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ÖNSÖZ 

Türkiye’nin insan hakları ve demokrasi alanındaki dönüíümlerinde Avrupa Birliði’nin motor gücü oluíturduðu 2005 yılının 
sonuna kadar genel kabul görüyordu. 2005 yılı sonunda da Türkiye’nin AB üyelik sürecinin resmen baílatılması, her iki tarafın 
baíarısı olarak deðerlendirildi. Ancak 2006 yılına gelindiðinde, bu süreç kesintiye uðradı. 11 Aralık 2006 tarihinde AB 
Komisyonu’nun tavsiyesiyle görüímelerdeki sekiz baílık, askıya alındı. Buna gerekçe olarak da Kıbrıs’ta limanların kullanıma 
açılmaması ve Türkiye’nin Ankara Protokolü’ne uymadıðı gösterildi. 
Daha önce TñHV’nin de aralarında bulunduðu insan hakları örgütlerinin AB’nin deðiíik düzeydeki temsilcileriyle yaptıðı 
görüímelerde AB tarafının dile getirdiði eleítiriler, aðırlıklı olarak uygulamalara yönelik olmuítu. AB temsilcileri, yapılan yasal 
düzenlemeleri, memnuniyetle karíılıyorlardı. Bizler ise yapılan reformların özüne dair ciddi eleítirilerimizi dile getiriyor, 
hükümetlerin kapsamlı ve gerçek bir demokratikleíme iradesi göstermediklerinin altını çiziyorduk. AB tarafını da 
demokratikleíme sorunlarını, gündemlerinin alt sıralarına aldıkları gerekçesiyle eleítiriyorduk. Türkiye’nin AB’ye üyelik 
sürecinin uzun ve ucu açık olmasının genií toplum kesimlerinde oluíturduðu soru iíaretleri, AB ile iliíkilerin en alt düzeye 
indirilmesi ile daha da derinleíti. Bu süreçte zaten yükseliíte olan milliyetçi akımlar güçlendi, AB karíıtlıðı yaygınlaítı, insan 
hakları savunucuları ile resmi görüílere muhalif olan kiíi ve kuruluílar hedef haline geldi. Varlıkları öteden beri bilinen milliyetçi 
kadrolar ve bunların çeteleri íiddet eylemleri gerçekleítirdiler. Bu geliímeler ıíıðında, AB’nin halen BM ortamında görüíülmekte 
olan Kıbrıs sorununu iç sorun haline getirmesini önemli bir yanlıílık olarak deðerlendiriyoruz. 
2007 yılının Mayıs ayında yapılacak Cumhurbaíkanlıðı seçimleri ve ardından yapılacak genel seçimler, geçtiðimiz dönemden 
baílayarak Türk siyasi hayatında önemli tartıímalara neden oldu. Baíbakan Recep Tayyip Erdoðan’ın Cumhurbaíkanlıðı’na 
aday olabileceði kendilerini laik olarak tanımlayan kesimlerle siyasi ñslamcılar arasındaki gerginliði daha da artırdı. 
PKK’nın Irak’taki varlıðının Türkiye’ye yönelik terör ve güvenlik tehdidi oluíturduðu tartıímaları da gündemin üst sıralarında 
yeraldı. TSK’nin bu nedenle Kuzey Irak’a müdahale etme olasılıðına karíı ABD tarafından geliítirilen ve kabul gören “ABD, Irak 
ve Türkiye hükümetlerinin tayin ettikleri birer temsilciden oluían bir komisyon çözüm bulsun” önerisi, 2006 yılında hayata 
geçirildi. ñliíkiler, tarafların baílangıçta yaptıkları açıklamalarla gergin baíladı. Ancak daha sonraları yapılan ortak çalıímalarla 
birlikte bu hava da ortadan kalktı. 
Kerkük’te yapılacak referanduma kısa bir süre kalması, Kürt nüfusun kente yönelik göçünün yoðunluk ve hız kazanmıí olması, 
iç savaíın Irak’ı parçalanmaya sürüklemesi olasılıðı, Türkiye siyasi yaíamında aðırlıklı bir yer tuttu. Böylesi bir tartıíma 
ortamında Türkiye’nin bölgedeki ve dünyadaki konumuna ve rolüne dair senaryolar geliítirildi. Irak’tan ayrılmıí ya da federatif 
bir Kürdistan devletinin kurulması, Kerkük’ün Kürt egemenliðine girmesi gibi geliímelerin Türkiye tarafından kabul 
edilmeyeceði, sivil ve askeri yetkililerce açıkça açıklanmıítır. Bu kararlılık gösterisi, Türkiye ve Irak merkezi yönetimi ile Kuzey 
Irak Kürt yönetimi arasında gerilimli bir tartıíma yaratmıítır. 
Genelkurmay Baíkanı Org. Yaíar Büyükanıt’ın, 10 Kasım 2006 tarihinde katıldıðı bir resepsiyonda kendisine yöneltilen bir soru 
üzerine verdiði “Terör sorunu, Türkiye’de insan hakları ve azınlık haklarına indirgenerek, çok uluslu zemine çekilmek isteniyor. 
Hiç kimse terörden bahsetmiyor, insan hakları ve azınlıklardan bahsediyor ve çok uluslu zemine taíınıyor. Eðer bu çok uluslu 
zemine taíınırsa Osmanlı dönemine gideriz” yanıtı hafızalardan silinmedi. Genelkurmay Baíkanı’nın bu açıklamalarında, 
Türkiye’nin insan hakları ve azınlık sorunları üzerinden geliítirilen tartıímalarla parçalanma ortamına sürüklendiði ve bunun 
uluslararası bir zeminde yapıldıðını ifade edilmektedir. Büyükanıt’ın bu açıklaması, insan hakları savunucuları açısından kaygı 
verici bir deðerlendirmedir. Zira, vatan hainlerinin binlercesinin listesini hazırladıklarını açıkça beyan eden ve silah üzerine 
yemin ederek ölüme gidebilecekleri gibi insanları öldürebileceklerini açıklayan dernekler ya da benzer kafadaki çeteler bu 
açıklamalardan cesaret alabilir. Papaz Santoro’yu öldürdükten sonra “bismillah Allahu Ekber”, Danıítay üyelerine silahla 
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saldırırken “Allah’ın askeriyiz, elçisiyiz” ve Hırant Dink’i vurduktan sonra bir “Ermeniyi öldürdüm”, diye baðıran “çocuk”ların 
benzeri çocukları eðiterek, yeni cinayetlere hazırlayabilirler.  
Devletin en yetkili mercilerinin iç ve dıí düíman tehdidi altında bir Türkiye ortamı tanımlamaları ile bu tür örgütlenmelerin 
görülür ve tanınır hale gelmesi eí zamanlı olmuítur. Yazar Orhan Pamuk ve Prof. Baskın Oran’ın da aralarında bulunduðu 
aydınlarımızın aldıkları sözlü ve yazılı tehditler, muhalif düíünce sahiplerinin can güvenliklerinin risk altında bulunduðuna 
iíaret etmektedir. Geçtiðimiz yıl yükseliíe geçen çatıíma ve íiddetin toplumsal ortamda etkinlik kazanması, üzerinde durulması 
gereken tehlikeli bir olgudur. 
ñíte Hırant Dink de bu ortamda 19 Ocak 2007 tarihinde öldürüldü. Hrant Dink’in ölümü, Türkiye’nin barıíseverlerini, 
demokratlarını, insan hakları savunucularını ve insan sevgisini yüreðinden söküp atmamıí insanlarımızı derinden etkiledi. 
ñkiyüz bin insanın cenaze törenine katılarak, “Hepimiz Hrant’ız, Hepimiz Ermeniyiz” sloganları ile onu kucaklaması katillere ve 
onların komutanlarına çarpıcı bir yanıt oldu. Hrant Dink’in öldürüleceðine iliíkin yapılan ihbarlara raðmen emniyet teíkilatının 
bu konuda herhangi bir önlem almamıí olmasını, cinayet kadar vahim olarak deðerlendiriyoruz. Hırant, insan hakları 
savunucusuydu, ñHD ve TñHV’nin birlikte düzenlediði yıllık insan hakları konferanslarının da katılımcısıydı. Son olarak Aralık 
ayında ñsveç’te birlikte katıldıðımız bir toplantı ve sonrasında ñstanbul’da bir araya geldiðimiz görüímelerde “Aidiyet ve Kimlik” 
sorunu üzerinde ortak bir çalıímayı planlıyorduk. TñHV olarak bu konudaki çalıímalarımızı sürdürüyoruz. Ürkek güvercinin barıí 
ülküsünü gerçekleítirmek için çabalarımız, devam edecektir.  
Kaybımız ve acımız büyük oldu. Onu unutmayacaðız. .. 
Geçtiðimiz dönemde, milliyetçiliðin topluma íırınga ettiði íiddet ve linç ortamının etkilerini azaltmak, toplumsal barıíın zeminini 
onarmak, silah ve íiddet yöntemlerinin çözemediði Kürt sorununa barıíçıl söylemlerle yaklaímak amacıyla bazı giriíimler 
gerçekleítirildi. Bir grup aydın bu konudaki kaygılarını iletmek üzere Baíbakan’la bir araya geldi, “Türkiye Barıíını Arıyor” 
baílıklı bir konferans düzenlendi. Bu görüímenin ve Konferansın olumlu etkilerine karíın maalesef güneydoðu illerindeki 
operasyonlar sürdü. PKK’nin 2006 yılının Ekim ayı baíında itibaren geçerli olmak üzere ilan ettiði ateíkesi, can kayıplarının 
azalması ve toplumdaki gerilimleri azaltması bakımından önemli bir adım olarak deðerlendiriyoruz.  
2006 yılında maalesef Türkiye’deki reform sürecinin AB ile müzakerelere baðlı bir ev ödevi olduðu ve demokratikleíme 
konusunda atılan adımların samimi olmadıðına iliíkin görüílerimizi destekleyen düzenlemeler yapıldı. Terörle Mücadele 
Yasası’nda yapılan yeni düzenlemelerle terör tanımı geniíletildi, sanıkların müdafi sayısı birle sınırlandı. Düzenleme ile 
sakıncalı bulunan müdafilerin reddedilebilmesi, sanıkla müdafi görüímelerinin gerekli görülmesi halinde izlenebilmesini içeren 
bu düzenlemelerle birlikte, ifade özgürlüðünü tehdit eden ve iíkence uygulamasına zemin hazırlayan bir yasal düzenleme 
yeniden hayatımıza girdi.  
TñHV olarak TCY’nin 301. maddesi üzerinden tartıímalar baíladıðında Baíbakan’a bir mektup yazarak görüí ve önerilerimizi 
ilettik. 301. maddenin tek baíına ele alınmasının yetmeyeceðini sadece TCY’de aynı amaçla kullanılabilecek en az 14 ayrı 
madde bulunduðunu, ifade özgürlüðünün Anayasal çerçevede daha kapsamlı bir yaklaíımla ele alınması gerektiðini belirttik. 
Hazırladıðımız metinlerle Türkiye’de ifade özgürlüðünün saðlanabilmesi için yapılması gereken çalıímalar ve mevcut durumla 
ilgili deðerlendirmelerimizi kamuoyu ile paylaítık. Bu süreçte Adalet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek’in, yasa yapıcı 
kendileri deðilmií gibi önce sivil toplum örgütlerinden TCY’nin 301. maddesi ile ilgili deðiíiklik önerisi istemesi, ardından da 
aydınları iki yüzlü ve kemiksiz olarak nitelemesi de dikkat çekicidir. 
Geldiðimiz noktada, iíkencenin sayısal olarak azalmasına bakarak, Türkiye’de artık iíkence sorunu olmadıðına iliíkin gerek 
ulusal gerekse uluslararası düzeyde genel bir görüí oluímuítur. Ancak biz rakamlardaki düíüíe raðmen Türkiye’de iíkencenin 
devam ettiðini söylemeye devam ediyoruz. 2006 yılının Mart ayında Diyarbakır’da yaíanan olaylar sırasında güvenlik güçlerinin 
uygulamaları, bu alanda bir mesafe alınmadıðını göstermektedir. Çıkan olaylarda beíi çocuk olmak üzere on beí kiíi güvenlik 
güçleri tarafından öldürülmüítür. Ankara’dan gönderilen özel timlerin kente giriíinden sonra, olayların ikinci günü, insanlar 
öldürülmüí, gözaltına alınmıí, yoðun iíkence görmüítür. Çoðu çocuk olmak üzere beíyüzün üzerinde insan güvenlik binaları 
içindeki spor salonunda alıkonulmuí ve sistemli iíkenceye tabi tutulmuítur. Ölümlerin failleri yine belli deðildir. 15 kiíinin 
öldürülmesi ile ilgili nasıl bir soruíturma yürütüldüðü bilinmemektedir. Diyarbakır Barosu’nun duyurusunu yaptıðı 35 iíkence 
olayı ile ilgili soruíturmanın sonuçları bilinmemektedir. Diyarbakır’da yaíanan olaylar, toplumsal tepkileri sindirmek üzere aíırı 
íiddet kullanmaya hazır kuvvetlerin varlıðını, istenilen yer ve zamanda görev yaptıklarını, bu görevler arasında öldürme ve 
iíkencenin de bulunduðunu bir kez daha göstermiítir.  
Geçtiðimiz yıl da güvenlik güçleri gösterilerde gözaltına almadan aíırı güç yoluyla íiddet uygulamaya devam etti. Cezaevlerinde 
tutuklu ve hükümlülere yönelik iíkence ve kötü muamele 2006 yılında da sürdü. F tipi cezaevlerinde izolasyon uygulamasında 
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çıkartılan genelgeye raðmen önemli bir deðiíiklik olmadı. Tutuklu ve hükümlülerin avukata eriíme, yakınlara haber verme ve 
diðer hakları ile ilgili engel ve kısıtlar sürdü. ñíkencenin soruíturulması ve cezalandırılmasında sorunlar devam etti. Cezasızlık 
devam etmektedir. ñíkence ve kötü muamele suçları nedeniyle AñHM’in verdiði 750 bin YTL’lik tazminatın Hazine tarafından 
ödenmesi de iíkencenin cezasızlıðının hatta sahiplenilmesinin bir örneðidir. 
Bu arada Mart ayında ñHD ile birlikte “gizli anayasa” ya da “kırmızı kitap” olarak da bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nin 
(MGSB) yürütmesinin durdurulması ve iptalinin istemiyle Danıítay’a yaptıðımız baívuru da milli güvenlik politikasının 
sivilleítirilmesi ve demokratikleítirilmesi açısından önemli bir adımdır. Ancak Danıítay’ın anayasaya uygunluk açısından 
incelenmesi için MGSB’nin “içeriðinin açıklanması istemi” Baíbakanlık tarafından reddedildi. Danıítay daha sonra da MGSB’yi 
incelemeden yürütmenin durdurulması talebimizi reddetti. 
Hak ihlalleriyle ilgili rapor hazırlanmasına gerek olmayan bir Türkiye özlemimizle… 

TñHV BAìKANI 
YAVUZ ÖNEN 
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KÜRT SORUNU 

2006 yılında da “Kürt sorunu” Türkiye gündeminin önemli 
konularından biri olmaya devam etti. Irak’taki geliímeler, 
özellikte Barzani’nin baíkanlıðında Kürdistan Bölgesel 
Yönetimi’nin kurulması, Kerkük’de 2006 yılında yapılacak 
referandum, ABD’nin tutumu ve bölgedeki güçlerle iliíkileri 
gibi meseleler sorunun önemini Türkiye açısından da 
pekiítirdi.  
Bu dönemde de Türkiye’de yaíayan Kürtlerin hakları, maruz 
kaldıkları ayrımcılık, siyasal temsiliyetleri, yoðun olarak 
yaíadıkları yerlerin ekonomik olarak iyileítirilmesi gibi 
konularda herhangi bir adım atılmadı. 
PKK’nin ateíkes ilan etmesi ve Kürt sorunun barıíçıl 
yöntemlerle çözümüne yönelik çaðrılar, TSK ve hükümetin 
Kürt sorununa yaklaíımında bir deðiíiklik yaratmadı. Sorunu 
sadece PKK ile ordu arasındaki bir mesele olarak görme 
eðilimi, 2005 yılında da devam etti. 
Olaðanüstü hal dönemini andıran uygulamaların sürdüðü 
bölgede meydana gelen olaylarda çok sayıda kiíi öldü, 
yaralandı, gözaltına alındı ve tutuklandı.  
Çatıíma ortamı ve yoksulluk bölgede insan hakları ihlallerinin 
temel nedenleri olmaya devam etti. 38 insanın ölümüne yol 
açan sel felaketi bölgedeki yoksulluðu ve altyapı eksikliðini 
bir kez daha gözler önüne getirdi. 
PKK’nin Ateíkes ñlanı 
Koma Komalen Kürdistan (KKK), 7-9 Aðustos günleri 
arasında yapılan Yürütme Konseyi toplantısından sonra, 
“Kürt Sorununda Demokratik Çözüm Deklarasyonu“nu 
açıkladı. Altı maddelik deklarasyonda aíaðıdaki talepler öne 
sürüldü: 
1- Kürt kimliðinin tanınması ve Türkiyelilik üst kimliði çatısı 
altında tüm kimliklerin anayasal güvenceye kavuíturulması. 
2- Kürt dili ve kültürü önündeki engellerin kaldırılması, 
anadilde eðitim hakkının tanınması ve Kürdistan bölgesinde 
Türkçe’nin yanında Kürtçe’nin ikinci resmi dil olarak kabul 
edilmesi, bunun yanında diðer azınlıkların kültürel haklarına 
saygı gösterilmesi. 
3- Düíünce, inanç ve ifade özgürlüðü temelinde serbest 
siyaset ve örgütlenme hakkının tanınması, anayasa ve 

yasalarda baíta cins ayrımcılıðı olmak üzere, tüm toplumsal 
eíitsizliklerin kaldırılması. 
4- Bir toplumsal uzlaíma projesiyle iki toplumun karíılıklı 
birbirini affederek barıíı ve özgür birliði tesis etmesi 
amacıyla, PKK önderliði dahil tüm siyasi tutukluların serbest 
bırakılması, siyasal ve toplumsal yaíama katılımlarının 
engellenmemesi. 
5- Özel savaí amacıyla Kürdistan’da bulunan güçlerin 
çekilmesi, köy koruculuðu sisteminin laðvedilmesi ve 
köylülerin köylerine geri dönüíü için sosyal ve ekonomik 
projelerin geliítirilmesi. 
6- Yukarıdaki maddelerin gerçekleímesine paralel olarak 
gerillanın, her iki tarafın belirleyeceði bir takvim dahilinde, 
kademeli olarak silahlarını bırakıp yasal demokratik 
toplumsal yaíama katılım sürecinin baílatılması. 
KKK Yürütme Konseyi Aðustos ayı sonunda yaptıðı 
açıklamada, “Koíullar oluíturulursa Kürt sorununda 
silahların ortadan kaldırılmasına dönük bir süreci baílatmaya 
hazır olduðunu açıkladı. 1 Eylül günü, ANF’nin internet 
sitesinde yayınlanan açıklamada KKK, “Türkiye’deki 
aydınların ve sivil toplum kuruluílarının yanısıra Irak ve 
Kürdistan Bölge yönetimleriyle ABD’nin de ateíkes çaðrısı 
yaptıðını” bildirdi. “ABD’nin Kürt sorununun çözümüne 
yönelik projelerini ortaya koyması gerektiði” vurgulanan 
açıklamada “Türk devletinin saldırıları durduðu taktirde bir 
ateíkes ilan etmeye ve ardından da silah bırakmaya hazır 
oldukları” belirtildi. 
HPG Savunma Komitesi Baíkanı Duran Kalkan, Mayıs ayında 
yaptıðı açıklamada 1 Haziran 2004 tarihinde ateíkese son 
verilmesinin “savaí kararı deðil savunma kararı” olduðunu 
belirtti. Özgür Politika gazetesinin internet sitesinde 31 Mayıs 
günü yayınlanan açıklamada Duran Kalkan íunları söyledi: 
“Türkiye yönetiminin dünyanın dört bir yanında PKK’yi ‘terör 
örgütü’ saydırtmak amacıyla diplomasi yürütmesi, ñran’la gizli 
anlaíma yapması, Avrupa Birliði’nin, ABD’nin desteðini 
almak için yoðun çaba harcaması, KDP ve YNK üzerinde 
baskı uygulaması, herkesi topyekun savaí kapsamında 
PKK’yi ezme savaíına katmaya çalıímasının, 1 Haziran 
atılımının yarattıðı büyük siyasi düzeyi gösteriyor. (…) Karar 
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daha hareket tarafından tartıíma aíamasındayken, anlayan 
ve tehlikeli gören tek gücün Amerika oldu.  ABD tehlikeyi 
gördü ve tedbir geliítirmeye çalıítı. Provokatif, tasfiyeci 
eðilimi örgütleyip harekete geçirmesi, destek vermesi 
buradan kaynaklandı ve bunun sonucunda bu kararın 1 
Eylül’de alınması engellendi. Daha sonra da kararın 
alınmasını engellemek için yoðun çaba içerisinde oldu. ABD 
kararın hemen ardından provokasyonun tasfiye edildiðini 
görüp, karíı taktiklerde geliítirmeye çalıítı. Örneðin 9 
Haziran’da DEP milletvekilleri gündemde yokken bir sabah 
bırakılacakları söylendi, akíam olmadan da büyük bir gövde 
gösterisiyle cezaevinden salıverildiler. (…) Kürt halkı 
nezdinde, 1 Haziran kararını boíluða düíürmek istediler. 
Türkiye bu kararı anlamadan sadece uyguladı. Daha çok 
Amerika zoruyla uyguladı. Türkiye’de tereddüt vardı, çok 
hesap etmiyorlardı. Umutları, beklentileri ve hesapları böyle 
bir aktif mücadelenin geliíemeyeceði yönündeydi.” 
Yıl içinde “ateíkes ilan edilmesi ve Kürt sorununun barıíçıl 
yöntemlerle çözülmesi” için deðiíik kesimlerden çaðrılar 
yapıldı. 
13 Nisan günü Ankara’da temaslarda bulunan Almanya 
Yeíiller Partisi Eíbaíkanı Claudia Roth, Türkiye’de gerginlik 
ortamının son bulması için hem hükümetin hem de PKK’nın 
silah bırakmasını istedi. ñnsan Haklarını ñnceleme Komisyonu 
Baíkanı Mehmet Elkatmıí, AB Uyum Komisyonu Baíkanı 
Yaíar Yakıí, Dıíiíleri Bakanı Abdullah Gül ve Baíbakan 
Tayyip Erdoðan’la görüíen Roth, Erdoðan’ın geçen yılki 
Diyarbakır ziyaretinde yaptıðı Kürt sorunuyla ilgili 
açıklamaların büyük bir açılım olmasına karíın devamının 
gelmediðini ve Kürt halkına gerekli güven ortamının 
saðlanmadıðını belirtti. 
DTP’nin HPG militanlarının cenaze törenlerinden sonra 
baílayan ve 25 Mart günü Diyarbakır’da baílayarak bölgenin 
diðer illerine sıçrayan olaylara iliíkin hazırladıðı raporu 
açıklamak için 13 Nisan günü düzenlenen basın toplantısında 
konuían DTP Genel Baíkan Yardımcısı Hasip Kaplan,  
“Bugün asıl tehlike çözümsüzlük bataðına saplanan 
beceriksiz yönetimlerin, Kürt sorununu terör sorunu olarak, 
askere havale ederek, sorumluluktan kaçmalarıyla, askeri 
çözüm dıíında sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel çözümler 
geliítirmemeleri, 12 Eylül askeri darbesinden bugüne ‘en iyi 
çözüm çözümsüzlüktür’ anlayıíında ısrar etmeleridir” dedi. 
Kaplan, alınması gereken acil önlemleri íöyle sıraladı: 
- Öncelikle diyalog kanalları açılarak, silahların susması için 
bazı adımların atılması saðlanmalıdır. ñlk adım olarak 
bölgedeki STK’lar, siyasi partiler, aydınlarla ve bilim çevreleri 
ile görüímeler yapılmalı, ortak kararlar alınmalı yaíama 
geçirilmelidir. 
- Devlet ve hükümetin Kürt sorununa bakıí ve mevcut 
tespitlerinin deðiítirilmesi, düzeltilmesi,deðiíen dünya 

koíullarına göre yeniden belirlenmesi, devlet ile Kürt halkı 
arasında yeniden güven ortamının saðlanması gerekmektedir. 
- Kürt halkının varlıðını inkar eden, reddeden, yok sayan 
bakıíların askeri çözümlerin derhal terk edilmesi 
gerekmektedir. Kürt halkının varlıðı ve kimliði kabul edilerek 
pratik uygulamalarla kanıtlanmalıdır. 
- Temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasında eíit, ayrımsız 
devlet güvencesi saðlanmalıdır. 
- Bölgeye iliíkin “özel bir yaraların sarılması projesi” 
hazırlanmalıdır. 
Çeíitli sivil toplum örgütleri, sendikalar, siyasi parti, aydın, 
yazar, akademisyen ve savaí karíıtlarının oluíturduðu Barıí 
ñçin Demokratik Birlik ñnisiyatifi’nin 15 Nisan günü Ankara’da 
yaptıðı toplantının sonuç bildirgesinde Kürt sorunun barıíçıl 
çözümüne yönelik yapılması gereken çalıímalar íöyle 
sıralandı: 
- Türkiye genelinde, barıí çalıímalarını yürütmek üzere 
“Barıí Giriíimi” oluíturulması 
- Var olan barıí giriíimlerinin ortaklaítırılması için 
görüímeler yapılması 
- Baíbakan Recep Tayyip Erdoðan’ın “Silahları bırak, masaya 
otur” çaðrısının gerçekleímesi için çalıímaların yapılması 
- Kürt halkının dil, kültür, sosyal ve demokratik taleplerinin 
çözüme kavuíturulması 
- “Arkadaíıma dokunma, haklarını tanı” gibi barıí ve 
kardeílik kampanyalarının düzenlenmesi 
- Seçim barajının kaldırılarak tüm yurttaíların Meclis’te 
temsilinin saðlanması için çalıímalar yapılması 
- Anti-demokratik uygulamalar için oluíturulmuí tüm özel 
birimlerin, JñTEM, koruculuk, özel tim vs. gibi kurumların 
kaldırılması için mücadele edilmesi 
- Toplumsal barıíın saðlanması için farklı kurumlarla 
diyaloga geçilmesi, medyadan da barıía katkı saðlanması ve 
siyasi genel af çaðrısı yapılması 
Türkiye toplantısının çaðrıcıları olarak 10 kiíiden oluían 
Giriíim Heyeti’nde yer alan isimler íöyle: Abdullah Aydın, Ali 
ñbrahim Tutu, Aydın Çubukçu, Ayhan Bilgen, Ayla Yıldırım, 
Doðu Ergil, ñmam Canpolat, ñsmail Hakkı Tombul, Mehmet 
Bekaroðlu, Mehmet Cengiz Güleç, Metin Bakkalcı, Nusret 
Doðruak, Ruhi Koç, Sırrı Sakık, Tayfun ñíçi, Yavuz Önen, 
Yeíim Dormen, Yıldırım Kaya, Yusuf Alataí, Ziya Halis. 
11 Haziran günü Diyarbakır’da iíadamı, yazar, siyasetçi, 
akademisyen ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldıðı 
“Kürt Sorununda Barıí ve Barıí Çalıímalarının 
Ortaklaítırılması” konulu konferans düzenlendi. Konferansa, 
eski DEP milletvekilleri Hatip Dicle, Orhan Doðan, Selim 
Sadak, Diyarbakır Büyükíehir Belediye Baíkanı Osman 
Baydemir, yazar Suzan Samancı, Diyarbakır Baro Baíkanı 
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Sezgin Tanrıkulu, Dicle Üniversitesi Öðretim Görevlisi Ahmet 
Yıldırım, ñHD Güneydoðu Anadolu Bölge Temsilcisi Mihdi 
Perinçek, SHP Diyarbakır ñl Baíkanı Seyfettin Kızılkan, 
Müstakil Sanayici ñí Adamları Derneði (MÜSñAD) Diyarbakır 
ìube Baíkanı Ahmet Öcal, Güneydoða Sanayici ve ñíadamları 
Derneði (GÜNSñAD) Baíkanı ìah ñsmail Bedirhanoðlu, 
Diyarbakır Ticaret Odası Baíkanı Kutbettin Arzu, Diyarbakır 
Sanayici ve iíadamları Derneði (DñSñAD) Baíkanı Raif Türk, 

Prof. Dr. Zülküf Güneli, Asrın Hukuk Bürosu’ndan Avukat ñrfan 
Dündar, yazar Altan Tan, KESK MYK üyesi Dilek Adsan, DTP 
yöneticisi Orhan Miroðlu ve Barıí Grubu’ndan Seydi Fırat 
katıldı. 
Yazar, öðretim üyesi, hukukçu ve sivil toplum aktivistlerinden 
oluían 38 kiíi Temmuz ayında ortak bir bildiri yayınlayarak 
Kürt sorununda insani boyutun ihmal edilmemesi ve barıíçıl 
yöntemlerle hareket edilmesi gerektiðini vurguladılar. 

 

“Benim de meselem” baílıðıyla yayımlanan bildiri íöyle: 

Bu memleketin bazı köíeleri bazı köíelerinden daha az “kıymetli” deðil. Türkiye’nin bir baíka köíesinde yaíanan bir acı varsa, bu benim de 
meselem. “Orada” açılan bir yara, “burada” beni de acıtır, kanatır, sızlatır. 

Hepimiz aynı gemideyiz, kadınlar, erkekler, Kürtler, Türkler, Aleviler, göçle gelenler, iísizler, gelecekten korkan gençler, büyük íehirlerin 
varoílarında hakça bir yaíam kurmaya çalıíanlar, azınlıklar, íiddet maðdurları ve bilmeden íiddeti besleyenler… Hepimiz aynı seferde 
yolcuyuz, yol arkadaíıyız birbirimize…. Bunu bilsek de bilmesek de. 

Kemalist-dinci, Türk-Kürt gibi kategoriler etrafından kutuplaímıí bir Türkiye istemiyoruz. Kutuplaímıí bir söylemin parçaları olmayı 
reddediyoruz. Her türlü renk, ara tonları, köprüler ve sentezlerdir savunduðumuz… 

Ortadoðu ve dünyadaki son hadiseler, hem yeni geliímelere hem yeni sorunlara gebe. Bu tarihsel dönemeçte, kendi dinamikleriyle sorunlarını 
çözebilen, demokrasi ve özgürlükleri geliítirerek sosyal barıí ve adaleti gerçekleítirecek ülkeler güç kazanacaklar. 

Ülkemizde bu kapsamda neleri öncelikli olarak istiyoruz: 

1- Kürt sorununa çözüm arayıíları içinde, siyasi, hukuki, ekonomik, kültürel ve uluslararası boyutlar olduðunu görüyoruz. Tüm bu boyutları 
hesaba katmakla beraber bizler “insani boyut”un öneminin kavranılarak öne çıkarılmasını… 

2- Ülkemizin íiddet ve terör ortamından bir daha tekrarlanmamak üzere kurtulması için silahla siyaset olmayacaðının ve hak arayıílarının 
tehdit ve íiddetle susturulamayacaðının anlaíılmasını… 

3- Meselenin sadakat-ihanet temelinden çıkarılmasını ve eleítirel düíünen herkesi “potansiyel iç mihrak” olarak gören “íartlanmıí milliyetçi 
refleks”in kırılmasını… 

4- Birbirimizin acılarına saygı duymanın, birbirimizin yasını paylaímanın bir “toplum” olabilmek ve bu toplumda barıí içinde yaíamak 
açısından büyük önem taíıdıðını görebilmeyi… 

5- Kalıcı bir çözümün Türkiye’nin dıíından deðil, içeriden, bizzat bizlerden geleceðinin ve askeri deðil sivil olacaðının daha iyi kavranması 
için adımlar atılmasını… 

6- Kürt sorununun tek boyutlu olmadıðının, çözümünün de çok aktörlü olacaðının kavranmasını… 

7- Etkileri kısıtlı kalsa da, insani durumun iyileímesine yönelik çözüm ve giriíimlerin küçümsenmemesini… Toplumsal barıí için bizzat sivil 
toplum içinden gelecek adımlara ne denli ihtiyaç olduðunun anlaíılmasını… 

8- Kadınların sorunlarına ayrıca eðilmenin ve baðımsız bir kadın hareketinin öneminin kavranmasını… 

9- Zorunlu göçlerle gerek bölgedeki, gerekse batıdaki büyük íehirlere gelen Kürt ailelerin, özellikle çocukların sorunlarıyla ayrıca ilgilenmek 
gerektiðinin anlaíılmasını, göç maðdurlarının yeni bir yaíam kurmalarını destekleyecek politikaların ve projelerin acilen baílatılmasını… 

10- Namus cinayetlerine karíı tüm toplumda genií çaplı bir bilinç yükseltme kampanyasının baílatılmasını, siyasetçilerin ve karar 
mekanizmasındakilerin bu yönde daha somut uygulamalar geliítirmeye teívik edilmesini… 

11- Anadilin eðitimde kullanılmasının bölge insanı için öneminin anlaíılmasını, anlatılmasını… ñki dilliliðin, çok kültürlülüðün bir hak olarak 
ele alınmasını… 

12- Güneydoðu’da ismi deðiítirilen köylerin eski isimlerini yeniden alabilmelerini… ñnsanların çocuklarına özgürce isim verebilmelerini… 

13- Artan kin ve nefret ve íiddet söylemlerinin cenderesinden ırak ve birbirimizi dinlemeyi, anlamayı ve affedebilmeyi saðlayacak yeni bir dil 
geliítirmeyi… 

14- Hepimizin eninde sonunda aynı kamusal alanı paylaítıðımızı ve ortak deðerlerimiz, ortak çıkarlarımız olduðunu görmeyi, 
gösterebilmeyi… 

ñmzacılar 

Prof. Dr. Ahmet ñnsel (Galatasaray Üniversitesi ñktisat Fakültesi öðretim üyesi), Doç. Dr. Ahmet ñçduygu (Koç Üniversitesi Uluslararası 
ñliíkiler Bölümü), Ali Bayramoðlu (Gazeteci-yazar), Ayíe Gül Altınay (Sabancı Üniversitesi), Ayhan Bilgen (MAZLUM-DER Baíkanı), Can 
Paker (TESEV Baíkanı), Derya Sazak (Gazeteci-yazar, Milliyet), Ece Temelkuran (Gazeteci-yazar, Milliyet), Elif ìafak (Yazar-Bahçeíehir 
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Üniversitesi öðretim üyesi), Prof. Dr. Erol Katırcıoðlu (Bilgi Üniversitesi, Gazeteci), Eyüp Can (Referans Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), 
Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Baíkanlıðı), Yard. Doç. Dr. Ferhat Kentel (Bilgi 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öðretim üyesi), Prof. Dr. Fuat Keyman (Koç Üniversitesi, Uluslararası ñliíkiler Bölümü öðretim üyesi), Prof. Dr. 
Gençay Gürsoy, ñbrahim Betil (Toplum Gönüllüleri Vakfı Baíkanı), Kutbettin Arzu (Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Baíkanı), Mesut Öztürk 
(eski Van Belediye Baíkanı), Dr. Mesut Yeðen (ODTÜ Sosyoloji Bölümü öðretim üyesi), Doç. Dr. Mithat Sancar (Ankara Üniversitesi, Hukuk 
Fakültesi), Prof. Dr. Murat Belge (Yazar-Bilgi Üniversitesi Karíılaítırmalı Edebiyat Bölümü Baíkanı), Muharrem Erbey (Diyarbakır Büyükíehir 
Belediyesi Danıímanı), Mustafa Karaalioðlu (Yeni ìafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), Nebahat Akkoç (KAMER Baíkanı), Necdet ñpekyüz 
(Eski Diyarbakır Tabip Odası Baíkanı), Osman Kavala (TESEV Yönetim Kurulu Üyesi), Oya Baydar (Barıí Giriíimi-yazar) Ömer Laçiner 
(Birikim Dergisi Editörü), Rojbin Tugan (Hukukçu-ñnsan Hakları Aktivisti, Hakkâri), Sabih Ataç (Eski Batman Baro Baíkanı), Salim Uslu (HAK 
- ñì Genel Baíkanı), Sedat Yurtdaí (DTP Baíkan Yardımcısı-yazar), Sezgin Tanrıkulu (Diyarbakır Baro Baíkanı), ìahismail Bedirhanoðlu 
(Güneydoðu Sanayici ve ñíadamları Derneði Baíkanı), Tahir Dadak (Kalkınma Kooperatifi, Diyarbakır), Tarhan Erdem (Gazeteci-yazar), Yusuf 
Alataí, Zozan Özgökçe (Van Kadın Derneði Baíkanı) 

 
Eylül ayında DTP ve Abdullah Öcalan, PKK’ye ateíkes çaðrısı 
yaptı. 
DTP Genel Baíkanı Ahmet Türk, 11 Eylül günü Diyarbakır 
Büyükíehir Belediye Baíkanı Osman Baydemir, Tunceli 
Belediye Baíkanı Songül Abdil, Genel Baíkan Yardımcısı 
Aysel Tuðluk ile birlikte düzenlediði basın toplantısında 
PKK’ya ateíkes çaðrısı yaptı. Türk íunları söyledi: 
“Tek bir insanımızın yaíamını yitirmemesi için, halklarımızın 
birbirini boðazlaması deðil onurlu, özgür ve eíit bir Türk-Kürt 
birliðinin saðlanması için, son dönemlerde yaratılmaya 
çalıíılan Türk-Kürt çatıíması ile milliyetçi ve íoven güçlerin 
provokasyonlarının boía çıkarılması için, ekonomik ve sosyal 
kalkınma için, Kürt sorununun barıíçıl, demokratik ve 
diyaloða dayalı çözümüne zemin hazırlanması için, özetle bu 
ülkede herkesin kendi diliyle, kimliðiyle, rengiyle onurlu 
yaíayabilmesi, gelecek kuíaklara acı ve gözyaíı deðil, barıí, 
sevgi, hoígörü ve mutluluk yaíatılması için ateíkes 
çaðrısında bulunuyoruz. (…) Bununla birlikte PKK’nın 
ateíkes ilan etmesi halinde, ateíkesin süreklilik kazanması 
için gerekli koíulların yaratılmasının íart olduðuna da bir o 
kadar inanıyoruz.  
Baíta TBMM ve hükümet olmak üzere, devletin ilgili 
kurumları ile aydınları, demokratları dahil, toplumun her 
kesimini sorunun çözümünde üzerine düíeni yapmaya 
çaðırıyoruz. (…) Bu sürece ihtiyaç olduðunu anlıyoruz, 
hissediyoruz. Böyle bir beklenti tabanımızdan geldi. Bir 
pazarlıkla ortaya çıkmıí deðiliz.” 
Abdullah Öcalan da 27 Eylül günü görüítüðü avukatları 
aracılıðıyla PKK’ye ateíkes çaðrısı yaptı. 29 Eylül günü Özgür 
Gündem gazetesinde yayınlanan açıklamada Öcalan, özetle 
íunları söyledi: 
“1993 yılından bu yana Kürt sorununun íiddet dıíı barıíçıl ve 
demokratik çözümüne yönelik duyulan ihtiyaca sürekli cevap 
olmak istedim. Bunun için bugüne kadar dört defa tek taraflı 
ateíkes yaptık. Ama hiçbirinden sonuç elde edemedik. On 
yıldan bu yana silahla, íiddetle bir noktaya kadar 
gidilebileceðini; bunun dıíında nihai bir çözüme 
ulaíılamayacaðını, en fazla devletin yıkılabileceðini, fakat 

yıkılan bu çatı altında hem bizim hem de devletin kalacaðını 
düíünerek ateíkes süreçlerinin gereklerine inandık.” 
DTP’nin ve Abdullah Öcalan’ın yaptıðı ateíkes çaðrılarının 
ardından KKK Yürütme Konseyi Baíkanı Murat Karayılan, 
Kongra-Gel Baíkanlık Divanı üyesi Ronahi Serhat ve KKK 
Meíru Savunma Komite üyesi Koçer Zagros 30 Eylül günü 
Kuzey Irak’taki Kandil daðında düzenledikleri basın 
toplantısında, “1 Ekim gününden geçerli olmak üzere ateíkes 
ilan ettiklerini” açıkladılar. Karayılan, basın toplantısında 
íunları söyledi: 
“Atılacak adımlara ve geliímelere baðlı olarak bu ateíkes 
süreci devam edecektir. Güçlerimizin üzerine imha amaçlı 
gelinmedikçe kesinlikle silah kullanılmayacaktır ama imha 
amaçlı saldırı karíısında güçlerimiz kendilerini her biçimde 
savunacaklardır. Bu karara göre HPG Komuta Konseyi, tüm 
güçlerinin mevcut eylemsel pozisyonunu, hareket tarzını ve 
planlamalarını ateíkes durumuna göre yeniden 
düzenleyecektir. Tüm kadro, örgüt ve kurumlarının hedefi, 
ateíkes sürecinin baíarısı olacak ve siyasal-örgütsel-
eylemsel çalıíma planlamaları buna göre yeniden 
düzenlenecektir. Bu süreç boyunca HPG güçlerinin lojistik 
ihtiyaçları ve tedbir amaçlı doðal hareketlilikleri dıíında 
askeri amaçlı herhangi bir hareketliliði olmayacaktır. KKK 
sistemine baðlı olan tüm güçler için bu karar baðlayıcıdır. Hiç 
kimse zorlayıcı bir tutum içine girmeyecek, her güç sürecin 
baíarısı için çaba içinde olacaktır. Sistemimizin dıíında olup, 
Kürt ulusu adına hareket ettiðini iddia eden, özellikle 
önderliðimize baðlı olduðunu söyleyip, kendini sistemimizin 
dıíında tutan silahlı güçlerin de, önderliðimizin çaðrısına 
uygun bir tutum ve duruí içinde olması gerekmektedir. Bu 
çaðrımıza uymayıp, halkımızın özgürlük davasına ve 
çıkarlarına zarar verenlere karíı hareketimizin ulusal düzeyde 
tavır alacaðı bilinmelidir.” 
Murat Karayılan, Irak Cumhurbaíkanı Celal Talabani ve 
Güney Kürdistan Bölge Baíkanı Mesut Barzani’ye de 
arabulucu olma çaðrısında bulundu. 
Genelkurmay Baíkanı Orgeneral Yaíar Büyükanıt, 2 Ekim 
günü Harp Akademileri’nin yeni öðretim yılının açılıíında 
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yaptıðı konuímada,  “PKK sözde ateíkes ilan etti. PKK için 
tek çare silahını kayıtsız íartsız bırakıp Türk adaletine 
sıðınmaktır” dedi. Büyükanıt konuímasınde ateíkese iliíkin 
íunları söyledi: 
“Dikkatlerinize sunmak istediðim konu, bir süreden beri 
devam eden ve adına da, sanki çatıían iki ülke varmıí gibi, 
ateíkes denen bir sürecin baílatılmıí olmasıdır. Bu evvela 
yurt içinde çeíitli íahıs, kuruluí ve gruplarca gündeme 
taíındı, bilahare Avrupa Parlamentosu’nun bazı üyelerinden 
ve bazı devletlerden benzer çaðrılar yapıldı. Geçtiðimiz hafta 
da Irak Devleti, terör örgütünü ateíkes yapmaya ikna 
ettiklerini açıkladı. Dün de terör örgütü, sözde, ateíkes ilan 
etmiítir. Buraya kadar arz ettiklerim bu konunun ne kadar 
genií çaplı bir kurgu içinde ele alındıðını göstermektedir. Türk 
Silahlı Kuvvetleri silahlı tek terörist kalmayıncaya kadar 
terörle mücadelesini sürdüreceðini ilan etmiítir. Bu 
tutumumuzda deðiíiklik yoktur. Terör örgütü için tek çare 
silahını kayıtsız íartsız bırakıp Türk adaletine sıðınmaktır. 
Geçmiíte yaíananlar, bunun dıíında bir çözümün mümkün 
olmadıðını göstermií, terör örgütünün dilediði anda tekrar 
silaha sarıldıðı hatta birtakım isteklerinin karíılanması için 
devletle pazarlık yapmaya, muhafaza ettiði silahlarla devlete 
baskıya tevessül ettiði görülmüítür.” 
DYP Genel Baíkanı Mehmet Aðar’ın Ekim ayında yaptıðı bir 
konuímada, söylediði “Daðda eli silah tutacaðına, düz ovada 
siyaset yapsınlar“ sözü de DTP’de olumlu bir yankı bulurken  
hükümette, Genelkurmay Baíkanlıðı’nda, CHP ve MHP gibi 
çeíitli siyasi partilerde sert tepkilere yol açtı. 
Aðar’ın bu sözlerine iliíkin Yaíar Büyükanıt,  “Bu bir genel af 
çaðrısıdır. ìiddetle kınıyorum. Daðdan inen insan nasıl 
siyaset yapacak ki” dedi. 
Baíbakan Recep Tayyip Erdoðan da, 15 Ekim günü gazeteci 
Uður Dündar’a yaptıðı açıklamada íunları söyledi: 
“Bir defa AKP iktidarının gündeminde bir af kesinlikle yoktur, 
bunu söyledim. Yani vatandaíın babası ölmüí, anası ölmüí, 
yavrusu ölmüí, kardeíi ölmüí. Bunu yapanı bir defa affetme 
yetkimiz bizim kesinlikle zaten yoktur. Meclis grubu itibarı ile 
yasama organının içerisinde aðırlıklı bulunan bir partinin 
genel baíkanı olarak, bizim düíüncemiz bu. Ben öyle 
zannediyorum ki íu anda parlamentodaki ana muhalefet de, 
diðer muhalefet de, bu noktada bizden farklı düíünmüyor. 
Burada adeta konsensüs var.” 
Erdoðan, Büyükanıt’ın “Daðda tek bir terörist kalmayıncaya 
kadar silahlı mücadele devam edecek” sözlerini íöyle 
deðerlendirdi: 
“Bu çok iddialı bir ifade. Bu konuda bütün enstrümanlarını 
kullanmak baíka bir íeydir, operasyonel olarak vazife 
sürdürmek baíka bir íeydir. Son bir kiíi kalana kadar bu iíi 
sürdüreceðiz ifadesi, çok baíka bir íeydir. Bunu dünyada 
kimse halledememií ki, biz halledelim. Ha, siner veya pasif 

duruma geçebilir ama bitmez. Burada Sayın Mehmet Aðar’ın 
yaklaíımını ben negatif bir yaklaíım olarak görmüyorum. 
Orada pozitif bir yaklaíım var. Yani ben, Sayın Aðar’ın bunu 
iyi niyetle söylediðine inanıyorum. Nedir o? Silaha 
karıímamıí, bu tür olayların içerisine girmemií, katil deðil, 
böyle bir íey yok. Yapacaksan gel siyaset yap. Yani bir idealin 
varsa, gel siyaset yap, diyor.” 
Hükümet Sözcüsü ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek ise “Bizim 
gündemimizde af yok. Bana soruyorsanız, ben hiçbir zaman 
aflardan yana olmadım. Olmayan bir íeyi gündeme taíırsak, 
terörle mücadele eden insanların da elini ayaðını soðutmuí 
oluruz, morallerini bozmuí oluruz” dedi. 
CHP Genel Baíkanı Deniz Baykal ise “Türkiye’yi bölme 
mücadelesi götürenlerin meírulaítırılması ve genel affa 
kavuíturulması doðrultusunda son zamanlarda canlandırılan 
çabaların bir parçası olmayacaðız” dedi. 
Ekim ayı baíında TSK, ateíkesten sonra militanların 
Türkiye’ye sızmasını engellemek için ìırnak- Hakkari- Siirt ve 
Bingöl bölgesinde operasyon baílattı. 
HPG tarafından Kasım ayında yapılan açıklamada, Ekim 
ayında 42 operasyon düzenlendiðini, çıkan çatıímalarda 12 
asker ve 8 militanın öldüðü belirtildi. 
Emniyet Genel Müdürlüðü Terörle Mücadele ve Harekât 
(TEMÜH) Daire Baíkanlıðı’nın Aralık ayında açıkladıðı 
verilerine göre ise PKK, Ekim ve Kasım aylarında güvenlik 
güçlerine karíı 10 bombalı ve sekiz silahlı olmak üzere 72 
eylem düzenledi. 
KKK Yürütme Konseyi Baíkanı Murat Karayılan’ın, 24 Kasım 
günü ANF’nin internet sitesinde yayınlanan “ateíkese raðmen 
artan operasyonlar, Öcalan’a yönelik uygulamalar ve Türkiye 
politikasında yaíanan geliímeleri” deðerlendirdiði 
açılamasında, “ateíkesin gözden geçirilebileceði” ifadesi yer 
aldı: 
“Bunların yapmak istediði bizim ateíkesi bozmamızdır. 
Ateíkes artık bozulmaz, olacak olan kopma olur. 
Uluslararası ve bölgesel koíullar bilinmektedir. Kürt sorunu 
dünyanın gündemindedir ve bu koíullarda bizim halk ve 
hareket olarak farklı seçenek imkanlarımızın olduðu 
bilinmektedir.  
Halkların birliðine ve kardeíliðine duyduðumuz saygı, inanç 
ve Önderliðimize olan baðlılıðımızdan ötürü böyle bir çizgiyi 
stratejik düzeyde esas aldıðımız unutulmamalıdır. Fakat 
adeta bizi bin piíman edecek tarzda yaklaíılır ve bunda 
ısrar edilirse bunu yeniden gözden geçirmek zorunda 
kalacaðımız açıktır.” 
Ateíkesin ilanından sonra DTP, “ateíkesin kalıcı barıía 
dönüítürülmesi” amacıyla çeíitli giriíimlerde bulundu. 7-9 
Ekim günlerinde DTP Genel Merkezi’nde il baíkanları, Parti 
Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleriyle yapılan 
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* Türkiye barıí ve demokrasi güçleriyle demokratik ittifakın 
geliítirilmesi doðrultusunda çalıímalar yapılması. 

toplantının sonuç bildirgesini açıklayan DTP Genel Baíkan 
Yardımcısı Aysel Tuðluk, KKK’nin ilan ettiði ateíkesten sonra 
kalıcı barıíın geliítirilmesi için parti olarak çeíitli parti, sivil 
toplum örgütü ve medya ile AB, ABD ve Irak’ta giriíimlerde 
bulunacaklarını söyledi. 

* Medya temsilcileri ile temasların sıklaítırılması. 
* Seçilmií yerel yöneticilerin barıí sürecine katkılarının 
arttırılması. 

Tuðluk, DTP’nin aldıðı kararları íöyle sıraladı: * Meclis Baíkanı, iktidar ve muhalefet partileri ile sorunun 
çözümüne katkı sunacak diðer siyasi çevrelerle görüímeler 
yapılması. 

* Barıí konferanslarının geliítirilmesi, bu yönde baílatılmıí 
çalıímalar güç ve destek verilmesi. 
* Sürece uygun toplantı, miting sivil eylemlilikler 
geliítirilmesi. Barıí süreci için kültür-sanat etkinliklerinin 
geliítirilmesi. 

Bu kampanya çercevesinde Ekim ayında 3 bine yakın sivil 
toplum örgütüne ateíkese destek verilmesi için mektup 
gönderen DTP, Türkiye’de ve Türkiye dıíında çok sayıda kiíi 
ve kurumla görüímeler yaptı. * Ateíkesi izlemek, ateíkese zarar verecek etkinlik ve 

eylemler karíısında tavır geliítirilmesi. Diyarbakır’dan “ateíkesin kalıcı barıía dönüímesi” talebiyle 
Ankara’ya gitmek üzere 17 Aralık günü “Barıí Yürüyüíü” 
baílatan DTP’li 56 belediye baíkanı, belediye meclisi ve il 
genel meclisi üyelerinin ìanlıurfa’ya ve Adana’ya giriíleri 
engellendi. DTP’lilerin, Güneydoðu’dan göç edenlerin yaíadıðı 
mahallelere gitmesine izin verilmedi. 

* Diyalog grupları oluíturularak, siyasi partiler, siyasi 
íahsiyetler ve sivil toplum temsilcileri ile temasların 
yoðunlaítırılması. 
* Farklı düíüncedeki Kürt parti ve íahsiyetleri ile görüíme, 
birlikte çalıíma olanaklarının geliítirilmesi. 
 

Kürt meselesi yeni sarsıntılara gebe - Murat Yetkin (Radikal/26 Aralık 2006) 

Irak Kürtleri Kerkük gerilimine girdi. DTP Diyarbakır’da zemin kaybediyor 

DTP Genel Baíkanı Ahmet Türk, partisinin 24 Aralık’ta yapılan merkez ilçe kongresinde ‘Diyarbakır halkının’ önemli bir kampanyanın 
baílangıcında kendilerini ‘yalnız bıraktıðından’ yakındı. Ajans haberlerine göre Türk, geçtiðimiz hafta ‘Ankara’ya yürüyüí’ adı altında yapılan 
ve temel olarak PKK ateíkesinin devamını saðlama giríimini Meclis’e taíıma çabasından söz etmií. Meclis Baíkanı Bülent Arınç’tan 
randevu alınamayarak akim kalan giriíim için íunları söylemií: “Diyarbakır’dan Ankara’ya giderken hayal kırıklıðı yaíadık. Diyarbakır’da 
halk bizi yalnız bıraktı. Kendimizi halka talimat veren bir konumda görmemeliyiz. Kendimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Geçmiíte 
yaptıðımız yanlıílardan dolayı özür diliyoruz.” 

