile ilgili baz› düflünce ve kayg›lar›m›z› Say›n Savc›l›¤›n›za sunmak ve hem de suçlama
arac› olarak kullan›lan baz› hususlar› aç›klamak istiyoruz:
I- SORUfiTURMA ‹LE ‹LG‹L‹ KAYGILARIMIZ:
Haz›rl›k soruflturmas›n›n en önemli unsuru ve yönlendiricisi durumunda olan polisin, yarg›n›n önemli bir parças› olan Say›n
Savc›l›¤›n›z›n elindeki bu soruflturmay› amac›ndan sapt›rarak, ‹HD’yi tasfiye ve yöneticilerini y›pratma yönünde önemli bir
f›rsat olarak kullanmak istedi¤i anlafl›lmaktad›r:
1- Anadolu Ajans›’n›n as›ls›z bir haberi üzerine bafllat›lan bir soruflturma, haberin as›ls›z oldu¤unun bizzat ilgili Ajans
taraf›ndan kabul edilmifl olmas›na ra¤men, polis taraf›ndan ‹HD’nin tüm faaliyetlerinin ve yöneticilerinin suçlanmas›na
dönüfltürülmüfltür. Soruflturma dosyas› incelendi¤inde, C.Savc›l›¤›’n›n bu yönde bir talimat› olmad›¤› görülmektedir.
Soruflturma konusu ile ‹HD’nin cezaevleri sorununa yönelik çal›flmalar›n›n ne ilgisi vard›r ? Polise bu yönde verilmifl bir
soruflturma emri olmad›¤›na göre, aylard›r tüm kamuoyunun önünde sürdürülen çal›flmalar›n “as›ls›z bir haber” bahane
edilerek polis taraf›ndan soruflturma kapsam›na al›nmas›, ‹HD’nin tasfiyesi yönündeki amac› yeterince ortaya koymuyor mu?
2- C.Savc›l›¤›n›n herhangi bir istemi olmad›¤› halde, Ankara Emniyet Müdürlü¤ü taraf›ndan ‹HD fiubelerinin bulundu¤u tüm il
emniyet müdürlüklerine yaz› yazarak, ‹HD üye ve yöneticileri hakk›ndaki polis kay›tlar›n›n talep edilmesi ve gelen
yanl›fl/do¤ru tüm yan›tlar›n dosyaya konulmas›, ‹HD’ye yönelik polis komplosunun bir di¤er önemli kan›t›d›r.
Türkiye’deki polis uygulamalar› bilinmeyen bir husus de¤ildir. Polis çeflitli bahanelerle kiflileri gözalt›na almakta ve kifli daha
sonra serbest b›rak›lsa dahi, bu gözalt›na alma y›llarca sonra dahi “kan›tlanm›fl bir suç” ya da mahkeme karar›na dayal› bir
“mahkumiyet hükmü” gibi kifli aleyhine kullan›labilmektedir. Derne¤imiz hakk›ndaki bu soruflturmada da ayn› yöntem
kullan›lm›fl, hakl› – haks›z polis kay›tlar› dosyaya konulmak suretiyle, hem Savc›l›¤›n›z ve hem de dava aç›lmas› halinde
mahkemeyi aleyhte etkileme amaçlanm›flt›r. Örne¤in, Dernek Genel Baflkan› H.Öndül hakk›ndaki 10 y›l önceki polis kayd›,
Genel Sekreter Yard›mc›s› ‹.Poyraz hakk›ndaki 13 y›l önceki polis kayd›, Genel Sayman N. Tafltan hakk›ndaki 10 y›l önceki
polis kayd›, GYK üyesi ‹. Kartal hakk›ndaki 15 y›l önceki polis kayd›, MYK yedek üyesi ‹.Yaban hakk›ndaki 17 y›l önceki polis
kayd› ve GYK yedek üyesi A.Kalkan hakk›ndaki 22 y›l önceki polis kayd› dernek yöneticilerinin suç ifllediklerinin kan›t› olarak
dosyaya konmufltur. Ne yaz›k ki bu tür suçlamalarda ZAMANAfiIMI diye bir kavram da yoktur. 22 y›l önceki hakl›/haks›z bir
polis kayd›n›n 2001 y›l›nda yürütülen bir soruflturma ile ilgisini ve bunun dava dosyas›na konmas›ndaki güdülen mant›k ve
amac›n ne oldu¤unu tahmin etmek zor olmasa gerek.
3- Özellikle son cezaevleri sorunu ile ilgili ‹HD etkinlikleri hakk›nda polis taraf›ndan yap›lan, ancak yasal koflullar› tafl›mad›¤›
için C.Savc›l›klar› taraf›ndan ifllem yap›lmas›na gerek görülmeyen suç duyurular›n›n soruflturma dosyas›na konulmas› da, ‹HD
ve yöneticileri aleyhine dava açt›rma çabalar›n›n bir ürünüdür.
4- ‹HD üye ve yöneticileri hakk›nda bilgi toplamak amac› ile Türkiye’nin bir çok ilindeki emniyet müdürlüklerine yaz›
yazmakta tereddüt göstermeyen Ankara Emniyet Müdürlü¤ü’nün, soruflturma dosyas›na “önemli suç kan›t›” olarak konulan
mermi kovanlar›n›n kayna¤›n› araflt›rma gere¤i duymamas› da, soruflturmada güdülen amac› ortaya koymaktad›r. Çünkü, flayet
araflt›r›lm›fl olsa idi, bu bofl mermi kovanlar›n›n 1992 y›l› Mart ay›nda fi›rnak, Cizre ve Nüsaybin’de meydana gelen olaylar›n
yerinde incelemesi s›ras›nda bulunan bofl mermi kovanlar› oldu¤u hemen anlafl›lacakt›. Bofl mermi kovanlar›n›n suçlama
malzemesi olarak kullan›labilmesi için, kas›tl› olarak bu konu araflt›r›lmam›fl ve Savc›l›¤›n›za intikal ettirilmifltir.
II- SUÇLAMA KONULARI ‹LE ‹LG‹L‹ AÇIKLAMALAR:
1. Soruflturma dosyas›na konulan bofl mermi kovanlar› ile ilgili aç›klama : 
Soruflturma dosyas›na konulan bofl mermi kovanlar› ve çekirdekleri 1992 y›l› Mart ay›nda fi›rnak, Cizre ve Nüsaybin’de
meydana gelen olaylar dolay›s›yla, ‹HD ile di¤er baz› sivil toplum örgütleri yöneticilerinin kat›ld›¤› 10 kiflilik bir heyetin bu
yerlerde yapt›¤› incelemeler s›ras›nda, sald›r›ya u¤rayan yerlerde bulduklar› kovan ve çekirdeklerdir. ‹nceleme sonras›nda,
Ankara’da yap›lan bas›n toplant›s›nda bu mermi kovan ve çekirdekleri bas›n mensuplar›na gösterilmifltir. Heyetin raporu,
derne¤in 24 Ekim 1992 tarihinde yap›lan 4. Ola¤an Genel Kurulu Çal›flma Raporunda da yer alm›flt›r. Bilindi¤i gibi bu rapor,
baflta hükümet komiseri olmak üzere tüm resmi mercilere sunulmufltur. Ekte bir örne¤ini sundu¤umuz çal›flma raporunun 54.



‹HD Ankara fiubesi

‹HD Ankara fiubesi’nin kapat›lmas› ve flube
yöneticilerinin “yasad›fl› örgüte yard›m ettikleri”
iddias›yla cezaland›r›lmas› istemiyle aç›lan dava, 13
fiubat günü Ankara DGM’de bafllad›. ‹ddianamede
ölüm oruçlar› s›ras›nda “yasad›fl› örgüt temsilcilerinin
‹HD fiubesi ile iliflki kurduklar› ve ölüm oruçlar›n›
desteklemek amac›yla protesto eylemleri yapt›rd›klar›”
öne sürüldü. fiubenin 3713 say›l› Terörle Mücadele
Yasas›’n›n 7/4. maddesi uyar›nca kapat›lmas› ve mal
varl›klar›na el konulmas›; fiube Baflkan› Lütfi
Demirkap›, flube yöneticileri ‹lhami Yaban, ‹smail
Boyraz, Erol Direkçi, Mesut Çetiner, Zeki Irmak, R›za
Reflat Çetinbafl, Cezaevi Komisyonu üyeleri Ali R›za
Bektafl, Selim Necati Ort, Saniye fiimflek, Ekrem Erdin,
Gökçe Otlu ve Emrah Serhan Soysal’›n TCY’nin 169.
maddesi uyar›nca hapis cezas›na mahkum edilmesi
istendi. 

fiube Baflkan› Lütfi Demirkap› savunmas›nda, ‹HD’nin
hak ihlalleri konusunda çal›flmalar yapt›¤›n› ve bunun
tüzü¤üne uygun oldu¤unu vurgulad›. F tipi
cezaevlerinin insan haklar›na ayk›r› oldu¤unu belirten
Demirkap›, bu konuyla ilgili etkinliklerin suç
say›lamayaca¤›n› anlatt›. fiubenin aranmas›n›n
yasalara ayk›r› oldu¤unu ifade eden Demirkap›, arama
s›ras›nda polislerin, toplad›klar› belgeleri ve bu
belgelerin içeriklerini tutanaklara yazmad›¤›n› ve söz
konusu belgelerin bir ço¤unun da derne¤e ait
olmad›¤›n› bildirdi.

San›k avukatlar›ndan Yusuf Alatafl da aramalar›n
usulsüz olmas› nedeniyle iddianamede gösterilen
delillerin geçersiz say›lmas›n› istedi. 

Davan›n 6 Eylül günü yap›lan oturumunda, Emrah
Serhan Soysal adl› kifli hakk›nda “F tipi cezaevlerini
protesto eylemlerine kat›ld›¤›” gerekçesiyle TCY’nin
169. maddesi uyar›nca aç›lan davan›n, bu dava ile
birlefltirilmesine karar verildi. 

6 Aral›k günü yap›lan duruflmada, Avukat Kaz›m
Genç, san›klardan Ali R›za Bektafl’›n psikolojik tedavi
gördü¤ünü belirterek “cezai ehliyetinin olup
olmad›¤›n›n anlafl›lmas› için” muayene edilmesini
istedi. Duruflma bu amaçla 19 fiubat 2002 tarihine
ertelendi. 

‹HD Ankara fiubesi eski yöneticilerinden Zeki Irmak,
29 Ekim günü sabah saatlerinde evine gelen polisler
taraf›ndan “hakk›nda tutuklama karar› oldu¤u”
gerekçesiyle gözalt›na al›nd›. Daha sonra Nöbetçi
Sulh Ceza Mahkemesi’ne ç›kar›lan Irmak, tutuklama
karar›n›n 5 Haziran günü kald›r›ld›¤›n›n anlafl›lmas›
üzerine serbest b›rak›ld›. Irmak, bunun ard›ndan polis
kay›tlar›nda “Sakarya do¤umlu Zeki Irmak adl› bir
kiflinin arand›¤›n›n” görülmesi üzerine yeniden
gözalt›na al›nd›. Zeki Irmak, aranan kifliyle ilgisinin
olmad›¤›n›n anlafl›lmas› üzerine akflam saatlerinde
yeniden serbest b›rak›ld›.

‹HD Van fiubesi

5 Aral›k 2000 tarihinde ölüm oruçlar›na destek
amac›yla yapt›klar› açl›k grevleri nedeniyle ‹HD ile
Tutuklu ve Hükümlü Yak›nlar› Derne¤i Van fiubesi
yöneticileri Turan Özgüner, Burhan Altunlu, Hüseyin
Ayaz, M.S›dd›k Kaya, Kadir Çiftçi, Mehmet Sait Ayd›n,
Selahattin Aflan, H›d›r Duman, Mehmet Çevirel ve
Feremez Keskin hakk›nda “Dernekler Kanunu’na
muhalefet ettikleri” iddias›yla dava aç›ld›. Derne¤in
kapat›lmas› da istenen davan›n ilk duruflmas› 7 Nisan
günü Van 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yap›ld›.
Davan›n 29 Haziran günü Van 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada beraatle
sonuçlanmas›n›n ard›ndan yaklafl›k 6 ay kapal› kalan
‹HD Van fiubesi 13 Temmuz günü çal›flmalar›na
yeniden bafllad›. Van ‹HD fiubesi 19 Aral›k 2000
tarihinde “dernekler yasas›na muhalefet etti¤i”
gerekçesiyle Van Valili¤i taraf›ndan süresiz olarak
kapat›lm›flt›. 
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sayfas›nda bu mermi kovan ve çekirdeklerinin inceleme s›ras›nda fi›rnak ilinde sald›r›ya maruz kalan ve Avukat Mesut Uysal’a
ait olan evden al›nd›¤› yaz›l›d›r. Dolay›s›yla, tam 11 y›l sonra, bunlar›n suç kan›t› gibi soruflturma dosyas›na konulmas›n›
anlamak mümkün de¤ildir.
2. Cezaevleri sorunu ile ilgili olarak yap›lan çal›flmalar›n derne¤in amac› d›fl›nda ve suç olarak nitelendirilmesi:
Gerek polisin düzenledi¤i haz›rl›k belgelerinde ve gerekse Bas›n Savc›l›¤›’n›n görevsizlik karar›nda, Derne¤imizin cezaevleri
konusundaki çal›flmalar› amaç d›fl› ve suç olarak yans›t›lmak istenmektedir. 
Dernek Tüzü¤ümüzün 3. maddesinin 4 ve 5. ayr›mlar› aynen flöyledir:
“4) Hükümlü, tutuklu ve gözetim alt›nda bulunanlar›n ›rk, renk, cinsiyet,dil, din, siyasal görüfl ve inanç ayr›m›
gözetmeksizin, yaflamlar›n›n insan onuruna yarafl›r koflullar içinde geçmesi do¤rultusunda araflt›rmalar ve saptamalar
yapmak ve bu konularda kamuoyunu ayd›nlatmak.
5) Ayn› amac› tafl›yan öteki kurulufllarla iflbirli¤i yapmak.”
Görüldü¤ü üzere, cezaevi sorunlar› konusunda çal›flmalar yapmak, görüfl aç›klamak, cezaevi koflullar›n›n iyilefltirilmesini
talep etmek, tutuklu ve hükümlülerin taleplerini de¤erlendirmek tümüyle tüzük hükümleri çerçevesindeki çal›flmalard›r. Bu
çal›flmalar› tüzük d›fl› ve hele hele suç olarak de¤erlendirmek Derne¤imize yönelik bir haks›zl›kt›r. Say›n Savc›l›¤›n›z›n bu
aç›klamalar›m›z› ve tüzük hükümlerini dikkate alaca¤›n› ümit ediyoruz.
SONUÇ VE ‹STEM: Aç›klamalar›m›z›n ve ekte sunulan belgelerin yürütülen soruflturmada dikkate al›nmas›n› ve sonuçta
“kovuflturmaya yer olmad›¤›” karar› verilmesini sayg› ile dilerim.                                                   Yusuf Alatafl, Avukat



‹HD - T‹HV

‹HD Genel Baflkan Yard›mc›s› Osman Baydemir ve
T‹HV Diyarbak›r Temsilcisi Sezgin Tanr›kulu hakk›nda
31 Ocak ve 2 Nisan günleri yapt›klar› ortak bas›n
aç›klamalar› nedeniyle iki ayr› dava aç›ld›. Diyarbak›r
Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan haz›rlanan
iddianamelerde, Baydemir ve Tanr›kulu’nun, “Dernek
Yönetim Kurulu’nun karar› olmadan bas›n aç›klamas›
yapt›klar›” gerekçesiyle 2908 say›l› Dernekler
Yasas›’n›n 82. maddesi uyar›nca cezaland›r›lmas›
istendi. Madde, 6 aya kadar hapis cezas› öngörüyor.
Bas›n aç›klamalar›nda, fi›rnak’›n Silopi ilçesinde
kaybolan HADEP ‹lçe Baflkan› Serdar Tan›fl ve ‹lçe
Sekreteri Ebubekir Deniz’in durumlar›n›n aç›¤a
kavuflturulmas› isteniyordu. 

‹HD Siirt fiubesi

‹HD Siirt fiube Sekreteri Vetha Ayd›n 8 May›s, flube
üyeleri Emin Dayan, Muhyettin Timurlenk, Befliri
Künefl, Mehmet Emin Künefl ve Yusuf Ad›güzel de 9
May›s günü gerekçe gösterilmeden gözalt›na al›nd›.
Mehmet Emin Günefl, gözalt›nda polisler taraf›ndan
dövüldü. Gözalt›na al›nanlar 10 May›s günü serbest
b›rak›ld›. Emin Dayan, Muhyettin Timurlenk, Befliri
Künefl, Mehmet Emin Künefl ve Yusuf Ad›güzel’in ayn›
zamanda HADEP ‹l Örgütü’nde görevli olduklar›
bildirildi. 

Siirt fiubesi taraf›ndan 10 Aral›k Dünya ‹nsan Haklar›
Günü nedeniyle haz›rlanan bültenin da¤›t›lmas› da
Siirt Valili¤i taraf›ndan yasakland›.

‹HD ‹zmir fiubesi

‹zmir fiubesi 2 Ocak günü Valilik’in istemi üzerine
‹zmir Asliye Hukuk Mahkemesi karar› ile 10 gün
süreyle kapat›ld›. Kapat›lma gerekçesi olarak ‹zmir
DGM Cumhuriyet Savc›l›¤›’n›n 20 Aral›k 2000
tarihinde verdi¤i karar ile yap›lan denetimde dernekte
bulunan kiflilerin 16’s›n›n dernek üyesi olmamas›
gösterildi. 

fiube yönetim kurulu hakk›nda 2001 y›l› içinde
toplam 37 dava aç›ld›. Aç›lan davalardan biri a¤›r
ceza, 33’ü asliye hukuk ve 3’ü de sulh ceza
mahkemelerinde görülüyor. 

‹HD ‹zmir fiubesi’ne 22 Haziran gecesi zorla giren
kimli¤i belirsiz kifli ya da kifliler, flubeye yap›lan
baflvurulara iliflkin bilgilerin bulundu¤u bilgisayar›
çald›. fiube yöneticilerinden Mihriban K›rdök, di¤er
bilgisayarlara ve kameraya dokunulmamas›n›n, olay›n
basit bir h›rs›zl›k olmad›¤›n› gösterdi¤ini belirtti.
K›rdök, içeri girenlerin iki oday› arad›¤›n›, belgelere
bakt›¤›n› söyledi. 

‹HD ‹zmir fiubesi’nin 23 Eylül günü Fuar Aç›k Hava
Tiyatrosu’nda “‹nsan haklar› için bar›fla, demokrasiye,
cezaevlerinde yaflam hakk›na sahip ç›k” ad›yla
düzenlemeyi planlad›¤› etkinli¤e ‹zmir Valili¤i izin
vermedi. Karar›n, 5442 say›l› ‹ller ‹daresi Yasas›’n›n
11/c ve 2911 say›l› Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri

Yasas›’n›n 17. maddesi uyar›nca al›nd›¤› bildirildi. 

‹HD Diyarbak›r fiubesi

Diyarbak›r 2. Sulh Ceza Mahkemesi, ‹HD Genel
Merekezi taraf›ndan 1 Eylül Dünya Bar›fl Günü
nedeniyle bast›rd›¤› üç afifl ve özel bülten hakk›nda
“halk› düflmanl›¤a k›flk›rt›c› ifadeler içerdi¤i”
gerekçesiyle toplatma karar› verdi. Karar uyar›nca,
Çanakkale, ‹zmir, Ad›yaman ve Siirt’te afifllerin
as›lmas› yasakland›. Ankara ve Hatay’da ise
Cumhuriyet Savc›l›¤› söz konusu afifl ve bültende suç
unsuru bulunmad›¤›n› belirterek afifllerin as›lmas›na
ve bültenin da¤›t›m›na izin verdi.

‹HD Genel Merkezinin 1 Eylül Dünya Bar›fl Günü
etkinlikleri kapsam›nda, Diyarbak›r’da Dernek
flubesinin yapmak istedi¤i “Ayd›nl›k Gelecek ‹çin
Mum Yakma” etkinli¤ine Valilik taraf›ndan izin
verilmedi.

‹HD’nin Diyarbak›r’da düzenlemeyi planlad›¤›
“fiiddetsiz yar›nlar için 24 saat uyumama ve ayd›nl›k
gelecek için mum yakma” etkinli¤i Diyarbak›r Valili¤i
taraf›ndan yasakland›. 10 Eylül günü düzenlenmesi
planlanan etkinli¤in yasaklanmas›na ‹ller ‹daresi
Yasas›’n›n “il s›n›rlar› içinde kamu güvenli¤inin
sa¤lanmas›na” iliflkin 11/c f›kras› gerekçe gösterildi. 

‹HD Diyarbak›r fiube Baflkan› Osman Baydemir
hakk›nda yay›nlanan bas›n aç›klamalar› nedeniyle
2001 y›l›nda 100’ün üstünde soruflturma ve dava
aç›ld›.

‹HD ‹stanbul fiubesi

fiube yönetim kurulu hakk›nda 2001 y›l› içinde 30’un
üstünde dava aç›ld›. Aç›lan davalardan dördü a¤›r
ceza mahkemelerinde görülürken di¤erleri asliye ceza
mahkemelerinde görülüyor.

‹HD ‹stanbul fiubesi’nin “‹nsan Haklar› Haftas›”
etkinlikleri çerçevesinde 17 Aral›k 2000 tarihinde
düzenledi¤i “‹nsan Haklar›na Sayg›” yürüyüflünden
sonra geliflen olaylar nedeniyle 25 ‹HD yöneticisi
hakk›nda dava aç›ld›. Dava, 28 fiubat günü Beyo¤lu
7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeyap›lan oturumunda
savc›n›n, “suçun DGM kapsam›nda olmas› nedeniyle
görevsizlik karar› verilmesi” isteminin incelenmesi
için 28 Mart gününe ertelendi. Davada, ‹HD fiube
Baflkan› Avukat Eren Keskin, flube yönetici ve üyeleri
Kiraz Biçici, Mukaddes Alatafl, Leman Yurtsever,
Avukat Oya Taman, Avukat Gülseren Yoleri, Filiz
Yücel (Karakufl), Neriman Deniz, fiaban Dayanan,
Mehmet Ali ‹nci, Nimet Tanr›kulu, Ümit Efe, K›vanç
Sert, Elif Çamyar, Avukat Ali Durmufl, Sait Gürsoy,
Avukat Gülizar Tuncer, Avukat Kelefl Öztürk, Bedri
Vatansever, Recep Y›lbafl›, Do¤an Genç, Hüseyin
Karabulut, Kemal Bozkurt, Zehra Y›lmaz ile T‹HV
‹stanbul Temsilcili¤i Sekreteri Hürriyet fiener “izinsiz
gösteri düzenledikleri”, “Dernekler Yasas›’na ayk›r›
davrand›klar›” ve “görevli memura direndikleri”
iddias›yla TCY’nin 258. maddesi ve “suç say›lan fiili
övdükleri” iddias›yla TCY’nin 312/1. maddesi
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uyar›nca 4 y›ldan 12 y›la kadar hapis cezas› istemiyle
yarg›lan›yorlar. Dava 2001 y›l› içinde sonuçlanmad›. 

Ankara Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, ‹HD ‹stanbul fiube
Baflkan› Eren Keskin ile fiube Yönetim Kurulu üyeleri
Gülseren Yoleri, Kiraz Biçici, Do¤an Genç, Oya
Ataman, Mukaddes Alatafl ve Leman Yurtsever,
“Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk’e hakaret ettikleri”
iddias›yla dava açt›. Hikmet Sami Türk’ün suç
duyurusu üzerine aç›lan davada, ‹HD ‹stanbul fiubesi
taraf›ndan Türk’e çekilen “F tipi cezaevi can almaya
devam ediyor” bafll›kl› faksta, “... Adalet Bakan›, 19
Aral›k operasyonu öncesi verdi¤i sözleri, yapt›¤›
yorumlar› unuttu... Kör bir inad›n içerisindedir... Evet,
Say›n Tantan ve Türk verdi¤iniz sözlerin hiçbirini
tutmad›n›z... Cezaevlerini ölüm yuvalar›na
çevirdiniz... ‹zledi¤iniz insan haklar› karfl›t› politikalar
ve kör inad›n›zdan derhal vazgeçmenizi istiyoruz...”
denildi¤i belirtildi. ‹ddianamede, Eren Keskin ve 6
yönetim kurulu üyesinin TCY’nin “sövme” suçunu
düzenleyen 482/1-4 ve “resmi s›fatl› kiflilere karfl›
ifllenen suçlarda cezan›n art›r›lmas›na” iliflkin 273.
maddeleri uyar›nca cezaland›r›lmas› istendi. San›klar
dava nedeniyle 12 Kas›m günü ‹stanbul Beyo¤lu 5.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde ifade verdiler. Dava, 20
Kas›m günü Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
bafllad›. 

‹HD Rize fiubesi

‹HD taraf›ndan 2000 y›l› Aral›k ay›nda düzenlenen
“Ölümleri ‹stemiyoruz” eylemine kat›lan ‹HD Rize
fiubesi yöneticileri hakk›nda “izinsiz gösteri
düzenledikleri” iddias›yla aç›lan dava, 18 Ekim günü
Rize Asliye Ceza Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada
beraatla sonuçland›. 12 Aral›k günü yap›lan eylemde
aralar›nda flube yöneticilerinin de bulundu¤u 11 kifli
gözalt›na al›nm›flt›. 

‹HD Bursa fiubesi

1 Ocak tarihinde geceyar›s› Terörle Mücadele fiubesi
taraf›ndan bas›l›p ikisi açl›k grevinde olan dört dernek
yöneticisinin gözalt›na al›nmas›n›n ard›ndan
Dernekler Masas› polisleri taraf›ndan fiube kapat›larak
mühürlendi. 2 Ocak günü ö¤le saatlerinde mühür
kald›r›larak flube binas› Dernek yöneticilerine teslim
edildi. Dernek yöneticilerine aç›lan soruflturman›n
ard›ndan Bursa Valili¤inin baflvurusu üzerine Bursa 4.
Asliye Hukuk mahkemesi karar›yla 8 Ocak günü
“yasad›fl› örgüt üyelerine yard›m edildi¤i” iddias›yla
fiube kapat›ld›. Kapatma gerekçesinde dernek
binas›nda yasad›fl› örgüt üyelerinin bulundu¤u, dernek
binas›nda ölüm orucunu destekleyen belgelerin
bulundu¤u ve 2908 say›l› Dernekler Kanunu’na
muhalefet edildi¤i belirtildi. 

‹HD Bingöl fiubesi

‹HD Bingöl fiubesi 30 Kas›m tarihinde polis taraf›ndan
bas›ld›. Bask›nda çok say›da ihlal baflvuru formu, ‹HD
Genel Merkezi’nin bültenleri ve ayl›k ihlal raporlar›na
el konuldu. fiube Baflkan› R›dvan K›zg›n’a da Bingöl

Valili¤i taraf›ndan görevinden al›nd›¤›na dair yaz›l›
bildirimde bulunuldu. Valilikten yap›lan aç›klamada,
‹HD fiubesi’ne denetlemeye giden müfettifllerin içeri
al›nmad›¤›, K›zg›n’›n bu nedenle Dernekler Yasas›’n›n
derneklerin denetimine iliflkin 45. maddesi uyar›nca
görevinden al›nd›¤› belirtildi. 

R›dvan K›zg›n ise, bask›n›n ve görevden alman›n 25
Kas›m günü fiube’nin kad›n kolu taraf›ndan
gerçeklefltirilen “fiiddet ve Kad›n” konulu bir iç
toplant›ya girmek ve çekim yapmak isteyen güvenlik
görevlilerine izin verilmemesinden kaynakland›¤›n›
söyledi. ‹HD Bingöl fiubesi resmi olarak aç›ld›¤› 12
Nisan tarihinden bu yana dört kez bask›na u¤ram›fl ve
17 Ekim tarihinde yap›lan bask›nda fiube mühürüne el
konuldu¤u için üyelik aidat› ve ba¤›fl alamaz duruma
gelmiflti.

‹HD Batman fiubesi

‹HD Batman fiubesi yöneticileri Batman Valili¤i
taraf›ndan görevden al›nd›. Valilik karar›na, “dernek
üyelerinden baz›lar› hakk›nda PKK ile ba¤lant›lar›
oldu¤u gerekçesiyle ya da çeflitli suçlar nedeniyle
ifllem yap›lmas›n›”, “baz› dernek üyelerinin sab›ka
kayd› bulunmas›n›” ve “dernek üyeleri aras›nda
memurlar›n bulunmas›n›” gerekçe gösterdi. 

‹HD Batman fiubesi avukatlar› Sabih Ataç, Zeki
Ekmen, Sedat Özevin, Zekeriya Ayd›n, Taner
Kuyumcu ve Hakan Toy, 5 Aral›k günü karar›n iptali
istemiyle valili¤e baflvurdular. Baflvuruda, görevden
almaya gerekçe gösterilen nedenlerin yasal
dayana¤›n›n bulunmad›¤› vurguland›.

‹HD Elaz›¤ fiubesi

Elaz›¤ fiubesi taraf›ndan 21 Nisan günü düzenlenen
“Dayan›flma Gecesi”nde yapt›klar› konuflmalar
nedeniyle ‹HD Genel Baflkan Yard›mc›s› Osman
Baydemir, Elaz›¤ fiube Baflkan› Cafer Demir ve Elaz›¤
fiube Sekreteri Kenan Çetin hakk›nda dava aç›ld›.
Malatya DGM Savc›l›¤› taraf›ndan aç›lan davada, ‹HD
yöneticilerinin TCY’nin 312. maddesi uyar›nca hapis
cezas›na mahkum edilmesi istendi. Dava, 27 Aral›k
günü bafllad›. 

‹HD Gaziantep fiubesi

F tipicezaevlerini protesto etmek amac›yla fiube
binas›nda açl›k grevi bafllat›ld›¤› ve daha once çeflitli
tarihlerde kapatma kararlar› bulundu¤u gerekçesiyle
Gaziantep Valili¤inin oluru ve Gaziantep 4. Asliye
Hukuk Mahkemesinin karar›yla 7 Aral›k 2000
tarihinde kapat›lan fiube 2001 y›l› süresince kapal›
kald›. 

‹HD Mersin fiubesi

Sulh Ceza Mahkemesinde, Mersin ‹HD fiubesinin asli
görevlerini yerine getiremedi¤i iddias›yla
da¤›t›lmas›na iliflkin aç›lan dava halen devam ediyor.
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‹HD Malatya fiubesi

Malatya Valili¤inin baflvurusu üzerine Malatya Asliye
Hukuk Mahkemesi taraf›ndan verilen karar uyar›nca
Maltya ‹HD fiubesi kapat›ld› ve Yönetim Kurulu
üyeleri görevlerinden azledildi.

Mazlum-Der

Ankara’daki AB Ülkeleri Büyükelçileri Misyon fiefi
Yard›mc›lar›n›n 23-27 May›s tarihleri aras›nda
Trabzon, Erzurum ve Kars’ta gerçeklefltirdikleri ziyaret
program›nda yer alan Mazlum-Der ile görüflmeleri,
D›fliflleri Bakanl›¤›’nca engellenmek istendi.
Büyükelçilikleri Mazlum Der’in Trabzon fiubesi ile
görüflmemeleri yönünde uyaran D›fliflleri Bakanl›¤›,
görüflmenin buna ra¤men yap›laca¤›n›n bildirilmesi
üzerine ikinci bir uyar› yapt›. D›fliflleri Bakanl›¤› ikinci
uyar›ndan sonra bu konuda ‘sorumlulu¤un kendilerine
ait olmayaca¤›n›’ da bildirdi. 

Mazlum-Der yöneticilerine “Düflünce Özgürlü¤ü için
2. ‹stanbul Buluflmas›” ve “‹hlal ‹hbar Hatt› Bas›n
Toplant›s›” hakk›nda davalar aç›ld›. “Demokrasilerde
Parti Kapatma ve Siyasal Haklar›” isimli panel ise
yasalara ayk›r› bir flekilde engellendi.

Tutuklu Yak›nlar› Dernekleri

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yard›mlaflma
Derne¤i’nin (TAYAD) ‹stanbul’da bulunan genel
merkezi 3 Ocak günü polisler taraf›ndan mühürlendi.
21 Aral›k 2000 tarihinde Beyo¤lu ‹stiklal Caddesi
Ayhan Ifl›k sokakta bulunan genel merkez binas›na
düzenlenen bask›nda 24 kiflinin gözalt›na al›nd›¤›
olay nedeniyle ‹stanbul Valili¤i’nin “derne¤in
faaliyetlerinin durdurularak hukuki ifllem bafllat›lmas›
için” Beyo¤lu Cumhuriyet Savc›l›¤›’na baflvurdu¤u
ö¤renildi. Bask›n s›ras›nda içerde bulunanlar barikat
kurarak polislere direnmiflti. Soruflturma kapsam›nda
Beyo¤lu Asliye Hukuk Mahkemesi, 2908 say›l›
Dernekler Kanunu’nun 54. maddesine dayanarak
soruflturma sonuçlan›ncaya kadar derne¤in
kapat›lmas›na karar verdi. 

TAYAD’›n 17 üyesi hakk›nda “Dernekler Yasas›’na
ayk›r› davrand›klar› ve izinsiz bildiri da¤›tt›klar›”
iddias›yla aç›lan dava ise 20 Mart günü Beyo¤lu 3.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde sonuçland›. Mahkeme,
Halil Kurt, Hatice Erdo¤an, Melek Kurt, Kezban
Bektafl ve Sultan Çelik kat›ld›. Davan›n di¤er tutuksuz
san›klar› Tahir Ercan, Zeynel Polat, Aynur Karhan,
Sad›k Çelik, Cennet Güngören, Müflerref Eryüksel,
Cemil Özcan, Reflat Karatafl, Suzan Akça, Ünzile
Kaçar, Hudi Güleli ve Besim Çelik adl› san›klar
hakk›nda beraat karar› verdi. 

4 Ekim 2000 tarihinde Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i
taraf›ndan 3 ay süreyle kapat›lan Tutuklu ve Hükümlü
Aileleri Yard›mlaflma ve Dayan›flma Derne¤i (THAY-
DER) 5 Ocak günü Diyarbak›r fiubesi aç›ld›ktan
hemen sonra yeniden kapat›ld›. 

TAYAD’›n ‹stanbul F›nd›kzade’de bulunan flubesi 7
Ocak günü bir grup ülkücünün sald›r›s›na u¤rad›.
Tutuklu yak›nlar›n›n ve dernek çal›flanlar›n›n
bulundu¤u s›rada dernek binas›n›n camlar›n› k›ran
ülkücüler, kap›ya dayanarak içeridekileri tehdit etti.
Olay yerine yaklafl›k 45 dakika sonra gelen polislerin
sald›rganlar› gözalt›na almamas›na tepki gösteren
dernek avukatlar›n›n ›srar› sonucu üç kifli gözalt›na
al›nd›. 

Tutuklu ve Hükümlü Yak›nlar› Dayan›flma Derne¤i
(T‹YAD) Ankara fiubesi'ne 9 Ocak günü yang›n
oldu¤u gerekçesiyle girilerek aran›rken, fiube Baflkan›
Betül Göko¤lu ve efli Ercan Göko¤lu da evleri
bas›larak gözalt›na al›nd›.