Türk’ün hangi hatadan, yanlıítan ötürü özür dilediði belli deðil. 

Ancak Kürt siyasetinde, bölgesel planda etkili isimlerden biri olan Haíim Haíimi’ye göre, nedeni belli: “Yeterince kapsayıcı olamıyorlar. Kürt 
halkının çoðunluðu muhafazakârdır, dindardır. Siyasetin tek boyuta indirgenmesine, özellikle de Irak’ta, bölgede mevcut geliímelerin de 
etkisiyle ilgisini kaybediyor.” 

Daha çok DTP’lilerin desteðiyle ocak ayı baíında Ankara’da toplanacak bir konferansın duyurusunun 20 Aralık’ta yapılmasından bir gün 
önce, Kürt siyasetinin bir baíka etkin ve geleneksel Kürt hareketi Barzani ile hısımlıðını reddetmemií ismi ìerafettin Elçi, Katılımcı 
Demokrasi Partisi adıyla, silahlı mücadeleyi reddeden, ama federasyon talep eden bir partinin diekçesini ñçiíleri Bakanlıðı’na verdi. Tıpkı 
Abdülmelik Fırat’ın Hak-Par’ı gibi, o da PKK çizgisinin dıíında kalan ve dıíına çıkan Kürt kökenli seçmenin desteðine talip. Sosyal olarak 
dindar ve muhafazakâr, ekonomik olarak liberal bir seçmen profili hedefledikleri. 

DYP Genel Baíkanı Mehmet Aðar’ın “düz ova” siyasetiyle sınırın Türkiye tarafında tablonun karmaíıklıðını tamamlıyoruz. Aðar bu siyasetiyle 
belki Güneydoðu’daki partisinin geleneksel oy tabanı olan belirli aíiretlerin desteðini garantileyebilir. 

Ama onun dıíında, bütün bu tablonun gösterdiði bir íey var: Doðu ve Güneydoðu’da, bir önceki seçimleri DTP’nin aldıðı merkezlerde oylar 
muhafazakâr partilere yönelebilir. ñddialı konuíalım, DTP Diyarbakır Belediyesi’ni dahi yitirebilir. ñddialı konuímaya devam edelim, Baíbakan 
Tayyip Erdoðan’ın “Kürt sorunu” söyleminin devamını getirmemesine ve seçimden önce getirmeyecek olmasına karíın ibre AK Parti’yi 
gösterebilir. Bu sancısız ve kolay bir süreç olmaz. 

Çünkü bütün bu süreci asıl belirleyecek olan, Haíimi’nin doðru olarak iíaret ettiði gibi, Irak’taki geliímeler olacak. Nedenleri sıralayalım: 

1- ABD, Irak’ta büyük resme bakıp ìiiler ve Sünnilerle anlaíma olmadan bataktan çıkamayacaðını görmeye baíladı. ñígalin tek yerli 
iíbirlikçileri olan Irak Kürtlerinde, özellikle Irak Çalıíma Grubu raporu ardından ortaya çıkan rahatsızlık bunu gösteriyor. ABD’nin yangında ilk 
kurtarılacaklar listesinde Kürtlerin yerini, kendi itibarları aldı. 

2- Kerkük’ün statüsü konusunda 2007 sonunda yapılması gereken referandumun ertelenme ihtimali arttıkça, özellikle Mesud Barzani 
liderliðindeki KDP’de endiíe artıyor. Barzani, daha fazla almayı sürdürmedikçe, elindekileri kaybetme telaíına düítü. Bu telaí ona daha çok 
hata yaptırıp, ìii ve Sünni Arapların düímanlıðını artırabilir. 
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3- ABD, bütün sert söyleme ve ñsrail’in taleplerine karíın, nükleer program konusunda ñran’la iíi sınıra getirmeyeceði iíaretleri vermeye 
baíladı. Irak’taki prestiji için ìiilere, ñran’a ihtiyacı var. ñran da, tıpkı Türkiye gibi Kerkük ve Kürdistan konusunda Barzani’ye karíı. 

5- Kürt bölgesinde ayyuka çıkan yolsuzluklar ve Barzani’nin istiklali, iígal güçlerinin korumasında aradıðının ortaya çıkması, gelen bütün 
iíaretlere göre, Irak Kürt bölgesinde ñslamcı, öyle olmasa bile dindar-muhafazakâr hareketlere kaymayı baílatmıí bulunuyor. 

4- KDP, öncelikler listesinde kendi varlıðını korumayı öne çıkardıkça, Irak’taki PKK varlıðı daha çok pazarlık malzemesi haline geliyor. 
Özellikle de Türkiye, Irak sınırına yıðdıðı 250 bin kiíilik gücüyle artık ABD ile sınır ötesine hangi koíullarda kalkıímayacaðını konuímaya 
baílamıíken. 

Evet, Kürt meselesi yeni sarsıntılara gebe. 

 
Yıl içinde gündemin önemli bir maddesi de “PKK'nin Irak'taki 
varlıðının Türkiye'ye yönelik güvenlik ve terör tehdidi 
oluíturması” oldu. TSK'nin Kuzey Irak'a bu nedenle müdahale 
etme olasılıðına karíı ABD tarafından “Terörle Mücadele 
Koordinatörlüðü” önerisi getirildi. Bu çerçevede ABD’nin, eski 
NATO Baíkomutanı emekli Orgeneral Joseph Ralston’u 
Aðustos ayında “Terörle Mücadele Koordinatörü” olarak 
atamasından sonra Türkiye de Eylül ayında koordinatörlüðe 
emekli Orgeneral Edip Baíer’i atadı. Türkiye ve ABD’nin 
ardından Irak da Eylül ayı sonunda “Terörle mücadele” için 
özel temsilci olarak Devlet Bakanı Sirvan El Vaili’yi atadı. 
Baíer, Baíbakanlık Terörle Mücadele Yüksek Kurulu üyesi ve 
Terörle Mücadele Özel Temsilcisi sıfatıyla 13 Eylül ve 12 Ekim 
günlerinde Ankara’da Ralston ile görüítü. 13 Eylül günü 
yapılan görüímede Ralston, “PKK ile mücadelede tüm 
seçeneklerin masada” ama “askeri mücadelenin son 
seçenek” olduðunu söyledi. 11 Ekim günü Abdullah Gül ile 
görüímesinin ardından Edip Baíer ile ortak bir basın 

toplantısı düzenleyen Ralston, PKK’nin ilan ettiði ateíkesin ilk 
adım olarak yararlı bir geliíme olduðunu fakat tek baíına 
sorunun çözümü için yeterli olmadıðını belirtti. Ralston’un, 
temasları sırasında, ABD’nin olası sınır ötesi operasyona 
sıcak bakmadıðını Ankara’ya bir kez daha ilettiði bildirildi. 
Edip Baíer, Ekim ayında yaptıðı bir açıklamada ABD ve 
Irak’ın atadıðı temsilcilerle birlikte yürüttüðü çalıímadan 
kimsenin kısa vadede sonuç beklememesi gerektiðini söyledi. 
Kasım ayında Türkiye’ye gelen Irak Baíbakanı Nuri El Maliki, 
Irak ñç Güvenlik Bakanı ve Terörle Mücadele Koordinatörü 
Sirvan El Vaili, Edip Baíer ve Baíbakan Recep Tayip 
Erdoðan’la görüítü. Sirvan El Vaili yaptıðı açıklamada, Edip 
Baíer’in kendisine PKK’nin Kuzey Irak’taki lider kadrosunun 
listesini vererek iadelerini istediðini açıkladı. 16 Kasım günü 
Milliyet gazetesinde çıkan haberde, Vaili’nin PKK’ye yönelik 
askeri bir operasyona sıcak bakmadıðı, Mahmur kampını PKK 
güçlerinden temizlemenin öncelikli hedefleri olduðunu 
söylediði bildirildi. 

 

Kuzey Irak Temmuzda vuruldu - Murat Yetkin (Radikal/15 Kasım 2006) 

Baíbakan’ın ‘PKK’yı bitirmek için ne gerekiyorsa yapın’ demesinin ardından Kuzey Irak’ta PKK’nın bulunduðu köylere topçu ateíi ve özel 
kuvvet operasyonları baíladı 

ñíin ciddiyetini gören Kürt liderler PKK’ya baskı yapmaya baíladı. ABD ve Türkiye PKK ile mücadele için özel temsilci atadı. Ancak iki 
temsilcinin de birer íartı vardı… 

Hükümetin, PKK ile mücadele konusunda askere siyasi direktif verme noktasına gelmesinin 17 Temmuz’daki Bakanlar Kurulu sonrasında 
ilan edilmesi, Washington’da yankılandı. Bir gün önce TOBB’da ‘Türkiye’nin yanındayız, ama Kuzey Irak’ta tek baíına hareket etmemeli’ 
anlamında konuían ABD’nin Ankara Büyükelçisi Ross Wilson, NTV canlı yayınına çıktı ve daha ayrıntılı olarak íu mesajı verdi: Türkiye’nin 
Kuzey Irak’taki PKK varlıðına karíı tek taraflı bir operasyon düzenlemesi soruna kesin çözüm olmayacaktı. PKK ile mücadele iíbirliði içinde 
yapılmalıydı ve ABD de bu kapsamda daha aktif çalıíacaktı. 

Bu açıklama gazeteciler tarafından Baíbakan Tayyip Erdoðan’a sorulunca, tepkisi sert oldu: Türkiye’nin sınır ötesi operasyona karar vermesi 
ABD Büyükelçisi’nin deðil, Türkiye’deki kurumların bileceði bir iítir. 

Aynı gün Dıíiíleri Bakanı Abdullah Gül, Londra’da ñngiltere Dıíiíleri Bakanı Margaret Backett ile görüítü. Yapılan açıklama, Ortadoðu’daki 
ñsrail-Filistin-Lübnan çatıímasının görüíüldüðü idi. Bununla birlikte, aynı gün ñngiltere hükümeti PKK, KADEK ve TAK’ın ‘terörist gruplar’ ilan 
edildiðini ve üyeleri için yakalama kararı çıkarıldıðını duyurdu. ABD’nin tek stratejik müttefiki ñngiltere, yıllar sonra gelen önemli bir kararı, 
kritik bir aíamada alıyordu. 

Ancak Atlantik Okyanusu’nun öte yanından gelen mesajlar hâlâ Türkiye’nin istediði gibi deðildi. 19 Temmuz’da basın toplantısında konuían 
ABD Dıíiíleri Sözcüsü Sean Mc Cormack, PKK’nın Irak’tan Türkiye’ye düzenlediði saldırılara karíılık Türkiye’nin sınır ötesi operasyon 
düzenlemesi halinde ABD’nin ne yapacaðı yolunda bir soruya íu karíılıðı verdi: “Bunun geçmiíte de desteklediðimiz bir íey olduðuna 
inanmıyorum. Desteklediðimiz, Irak’ta çokuluslu güçlerle Irak hükümetinin bir araya gelerek istihbarat deðiíiminde bulunması ve Türk 
halkına yönelik bu terör tehdidine birlikte karíılık vermeye çalıímasıdır.” 

Oysa ortada kendini dahi koruyamaz durumda bir Irak hükümeti vardı ve bu durum Irak hükümetince de dile getiriliyordu. 
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Gül, 20 Temmuz’da Financial Times’a durumu açıkça anlatıyordu: “Irak’ın PKK konusunda Türkiye ile iíbirliðinden çekinmemesi gerekir. Eðer 
onlar durduramazlarsa, biz harekete geçmek zorunda kalacaðız.” 
Bu açıklama, Bakanlar Kurulu’nun 17 Temmuz’da açıkladıðı askere siyasi direktifin, artık yazılı halde de mevcut olduðunun iíaret sayılabilir 
miydi? Yanıtını, Dıíiíleri Sözcüsü Büyükelçi Namık Tan’ın 21 Temmuz’daki basın toplantısında bulmak mümkündü: “Türkiye ulusal güvenliði 
söz konusu olduðunda gerekli gördüðü her türlü tedbiri ilgili tüm kuruluílarla istiíare ve iíbirliði çerçevesinde almaya hazır ve muktedirdir. 
Bu husus da en üst seviyede ve ilgili siyasi kiíilerce açıklanmıítır. Bu konuda siyasi irade mevcuttur; ilgili kurumlara gerekli direktifler 
verilmiítir. Bu konunun istihbarat, planlama, zamanlama gibi teknik boyutları mevcuttur. Biz ilgili kurumlarımızla bilistiíare, güvenliðimiz 
için her türlü tedbiri zamanlıca almak üzere elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bundan halkımız emin ve müsterih olmalıdır.” 
Dıíiíleri sözcüsünün askeri müdahaleye dair konularda bu kadar ayrıntılı ve net açıklama yapması, açıkçası ‘Harekete geçmiyorsanız, biz 
geçmeye hazırız’ demekti. 
22 Temmuz’da, Baíbakanlık Basın Merkezi’nden gelen açıklamaya göre, ABD Baíkanı Bush, Erdoðan’ı arayarak PKK için konuímuítu. Buna 
göre Bush, durumun aciliyetini anladıðını, Türkiye ile bu konuda daha aktif iíbirliði yapılacaðını ve bu mesajın Irak hükümetine de iletileceði 
söylemiíti. Aynı gün ABD Dıíiíleri Bakanı Condoleezza Rice da Gül’ü aramıí ve ‘Ne gerekiyorsa yapmakta kararlı olduklarını’ söylemiíti. 
ABD, bir anlamda Türkiye’ye, “Irak’a girersen durum hepimiz açıdan daha içinden çıkılmaz hal alacak. Ciddiyetini anladım, gereðini 
yapacaðım” diyordu. Türkiye bu mesaj sonrasında Irak’a kapsamlı bir askeri harekâta kalkıímadı. Ancak birdenbire Irak tarafından sınır 
ihlali ve Kürt bölgesinde Türk askeri hareketliliði íikâyetleri artmaya baíladı. Irak hükümeti bu ‘ihlalleri’ notlar halinde Türkiye’ye aktardı. 
Operasyonlar yalanlanıyor 
Bu íikâyetler arasında, örneðin Aðustos baíında Barzani bölgesinde PKK’nın üslendiði bazı köylere açılan uzun menzilli topçu ateíi, F-16 
uçuíları ve özel kuvvet operasyonları vardı. Bu operasyonların bir kısmı, baíta Kürt yayın organları olmak üzere dıí medyada haber oldu ve 
Türk makamları tarafından yalanlandı. Operasyonlar örtülüydü ve ne kadar resmen yalanlansa da ilgili herkes neler olduðunun farkındaydı. 
Durum, Irak Kürtlerinin PKK’yı sıkıítırmaya baílamasına yetecek kadar ciddileímiíti. Talabani, 2 Aðustos’ta Baðdat’taki PKK bürolarının 
kapatılması talimatı verdiðini açıkladı. Irak Baíbakanı Nuri El Maliki, 11 Aðustos’ta Erdoðan’ı telefonla arayarak bu durumu teyit etmiíti. 
Kürt Bölgesi Baíbakanı Neçirvan Barzani, PKK yöneticisi Murat Karayılan ile görüíerek topraklarından Türkiye’ye saldırı düzenlememelerini 
istedi. PKK’nın ilerleyen tarihlerdeki ‘ateíi kestiðini’ söylemesi bu baskıların sonucuydu. 
Büyükanıt’ın Genelkurmay Baíkanlıðı’nı Hilmi Özkök’ten devraldıðı 28 Aðustos günü öðleden sonra ise Washington’dan bir haber geldi. Daha 
önce NATO’nun Avrupa Kuvvetleri Baíkomutanlıðı’nı da yapan emekli orgeneral Joseph Ralston, ‘PKK terörizmiyle mücadele koordinasyonu 
için özel temsilci’ atanmıítı. Atamanın, özellikle Türk ve ABD askeri ve takiben diplomatik makamları arasında bir dizi temastan sonra 
yapıldıðı anlaíılıyordu. Ralston’un ismi birkaç gün önceden medyaya sızdırılmıítı. 
Bazı ABD kaynaklarına göre, Ralston görevi bir koíulla kabul etmiíti: Kendisi en üst düzeylere yükselmií ve Türkleri tanıyan bir askerdi. 
Görevi, ancak kendisine her konuda dürüst bilgi verilecekse ve somut sonuç üretilmesi isteniyorsa kabul edebilirdi. Nitekim Büyükanıt’ın ilk 
icraatlarından birisi, Ralston’a muhatap olacak ismin belirlenmesi oldu. Büyükanıt, daha önce komutanlıðını yapan ancak 2002 Yüksek 
Askeri ìûrası’nda Kara Kuvvetleri Komutanlıðı beklerken emekli edilen Edip Baíer’i aradı. “Size danıímadan isminizi Baíbakan’a verdim 
ama” dedi, “devlet görevi”. 
ñki temsilci eskiden tanıí 
Baíer ve Ralston, daha önce aynı dönem Genelkurmay ñkinci Baíkanlıðı yapmıílardı. Baíer de bir koíul öne sürdü: ABD’nin PKK’lıları 
muhatap aldıðına iliíkin bir kanaate sahip olduðu anda görevi bırakırdı. Büyükanıt, az sonra Baíbakan sizi arayacak dedi. Baíbakan 
Erdoðan, Baíer’e görevi resmen teklif etti. Doðrudan kendisine baðlı çalıíacak ve Terörle Mücadele Yüksek Kurulu üyesi olacaktı. Baíer aynı 
koíulu Erdoðan’a da söyledi, mutabık kaldılar ve 13 Aðustos’ta Baíer’in kararnamesi imzalandı. Aynı gün Ralston Ankara’ya geldi. 
27 Eylül’de, Baíer ve Ralston, Genelkurmay’da özel olarak korunan bir telefon hattından özel bir görüíme yaptılar. Ralston, PKK’nın ateíkes 
çaðrısına nasıl tepki vermeleri gerektiðini sordu. Baíer, PKK’nın muhatap alınmasının büyük bir hata olacaðını söyledi. Ralston aynı gün 
PKK’nın yapması gereken tek íeyin silah bırakmak ve terörist eylemlere son vermek olduðunu açıkladı. Bu arada Ralston’un Barzani 
tarafından gelen ‘PKK’ya af’ çaðrısını da geri çevirdiði bilgisi Ankara’ya ulaítı. 
ìimdilik iíler yolunda 
Bu geliímeler, Ankara’da ABD’nin atadıðı özel temsilcinin PKK ile mücadelede sonuç vermeye baíladıðı kanaati doðurdu. Ekimden itibaren, 
Türk askerinin sınırı ihlal ettiði íikâyetleri kesildi. Bush, 2 Ekim’de aðırladıðı Erdoðan’a PKK konusunda mücadeleye devam sözünü 
tekrarladı. Büyükanıt’ın 9 Kasım’da gazetecilere Irak sınırının diðer tarafında hâlâ PKK var demesine ve ABD’den beklentilerin sürmesine 
karíın, Ankara’nın ABD’ye açtıðı sabır kredisini uzatmasında bu perde arkası geliímeler rol oynadı. Türkiye-ABD iliíkileri Irak’taki PKK varlıðı 
nedeniyle hâlâ gergin. Ancak Türkiye’nin temmuzda bıçaðın kemiðe dayanması sonucu attıðı adımlar ve ABD’nin buna karíılık vermesi 
sonucu íimdilik iki taraf da bardaðın dolu tarafını görüyor. Bunun ne kadar süreceði ise belli deðil. 

 
Kürtlere Yönelik Saldırılar ve Ayrımcılık 
2006 yılında Kürtlere ve diðer azınlıklara yönelik ayrımcı 
uygulamalar, daha da arttı. Toplumsal íiddet ortamının 

yoðunlaítıðı bu dönemde Kürt kökenli kiíilere yönelik 
saldırılarda ve bunların ardından baílayan çatıímalarda 2 
kiíi öldü, onlarca kiíi de yaralandı. 
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Baðyurdu Olayı: ñzmir’in Kemalpaía ilçesine baðlı Baðyurdu 
beldesinde 19 Mayıs günü nakliyecilik yapan Bitlisli bir grupla 
zabıta görevlileri arasında çıkan tartıíma, çevredekilerin de 
katılımıyla büyük bir kavgaya dönüítü. Silahların da 
kullanıldıðı kavgada, aralarında Baðyurdu Ülkü Ocakları 
Baíkanı Mustafa Kemal Cesur’la ikinci Baíkan Sami Ören’in 
de bulunduðu 13 kiíi yaralandı. Silahla yaralanan Sami 
Ören, 21 Mayıs günü ñzmir’de tedavi gördüðü hastanede 
öldü. 
Özdemir’in ölüm haberinin beldeye ulaímasının ardından çok 
sayıda sað görüílü, Cumhuriyet meydanında gösteri yaptı. 
Sað görüílülerin, Kürt kökenlilerin evlerine saldırması 
üzerine, Bitlisli Albayrak ve Candan aileleri jandarma 
nezaretinde ilçeyi terketti. Sami Ören’in 22 Mayıs günü 
yapılan cenaze töreninden sonra da süren olaylarda, çok 
sayıda ev tahrip edildi. Bunun üzerine yedi-sekiz aile daha 
beldeden ayrılmak zorunda kaldı. Saðcıların boíaltılan evleri 
de tahrip ederek Türk bayraðı astıkları bildirildi. Olaylar 
sırasında gözaltına alınan 17 kiíiden Bircan Candan, Sefa 
Saðlık, Mehmet Can Egemen ve Oðuz Özer, 22 Mayıs günü 
tutuklandı. Tutuklananların Kürt kökenli olduðu bildirildi. 
Özkan Yıldız’ın Öldürülmesi: 21 ìubat günü Trabzon 
Taksim meydanında silahlı saldırıya uðrayan Özkan Yıldız 
adlı iníaat iíçisi öldü, Ercan Matur yaralandı. 
Ercan Matur, kaldırıldıðı hastanede 24 Mart günü yaptıðı 
açıklamada, yaíadıkları ile ilgili olarak, “Olay günü arabamı 
boí bulduðum bir yere parkettim. Daha sonra dört kiíi 
yanıma gelerek ‘Arabanı çek, yasaktır’ dedi. Bunun üzerine 
tartıímaya baíladık. Bana ‘biz burayı kiralamıíız, para 
vermiíiz. Arabanı alacaksın’ dediler. Birisi beni olay yerinden 
uzaklaítırdı. Arkama dönüp baktıðımda Doðu Çay Evi’nden 
gelen arkadaílarla kavgaya giriímiílerdi. Adam silah çekti. 
Benimle Özkan’ı vurdu. Direk bana bakarak sıktı” dedi. 
Olayın karakolun yanında gerçekleítiðine dikkat çeken Matur, 
buna raðmen polislerin olaya müdahale etmediðini söyledi. 
Olayla ilgili olarak Rıza A. adlı kiíinin tutuklandıðı, E.A. adlı 
kiíi hakkında ise gıyabi tutuklama kararı verildiði öðrenildi. 
Pancar Olayı: 3 Haziran günü ñzmir’in Torbalı ilçesi Pancar 
beldesinde iki çocuðun dövüldüðü haberi üzerine çıkan 
tartıíma, daha sonra beldede yaíayan Kürtlere yönelik 
saldırılara dönüítü. Olaylar íöyle geliíti: 
ñki Kürt çocuðun düðüne katılanlar tarafından dövüldüðünü 
gören iki kiíi, çocukları kurtarmaya çalıítı. Olaya müdahale 
etmeye çalıíanları da dövmeye baílayan öfkeli kalabalık, 
çevrede yapılan diðer iki düðünde bulunan ve 6-7 kahvede 
oturanların da katılmasıyla bin kiíiyi geçti. Yine olayı 
yatıítırmaya gelen iníaat iíçisi Ömer Gedik ve aðabeyi 
vücutlarının çeíitli yerlerinden bıçaklanarak aðır bir íekilde 
dövüldü. Aðabeyiyle birlikte hiçbir íeyden haberleri yokken 

saldırıya uðradıklarını söyleyen Ömer Gedik yaíadıklarını 
íöyle anlattı: 
“Akíam aðabeyimle birlikte evde oturuyorduk. Gençler geldi 
ve çocukları dövdüklerini söyledi. Biz de her zaman olan 
küçük kavgalardır diye düíünerek meydana indik. Biz sadece 
mahallemizde oturan çocukları ellerinden almaya çalıítık. Bu 
arada tekbir getirerek bize de saldırdılar.” 
Olayda yaralananların hastaneye kaldırılmasının ardından 
Kürtlerin evleri yakınında toplanan kalabalık, tekbir getirerek 
“Ya savaí, ya terk et”, “Pancar Türktür, Türk kalacak” 
sloganlarıyla evleri taílamaya baíladı. Kalabalıðın evleri 
basmaya çalıíması üzerine jandarmalar, olaya müdahale 
etti. 
Kürt aileler, olayı köy bekçisinin de içlerinde bulunduðu 
birkaç kiíinin yönlendirdiðini ve bekçinin hedef göstererek 
üzerlerine ateí ettiðini iddia etti. Kürt aileler, kalabalıktan 
tanıyamadıkları bazı kiíilerin “Baðyurdu’nu boíalttık, sıra 
Pancar’da” diye baðırdıklarını da iddia ettiler. 
Daha sonra, olayın araítırılması için ñHD Ege Bölge Temsilcisi 
Necla ìengül, ñHD ñzmir ìube Baíkanı Lütfü Demirkapı ve 
Ahmet Alagöz’den oluían bir heyet kuruldu. ñHD heyeti, 
Torbalı Kaymakamı Nihat Kaynar’ın kendilerine görüímede, 
“Gerekenler yapılıyor. Olaya karıíanlardan 4 kiíi hakkında 
soruíturma açıldı. Baívuru olursa tekrar açılacak. 
Vatandaílar iílerine, öðrenciler de okullarına gidiyor. Durum 
sakin” dediðini aktardı. Cumhuriyet Savcısı’nın görüímede, 
dört kiíi hakkında soruíturma açıldıðını, bıçaklama olayı ile 
ilgili sorgulama yapıldıðını bildirdiði öðrenildi. 
Bozkır Olayı: 28 Aðustos günü Konya’nın Bozkır ilçesinde 
kalabalık bir grup, Kürt iíçilere saldırdı. Edinilen bilgiye göre, 
olay íöyle geliíti: 
ñlçede mermer kesim atölyesinde çalıían altı iíçiyle özel bir 
yurdun iníaatında çalıían 25 iníaat iíçisi arasında çıkan 
tartıímanın kavgaya dönüímesinin ardından ilçe meydanında 
toplanarak yürüyüíe geçen yaklaíık bin kiíi Kürtler aleyhinde 
sloganlar attı. Daha sonra Kürt iíçilerin gittiði bir kahveyi 
basan saldırganlar, iníaat iíçilerinden Salih Yeíilmen ve adı 
öðrenilemeyen bir iíçiyi dövdüler. Bu kiíiler kalabalıðın 
elinden havaya ateí açan polisler tarafından kurtarıldı. 
Topluluk iníaatta kimseyi bulamayınca yeniden ilçe 
meydanına dönerek beklemeye baíladı. Bu sırada kaldıkları 
deðiíik yerlerden toplanan Kürt iníaat iíçileri, kalabalıðın 
haberi olmadan ilçe dıíına çıkarıldı. 
ANF’nin haberinde “Hasan” adlı iíçinin “Gece geç saatlere 
kadar olay sürdü. Sokaklarda yürüyüí yaptılar. Kürtlere küfür 
ettiler, bizi öldürmekle tehdit ettiler. Olayda polis hiçbir 
müdahalede bulunmadı. Adeta saldırıyı teívik ediyordu” 
dediði, Hayri Can adlı iíçinin de “saldırı için çevre köylerden 
takviye getirildiðini” söylediði bildirildi. 
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Akyazı Olayı: Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 7 Eylül günü ilçe 
sakinleri ile Kürt kökenli mevsimlik iíçiler arasında kavga 
çıktı. Kavgadan sonra Kürt kökenli dört kiíi gözaltına alındı. 

“Gözaltına alınanların PKK’li olduðu” yolundaki dedikoduların 
yayılması üzerine Emniyet Müdürlüðü önünde toplanan 
kalabalık bir grup, polisler tarafından engellendi. 

 

‘Hukuk devleti’ yerine ‘linç devleti’ olmayacaksak… - Altan Öymen (Radikal/10 Eylül 2006) 

Hükümet her çeíit íiddet olaylarına ve linç giriíimlerine karíı açık ve kesin tavır almalıdır. Olayları görmezlikten gelen, olay çıkaranları 
koruyan, hatta bazen teívik eden kamu görevlilerine yaptırım uygulanmalıdır. Yoksa durum meydandadır: Linç giriíimleri tırmandıkça 
tırmanıyor… 

(…) 

Sakarya’da Akyazıdaki fındık bahçelerinde mevsim iíçileri de çalıíıyor. Aralarında baíka bölgelerden gelmií olanlar da bulunuyor. Onlardan 
birkaçı, akíam vakti çay bahçesine gelip oturmuí. Aralarında Kürtçe konuíuyorlarmıí. Akyazılı bir genç bundan rahatsız olmuí. Önce 
tartıíma, arkasından kavga çıkmıí. Polis, Diyarbakırlı oldukları anlaíılan dört iíçiyle onlarla çatıían bir Akyazılıyı gözaltına almıí. O arada 
íehrin mahallelerinden çevredeki köylere kadar, telefonlarla íu söylenti yayılmıí: “ñíçiler bir genci dövüp PKK sloganı attı” söylentisi… 

Bu telefon trafiði yeterli olmuí. Akyazı civarındaki yerleíim yerlerinden íehre iki bine yakın genç, hızla gelip, gözaltına alınanların bulunduðu 
polis merkezi önünde toplanmıí. 

Amaçları, merkeze girip ‘PKK’lıları almak’mıí… Amerika’nın kuruluíunun ilk dönemlerinde, ‘íerif’in bürosunun önünde toplanıp, hakkında 
rivayet çıkan sanıðın ‘cezasını oracıkta vermek’ isteyenler gibi… 

Veya, artık, o kadar uzaða gitmeye gerek yok. Ülkemizdeki son örnekler, hem daha yakın, hem daha somut. Radikal’in yazıiílerindeki 
arkadaílarımız, geçen yıldan bu yıla kronolojik listesini çıkarmıílar. O listeye göz atmak yetiyor, Akyazı’daki olayın nasıl bir olay olduðunu 
anlamak için: 

2005’te: 6 Nisan’da Trabzon’da, 12 Nisan’da Sakarya’da, 22 Aðustos’ta ñzmir’de, 12 Aralık’ta Samsun’da… 25 ìubat’ta ñzmit’te, 8 
Nisan’da Isparta’da, 20 Temmuz’da Kırklareli’nde, 29 Aðustos’ta Konya’da, 30 Aðustos’ta ñstanbul’daki linç giriíimleri gibi… 

*** 

Akyazı polisi, Adapazarı’ndan gelen takviye ekiplerinin de katkısıyla polis merkezini saranların amaçlarına ulaímasını güçlükle önlemií… 

Olay yerine Sakarya Valisi de gelip, alınan önlemlere nezaret etmií. Polis Merkezi’ndeki dört Diyarbakırlı, gece yarısından sonra çelik yelekler 
giydirilerek Adapazarı Emniyet Müdürlüðü’ne götürülmüí. Haklarında hiçbir suç iddiası bulunmadıðı saptanmıí, serbest bırakılmıílar. 

Demek ki, polisin tedbirleri yeterli olmasaymıí, onları ‘almak’ isteyenler alacaklar, hiçbir suç iílemedikleri halde, yasalara aykırı hiçbir fiilleri 
olmadıðı halde ‘oracıkta cezalandıracak’larmıí… 

Tabii, bu ‘oracıkta cezalandırma’ giriíiminde, cezalandırılmak istenenin suçlu olması, suçlu olduðunun herkesçe görülmesi halinde de, 
durum deðiímez. Yeryüzünün sadece ‘hukuk devleti’ olma iddiasındaki devletlerinde deðil, kabile yönetimlerinde bile artık, suçlunun 
cezasının yargı yoluyla belirlenmesi ve uygulanması esastır. Buna aykırı giriíimlere hiçbir yerde müsamahayla bakılmaz. 

Hele hukuk devletlerinde… Eðer idam cezası varsa, defalarca cinayet iíleyip idama mahkûm edilen ve cezası infaz edilmek üzere olan, en 
kanlı katili bile öldürebilir misiniz? 

Öldürürseniz, sizin için istenecek ceza da idamdır. 

“Canım nasıl olsa siz öldürecektiniz. Ben öldürüverdim. Ne fark eder?” diye savunma yapsanız, beraat edebilir misiniz? 

*** 

(…) 

Evet, ‘teorik’ olarak, bence de ‘gereksiz olması gerekir.’ Ama ‘pratik’te öyle mi? 

Radikal’in listesinde, o konuda yapılan bazı açıklamalarla ilgili hatırlatmalar da var: 

O olaylar sırasında bir valinin durumla ilgili açıklaması íöyle: 

“Huzuru bozan cezasını çeker”… 

Bir baíka valinin yorumu: 

“Vatandaí tahrik oldu.” 

Bir milletvekili: 

“ñnsanımız cezalarını verdi.” 

Bir Belediye Baíkanı: 

“Onlar olduðunu bilsem, inip, ben de vururdum.” 

Ve nihayet… Bir Emniyet Müdürü: 
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“Vatandaíın tepkisi güzeldi.” 

Sıradan vatandaíları geçtik, devletin sorumlu merkezlerindeki valiler, milletvekilleri, belediye baíkanları, emniyet müdürleri arasında, 
olayları bu íekilde yorumlayanlar varsa, baíka çare kalmıyor. Teorik olarak ‘gereksiz olması gereken’ íeyleri, pratik hayatta tekrarlamak 
zorunda kalıyorsunuz, gazete yazarı olarak yazı yazarken… 

*** 

Aslında bu, yazarlardan önce, devletin sorumlu makamlarındaki kiíilerin iíi deðil midir? 

Baíta Baíbakan, Adalet Bakanı ve ñçiíleri Bakanı olmak üzere, hükümetin tüm sorumlularının, linç giriíimlerine kadar varan íiddet 
hareketlerini mazur gösteren(hatta bazen açıkça teívik de eden) yönetici ve siyasetçilere karíı, açıkça ve kesin bir tavır ortaya koymaları 
gerekmez mi? 

Hayır.. Onlar da, her gün her konuda bol bol (bazen de gereðinden fazla) konuíurlarken, bu konuyu ya ‘es’ geçmektedirler, ya da yuvarlak 
laflarla geçiítirmektedirler. 

*** 

Linç giriíimleri diyoruz ama, ortada artık gerçekleítirilmií bir ‘linç olayı’ da vardır. ñlgili emniyet birimlerinin, önce üstüne hiç gitmediði, sonra 
da soruíturulmasında önemli bir sonuç alamadıðı olay… Olay çevresindeki koíulları bilenlerin de zaten “Bunun soruíturulmasından sonuç 
alınamaz” dediði olay… 

Olay çevresindeki koíulların bir kısmı, dünkü bazı gazetelere de yansıdı. Sabah muhabiri Ali Balcı, camide ve civarında görev yapmaya giden 
gazetecilerin durumunu íöyle özetledi: 

“Gazetecileri tehdit ederek mahalleden uzaklaítıran cemaat üyeleri, basın mensuplarının fotoðraf makinalarından cami ve Çaríamba 
Mahallesi görüntülerini sildikten sonra, makinaları iade etti.” 

Yani, ‘cemaate ait’ bir mahalle orası… Kimin gireceðine, kimin giremeyeceðine cemaatin yetkili üyeleri karar veriyor. Gazetecilerin fotoðraf 
makinalarını kontrol edip film silmek gibi yetkiler de kullanabiliyorlar. 

Öyle bir mahallede yapılacak soruíturmadan kim nasıl sonuç alabilir? 

*** 

Özetle: Bir baíka yazımızda da belirtmeye çalıímıítık. Bir kere daha vurgulayalım: 

Ülkemizde íiddet giderek tırmanıyor. ‘Manganda kuríunları’ndan, tasarlanarak iílenmií ‘töre cinayetleri’ne, ‘linç giriíimleri’nden ‘linç 
olayları’na kadar çeíitli örnekleri, giderek daha sık ortaya çıkıyor. 

Son sıralardaki olaylarda ırk ve din esasına dayalı siyasi tahriklerin rol oynadıðı görülüyor. Bu tahriklerle harekete geçen topluluklar, suç 
iíletmeye yöneltiliyor. 

Bazı yerlerdeki devlet yetkililerinin olaylar karíısındaki sözleri, ‘íiddetçi’leri koruyucu, hatta bazen teívik edici niteliktedir. Hükümet ise o 
beyanlara karíı caydırıcı bir tavır almadıðı gibi, íiddet olaylarının ciddiyetini hala kavramamıí görünüyor. 

Dileriz, son olaylar, gerek hükümet için, gerekse konuyla ilgili tüm görevliler için uyarı etkisi yapar. Ve her türlü íiddete karíı bilinçli ve 
kapsamlı bir mücadelenin baílamasına vesile olur. 

 
Ayvalık Olayları: 13 Kasım günü Balıkesir’in Ayvalık 
ilçesinde Kürt kökenli kiíilere saldırı düzenlendi. Bir dönem 
HADEP ve DEHAP yöneticiliði yapan Sabahattin Eniítekin, 
Necmettin Karataí, Halit Koçoðlu ve Ferit Aslan, beí kiíinin 
silahlı ve bıçaklı saldırısına uðradı, aynı sıralarda yaklaíık 20 
kiíi de Mehmet Koçoðlu adlı kiíinin evine saldırdı. Jandarma 
tarafından gözaltına alınan saldırganların gece saatlerinde 
serbest bırakıldıðı öðrenildi. 
14 Kasım günü saat 04.00 sıralarında da DEHAP Ayvalık ñlçe 
eski Baíkanı Salih Karademir ve kardeíi Muzaffer 
Karademir’in evlerine molotof kokteyli atıldı. Daha önce de 
saldırılara maruz kaldıklarını anlatan Sabahattin Eniítekin, 
“Saat 22.30 sıralarında bir arkadaíımızı ziyaretten 
geliyorduk. Önümüzde duran arabadan inen ve elinde bıçak 
olan bir kiíi ‘Ulan siz Kürtler ne zaman burayı terk 
edeceksiniz’ íeklinde baðırarak küfür etti, Necmettin 

Karataí’a tokat attı. Olayın büyümemesi için saðduyulu 
davranarak karíılık vermedik” dedi. Bu kiíinin yanına dört-
beí kiíi daha alarak kendilerine bir kez daha saldırdıðını 
anlatan Eniítekin, gözaltına alınan kiíilerin kendilerini 
karakolda da tehdit ettiðini belirtti. 
Kürtçe’nin Kullanımı 
Kürtçe’nin kullanımı ile ilgili engellemeler, 2006 yılında da 
devam etti. Çeíitli çalıímaları ya da açıklamalarında Kürtçeyi 
kullanan dernekler, siyasi partiler, yayın kuruluíları ve kiíiler 
üzerindeki idari ve yasal baskılar sürdü. Cezaevlerinde birçok 
mahkuma Kürtçe yayın ve mektup yasaðı getirildi ve görüíler 
sırasında yapılan Kürtçe konuímalar çoðunlukla engellendi 
Bazı saldırıların ve kötü muamele uygulamalarının 
nedenlerinin de “Kürtçe konuíma” olduðu öne sürüldü. 
Diyarbakır Valiliði, Diyarbakır ñl Genel Meclisi’nin yerleíim 
yerlerinin Türkçe adlarının yanına Kürtçeleri’nin de yazılması 
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yönünde 3 Mart günü aldıðı kararı yargıya taíıdı. Valilik, “eski 
isimlerin halk arasında gayri resmi kullanılageldiði ve kararın 
uygulanmasının bu kullanım íeklini özendireceði” 
gerekçesiyle ñdare Mahkemesi’nde dava açtı. 
Diyarbakır’ın Kayapınar beldesinde, 10 parka Kürtçe adlar 
vermesi Valilik tarafından engellendi. Edinilen bilgiye göre, 
belediye parklara “Zembîlfroí”, “Jiyana Azad”, “33 Kuríun”, 
“Yek Gulan”, “Ciwan”, “Aíiti”, “Ahmed Arif”, “Mem û Zin”, 
“Zeynel Durmuí” ve “8 Mart” adları vermek istedi. Ancak 
valilik “Mem û Zin”, “8 Mart” ve “Ahmed Arif” dıíındaki 
adların kullanılmasına izin vermedi. 
Bunun üzerine Kayapınar Belediyesi, Diyarbakır 2. ñdare 
Mahkemesi’nde kararın iptali istemiyle dava açtı. Diyarbakır 
Valiliði tarafından mahkemeye gönderilen savunmada, “bu 
tür adların toplumda ayrımcılıða yol açacaðı” savunuldu. 
Savunmada, “Toplumun hassasiyetlerini zedeleyecek, 
insanlara olumsuz bakıí açısı kazandıracak ve insanları 
ayrımcılıða sevk edecek isim, iíaret ve simgelerin, insanlar 
arasında birlik ve beraberliðin saðlanmaya çalıíıldıðı bir 
dönemde kullanılması, saðlanmaya çalıíılan birlik ve 
beraberliðe çok önemli oranda zarar verecektir” denildi. 
Siirt’te bulunan “Botan Kültür ve Sanat Merkezi (BKSM)” 
hakkında, adının Kürtçe’si olan “Navenda Çand û Hunera 
Botanê”nin de kullandıðı gerekçesiyle açılan davaya yıl içinde 
Siirt Sulh Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Siirt Sanayi ve 
Ticaret ñl Müdürlüðü tarafından açılan davada, Kürtçe ad 
kullanımının Türk Ticaret Kanunu’na aykırı olduðu iddia 
ediliyor. 
Viraníehir (ìanlıurfa) Cumhuriyet Savcılıðı, Temmuz ayında 
Belediye Baíkanı Emrullah Cin hakkında belediye bülteninde 
Kürtçe kullanıldıðı gerekçesiyle soruíturma açtı. 
22 Eylül günü Muí’tan Bursa’ya giden bir yolcu otobüsünün 
íöförü A.B. ve muavini K.A., otobüste yapılan aramada 
Kürtçe kaset bulunması nedeniyle gözaltına alındılar. ìoförün 
Kürtçe kasetten haberi olmadıðını söylemesi üzerine íoför 
A.B.’nin serbest bırakıldıðı, K.A’nın ise “PKK propagandası 
yaptıðı” iddiasıyla tutuklandıðı öðrenildi. 
Gaziantep’in ñslahiye ilçesi ile Altınüzüm beldesi arasında 
yolcu taíımacılıðı yapan Yusuf Ziya Öztürk (62), Kasım ayı 
baílarında, aracında Kürtçe müzik dinlediði için tehdit 
edildiðini, hakarete maruz kaldıðını ve trafik cezası verildiðini 
ileri sürdü. 
Diyarbakır Cumhuriyet Baísavcılıðı, bilgisayarlarında 
kullanmak üzere Kürtçe yazılım sistemi hazırlatan Sur 
Belediye Baíkanı Abdullah Demirbaí hakkında Kasım ayında 
soruíturma baílattı. 
Beytüííebap (ìırnak) Belediye Baíkanı Faik Dursun ve 
meclis üyeleri hakkında mahalle ve sokaklara Kürtçe isim 

verildiði gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılıðı tarafından 
soruíturma açıldıðı öðrenildi. 
ñsveçli yazar Astrid Lindgrens’in yarattıðı çizgi karakter 
“Pippi”nin Kürtçe baskılarına ñstanbul’da el konulduðu iddia 
edildi. ñsveç TT haber ajansının haberinde, Güneydoðu 
Anadolu bölgesine gönderilmek üzere Türkiye’ye getirilen 
kitaplara “gümrük belgelerinde eksiklik olduðu” ve “Milli 
Eðitim Bakanlıðı’ndan izin belgesi alınmadıðı” gerekçesiyle 
1.208 adet kitaba el konulduðu belirtildi. 
ñspanya’nın Santiyago de Competalla Belediyesi’nin, 
Diyarbakır Sur Belediyesi’ne gönderdiði ‘Kurdiya ñlesa’ (Temel 
Kürtçe) adlı 1500 Kürtçe kitap, 10 ay boyunca ñstanbul’daki 
Halkalı Gümrük Müdürlüðü’nde bekletildi. 26 Aralık 2005 
tarihinde gümrüðe gelen kitapların çevirisinin istendiðini 
belirten DTP’li Sur Belediye Baíkanı Abdullah Demirbaí, 
“Çeviri yapmak çok zor ve uzun zaman alır. Kitapları 
almaktan vazgeçtik” dedi. 
Kürtçe Yayın 
“Türk Vatandaílarının Günlük Yaíamlarında Geleneksel 
Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerde Yapılacak Radyo 
ve Televizyon Yayınları Hakkında Yönetmelik”le özel radyolara 
günde 60 dakikayı aímamak üzere haftada toplam beí saat, 
özel televizyonlara ise günde 45 dakikayı aímamak üzere 
haftada toplam dört saat Türkçe dıíındaki dillerde yayın 
yapma özgürlüðü getirildi. 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Diyarbakır’da Gün ve 
Söz TV ile ìanlıurfa’da Medya Radyo’ya Mart ayında Kürtçe 
yayın izni verdi. Bu kuruluílar taahhütname imzaladıktan 
sonra 23 Mart günü yayına baíladı. Kürtçe’nin Kırmançi 
lehçesinde yayınlanan haber ve programlar, Türkçe altyazılı 
verildi. 
RTÜK, Haziran ayında Kürtçe yayın yapan TV ve radyolara 
getirilen süre kısıtlaması konusunda yeni bir düzenleme 
yaptı. “Türk Vatandaílarının Günlük Yaíamlarında Geleneksel 
Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerde Yapılacak Radyo 
ve Televizyon Yayınları Hakkında Yönetmeliði” deðiítiren 
RTÜK, “radyolar günde 60 dakikayı aímayacak íekilde, 
haftada toplam beí saat, televizyonlar ise günde 45 dakikayı 
aímamak íartıyla haftada dört saat yayın” koíulunun 
sinema ve müzik yayınları için geçerli olmamasını 
kararlaítırdı. Ancak film ve müzik yayınlarında Türkçe altyazı 
kuralının ve haber ve tartıíma programlarına daha önce 
konulan kısıtlamaların ise devam etmesi kararlaítırıldı. 
DEP’li Milletvekilleri 
DEP milletvekilleri Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan Doðan ve 
Selim Sadak’ın AñHM kararı doðrultusunda yeniden 
yargılanmasına yıl içinde Ankara 11. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi. 
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3 ìubat günü yapılan duruímada, milletvekillerinin Kürtçe 
yaptıkları konuímaların çevirisi için TRT’ye gönderilen yazıya 
yanıt verilmediði, RTÜK’ün ise “kurumda Kürtçe bilen 
personel bulunmadıðını” bildirdiði açıklandı. Mahkeme çeviri 
için TRT’den bilirkiíi talebinin yinelenmesine karar verdi. 
7 Temmuz günü yapılan duruímada ise ses kayıtlarının ilk 
yargılamanın kesinleímesinin ardından Ankara 1 No’lu 
DGM’nin kararıyla 14 Mart 1997 tarihinde imha edildiði 
açıklandı. Bunun üzerine söz alan Orhan Doðan, “Bu kasetler 
mahkumiyete dayanak olan delil niteliðindeydi, ancak 
Yargıtay’ın bozma gerekçesine göre yeniden çözümü 
yaptırılacaktı. ìimdi bu kasetler ortada olmadıðına göre delil 
niteliklerinin yok sayılması gerekiyor. ìimdi neye göre karar 
verilecek?” dedi. 
8 Eylül günü yapılan duurímada söz alan Avukat Yusuf 
Alataí, tanık gösterdikleri korucubaíı ìehmuz Babat için 
mahkemenin “hazır bulundurursanız dinleriz” dediðini 
belirterek, Babat’ı mahkemeye getirmelerinin mümkün 
olmadıðını, ancak Babat’ın “yargılama açısından kilit isim” 
olduðunu vurguladı. Alataí, íunları söyledi: 
“Yeniden yargılamanın lehimize olması gerekirken, süreç 
içinde tahliye dıíında aleyhte geliíti. Müvekkillerim íu ana 
kadar tahliye edilmemií olsalardı da zaten uzun zaman önce 
cezaları sona erecekti. Yasalarda yapılan yeni düzenlemeler, 
yasal kısıtlılık durumunu, hükümlü bulunan süre zarfıyla 
sınırlı tutuyor. Dava devam ettiði sürece müvekkillerimin 
yasal kısıtlılıðı da devam ediyor. Mevcut tanıkların ifadelerine 
göre karar verilmesini, ulaíılamayan savunma tanıklarının 
dinlenmesinden vazgeçilmesini, suç delilleri imha 
edildiðinden ve yargılamanın dayanaðı kalmadıðından 
müvekkillerimin beraatine karar verilmesini talep ediyorum” 
dedi. 
31 Ekim günü devam edilen yapılan duruímada esas 
hakkındaki görüíünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, eski 
milletvekillerine “yasadıíı silahlı terör örgütü üyeliði” 
gerekçesiyle eski TCY’nin 168/2 ve 3713 sayılı TMY’nin 5. 
maddesi uyarınca verilen 15’er yıl aðır hapis cezasının, lehte 
hükümler içeren yeni TCY’nin 314/2, 53 ve TMY’nin 5. 
maddesine uyarlanmasını istedi. 
Son duruíması 22 Aralık günü yapılan dava, 9 Mart 2007 
tarihine ertelendi. 
Davanın Geçmiíi 
20 Ekim 1991 tarihinde yapılan genel seçimlerde Leyla Zana, 
Orhan Doðan ve Hatip Dicle Diyarbakır, Selim Sadak ise 
ìırnak milletvekili olarak TBMM’ye girdiler. Ankara DGM 
Savcılıðı’nın, 1991 yılının Aralık ayında, Zana, Doðan, Dicle ve 
Sadak’ın yanısıra 18 DEP milletvekilinin daha 
dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle TBMM 
Baíkanlıðı’na yaptıðı baívuru 1994 yılı Mart ayında 
sonuçlandı. Meclis Anayasa-Adalet Karma Komisyonu Leyla 

Zana, Hatip Dicle, Sırrı Sakık, Ahmet Türk, Orhan Doðan, 
Selim Sadak ve Mahmut Alınak’ın dokunulmazlıklarını 
kaldırdı. Leyla Zana, Hatip Dicle, Sırrı Sakık, Ahmet Türk, 
Orhan Doðan ve Mahmut Alınak 17 Mart 1994 tarihinde 
tutuklandılar. 
Ankara DGM Savcılıðı 1994 yılı Haziran ayında milletvekilleri 
hakkında TCY’nin 125. maddesi uyarınca dava açtı. 452 
sayfalık iddianamede milletvekillerinin “vatana ihanet 
ettikleri, Türkiye’yi bölmeye çalıítıkları ve PKK ile baðlantıları 
olduðu” iddiasıyla ölüm cezasına mahkum edilmesi istendi. 
Selim Sadak ve Sedat Yurtdaí, Anayasa Mahkemesi’nin 
DEP’in kapatılmasına iliíkin gerekçeli kararının 30 Haziran 
1994 tarihinde yayınlanmasının ardından 2 Temmuz 1994 
tarihinde tutuklandılar. Sadak ve Yurtdaí hakkında yine ölüm 
cezası istemiyle açılan dava 9 Kasım 1994 tarihinde yapılan 
duruímada diðer milletvekillerinin davası ile birleítirildi. 
8 Aralık 1994 tarihinde sonuçlanan davada Ankara DGM 
Zana, Dicle, Doðan, Sadak ve Türk’ü, TCY’nin “yasadıíı örgüt 
yöneticiliði” suçunu düzenleyen 168/2. maddesi uyarınca 
15’er yıl hapis cezasına mahkum etti. Davada, Sedat 
Yurtdaí’a TCY’nin 169. maddesi uyarınca 7,5 yıl, Sırrı Sakık 
ve Mahmut Alınak’a ise TMY’nin 8. maddesi uyarınca 3,5’ar 
yıl hapis ve 60’ar milyon para cezası verildi. Sakık ve Alınak 
kararla birlikte tahliye edildiler. 
Dava ile ilgili olarak DEP milletvekillerinin AñHM’e yaptıkları 
baívuru 17 Temmuz 2001 tarihinde sonuçlandı. AñHM, Hatip 
Dicle, Leyla Zana, Orhan Doðan ve Selim Sadak’ın “adil 
yargılanmadıkları” yönünde karar verdi. Eski DEP 
milletvekillerinin cezası normal koíullarda 2005 yılının 
Haziran ayında sona eriyordu. 
Abdullah Öcalan 
Abdullah Öcalan, yeniden yargılamaya yönelik talep ve 
görüílerini içeren bir dilekçeyi avukatları aracılıðıyla, ìubat 
ayında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Sekretaryası’na 
sundu. “Baðımsız ve tarafsız bir yargılama yolunun açılması 
için AK Bakanlar Komitesi’nin üzerine düíeni yapması 
gerektiðini” söylediði dilekçesinde Öcalan cezaevi koíullarına 
iliíkin de íunları söyledi: 
“Havalandırma iki saatten bir saate, görüíme sürem bir 
buçuk saatten bir saate, haftada birden iki haftadan bire, o 
da ya gemi bozuk ya da hava fırtınalı bahanesiyle bazen 
aylarca sonra yapılmaktadır. Mektuplar son dokuz aydır hiç 
verilmemektedir. Verilen birkaç tanesi de ya aleyhimde aðır 
küfür yazılı mektuplar ya da tamamen, kısmen üzeri 
okunmamacasına karalanarak verilmektedir. Bir aylık 
gecikmeyle verilen bir gazete de sık sık sansüre 
uðramaktadır. Kısacası tüm cezaevlerinden farklı bir statüde 
tutulmaktayım. Sürekli kamera ve canlı gözaltı durumu, 
sürekli bir psikolojik gerginlik yaratmaktadır. Birçok 
cezaevinde arkadaílar sırf bu yüzden ölüm orucuna girdiler. 
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Gerek AñHM’in ‘ihtiyati tedbir’ ve cezaevine iliíkin aldıðı 
kararların, gerekse ñíkenceyi Önleme Komitesi’nin cezaevi 
kriterlerinin komitenizce sürekli gözetilmesi ve gereklerinin 
yerine getirilmesini arz etmekteyim.” 
AñHM’in, Temmuz ayında gönderdiði bir yazıyla Öcalan’ın 
cezaevi koíullarına iliíkin bilgi talep etmesi üzerine Öcalan’ın 
avukatları Ekim ayında AñHM’e Mart-Eylül arasındaki 
geliímelerle ilgili bir dosya gönderdi. Dosyada, “Mart- Eylül 
arasında 31 kez yapılması yasal vekil görüímelerinin sadece 
11’inin gerçekleítirildiði”, “Öcalan’ın kardeíleri Mehmet 
Öcalan, Havva Keser ve Fatma Öcalan’ın aynı süre içinde 14 
kez görüíme için baívuru yaptıðı, baívurulardan sadece 
yedisine olumlu yanıt verildiði”ne dikkat çekildi. 
Yıl içinde avukatları ve yakınlarının Abdullah Öcalan’ı ñmralı 
adasında ziyaret etmeleri çeíitli gerekçelerle engellendi. 4 
Ocak, 4 ìubat, 1-8-22 Mart, 6-19-26 Nisan, 3 Mayıs, 4-25 
Temmuz, 2-15-30 Aðustos, 14 Eylül, 4- 11-17 Ekim ve 1 
Kasım günlerinde avukatların Öcalan’la haftalık olaðan 
görüímelerine hava muhalefeti veya kendilerini taíıyacak 
kosterin bozuk olması gerekçe gösterilerek izin verilmedi. 
Gemlik kontrol noktasında bulunan yetkililer, 1 Mart günü 
iletilmek üzere avukatlarının götürdüðü gazete ve kitapları 
Öcalan’a deðil öncelikle Bursa Cumhuriyet Baísavcılıðına 
ileteceklerini söyledi. Öcalan’ın avukatlarından ñbrahim 
Bilmez yeni uygulama ile ilgili olarak, “Bize yeni bir uygulama 
baílatıldıðını söyleyerek, gazete ve kitapların bundan sonra 
Cumhuriyet Baísavcılıðına iletilmesi istendi. Cezaevi 
komisyonunun incelemesinden geçtikten sonra gazetelerin 
iletileceði söylendi. Nedenini ise ‘iíleyií deðiíti’ diye 
açıkladılar.” dedi. 
17 Mayıs günü Abdullah Öcalan ile görüímeye giden 
avukatlardan Mahmut Taíçı, çıplak aramadan geçirilmek 
istendiðini, aranmayı protesto edince de Öcalan ile 
görüítürülmediðini söyledi. Taíçı, yaíadıklarını íöyle aktardı: 
“Fiziki arama yaptıklarına yönelik bize tutanak imzalattılar. 
Daha sonra ayakkabısız gömlek ve pantolon ile aramaya 
alındık. Bize ‘Kendinizi yoklayın’ dediler. Ardından bana 
‘soyun’ dediler. Ben de sanık deðil avukat olduðumu 
hatırlattım. Orada bulunan görevli, ‘Ben bu íekilde 
arayacaðım ve sen bütün elbiselerini çıkaracaksın’ dedi. Ben 
de yönetmeliði getirmelerini istedim. Gelen yönetmelikte 
sadece fiziki arama yapılacaðı bildiriliyor. Ancak ‘çıplak’ 
aramada ısrar ettiler. Ben de tüm meslektaílarım adına 
protesto ettim.” 
Bu arada 30 Kasım 2005 tarihinde avukatlarıyla yaptıðı 
görüímede “örgüt propagandası” yapıldıðı gerekçesiyle 
Öcalan’a verilen 20 günlük hücre cezasının Ocak ayında 
uygulandıðı öðrenildi. Öcalan’a avukatlarıyla yaptıðı 
görüímelerle ilgili Aðustos ve Aralık aylarında da 20’íer 
günlük hücre cezası verildiði bildirildi. 

Abdullah Öcalan’ın Yeniden Yargılanması 
Abdullah Öcalan, AñHM’in “adil yargılama kararının ihlali” 
yönündeki kararı üzerine Ankara 11. Aðır Ceza Mahkemesi’ne 
Ocak ayı sonunda yeniden yargılama için baívuruda bulundu. 
Öcalan’ın avukatlarından ñrfan Dündar konuyla ilgili olarak 
íunları söyledi: 
“Müvekkilimizle aynı durumda olan 90 kiíinin ‘yeniden 
yargılanma’ talepleri Öcalan davasında emsal olmasın diye 
reddedilmiíti. Bununla ilgili olarak uyum yasalarında sürekli 
deðiíiklik oldu. Bizim talebimiz de reddedilecek. Ancak 
burada íöyle bir durum var. Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi, AñHM’nin kararından sonra üç ayda bir kere 
yaptıkları periyodik toplantılarda Öcalan’ın durumunu ele aldı. 
Yaptıðımız görüímede bize yansıyan íuydu, hükümete bu 
konuda görüí sorulduðunda, hükümet yasal deðiíiklik yapıp 
yapmayacaðı yerine ‘Bize böyle baívuru gelmedi’ yanıtı 
veriyormuí. Biz de bu tezi ortadan kaldırmak için baívuru 
yaptık.” 
Ankara Cumhuriyet Savcılıðı, Nisan ayı baíında Abdullah 
Öcalan’ının yeniden yargılanma baívurusunun reddini istedi. 
Dosya üzerindeki incelemelerini Mayıs ayı baíında 
tamamlayan Ankara 11. Aðır Ceza Mahkemesi de, “CMK’daki 
yeniden yargılanma hakkından 2003 yılından önce AñHM’de 
dava açanların ve davaları yasadan önce sonuçlananların 
yararlanamayacaðı” gerekçesiyle yeniden yargılanma talebini 
reddetti. 
Abdullah Öcalan’ın avukatları ñbrahim Bilmez, ñnan Akmeíe 
ve Ömer Güneí, AñHM Büyük Dairesi’nin 12 Mayıs 2005 
tarihinde verdiði yeniden yargılama kararının Ankara 11. Aðır 
Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine ñstanbul 
14. Aðır Ceza Mahkemesi’ne itiraz baívurusunda bulundu. 
ñtiraz baívurusu, “itiraz yolu kapalı ve kesin olarak” 
oybirliðiyle reddedildi. 
21 Temmuz günü alınan kararın gerekçesinde, AñHM’in ileri 
sürdüðü savunma hakkının kısıtlanması gerekçesinin 
Öcalan’ın mahkumiyetini etkileyecek nitelikte olmadıðı 
belirtildi. “Sözkonusu ihlalin yapılmamıí olması halinde dahi 
eldeki kanıtlarla aynı sonuca ulaíılacaðı” ifade edilen 
kararda, gözaltı süresinin uzunluðu ve DGM heyetinde askeri 
yargıç bulunması konusunda AñHM’in getirdiði itirazlara 
yönelik olarak da íu tespitlere yer verildi: 
“ñleri sürülen ihlallerin mahkumiyet ile ilgili durumu 
etkilemeyeceði açıktır. Zira ihlallerin hiç biri gerçekleímemií 
olsaydı bile mevcut kanıtlar karíısında baíkaca kanıt 
toplanmasına gerek duyulmadan aynı sonuca varılacaðı 
kesindir.” 
Kararı deðerlendiren ñrfan Dündar íunları söyledi: 
“Kiíiye özel olarak tanzim edilen ve kazanılmıí hakların tümü 
görmezlikten gelinerek verilen bu kararın hukuki bir niteliði 
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bulunmamaktadır.Tamamen siyasal saikle verilen bir 
karardır… ñstanbul 14. Aðır Ceza Mahkemesi’nin 
Anayasa’nın 90. maddesini doðrudan uygulaması gerekirken, 
Anayasaya aykırı yasal engeli (CMK 311/f bendi) esas alarak 
taleplerimizi ‘telafisi mümkün olmayan’ talepler olarak 
deðerlendirmesi hukukta yeni ucube bir içtihat oluíturmaya 
çalıímak olarak deðerlendiriyoruz. Zira AñHM’in kararında 
belirttiði ‘Öcalan idam tehdidi altında savunmasını özgürce 
yapamadıðından, savunma hakkının ciddi engellendiðinden 
yeniden yargılama yapılsın kararına raðmen böyle bir 
deðerlendirme yapmasının baíkaca bir izahı olamaz” 
Öcalan’ın avukatları, yeniden yargılama kararının kabul 
edilmemesi üzerine, AñHM kararlarının uygulanmasından 
sorumlu olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne 6 Ekim 
günü yazılı baívuruda bulundu. 
Bu arada, ìubat ayında Türkiye, BM Medeni ve Siyasi Haklar 
Sözleímesi’nin Ek Protokol’ünü üç ayrı çekince koyarak 
imzaladı. Bu çekincelerle Abdullah Öcalan da, BM ñnsan 
Hakları Komitesi’ne baívuru yapamayacak. 
Ek Protokol’ün 5. maddesine “Bireyler tarafından iletilen 
íikayete konu sorunun, baíka bir uluslararası çözüm veya 
soruíturma usulü tarafından, zaten incelenmií veya 
incelenmekte olduðu durumlara iliíkin íikâyet bildirimlerini 
kapsamadıðı” íeklinde çekince konuldu. Bu çekinceye göre, 
AñHM’de açılmıí davalar BM ñnsan Hakları Komitesi’ne 
götürülemeyecek. 
Ek Protokol’e zaman konusunda konulan çekincede 
“Protokol’ün Türkiye Cumhuriyeti açısından yürürlüðe girdiði 
tarihten sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal sınırları 
içerisinde meydana gelebilecek fiiller, ihmaller, geliímeler 
veya olaylardan kaynaklanan ihlal iddialarına iliíkin íikayet 
bildirimleri ile sınırlı olduðu” belirtildi. 
Abdullah Öcalan’ın Avukatları Hakkında Açılan Davalar 
Avukat Özcan Kılıç’ın verdiðe bilgiye göre Abdullah Öcalan’ın 
tutuklandıðı 1999 yılının ìubat ayından itibaren avukatlıðını 
yapan çeíitli barolara kayıtlı avukatlar hakkında en az 57 
dava ve çok sayıda soruíturma açıldı. Bu davalar 
kapsamında, 12 avukata “avukatlıktan yasaklama kararları” 
verildi. Yasaklama kararları ile bu avukatların, Öcalan ile 
görüímeleri, Öcalan hakkında açılmıí bulunan davalar ve 
soruíturmalarda onu temsil etmeleri, savunmaları, hukuki 
haklarını korumak için vekil olmaları, lehine dava açmaları 
yasaklandı. 
Bu uygulama nedeniyle Öcalan’ın savunma hakkını 
kullanmasının engellendiðini belirten Avukat Kılıç davaların 
dayandırıldıðı gerekçelerle ilgili íunları söyledi: 
“1999 yılından beri ñmralı Cezaevinde tutuklu-hükümlü 
olarak bulunan Abdullah Öcalan ile ilgili olarak o tarihten 
bugüne, çeíitli basın yayın organlarında, özellikle gazete, 

dergi ve internet sitelerinde çok sayıda haber, yorum ve 
deðerlendirme yayımlandı. Bu haber ve yorumların birçoðu ile 
ilgili olarak Adalet Bakanlıðı ve cumhuriyet savcıları 
tarafından açılan soruíturmalarda, sözkonusu haberlerin 
kaynaðı olarak avukatlar gösterildi. Bu haberlerin 
yayımlanmıí olması örgüt üyeliði (eski TCY’nin 168. ve yeni 
TCY’nin 314/2. maddeleri), yasadıíı örgüt propagandası 
(TMY’nin 7/2. maddesi), örgüt açıklaması (TMY’nin 6/2. 
maddesi) avukatlık görevinin kötüye kullanılması (eski 
TCY’nin 240. maddesi) íeklinde suçların dayanaðı olarak 
gösterildi. Bu dava ve soruíturmalara konu olan haber ve 
yazıların hemen hemen tümü, avukatların bilgisi ve iradesi 
dıíında hazırlanmıí, yayımlanmıítı. Birkaçı dıíında 
haberlerin tümü, manipülasyona dayalı, kaynaðı belirsiz ve 
asparagas niteliði taíımaktadır. Öyle ki, bazı haber ve 
yazılarda Abdullah Öcalan’a yönelik hakaret ve küfürler 
olmasına karíın, savcılar bu haberlerden dolayı bile 
avukatlara soruíturma ve davalar açabilecek kadar iíi ileri 
götürdüler.” 
Abdullah Öcalan’ın avukatları hakkında açılan davalardan 
bazıları íunlar: 
ñstanbul 9. Aðır Ceza Mahkemesi 
Dosya No: 2004/36 Esas 
Sanıklar: Aysel Tuðluk, Mahmut ìakar, Doðan Erbaí, ñrfan 
Dündar, Mahmut Vefa, Okan Yıldız 
Sevk Maddesi: TMY’nin 7/2. maddesi. 
Dosya No: 2004/113 Esas (Avukatlıktan Yasaklama Kararı 
Verildi) 
Sanıklar: Aysel Tuðluk, Doðan Erbaí, ñrfan Dündar, Ahmet 
Avíar, Aydın Oruç, Hatice Korkut, Mahmut ìakar, Türkan 
Aslan 
Sevk Maddesi: TMY’nin 7/2. maddesi. 
Dosya No: 2004/243 Esas 
Sanıklar: Aysel Tuðluk, Doðan Erbaí, Okan Yıldız 
Sevk Maddesi: TMY’nin 7/2. maddesi. 
Dosya No: 2005/155 Esas 
Sanıklar: Fırat Aydınkaya, Hatice Korkut, Bekir Kaya 
Sevk Maddesi: TCY’nin 169. maddesi. 
ñstanbul 10. Aðır Ceza Mahkemesi 
Dosya No: 2004/23 Esas 
Sanık: ñrfan Dündar 
Sevk Maddesi: TMY’nin 7/2. maddesi. 
Dosya No: 2004/38 Esas (Avukatlıktan Yasaklama Kararı 
Verildi) 
Sanıklar: Aysel Tuðluk 
Sevk Maddesi: TMY’nin 7/2. maddesi. 
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Dosya No: 2004/152 Esas (Avukatlıktan Yasaklama Kararı 
Verildi) 
Sanıklar: Aysel Tuðluk, ñrfan Dündar, Fırat Aydınkaya 
Sevk Maddesi: TMY’nin 7/2. maddesi. 
Dosya No: 2004/166 Esas 
Sanık: Aysel Tuðluk 
Sevk Maddesi: 3713 sayılı yasanın 6/2. maddesi. 
ñstanbul 11. Aðır Ceza Mahkemesi 
Dosya No: 2004/186 Esas 
Sanıklar: Mahmut ìakar, Bekir Kaya, Muzaffer Akad 
Sevk Maddesi: TCY’nin 168/2. maddesi 
Dosya No: 2004/309 Esas (Avukatlıktan Yasaklama Kararı 
Verildi) 
Sanıklar: Doðan Erbaí, ñrfan Dündar, Mahmut ìakar 
Sevk Maddesi: 3713 sayılı yasanın 7/2. maddesi. 
Dosya No: 2004/341 Esas (Avukatlıktan Yasaklama Kararı 
Verildi) 
Sanıklar: Mahmut ìakar, Aysel Tuðluk, Doðan Erbaí, Bekir 
Kaya 
Sevk Maddesi: TCY’nin 168/2. maddesi 
Dosya No: 2005/43 Esas (Avukatlıktan Yasaklama Kararı 
Verildi) 
Sanıklar: Doðan Erbaí, Bekir Kaya, Okan Yıldız 
Sevk Maddesi: TCY’nin 168/2. maddesi 
Dosya No: 2005/142 Esas (Avukatlıktan Yasaklama ve 
Yurtdıíına Çıkıí Yasaðı Verildi) 
Sanıklar: Doðan Erbaí, Ayla Akad, Okan Yıldız, Fırat 
Aydınkaya, Aydın Oruç 
Sevk Maddesi: TCY’nin 314/2. ve 53. maddeleri 
ñstanbul 12. Aðır Ceza Mahkemesi 
Dosya No: 2004/18 Esas 
Sanıklar: Bekir Kaya, Hatice Korkut, Fırat Aydınkaya 
Sevk Maddesi: TMY’nin 7/2. maddesi. 
Dosya No: 2004/20 Esas 
Sanıklar: Aysel Tuðluk, ñrfan Dündar, Hatice Korkut, Mahmut 
ìakar, Mehmet Erbil, Asya Ülker 
Sevk Maddesi: TMY’nin 7/2. maddesi. 
Dosya No: 2004/100 Esas 
Sanıklar: Aysel Tuðluk, ñrfan Dündar, Fırat Aydınkaya, 
Mehmet Ayata 
Sevk Maddesi: TMY’nin 7/2. maddesi. 
Dosya No: 2004/134 Esas 

Sanıklar: ñrfan Dündar, Okan Yıldız, Bekir Kaya, Mahmut 
ìakar, Aydın Oruç 
Sevk Maddesi: TMY’nin 7/2. maddesi. 
Dosya No: 2004/185 Esas 
Sanık: Aysel Tuðluk 
Sevk Maddesi: TMY’nin 7/2. maddesi. 
Dosya No: 2004/280 Esas (Avukatlıktan Yasaklama Kararı 
Verildi) 
Sanıklar: ñrfan Dündar 
Sevk Maddesi: TCY’nin 168/2. maddesi 
ñstanbul 13. Aðır Ceza Mahkemesi 
Dosya No: 2004/20 Esas 
Sanıklar: ñrfan Dündar, Hatice Korkut, ñlhami Sayan, Muzaffer 
Akad 
Sevk Maddesi: TMY’nin 7/2. maddesi. 
Dosya No: 2004/21 Esas 
Sanıklar: Aysel Tuðluk, ñrfan Dündar 
Sevk Maddesi: TMY’nin 7/2. maddesi. 
Dosya No: 2004/31 Esas 
Sanıklar: Aysel Tuðluk, Doðan Erbaí, Baran Doðan 
Sevk Maddesi: TMY’nin 7/2. maddesi. 
Dosya No: 2004/85 Esas 
Sanıklar: Aysel Tuðluk, Doðan Erbaí, ñrfan Dündar, Mahmut 
Vefa, Mustafa Rollas, Sinan Tanrıkulu, Mehmet Kaya 
Sevk Maddesi: TMY’nin 7/2. maddesi. 
Dosya No: 2004/319 Esas 
Sanıklar: Aysel Tuðluk, Doðan Erbaí, Okan Yıldız, Bekir Kaya, 
Ayíe Batumlu, Barıí Baran 
Sevk Maddesi: TCY’nin 168/2. maddesi 
Dosya No: 2005/159 Esas 
Sanıklar: Aysel Tuðluk, ñrfan Dündar, Bekir Kaya, Okan Yıldız, 
Hatice Korkut, ñnan Akmeíe, Feridun Çelik 
Sevk Maddesi: 5237 Sayılı TCY’nin 314/2. maddesi. 
ñstanbul 14. Aðır Ceza Mahkemesi 
Dosya No: 2004/90 Esas (Avukatlıktan Yasaklama Kararı 
Verildi) 
Sanıklar: Aysel Tuðluk, Bekir Kaya, Devrim Barıí Baran 
Sevk Maddesi: TMY’nin 7/2. maddesi. 
Dosya No: 2004/242 Esas (Avukatlıktan Yasaklama Kararı 
Verildi) 
Sanıklar: ñrfan Dündar, Okan Yıldız, Fırat Aydınkaya 
Sevk Maddesi: TMY’nin 7/2. maddesi. 
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Dosya No: 2004/243 Esas (Avukatlıktan Yasaklama Kararı 
Verildi) 
Sanıklar: Aysel Tuðluk, Doðan Erbaí, Okan Yıldız, Sevil 
Küçükkoíum 
Sevk Maddesi: TMY’nin 7/2. maddesi. 
Dosya No: 2005/141 Esas 
Sanıklar: Aysel Tuðluk, Doðan Erbaí, Okan Yıldız, Sevil 
Küçükkoíum 
Sevk Maddesi: TMY’nin 7/2. maddesi. 
Dosya No: 2001/230 Esas 
Sanıklar: Aysel Tuðluk, Doðan Erbaí, ñrfan Dündar, Mahmut 
ìakar, Filiz Köstak 
Sevk Maddesi: TCY’nin 169. maddesi (BERAAT) 
Adana 4. Aðır Ceza Mahkemesi 
Dosya No: 2003/8 Esas 
Sanık: Aysel Tuðluk 
Sevk Maddesi: TCY’nin 312/2son. Maddesi 
Öcalan için Düzenlenen Kampanya ve Eylemler 
19 Aðustos günü ñstanbul’un Bahçelievler ilçesi Yenibosna 
mahallesinde kendisini yakan Mahmut Dalmıí (16) adlı 
genç, hastanede öldü. Dalmıí’ın kendisini yakarken “Biji 
Serok Apo” sloganı attıðı öne sürüldü. 
“Abdullah Öcalan’ı Siyasi ñradem Olarak Kabul 
Ediyorum” Kampanyası: Muí’un Korkut ilçesinde yaíayan 
Rasim Yıldırak, “Abdullah Öcalan’ı siyasi iradem olarak kabul 
ediyorum” baílıklı dilekçe için imza topladıðı gerekçesiyle 21 
Ocak günü tutuklandı. 
Kurban Bayramı nedeniyle Cizre’de (Diyarbakır) düzenlenen 
bir íölende yaptıðı konuímada “Abdullah Öcalan Kürtlerin 
siyasi iradesidir” diyen Belediye Baíkanı Aydın Budak, Cizre 
Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Ocak ayında “Öcalan’ı 
övdüðü ve yasadıíı örgüt propagandası yaptıðı” iddiasıyla 9 
bin YTL para cezasına mahkum edildi. 
Iðdır’da, “Abdullah Öcalan’ı siyasi iradem olarak kabul 
ediyorum” baílıklı dilekçe için imza topladıkları gerekçesiyle 
gözaltına alınan T.T. ve C.K. 4 ìubat günü tutuklandı, ñ.A. ise 
serbest bırakıldı. 
“Abdullah Öcalan’ı siyasi iradem olarak kabul ediyorum” 
baílıklı dilekçe için imza toplayan Deniz Kılıç, Vahit Daðlı ve 
Ömer Aydınlı, Batman’da, Hıdır Ardin ve Salih Kosla da 
ìanlıurfa’ın Viraníehir ilçesinde gözaltına alındı. Hıdır Ardin 
kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. 
“Abdullah Öcalan’ı siyasi iradem olarak kabul ediyorum” 
baílıklı dilekçeye imza topladıkları için Osmaniye’de gözaltına 
alınan Metin ìakir ve Yüksel Tedik, 12 ìubat günü 
tutuklandılar. 

Siirt’in Ziyaret beldesinde “Abdullah Öcalan’ı siyasi iradem 
olarak kabul ediyorum” baílıklı dilekçe için imza topladıkları 
gerekçesiyle 25 ìubat günü gözaltına alınan Cafer Yıldız, 
Murat Baíaran, Emin Ercan, Saniye Turan ve soyadı 
öðrenilemeyen Sedat adlı kiíi, “yasadıíı örgüt propagandası 
yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı. 
Aynı gerekçeyle Malatya’da gözaltına alınan E.D., H.D., K.U. 
ve ì.Y.’nin de ìubat ayında tutuklandıðı öðrenildi. 
Elazıð’da “Abdullah Öcalan’ı siyasi iradem olarak kabul 
ediyorum” baílıklı dilekçe için imza toplayan F.A., R.I., D.S., 
Ö.G. ve H.K. adlı kiíiler, 14 Mart günü gözaltına alındı. 
“Abdullah Öcalan’ı siyasi iradem olarak kabul ediyorum” 
baílıklı dilekçe için imza topladıkları gerekçesiyle Diyarbakır 
Göç-Der yöneticisi Hüseyin Daí ile Mehmet Çiçekçi, Dursun 
Özdoðan, Haci Karakuzu, Panayır Çelik, Adnan Dakmak, 
Yüksel Burtakat, Hanifi Yıldırım ve Ahmet Kalpak hakkında 
açılan dava, 6 Ekim günü sonuçlandı. Diyarbakır 4. Aðır Ceza 
Mahkemesi, Hüseyin Daí’ı TCY’nin 314. maddesi (yasadıíı 
örgüte yardım) uyarınca 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum 
etti. Diðer sanıklar hakkında beraat kararı verildi. 
Tarım Orkam-Sen Diyarbakır ìube Baíkanı Hasan Adsız ve 
Eðitim-Sen Diyarbakır ìube eski Baíkanı Süleyman Yılmaz 
hakkında “Abdullah Öcalan’ı siyasi iradem olarak kabul 
ediyorum” baílıklı dilekçe için imza topladıkları gerekçesiyle 
açılan dava, 7 Nisan günü sonuçlandı. Diyarbakır 5. Aðır 
Ceza Mahkemesi, Yılmaz ve Adsız’ı “yasadıíı örgüt 
propagandası yaptıkları” gerekçesiyle 10’ar ay hapis 
cezasına mahkum etti. 
Aynı nedenle gözaltına alınan Diyarbakır Selis Kadın 
Danıímanlık Merkezi yöneticisi Hacire Özdemir de 7 Nisan 
günü tutuklandı. 
Eskiíehir’de “duvarlara Abdullah Öcalan lehine yazı 
yazdıkları” gerekçesiyle Mehmet Hanifi ñlkmi, Erdal ñlkmi, 
Ramazan Güzüngü ve Necati Güzüngü gözaltına alındı. ñlkmi 
kardeíler, 7 Nisan günü tutuklandı. 
“Abdullah Öcalan’ı siyasi iradem olarak kabul ediyorum” 
baílıklı dilekçe için imza topladıkları gerekçesiyle Murat Filiz, 
Deniz Oðaç, Ekrem Kum ve Haydar Boynikara adlı kiíiler 
hakkında açılan dava, 18 Nisan günü ìanlıurfa 4. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde baíladı. Duruímada tutuklu sanıklar tahliye 
edildi. 
Diyarbakır’da “Abdullah Öcalan’ı siyasi iradem olarak kabul 
ediyorum” baílıklı dilekçe için imza topladıkları gerekçesiyle 
Ocak ayında tutuklanan Isparta Süleyman Demirel 
Üniversitesi öðrencileri Murat Ataç, Murat Demez ve Tülay 
Öner hakkında açılan dava, 25 Nisan günü sonuçlandı. 
Diyarbakır 4. Aðır Ceza Mahkemesi, sanıkları “yasadıíı örgüt 
üyeliði” iddiasıyla (TCY 314/2) 7.5 yıl hapis cezasına 
mahkum etti. Ceza daha sonra altıíar yıl üçer aya indirildi. 
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Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne baðlı Aðrı Eðitim Fakültesi 
öðrencileri Yaíar Yalpa ve Harun Dikmen hakkında “Abdullah 
Öcalan’ı siyasi iradem olarak kabul ediyorum” baílıklı dilekçe 
için imza topladıkları gerekçesiyle açılan dava, 10 Mayıs 
günü sonuçlandı. Aðrı Asliye Ceza Mahkemesi, öðrencileri 
10’ar ay hapis ve 416’íar YTL para cezasına mahkum etti. 
ñzmir’de “Abdullah Öcalan’ı siyasi iradem olarak kabul 
ediyorum” baílıklı dilekçe için imza topladıkları gerekçesiyle 
21 ìubat günü tutuklanan Dokuz Eylül Üniversitesi öðrencileri 
Veysi Güneí ve Hasan Demir hakkında açılan davaya 20 
Temmuz ve 12 Ekim günlerinde devam edildi. 
Abdullah Öcalan’ın Cezaevi Koíullarını Protesto 
Eylemleri: Abdullah Öcalan’a verilen hücre cezasını protesto 
amacıyla Batman’da düzenlenen gösteride gözaltına alınan 
Ahmet Sevim, Cahit Adlıð, ñhsan Gözala, Veysi Tek, Ferit 
Aslan ve Mehmet Ali Doðan, 28 Ocak günü “yasadıíı örgüt 
propagandası yaptıkları, Toplantı ve Gösteri Yürüyüíleri 
Yasası’na aykırı davrandıkları, suç ve suçluyu övdükleri (TCY 
madde 215)” iddialarıyla tutuklandılar. 
Diyarbakır’da “Abdullah Öcalan’ın cezaevi koíullarını 
protesto amacıyla” 23 ìubat günü düzenlenen eylem 
nedeniyle gözaltına alınan “Barıí Anneleri ñnisiyatifi”nden 24 
kadın çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Avukat 
Muharrem ìahin, yaptıðı açıklamada, gözaltına alınan 
kadınlara önce salıverilme tutanakları imzalatıldıðını 
belirterek, “Ancak daha sonra Savcılık yeniden talimat 
vererek anaların gözaltında bulundurulmasını Emniyet 
Müdürlüðü’nden istedi. Gerekçe olarak da adreslerinin tam 
olarak belli olmaması ve adres bildirimi halinde serbest 
bırakacaðını söylemiíti. Adreslerin tamamlanmasının 
ardından savcılık karíısına çıkarılan kadınlar, tutuklama için 
Sorgu Hakimliði’ne sevk edildi. Burada ise ‘Örgüt 
propagandası yaptıkları’ gerekçesiyle tutuklama kararı 
çıkarıldı” dedi. Tutuklanan kadınların adları íunlar: 
Muhsine Burakmak, Emine Özsoy, Emine Özbek, Hilmiye 
Aslan, ìevkiye Demir, Aysel Burakmak, Esma Aydemir, 
Sebiha Tamrií, ìirini Unat, Halime Topuí, Fikriye Tanrıkulu, 
Hasina Güler, Hanım Yaíar, Hayriye Doðan, Remziye Ateí, 
Lütfiye Zengin, Saci Dahan, Ayíe Aslan, Ayíe Kaya, Meryem 
Güçlü, Hatun Aslan, Remziye Erenci, Safiye Dün, Türkan 
Çelik. 
Tutuklananlar hakkında “yasadıíı örgüt propagandası 
yaptıkları” iddiasıyla TCY’nin 220/8 maddesi uyarınca açılan 
dava, 31 Mart günü Diyarbakır 4. Aðır Ceza Mahkemesi’nde 
baíladı. 
18 Temmuz günü sonuçlanan davada, Muhsine Burakmak, 
Emine Özsoy, Emine Özbek, Hilmiye Aslan, ìevkiye Demir, 
Aysel Burakmak, Esma Aydemir, Sebiha Tamrií, ìirini Unat, 
Halime Topuí, Fikriye Tanrıkulu, Hasina Güler, Hanım Yaíar, 
Hayriye Doðan, Remziye Ateí, Lütfiye Zengin, Saci Dahan, 

Ayíe Aslan, Ayíe Kaya, Meryem Güçlü, Hatun Avcı, Remziye 
Erenci, Safiye Dün ve Türkan Çelik’i gerekçesiyle 10’ar ay 
hapis cezasına mahkum edildi. 
Abdullah Öcalan’a 20 gün hücre cezası verilmesini protesto 
amacıyla Midyat (Mardin) Kapalı Cezaevi’nden Baíbakanlık, 
TBMM, Adalet Bakanlıðı ve Genelkurmay Baíkanlıðı’na 
mektup gönderen 12 kadın tutuklu hakkında “Sayın Öcalan” 
ifadesini kullandıkları gerekçesiyle “suç ve suçluyu 
övdükleri” iddiasıyla dava açıldı. 
ìırnak’ın Cizre ilçesinde 23 ìubat günü düzenlenen ev ve 
iíyeri baskınlarında Ülkede Özgür Gündem gazetesi ìırnak 
Temsilcisi Hüseyin Afíar ve Cizre Belediyesi Meclis üyelerinin 
de aralarında bulunduðu 19 kiíi gözaltına alındı. Bu kiíilerin 
“Abdullah Öcalan’a verilen hücre cezasını protesto” amacıyla 
2 ìubat günü yapılan basın açıklamasına katıldıkları 
gerekçesiyle gözaltına alındıðı bildirildi. 
Mardin’in Nusaybin ilçesinde “Abdullah Öcalan’ın cezaevi 
koíullarını protesto etmek” amacıyla 15 Ocak günü 
düzenlenen basın açıklamasında “Öcalan’dan ‘Sayın Öcalan’ 
diye bahsedildiði” gerekçesiyle Abdülbaki Narman, “Abdullah 
Öcalan lehine slogan attıkları” gerekçesiyle de Cengaver 
Alptekin, Mehmet Akbulut, ìehmus Ökmen, Beíir Eren, Veysi 
Biçen, Seyithan Daðhan ve Nadir Duman hakkında dava 
açıldı. 
17 Ocak günü ìırnak’ta Abdullah Öcalan’ın cezaevi 
koíullarını protesto amacıyla düzenlenen gösteri nedeniyle 25 
kiíi hakkında dava açıldı. ñddianamede, sanıkların “suç ve 
suçluyu övdükleri (TCY madde 215)” ve “2911 Sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüíleri Yasası’na aykırı davrandıkları” 
gerekçesiyle cezalandırılması istendi. Dava, 22 Kasım günü 
ìırnak 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde baíladı. Sanıkların 
adları íöyle: 
DTP ìırnak ñl Baíkanı ñzzet Belge, Merkez ñlçe Baíkanı Emin 
ñrmez, DTP Silopi ñlçe Baíkanı Haci Üzen, DTP Kasrik Belde 
Baíkanı Salahattin Uras, Mehmet Çakar, Halil ñrmez, Akide 
ñdin, Saniye Kutlu, Mehdi Katar, Sabriye Burumtekin, Tahir 
Kutlu, Abdülrahman Gerez, Zahide ñrmez, Songül Akar, Adem 
Özcan, M. Selim Basan, Abdurrezzak Katar, ìermin Güler, 
Evin ñrmez, Taybet Bilgi, Sekvan Aytu, Salih Külter, Murat 
Güler, Ahmet Kültür ve Ömer ñrmez. 
“Abdullah Öcalan’a verilen hücre cezasını protesto” amacıyla 
DTP Siirt ñl Örgütü binasında yapılan açlık grevi nedeniyle 30 
Aðustos günü parti binasına düzenlenen baskında gözaltına 
alınan DTP Siirt ñl Baíkanı Murat Avcı, STHAY-DER Baíkanı 
Guri Toprak, DTP Siirt Merkez ñlçe Baíkanı Eyyüphan Aksoy, 
DTP Siirt ñl Yönetim Kurulu üyeleri Fehime Ete, Halil Adıgüzel, 
Ahmet Aydın, Halit Taíçı, STHAY-DER yönetim kurulu üyeleri 
Hanım Adıgüzel, Mahfuz Taluk, Osman ñpek ve Songül Turan, 
Diyarbakır 5. Aðır Ceza Mahkemesi tarafından “yasadıíı örgüt 
propagandası yaptıkları” iddiasıyla tutuklandılar. 
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Daha sonra eylemle ilgili olarak 10 kiíi hakkında “yasadıíı 
örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla dava açıldı. 
Diyarbakır 5. Aðır Ceza Mahkemesi’nde 10 Kasım günü 
yapılan duruímada, 10 tutuklu sanık tahliye edildi 
18 Kasım 2003 tarihinde “Abdullah Öcalan’ın cezaevi 
koíullarını protesto” amacıyla ñstanbul Adliyesi’ni iígal eden 
25 kiíi hakkında açılan dava, 21 Aralık günü sonuçlandı. ñki 
sanık hakkında beraat kararı veren ñstanbul 14. Aðır Ceza 
Mahkemesi, tutuklu sanıklar Ekrem Can, Mahmut Cengiz, 
Fikret Avras ve ìenol Akyaz ile diðer tutuksuz sanıkları 16 yıl 
4 ay ile 3 yıl 9 ay arasında deðiíen sürelerle hapis cezasına 
mahkum etti. Sanıklardan ìenol Akyaz, kararla birlikte tahliye 
edildi. 
Abdullah Öcalan’ın cezaevi koíullarını protesto amacıyla 5 
Eylül 2005 tarihinde Mardin’in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen 
basın açıklaması nedeniyle 10 kiíi hakkında dava açıldı. 
Dava, 28 Kasım günü Diyarbakır 5. Aðır Ceza Mahkemesi’nde 
baíladı. Duruímada ifade veren ñsmail Asi, “15 Aðustos 
2005 tarihinde Kızıltepe’de düzenlenen bir gösteri nedeniyle 
17 Aðustos 2005 tarihinde tutuklandıðını ve 45 gün 
cezaevinde kaldıðını” söyledi. 5 Eylül 2005 tarihinde 
düzenlenen gösteri sırasında cezaevinde olduðunu hatırlatan 
ñsmail Asi, “Daha önce de arkadaílarımız hakkında 
katılmadıkları eylemler nedeniyle dava açıldı. Polisin elinde 
bir liste var. Buna göre delil toplamadan soruíturma açıyor 
ve dava açılması için mahkemeye veriyor. Eðer emniyetin 
listesinde isminiz varsa nerde olduðunuz önemli deðil, siz 
yanmıísınız” dedi. Davada, DTP Mardin ñl Baíkanı Ferhan 
Türk, DEHAP Mardin eski ñl Baíkanı Cemal Veske, Rüstem 
ìanlı, ñsmail Asi, Dindare Tanırðan, DTP Kızıltepe ñlçe Örgütü 
yöneticisi Reíat Kaymaz, Adil Ok, Turan Aslan, Mehmet 
Gürkan ve Sait Bayan yargılanıyor. 
Kasım ayında Tatvan (Bitlis) Cumhuriyet Savcılıðı, feshedilen 
DEHAP’ın 18 yöneticisi hakkında dava açtı. ñddianamede, 
Öcalan’ın cezaevi koíullarını protesto amacıyla 2005 yılında 
Bursa’nın Gemlik ilçesinde yapılması planlanan mitinge 
katılmak için yola çıkan ancak araçları engellendiði için ilçeye 
dönen DEHAP Bitlis ñl Baíkanı Mehmet Nezir Karabaí, DEHAP 
yöneticileri Mehmet Can Demir, Erdinç Tülay, Nevzat Yıldırım, 
Emine Dikmen Irgat, Hakkı Eskin, Osman Çakan, Murat Sulu, 
Fahrettin Batmaz, Semra Deli, DEHAP Tatvan ñlçe Örgütü 
yöneticileri Suat Altun, Yıldız Ölgen, Saime Akın, Kemal 
Kılıçkıran, Ahmet Kıran, Rahmetullah Tekin ve Sebahattin 
Özer’in “yasadıíı örgüt lehine slogan atmak”, “suç ve 
suçluyu övmek” gerekçeleriyle cezalandırılması istendi. Dava, 
Tatvan Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 
Diðer Eylemler: ìanlıurfa’da Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye 
getirilmesinin yıldönümünü nedeniyle 15 ìubat günü 
düzenlenen gösteriye müdahale eden polisler, 42 kiíiyi 
gözaltına aldı. 

12 ìubat günü ìırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen ev 
baskınlarında H.G. (13), Yusuf Aydın, Mahfuz Dayan ve 
Serhat Yapar, Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getiriliíinin 
yıldönümü nedeniyle düzenlenen eylemlere katıldıkları 
gerekçesiyle gözaltına alındılar. Aynı gerekçeyle ñstanbul’un 
Sarıgazi beldesinde düzenlenen baskınlarda da Emine Babir, 
Mustafa Saðlık, Hasan Basut, Emrah Güllü, Muhlis 
Eminaltay, Bayram Özbað, Yaíar Tetik, Mehmet Buður ve DTP 
çalıíanı Turan Özadikti gözaltına alındı. 

Mersin’de aynı nedenle düzenlenen gösteride de dokuz kiíinin 
tutuklandıðı bildirildi. DñHA Mersin muhabirleri Evrim Dengiz 
ve Nesrin Yazar’ın da aralarında bulunduðu sanıklar hakkında 
açılan davanın 4 Temmuz günü Adana 7. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde yapılan duruímasında, Kenan Kayacan, 
Metin Korkmaz ve Sebahattin Erbek tahliye edildi. 

Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesinin yıldönümü 
nedeniyle 16 ìubat günü DTP Adana ñl Örgütü binası önünde 
düzenlenen basın açıklamasına polis müdahale etti. 
Göstericilerin, DTP binasına girmesi üzerine kapıyı kırarak 
içeri giren polisler, 232 kiíiyi döverek gözaltına aldı. (Bkz. 
Kiíi Güvenliði) 

Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesinin yıldönümü 
nedeniyle Bitlis’in Tatvan ilçesinde düzenlenen basın 
açıklamasında gözaltına alınan 38 kiíiden DTP ñl Baíkanı 
Sabahattin Özel, Cumali Batmaz, Mehmet Seven, Fahrettin 
Batmaz ve ìevket Aslan 18 ìubat günü tutuklandı. 
Aynı nedenle 17 ìubat günü Van’da düzenlenen gösteride 
DTP ñl Baíkanı Hasan Çiftçi ve ñl Örgütü yöneticileri Adil 
Aslan, Ferhat Tarhan ve ñbrahim Sungur’un da aralarında 
bulunduðu 12 kiíi gözaltına alındı. Hasan Çiftçi, Ferhat 
Tarhan, Adil Aslan ve ñbrahim Sungur, 21 ìubat günü 
tutuklandılar. 

Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesinin yıldönümü 
nedeniyle Aðrı’nın Patnos ilçesinde 18 ìubat günü 
düzenlenen gösteriye müdahale eden polisler, Necmi 
Kaldırımcı, Kerem Acar, Enis Uygar ve Rezan Taídemir’i 
gözaltına aldı. 
17 Eylül 2005 tarihinde tutuklanan kapatılan DEHAP’ın Van ñl 
Baíkanı Abdurrahman Doðar, 21 ìubat günü Van 3. Aðır 
Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruímada tahliye edildi. 
Doðar, Abdullah Öcalan için yapılan bir gösteri nedeniyle 
tutuklanmıí ve hakkında “yasadıíı örgüt üyeliði (TCY 214/2)” 
iddiasıyla dava açılmıítı. 

Batman’ın Kozluk ilçesinde, Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye 
getiriliíinin yıldönümünü nedeniyle düzenlenen basın 
açıklamasına katılan 10 kiíi, 23 ìubat günü tutuklandı. 

Gaziantep’in ìahinbey ilçesinde “Abdullah Öcalan’ın 
Türkiye’ye getiriliíinin yıldönümü” nedeniyle düzenlenen bir 
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gösteriye katılan Selami Öz, Ziyadin Ateí, Mehmet Dikbaí ve 
Fikret Karadað, 10 Mart günü gözaltına alındı. 
Trabzon’un Maçka ilçesi Temelli köyündeki Atasu Barajı 
iníaatında çalıían Medeni Zengin, “odasında Abdullah 
Öcalan’ın fotoðrafları ve PKK bayraðı yapıítırılmıí ajanda 
bulunduðu” gerekçesiyle tutuklandı. 
Tunceli Belediye Baíkanı Songül Erol Abdil, Aygül Bidav, 
Nuray Atmaca, Mehmet Güray, Kemal Seçkin, Engin Çakar, 
Murat Polat, Zarife Taçyıldız, Songül Ataí, Erkan Tekin ve 
Zülfü Yıldırım hakkında “2005 yılında Abdullah Öcalan’ın 
doðum günü nedeniyle düzenlenen kutlamaya katıldıkları” 
gerekçesiyle TCY’nin 215. maddesi uyarınca dava açıldı. 30 
Haziran günü Tunceli Asliye Ceza Mahkemesi’nde baílayan 
dava, yıl içinde sonuçlanmadı. 
Muí Tutuklu Hükümlü Aileleri ile Yardımlaíma ve Dayanıíma 
Derneði (TUHAD-DER) Baíkanı Mehmet Ali Karagüzel 
hakkında, 20 Mart günü düzenlenen basın açıklamasında 
“Abdullah Öcalan’dan ‘Sayın Öcalan’ diye bahsettiði” 
gerekçesiyle açılan dava, 9 Mayıs günü sonuçlandı. Muí Sulh 
Ceza Mahkemesi, Karagüzel’i “suçu ve suçluyu övdüðü” 
gerekçesiyle 400 YTL para cezasına mahkum etti. Karagüzel 
hakkında aynı basın açıklamasıyla ilgili olarak Haziran ayında 
da baíka bir dava açıldıðı öðrenildi. Muí Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen davada, Karagüzel’in “yasadıíı örgüt 
propagandası yaptıðı” iddiasıyla cezalandırılması istendi. 
DTP Tunceli ñl Baíkanı Özgür Söylemez, Belediye Gençlik 
Kültür Merkezi Müdürü Esin Yalçın, Aliían Kılıç, DTP 
yöneticileri Hüseyin Tonç, Süleyman Yurtdaí, Erkan Tekin, 
belediye çalıíanları Hürmet Adır ve ñrfan Yalay hakkında 18 
Mayıs günü düzenlenen Newroz kutlamasında “Abdullah 
Öcalan’dan ‘Sayın Öcalan’ diye bahsettikleri” gerekçesiyle 
dava açıldı. Dava, 6 Haziran günü Tunceli Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde baíladı. 
Harran Üniversitesi öðrencisi Murat Yıldızhan’a Öcalan’dan 
“Sayın Öcalan” diye bahsettiði gerekçesiyle bir dönem 
okuldan uzaklaítırma cezası verildiði öðrenildi 
Tokat Gaziosmanpaía Üniversitesi’nde okuyan 13 öðrencinin 
Haziran ayında “Newroz kutlamalarına katıldıkları ve 
Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları” gerekçesiyle okuldan 
atıldıðı bildirildi. “Yasadıíı örgüte üye oldukları” iddia edilen 
öðrencilerden 10’u hakkındaki davanın sürdüðü, üçü 
hakkında ise herhangi bir soruíturma bulunmadıðı öðrenildi. 
DTP Genel Baíkanı Ahmet Türk hakkında, 18 Ocak günü 
Diyarbakır’da yaptıðı bir konuímada “Abdullah Öcalan’dan 
‘Sayın Öcalan’ diye bahsettiði” gerekçesiyle “suçu ve suçluyu 
övdüðü” iddiasıyla dava açıldı. 
“Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesinin yıldönümü” 
nedeniyle 15 ìubat günü Ankara’da düzenlenen bir gösteri 
nedeniyle tutuklanan Mazhar Ergül, Mustafa Demir, Yener 

Barik, ñsmail Doðan, Murat ñlhan ve Metin Yıldız’ın 
yargılanmasına 5 Temmuz 8 Aðustos günlerinde Ankara 11. 
Aðır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. 
ñHD Adana ìube yöneticisi 7 kiíi hakkında 2005 yılında 
düzenlenen 1 Eylül Dünya Barıí Günü etkinliðinde “Abdullah 
Öcalan lehine slogan atılması” nedeniyle açılan dava, Adana 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı. 6 sanıðın beraat 
ettiði davada ñHD Adana ìubesi eski Baíkanı Sabri 
Kahraman “suçu ve suçluyu övdüðü” gerekçesi ile 10 ay 
hapis ve 416 YTL para cezasına mahkum edildi. 
DTP Doðubeyazıt (Aðrı) ñlçe Baíkanı Ahmet Özbay hakkında 
“parti binasında Abdullah Öcalan’ın posterini bulundurduðu” 
gerekçesiyle Erzurum 2. Aðır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
dava, Temmuz ayında sonuçlandı. Mahkeme, Özbay’ı “suçu 
ve suçluyu övdüðü” gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına 
mahkum etti. 
27 Temmuz günü ñzmir’in Kadifekale semtinde, “Abdullah 
Öcalan’ın yeniden yargılanma isteðinin reddedilmesini” 
protesto amacıyla düzenlenen gösteriye müdahale eden 
polisler, 50 kiíiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar 28 ve 29 
Temmuz günlerinde serbest bırakılırken, Mehmet Sıddık Süer, 
Abdulhalim Gölek ve Rıdvan Akdoðan tutuklandı. 
2005 yılı Eylül ayında Abdullah Öcalan için Gemlik’te (Bursa) 
düzenlenen mitingden dönenlerin Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 
saldırıya uðraması nedeniyle açılan soruíturma Aðustos 
ayında “takipsizlik” kararıyla sonuçlandı. Kararın, “delil 
yetersizliði” gerekçesiyle verildiði öðrenildi. 
Batman’da DTP üyesi Güven Öztürk, “üzerinde Abdullah 
Öcalan’ın fotoðrafı bulunduðu” gerekçesiyle 9 Aðustos günü 
tutuklandı. 
Eskiíehir Cumhuriyet Savcılıðı, DTP ñl Örgütü yöneticilerinden 
Uður Teker hakkında, “parti binasında Abdullah Öcalan’ın 
fotoðrafı ve yasadıíı yayın bulunduðu” gerekçesiyle Eylül 
ayında dava açtı. ñddianamede, Teker’in TCY’nin “suçu ve 
suçluyu övme” baílıklı 215. maddesi uyarınca 
cezalandırılması istendi. 
Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesinin yıldönümü 
nedeniyle 15 ìubat günü Van’da yapılan basın açıklamasına 
katılan 52 kiíinin yargılandıðı davaya 5 Ekim günü Van 3. 
Aðır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruíma sanıkların 
ifadelerinin alınması için ertelendi. 
ñzmir’de “Abdullah Öcalan’ın doðum gününde basın 
açıklaması yaptıkları ve mektup gönderdikleri” gerekçesiyle 
Rahime Turan (46), Medine Acar (41), Hafsa Uðurlu (49) ve 
Rahime Mete (64), Kasım ayında gözaltına alındı. 
DTP Elazıð ñl Baíkanı Hüseyin Aktaí hakkında, Newroz 
kutlamalarında yaptıðı konuímada “Abdullah Öcalan’dan 
‘Sayın Öcalan’ diye bahsettiði” gerekçesiyle açılan dava, 23 
Kasım günü sonuçlandı. Elazıð Sulh Ceza Mahkemesi, “suç 
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ve suçluyu övdüðü” iddiasıyla yargılanan Aktaí’ın beraatına 
karar verdi. 
Yüksekova (Hakkari) Belediye Baíkanı Salih Yıldız hakkında, 
Eylül ayında yaptıðı bir açıklama nedeniyle dava açıldı. 
“Basın açıklamasında Abdullah Öcalan’dan ‘Sayın Öcalan’ 
diye bahsettiði” anlatılan iddianamede, Salih Yıldız’ın “basın 
yayın yoluyla yasadıíı örgüt propagandası yaptıðı” 
gerekçesiyle cezalandırılması istendi. 
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılıðı, DTP Genel Baíkan 
Yardımcısı Aysel Tuðluk ve Siirt ñl Baíkanı Murat Avcı 
hakkında yaptıkları konuímalar nedeniyle Aralık ayında dava 
açtı.  
ñddianamede, Aysel Tuðluk’un, “Sayın Baíbakan diyor ki, 
‘PKK’yı terörist ilan edin, sizinle görüíelim’ Biz PKK’yı terörist 
ilan etsek de bu sorun çözülmez. Sizin terörist 
nitelendirdiðiniz insanlar kimine göre kahraman. Barıí 
talebimize karíı sınıra asker yıðıldı. Öcalan’a ‘terörist’ dersek 
halkın karíısına çıkamayız. Bir halka kendi dilini bile özgürce 

geliítirme hakkı tanımazsanız bu politikanız íiddete zemin 
sunar”, Murat Avcı’nın da “Kürt halkı Newrozlarda iradesini 
Sayın Öcalan’dan yana ortaya koyarak çözümün adresini 
gösterdi” dediði bildirildi. Davada, Tuðluk ve Avcı’nın 
“yasadıíı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçesiyle 
cezalandırılması istendi. 
Nisan ayında “Abdullah Öcalan’ın yanına gönderilmek için 
baívurdukları ve baívurularında Öcalan’dan ‘Sayın Öcalan’ 
diye bahsettikleri” gerekçesiyle Sincan F Tipi Cezaevi’ndeki 
120 PKK davası tutuklusu hakkında açılan dava, 19 Aralık 
günü baíladı.  
Ankara 11. Aðır Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk duruímada, 
Kasım Elçi ve Abdülbaki Dal savunmalarını kesen Mahkeme 
Baíkanı Orhan Karadeniz tarafından salondan çıkarıldılar. 
Diðer tutuklular da olayı protesto ederek, savunma 
yapmayacaklarını açıkladılar. Bunun üzerine söz alan Avukat 
Filiz Kalaycı’nın mahkemenin görevsizlik kararı vermesi 
istemi reddedildi. Duruíma 27 ìubat 2007 tarihine ertelendi. 