TAYAD’›n Taksim’de bulunan genel merkezinden
sonra Aksaray fiubesi de kapat›ld›. Derne¤e, 12 Ocak
günü bask›n düzenleyen polisler, derne¤i mühürledi. 

Adana’da tutuklu yak›nlar›n›n kurdu¤u Dayan›flma
Derne¤i, Adana Valili¤i taraf›ndan “yasak yay›n
bulunduruldu¤u” gerekçesiyle 28 fiubat gününden
itibaren 10 gün süreyle kapat›ld›. 

Avc›lar’da polisin operasyonu s›ras›nda ‹smail
Karaman’›n ölü ele geçirilmesini protesto etmek
amac›yla Galatasaray Lisesi önünde izinsiz gösteri
yapmak isteyen TAYAD üyesi 10 kifli, güvenlik
güçlerince bas›n aç›klamas› yapmalar›na izin
verilmeden topluca gözlem alt›na al›nd›. 

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayan›flma Derne¤i’nin
(TUHAD) ‹stanbul Kad›köy’de bulunan binas› 27 Mart
günü mühürlendi. Derne¤in, PKK lideri Abdullah
Öcalan’›n foto¤raf› ve 19 Aral›k 2000 tarihinde
yap›lan operasyona iliflkin bir karikatür nedeniyle
kapat›ld›¤› bildirildi. 

10 Eylül günü ‹stanbul Sirkeci Postanesi’nden Adalet
Bakanl›¤›’na kart göndermek isteyen tutuklu yak›nlar›
gözalt›na al›nd›. TAYAD Genel Sekreteri Tekin
Tangün, dernek üyesi Ercan Göko¤lu ve Yaflad›¤›m›z
Vatan dergisi Genel Yay›n Yönetmeni Metin Yavuz’un
tutuklanmas›n› ve cezaevlerindeki bask›lar› k›nayan
kartlar› gönderdikten sonra bas›n aç›klamas› yapmak
isteyen tutuklu yak›nlar›na müdahale eden polisler,
dört kifliyi gözalt›na ald›. 

Bergama Cezaevi’nde bulunan tutuklu ve hükümlüleri
4 Ekim günü ziyarete giden Yusuf Yenidünya, Sürmeli
Yenidünya, Haskar Do¤an, Gülhan K›l›ç ve Zelal
Polat adl› tutuklu yak›nlar› 5 saat süreyle gözalt›nda
tutuldular.

Tutuklu Yak›nlar›yla Dayan›flma Derne¤i’nin (TUYAD-
DER) ‹stanbul’daki binas› 26 Ekim günü polisler
taraf›ndan bas›ld›. Bask›nda Yüksel Yaz›c› ve Muzaffer
Çelik adl› kifliler gözalt›na al›nd›. 

‹zmir Valili¤i'nin karar›yla kapat›lan, ‹zmir Tutuklu ve
Hükümlü Aileleriyle Yard›mlaflma ve Dayan›flma
Derne¤i (TAYD-DER) Yönetim Kurulu üyelerinin
Dernekler Yasas›'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle
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yarg›land›klar› dava, l Kas›m günü beraatle
sonuçland›. ‹zmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde
görülen duruflmada, imza metinleri ile yasak
yay›nlar›n bir adet bulundurulmas›n›n suç unsuru
oluflturmad›¤› gerekçesiyle, TAYD-DER’liler hakk›nda
beraat karar› verildi.

Tutuklu Aileleri Yard›mlaflma Derne¤i (TAY-DER)
Ankara fiubesi Baflkan› Meliha Özcan, incelemeler
yapmak üzere gitikleri Van'da 7 Kas›m'dan itibaren
polis bask›lar›na maruz kald›klar›m belirterek,
yard›mc›s› Meryem Ayd›n ile birlikte, Cumhuriyet
Savc›l›¤›'na suç duyurusunda bulundu. TAY-DER
yöneticileri savc›l›¤a verdikleri dilekçede, sürekli takip
edildiklerini, s›k s›k durdurularak üst aramas›ndan
geçirildiklerini ve aramalar s›ras›nda onur k›r›c›
davran›fllara maruz kald›klar›n› bildirdi. Son olarak 9
Kas›m günü I¤d›r’a gitmek üzere özel araçlar›yla yola
ç›kt›klar›n› ve il ç›k›fl›nda polisler taraf›ndan geri
çevrildiklerini de belirten TAY-DER yöneticileri,
çal›flmalar›n› yürütmelerinin engellendi¤ini bildirdiler.

Tutuklu ve Hükümlülerle Yard›mlaflma ve Dayan›flma
Derne¤i Van fiube Sayman› Nihat Avc›, kendilerini
polis olarak tan›tan J‹TEM elemanlar› taraf›ndan
ölümle tehdit edildi¤ini aç›klad›. 10 Aral›k günü bas›n
toplant›s› düzenleyen Nihat Avc›, 6 Aral›k günü
kendilerini polis olarak tan›tan iki kiflinin birkaç kez

evine gelerek kendisiyle görüflmek istediklerini ve bir
cep telefonu numaras› b›rakt›klar›n› anlatt›. Avc›
yaflad›klar›n› flöyle anlatt›: “B›rakt›klar› telefondan
‘Özkan’ ile görüflmemi istemifller. Akflam bu telefonu
arad›m. Görüfltü¤üm kifli polis oldu¤unu ve benimle
mutlaka görüflmesi gerekti¤ini söyleyerek randevu
verdi. 7 Aral›k günü Van Cumhuriyet Savc›l›¤› ve Van
Emniyet Müdürlü¤ü’ne birer dilekçe vererek durumu
aktard›ktan sonra saat 11.00’de randevu yeri olan Van
Devlet Hastanesi önüne gittim. Beyaz bir araçla sivil
giyimli iki kifli geldi ve araca binmemi istediler.
Binmeyi reddettim. Bu s›rada kardeflim ve iki polis
geldi, ancak polisler müdahalede bulunmad›lar.
Polisler daha sonra emniyette verdikleri ifadede olay›
do¤rulad›lar ve söz konusu iki kifli J‹TEM eleman›
oldu¤u için müdahale etmediklerini söylediler.” Söz
konusu iki kiflinin kendisini tehdit ederek dernek
yönetici ve üyeleri hakk›nda bilgi istediklerini belirten
Avc›, “bunu kabul etmeyince kendileri ad›na
çal›flmamam halinde bana, aileme ve dernekteki
arkadafllar›ma yöneleceklerini, hepimiz için tehlike
yaratacaklar›n› söylediler. Ben yine reddedince ‘biz
seni yine de 10 Aral›k günü saat 14.00’te Bay›nd›rl›k
Müdürlü¤ü’nün önünde bekleyece¤iz, belki fikrini
de¤ifltirirsin’ diyerek ayr›ld›lar.” dedi. Nihat Avc›,
bas›n toplant›s›nda, görüflme s›ras›nda gizlice yapt›¤›
bant kayd›n› da gazetecilere dinletti.
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2000 YILI ‹Ç GÜVENL‹K HAREKATI DE⁄ERLEND‹RMES‹
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. 
Bu kapsamda, terörle mücadele; 
- 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 kazanm›flt›r.
Bilindi¤i gibi, Türk Silahl› Kuvvetleri terörün birinci boyutuna
karfl› silahl› mücadeleyi fiilen yürütmektedir. 
Bu mücadelede özellikle son 6 y›ld›r istikrarl› ve gittikçe
artan bir baflar› sa¤lanm›flt›r.
Bunun sonucu olarak; 
- 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. 

Terör örgütü PKK silah alt›nda tuttu¤u teröristlerini,
siyasallaflma çabalar›na flemsiye olarak kullanmak üzere
gelifltirdi¤i sözde bar›fl ça¤r›s›na cevap alabilmek için
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karfl› bir koz olarak kullanma
gayreti içerisindedir.

Bu ça¤r›n›n iç ve d›fl kamuoyunda baz› çevrelerce çeflitli
flekillerde yorumland›¤› ve hatta Türkiye için kaç›r›lmamas›
gereken bir f›rsat olarak bile de¤erlendirildi¤i de
görülmektedir. 

Bu noktada, PKK terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nden bar›fl ad› alt›nda istediklerinin bir kez daha
hat›rlat›lmas›nda fayda vard›r. Bunlar›n baz›lar›; 

- Kürt as›ll› vatandafllar›m›z›n ayr› bir ulus olarak
tan›mlanmas› ve bunun Anayasa'ya dahil edilmesi,

- yerel yönetimlerin güçlendirilmesi suretiyle baz›
bölgelerimizde özerk yönetimler oluflturulmas›,

- teröristbafl› ve halen cezaevlerinde bulunan 10.000'in
üzerindeki hükümlü ve tutuklu dahil, tüm PKK'l› teröristlerin
affedilmesi ve,

- bunlar›n siyasi faaliyetlerine müsaade edilmesidir.

- Ayr›ca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunlar› yapmaz ise;
silahl› eylemlere tekrar bafllanaca¤› ile de tehdit
edilmektedir.

Görüldü¤ü üzere, terör örgütü bir anlamda silahla
gerçeklefltiremedi¤ini, sözde bar›fl ça¤r›s› ile gerçeklefltirme
hevesi içindedir. 

Bunun kabul edilmesinin veya tart›fl›lmas›n›n bile söz konusu
edilemeyece¤inin bilincinde olan Türk Silahl› Kuvvetleri, bu
tehdit tamamen ortadan kalkana kadar, yani son terörist
etkisiz hale getirilene kadar mücadeleyi sürdürme azim ve
kararl›l›¤›ndad›r.

Bu nedenle; 

- Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerimizde geçmiflte
al›nm›fl olan tedbirler 2000 y›l›nda da aynen sürdürülmüfl,

- teröristlere karfl› operasyonlar geçmifl y›llara göre bir kat
daha art›r›lm›fl ve 

- Kuzey Irak'ta üstlenmeye çal›flan teröristlere karfl› da s›n›r
ötesi operasyonlara devam edilmifltir.
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Di¤er yandan; 
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.
Bilindi¤i üzere; 
PKK Marksist-Leninist çizgide kurulmufl ve terörizmi vas›ta
olarak benimsemifl bir terör örgütüdür. 
- PKK'n›n yaratt›¤› bu terörden en çok, bugün haklar›n›
savunduklar›n› iddia ettikleri bölgedeki vatandafllar›m›z zarar
görmüfl, çocuk, kad›n, yafll› binlerce vatandafl›m›z hayat›n›
kaybetmifl, yine binlercesi sakat kalm›flt›r.
- Yine PKK terörü yüzünden binlerce köy tahrip olmufl, Do¤u
ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerimizin her alanda geliflmesi
bu bölgelere yönelik yat›r›m gayretleri tahrip edilerek,
y›llard›r engellenmifltir.
- 2000 y›l›nda, terör örgütü PKK'n›n, bunlar› yok ve aziz
milletimizin de unuttu¤unu varsayarak, sözde demokrasi ve
insan haklar› savunuculu¤u platformunda kendine yer
edinme gayretleri ibretle izlenmifltir. 
- Terör örgütünü bu gayretlerinde en çok cesaretlendiren
geliflmeler, Türkiye'nin AB'ne girifl sürecinde yaflanmaktad›r. 
- Türkiye'yi bölmek hedefinde hiçbir de¤ifliklik olmayan ve
y›llard›r sürdürülen mücadele sonucu bitme noktas›na
getirilmifl olan terör örgütü, bu süreçten istifade ile bir
yandan kendisi için yeni bir varl›k ve mücadele alan›
yaratmaya, di¤er yandan terörle mücadeleyi yürüten
güvenlik güçlerini pasifize etmeye çal›flmaktad›r.
- Bilindi¤i gibi terörizm, insan haklar› tan›mayan bir fliddet
türü olup, tüm uluslar aras› kurulufllarca üye ülkelerin ortak
karfl› mücadeleye ça¤r›ld›¤›, insanl›¤a ve demokrasilere
yönelik en önemli tehdit olarak ifade edilmektedir. 
Bu AB için de böyle olup, AB anlaflmas›n›n 29. ncu maddesi
birlik üyesi ülkeleri terörizme karfl› mücadele ile yükümlü
k›lmaktad›r.
Ancak, geçmiflte baz› AB üyesi ülkelerin aç›k ve gizli olarak
terör örgütü PKK'ya destek verdikleri ve bu kanl› örgütün
bugünlere kadar varl›¤›n› devam ettirebilmesinde bafll›ca
etkenler olduklar› bilinmektedir. 
2000 y›l›nda yaflanan baz› olaylar ve hatta AB baz›
birimlerinin terör örgütünü muhatap alabilecek kadar ileri
gitmifl olmas›, kamuoyunda terör örgütüne geçmiflte baz›
ülkelerce verilen deste¤in halen devam etmekte oldu¤u
kuflkular›n›n do¤mas›na neden olmufltur.

Bu durum, PKK terör örgütünü varl›k ve eylemlerini
sürdürmede cesaretlendirmekte ve Türkiye'nin terörü bitirme
gayretlerini güçlefltirmektedir. 

Hiçbir etnik veya dinsel farkl›l›¤›n istismar edilmedi¤i ve bu
istismardan kaynaklanan bir terörün yaflanmad›¤› bir Türkiye,
flüphesiz ki herkesin temel arzusu olmak durumundad›r. 

Bunun vazgeçilmez ön koflulu, terörün her yönü ile
tamamen yok edilmifl olmas›d›r. 

Bugün Türkiye'de etnik, ideolojik ve afl›r› din temeline dayal›
40'›n üzerinde faal terör örgütü mevcuttur.

Bu örgütlerin sadece cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü
say›s› 11.000 civar›ndad›r.

Buna mukabil, pek çok terörist özellikle Avrupa ülkelerinde
rahatça bar›nabilmektedir.

Türkiye, evrensel bir insanl›k suçu olan terörü tamamen yok
edebilmek için büyük bir mücadele vermektedir.

Bu mücadele her fleyden önce, gerçek bir insan haklar› ve
demokrasi mücadelesidir.

Vatandafllar›m›z›n baflta yaflam hakk› olmak üzere tüm
haklar›n› demokratik ortamda kullanabilmeleri için, bu
mücadelenin mutlaka kazan›lmas› gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, insan haklar›n› ve hukukun
üstünlü¤ünü esas alan tüm uluslar aras› sözleflmelere taraf
olmufl ve demokrasisini, çevresindeki her türlü olumsuzlu¤a
ra¤men gelifltirme gayretini sürdüren demokratik bir hukuk
devletidir. 

Ancak, ço¤u kez d›fltan destekli bölücü, y›k›c› ve irticai
hareketlerin mevcut demokratik ortamdan istifade ile
amaçlar›na ulaflmaya çal›flt›klar› da bir gerçektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bunlara karfl› ald›¤› yasal
veya idari önlemler de yine evrensel hukuk normlar›
içindedir.

‹nsan haklar› ve hukuka gösterilen titizlik nedeniyle terörle
mücadele bu kadar uzun sürmüfl olup, gelecekte de tavizsiz
devam etmesi kaç›n›lmazd›r. 

Di¤er yandan, Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerimizde
y›llard›r yaflanan PKK  terörünün yaratt›¤› ekonomik ve
sosyal tahribat da bilinmektedir. 

Bunun ortadan kald›r›labilmesi ve bölge vatandafllar›m›z›n
hak etti¤i huzur ve mutlulu¤a kavuflabilmesi için, sosyal ve
ekonomik kalk›nmay› hedef alan bir eylem plan›, hükümet
taraf›ndan 2000 y›l› May›s ay›nda yürürlü¤e konulmufltur. 

Sa¤lanan huzur ortam› devam etti¤i takdirde; bu plan›n
uygulama sonuçlar›n›n k›sa sürede al›naca¤› ve geçmiflte
terörün istismar›na neden olan pek çok yetersizli¤in ortadan
kald›r›laca¤› beklenmektedir. 

Ulu Önder Atatürk, daha Lozan sonras› Meclis'te yapt›¤› bir
konuflmada; ''Her iflin bafl› devlette istikrar ve toplumda
huzura dayan›r. Toplumun huzurunu bozmaya yeltenenler
her zaman görülecektir. Bunu önlemenin tek çaresi; halk›n
huzurunu bozanlar›n karfl›s›na devletin tüm gücü ve teflkilat›
ile dikilmesidir'' demifltir. 

Bu ba¤lamda; 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, bugün için iç huzuruna
yönelik en önemli tehditlerden biri olan teröre karfl›
mücadelede, tüm ulusal güç unsurlar›n› daha etkin olarak
kullanabildi¤i takdirde, arzu edilen baflar›y› k›sa sürede
sa¤layabilece¤i ve bu baflar›n›n da, gerek içte ve gerekse
d›flta her alanda gelifliminin önünü açaca¤›
de¤erlendirilmektedir.
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EK : 2
ANAYASA DE⁄‹fi‹KL‹KLER‹

TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ ANAYASASININ BAZI
MADDELER‹N‹N DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹ HAKKINDA KANUN
Kanun No: 4709 
Kabul Tarihi: 3.10.2001 
Resmi Gazete: 17.10.2001 - 24556 Mükerrer 
MADDE 1. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 say›l› Türkiye
Cumhuriyeti Anayasas›n›n Bafllang›ç metninin beflinci
f›kras›n›n bafl›nda geçen "Hiçbir düflünce ve mülahazan›n"
ibaresi "Hiçbir faaliyetin" fleklinde de¤ifltirilmifltir. 
MADDE 2. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 13 üncü
maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 
Madde 13. - Temel hak ve hürriyetler, özlerine
dokunulmaks›z›n yaln›zca Anayasan›n ilgili maddelerinde
belirtilen sebeplere ba¤l› olarak ve ancak kanunla
s›n›rlanabilir. Bu s›n›rlamalar, Anayasan›n sözüne ve ruhuna,
demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin
gereklerine ve ölçülülük ilkesine ayk›r› olamaz. 
MADDE 3. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 14 üncü
maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 
Madde 14. - Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden
hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünü
bozmay› ve insan haklar›na dayanan demokratik ve lâik
Cumhuriyeti ortadan kald›rmay› amaçlayan faaliyetler
biçiminde kullan›lamaz. 
Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kiflilere,
Anayasayla tan›nan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini
veya Anayasada belirtilenden daha genifl flekilde
s›n›rland›r›lmas›n› amaçlayan bir faaliyette bulunmay›
mümkün k›lacak flekilde yorumlanamaz. 
Bu hükümlere ayk›r› faaliyette bulunanlar hakk›nda
uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir. 
MADDE 4. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 19 uncu
maddesinin beflinci f›kras›n›n ilk cümlesi, alt›nc› f›kras› ile
son f›kras› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 
Yakalanan veya tutuklanan kifli, tutulma yerine en yak›n
mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç
k›rksekiz saat ve toplu olarak ifllenen suçlarda en çok dört
gün içinde hâkim önüne ç›kar›l›r. 
Kiflinin yakaland›¤› veya tutukland›¤›, yak›nlar›na derhal
bildirilir. 
Bu esaslar d›fl›nda bir iflleme tâbi tutulan kiflilerin u¤rad›klar›
zarar, tazminat hukukunun genel prensiplerine göre,
Devletçe ödenir. 
MADDE 5. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 20 nci
maddesinin birinci f›kras›n›n üçüncü cümlesi yürürlükten
kald›r›lm›fl ve ikinci f›kras› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 
Millî güvenlik, kamu düzeni, suç ifllenmesinin önlenmesi,
genel sa¤l›k ve genel ahlâk›n korunmas› veya baflkalar›n›n
hak ve özgürlüklerinin korunmas› sebeplerinden biri veya
birkaç›na ba¤l› olarak, usulüne göre verilmifl hâkim karar›
olmad›kça; yine bu sebeplere ba¤l› olarak gecikmesinde
sak›nca bulunan hallerde de kanunla yetkili k›l›nm›fl merciin

yaz›l› emri bulunmad›kça; kimsenin üstü, özel kâ¤›tlar› ve
eflyas› aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin
karar› yirmidört saat içinde görevli hâkimin onay›na sunulur.
Hâkim, karar›n› el koymadan itibaren k›rksekiz saat içinde
aç›klar; aksi halde, el koyma kendili¤inden kalkar. 

MADDE 6. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 21 inci
maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

Madde 21. - Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî
güvenlik, kamu düzeni, suç ifllenmesinin önlenmesi, genel
sa¤l›k ve genel ahlâk›n korunmas› veya baflkalar›n›n hak ve
özgürlüklerinin korunmas› sebeplerinden biri veya birkaç›na
ba¤l› olarak usulüne göre verilmifl hâkim karar› olmad›kça;
yine bu sebeplere ba¤l› olarak gecikmesinde sak›nca
bulunan hallerde de kanunla yetkili k›l›nm›fl merciin yaz›l›
emri bulunmad›kça; kimsenin konutuna girilemez, arama
yap›lamaz ve buradaki eflyaya el konulamaz. Yetkili merciin
karar› yirmidört saat içinde görevli hâkimin onay›na sunulur.
Hâkim, karar›n› el koymadan itibaren k›rksekiz saat içinde
aç›klar; aksi halde, el koyma kendili¤inden kalkar. 

MADDE 7. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 22 nci
maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

Madde 22. - Herkes, haberleflme hürriyetine sahiptir.
Haberleflmenin gizlili¤i esast›r. 

Millî güvenlik, kamu düzeni, suç ifllenmesinin önlenmesi,
genel sa¤l›k ve genel ahlâk›n korunmas› veya baflkalar›n›n
hak ve özgürlüklerinin korunmas› sebeplerinden biri veya
birkaç›na ba¤l› olarak usulüne göre verilmifl hâkim karar›
olmad›kça; yine bu sebeplere ba¤l› olarak gecikmesinde
sak›nca bulunan hallerde de kanunla yetkili k›l›nm›fl merciin
yaz›l› emri bulunmad›kça; haberleflme engellenemez ve
gizlili¤ine dokunulamaz. Yetkili merciin karar› yirmidört saat
içinde görevli hâkimin onay›na sunulur. Hâkim, karar›n›
k›rksekiz saat içinde aç›klar; aksi halde, karar kendili¤inden
kalkar. 

‹stisnalar›n uygulanaca¤› kamu kurum ve kurulufllar› kanunda
belirtilir. 

MADDE 8. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 23 üncü
maddesinin beflinci f›kras›nda geçen "ülkenin ekonomik
durumu," ibaresi madde metninden ç›kar›lm›flt›r. 

MADDE 9. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 26 nc›
maddesinin ikinci f›kras›na "Bu hürriyetlerin kullan›lmas›,"
ibaresinden sonra gelmek üzere "millî güvenlik, kamu
düzeni, kamu güvenli¤i, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve
Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlü¤ünün
korunmas›," ibareleri eklenmifl, üçüncü f›kras› metinden
ç›kar›lm›fl ve maddeye afla¤›daki f›kra son f›kra olarak
eklenmifltir. 

Düflünceyi aç›klama ve yayma hürriyetinin kullan›lmas›nda
uygulanacak flekil, flart ve usuller kanunla düzenlenir. 

MADDE 10. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 28 inci
maddesinin ikinci f›kras› metinden ç›kar›lm›flt›r. 

MADDE 11. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 31 inci
maddesinin ikinci f›kras› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 



Kanun, millî güvenlik, kamu düzeni, genel ahlâk ve sa¤l›¤›n
korunmas› sebepleri d›fl›nda, halk›n bu araçlarla haber
almas›n›, düflünce ve kanaatlere ulaflmas›n› ve kamuoyunun
serbestçe oluflmas›n› engelleyici kay›tlar koyamaz. 
MADDE 12. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 33 üncü
maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 
Madde 33. - Herkes, önceden izin almaks›z›n dernek kurma
ve bunlara üye olma ya da üyelikten ç›kma hürriyetine
sahiptir. 
Hiç kimse bir derne¤e üye olmaya ve dernekte üye kalmaya
zorlanamaz. 
Dernek kurma hürriyeti ancak, millî güvenlik, kamu düzeni,
suç ifllenmesinin önlenmesi, genel sa¤l›k ve genel ahlâk ile
baflkalar›n›n hürriyetlerinin korunmas› sebepleriyle ve
kanunla s›n›rlanabilir. 
Dernek kurma hürriyetinin kullan›lmas›nda uygulanacak
flekil, flart ve usuller kanunda gösterilir. 
Dernekler, kanunun öngördü¤ü hallerde hâkim karar›yla
kapat›labilir veya faaliyetten al›konulabilir. Ancak, millî
güvenli¤in, kamu düzeninin, suç ifllenmesini veya suçun
devam›n› önlemenin yahut yakalaman›n gerektirdi¤i hallerde
gecikmede sak›nca varsa, kanunla bir merci, derne¤i
faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin karar›,
yirmidört saat içinde görevli hâkimin onay›na sunulur.
Hâkim, karar›n› k›rksekiz saat içinde aç›klar; aksi halde, bu
idarî karar kendili¤inden yürürlükten kalkar. 
Birinci f›kra hükmü, Silahl› Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri
mensuplar›na ve görevlerinin gerektirdi¤i ölçüde Devlet
memurlar›na kanunla s›n›rlamalar getirilmesine engel
de¤ildir. 
Bu madde hükümleri vak›flarla ilgili olarak da uygulan›r. 
MADDE 13. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 34 üncü
maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 
Madde 34. - Herkes, önceden izin almadan, silahs›z ve
sald›r›s›z toplant› ve gösteri yürüyüflü düzenleme hakk›na
sahiptir. 
Toplant› ve gösteri yürüyüflü hakk› ancak, millî güvenlik,
kamu düzeni, suç ifllenmesinin önlenmesi, genel sa¤l›¤›n ve
genel ahlâk›n veya baflkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin
korunmas› amac›yla ve kanunla s›n›rlanabilir. 
Toplant› ve gösteri yürüyüflü düzenleme hakk›n›n
kullan›lmas›nda uygulanacak flekil, flart ve usuller kanunda
gösterilir. 
MADDE 14. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 36 nc›
maddesinin birinci f›kras›na "savunma" ibaresinden sonra
gelmek üzere "ile adil yarg›lanma" ibaresi eklenmifltir. 
MADDE 15. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 38 inci
maddesine afla¤›daki f›kra yedinci f›kra olarak eklenmifl,
mevcut beflinci ve alt›nc› f›kralar›ndan sonra gelmek üzere
afla¤›daki f›kralar eklenmifltir. 
Savafl, çok yak›n savafl tehdidi ve terör suçlar› halleri d›fl›nda
ölüm cezas› verilemez. 
Kanuna ayk›r› olarak elde edilmifl bulgular, delil olarak kabul
edilemez. 
Hiç kimse, yaln›zca sözleflmeden do¤an bir yükümlülü¤ü
yerine getirememesinden dolay› özgürlü¤ünden
al›konulamaz. 
MADDE 16. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 40 ›nc›
maddesine ikinci f›kra olarak afla¤›daki f›kra eklenmifltir. 
Devlet, ifllemlerinde, ilgili kiflilerin hangi kanun yollar› ve
mercilere baflvuraca¤›n› ve sürelerini belirtmek zorundad›r. 
MADDE 17. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 41 inci
maddesinin birinci f›kras›na "ve efller aras›nda eflitli¤e
dayan›r." ibaresi eklenmifltir. 
MADDE 18. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 46 nc›
maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

Madde 46. - Devlet ve kamu tüzel kiflileri; kamu yarar›n›n
gerektirdi¤i hallerde, gerçek karfl›l›klar›n› peflin ödemek
flart›yla, özel mülkiyette bulunan tafl›nmaz mallar›n tamam›n›
veya bir k›sm›n›, kanunla gösterilen esas ve usullere göre,
kamulaflt›rmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya
yetkilidir. 

Kamulaflt›rma bedeli ile kesin hükme ba¤lanan art›r›m bedeli
nakden ve peflin olarak ödenir. Ancak, tar›m reformunun
uygulanmas›, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskân
projelerinin gerçeklefltirilmesi, yeni ormanlar›n yetifltirilmesi,
k›y›lar›n korunmas› ve turizm amac›yla kamulaflt›r›lan
topraklar›n bedellerinin ödenme flekli kanunla gösterilir.
Kanunun taksitle ödemeyi öngörebilece¤i bu hallerde,
taksitlendirme süresi befl y›l› aflamaz; bu takdirde taksitler
eflit olarak ödenir. 

Kamulaflt›r›lan topraktan, o topra¤› do¤rudan do¤ruya iflleten
küçük çiftçiye ait olanlar›n›n bedeli, her halde peflin ödenir. 

‹kinci f›krada öngörülen taksitlendirmelerde ve herhangi bir
sebeple ödenmemifl kamulaflt›rma bedellerinde kamu
alacaklar› için öngörülen en yüksek faiz uygulan›r. 

MADDE 19. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 49 uncu
maddesinin ikinci f›kras› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifl ve
üçüncü f›kras› yürürlükten kald›r›lm›flt›r. 

Devlet, çal›flanlar›n hayat seviyesini yükseltmek, çal›flma
hayat›n› gelifltirmek için çal›flanlar› ve iflsizleri korumak,
çal›flmay› desteklemek, iflsizli¤i önlemeye elveriflli ekonomik
bir ortam yaratmak ve çal›flma bar›fl›n› sa¤lamak için gerekli
tedbirleri al›r. 

MADDE 20. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 51 inci
maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

Madde 51. - Çal›flanlar ve iflverenler, üyelerinin çal›flma
iliflkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini
korumak ve gelifltirmek için önceden izin almaks›z›n
sendikalar ve üst kurulufllar kurma, bunlara serbestçe üye
olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklar›na sahiptir. Hiç
kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayr›lmaya
zorlanamaz. 

Sendika kurma hakk› ancak, millî güvenlik, kamu düzeni,
suç ifllenmesinin önlenmesi, genel sa¤l›k ve genel ahlâk ile
baflkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin korunmas› sebepleriyle
ve kanunla s›n›rlanabilir. 

Sendika kurma hakk›n›n kullan›lmas›nda uygulanacak flekil,
flart ve usuller kanunda gösterilir. 

Ayn› zamanda ve ayn› iflkolunda birden fazla sendikaya üye
olunamaz. 

‹flçi niteli¤i tafl›mayan kamu görevlilerinin bu alandaki
haklar›n›n kapsam, istisna ve s›n›rlar› gördükleri hizmetin
niteli¤ine uygun olarak kanunla düzenlenir. 

Sendika ve üst kurulufllar›n›n tüzükleri, yönetim ve iflleyiflleri,
Cumhuriyetin temel niteliklerine ve demokrasi esaslar›na
ayk›r› olamaz. 

MADDE 21. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 55 inci
maddesinin son f›kras› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

Asgarî ücretin tespitinde çal›flanlar›n geçim flartlar› ile
ülkenin ekonomik durumu da gözönünde bulundurulur. 

MADDE 22. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 65 inci
maddesi kenar bafll›¤› ile birlikte afla¤›daki flekilde
de¤ifltirilmifltir. 

XIII. Devletin iktisadî ve sosyal ödevlerinin s›n›rlar› 

Madde 65. - Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa
ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlar›na uygun
öncelikleri gözeterek malî kaynaklar›n›n yeterlili¤i ölçüsünde
yerine getirir. 

MADDE 23. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 66 nc›
maddesinin ikinci f›kras›n›n ikinci cümlesi madde metninden
ç›kar›lm›flt›r. 
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MADDE 24. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 67 nci
maddesinin beflinci f›kras›na "askerî ö¤renciler," ibaresinden
sonra gelmek üzere "taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç"
ibaresi eklenmifl ve "bulunan tutuklular›n seçme haklar›n›
kullanmalar›nda," ibaresi "oy kullan›lmas› ve" fleklinde
de¤ifltirilmifl ve maddeye afla¤›daki son f›kra eklenmifltir. 
Seçim kanunlar›nda yap›lan de¤ifliklikler, yürürlü¤e girdi¤i
tarihten itibaren bir y›l içinde yap›lacak seçimlerde
uygulanmaz. 
MADDE 25. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 69 uncu
maddesinin alt›nc› f›kras›na afla¤›daki cümle ile alt›nc›
f›kras›ndan sonra gelmek üzere afla¤›daki f›kra eklenmifl ve
son f›kra afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. Bir siyasî parti, bu
nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yo¤un bir flekilde
ifllendi¤i ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel
baflkan veya merkez karar veya yönetim organlar› veya
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu veya
grup yönetim kurulunca z›mnen 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. 
Anayasa Mahkemesi, yukar›daki f›kralara göre temelli
kapatma yerine, dava konusu fiillerin a¤›rl›¤›na göre ilgili
siyasî partinin Devlet yard›m›ndan k›smen veya tamamen
yoksun b›rak›lmas›na karar verebilir. 
Siyasî partilerin kurulufl ve çal›flmalar›, denetlenmeleri,
kapat›lmalar› ya da Devlet yard›m›ndan k›smen veya
tamamen yoksun b›rak›lmalar› ile siyasî partilerin ve
adaylar›n seçim harcamalar› ve usulleri yukar›daki esaslar
çerçevesinde kanunla düzenlenir. 
MADDE 26. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 74 üncü
maddesinin birinci f›kras›na "Vatandafllar" ibaresinden sonra
gelmek üzere "ve karfl›l›kl›l›k esas› gözetilmek kayd›yla
Türkiye'de ikamet eden yabanc›lar"; ikinci f›kras›na, "sonucu"
ibaresinden sonra gelmek üzere "gecikmeksizin" ibaresi
eklenmifltir. 
MADDE 28. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 87 nci
maddesinde geçen "Anayasan›n 14 üncü maddesindeki
fiillerden dolay› hüküm giyenler hariç olmak üzere," ibaresi
kald›r›lm›fl; "genel ve özel af ilan›na" ibaresinden önce
gelmek üzere "Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsay›s›n›n
beflte üç ço¤unlu¤unun karar› ile" ibaresi eklenmifltir. 
MADDE 29. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 89 uncu
maddesinin ikinci f›kras›na "Yay›mlanmas›n›" ibaresinden
sonra gelmek üzere "k›smen veya tamamen" ibaresi ile son
cümlesinden önce gelmek üzere afla¤›daki cümle
eklenmifltir. 
Cumhurbaflkan›nca k›smen uygun bulunmama durumunda,
Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan
maddeleri görüflebilir. 