1 - OHAL’ñN ARDINDAN BÖLGEDE ñNSAN HAKLARI 
Toplu Mezarlar 
Kulp Toplu Mezarı: Diyarbakır’ın Kulp ilçesine baðlı Alaca 
köyü Kepre mezrası yakınlarında 2004 yılı Kasım ayında 
bulunan toplu mezarda gömülen 11 kiíinin, 1993 yılında 
gözaltına alındıktan sonra kaybolan köylüler olduðu, ñstanbul 
Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA incelemesi sonucunda 
ìubat ayı baílarında kesinleíti. Öldürülenlerin adları íöyle: 
Mehmet ìah Atala (ìah Atalay), Nusrettin Yerlikaya, Turan 
Demir, Behçet Tutuí, Bahri ìimíek, ìerif Avar (ìerif Abar), 
Hasan Avar (Hasan Abar), Salih Akdeniz, Celil Aydoðdu, Ümit 
Taí (Behçet Taí) ve Abdi Yamuk. 
Olayla ilgili Kulp Cumhuriyet Savcılıðı’nın yürüttüðü 
soruíturma, “sorumluların asker olduðu” gerekçesiyle 
görevsizlik kararı verilerek Mart ayında 7. Kolordu 
Komutanlıðı Askeri Savcılıðı’na gönderildi.  
Savcılıðın görevsizlik kararında, Van Jandarma Asayií 
Kolordu Komutanlıðı tarafından 3 Nisan 2000 tarihinde 
savcılıða gönderilen bir yazıdaki “1993 yılı Ekim ayında Kulp 
ilçesi Alaca köyünde genií bir alanı kapsayan operasyon icra 
edildi, operasyon Bolu 2. Tugay Komutanlıðı’nın 1 ve 2. 
taburlarından birer komando bölüðü tarafından 
gerçekleítirildi” ifadelerine dikkat çekildi.  
Kararda, köylülerin PKK militanları tarafından öldürüldüðüne 
iliíkin yeterli delil bulunmadıðı belirtildi. 
Köylülerin yakınlarının avukatı Reyhan Yalçındað da kararla 
ilgili olarak “Bizim 93 yılından bugüne kadar ve AñHM’de de 
söylediðimiz, ‘Failler Bolu 2. Komando Tugay Komutanlıðı’nın 

1 ve 2. Taburları idi’ íeklindeki ifademiz bu soruíturma ile bir 
kez daha kanıtlanmıítır” dedi. 
7. Kolordu Askeri Savcılıðı, olayla ilgili Haziran ayında 
yeniden soruíturma baílattı. Askeri Savcılıðın, gözaltına 
alındıktan sonra kaybolan köylülerin avukatlarından olaya 
iliíkin video kasetleri istediði bildirildi. 
ñHD Diyarbakır ìube Baíkanı Selahattin Demirtaí, askeri 
savcılıðın görevsizlik kararı vermek yerine soruíturma 
açmasının önemli olduðunu vurgulayarak, “Kulp Savcısı, 
olayın askerler tarafından iílenmií olduðu kanaatine vararak 
görevsizlik kararı vermiíti. Zaten olay bölgesinde bulunan 
kemiklerden bazılarının kayıp köylülere ait olduðu, DNA 
testiyle ortaya çıkmıítı” dedi. 
Bu arada olayla ilgili olarak TBMM ñnsan Hakları ñnceleme 
Komisyonu bünyesindeki alt komisyonun raporu, 2 Mart günü 
ele alındı. Raporda, 30 Aralık 2005 tarihli Adli Tıp raporunda, 
35 parçadan oluían kemiklerin yıpranmıí olması nedeniyle, 
kaybolan kiíilerin yakınlarıyla DNA karíılaítırması 
yapılmasının güçleítiði, gönderilen kemiklerin dokuz yetiíkin 
erkeðe ait olduðunun belirlendiði kaydedildi. Raporda, 
kaybolan Mehmet Salih Akdeniz ve Behçet Tutuí’un 
oðullarından alınan örneklerin, bulunan kemiklerle uyuítuðu 
belirtildi. Alt komisyon raporunda 11 köylünün öldürülmesi ile 
o tarihlerde bölgede bulunan general Yavuz Ertürk 
komutasındaki Bolu Dað Komando Taburu’nun operasyonuyla 
iliíkilendirildi. 
Tatvan Toplu Mezarı: 2004 yılında Bitlis’in Tatvan ilçesi 
yakınlarında açılan toplu mezarda bulunan 28 PKK 
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militanının kemikleri üzerindeki DNA araítırması, Aðustos 
ayında tamamlandı. Adli Tıp Kurumu Morg ñhtisas Dairesi’nin 
hazırladıðı raporda, biri kadın altı örnekte DNA araítırması 
yapılabildiði, diðer kemiklerin zarar görmesi nedeniyle DNA 
araítırması yapılamayacaðı belirtildi. ñncelemede, toplam 49 
kemik parçasının 11 kiíiye ait olduðu da saptandı. 
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Prof. Dr. ìebnem Korur 
Fincancı, kemik örneklerinden bazılarında DNA tespitinin 
yapılamaması durumunun bazen karíılaíılan bir sonuç 
olduðunu söyledi. Fincancı íunları söyledi: 
“Kemiklerin kaldıðı süre içerisinde maruz kaldıkları doða 
olayları bile sonucu etkileyebilir. Böylesi bir durumda hücre 
çekirdekleri çok önemlidir. ìimdi çekirdeði olan dokularda 
çekirdekten arama yapıyorlar. Tabi geçen süre içinde hücre 
çekirdekleri bozulabilir. Topraðın ve havanın durumuna göre 
deðiíebiliyor. Çok deðiíken bir durum bu. Olay sonrasında da 
maruz kaldıðı etkiler sonuçları etkileyebiliyor. Tsunami 
olayındaki örnekler Avrupa’daki merkezlere gönderildiðinde 
bazılarının sonuçlarına ulaíıldı. Avrupa’daki merkezlerde 
daha iyi çalıímalar olmasına raðmen bazen oralarda da 
böylesi durumlar olabiliyor. Bosna’daki olaylar sonrasında 
kimlik tespiti için kurulan bir merkez var. Bu merkezde de 
aynı sonuçlarda örneklere rastlandı.” 
Bu arada kimlik tespiti yapılamaması nedeniyle bazı ailelerin 
Adli Tıp Kurumu hakkında Cumhuriyet Savcılıðı’na yaptıkları 
suç duyurusu, Kasım ayında takipsizlikle sonuçlandı. 
Kasım ayında ñHD ñstanbul ìubesi’nde basın toplantısı 
düzenleyen aileleler adına konuían Hasan Avras, íunları 
söyledi: 
“31 Temmuz ve 11 Aðustos tarihleri arasında Adli Tıp 
Kurumu’nda bulanan 6 cenaze için baívurucu ailelerin kan 
ve doku örnekleri tetkik amaçlı alınmıí; ancak, Adli Tıp’ın 
yaptıðı tetkikler sonucunda hazırlanan belgelerde Mehmet 
Sabri Avras’ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu’nda bulunmadıðı 
yönündedir. Bu yönlü Van Cumhuriyet Baísavcılıðı’nın 19 
Ekim 2006 tarihli yazıyla Mehmet Sabri Avras’ın ailesine 
ulaítırılmıítır. Aileler olarak vermií olduðumuz çabaların 
nasıl boía çıkarıldıðının íaíkınlıðını yaíamaktayız. Bizler bu 
konuda ısrarcı olacaðız ve ‘Mezarımı istiyorum’ kampanyası 
kapsamında mücadelemize devam edeceðiz.” 
Güneydoðu’da Bombalı Saldırılar 
1995-1998 yıllarında Olaðanüstü Hal Bölgesi’nde görev 
yapan emekli Korgeneral Altay Tokat, “bölgeye yeni gelen 
yargıç ve memurların, iílerini ciddiyle alıp, hizaya girsinler” 
diye evlerinin çevresine bomba attırdıðını açıkladı. 
MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Altay Tokat, Yeni Aktüel 
dergisinde Temmuz ayında yayınlanan söyleíisinde, 
“ìemdinli olayını” yorumlarken íöyle dedi: 

“Bunların milisleri olan o kitapçının bir grubu vardır. 
Bizimkiler de 1998’den sonra baskıyı kaldırınca meydanı boí 
buldular. Bu milislerin hareketlerini tespit etmek için bir grup 
görevlendirilmiítir. Silahlı kuvvetlerin veya devletin istihbarat 
unsurları delil bulmak için onları gözetim altında tutacak 
íekilde hareket ediyor. Fakat baíarılı bir hareket yapmamıí, 
hata yapmıílar. ìemdinli’de o istihbaratçıların dıíarıdan 
kontrol etmeleri gereken hedefi izlerken yaptıkları, hatayı bir 
suikasta çevirip yargıya götürmek… Oraya atılan bomba 
‘Arkadaí, dikkat et, onu yapma’ demek için, vazgeçirmek, 
ikaz için de atılmıí olabilir... Benim zamanımda ben de 
bomba attırdım. Bir, iki kritik noktaya. Boí yerlerdi! Meselem 
mesaj vermek. Batıdan gelen memurlar, hakimler iíin 
ciddiyetini anlamıyor. Çok koordineli ve iyi çalıítık. Baktım, 
sonradan iíler sakinleíince iíi basite almaya çalıítılar. 
Rastgele dolaíıyorlar, íunu bunu yapıyorlar. Onun üzerine 
‘íunlar bir hizaya gelsin’ diye evlerine yakın iki yere attırdım. 
Ondan sonra anladılar ki çok dikkatli olmalılar. Bir musibet 
bin nasihatten iyidir. Öylece onları eðittim ben. Bunu hemen 
bomba atmak yasak diye yorumlayamazsın. O kiíilerin belki 
hayatını kurtardım. Onlara da söylemedim. Bunu siz íimdi 
onlara karíı suikast diye yorumlarsanız ben gülerim.” 
Söyleíinin yayınlanmasından sonra Radikal gazetesinin 
sorularını yanıtlayan Tokat, “Bunda ne var. Bunların hepsi 
eðitim amaçlı, harekat planlarının bir parçası. Bu bir suç 
deðil, nitekim bunların sonucunu da aldık, Alnım ak” dedi. 
Tokat, özetle íunları söyledi: 
“Attırdım dediðim bombaların maksadı eðitimdir, eðitimli 
birlikler her zaman fark yaratır. Bunun için de önceden 
planlar yapılması lazım, bunların genel hedefi de güvenliðin 
saðlanmasıdır. Hakimlerle savcılarla akíam sabah çoðu 
zaman zaten birlikteyiz, sürekli görüíüyorduk. Ama bakın 
eðitim bombası bunlar, bombaları kullanmazsak gevíeklik 
oluyor. Bizde birlikler var. Bölücü örgütün de íehir milisleri 
var. ìehirdeki eylemlere katılırlar, bunlar daha tehlikeli… Bu 
konu eðitim amaçlı olmuítur, bu iílerde iki taraf oluíturulur 
biri düíman tarafı, buna göre planlar yapılır… Bizim bu 
nedenle eðitim bombalarını kullandıðımızı hakim de bilir. 
Ayrıca OHAL bölgesinde komutana bu yetki veriliyor. Personel 
eðitiminde bu planlar etkili olmuítur… Bu eðitim 
bombalarının tarafımızdan atıldıðını ertesi gün hakimlere 
söylediðimiz de olmuítur belki oturup birlikte gülmüíüzdür. 
Bunun yapıldıðını bilenler elbette var. Çünkü planda bunlar 
var, atıí planları var bölgede. Bu açıklamalarıma ne yargıdan 
ne askeri çevrelerden tepki gelmedi, tersine teíekkür edenler 
oldu. Kimse bizim bu yaptıklarımız (bombalar) nedeniyle 
íikayetçi olmadı. Bu iílerde karíı tarafa korku vereceksin. 
Eðitim amaçlı uçuílar niye yapılır, bunlar öldürmez, ama iíe 
gerçeklik kazandırır, bunların faydasını gördük.” 
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Tokat, yapılanların EMASYA (Emniyet-Asayií Yardımlaíma 
Birlikleri) Planları’nın bir parçası olup olmadıðı íeklindeki bir 
soru üzerine ise, “Yahu bu eðitim mermisi, bu planlarda 
böyle. EMASYA deðil, baíka ciddi planlar da var. EMASYA 
batıdaki íeyler için burada daha ciddi terör olayı var” yanıtı 
verdi. 
Tokat’ın açıklamalarının ardından Diyarbakır Barosu 
Baíkanvekili Avukat Tahir Elçi Diyarbakır Cumhuriyet 
Savcılıðı’na Tokat hakkında suç duyurusunda bulundu. 
Dilekçede, özetle íöyle denildi: 
“ìüpheli (Altay Tokat), yasadıíı faaliyetleri teyit etmiítir. 
ìüphelinin 1995 yılında Diyarbakır Asayií Kolordu 
Komutanlıðı görevini yürüttüðü sırada, benzer olaylar aynı 
komutanlıðın sorumluluk alanındaki yerleíim birimlerinde 
yaíanmıítır. Anılan yıllarda meydana gelen birçok öldürme, 
bombalama eylemleriyle ilgili dosyalar halen Diyarbakır 
Askeri Mahkemesi Savcılıðı’nda bulunmaktadır. ìüphelinin 
Asayií Komutanlıðı görevi yürüttüðü tarihlerde, komutanlıðın 
sorumluluk alanında meydana gelen eylemlerin araítırılarak 
íüpheliyle birlikte suç ortaklarının belirlenip haklarında 
gerekli iílemin yapılması gerekmektedir” 
31 Temmuz günü ñHD Genel Baíkanı Yusuf Alataí ve 
Mazlumder Genel Baíkanı Ayhan Bilgen de Ankara 
Cumhuriyet Savcılıðı’na suç duyurusunda bulundu. Suç 
duyurusunda, Tokat’ın, “suç iílemek amacıyla silahlı örgüt 
kurma”, “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla 
tehdit”, “yargı görevi yapanı etkileme”, “suçu ve suçluyu 
övme”, “halkı düímanlıða kıíkırtma” ve “görevi kötüye 
kullanma” iddiasıyla yargılanması istendi. Kendilerini 
“Yurtsever Cephe Hukukçular ñnisiyatifi” üyesi olarak 
adlandıran bir grup avukat da, ñstanbul Cumhuriyet 
Savcılıðı’na suç duyurusunda bulundu. 
Suç duyurularının ardından Ankara Cumhuriyet Savcılıðı 
tarafından açılan soruíturma, olay yerinin Olaðanüstü Hal 
Bölgesi olması nedeniyle “yetkisizlik” kararı verilerek 
Diyarbakır Cumhuriyet Baísavcılıðı’na gönderildi. Diyarbakır 
Cumhuriyet Savcılıðı da soruíturma ile ilgili görevsizlik kararı 
vererek, dosyayı askeri savcılıða gönderdi. Askeri Savcılıðın 
soruíturmayı, “Komutanları tahkir ve tezyif”, “askeri eylem 
ve iílemler hakkında yetkisi olmadıðı halde açıklamalarda 
bulunmak (Askeri Ceza Yasası’nın 95. maddesi)” ve “bomba 
attırmak” suçlarından yürüttüðü öðrenildi. 
25 Aðustos günü askeri savcılıða ifade veren Altay Tokat’ın, 
“Benim ‘attırdım’ dediðim bombalar eðitim amaçlıydı. Basın 
bu sözlerimi çarpıtmıí. Benim, basında çıktıðı gibi, ‘hakim ve 
savcıları hizaya getirmek için bomba attırmam’ gibi bir íey 
asla düíünülemez” dediði öðrenildi. 
Genelkurmay Askeri Savcılıðı, Eylül ayı baíında Altay Tokat 
hakkında dava açtı. ñddianamede, Tokat’ın “yalan beyanla 
ordunun itibarını zedelediði” ve “yetkili olmadıðı halde askeri 

konularda açıklama yaptıðı” gerekçesiyle cezalandırılması 
istendi. ñddianame, özetle íöyle: 
“Sanık, basında yer alan beyanlarıyla TSK’nın, terör 
örgütünün kullandıðı yöntemleri kullanıyormuí izlenimi 
yaratmaktadır. Sanıðın sözleri, herhangi bir kiíi tarafından 
söylenmií olsaydı önem taíımayabilirdi. Ancak basında yer 
alan sözlerin üst rütbelere ulaímıí biri tarafından söylenmií 
olması, kamuoyunda ilgiyle izlenmií ve etki gücünü 
artırmıítır. Sanıðın sözlerinin, TSK’nın ve bünyesinde görev 
yapan komutanlarının güvenilirliðini sarsamayacaðı açık olsa 
da bu beyanatlar bazı kötü niyetli kiíiler üzerinde olumsuz 
etki yaratabilecektir” 
Askeri Savcılıðın, “Tokat’ın bomba atılıp emri verip 
vermediði”ne iliíkin soruíturmayı ise ayırdıðı bildirildi. 
Tokat hakkında açılan dava, 27 Eylül günü baíladı. 
Genelkurmay Askeri Mahkemesi’nde yapılan duruímaya 
hastalıðını gerekçe göstererek katılmayan Altay Tokat’ın 
avukatı Cavit Çalıí, Askeri Yargılama Usulü Hakkında 
Yasa’da yapılan deðiíikliðin 5 Ekim günü yürürlüðe gireceðini 
hatırlattı. Yeni yasa uyarınca “savaí hali hariç sivillerin 
askeri mahkemede yargılanamayacaklarını” belirten Çalıí, 
yasanın yürürlüðe girmesinin beklenmesini ve görevsizlik 
kararı verilmesini istedi. 

30 Ekim günü Genelkurmay Askeri Mahkemesi’nde yapılan 
duruímada, görevsizlik kararı verildi. Karar, 353 sayılı Askeri 
Mahkemelerin Kuruluíu ve Yargılama Usulü Kanunu’nda 
deðiíiklik öngören 5530 sayılı yasada yer alan, “savaí hali 
dıíında sivil kiíilerin iílediði suçlardan adli mahkemelerde 
yargılanması öngörülür” hükmü uyarınca verildi. Dosya, 
Tokat’ın sözlerinin yayınlandıðı Yeni Aktüel dergisinin 
ñstanbul’da yayınlanması nedeniyle ñstanbul Asliye Ceza 
Mahkemesine gönderildi. 

HPG’nin Kaçırdıðı Kiíiler 
9 Ekim 2005 tarihinde ìırnak’ın ñdil ilçesi ile Mardin’in 
Midyat ilçeleri arasındaki yolda HPG militanları tarafından 
kaçırılan polis memuru Hakan Açıl’ı teslim almak için 
oluíturulan heyet, 21 Ocak günü ìırnak’ın Cizre ilçesine gitti. 
Hakan Açıl, 27 Ocak günü Kuzey Irak’ta serbest bırakıldı. ñHD 
ve Mazlumder temsilcilerinden oluíturulan heyete Kuzey 
Irak’taki Zaho kasabası yakınlarında teslim edilen Hakan Açıl, 
daha sonra Türkiye’ye getirildi. 
20 Haziran günü Elazıð’ın Arıcak ilçesine baðlı Bükardı 
beldesi ile Diyarbakır’ın Dicle ilçesi arasındaki yolu kesen 
HPG militanları tarafından kaçırılan ñmam Hüseyin Polat adlı 
kiíi, 24 Haziran günü serbest bırakıldı. 
6 Aðustos günü ìanlıurfa yakınlarında Mehmet Erol adlı 
asker, HPG militanları tarafından kaçırıldı. HPG’de yapılan 
açıklamada ise Mehmet Erol’un “HPG militanlarına teslim 
olduðu” iddia edildi. 

 27



Kürt Sorunu Türkiye ñnsan Hakları Raporu 2006 
 

16 Aðustos günü Bingöl’ün Genç ilçesi Selvi beldesi 
yakınlarında yol yapımını yürüten firmanın yöneticisi Abdullah 
Demir ve dozer operatörü Hanefi Aydın, HPG militanları 
tarafından kaçırıldı. Demir ve Aydın, 17 Aðustos günü 
Gözertepe köyü yakınlarında serbest bırakıldı. 
25 Aðustos günü Bingöl’ün Genç ilçesi yakınlarında Ali 
Bozkurt adlı köylünün HPG militanları tarafından kaçırıldıðı 
iddia edildi. 
5 Eylül günü Bingöl’ün Genç ilçesi Saðgöze köyü yakınlarında 
Ahmet Üstün ve Ekrem Yarar adlı kiíiler, HPG militanları 
tarafından kaçırıldı. Ahmet Üstün 8 Eylül günü, Ekrem Yara 
ise 18 Eylül günü Diyarbakır’ın Lice ilçesi yakınlarında 
serbest bırakıldı. 
20 Eylül günü Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde, bir maden 
ocaðında çalıían 8 iíçi HGP militanları tarafından kaçırıldı. 
ñíçiler, bir süre sonra serbest bırakıldı. 
AKP Tunceli ñl Baíkanı Veli Suroðlu’nun oðlu Serdar ìener 
Suroðlu, 24 Eylül günü HPG militanları tarafından kaçırıldı. 
Tunceli Valiliði’nden yapılan açıklamada, Suroðlu’nun fidye 
için kaçırıldıðı, bu nedenle olayın ailesi tarafından bir süre 
gizlendiði belirtildi. Serdar ìener Suroðlu, 20 Ekim günü 
bırakıldı. 
8 Ekim gecesi Van’ın Baíkale ilçesi Oðulveren köyü 
yakınlarında Zeki Yaíar, Reíat Yıldız ve Reíit Olgun adlı 
korucuların HPG militanları tarafından kaçırıldıðı iddia edildi. 
Koruculuk Uygulamaları 
Özgür Politika gazetesinin internet sitesinde 8 Kasım günü 
yayınlanan haberde, Türkiye’de Geçici Köy Koruculuðu için 66 
bin kiíilik bir kadronun mevcut olduðu ve halihazırda 58 bin 
civarında geçici köy korucusunun görev yaptıðı belirtildi. 
Habere göre köy korucularının illere göre daðılımı da íöyle: 
Diyarbakır’da 5.187, ìırnak’ta 6.756, Batman’da 2.887, 
Bingöl’de 2.511, Bitlis’te 3.730, Mardin’de 3.323, Muí’ta bin 
860, Siirt’te 4.661, Van’da 7.320, Hakkâri’de 7.614, 
Tunceli’de 368, Adıyaman’da bin 485, Aðrı’da bin 838, 
Ardahan’da 91, Elazıð’da 2 bin 83, Maraí’ta 2.236, Kars’ta 
558, Malatya’da bin 365, ìanlıurfa’da 934. 
Cumhurbaíkanı Ahmet Necdet Sezer, geçici köy korucularıyla 
yakınlarına yeíil kart verilmesini öngören 5443 sayılı yasayı 
Ocak ayı baíında onayladı. 
Sabah gazetesinde 23 Nisan günü yayınlanan bir habere 
göre, ñçiíleri Bakanlıðı müfettiílerince hazırlanan bir raporda 
sayıları 57 bini aían ve ayda 400 YTL maaí alan köy 
korucularının tazminatlarının ödenerek sayılarının azaltılması 
önerildi. Raporda, “korucuların özel güvenlik görevlisi olarak 
çalıítırılabileceði veya kamu kurumlarına iíçi olarak 
yerleítirilmeleri” ve “korucularda azami yaí sınırı 65’den 
45’e indirilmesi, tazminatın iki katı ödenerek 2 ay içinde 
ayrılmaları saðlanması, uygun olanların iíçi statüsünde kamu 

kuruluílarında çalıítırılmalarının özendirilmesi” gibi önerilerin 
de yeraldıðı bildirildi. 
ABD Dıíiíleri Bakanlıðı’nın 8 Mart günü yayınladıðı raporda, 
Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde köy korucularının 
“uyuíturucu kaçakçılıðı, tecavüz, yolsuzluk, hırsızlık ve diðer 
ihlallerle” ilgili olarak suçlandıðı ancak genelde 
cezalandırılmadıðı, jandarmanın da zaman zaman köy 
korucularını haklarında kovuíturma açılmasına karíı 
koruduðu iddialarına yer verdi. 
ñçiíleri Bakanlıðı, Doðu ve Güneydoðu’da koruculuk 
sisteminin uygulamaya girdiði 28 Mart 1985 tarihinden 
itibaren 21 yıl içinde 5 bin geçici köy korucusunun suç 
iílediðini açıkladı. ñçiíleri Bakanlıðı’nın verilerine göre, 
koruculardan 2 bin 402’si hakkında terör suçundan, 936’sı 
hakkında mala karíı iílenen suçlardan, 1234’ü hakkında 
íahsa karíı iílenen suçlardan, 428’i hakkında da kaçakçılık 
suçlarından iílem yapıldı. 
AñHM, Mehmet Mihdi Bilgin’in köy korucuları tarafından 
öldürülmesiyle ilgili olarak yapılan baívuruyu, 2006 yılında 
karara baðladı. AñHM, Türkiye’nin yaíam hakkını ihlal ettiði 
gerekçesiyle Bilgin’in ailesine 47 bin Euro tazminat 
ödemesine karar verdi. Bilgin 1994 yılında Batman’da “örgüt 
üyesi olduðu” iddiasıyla korucular tarafından vurulmuí, 
açılan davada korucular beraat etmiíti. 
Korucuların Karıítıðı Olaylar 
3 ìubat günü ìırnak’ın ñdil ilçesine baðlı Kırca köyü 
korucularıyla Oyalı köylüleri arasında çıkan kavgada Naif 
Oður, korucular tarafından öldürüldü. 
Edinilen bilgiye göre olay íöyle geliíti: 
Kırca köyü muhtarı Cafer Üstün’ün Oyalı köyü halkının kendi 
köylerine ait orman arazisinde kesim yaptıklarına dair ñdil 
Cumhuriyet Baísavcılıðı’na verdiði íikayet dilekçesi üzerine 3 
ìubat günü Orman ñdaresi memurlarının keíif yapabilmesi 
için Özbek Jandarma Komutanlıðı tarafından bir tim 
oluíturuldu.  
Özbek Jandarma Komutanı Murat ñnsan’ın görevlendirdiði 
Kırca köyü korucubaíı Mehmet Ali Görmen’in baíkanlıðında 
Serdar Görmen, Ahmet Görmen, Hüseyin Görmen, Mehmet 
Sait Duruk, Yusuf Ergün ve Yusuf Üstün’den oluían yedi 
kiíilik korucu ekibi, Kırca köylüleri ve Orman ñíletme 
Müdürlüðü memurları ile birlikte íikayet konusu olan Sofu 
Orman mevkiinde keífe katıldı. Keíif sırasında Oyalı köylüleri 
ile Kırca köyü korucuları arasında kavga çıktı. Kavga 
sırasında korucuların ateí açması sonucu Naif Oður adlı 
köylü göðsünden aldıðı tek kuríunla öldü. Kuríunun Rıdvan 
Görmen adlı korucunun silahından çıktıðı belirlendi. 
Diyarbakır’ın Ergani ilçesine baðlı Ahmetli köyünde, Musa 
Güleç (60) ve oðlu Musa Güleç’in (40) Mayıs ayında 
korucular tarafından öldürüldüðü ileri sürüldü. Saldırının 
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Mehmet Bingöl adlı korucu ve adamları tarafından 
düzenlendiði iddia edildi. 
Erzurum’un Horasan ilçesine baðlı Ertaí köyünde çobanlık 
yapan Orhan Gürelli adlı köylü, 8 Temmuz günü korucular 
tarafından öldürüldü. Olayda, Hüseyin Gürelli, Mehmet 
Gürelli, Ahmet Gürelli ve Abdullah Gürelli de yaralandı. 
Iðdır’dan çalıímak için Ertaí köyüne giden Gürelli kardeílerle, 
korucular arasında kaybolan bir koyun nedeniyle tartıíma 
çıktıðı, daha sonra korucuların Gürelli kardeílerin üzerine 
ateí açtıðı bildirildi. 
Temmuz ayında Iðdır’ın Tuzluca ilçesine baðlı Karataí köyü 
korucularından Ramazan Kırhan, Güzeldere köyü yakınlarında 
tartıítıðı Kurban Duahan (32) adlı seyyar satıcıyı silahla 
öldürdü. Olayın ardından kaçan Kırhan, daha sonra 
jandarmalar tarafından gözaltına alındı. 
Batman’ın Kozluk ilçesinde Belediye Baíkan Vekili, korucu 
Naif Yorulmaz’ın çevreye ateí açması sonucunda yaralanan 
Sabiha Tüver 13 Eylül günü hastanede öldü. Belediyenin 
yürüttüðü yol çalıímasında kullanılan taíların çalındıðı haberi 
üzerine, iíçilerle konuímaya giden Naif Yorulmaz’ın burada, 
hırsızlık yaptıklarını iddia ettiði Tüver ailesi ile tartıítıðı 
öðrenildi. Tartıímanın kavgaya dönüímesi üzerine 
Yorulmaz’ın rasgele ateí ettiði bildirildi. 
13 Mayıs günü Van’ın Gürpınar ilçesine baðlı Gülsu mezrası 
yakınlarında Ömer Aybar adlı kiíinin korucu ñbrahim Kasap 
ve oðulları tarafından vurulduðu öðrenildi. Aðır yaralanan 
Aybar, yaíadıklarını íöyle anlattı: 
“Olay günü araba ile Gülsu köyüne gidecektim. Korucular 
sürekli gittiðim yoldan gitmemi istemediler. Ben de oradan 
geçtim. Sonra askerler bana ‘dur’ ihtarında bulundular. 
Durmamla birlikte korucuların ve askerlerin ateíine maruz 
kaldım. Beni tarayan korucular daha önce benden para 
istemiílerdi.” 
5 Eylül günü ìırnak’ın Beytüííebap ilçesine baðlı Yeíilöz 
(Faraíin) köyünden yaíadıkları Adana’ya dönerken 
korucuların silahlı saldırısına uðrayan Çetin ailesinin kızları 
ìerivan Çetin (6) vücuduna isabet eden dört kuríunla aðır 
yaralandı. 
Diyarbakır’ın Lice ilçesine baðlı Dolunay köyünün muhtarı 
Mehmet Aksoy, 28 Mayıs günü askerler ve korucular 
tarafından dövüldüðünü açıkladı. Tarlada çalıítıðı sırada 
silah sesleri duyduðunu, bunun üzerine köye giderek Kayacık 
Jandarma Karakolu’nu aradıðını anlatan Aksoy, íunları 
söyledi: 
“Astsubayla görüítüm, ‘haberinin olmadıðını bir saat sonra 
kendisinin arayacaðını’ söyledi. Silah seslerinin sürmesi 
üzerine seslerin geldiði yöne doðru gittim. Asker ve korucular 
bana doðru geliyorlardı. Muhtar olduðumu söyledim. ‘Gündüz 
silah sıkmanız uygun deðil. Köylüler tedirgin oluyor’ dedim. 

Bunun üzerine bana ‘hemen yat’ dediler. Sonra yanıma 
gelerek ‘sen kimsin?’ diye sordular. Dipçiklerle dövmeye, 
tekme tokat vurmaya baíladılar. Bana ‘Siz teröristsiniz, siz 
besliyorsunuz teröristleri’ dediler Daha sonra operasyon 
bölgesine götürüldüler. Sivil plakalı beyaz bir araba geldi. 
Beni Hazro’ya götürdüler. Burada karakolda nezarete 
koydular ve yanımda bir nöbetçi bıraktılar. Oturmama ve 
gözlerimi kapamama izin vermiyorlardı. Su vermiyorlardı. Ne 
uyumama, ne oturmama, dimdik ayakta kalmamı istediler. 
Karakoldayken sürekli dövüyorlardı. Yaklaíık 5 saat böyle 
iíkence edildi. Ertesi gün baíka bir araca bindirildim. Köye 
500 metre kala beni araçtan indirdiler” dedi. 
Diyarbakır’ın Bismil ilçesine baðlı Aslanoðlu köyünün, köy 
aðası Nevaf Karaman’ın adamları ve korucular tarafından 
silahla tarandıðı iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, 7 Haziran 
günü köylülerin tarlasını sürmeye kalkıían aðanın dört adamı, 
köylüler tarafından rehin alındı. Bu kiíiler daha sonra serbest 
bırakıldı. Bu olayın ardından köyün çevresini kuíatan 
korucular ve aðanın adamlarının, köye rasgele ateí açtıkları 
ileri sürüldü. Olayda Perihan Tanrıkulu adlı kadın bacaðından 
yaralandı. Köylüler, olayı jandarmaya haber vermelerine 
karíın hiç kimsenin gözaltına alınmadıðını bildirdiler. 
Evrensel gazetesinin haberine göre, köylülerden Hacı 
Tanrıkulu, “Metrabi, Hanpazar ve Terkan köylerinin 
korucularını yanına alan aða köyümüze silahlarla saldırdı. Biz 
esir aldıðımız aðanın adamlarını birkaç saat içinde 
bırakmıítık ki ateí baíladı köyün üzerine doðru. Güneí 
batana kadar köyde çatıíma oldu. Köyün her tarafına pusu 
kurulmuítu. Yüzbaíıyla birlikte Bismil’den geldim köye. 
Yüzbaíı geldi köylüleri dinledi gitti. Hiçbir íey yapmadı” dedi. 
Diyarbakır’ın Hazro ilçesine baðlı Çiftlibahçe (Helhel) köyünde 
yaíayan Sait Üzer, “korucular tarafından dövüldüðü ve 
ajanlık yapmaya zorlandıðı” gerekçesiyle ñHD Diyarbakır 
ìubesi’ne baívurdu. Sait Üzer, 2 Temmuz günü yanına gelen 
yedi korucunun, “bölgeye gelip gidenler hakkında bilgi 
vermesini” istediðini, kendisinin “kimseyi görmediðini” 
söylemesi üzerine tehdit edildiðini söyledi. Korucubaíı Ferit 
Akça tarafından aðır biçimde dövüldüðünü anlatan Sait Üzer, 
Diyarbakır Devlet Hastanesi’nden rapor aldıðını da kaydetti. 
Aðrı’nın Diyadin ilçesine baðlı Bazirgan (Yukarı Çatıcılar) 
köyünde 11 Temmuz günü tarlaya giden Mehmet Taílan, Barı 
Taílan, Fesih Taílan, Metin Taílan, Cengiz Taílan ve Nedim 
Taílan adlı köylüler, tarlalarında hayvan otlatan M.H.K., Y.K. 
ve A.K. adlı korucuların silahlı saldırısına uðradı. Olayda 
yaralanan olmadı. Nedim Taílan, 12 Temmuz günü de biçer 
döver makinelerinin tahrip edildiðini söyledi. Nedim Taílan, 
“tarlada bekleyen korucuların, kendilerini araziye 
sokmadıðını” bildirdi. 
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde Çırık köyü korucuları ile bölgedeki 
köylüler arasında Aðustos ayında çıkan kavgada üç kiíinin 

 29



Kürt Sorunu Türkiye ñnsan Hakları Raporu 2006 
 

yaralandıðı bildirildi. Kavganın, korucuların köylülere “PKK 
militanlarına” destek verdiklerini söyleyerek küfür etmesi 
nedeniyle çıktıðı belirtildi. 
Aðrı’nın Diyadin ilçesine baðlı Dedebulak köyünde görev 
yapan 20 köy korucusu, 28 Aðustos günü akíam saatlerinde 
“Doðrudan Gelir Desteði” için verdikleri dosyaların 
geciktirildiðini ileri sürerek Ziraat Odası’nı bastı. Dosyalarının 
öne çekilmesini isteyen korucular, personelin red cevabı 
vermesi üzerine personele saldırdı. Olaya müdahale eden 
polis korucuları ve personeli emniyete götürüldü. Korucular 
ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 

Eylül ayı baílarında Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde “kız 
kaçırma” olayı nedeniyle iki aíiret arasında çıkan çatıímaya 
karıían 23 köy korucunun silahına el konuldu. Olayda üç 
kiíinin yaralandıðı bildirildi. 

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde feshedilen DEHAP’ın eski 
Kayapınar Belediye Baíkanı Mehmet Can Tekin ve 
beraberindeki üç kiíinin 9 Eylül günü Narlıca ñslam köyü 
korucularının saldırısına uðradıðı bildirildi. 

Mardin’in Nusaybin ilçesine baðlı Akarsu beldesinde yaíayan 
Hasret Akcan, 12 Eylül günü korucular tarafından 
dövüldüðünü bildirdi. “PKK’ye yardım ettiði” gerekçesiyle 
dövüldüðünü açıklayan Hasret Akcan’ın çenesinin ve 
diílerinin tüfek dipçiðiyle kırıldıðı öðrenildi. Hasret Akcan, 
korucular hakkında suç duyurusunda bulundu. 

9 Ekim günü Batman’ın Kozluk ilçesine baðlı Beybaðı 
(Herbeluz) köyünde, Orhan Savaí adlı korucunun Sabır Aksu 
(8), Maíuk Kavak (10), Hamza Kavak(14), Mesut Kavak 
(10), Yakup Kavak (10) ve Ahmet Kavak (8) adlı çocukları 
sopayla dövdüðü, daha sonra da kaçan çocukların 
arkasından ateí ettiði bildirildi.  

Olayda, Sabır Aksu’nın ayaðından, Maíuk Kavak’ın baíından 
hafif yaralandıðı bildirildi. Jandarma tarafından gözaltına 
alınan Orhan Savaí, Cumhuriyet Savcılıðı’nda ifadesi 
alındıktan sonra serbest bırakıldı. 

26 Kasım günü Mardin’in Mazıdaðı ilçesine baðlı Arısu 
köyünde yaíayan Ramazan Doðan’ın, Abdullah Kaya, Sıddık 
Kaya ve Kemal Kaya adlı korucular tarafından aðır biçimde 
dövüldüðü öðrenildi. Ramazan Doðan’ın baíından yaralandıðı 
ve kolunun kırıldıðı bildirildi. Ramazan Doðan’ın aðabeyi 
Sedat Doðan, korucuların tarlalarında hayvan otlattıðını, 
kardeíinin buna karíı çıktıðı için dövüldüðünü anlattı. 

Yargılanan Belediye Baíkanları 

Diyarbakır Büyükíehir Belediyesi eski Baíkanı Feridun Çelik, 
Siirt Belediyesi eski Baíkanı Selim Özalp ve Bingöl Belediyesi 
eski Baíkanı Feyzullah Karaaslan’ın da aralarında bulunduðu 
24 kiíi hakkında “PKK yöneticilerinden Murat Karayılan’la 
görüítükleri ve belediyelerden elde edilen gelirin bir 

bölümünü PKK’ye aktardıkları” açılan dava 1 ìubat günü 
sonuçlandı. 
Diyarbakır Aðır Ceza Mahkemesi, Batman Belediyesi eski 
Baíkanı Abdullah Akın, Selim Özalp, Feyzullah Karaaslan ve 
Selahattin Ertaí hakkında beraat kararı verdi. Feridun Çelik 
ve 13 sanık hakkındaki davanın zamanaíımı nedeniyle 
düímesine karar veren Mahkeme, itirafçı Abdulkadir Güzel’i 
iki yıl bir ay, Sadullah Özdemir, Mustafa Yıldız, Mehmet 
Maksut ve Diyarbakır Büyükíehir Belediyesi eski 
Baíkanvekili Ramazan Tekin’i yedi yıl altı ay hapis cezasına 
mahkum etti. 
5 Mart günü ìırnak’ın Cizre ilçesinde askeri bir araca 
düzenlenen saldırı nedeniyle 7 Mart günü gözaltına alınan 
Cizre Belediye Baíkan Yardımcısı Abdülkadir ñnedi, 9 Mart 
günü tutuklandı. 
Diyarbakır’ın Sur ilçesi Belediye Baíkanı (DTP) Abdullah 
Demirbaí hakkında, “Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 21 Kasım 
2004 tarihinde öldürülen Uður Kaymaz için heykel yaptırarak 
belediyeyi 2.292 YTL zarara uðrattıðı” iddiasıyla açılan dava, 
24 Mayıs günü sonuçlandı. Mahkeme, Demirbaí hakkında 
beraat kararı verdi. ñddianamede, Demirbaí’ın “görevini 
kötüye kullandıðı” iddiasıyla TCY’nin 257/1 maddesi uyarınca 
cezalandırılması isteniyordu. 
Diyarbakır Büyükíehir Belediye Baíkanı Osman Baydemir ve 
üç belediye yöneticisi hakkında, “bir HPG militanının cenazesi 
için ambulans tahsis ettiði” gerekçesiyle Mayıs ayında açılan 
dava, 27 Eylül günü sonuçlandı. Diyarbakır 1. Sulh Ceza 
Mahkemesi, Baydemir, Belediye Saðlık ve Sosyal Hizmetler 
Daire Baíkanvekili Zülfü Atlı, Personel ve Eðitim Daire 
Baíkanvekili Mübeccel Günaçtı ve Mezarlıklar ìube Müdürü 
Cüneyt Gültekin hakkında, “suç unsuru oluímadıðı” 
gerekçesiyle beraat kararı verdi. 
Batman Belediye Baíkanı Hüseyin Kalkan hakkında “Hamas 
liderleriyle görüíen hükümetin, PKK’yla da görüímesini 
istediði” gerekçesiyle dava açıldı. ñddianamede, Kalkan’ın 
“yasadıíı örgüte yardım ve yasadıíı örgüt propagandası” 
yaptıðı iddiasıyla cezalandırılması istendi. 
ìırnak’ın Silopi ilçesi Belediye Baíkanı Muhsin Konur ve 
Belediye Meclis üyesi Nuri Tokay hakkında, “belediyeye ait 
ambulansın bir HPG militanının cenazesinin taíınması için 
tahsis edilmesi” nedeniyle açılan dava, 18 Temmuz günü 
Silopi Sulh Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk duruímada 
sonuçlandı. Muhsin Konur ve Nuri Tokay’a “yasadıíı örgüte 
yardım” gerekçesiyle birer ay hapis cezası verildi. Hapis 
cezası daha sonra 300 YTL para cezasına çevrildi. 
Diðer Olay ve Davalar 
Ortaköy Olayı: 27 Ekim günü ìırnak’ın Uludere ilçesine baðlı 
Ortaköy (Aroí) köyünde üç JñTEM elemanının köylüler 
tarafından alıkonulduðu bildirildi. Bu kiíilerden birinin 
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Astsubay B. Bora Yazban olduðu daha sonra öðrenildi. 
Köylüler, bu kiíilerin arabasında bulunan silah ve 
mühimmatın yanısıra bazı belgelere de el koydular. 
Azadiya Welat gazetesinin internet sitesinde yayınlanan 
haberde, köylülerin köy çevresinde bir süredir gördükleri ve 
kuíkulandıkları 73 SH 839 plakalı (Yeni ìafak gazetesinde 1 
Kasım günü yayınlanan haberde, plakanın sahte olduðunun 
anlaíıldıðı belirtildi.) beyaz bir aracı durdurdukları ve 
sorguladıkları anlatıldı. Köye gelen askerler tarafından 
Ortaköy Jandarma Karakolu’na götürülen bu kiíiler, daha 
sonra serbest bırakıldı. Habere göre köylülerden Hamza Berk, 
olayı íöyle anlattı: 
“3-4 kez gidip geldiler köyün içerisinde. Araçta üç kiíi vardı. 
Köyden ayrıldıktan hemen sonra peílerine düítük. Köyün 
çıkıíında yakalayıp, köye getirdik. Herkes baílarına üíüítü. 
Onlarla aramızda tartıíma ve gerginlik yaíandı. Soyadını 
bilmediðim Ortaköy Jandarma Karakol Komutanı Selçuk, 
onları elimizden kurtarıp, karakola götürdü. Araçta üç adet 
kalaínikof, belgeler, el bombaları, mühimmatlar, íarjör vardı. 
Bunlar, ìırnak bölgesinden gelmiíler. Bu kiíiler 
yakalanmasaydı, ìemdinli benzeri bir olay 
gerçekleítireceklerdi. Bunların yargılanmasını ve nereden 
geldiklerinin kamuoyuna açıklanmasını istiyoruz.” 
ìırnak Valisi Selahattin Aparı ise olayın “köyde kaçakçılıkla 
ilgili istihbarat yapan jandarma görevlilerini korucuların 
tanımamasından kaynaklandıðını” söyledi. Bu olayın 
ardından 28 Ekim günü köyü abluka altına alan askerler, el 
konulduðu iddia edilen belgelerin verilmesini istediler. 
Özgür Gündem gazetesinin haberine göre, köylülerin 
“kendilerinde belge bulunmadıðını” söylemesi üzerine 
Güzeldere Jandarma Tabur Komutanı, “muhtar ile köyün ileri 
gelenlerini gözaltına alacaðını” açıkladı. Askerlerin muhtar ve 
iki kiíiyi gözaltına almaya kalkıíması üzerine taílı-sopalı 
kavga çıktı. Üç kiíiyi bırakan askerler köyden ayrıldı. Ortaköy 
köyünün ve çevre köylerin telefon hatlarının kesildiði 
öðrenildi. 
29 Ekim günü DTP ìırnak ñl Örgütü yöneticileri Aziz Bilgi, Halil 
ñrmez ve Uludere ñlçe Baíkanı Abdülkerim Altürk, köye 
giderek köylülerle görüítü. Çevre köylerin muhtarlarının da 
katıldıðı görüímelerde köylüler, askerlerin kendilerine köyün 
boíaltılması için baskı yaptıðını söylediler. 
DTP heyetinin ayrılmasından sonra askerler köye ikinci kez 
baskın düzenledi. Baskına, köylülerin alıkoyduðu üç JñTEM 
elemanın da katıldıðı bildirildi. Bu baskında da gözaltına 
alınan olmadı. Ancak JñTEM elemanlarının gösterdiði 10 
kiíinin “ifade vermek için karakola gelmesi” istendi. 
JñTEM elemanlarının kaybolan belgelerine iliíkin bir haber 31 
Ekim günü Fırat Haber Ajansı (ANF) tarafından yayınlandı. 
Belgelerde, Aðrı, Muí, Hakkari ve ìırnak bölgelerinde 
genellikle sınırda yaíayan köylülere iliíkin bilgiler, takip 

edilen araçların plakaları ile HPG militanlarına iliíkin bilgiler 
bulunduðu öðrenildi. Belgelerde, yasadıíı örgütlerin yanısıra 
sivil toplum örgütlerinin adının da geçtiði bildirildi. 
Bu arada Özgür Gündem gazetesinde 31 Ekim günü 
yayınlanan haberde ise Hakkari’nin Çukurca ilçesinden 
ìırnak Gülyazı 4. Taktik Alayı Komutanlıðı’na atanan Albay 
Bedrettin Kurt’un Ortaköy köylülerini, evlerini boíaltmakla 
tehdit ettiði iddia edildi. Haberde, Kurt’un “Çukurca’da 26 
sınır köyü boíalttım. Sıra ìırnak’ta, buraları boíaltacaksınız” 
dediði öne sürüldü. Habere göre, köylülerden Ali Berk, 
“Kurt’un bundan birkaç hafta önce köye gelerek Kürtçe 
konuímayı yasakladıðını, Kürtçe konuían herkesin gözaltına 
alınacaðını belirttiðini” söyledi. Haberde adı geçen 
köylülerden Fırat Berk ve Ali Berk’in akrabaları 2003 yılında 
iíkenceye maruz kalmıí, bunun ardından geliíen olaylar 
nedeniyle köylüler topluca Kuzey Irak’a göç etmek için köyden 
ayrılmıí ancak yetkililerin giriíimleri üzerine bundan 
vazgeçmiílerdi. 
8 Ocak günü Bingöl’ün Yolçatı köyündeki jandarma 
karakolunda beslenen köpeklerin saldırısına uðrayan üç kiíi 
yaralandı. Yaralılardan Berfin Oruç’un (9) durumunun aðır 
olduðu, Ayten Aðır (40) ve Songül Çeçen’in (33) ise ayakta 
tedavi edildiði bildirildi. Berfin Oruç’un babası Adil Oruç, 
“Defalarca karakolu uyarmamıza raðmen köpeklerine sahip 
çıkmıyorlar. Çevredeki vatandaílar yetiímemií olsaydı, 
çocuðum köpekler tarafından parçalanacaktı. Çocuklarımız 
korkudan okula gidemiyor” dedi. 
13 Ocak günü Hakkari’nin Otluca köyünde Emrullah Kutluk 
(14) ve akrabası Recep Kutluk’un (12) askerlere ait köpekler 
tarafından yaralandıðı bildirildi. 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Siirt’e baðlı Güneíli (ìemse) köyü 
yakınlarında düzenlediði operasyon sırasında köye havan 
toplarıyla ateí açıldıðı bildirildi. Köylüler, olay nedeniyle ñHD 
Siirt ìubesi’ne baívurdu. ñHD ìubesi’ne giden köylülerden 
Ramazan Yakut, 11 Kasım günü saat 03.30 sıralarında 
Tolumtaí Jandarma Karakolu’ndan köylerine dört roket ya da 
havan topu mermisi atıldıðını belirterek, “Bir mermi ñsmail 
Toy adlı köylünün evinde patladı. ñkinci mermi, Hacı Yusuf’un 
evinin yakınında patladı. Diðerleri de köyün muhtelif yerlerine 
atıldı. ìans eseri ölen olmadı ancak, evlerde zarar meydana 
geldi” dedi. ñHD Siirt ìube Baíkanı Vetha Aydın, konuyu 
valiliðe bildirdiklerini kaydetti. 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonlarını durdurması 
istemiyle 2004 yılında Siirt’in Eruh ilçesine giden 35 kiíi 
hakkında açılan dava, 23 Kasım günü sonuçlandı. Diyarbakır 
4. Aðır Ceza Mahkemesi, kendilerine “Canlı Kalkan” adını 
veren gruptan Murat Aydın, Pakize Ukíul, Selma Aygün, 
Gülistan Basutçu, Pınar Demirci, Volkan Iíıl, Saadet Aksoy, 
Saniye Turhan, Metin Beydoðan, Cemil Dündar, Muzaffer 
Akal, Hanım Adıgüzel, Serpil Alkaya, ñrfan Güler, Mücahit 
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Boða, Mehmet Salih Özer, Onur Buðra Kolcu ve Baíar 
Necdet’i “izinsiz gösteri düzenledikleri” gerekçesiyle ikiíer yıl 

altıíar ay hapis cezasına mahkum etti. 17 kiíi hakkındaki 
dosya ise ifadelerinin alınmaması nedeniyle ayrıldı. 

2 - ZORUNLU GÖÇ 
ñçiíleri Bakanlıðı, 1986-2006 yılları arasında zorunlu göçe 
tabi tutulan nüfusun 356 bin olduðunu açıkladı. BM’ye verilen 
taahhüt üzerine Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri 
Enstitüsü’ne yaptırılan ve Haziran ayında bitirilen 
araítırmaya göre ise Tunceli, Bingöl, Elazıð, Muí, Aðrı, 
Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Van, Mardin, ìırnak, 
Hakkâri ve Siirt’te 1986 yılından itibaren zorunlu göçe tabi 
tutulan nüfusun 800 bin ila 1 milyon arasında olduðu 
açıklandı. 
ñçiíleri Bakanı Abdülkadir Aksu, BM Kalkınma Programı 
(UNDP) ve ñçiíleri Bakanlıðı iíbirliðiyle baílatılan “Türkiye’de 
Yerinden Olmuí Kiíiler Programının Geliítirilmesine Destek 
Projesi” nin 24 ìubat günü yapılan tanıtım toplantısında 
projenin göç edenlerin, güç yaíam koíullarını iyileítirmek ve 
íehir hayatına uyumlarını saðlayabilmek amacıyla 
baílatıldıðını söyledi. Aksu, köye dönüílerle ilgili olarak 
íunları söyledi: 
“14 ilimizde uygulanan bu proje kapsamında, güvenlik 
nedeniyle köylerinden göç etmek zorunda kalan 358 bin 335 
vatandaíımızdan 137 bin 636’sının eskiden yaíadıðı 
köylerine geri dönüíleri saðlanmıítır. Bu amaçla; bugüne 
kadar, gerek genel bütçeden gerekse il özel idareleri bütçeleri 
ile sosyal yardımlaíma ve dayanıíma vakıflarından toplam 
52 milyon 684 bin 513 YTL harcama yapılmıítır.” 

Baíbakanlık tarafından Diyarbakır’da yapılan bir 
araítırmanın sonuçları Temmuz ayında açıklandı. Dicle 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öðretim üyesi Yar. Doç. Dr. 
Rüstem Erkan’la Psikoloji Bölümü öðretim üyesi Yüksel 
Erdoðdu’nun, Baíbakanlık Aile ve Sosyal Araítırmalar Genel 
Müdürlüðü’nün desteðiyle yaptıðı “Göç ve Çocuk Suçluluðu” 
konulu araítırmada Diyarbakır merkezinde suç iílemií 12-16 
yaí aralıðındaki çocuklar incelendi. 

Araítırmada íu tespitlere yer verildi: 

“Güneydoðu Anadolu Bölgesi’nde, göç hareketleri genellikle 
Çukurova ve Türkiye’nin batısına yönelirken, zorunlu göçle 
birlikte göç hareketlerinin yönü deðiímií, zorunlu göçe maruz 
kalanlar çoðunlukla kendilerine en yakın kente 
yerleímiílerdir. Zorunlu göçle kente yerleíenlerde geriye 
dönme beklentisi sürekli var olduðu için kenti benimseme 
eðilimleri gönüllü göç edenlere göre daha az olmaktadır. 
Suç iíleyen çocukların yüzde 90’ının ailelerinin son 10 yılda 
Diyarbakır’a göç etmií oldukları görülürken, suç iílemeyen 
çocukların ailelerinin yüzde 84’ü göç etmeyen grubu 
oluíturmaktadır. Diyarbakır gibi kentlere zorunlu göçle 

yerleíen aileler, büyük oranda ií piyasası dıíında kalmıí ve 
kırsal kesimdeki ekonomik durumlarına göre daha da 
yoksullaímıílardır. Kente göçle birlikte ailenin çocuklar 
üzerindeki denetimi azalmaktadır. 
Göç eden ailelerdeki ortalama çocuk sayısının yüksek olması 
nedeniyle aileler çocuklarının sokakta çalıímasını teívik eder 
duruma gelmiítir. Çocuk suçluluðunda özellikle aile içi 
iliíkilerin rolü hemen hemen bütün çalıímalarda ortaya 
çıkmaktadır. 
Kapkaç, gasp ve hırsızlık gibi suçlardaki büyük artıíın 
kökeninde göç ve buna baðlı olarak ortaya çıkan ‘sokakta 
çalıían çocuklar’ ya da ‘sokak çocukluðu’ sorunu 
yatmaktadır. Büyük kentlerde örgütlü hale gelen suçlardaki 
artıí büyük ölçüde bu bölgeden göç etmií çocuklardan 
beslenmektedir. 
Çocukların saldırgan davranıílar göstermesinde, gerekse 
suça yönelmesinde en temel neden son yıllarda ailelerin 
kırsal kesimden kente göç etmií olmasıdır. GAP bölgesinde 
zorunlu göç olgusuyla da karíılaíılırken, bunun nedeni 
bölgenin 20 yıldan beri yaíamakta olduðu terör ortamı ve 
GAP projesi çerçevesinde yapılan barajlar ve buna baðlı 
olarak meydana gelen zorunlu yer deðiítirmelerdir. 
Suç iíleyen çocukların yüzde 60’ı ilköðretimi 
tamamlayamamıítır. Çocukların yüzde 26’sıysa herhangi bir 
eðitim kurumuna devam etmemiítir ve dolayısıyla okuryazar 
deðildir. 
ñlköðretimin zorunlu olmasına raðmen çocukların eðitimlerine 
devam etmemeleri, kırsal kesimde çocuk emeðinden önemli 
ölçüde yararlanan ailelerin kentte de çocukların çalıímasını 
beklemelerinden kaynaklanmaktadır. Bu durum sokakta 
çalıían ya da sokak çocukluðu sorununun da kaynaðını 
oluíturmaktadır.” 
Diyarbakır Yerel Gündem 21 tarafından yıl içinde 1120 hane 
üzerinde yapılan bir baíka araítırma, Diyarbakır’a göç eden 
ve çoðunluðu mevsimlik iíçi olarak çalıían ailelerin yüzde 
69’unun yardıma muhtaç durumda olduðunu ortaya çıkardı. 
Yerel Gündem 21 Genel Sekreter Yardımcısı Fethi Süvari 
araítırmayla olarak íunları söyledi: 
“Ailelerin yüzde 59’u gecekondu, diðerleri ise apartman tipine 
yakın evlerde yaíıyor. Gecekonduların yüzde 90’ı iki odalı. 
Ailelerin çoðunluðu yoðun nüfusa sahip. Dolayısıyla 8-10 kiíi 
bu iki odada yaíıyor. Isınmada elektrik ön planda. ñki odalı 
evde oturanların yüzde 50.7’si 5 ile 8 arası nüfusa sahip. 9 
ile 13 kiíi arasındaki nüfusa sahip olanların oranı ise yüzde 
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28. Yani ailelerin yüzde 80’e yakını 5 ile 13 kiíiden oluíuyor. 
Ailelerin büyük bölümünü 1990’lı yıllarda kente göç edenler 
oluíturuyor ve yüzde 60’nın düzenli bir iíi yok. Yerleíme 
zamanına bakıldıðında; 1990-1999 yılları arasında gelen 
ailelerin oranı yüzde 72.1, bu yıllardan sonra gelenlerin 
oranının ise yüzde 6.7. Bölgedeki çatıímalardan dolayı 
gelenlerin oranının yüzde 67- 68. Ailelerin yüzde 32’sinin 
temel gıdalarını yeterli alamadıðı, yüzde 69’unun yardıma 
muhtaç olduðu belirlendi. Yüzde 60’ın mevsimlik geçici iíçi 
olarak çalıíıyor, bunlar da ya iníaatlarda çalıíıyor ya da 
fındık veya pamuk toplamaya gidiyor. Araítırmaya 
katılanların yüzde 73’ünün yeíil kartlı olduðu, yüzde 19’nun 
ise okuma yaíındaki çocuðunun okula gitmediði tespit 
edildi.” 
SES Diyarbakır ìubesi’nin “Diyarbakır Saðlık Raporu” da 
Mayıs ayında kamuoyuna açıklandı. Raporda, bölgede 
yaíanan kadın intiharlarını göç nedeniyle ortaya çıkan sosyal 
kopukluk, ekonomik bunalım ve yalnızlık psikolojisinin 
tetiklediði belirtildi. Son 6 ayda 60 intihar vakasının 
görüldüðüne dikkat çekilen raporda, son 25 yıl içinde yüzde 
yüz oranında artan intiharların, aðırlıklı olarak bölge illerinde 
meydana geldiði, intihar edenlerin büyük çoðunluðunun ise 
35 yaí altı kadınlardan oluítuðu ifade edildi. 
Van Göç-Der Baíkanı Gıyasettin Gültepe, Aðustos ayında 
yaptıðı bir açıklamada 2005 yılından bu yana bölgede artan 
operasyon ve çatıímaların, köye geri dönüíleri olumsuz 
yönde etkilediðini bildirdi. 2002 ile 2005 yılları arasında köye 
dönüí için baívuru yapanların sayısının 11 bin 700 olduðunu 
ifade eden Gültepe, íunları söyledi: 
“Ortamın iyi olduðu yıllarda bize, Valiliðe ve ñHD’ye ciddi 
boyutlarda baívurular oluyordu. Ancak 2006 yılı içinde 
baívurular ciddi olarak durdu. Kesin bir rakam vermem 
mümkün deðil, çünkü gelen baívuruları Valiliðe havale ettik. 
Ama bunlar 15’i 20’yi geçmez. Son günlerde artık hiç kimse 
geri dönüíten söz etmiyor.” 
AñHM, köy boíaltmalarla ilgili olarak yapılan bir baívuruyu, 
13 Temmuz günü karara baðladı. Mahkeme, Abdullah Doðan 
ve 15 kiíinin yaptıkları baívuru ile ilgili olarak Türk 
hükümetinin íikayetçilere mahkeme masrafları içinde olmak 
üzere toplam 289 bin Euro ödemesini kararlaítırdı. 
Tunceli’nin Boydaí köyünden yapılan baívurularda íikayet 
sahipleri, askerlerce köylerinden zorla çıkarıldıkları, mal ve 
mülklerinin tahrip edildiðini belirtilerek, maddi ve manevi 
zarara uðradıklarını iddia etmiílerdi. 
Olaylar ve Baskılar 
Batman Valiliði’nin Batman’ın Kuyubaíı köyü Evvelce 
mezrasını “köyün arazisinin hazineye ait olduðu” gerekçesiyle 
boíaltmak istediði iddia edildi. Köylülerin 1994 yılında 
“güvenlik” gerekçesiyle boíaltılan mezraya 2002 yılında 
kendi olanakları ile geri döndükleri öðrenildi. 

9 Haziran günü Özgür Politika gazetesinin internet sitesinde 
yayınlanan bir haberde, 2004 yılında köyü terketmeyi 
reddetmeleri üzerine köylülerin evlerinin dozer ve kepçelerle 
yıkıldıðı, trafonun sökülerek köyün elektriksiz bırakıldıðı 
belirtildi. Köylülerden Gülizar Kaya (60) yaíadıklarını íöyle 
anlattı: 
“2002 baharında 14 hane olarak köyümüze döndüðümüzde 
köyümüzün hali periíandı. Kendi imkanlarımızla yıkılmıí ve 
çürümüí evlerimizi onardık, ama bizim imkanlarımız neye 
yetebilir ki? Bir dönüm arazi ektik, ama yol olmadıðı için ne 
traktör gelebiliyor, ne de biçer. Tüm ekinleri biz kendi 
alınterimizle ekiyoruz, ama artık bizde de takat kalmadı. Köye 
geri dönmemizin ardından devlet yetkilileri defalarca gelip 
köyden çıkmamızı istediler. Biz gelip birkaç parçamızı 
yerleítirdikten sonra, gelip sordular ‘Niye geldiniz? Köyünüzü 
baíınıza yıkacaðız’, fakat biz tüm çabalarına raðmen 
çıkmadık. Bundan dolayı bizi elektriksiz, susuz, okulsuz ve 
yolsuz bıraktılar.” 
Köy sakinlerinden Ahmet Turan da, hazine malı olduðu iddia 
edilen arazi için 24 yıldır vergi ödediklerini söyledi. 
Ardahan’ın Göle ilçesine baðlı Çoban köyü yaylasına askerler 
ve MHP’liler tarafından 20 Haziran günü düzenlenen 
baskında çok sayıda kiíinin dövüldüðü iddia edildi. Özgür 
Gündem gazetesinde yayınlanan haberde, baskının 
“Boðatepe köyündeki MHP yanlılarının ve MHP Kars eski 
Milletvekili Aydar Aslan’ın isteði üzerine kaymakamın bilgisi 
dahilinde” düzenlendiði anlatıldı. 
Çoban köyünden Turgut Ateí yaptıðı açıklamada, “daha önce 
de bu tür baskılarla karíılaítıklarını, MHP’liler ve askerlerin 
ortak hareket ederek, köyü boíaltmaları için baskı 
kurduklarını” söyledi. Baskına 200’ün üzerinde asker ile çok 
sayıda MHP’li Boðatepe köylüsünün de katıldıðını anlatan 
Ateí, “askerlerin köylülere aðır hakaretlerde bulunduðunu, 
birçok kiíiyi dövdüðünü”, daha sonra da yaylada bulunan 
herkesin Kars Alay Komutanlıðı’na götürdüðünü bildirdi. 
Köylülerin çoðunun 21 Haziran günü sabah saatlerinde 
serbest bırakıldıðı anlatan Ateí, 15 kiíinin ise gözaltında 
tutulduðunu söyledi. Gözaltına alınanlar, 21 Haziran günü 
serbest bırakıldı. 
Aðustos ayında Siirt’in Eruh ilçesine baðlı Narlıdere köyünde 
zarar tespit komisyonunun çalıímaları ile ilgili incelemelerde 
bulunan Ege Göç-Der yetkililerinin askerler tarafından 
engellendiði iddia edildi. Ege Göç-Der Koordinatörü Avukat A. 
Hadi Çetin, yaíananları íöyle anlattı: 
“Köye gittiðimizde 14 kilometre kala artık yol yoktu. Burada 
bulanan askeri birlik keíif yapamayacaðımızı söyledi. Bir 
yüzbaíı aracımızın önünde durarak keíif yapamayacaðımızı 
söyledi. Bırakmamaları üzerine biz de özgün bir tavır 
sergileyerek köye gittik. Tabi bu esnada askerler güvenliðimizi 
saðlayamayacaklarını belirtti. Komisyonda bulunan vali 
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yardımcısı, barodan bir avukat, baívurucu köylüler ve ben 
köye gittik. Köye ulaítıðımızda bir harabe ile karíılaítık. 
Köyde elektrik, yol ve su yoktu. Köylülerin geri dönüí 
yaptıktan sonra susuz yaíamaları mümkün deðil. Koruculuk 
varken köylüler dönemeyeceklerini biliyor. Zaten korucular 
tarafından ciddi bir hak ihlali yapılmıí durumda. Bu köy ve 
civar köylerdeki korucular, boíaltılan köylerin arazisini 
kullanıyor. Haksız gelir saðlıyorlar. Bununla ilgili köylülerin de 
suç duyurusunda bulunarak tazminat davası açması 
gerektiðini belirttim. Ayrıca askerin yaklaíımı söz konusu. 
Köylülerin dönmesinin koíullarının oluíturulmasının yanında 
psikolojik olarak da hazırlanmaları gerekir. (…) Sayılan ev 
sayısı kadar baívuruyu kabul edeceklerini söylediler. 200 
haneye yakın evden ancak 3 ev vardı görünürde. Sadece bu 
üç ev üzerinden baívuruyu kabul edeceklerini söylediler” 

15 Eylül günü ìırnak’ın Uludere ilçesine baðlı Ortasu 
köyündeki (Rabuge) Jandarma Karakolu Komutanlıðı’na baðlı 
askerlerin, meydanda topladıkları köylülere hakaret etmesi 
üzerine çıkan olaylardan sonra köylülerin evlerini boíaltarak 
Kuzey Irak’a göç ettiði, 110 korucunun da silah bıraktıðı 
bildirildi. Edinilen bilgiye göre olaylar íöyle geliíti: 
15 Eylül günü Ortasu’ya gelen jandarmalar, köy meydanında 
topladıkları köylülere hakaret ettiler. Askerlerin köylüleri silah 
dipçikleriyle darp ettiði olayda üç kiíi yaralandı. Bunun 
üzerine asker baskısını protesto etmek isteyen köylüler, 
meydanda toplanarak karakola doðru yürüyüí yaptı. Karakol 
önünde oturma eylemi yapmak isteyen köylülere, askerlerin 
havaya ateí açarak karíılık vermesi üzerine köylüler karakolu 
taíladılar ve beí askeri araca zarar verdiler. 16 Eylül günü de 
olaylar, askerlerin köye baskın yapmasıyla devam etti. 
Baskılar üzerine köylüler, eíyalarını at ve katırlara 
yükleyerek, Kuzey Irak’a geçmek için yola koyuldu. Köy 
korucusu 110 kiíi ise, Uludere Jandarma Tabur 
Komutanlıðı’na giderek silahlarını bıraktı. 

Ege Göç-Der’e bin 900 kiíinin baívurduðunu belirten Çetin, 
yasa gereði maddi zararların karíılanması için baívuru 
yaptıklarını ancak manevi zararların da karíılanması 
gerektiðini söyledi. 
 

Güneydoðu kapısı… - Ali Bayramoðlu (Yeni ìafak/24 Aðustos 2006) 

Güneydoðu’dan artık pek sözetmiyoruz. Pek deðil, hiç sözetmiyoruz. Bu bölge sadece “terör hadiseleri”, ölümler ve “asayií tedbirleri”yle 
gündeme geliyor. 

Oysa yaíanan “20 yıllık çatıímanın kalıntıları”, toplumsal dokudan ekonomik yapıya “her íeyi militarize eden siyasi ve askeri tedbirler”in 
sonuçları bölge insanını kasıp kavuruyor, terör ve terör örgütüne kaynak oluíturmaya devam ediyor. 

Bu toplumsal ve ekonomik çöküntü, bugün, “kırsal alanlarda ve kırsal kökenliler” arasında alabildiðine yaíanıyor. Yaíanan “sorun” ve 
“soruna yönelik resmi tepkiler” ülkenin “görülmeyen ya da görülmek istemeyen yüzünü”, hatta “yarının sorunlarını” tüm çıplaklıðıyla 
sergiliyor. 

Biraz geriye dönelim: 

1990’ların ilk yıllarında baílayan köy boíaltma ve göç ettirilme 1999 yılına kadar devam etmiíti. Bunun sonucunda 3700 yerleíim alanında 
3 milyondan fazla insan yaíadıkları yerleri kendi iradeleri dıíında terk etmek zorunda kalmıítı. Bu süre içinde sadece yerleíim yerleri 
boíatılıp, mülkler ve araziler tahrip edilmemií; aynı zamanda yaylalara çıkmak, meraları kullanmak da yasaklanmıítı. Sonuçta; hayvancılık 
ve tarımla geçinen birçok insan bu nedenle açlık sınırında yaíamaya baílamıítı. 

Kırsal alandan göç ettirilen insanlar yerleíebilecekleri herhangi bir yer gösterilmediði için bölge ve bölge dıíındaki kent merkezlerine 
gitmiíler; ií, saðlık, eðitim gibi temel hizmetlerden iyice yoksun kalmıílar; aileleri parçalanmıítı. 

Mevcut sistem bugün ne bu sorulara çözüm arıyor ne de Türkiye 10 yıllık bu “garip politikaları” sorgulayabiliyor. 

Çözüm önlemleri sınırlı ve bürokratik… 

Konuyu ele alan araítırmalar, örneðin TESEV’in yaptıðı kapsamlı araítırma hakaret ve suçlamalarla karíı karíıya… 

Nitekim 1998’de hazırlanan bölgeye iliíkin kurulmuí bir araítırma komisyonunun, TBMM Araítırma Komisyonu’nun raporunda yer alan íu 
sözler her zamanki gibi havada kalmıí görünüyor: 

“Hangi köylere geri dönüleceðine güvenlik güçleri deðil, o köyün nüfusuna dahil olan yurttaílar karar vermelidir. Güvenlik güçlerinin görevi, 
geri dönülen köyde güvenliði saðlamak; diðer kamu kesimlerinin görevi ise geri dönülen köyde insani yaíam ortamının doðmasına gerekli 
desteði vermektir…” 

Sorun çözmeyi “sorunlu alanı, bölgeyi ya da konuyu insandan, nüfustan, talepten arındırma” olarak anlayan, “sorunun üzerine gitme yerine 
sorunluların üzerine giden”, bu çerçevede kendi vatandaílarına yönelik onlarca zorunlu göç ya da tehcir politikası uygulayan, Ege’de Kürt 
köyleri üreten “Osmanlı-Türk geleneði” için bu sözler anlamsızdır, daha da öte cezalandırılasıdır… 

Peki bugün hangi noktadayız? 

Güneydoðu’ya giden, köyleri, kasabaları gezen ya da bölgeyle ilgili verileri inceleyen her kiíi bilir ki, Güneydoðu köylülerinin “en önemli 
arzusu” köylerine dönmek, mera ve yayla yasaðının kaldırılması, yani hayvancılık yapmaktır… 

Mera ve yayla yasaðı önemli ölçüde sürse de, bu talepler bir ölçüde dikkate alındı, valilikler bazı yerleíim yerlerine geri dönüí izni verdi. 
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Ne var ki, bu izin üzerine hareket geçen insanlar güvenlik güçleri tarafından engelleniyor. Dönmek isteyenler “köylerini terör nedeniyle 
terkettiklerini, maddi ve manevi tazminat istemeyeceklerini beyan eden” belgeler imzalamaya zorlanıyorlar. 

Konu ne kamuoyuna yansımakta ne de karíısında muhatap bulabilmektedir. 

Siyasi akıl bunlar için önemli, bunlar için gerekli… 

 
Terör ve Terörle Mücadeleden Doðan Zararların 
Karíılanması Hakkında Yasa 
5442 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doðan Zararların 
Karíılanması Hakkındaki Yasa’da Deðiíiklik Yapan Yasa, 3 
Ocak günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüðe girdi. 
Yeni düzenleme ile “terör ve terörle mücadeleden zarar gören 
vatandaíların zararlarının barıí yoluyla karíılanması için” 
yapılacak baívuruların süresi bir yıl uzatıldı. 

Yeni yasadaki düzenlemelerden bazıları íöyle: 

Oluíturulan komisyon, zarar görenlerce yapılacak her 
baívuruyla ilgili çalıímasını, baívuru tarihinden itibaren 6 ay 
içinde tamamlamak zorunda olacak, ancak zorunlu hallerde 
bu süre, vali tarafından 3 ay daha uzatılabilecek. 

Tespit komisyonu baíkan ve üyelerine de ayda altıdan fazla 
olmamak üzere her toplantı için yaklaíık 20 YTL toplantı 
ücreti de ödenecek. 

Tespit edilen zarar, üç ay içerisinde ödenekten karíılanacak. 

ñçiíleri Bakanlıðı, 50 bin YTL’nin üzerindeki nakdi veya ayni 
ödemelerin, bakan onayı ile yapılmasını isteyebilecek.  

(Daha önce tazminat için 20 bin YTL’nin üstü ödemeler, 
ñçiíleri Bakanlıðı’nın onayına baðlıydı.) 

Yasanın yürürlüðe girdiði tarihten itibaren 1 yıl içinde 
baívurulması halinde, 19 Temmuz 1987 ile bu kanunun 
yürürlüðe girdiði tarih arasında iílenen 3713 sayılı TMY 
kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele 
kapsamındaki faaliyetler nedeniyle zarar gören kiíilerin 
maddi zararları hakkında da yeni yasa uygulanacak. 

19 Temmuz 1987 yılından bu kanunun yürürlüðe girdiði tarihe 
kadar, görevleri baíındayken veya terörle mücadele sırasında 
zarar gören kamu görevlilerinden veya mirasçılarından, 
tazminat alan, ancak aldıkları tazminatın hesaplanma kriteri 
bu kanundan farklı olanlardan, bu kanunun yayımı tarihinden 
itibaren 1 yıl içinde baívuranlara, yapılacak hesaplamada 
aldıkları tazminat ile bu kanuna göre almaları gereken 
tazminat arasında fark bulunması halinde, eksik olan tutar 
yasal faiziyle ödenecek. Ödenen tazminat tutarı fazlaysa, iade 
talep edilmeyecek. 

Daha önceki yasada olduðu gibi bu yasa da, zarar görenlere 
manevi tazminat ödenmesine, zarar tespitinde standartlara 
göre karar verilmesine ve zarar tespit komisyonlarda sivil 
toplum temsilcilerinin katılımına iliíkin herhangi bir 
düzenleme getirmedi. 

“Terör ve terörle mücadeleden doðan zararların 
karíılanması” için Eylül ayı itibariyle toplam 223 bin 294 
baívuru yapıldıðı, sonuçlandırılan 42 bin 487 baívurudan 20 
bin 886’sı hakkında olumlu karar verildiði bildirildi. Olumlu 
sonuçlanan baívurulardan 2 bin 751’inin ölüm, 929’unun 
yaralanma, 451’inin sakatlanma ilgili zararlarla ilgili olduðu 
açıklandı. 6 bin 269 baívuru hakkında ise daha önce 
zararlarının karíılandıðı, Aðustos sonuna kadar toplam 79 
milyon 106 bin 961 YTL tazminat ödemesi yapıldıðı bildirildi. 
Diyarbakır Vali Yardımcısı ve Zarar Tespit Komisyonu Baíkanı 
Erol Özer’in Diyarbakır Söz gazetesinde 19 Aralık günü 
yayınlanan açıklamasında baívurularla ilgili íu bilgilere yer 
verdi: 
“Diyarbakır’da oluíturulan 4 komisyona bu tarih itibariyle 43 
bin 160 baívuru yapıldı. Toplam kabul karar sayısı 7 bin 661 
iken; red karar sayısı da bin 80 oldu. Uzlaímazlık 
imzalayanların 167’ye ulaítıðı Diyarbakır’da, bakanlıktan 
83.073.041,46 YTL ödenek istendi. Bakanlık ise, Diyarbakır’a 
50.662.796,00 YTL ödenek yollarken, beklenilen ödenek 
miktarı 32.410.245,46 YTL.” 
7 Mayıs 2005 tarihinde Mardin’in Savur ilçesi Serenli köyü 
Beíevler mezrası yakınlarında buldukları bir bombayı 
kurcalayan çocuklardan Ahmet Akın’ın (10) ölümü, Necdet 
Oral’ın da aðır yaralanması üzerine yakınlarının 5233 sayılı 
“Terör ve Terörden Doðan Zararların Karíılanmasına ñliíkin 
Yasa” çerçevesinde tazminat istemi reddedildi. 
Avukat Erdal Kuzu, 9 Mayıs 2005 tarihinde suç duyurusunda 
bulunduklarını, 30 Mayıs 2005 tarihinde de tazminat için 
Mardin Valiliði’ne baívurduklarını bildirdi. Mardin Valiliði’nin 
10 Ekim 2005 tarihinde Akın ailesinin tazminat talebini “Söz 
konusu zararların yasa kapsamında girmediði ve çocuðun 
oyun oynarken öldüðü, oynamasaydı zarar görmezdi” 
gerekçesiyle reddettiðini belirten Avukat Erdal Kuzu, bu 
karara karíı ñçiíleri Bakanlıðı’na baívurduklarını ancak 
bakanlıðın itirazı deðerlendirilmesi için yeniden valiliðe 
gönderdiðini ve aynı gerekçelerle ikinci kez isteklerinin 
reddedildiðini söyledi. 
Diyarbakır Zarar Tespit Komisyonu, Diyarbakır’ın Dicle 
ilçesinde 1995 yılında köylerinin boíaltılması üzerine Dicle’ye 
yerleíen ve zararının karíılanması için baívuran Mustafa 
Yılmaz’ın devlete 2 bin YTL ödemesine karar verdi. 
1999 yılında “Köye Dönüí Projesi” kapsamında ev yapmak 
için devletten çimento, demir gibi malzemeleri alarak, köyde 
yeniden bir ev yaptıran Mustafa Yılmaz 16 Eylül 2004 
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tarihinde de Zarar Tespit Komisyonu’na baívurarak 
zararlarının karíılanmasını talep etti. Komisyon, zarar gören 
ev ve aðılının deðerinin devletten aldıðı demir ve çimentonun 
deðerinden az olduðuna karar vererek Mustafa Yılmaz’ın 
devlete borçlu olduðunu söyledi. 
Zarar Tespit Komisyonu’nun verdiði kararın hukuki olmadıðını 
belirten Yılmaz’ın avukatı Nimetullah Gündüz, “Yasa çıkınca 
insanlar umutlanmıítı. Ancak bir kez daha görüldü ki, devlet 
bir íey ödemediði gibi vatandaíı borçlu çıkartıyor. Komisyon, 
müvekkilimin ev ve ahırına 6 bin 800 YTL fiyat biçiyor. Ancak 
aynı komisyon 1999 yılında devlet tarafından yapılan demir 
ve çimento bedeline enflasyon rakamlarına göre faiz 
uyguluyor. Verilen çimento ve demire uygulanan faizle birlikte 
vatandaí devlete 2 bin YTL borçlu çıkartılıyor. Yasaya göre 
devletin daha önceden íahsa yaptıðı bir yardım varsa bu 
yardımın íimdi yapılacak yardıma mahsup edilmesi lazım” 
dedi 
Siirt Zarar Tespit Komisyonu’na baívurarak köylerinin 
yakılması nedeniyle yaklaíık 255 bin YTL’lik zarara uðradıðını 
belirten Hayrettin Oktayı adlı köylüye sadece 630 YTL’lik 
tazminat verilmesi kararlaítırıldı. 
Siirt’in Eruh ilçesine baðlı Çetinkul köyünde (Kêwar) 1993 
yılında koruculuk dayatmasını kabul etmeyince göç etmek 
zoruna kalan Hayrettin Oktayı, köyde bulunan tüm mal 
varlıðının yakılması nedeniyle Siirt Zarar Tespit Komisyonu’na 
baívurarak, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doðan 
Zararların Karíılanması Hakkında Kanun gereði uðradıðı 
zararın ödenmesini istedi. Oktayı, köyde 2 katlı 300 
metrekarelik bir ev ile ahır, samanlık ve kümeslerin 
bulunduðu yaklaíık 400 metrekarelik bir yapının içerisinde 
bulunan mallarla birlikte ateíe verildiðini belirtti. Köyün 
içinde ve dıíında 50 dönüm sulu, 100 dönüm ise susuz 
olmak üzere 150 dönüm tarlasını da ekip biçemediði için 
zarara uðradıðını, 13 yıldır kirada oturmak zorunda kaldıðını 
belirten Oktaylı, tüm zararların karíılanmasını istedi. Ancak 
Komisyon, sadece 630 YTL’lik tazminat ödenmesini 
kararlaítırdı. 
Mardin Zarar Tespit Komisyonu, 1992 yılında boíaltılan 
Ömerli ilçesine baðlı Duygulu köylülerinin yaptıkları 
baívuruları deðerlendirdikten sonra, 2 katlı, 3 odalı, 2 
ahırdan oluían evi, 48 dönüm baðı, 6 susuz arazisi, yıkılan 
üzüm aðaçları, 20 badem, 5 armut, 10 incir, 2 ayva aðacı, 10 
koyun, 20 keçi, 2 inek, 2 eíek, 1 öküz, 50 tavuðu telef olan 
köylüye 5 bin 273 YTL tazminat teklif etti. Komisyon, 2 katlı, 4 
odalı, 2 ahırdan oluían taí ev, 10 dönüm kiraz bahçesi, 60 
dönüm bað, 20 susuz arazi, yakılan üzüm aðaçları, 500 
badem, 300 kiraz, 50 incir, 50 armut, 3 zeytin aðacı için de 
bin 639 YTL tazminat önerdi. 
Çok sayıda baívuruya, “Beyanları askeri mercilerdeki 
bilgilere ve keíif raporlarına göre doðruyu yansıtmadıðı” 

gerekçesiyle “tazminat alamazsınız” yanıtını veren komisyon, 
toplam 47 köylü için de bin YTL ile 8 bin YTL arasında deðiíen 
tazminatlar teklif etti. Köylülerin avukatı Medeni Ayhan, 
AñHM’e baívuracaklarını bildirdi. 
Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Ziraat Odası Baíkanı ve aynı 
zamanda korucubaíı olan Mizbah Akdeniz’in, Mehmet ñlbey 
isimli köylünün Kulp ilçesine baðlı Alacaköy’ün ìorik 
(ìenyayla) mezrasında bulunan evine ve arazisine kendisini 
ortak göstererek, 5233 sayılı yasa çerçevesinde tazminat 
almak için baívurduðu ortaya çıktı. 

Zarar Tespit Komisyonu’na baívuran Mehmet ñlbey, 
Akdeniz’in arazisinin yüzde 12 ortaðı olduðunu ve köydeki iki 
katlı evinin de bir katının Akdeniz’in üzerine göründüðünü 
öðrendi. ñlbey, Kulp Cumhuriyet Savcılıðı’na suç duyurusunda 
bulundu. 

Akdeniz’in daha önce BM’nin tarımı destekleme fonu 
çerçevesinde baíka kiíilere ait arazileri kendisine ait gibi 
göstererek yüksek miktarda parayı zimmetine geçirdiði ve 
yine Akdeniz’in de aralarında bulunduðu çok sayıda 
korucubaíının, askerlerin de izniyle kestikleri aðaçları 
Diyarbakır’da sattıkları iddia edilmiíti. 

Zararlarının tazmini için baívuran DTP Kızılaðaç Belde 
Baíkanı ìirin Gürtürk, Muí Kızılaðaç Belde Karakolu’nda 
kendisine “DTP’den istifa etmesi ve DTP aleyhine çalıíması” 
koíuluyla tazminatının ödeneceðinin söylendiðini bildirdi. 

1993 yılında Bolu Tugay Komutanlıðı’na baðlı askerler 
tarafından “PKK’ye yardım” ettiði gerekçesiyle yakılan 
Hoíkan mezrasında bulunan ev ve arazisi için tazminat için 
25 Temmuz günü baívuru yapan Gürtürk íunları söyledi: 

“Valiliðe yaptıðım baívurudan sonra geçtiðimiz günlerde 
zararlarımızın tespiti için bir ekip geliyor. Ancak, karakol 
baíka yerleri göstererek, köyümüze gelmesine engel oluyor. 
Ben de bunun üzerine tekrar karakola gittim. Neden engel 
olduklarını sordum. Onlar da bana, ‘Senin zararlarını 
karíılarız, ancak sana üç íartımız var. DTP üyeliðinden istifa 
edeceksin. PKK aleyhine propaganda yapacaksın. Bir de köy 
içinde bunun geliímesi için toplantılar düzenleyeceksin’ 
dediler. Ben de kabul etmedim.” 

Evleri 1995 yılında dozerlerle tıkılan Van’ın Özalp ilçesi 
Kırkçalı (Hezarê) köylülerinin baívuruları, “evlerin enkazına 
rastlanmadıðı” gerekçesiyle reddedildi. Köylüler ise, evlerinin 
o zaman dozerlerle yıkılıp dümdüz edildiðini bu nedenle de 
enkazının kalmadıðını söyledi.  
18 haneli Kırkçalı köyü, “PKK’ye yardım” ettiði iddiasıyla 
1995 yılında boíaltılmıí, dönemin Van Valisi Mahmut 
Yılbaí’ın emriyle 11 ev dozerlerle yıkılmıítı. 
Bitlis Valiliði’nin, Terör ve Terörle Mücadeleden Doðan 
Zararların Karíılanması Hakkında Yasa çerçevesinde 
tazminat alan kiíilerden “hakkaniyet indirimi” adı altında 
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yüzde 20’lik bir kesinti yaptıðı bildirildi. Böyle bir 
uygulamanın ilk kez Bitlis’te yapıldıðı’nı belirten Avukat 
Hasan Aldanmaz, “Tazminata hak kazanan kiíilere 
imzalatılan bir belge ile kesinti yapılıyor. Sanki devlet ile 

vatandaí anlaímıí gibi. Ancak, bunun yasal bir dayanaðı da 
yoktur. Böyle bir kesinti olamaz. Ayrıca, tek katlı bir eve 4 
milyar tazminat veriyorlar. En ucuz yoldan tazminat olayını 
kapatmaya çalıíıyorlar.” 

 

Tunceli’de Zarar Tespit Çalıímalarına Dair - Hüseyin Aygün (BñA/17 Mart 2006) 

Terör ve Terörle Mücadeleden Doðan Zararların Karíılanması Hakkında Kanun kapsamında 994 dosyada karar çıktı. 3 Ekim 2005’e kadar 
Komisyon görece yüksek tazminatlar verdi. Tablo bu tarihten sonra deðiíti. Tunceli’deki keíifler baívuruculara bildirilmiyor. 

Temmuz 2004 tarihinde yürürlüðe giren 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doðan Zararların Karíılanması Hakkında Kanun uyarınca 
kurulan Zarar Tespit Komisyonlarının faaliyete baílamasının üzerinden 20 ay geçti. 

Yoðun tartıímalara ve bitmek bilmeyen eleítirilere yol açan ilgili yasanın pratik uygulaması hakkında bir ön-deðerlendirme yapmak 
kaçınılmaz hale gelmiítir. 

5233 sayılı yasa baíından beri manevi tazminat ödemeyi içermeyen hükümleri; valiye baðlı daire amirlerinin toplamından oluían çalıíma 
komisyonları ve daha baíka pek çok yönüyle eleítirilmiítir. Bu yasada 5442 sayılı yasa ile yapılan deðiíikliðin de yasaya yönelik eleítirileri 
gidermediði açıktır. 

Bu yazıda Tunceli ilinde kurulan komisyonun pratik çalıímalarını ve uygulamalarını ele almak ve sonuçlar üzerinden bazı deðerlendirmeler 
yapmak istiyoruz. 

* 9.3.2006 tarihi itibarıyla Tunceli’de komisyona yapılan baívuru sayısı 13.655’tir. 5442 sayılı yasa gereðince Komisyonlara baívuru 
süresinin 3 Ocak 2007 günü dolacaðı dikkate alındıðında bu sayının 20 bini bulacaðı tahmin edilmektedir. 

* ìu ana kadar karara çıkan dosya sayısı 994’tür. 242 karar kabul olurken, 752 karar ise ret kararıdır. Sonuçlanan dosyaların yüzde 75’inin 
reddedildiði anlaíılmaktadır. Tunceli Zarar Tespit Komisyonlarına yapılan her 4 baívurunun 3’ü reddedilmiítir. Kabul oranının son derece 
düíük olduðu görülmektedir. 

* Tazminat alan 92 kiíinin yakınları yasadıíı örgütlerin kurbanı olmuítur. ìu ana kadar köylülere toplam 2 trilyon 921 milyar TL (2 milyon 
921 bin YTL) ödenmiítir. Son ödeme 9 mart 2006 günü yapılmıí; 51 köylüye toplam 1 trilyon 394 milyar TL (1 milyon 394 bin YTL) 
ödenmiítir. 

* Yasa uyarınca Tunceli’de Zarar Tespit Komisyonuna baðlı 2 daire kurulmuítur. Bu durum, çalıímaların aðır ilerlemesine yol açmaktadır. 
Kabul edilen tazminat miktarları ise “mülkiyete ulaíamama” ihlali yönünden ortalama bir köylü ailesi için 10.000-20.000 YTL arasındadır. 

* 3 Ekim 2005’e kadar Komisyon görece yüksek tazminatlar vermiítir. Özellikle Hozat ilçesine baðlı köylerden yapılan baívururlara bu tarihe 
kadar tatmin edici tazminatlar verildiði söylenebilir. Ancak bu tarihe kadar sonuçlanan dosya sayısı çok az olduðu gibi 3 Ekim sonrasında da 
tablo deðiíikliðe uðramıítır. 

* Tunceli’de yapılan keíifler baívuruculara ve avukatlarına resmen bildirilmemektedir. Tebligat yasasına göre deðil; köy muhtarına bildirerek 
keíif yapılmakta ve yapılan keíifler de saðlıksız gerçekleímektedir. Keíif heyetinde yer alan resmi görevliler tutulan tutanakların bir 
fotokopisini köylülere ve avukatlara vermemektedirler. 

* Bazı bölgelerde yaíanan maðduriyetler bakımından o bölgenin resmi amirlerinin deðerlendirmesi ıíıðında hareket edilmektedir. Halbuki bu 
tek yanlı ve eksik bir yaklaíımdır. Bugüne kadar herhangi bir sivil toplum örgütünün görüí, öneri veya eleítirilerinin dikkate alınmaması bir 
eksikliktir. 

* Komisyon kalem çalıímalarını yürüten personel sayısı yetersizdir. 15 bin baívuruya ait dosyanın 4 kalem görevlisi ile etkin ve hızlı 
sonuçlandırılması mümkün deðildir. 

* Özellikle yaralanma, sakatlanma ve kalıcı hastalık gibi maðduriyetler karíısında son derece yetersiz tazminatlar vermektedir. Mayın veya 
bombadan herhangi bir veya birkaç uzvunu kaybeden köylülere 1000, 1.500 veya 4.000 YTL tazminat verilebilmektedir. Tazminatların düíük 
olmasının sebebi ise yaralanma ve sakatlanma ile ilgili zararların düíük hesaplanmasına yol açan kanun maddeleridir. 

* Önemli bir sorun da 1960 ya da 1970’lerde Almanya’ya giden köylüler bakımından ortaya çıkmaktadır. 1994’e kadar aileleri ve yakınları 
köyde olan ve mülkiyetlerini kullanan bu kiíilerin mülkleri yönünden de genellikle ret kararı verilmektedir. Yakıldıðı resmi rapor ile tespitli bir 
köy dıíında (Merkeze baðlı Babaocaðı) tablo böyledir. 

* Komisyonun çalıíma usulleri baívuruculara kapalıdır. Sulhnameler, tek yanlı olarak hazırlanmaktadır. Sulhname hazırlanmasında 
köylülerin veya avukatlarının görüí ve önerileri dikkate alınmaktan uzaktır. 

* Geçmiíte yardım-yataklık suçundan mahkum olmuí köylülerin baívuruları da reddedilmektedir. Halbuki 1994’te Tunceli kırsalında yerleíik 
olan hiçbir köylünün bu suçu iílememesi düíünülemezdi. Bu “suç”un sorumlusu, esasen güvenliði tesis edemeyen ve vatandaíını 
koruyamayan “güvenlik devleti”dir. 

* Komisyon üyesi avukatların etkinlikleri de zayıftır. Kararların oyçokluðuyla alınması karíısında Komisyonun tek sivil üyesi olan avukatın 
varlıðı sembolik olmaktan öteye gitmemektedir. 
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Sıðınma Hakkı ve Mültecilerin Durumu 
Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) 31 Ocak günü yayınlanan 
“2005: Türkiye, ñnsan Ticareti ve Eðilimler” adlı raporunda, 
baíta Moldova ve Ukrayna olmak üzere, eski doðu bloku 
ülkelerinden Türkiye’ye yönelik insan ticaretinden elde edilen 
yasadıíı paranın miktarının yılda 1 milyar doları aítıðı 
vurgulandı. 
Raporda, 2005 yılında eski doðu bloku ülkelerinden 
Türkiye’ye getirilerek seks sektöründe zorla çalıítırılan 469 
kadının saptandıðı, bu rakamın Türkiye’de insan ticareti 
maðduru yabancı kadınların yaklaíık yüzde 10’unu 
oluíturduðu bildirildi. 
Emniyet Genel Müdürlüðü’nün hazırladıðı “Yasadıíı Göç-
Göçmen Kaçakçılıðı” baílıklı raporda, Türkiye’nin özellikle 
1990’lı yılların baíından itibaren coðrafi konumu nedeniyle 
mültecilerin AB ülkelerine geçiíinde kullanılmaya baílandıðı 
belirtildi. Raporda, son 10 yılda Ege ve Akdeniz’de yaklaíık 3 
bin 500 mültecinin boðulduðu ve 1995-2006 arasında 
Türkiye’de düzenlenen operasyonlarda 584 bin 162 yasadıíı 
göçmen yakalandıðı ve bu kiíilerin sınırdıíı edildikleri 
bildirildi. Operasyonlarda çeíitli uyruklardan toplam 6 bin 
230 göçmen kaçakçısının da yakalanarak adli makamlara 
teslim edildiði kaydedildi. 
BMMYK Türkiye Temsilciliði Sözcüsü Metin Çorabatır da 
Mayıs ayında yaptıðı açıklamada, her yıl kaçak yollarla 
Türkiye’ye giren 60 ile 90 bin kiíinin yakalandıðını, 
yakalanamayanlar düíünüldüðünde, gerçek rakamın bunun 
çok üzerinde olduðunu söyledi. 
Metin Çorabatır, Türkiye’nin dünyadaki kaçak göç ve 
ilticadan, hem geçií ülkesi, hem de sıðınılan ülke olarak 
büyük oranda etkilendiðini belirtti. Göçmenlerin bir ülkeden 
diðerine giderken çoðunlukla aradaki baíka ülkeleri aíması 
gerektiðini, bu yolculuðu tek baíına baíaramayacakları için 
insan kaçakçılarıyla anlaítıklarını anlatan Çorabatır, íunları 
söyledi: 
“Bazıları bu yolculuk sırasında insan tacirlerinin eline 
düíüyor. Köle gibi alınıp satılıyorlar. Bir yerlere satılıp, ucuza 
ve ölesiye çalıítırılıyorlar ya da organ mafyasının eline 
düíüyorlar. Özellikle kadınlar fuhuía sürükleniyor. ñnsanlar 
esir gibi alınıp satılmaya baílanıyor.  
Buna karíı Türkiye’nin Uluslararası Göç Örgütüyle yürüttüðü 
çalıímayla Alo 157 ñhbar Hattı kurulmuítu. Buraya çok 
sayıda baívuru oldu ve binlerce kadın fuhuítan kurtarıldı.” 
Edirne Valisi Nusret Miroðlu Mart ayında yaptıðı açıklamada, 
Edirne’de bir yılda 11 bin 108 kaçaðın yakalandıðını, Edirne 
ve ilçelerinde yakalanan yasadıíı göçmen sayısında, önceki 
yıllara göre yüzde 19 artıí olduðunu söyledi. Jandarma 
sorumluluk bölgesinde geçen yıl 819 insan kaçakçılıðı tespit 

edildiðini belirten Miroðlu, yakalanan yasadıíı göçmenlerden 
yabancı uyrukluların, sınırdıíı edilmek üzere Edirne Emniyet 
Müdürlüðü Pasaport ve Yabancılar ìube Müdürlüðü’ne 
gönderildiðini kaydetti. 
Ölümle Sonuçlanan Olaylar 
19 Mayıs günü Osmaniye-Gaziantep yolunda, Türkiye’ye 
yasadıíı yollardan giren mültecileri taíıyan kamyonun, bir 
TIR’a çarpması sonucunda 42 sıðınmacı ile kamyon 
sürücüleri ñlhami Koreli ve Mevlüt Aydın öldü. Osmaniye 
Valisi Zübeyir Kemelek, ölenlerin üzerinden kimliklerini 
belirleyecek belge çıkmadıðını, bir yaralıdan alınan bilgilere 
göre kaçakların 39’unun Afganistan, diðerlerinin Bangladeí 
veya bir Asya ülkesinden olduðunu söyledi. 
Kazadan yaralı kurtulan Afganistan uyruklu 19 yaíındaki 
Elhamudin Malangi, ismini bilmediði bir insan tacirine kiíi 
baíı 800 dolar ödediklerini, Van’dan baíladıkları yolculukları 
boyunca hiç durmadıklarını, kazanın aíırı hız ve íoförün 
uyuması sonucu meydana geldiðini söyledi. Malangi, “Yolda 
hiç durmadık. ìoför çok hızlıydı, çarpıímanın etkisiyle 
kamyonun içinde savrulduk, baíımızı demirlere çarptık. 
Birbirimizin üzerine yıðıldık” dedi. 
6 Haziran günü Aydın’ın Kuíadası açıklarında, Yunan 
karasularında batan bir teknede, 6 yaíında bir çocuk öldü. 
Çeíitli ülkelerin vatandaíı 23 mülteciyi ise bir yolcu gemisi 
kurtardı. 
20 Haziran günü Aydın’ın Kuíadası ilçesi kıyılarında üçü 
çocuk yedi kiíinin cesedi bulundu. Kuíadası Kaymakamı 
Ahmet Ali Barıí, ölen kiíilerin Moritanyalı mülteciler olduðunu 
sandıklarını söyledi. Barıí, “Muhtemelen iki gün önce gece 
meydana gelen bir olay. Ancak hiçbir bulguya ulaíılamadı” 
dedi. 
19 Aðustos günü Aydın’ın Didim ilçesinden Yunanistan’ın 
Farmakosi adasına geçmek isteyen mültecileri taíıyan 
teknenin batması üzerine Afganistan uyruklu iki kiíi öldü, iki 
kiíi de kayboldu. 18 kiíi ise kurtuldu. 
Eylül ayında ñpsala sınırından Yunanistan’a geçmeye çalıían 
ñbrahim Uçar ve Cavit Yaylacı adlı kiíiler mayın patlaması 
sonucu öldü. 
26 Eylül günü ñzmir’in Karaburun ilçesi Küçükbahçe köyü 
açıklarında altı mültecinin cesedi bulundu. Denizden sekizi 
Filistin, ikisi Lübnan, 16’sı Tunus ve beíi Irak vatandaíı 
toplam 31 kiíi çıkartıldı. Sað olarak kurtulanların 
ifadelerinde, “ñstanbul’dan Ege kıyılarına getirildiklerini, 
tekneyle Yunan adasına geçirildiklerini, saat 02.00 
sıralarında Yunanistan güvenlik güçlerince yakalandıklarını” 
anlattıkları bildirildi. Yunan sahil güvenlik botuna bindirilen 
mültecilerin, Türkiye karasuları yakınlarına geldiklerinde 
kelepçeleri çözülerek denize atıldıkları belirtildi. 
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Hürriyet gazetesinde 21 Eylül günü yayınlanan bir haberde, 
isminin açıklanmasını istenmeyen bir yetkilinin íu sözlerine 
yer verildi: 
“Ne yazık ki, Ege’nin iki yakasında karada ve denizde maðdur 
insanlarla pinpon topu gibi oynanıyor. Çünkü her iki ülke 
yöntemde karíılıklılık ilkesini uyguluyor.” 
Haberde, bir baíka üst düzey yetkilinin, “Birkaç gün sonra 
Yunan gazetelerinde de, Türk botlarının Yunan sahillerine 
bıraktıðı mültecileri gösteren fotoðrafları görebiliriz” sözlerine 
yer verildi. 
Edirne’nin Enez ilçesi Yenice köyü yakınlarında Türkiye-
Yunanistan sınırını yasadıíı yollardan geçmeye çalıían iki 
kiíi donarak öldü. 31 Ekim günü yakalanan 22 kiíilik grup ile 
birlikte Yunanistan’a geçmek üzere yola çıkan bu kiíilerin 
Pakistan uyruklu H.M.M. ve W.A. olduðu belirlendi. 
Van’ın Baíkale ilçesi yakınlarında ñran’dan Türkiye’ye 
yasadıíı yollardan giren yabancı uyruklu iki kiíi, donarak 
öldü. 
18 Kasım gecesi ñzmir’in Seferihisar ilçesi Sıðacık beldesi 
açıklarında, Somali ve Filistin uyruklu 25 kaçaðı taíıyan 
tekne alabora oldu. Kazada iki kiíi öldü. 21 kiíi sahil 
güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada kaybolan iki 
kiíinin ise karaya çıkarak kaçtıkları bildirildi. Kaçan kiíilerin 
Somali uyruklu bir kiíi ile insan ticareti yapan bir Türk olduðu 
belirlendi. 
3 Aralık günü Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınoluk beldesi 
açıklarında Afganistan uyruklu kaçakları taíıyan bir teknenin 
batması üzerine iki kiíi kayboldu. Kazada 26 kiíinin 
kurtulduðu öðrenildi. 
22 Aralık günü Van’ın Özalp ilçesi Yukarı Tulgalı (Turgay) köyü 
yakınlarında sınırı yasadıíı yollardan geçmeye çalıían ñran 
uyruklu Beriz Milani askerler tarafından öldürüldü. 
Diðer Olaylar 
5 yıldan uzun bir süredir Türkiye’de bulunan ve üçüncü bir 
ülkeye gönderilmek isteyen ñranlı Kürt mülteciler, 22 ìubat 
günü Ankara’da BMMYK önünde gösteri düzenlediler. 
Bulundukları 16 ilden düzenli olarak Ankara’ya gelip 
BMMYK’ya baívuran mülteciler, “ne komiserlikten ne de Türk 
hükümetinden yanıt alamadıklarını” belirttiler. BMMYK’dan 
yanıt alana kadar oturma eylemi yapmak isteyen mülteciler, 
tartaklanarak gözaltına alındı. Kelepçelenerek polis 
otobüslerine bindirilen mülteciler, daha sonra yaíadıkları 
íehirlere gönderildiler. Resmi rakamlara göre, Türkiye’de 
1.200 ñranlı Kürt sıðınmacı bulunuyor. 
Polis, ñran’lı sıðınmacıların 15 Mart günü aynı yerde 
düzenlediði gösteriye de müdahale etti. Göstericiler, gözaltına 
alındıktan sonra yaíadıkları kentlere gönderildi. 
Papa 16. Benediktus’un Türkiye ziyaretinden önce, 29 Kasım 
ve 1 Aralık günlerinde gözaltına alınan bir grup Afrikalı 

sıðınmacı, “polisler tarafından zorla çalıítırıldıkları” 
gerekçesiyle Helsinki Yurttaílar Derneði Mülteci Destek 
Programı’na baívurdu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti 
vatandaíı H.R.M. (38), Papa’nın Ayasofya Müzesi ve 
Sultanahmet Camii’ni ziyaret ettiði 30 Kasım günü “siyahların 
gözaltında alındıðı” haberi üzerine evden çıkmadıklarını, 
kendisinin ise yiyecek almak için saat 22.00’de evden 
ayrıldıðını belirterek eve dönerken gözaltına alınarak 
Kumkapı’daki polis noktasına götürüldüðünü bildirdi. Burada 
11 Afrikalı sıðınmacının polis araçlarına daðıtıldıðını, 
kendisinin ve üç kiíinin Sultanahmet’e götürüldüklerini 
anlatan H.R.M., “Burada iki boí kamyon ve çok sayıda polis 
bariyeri vardı. ‘Bunları toplarsanız sizi tutuklamayacaðız’ 
dediler. ñlk kamyonda yerden bariyer topladım. ñkinci 
kamyonda ise toplananları kasaya dizdim” dedi. 
H.R.M., iki saat çalıítıktan sonra polis aracıyla Ayasofya’ya 
gittiklerini, buradaki iíçileri de aldıktan sonra bariyerlerle 
yüklü üç kamyon ve 12 Afrikalı sıðınmacının bulunduðu polis 
minibüsünün Kadıköy’e gittiðini kaydetti. H.R.M., Moda 
semtinde olduðunu sandıðı polis karakolunun yanında etrafı 
demir setle çevrili íantiye önünde durduklarını belirterek, 
“Saat 02.00’ydi. Beí kamyon bariyer vardı. ‘Bunları boíaltın’ 
dediler. Sultanahmet’te elim yaralandıðı için çalıímadım. 
Zorlamadılar. ñí saat 05.00’te bitti. Kumkapı’ya götürüp 
bıraktılar. Bir kez yemek verdiler” dedi. 
Eritre uyruklu I.J. ise Helsinki Yurttaílar Derneði’nin bürosuna 
giderken Saraçhane semtinde gözaltına alındıðını belirterek 
“Sabah yolda durdurulunca pasaport gösterdim, ‘Gerek yok’ 
dediler. Araca bindirdiler. Büyük bir binanın alt katındaki 
koridora sokulduk. Bariyer taíıyıp taíımayacaðımızı sordular. 
Çalıímayacaðımı, hasta olduðumu söyledim. Bazılarını 
götürdüler. Akíam bizi bilmediðimiz bir yerde bıraktılar” dedi. 
I.J., eve döndüðünde, iki ev arkadaíına da bariyer 
taíıttırıldıðını öðrendiðini söyledi. Mülteci Destek Programı 
sorumlusu Özlem Dalkıran, bariyer taíıtma ya da toplu gözaltı 
gibi birçok íikayet geldiðini, bunları ñçiíleri Bakanlıðı’na 
göndereceklerini söyledi. ñstanbul Emniyet Müdürlüðü’nden 
yapılan açıklamada ise “bu iddialara yanıt verilmesinin 
uygun görülmediði” belirtildi. 
ñnsan Hukukunu Koruma Derneði (ñHADER) Genel Baíkanı 
Avukat Osman Karahan, Afganistan’da siyasi nedenlerle 
idama mahkum edildikten sonra önce Pakistan’da gizlenen 
daha sonra Türkiye’de iltica baívurusu yapan Abdurrahman 
Yar Muhammed ve ailesinin Türkiye tarafından Amerika’ya 
teslim edildiðini iddia etti. 