MADDE 30. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 94 üncü
maddesinin dördüncü f›kras›nda geçen "on gün içinde"
ibareleri "befl gün içinde" fleklinde de¤ifltirilmifltir. 
MADDE 31. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 100 üncü
maddesinin birinci f›kras›nda geçen "karara ba¤lar"
ibaresinden önce gelmek üzere "gizli oyla" ibaresi, ikinci
f›kras›n›n sonuna "Bu süre içinde raporun Türkiye Büyük
Millet Meclisi Baflkanl›¤›na teslimi zorunludur." cümlesi
eklenmifl ve üçüncü f›kras› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 
Rapor Baflkanl›¤a verildi¤i tarihten itibaren on gün içinde
da¤›t›l›r, da¤›t›m›ndan itibaren on gün içinde görüflülür ve
gerek görüldü¤ü takdirde ilgilinin Yüce Divana sevkine karar
verilir. Yüce Divana sevk karar› ancak üye tamsay›s›n›n salt
ço¤unlu¤unun gizli oyuyla al›n›r. 
MADDE 32. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 118 inci
maddesinin birinci f›kras› ile üçüncü f›kras›n›n ilk cümlesi
afla¤›daki flekilde ve üçüncü f›kras›n›n son cümlesinde geçen
"öncelikle dikkate al›n›r" ibaresi "de¤erlendirilir" olarak
de¤ifltirilmifltir. 
Millî Güvenlik Kurulu; Cumhurbaflkan›n›n baflkanl›¤›nda,
Baflbakan, Genelkurmay Baflkan›, Baflbakan yard›mc›lar›,
Adalet, Millî Savunma, ‹çiflleri, D›fliflleri Bakanlar›, Kara,
Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlar› ve Jandarma Genel
Komutan›ndan kurulur. 
Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik siyasetinin
tayini, tespiti ve uygulanmas› ile ilgili al›nan tavsiye kararlar›
ve gerekli koordinasyonun sa¤lanmas› konusundaki
görüfllerini Bakanlar Kuruluna bildirir. 
MADDE 33. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 149 uncu
maddesinin birinci f›kras›nda geçen "iptale" ibaresinden
sonra gelmek üzere "ve siyasî parti davalar›nda kapat›lmaya"
ibaresi eklenmifl, "üçte iki" ibaresi "beflte üç" olarak
de¤ifltirilmifltir. 
MADDE 34. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n geçici 15
inci maddesinin son f›kras› madde metninden ç›kar›lm›flt›r. 
GEÇ‹C‹ MADDE. - A) Bu Kanunun 24 üncü maddesi ile
Anayasan›n 67 nci maddesine son f›kra olarak eklenen
hüküm bu Kanunun yürürlü¤e girmesinden sonra yap›lacak
ilk genel seçimde uygulanmaz. 
B) Bu Kanunun 28 inci maddesi ile Anayasan›n 87 nci
maddesinde yap›lan de¤ifliklik, bu Kanunun yürürlük
tarihinden önce, Anayasan›n 14 üncü maddesindeki fiilleri
iflleyenler hakk›nda uygulanmaz. 
MADDE 35.- Bu Kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer ve
halkoylamas›na sunulmas› halinde tümüyle oylan›r.  
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Sonuç ve Öneriler

104. Özel Raportörün ziyaretinin gerçekleflti¤i dönemde
yarg›s›z infaz olaylar› büyük ölçüde azalm›flt›. Bu konuda
genel bir fikir birli¤i vard›. Ancak, daha önce meydana gelen
ihlaller, sistem, gerilimler ve davran›fl biçimleri ele
al›nmad›¤›ndan, durumun kötüleflebilece¤i yönündeki
kayg›lar da sürmekteydi. 

105. Özel Raportör, yarg›s›z infazlar›n yeniden bafllamas›
ihtimalinin ortadan kald›r›lmas› için önleyici tedbirlerin
al›nmas› ve a¤›r insan haklar› ihlallerinin faillerinin yarg›
önüne ç›kart›lmas› için ad›m at›lmas› gerekti¤ini
düflünmektedir. Yarg›s›z infazlar›n yeniden bafllamas›
ihtimalinin asgariye çekilmesi için baz› gerçekliklerin ele
al›nmas› ve yaflam hakk›n› güvence alt›na alacak ve
yurttafllara güvenlik duygusunu yeniden kazand›racak bir yol
ortaya konmas› gerekmektedir. 

106. Geçmifl olaylar nedeniyle burukluk vard›r. Birçok
masum insan öldürülmüfltür. Bu kiflilerin aileleri, olaylardan
büyük oranda kolluk güçlerini sorumlu tutmaktad›r.
Cezaevlerindeki açl›k grevleri durumu daha da
gerginlefltirmifltir. Hükümetin bir nebze esneklik
göstermemesi ve diyaloga girmemesi halinde bu durum
ileride fliddete yol açabilir. Güç kullan›m›ndan ziyade siyasal
bir çözüm bulunmas›, mevcut çözümsüzlü¤ün anahtar›
olabilir. Özel Raportör, Türk hukuk sisteminin iyilefltirilmesi
ve kolluk güçlerinin, özellikle de jandarman›n, hukuk
devletine kesinlikle sayg› duyacak ve görevlerini yerine
getirirken uluslararas› ve iç hukukun kolluk görevlerine
iliflkin standartlar›na kesenkes uyacak flekilde al›flkanl›k
kazanmas› gerekti¤ini düflünmektedir.

107. Özel Raportörün ziyareti s›ras›nda görüfltü¤ü kifliler,
hükümet görevlileri ve siyasetçiler de dahil olmak üzere,
etnik gruplar ve di¤er siyasi yap›larla ilgili olanlar da dahil,
önemli konular hakk›ndaki karar alma mekanizmas›n›n
fleffaflaflt›r›lmas› yönünde bir ihtiyaç bulundu¤unu
vurgulam›fllard›r. 

108. Türkiye'deki sivil toplum, kurbanlar›n ailelerine
hukuksal yard›m sa¤lama konusunda pivot rol oynam›flt›r.
Özellikle de bireysel baflvurular› Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesine götürme yönündeki yaklafl›mlar›
vurgulanmal›d›r. Çabalar› sayesinde, iç hukuk yollar›n›n
etkisiz kald›¤› hallerde Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesine
baflvuruda bulunan bireylerin say›s› artm›flt›r.

109. On y›llard›r Türkiye'nin siyasal ortam›n› bütünüyle
ülkenin güneydo¤usundaki gerilim belirlemekte, bu durum,
özellikle de kad›nlar›n yaflam hakk› gibi di¤er önemli insan
haklar› konular›n› gölgelemekte ve marjinallefltirmektedir.
Ayr›ca, bölgedeki çözümsüzlük, sürekli olarak ülkenin k›t
kaynaklar›n› tüketmifl, di¤er sektörlerin ve acilen ihtiyaç
duyulan sosyal ve ekonomik programlar›n zarar görmesine
yol açm›flt›r.

Öneriler
110. Hükümet, Kiflisel ve Siyasal Haklar Sözleflmesi ve
Opsiyonel Protokolü, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Sözleflmesi, Tüm Göçmen ‹flçilerin ve Ailelerinin Haklar›n›n
Korunmas›na ‹liflkin Uluslararas› Sözleflme ve Irk
Ayr›mc›l›¤›n›n Tüm Biçimlerini Ortadan kald›rmaya iliflkin
Uluslararas› Sözleflme lerin onaylanmas›na öncelik
vermelidir.
111. Hükümet ölüm cezas›n›n kald›r›lmas› yönünde derhal
ad›m atmal›, Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal haklar
Sözleflmesinin ‹kinci Opsiyonel Protokolünü ve Avrupa ‹nsan
haklar› Sözleflmesinin 6 No. Lu Ek protokolünü
onaylamal›d›r..  Ölüm cezas›n›n kald›r›lmas›n›n ard›ndan
Hükümet, tüm infazlar›n durdurulmas› yönünde aç›k ve
ba¤lay›c› bir çaba göstermelidir. 
112. Özel Raportör, insanlar›n kolluk güçlerince
öldürüldükleri iddia edilen olaylar› incelemek üzere
Hükümetin genifl yetkilerle donanm›fl üst düzey bir komisyon
kurmas›n› önermektedir. ‹nsanlar›n devlet güçlerince
kaç›r›ld›ktan sonra kaybedildi¤i yönünde kan›tlar olan ve
hükümet güçlerince götürüldükten sonra ölü bulunan
insanlar›n durumlar› da bu komisyonca incelenmelidir.
Komisyon, kurbanlar›n ailelerinden özür dilemeye ve onlara
tazminat vermeye yetkili olmal›d›r.
113. Türkiye cezaevlerindeki durum vahimdir. Açl›k
grevcilerine ve Aral›k 2000'de gerçekleflen güvenlik
operasyonunda ölenlere yönelik bir kay›ts›zl›k vard›r.
Cezaevlerinde yeni ölümlerle sonuçlanacak yeni
çat›flmalar›n ç›kma olas›l›¤› göz ard› edilmez. Bu konunun
kuvvet kullanarak ya da insan hayat›n› önemsemeksizin
de¤il, adalet normlar›na uygun biçimde, acilen siyasal olarak
ele al›nmas› gerekmektedir. Cezaevlerinde baflka ölümlerin
olmamas› için Hükümet, siyasal görüflleri nedeniyle tutuklu
bulunanlar, özellikle de genç kad›n tutuklular için af
ç›kartmay› düflünebilir. Böyle bir ad›m iyi niyeti ortaya
koyacak ve daha ›l›ml› bir siyasi atmosferde diyalog
kurulmas›n› sa¤layacakt›r. 
114. Hükümet, gerilimleri azaltmak ve potansiyel fliddeti
ortadan kald›rmak için az›nl›k nüfusun ihtiyaçlar›n›
karfl›layacak politikalar gelifltirme konusuna öncelik
vermelidir.
115. A¤›r insan haklar› ihlalleri kurbanlar› ve bunlar›n
aileleri için Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi önemli bir
baflvuru alan›d›r. Ancak bu durum, insanlar›n nezdinde
ülkenin adalet düzenine güvenilirlik ve itibar kazand›rmak
üzere ülke içerisinde al›nmas› gereken acil önlemlerin önüne
geçmemelidir ve geçemez. Adalet sistemi, insanlar›n kolayca
ulaflabilece¤i flekilde ve adaleti sa¤lama yolundaki imkanlar›
artt›racak flekilde yeniden gözden geçirilmelidir. 
116. Özel Raportör, Hükümetin insan haklar› ihlalleri
ma¤durlar› ve aileleri için bir baflvuru mekanizmas› teflkil
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edecek ba¤›ms›z bir ulusal insan haklar› komisyonu
kurmas›n› fliddetle sal›k verir. Bu yap›, yar›-yarg›sal yetkilerle
donat›lmal›, hayat kayb›ndan Devletin sorumlu oldu¤u
durumlarda, hatta olaya dahil olan Devlet görevlilerinin
saptanamad›¤› hallerde bile, yarg›s›z, keyfi ve yerinde infaz
kurbanlar›n›n ailelerine tazminat verilmesine
hükmedebilmelidir. 

117. Kolluk görevlilerinin ve olaylarla ba¤lant›l› etkili
kiflilerin cezaland›r›lmazl›¤›na son verilmelidir. Kolluk
görevlilerince gerçeklefltirilen insan haklar› ihlallerinin
izlenmesi ve cezaland›r›lmas›na yönelik yarg› ve disiplin
mekanizmalar› güçlendirilmelidir.

118. Savc›lara, yarg›s›z infaz gerçeklefltirmekle suçlanan
kolluk güçlerinin yarg›lamalar› için k›s›tlamas›z yetkiler
verilmelidir. Savc›l›¤›n, polisleri soruflturmak üzere kendi
ba¤›ms›z birimi olmal›, bu birim Adalet Bakanl›¤›na ba¤l›
olmal›d›r.

119. Adli t›p uzmanlar›n›n ba¤›ms›zl›¤› güvence alt›na
al›nmal› ve korunmal›d›r. 

120. Türk Ceza Yasas›n›n kolluk görevlilerine karfl› as›ls›z
suçlamalara ceza öngören hükmü (Madde 139) kald›r›lmal›,
ya da en az›ndan, bu tür suçlamalar›n kötü niyetle
yap›ld›¤›n›n kan›tland›¤› durumlarla s›n›rl› tutulmal›d›r. Bu
hükümler, yurttafllar›n hukuka eriflimlerinin önünde makul
olmayan s›n›rlamalar teflkil etmektedir.

121. Özel Raportör Türk kolluk güçlerine tahsis edilen
kaynaklar› ve binalar› görmüfltür. Kanaati, kolluk güçlerinin
gözalt›na al›nan ve serbest b›rak›lan kifliler hakk›nda
savc›l›¤a günlük rapor sunma kapasitesine sahip oldu¤u
yönündedir. 

122. Kolluk güçleri insan haklar› normlar› hakk›nda
e¤itilmektedir. Ancak, yöneticilerin kolluk güçlerince
gerçeklefltirilen insan haklar› ihlallerinin tolere edilmeyece¤i
ya da örtülmeyece¤i yönünde aç›k bir mesaj vermemeleri
halinde bu programlar yetersiz kalacakt›r. 

123. Gözalt›nda gerçekleflen her ölüm soruflturulmal›,
sorumlu bulunanlar yarg›lanmal› ve cezaland›r›lmal›d›r.
Gözalt›nda ölen kiflilerin cesetleri yak›nlar›n›n ve e¤er
mümkünse bir hakimin huzurunda defnedilmelidir. Her
durumda otopsi yap›lmal›, otopsi raporu merhumun
yak›nlar›na ya da hakime verilmelidir. 

124. A¤›r insan haklar› ihlalleri nedeniyle yarg›lanan polis
memurlar›, cezaevi görevlileri, jandarma ya da askeri
personel derhal görevden al›nmal›d›r. Suçlu bulunmalar›
halinde gecikmeksizin ifllerine son verilmeli ve derhal
cezaland›r›lmal›d›rlar. 

125. Çok say›da yarg›s›z infaz›n atfedildi¤i köy koruculu¤u
sistemi gecikmeksizin da¤›t›lmal› ve korucular›n silahlar›
al›nmal›d›r. Tüm asayifl ve güvenlik görevleri, kesinlikle sivil
denetime tabi hükümet güçlerince sa¤lanmal›d›r. 

126. Uluslararas› topluluk, Türkiye'de özellikle kad›nlar›n,
çocuklar›n ve etnik az›nl›k mensuplar›n›n yaflam haklar›n›
korumaya çal›flan yerel hükümetd›fl› örgütleri desteklemeyi
sürdürmelidir. Yaflamlar› ciddi bir tehdit alt›nda bulunan
kad›nlar için s›¤›nma evleri sa¤lanmal›d›r. Ancak bu
kad›nlar› fliddetten korumaya yönelik tedbirleri al›rken temel
insan hak ve özgürlüklerini ask›ya almamak ya da
s›n›rland›rmamak son derece önemlidir. S›¤›nma evinde
kalma talebi ma¤dur kad›n›n kendisinden gelmeli, ona
dayat›lmamal›d›r. Özel s›¤›nma evleri, ma¤durlar›n›n ve bu
yap›lar›n güvenli¤i konusunda Hükümetten etkin yard›m
görmelidir. 

127. Ziyaret s›ras›nda hem ulusal düzeyde hem de vilayet
düzeyindeki Hükümet yetkilileri Özel Raportöre Türkiye'nin
tüm bölgelerinde durumun normale döndü¤ünü ve tamamen
Hükümetin kontrolü alt›nda oldu¤unu söylediler. Bu sözlerin
›fl›¤› alt›nda Özel Raportör, Hükümetin ola¤anüstü hal
uygulamas›n›n ülkenin tüm illerinde kald›r›lmas› düflüncesini
dikkate almas›n› fliddetle tavsiye etmektedir.
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Yüksek güvenlikli cezaevleri ve bu cezaevlerine toplumsal
denetimi sa¤lamada atfedilen rol, yaln›zca Türkiye aç›s›ndan
de¤il, ayn› zamanda küreselleflme politikalar›n›n
yag›nlaflmas› çerçevesinde uluslararas› düzlemin de
sorunudur. 80’li y›llardan bu yana geliflen, ve 90’l› y›llarda
da yay›lmaya bafllayan “ceza ve cezaevleri reformu”, suçun
ve cezan›n yayg›nlaflt›r›lmas›, genifl iflsiz ve yoksul kesimlerin
kriminalize edilmesi, daha fazla hapisane inflaas›
küreselleflme ile bafla bafl gitmektedir. Türkiye’nin yak›n
tarihine damgas›n› vuran yüksek güvenlikli F tipi cezaevleri
de bu uluslararas› sistemin bir parças›n› oluflturmaktad›r. 

F Tipi Cezaevlerinin Mimari Yap›s›

Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan verilen bilgilere gore bir F tipi
cezaevi biri idari olamk üzere befl bloktan oluflup, toplam
368 kifli kapasitelidir. Tutuklu ve hükümlülerin
bar›nd›r›ld›klar› birimler üç kiflilik ve tek kiflilik olarak
düzenlenmifltir. 

3 Kiflilik Birimler

Her F tipi cezaevinde 103 adet 3 kiflilik birimler
bulunmaktad›r. Bu birimler iki katl› olarak düzenlenmifl olup
toplam 50 m2lik bir alana sahiptir. Üst katta yataklar
bulunmakta olup, alt kat  tuvalet ve banyonun birlikte
kullan›labilece¤i bir mekana sahiptir. Havaland›rma 50
m2lik bir alan kapsamaktad›r ve havaland›rman›n duvarlar›
10 metre yüksekli¤indedir. 3 kiflilik birimlerde havaland›rma
kap›s›n›n kilidi içerde bulunmaktad›r. Yemekler, Birim
kap›s›n›n alt›ndan aç›lan bölümden verilmektedir. Üç adet
üçkiflilik birim ise bir koridora aç›lmaktad›r. 

Tek Kiflilik Birimler

tek katl› olan bu birimlerin toplam alan› 10m2dir. Hücrede
bir tuvalet bulunmaktad›r ve havaland›rmaya bakan bir
pencereye sahiptir. Üç kiflilik birimden farkl› olarak d›flar›dan
kilit sistemine sahip bir kap›yla 42-50 m2lik bir
havaland›rmaya aç›lmaktad›r. Ayn› havaland›rmaya üç adet
tek kiflilik birim aç›lmaktad›r. Cezaevinde ayr›ca özel olarak
düzenlenmifl tek kiflilik birimler de mevcuttur. Bu birimlerin
havaland›rmas› bulunmamaktad›r. Bu birimlerde kendisine
ya da baflkalar›na zarar verecek nitelikte psikolojik
rahats›zl›¤› doctor raporu ile saptanan tutuklu ve hkümlüler
konulacakt›r. 

Ortak Kullan›m Alanlar›

1 adet 240 m2 geniflli¤inde 125 kifli kapasiteli bir çok
maksatl› salon, 22 kifli kapasiteli 1100 m2 geniflli¤inde bir
futbol sahas› ve 50 kifli kapasiteli 10 m2 geniflli¤inde
kütüphane bulunmaktad›r. 

A, B ce C bloklar›nda en küçü¤ü 71 m2 en büyü¤ü 150 m2
toplam 8 ifllik bulunmaktad›r. Bu ifllikler en az 10 kifli en
fazla 30 kifli kapasitelidir. 

Yerleflim Plan›

Cezaevleri, her türlü yerleflim alan›ndan uzak, ulafl›m› zor ve
genifl araziler içerisinde kurulmufltur (50,000 m2). Cezaevi
koruma duvar›n›n d›fl›nda ve Jandarma hizmet binas›na

yak›n infla edilmifl tek katl› bekleme yeri 40-50 kifli
kapasitelidir. Bu bina ile cezaevi aras›nda irtibat bulunmay›p
ana nizamiye d›fl›nda girifl ba¤lant›s› kurulmam›flt›r. Aile
görüfl kabinlerinin say›s› ve yap›s› s›n›rl›d›r. 

Güvenlik Tedbirleri

Cezaevinde say›m, hastane, ziyaret, duruflma, tahliye, görüfl
vb. günlük hizmetlerin kay›t alt›na al›nmas› ve personelin
idari blok ile hükümlü ve tutuklu bloklar›na geçifllerinin
kontrol edilmesi amac›yla planlanan ve tüm sirkülasyonun
organize edildi¤i bir kontrol merkezi bulunmaktad›r. Bu
merkez iki katl› olup, içeride 41 monitör ile bir sunucu
bilgisayar yer almaktad›r. 

Cezaevinde, girifl-ç›k›fllar›n kontrolü ve izinsiz giriflleri
engellemek üzere elektronik güvenlik sistemi olan el
biometrisi ile binaya tüm girifl-ç›k›fllarda elektronik arama
amaçl› olarak kullan›lan duyarl› kap› ve X-Ray cihaz›
bulunmaktad›r. Aramalarda ayr›ca el detektörü de
kullan›lmaktad›r. 

D›i güvenli¤in jandarma taraf›ndan sa¤land›¤› cezaevlerinde
ihata duvar› üzerinde sekiz adet jandarma nöbetçi kulesi
bulunmaktad›r. Cezaevi binas› ile ihata duvar› aras›nda
uyar›c› sisteme sahip sensör teli mevcuttur. Ayr›ca çevre
›fl›kland›rmas› yap›lm›fl ve nöbetçi kulelerine dönerli
projektörler kurulmufltur. 

F Tipi Cezaevlerinin Yasal Dayana¤›

12 Nisan 1991 tarihinde yürülü¤e giren 3713 say›l› Terörle
Mücadele Yasa’s›n›n1 16. maddesi, F tipi cezaevlerinin infla
edilmesi ve kullan›m›n›n yasal dayana¤›n› oluflturmaktad›r.
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1 3713 say›l› Terörle Mücadele Yasas›nda terör suçu ve bu suçu
iflleyenler flöyle tan›mlanm›flt›r:
Madde1:  Terör; bask›, cebir ve fliddet, korkutma, y›ld›rma, sindirme
veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin
niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzenini
de¤ifltirmek, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlü¤ünü
bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varl›¤›n› tehlikeye
düflürmek, devlet otoritesini zaafa u¤ratmak veya y›kmak veya ele
geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve d›fl
güvenli¤ini, kamu düzenini veya genel sa¤l›¤› bozmak amac›yla bir
örgüte mensup kifli veya kifliler taraf›ndan giriflilecek her türlü
eylemlerdir.
Bu Kanunda yaz›l› olan örgüt, iki veya daha fazla kimsenin ayn› amaç
etraf›nda birleflmesiyle meydana gelmifl say›l›r.
Örgüt terimi, Türk Ceza Kanunu ile ceza hükümlerini içeren özel
kanunlarda geçen teflekkül, cemiyet, silahl› cemiyet, çete veya silahl›
çeteyi de kapsar. 
Madde 2 - Birinci maddede belirlenen amaçlara ulaflmak için
meydana getirilmifl örgütlerin mensubu olup da, bu amaçlar
do¤rultusunda di¤erleri ile beraber veya tek bafl›na suç iflleyen veya
amaçlanan suçu ifllemese dahi örgütlerin mensubu olan kifli terör
suçlusudur.
Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt ad›na suç iflleyenler de
terör suçlusu say›l›r ve örgüt mensuplar› gibi cezaland›r›l›rlar.
Madde 3 - Türk Ceza Kanununun 125, 131, 146, 147, 148, 149, 156,
168, 171 ve 172 nci maddelerinde yaz›l› suçlar, terör suçlar›d›r.



16 madde, terörle mücadele kanunun kapsam›na giren
suçlardan mahkum olanlar›n cezalar›n›n tek kiflilik ve üç
kiflilik oda sistemine göre infla edilen özel infaz kurumlar›nda
infaz edilece¤ini hükme ba¤lamaktad›r. 
Daha sonra 1999 y›l›nda yürürlü¤e giren “Çokar Amaçl› Suç
Örgütleri Hakk›ndaki 4422 Say›l› Kanun” kapsam›ndaki
suçlar nedeniyle tutuklanan ve hüküm alanlar için de
TMY’nin 16 maddesinin uygulanmas› hükme ba¤land›. 
1991 y›l›nda TMY’nin yürürlü¤e girmesinden 1999 y›l›nda
Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lan aç›klamaya kadar
kamuoyu yap›lan çal›flmalardan haberdar edilmedi.
Bakanlar Kurulu’nun 3 fiubat 1999 tarihli toplant›s›nda,
Adalet Bakanl›¤›’n›n “F Tipi Cezaevi Yap›lmas›na ‹liflkin
Projesi” benimsendi. Devlet Bakan› ve Hükümet Sözcüsü
fiükrü Sina Gürel, toplant›n›n ard›ndan yapt›¤› aç›klamada,
projeye göre ko¤ufl sisteminin terk edilerek 2-3 mahkumun
birlikte kalaca¤› hücre tipi cezaevi sistemine geçilece¤ini
bildirdi. Bakan Gürel, proje kapsam›nda 12 cezaevi
yap›m›n›n hedeflendi¤ini, ilk aflamada ise alt›s›n›n yap›m›na
bafllamak için gerekli ödene¤in haz›r oldu¤unu kaydetti.
Adalet Bakanl›¤›, F tipi cezaevi haz›rl›klar›na Nisan ay›nda
h›z verdi. 23 Nisan 1999 tarihinde Ankara, Bolu, Kocaeli,
Tekirda¤, ‹zmir ve Edirne F tipi cezaevlerinin ihalesi
sonuçland›. Kartal’da daha önceki y›llarda inflaat›na bafllanan
So¤anl›k Cezaevi,2 “hücre tipi” cezaevi olarak faaliyete
geçti. ‹stanbul ve Marmara Bölgesi’nde çeflitli cezaevlerinde
bulanan siyasi tutuklular, bu dönemde So¤anl›k Cezaevi’ ne
gönderilmeye bafllad›. 
1999 y›l›nda inflaat› sürdürülen F tipi cezaevleri ilk kez 2000
y›l›n›n yaz aylar›nda meslek odalar›na ve insan haklar›
kurulufllar›n›n bilgisine aç›ld›. 
16 Haziran 2000 tarihinde ‹stanbul Barosu ‹nsan haklar›
Merkezi Cezaevi Çal›flma Grubu ile birlikte ‹stanbul Tabip
Odas› ‹nsan haklar› Komisyonu Kocaeli 1 Nolu F Tipi
Cezaevini incelediler. Bu ziyaret üzerine TTB taraf›ndan
haz›rlanan raporda,  F tipi cezaevi projesinde insan
unsurunun gözard› edilerek konunun sadece güvenlik sorunu
olarak alg›land›¤› ve cezaevi binas›ndan bafllayarak tam bir
izolasyon hedeflendi¤i saptamas› yap›ld›. Özellikle tek kiflilik
izolasyon biriminde tutulacak kiflilerin kalacaklar› mekan›n
bir baflkas›yla iletiflimi bütünüyle engelleyecek bir tasar›ma
sahip oldu¤u belirtilen Raporda, ayr›ca sa¤l›k aç›s›ndan da
yetersizliklerin (hijyen koflullar, ayd›nlatma, ›s›nma)
oldu¤una iliflkin görüfller yer ald›. 
28 Temmuz 2000 tarihinde yap›m› tamamlanm›fl üç F Tipi
cezaevinden biri olan Sincan Adalet Bakanl›¤›n›n izniyle
‹HD, T‹HV, T‹YAD ve Mazlum Der temsilcileri taraf›ndan
incelendi. ‹nceleme sonucunda haz›rlanan rapor, 29
Temmuz günü aç›kland›. Raporda, tek kiflilik üç ayr› hücrede
kalanlar›n birlikte havaland›rmaya ç›kabilecekleri
aç›klamas›n›n do¤ru olmad›¤› ifade edildi. Hücre kap›lar›n›n
d›fl›nda birer sürgü oldu¤unu ve havaland›rmaya ç›k›fl›n
tümüyle cezaevi yönetiminin kontrolünde bulundu¤u
belirtilen raporda ayr›ca mahkumlar›n nas›l yönetilece¤i,
hangi haklara sahip olduklar›na iliflkin hukuksal bir
düzenlemenin olmad›¤›na iflaret edildi. 
Açl›k Grevleri
Yetkililerce “daha iyi yaflam koflullar›” olarak dillendirilen
‘tecrite dayal› F tipi cezaevlerine karfl› 865 tutuklu ve
hükümlü 26 Ekim 2000 tarihinde Türkiye genelinde 18
cezaevinde açl›k grevlerini bafllattt›lar. 19 Kas›m 2000
tarihinde ölüm orucuna çevrilen eylemde tutuklu ve
hükümlülerin talepleri flunlard›:
● F tipi cezaevlerinin kapat›lmas›
● 3713 Say›l› terörle Mücadele Yasas›’n›n kald›r›lmas›
● Cezaevlerinin sivil toplum örgütlerinden oluflan bir heyet
taraf›ndan dentelenmesi
● Diyarbak›r, Ümraniye, Buca, Ulucanlar ve Burdur

cezaevlerinde yaflanan katliamlerin gerçeklefltirilmesinde
sorumlu olanlar›n yarg›lanmas›
● Sa¤l›k sorunlar› nedeniyle cezaevlerinde kalmas› mümkün
olmayan tutuklu ve hükümlülerin serbest b›rak›lmas›
● DGM’lerin kald›r›lmas›
Eylemcilerin isteklerine karfl›l›k Adalet Bakanl›¤›’nca 24
Kas›m günü yap›lan yaz›l› aç›klamada flöyle denildi: “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.”
Açl›k grevi ve ölüm oruçlar›, 30 Kas›m günü yap›lan
Bakanlar Kurulu toplant›s›nda ele al›nd›. Devlet Bakan› ve
Hükümet Sözcüsü Tunca Toskay, toplant›dan sonra yapt›¤›
aç›klamada, “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 da belirten Tunca Toskay, bir
gazetecinin “Yetkililerin gere¤ini yerine getirmesinden neyi
kastediyorsunuz? Bu doktor müdahalesi mi?” sorusu üzerine
de “Sa¤l›k Bakanl›¤›’m›z, doktor müdahalesi konusunda
gerekli tedbirleri alacakt›r. Ancak, devletin yetkilileri,
kanunlara ayk›r› olarak devam eden eylemleri sona erdirme
görevi ile karfl› karfl›yad›rlar. Onu da yerine getireceklerdir,
bu iyi niyetlere ra¤men gereken sonuç al›nmazsa” dedi.
Toskay, “Bu bir müdahaleyi de içeriyor mu?” sorusuna da,
“Tabii ki” karfl›l›¤›n› verdi.
Bu arada tutuklu yak›nlar› da 1997’den bu yana sessizce
sürdürürlen F tipi cezaevleri uygulamas›n› sürekli gündemde
tutmak amac›yla Haziran ay›ndan itibaren her hafta ›srarla
Galatasaray Lisesi önünde eylem yapt›lar. Bu dönemde
oluflturulan Hücre Karfl›t› Platform’un ald›¤› kararlar uyar›nca
kitlesel mitingler, destek açl›k grevleri yap›ld›. 
Eylemler devam ederken çeflitli sivil toplum örgütlerinin,
sendikalar›n, siyasi partilerin ve giriflimlerin F tipi
cezaevlerinin ertelenmesine iliflkin ça¤r›lar› oldu. Bu arada
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2 Human Rights Watch(HRW) taraf›ndan Türk hükümetine Temmuz
ay› içinde gönderilen Kartal So¤anl›k F Tipi Cezaevi ile ilgili raporda,
cezaevindeki tutuklular›n a¤›r tecrit koflullar›nda oldu¤u belirtildi.
Raporda özetle flu görüfllere yer verildi:
“‹stanbul’un Kartal So¤anl›k semtinde bulunan F tipi cezaevinde
tutulan siyasi mahkumlar üzerinde, küçük gruplar halinde tecrit
uygulamas›na bafllam›flt›r. 500 kiflilik kapasitesi olan sözkonusu
cezaevinde 190 mahkumun tutulmakta oldu¤una ve bunlardan
baz›lar›n›n a¤›r derecede tecrit koflullar› alt›nda bulunduklar›na
inan›lmaktad›r.
Avrupa ‹flkenceyi Önleme komitesi’nin Kartal So¤anl›k Cezaevinde
yapt›¤› incelemelerin raporunun yay›nlanmas›na Türk Hükümeti
taraf›ndan izin verilmedi.



Oral Çal›fllar, Adalet A¤ao¤lu, Yaflar Kemal, Orhan Pamuk,
Ercan Karakafl ve Zülfü Livaneli’nin de aralar›nda bulundu¤u
baz› yazar ve politikac›lar eylemcilerle Adalet Bakanl›¤›
aras›nda arabuluculuk yapmaya haz›r olduklar›n› aç›klad›lar.
Meclis ‹nsan Haklar› Komisyonu da ölüm oruçlar›
gündemiyle yapt›¤› toplant›da, ölüm oruçlar›n›n yap›ld›¤›
baz› cezaevlerini ziyaret etme karar› ald›.

“F Tipi Cezaevlerine Karfl› Ayd›n ve Sanatç› Giriflimi” üyesi
bir grup sanatç› ve ayd›n da 4 Aral›k günü Ankara’ya
geldiler. Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk ile görüflen Suavi,
Edip Akbayram, Mümtaz Sevinç, Hadi Çaman, fiükrü Erbafl,
Derya Alabora ve Bilgesu Erenus’un da aralar›nda bulundu¤u
grup ad›na bir aç›klama yapan sanatç› Suavi, Adalet Bakan›
Hikmet Sami Türk’ün, Terörle Mücadele Yasas›’n›n 16.
maddesinde yap›lacak olas› de¤ifliklik d›fl›nda somut bir
öneri sunmad›¤›n›, bu maddenin de¤ifltirilmesi ile F Tipi
cezaevleri uygulamas›n›n 6 aydan önce gerçekleflmeyece¤i
yönünde aç›klama yapt›¤›n› söyledi.

Ölüm oruçlar› 7 Aral›k günü TBMM Genel Kurulu’nda
görüflüldü. Türk, F tipi cezaevlerini savundu¤u
konuflmas›nda, eylemcilerin sa¤l›k durumlar›n›n son derece
kritik bir noktaya geldi¤ini belirterek, sivil toplum
örgütlerinin eylemin sona erdirilmesi için çaba harcad›¤›n›,
ancak bir sonuç elde edilemedi¤ini söyledi. F tipi cezaevleri
için gerekli yasal altyap›n›n oluflturulmas› amac›yla
haz›rlanan 3 ayr› yasa tasar›s›na de¤inen Türk, bu tasar›larla,
ortak yaflam alanlar›n›n kullan›lmas›na olanak sa¤lanaca¤›n›,
ayr›ca F tipi cezaevlerindeki her türlü uygulama ve ifllemlerin
yarg› denetimine al›naca¤›n›, cezaevi yönetiminin
saydamlaflt›r›lmas› için “Cezaevi ‹zleme Komiteleri”nin
kurulaca¤›n› söyledi. Türk sözlerine flöyle devam etti:
“Ancak, bu 3 kanun tasar›s› yürürlü¤e girmeden, F tipi
cezaevleri aç›lmayacak. Bu durumda, F tipi cezaevlerinin en
az 6 ay sonra hizmete aç›laca¤› anlafl›lmaktad›r. Bu süre
içinde kamuoyundaki duyarl›l›klar›, F tipine yönelik
elefltirileri ile meslek kurulufllar›n›n yap›c› önerilerini

de¤erlendirmeye haz›r›z. Ayr›ca geçmiflte oldu¤u gibi, bu y›l
içinde de Türkiye’ye her geliflinde cezaevlerini ziyaret eden
Avrupa ‹flkencenin Önlenmesi Komitesi, F tipinde inceleme
yapmalar› için Türkiye’ye davet edildi. Amac›m›z, F tipi
cezaevlerini her yönden insan haklar›na en uygun duruma
getirdikten sonra hizmete açmakt›r”

F-Tipi Cezaevlerine yönelik olarak artan ve kamuoyu deste¤i
bulan toplumsal muhalefet karfl›s›nda Adalet Bakan› Hikmet
Sami Türk 9 Aral›k günü F tipi cezaevlerinin ertelendi¤ini
aç›klad›.  F tipinin mimarisi dahil her yönden inceleme
konusu yap›laca¤›n› kaydeden Türk, “Böylece toplumsal
mutabakata ulaflmak istiyoruz. Bu de¤erlendirme yaln›zca
Bakanl›kça de¤il, Türk Tabipleri Birli¤i, Türkiye Barolar
Birli¤i, Türk Mimar ve Mühendis Odalar› Birli¤i’nin kat›l›m›
ile yap›lacakt›r. Kimsenin kayg› duymayaca¤› bir ortam
istiyoruz” dedi. 