Yar Muhammed’in Gaziantep’ten Türkiye’ye girií yaparken 
sahte pasaportla yakalanarak gözaltına alındıðını belirten 
Karahan íunları anlattı: 

“Yar Muhammed ve ailesi Türkiye’ye siyasi nedenlerle iltica 
baívurusunda bulunurken ben de avukatı olarak BMMYK 
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Ankara Bürosu’na iltica talebini ilettim. 23-26 Ekim tarihleri 
arasında Yar Muhammed, karısı Suya Zalmay, çocukları 
Nedya, Muhammed Abdullah, Nuriye, Ömer ve ailesinin iltica 
baívurusu reddedildi. Aile sınır dıíı prosedürü ile Amerikan 
yönetimine teslim edildi. Karzai yönetimi, Yar Muhammed 
ailesini ele geçirmek için iftiralarla suçlama yaptı ve ABD’yi 
devreye soktu. ñltica iílemini beklenmeden yapılan iílemlerle 
aile faili meçhule gitti.” 
Edirne’de, 22-23 Mayıs günlerinde yasadıíı yollardan sınırı 
geçmek isteyen Somali, Filistin, ñran, Moritanya ve Fas 
uyruklu 51 kiíi yakalandı. 
Van’da jandarma ekipleri, 21 Nisan günü ihbar üzerine bir 
evde yaptıkları aramada Türkiye’ye kaçak yollarla gelen 54 
Afganistanlı, 6 Bangladeíli ve 3 Pakistanlı uyruklu 
sıðınmacıyı kullanılmayan boí bir ahırda yakaladı. 
Sıðınmacıların, 800 dolar karíılıðında ñran üzerinden önce 
ñstanbul, ardından da Yunanistan’a gitmek için simsarlarla 
anlaítıkları öðrenildi. 
20 Haziran günü Aðrı’nın Doðubayazıt ilçesinde Türkiye’ye 
ñran üzerinden kaçak yollardan girií yapan 27 sıðınmacı 
yakalandı. Gözaltına alınan sıðınmacılardan 3’ünün Somali, 
9’unun Hindistan, 12’sinin Filistin ve 3’ünün Sri Lanka 
kökenli olduðu öðrenildi. 
TCSG-67 Sahil Güvenlik Botu 17 Eylül’de Kuíadası Körfezi 
Doðanbey Adası yakınlarında lastik íiíme bot içerisinde biri 
Türk vatandaíı toplam 15 kiíiyi yakalayarak jandarmaya 
teslim etti. 
30 Eylül günü Sahil Güvenlik Komutanlıðı arama kurtarma 
ekipleri ñzmir’in Dikili ilçesi açıklarında batmak üzere olan bir 
tekneden 6 Cezayir uyruklu kiíiyi kurtardı. 
ñzmir’in Çeíme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik 
Komutanlıðı’na baðlı ekipler tarafından yabancı uyruklu 24 
kaçakla birlikte 5 Ekim günü bir teknede yakalanan Yunan 
uyruklu organizatör F.Y. (52), çıkarıldıðı nöbetçi mahkeme 
tarafından “yasadıíı göçmen kaçakçılıðı” yaptıðı gerekçesiyle 
tutuklandı. Pasaportları olan 3 kaçak serbest bırakılırken, 21 
kiíi sınırdıíı edilmek üzere ñzmir Emniyet Müdürlüðü 
misafirhanesine yerleítirildi. 
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YAìAM HAKKI 

Yaíam hakkı ihlalleri 2006 yılında da sürdü. TñHV’nin 
belirlemelerine göre, 2006 yılında yargısız infaz, dur ihtarına 
uymayanlara ateí açma, güvenlik görevlilerinin rasgele ateí 
açması gibi olaylarda, cezaevlerinde, yasadıíı örgüt 
saldırılarında, faili meçhul cinayetler sonucunda, sivil 

çatıímalarda, mayın-bomba patlamalarında ve gözaltı 
merkezlerinde en az 367 kiíi “öldürüldü”. Ayrıca Türkiye’den 
diðer ülkelere gitmek için yola çıkan ya da Türkiye’yi geçií 
noktası olarak kullanan 64 mülteci deniz ve trafik kazalarında 
ya da donarak öldü, 4 kiíi ise deniz kazalarında kayboldu. 

 
Yargısız ñnfaz, Dur ñhtarı, Rasgele Ateí Açma 49 

Silahlı Çatıímalar 223 
1
 

Mayın ve Bomba Patlamaları 12 
2
 

Faili Meçhul Siyasi Cinayetler 21 
Yasadıíı Örgüt Saldırıları 36 
Sivil Çatıímalar 15 
Gözaltında Ölümler 2 
Cezaevlerinde Ölümler 9 3 
Mülteciler 64 

 

                                                 
1 Baíta Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgeleri olmak üzere, silahlı çatıímaların sonuçları hakkında bilgi almanın güçlüðü gözönüne 
alındıðında, bu sayının gerçeði tam olarak yansıtmayacaðı açıktır. Bu rakam, kimliði belirlenen asker, korucu, polis ve yasadıíı örgüt 
militanlarını kapsamaktadır. HPG militanlarıyla ñran askerleri arasındaki çatıímalar, rapora alınmamıítır. 
2 Mayın patlaması sonucu ölen asker, polis, korucu ve yasadıíı örgüt militanları bu sayıya dahil deðildir. Bu olaylar “Silahlı Çatıímalar” 
baílıðı altında ele alınmıítır. 
3 Bu sayı sadece TñHV’nin belirleyebildiði adlara dayanmaktadır. Bilgi Edinme Yasası uyarınca Adalet Bakanlıðı’na yapılan baívuruya net bir 
yanıt verilmemiítir. 

Terörle Mücadele Yasası 
Terörle Mücadele Yasası, 29 Haziran günü TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edildi. CHP’nin Abdullah Öcalan’ın 
affedilmesinin yolunu açacaðı gerekçesiyle karíı çıktıðı “etkin 
piímanlık düzenlemesi” yasadan çıkarıldı. Aynı biçimde 
“silahsız örgütlere verilecek cezalar” da “terör suçu” 
kapsamından çıkarılarak, TCY kapsamına alındı. “Silahsız 
örgütler”in TCY’nin 220. maddesi uyarınca cezalandırılması 
öngörüldü. Yasanın getirdiði düzenlemelerden bazıları íöyle:  
“Terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde suç iílemeye alenen 
teívik, iílenmií suç ve suçluları övme veya terör örgütünün 
propagandasını içeren” süreli yayınlar, hakim ya da 
cumhuriyet savcısının emriyle durdurulabilecek.  
“Suçu ya da suçluyu övmek, halkı askerlikten soðutma ve 

askerleri itaatsizlik teívik”, “terör suçu” sayılacak.  
“Kolluk görevlileri, operasyonlarda ‘teslim ol’ emrine itaat 
etmeyenlere karíı doðrudan ve duraksamadan silah 
kullanabilecek”.  
Kamu görevlileri, görevlerinden ayrılmıí olsalar bile 
kendilerine veya yakınlarına karíı düzenlenen saldırılara karíı 
silah kullanmaya yetkili olacak.  
Gözaltına alınanların durumu hakkında cumhuriyet savcısının 
emriyle sadece bir yakınına bilgi verilecek.  
Eylemlerde yüzün tamamen veya kısmen kapatılması, örgüte 
ait amblem ve iíaretlerin taíınması, slogan atılması ya da 
örgüt amblemli üniformaların giyilmesi halinde hapis cezası 
verilecek.  
“Terör suçları”na bakan aðır ceza mahkemelerinde, 15 yaíın 
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üzerindeki çocuklar da yargılanacak. 15 yaíını 
tamamlamamıí çocuklar hariç, “terör” kapsamına giren 
suçlardan verilen hapis cezaları, baíka yaptırımlara 
çevrilemeyecek ve ertelenemeyecek. 
Cumhurbaíkanı Ahmet Necdet Sezer, Terörle Mücadele 
Yasası’nı 17 Temmuz günü onayladı.  
Ancak Sezer, yasanın 5. ve 6. maddelerinin iptali istemiyle 
Aðustos ayında Anayasa Mahkemesi’ne baívurdu. (Bkz. 
ñfade ve ñletiíim Özgürlüðü) 
ìemdinli Olayı 
Hakkari’nin ìemdinli ilçesinde 2005 yılı Kasım ayında iki 
astsubay ve bir PKK itirafçısının düzenlediði bombalı saldırıya 
iliíkin soruíturma ve davalarda yıl içinde önemli geliímeler 
oldu. Astsubaylar Ali Kaya, Özcan ñldeniz ve PKK itirafçısı 
Veysel Ateí hakkındaki davaların sonuçlanması, Emniyet 
Genel Müdürlüðü ñstihbarat Daire Baíkanı Sabri Uzun’un 
TBMM Araítırma Komisyonu’na verdiði ifade nedeniyle görev 
yerinin deðiítirilmesi tartıíma yarattı. Ancak iddianamede 
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaíar Büyükanıt’a4 
yönelik iddialar nedeniyle, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin “devreye 
girmesi” sonucunda Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat 
Sarıkaya’nın görevden alınması, daha sonra da meslekten 
ihraç edilmesi “ìemdinli Olayı”nın en önemli geliímesi olarak 
tarihe geçti. 
Van Cumhuriyet Savcılıðı, Ocak ayında soruíturmayı 
bölgedeki saldırı ve faili meçhul cinayetleri de kapsayacak 
íekilde geniíletti. Cumhuriyet Savcılıðı, 2005 yılı Aðustos 
ayında Hakkari yakınlarında öldürülen ve adı astsubayların 
ajandasında geçen Yusuf Yaíar’a 5 iliíkin bilgileri istedi. 
Van Cumhuriyet Savcılıðı, 2 Ocak günü Hakkari Belediye 
Baíkanı Metin Tekçe’nin 6, 3 Ocak günü de ìemdinli Belediye 
Baíkanı Huríit Tekin’in ifadesini aldı. Tekin, Cumhuriyet 
Savcısı’na “patlamaların sorumlusunun Jandarma ñstihbarat 
Teíkilatı (JñT) 7 elemanları olduðunu” söylediðini, bunun 

                                                 

                                                                       

4 Orgeneral Yaíar Büyükanıt, 30 Aðustos günü Genelkurmay 
Baíkanlıðı görevine baíladı. 
5
 12 Aðustos 2005 tarihinde Hakkari’nin Kavaklı köyü Çeltik 

mahallesi yakınlarında Yusuf Yaíar adlı kiíi askerler tarafından 
öldürüldü. Hakkari Valiliði’nden yapılan açıklamada, Yusuf Yaíar’ın 
PKK militanı olduðu ve yola patlayıcı madde yerleítirirken çıkan 
çatıímada öldürüldüðü iddia edildi. Ancak daha sonra Yusuf 
Yaíar’ın “gözaltına alındıktan sonra yakın mesafeden ateí edilerek 
öldürüldüðü” ortaya çıktı. 
6
 Metin Tekçe hakkında, TBMM ìemdinli Olaylarını ñnceleme 

Komisyonu’na verdiði ifade ve 2003 yılında DEHAP yöneticisi olduðu 
dönemde “yasadıíı örgüt üyeliði” iddiasıyla açılan dava Van 4. Aðır 
Ceza Mahkemesi’nde sürüyor. 
7
 JñTEM adı 3 Haziran 2005 tarihinde, eski CHP Gaziantep 

Milletvekili ve Kilis Belediye eski Baíkanı Ekrem Çetin ve oðlu Cahit 
Çetin’in öldürülmesine de karıítı. Olayla ilgili davada “zanlıları 

üzerine savcının da “patlamalarla PKK’nin ilgisi yok mu?” 
dediðini belirtti. Tekin, kendisinin de “PKK’nin yöre halkıyla 
bir akrabalık baðı var. ñlçe halkı PKK tarafından yapıldıðına 
ihtimal vermiyor. Herkes JñT tarafından yapıldıðında hemfikir” 
yanıtı verdiðini belirtti.  
Olaylardan sonra vatandaíların eline geçen ve kaybolduðu 
iddia edilen astsubaylar Ali Kaya ve Özcan ñldeniz’in 
ajandalarının da Ocak ayında TBMM ñnsan Haklarını ñnceleme 
Komisyonu Baíkanı Mehmet Elkatmıí tarafından bulunduðu 
açıklandı. Elkatmıí, “ñki ajandayı da bir yerden temin ettim. 
Fotokopi yapıp Hakkari ñl Jandarma Komutanlıðı ve Van 
Savcılıðı’na gönderdim” dedi. Elkatmıí ajandaları kimden 
aldıðını ise açıklamadı. 
Tanju Çavuí’un Yargılanması 
Van Cumhuriyet Savcılıðı’nın, ìemdinli’de Cumhuriyet 
Savcısı’nın keíif yaptıðı sırada halkın üzerine ateí açan 
Uzman Çavuí Tanju Çavuí hakkındaki soruíturmayı ayırarak 
Hakkari Cumhuriyet Savcılıðı’na göndermesi üzerine, Tanju 
Çavuí hakkında Ocak ayı baíında dava açıldı.  
Hakkari Cumhuriyet Savcılıðı tarafından hazırlanan 
iddianamede, Tanju Çavuí’un “meíru savunma sınırını 
aíarak adam öldürdüðü (Ali Yılmaz) ve beí kiíiyi yaraladıðı” 
iddiasıyla cezalandırılması istendi.  
Dava, 18 Ocak günü Hakkari Aðır Ceza Mahkemesi’nde 
baíladı. Duruímada, eíinin rahatsızlıðı nedeniyle 
çocuklarıyla birlikte Van Askeri Hastanesi’ne gittiklerini ve 

 
evinde sakladıðı” gerekçesiyle tutuklu yargılanan Mustafa Demir’in, 
Kilis ñl Jandarma Komutanlıðı’nın “kayıtlı haber elemanı” olduðu, 
Kilis Jandarma Komutanı Albay Fatih Taíkıran tarafından Kilis Aðır 
Ceza Mahkemesi’ne 20 Ocak günü gönderilen yazı ile ortaya çıktı. 
Mustafa Demir’in üç ayrı kimliði bulunduðu, bir kimlikte evli 
diðerinde bekar göründüðü ve kardeíi görünen kiíiyle evlilik kaydı 
olduðu da yargılama aíamasında anlaíıldı. Olayı araítıran CHP 
Konya Milletvekili Atilla Kart, ñçiíleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun 
yanıtlaması istemiyle TBMM Baíkanlıðı’na verdiði soru önergesinde, 
Mustafa Demir’in nüfus kayıtlarında tahrifat yapıldıðını, gerçekte 1 
Eylül 1961 Suriye Baragid doðumlu olduðunu ve Mustafa 
Muhammed kimliði taíıdıðını belirtti. Kart, “Demir’in birinci eíi 
Suriye uyruklu Mevlüde Saliha Arap’ın gerçek kimliði nedir? Olayda 
íüpheli durumu olmasına raðmen neden sınır dıíı edilmiítir” 
sorularına yanıt istedi. Demir’in nüfus kayıtlarının polis fezlekesi, 
baísavcılık ve mahkemede farklı bilgiler içerdiðine iíaret eden Kart, 
“Tüm bu süreç, suçluların resmi yetkililerce himaye edildiði yolunda 
müdahil ailenin ileri sürmüí olduðu iddiaların ve kuíkuların 
ciddiyetini göstermektedir” dedi. 
Dava, 20 Kasım günü sonuçlandı. Kilis Aðır Ceza Mahkemesi, 
tutuklu sanıklar Lütfi Aslan, Mehmet Çelebi ve JñTEM elemanı 
Mustafa Demir’i “cinayete yardım ettikleri” gerekçesiyle 25’er yıl 
hapis cezasına mahkum etti. Tutuklu sanıklar Mahmut Yaíar 
Kösemez, Hasan Aslan, tutuksuz sanıklar ñbrahim Demir, Fatma 
Demir, Döne Bilir ve Mehmet Aslan ise beraat etti. Gıyabında 
yargılanan katil zanlısı Orhan Aslan’ın dosyası ise ayrıldı.  
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ìemdinli’ye döndüklerini anlatan Çavuí, “ñlçe giriíinde polis 
noktasında ateí yanıyordu, 70 kiíilik bir grup vardı. Ne 
yaptıklarını anlayamadım. Kalabalık üzerimize doðru geldi. 
Silahlı ve maskeli kiíiler vardı. Devlet aleyhine sloganlar 
atıyorlardı. Bu kiíiler aracımın önünü kesip ‘Vurun, öldürün, 
bu polis’ diye baðırıyordu. Ellerinde taí ve sopalarla arabanın 
arka camını kırdılar. ‘Ben polis deðilim, askerim’ diye 
baðırdıðım halde saldırmaya devam ettiler. Eíimle göz göze 
geldiðimde çok korktuðunu gördüm. Eíim kırılan camlardan 
içeri sarkan elleri itmeye çalıíıyordu. ñçeri uzanan eller, 
çocuklarımı dıíarıya çıkarıp öldürmeye çalıíıyorlardı. Bu 
sırada ruhsatlı silahımı çekerek hedef gözetmeden havaya 
ateí açtım. Daha sonra gaza basıp askeri lojmanların önüne 
gittim. Silah kullanmasam bizler birer ölüydük” dedi.  
Tanık olarak dinlenen Nihat Uysal Kolat ise “Hızla giden 
araçta íoför koltuðunun olduðu yerden önce havaya sonra 
halka dönülüp ateí açıldı. Arabanın arka tarafında bir erkek 
daha oturuyordu” dedi. 
Mahkeme, Tanju Çavuí’u “sabit ikametgahının bulunması ve 
yargılandıðı suçun niteliði” gerekçesiyle tahliye etti.  
Duruímadan sonra gazetecilerle konuían ìemdinli Belediye 
Baíkanı Huríit Tekin ise olaylarda kalabalıðın içerisinde hiç 
kimsenin uzun namlulu silah taíımadıðını ve maskeli 
olmadıðını söyledi. 
17 Mart günü yapılan duruímada, olayda yaralanan 
Abdulvahit Canan, ñslam Kaya, Abdurrahman Dündar ve 
Mehmet Reíit Oðuz’un ifadesi alındı. Abdulvahit Canan, 
Tanju Çavuí’un silahından çıkan bir merminin bacaðına 
isabet ettiðini söyledi.  
Duruímanın ardından Hakkari Aðır Ceza Mahkemesi, davanın 
“güvenlik” gerekçesiyle baíka bir ile alınması istemiyle 
Adalet Bakanlıðı’na baívurdu. Bunun üzerine dava, Malatya 
Aðır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 
Malatya 2. Aðır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruíma, 3 Ekim 
günü yapıldı. Duruímada, CHP Hakkari Milletvekili Esat 
Canan’ın tanık olarak dinlenmesine, olaylar sırasında 
yaralanan Abdülvahap Canan’ın vücudundaki merminin 
çıkartılarak, Tanju Çavuí’un silahından çıkıp çıkmadıðının 
araítırılmasına karar verildi. Dava yıl içinde sonuçlanmadı. 
Bu arada olaydan sonra Ardahan’a atanan Uzman Çavuí 
Tanju Çavuí’un, bir kiíiyi aðır biçimde dövdüðü ileri sürüldü. 
Özgür Gündem gazetesinin haberinde, Tanju Çavuí ve 
kardeílerinin 7 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında Ardahan 
yakınlarında bir minibüsün yolunu kestikleri ve minibüsteki 
yolculardan Ayhan Biçici’yi tehdit ettiði anlatıldı. Haberde, 
minibüsün sürücüsü Nurettin Çimen’in araya girmesi üzerine 
Tanju Çavuí’un “Çekil ulan devlet beni adam öldürmek için 
görevlendirdi” dediði ve Nurettin Çimen’i demir sopa ile aðır 
biçimde dövdüðü iddia edildi. 
Hakkari Merkez, Yüksekova ve ìemdinli ñlçelerinde 

Meydana Gelen Olayların Araítırılması Amacıyla Kurulan 
Meclis Araítırması Komisyonu 
Hakkari ve ilçelerindeki bombalı saldırıları araítırmak için 23 
Kasım 2005 tarihinde kurulan TBMM Araítırma Komisyonu 8, 
çalıímalarını Mart ayında tamamladı. Bu süre içinde Hakkari 
ve ilçelerinde incelemeler yapan, aralarında sanıkların da 
bulunduðu çok sayıda kiíiyle görüíen komisyon üyelerinin 
hazırladıðı rapor da tartıímalara neden oldu. Komisyona 
yaptıkları açıklamalar nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüðü 
ñstihbarat Dairesi Baíkanı Sabri Uzun, görevden alındı, 
Hakkari Belediye Baíkanı Metin Tekçe hakkında da dava 
açıldı. Bu arada komisyonun çalıímaları örtülü ya da açık 
olarak engellenmeye de çalıíıldı. Örneðin, olay iliíkin 
raporları isteyen TBMM Komisyonu’na ñçiíleri Bakanlıðı’nın 
“sansürlü” dosya gönderdiði ortaya çıktı. Edinilen bilgiye 
göre, iki mülkiye müfettiíi tarafından hazırlanan raporu 
komisyona göndermeyen ñçiíleri Bakanlıðı, olayın ardından 
jandarma, emniyet, MñT, Genelkurmay Baíkanlıðı ve ñçiíleri 
Bakanlıðı yetkililerinin Hakkari’de yaptıðı toplantıya iliíkin 16 
sayfalık raporun sadece birinci ve son sayfalarını gönderdi. 
Birinci sayfada toplantıya katılanların adlarının, 16. sayfada 
ise “Bölgede terör olaylarının devam ettiði”, “terörle 
mücadele eden birimlerin teçhizat ve mali yetersizliði” gibi 
konularda birkaç cümlenin yer aldıðı öðrenildi. Durumun 
deðerlendirildiði toplantıda, milletvekillerinin raporun 
tümünün gönderilmesini istediði, Komisyon Baíkanı AKP 
Milletvekili Musa Sıvacıoðlu’nun önce “gerek yok” dediði, 
ancak oylama sonucunda “bakanlıktan raporun tamamının 
istenmesi”nin kararlaítırıldıðı bildirildi.  
Komisyonun CHP’li üyesi Mesut Deðer de, araítırmaları 
nedeniyle tehdit edildiðini açıkladı. 6 Ocak günü basın 
toplantısı düzenleyen Mesut Deðer, tehdit mektubu nedeniyle 
suç duyurusunda bulunduðunu bildirdi. 
Komisyonun dinlediði kiíiler arasında en çok tartıíma 
iíadamı Mehmet Ali Altındað’ın açıklamaları üzerine yapıldı. 
Altındað, sanıklardan üst düzey askerlere ve DGM savcılarına 
kadar çok sayıda yetkili hakkında iddialar gündeme getirdi. 
Altındað’ın iddialarının Van Cumhuriyet Savcılıðı’nın 
hazırladıðı iddianameye yansıması, Van Cumhuriyet Savcısı 
Ferhat Sarıkaya’nın görevden alınmasına yol açtı. 
TBMM Araítırma Komisyonu’nun 25 Ocak günü yapılan 
toplantısında dinlenen iíadamı Mehmet Ali Altındað özetle 
íunları söyledi:  
“ìemdinli’de Umut Kitapevi’nin bombalanmasından sonra 
tutuklanan istihbaratçı astsubay Ali Kaya, daha önce 

                                                 
8 Baíkan AKP Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoðlu, üyeler AKP 
milletvekilleri Metin Kaíıkoðlu, Ayhan Sefer Üstün, Semiha Öyüí, 
Hüsrev Kutlu, Enver Yılmaz, Orhan Yıldız, ìükrü Önder, CHP 
milletvekilleri Ahmet Ersin, Mesut Deðer, Sırrı Özbek, ANAP 
milletvekili ñbrahim Özdoðan 
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Diyarbakır’da görev yaptı. Bu íahıs ‘Mutkili Ali’ olarak bilinir. 
ìemdinli olaylarının birinci halkası Diyarbakır olaylarıdır. Ali 
Kaya JñTEM mensubudur. Bir organizasyon vardır ve bu 
1990’da baílamıítır. Kaya, benim PKK’ya 350 bin mark baðıí 
yaptıðıma iliíkin bir makbuz düzenletmiítir. Beni gözaltına 
aldırmıítır. Gözaltına alındıðım sırada oðlum Emin Altındað ile 
arkadaíı kuíkulu bir kazada ölmüítür. Kaya, dönemin DGM 
Baísavcısı Nihat Çakar ile hareket etmiítir. Kaya ve Çakar’ın 
yanısıra iíadamı Ali ñhsan Kaya, iki PKK itirafçısı, binbaíı 
C.T., yüzbaíı A.O.C., 7. Kolordu Komutanlıðı Kurmay Baíkanı 
emekli Albay R.ì., kıdemli Albay E.T.’den oluían organize 
örgüt vardır. 1997-2000 yıllarında 7. Kolordu Komutanı olan 
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaíar Büyükanıt’ın 
olanlardan haberli olduðu kanaati hakimdir.” 
Orgeneral Yaíar Büyükanıt ve sanık Astsubay Ali Kaya’nın 
Akdeniz bölgesinde bir ilde birlikte villa yaptırdıklarını iddia 
eden Altındað, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın 
öldürülmesi (24 Ocak 2001) ile ilgili “Okkan’ın devlet içindeki 
güçler tarafından öldürüldüðü, saldırının Hizbullah’a 
maledildiðini” de iddia etti. 
Komisyon’un 31 Ocak günü yapılyan toplahtısında ìemdinli 
Emniyet Müdürü Tacettin Aslan dinlendi. Aslan, ìemdinli’de 
Umut Kitapevi’nin bombalanması ve ardından yaíanan 
olaylarla ilgili bilgi verirken, “Olaylarda adı geçen 
astsubayların niye orada bulunduðu konusunda bilgim yok. 
Zaten bu konuda Emniyet Müdürlüðü sadece bilgi sahibi olur. 
Bize bir íey söylemezler” dedi. Aslan, Kaya’yı hiç 
görmediðini, Özcan ñldeniz’le ise zaman zaman karíılaíıp 
konuítuklarını söyledi. 
Astsubayların son dönemde 16 kez ìemdinli’ye gidip 
geldiklerinin hatırlatılması üzerine Aslan, “Eðer onlar 
operasyon yapmaya gelecekse bunu bize bildirirler biz de 
güvenlik önlemi alırız. Ancak patlamanın olduðu gün kimse 
bize bir íey söylemedi. Sadece bize kitapevi sahibi Seferi 
Yılmaz’a bir paket geleceði ve bunu takip etmek gerektiði 
bildirildi” dedi. 
Komisyonun 2 ìubat günü yaptıðı toplantıda “Susurluk 
Raporu”nu hazırlayan Baíbakanlık Teftií Kurulu eski Baíkanı 
Kutlu Savaí ve Emniyet Genel Müdürlüðü ñstihbarat Daire 
Baíkanı Sabri Uzun dinlendi.  
Kutlu Savaí, “ìemdinli’deki patlamadan sonra tutuklanan 
astsubay Ali Kaya ile raporda adı geçen astsubay Ali aynı 
kiíiler mi?” sorusunu yanıtlarken 1998 yılında görevden 
ayrıldıðını belirterek ìemdinli olayı konusunda gazetelerde 
yazılanlar dıíında hiçbir bilgisi olmadıðını söyledi. Savaí, 
komisyon üyelerinin ısrarlı soruları karíısında ìemdinli’de 
yaíananların Susurluk skandalı ile “benzerlikler” taíıdıðını 
söylemekle yetindi.  
Emniyet Genel Müdürlüðü ñstihbarat Daire Baíkanı Sabri 
Uzun ise Hakkari, Yüksekova ve ìemdinli’deki patlamaları 

anlatırken “Hırsız evin içinde olursa kilit iíe yaramaz” 
örneðini verdi ve kullanılan patlayıcıların bu nedenle 
yakalanamadıðını söyledi.  
Uzun’un, komisyon üyelerine verdiði yanıtlar íöyle:  
Seferi Yılmaz izleniyor muydu? 
Bizim hedefimiz deðil. Hakkari istihbaratının da deðil. Örgütle 
iliíkisini bulamadık. Bize göre yok. Jandarmada varsa bize 
bildirmek zorunda. Hakkari Valisi’nin, Emniyet Müdürü’nün, 
ñstihbarat ìubesi’nin bilgisi olmayacak, böyle bir operasyon 
yapılacak. O zaman bir keímekeí çıkar. ñnsanlar (Ali Kaya, 
Özcan ñldeniz ve Veysel Ateí) Hakkari’den ìemdinli’ye 
operasyona gidiyor, ama bundan vali, Emniyet müdürü ve 
istihbarat íubesinin haberi yok veya bilgi verilmiyor. Böyle bir 
íeyi kabul edemem. Eðer bir koli gelecekse takibini 
yapacaðım. Jandarma, Seferi Yılmaz’ı böyle yakalasaydı, 
kanunsuz dinleme olur beraat ederdi. ñstihbaratın yakalama 
yetkisi yok. Ankara ve ñzmir valileri jandarmaya önce yetki 
verip sonra kanunsuz diye iptal etti. Söke’de bir mahkeme de 
istenilen takip ve yakalama yetkisini vermedi.  
Hakkari, ìemdinli ve Yüksekova’da meydana gelen 
patlamalar… 
Yerel bir disiplinsizlik. Örgüt bazı olayları üstlenmiyor. 
Kuíadası’nda olduðu gibi bazen yaptıklarını da üstlenmiyor. 
Olabilir. Beklenmedik sonuç vardır. Baíka birisi eylem 
yapıyordur burada. Bu da bizi íüpheye götüren íey. Olayların 
sayı sıklıðı, örgüt disiplinine uymayıíı bizi tedirgin etti. 
Normal deðil. Bir yerde olay yükseliyor, baíka yerde çok 
düíük seviyede. Bir anormallik var. Halktan insanlar zarar 
görmediði halde örgütün üstlenmediði olaylar var. Demek ki 
íüpheli bir durum var. Yani baíka bir güç bu anormalliði 
yapıyor.  
Bunlar önceden haber alınıp önlenemez miydi?  
Hırsız evin içinde olursa kilit iíe yaramaz. Dünya Barıí Günü 
ve Kadınlar Günü’nde örgütün hiç bombası yok. Burada Barıí 
Günü’nde bomba patlıyor. ñmralı’ya gidecek otobüse bomba 
ve sahibine tehdit var. Cemaatlerden biri dershane yeri 
kiralamıí. Oraya saldırı olmuí. Örgüt-cemaat savaíı gibi bir 
anlam taíıyor. ìimdiye kadar buna tesadüf etmedim. Roj 
TV’de olaydan 5-10 dakika sonra haber yapılmıí, 
planlıymıí…9 Soran makama böyle olmadıðını, haberin saat 

                                                 
9
 Baíta sanıklar olmak üzere bazı çevrelerin dile getirdiði “Umut 

Kitapevi’ndeki patlamadan bir kaç dakika sonra Roj TV’nin canlı 
yayına geçtiði” iddiasının RTÜK’ün incelemesi sonucunda doðru 
olmadıðı anlaíıldı.  
Olaydan sonra jandarma tarafından hazırlanan bir raporda, ROJ 
TV’de ilk haberin patlamadan 20-30 dakika sonra verildiði, telefonla 
ilk canlı baðlantının ise 60-70 dakika sonra yapıldıðı ileri sürüldü. 
Emniyet Genel Müdürlüðü ise ROJ TV’nin olay günü normal yayın 
akıíına devam ettiðini, saat 20.00’de yayınlanan ana haber 
bülteninde telefonla canlı baðlantı kurulduðu iddia etmiíti. Bu 
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20.00’de verildiðini söyledik.  
Basın, güç odaklarından söz ediyor.  
Basın da var mı acaba bu güç odaklarının içinde? Eðer yerel 
bir disiplinsizlikse, ulusal basında bunun haberi çıkmaz. 
Ankara bu disiplinsizliðin hiçbir yerinde yok. Eðer Ankara bu 
iíin bir yerinde olursa ulusal basın örgütün aleyhine kullanılır, 
eylemlerin meírulukları konusunda. Böyle bir íey yok. 30 
Aðustos 2004’ten bu tarafa yok. Bu tarih Jandarma Genel 
Komutanı’nın göreve gelií tarihidir. O (Orgeneral Fevzi 
Türkeri) göreve geldikten sonra, ben bu tür çeteleíme 
görmedim, hissetmedim.  
Hüsrev Kutlu’nun (AKP milletvekili) bir haberi çıktı. Cemaat 
iftarında. Gazeteci orada mıydı? Birisi servis yapıyor. 
Cepheden çekmií biri. Devlet Ankara’da kirlendiði zaman 
basında böyle haberler çıkar. 30 Aðustos 2004’ten sonra 
Ankara bu kirliliðin içinde yok. Jandarma için söylüyorum.  
Bu disiplinsizlikleri nasıl önleriz?  
Meclis’te böyle bir irade varsa önlenir. Bundan daha büyük 
irade yok.  
Bu olaylarla ilgili istihbarat yaptınız mı?  
Bugüne kadar bu tür olaylarla ilgili kimseyi karalamamak için 
istihbarat yapmadık. Bugünkü mantıðım olsaydı yapardım.  
ñstihbarat eksiði mi vardı?  
Benim istihbarat sorunum yok. 8 Kasım günü Hakkari’de 7.5 
kilo C-4 almıíız.  
ñstihbaratı paylaímada sorun var mı?  
Polis, MñT ve Jandarma istihbaratı arasında sorun yok.  
ìemdinli olayı?  
O istihbarat olayı deðil.  
Bu olayı nereye oturtacaðız?  
Faili olan kiíiler oturtacak.  
ñtirafçı kullanımı?  
Benim istihbarat birimlerimde itirafçı yok. Bunlar daðda tetik 
çekmekten gelen adamlar. ñstihbarat akıllı adam iíidir. 
ìemdinli kaçakçılık bölgesi. Herkes birbirinin ne yediðini bile 
bilir. Yöreyle alakası olmayan orada istihbarat yapamaz. 
Ayrıca operasyonel amaç varsa özel harekat gerekirdi. Ben 
bunun adını koyamam.  
Termal kamerayla izlenen yere 1 Kasım’da 150 kilo patlayıcı 
nasıl girdi?  
Yani kilit bozulmuí efendim. Evin içinden olursa her íey girer. 
Bölgeden eroin geçiyor. Türk polisi Avrupa’da yakalanan 
eroinin yüzde 30’unu yakalıyor. 1 Ocak’ tan beri Türkiye’de, 

                                                                        

Komisyon üyesi CHP ñzmir Milletvekili Ahmet Ersin, Çiçek’in 
sözlerini “Komisyona bundan sonra bilgi verebilecek bürokrat 
ve yetkililere konuímayın talimatıdır. Hükümetin de ìemdinli 

iddialar üzerine RTÜK kayıtlarında yapılan incelemede, ROJ TV’nin, 
11.29’da meydana gelen patlamaya iliíkin haberi olaydan 1 saat 9 
dakika sonra 12.38’de duyurduðu, ilk canlı baðlantıyı ise 
patlamadan 2 saat 16 dakika sonra 13.45’te gerçekleítirdiði, bu 
süre içinde ulusal kanallarda haberin çoktan duyurulduðu belirlendi. 

Van, Diyarbakır, ñzmir ve ñstanbul’da 81 kilo plastik patlayıcı 
yakaladık. Bunlar tamamen PKK’nın. Oraya (ìemdinli) girse 
de yakalanır.  
Niye yakalanmadı?  
Orada kilit bozuk efendim.  
Kim soktu?  
Ben bir hüküm veremem. Adaba aykırı. Ama fotoðrafı yan 
yana koyun, görünüyor.  
Avlunun kilidi de bozuk mu?  
Hayır. Bu lokal bir olay. Genel deðil. Genel olsa söylemekte 
sakınca görmem. Söylerim, derim ki önlem alın, ülke 
çeteleíiyor. Devlet içinde yasaya uymayanlar meíru mu 
olacak? Nereye kadar meíru olacak?  
Astsubayı tanıdıðını söyleyen bir general (Yaíar Büyükanıt) 
var.  
Generali tartıímam. Uygun düímez. ñhtilaller, gözaltına alınan 
cumhurbaíkanları, asılan baíbakanlar var. Atatürk’ün iltifat 
ettiði bir Cumhurbaíkanı gözaltına alınmıí. ìemdinli o zaman 
da vardı.  
Yüksekova’da jetlerin alçaktan uçuíu gözdaðı mı, psikolojik 
harekat mı? 10 
Parlamento sorgulamalı. Kalkınmıí bir ülkede var mı? Yani 
biz niye ilkeliz, vatandaíımıza böyleyiz? ñyi niyetle, dürüstçe 
görev yaparsak, hiç kötü olmaya gerek yok. Bu olay boyumun 
üstünde bir íey.  
Patlamalar niye bitti?  
Susurluk raporunda, 3 Kasım’da faili meçhullerin bıçakla 
kesilir gibi durduðu belirtiliyor. Hakkari’de de bu olaydan 
sonra patlama yok. Olmaz da. TBMM el koyarsa olmaz. Bu 
irade bunu engelleyecek güçte. Bizim ekonomik aktörlerimizi, 
(Polis yardım sandıðı ve diðerleri) elimizden alın, düzene 
gireceðiz.  
Yüksekova çetesi vardı...  
Rütbe durumlarına bakın. Terfi edilecekse operasyonlar 
oluyor.  
Emniyet Genel Müdürlüðü ñstihbarat Daire Baíkanı Sabri 
Uzun’un sözleri, özellikle hükümette rahatsızlık yarattı. Adalet 
Bakanı Cemil Çiçek, 22 ìubat günü gerçekleítirilen Bakanlar 
Kurulu toplantısından sonra yaptıðı açıklamada, Uzun’u 
“Kimse komisyon üzerinden kahramanlık peíinde koímasın” 
diyerek eleítirdi.  

                                                 
10

 ìemdinli’de meydana gelen olayı protesto amacıyla Yüksekova’da 
düzenlenen gösteride ñslam Barkin, Ersin Mengeç ve Haluk Geylani 
öldürülmüítü. Bu kiíilerin cenaze töreni sırasında savaí uçaklarının 
ilçenin üzerinde alçak uçuí yapması gerginliðe neden olmuítu. 
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olaylarında sorumluluðu var. Bakan Çiçek açıklamalarıyla 
hükümetin bu sorumluðunu gizlenmeye çalıíılıyor. Ayrıca 
Bakan Çiçek, görevlilere ‘Savcılıða bilgi verin’ diyerek 
komisyonu by-pass ediyor. Oysa görevlilerin öncelikli olarak 
komisyonumuza bilgi vermesi gerekir. Hükümet ve Baíbakan 
baílangıçta ‘sonuna kadar gidilsin’ diyorlardı íimdi olayı 
soðutmak istiyorlar” diye eleítirdi. 
CHP Hakkari Milletvekili Esat Canan da, Çiçek’in baíından 
beri “olayı kapatma gayretinde olduðunu” iddia ederek, 
“Bakan, baíta, ‘Soruíturmanın tribündekilerin beklentilerine 
göre yapılması mümkün deðil’ dedi. ìimdi, bildiklerini 
komisyona anlatan bir bürokratı yorum yapmakla suçluyor. 
Olayın kapatılması için özel bir gayret içinde. Bildiklerini 
paylaían bir bürokrata tepkisi, gelmesi olası bilgileri 
engellemeye yöneliktir, gelecek kiíilere bir tehdittir. Komisyon 
üyelerinin ayrıntıya ulaímak için soru sormalarını engelleme 
niyetidir. ìemdinli olayının aydınlatılması hükümetin 
sorumluluðu altındadır. Eðer aydınlatılamazsa bunun birinci 
derecede sorumlusu hükümet ve sözcüsü olacak” dedi. 
Sabri Uzun, 22 Mart günü görevden alındı.  
TBMM ìemdinli Araítırma Komisyonu’nun 7 ìubat günü 
dinlediði MñT Hakkari Bölge Sorumlusu, “son iki yıl içinde 
emniyet ve jandarmaya aralarında bombalama planlarının da 
bulunduðu 500 kadar eylemle ilgili bilgi verdiklerini ancak, 
Hakkari ve ilçelerinde meydana gelen çok sayıdaki bombalı 
saldırıya iliíkin bilgileri bulunmadıðını” söyledi.  
Milletvekillerinin, “Nasıl bilmezsiniz, siz bölgenin en üst 
düzey istihbarat yetkilisisiniz” sorusu üzerine MñT 
sorumlusunun “Her yıl yüzlerce istihbarat bildiririz. ñlçede beí 
haber elemanımız var. Bu eylemlerle ilgili haber 
elemanlarından bilgi gelmedi” dediði öðrenildi. 
Komisyon 21 ìubat günü ise ìemdinli Cumhuriyet Savcısı 
Harun Ayık, Hakkari Emniyet Müdürü Yaíar Aðdere, ñstihbarat 
ìube Müdürü Hüseyin Keskinkılıç ve Terörle Mücadele ìube 
Müdürü Halil Baðcı’yı dinledi.  
Ayık, ilçede dört yıla yakın görev yaptıðını, bu süre içinde 
jandarmadan istihbarat çalıíması konusunda kendisine 
herhangi bir bilgi gelmediðini söyledi.  
Keskinkılıç da, bölgede meydana gelen patlamalardaki 
yoðunlaímanın dikkatlerini çektiðini, ancak olayların kimin 
tarafından gerçekleítirildiðini tarif etmekte zorlandıklarını 
söyledi. Keskinkılıç, “Bizim Seferi Yılmaz’la ilgili bir 
takibatımız yoktu. Jandarmanın bu kiíiyle ilgili istihbarat 
çalıíması olaydan birkaç gün sonra bize geldi” dedi.  
Hakkari Jandarma ñstihbarat ìube Müdürü Binbaíı Sefer 
Resuloðlu ise 22 ìubat günü Komisyon üyelerine bilgi verdi. 
Veysel Ateí’in “kayıtlı elemanları” olduðunu açıklayan 
Resuloðlu, “Veysel Ateí itirafçı deðil. Ateí cezasını çekmií 
çıkmıí, daha sonra bizim haber elemanımız olmuí. Ateí, 
Aðustos 2004’ten sonra bizim haber elemanımız olmuí. 

Hakkari’de böyle 100’e yakın haber elemanımız var” dedi. 
Tutuklu astsubaylar Ali Kaya ve Özcan ñldeniz’in kitabevi 
bombalanan Seferi Yılmaz’ın, Kuzey Irak’taki PKK’lılarla 
yaptıðı telefon görüímesini tespit ettiklerini ve daha sonra 
mahkemeden dinleme izni aldıklarını iddia eden Resuloðlu, 
“9 Kasım’da ìemdinli’de bulunma sebepleri elde ettikleri 
bilgileri savcıyla paylaímaktı. Öðle saatinde ihtiyaç gidermek 
üzere buluítuklarında da patlama olmuí. Olay yerindeki 
araçta bulunan silahlar da jandarmaya ait” dedi.  
4 Mart günü dinlenen Hakkari ñl Jandarma Komutanı Kurmay 
Albay Erhan Kubat’ın ise “Bölgedeki tüm patlamaların PKK 
tarafından gerçekleítirildiðini” iddia ettiði ve jandarmanın 
istihbarat yetkisi konusunda da “istedikleri her yerde 
istihbarat çalıíması yapabileceklerini” söylediði bildirildi. 
ìubat ayında komisyon çalıímalarını sürdürürken tutuklanan 
astsubaylar Ali Kaya ve Özcan ñldeniz’in sicil dosyalarına 
olaydan 13 gün sonra “baíarı belgesi” eklendiði ortaya çıktı. 
TBMM ìemdinli Araítırma Komisyonu’na gönderilen dosyada, 
bu belgelerin gerekçesiyle ilgili bilgi yer almadı. Jandarma 
istihbaratının ìemdinli sorumlusu ñldeniz’e 18, Hakkari Kısım 
Amiri Kaya’ya 17 baíarı belgesi verildiði, Jandarma ñl 
Komutanı Albay Erhan Kubat’ın verdiði son baíarı belgelerinin 
de 22 Kasım 2005 tarihini taíıdıðı belirlendi. 
Kurmay Albay Erhan Kubat, 9 Kasım 2005 tarihindeki 
patlamadan 13 gün sonra astsubaylar Ali Kaya ve Özcan 
ñldeniz’e takdirname verilmesi konusunda da, “Ali Kaya 
hakkındaki baíarı belgesi 27 Ekim 2005 tarihinde bir 
sıðınaðın bulunması ve yakalatmayı saðladıðı için verildi. 
Bununla ilgili yazıímalar uzun sürdüðü için belgenin siciline 
eklenmesi 9 Kasım’dan sonraya rastladı. Özcan ñldeniz 
hakkındaki belge ise 28 Ekim 2005 tarihinde yine sıðınak 
yakalatmasından dolayı verildi” dedi. 
Bu arada ìubat ayı sonunda Jandarma Genel Komutanlıðı’nın 
komisyona gönderdiði bir mektup basına yansıdı. Haberlere 
göre, Jandarma Genel Komutanlıðı’nın mektubunda, “Seferi 
Yılmaz eski bir hükümlüdür. Bu nedenle baíbakanlıðın 3 
Nisan 2001 tarihli ‘Terör örgütü üyesi olup tutukluluk ve 
hükümlülük halleri sona erenlerin takibine iliíkin’ genelgesi 
gereði kolluk kuvvetleri tarafından izlenmesi zorunluluðu var. 
Ayrıca Seferi Yılmaz’ın, 5 Aðustos 2005’te meydana gelen 
patlamadan sonra yapılan araítırmada, terör örgütüyle 
iliíkisinin belirlenmesi nedeniyle Van 3. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nden alınan 22 Aðustos 2005’te yasal yetki 
çerçevesinde telefonları dinleniyor” denildi. 
TBMM ìemdinli Araítırma Komisyonu üyeleri, bölgede 
incelemelerde bulunmak üzere 27 Mart günü Van’a gittiler. 
Van’da komisyon üyeleri AKP Milletvekili ìükrü Önder ve CHP 
Milletvekili Sırrı Özbek, Bitlis’e geçerek Bitlis Cezaevi’nde 
tutulan itirafçı Veysel Ateí ile görüítü. Astsubaylar Ali Kaya 
ve Özcan ñldeniz’le görüímesi planlanan Komisyon Baíkanı 
Musa Sıvacıoðlu ile diðer milletvekilleri ise “uygun yer 
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olmadıðı” gerekçesiyle askeri cezaevinin bulunduðu Van 
Jandarma Asayií Kolordu Komutanlıðı’na alınmadılar. Bunun 
üzerine milletvekilleri, tutuklu astsubaylarla, adliye 
binasındaki baro odasında görüítüler. Görüímede, Kaya ve 
ñldeniz’in “Seferi Yılmaz’ı izlediklerini”, “patlama ile ilgilerinin 
olmadıðını” söyledikleri öðrenildi.  
Komisyon üyeleri, 12 Aðustos 2005 tarihinde öldürülen Yusuf 
Yaíar’ın kardeíi Kamil Yaíar’ı da dinledi. Kamil Yaíar, 
komisyona íu bilgileri verdiðini söyledi:  
“Kardeíim il merkezinde kaçırılarak infaz edildi. ñnfazdan 
sonra valilikten iki çeliíkili açıklama yapıldı. Birisinde 
kaçarken vurulduðunu, diðerinde ise yola mayın döíemeye 
çalıíırken öldürüldüðünü söylediler. Sonra da benim ve 
kardeíimin adları ve telefonları Ali Kaya’nın ajandasında 
çıktı. Zaten kardeíimin kaçırıldıðına dair birçok görgü tanıðı 
var. Kardeíimin, Ali Kaya ve ekibi tarafından infaz edildiði 
açık bir íekilde ortadadır.”  
Komisyon üyeleri ayrıca, AKP Milletvekili Fehmi Öztunç’un 
kardeíi Hasan Öztunç, Hacı Özdemir, Maaz Özdemir, Hacı 
Demir, MHP Hakkari Merkez ñlçe Baíkanı Abdurahman Kaya 
ile Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Baíkanı Remzi 
Aydoðan ile de görüítüler.  
Komisyonun 12 Ekim 2005 tarihinde Hakkari’nin Merzan 
mahallesindeki polis kontrol noktasında polis kimliðini 
gösteren kiíiler tarafından kaçırılan ve iíkence gören korucu 
Ali Erol’la görüímeyi ise kabul etmediði öðrenildi. 
Komisyon çalıímalarını 13 Nisan günü tamamladı. 
Hazırlanan 670 sayfalık rapor, 18 Nisan günü TBMM Baíkanı 
Bülent Arınç’a sunuldu. Ancak rapor yıl içinde TBMM Genel 
Kurulu’nda görüíülmedi. 
Baíta Yaíar Büyükanıt olmak üzere üst düzey askeri 
yetkililere iliíkin iddialara yer verilmeyen raporda yer alan 
bazı saptamalar íöyle: 
“Akla hemen anılan eylemlerin terörle mücadelede kanun dıíı 
yöntemleri benimseyen devletin içinde yerleímií bir takım 
odakların iíi olabileceði gelmektedir. Hukuk devletlerinde her 
türlü hukuk dıíı oluíumun fark edildiði anda ortadan 
kaldırılması gerekir. Hukuk dıíında döllenen ve geliíen zihni 
tümör, hukuk devleti içinde kendine yer açmaya, hatta onu 
kuíatmaya, gittikçe meíruiyet saðlamaya devletin 
eylemlerinde hukuka uygun davranması ilkesini sarmaya, 
demokrasi, açıklık, íeffaflık gibi modern yönetim umdelerini 
boðmaya kadar iíi ileri götürebilir. Ülkenin elden gittiði, 
vatanın satıldıðı söylemine koíut olarak uygun vasat 
bulmakla bu habis ur, geliíimini hızlandırır.  
Tüm faili meçhul olaylarda olduðu gibi komisyonumuzca 
incelenen ve faili meçhul kalan olaylar da devletin üzerinde 
bir ur olarak kalmaktadır.” 
Raporda, Astsubay Ali Kaya hakkında “iíadamı Mehmet Ali 
Altındað hakkında sahte evrak düzenlemek” iddiasıyla 1998 

yılında baílatılan soruíturmanın savsaklandıðına dikkat 
çekilerek, dosyanın Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlıðı Askeri 
Savcılıðı’na gönderildiði ancak bu yıl içinde hazırlık 
soruíturması yapıldıðı belirtildi. 11 
Raporda, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerine giden 
Avrupalı gözlemcilerin büyük çoðunluðunun “ajan” olduðu da 
iddia edildi. 
Komisyonu üyesi, CHP Diyarbakır Milletvekili Mesut Deðer, 
“Komisyonun baíından beri olayı kapatmaya çalıítıðını” iddia 
ederek, “Bu ií kapatılmaya götürülüyor. Baíbakan Erdoðan 
Büyükanıt’la görüítükten sonra Baíbakan Meclis Baíkanıyla 
bir araya geliyor ve ‘Paía bu iíin dıíında’ diyerek, olayı 
kapatmaya çalıíıyor. AKP bu iíi eline yüzüne bulaítırdı. 
Raporda özellikle hükümetin sorumluluðu gizlenmeye 
çalıíılıyor. Baíbakan önce ‘lokal’ deðil dedi, ama gelip 
komisyona bilgi vermedi” dedi. 
TBMM ñnsan Haklarını ñnceleme Komisyonu Raporu 
TBMM ñnsan Haklarını ñnceleme Komisyonu’nun raporu ise 2 
Mart günü kabul edildi. AKP milletvekili Faruk Ünsal’ın 
“komutanların yargıyı etkileyecek açıklamalar yapmaktan 
kaçınmaları gerektiðine” iliíkin ifadenin raporda yer alması 
yönündeki önergesi üzerine toplantıdan ayrılan CHP’li üyeler 
rapora oy vermedi. (Raporun tamamı için Bkz. Ekler) 
ñddianame 
Van Cumhuriyet Savcılıðı, “9 Kasım 2005 tarihinde 
Hakkari’nin ìemdinli ilçesinde Seferi Yılmaz’a ait Umut 
kitapevinin bombalanması ve ardından çıkan olaylarda 
Mehmet Zahir Korkmaz’ın öldürülmesi nedeniyle” astsubaylar 
Ali Kaya, Özcan ñldeniz ve itirafçı Veysel Ateí hakkında Mart 
ayında dava açtı.  
ìemdinli’de yaíanan olaylarla sınırlanan iddianamede, 
sanıkların, Seferi Yılmaz’ı öldürmek amacı taíıdıkları, 
bombalı saldırıyı iki astsubayın yönlendirmesiyle Ateí’in 
gerçekleítirdiði belirtildi. ñddianamede, sanıkların TCY’nin 
302/1 (Devletin topraklarının tamamını veya bir kısmını 
yabancı bir devletin egemenliði altına koymak, devletin 
birliðini bozmak, devletin egemenliði atlında bulunan 