Türk, eylemcilerin “Terörle Mücadele Yasas›’n›n tüm
sonuçlar›yla kald›r›lmas› iste¤ine” karfl›l›k cezaevi koflullar›n›
a¤›rlaflt›ran ve tecrit öngören yasan›n 16. maddesinin
de¤ifltirilece¤ini söyledi. Türk, infaz hâkimli¤i ve izleme
kurullar› kanun tasar›lar›n›n da yasalaflt›r›laca¤›n› belirtti.
Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan, eylemcilerin üçlü protokolün
iptali, DGM’lerin kapat›lmas›, cezaevi sald›r›lar›nda
sorumlular›n ve iflkence yapan güvenlik görevlilerinin
yarg›lanmas› gibi taleplerine somut bir yan›t verilmedi. 

9 Aral›k günü Adalet Bakan›n›n F tipi cezaevlerinin
toplumsal bir mutabakata var›lmadan aç›lmayaca¤› ve
TMMOB, Türk Tabipleri Birli¤i ve Türkiye Barolar Birli¤i’nin
görüfllerinin al›naca¤› aç›klamas›n›n ard›ndan, söz konusu
sivil toplum örgütleri devreye girdi. 13 Aral›k akflam› TBMM
‹nsan Haklar› Komisyonu üyelerinden Mehmet Bekaro¤lu,
TMMOB Baflkan› Kaya Güvenç, TTB 2. Baflkan› Metin
Bakkalc›, ‹stanbul Barosu Baflkan› Yücel Sayman,
Bayrampafla Cezaevi’nde eylemcilerle görüfltüler. Ancak
nedeni belirtilmeden 14 Aral›k günü gece yar›s› görüflmeler
Adalet bakanl›¤› taraf›ndan sona erdirildi. 

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2001 Ekler

420 Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›

Bas›n Duyurusu

fiu anda baz› cezaevlerinde sürmekte olan açl›k grevleri 37. Gününe ulaflm›flt›r. Açl›k grevlerinin yap›lma nedeni F Tipi cezaevleridir. Biz
afla¤›da imzas› bulunanlar, 27 Kas›m 2000 tarihinde Sincan’daki F Tipi cezaevine yapt›¤›m›z inceleme ziyareti ard›ndan görüfllerimizi ve
uyar›lar›m›z› bir kez daha yetkililere ve kamuoyuna duyurmak istiyoruz.

1. Tehlike s›n›r›na yaklaflan açl›k grevlerinin sona erdirilmesi için bir an önce F Tipi cezaevleri konusunda ad›m at›lmas› gereklidir. 

2.‹ lk ad›m Terörle Mücadele Yasas›’n›n 16. Maddesinin kald›r›lmas›d›r. Yürürlükte bulunan TMY’nin 16. Maddesi “terör suçlusu” ad› alt›nda
siyasi mahkumlar› ve henüz hüküm giymemifl tutuklular› ay›rt etmeden hücreye koymay› emrediyor. Tüm bu hükümler evrensel hukuka
ayk›r›d›r. 

3. Kamuoyu anlams›z bir tart›flmayla yanl›fl yönlendiriliyor. Cezaevlerinde yaflanacak yerlerin lüks olup olmamas›ndan daha önemlisi, sosyal ve
insani iliflkilerin sürmesine imkan verip vermemesidir. Bir insan›n en lüks yerde bile izole edilmesi kabul edilemez. 

4. F Tipi cezaevleri mimari yap›s›yla mahkum ve tutuklular›n ortak yaflama alanlar›n› ortadan kald›rd›¤› gibi, hücrelerde yaln›zl›¤a mahkum
edecek koflullarda mahkumlar›n insanca yaflama imkan›n› ortadan kald›r›yor. Bu uygulamalar da evrensel hukuka ayk›r›d›r. 

5. ‹zolasyonun yarataca¤› psikolojik ve bedensel y›k›m›n yan› s›ra, bu cezaevlerine konacaklar›n tretman ad› alt›nda e¤itilmek istenmeleri,
mahkum ve tutuklular›n kifliliksizlefltirilmesine ve ruhi sorunlara yol açacakt›r. 

6. Bugüne kadar Diyarbak›r, Ümraniye, Ulucanlar, Burdur gibi çeflitli cezaevlerinde devletin korumas› alt›nda bulunmas› gereken çok say›da
siyasi mahkum ve tutuklu öldürüldü. fiimdiye kadar sald›r›lar› önleyecek ve suçlular› mahkum edecek yönde bir önlem de al›nmad›. ‹nsanlar›
sosyal iliflkilerden koparan ve yaln›zlaflt›ran, hiçbir uygar ülkede uygulamas› olmayan F Tipi cezaevleri bu uygulamalar ortam›nda kesinlikle
güvenli say›lamayacak bir yap›dad›r. 

7. Cezaevleri, infaz sistemi ve hukuk sistemi ile bütünlük içinde ele al›nmal›, insan haklar›na ve evrensel hukuk ilkelerine uygun de¤ifliklikler
vakit geçirilmeden yap›lmal›d›r. 

8. Cezaevleri denetiminde ilgili meslek kurulufllar› ve insan haklar› örgütlerinin de yer alaca¤› yasal düzenlemeler yap›lmal›d›r. Bu amaçla ilgili
bakanl›klar›n, TTB, TBB, TMMOB ve insan haklar› kurulufllar›n›n kat›l›m›yla bir çal›flma grubu oluflturulmal›d›r. 

‹nsan›n ruh ve beden sa¤l›¤› üzerinde yarataca¤› olumsuz etkiler; yol açaca¤› sosyo-kültürel olumsuzluklar; dayand›¤› yasal düzenlemelerin
evrensel hukuka ayk›r›l›¤›; insan haklar›na ayk›r› bir uygulama olmas› nedeniyle F Tipi cezaevleri kabul edilemez.

Adalet Bakan›’n› ve hükümeti acilen ad›m atmaya ça¤›r›yoruz. Yasalarda gerekli de¤ifliklikler yap›lmal›, hukuki güvenceler sa¤lanmal›,
cezaevleri tutuklu ve hükümlülerin yaflamlar›n› insanca sürdürebilecekleri bir mekana dönüfltürülmelidir. Geçen her gün açl›k grevlerinde
bulunan mahkum ve tutuklular›n sa¤l›klar›n› ve yaflamlar›n› biraz daha tehlikeye atmaktad›r.

Partiler: ÖDP, EMEP, DBP; Meslek Örgütleri: TMMOB, TEB; Sendikalar: KESK, D‹SK; Demokratik Örgütler: ‹HD, T‹HV, Mazlumder,
Halkevleri, PSAK Vakf›, ÇHD



Görüflmeler kesilmeden bir gün önce Radyo ve Televizyon
Üst Kurulu (RTÜK) 13 Aral›k 2000 tarihinde F Tipi
cezaevlerini protesto eylemlerine iliflkin haberler konusunda
yay›n kurulufllar›n› uyard›. 

RTÜK’ün yapt›¤› uyar›n›n ard›ndan ölüm oruçlar› ve F tipi
cezaevleri ile ilgili olarak yaz›l› ve görsel medyada haberler
giderek daha azald›. RTÜK uyar›s›n›n ard›ndan istanbul
DGM Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n talebi üzerine 14 Aral›k
2000 tarihinde . ‹stanbul 4 No.lu DGM bir karar alarak ölüm
oruçlar› ve F tipi cezaevleri ile ilgili bir yay›n yasa¤› karar›
ald›. 

Yasa¤›n ard›ndan yaz›l› ve görsel bas›nda da yo¤un bir
kampanya bafllad›. Bas›n, bir yandan eylemcilerin kal›c›
sakatl›klara karfl› hekimler taraf›ndan önerilen B vitaminini
ald›klar› için ölüm orucu yap›lmad›¤›na yönelik iddialara yer
verilirken, bir yandan da eylemcilerin zorla beslenmesini
dayatmaya yönelik yay›nlar yap›ld›.

Emniyet Genel Müdürlü¤ü fakslarla “'yay›n yasa¤›n›'”
Türkiye'deki tüm yerel, bölgesel bas›n-yay›n organlar›na da
tebli¤ etti. Sansür ‹stanbul'dan ç›k›p Türkiye'ye yay›ld›.
Çorum'da yay›mlanan 5 gazete hakk›nda, F tipi cezaevleri ve
ölüm oruçlar›yla ilgili haberlerden dolay› Çorum 1. Sulh
Ceza Mahkemesi, ‹stanbul 4 No'lu DGM'nin ''yay›n
yasa¤›na'' dayanarak ''toplatma'' karar› verdi.

Rize Milletvekili Mehmet Bekaro¤lu, 16 Aral›k günü
Ankara’da Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk ile görüfltü.
Bekaro¤lu daha sonra yapt›¤› aç›klamada, eylemin sona
erdirilmesi için yo¤un çaba harcad›klar›n› belirterek, “Ancak,
istedi¤imiz sonucu elde edemedik. Gözlerimizin önünde
ölümü seyretmeyi vicdanen kabul edemezdik. Görüflmeleri
b›rakt›k” dedi. Bekaro¤lu görüflmelerin her iki taraf›n da
talebiyle tekrar bafllayabilece¤ini ifade ederek, “Bakanl›k ayr›
bir dünya, tutuklu ve hükümlüler ayr› bir dünya. Bizler ayr›

bir dünyaday›z. Amac›m›z ölümlerin olmamas›.
Cezaevindekiler F tipinin ana unsurlar›n›n tamamen ortadan
kald›r›lmas›n› istiyor. Bakanl›k iki hücre aras›ndaki duvarlar›
y›k›p alt›flar kiflilik ko¤ufllar yapmay› tasarl›yor.
Havaland›rma s›ras›nda ise ko¤ufllar aras› görüflmeye de
olanak sa¤l›yor. Tutuklu ve hükümlüler ise tamamen tecritten
vazgeçilmesini istiyor. Ancak bakanl›k bu isteklere s›cak
yaklaflm›yor” dedi. 
Bu arada Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk ölüm oruçlar›yla
ilgili 16 Aral›k günü yapt›¤› bas›n toplant›s›nda, eylemcilerin
18 kiflilik odalar istedi¤ini ve bunun kabul edilemez
oldu¤unu belirterek, “Bu aflamada bir rakam telaffuz etmek
cezaevi reform çal›flmalar›n› tehlikeye düflürür” dedi. 
Ölüm oruçlar›nda kilitlenen görüflmelerin tekrar bafllamas›
için ‹HD Genel Baflkan› Hüsnü Öndül, TH‹V Genel Baflkan›
Yavuz Önen, ÇHD Genel Baflkan› Ali Ersin Gür, ÇGD Genel
Baflkan› ‹smet Demirdö¤en, Mazlum-Der Genel Baflkan›
Y›lmaz Ensario¤lu, KESK MYK üyesi Hasan Hay›r, D‹SK
Ankara Bölge Temsilcisi Enver Öktem, Halkevleri Genel
Baflkan› R›za Il›man, G›da-‹fl Genel Baflkan› Mehmet
Sümbül’ün aralar›nda bulundu¤u heyet 17 Aral›k günü
Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk ile görüflerek, ölüm
oruçlar›n›n sona erdirilmesi için kesilen görüflmelerin
yeniden bafllat›lmas›n› istedi. Türk’ün görüflmede 9 Aral›k
günü yapt›¤› aç›klamay› teyid etti¤i aç›kland›.
19 Aral›k 2000 - Hayata Dönüfl Operasyonu
Giriflimlerin t›kanmas›n›n ard›ndan ise ölüm oruçlar›n›n 61.
gününde 19 Aral›k 2000 Sal› günü sabah saat 04:30
s›ralar›nda hükümet taraf›ndan “Hayata Dönüfl Operasyonu”
olarak adland›r›lan ve 30’u tutuklu ve hükümlü, ikisi asker
olmak üzere toplam 32 kiflinin ölümüyle sonuçlanan
müdahale gerçeklefltirildi. Adalet Bakanl›¤›’ndan yap›lan ilk
aç›klamada ölümlerin önemli bir bölümünün kendini yakma
sonucu gerçekleflti¤i bildirildi.
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RTÜK’ün 13 Aral›k 200 Tarihli Uyar›s›:
“Terör Örgütleri taraf›ndan son günlerde. F Tipi Cezaevlerini protosto amac›yla militanlar›n› azmettirmek suretiyle ceza evlerinde uygulamaya
konulan “ölüm orucu” nedeniyle, terör örgütlerinin bu eylemlerinin baz› görsel ve iflitsel yay›n organlar›nda genifl bir biçimde ve Devleti “zaaf
içinde” gösterecek bir kurguyla yer ald›¤› gözlenmektedir. 
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 yaratmak 
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 benzeri 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 öncelikle bir önem tafl›maktad›r”

‹stanbul DGM Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› 14.12.2000 günlü ve 2000/2511 say›l› yaz›s›:
“ 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 3713 say›l› kanunun 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 verilmesi” ni
‹stanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinden talep etmifltir.
‹stanbul 4 Nolu 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 5680 say›l› kanunun 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.



Cezaevlerine operasyonlar›n hemen ard›ndan F tipi
cezaevlerine sevkler bafllad›. Adalet Bakan› Hikmet Sami
Türk’ün “sivil toplum örgütleriyle yap›lacak mutabakat
uyar›nca mimari proje dahil yeni düzenlemeler yap›lmadan
F tipi cezaevlerinin hizmete aç›lmayaca¤›” sözünü vermesine
karfl›n müdahale edilen cezaevindeki birçok mahkum
Sincan, Kocaeli ve Edirne F tipi cezaevlerine nakledildi¤i
ö¤renildi. Daha önce Türk taraf›ndan ertelendi¤ine yönelik
aç›klamalar yap›lan F tipi cezaevlerine ilk nakil haberini
Adalet Bakan› yerine ‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan verdi.
Tantan, 19 Aral›k günü sabah saatlerinde “Bart›n Özel Tip
Cezaevi’ndeki 24 mahkûm Sincan’a sevk edilmektedir”
aç›klamas›n› yapt›. Adalet Bakan› Türk ise bu geliflmeyi
ö¤len saatlerinde “Sincan F Tipi Cezaevi’ne sevkler
bafllam›flt›r” sözleriyle do¤rulad›. 
Operasyonda 18 cezaevindeki ölüm orucunda bulunan 137,
açl›k grevindeki 434 tutuklu ve hükümlü hastaneye
kald›r›ld›. 
Cezaevlerinde yaflanan katliam, siyasi parti ve kitle örgütleri
taraf›ndan yap›lan aç›klamalarla protesto edildi. Yap›lan
aç›klamalardan baz›lar› flöyle:
HADEP Genel Baflkan Vekili Ahmet Türk: Toplum
huzursuzluk ve endifle içindedir, hükümeti k›n›yoruz.
Sorumlular› sa¤duyulu olmaya, yaflamlar›n› korumakla
yükümlü oldu¤u tutuklu ve hükümlülere karfl› hukuka ve
insan haklar›na uygun biçimde davranmaya ve bu
müdahaleyi durdurmaya ça¤›r›yoruz. 
ÖDP Genel Baflkan› Ufuk Uras: Bu kadar insan›n ölümüne
ve yaralanmas›na yol açan operasyonu hiçbir gerekçe hakl›
ç›karamaz. Yeniden arabuluculuk görüflmelerinin bafllamas›
için ciddi bir toplumsal bas›nc›n oldu¤u dönemde,
hükümetin kanl› bir operasyonu seçmesi son derece vahim
bir tutumdur. 
EMEP Genel Baflkan› Levent Tüzel: Devlet, cezaevlerine
yap›lan müdahalelerin yan›s›ra evlere yapt›¤› bask›nlar,
sokaktaki gözalt›lar ve parti bask›nlar› ile tüm toplumu
terörize etmektedir. Ölüm orucunda ›srar edenlerin devlete
neden güvenmedikleri bu operasyonla görülmüfltür.
Operasyonlar durdurulmal›d›r. 
D‹SK Genel Sekreteri Murat Tokmak: Müdahalenin amac›
‘insan yaflam›n› kurtarmak’ olarak aç›kland›. Ancak yap›lan
operasyonun biçimi ve al›nan ilk bilgiler, böylesi bir amaçla
uyumlu olmayan, tam aksine sonuçlar do¤uracak niteliktedir.

Hükümetin cezaevi politikas›n› mutlaka de¤ifltirmesi ve
hücre uygulamas›ndan vazgeçip, insanca yaflama
olanaklar›n› sa¤lamas› gerekmektedir. 
Avrupa ‹flkenceyi ‹zleme Komitesi, hükümetten bilgi
isteyerek gerekti¤i takdirde Türkiye'ye bir ziyaret
yap›labilece¤ini bildirdi. Avrupa Birli¤i (AB) Komisyonu
sözcülerinden Jean Christophe Florida, sald›r›lar nedeniyle
endifleli olduklar›n› belirterek, “Komisyon, taraflar›, bu
soruna bar›flç›l bir çözüme ulaflmak için fliddete son vermeye
ça¤›rmaktad›r” dedi. 
AKPM Baflkan› Lord Russell-Johnston da, yapt›¤› aç›klamada,
“Cezaevlerine müdahalede meydana gelen can
kay›plar›ndan endifle ve üzüntü duydu¤unu” belirtti ve
“sorunda ›l›ml› yol izlenmesi” ça¤r›s›nda bulundu. Russel,
“Avrupa Konseyi standartlar›na uyulmas›n›n da önemli
oldu¤unu” söyledi. 
Uluslararas› Af Örgütü, 19 Aral›k günü hükümete bir mektup
göndererek, “acil bir önlem olarak, güvenlik görevlilerinin
afl›r› güç kullan›m›na baflvurmamalar›, mahkumlara iflkence
ya da kötü muamele yapmamalar›n›n sa¤lanmas›n›;
operasyon s›ras›nda ölüm ya da yaralanmayla sonuçlanan
her olay için tam, ba¤›ms›z ve yans›z bir soruflturma
bafllat›lmas›n› ve sonuçlar›n kamuoyuna aç›klanmas›n›;
sorumlu oldu¤u iddia edilen kiflilerin soruflturma sonuna
kadar görevden al›nmas›n›; kurbanlar›n avukatlar›n›n
otopsilere kat›lmas›na ve cezaevindeki ya da hastanelerdeki
müvekkilleriyle görüflmesine izin verilmesini ve
yaralananlar›n ba¤›ms›z t›bbi bak›m ve gözetim alt›nda
tutulmas›n›n sa¤lanmas›n›” istedi.
Bir yandan katliam duyulan tepkiler ço¤al›rken devlet
yetkililerince de çeflitli aç›klmalar yap›ld›. 
Baflbakan Bülent Ecevit, katliam› “Bu mücadele teröristleri
kendi terörizmlerinden koruma ve kurtarma biçimidir” diye
yorumlad›. Ecevit, operasyon nedeniyle yapt›¤› aç›klamada,
ölüm oruçlar›na müdahaleye gerek kalmamas› için
“haftalard›r büyük sab›r gösterdiklerini” söyledi. Ecevit,
hükümetin yan› s›ra sivil toplum örgütleri, gazeteci, yazar,
savc› ve doktorlar›n “teröristleri normal yola döndürmek için
u¤raflt›¤›n›” ama sonuç al›namad›¤›n› iddia etti ve güvenlik
güçlerinin can kayb› olmamas› için elinden geleni yapt›¤›n›
ileri sürdü. Ecevit, “K›r›p dökmeden olabildi¤ince bar›flç›
yollardan sorun çözülmeye çal›fl›l›yor.” dedi. Ecevit,
hükümetin F tipi cezaevlerinin ertelenmesiyle ilgili karar›n›n
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KAMUOYUNA DUYURU
Adalet Bakan› 9 Aral›k tarihindeki bas›n toplant›s›nda F tipi Cezaevlerine nakilleri erteledi¤ini, toplumsal mutabakat sa¤lanmadan bu
cezaevleriyle ilgili uygulamaya bafllamayaca¤›n› aç›klam›fl ve daha sonra bu aç›klamas›n› de¤iflik konuflmalar›nda yinelemifltir.
Bakan›n bu aç›klamas› ve iste¤i do¤rultusunda F tipi cezaevlerinin yeniden de¤erlendirilmesinde toplumsal mutabakat› gerçeklefltirmeye yönelik
çal›flmalar›n kat›l›mc›s› ve takipçisi olarak bizler Bayrampafla Cezaevi’nde ve Bakanl›k nezdinde ölüm oruçlar›n›n sona erdirilmesini
sa¤layabilmek amac›yla çal›flmalar yürüttük. 
Çal›flmalar›n henüz baflar›ya ulaflmad›¤› ama tükenmedi¤i bir noktada, yani birimlerde kaç kifli kalaca¤› konusundaki kilitlenmenin ortaya
ç›kmas› ve ard›ndan Adalet Bakan›n›n görüflmelerin sürdürülmesine gerek kalmad›¤›n› bildirmesi üzerine, baflka giriflimlere de f›rsat tan›mak
için o aflamada görüflmeleri sona erdirdik. 
Görüflmelerin sürmesi halinde bir çözüme ulafl›labilece¤i umudunu hiçbir zaman kaybetmeyen “toplumsal mutabakat” grubu temaslar›na
devam etmifl, bu arada Adalet Bakanl›¤›yla da görüflmelerini sürdürmüfltür. Bu giriflimler sonucunda, grubumuzdan bir temsilcinin 17 Aral›k
Pazar günü Bayrampafla’da tekrar görüflme yapmas› sa¤lanm›flt›r. Bu görüflmelerde sonunda, tutuklu ve hükümlüler mutabakat grubuyla
görüflmelere devam etmek istediklerini bildirmifller ve bu talep Bakanl›¤a iletilmifltir. 
Öte yandan, kitle örgütleri ve partiler yapt›klar› aç›klamalarla görüflmelerin koflulsuz olarak yeniden bafllat›lmas›n› istemifllerdir. Bu talepleri de
göz önüne alan grubumuz cezaevinde temaslar›na yeniden bafllamak için giriflimlerini artt›rm›fl, ancak bu istek Adalet Bakan›nca kabul
edilmemifltir. En son, 18 Aral›k Pazartesi günü, çal›flmalar›n devam›n› sa¤lamak amac›yla Bakanla yap›lan giriflimlerden de bir sonuç
al›namad›¤› gibi, Baflbakandan istenen görüflme taleplerine de olumlu yan›t al›namam›flt›r.
Bugün sabah bafllat›lan operasyon ve hemen ard›ndan kimi cezaevinden tutuklu ve hükümlülerin F-Tipi cezaevlerine nakledilmeleri, Adalet
Bakan›n›n bafltan itibaren flu ana kadar vermifl oldu¤u taahhütlerindeki içtenli¤i konusunda ciddi kuflkular oluflturmaktad›r. 
‹nanc›m›z odur ki, siyasi iktidar, bu sorunu bugünkü operasyonu yapmadan çözebilirdi. 
Kamuoyuna duyururuz.
19 Aral›k 2000
Mehmet BEKARO⁄LU, TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu Üyesi 
Kaya GÜVENÇ, Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Baflkan› 
Metin BAKKALCI, Türk Tabipleri Birli¤i ‹kinci Baflkan› 
Yücel SAYMAN, ‹stanbul Barosu Baflkan› 



arkas›nda olup olmad›¤›n› soran bir gazeteciye, “O konulara
girmeyelim” karfl›l›¤›n› vererek flunlar› söyledi: “Biz ko¤ufl
sisteminden Türkiye’yi kurtarmak istiyoruz. Koflullar elverdi¤i
zaman, somut geliflmeler, yap›lanmalar gerçekleflti¤i zaman
F tipi cezaevlerine geçilecektir. F tipinin gereklili¤ini art›k
toplumun san›r›m hemen her kesimi alg›lar duruma
gelmifltir.” dedi. Bülent Ecevit ayr›ca cezaevlerindeki
operasyonlar›n “büyük bir baflar›yla sonuçland›¤›n›”, “terörist
yuvalar›n›n” ortadan kald›r›ld›¤›n› söyledi ve “Milletimize
hay›rl› olsun” dedi. 
Ölümlere ve yaralanmalara ra¤men Baflbakan Bülent
Ecevit’in “baflar›l›” oldu¤unu aç›klad›¤› “Hayata Dönüfl
Operasyonu,” ‹nsan Haklar› ‹zleme Komitesi (Human Rights
Watch) taraf›ndan k›nand›. Açl›k grevi yapan mahkûmlar›n F
tipi cezaevlerine götürülmesini de elefltiren örgüt, Adalet
Bakan› Hikmet Sami Türk’ü, verdi¤i sözü tutmamakla
suçlad›. Örgüt, operasyonlar s›ras›nda 18 mahkûmun
öldü¤ünü belirterek “E¤er operasyon, Baflbakan Bülent
Ecevit’in dedi¤i gibi insanlar› kurtarmak için düzenlemifl ise
o zaman korkunç bir fiyasko oldu” aç›klamas›n› yapt›. ‹nsan
Haklar› ‹zleme Komitesi’nin cezaevlerindeki güvenlikten
askerlerin sorumlu olmas›n› s›k s›k elefltirdi¤i kaydedilen
aç›klamada, F tipi cezaevlerinin mahkûmlara nas›l
davran›laca¤›na iliflkin ça¤dafl yaklafl›ma ters düfltü¤ü için
öteden beri projeye karfl› ç›kt›¤› da kaydedildi. Aç›klamada,
açl›k grevine yol açan krizin Adalet Bakanl›¤›’nca yarat›ld›¤›
da vurguland› ve “Ölümler bütünüyle engellenebilirdi”
denildi.
‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan, cezaevlerindeki operasyon
nedeniyle 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›” dedi. 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
Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk, 19 Aral›k günü yapt›¤›
aç›klamada operasyonu “büyük baflar›” olarak niteledi. Türk,
öldürülen mahkûmlar›n ailelerine ise “baflsa¤l›¤›” diledi.
Türk, sabah saat 08.30’da yapt›¤› aç›klamada “Müdahalenin
amac› insanlar›n hayat›n› kurtarmakt›r. fiu ana kadar dört
cezaevinde eylem tamam›yla sona ermifltir. Devletin flefkatli
eli onlara uzanm›flt›r. ‹nsan hayat›n›n kurtar›lmas› en yüksek
de¤erdir” dedi. Türk ölü say›s›n›n artt›¤› ortaya ç›kt›ktan
sonra yapt›¤› aç›klamada ise operasyonlar› “baflar›l›” diye
tan›mlad› ve olabildi¤ince az zayiat verildi¤ini öne sürdü.
Bayrampafla’da 1991 y›l›ndan bu yana girilemeyen ko¤ufllar
oldu¤unu iddia eden Türk “Baz› cezaevlerinden kalaflnikofla
karfl›l›k verilmifltir. Bunlar bafl›nda Ümraniye ve Bayrampafla
geliyor” dedi. 
F tipi cezaevlerini nakillerin devam etti¤ini söyleyen Türk, “F
tipine nakil, bir zorunluluk ifadesidir. Çünkü, flu anda
cezaevleri kapasitelerinin üzerinde dolu. Bu nedenle, geçici
olarak F tipi cezaevlerine nakiller yap›lm›flt›r” dedi. 
Ölüm oruçlar›n›n sona ermesi için arabuluculuk yapan
Meclis ‹nsan Haklar› Komisyonu üyesi FP Milletvekili
Mehmet Bekaro¤lu ise yapt›¤› aç›klamada, 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, Türk’ün istifa etmesi
gerekti¤ini belirtti. Mehmet Bekaro¤lu, son olarak 17 Aral›k
günü Pazar 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 “Bakan Türk, hem
arabuluculuk yapan bizleri hem de halk› kand›rd›. Yani Türk
bizi kulland›. Kendisini istifaya ça¤›r›yorum.” dedi.
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.
Bekaro¤lu, operasyonun mahkumlar›n F Tipi cezaevlerine
geçifli için yap›ld›¤›n› da söyledi. Bekaro¤lu, gazetecilere
yapt›¤› aç›klamada, cezaevlerindeki ölüm orucu ve açl›k
grevi eylemlerinin diyalogla bitirilme flans›n›n bulundu¤unu,
ancak devletin sorunu çözebilmek için erken müdahale
etti¤ini söyledi. Müdahalenin çözüm yöntemleri aras›nda yer
ald›¤›n›, ancak bu metodun riskinin yüksek oldu¤unu
kaydeden Bekaro¤lu, “Devlet, müdahaleyi, F Tipine geçifl
için yapt›” dedi. Adalet Bakan›’n›n, F tipi cezaevine geçifli
erteledi¤ini aç›klamas›na ra¤men, son bir y›ld›r geçifli
sa¤layabilmek amac›yla haz›rl›klar yürüttü¤ünü belirten
Mehmet Bekaro¤lu, daha fazla insan›n ölmemesini
umdu¤unu söyledi. 
Operasyonun yap›lmas›ndan yaklafl›k 10 gün sonra 30 Aral›k
2000 tarihinde ilk kez TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme
Komisyonu Baflkan› Hüseyin Akgül ve komisyon üyesi
Mehmet Bekaro¤lu Sincan F Tipi Cezaevinde incelemelerde
bulundu. Bekaro¤lu taraf›ndan haz›rlanan raporda,
mahkumlar›n bulunduklar› çeflitli sa¤l›k kurumlar› da dahil
olmak üzere cezaevlerinde ölüm orucuna devam ettikleri ve
bask›ya maruz kald›klar› dile getirildi. Komisyonun
“spekülasyonlara yer vermemek için” kurallara uygun
raporlar›n haz›rlanmas› talebi kuflku uyand›rd›. 
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. Tutuklu
aileleri ve avukatlar›ndan al›nan bilgilere göre, yaral›
tutuklular›n tedavi talebi “ölüm orucu ve açl›k grevini
b›rakma” flart›na ba¤land›¤› için aç›klamalar›n aksine
kimsenin tedavisi söz konusu olmad›. Tutuklular, avukatlar›
arac›l›¤›yla tedavilerinin yap›lmas› için Türk Tabipleri
Birli¤i’ne (TTB) baflvuruda bulundu. Bu talep üzerine
harekete geçen TTB de, Adalet Bakanl›¤›’na baflvurarak
tutuklu ve hükümlülerin tedavi edilmesi için hekimlerin
cezaevlerine girmelerine izin verilmesini istedi. Ancak bu
talep, Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan “cezaevlerinde sa¤l›k
personeli bulundu¤u” gerekçesiyle kabul edilmedi.
Operasyonlar›n ard›ndan F tipi cezaevlerine konulan tutuklu
ve hükümlülerin durumlar› hakk›nda TTB, ‹HD ve ÇHD
taraf›ndan yap›lan inceleme sonuçlar› flöyle: 
ÇHD ‹stanbul fiubesi 1 fiubat günü, F tipi cezaevlerinde
tutuklu ve hükümlülerin durumuna iliflkin yapt›klar›
incelemeyi bir rapor halinde bas›na aç›klad›. Raporda,
tutuklu ve hükümlülerin tecrit edildi¤i, tek ve üç kiflilik
hücrelere kapat›lan tutuklular›n birbirleriyle ve temsilcileriyle
görüfltürülmedi¤i, mahkumlar›n aile ve avukat görüflüne
gelirken “onur k›r›c›” bir flekilde arand›¤›, giysi d›fl›ndaki
malzemelerin cezaevi kantininde yüksek fiyatla sat›ld›¤›,
açl›k grevindeki mahkumlar›n fleker ve tuz ihtiyaçlar›n›n
ço¤unlukla karfl›lanmad›¤›, baz› gazetelerin verilmedi¤i ve
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radyoda tek kanaldan sürekli müzik yay›n› yap›ld›¤› bildirildi
Raporda, avukat-müvekkil görüflmesinin yasa gere¤ince gizli
oldu¤u vurgulanarak, F tipi cezaevlerinde, çanta ve
evraklar›n jandarmalar taraf›ndan arand›¤›, belirli bir miktar›
aflan paran›n tafl›nmas›na izin verilmedi¤i, avukatlar›n görüfl
yerine yaln›zca kalem ve ka¤›tla girebildi¤i vurguland›. ÇHD
raporunda, “Ayakkab›lar duyarl› kap›dan geçmeden önce
ç›kart›lmakta, kad›n avukatlar›n iç çamafl›rlar› aranmak
istenmektedir. Edirne F Tipi cezaevinde kad›n avukatlara
cinsel tacize varan arama dayat›lmaktad›r. Bütün bu
uygulamalar sonunda avukatlar bazen müvekkilleriyle hiç
görüflememekte, bazen de birkaç dakika görüflebilmektedir.
Bu koflullarda avukatl›k görevinin yap›lmas› neredeyse
olanaks›zd›r.” denildi. Bugüne kadar ölüm orucu nedeniyle
ölen mahkum olmamas› konusunda “Ölümlerin daha önceki
ölüm oruçlar›na göre gecikmifl olmas› kimseyi yan›ltmamal›.
Ölüm orucunda bilinci kapanan, durumu a¤›rlaflan
mahkumlar görevliler taraf›ndan hastaneye kald›r›l›p tedavi
edilmektedir. Bilinci yerine gelen mahkum tedaviyi
reddedince yeniden cezaevine götürülmekte, ancak bu
kamuoyuna yans›mamaktad›r” denilen raporda flu görüfllere
yer verildi: “Art›k toplu ölümlerin bafllayaca¤› günlerdeyiz. F
Tipi cezaevlerinde flu anda tutuklu ve hükümlülerin
tamam›na yak›n› açl›k grevi ve ölüm orucu yapmaktad›r.
Ölüm oruçlar›n›n yap›lmad›¤› fleklindeki resmi aç›klamalar
do¤ru de¤ildir. Toplu ölümlerin yaflanmas› halinde bu
durumdan, soruna çözüm bulmayan devlet sorumlu
olacakt›r. Bu nedenle tecrit durumuna son verilerek tutuklu
temsilcilerinin birbirleriyle ve di¤er tutuklularla
görüflmelerine izin verilmelidir. Bu da yeterli de¤ildir. Ayr›ca
bu görüflmeler sonucunda ortaya ç›kacak insani talepleri
görüflmek üzere devlet taraf›ndan ad›m at›lmal›d›r. Bu
yap›lmad›¤› takdirde belki de dünya tarihinde benzeri
görülmemifl ölümler zinciri bafllayacakt›r.” 

Rapora göre, 20 cezaevinde gerçeklefltirilen operasyonda flu
yöntemler kullan›ld›:

“Genel yöntem çat›lar›n delinmesi ve ifl makineleriyle
duvarlar›n y›k›lmas›yla oluflturulan deliklerden ko¤ufllara çok
say›da, çeflitli türde bombalar at›lmas› ve serpildi¤i söylenen
-s›v› ve beyaz toz- maddenin üzerine alev makineleriyle atefl
edilerek yang›n ç›kar›lmas›, dumandan ve yang›ndan
kaçmaya çal›flan tutuklu ve hükümlülerin otomatik silahlarla
taranmas› biçimindedir. Komisyonumuza ulaflan bilgi ve
belgelerden, say›lan yöntemlerin 20 hapishanede de
uyguland›¤› kesinlik kazanm›flt›r. Dolay›s›yla bu yöntemler
için ‘genel yöntem’ tan›mlamas›n›n uygun oldu¤unu
düflünüyoruz.” 