                                                 
11 1998 yılı Haziran ayında Diyarbakır’ın Kulp ve Lice ilçeleri 
arasındaki bölgede öldürülen bir PKK militanının üzerinden 
“Altındað ailesinin PKK’ye 350 bin Mark verdiðine” iliíkin bir belge 
bulunduðu iddia edilmiíti. Diyarbakır Emniyet Müdürlüðü Polis 
Kriminal Laboratuarında yapılan incelemede söz konusu belgelerin 
ve PKK mührünün sahte olduðu saptanmıítı. Bunun üzerine 
Mehmet Ali Altındað, o dönemde Diyarbakır 7. Kolordu 
Komutanlıðı’nda görev yapan Albay Erhan Tavíancı, Albay Reha 
ìatana, Yüzbaíı Ali Osman Celasin ve Astsubay Ali Kaya hakkında 
suç duyurusunda bulunmuítu. Soruíturma, Diyarbakır 7. Kolordu 
Komutanlıðı Askeri Savcılıðı’nın ve Diyarbakır Cumhuriyet 
Savcılıðı’nın “görevsizlik” kararları nedeniyle uzun süre iíleme 
konulamadı. 
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topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmak, devletin 
baðımsızlıðını zayıflatmak amacına yönelik elveriíli bir fiil 
iílemek), 316/1 (Devletin birliðini ve ülke bütünlüðünü 
bozmak ile Anayasal düzene ve bu düzenin iíleyiíine karíı 
suç iílemek amacıyla teíekkül halinde hareket etmek) ve 53, 
81, 85 ve 86. maddeleri (adam öldürmek, adam yaralamak, 
adam yaralamaya teíebbüs etmek) uyarınca 
cezalandırılması, cezaların TMY’nin 5. maddesi uyarınca iki 
kat artırılması istendi.  
ñddianamede, bölgede 2005 yılı Aðustos ayından bu yana 18 
patlama olduðu, PKK’nin üstlendiði ikisi dıíındakilerin “íüphe 
uyandırıcı” olduðu anlatıldı.  
ñddianamede, Diyarbakırlı iíadamı Mehmet Ali Altındað’ın 
ifadeleri doðrultusunda, Yaíar Büyükanıt ile o dönemde 
komutası altında çalıían yetkililer hakkında “örgüt kurmak”, 
“görevi kötüye kullanmak” ve “sahte belge düzenlemek” 
suçlamalarından görevsizlik kararı verildiði ve dosyanın 
Genelkurmay Askeri Savcılıðı’na gönderildiði anlatıldı.  
Van Cumhuriyet Savcılıðı, ayrıca Genelkurmay Askeri 
Savcılıðı’ndan Hakkari ñl Jandarma Komutanı Erhan Kubat, 
Hakkari Dað ve Komando Tugay Komutanı Erdal Öztürk ve 
Van Asayií Kolordu Komutanı Selahattin Uðurlu hakkında 
“yasadıíı istihbarat” gerekçesiyle “görevi kötüye kullanmak” 
suçundan iílem yapılmasını da istedi. 
Altındað, Büyükanıt’ın suçlanmasına neden olan ifadelerinde, 
Astsubay Ali Kaya’nın bölgede “Mutkili Ali” olarak bilindiðini 
belirterek, íu iddiaları öne sürmüítü: 
“Kaya, benim PKK’ya 350 bin dolar baðıí yaptıðımı gösteren 
sahte belgeler hazırlayarak gözaltına alınmamı saðladı. Bu 
dönemde oðlum ve arkadaíı trafik kazasında öldü.  
Dönemin DGM Baísavcısı, iíadamı Ali ñhsan Kaya, iki PKK 
itirafçısı, Kolordu Komutanlıðı Kurmay Baíkanı ile kıdemli bir 
albay, bir binbaíı ve bir yüzbaíıdan oluían bir çete vardı. 
1997-2000 yıllarında 7. Kolordu Komutanı olan Büyükanıt da 
bunları bilmektedir.” 
“Askeri hiyeraríi içinde halen Hakkari Dað Komando Tugay 
Komutanı Erdal Öztürk ile Van Asayií Kolordu Komutanı 
Selahattin Uðurlu’nun yasaya aykırı istihbarat 
çalıímalarından bilgisinin olmadıðı düíünülemez” denilen 
iddianamede, Doðu ve Güneydoðu’da jandarma birliklerinin 
Kara Kuvvetleri Komutanlıðı ile baðlantısının diðer bölgelere 
göre farklı olduðuna dikkat çekildi. 
ñddianamede, íöyle denildi:  
“Bu illerdeki jandarma birlikleri KKK komutasındadır. 
EMASYA (Emniyet-Asayií Yardımlaíma Birimleri) direktifi 
gereðince bu sorumluluk zincirinin baðlantıları takip 
edildiðinde, sorumluların KKK’ya kadar uzandıðı görünecektir. 
ìemdinli’de ortaya çıkan terör eylemidir. ìüpheli astsubaylar, 
JñT görevlileridir. Terör örgütleriyle hukuki olmayan bir 
yöntemle mücadele, halkın devlete güvenini sarsar ve 

yöntemi benimseyenler zamanla devlet kademesinde 
kendilerine yer bulmaktadır.”  
ñddianamede Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaíar 
Büyükanıt’ın suçlanmasına dayanak olan TBMM Araítırma 
Komisyonu tutanaklarının Komisyon Baíkanı Musa 
Sıvacıoðlu, tarafından gönderildiði Mart ayında ortaya çıktı. 
CHP ñzmir Milletvekili ve ìemdinli Olayların Araítırma 
Komisyonu üyesi Ahmet Ersin, komisyonun 8 Mart günü 
yapılan toplantısından tutanakların Ferhat Sarıkaya’ya 
gönderilmesi konusunda TBMM Baíkanlıðı’na bir dilekçe 
verdi. Bunun üzerine ìemdinli Komisyonu Baíkanı Musa 
Sıvacıoðlu, gazetecilere “Evet tutanaklar savcının 16 ìubat 
2006 tarihli talebi doðrultusunda, 20 ìubat’ta gönderilmiítir. 
Bu talep TCY’nin ilgili maddeleri gereði yerine getirilmiítir. 
Savcı, talebinde sadece Mehmet Ali Altındað’ın tutanaklarını 
istediðini belirtmií ve gönderilmiítir. Burada dinlediðimiz bir 
baíka isimle ilgili tutanak isteði olmamıítır. Savcının tutanak 
talebiyle ilgili komisyon üyelerine bilgi vermedim. Herhangi bir 
konuyla ilgili talep ve yazıíma hakkında komisyon üyelerine 
bilgi vermek zorunda deðilim. Buradaki iílemler bütün 
komisyon üyelerine açık. Gelirler, istedikleri yazıyı okurlar, 
bakarlar.” 
ñddianamenin Yarattıðı Tartıímalar, Ferhat Sarıkaya’nın 
Meslekten ñhracı 
Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya’nın hazırladıðı 
iddianamede, baíta Orgeneral Yaíar Büyükanıt olmak üzere 
askerlere iliíkin saptama ve iddialara yer vermesi büyük 
tartıímalar yarattı ve Ferhat Sarıkaya’nın meslekten ihraç 
edilmesiyle sonuçlandı. 
ñddianamenin yarattıðı rahatsızlık nedeniyle Genelkurmay 
Baíkanı Orgeneral Hilmi Özkök, 6 Mart günü Baíbakan Recep 
Tayyip Erdoðan, 7 Mart günü de Cumhurbaíkanı Ahmet 
Necdet Sezer ile görüítü.  
Adalet Bakanlıðı da, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Yaíar Büyükanıt hakkında görevsizlik kararı veren Ferhat 
Sarıkaya hakkında soruíturma açtı.  
Van Baro Baíkanı Ayhan Çabuk, Sarıkaya hakkında 
soruíturma açılmasını íöyle deðerlendirdi:  
“Savcıya apar topar soruíturma açılması açıkça yargıya 
baskıdır. Bundan mahkeme de etkilenebilir. Delillerin 
tartıíılacaðı yer mahkemedir. Gösterilen tepkiler özellikle de 
Deniz Baykal’ın ‘Bu orduya darbedir’ açıklaması asla kabul 
edilemez. Yargı böyle suçlanamaz. Baro yönetimi olarak, ana 
muhalefet lideri baíta, yargıya müdahale niteliðindeki 
açıklamalar hakkında yasal iílem yapılması talebinde 
bulunacaðız.”  
Davanın müdahil avukatlarından Mehmet Ekinci de, 
“Birilerini kayırmak, dosyadan çıkarmak için bazı çevrelerin 
çabasıyla hukuka aykırı baskı kurulmak isteniyor. Belli 
isimler dosyadan çıkarılıp, olay birkaç kiíinin sırtına yıkılmak 

 48



Türkiye ñnsan Hakları Raporu 2006 Yaíam Hakkı 
 

isteniyor. Yargıya müdahalenin soruíturulması için biz de suç 
duyurusunda bulunacaðız” dedi.  
8 Mart günü Van’a giden iki müfettií, Sarıkaya’nın 
savunmasını aldı. Müfettiílerin daha sonra hazırladıðı 
raporda, Sarıkaya’ya “CMK’ya göre iddianamede 
bulunmaması gereken hususlara yer verdiði (Büyükanıt’la 
ilgili suçlamalar ve bu suçlamaya kanıt olarak Diyarbakırlı 
iíadamı Mehmet Ali Altındað’ın iddialarına iddianamede yer 
verilmesi)” ve “ñl Jandarma Alay Komutanlıðı’na yazılan bir 
yazı” nedeniyle iki ayrı disiplin cezası verilmesini istediler. 
Müfettiílerin raporunda, Sarıkaya hakkında “cezai iíleme 
gerek olmadıðı” görüíüne yer verildi.  
Genelkurmay Baíkanlıðı da, Kara Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Yaíar Büyükanıt ve üst düzey subaylar hakkında 
“soruíturma açılmasına gerek olmadıðına” kararı verdi. 
Genelkurmay Baíkanlıðı tarafından 20 Mart günü yapılan 
açıklamada, Van Cumhuriyet Savcılıðı’nın görevsizlik kararı 
vererek Genelkurmay Baíkanlıðı’na gönderdiði dosya, 
“mesnetsiz, hukuki dayanaktan yoksun ve maksatlı bir 
belge” olarak nitelendi. “Belge”nin kamu vicdanını ve TSK’yı 
ciddi íekilde rahatsız ettiði ifade edilen açıklamada, Van 
Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya hakkında suç 
duyurusunda bulunulduðu kaydedildi. Açıklamada, Sarıkaya 
“hukuk bilgisinden yoksun ve tecrübesiz olmak”, 
“iddianameyi baíka güçlerin etkisi ve telkininde kalarak 
hazırlamakla” suçlandı. Büyükanıt’ın “Ali Kaya’yı tanırım, iyi 
çocuktur. Sorumluluðu varsa yargılanır” sözlerinin 
konuímanın tümü dikkate alındıðında iddia edilen amacın 
olmadıðının anlaíılacaðı savunulan açıklamada, Ferhat 
Sarıkaya’nın hazırladıðı iddianame ve yetkisizlik kararı için de 
“Muhteva olarak bu iddianamenin söz konusu bölümlerinin 
maksadını aían, hukuki olmaktan çok siyasi içerikli, bazı 
mensuplarını hedef alarak TSK’yı yıpratmaya ve terörle 
mücadeledeki azim ve iradesini zayıflatmaya yönelik olduðu 
kanaatine varılmıítır” denildi.  
Genelkurmay Baíkanlıðı tarafından iddianame ve yetkisizlik 
kararı nedeniyle yapılan açıklamada, “Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne yapılan bu haksız ve maksatlı suçlamalar 
karíısında, öncelikle anayasal sorumluluðu olanların tavır 
almaları, bu saldırıyı bütün yönleriyle ortaya çıkarmaları ve 
arkasındaki çarpık zihniyetin temsilcilerini makam, statü ve 
konumları ne olursa olsun kamuoyuna açıklamaları ve 
haklarında iílem yapmaları gerekmektedir” denildi. Bu 
ifadenin TBMM Araítırma Komisyonu’nda “hırsız evin 
içindeyse kilit iíe yaramaz” diyen Emniyet Genel Müdürlüðü 
ñstihbarat Daire Baíkanı Sabri Uzun’a yönelik olduðu 
bildirildi.  
Cumhuriyet Savcılıðı’nın soruíturma dosyasında bulunan 
Abdülrezzak Uçarer adlı kiíinin ihbar mektubuna dayanılarak 
subaylar hakkında “görevi kötüye kullanma”, “rüívet” ve 
“kaçakçılık” iddialarında bulunulmasının “vahim” hata 

olarak nitelendirildiði açıklamada, mektupta imza olmadıðı ve 
bildirilen adresin sahte olduðu kaydedildi.12 
Genelkurmay Baíkanlıðı’nın açıklamasında sözü edilen 
soruíturmanın iíadamı Mehmet Ali Altındað’ın, “Kaya 
(Astsubay Ali Kaya), benim PKK’ya 350 bin dolar baðıí 
yaptıðımı gösteren sahte belgeler hazırlayarak gözaltına 
alınmamı saðladı. Bu dönemde oðlum ve arkadaíı trafik 
kazasında öldü. Dönemin DGM Baísavcısı, iíadamı Ali ñhsan 
Kaya, iki PKK itirafçısı, Kolordu Komutanlıðı Kurmay Baíkanı 
ile kıdemli bir albay, bir binbaíı ve bir yüzbaíıdan oluían bir 
çete vardı” ifadesi üzerine Hakkari Jandarma Alay eski 
Komutanı Albay Eíref Hatipoðlu, eski Diyarbakır 7. Kolordu 
Komutanı Kurmay Baíkanı Erhan Tavíancı, eski 7. Kolordu 
Komutanı Kurmay Baíkanı Reha ìenata, Binbaíı Cemil 
Temizöz ve Jandarma ñstihbarat Yüzbaíı Ali Osman Celasun 
hakkında yürütüldüðü öðrenildi. 
ñddianamenin yarattıðı tartıímalar sürerken Sabah 
gazetesinde yayınlanan bir haberde de, Baíbakan Recep 
Tayyip Erdoðan’a iletilen bir bilgi notunda Hakkari ñl 
Jandarma Komutanı Albay Erhan Kubat hakkında “Hakkari’de 
kontrgerilla tarzı eylemleri yönlendiren ekibin baíında Kubat 
gelmektedir. ñl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay 
Ramazan Akça ile birlikte Astsubay Ali Kaya ve Astsubay 
Özcan ñldeniz illegal çalıímaların baíını çekmektedir. Ekibin 
Yüksekova ilçesindeki kolu ise Astsubay Murat Karagöl ile 
Astsubay Mehmet Altuner’dir. Albay Kubat, bölgedeki terör 
olaylarının ñstiklal Mahkemeleri gibi mahkemeler kurularak, 
sınırsız yetkilerle donatılmıí vali ve kolordu komutanları ile 
çözülebileceðini düíünmekte. Albay Kubat, PKK’nın kırsal 
alanda bir etkinliðinin kalmadıðını, íehirlerde iíinin bitirilmesi 
için bazı illegal yöntemlerin uygulanması gerektiðini ve görev 
yapacaðı dönemde yeni Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 
çıkmasının talihsizlik olduðunu açıkça savunmaktadır” 
denildiði belirtildi.  
Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya, 20 Nisan günü 
toplanan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 
tarafından meslekten ihraç edildi. Müfettiílerin raporunu 
görüíen HSYK’nın meslekten ihraç kararını bire karíı altı oyla 
aldıðı öðrenildi. ñhraç kararı, Hakimler ve Savcılar Yasası’nın 
69. maddesinin son fıkrası uyarınca alındı. Fıkra íöyle:  
“Disiplin cezasının uygulanmasını gerektiren fiil, suç teíkil 
etmezse ve hükümlülüðü gerektirmese bile mesleðin íeref ve 
onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte 
görüldüðü takdirde de meslekten çıkarma cezası verilir.”  
Cemil Çiçek’in katılmadıðı toplantıda, Ferhat Sarıkaya’nın 
ihracına karíı muhalefet oyu kullanan Adalet Bakanlıðı 

                                                 
12 Abdülrezzak Uçarer adlı kiíi tarafından savcılıða gönderilen ve 
iddianameye konan ihbar mektubunda, daha önce ìırnak’ta görev 
yapan Tümgeneral Ali Karababa ve Albay Aziz Ergen’in de 
bulunduðu bazı subayların kaçakçılık yaptıðı iddia edilmiíti. 
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Müsteíarı Fahri Kasırga’nın “kınama” cezası verilmesini 
savunduðu öðrenildi. HSYK, ceza kesinleíinceye kadar, 
Ferhat Sarıkaya’nın açıða alınmasını da kararlaítırdı. HSYK 
ayrıca, Van Cumhuriyet Baísavcısı Kemal Kaçan ve 
Baísavcıvekili ñbrahim Özer hakkında da yeniden inceleme 
yapılmasına karar verdi. 

Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaíar Büyükanıt 
ve diðer askeri yetkililer hakkındaki iddialar íikayetçi 
Altındað’a aittir, bana deðil, ben bir yorum yapmadım. 
ìikayetçinin iddia ettiði suçların ìemdinli olayıyla baðlantısını 
kurmuí olsaydım Orgeneral Büyükanıt ile askeri ve sivil 
yetkililer hakkında da CMK uyarınca ‘Devletin birliðini ve ülke 
bütünlüðünü bozmaktan’ soruíturma açmam gerekirdi. ñhraç kararının gerekçeleri özetle íöyle: 
Oysa bunun ayrı soruíturma konusu olduðunu düíündüm ve 
kendi görev ve yetkimde olmadıðı için bu suçlar yönünden 
tefrik kararı verdim. Ancak Altındað’ın beyanı diðer ihbarlarla 
birlikte bu dava açısından da delil niteliðinde olduðundan 
iddianameye yazdım. ñddianamede herhangi kiíi veya devlet 
kurumunun ìemdinli olayının parçası olduðu izlenimini 
verebilecek bir yorum ve iddiada bulunmadım. Büyükanıt 
hakkındaki görevsizlik kararını da ben yazmadım.  

“Yasaları dikkate almadan, araítırma yapmaya yetkisi 
bulunmadıðı kiíiler hakkında delil topladı. Bazı kiíilerin 
ifadelerini suç kanıtı olarak gösterme çabasına girdiði gibi, 
suç vasıflandırması da yaparak suç ve cezaların íahsiliði ve 
neden-sonuç iliíkisi ilkesine uymadı. Güvenlik güçlerinin, 
olayların sebebiymií gibi algılanmasına neden olacak 
açıklamalar yaptı. Bu açıklamaların terör örgütünü 
destekleyenlere propaganda malzemesi olacaðını 
düíünmeden iddianamesinde yer verdi. Yargının 
siyasallaíması iddialarına hak verdirecek íekilde siyasi 
konulara girdi ve ayrıca Meclis Araítırma Komisyonu’yla 
baðlantı kurdu. Böylece siyasallaímaktan korunmaya 
çalıíılan yargı erkinin yeniden tartıíılır hale gelmesine neden 
oldu. Yetki sınırlarını aíarak, eylem ve iílemleriyle yargı 
erkiyle diðer anayasal kuruluílar arasındaki güven ortamının 
zedelenmesine ve yargının yıpranmasına sebebiyet verdi.” 

Soruíturmada Ali Kaya ve arkadaílarının eylemini yalnızca 
ìemdinli olayından ibaret görmedim, dosyadaki delillerden 
bunun çok uzun süreli eylemler zincirini oluíturduðunu 
düíündüm, çok sayıdaki olayları söz konusu üç kiíinin 
gerçekleítirebileceðine inanmadım, arkalarında mutlak 
baíkalarının bulunması gerektiðini tasavvur ettim. Ancak 
bunları ispat edebilecek delillere ulaíamadıðım için de bu 
maddedeki yalnız üç sanık hakkında dava açtım. 
Büyükanıt ve arkadaíları hakkında bir yoruma girmeden 
hatta imada dahi bulunmadan yalnızca iddiaların karíılıðı 
suçları belirttim.  

Ferhat Sarıkaya’nın HSYK’ya verdiði savunma ise özetle 
íöyle: 
“Türkiye’deki tüm savcıların ve benim de zaman zaman 
yaptıðım gibi görevsizlik ve yetkisizlik kararı vermesi rutin bir 
iílemdir. Görev ve yetkimde olmadıðı için iddiaların doðru 
olup olmadıðı veya zamanaíımı yönünden hiçbir araítırma 
yapmadım, sadece íikayetin orijinal halini iddianameye 
aldım. Bölgedeki komutanlar hakkında yasadıíı istihbarat 
çalıímasıyla ilgili tefrik kararı verdim. Ama bu suçların bir 
yapılanma ve örgüt içinde iílendiði veya suçların ìemdinli 
olayının devamı olduðu izlenimini verebilecek bir açıklama ve 
yorum yapmadım. Yaptıðım sadece íikayetçinin íikayetine 
konu olayın ismini koymaktır, bu usul de tüm Türkiye’de 
uygulanıyor.  

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iliíkin hiçbir önyargı ve fikre sahip 
olmadıðım gibi, subay ve astsubaylarla kiíisel ve ailece 
iliíkim de vardır. Cumhuriyet’in temel nitelikleri ve 
deðerlerine sıkı sıkıya baðlı bir kiíiyim, bu nedenle hakkımda 
suçlamalar benim durumuma uygun deðil.” 
Ferhat Sarıkaya’nın “meslekten ihraç” kararına karíı yaptıðı 
itirazı görüíen HSYK ñtirazları ñnceleme Kurulu, 27 Haziran 
günü bire karíı dokuz üyenin oyuyla baívuruyu reddetti. 
Ferhat Sarıkaya lehine, ihraç kararına da karíı çıkan Adalet 
Bakanlıðı Müsteíarı Fahri Kasırga’nın oy verdiði öðrenildi. 
Karar nedeniyle, Ferhat Sarıkaya avukatlık da yapamayacak. 

 

ñzmir’in Bayındır ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Gültekin Avcı, Haziran ayında çıkan “Karanlık ñliíkiler” adlı kitabı ve kitabına 
iliíkin açıklamaları nedeniyle baíka bir göreve atandı.  
Avcı, kitabının yayınlanmasından sonra Bugün gazetesine yaptıðı açıklamada özetle íunları söyledi: 
“Ortada cereyan eden karanlık-operasyonel istihbarat hamleleri ve gayrı nizami harp oluíumlarının çürümüí illegal uzantıları söz 
konusudur. Ülkemiz bir özel harbin içindedir. 
Sarıkaya demokratik bir cumhuriyette yaíadıðına inanarak perdeyi aralamıítı. Militarist görünüm bu savcıyı da saf dıíı etmiítir. Bu millet 
askerin melek olduðuna inandırılmaya çalıíılmaktadır. 
ìemdinli soruíturması savcısı milletimizin gözü önünde iíinden atılmıítır. Komuta kademesinin doðuítan masum olduðunu kabul 
etmemiz gerekmektedir. 
Özkök’ün “Büyükanıt’tı, íimdi daha büyük anıt oldu” sözleri demokratik hukuk devletinde adli mekanizmaya meydan okumak ve hukuk 
devletini hiçe saymak demektir. Bu sözler yaptırıma çarptırılmadıðı içindir ki, asker kiíilerin isimleri hiçbir raporda yer almaz. 
Genelkurmay’ın açıklaması ve Sarıkaya’yı aíaðılayıcı beyanatı bir nevi muhtıradır. Tamamen totaliter bir hezeyan olan bu meydan 
okumalara maalesef Türk demokrasisi gereken cevabı verememiítir. ñspanya kadar olamadık. 
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Savcımız hiçbir kusuru bulunmazken idam sehpasına çıkartıldı, halbuki hatırlarsınız, fiíleme skandalı kamuoyuna aksettiðinde 
Genelkurmay Baíkanı “kabahat varsa benimdir” dedi ve olay bitti. Ne Genelkurmay Baíkanı Savaí Tanrısı Mars, ne Kara Kuvvetleri 
Komutanı Güneí Tanrısı Ammon’dur. 
Askeri yargı kaldırılmalı, askerler de Türk milletinin baðrından çıkan savcılara kendilerini teslim etmelidir. 
Özkök’ün Danıítay saldırısından sonraki sözleri kanun dıíı olmasını bırakın, toplumu yeni provokasyonlara hazırlar gibi, anaríiyi 
körüklemek gibi demokrasi dıíı eylemlere sürükleyici, teívik ve takdir edici mahiyet taíımaktadır. 
Görüntü oldukça nettir. Ordunun devlet içindeki zırhlı ve imtiyazlı yeri, bu kurumun asayií ve terör olaylarında kullandıðı metotları giz 
perdesi arkasında bırakmaktadır. Tabii ki bu zeminde kimi gayri meíru ve kanun dıíı adımların sorgulanmasının önünde aíılmaz manialar 
bulunmaktadır. 
Asker sendromu ise ne yazık ki demokrasinin kanser olduðunun göstergesidir. 
Baíıma gelebileceklere karíı ekstra bir önlemim yok. Özgürlük ve demokratik toplum mücadelesinde aldıðımız kılıç yaraları ölümden 
sonraki rütbelerimiz olacaktır. 
Bu açıklamaların ardından Gültekin Avcı’nın “akıl saðlıðının yerinde olmadıðı”, “ñslamcı olduðu” tartıímaları çıktı.  
Ekim ayında HSYK tarafından Kars Aðır Ceza Mahkemesi’ne atanan Avcı, kararda askerlerin etkili olduðunu iddia etti. Bayındır ilçesine 2005 
yılında atandıðını ve normal olarak 2-3 yıl daha burada kalması gerektiðini anlatan Gültekin Avcı, “Eðer atama íartsa birinci bölgede bir yere 
olması gerekiyordu. Aðır ceza mahkemesi üyeliðine alınmak, bir savcı için kızaktır” dedi. 
Avcı, “Türkiye’de generallerden çok savcıların konuíması gerektiðini düíünerek kitaplar yazdım. Çünkü biz gücümüzü, halktan, kanunlardan 
alırız. Asker, gücünü belindeki silahtan alır. Yaptıðım bir soruíturmayla ilgili de konuímadım. Askerin durması gerektiði bir yer vardır. Bunu 
anlattım. ìimdi bütün generaller konuíuyor. Türkiye, militarist, askeri bir cumhuriyet, demokratik deðil. Bir savcı olarak buna “dur” demek 
istedim. Ama herkesin gözü önünde, soruíturmam, cezam olmadan kızak göreve atadılar. Bir savcıyı ekarte etmek isterseniz, Aðır Ceza’ya 
üye atarsınız. Asker, yargıdaki atamalara kadar karıíabiliyor. Bir sürü ölüm tehdidi de alıyorum. Kendisinin asker olduðunu söyleyip beni 
öldüreceðini söyleyenler var. Ben ordumu da seviyorum ama bir haddi ve hududu vardır bunların” dedi. 

 
Bu arada Hakkari Cumhuriyet Baísavcılıðı, ìemdinli’de 
meydana gelen olaylar sırasında görevlerini ihmal ettikleri 
iddiasıyla dönemin Hakkari Valisi Erdoðan Gürbüz, ìemdinli 
Kaymakamı Mustafa Cihat Feslihan ve ñl Jandarma Komutanı 
Albay Erhan Kubat hakkında soruíturma açılması için ñçiíleri 
Bakanlıðı’na baívurdu. Ancak baívuru, “usulüne uygun 
olmadıðı” gerekçesiyle iade edildi. ñadeye gerekçe olarak 
4483 sayılı Memurlar ve Diðer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Yasa’nın 12. maddesi gösterildi. 
Madde, Bakanlar Kurulu kararıyla atanan vali ve 
kaymakamlar hakkındaki soruíturmaların sadece Yargıtay 
Cumhuriyet Baísavcılıðı tarafından yapılmasını öngörüyor. 
Ali Kaya, Özcan ñldeniz ve Veysel Ateí’in Yargılanması 
Yargılamanın baílamasından önce müdahil avukatların 
iddianameyi inceleme istemleri reddedildi. Avukat Murat 
Timur, “Her tarafta dosyasının dolaímasına raðmen bize hala 
iddianamenin verilmemesi kuíku verici. Son geliímeleri de 
göz önüne aldıðımızda, bizde, iddianamenin deðiítirilebileceði 
endiíesi uyandı” dedi. 
Umut Kitapevi’nin sahibi Seferi Yılmaz ve olaylarda ölen 
Mehmet Zahir Korkmaz’ın yakınları adına deðiíik barolardan 
330 avukat da müdahil olmak için baívurdu. Avukatlardan 
Murat Timur, duruímanın daha genií bir salonda yapılması 
ve güvenlik önlemleri alınması istemiyle mahkemeye 
baívurduklarını bildirdi.  
Ancak mahkeme, avukatların genií salon istemini 
“duruímanın PKK íovuna dönüíeceði” gerekçesiyle reddetti. 
Mahkeme, salona 25’den fazla izleyici alınmamasına da 

karar verdi. Mahkeme, duruíma salonunda fotoðraf 
çekilmesini ve görüntü kaydı yapılmasını da yasakladı. 
Duruímaların baílamasından önce 2 Mayıs günü 45 tanık 
olay yerinde dinlendi. Dokuz saat süren keíifte 35 kiíinin 
ifadesi alındı, diðer tanıkların duruímalarda dinlenmesi 
öngörüldü. 
Dava, 4 Mayıs günü Van 3. Aðır Ceza Mahkemesi’nde 
baíladı. Davayı açan Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya, 
meslekten ihraç edildiði için Metin Dikeç’in görev yaptıðı 
duruímaya, sanıklar, olaylarda ölen Mehmet Zahir 
Korkmaz’ın yakınları ve Seferi Yılmaz müdahil olarak katıldı. 
Duruíma salonunun darlıðı nedeniyle sayıları 330’u bulunan 
müdahil avukatlardan 25 kiíilik bir grup alınabildi. 
Duruímayı TBMM ñnsan Haklarını ñnceleme Komisyonu 
Baíkanı Mehmet Elkatmıí, CHP milletvekilleri Esat Canan ve 
Mesut Deðer’le Uluslararası Af Örgütü temsilcileri de izledi.  
Mahkeme Baíkanı ñlhan Kaya, duruímanın baíında 100 
sayfayı aían iddianamenin tümü yerine kendisinin çıkardıðı 
15 sayfalık özetini okudu.  
Buna itiraz eden Diyarbakır Baro Baíkanı Sezgin Tanrıkulu, 
usul hatası yapıldıðını, iddianamenin tümünün okunması 
gerektiðini söyledi. Kaya, itirazların sürmesi üzerine atlayarak 
da olsa iddianamenin bazı bölümlerini okumak zorunda kaldı.  
Mahkeme Baíkanı Kaya, “Mahkemenin yapmak istemediði 
íey, Anayasa’nın ve AñHM’in adil yargılanma ilkesinin bir 
gereðidir” sözlerini tutanaða geçirtmek için söz isteyen 
müdahil avukatlardan Hasip Kaplan’ı, “Otur yerine” diye 
uyardı ve duruímadan çıkarmakla tehdit etti. Kaplan da, 
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“Söylediklerimi yazın, beni de atın” yanıtı verdi. ñlhan Kaya, 
tartıímanın dinmemesi üzerine iddianamenin sonuç 
bölümünü de okumak zorunda kaldı.  
Bunu da yeterli bulmayan Kaplan, íunları söyledi:  
“Yasaya göre iddianameyi savcı okur. Burada baíkan 
savcının görevini üstleniyor. Dünyanın gözünün üzerinde 
olduðu ve davayı açan savcının meslekten ihraç edilerek 
hayatının karartıldıðı bu davada, iddianameyi okumamak gibi 
bir usul hatası yapılma lüksü yoktur. Bu AñHM’den dönme 
nedenidir.” 
Müdahil avukatlardan Bayram Bahri Belen de, Kaya’nın 
duruíma düzeniyle ilgili karar alırken, müdahiller ve 
avukatlarının “PKK lehine íov yapacakları” yönündeki 
ifadesine tepki gösterdi. Belen, “Hiçbir siyasi davada 
avukatlar, bu davadaki gibi çok ciddi zan altında bırakılmadı” 
dedi. Müdahil avukatlar, Mahkeme Baíkanı ñlhan Kaya’nın 
tarafsız davranmadıðı gerekçesiyle davadan çekilmesini 
istediler. Sanık avukatlarından Vedat Gülíen ise “Müdahil 
taraf davayı siyasallaítırmak için çabalıyor” dedi.  
Mahkeme heyeti, iki saate yakın süren itirazlara karíın, Kara 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaíar Büyükanıt ile bölgedeki 
jandarma komutanlarının da suçlandıðı, “jandarmanın 
yasadıíı istihbarat yapmakla” suçlandıðı, “yasadıíı 
yapılanmanın Kara Kuvvetleri Komutanlıðı’na kadar uzandıðı” 
saptamasının yapıldıðı bölümleri okumadı. 
Duruímanın öðleden sonraki bölümünde ifadesi alınan Ali 
Kaya, “Eylemleri PKK yapıyor, sonra ‘JñTEM yaptı’ diyor. Çete 
yoktur. Biz bombalasaydık böyle olmazdı. Eðer devlet bu 
eylemleri yapsaydı, yargısız infazlar iíleseydi, bu ülkede 
Nevruz’da bez parçaları, bölücü örgüt baíının posterleriyle 
halay çekenler, bölücü örgütünün yanında olanlar Türk 
bayraðına bizden fazla sarılır, Türk bayraðını gömlek yapar 
giyerlerdi. Hepsi devletçi görünürdü” dedi. Kaya, olaylarda, 
kafasına vurularak aracındaki çanta, silah ve ajandanın 
çalındıðını söyledi. AKP binasından bile kendilerine taílar 
atıldıðını anlatan Kaya, “devlete karíı provokasyon 
düzenlendiðini” iddia etti. Kaya’nın “Yargısız infaz 
yapsaydık…” diye baílayan sözleri, tepkilere neden oldu. 
Kaya’nın sorgusunun geç saatlere kadar sürmesi nedeniyle 
duruíma ertelendi. 
Ertesi gün yapılan duruímada salona giren sivil giyimli dokuz 
jandarma görevlisi tartıímalara neden oldu. Askerlerin 
komutanı “güvenlik” amacıyla salonda bulunduklarını 
açıkladı. Müdahil avukatlarından Yusuf Alataí ise “Bu durum 
sanıkların birileri tarafından korunduðunu gösteriyor. Sanık 
Kaya’nın cezaevinde bile dıíarıda olup bitenlerden haberi 
olduðu, ifadelerinden belli. Duruímanın tüm aíamalarının 
jandarma elemanlarınca izlenip tespit edilmesi çok net bir 
biçimde sanıkların korunduklarını gösteriyor. Bu, yargılama 
açısından son derece vahim bir durumdur. Salonda resmi 

görevliler varken bu kiíilerin salonu iígal etmeleri yargılama 
üzerinde gölgedir” dedi.  
Daha sonra söz alan müdahil avukatlar, iddianamenin Kara 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaíar Büyükanıt’la ilgili 
bölümünün okunması için ısrarlarını sürdürdüler. Ancak 
Mahkeme Baíkanı ñlhan Kaya, yine de bu bölümü okumadı. 
Ardından Ali Kaya’nın sorgusu yapıldı. Ali Kaya, “bölgede tüm 
olup bitenleri bildiði” yolundaki savunmasına karíılık müdahil 
avukatlarının, “1991 yılından beri görev bölgenizde 1000 
civarında faili meçhul cinayet iílendi. Bu bölgelerde 
istihbarat yapıyordunuz, kaçını aydınlattınız?” sorusuna 
“Fikrim yok” yanıtını verdi. Kaya, PKK itirafçısı Abdülkadir 
Aygan ve “Yeíil” kod adlı Mahmut Yıldırım’ı tanıyıp 
tanımadıðı yolundaki soruya da, “Yeíil’i basından duydum, 
Aygan’ı hiç tanımıyorum” yanıtı verdi. 
Astsubay Özcan ñldeniz de sorgusunda birçok soruya 
“Bilmiyorum” yanıtı verdi. Müdahil avukatların ñldeniz’e “Siz 
nasıl bir görev yapıyorsunuz” sorusunu yöneltmesine tepki 
gösteren sanık avukatı Vedat Gülíen “Buradaki sanıklar 
istihbarat görevi yapan 600 kiíiden sadece ikisidir. 
Diðerlerinin de hayatını tehlikeye sokacak bilgi soramazsınız” 
diye çıkıítı.  
Müdahil avukat Selçuk Kozaðaçlı’nın talebi üzerine ifadelerde 
etki olmaması için sanık itirafçı Veysel Ateí ise tek baíına 
sorguya alındı. Sanık avukatının talebi üzerine de müdahil 
Seferi Yılmaz salondan çıkarıldı.  
Ateí ifadesinde, PKK’ya katılma ve ayrılma sürecini íöyle 
anlattı:  
“Zeliha Ateí’le Kuzey Irak’ta evlendim, orada yaíadım. Keíke 
Türkiye’ye gelseydim, Irak’a kaçmasaydım. Kardeílerim de 
ölmeyecekti. 1992-1995 arası PKK’yla çatıímada Barzani’nin 
peímergesi oldum. 1997’de teslim oldum. 2001’de hapisten 
çıktım. 2003’te Hakkari ñl Jandarma ñstihbarat 
Komutanlıðı’nda 3 Aðustos 2004’te de resmi kayıtla haber 
elemanı olarak çalıímaya baíladım. Ali Kaya’ya baðlı olarak 
çalıíıyorum. Telefon ücretim, yemeðim, gelií gidiílerim için 
500-600-700 YTL para veriliyor. Ancak düzenli resmi bir 
maaíım yok. Direkt Ali Kaya’dan alıyorum. PKK terör 
örgütünün Hakkari’de geçtiði yerleri tespit ediyorum. Haber 
versem de vermesem de hep bu arada parayı alıyorum.  
ñíyeri bombalanan Yılmaz’la ilgili hiçbir bilgim yok. ìerefim 
namusu üzerine yemin ederim ben Seferi’yi ne öldürmeye 
çalıítım ne de bomba attım. Bu tamamen bir provokasyon. 
Beni Kaya aradı, ‘ìemdinli’de olaylar depreímií gibi. Gidip 
bakalım’ dedi. Görevim ilçeye örgütün girií noktalarını 
göstermekti.  
Patlama sonrası gözaltına alındıðım Emniyet’te detaylı 
ifadem alınmadı. Sadece kimlik tespitim yapıldı. Haber 
elemanı olduðumu söyledim. Ben bu ifademi okudum ve 
imzaladım.” 
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Bu sözler müdahil avukatları tarafından “üç sanıðın 
ifadelerinde birlik saðlanmak için çalıíıldıðı, Ateí’in 
ifadesinin bir yere fakslanarak yeniden düzenlendiði, böylece 
delillerin karartıldıðı” biçiminde yorumlandı. 
Duruímanın sonunda sanık avukatlarının tahliye istemi 
reddedildi.  
1 Haziran günü yapılan duruímada, Jandarma Genel 
Komutanlıðı’nın isteði üzerine “gizlilik dereceli belgelerle ilgili 
yayın yasaðı” kararı alındı. 
Duruímada savunmasına devam eden PKK itirafçısı Veysel 
Ateí, “Örgütün dað kadrosundaki kiíileri gözümü kırpmadan, 
nerede bulursam vururum. Bana verilen görev, haber ve 
istihbarat çalıímalarıdır. Aldıðım bilgileri, haberleri görevim 
gereði Ali Kaya’ya veriyordum” dedi. Ateí, yargıcın “Kim 
daðdan, kim halktan nasıl tanıyorsunuz” sorusuna, “Biz 
birbirimizi yıllardır tanırız ve birbirimizi yıllardır vururuz” 
yanıtı verdi. Ateí, müdahil Avukat Selçuk Kozaðaçlı’nın 
“Kardeílerini kimin vurduðunu biliyor musun da, 
vuruyorsun?” sorusu üzerine Kozaðaçlı’ya dönerek, 
“Kardeíimi sen mi vurdun? Tespit edersem seni de gözümü 
kırpmadan vururum” dedi.  
Daha sonra Cumhuriyet Savcısı Metin Dikeç, esas hakkındaki 
görüíünü açıkladı. Suçlamaları sanıklar lehine deðiítiren 
Savcı, sanıkların, aðırlaítırılmıí ömür boyu hapis cezası 
öngören TCY’nin 302/b maddesi (devletin birlik bütünlüðü 
aleyhine faaliyette bulunmak) yerine, “çete” suçunu 
tanımlayan TCY’nin 220. maddesi uyarınca 
cezalandırılmasını istedi. Savcı, tüm suçlamalar için TCY’nin 
indirim maddelerinin de uygulanmasını istedi. 
13 Haziran günü yapılan duruímada söz alan sanık 
avukatları, Cumhuriyet Savcısı’nın esas hakkındaki 
görüíünde suç vasfının deðiítirilmesi ve sanıkların asker 
olması nedeniyle, görevsizlik kararıyla dosyanın askeri 
mahkemeye gönderilmesini istediler. Bazı sanık avukatları 
ise görevsizlik kararı verilmesini ancak dosyanın Hakkari Aðır 
Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini istediler. Tanık ifadelerini 
kabul etmeyen sanık avukatları, “PKK’nın tabanı ile benim 
tabanım aynıdır diyen bir siyasi partinin yüzde 50 oy aldıðı bir 
yerde tanıkların vereceði beyanların da dikkate alınmaması 
gerekir” dediler.  
Bunun üzerine söz alan müdahil avukatlardan Diyarbakır 
Baro Baíkanı Sezgin Tanrıkulu, tüm delillerin toplandıðını, 
sanık avukatların isteklerinin davayı uzatmaya yönelik 
olduðunu belirtti. Sezgin Tanrıkulu, íunları söyledi:  
“ìemdinli bu ülkenin ilçesi deðilmií gibi tanıkların 
beyanlarına güvenilmemesi yönünde talepler 
bulunulmaktadır. Bunu büyük bir íaíkınlıkla izlemekteyiz. 
Burada eðer sanıkların tek bir hatası varsa o da Seferi 
Yılmaz’ı öldürememeleridir. Bu kadar net delillere raðmen 
kovuíturmanın geniíletilmesi isteniyorsa, burada aranacak 

tek íey var o da mahkemenin uzatılmasına yöneliktir. Ali 
Kaya hasta olduðunu belirterek mahkemeye katılmadı. Bana 
göre bu giriíim de davanın uzatmasına yöneliktir. Bunun için 
mahkemeden beklentimiz taleplerin reddedilerek saðlıklı 
kararın verilmesidir.” 
Dava, 19 Haziran günü Van 3. Aðır Ceza Mahkemesi’nde 
sonuçlandı. Duruímada söz alan sanık avukatları, Özgür 
Gündem gazetesinde yayınlanan bir habere dayanarak 
“tarafsızlıðını yitirdiði” gerekçesiyle Mahkeme Baíkanı ñlhan 
Kaya’nın çekilmesini istediler. Bu isteðin reddedilmesinin 
ardından sanık avukatları 16 Haziran günü Batman’da teslim 
olan Abdurrahman Yeíilyurt adlı PKK üyesinin “önemli 
bilgilere sahip olduðu” gerekçesiyle dinlenmesini istediler. Bu 
talebin de reddedilmesi üzerine sanık avukatları, 
“Sanıklardan Ali Kaya yok, bir sanıðın da avukatı yok. 
Vereceðiniz karar beraat da olsa bizi tatmin etmeyecektir” 
dediler. Müdahil avukatları ise sanık avukatlarının davayı 
uzatmaya çalıítıðını belirterek, kararın açıklanmasını 
istediler.  
Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, sanık astsubaylar 
Ali Kaya ve Özcan ñldeniz’i “çete kurmak”, “adam öldürmek”, 
“adam öldürmeye teíebbüs” ve “yaralama” suçlarından 39 
yıl 5 ay 27’íer gün hapse mahkum etti. PKK itirafçısı Veysel 
Ateí’in dosyası ise son savunmasını yapabilmesi için ayrıldı. 
Karara katılmayan yargıçlardan Sinan Sivri, karíı oy 
yazısında, sanıklara “zaten hassas olan bölgede kaos ortamı 
yaratmayı amaçladıkları” için aðırlaítırılmıí ömür boyu hapis 
cezası verilmesini istedi. Sinan Sivri, karíı oy yazısında özetle 
íöyle dedi:  
“Sanıkların eylemi gerçekleítirdikleri, yer ve zaman 
koíullarıyla deðerlendirildiðinde müdahile (Seferi Yılmaz) 
karíı yapılan bu eylemle, salt onun cezalandırılması deðil, 
zaten hassas olan yörede kaos ortamının yaratılması, ayrıca 
eylemin faili meçhul kalmasıyla askerin devletin birlik ve 
bütünlüðünün bozulması amaçlanmıítır. Amaçlanan 
karíısında, sanıkların eylemlerinin devletin birliðini bozmaya 
yönelik nitelik taíıdıðı…”  
Van 3. Aðır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararı, 19 Temmuz 
günü açıklandı. ìemdinli ve Hakkari’deki olayların 2005 yılı 
ìubat ayında bölgede “Ya sev ya terk et” yazılı, “TñT” imzalı 
bildirilerin daðıtılmasıyla baíladıðına dikkat çekilen 145 
sayfalık gerekçede, jandarmanın polisin görev alanında 
çalıíması “yasadıíı” olarak nitelendi. Sanıkların emir-komuta 
zinciri içinde “böyle bir eylemi komutanlarının bilgisi olmadan 
gerçekleítirilemeyecekleri” belirtilen kararda özetle íöyle 
denildi:  
“ìemdinli ilçesine operasyonel bir faaliyet için gidildiði,… 
MKE yapımı olmadıklarının anlaíılması nedeniyle sanıklarca 
kabul edilmeyen el bombalarının araca sonradan 
konulduðunu ya da araçta bulunan sanıkların bunlardan 
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haberi olmadıðını kabul etmek mümkün görülmemekte, 
sanıkların bir örgütün faaliyeti kapsamında anlaíarak bu 
bombalama, yaralama, öldürme ve öldürmeye teíebbüs 
suçlarını birlikte iílediklerini kanıtlamaktadır.  
Emir-komuta zinciri içinde bulunan sanıkların böylesi bir 
eylemi terör eylemlerinin yoðun olarak yaíandıðı bir bölgede 
tek baílarına planlamaları ve uygulamaları hayatın olaðan 
akıíına aykırı ve olanak dıíı olup, suç konusu olayın derinliði, 
çok yönlü araítırılmasını gerekli kılmakla birlikte, olayın 
arkasındaki iliíkilerin çözülmesinin, bölgedeki diðer kamu 
görevlilerini de kapsayacak ölçüde güç ve karmaíık olduðunu 
ortaya çıkardıðından, soruíturma ve kovuíturma safhasında 
bu kiíilerin varlıðı tespit edilememií, varsa da kendilerine 
ulaíılamamıítır. ìayet var ise sanıklara yardım eden kiíilerin 
yargı önüne çıkarılması görevi devletin yetkili organlarında 
olmakla birlikte, jandarma teíkilatında görevli olup 
haklarında kamu davası açılan sanıklar yanlarına kamu 
görevlisi olmayan itirafçıyı da alarak terörle mücadele adı 
altında yola çıkıp bir süre sonra yasaların kendilerine yetki 
verdiði alanlarda her türlü yasadıíılıðı meíru sayıp… terörle 
mücadeleye yönelik olduðu kabul edilen amaçlarına ulaímak 
için tam bir sorumsuzlukla yasadıíı her yöntemi 
benimseyerek ve uygulayarak aralarında tam bir dayanıíma 
ve iíbirliði içinde çeteleíme sürecine girerek hareket ettiler.  
Sanıkların bölgedeki terörün devamlılıðına paralel olarak bu 
hukuk dıíı keyfi eylemlerini sürdürme amacında oldukları 
anlaíılmaktadır. Astlık-üstlük iliíkisi, konumlarıyla örgüt 
içinde yalnız olamayacakları ve böyle bir eylemi rütbe olarak 
yüksek olan görevlilerin himayesi ve katılımı olmadan 
iíleyemeyecekleri…” 
Gerekçeli kararda, sanıkların ifadelerindeki çeliíkilere de yer 
verildi. Dikkat çekilen çeliíkilerden bazıları íöyle: 
* Olaydan sonra diðer sanıklardan ayrı olarak emniyette 
gözaltına alınan Veysel Ateí, ìemdinli’ye ulaítıklarında Özcan 
ñldeniz’in aptes almak için camiye gideceðini ve Sayısal Loto 
oynamak için kupon alacaðını, araçtan inerken patlamanın 
olduðunu söyledi. Koruma adı altında alay komutanlıðında 
tutulan astsubay Ali Kaya ise Özcan’ın tuvalete gitmek ve bu 
esnada da haber elemanları ile irtibata geçip konuímak 
amacıyla araçtan inerken patlamanın meydana geldiðini 
söyledi. ñki gün boyunca onunla birlikte olan ñldeniz de aynı 
yönde ifade verdi. 
* Ali Kaya ìemdinli’ye gidií amacını son zamanlardaki terör 
olayı konusunda istihbari bilgi toplama, Özcan ise Seferi 
Yılmaz’ın PKK örgütü ile olan irtibatını ortaya koymak için 
gittiklerini anlattı. 
* Ali Kaya’nın, Veysel Ateí’i ìemdinli’ye götürme 
nedenlerinin Kürtçe bilmesi ve rehberlik yapması olduðunu 
söylediði belirtildi, ancak Kaya’nın kendisi de Kürtçe 
biliyordu. 