Rapora göre, operasyonda toplam 8385 asker, bundan daha
fazla say›da polis, binlerce mermi, 20 bin bomba, kimyasal
gazlar ile ifl makineleri kullan›ld›. Operasyonda kullan›lan
bombalar M 7A 3 Riot CS, MKE MOD 56 Taciz edici el
bombas›, MKE renkli sis bombalar› olarak aç›kland›. 

‹HD ‹stanbul fiubesi’nde 7 fiubat günü düzenlenen bas›n
toplant›s›nda, tek ve üç kiflilik hücrelerde tutulan
mahkumlar›n “tam bir tecrit yaflad›klar›” belirtildi. Bas›n
aç›klamas›n› okuyan ‹HD Cezaevleri Komisyonu üyesi Ümit
Efe “Yaflamsal gerekliliklerin bir ço¤u d›flar›dan ve idare
taraf›ndan denetlenmektedir. Bu, ço¤u kez bask› arac›
olarak da kullan›lmaktad›r. Örne¤in Süper Radyo tek kanall›
ve yüksek sesle çal›nmaktad›r” dedi. Tutuklu ve
hükümlülerin, aile ve avukat görüfllerinin s›n›rl› tutuldu¤u
belirtilen aç›klamada, disiplin cezas› ald›klar› gerekçesiyle
mahkumlar›n aile görüflünün yasakland›¤›, cezaevindeki
ortak yaflam alanlar›n›n kullan›lmad›¤›, acil sa¤l›k sorunlar›
için gerekenin yap›lmad›¤›, görüfle giderken sa¤a sola
bakman›n yasakland›¤› kaydedildi. Mahkumlara, sadece ders
kitaplar›n›n verildi¤i belirtilen aç›klamada, Evrensel ve Yeni
Gündem gazetelerinin de verilmedi¤i vurguland›.
Aç›klamada, mahkumlar›n sa¤l›k durumlar› hakk›nda bilgiler
verildi

Müdahalenin ard›ndan ölüm orucu ve açl›k grevi yapan bini
aflk›n tutuklu ve hükümlü geçici kabulleri yap›lan ve Adalet
Bakan› taraf›ndan toplumsal mutabakata var›lmadan
aç›lmayaca¤› aç›klanan Kocaeli, Edirne ve Sincan F Tipi
Cezaevlerine sevkedildi. Operasyonda, sevkler ve cezaevine
kabul s›ras›nda mahkumlara zor kullan›ld› ve bir çok
mahkum yaral› olarak hücrelere konuldu. Mahkumlar›n bir
k›sm›na gönderildikleri cezaevlerinde tecavüz edildi¤i
bildirildi. Di¤er cezaevlerinde de tutuklu ve hükümlüler
üzerindeki bask›lar art›r›ld›. Bu cezaevlerinin de hücrelere
dönüfltürülmesi çal›flmalar› h›zland›. 
Cezaevlerine düzenlenen operasyonlar›n ve tutuklu ve
hükümlülerin F tipi cezaevlerine nakilleri ile birlikte özellikle
F tipi cezaevlerini protesto amaçl› her türlü eylem, bas›n
aç›klamas›, miting yasakland›. F tipi cezaevlerini protesto
gösterileri nedeniyle gözalt›na al›nan onlarca kifli hakk›nda
Türk Ceza Yasas›’n›n 169. maddesi uyar›nca “örgüte yard›m
ve yatakl›k etmek” suçlamas›yla dava aç›ld›. ‹HD ‹zmir, Van,
Bursa, Antep, Malatya, Konya flubeleri kapat›ld›. Eme¤in
Partisi ve Özgürlük ve Dayan›flma Partisi’nin bir çok binas›
bas›ld›. Operasyonu protesto amac›yla Adalet Bakanl›¤›’na
faks çekip mektup yollayan kifli ve kurumlar hakk›nda da
benzer gerekçelerle davalar aç›ld›.
19 Aral›k 2000 Cezaevi Operasyonlar› Adli T›p Raporlar›
“Hayata Dönüfl Operasyonu” olarak adland›r›lan cezaevleri
operasyonunun (tutuklular, avukatlar ve insan haklar›
örgütleri taraf›ndan sürekli anlat›lmaya çal›fl›lan) gerçek
yüzü, Haziran ay›n›n son günlerinden itibaren, baflta Radikal
olmak üzere çeflitli gazetelerde yay›nlanan haberlerle
kamuoyunun gündemine geldi. Adli T›p Kurumu taraf›ndan
haz›rlanan raporlara dayanan haberlerde, operasyon
s›ras›nda mahkumlar›n silah kullanmad›¤›, güvenlik güçleri
taraf›ndan vahflice öldürüldükleri anlat›ld›. Böylece,
operasyon s›ras›nda ve sonras›nda gazete ve televizyonlarda
yay›nlanan haberlerin neredeyse tümünün yalan oldu¤u da
anlafl›ld›. Adli T›p Kurumu taraf›ndan haz›rlanan raporda
özetle flu bilgilere yer verildi:
Cezaevleri operasyonlar› s›ras›nda ölen 30 mahkuma yap›lan
otopsilerinin sonuçlar›na göre, 10 tutuklu ve hükümlünün
kurflunlama, üçünün zehirlenme, birinin darp ve birinin de
kafas›na gaz bombas› saplanmas› sonucu öldü¤ü belirlendi.
Operasyonda ölen ikisi asker 32 kiflinin otopsi raporlar›na
göre ölüm nedenleri flöyle: 
Bayrampafla Kapal› Cezaevi:
Nilüfer Alcan: Duman solumas› ve karbonmonoksit
zehirlenmesi. 
Gülser Tuzcu, Seyhan Do¤an, fiefinur Tezgel, Özlem Ercan,
Yazgülü Güder Öztürk: Yanma, duman solumas› ve
karbonmonoksit zehirlenmesi. 
F›rat Tavuk (29): Vücudunun yüzde 90’›nda karbonizasyon
derecesinde yan›k bulunan cesedin, yanarak de¤il, ateflli
silah yaralanmas›ndan ve bundan kaynaklanan omur
k›r›¤›ndan dolay› öldü¤ü anlafl›lm›flt›r. 
Mustafa Y›lmaz (33): Göbek deli¤inde 4 cm. mesafede “s”
fleklinde kesik saptand›. 4 ateflli silah yaralanmas› olup göbek
alt›ndan yap›lan at›fl›n öldürücü oldu¤u, yaralar›n b›çakla
geniflletildi¤i, ölümün iç kanamadan oldu¤u anlafl›lm›flt›r. 
Cengiz Çal›koparan (33): Kafas›n›n arkas›nda, sol meme
bafl›n›n üstünde, köprücük kemi¤i alt›nda, göbek çukurunun
alt›nda, al›n sol ortada, sa¤ kulak arkas›nda ve sa¤ uylukta
ekimoz (çürük ve yara) tespit edildi. 
Ali Atefl (31): Kalça kemi¤inde 15 cm. boyunda 8 cm.
aç›kl›¤›nda, çok parçal› k›r›kl› yara, kafatas›nda 2, sa¤
dizinde 2 adet yara saptanm›fl, ölümün ateflli silah yaras›na
ba¤l› iç kanamadan kaynakland›¤› anlafl›lm›flt›r. 
Aflur Korkmaz: Kendini yakt›. Ölüm nedeni yan›k, duman
solumas› ve karbonmonoksit zehirlenmesi. 
Murat Ördekçi: Ateflli silah yaralanmas›na ba¤l› iç kanama. 
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Cengiz Çal›koparan: Ateflli silah yaralanmas›na ba¤l› etraf
kemik k›r›klar›yla mütefar›k büyük damar delinmesinden
geliflen d›fl kanama. Yan› s›ra vücudun çeflitli yerlerinde darp
ve cebir izleri ile kesik yaralar› da mevcut. 
Ümraniye Cezaevi:
Ahmet ‹bili: Kendini yakt›. Ateflli silah yaralanmas›na ba¤l›
kafatas›, yüz kemikleri, omur ve kaburga k›r›klar› ile
mütefar›k beyin kanamas› sonucu öldü. Vücudunda dördü
öldürücü bölgede olmak üzere sekiz mermi bulundu. 
R›za Poyraz: Ateflli silah yaralanmas›na ba¤l› iç kanama.
Yan› s›ra vücudunda darp ve cebir izleri bulundu. 
Ercan Polat: Ateflli silah yaralanmas›na ba¤l› büyük damar
delinmesinden geliflen d›fl kanama.
Alp Ata Akçayöz: Ateflli silah yaralanmas›na ba¤l› iç ve d›fl
kanama. 
Umut Gedik: Akci¤er ödemine ba¤l› solunum yetmezli¤i
sonucu zehirlenerek ölüm. 
Haydar Akbaba, Muharrem Bulduko¤lu: Yanma sonucu
ölüm. 
Jandarma eri Nurettin Kurt: Ateflli silah yaralanmas›na ba¤l›
beyin kanamas› ve beyin doku harabiyeti sonucu ölüm.
Kurt’un “yüksek kinetik enerji”li bir silahla vuruldu¤u ancak
tutuklulardan ele geçirildi¤i ileri sürülen befl tabancan›n bu
tür silahlar kapsam›na girmedi¤i belirlendi. 
Çanakkale E Tipi Cezaevi: 
‹lker Babacan: Bafla soldan giren göz yaflart›c› gaz
bombas›n›n kafatas›n› k›rmas› ve beyin kanamas›. 
Fahri Sar›: Ateflli silah yaralanmas›na ba¤l› iç kanama. 
Sultan Sar›: Muhtemelen 4 cm. çapl› künt bir cismin süratle
gö¤üs ön duvar›na vurulmas› sonucu gö¤üs kafesinin
k›r›lmas›. 
Fidan Kalflen: Kendini yakt›. 
Jandarma eri Mustafa Mutlu: Ateflli silah mermi çekirde¤i
yaralanmas›na ba¤l› olarak geliflen dolafl›m ve solunum
yetmezli¤i ve kan kayb› sonucu öldü. Vücudunun sa¤ ve sol
koltuk altlar›na iki mermi isabet eden Mutlu’nun ölümüne
neden olan mermi çekirde¤inin vücudu delip ç›kt›¤›
belirlendi. Mutlu’nun vücudunda bulunan merminin
tutuklulara ait tabancalardan birine ait oldu¤u iddia edildi.
Adli T›p uzmanlar› ise mermilerin girifl yönüne do¤ru iki atefl
aras›nda kald›¤› düflünülen Mutlu’nun ölümüne neden olan
merminin “yüksek kinetik enerji”li bir silahla at›lm›fl
olabilece¤ini söylediler.
Halil Önder (Ceyhan Cezaevi), Yasemin Canc› (Uflak
Cezaevi), Berrin B›çk›lar (Uflak Cezaevi), Murat Özdemir
(Bursa Cezaevi), Ali ‹hsan Özkan (Bursa Cezaevi), Hasan
Güngörmez (Çank›r› Cezaevi): Kendilerini yakt›lar. 
Operasyonun iç yüzüne iliflkin haberler nedeniyle ‹çiflleri ve
Adalet Bakanl›klar› 3 Temmuz günü ortak bir bas›n
aç›klamas› yapt_. Aç›klamada flöyle denildi: 
“Baz› mahkumlar›n kendilerini yakt›klar›n›, cezaevlerinden
güvenlik güçlerine k›sa ve uzun menzilli silahlarla atefl
ettiklerini kamuoyu canl› yay›nlarda görmüfl ve izlemifltir.
Operasyon sonucunda ele geçirilen bir kalaflnikof, bir av
tüfe¤i, 10 tabanca ve 12 el yap›m› bomba ile çok say›da
mermi, delici-kesici aletler, lav silah› haline getirilmifl tüpler
ve molotof kokteylleri de mahkumlar›n direniflte
bulunduklar›n›n kan›t›d›r. Operasyon sonras› ceazevlerinde
devlet egemenli¤i sa¤lanm›fl ve insan haklar›n› ön plana alan
uygulamalar bafllat›lm›fl, örgütlerin saltanat›na ve suç iflleme
özgürlüklerine son verilmifltir. Olaylar hakk›nda ba¤›ms›z
yarg› organlar›nca soruflturma bafllat›larak hiçbir olay örtsbas
edilmeden gerçeklerin ortaya ç›kmas› için adli ve idari
inceleme ve soruflturma yap›lmaktad›r. Yarg›ya intikal etmifl
olaylar hakk›nda yay›n yap›lmas›, yasalara ayk›r› olup,
hakimleri etkilemeye yönelik bir hareket olarak
de¤erlendirilmektedir.” 

Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan yay›nlanan genelgede de,
savc›lar›n haz›rl›k soruflturmalar›yla ilgili aç›klama
yapmalar›n›n suç oldu¤u hat›rlat›ld›. 
Meclis ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu Cezaevleri Alt
Komisyonu üyelerinin, “rapor”unu haz›rlarken operasyon
yap›lan cezaevlerine gitmedi¤i ve bilirkifli raporlar›na
ulaflamad›¤› ortaya ç›kt›. Komisyon tutanaklar›na göre, Alt
Komisyon Baflkan› DSP Milletvekili Hasan Macit, operasyon
yap›lan cezaevlerine gitmeme gerekçelerini flöyle anlatt›: 
“Biz, operasyon an›nda insan haklar› ihlallerinin olup
olmad›¤›n› ve operasyonun nas›l yap›ld›¤›n› inceleme flans›
bulamad›k. Çünkü, operasyona u¤rayan cezaevlerinde
birtak›m y›k›m, toparlanma gibi inflaat iflleri oldu¤u için, baz›
delillerin de ortadan kald›r›ld›¤› düflüncesiyle gitmedik. Biz
sadece tespitlerimizi maddeler halinde yazd›k.” 
Komisyon üyesi Rize Milletvekili Mehmet Bekaro¤lu’nun
rapora elefltirileri ise tutanaklara flöyle geçti:
“Komisyonun temel görevi, hayata dönüfl operasyonu
esnas›nda ne oldu¤unu ortaya koymakt›. ‘Hayata dönüfl
operasyonunda ne oldu?’ sorusuna cevap verecek hiçbir fley
yok bu raporda. Ümraniye Cezaevi’nde ölen güvenlik
görevlisinin G-3 mermisiyle vuruldu¤una dair iddialar var.
Avrupa ‹flkenceyi ‹zleme Komitesi’nin uluslararas› bas›na da
yans›yan Bayrampafla Cezaevi’nin kad›n ko¤uflunda
insanlar›n yak›ld›¤›na dair çok ciddi iddialar› var. Çanakkale
ve Ümraniye’de operasyonlar niye uzad›, gerçekten orada
çok büyük bir direnifl vard› ondan m›, yoksa güvenlik güçleri
fazla can kayb›na, zarara sebep vermemek için mi öyle
davrand›lar? Yoksa büyük bir direnifl var izlenimi verilmek
için mi böyle bir fley yap›ld›? Arkadafllar ‘yemekler çok iyi,
havalar güzel, sular ak›yor filan cezaevi flöyle güzel,
kantinler böyle iyi’ yazm›fllar. Ama raporda ‘say›mlarda ufak
tefek sorunlar var’ diyor. Nedir bu ufak tefek sorunlar? Ölüm
orucunda bulunan insan›n üst kattan alt kata inemedi¤i için
her say›mda dayak yedi¤i iddias› var. Var m›, yok mu,
taraflara sorulmas› gerekirdi. Sevklerden sonra mahkûm
kabul edilirken rapor yok. E¤er varsa, hepsinin raporlar› 20
gün sonra, 25 gün sonra verilmifl raporlard›r. ‹flkence izi çok
önemlidir. ‹flkence iddialar›n›n ispatlanaca¤› en önemli fley
doktor raporlar›d›r. Bu raporlar al›nmam›fl, ‘durumlar› çok iyi
de¤ildi’ diyor cezaevi yönetimi. Niye ç›r›lç›plak soyularak bu
insanlar makatlar›na kadar aranm›fl. Ne aran›yordu bunun
sorulmas› gerekiyordu.” 
Böylelikle Adli T›p Kurumu uzmanlar›n›n Bayrampafla
Cezaevi’nde yapt›¤› incelemeler, operasyondan sonra
güvenlik güçleri taraf›ndan haz›rlanan tutanaktaki bilgileri
yalanlam›fl oldu. Adli T›p Kurumu raporunda, “ko¤ufllarda
baz› kan göllerinin çimento ya da kitap y›¤›nlar› ile
kapat›ld›¤›, çelik dolaplar›n ve eflyalar›n yerlerinin
de¤ifltirildi¤i” belirtildi. Güvenlik güçleri taraf›ndan
haz›rlanan tutanakta, “ko¤ufllardan güvenlik güçlerinin
üzerine yanar durumda LPG tüplerinin at›ld›¤›” yaz›l›rken,
Adli T›p Kurumu taraf›ndan haz›rlanan raporda, bulunan
tüplerin tümünün bofl, çiziksiz-eziksiz durumda oldu¤u
üzerlerinde is-duman izi bulunmad›¤›” vurguland›.
Tutanakta, güvenlik güçlerinin üzerine ko¤ufllardan “zehir”
flifleleri at›ld›¤› yaz›l›rken Adli T›p Kurumu raporunda böyle
bir zehirden bahsedilmedi. Adli T›p Kurumu raporunda,
kad›n mahkumlar›n ölü bulundu¤u ko¤uflta bulunan bir
kimyasal maddenin içeri¤inin saptanamad›¤› belirtildi. 
Temmuz ay› bafl›nda Kand›ra F Tipi Cezaevi’nden tahliye
edilen ve ölüm orucunu d›flar›da sürdüren Osman
Osmana¤ao¤lu da operasyon s›ras›nda Ümraniye
Cezaevi’nde yaflad›klar›n› gazetecilere anlatt›. Osman
Osmana¤ao¤lu biri er, sekiz kiflinin öldürüldü¤ü Ümraniye
Özel Tip Cezaevi’ndeki operasyonu flöyle anlatt›: 
“Operasyon bafllad›ktan sonra Ahmet ‹bili kendini yakarak
maltaya ç›kt›. Mazgallar› tutan askerler ön ve arka taraftan
‹bili’ye atefl açt›. Çok say›da mermi yaras› alan Ahmet orada
can verdi. Tam bu s›rada bir asker de yere düfltü. ‹bili’yi
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öldürmek için askerler karfl›l›kl› atefl açarken, kendi
arkadafllar›n› da vurdular. Askerlerin atefli durmaks›z›n
devam ediyordu. Ercan Polat yo¤un atefl alt›nda C-8 ile C-9
ko¤ufllar› aras›nda yer de¤ifltirip kurflunlardan korunmaya
çal›fl›rken vuruldu. Mazgallarda dolaflarak bizim geçti¤imiz
ko¤uflu belirliyorlar, o ko¤uflun çat›s›n› delerek tepemize gaz
bombas› ya¤d›r›yorlard›. Bir süre sonra nerede delik aç›ld›¤›,
matkaplar›n nerede çal›flt›¤› bile anlafl›lamaz oldu. Bomba ve
kurflun sesleri matkap seslerine kar›fl›yordu. Ercan’›n
ölümünden bir gün sonra ana maltada R›za Poyraz
arkadafl›m›z› da vurdular. Ayn› gün Umut Gedik üzerine
ya¤an gaz bombalar›ndan bo¤uldu ve öldü. ‹ddia edildi¤i
gibi ko¤uflun mimari yap›s›n› de¤ifltirmemiz söz konusu
de¤il. Askerlerin içeri uzun süre giremedi¤i haberleri de
yalan. Onlar zaten içerdeydi. K›sa sürede Ümraniye koca bir
sahra hastanesine dönüflmüfltü. Her tarafta yaral›lar vard›.
Çat›daki deliklerden yan›c› maddeler döktüler ve bizi
yakmak istediler. Sürekli yer de¤ifltirip ölmemeye
çal›fl›yorduk. Üst katlar› tümden yakt›klar› için afla¤› kata
inmek zorunda kald›k. Sonunda y›kt›klar› d›fl duvardan
aç›lan gedikten d›flar› ç›kt›k. Yaral› durumda, sürüklenerek ve
dövülerek araçlara bindirildik. Kand›ra F Tipi Cezaevi’ne
götürüldü¤ümüzde görevliler bir yandan vuruyorlar, bir
yandan ‘‹stiklal Marfl› söyle’, ‘Ölüm orucunu b›rak’
diyarlard›. Beni bir odaya soktular. Yüzlerinde maske vard›.
Üzerime sald›r›p önce soydular ve bacaklar›m› ay›rarak
copla tecavüz ettiler.” 

Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk, Adli T›p Kurumu
raporlar›n›n 19 Aral›k 2000 cezaevleri operasyonunun
içyüzünü ortaya koymas›na karfl›n operasyonu savundu. 6
Temmuz günü gazetecilerin sorular›n› yan›tlayan Türk,
“Güvenlik güçlerimizin gerçeklefltirdi¤i operasyonu, flimdi
tart›fl›l›r hale getirmekte yarar yoktur. Bu, ancak yasad›fl›
örgütlere yard›mc› olmaktan baflka bir anlam tafl›maz.
fiüphesiz, herhangi bir ihlal varsa bu cezas›n› bulur. Nitekim
olayla ilgili olarak adli ve idari soruflturma yap›lm›flt›r. Konu
yarg›n›n elindedir.” dedi. Operasyonun “gerekli oldu¤unu ve
zaman›nda yap›ld›¤›n›” iddia eden Türk, bas›n›n, insan
haklar› ihlalleri konusunda duyarl› olmas›n›n yerinde
oldu¤unu belirterek “Ama bunun do¤ru haberlerle yap›lmas›
gerekir. Güvenlik kuvvetlerini gereksiz yere töhmet alt›nda
b›rakacak yay›nlardan kaç›nmak gerekir. Adli T›p
Kurumu’nun raporu da mahkemece de¤erlendirilecektir.
Ama bu, olayla ilgili delillerden sadece bir tanesidir.” dedi. 

Bu geliflmelerin ard›ndan, cezaevleri operasyonundan sonra
Adli T›p Kurumu ve bilirkifliler taraf›ndan haz›rlanan
raporlar›n, Meclis ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu’na
ulaflmad›¤› ortaya ç›kt›. Cezaevlerini incelemek amac›yla
komisyon bünyesinde oluflturulan alt komisyonun baflkan›
DSP Milletvekili Hasan Macit, “Baz› dokümanlar henüz
Adalet Bakanl›¤›’ndan komisyonumuza gelmedi. Edirne ve
Sincan F tipi cezaevinde sevkler sonras› önkabulde tutulan
raporlar da gelmedi. Operasyon sonras› tutuklular›n darp
olay›na maruz kal›p kalmad›¤›, kalm›flsa bunun derecesinin
ne oldu¤una iliflkin raporlar› istiyorduk. Ayr›ca bafl›ndan beri
cezaevi doktorlar›n›n raporlar›n›, özellikle de adli t›bb›n
otopsi raporlar›n› bekliyorduk. Aradan geçen yedi ayl›k
süreye ra¤men bu belgeler bize iletilmifl de¤il.” dedi.
Konuyla ilgili alt komisyon kurulmadan önce, operasyonun
hemen ard›ndan Komisyon Baflkan Hüseyin Akgül’ün,
otopsilerin “Minnesota belgesi ve di¤er uluslararas› kurallara
uygun yap›lmas›” konusunda Adalet Bakanl›¤›’n› uyard›¤›, alt
komisyon kurulduktan sonra da bakanl›ktan konuya iliflkin
tüm bilgi ve belgelerin istendi¤i bildirildi. Ancak Adalet

Bakanl›¤› bu isteklere yan›t vermedi. Bu bilgilerin
ulaflmamas› nedeniyle alt komisyon taraf›ndan haz›rlanan
rapor, ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu taraf›ndan kabul
edilmedi. 

‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu’nun s›k›nt›lar›n› dile
getirmesi sonucunda cezaevleri operasyonunda mahkumlar›n
silah kullanmad›¤›n›, güvenlik güçlerinin öldürücü dozda
gaz bombas› kullan›ld›¤›n› kan›tlayan adli t›p raporlar› ve
öldürülen mahkumlar›n otopsi raporlar›, Komisyon’a iletildi.
Cezaevleri alt komisyonunun bu belgeler olmadan
haz›rlad›¤› rapor, TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme
Komisyonu taraf›ndan reddedilmiflti. 

Adli T›p raporuyla ortaya ç›kan bir di¤er geliflme de
Bayrampafla Cezaevi’nde öldürülen Murat Ördekçi, Cengiz
Çal›koparan ve Mustafa Y›lmaz adl› mahkumlar›n
vücutlar›ndaki mermi çekirdeklerinin Adli T›p Kurumu’na
götürülmeden önce ç›kar›ld›¤›n›n ortaya ç›kmas› oldu. 12
kiflinin öldürüldü¤ü Bayrampafla Cezaevi’nde 20 Aral›k 2000
tarihinde savc›l›k ve adli tabip taraf›ndan yap›lan ilk ölü
muayenesi s›ras›nda, yaralar›n kesilip geniflletilerek, mermi
çekirdeklerinin ç›kar›ld›¤›na dair kay›t tutanaklara
geçirilmedi. Daha sonra ‹stanbul Adli T›p Kurumu’nda
yap›lan otopside üç tutuklunun da ölüm nedeni “silah
yaralanmas›” olarak belirtildi. 

Otopsi raporunda, Çal›koparan’›n vücuduna üç adet mermi
çekirde¤i isabet etmesine karfl›n iki adet mermi gömle¤i
bulundu¤u vurguland›. Raporda, “Vücudundaki üç adet
mermi girifl yaras›na otopsi öncesi müdahale edilerek
kesikler oluflturulmufl. Giysilerde ise a¤›r metal art›klar›
saptanm›flt›r” denildi. 

Murat Ördekçi’nin de vücuduna isabet eden bir mermi
nedeniyle öldü¤ü belirtilen raporda, mermi çekirde¤inin
bulunamad›¤›, yaran›n otopsiden önce kesilerek geniflletildi¤i
yaz›ld›. 

Mustafa Y›lmaz’›n otopsi raporunda da, vücudunda dört adet
mermi girifl yaras› saptand›¤›, ancak üç mermi yaras›na
otopsiden önce müdahale edilerek kesikler oluflturuldu¤u,
vücuttan üç mermi parças› ç›kar›ld›¤› anlat›ld›. 

Konuya iliflkin olarak bilgi veren Adli T›p Kurumu uzmanlar›
“Yara kesilerek mermi çekirdekleri yok edilmeye çal›fl›lm›fl.
Yani delil kaybedilmifl. Mustafa Y›lmaz’›n raporunda
vücuttan mermi fragman› (parças›) elde edildi¤i yaz›yor.
Vücuduna mermi isabet etmifl birinden, ya çekirdek ya da
gömlek elde edilir. Buradaki fragman, bir mermi flarapnel
parças›. fiarapnel etkili bir mermi kullan›lm›fl olabilir. Mermi
çekirdeklerinin al›nmas› delilleri yok etmek anlam›na gelir.
E¤er operasyonda özel bir silah ya da mermi kullan›lm›flsa,
bunu gizlemeye yönelik yap›lm›fl olabilir.” dediler. Emniyet
Genel Müdürlü¤ü’nden bir silah uzman› da, flarapnel etkili
mermileri ‹srail’in gelifltirdi¤ini aç›klad›. Uzman, “Bu
mermiler atefllendikten sonra hedefe isabet etti¤inde fiflekler
parçalan›r ve çok büyük yara açar. Böylece kesin sonuç
sa¤lar, yani öldürür. Bu mermiler ülkemizde üretilmedi¤i gibi
polis teflkilat›nda da yoktur. Yo¤un olarak ‹srail’de kullan›l›r.
ABD de üretiliyor” dedi.

“Hayata Dönüfl Operasyonu”na karfl›n ölüm oruçlar› içerde
ve d›flar›da sürdürülmeye devam edildi. Birçok sivil toplum
kuruluflunca dile getirelen ve gerçekleflmesinden korkulan
ölümler Mart ay›ndan bafllayarak Türkiye’nin gündemini
belirlemeye bafllad›.
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19-22 Aral›k 2000 tarihlerinde Türkiye’nin 20
hapishanesinde on bine yak›n güvenlik görevlisinin görev
ald›¤› ve 32 insan›n ölümüyle, yüzlercesinin yaralanmas›yla
sonuçlanan bir operasyon yaflanm›flt›r. “Hayata Dönüfl” ad›
alt›nda yürütülen bu operasyondan sonra açl›k grevcilerinin
yap›m› tamamlanan üç F Tipi hapishaneye tafl›nmalar›yla,
hapishanelerdeki açl›k grevine kat›lanlar›n say›s› artarak iki
bini aflk›n tutuklu ve hükümlüyü kapsar hale gelmifl,
dolay›s›yla can kayb› riski artm›flt›r. Soruna insan haklar›
aç›s›ndan yaklaflan herkeste ciddi endifleler uyand›ran F Tipi
hapishanelerine iliflkin kamuoyunda yürütülen her türlü
tart›flman›n hükümetçe engellenmesiyle birlikte geliflen
operasyonda medyan›n* tutumu özel bir önem tafl›maktad›r. 

Medya, bu operasyona ve operasyona konu olan F Tipi
hapishaneler sorununa, insan haklar›na duyarl› bir bak›fl
aç›s›ndan yaklaflmam›flt›r. Dahas›, böyle bir bak›fl aç›s›n›n
önünü kapatmaya, hatta bu bak›fl aç›s›n› karalamaya,
suçland›rmaya dönük bir tutum içinde olmufltur. Medya, F
Tipi hapishaneler, ölüm oruçlar› ve Hapishane
Operasyonuyla ilgili olarak, resmî devlet politikas›n›
sorgulamamakla, ona karfl› mesafesini korumaya özen
göstermemekle kalmam›fl; bizzat resmi söylem ›fl›¤›nda genifl
bir “anlam”, “anlams›zl›k”, “mant›k”, “mant›k d›fl›l›k”,
“meflruluk”, “gayri meflruluk” kategorilerini yeniden
oluflturarak, süreç boyunca tan›msal kontrol mekanizmas›
olma ifllevini “baflar›yla” yerine getirmifltir Böylece
uygulanan fliddet anlaml›, mant›kl› ve meflru ilan edilerek,
karfl›t her görüfl mahkum edilmifltir. Medyan›n bu saiklerden
yola ç›karak dolafl›ma soktu¤u sunumlar çerçevesinde genifl
bir yok sayma kampanyas› yürütülmüfl; cezaevlerindeki
mevcut sorunlar, tutuklu ve hükümlülerin haklar›, devletin
yükümlülükleri sürecin d›fl›nda tutulmufl; yarat›lan bu “içinde
isteyenin at koflturdu¤u cezaevlerine” yönelik devlet fliddeti
için genifl bir “anlay›fl çerçevesi” oluflturulmufltur. Sonuçta,
tüm bu sunumlar, cezaevi sorunlar›n›n ortalama insan›n
zihnindeki referans çerçevesini oluflturarak; ço¤u durumda
kamuoyuna alternatif bir bak›fl gelifltirme flans› dahi
b›rakmam›flt›r. 

Hatta, F-tipi cezaevlerine karfl› insiyatif gelifltiren ya da ölüm
oruçlar›na yönelik toplumsal duyarl›l›k gelifltirmeye çaba
gösterenler medya taraf›ndan “suçlu gösterilmifl”, hem de bu
“suçlu k›lma” süreci medyan›n çizdi¤i referans çerçevesini
içinde düflünen kamuoyu taraf›ndan kayda de¤er bir destekle
karfl›lanm›flt›r. Böylelikle medya, sergiledi¤i ve bir çok
durumda “ateflli”, “sald›rgan” deyimlerini kullanabilece¤imiz
bu tutumla, devlet politikas›n›n propagandas›n› üstlenmifl,
bar›flç› bir çözümü teflvik etmemifl, hapishanelere
müdahaleyi k›flk›rtm›flt›r.

T‹HV taraf›ndan haz›rlanan bu raporun amac›, 19 Aral›k
operasyonu vesilesiyle Türk medyas›n›n, gerek insan haklar›
aç›s›ndan, gerek gazetecilik meslek ahlâk› aç›s›ndan
sergiledi¤i tavr› ortaya koymakt›r.

Ölüm oruçlar› süreci, F Tipi Cezaevi tart›flmalar› ve
kamuoyunun operasyona haz›rlanmas›

Ölüm oruçlar›n›n ilk günlerinde, F Tipi hapishaneler
gündeme geldi¤inde, F tipi cezaevlerine düzenlenen
“gezilere” kat›lan gazetecilerin, bu hapishanelerle ilgili genel
konsepti sorgulamadan, mekânsal donan›ma ve inflaat
kalitesine bakarak, baz› yazarlar›n karikatürize etti¤i gibi
“içinde yatas›m geldi” üslûbuyla methiyeler yazm›fllard›r.
Tutukluluk süresince bireyin fiziksel, mental ve psiko-sosyal
bütünlü¤ünün korunmas› bir hak ve ahlaki bir
sorumlulukken, bu hapishanelerin bu haklar›n korunmas›na
ve gelifltirilmesine nas›l katk› sunaca¤› ya da nas›l ket
vuraca¤›, tek kiflilik mekânlar›n eriflim ve donan›m›n›n
tamamen d›flardan kontrole tabi olmas›n›n yaratt›¤› objektif
güvenlik sorunlar› ve tutuklu üzerindeki subjektif psikolojik
sorunlar yok say›lm›flt›r. Bunun yerine, hapishane soyut bir
mekân gibi de¤erlendirilerek, çok kere alayc› bir dille
(örne¤in “villa” deyimi kullan›larak), hücrelerin konfor
düzeyi ve “uygar” niteli¤i tasvir edilmifltir. Örne¤in Emin
Çölaflan, Ertu¤rul Özkök, Fikret Bila’n›n yaz›lar›) 18 Aral›k
günkü Hürriyet Almanya’da (Amberg’de) F Tipine benzer
say›lan bir hapishanede yap›lan röportaj› “Bizde F Tipi için
kuyruk var” manfletiyle sunarak F Tipi hapishaneleri
“özendirici” tutumunu iyice abartm›fl, bu arada Amberg
hapishanesinde mahkûmlar›n sahip oldu¤u ortak yaflam
alanlar›n›n Türkiye’de güvencelenmemifl oldu¤u gerçe¤i ve
di¤er hak ve güvenlik sorunlar›, sat›r aralar›nda kalm›flt›r.
Bu tutumun, F Tipi hapishanelerle ilgili resmî yaklafl›m› bile
aflt›¤› söylenebilir. Adalet Bakanl›¤› 9 Aral›k’ta F Tipi
hapishanelerde ortak kullan›m mekanlar›n›n gelifltirilece¤ini
aç›klay›p, bunun için ilgili sivil toplum örgütleriyle ortaklafla
bir çal›flma yürütülece¤ini bildirdi¤inde baz› köfle yazarlar›
bunu bir “taviz” olarak de¤erlendirmifl, böylelikle
kamuoyunda bu iyilefltirme ad›mlar›na karfl› tepkiyi davet
eder bir tutuma girmifllerdir. Bu konuda ola¤anüstü keskin
tutumuyla dikkat çeken Hürriyet yazar› Emin Çölaflan,
“soka¤a dökülen birkaç bin kifli yüzünden devletin geri ad›m
atmamas› gerekti¤ini” savunurken, F Tipi hapishanelere itiraz
edenler hakk›nda “karfl› taraf” terimini kullanm›flt›r. 
Ölüm oruçlar›n›n 50’li günleri aflarak kritikleflti¤i günlerde,
CNN Türk’te yay›mlanan, Bayrampafla Hapishanesindeki
ölüm orucu bafllatma törenlerinin (kayna¤›, mahiyeti
sorgulanmadan yay›na verilen) bant kay›tlar›, F Tipi
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EK : 4/2
HAP‹SHANE OPERASYONU VE MEDYA1

1 Bu Rapor, araflt›rmac› yazar Tan›l Bora ve T‹HV Dokümantasyon
Merkezi taraf›ndan gerçeklefltirilmifl ve Ocak 2001’de kamuoyuna
sunulmufltur.
* . Bu raporda “medya” sözcü¤üyle, esas olarak, çok sat›fll› “büyük
bas›n” ve çok izlenen televizyonlar kastedilmektedir. Bu medya
organlar›n›n bünyesinde yer ald›¤› büyük sermaye gruplar›n›n
yay›mlad›¤› “ucuz” gazeteler incelemeye al›nmam›flt›r. Söz konusu
“ucuz” gazeteler içinde “ciddi gazete” statüsünde de¤erlendirilenlerin
(Radikal, Yeni Biny›l) olaylara belirgin biçimde so¤ukkanl› ve insan
haklar› duyarl›l›¤›n› içeren bir tutumla yaklaflt›¤›; “bulvar bas›n›” kate-
gorisindekilerin ise (Takvim, Posta vd.) “büyük bas›n›n” tutumunu
genellikle daha provokatif bir üslûpla yineledikleri gözlenmifltir.
Büyük sermaye gruplar› d›fl›ndaki muhalif, sol e¤ilimli yay›n organlar›
operasyonda elefltirel bir tutum alm›fllard›r. ‹slâmî yay›n organlar›na
ise ayr›ca de¤inilecektir



hapishanelerle ilgili sorunlar› tart›flma konusu olmaktan
ç›kartmaya dönük bir manipülatif çerçeve içinde
sunulmufltur. Sözkonusu bantlar “objektif” bir haber
malzemesi olabilir, görüntülenen iliflkiler suç unsuru
bar›nd›r›yor olabilir, ahlaki aç›dan k›nanabilir. ‹nsan haklar›
savunucular› aç›s›ndan da, ölümü güzelleyen bir
törenselli¤in sempatik olmad›¤› aç›kt›r. Ancak bu, sözkonusu
durumun, F Tipi hapishanelerle ilgili nesnel ölçütlere
dayanan ciddi itirazlar› geçersiz k›lacak bir demagojiye
malzeme yap›lmas›n› hakl› k›lmaz. Bir hak konusunun,
hukuksal bir sorunun, onda taraf veya ondan haleldar olan
öznelerden ba¤›ms›z olarak ele al›nmas› gerekir. Medya ise,
tutuklu ve hükümlülerin “suç” ya da ahlaki veya politik
aç›dan “zararl›” olmalar›n›, onlar›n baz› temel haklardan
yoksun b›rak›lmalar›n›n gerekçesi olarak kabul ettiren bir
anlay›fl›n yayg›nlaflt›r›lmas›na azami katk›da bulunmufltur. 
Ayr›ca bu sunum, tutuklu ve hükümlülerin, özgürlükten uzak
dar yaflam alanlar›n› kendi görüfl ve tercihleri do¤rultusunda
tanzim etmelerini “suç” sayan ve onlar›n özgürlüklerinin ek
olarak, daha da k›s›tlanmas›n› savunan bir anlay›fl›n
yayg›nlaflmas›na katk›da bulunmufltur. 
Hürriyet Gazetesinin 10 Aral›k tarihinde manfletten verdi¤i
“Bu da L(açka) tipi cezaevi” haberi, hapishanelerdeki
özgürlük alan›n›n daha fazla daralt›lmas› gerekti¤i
düflüncesini kamuoyuna empoze eden kampanyan›n doruk
noktalar›ndan biridir. Bunu, 11 Aral›k’ta, tutuklu ve
hükümlülerin taleplerini “abart›l›” bularak alaya alan
“Emriniz olur” manfleti izlemifltir. Hükümlü ve tutuklular›n
“afl›r› özgür” oldu¤u yarg›s›n› güçlendirmeye dönük bu
manfletlerin alt bafll›klar›ndan birisi, cinsel imalarda
bulunarak muhafazakar ahlak anlay›fl› okflamaya dönüktür:
“K›z erkek birarada”. ‹slamc›-muhafazakar bas›n (baflta Akit)
bu temaya büyük ilgi göstermifltir. Bu haberlerde bireyleri
bütünselli¤inden kopar›p “suç öznesi”ne indirgeyen “terörist”
tan›m›n›n yan›s›ra, kad›n tutuklu ve hükümlüleri biyolojik
varl›¤a indirgeyen ya da biyolojik özelliklerine dayanarak
afla¤›layan “k›z militan”, difli militan” gibi ibarelerin
kullan›lmas›, Türk medyas›n›n ne yaz›k ki ola¤an bir tutumu
olarak bu dönemde de kendini göstermifltir. Bu arada “afl›r›
özgürlük” ölçütü olarak “ko¤uflta ördek oldu¤u”, “nargile
bulundu¤u” gibi ‘komiklefltirici’ örneklere de
baflvurulabildi¤ine de¤inelim.
An›lan sunum ve yorumlar, “hapishane lordlar›” olarak
adland›r›lan örgüt yöneticileri ile “güçsüz, iradesiz, beyinleri

y›kanm›fl, zavall›, mafla...” olarak sunulan di¤er tutuklu ve
hükümlüler aras›nda kategorik bir ayr›m yapmakta
birleflmifllerdir. Bu ayr›m, tutuklu ve hükümlülerin ço¤unun
ergin bireyler olarak tan›namayaca¤›, dolay›s›yla hak öznesi
say›lamayacaklar› varsay›m›n› beslemeye yaram›flt›r. Bu
anlay›fl›n, birey onurunu zedelemek yan›nda, kamuoyunda
hapishanelere fliddetli bir fizikî müdahalenin anlay›flla
karfl›lanmas›na uygun bir zeminin oluflmas›na katk›da
bulundu¤u aç›kt›r. 

Sonuçta medya, tutuklu ve hükümlülerin hukuken veya idari
olarak tan›nm›fl hak ve özgürlüklerini geriletmeye,
k›s›tlamaya dönük bir müdahalelerin davetçisi, talepkâr›
olmufltur. 

15 Aral›k’ta Hürriyet’in Adalet Bakan›n›n “Devlet olarak
elimizden geleni yapt›k.Ölüm oruçlar›n›n vebali
bafllatanlar›nd›r” aç›klamas›n› “Vebaline katlan›rlar” fleklinde
keskinlefltirerek manflete tafl›mas›, ortam› gerginlefltiren,
sertli¤i, fliddete dayal› bir çözümü davet eden, arzulayan bir
tutumun yans›mas›d›r. 

Yay›n yasa¤›

14 Aral›k’ta ‹stanbul DGM Savc›l›¤›nca getirilen bas›n
yasa¤›n›n, haber alma hak ve özgürlü¤ünün aç›k bir ihlâli
oldu¤unu söylemeye bile gerek yoktur. Bu ilkesel problem
yan›nda, yay›n yasa¤›, yaflamsal tart›flmalar›n sürdü¤ü ve
fizikî fliddet beklentisinin oldu¤u bir konuda kamuoyunun
bilgilenme olanaklar›n k›s›tlamakla, resmi makamlar›n
manipülasyon imkanlar›n› gelifltiren, insan haklar› aç›s›ndan
denetimi alabildi¤ine zorlaflt›ran, güvensizli¤i koyultan bir
yapt›r›m olmufltur.

Buna karfl›n medya genellikle bu yasaklamaya itiraz
etmeyen, onu ola¤an sayan bir tutum göstermifltir.

Bu yasa¤a sadece Türkiye Gazeteciler Sendikas› (ve yay›n
organ› Bizim Gazete), Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i,
Cumhuriyet Gazetesi DGM nezdinde itirazda
bulunmufltur.Bas›n Konseyi baflkan› Oktay Ekfli de bu yasa¤›
elefltiren bir aç›klama yapm›fl fakat sonraki günlerde hiç
üzerinde durmam›flt›r..

Medyan›n, haber alma hakk›na konan bu k›s›t› kendili¤inden
benimsedi¤inin tek göstergesi, bu yasa¤a usûlen dahi itiraz
etmemesi de¤ildir. Nitekim baz› “etkili”, “üst düzey”
gazetecilerin operasyon sonras›ndaki aç›klamalar›ndan veya
imalar›ndan, operasyonun planlama aflamas›na iliflkin
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‹stanbul DGM Cumhuriyet Baflsavc›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 3713 say›l› kanunun 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 verilmesi” ni

‹stanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinden talep etmifltir.

‹stanbul 4 Nolu 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 5680 say›l› kanunun 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.



duyumlara önceden de vak›f olduklar› ancak bu duyumlar›
kamuoyuna aktarmayarak kendi kendilerini sansür ettikleri
anlafl›lmaktad›r. Örne¤in Fikret Bila, “Ankara kulislerinin
deneyimli ismi” s›fat›yla, operasyonun kaç gün önceden
planland›¤›na iliflkin, o zamana dek saklad›¤› duyumlar›n›
aktarm›flt›r. Medya yöneticilerince do¤al say›lan, fark›na dahi
var›lmayan bu otosansürün, medya yöneticilerinin ve etkili
konumlardaki medya mensuplar›n›n, (nas›l, kimin taraf›ndan
belirlendi¤i ayr›ca tart›flma konusu olabilecek) devlet ve
hükümet ç›kar›n›, insan hak ve özgürlükleriyle ilgili kayg› ve
düflüncelerden de, gazetecilik meslek ilkelerinden de üstün
sayd›klar›n› bir kez daha gösterdi¤ini saptamak
durumunday›z. 

Operasyon s›ras›nda haber alma özgürlü¤ünün k›s›tlanmas›

Operasyon s›ras›nda ciddi haber alma olanaklar›n›n
k›s›tlanmas›na yol açan önlemler, bask›lar söz konusudur.
Görüntü alma yasa¤› getirilmifl, gazete ve TV muhabirleri
gözalt›na al›nm›flt›r. Gazetelerin 20 aral›k bask›s›nda Uflak’ta
gazeteciler hapishaneye 3 km. uzakta tutuldu¤u, Emniyet
Müdür Yard›mc›s› R›fat Tolunay’›n “At›n onlar› d›flar›,
sokmay›n bu tarafa. Gerekirse gözalt›na al›n, k›r›n kafalar›n›”
talimat› verdi¤i, operasyon haberleri aras›na bir “ayr›nt›
olarak” eklenmifl; 22 Aral›k günkü gazetelerde ise bas›n
mensuplar›n›n Ümraniye Hapishanesine 2 kilometre kadar
yaklaflabildi¤inden söz edilmifltir.

Bu tabloya karfl›l›k, haber alma hakk›n›n ihlâline iliflkin bir
flikâyet medyada dillendirilmemifltir. Olay yerindeki bas›n
emekçilerinin maruz kald›¤› muamele hiçbir flekilde konu
edilmemifltir. Türkiye’de medya yöneticileri, riskli ortamlarda
muhabirlik yapan medya mensuplar›n›n muhatap oldu¤u
eziyet, hakaret vb. kötü muameleyi sorun etmemektedirler. 

Tutuklu ve hükümlü ailelerinin karalanmas›

Hapishanelerin önündeki tutuklu ve hükümlü yak›nlar›,
operasyonu güçlefltiren bir rahats›zl›k unsuru olarak
de¤erlendirilmifl; özellikle görsel medyan›n seçilmifl durum
ve konularda fazlas›yla abartarak sergilemekten geri
kalmad›¤›, kiflisel-insanî ac›lar›, kayg›lar› yans›tan duygusal
yaklafl›m, çocuklar›n›n can› derdinde olan bu insanlardan
esirgenmifltir. Çaresizlik içinde hapishanelere giden araçlar›n
önünü kesmeye çal›flan anne-babalar›n tepkisi
(“ambulanslar› tekmelediler”) bir vandalizm ve “fliddet
e¤ilimi” belirtisiymiflçesine sunulmufltur. Bu tepkinin
psikolojik saikleri hakk›nda, örne¤in ayn› günlerde silah
teflhir ederek yasad›fl› yürüyüfl yapan polislerin geçim ve
psikoloji sorunlar›yla ilgili olarak gösterilen anlay›fl, asla
gösterilmemifl; bunun yerine, “bunlar nas›l anne-babalar,
çocuklar›n›n kurtar›lmas›n› önlemeye çal›fl›yorlar” mealinde
spekülasyonlar yapanlar olmufltur. (Hürriyet yazar› Fatih
Altayl› 22 Aral›k’ta bunlar›n “anne süsü verilmifl alâkas›z
insanlar oldu¤una inand›¤›n›” yazabilmifltir.)

Yalan haber- Yönlendirme 

26 Eylül 1999’de Ulucanlar Hapishanesinde 10 insan›n
ölümüyle sonuçlanan jandarma operasyonu sonras›nda
Hürriyet gazetesinin “kanl› isyan› bafllatmadan befl dakika
önce ellerinde sopalarla hat›ra foto¤raf› çektirdiler”
aç›klamas›yla bir foto¤raf yay›mlad›¤›, ancak bundan birkaç
gün sonra iç sayfalarda küçük bir haberle bu foto¤raf›n befl
y›l önceye ait oldu¤unu duyurdu¤u, Genel Yay›n Yönetmeni
Ertu¤rul Özkök de köfle yaz›s›nda bu yanl›fltan ötürü özür
diledi¤i unutulmufl de¤ildir. Ancak medyan›n bu gibi
“yanl›fllardan” mahçubiyet duydu¤u, ders ç›kard›¤›
söylenemez. Son hapishane operasyonu s›ras›nda da, resmî
kaynaklardan aktar›lan, “s›zd›r›lan” haberleri
sorgulamaks›z›n, üstelik büyüterek, provokatif bir tarzda
vermekten geri durulmam›flt›r.

Medya, operasyon mahallinden uzak tutulan bas›n
mensuplar›n›n hiçbirisinin tan›k olmad›¤›, olamayaca¤›
olaylar›, sadece resmî aktar›mlara dayanarak, ayr›nt›l›
“sahneler” halinde resmetmekte hiç tereddüt göstermemifltir.

Yakma, öldürme, atefl açma vb. olaylar hakk›nda, bizzat
tan›k olunmuflças›na, kesinlikli bir dille sunulan anlat›mlar,
medyay› kaplam›flt›r. ‹stanbul’da bas›n emekçilerinin
oluflturdu¤u Gazeteciler Meclisi platformunun
de¤erlendirmelerinde de, “olay yerindeki” muhabirlerin
olayla ilgili bilgilerinin önemli bir k›sm›n›n Ankara’dan/haber
merkezlerinden aktar›lan (ve muhabirlerin kendi aralar›ndaki
konuflmalarla ço¤alt›lan) “duyumlar›n” tekrar›na dayand›¤›
saptamas› yap›lmakta; muhabirlerin baz› gözlem ve
izlenimlerinin de “merkezdeki duyumlar” do¤rultusunda
de¤ifltirildi¤i ya da örtbas edildi¤i belirtilmektedir. Bu
süreçte, belirgin bir otosansür mekanizmas›n›n yürürlükte
oldu¤u ortadad›r.
Bellibafll› TV kanallar›n›n, ilk günden sonra tecrübeli
muhabirlerini hapishane bölgesinden geri çekerek,
tecrübesiz ve haber kaynaklar› olan güvenlik örgütlerine
yak›nl›klar› nedeniyle manipülasyona görece aç›kl›¤›yla
bilinen polis-adliye muhabirlerini gönderdikleri yolunda bir
izlenim vard›r. Buna ba¤l› olarak, haber aktar›m›nda resmî
dilin ve bak›fl aç›s›n›n iyice belirginleflti¤i gözlenmifltir.
Örne¤in yaflam›n› kaybeden jandarma uzman çavufl Nurettin
Kurt’un (21) bir tutukluyu kurtarmaya çal›fl›rken di¤er
militanlar›n açt›¤› atefl sonucu öldü¤ü haberi aktar›lm›flt›r;
oysa Kurt’un vücudunda kurflun izine rastlanmad›¤›na,
bafl›na ald›¤› bir darbeden dolay› beyin travmas› geçirerek
öldü¤üne dair bilgiler vard›r.  
24 Aral›k günü medya, Ümraniye hapishanesinde bulunan
silah ve mühimmat›n listesini yetkililerce aç›lan “sergiye”
dayanarak, büyüterek aktarm›flt›r. Beyan edilen bu silah
y›¤›n›na karfl›n, 3 gün süren çat›flmalarda Nurettin Kurt
d›fl›nda (?) ateflli silahlardan zarar gören güvenlik görevlisinin
olmamas›, medyada kuflku uyand›r›c› bulunmam›flt›r. 20
Aral›k’ta CNN Türk’te yay›mlanan Manflet program›nda
“aramalar›n düzenli yap›ld›¤›n›, içerde silah var iddialar›n›
abart›l› buldu¤unu” söyleyen Tüm Yarg›-Sen ‹stanbul fiube
Baflkan› Ali Yaz›c›’n›n sözleri geçifltirilmifltir. Ranzalar›n bile
yand›¤› koflullarda, “ele geçirildi¤i” söylenen silahlar›n,
pankartlar›n, kitaplar›n vb. nas›l olup da yan›ks›z, “sa¤lam”
kald›¤›na dair bir flüphe de dile getirilmemifltir.
Bayrampafla Hapishanesinden cep telefonuyla verildi¤i
söylenen “kendinizi yak›n” talimat›n›n bant kayd›, ilk
bültenlerde, bu kasedin ‹çiflleri Bakanl›¤›nca da¤›t›ld›¤› notu
düflülmeden, yani gerçekli¤iyle ilgili bir ihtiyat pay›
b›rakmadan aktar›lm›fl; baz› kanallar sonraki bültenlerinde de
bu notu düflmeyi ihmal etmifllerdir. Operasyon öncesinde
bölgede cep telefonu flebekesinin kapat›lmas›na ra¤men bu
görüflmelerin nas›l yap›labildi¤i ve görüflmenin operasyon
s›ras›nda yap›lmas›na ra¤men fonda herhangi bir gürültü
duyulmamas›n›n ve konuflan kiflinin sesindeki sükûnet
hakk›nda, bir flüphe pay› konmam›flt›r. 
Görsel medya, jandarman›n operasyon s›ras›ndaki film
çekimlerini “ifltahla” kullanm›flt›r. 1991’deki Körfez
Savafl›nda CNN’in yay›n› vesilesiyle dünya medyas›nda
büyük tart›flmalara yol açan, resmî enformasyon ve resmî
haber materyalini sorgulamadan kullanma al›flkanl›¤›, bu
olayda kendini vahim biçimde göstermifl ve medya içinde
ancak küçük bir az›nl›k taraf›ndan sorgulanmaktad›r.Yine
televizyonla ilgili uluslararas› gazetecilik eti¤i tatr›flmalar›nda
çok önemsenen bir konu olan, fliddet içeren görüntülerin
sunumuyla ilgili endifleler, bu ülkenin medya yöneticileri
için anlafl›lan “lüks” say›lmaktad›r. Türk medyas›, özellikle
görsel medya için, fliddet pornografisi vazgeçilmez
görünmektedir. 

Muhabir ve yazarlar, bu günlerde, belirsiz –bazen “gizemli”
ifadelerle an›lan- resmî kaynaklardan duyum aktarmakta
alabildi¤ine cömert davranm›flt›r. Kayna¤› belirsiz “yar›-
resmi” bilgiler, ba¤lay›c› olmamalar›, sorgulanamamalar›,
kayg›s›zca yay›na verilerek hiçbir kiflinin/kuruluflun sorumlu
tutulamayaca¤› flekilde kamuoyunu yönlendirmeleri
bak›mlar›ndan, gerek haberleflme özgürlü¤ünün sa¤l›kl›
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kullan›m› gerekse gazetecilik eti¤i aç›s›ndan, sak›ncal›
say›lmak gerekir. Türk medyas›, böyle bir sak›ncaya
genelilkle ald›rmamaktad›r: operasyon sürecinde hiç
ald›rmam›flt›r.

Oruçlar›n “sahte” veya “flüpheli” oldu¤una dair kesin bir
dille, büyütülerek veren haberlerin tek dayana¤›, yine,
yetkililerin bu yöndeki beyanatlar›d›r. Oruçlar›n “sahte”
oldu¤una dair haberler, operasyonda tutuklu ve hükümlülere
azamî flefkat gösterildi¤ine dair sunumla birlikte
düflünüldü¤ünde, bu haberlerin yer ald›¤› gazete
nüshalar›nda aktar›lan, hapishanelerden “kurtar›lan” yüzlerce
insan›n hastanelerde tedavi görmekte oldu¤u bilgisi nas›l
aç›klanacakt›r? (21 Aral›k günkü bir büyük gazetede 397
mahkûmdan 296’s›n›n –baflka bir gazetede 381’de 293-
tedaviye ihtiyaç duydu¤u belirtilmifltir.)

Milliyet’in “sahte oruç kanl› iftar” manfleti (20 Aral›k), ‹çiflleri
Bakan›’n›n ölüm oruçlar› hakk›ndaki aç›klamas›n› flüphesiz
bir gerçeklik olarak flerhsiz aktar›rken, ölümlere,
yaralanmalara malolan operasyonu “kanl› iftar” gibi karanl›k,
insanl›kd›fl› bir alayc›l›kla anmas› bak›m›ndan, özellikle
utanç verici sunumlar aras›nda an›lmal›d›r.

Bu vesileyle flunu vurgulamak gerekir ki, insan haklar›
duyarl›l›¤›, baflka fleylerin yan›s›ra, Türkiye gazetecili¤ine
hakim olan “uçuk”, “renkli”, “çarp›c›” bafll›k bulma
e¤ilimiyle de y›prat›lmaktad›r.

“Ele geçirilen bilgiler”

Bu âcil ve yak›c› sorunla ilgili haber toplamaya, bu sorunu
derinlemesine, çok yönlü olarak konu etmeye vakit ve enerji
ay›rma gere¤i duymayan medya, öte yandan baz› aflikâr
bilgileri “özel haber” kisvesi alt›nda sunmufltur. Avrupa
‹flkenceyi Önleme Komitesi CPT’nin (Committee of
Prevention of Torture of the Conucil of Europe) ilgili internet
sitesi üzerinden herkesçe eriflilebilir olan ve daha önce
Anadolu Ajans› taraf›ndan da aktar›lan raporunun, “raporu
ele geçirdik” kal›b›yla sunulmas›, bunun bir örne¤idir. Bu
“fütuhatç›” (“ele geçirme”) söylemle aktar›lan rapor,
operasyonla ilgili d›fl tepkilerin olumlu yönde oldu¤u
izlenimini uyand›rmaya dönük bir reklam-manipülasyon
çabas›n›n parças› olarak, deforme edilerek aktar›lm›flt›r.

Keza “örgüt mensuplar›n›n kendini yakmas› do¤rultusunda”
–kâh “Brüksel”den kâh çeflitli hapishanelerden yollanm›fl-
muhtelif faks talimatlar›n›n “ele geçirildi¤i” söylenmifl, ancak
bu metinler herhangi bir gazete veya televizyonda
görülememifltir. 

Görmezden gelinen insan haklar› ihlâlleri

Operasyonlar s›ras›nda ve sonras›nda kendini gösteren ciddi
insan hakk› ihlâli iddialar›n›n üstüne gidilmemifltir. 

“Beni yakt›lar” diyen kad›n tutuklu Birsen Kars’›n (21 Aral›k
günkü gazeteler) durumunun/iddias›n›n araflt›r›lmamas›, bu
duyars›zl›¤›n bariz örneklerinden biridir. Bir gazetede, bu
iddiay› dile getiren Birsen Kars’›n foto¤raf›, “Eylemciler
mahkûmlar› kolonyayla yakt›ktan sonra jandarman›n üzerine
gönderiyor, müdahale etmeye çal›flanlara da atefl aç›yorlar”
haberinin görsel malzemesi olarak aktar›lm›fl; yani iddia
sahibinin foto¤raf› aksi yöndeki bir iddiaya malzeme
yap›lm›flt›r.

TV’lerde aktar›lan, montajlanma “f›rsat›” bulunamad›¤›
anlafl›lan bir jandarma çekiminde, sivil bir memurun bir
tutukluya tekme atmaya çal›fl›rken iflitilen“burada vurma!”
uyar›s›, operasyonda medyan›n “gözünden” saklanan
sistemli fliddet kullan›m›n›n belirtilerinden biridir ve üzerinde
durulmam›flt›r. 

13 mahkûmdan beflinin ateflli silahla, ikisinin gaz ve
dumandan zehirlenerek, beflinin yanma sonucu öldü¤üne
dair ön otopsi sonucu, üç büyük gazetede ve televizyonlarda
yer almam›fl; ölümler, “tutuklu ve hükümlülerin kendini
yakt›¤›” flablonuyla geçifltirilmifltir. 

Sonuçta, operasyonda yaflam›n› yitirenlerin ölüm
sebeplerinin dökümü, hâlâ bir haber konusu olmufl de¤ildir. 

Tutuklu ve hükümlü yak›nlar›n›n, sadece iki kiflinin (Ahmet
‹bili ve Fidan Kalflen) kendini yakarak öldü¤ü, di¤er tutuklu
ve hükümlülerin güvenlik görevlilerince öldürüldü¤üne dair
iddialar› medyada yer bulamamaktad›r.

Afla¤›da da de¤inilece¤i gibi, operasyon sonras› F Tipi
hapishanelere sevkedilen tutuklu ve hükümlülerin sa¤l›k
durumlar›yla, onlara dönük yo¤un ve sürekli hak ihlâlleriyle
ilgili ciddi iddialar, haber konusu de¤ildir.

fiiddetin do¤allaflt›r›lmas› ve kutsanmas›

Medya, operasyonda kullan›lan ola¤anüstü fliddet karfl›s›nda
bir hayret göstermemifl, fliddeti ola¤anlaflt›rm›flt›r.

Hayret ve dehflet duygular›, sadece, ölümlerdeki pay› hâlâ
aç›kça bilinemeyen intihar eylemleriyle ilgili olarak seferber
edilmifltir. 

Dahas›, bu fliddeti devletin güç ve otorite gösterisi olarak
yücelten bir tutum kendini göstermifltir. ‹lk andan itibaren
devletin “gücünü” ve “devletli¤ini” göstermesi, baflka herfleyi
unutturan bir mutlu olay olarak yüceltilmifltir. Fütuhatç› bir
dille, hapishanelerin “ele geçirildi¤i”, “geri al›nd›¤›” yaz›l›p
söylenmifltir. 

Devlet otoritesinin ç›plak gücüyle ortaya konmas›n›n
böylesine kutsand›¤› bir ortamda, insan haklar›
duyarl›l›¤›ndan söz edilemez.

“Devlete karfl› flüpheci soru sormay›n”

22 Aral›k’ta Hikmet Sami Türk’ün“devlete karfl› flüpheci
ifadeler tafl›yan sorular sormay›n›z” uyar›s›, insan hak ve
özgürlükleri ve gazetecilik eti¤i aç›s›ndan yine ancak vahim
sözcü¤üyle karfl›lanabilecek bir ç›k›flt›r. Bunu herhalde uzun
uzun aç›klamaya gerek yoktur: ‹nsan haklar›, bireylerin temel
hak ve özgürlüklerinin otorite karfl›s›nda korunmas› için
vard›r; dolay›s›yla hükümetlerin siyasî ve vicdanî
kanaatlerinden ve ve hükümetlerle ilgili siyasî ve vicdanî
kanaatlerden ba¤›ms›z olarak, resmî uygulamalarla ilgili
mesafeli ve “flüpheci” bir bak›fl›n daima korunmas›, insan
haklar› duyarl›l›¤›n›n ilk flart›d›r. Devlet ve hükümet
uygulamalar›na mesafeli yaklaflmak, onlar› elefltirmek, onlar
hakk›nda “flüphe” duymak, demokratik denetimin de flart›d›r.
Öte yandan “flüphe”, gazetecili¤in meslekî refleksidir.
“Devlete karfl› flüpheci ifadeler tafl›yan sorular sormay›n›z”
uyar›s›n›n, insan haklar› aç›s›ndan denetimini de, aç›kça
gazetecili¤in kendisini de yasaklayan bir “emir”oldu¤unu
görmemek mümkün müdür?

Medyada bu skandal niteli¤indeki uyar› karfl›s›ndaki tepkiler
de yok denecek kadar az olmufltur. 

Böyle bir uyar›y› ola¤an karfl›lamak, brifinglerin, resmî
bilgilendirmelerin, haber alma faaliyetini noktalar, tatil eder
bir hüküm kazanmas›n›n do¤al sonucudur. 

Operasyonun alternatifsiz bir çözüm olarak gösterilmesi

‹çiflleri Bakanl›¤› ile Adalet Bakanl›¤› aras›nda hapishaneler
müdahale oldu¤una dair bir tart›flman›n, uyuflmazl›¤›n
yafland›¤› haberinin medyaya “s›zmas›”, üzerinde durulmas›
gereken bir noktad›r. Bu haber, operasyonla ilgili devlet ve
hükümet içinde de flüpheler, çekinceler oldu¤unu,
dolay›s›yla bu operasyonun resmi düzeyde de tart›fl›lamaz,
sorgulanamaz, kaç›n›lmaz, alternatifsiz say›lamayaca¤›n›
göstermifltir. Ancak medya, bu “bilgi”yi, olmufl bitmifl ve
tart›flma konusu olmayacak bir uygulaman›n maganizel
“perde arkas›” format›nda geçifltirmekten ileri gitmemifltir.

K›sacas› “operasyon”, alternatifsiz bir vak›a, do¤al bir olay
olarak ola¤anlaflt›r›lm›flt›r. Sorunun baflka çözümlerinin
olabilece¤i, tart›flma d›fl› b›rak›lm›flt›r. Hükümetin tercihini
bu yönde kullanmas›, baflka seçenekleri unutturmufl,
zihinden uzaklaflt›rm›flt›r.
“Okur Temsilcisi” sayfas›nda okur elefltirilerini aktard›¤› 25
Aral›k ve izleyen günlerde Milliyet’te hapishahe sorununun
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bu çözüm biçimiyle ilgili baz› flüpheler belirtilmifl, ancak bu
fikrin takibi yap›lmam›flt›r. Keza Milliyet gazetesinin 1 Ocak
2001 günü “Arjantin Öldürmedi” manfleti ve “Türkiye’deki
‘Hayata Dönüfl’ operasyonu 31 ölümle sonuçlan›rken,
Arjnatin’de 116. gününe giren açl›k grevi tek kiflinin bile
burnu kanamadan bitirildi” spotuyla verdi¤i haber,  “Hayata
Dönüfl” operasyonunun tek seçenek olmad›¤›n›n›n bir
ikrar›d›r. Fakat bu sunumla ayn› gazetenin operasyon
s›ras›ndaki yay›n› aras›ndaki derin tutars›zl›k anlafl›lan gazete
yönetimini ilgilendirmedi¤i gibi, manflete ç›kar›lan bu
“alternatif yaklafl›m” da günlük bir magazin malzemesi
olarak geçifltirilmifltir.
Unutma, unutturma
Medya, genel dolarak da, sorunu evveliyat›yla
de¤erlendirmekte, kollektif haf›za kayd› ifllevi görmekte, -
yumuflak bir deyiflle- ihmalkâr davranm›flt›r. Adalet
Bakan›n›n F Tipi hapishanelerin yeniden düzenlenece¤iyle,
böyle bir düzenleme olmadan kullan›ma aç›lmayaca¤›yla
ilgili sözünün pefli derhal b›rak›lm›flt›r. Operasyonun ilk
günlerinde baz› muhabirler taraf›ndan bu yönde soru
sorulmufl, baz› köfle yazarlar› bu sözün ak›betini sormufl,
fakat hayatî önemdeki bu konu çok geçmeden tamamen
unutulmufltur. 
Bu durum, Adalet Bakan›n›n verdi¤i bu sözün, objektif
olarak, bir tür “taktik hile” mahiyetinde telaffuz edildi¤i
düflüncesini uyand›rmaktad›r. (Nitekim Türkiye gazetesi
yazar› Altemur K›l›ç, 21 Aral›k 2000 tarihli yaz›s›nda bakan›
bu “devleti y›kmak için ayaklananlara karfl› meflru ve mübah
savafl hilesinden” ötürü kutlam›flt›r!) ‹nsan haklar›yla ilgili
meselelerde böyle bir tutumun çok aranan “devlet ciddiyeti”
ile  veya herhangi bir tutarl›l›k, dürüstlük, do¤rulukla
ba¤daflt›r›lmas› zordur ve medya bu durumun da
geçifltirilmesine katk›da bulunmufltur. 
Operasyonun bitirilmesinden sonra medyaya yo¤un bir
duyars›zl›k hakim olmufl, hapishane sorunu bitmifl say›larak
bir kenara b›rak›lm›fl, “haber de¤erini” tamamen yitirmifltir.
F tipi hapishanelere sevk edilenlere yap›lan muameleye
iliflkin belgeli, tan›kl› iddialar çok sat›fll› gazetelerde yer
bulamam›fl, bu duyum ve bilgiler yok say›lm›flt›r. Meclis
‹nsan Haklar› Komisyonu’nun Aral›k’›n son haftas›nda ve
y›lbafl›ndan sonra Sincan’da yapt›klar› incelemeler, üç büyük
gazetede küçük bir haber bile olamam›flt›r (2 Ocak).
Komisyon üyesi Rize milletvekili Mehmet Bekaro¤lu’nun bu
konuyla ilgili aç›klamalar›n›n yaz›l› bas›nda ne kadar yer
bulabildi¤ine (bulamad›¤›na) iliflkin döküm, iliflikte yer
almaktad›r. (Tablo 1)
‹kibini aflk›n insan›n açl›k grevinde olmas› ve bu protestonun
operasyondan bir ay sonra hâlâ sürüyor olmas›,
gazetelerde/televizyonlarda küçük bir haber olarak bile yer
bulamamas›, insanl›k ad›na umut k›r›c›, utanç verici de¤il
midir?
‹nsan haklar› ihlâllerinin magazinlefltirilmesi
Ciddi insan haklar› ihlâllerini, olaylar› magazinlefltirerek
perdelemek, dahas› insan onurunu zedeleyici biçimde alaya
almak, medyan›n bu operasyon s›ras›nda baflvurdu¤u bir
yöntem olmufltur,
Sincan F Tipi’nde mahkûmlar›n “bir flikâyetinin olmad›¤›na”
dair haber, “m›fl›l m›fl›l uyudular” bafll›¤›yla verilmesi
(Milliyet, 24 Aral›k), eziyet gördükleri foto¤raflar›ndan
anlafl›lan insanlar›n (her kim olurlarsa olsunlar ve suçlar› ne
olursa olsun) saçs›z görüntülerinin “süt dökmüfl kediye
döndüler” bafll›¤›yla sunulmas› (Hürriyet, 24 Aral›k), F Tipi
cezaevlerine hoparlörlerden TRT-FM dinletildi¤i haberinin
sevilen-sevilmeyen parça ve flark›c› isimleri listelenerek
verilmesi (Milliyet, 2 Ocak), ”ünlü mahkûmlar›n”
(kastedilenler Alaaddin Çak›c›, Mehmet Ali A¤ca, Ali
Balkaner, Erol Evcil, Hayyam Garipo¤lu’dur) kad›n
mahkûmlar›n slogan atmas›ndan rahats›z oldu¤una dair
“Susturun flu kad›nlar›” haberi (Hürriyet, 5 Ocak), bu
sunumlar›n ak›lda kalanlar›d›r. 

Haber nesnesi her kim olursa olsun, isterse “genel ahlâk”
nezdinde ve yasa önünde en a¤›r suçlu durumunda olsun,
insanlar›n kiflilik onurlar›n› hiçe sayan, bedensel
dokunulmazl›klar›na halel getiren uygulamalardan sadistçe
denebilecek bir alayc›l›kla söz eden bu sunumlar›n; baz›
insanlar›n insan say›lamayaca¤›, insanca muameleyi hak
etmedi¤i do¤rultusunda bir görüflün toplumda kök salmas›na
hizmet etti¤i aç›k de¤il midir? Israrla tekrarlanmas› gerekir ki,
nesnesi/hedefi her kim olursa olsun, bu bir insanl›k ay›b›d›r.
Toplumda her kesimin “düflman”, “has›m” olarak gördü¤ü
kiflileri (bunlar “teröristler” olabilece¤i gibi “faflistler”,
“iflkenceciler”, “katiller”, “yolsuzluk yapanlar”... da olabilir)
insan-olmayan yarat›klar olarak de¤erlendirebilmesine kap›
açan bu zihniyetin normallefltirilmesi, insanl›k ay›b› olmak
yan›nda, bir toplumsal bar›fl ortam›n›n oluflmas›n› ihtimal
d›fl› b›rakan çok a¤›r bir tehlikedir.
‹slâmî medya 
‹slâmî medya, genelde, “büyük medya” ile ayn› tutumu
izlemifltir.
Bu medya organlar›nda, hapishanelerdeki “teröristleri” kötü
örnek göstererek baflörtülü ö¤rencilerin rejim aç›s›ndan
tehlikesizli¤ine/zarars›zl›¤›na iliflkin anlay›fl talep etmek gibi
taktik f›rsatç›l›k yaklafl›mlar› görülebilmifltir. Akit Gazetesi,
sistemin “y›llard›r inançl› kitleleri ‘tehdit’ diye, düflman diye
göstererek as›l tehdide, düflmana adeta moral afl›lad›¤›n›...
vatan aflk›yla askerlik yapan Mehmedçiklerin azg›n (k›z›l)
teröre kurban gitti¤ini” yazm›flt›r.
Bu tutumda, ‹slamc› kesimin, 28 fiubat Sürecinden do¤an -
insan haklar› aç›s›ndan da gerçekten ciddi boyutlar› olan-
ma¤duriyetini telâfi etme, devlet birimlerinin hoflgörüsünü,
sempatisini kazanma aray›fl›n›n pay›n› aramak, yersiz
olmayacakt›r. Devlet ç›kar›n› insan haklar› ilkelerine üstün
görmekte, medyan›n bu k›sm›n›, medyadaki egemen
tutumdan ay›rt etmek mümkün de¤ildir. 
Amaçlar› do¤ru veya yanl›fl bulunabilecek, de¤iflik siyasî
maksatlar atfedilebilecek eylemler olan ama kendini
duyurma imkanlar›n›n k›s›tl› oldu¤u koflullarda bir
çaresizli¤in eseri oldu¤u, arka plan›nda yaflamsal önemde
sorunlar›n yatt›¤› ve eylemcilere (flu veya bu ölçüde) azap ve
s›k›nt› verdi¤i aç›k olan ölüm oruçlar›n›n dinî “oruç”
kavram›na uygunlu¤u ‹slâmî medyada baz› yazarlarca
sorgulanm›fl; salt burada görülen uyuflmazl›ktan –eyemcilerin
siyasi kanaatlerinden- ötürü, oruç eylemi, eylem konusunun
bütün veçheleriyle birlikte, gayr›meflru say›larak
karalanm›flt›r. 
‹nsan haklar› savunucular›n›n hedef gösterilmesi
Medya, uluslararas› düzeyde y›llar süren uzman
de¤erlendirmelerinin, tart›flmalar›n, müzakerelerin sonucu
olan Malta Bildirgesi gibi yönergeleri ve t›p eti¤ine iliflkin
ilkeleri, gündelik, anl›k, kiflisel, indî, keyfî yorumlarla,
bilgilenme ve üstünde düflünme gere¤i duymadan bir kenara
atan bir edayla, hekim kurulufllar›na “do¤ru hekimlik”
ö¤retmifltir.
Medya, insan haklar› örgütlerine, eninde sonunda devlet
ç›kar›n› önde tutmay› gözeten bir “do¤ru insan haklar›”
anlay›fl› ö¤retmifltir. Buna göre “do¤ru” insan haklar›
savunuculu¤u, esas olarak –insan haklar› ihlâllerine yol
açan- resmî fliddeti de¤il, bu fliddetin aç›¤a ç›kmas›na yol
açan terörist örgütleri sorgulamal›d›r. 
Birçok köfle yazar›, bütün bu konularda “uzmanca” görüfl
bildirerek kesin hükümler vermifl, uzmanl›k kurulufllar›n› ise
karalam›flt›r.
Sorunun insan haklar› aç›s›ndan tart›fl›lmas›nda, gerek
hapishaneler konusunda gerekse insan haklar› bak›fl aç›s›yla
denetim-izleme tecrübesine sahip kifli ve kurulufllara
müracaat edilmemifl, yaz›l› ve özellikle görsel bas›nda asla
bunlara yer verilmemifltir. Operasyonun sürmekte oldu¤u
günlerde ve sonras›nda, yaz›l› ve görsel medyada ‹HD,
T‹HV, Mazlum-Der’in aktard›¤› bilgilere ve ileri sürdü¤ü
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görüfllere hiç yer verilmemifltir. Bu örgütler üzerindeki –hâlâ
devam etmekte olan- yo¤un bask›, “haber yapmaya” de¤er
bulunmam›flt›r.

‹nsan haklar› ihlâllerine, operasyonun flüpheli veya sorunlu
yanlar›na dikkat çeken, ayr›ca operasyon öncesinde bir
uzlaflmaya var›lmas› için arabuluculuk faaliyeti yürüten
herkes, bu arada gazeteciler ve sivil toplum örgütü
temsilcileri, “cezaevlerinin önünde ifl tutan ayd›n tak›m›”,
“ayd›n geçinen uçuklar”, “enteller” gibi karalamalarla
afla¤›lanm›fl, bu konularda hakaretâmiz ifadeleriyle tan›nan
Hürriyet yazar› Emin Çölaflan bu insanlarla ilgili tehditkâr
imalarda bulunmufltur. Arabuluculuk yapmaya çal›flanlar›n
ve operasyonu insan haklar› aç›s›ndan elefltirenlerin
gayesinin “meflhur olmak”, isim yapmak” ya da “devlet
düflmanl›¤›” oldu¤una dair toptan ve kesin hükümler
verilmifltir.

Arabulucu heyetinde yer alan yazar Yaflar Kemal’in “‹çerdeki
arkadafllar” ifadesinden hareketle (özellikle Hürriyet yazar›
Ertu¤rul Özkök’ün 14 Aral›k’taki yaz›s›ndan itibaren)
arabuluculuk çal›flmalar›n› yürütenlere “içerdekilerin
yandafllar›” yaftas› tak›lm›fl, bu insanlar›n içerdekileri
cesaretlendirdi¤i itham› yayg›nlaflt›r›lm›flt›r. fiiddet d›fl›
çözüm yollar›n›n tükenmemesi için çaba harcayan, bu
nedenle her iki taraftan gelen suçlamalara, karalamalara,
hatta tehditlere maruz kalan bu insanlar “sorumsuz, tutars›z,
ilkesiz, bilinçsiz” olmakla suçlanm›flt›r. 

Böylelikle, alternatif ve fliddet-d›fl› bir çözüm seçene¤inin
kendisi, terör örgütlerine hizmet eden “maksatl›” giriflimler
olarak zihinlerden at›lmaya çal›fl›lm›flt›r. 

Olaylar süresinde ‹nsan Haklar› Derne¤i’nin 6 flubesinin
kapat›lmas›n›n; valilerin muhalif siyasî parti, sendika, meslek
kuruluflu, vak›f ve derneklere, her türlü bar›flç›, demokratik
etkinli¤i ve toplant›y› yasaklayan “talimatlar” göndermesinin
üzerinde durulmam›flt›r. 

‹nsan haklar› savunucular› ve ‹HD’yle ilgili karalama ve
hedef gösterici sunumlar, ‹HD ‹stanbul fiube Baflkan› Eren
Keskin özelinde kiflisellefltirilmifl; 20 Aral›k günkü Hürriyet
gazetesi, “yine o kad›n” gibi tahrik edici bir bafll›k alt›nda,

hapishane önünde bilgi almaya ve aç›klama yapmaya
çal›flan Eren Keskin’in foto¤raf›n› yay›mlam›flt›r. 

Medya ve özellikle baz› köfle yazarlar›, ‹HD yöneticilerini
suçland›rmay›, itham etmeyi, dahas› imal› sözlerle –bazen de
aç›k aç›k- tehdit etmeyi sistemli olarak sürdürmektedirler. 12
May›s 1998 tarihinde ‹HD eski genel baflkan› Ak›n Birdal’›n
maruz kald›¤› suikastin, bu tahrikçi tutumun oluflturdu¤u
zeminde “kolaylaflt›¤›” aç›k de¤il midir?  Bu vakada,
“simgesel linç”, gerçek linçe dönüflmüfltür. Medya
yöneticilerinin ve kimi gazeteci-yazarlar›n, tahrikçi
tutumlar›n›n insanlar›n can›na malolabilecek sonuçlar›
hakk›nda bir vicdan muhasebesi yapt›klar›na,
sorumluluklar›n› gözden geçirdiklerine dair hiçbir iflaret
yoktur. ‹nsan haklar› kurulufllar›n›n yöneticilerini, söz hakk›
tan›madan, görüflüne baflvurmadan, aç›klamalar›na asla yer
vermeden, kimi zaman da yapt›klar› aç›klamalar› görmezden
gelmekle kalmay›p “bu konuda aç›klama yapmad›lar” diye
karalayarak, olaylar› uzaktan veya yüzeysel izleyen kamuoyu
nezdinde fleytanî “hainler” olarak tan›tmak, baz› yazar ve
medya yöneticileri için al›flkanl›k olmay› sürdürmektedir. 

Sonuç

Medya, yo¤un insan haklar› ihlallerini beraberinde getiren
kritik konularda devletin güdümünde hareket etmenin
ötesinde, zaman zaman devletin insan haklar›n› ve
özgürlükleri k›s›tlamaya dönük giriflimlerini daha ileri
götüren bir sald›rganl›k sergilemektedir. Devletin
“devletli¤ini göstermesine” dönük, örne¤in “sosyal devlet”
ifllevleri söz konusu oldu¤unda asla sergilenmeyen keskin,
dramatik, zaman zaman tahrikçi ça¤r›larla, mevcut hukuksal
ya da idari ölçüleri de aflan hak ve özgürlük k›s›tlamalar›
talep edilebilmektedir. 

Medyan›n sunumu, hapishanelerin, hak öznesi olamayacak,
bireylik/erginlik vasf› tafl›mayan yarat›klar›n yaflad›¤›, hak-d›fl›
bir topyekûn tecrit ortam› olmas› gerekti¤i tasavvurunu
yayg›nlaflt›rmaya dönük olmufltur.

Bu olaydaki tutumu, Türkiye’de medyan›n, insan haklar›
duyarl›l›¤›n›n yerleflmesinin yayg›nlaflmas›n›n önünde ciddi
bir engel olarak durdu¤unu düflündürmektedir.
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Ek: 4 TTB Onur Kurulu’nun savunmalar›
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‹DD‹ANAME :2001/14

‹ D D ‹ A N A M E

ANKARA ( ) A⁄IR CEZA MAHKEMES‹ BAfiKANLI⁄INA

DAVACI :K.H.

SANIKLAR :

1-fiükrü HATUN, Selahattin ve Cemile’den olma 1960
do¤umlu, Kütahya ‹li Domaniç ‹lçesi Aksu Köyü nüfusuna
kay›tl› olup Doktorlar Sitesi F Blok No:4 Kuruçeflme Kocaeli
adresinde oturur. GMK Bulvar› fiehit Danifl Tunal›gil No:3
Kat:1 Maltepe adresinde bulunan Türk Tabipleri Birli¤i
Yüksek Onur Kurulu Üyesi.

2-Özen AfiUT, Kamil ve Nazmiye’den olma 1945 do¤umlu,
Trabzon ‹li Merkez 1 Nolu Çömlekçi nüfusuna kay›tl› olup,
GMK Bulvar› fiehit Danifl Tunal›gil No:3 Kat:1 Maltepe
adresinde bulunan Türk Tabipleri Birli¤i Yüksek Onur Kurulu
Üyesi.

3-Faik ÇEL‹K, M. Sait ve Sebahat Özcan’dan olma 1954
do¤umlu, ‹stanbul ‹li Bak›rköy ‹lçesi Kartaltepe nüfusuna
kay›tl› olup GMK Bulvar› fiehit Danifl Tunal›gil No:3 Kat:1
Maltepe adresinde bulunan Türk Tabipleri Birli¤i Yüksek
Onur Kurulu Üyesi.

4-Güner GED‹K, ‹smail Hakk› ve Rahime’den olma 1939
do¤umlu, Trabzon ‹li Çaykara ‹lçesi Ataköy nüfusuna kay›tl›
olup GMK Bulvar› fiehit Danifl Tunal›gil No:3 Kat:1 Maltepe
adresinde bulunan Türk Tabipleri Birli¤i Yüksek Onur Kurulu
Üyesi.
5-M.Bahar GÖKLER, Ceyhun Atuf ve F.Muzaffer’den olma
1950 do¤umlu, Adana ‹li Seyhan ‹lçesi Karasoku nüfusuna
kay›tl› olup GMK Bulvar› fiehit Danifl Tunal›gil No:3 Kat:1
Maltepe adresinde bulunan Türk Tabipleri Birli¤i Yüksek
Onur Kurulu Üyesi.

6-Cem KAPTANO⁄LU, Hüseyin Cahit ve Y›ld›z’dan olma
1960 do¤umlu, Antalya ‹li Kafl ‹lçesi Kalkan, Yal›boyu
nüfusuna kay›tl› olup GMK Bulvar› fiehit Danifl Tunal›gil
No:3 Kat:1 Maltepe adresinde bulunan Türk Tabipleri Birli¤i
Yüksek Onur Kurulu Üyesi.

7-Mahmut ORTAKAYA, Koçali ve Emine’den olma 1938
do¤umlu, fianl›urfa ‹li Siverek ‹lçesi Haliliye nüfusuna kay›tl›
olup GMK Bulvar› fiehit Danifl Tunal›gil No:3 Kat:1 Maltepe
adresinde bulunan Türk Tabipleri Birli¤i Yüksek Onur Kurulu
Üyesi.

8-Mustafa ‹lhan ÖZGÜN, Mehmet Hilmi ve Fatma’dan olma
1943 do¤umlu, Gaziantep ‹li fiahinbey ‹lçesi nüfusuna kay›tl›
olup GMK Bulvar› fiehit Danifl Tunal›gil No:3 Kat:1 Maltepe

adresinde bulunan Türk Tabipleri Birli¤i Yüksek Onur Kurulu
Üyesi.

9-Faik URBARLI, Hikmet ve Feruzat’dan olma 1958
do¤umlu, Kilis ‹li Merkez Ketenciler nüfusuna kay›tl› olup
GMK Bulvar› fiehit Danifl Tunal›gil No:3 Kat:1 Maltepe
adresinde bulunan Türk Tabipleri Birli¤i Yüksek Onur Kurulu
Üyesi.

SUÇ :‹ntihara ikna etmek.

SUÇ TAR‹H‹ :17.04.2001 

Bilindi¤i gibi bir k›s›m illerimizde aç›lan F Tipi cezaevlerini
protesto etmek amac› ile baz› terör örgütü mensuplar›nca
gerçeklefltirilen ölüm oruçlar› daha sonra ülke geneline
yay›lm›fl ve bugüne kadar 33 hükümlü veya tutuklu hayat›n›
kaybetmifltir. Bu üzücü tabloyu önlemek amac› ile baz›
hekimlerimizin bu kiflileri yaflama döndürmek amac› ile
müdahale ettikleri görülmüfl ve bu davran›fllar› da
kamuoyunda olumlu olarak karfl›lanm›flt›r. Bunun son örne¤i
‹zmir Kapal› Cezaevinde yaflanm›fl, ölüm orucunda olan bir
hükümlüye yaflama döndürmek için yap›lan doktor
müdahalesini k›namak amac› ile Türk Tabipleri Birli¤i
Yüksek Onur Kurulu taraf›ndan bir bas›n aç›klamas›
yap›lm›flt›r. 17.4.2001 tarihini tafl›yan ve bu kurulun baflkan
ve üyelerinin adlar› yaz›l› bildiride “... Bilinci aç›k olan bir
açl›k grevlisinin zorla beslenmesi hem Uluslararas› Hekimlik
de¤erlerine ayk›r›d›r, hem de sonuç vermeyen ve yaflamsal
riskleri olan bir giriflimdir... Bu kadar a¤›r kay›plardan sonra,
zaten ölüm s›n›r›na gelmifl kiflilere dönük zorla t›bbi
müdahale giriflimi çok a¤›r bir insanl›k trajedisine yol açma
riski tafl›maktad›r. Böyle bir giriflim ülkemizi uygar dünya
karfl›s›nda zor durumda düflürmekten baflka bir ifle de
yaramayacakt›r.” Denilmek suretiyle yaz›l›fl amac› ne olursa
olsun sonucu itibariyle intiharla ikna ettikleri görüflüne
var›lm›flt›r.

Yap›lan araflt›rmalarda bu olayla ilgili olarak ‹zmir Kapal›
Cezaevinden, yasad›fl› DHKP-C terör örgütü mensubu
Abdullah BOZDA⁄ 19.12.2000 tarihinden beri kontrol
alt›nda tutuldu¤u ‹zmir Atatürk E¤itim Hastanesinde
12.4.2001 tarihinde ayn› örgüt mensubu Gürsel AKMAZ 19
gün kontrol alt›nda tutuldu¤u, ‹zmir Atatürk e¤itim
Hastanesinde 16.4.2001 tarihinde, MLKP terör örgütü
mensubu Hüseyin KAYACI 13 gün kontrol alt›nda tutuldu¤u
‹zmir Atatürk E¤itim Hastanesinde 24.4.2001 tarihinde
TKP/ML terör örgütü mensubu Celal ALPAY 19.12.2000
tarihinden beri kontrol alt›nda tutuldu¤u ‹zmir Atatürk E¤itim
Hastanesinde 12.4.2001 tarihinde hayat›n› kaybetti¤i Adalet
Bakanl›¤› Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlü¤ünün 13.7.2001
gün ve 042874 say›l› yaz›lar› ile belirlenmiºtir.
Her ne kadar kurul adresi ilimizde gösterilmifl ise de bildiriyi
yay›nlayan hekimlerin çeflitli hastanelerde görevli
olduklar›ndan ayr› ayr› ifadeleri al›namam›fl ancak
Savc›l›¤›m›za yapt›klar› ortak savunmalar›nda; Bildirinin
kamuoyuna yanl›fl aksedildi¤ini bildirinin geliflen olaylar
karfl›s›nda bütün olarak ele al›nd›¤›nda Dünya Tabipler
Birli¤i bildirgesinin temel al›nd›¤›n›, bu bildirgenin temel
amac›n›n zorla beslenme giriflimi ile karfl› karfl›ya kalma
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ihtimali yüksek olan kiflilerin hekimler eliyle bask›ya maruz
kalmas›n› engellemek oldu¤unu, bilinci kapal› veya aç›k
hastalara uygulanacak olan sistemin hala tart›fl›ld›¤›n›, bu
konuda hekimlerin de ayr› uygulamalar› bulundu¤unu, bu
nedenle evrensel bildirgelere ihtiyaç oldu¤unu, burada da
temel amac›n insan yaflam›n› ön plana ç›kard›¤›n› sonuç
olarak Türk Tabipleri Birli¤i Yüksek Onur Kurulu
aç›klamas›n›n insan yaflam›na en yüce de¤er olarak bakan ve
korunmas› için en titiz çabalar›n gösterilmesi gerekti¤ini
vurgulayan bir içeri¤e sahip oldu¤unu belirterek suçlamay›
reddetmifllerdir.
Bu itibarla delillerin takdir ve münakaflas› mahkemesine ait
olmak üzere tüm san›klar›n üzerlerine at›l› suçtan
hareketlerine uyan TCK’nun 64/1. maddesi yollamas› ile ayn›
kanunun 454, 31, 33 maddeleri gere¤ince ayr› ayr›
cezaland›r›lmalar›na karar verilmesi kamu ad›na talep ve
iddia olunur. 17.09.2001.
Levent TACER-20778
Cumhuriyet Savc›s›

ANKARA 5. A⁄IR CEZA MAHKEMES‹ BAfiKANLI⁄I’NA
ESAS NO:2001/316
Üyesi bulundu¤um Türk Tabipleri Birli¤i Yüksek Onur
Kurulu üyeleri hakk›nda intihara ikna suçlamas› ile aç›lm›fl
bu davada; gerek yay›nlad›¤›m›z aç›klaman›n gerekse
mesle¤imizin evrensel de¤erlerinin ve bu de¤erlere sahip
ç›kan Türk Tabipleri Birli¤i ilkelerinin tam olarak gözönüne
al›nmadan suçland›¤›m›z› düflünmekteyim.
Yüksek Onur Kurulu aç›klamas› insan yaflam›na en yüce
de¤er olarak bakan ve korunmas› için en titiz çabalar›n
gösterilmesi gere¤ini vurgulayan ve bu içeri¤i ile yaflama
sahip ç›kan ve yay›nland›¤› dönem itibariyle de zorunlu bir
aç›klamad›r. 
17.04.2001 tarihinde bu aç›klama yap›ld›¤›nda ülkemizde
ölüm orucu ile ilgili süreç bir çok tart›flma ile beraber
kamuoyu önünde yaflanmaktayd› ve bu konular farkl›
kesimlerce farkl› biçimlerde de¤erlendiriliyordu. Burada
ölüm orucuna bafllayan, bitirilmesini isteyen, taraf olan,
destekleyen, karfl› ç›kan, müdahaleyi savunan bir çok görüfl
kamuoyuna aç›klan›yordu. fiüphesiz ki bu konuda benim de
her insan gibi kiflisel bir tak›m görüfllerim olabilir.
Fakat dava konusu bildiri tüm bu kiflisel görüfl ve
tart›flmalar›n d›fl›nda mesleki kayg› ile kaleme al›nm›flt›r.
Türk Tabipleri Birli¤i Yüksek Onur Kurulu zorunlu bir
aç›klama bafll›¤› ile dava konusu metnin kaleme al›nmas›
nedeni iddia makam›n›n belirtti¤i gibi ‹zmir Kapal›
Cezaevi’nde ölüm orucunda olan bir hükümlü¤ü yaflama
döndürmek için bir doktor müdahalesini k›namak amac› ile
de¤il bildirimizin birinci paragraf›nda aç›kca ifade etti¤imiz
hükümet yetkililerinin aç›klamalar›d›r.
Bildirimizin birinci maddesinde; “Ölüm orucu insan
yaflam›n› hedef almas› nedeniyle hekimli¤in temel felsefesine
ayk›r› bir eylemdir ve bu nedenle hekimler taraf›ndan
desteklenmesi mümkün de¤ildir” denilmektedir. 
Yine aç›klaman›n 4. maddesinde; “bilinci kapal› (ölme
ihtimali yüksek olan) bir kimseye karfl› hekimlerin do¤al
davran›fl› onu yaflama döndürecek giriflimlere acil olarak
bafllamakt›r” ifadesi vard›r.
Tüm bu ifadeler iddianamede ne yaz›k ki yer bulamam›flt›r.
Yaflam hakk› ve bunun savunulmas› mesle¤imiz aç›s›ndan
vazgeçilmez evrensel bir ilkedir.
Yaflam hakk›n› savunan hekimler t›bbi aç›dan sorumlu
oldu¤u kiflinin bak›m› ile ilgili olarak bir karar verirken
bütünüyle ba¤›ms›z olmal›d›rlar. Hekimin temel görevi
izledi¤i kiflinin sa¤l›¤›n tan›m›nda ifadesini bulan tüm
s›k›nt›lar›n› azaltabilmektedir. Kiflisel, toplumsal ya da politik
hiçbir güdü bu yüce amaçtan daha üstün say›lamaz. 

Türk Tabipleri Birli¤i üyesi olan hekimler için bu ortamlar›
sa¤lamakla yükümlüdür. 
En az 15 y›ll›k hekimlerin seçilebildi¤i Yüksek Onur Kurulu
üyeleri de bu duygu ve düflüncelerle görüfllerini aç›klamay›
görev saym›flt›r.
Meslek yaflam›m›n 18. y›l›nda ve bu sürenin önemli bir
bölümünü acil servis hekimi olarak insanlar›n en ihtiyac›
oldu¤u durumda onlara hizmet veren ve ‹zmir’deki ölüm
orucu nedeniyle hastaneye kald›r›lan kiflilerin b›rak›n gazete
okumay›, bildiri takip etmeyi, sadece tedavilerini sürdüren
hekimlerin girebildi¤i bunun d›fl›nda hiçbir kimseyle
görüflemedikleri özel ko¤ufllarda kald›¤›n› bilen ve yaflayan
bir hekim olarak, iddia edilen onur k›r›c› bu suçlamay› kabul
etmedi¤imi beyan eder, bu iddialar karfl›s›nda aklanmam›z›
arz ederim(27.11.2001).
Dr.Faik URBARLI
TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi

ANKARA 5. A⁄IR CEZA MAHKEMES‹ BAfiKANLI⁄INA
ESAS NO:2001/316
Ben  Hacettepe T›p Fakültesi’nden mezun oldu¤um 1983
y›l›ndan beri  insan yaflam›n›n kutsall›¤›n› en önemli yol
gösterici ilke kabul ederek hekimlik yap›yorum. Halen
Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi’nde Çocuk Hastal›klar›
Profesörü olarak  çal›fl›yorum ve mesle¤im gere¤i bir insan›n
do¤um öncesinden bafllayan serüvenini yak›ndan biliyorum.
Her insan›n  benzersiz oldu¤unu ve bedeninde tafl›d›¤›
milyarlarca hücrenin bu dünyan›n gerçek zenginli¤i
oldu¤unu  belirtmek istiyorum. Bu nedenle de öncelikle
say›n savc›n›n tamamen insanc›l amaçlarla yap›lan bir
aç›klamadan dolay› hakk›m›zda “intihara ikna” gibi yaflam
karfl›t› bir suçlamayla dava açmas›ndan derin bir üzüntü ve
hayal k›r›kl›¤› duydu¤umu vurgulamak istiyorum.  Bu dava,
hukuksal gerekçelerden çok yetkililerin ölüm oruçlar› ile
ilgili her “ayk›r› sesi” mahkum etme psikolojisinden
etkilenerek aç›lm›flt›r. ‹çlerinde olmay› yaflam›m›n en büyük
onuru sayd›¤›m ve her biri mesleklerini en yüksek etik
standartlara göre yapmaya çal›flan Türk Tabipleri Birli¤i
Yüksek Onur Kurulu üyelerini,  yetkililerin kamuoyunu
yönlendirmek amac›yla kulland›klar› “intihara ikna”
suçlamas›yla yüce heyetinizin önüne getirmenin baflka bir
aç›klamas›n›n  olamayaca¤›n› düflünüyorum. ‹nsanlar
hakk›nda mant›k d›fl› oldu¤u ilk bak›flta  belli olan ve hiçbir
maddi delil içermeyen iddianamelerle “intihara ikna” gibi
gerçeklerle ba¤daflmayan bir suçlamayla dava aç›lmas›n›
hekimlik yaflam›m›za yap›lm›fl a¤›r bir haks›zl›k olarak
görüyor ve reddediyorum. Böyle bir suçlama karfl›s›nda
kendimi savunmak zorunda kalmaktan üzüntü duyarak
afla¤›daki görüfllerimi sunmak istiyorum.
1. Ölüm orucu eylemi bir grup tutuklu ve hükümlünün
seçti¤i en dramatik eylem biçimidir. Bu eylem biçimine,
tutuklu ve hükümlülerin d›fl›ndaki çok genifl bir topluluk
taraf›ndan sürecin bafl›ndan itibaren karfl› ç›k›lm›flt›r. Dava
konusu edilen Türk Tabipleri Birli¤i Yüksek Onur Kurulunun
17.4. 2001 tarihli aç›klamas›n›n bafllang›ç cümleleri de hiç
bir kuflkuya imkan vermeyecek biçimde ölüm oruçlar›na
karfl› olundu¤unu belirtmektedir: “Ölüm orucu, insan
yaflam›n› hedef almas› nedeniyle hekimli¤in temel felsefesine
ayk›r› bir eylemdir ve bu nedenle de hekimler taraf›ndan
desteklenmesi mümkün de¤ildir. Hekimler hiçbir koflulda
ölüm orucunun özendirilmesine yönelik bir tutum içinde
olamazlar”.
2. Sorun ne yaz›k ki ölüm oruçlar›na karfl› olmakla
bitmemektedir. ‹nsanlar›n yaflamlar›n› öne sürmeleri ve bu
konuda sonuna kadar kararl› olmalar›, içinde hekimlerin de
oldu¤u hemen herkesi büyük bir açmaz ve çaresizlik içinde
b›rakmaktad›r. Bu süreçte karar verici olan  ve kendi
d›fllar›ndaki yap›c› önerileri dikkate almayan iki kesim
bulunmaktad›r: Devlet yetkilileri ve ölüm orucu
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eylemcileri.Devlet yetkilileri, ne pahas›na olursa olsun bir an
önce bu eylemlerin bitirilmesini ve bunun için yap›lacak her
türlü giriflimin “meflru” kabul edilmesini; eylemciler ise,
baflka mücadele araçlar› kalmad›¤›  gerekçesiyle “ölüm
orucunu” sonuna kadar sürdürme iradelerine kimsenin
müdahale etmemesini  istemektedirler. Ne yaz›k ki ölüm
orucu süreci, fliddete karfl› ahlaki de¤erlerin önemini
yitirdi¤i bir süreç olarak tarihe geçecektir. Bir toplumda
fliddete karfl› do¤al tepki ask›ya al›n›rsa, bütün kesimler
fliddet yöntemiyle çözüm aranmas›na al›fl›rlar. Bu durumda
fliddete karfl› bir ahlak›n savunulmas› önem kazan›r. Hem
Türk Tabipleri Birli¤i’nin daha önceki giriflimleri hem de
Yüksek Onur Kurulu’nun Bildirgesi, ölüm oruçlar›yla ilgili
yeni bir fliddet dalgas›n›n önüne geçebilmek amac›na
yöneliktir. Huzurunuzda üzüntüyle itiraf etmeliyiz ki,
hepimiz bu süreçte baflar›s›z olduk ve ne yaz›k ki fliddet
kendi rolünü oynamaya devam etmektedir.
3. Tutuklu ve hükümlülerin zorla beslenmesi, devlet
yetkilileri aç›s›ndan ölüm oruçlar›n›n bitirilmesi için en
önemli yöntem olarak görülmüfl, bu nedenle de “ bilinci
kapal› olmayan bir kiflinin zorla beslenmesi hekimlik
ilkelerine uygun de¤ildir” fleklindeki Türk Tabipleri Birli¤i
aç›klamalar› hep büyük bir reaksiyonla karfl›lanarak, bu
görüflü savunanlar ölüm orucu eylemcilerinin destekçisi
olarak gösterilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bizi suçlayan say›n savc› da
ayn› hataya düflerek bütünüyle insan yaflam›n›n de¤erinin
korunmas›na yönelik bir aç›klamay› “intihara ikna” suçuna
kan›t olarak göstermifltir. Halbuki, bu aç›klama ölüm orucu
eylemlerinin kritik bir aflamas›nda ( o günlerdeki gazetelere
Adalet , ‹çiflleri ve Sa¤l›k Bakanl›¤› müsteflarlar›n›n
toplanarak toplu bir t›bbi müdahale operasyonu planlad›klar›
yans›m›flt›r)  devlet yetkilerinin dikkatini, zorla besleme
operasyonunun olas› trajik sonuçlar›na çekmek için
yap›lm›flt›r. Ayn› aç›klamada “Bilinci kapanan (ölme ihtimali
yüksek olan) bir kifliye karfl› hekimlerin do¤al davran›fl› onu
yaflama döndürecek giriflimlere acil olarak bafllamakt›r”
denerek tek tek hekimlerin bilinci kapanan eylemciye
müdahale edebilece¤i aç›k bir flekilde belirtilmifltir. Bu
olgulara ra¤men say›n savc›n›n “...ölüm orucunda olan bir
hükümlüye yaflama döndürmek için yap›lan doktor
müdahalesini k›namak amac› ile Türk Tabipleri Birli¤i Yüksek
Onur Kurulu taraf›ndan bir bas›n aç›klamas› yap›lm›flt›r”
suçlamas›nda bulunmas› bizim aç›klamam›z›n yeterince
incelenmeden davan›n aç›ld›¤›n› göstermektedir.
4. Ölüm orucu sürecinde hekimlerin nas›l davranaca¤›
konusu uluslararas› bildirgeler ile belirlenmifltir. Bu
bildirgelerin temel amac› zorla beslenme giriflimiyle karfl›
karfl›ya kalma ihtimali yüksek olan kiflilerin hekimler eliyle
bask›ya maruz kalmas›n› engellemektir. Bu konuyla ilgili
temel soru  ölüm orucunu sürdürenlerin istekleri d›fl›nda
beslenip beslenemeyece¤idir. Hakk›m›zda dava aç›lmas›na
neden olan aç›klamadaki “Bilinci aç›k olan bir açl›k
grevcisinin zorla beslenmesi hem uluslararas› hekimlik
de¤erlerine ayk›r›d›r; hem de sonuç vermeyen ve yaflamsal
riskleri olan bir giriflimdir” cümlesi etik ve t›p otoritelerin
konsensus halinde oldu¤u bir görüfltür. Bir çok ülkede siyasi
otoriteler, bu tür konsensuslara ra¤men hekimlik
uygulamalar›n› insan haklar› ihlallerini “örtbas” etmek için
yönlendirmek istemektedir. Y›llar önce Güney Afrika’n›n
›rkç› yönetimi, Steve Biko isimli bir tutuklunun iflkence ile
ölümüne yol açm›fl ve hekimleri de bask› alt›nda tutarak bu
trajik ölümü gizlemeyi amaçlam›flt›r. O zaman›n Güney
Afrika Tabipler Birli¤i, hekimlerin iflkenceye katk›da
bulunmas›n› elefltirmedi¤i için Uluslararas› T›p Camias›nda
sayg›nl›¤›n› yitirmifltir. Bir an için Türk Tabipleri Birli¤i
Yüksek Onur Kurulu’nun, yetkililerin talep etti¤i gibi
davrand›¤›n› ve ölüm orucu eylemcilerinin bilinci aç›kken
zorla  beslenmesini savundu¤unu varsayal›m. Takdir
edersiniz ki o zaman bizler say›n savc› taraf›ndan
huzurunuza getirilmeyecektik, ama evrensel etik ilkelere
sahip ç›kmad›¤› için Afrika Tabipler Birli¤i gibi sayg›nl›¤›n›
yitiren bir örgüt olacakt›k. Bizlerin Hipokrat’tan beri varl›¤›n›

sürdüren temel etik de¤erlere sahip ç›kmaktan baflka do¤al
bir tutumumuzun olamayaca¤› aç›kt›r. 
5. Bafl›ndan beri amac›n› ve içeri¤ini anlatmaya çal›flt›¤›m
böyle bir aç›klama ile aç›klaman›n yap›ld›¤› tarihlerdeki
ölümlerin iliflkilendirilmesini ve bu ölümlerden bizim
sorumlu tutulmam›z› anlamaya zihinsel yeteneklerimin
yetmedi¤ini itiraf  etmek istiyorum. Bir ülkeyi uygar yapan,
devletlerin ihtiyaçlar› do¤rultusunda davranan örgütler ve
kifliler de¤il her koflulda yan tutmadan evrensel de¤erleri
ayakta tutmaya çal›flan örgütler ve kiflilerdir. E¤er bir suçsa,
kabul edece¤im tek suçumun ölüm oruçlar› konusunda
evrensel ilkeleri aç›klamak oldu¤unu belirterek yüce
mahkemenize sayg›lar sunuyorum.27.11.2001
Prof.Dr. fiükrü Hatun
TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi

5. A⁄IR CEZA MAHKEMES‹ BAfiKANLI⁄I’NA
ESAS NO:2001/316 
2001/316 esas no’lu dosya ile hakk›mdaki “intihara ikna ve
yard›m” suçlamas› karfl›s›nda kendimi savunmakta
zorlanmaktay›m. Çünkü böyle zay›f bir iddianame ile
yarg›lanmam›z beni üzmekte, s›k›nt›ya sokmaktad›r.
Öncelikle flunu belirtmek isterim. Bu dava basit bir “intihara
ikna ve yard›m” davas› de¤ildir. Kamu ad›na görev yapan
iddia makam›n›n, kamu ad›na görev yapan Türk Tabipleri
Birli¤i ve benzeri meslek örgütleri üzerinde bask› kurma, bu
gibi sivil toplum örgütlerinin çal›flma alanlar›n› daraltma ve
etkinliklerini azaltmak için açm›fl oldu¤u bir davad›r. Hangi
düflünce ve gerekçeyle aç›lm›fl olursa olsun bu dava sonuç
itibariyle Türk Tabipleri Birli¤i ve benzer kurulufllardan hakl›
ve do¤ru ses ç›kmas›n› önlemek amac›na yöneliktir.
‹ddia makam›, ölüm oruçlar› s›ras›nda geliflen
olumsuzluklar›n etkisinde kalarak iddianameyi haz›rlam›fl ve
Yüksek Onur Kurulu’nun aç›klamas›n› da bu olay›n bir
parças› olarak görme ve gösterme yanl›fl›nda bulunmufltur.
TTB Yüksek Onur Kurulu aç›klamas›, ölüm oruçlar›
sürecinde t›kanan, siyasi iktidar›n ardarda olan ölümler
karfl›s›nda çaresiz kald›¤› bir dönemde yap›lm›flt›r. Yap›lan
aç›klaman›n son derece basit iki hedefi vard›r. Evrensel
hukuk ilkelerini, uluslararas› hekimlik de¤erlerini ve t›bbi
etik kurallar›n› hat›rlatmak, bu konudaki çözümün hekimleri
bask› alt›na alarak de¤il, ölüm orucundakilerle diyalog
yolunu hat›rlatarak sorunun bar›fl içinde çözümlenmesini
istemektedir. Bu konuda hekim örgütümüz Türk Tabipleri
Birli¤i’nin en yetkili üst kurulu olarak hekim kamuoyunu
ayd›nlatmak bizim için bir görevdir. Bu görevi kamu ad›na
yerine getirmek iddia makam› ve siyasi otoritenin hofluna
gitmese de suç olamaz. Davam›za konu olan Açl›k Grevi-
Ölüm Oruçlar›n›n sonuçlar› dramatik olmufltur. Toplumsal
bir olay karfl›s›nda kamusal bir sorumlulu¤u yerine getirmek
amac›yla hekimlik sorumlulu¤umuzu baflta ilgililer olmak
üzere herkese hat›rlatmak maksad› güdülmüfltür. Bu olay
karfl›s›nda sesimizi hekimlerin sorumluluk alan›na
harcamayacaksak, ne zaman ses ç›karaca¤›z? 
Ölüm oruçlar› karfl›s›nda mesleki tutumumuzu ifade etti¤imiz
için yarg›lanmam›z hukuk tarihimizde bir ilktir. Belki de TCK
454. maddeye göre yarg›lanma aç›s›ndan da ilk örne¤iz.
Böyle destekten yoksun haks›z  iddianame ile yarg›lanmam›z
bile bizi manen cezaland›r›lm›fl durumuna düflürmektedir.
Sonuçta insanl›k onuru ortak paydad›r. Bu paydada biz
hekimler ve siz hukukçular birleflmek zorunday›z. Bu
nedenle hakk›m›zdaki suçlamalar› kabul etmiyor ve
ivedilikle beraatimi talep ediyorum.
Sayg›lar›mla arz ederim(27.11.2001).
Uz.Dr.Mahmut ORTAKAYA
Gö¤üs Hastal›klar› Uzman›
TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi
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ANKARA 5. A⁄IR CEZA MAHKEMES‹ BAfiKANLI⁄I’NA

ESAS NO:2001/316

Üyesi bulundu¤um TTB Yüksek Onur Kurulu’nun ölüm
oruçlar› konusunda yay›nlad›¤› aç›klama sonras› Türk Ceza
Kanunu’nun 454. maddesine göre “intihara ikna ve yard›m”
suçu ile soruflturma bafllat›lm›fl oldu¤unu ö¤renmifl
bulunmaktay›m. 

Burada 27 y›ll›k bir psikiyatri hekimi ve  Hacettepe
Üniversitesi T›p Fakültesi’nde ö¤retim üyesi olarak ö¤renci
yetifltiren; hekim adaylar›n›, psikiyatrik hastal›klar›n niteli¤i,
koruyucu ruh sa¤l›¤›, ruhsal hastal›klar›n sa¤alt›m›
konusunda e¤iten; çocuk ve ergenlerin ruhsal hastal›klar›n›
tedavi eden, kiflilerin ruhsal yönden en erken dönemde,
psikiyatrik bir hastal›k tümüyle yerleflmeden ruhsal yönden
ele al›narak iyilefltirilmeleriyle ilgili bilimsel bir u¤rafl içinde
olan bir kifli oldu¤unu; ayr›ca üniversitede  kürsü dersi olarak
“gençlerde intihar”, “ ergen psikiyatrisinde acil durumlar”,
bafll›¤›  alt›nda “intiharlar›n nedenleri ve sa¤alt›m›”
konusunda ders anlatmay› sürdürdü¤ümü belirtmekte yarar
görmekteyim. 

Durum böyle iken”intihara ikna ve yard›m” suçu nedeniyle
soruflturma geçirmem anlamakta zorland›¤›m çeliflkili bir
yaflam deneyimi oldu. 

Burada özellikle “intihar” ve “ölüm orucu” aras›ndaki
kavramsal farkl›l›klar› uzmanl›k alan›m›n çerçevesi
ba¤lam›nda aç›klamak isterim:

‹ntihar çözümsüzlük ve umars›zl›k karfl›s›nda ölüme dönük
bir eylemdir; oysa ki açl›k grevi çözüm üretmeye ve yaflama
dönük bir eylemdir. ‹ntiharda bir tükenme söz konusudur;
açl›k grevi yapan kifli ise tüm gücünü, iç enerjisini harekete
geçirerek  bir karar do¤rultusunda eyleme sokmufl, elde
etmek istedi¤i sonuç, varmak istedi¤i hedefe yönelik yo¤un,
etkin bir savafl›ma bedenini, ruhunu ve zihnini yönlendirmifl
durumdad›r. ‹ntiharda ölüme teslimiyet, di¤erinde ise
kendini aç b›rakma yoluyla gösterilen bir direnç söz
konusudur. Açl›k grevinde, onaylans›n  ya da onaylanmas›n
bilinci aç›k iken  al›nm›fl bir karar do¤rultusunda at›lm›fl bir
ad›m, bir teslim olmama, inanc› ya da düflüncesi u¤runa
bedenini bir araç olarak kullanarak yap›lan bir eylem söz
konusudur. 

Dolay›s›yla “intihar” ile “açl›k” grevi aras›nda niteliksel
olarak belirgin farklar bulunmaktad›r. Bilimsel aç›dan iki
olgunun ayr› ayr› de¤erlendirilmesi gerekmektedir. 

‹ntihar düflüncesi  karfl›s›nda bir hekim hastas›na bu
düflüncesini eyleme geçirdi¤inde tafl›yaca¤› riskleri bildirir,
ailesini uyar›r, gerekirse hastay› hastaneye yat›rarak, hastas›n›
bu hastal›k durumu düzelene kadar gözetim ve sa¤alt›m
alt›nda tutar. 

Ancak “açl›k grevi” bir psikiyatrik hastal›k tablosu de¤ildir.
“Ölüm orucu” kiflilerin bilinci aç›k ve zihinsel yeterlili¤e
sahipken kendileri ile ilgili ald›klar› özerk bir karard›r.
Burada hekimin yükümlülü¤ü, yine bu karar do¤rultusunda o
kiflide geliflebilecek sa¤l›k durumuna iliflkin riskli sonuçlar›
gerçe¤e uygun biçimde aktarmak, kifliyi  ve ailesini
bilgilendirmek ve kifli onay verdi¤inde sa¤alt›c› giriflimleri
bafllatmak üzere  açl›k grevi boyunca durumunu yak›ndan
izlemektir. Bu süreç içinde, hekimin ifllevsel konumu, “ölüm
orucunu destekleme” olarak nitelendirilemez.

Ça¤›m›zda  geçerli olan tüm ulusal ve uluslararas› belgeler,
hangi ülkede, hangi koflullar alt›nda olursa olsun, hekim,
hastan›n sa¤alt›m›na karar verir, onun sa¤l›¤›na iliflkin bir
giriflimi bafllat›r ve uygularken hastan›n onay›n›n al›nmas›
gere¤ini belirtmektedirler. 

Hekimlik mesle¤inin etik anlay›fl›, hastalar›n “insan” ve
“hasta” olmayla ilgili haklar›n›n bütüncül bir kavray›fl içinde
dikkate al›nmas›n› ve korunmas›n› hedeflemektedir. 

Bu ba¤lamda “insan›” ve”insan yaflam›n›”, ” hasta haklar›n› “
ve “insan›n insanca yaflamas›n› sa¤layacak olan iyilik halinin

gerçeklefltirilmesini” en önde tutan bir mesle¤in üyesi olarak
“intihara ikna ve yard›m” suçu ile hakk›mda soruflturulma
aç›lm›fl olmas›n› hekimlik ifllevim, kendi hekimlik anlay›fl›m
ve hekimlik onuruma yöneltilen çok a¤›r bir haks›z
nitelendirme olarak görüyor ve kendimle ba¤daflt›ram›yorum. 

Sayg›lar›mla,

Prof.Dr.Bahar Gökler

TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi

ANKARA 5. A⁄IR CEZA MAHKEMES‹ BAfiKANLI⁄I’NA

ESAS NO:2001/316

‹.Ü.Cerrahpafla T›p Fakültesi’ni bitirip Üroloji ihtisas› yapt›m.
1974 y›l›ndan beri de Gaziantep halk›na hizmet etmekteyim.
1981-83 y›llar›nda Gaziantep SSK Hastanesi baflhekimli¤i
görevinde bulundum ve halen ayn› hastanede üroloji uzman›
olarak hizmete devam etmekteyim. Gaziantep yöre halk›na
ilk hemodiyaliz ve koroner yo¤un bak›m hizmetini bafllatan
tesisler kurulmas›na vesile oldum. 1996 y›l›nda Türk Kanser
Araflt›rma ve Savafl Kurumu Gaziantep fiubesi kurucusu ve
halen 2. baflkan›y›m. Kansere yakalanm›fl ölümle mücadele
eden bu insanlar›n hizmeti ayaklar›na getirmek için
ola¤anüstü çaba sarfetmekteyim. 33 y›ll›k meslek hayat›mda
bütün hemflehrilerim, yöre halk› ve yerel yöneticilerimiz
bilirler ki, laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ne Atatürk
ilke ve inkilaplar›na s›k› s›k›ya ba¤l›, sad›k ve sayg›l› bir Türk
hekimi olarak karfl›l›ks›z hizmeti özümsemifl bir kiflili¤e ve
çizgiye sahibim. Her zaman flahs›ma güvenen insanlar›n
güvenine lay›k olmak için gayret ve çaba gösterdim ve
göstermeye devam edece¤im. Son nefesine kadar yaflamla
mücadele eden insanlara yaflam deste¤i verip yard›mc›
oldum. Hiçbir zaman gece ve gündüz, neme laz›m demeden
hizmet etmeye devam etmekteyim. Bütün hekimlik
uygulamalar›m›zda bize güvenip, inan›p, tedavimizi kabul
eden hastalar›m›za son nefesine kadar yard›m ve hizmet
eder, sorumluluklar›n› üstlenirken güvenmeyen, inanmayan
kendi hür iradesi ile imza vererek tedavimizi reddeden hasta
için de yapabilecek hiçbir hizmet ve sorumlulu¤umuzun
olmad›¤›n› zannediyorum. T›bbi etik kurallara uyarak
çal›flt›m. Bilinci kapal› her hastan›n son nefesine kadar
yaflama döndürme gayret ve çabas› içinde oldum.

Söz konusu bu bildiride de t›bb›n etik kurallar›na göre kendi
hür iradesi ile ölüm orucuna karar alan kiflinin zorla
beslenmesi ve tedavisinde kiflinin kendi iste¤i d›fl›nda
hekimin zorla besleme ve tedavi uygulama gibi bir
sorumlulu¤unun olmad›¤› vurgulanmaya çal›fl›lm›flt›r.
Bundan baflka bir amaç ve maksad› sözkonusu de¤ildir.

Üzerimize at›l› intihara ikna suçlamas›ndan dolay› büyük
üzüntü duymaktay›m. Suçlamay› reddediyor, suçsuz
oldu¤umu, beraatime karar verilmesini sayg› ile talep
ediyorum(27.11.2001).

Dr.Mustafa ‹hsan ÖZGÜN

Üroloji  Uzman›

TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi

5. A⁄IR CEZA MAHKEMES‹ BAfiKANLI⁄I’NA

ESAS NO:2001/316 

Say›n Baflkan, De¤erli Heyet Üyeleri,

Avukatlar›m›z haz›rlad›klar› savunmalar›nda olay›n hukuki
boyutunu aç›klam›fllard›r. Ancak flunu söylemek istiyorum.

“‹nsan hayat›n›n de¤erine, yaflam onuruna ve varolman›n
kutsal yüceli¤ine inanan bir hekimi ve hekimler grubunu
intihara ikna etmekle suçlamak beni sonsuz derecede
üzmüfltür. Ancak ilkel bir düflünce ile gaddar bir ruh
yap›s›n›n yarataca¤› patolojik bir tipin eylemi olabilecek
“intihara ikna etmeyi” mensubu olmaktan gurur duydu¤um
hekimli¤ime yap›lm›fl bir hakaret olarak kabul ediyorum.
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Lütfen bizim “evrensel hekimlik ilkelerini savundu¤umuzu
dikkate al›rsan›z fleref bahfledersiniz.
Hürmetlerimi arz ederim(27.11.2001). 
Dr.Güner GED‹K
TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi

5. A⁄IR CEZA MAHKEMES‹ BAfiKANLI⁄I’NA
ESAS NO:2001/316 
Hekimler meslek uygulamalar› nedeniyle çeflitli tarihlerde
çeflitli mahkemelerde yarg›land›lar. Almanya’da Nazi
rejiminin tasviyeci sürecinde kurulan Nürnberg
Mahkemeleri’nde yarg›lanan ve cezaland›r›lan hekimlerin
iflledikleri bafll›ca suç, kiflilerin izin ve onaylar›n› almaks›z›n
sözde t›bbi giriflimlerde bulunmakt›. Nürnberg Mahkemeleri
hekimlik meslek uygulamalar›nda dikkate al›nmas› gereken
etik kurallar›n flekillenmesinde bir dönemeç olmufltur. ‹lginç
bir çeliflki olarak bizler bu mahkemede, yar›m yüzy›l sonra o
hekimlerin yapt›klar›n›n tam tersini “sa¤l›k durumuyla ilgili
bilgilendirilen kiflinin tedaviyi kabul veya red hakk› vard›r”
savundu¤umuz için yarg›lan›yoruz. 
Farkl› ülkelerdeki hekimlik uygulamalar› ile ilgili
deneyimlerden süzülerek haz›rlanm›fl uluslararas› “Etik
Yönergeler” Dünya Hekimler Birli¤i’nin, tüm dünya
hekimlerinin  uymalar›n› istedi¤i evrensel ilkelerdir.
Bunlardan 1975 y›l›nda yay›mlanan Tokyo Bildirgesi, açl›k
grevlerinde hekimlerin ne flekilde tutum alacaklar›n› aç›kça
tan›mlam›flt›r. Burada “mahkum, besin almay› reddederse ve
doktorun görüflüne göre besin almay› gönüllü reddetmesinin
sonuçlar› hakk›nda sa¤l›kl› ve rasyonel yarg›da bulunmas›
mümkün ise, zorla besin verilmemelidir.” denilmektedir.
Yine Dünya Hekimler Birli¤i’nin 1981 Lizbon Bildirgesi’nde
“hastan›n yeterli bilgileri ald›ktan  sonra tedaviyi kabul veya
ret hakk› vard›r.” denilmektedir. Bu ilkeler gerçeklerden
kopuk, soyut ilkeler de¤ildir. Bu ilkeler ne yaz›k ki,
hekimlerin kar›flt›¤› veya kar›flmaya zorland›¤› binlerce bu tür
olaydan, bunlar tekrarlanmas›n kayg›s›yla dünya
hekimlerince kabul edilmiº ilkelerdir. 
Özellikle bask›c› rejimlerde hekimlerden iktidarlar›n politik
kararlar›n› hastalar›n bedenlerine t›bbi müdahale ad› alt›nda
uygulamalar› istenmifltir. Yukar›da sözünü etti¤im:Nazi
Almanyas›’nda olanlar insan bedenine onay al›nmaks›z›n
politik emirlerle “sözde t›bbi” müdahalelerin en ac›
örnekleridir. 
Yeme¤ini yemeyi reddeden bir çocu¤u zorla beslemenin ne
kadar güç oldu¤unu anneler çok iyi bilir. Burada
hekimlerden istenen ise, birinci aç›k zihni ehliyeti olan
eriflkinlere metal a¤›zl›klar, difl tamponlar›, mide borular›
kullanarak onlar› zorla beslemeleridir. ‹ngiltere’de,
‹spanya’da, Fas’ta ve Türkiye’de yaflananlar bu
uygulamalar›n baflar›s›z oldu¤unu göstermifltir. 
Zihinsel ehliyetleri olmad›¤› için, haklar›ndaki t›bbi kararlara
kat›lamayanlar, çocuklar ve a¤›r ruhsal hastal›klar› olanlard›r.
Ancak ruhsal hastal›¤› olan kiflilere, onaylar› al›nmadan
uygulanacak tedavilerde uyulmas› istenen etik ilkeler de
Dünya Hekimler Birli¤i’nce 1977’de kabul edilen Hawaii
Bildirgesi’nde aç›klan›r. Burada bile hekimin yetkileri s›n›rs›z
de¤il.
Ölüm oruçlar›na veya açl›k grevlerine kat›lanlar›n ruhsal
hastal›klar› nedeniyle böyle davrand›klar›, yani “zihinsel
ehliyet”lerinin olmad›¤› iddias› bilim d›fl›d›r. Böyle
düflünenlere, “Glasnost” öncesi Sovyetler Birli¤i’ndeki ak›l
hastal›klar› hastanelerinde 6 bin politik “hasta”
bulundu¤unu, bunlar›n “reformla ilgili sanr›”lardan muzdarip
say›ld›¤›n› hat›rlatal›m. Bask›c› rejimlerin, muhaliflerini
susturmak için psikiyatriyi nas›l kötüye kulland›¤› tüm
dünyan›n malumudur.
Ölüm orucu veya açl›k grevini “intihar” diye tan›mlamak,
politik bir problemi psikiyatrinin alan›na itmek anlam›na

gelmektedir. Türkiye’de yaklafl›k bir y›ld›r süren ölüm
oruçlar›n›n bir ruhsal hastal›k veya intihar davran›fl›
olmad›¤›n› anlamak, nesnel bak›flla hiç de zor de¤ildir.
Ölüm oruçlar›nda, intiharda oldu¤u gibi, çözüme kapal›,
iliflkilerin kesildi¤i, içedönük bir tutum gözlenmiyor. Aksine
talepler ileri süren, çözüm beklentisi olan, d›flar›yla iliflkilerin
devam etti¤i, d›fla aç›k bir tutum söz konusudur. ‹ntiharda,
ölümün tek çözüm oldu¤u düflüncesine saplan›l›r, ölüm
oruçlar›nda ise yaflam koflullar›n›n de¤iflimi talep
edilmektedir.
Türkiye’de süren ölüm oruçlar›nda eylemciler, baz›
taleplerinin yerine getirilmesini istiyor. En önemli talepleri de
F tipi cezaevlerinde tecrit uygulamas›na son verilmesidir.
Ölüm orucuna kat›lanlar, bilinçleri aç›k oldu¤u sürece
“zihinsel ehliyeti olan” ve “özerk” bireyler say›l›r. 1991
Malta Bildirgesi’ndeki açl›k grevcisi tan›m› flöyledir:”Açl›k
grevcisi, zihinsel olarak ehliyetli, açl›k grevine iradesiyle
karar vermifl, bu bedenle belirli bir zaman yiyecek ve/veya
s›v› almay› reddeden kiflidir.” Eylemcilerin, Lizbon
Bildirgesi’ndeki, “Hastan›n, yeterli bilgileri ald›ktan sonra
tedaviyi kabul etme ya da ret hakk› vard›r” biçimindeki temel
hasta hakk›n› kullanmalar›na engel yoktur.
Eylemcilerin örgüt ba¤lant›lar›n›n özerkliklerini bozdu¤u,
sa¤l›kl› düflünmelerini engelledi¤i iddias› özellikle düflünce
özgürlü¤ü aç›s›ndan tehlikelidir. Otoritenin, kendisi gibi
düflünmeyenlere “hasta” “hezeyanl›” etiketini yap›flt›rmas›,
bu yaklafl›mla kolaylafl›r. Dini, politik, ideolojik vb. inançlar›
ruhsal hastal›k belirtisi saymak, ak›l hastanelerini, politik
“hasta”larla doldurmaya yol açar.
Tarihin de gösterdi¤i gibi, toplumda do¤ru ile yanl›fl›n,
sa¤l›kl› ile sa¤l›ks›z›n birbirine kar›flt›r›ld›¤› zor dönemlerde,
do¤ru ve sa¤l›kl› olan› söyleyen, savunan kifli ve kurumlar›n
ifllevleri son derece önemlidir. Burada Türk Tabipleri Birli¤i
ve onun bir organ› olan Yüksek Onur Kurulu’nun
toplumumuzun yaflad›¤› bu zor dönemde do¤ruyu savunma
çabas›na yüksek mahkemenizin de destek verece¤ini
umuyor, beraatime karar verilmesini sayg› ile talep
ediyorum(27.11.2001).
Prof.Dr. Cem Kaptano¤lu
TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi

5. A⁄IR CEZA MAHKEMES‹ BAfiKANLI⁄I’NA
ANKARA
2001/316 esas no’lu dosyadaki suçlamayla ilgili yaz›l›

savunmamd›r.
Say›n C.Savc›s› Levent Tacer imzas›yla haz›rlanan
iddianamede içinde yer ald›¤›m Türk Tabipler Birli¤i Yüksek
Onur Kurulu üyeleri hakk›nda TCK 454 mad. Dayanarak
“intihara ikna etmek” suçlamas›nda bulunulmufltur. Böyle bir
suçlamay› kabul etmiyorum. TCK 454. mad. Aynen flöyle
demektedir:”Birini intihara ikna ve buna yard›m eden kimse
müntehirin vefat› vuku buldu¤u takdirde 3 seneden 10
seneye kadar a¤›r hapis cezas›na mahkum olur”. Bu
maddede görüldü¤ü gibi suçun üç unsuru vard›r. a) intihara
ikna etmek, b) intihar giriflimine yard›m etmek, c) intihar
girifliminin ölümle sonuçlanmas›. 
‹kna unsuru için iddia makam›n›n delil olarak sundu¤u tek
belge Yüksek Onur Kurulu’nun 17.04.2001 tarihinde yazarak
imzalad›¤› “zorunlu bir aç›klama” bafll›kl› bas›n
aç›klamas›d›r. Bu aç›klaman›n 1. maddesi iddia makam›n›
do¤rulamamaktad›r. fiöyleki bildirimizde aynen flöyle
denmektedir: ”ölüm orucu insan yaflam›n› hedef almas›
nedeniyle hekimli¤in temel felsefesine ayk›r› bir eylemdir ve
bu nedenle de hekimler taraf›ndan desteklenmesi mümkün
de¤ildir. Hekimler hiçbir koflulda ölüm orucunun
özendirilmesine yönelik bir tutum içinde olamazlar”. Hiçbir
yoruma yer vermeyecek kadar aç›k olan bu düflüncemize
ra¤men bizleri b›rak›n ölüm orucundakileri telkin, teflvik ve
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özendirmeyi, bu eylemlerine devam ederek sonucunda
ölmelerini, bizim onlar› intihara ikna etmemiz olarak
de¤erlendirmek gerçekle ba¤daflmamaktad›r. Kald› ki bir an
için bu iddian›n gerçek oldu¤unu varsaysak bile, hiçbirini
görmedi¤imiz, tan›mad›¤›m›z, görüflüp konuflmad›¤›m›z bu
insanlar› hangi yolla nas›l ikna etmifliz? Dosyada bu konuda
hiçbir delil yoktur. Yard›m konusu da benzer durumdad›r.
Görmedi¤imiz, tan›mad›¤›m›z bu insanlar hangi yöntemle
intihar etmifller ve ölmüfllerdir, biz bu yöntemlere ne flekilde
yard›mc› olmufluz? Bu konuda da dosyada hiçbir somut delil
yoktur. Ölüm olay›na gelince; iddia makam›n›n bizim
aç›klamam›zla aç›k grevcilerinin ölümleri aras›nda illiyet
ba¤› kurdu¤u görülmektedir. Buna kan›t olarak ölüm orucu
sonucu ölen 4 kiflinin ad› verilmektedir. Çok hazin bir
durumdur ki bu 4 kifliden 3’ü bizim aç›klamam›zdan ÖNCE
ölmüfllerdir. Di¤er 4. flah›s ise bildiriyi imzalamam›z›n ertesi
gününde yani daha 24 saat geçmeden ve bildirimiz henüz
kamuoyuna duyurulmadan ölmüfltür. Bu insanlar›n
ölümleriyle bizim bildiri aras›nda iliflki kurmak,
aç›klamam›z›n bu insanlar›n ölüm nedeni oldu¤unu
söylemek vahim bir hukuki maddi hatad›r.
Ölüm orucundaki insanlar vücutlar› için gerekli enerjiyi
alamad›klar›ndan vücudun yak›t depolar›n› kullan›rlar,
karaci¤er baflta olmak üzere bu depolar da tükenince
hücreler ölmeye, doku ve organlar iflas etmeye bafllarlar ve
bu uzun süreç sonunda fizyolojik ölüm oluflur, yani ölüm
orucu sonucu ölüm yeterli enerji al›nmamas›n›n do¤al
sonucudur. ‹ntiharda ise ölüm, beden fonksiyonlar› normal
bir kiflide d›fl müdahale ile hayati fonksiyonlar›n aniden
ortadan kalkmas›yla oluflur. ‹kisi aras›nda bilimsel olarak
büyük bir farkl›l›k vard›r. Suçlanmam›zdaki yanl›fl
de¤erlendirilen bir di¤er husus da budur. Ölüm oruçlar›
karfl›s›nda hekim tavr›n› belirleyen böyle sa¤duyulu, bilimsel,
t›bbi etik ilkelere ve insan haklar›na sayg›l›, yaflam hakk› ve
insanl›k onurunu savunan, alt›na tereddütsüz bugün de
imzam› koyaca¤›m aç›klamam›z›n böyle bir suçlamaya
yönelik yorumlanmas› gerçekten anlafl›lamazd›r. 
Sonuç Olarak: ‹nsan yaflam›n›n de¤eri ve korunmas› için 25
y›l›n› hekimli¤e vermifl bir bilim insan› olarak gerek flahs›m,
gerekse Yüksek Onur Kurulu üyesi meslektafllar›m
hakk›ndaki bu ONUR KIRICI ve DAYANAKSIZ suçlamay›
kabul etmedi¤im gibi, Türk Hukuk ve Adaletinin daha fazla
yara almamas› ve bizlerin de daha fazla y›prat›lmamas›
aç›s›ndan, iddia makam›n›n belirtti¤i “delillerin takdir ve
münakaflas›  mahkemenize ait olmak üzere” kamu ad›na
talep ve iddia edilen suçlamalar›n yüce heyetinizce en k›sa
sürede de¤erlendirilmesini ve bizleri bu trajik iddia
karfl›s›nda aklaman›z› arz ederim.  Sayg›lar›mla. 27.11.2001.
Doç.Dr.Faik ÇEL‹K
Cerrahi Klinik fiefi
TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi

ANKARA 5. A⁄IR CEZA MAHKEMES‹ BAfiKANLI⁄I’NA
Say›n Baflkan, Say›n Üyeler;
Türk Tabipleri Birli¤i Yüksek Onur Kurulu Üyesi’yim. Dünya
Sa¤l›k Örgütü Avrupa Bölgesi Dan›flman› olarak, 25-28
Kas›m 2001 tarihleri aras›nda Danimarka’daki bir toplant›ya
kat›lmak zorunda oldu¤umdan, sorgular›n yap›ld›¤› ilk
duruflmada haz›r bulunamad›m.
C. Savc›l›¤›’nca suçlanan 17 Nisan 2001 tarihli bas›n

aç›klamas›n›n haz›rlanmas›na ben de kat›ld›m ve bu belgeyi
bilerek, isteyerek imzalad›m. De¤erli meslektafllar›m›n geçen
duruflmada yapt›klar› savunmalara kat›l›yorum. Ek olarak,
özetle flunlar› belirtmek istiyorum. 
Türk Tabipleri Birli¤i (TTB) Yüksek Onur Kurulu’nun dava
konusu bas›n aç›klamas›,  açl›k grevi ve ölüm orucu
sürecindeki hükümlülere “zorla besleme girifliminde
bulunulaca¤›” haberleri üzerine yap›lm›flt›r.
Hekimler, hastalar›na ve tüm insanlara oldu¤u gibi, açl›k
grevi sürecindeki bireylere de meslek eti¤i ilke ve kurallar›
çerçevesinde davranmakla yükümlüdürler. Bu de¤erler
bütünü içinde,  hekimli¤in hiçbir aflamas›nda zor kullanmak
söz konusu de¤ildir.  
Ülkemiz hekimlerinin örgütü Türk Tabipleri Birli¤i’nin ve
uluslararas› meslek kurulufllar›n›n belgelerinde aç›klanan ilke
ve kurallar, yüzy›llar›n birikimleri ve deneyimleri ›fl›¤›nda
oluflturulmufltur. Kald› ki, uzun süredir açl›k grevi ve ölüm
orucunda bulunan insanlar için zorla besleme çabalar›,
Yüksek Onur Kurulu aç›klamas›nda da vurguland›¤› üzere,
kifliye yarardan çok zarar getirebilecek, hatta hastan›n
yaflam›n› tehdit edebilecek riskler tafl›maktad›r. Daha önceki
süreçlerde, yetkililerce zaman zaman uygulanan zorla
besleme giriflimlerinin ac› sonuçlar›  hâlâ belleklerdedir.
TTB Yüksek Onur Kurulu aç›klamas›, t›p meslek ilkeleriyle
uyumlu olarak, ölümü de¤il yaflam› savunmaktad›r. Ancak
yaflam› savunurken, insan onurunu, t›p meslek kurallar›n›,
hekimin ba¤›ms›zl›¤›n› bir bütün olarak görmektedir.
Mesle¤ini her tür etki ve bask›dan uzak, ba¤›ms›z  olarak
yapabilen hekimler, en do¤ru kararlar› alarak
uygulayabilirler.
Bizler, Türkiye hekimlerinin görev ve yetki verdi¤i Yüksek
Onur Kurulu üyeleri olarak, meslek örgütünün ifllevine
uygun ve sorumlulu¤umuzun gere¤i olan bir giriflimde
bulunduk.  A¤›r toplumsal trajedilerin yafland›¤› günlerde,
insan› ve yaflam› savunmak için böyle bir giriflim
zorunluydu.
Sonuç olarak, 
1. TTB Yüksek Onur Kurulu aç›klamas›, ölümü de¤il, insan
onuruna sayg›l› bir yaflam› savunmaktad›r. Bu nedenle,
iddianamedeki “intihara ikna” suçlamas›n›n hukuksal hiçbir
dayana¤› ve geçerlili¤i yoktur. 
2. Aç›klamada, onur k›r›c› olabilecek ve ciddi sa¤l›k
sonuçlar› do¤urabilecek zorla besleme girifliminin
sak›ncalar›na dikkat çekilmiºtir. 
3. Aç›klama, ulusal ve uluslararas›  hekimlik de¤er ve
belgelerinin bir gere¤i  olarak yap›lm›flt›r.  Meslek
uygulamalar› s›ras›nda bu de¤erlere uygun biçimde
davranmak, tüm dünya hekimlerinin  görev ve
sorumlulu¤udur. 
4. TTB Yüksek Onur Kurulu, anayasal hakk› olan düflünce
aç›klama özgürlü¤ünü kullanm›flt›r. 
Yukar›da aç›klanm›fl olan ve dava vekillerimizin
savunmalar›nda ayr›nt›lar›yla yer alm›fl bulunan tüm
nedenler ve gerekçelerle, ‹ddia Makam›’n›n suçlamas›n›
reddediyor; toplumsal sayg›nl›¤›m›z›n daha fazla zarar
görmemesi için, bu davan›n bir an önce aklamayla
sonuçland›r›lmas›n› diliyorum.
Sayg›lar›mla,
4 Aral›k 
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