* Sanıklar, olaydan sonra tahrip edilen aracın tanınıyor 
olabileceðini ve patlamanın sorumluluðunu kendilerine 
(sanıklara) atma çabası olduðunu söylediler. Bir hafta önce 
alınan ve plakası da yeni olan aracın tanınması olanaksız. 
* Kaya ve ñldeniz “amirleri ile yaptıkları deðerlendirmelerde 
Seferi’ye gelecek paketin ele geçirilmesinin kararlaítırıldıðını, 
bunun için görevle ìemdinli’ye gittiklerini” söylediler. Bunun 
operasyonel bir faaliyet olduðu gündeme getirildiðinde ise 
amaçlarının bu durumu savcılıða bildirmek olduðunu 
savundular. 
* Seferi Yılmaz’a paket geleceðine iliíkin istihbaratı telefonla 
Ayíe adlı bir kadının verdiði belirtildi. Ancak, bu görüímeye 
iliíkin Telekom ile yapılan yazıímadan böyle bir kayıt 
dökümüne rastlanmadıðı mahkemeye bildirildi. 
Kararı, Cumhuriyet Savcılıðı, sanık avukatları ve müdahil 
avukatları ayrı ayrı temyiz etti. Sanık avukatlarından Vedat 
Gülíen, temyiz baívurusunda davada “ilklerin yaíandıðını” 
iddia etti ve “Bunlar yasaya aykırı uygulamaları gündeme 
getirdi. Son söz hakkı bile kullandırılmadı” dedi. Gülhane 
Askeri Tıp Akademisi’ne kaldırılan Kaya’nın akciðerlerinde 
enfeksiyon olduðu belirten Gülíen, “ñki ay kadar tedavi süreci 
yaíaması gerekiyor. Mahkeme bunu bile bekleyemedi” dedi. 
Müdahil avukatlardan Diyarbakır Baro Baíkanı Sezgin 
Tanrıkulu ise sanıklara “basit çete” olarak tanımlanan 
TCY’nin 220. maddesi uyarınca ceza verilmesine itiraz etti. 
Sezgin temyiz dilekçesinde, “Sanıkların 302. maddeden 
cezalandırılmasını isteyeceðiz. Çünkü bu kiíilerin bir araya 
gelmesiyle çete oluímuí deðil, organize bir örgüt oldukları 
inancındayız. Bunlar dıíında da örgüt üyeleri vardır. Danıítay 
saldırısı, Atabeyler, bunları harekete geçiren refleksin aynı 
olduðu kanısındayız” dedi. 
Van Cumhuriyet Savcısı Sezgin Kanmaz da, “mahkemenin 
görevsizlik kararı vererek dosyayı Hakkari Aðır Ceza 
Mahkemesi’ne göndermesi gerektiði”, “sanıkların telefon 
dinlemeye iliíkin tanıklarının dinlenmediði”, “olay yerinde 
yeterli inceleme yapılmadıðı”, “sanıklara yeterince savunma 
hakkı tanınmadıðı”, “Veysel Ateí’in dosyasının ayrılmaması 
gerektiði” gerekçeleriyle sanıklar lehine kararı temyiz etti. 
Yargıtay Cumhuriyet Baísavcılıðı, davaya iliíkin 
tebliðnamesini Ekim ayı ortalarında hazırladı. Davanın 
kaldırılan DGM’lerin yerine kurulan Van 3. Aðır Ceza 
Mahkemesi yerine Hakkari Aðır Ceza Mahkemesi’nde 
görülmesi gerektiði savunulan tebliðnamede, sanıkları 
suçlayan tanık ifadelerinin çeliíkili olduðu, keíif iíleminin 
yasaya aykırı olarak baíka mahkeme tarafından yapıldıðı 
savunuldu. Tebliðnamede, “Deliller tam olarak toplanmadan, 
kuíkular giderilmeden, olayın derinliðine vakıf olunmadan, 
varsayımlardan hareketle ve dayanaðı olmayan yüzeysel 
birtakım düíünce, önyargı ve kabullerle, yetersiz keíif ve 
çeliíkili anlatımlara dayanarak sübutun kabulüyle sanıkların 
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eksik soruíturmayla mahkumiyetine karar verilmesi yasaya 
aykırıdır” denildi.  
Tebliðnamede, sanıklar hakkındaki “çete” suçlaması 
konusunda da, “örgüt üyeliði için öncelikle bir örgütün 
varlıðının mevcut olması, örgütün varlıðının kabulü içinse, 
örgütün kurucusu veya kurucuları, lideri ve yöneticilerinin 
olması gerektiði, hiyeraríik bir yapılanma içinde 
bulunmasının zorunlu olduðu” anlatıldı. 
Bu arada PKK itirafçısı Veysel Ateí’in avukatı Yurdakan Yıldız, 
Mahkeme Baíkanı ñlhan Kaya ve yargıç Muharrem Ballı 
hakkında Temmuz ayında tazminat davası açtı.  
Yurdakan Yıldız, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’ne verdiði 
dilekçede, Veysel Ateí’in “adil yargılanma hakkının ihlal 
edildiðini ve savunma hakkının kısıtlandıðını” iddia etti. 
Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya’nın meslekten ihraç 
edildiði anımsatılan dilekçede, “Müvekkilimin íüpheli ve 
sanık olduðu yargılamanın, baílayıí biçimi ve yürütülüíü, 
halen görevde olan Yargıtay Cumhuriyet Baísavcısı ile 
onursal Yargıtay cumhuriyet baísavcıları baíta olmak üzere 
akademik çevrelerde, Türkiye Barolar Birliði ve baro 
baíkanları tarafından eleítirilmií ve bu süreç ‘yargının 
siyasallaíması’ olarak nitelendirilmiítir” denildi. Dilekçede, 
“iddianame ve soruíturma belgelerinin yaklaíık 10 bin sayfa 
tutmasına karíın, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun bu 
belgelerin incelenmesi için tanıdıðı 15 günlük süre 
tamamlanmadan, iddianamenin kabulüne karar verildiði” 
belirtildi. Dilekçede, “ñddianameyi düzenleyen Cumhuriyet 
Savcısı’nın bu iddianame nedeniyle meslekten ihraç edilmií 
olması göz önünde tutulduðunda alelacele verilen kabul 
kararının hukuka aykırılıðı açıktır” denildi. Yargılama 
aíamasında “soruíturmanın geniíletilmesi” ve “görevsizlik 
kararı verilmesi” istemlerinin gerekçe gösterilmeden 
reddedildiði anımsatılan dilekçede, Veysel Ateí’in tutuklu 
olmasına karíın yasaya aykırı bir biçimde duruímanın 30 
günden daha ileri bir tarihe bırakıldıðı anımsatıldı. Dilekçede, 
yargıçların 10’ar bin YTL tazminat ödemeleri istendi. 
Veysel Ateí’in yargılanmasına ise 3 Aðustos günü Van 3. Aðır 
Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruímada, müdahil 
avukatlardan Metin ñriz, sanıklar hakkında tahliye talebinde 
bulunan üye hakim Ferhat Erbaí için “tarafsızlıðını yitirdiði” 
gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Avukatın talebini 
yasal süre içinde yapmadıðını söyleyen Ferhat Erbaí, 
gazetelerde çıkan haberleri gerekçe göstererek davadan 
çekildi. 
24 Aðustos günü yapılan duruímada Mahkeme Baíkanı ñlhan 
Kaya, Ateí’in avukatı Yurdakan Yıldız’ın bir önceki 
duruímada yaptıðı “reddi hakim” talebinin reddedildiðini 
açıkladı. Bunun üzerine Avukat Yurdakan Yıldız, talebini 
yineledi. Maðdur avukatlarından Metin ñriz de, Veysel Ateí’e 
“içinde bulunduðu örgütle ilgili olarak bilgi vermek íartıyla 
piímanlık yasasından yararlanmak isteyip istemediðinin 

sorulmasını” istedi. Bunun üzerine söz alan Veysel Ateí, 
“PKK yandaíları beni böyle savunamazlar. Ben bunları 
íiddetle kınıyorum” dedi. 
14 Eylül günü yapılan duruímada çekilen hakim Ferhat 
Erbaí’ın yerine Eíref Aksu görev aldı. Ateí’in avukatı 
Yurdakan Yıldız, Mahkeme Baíkanı ñlhan Kaya ile yargıç 
Muharrem Ballı aleyhinde Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nde 
manevi tazminat davası açtıklarını hatırlatarak, “Bu manevi 
tazminat davasından sonra davaya bakmak etik 
olmayacaðından, baíkan ve üye hakimi davadan çekilmeye 
davet ediyoruz” dedi. Bu istemin reddedilmesi üzerine söz 
alan Veysel Ateí, “Mahkemenizin tarafsız olduðuna 
inanmadıðım için tahliyemi istemiyorum” dedi. 
5 Ekim günü yapılan duruímada ise TBMM ìemdinli 
Olaylarını ñnceleme Komisyonu’nun Yunus Harputlu adlı 
bilgisayar uzmanının anlatımlarına yer verilen raporunun 
mahkemeye ulaítıðı açıklandı. Rapora göre, Yunus Harputlu, 
JñTEM adına Elazıð, Tunceli, Hakkari ve Diyarbakır’da çeíitli 
kurum ve kuruluíların bilgisayarlarına girdiðini, bilgisayar 
aracılıðıyla uzaktan kumandalı bomba hazırlanması için 
çalıítıðını anlattı. Raporda, Harputlu’nun bu yöntemle 
hazırlanan bombaların Diyarbakır ve Hakkari’de denendiðini 
söylediði kaydedildi. Rapora göre Harputlu, “Diyarbakır’daki 
patlamanın asıl hedefi özel harekat polis arabalarıydı. Ancak 
zamanlama yanlıí yapılmıí. Hakkari’deki olayda Telekom 
altyapısı kullanılmıí ve itirafçı bombayı yerleítirdikten sonra 
telefon kulübesi aracılıðıyla patlatma gerçekleítirilmiítir. 
Kısacası bu patlamaları PKK deðil, bunlar yapmaktadır” dedi. 
Dava, 10 Kasım günü sonuçlandı. Duruímada Ateí’in avukatı 
Yurdakan Yıldız, görevsizlik kararı verilerek dosyanın Hakkari 
Aðır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini istedi. Bu istemi 
reddeden Mahkeme, Veysel Ateí’i “adam öldürmeye tam 
teíebbüs”, “kasten öldürme”, “kasten yaralama” ve “suç 
iílemek için kurulmuí örgütün üyesi olmak” suçlarından 
toplam 39 yıl 10 ay 27 gün hapis cezasına mahkum etti. 
Diðer Geliímeler 
Kitapevi bombalanan Seferi Yılmaz, hakkında “yasadıíı örgüt 
üyeliði” iddiasıyla süren soruíturma çerçevesinde, 20 
Haziran günü Van Cumhuriyet Savcılıðı’nda ifade verdi. Seferi 
Yılmaz daha sonra “PKK üyesi olduðu” iddiasıyla tutuklandı. 
Yılmaz’ın tutuklamasında, itirafçı Hasan Salar’ın ifadelerinin 
etkili olduðu öðrenildi. Salar’ın, ifadesinde Yılmaz’ın PKK’nın 
dað kadrosundaki bazı yöneticilerle baðlantısı bulunduðunu 
söylediði belirtildi. 
Van Cumhuriyet Savcılıðı, Aðustos ayında Seferi Yılmaz 
hakkında, “yasadıíı örgüt üyeliði” iddiasıyla dava açtı. 
ñddianamede, Seferi Yılmaz’ın yeni TCY’nin 314/2. maddesi 
uyarınca cezalandırılması, cezanın TMY’nin 5.maddesi 
uyarınca yarı oranında artırılması istendi.  
Dava, 18 Eylül günü Van 4. Aðır Ceza Mahkemesi’nde 
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baíladı. Duruímada ifadesi alınan Yılmaz, “tutuklanmasının 
komplo” olduðunu belirterek, “Örgütle bir baðlantım yok. 
ìemdinli olaylarını ortaya çıkardıðım için sürekli hedef 
gösterilmekteyim. Tutuklu bulunduðum dönemde de 14-15 
Aðustos tarihleri arasında askerler tarafından baðım yakıldı. 
Bu bir cezalandırmadır” dedi. Cumhuriyet Savcısı’nın tahliye 
yönünde görüí belirtmesine karíın, Yılmaz’ın tutukluluk 
halinin devamına karar verildi. 
15 Kasım günü yapılan duruímada, olay nedeniyle hapis 
cezasına mahkum edilen Astsubay Özcan ñldeniz tanık olarak 
dinlendi. Özcan ñldeniz, Aðustos ayında ìemdinli’de beí 
güvenlik görevlisinin ölümüyle sonuçlanan olayla Seferi 
Yılmaz’ın baðlantısı olduðunu saptadıklarını öne sürdü. Van 
3. Aðır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla telefonlarını dinledikleri 
Seferi Yılmaz’ın PKK ìemdinli sorumlusu Ali Kısıkyol ile 
görüítüðünü belirlediklerini öne süren Özcan ñldeniz, íunları 
söyledi: 
“Hakkari Emniyet Müdürlüðü ekiplerinin yaptıðı takip 
neticesinde, Ali Kısıkyol’un babası Hasan Kısıkyol’un 
Gaziantep’ten gelerek Kuzey Irak’ta örgüt mensupları ile 
buluíacaðı, bunu ìemdinli ilçesinde Seferi Yılmaz’ın 
saðlayacaðı emniyet mensuplarınca görüntülendi. 4 Kasım 
2005 tarihinde Ali Kısıkyol, Seferi Yılmaz ile yaptıðı 
görüímede kendisine Almanya’dan bir paketin geleceðini, 
kendisinin ev ve iíyerinin adresini istediði, paketin geldiðinde 
kendisine gönderilmesini istediðini telefon görüímelerinde 
tespit ettik. Yaptıðımız çalıímalarda 7 ve 9 Kasım 2005 
tarihlerinde paketi takip etmek için gittik. 9 Kasım’da artık 
patlama oldu, tutuklandık.” 
Seferi Yılmaz ise “ñldeniz’in benimle ilgili doðru bir íey 
söylemesini beklemiyorum. Söyledikleri benimle ilgili deðil, 
duyuma dayalı. Böyle bir istihbarata sahipse, hiçbir íey 
yapmaması düíündürücüdür. 9 Kasım’daki geliíi paket için 
deðil, beni öldürmek içindir” dedi. Dava, yıl içinde 
sonuçlanmadı. 
Yaptıðı açıklamalarla Seferi Yılmaz’ın tutuklanmasına neden 
olduðu ileri sürülen PKK itirafçısı Hasan Salar ise 15 Temmuz 
günü Diyarbakır 4. Aðır Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk 
duruímada beraat etti. 
Olaylarda ölen Mehmet Zahir Korkmaz’ın eíi Hamide 
Korkmaz, yaralanan Metin Korkmaz ve kitapevi bombalanan 

Seferi Yılmaz, Haziran ayında maddi ve manevi tazminat 
talebiyle ñçiíleri Bakanlıðı’na baívurdular. ñçiíleri 
Bakanlıðı’nın bu isteði kabul etmemesi nedeniyle Aðustos 
ayında Hamide Korkmaz ve Seferi Yılmaz, ñçiíleri Bakanlıðı 
aleyhine toplam 440 bin YTL’lik tazminat davası açtılar. 
Dava, Van ñdare Mahkemesi’nde görülecek.  
Avukat Sedat Töre, müvekkillerinin yaíam haklarına yönelik 
saldırıda ñçiíleri Bakanlıðı’na baðlı kolluk kuvvetlerinin 
görevlerini yerine getirmediðini belirtti. Bakanlıðın “personelin 
alımında, eðitiminde ve denetlenmesinde” görevini yerine 
getirmediðini anlatan Töre, Hamide Korkmaz adına 300 bin 
YTL maddi, Metin Korkmaz ve bombanın hedefi Seferi Yılmaz 
içinde 70’er bin YTL tazminat talebinde bulunduklarını belirtti. 
Seferi Yılmaz’ın ilçenin Yayla mahallesinde bulunan 
bahçesinde 14 Aðustos günü yangın çıktı. Yılmaz’ın aðabeyi 
Seyfettin Yılmaz, 30 dönümlük arazinin büyük bölümünün 
yanmasına neden olan yangının korucular ve askerler 
tarafından aydınlatma ve yangın mermileri atılarak 
çıkarıldıðını iddia etti. Ellerinde bir adet yangın mermisi 
bulunduðunu kaydeden Seyfettin Yılmaz, bahçenin geçen yıl 
da aynı íekilde yakıldıðını söyledi. 
Güneydoðu’da Bombalı Saldırılar: 1995-1998 yıllarında 
Olaðanüstü Hal Bölgesi’nde görev yapan emekli Korgeneral 
Altay Tokat, Yeni Aktüel dergisinde Temmuz ayında 
yayınlanan söyleíisinde “bölgeye yeni gelen yargıç ve 
memurların, iílerini ciddiyle alıp, hizaya girsinler” diye 
evlerinin çevresine bomba attırdıðını açıkladı. Genelkurmay 
Askeri Savcılıðı, bu açıklaması nedeniyle Tokat hakkında 
“yalan beyanla ordunun itibarını zedelediði” ve “yetkili 
olmadıðı halde askeri konularda açıklama yaptıðı” 
gerekçesiyle dava açtı. Ancak, bombaların ne zaman ve 
nereye atıldıðı konusu araítırılmadı. (Bkz. Kürt Sorunu) 
Mustafa Taylan Özgür 
23 Eylül 1969 tarihinde ñstanbul Beyazıt meydanında 
öldürülen Mustafa Taylan Özgür’ün ablası Hale Kıyıcı, Ekim 
ayında cinayetin araítırılması için TBMM’ye baívurdu. Hale 
Kıyıcı, TBMM Dilekçe Komisyonu’na yaptıðı baívuruda, 
emekli Yarbay Talat Turhan’ın 1991 yılında ñstanbul’da bir 
sohbet toplantısında Mustafa Taylan Özgür’ün katilini 
bildiðini açıkladıðını; bununla ilgili dosyayı da 1978 yılında 
ñçiíleri Bakanı Hasan Fehmi Güneí’e verdiðini belirtti. 

 
Gazeteci Can Ataklı, Sabah gazetesinde 23 Eylül 2000 tarihinde yayınlanan yazısında bu konuda íunları yazmıítı: 
(…) Adının sonradan Taylan Özgür olduðunu öðrendiðimiz genç, Beyazıt’ta yanında bir arkadaíıyla yürürken yanında duran siyah bir 
otomobilin içine yaka paça sokulmuítu. Ancak bu genç otomobilin diðer kapısından fırlayıp kaçmaya baílamıítı. Kaçarken üzerindeki 
gömlek de sıyrılmıí, kırmızı renkli bir atletle kalmıítı. Bu sırada bir el silah sesi duyuldu. Genç olduðu yere yıðıldı. Koíup gelenler 
götürdüler. Akíam saat 17.00’de radyo haberlerinde vurulan kiíinin Taylan Özgür olduðunu öðrendik, dalaðına isabet eden kuríunla 
ölmüítü. Radyo haberi “Beyazıt’ta çıkan silahlı çatıímada” diye vermiíti. Üstelik gencin üzerinden iki de silah çıktıðı duyurulmuítu. 
Hepsi yalandı, tek kuríun atılmıítı, gencin üzerinde de silah yoktu. 
(…) Taylan Özgür’ün ölüm yıldönümünden önce ablası Hale Kıyıcı ile konuítum. Hale Kıyıcı, sanki 31 yıl öncesini yaíıyor gibi. “Çünkü” 
diyor “Bu cinayet çözülmeden faili meçhullerin hiçbiri çözülemez, bu ilk cinayetti, heríey ortadaydı, ama göz göre göre heríey örtbas 
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edildi.” 
Halil Kıyıcı ve Taylan Özgür’ün ailesi yıllardır katillerin peíindeler. Hale Kıyıcı’nın anlattıðına göre cinayetten 5-6 yıl sonra o gün 
operasyonda görev alan polis memurlarından Lisan Çakıcı adlı görevli hakkında dava açılmıítı. Ancak bu kiíi hakkında yeterli delil 
bulunamadı, ama her nedense Lisan Çakıcı bu davadan sonra polislikten ayrıldı. Uzun süre nerede olduðu bilinmeyen Lisan Çakıcı 70’li 
yılların sonunda, CHP’li Ahmet ñsvan’ın belediye baíkanlıðı sırasında ñstanbul Belediyesi’nde çalıíıyor. Ne garip bir rastlantı deðil mi? 
(…) Hale Kıyıcı 1991 yılında çok heyecanlanmıí, çünkü asker kökenli ihtilalci ruhlu Talat Turhan’ın bir basın toplantısı düzenleyeceðini 
öðrenmií. Bir yakını Kıyıcı’ya “Talat, Taylan’la da ilgili açıklama yapacak” demií. Gerçekten de Talat Turhan, daha sonra gazete 
aríivlerine de geçen konuímasında “Taylan Özgür’ü vuran polis deðildi, bir subaydı, bir üsteðmendi” dedi. Turhan bu konudaki dosyayı 
zamanında ñçiíleri Bakanı Hasan Fehmi Güneí’e verdiðini de söyledi. 
Hepsi bu kadar, Talat Turhan baíka bir açıklama yapmadı o zaman. Hale Kıyıcı’ya “Peki o zaman ne yaptınız” diye sordum. Dosyanın bir 
kopyasının Uður Mumcu’ya da verildiðini öðrenmií ve ona gitmií. Olayı íöyle aktardı Hale Kıyıcı: “Uður abiye, ‘Taylan’ın ölümüyle ilgili bir 
dosya varmıí, size de verilmií’ diye sordum. Hiçbir íey söylemedi. Kalktı, bir yere telefon etti. Biríeyler konuítu ‘Tamam komutan’ dedi 
telefonu kapattı. Sonra bana döndü, ‘Üzülme, heríey zamanı gelince ortaya çıkacak’ dedi. Sonra biliyorsunuz öldürüldü.” 
Ancak Hale Kıyıcı CHP yöneticilerinin yıllardır ellerindeki bu dosyayı niçin ortaya çıkarmadıklarını soruyor. Hasan Fehmi Güneí bu dosyayı 
bizzat alan kiíi, zamanın ñçiíleri Bakanı, íu sıralarda CHP Genel Baíkanlıðı için adaylıðını koyuyor. Olayı bilen diðer kiíi de Hale Kıyıcı’nın 
ifadesine göre Ertuðrul Günay, o da CHP Genel Baíkanlıðı için aday. Deniz Baykal da biliyor ve o da aynı yere aday. Demek ki CHP 
adaylarına bu kongrede Taylan Özgür’ün hesabını sormak da düíecek. Kimbilir, belki 31 yıl sonra bu cinayet ortaya çıkar. 
Gazeteci Can Dündar da, 12 Ekim 2000 tarihinde yayınlanan bir yazısında Talat Turhan’ın olaya iliíkin anlattıklarını íöyle aktarmıítı: 
ìöyle anlatıyor Talat Turhan: 
1976 yılı baílarıydı. CHP’li Süleyman Genç’in evine bir bomba kondu. Tipik bir kontrgerilla eylemiydi. Olayı aydınlatabilmeleri için CHP’ye 
yardımcı olmak istedim. Bu amaçla Ankara’ya gidip Baíbakan Ecevit’in özel kalem müdürü Galip Uzun’la gece evinde buluíup elimdeki 
kontrgerillaya dair bazı resmi belgeleri gösterdim. Bu belgelerde kanuni statüye tabi olmayan bu örgütün yeraltı íeması, operasyon 
talimnamesi, ayaklanmaları bastırma ya da darbeleri kıíkırtma yöntemi vs. vardı. 
Galip Uzun, belgeleri Baíbakan’a göstermek üzere aldı, sonra fotokopilerini çektirip verdi. Verirken de ‘Baíbakan konuyu bir de Deniz 
Baykal’a anlatmanızı rica ediyor’ dedi. ‘Memnuniyetle’ dedim. Baykal’la da buluíup 3-4 saat ona da anlattım. Baykal, ‘Bize bu konuda bir 
rapor hazırlar mısınız’ diye sordu. Hemen 9 sayfalık bir rapor hazırlayıp 1 Mayıs 1976 günü teslim ettim. O raporda ülkenin nasıl 1980 
darbesine sürüklendiðini haber veriyordum. Dikkate alsalar belki darbe olmazdı. Almadılar. 
Aradan bir yıl geçti. Hasan Fehmi Güneí ñçiíleri Bakanı olunca Baykal’ın önerisiyle benimle görüímek istedi. Makam odasında, Uður 
Mumcu’nun da bulunduðu bir toplantı yaptık. Baykal toplantıda yoktu. Ertuðrul Günay ise bir dakika girip çıktı. Ben o toplantıda Güneí’e 
terörün boyutlarını anlatırken, bir örnek olarak Taylan Özgür cinayetinden söz ettim: ‘Bakın, ilk siyasi cinayet budur. Benim saptadıðım iki 
failinden biri asker, diðeri polistir. Bunlar ilmeðin ucu, çekerseniz düðümü çözersiniz’ dedim. ñsimleri de Bakan’a verdim. 
Bu isimleri saptamam tamamen tesadüftür: Cinayetin iílendiði yerde F.A. adlı bir tanıdıðım oturuyordu. O, cinayete tanık olmuí. Üstelik 
tetiði çeken üsteðmeni daha önceden tanıyormuí. Bir süre sonra ona bu cinayeti itiraf ettirmií. Daha sonra da cinayetteki ikinci ismi 
söyletmií. Ben F.A.’yı mahkemede tanıklıða ikna etmiítim. ñktidar bastırsa belki çözmek mümkün olacak, hatta ‘devlet içindeki devlet’ o 
aíamada açıða çıkarılabilecekti. Olmadı. 
Hasan Fehmi Güneí, isimleri benden aldıktan üç-dört ay sonra faillerden polis olanın izini Trabzon’da bulduklarını söyledi: “Pol-Der’li bir 
komiser çıktı’ dedi. Sonra da kendisi bakanlıktan, partisi iktidardan ayrıldı zaten…” 
* * * 
Talat Turhan, CHP’nin olayın üstüne gitmeye gücünün yetmediði kanısında… Ecevit’in, -tıpkı Özal gibi- kendisine kuríun sıkanların bile 
üzerine gidemediðini anımsatıyor. 
Taylan Özgür’ün katillerinin ismini neden açıklamadıðını sorduðumda da “Bu konuda iktidar duyarlılık göstermiyor, basın ve kamuoyu 
duyarlılık göstermiyor, benim gibi yıllardır bu konuyla uðraían 76 yaíında bir adamdan ispatlayamayacaðı bir iddiayı ortaya atması 
bekleniyor” diye sitem etti. Sonra da “Türkiye’de bu ismi bir tek kiíiye açıklarım” dedi: 
“MñT Baíkanı’na… Baíbaía bir görüímede… Sırf kayıtlara girsin diye… Yoksa sonuç çıkması zaten mümkün deðil…” 
Turhan’a “Peki üsteðmeni daha sonra izlediniz mi” diye sordum: 
“ñzledim tabii” dedi; “yükseleceði kadar yükseldi…” 

 
Hale Kıyıcı, TBMM Dilekçe Komisyonu’nun “20 milletvekilinin 
imzasıyla gensoru verilmesini” saðlayın yolundaki yanıtı 
üzerine giriíimlerine baíladı. Aralık ayında da Amasya 
Baðımsız Milletvekili Mustafa Sayar öncülüðünde 22 
milletvekilinin imzaladıðı araítırma önergesi, TBMM 
Baíkanlıðı’na verildi.  

Veysel Güney 
12 Eylül darbesinin ardından 11 Haziran 1981 tarihinde 
asılan Devrimci Yol davası sanıðı Veysel Güney’in aðabeyi 
Ayhan Güney, Haziran ayında Güney’in mezarının yerinin 
açıklanması için Bilgi Edinme Yasası uyarınca Gaziantep 
Valiliði’ne, Gaziantep Cumhuriyet Savcılıðı’na ve mezarlıklar 
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müdürlüðüne baívurdu. Bu konuda daha sonra 78’liler 
Derneði de giriíimlerde bulundu. 78’liler Derneði Mersin ìube 
Baíkanı Ethem Dinçer, 12 Eylül döneminde asılan 50 kiíi 
içinde sadece Veysel Güney’in mezarının yerinin bilinmediðini 
açıkladı. 
Hürriyet gazetesinde 27 Haziran günü yayınlanan habere 
göre, baívurunun iletildiði Gaziantep Büyükíehir Belediye 
Baíkanı Dr. Asım Güzelbey’in talimatıyla yapılan araítırmada 
mezarlık kayıtlarında Veysel Güney kaydına ulaíılamadı. 
Ancak Güzelbey’in talimatıyla “belirtilen tarihte defnedilen 
sahipsiz ve isimsiz kiíiler de” araítırıldı. ñkinci araítırma 
sonucunda Veysel Güney’in asıldıðı 10 Haziran 1981 
tarihinden bir gün önce sıkıyönetim komutanlıðından 
gönderilen bir yazıya dayanılarak defnedilen bir cenazenin 
kayıtlarına ulaíıldı. Kayıtlara göre, yazıda “isimsiz” bir 
cenaze için mezarlık tahsisi yapılması istendi ve ertesi gün 
cenaze sahipsizler mezarlıðının 105.341 numaralı mezara 
gömüldü. Kayıtta, defnedilen kiíinin ölüm nedeni “idam” 
olarak yazıldı. 
Bu bilginin ortaya çıkması üzerine 78’liler Derneði üyeleri, 27 
Haziran günü belgeleri inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. 
Mezarlıklar müdürü, dernek üyelerine, 1981 yılında 
mezarlıkta çalıían bir kiíinin ifadelerini anlattı.  
Ethem Dinçer, “Veysel Güney’in mezarını bulduðumuzu 
düíünüyoruz. Savcılık da incelemelerini sürdürüyor. Biz de 
konunun kesinleímesi için çalıímalarımızı sürdüreceðiz” 
dedi. Malatya’nın Hekimhan ilçesine baðlı Davulkulu köyünde 
yaíayan Ayhan Güney de, DNA testi yapılmasını istediðini 
bildirdi.  
Dinçer, daha sonra yaptıðı bir açıklamada da, “O dönemde 
mezarlıkta görevli olan birisi, idam gecesi cezaevine 
çaðrıldıklarını ve cenazeyi aldıklarını söyledi. Mezarı 
bulmamızı da o kiíi saðladı. 25 yıl önce Veysel’i gömdüðü 
mezarı bize gösterdi, ‘Ben gömdüm’ dedi. O dönemde idam 
edilen 52 kiíi içinde mezarı saklanan tek kiíi Veysel Güney” 
dedi. “ñsimsiz mezardaki” cesedin Güney’e ait olduðunun 
DNA testiyle onaylanmasını beklediklerini ifade eden Dinçer, 
“Mezarlık Müdürlüðü’nün kayıtlarında, orduevinden kimliði 
meçhul bir ceset getirildiði yer alıyor. Kimliði meçhul birisi 
yargılanıp idam edilebilir mi? Mezardaki kiíi Veysel olsa da 
olmasa da o kayıtlar, 12 Eylülcülerin suçluluðunu gösteren en 
önemli belgeler” dedi. 
Veysel Güney’in asılmadan önce annesine yazdıðı mektup da, 
Haziran ayında Ayhan Güney’e verildi. Ayhan Güney, mektubu 
üzülmesinler diye anne ve babasına göstermediðini söyledi. 
Ayhan Güney’in avukatı ñnan Öztürk de, “cenazenin ailesine 
verilmemesi” nedeniyle Cumhuriyet Savcılıðı’na suç 
duyurusunda bulunduklarını, Gaziantep Cumhuriyet 
Savcılıðı’nın ise görevsizlik kararıyla dosyayı Askeri Savcılıða 
gönderdiðini bildirdi. ñnan Öztürk ayrıca, mezarın açılması ve 

DNA testi yapılması için Temmuz ayında Cumhuriyet 
Savcılıðı’na baívurdu. 
Cumhuriyet Savcılıðı’nın kararıyla 14 Aðustos günü Veysel 
Güney’in gömüldüðü iddia edilen mezar, Gaziantep 5. Asliye 
Ceza Mahkemesi yargıcının nezaretinde açıldı ve alınan 
kemikler Ayhan Güney’den alınan doku örnekleriyle 
karíılaítırılması için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.  
Mezarın açılmasında Mersin 78’liler Derneði, Gaziantep 
78’liler Giriíimi ve ñHD Gaziantep ìubesi üyeleri de hazır 
bulundu. Burada bir açıklama yapan Gaziantep 78’liler 
Giriíimi sözcüsü Ali Yıldız, “12 Eylül darbecilerinin yakasını 
25 yıl sonra da olsa bırakmayacaðımızı göstermií oluyoruz. 
Bugün burada kaybedenlerin kaybettiklerini tarih içinde bir 
kez daha görmenin heyecanını yaíıyoruz. DNA testi 
sonucunda sorumlular hakkında suç duyusunda 
bulunacaðız” dedi. 
Ancak Adli Tıp Kurumu’nda yapılan inceleme sonucunda, 
DNA testi olumsuz sonuç verdi. 
Bu arada Aralık ayında CHP Diyarbakır Milletvekili Mesut 
Deðer, Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in yanıtlaması istemiyle 
TBMM Baíkanlıðı’na verdiði yazılı soru önergesinde, Veysel 
Güney’in mezarının bilinip bilinmediðini sordu.  
Soru önergesini 22 Ocak 2007 tarihinde yanıtlayan Cemil 
Çiçek, mezarın yeri konusunda bilgi vermeden, DNA testinin 
olumsuz sonuçlandıðını açıklamakla yetindi. 
Eski Cumhuriyet Savcısı Mete Göktürk yazdıðı “Adaleti 
Gördünüz mü” kitabında, Veysel Güney’in “yakalandıðı silahlı 
çatıímada bir teðmeni öldürdüðü” iddialarının doðru 
olmadıðını bildirdi. Yakalandıktan sonra Veysel Güney’in ilk 
ifadesini kendisinin aldıðını belirten Mete Göktürk, kitabında 
olayı íöyle anlattı:  
“1980 yılı sonuydu. Gaziantep’in Kolejtepe mevkiinde bir 
apartmanın en üst katında yasadıíı örgüte mensup iki 
kiíinin barındıðı haber alındı. Güvenlik güçleri tarafından 
eve yapılan operasyonda, biraz aceleci davranılması 
nedeniyle çatıíma çıkmıítı. Bir militan ölmüí, bir teðmen 
íehit düímüítü. Çatıímanın yaíandıðı apartmanın 
havalandırma boíluðundan kaçmaya çalıíırken yakalanan 
ve görevlilerce feci íekilde dövülerek aðır íekilde yaralanan 
Veysel Güney’in hastanede ilk ifadesini ben aldım. Hazırlık 
soruíturmasını ben yaptım. Çatıímada, Güney’in silah 
kullandıðına iliíkin bir kanıt elde edememiítik. Benim ilk 
tespitlerimle mahkeme kararında varılan sonuç 
örtüímüyordu. O günlerde yaíanan ortamın olaðandıíılıðı da 
göz önüne alındıðında, yargılamanın tarafsız ve adil 
yapılmamıí olacaðına iliíkin kuíku duyuyordum.” 
Göktürk, Güney’in asıldıðı 10 Haziran 1981 tarihini ise íöyle 
anlattı:  
“Saat 02.00’de Veysel’in annesi babası ve erkek kardeíi 
geldi. Güvenlik açısından sakıncalı bulunduðu için, 
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cemsenin içerisinde oturan Veysel’le birer dakika 
görüímelerine izin verildi. Kucaklaímalarına dahi izin 
verilmedi. Anne ve babası aðlıyordu. Kardeíinin, ‘Sen 
inandıðın bir dava uðruna ölüyorsun. Bunun için onur 
duymalısın. Korkmadan git ölüme’ dediðini duydum. Kardeí 
Güney’in anında eli kelepçelendi ve sorgulanmak üzere 
götürüldü. Annesi aðlıyordu, ‘Kulunuz köleniz olayım, bu 
oðlumu bari bana baðıílayın’ diye yalvarıyor, kendini askerin 
ayaklarına atıyordu. Bu çırpınıílar ne Veysel’i, ne de 
kardeíini kurtaramadı. 

Veysel’in son isteði, sigara içmek ve babasına mektup 
yazmaktı. Yazdı, ancak mektup, örgüt propagandası içerdiði 
gerekçesiyle babasına verilmeden mahkeme dosyasına 
kondu. Yarım kalmıí sigara paketi ve çakmaðını babasına 
vermemizi de istedi.  
ñdam sehpasına çıkarken Che Guevara’nın ünlü ‘Ölüm hoí 
geldi, safa geldi’ dizelerini baðıra baðıra okuyordu. O ölüme 
giderken yanında avukatı dahil hiç kimse yoktu. Ona yabancı 
olmayan tek íey kendi sesiydi. Ayaðının altındaki sandalyeyi, 
slogan atarak kendisi itti.” 

1 - YARGISIZ ñNFAZ, DUR ñHTARI, RASGELE ATEì AÇMA 
OLAYLARI 

Abbas Emani 
25 Aðustos 2005 tarihinde Batman’ın Beíiri ilçesi Tepecik 
köyü yakınlarında çıkan çatıímada, ñran uyruklu Abbas 
Emani adlı HPG militanının sað yakalandıktan sonra 
öldürüldüðü bildirildi. (Bkz. Silahlı Çatıímalar) 
01) Ramazan Kocaman 
11 Ocak günü Denizli giriíinde “dur” ihtarına uymayan bir 
araca ateí açan jandarmalar, Ramazan Kocaman’ı öldürdü, 
Mesut Örgüt adlı kiíiyi de yaraladı. Araçta bulunan Bilal 
Yenitürk gözaltına alındı. Resmi açıklamada, “bu kiíilerin 
silah kaçakçısı olduðu ve jandarmalara ateí açarak kaçmaya 
çalıítıkları” iddia edildi. 
02) Mustafa Sevindi 
12 Ocak gecesi Gaziantep Kamil Ocak Stadı’nın altında 
bulunun bir büfeyi soymaya kalkıítıðı ileri sürülen Mustafa 
Sevindi, öldürüldü. Mustafa Sevindi’yi büfe sahibinin babası 
trafik polisi Hacı Kiíi’nin öldürdüðü belirlendi. Bunun üzerine 
gözaltına alınan Hacı Kiíi, 14 Ocak günü tutuklandı. 
Gaziantep 2. Aðır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Hacı Kiíi, 
Haziran ayında tahliye edildi. Dava, yıl içinde sonuçlanmadı. 
03) Naif Oður 
3 ìubat günü ìırnak’ın ñdil ilçesine baðlı Kırca ve Oyalı köyü 
arasındaki bölgede Naif Oður adlı köylü, Kırca köyü 
korucularından Rıdvan Görmen tarafından öldürüldü. Edinilen 
bilgiye göre, Kırca köyü muhtarı Cafer Üstün’ün Oyalı 
köylülerinin kendi arazilerini kullandıðı yönündeki íikayeti 
üzerine ñdil Cumhuriyet Savcılıðı, bölgede keíif yapılmasına 
karar verdi. Keíif sırasında çıkan tartıímada, korucular Oyalı 
köylülerine ateí açtı. Olayda, Naif Oður, öldü. 
Daha sonra yapılan incelemede, Naif Oður’u öldüren silahı 
Rıdvan Görmen’in kullandıðı saptandı. 
04) X.X. 
14 Mart gecesi ñstanbul Bahçelievler’de hırsızlık yaptıðı ileri 
sürülen bir kiíi, polisler tarafından öldürüldü. Resmi 

açıklamada, polisin “dur” ihtarında bulunduðu bu kiíinin, 
marketin yakınında bekleyen ve içinde iki kiíi olan arabaya 
doðru koímaya baíladıðı, bu sırada arabadakilerin polise 
ateí açtıðı ileri sürüldü. Polisin de ateí açması üzerine bu 
kiíinin silahla vurulduðu iddia edildi. 
05) Nebim Bozari 
Van’ın Baíkale ilçesi Kızılca köyü yakınlarında 27 Mart günü 
akíam saatlerinde Nebim Bozari adlı ñran vatandaíı, askerler 
tarafından öldürüldü. Mazot kaçakçılıðı yapan Bozari’nin 
askerlerin yakın mesafede ensesine sıktıðı tek kuríunla 
vurulduðu, iki atının da mazotla birlikte yakıldıðı ileri sürüldü. 
Bozari’nin cesedi, Baíkale Devlet Hastanesi’nde yapılan 
otopsinin ardından ailesi tarafından ñran’a götürüldü. 
06) Tarık Akkaya 
07) Mehmet Iíıkçı (19) 
08) Abdullah Duran (9)  
09) Mehmet Akbulut 
10) Halit Söðüt (78) 
11) Emre (Emrah) Fidan (19) 
12) Mahsun Mızrak (17) 
13) Vahdettin Toprak 
14) Enes Ata (6) 
15) Mehmet Eryılmaz 
16) ñsmail Erkek (18) 
17) ñlyas Aktaí 
18) Fatih Tekin (3) 
19) Ahmet Araç 
20) Mehmet Sıddık Önder (21) 
Salim ñíçi (50), Zülbiye Karasu (62), Sinem Özkan (19), 
Sibel Özkan (23), Aynur Yaílı (kendini yaktı) 
24-25 Mart günlerinde Muí, Bingöl ve Diyarbakır illeri 
arasında bulunan ìenyayla bölgesinde öldürülen HPG 
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militanları için baíta Diyarbakır olmak üzere çeíitli kentlerde 
düzenlenen cenaze törenleri, bölgede uzun süredir 
görülmeyen kanlı olaylara neden oldu. Göstericilerin üzerine 
ateí açan güvenlik güçleri 15 kiíiyi öldürdü. ñstanbul’da 
göstericilerin düzenlediði saldırılarda da 4 kiíi öldü. Olaylarda 
yüzlerce kiíi yaralandı ve gözaltına alındı. Baíta 
Diyarbakır’da olmak üzere olaylarda gözaltına alınan çok 
sayıda gösterici aðır iíkencelere maruz kaldı. (Bkz. Kiíi 
Güvenliði) 
28 Mart günü Siirt’in Gökçebað beldesinde Kenan Demir için 
düzenlenen cenaze töreni sırasında, mezarlıðın karíısındaki 
tepeye PKK bayraðı asmak isteyen Muhlis Ete (16) adlı çocuk 
askerler tarafından silahla yaralandı. Muhlis Ete’nin baíından 
vurulduðu öðrenildi.  
HPG militanları Bülent Tanıíık, Muzaffer Pehlivan, Mahmut 
Güler ve Kenan Demir için Diyarbakır’da düzenlenen cenaze 
töreninde çıkan olaylarda, iki gazeteci, bir doktor, bir hemíire, 
bir asker, 10 polis ve 22 gösterici yaralandı. Zaman gazetesi 
muhabiri Mehmet Gökçe’nin baíına taí isabet ettiði, Kanal 7 
muhabiri Sami Kardaí’ın da bacaðına çarpan molotofkokteyli 
ile yaralandıðı bildirildi. Yeniköy Mezarlıðı’nda yapılan cenaze 
töreninden sonra kent merkezine yürüyüíe geçen grubu gaz 
bombası atarak daðıtmaya çalıían polislerle göstericiler 
arasında çatıíma çıktı. Gün boyunca çeíitli semtlerde 
düzenlenen gösterilerde çok sayıda iíyeri hasar gördü. 
Olaylarda, toplam 23 kiíinin gözaltına alındıðı bildirildi.  
ñdris Sinet için Adana’da düzenlenen cenaze töreninde de 
çatıíma çıktı. Çok sayıda kiíi gözaltına alındı. 
Diyarbakır’da 28 Mart günü HPG militanlarının cenaze 
töreninde baílayan olaylar 29 Mart günü de sürdü. 
Göstericilerin üzerine ateí açan güvenlik görevlileri, üç kiíiyi 
öldürdü. Çok sayıda göstericinin silahla ya da dövülerek 
yaralandıðı gösterilerde, yüzden fazla polis de göstericilerin 
attıðı taílarla yaralandı. Olaylarda, yüzlerce kiíi gözaltına 
alındı. Diyarbakır’ın çeíitli semtlerindeki gösterilerde; açık 
iíyerleri, bankalar ve kamu binaları taílandı.  
Baðlar beldesinde yaíanan çatıímalarda, polisin açtıðı ateí 
sonucu Tarık Akkaya ve Mehmet Iíıkçı adlı göstericiler öldü. 
Baðlar semtinde ayrıca gösterileri evinin terasından seyreden 
Abdullah Duran adlı çocuk da polislerin açtıðı ateí 
sonucunda öldü. Yaralılardan Mehmet Akbulut, 31 Mart günü, 
Halit Söðüt, Emre (Emrah) Fidan ve Mahsun Mızrak da 3 
Nisan günü hastanede öldüler. 
Diyarbakır Barosu avukatlarından Cengiz Analay, Mahzun 
Mızrak’ın “son olarak 10 Nisan Polis Karakolu önünde polis 
tarafından gözaltına alınırken görüldüðünü” ve “yakın 
mesafeden baíına ateí edilerek öldürüldüðünü” bildirdi.  
Abdullah Duran’ın babası Mehmet Duran, oðlunun Elazıð’dan 
destek için gönderilen polisler tarafından vurulduðunu 
söyledi. Oðluna ateí açan polisin sicil numarasının 9766 

olduðunu belirten Mehmet Duran, cenazeyi almak için 
gittikleri hastanede, polisler tarafından dövüldüklerini ve 
hakarete maruz kaldıklarını kaydetti. Diyarbakır Dicle 
Üniversitesi Hastanesi Yoðun Bakım Servisi’ne kaldırılan 
yaralılardan, Hakkı Yiðit, Nurdoðan ìahin, Selim Aydın, 
Cengiz Korkut, Mehmet Bayram, Mehmet Demir ve Metin 
Eliçin’in adı öðrenildi. Yaralılardan Mustafa Eryılmaz ve Cuma 
Akyüz’ün aðır yaralı oldukları bildirildi. 
Diyarbakır’da 29 Mart günü yaíanan olayları izleyen Ülkede 
Özgür Gündem gazetesi muhabiri Birgül Özbarıí’ın da polisler 
tarafından öldürülmek istendiði öne sürüldü. Huzurevleri 
Karakolu’nun önünde toplanan göstericileri izlerken kimliðini 
soran bir polisle tartıítıðını, daha sonra aynı polisin kendisini 
özel tim görevlilerine gösterdiðini anlatan Özbarıí, bir süre 
sonra üzerine ateí açıldıðını, bir göstericinin kendisini 
iteklemesi üzerine kurtulduðunu söyledi. 
HPG militanlarının cenaze törenlerindeki olayları protesto 
amacıyla 29 Mart gecesi ñstanbul’un Ümraniye semtinde 
düzenlenen gösteri, zor kullanılarak daðıtıldı. Olay sırasında 
Vahdettin Toprak adlı gösterici öldü. Toprak’ın astım hastası 
olduðu ve polislerin attıðı gaz bombalarının arasında kalarak 
öldüðü bildirildi. Resmi açıklamada ise Vahdettin Toprak’ın 
kalp krizi geçirdiði ileri sürüldü. 
Diyarbakır’da HPG militanlarının cenaze töreninde öldürülen 
üç kiíi için 30 Mart günü düzenlenen cenaze töreni de olaylı 
geçti. Göstericilerin üzerine ateí açan polisler, altı yaíında bir 
çocuðu ve iki kiíiyi öldürdüler. 29 Mart günü öldürülen 
Abdullah Duran, Tarık Akkaya ve Mehmet Iíıkçı’nın cenaze 
töreni için Diyarbakır Devlet Hastanesi ile ìefik Efendi Camii 
önünde toplanan binlerce kiíi daha sonra Yeniyol mezarlıðına 
yürüdü. Yol üzerindeki 10 Nisan Karakolu’nu taílayan 
göstericilere ateí açan polisler, Enes Ata adlı çocuðu öldürdü. 
Mezarlıktaki törenden sonra göstericilerle polisler arasında 
çıkan çatıímada da Mehmet Eryılmaz ve ñsmail Erkek adlı 
göstericiler öldürüldü. Polislerin açtıðı ateí sonucunda DñHA 
muhabiri ìakir Uygar da ayaðından yaralandı.  
Olaylarda silahla yaralanan ve Ankara Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Devrimci Demokrasi 
dergisi muhabiri ñlyas Aktaí’ın beyin ölümü 8 Nisan günü 
gerçekleíti. 
Bu arada gösteriler sırasında, bahçedeki bayraðın indirildiði 
gerekçesiyle Melikahmet Lisesi’ni basan polislerin 
öðretmenleri dövdüðü ve tehdit ettiði bildirildi. Dövülen okul 
müdürü Ahmet Özaydın ve öðretmen Fatih Ata hastaneye 
kaldırıldı. Çeíitli semtlerde gün boyunca süren çatıímalarda, 
çok sayıda kiíi yaralandı ve gözaltına alındı.  
30 Mart günü Batman’da düzenlenen gösteriler de olaylı 
geçti. Diyarbakır caddesi üzerinde toplanan göstericileri gaz 
bombası atarak ve basınçlı su sıkarak daðıtan polisler, çok 
sayıda kiíiyi de gözaltına aldı. Olaylarda, banka íubeleri, bazı 
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kamu binaları ve çok sayıda iíyeri hasar gördü. Bir 
göstericinin, bir binanın dördüncü katından polisler 
tarafından aíaðı atıldıðı ve bacaðının kırıldıðı öðrenildi.  
Diyarbakır’da HPG militanları için 28 Mart günü düzenlenen 
cenaze töreninde baílayan olaylar, daha sonra diðer kentlere 
yayılarak sürdü.  
31 Mart günü Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde düzenlenen 
gösteride polislerin açtıðı ateí sonucunda Erdal Bıçak (11), 
karnına isabet eden kuríunla yaralandı. Diyarbakır’ın Bismil 
ilçesinde de aynı gün Mizbah Bozucu (35) polisin açtıðı ateí 
sonucunda yaralandı.  
Batman’da 30 Mart günü baílayan gösteriler, 31 Mart günü 
de sürdü. Petrol mahallesinde göstericilerin üzerine ateí 
açan polisler, parkta oynayan Fatih Tekin adlı çocuðu silahla 
vurdu. Fatih Tekin hastanede öldü. Batman Cumhuriyet 
Savcılıðı, Aðustos ayı ortalarında ñHD’den Fatih Tekin’in 
öldürülmesine iliíkin kanıtları istedi. ñHD Genel Sekreteri 
Nejat Taítan, ailesi tarafından otopsi yapılmasına izin 
verilmeyen Fatih Tekin hakkında Batman Cumhuriyet 
Savcılıðı’na yazı yazdıklarını, bunun üzerine kendilerinden 
olaya iliíkin kanıtların istediðini belirtti. Taítan, “ñHD Genel 
Merkezi Ankara’da. Olaylar Batman’da olmuí. Bir Cumhuriyet 
Savcısı, küçük yaíta bir çocuk hayatını kaybediyorsa ve 
kuríunla kaybediyorsa, bu kuríunun hangi silahtan, kimin 
silahından çıktıðını tespit etmekle yükümlüdür. Bunu 
araítırmak zorundadır’ dedi. Nejat Taítan, Fatih Tekin’in 
öldürülmesinden sonra “savcıların otopsi yaptırmadıðı, 
ailenin emniyet tarafından bir íekilde yönlendirildiði” 
yönünde iddialar geldiðini ancak bu iddiaları 
doðrulatamadıklarını da kaydetti. 
31 Mart günü öðle saatlerinde Hakkari’nin Yüksekova 
ilçesinde düzenlenen gösteriyi ateí açarak daðıtan polisler, 
Fatih Demir (15) adlı lise öðrencisini silahla yaraladı.  
1 Nisan günü ise Mardin’in Kızıltepe ilçesinde göstericilerle 
polisler arasında çatıíma çıktı. Kızıltepe Vergi Dairesi, AKP 
ñlçe Örgütü binası ve bazı bankaların yakıldıðı olaylarda, 
Ahmet Araç adlı gösterici öldürüldü. Yedisi polis 16 kiíi 
yaralandıðı olaylarda, 30 kiíi gözaltına alındı. Yetkililer 
hakkında suç duyurusunda bulunan Araç ailesinin avukatı 
Abdurrahim Gökdemir, olaylar sırasında “akrep” olarak 
bilinen zırhlı aracın çarpması üzerine yere düíen Araç’a yakın 
mesafeden ateí edildiðini belirtti. Soruíturma yıl içinde 
sonuçlanmadı. 
Kızıltepe’de 2 Nisan günü çıkan çatıímada da, Mehmet 
Sıddık Önder öldü, dört kiíi yaralandı. Nusaybin ilçesinde de 
göstericilerin üzerine ateí açan polisler, bir kadını yaraladı.  
3 Nisan günü ìanlıurfa’nın Viraníehir ilçesinde düzenlenen 
gösteri sırasında havaya ateí açan korucular, bir polisin 
yaralanmasına neden oldu.  
Göstericiler ve “Kürdistan Özgürlük ìahinleri” adlı örgüt 

tarafından düzenlenen saldırılarda da dört kiíi öldü, çok 
sayıda kiíi yaralandı.  
31 Mart günü ñstanbul’un Kocamustafapaía semtinde Kuvayi 
Milliye caddesi üzerinde bir otobüs duraðının yanındaki çöp 
konteynerine yerleítirilen bombanın patlaması sonucunda, 
Salim ñíçi öldü, Hikmet Ünal, Fehriye Erkol ve Faik Ayiki aðır, 
Eyüp Esen, Ensar Esen, Ahmet Akgül, Mehmet Yıldırım, Uður 
Çatalkaya, Nebahat Çatalkaya, Süleyman Tara, Özdemir 
Eferdi, Yavuz Özyılmaz, Selvihan Yapıcı, Ertuðrul Yapıcı ve 
Dilek Soral ise hafif yaralandı. Yaralılardan Faik Ayiki’nin bir 
bacaðının kesildiði bildirildi. Saldırıyı “Kürdistan Özgürlük 
ìahinleri (TAK)” adlı örgüt üstlendi. “Salim ñíçi’nin ölümüne 
neden olan bombayı yerleítirdiði” iddia edilen M.N.A. ve adı 
öðrenilemeyen bir kiíi, Temmuz ayında gözaltına alındı. 
2 Nisan günü akíam saatlerinde ñstanbul Esenler semtinde 
gösteri düzenleyen bir grup, bir belediye otobüsünü molotof 
kokteyli atarak yaktı. Sürücünün geri giderek göstericilerden 
kaçmaya çalıíması üzerine duraða ve bir kamyona çarpan 
otobüs devrildi. Olayda, otobüsün yolcularından Zülbiye 
Karasu ile durakta bekleyen Sinem Özkan ve Sibel Özkan adlı 
kardeíler öldü. 
2 Nisan günü ñstanbul Taksim meydanında Diyarbakır’da 
yaíanan olayları protesto amacıyla toplanan bir grup, polisler 
tarafından zor kullanılarak daðıtıldı. Tarlabaíı ve Dolapdere 
mahallelerinde süren çatıíma sırasında Fırat Kaplan adlı 
gösterici, bazı vatandaílar tarafından satır ve baltalarla 
yaralandı. Olayda yedi kiíi gözaltına alındı.  
HPG militanlarının ölümünü ve ardından yaíanan olayları 
protesto amacıyla 31 Mart günü Antalya’da kendisini yakan 
Aynur Yaílı, 8 Nisan günü tedavi gördüðü hastanede öldü. 
Diyarbakır ve diðer kentlerde olaylar süresince binlerce kiíi 
gözaltına alındı, aralarında çok sayıda çocuðun da bulunduðu 
yüzlerce kiíi tutuklandı. Batman’da DTP ñl Baíkanı Ayhan 
Karabulut, daha önce Roj TV’ye yaptıðı açıklama nedeniyle 1 
Nisan günü gözaltına alındı. Aynı gün tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakılan Karabulut hakkında, Cumhuriyet 
Savcılıðı’nın itirazı üzerine 2 Nisan günü gıyabi tutuklama 
kararı verildi. Karabulut, 3 Nisan günü teslim oldu. Van’da da 
DTP ñl Baíkan Vekili ñbrahim Sunkur, DTP Merkez ñlçe 
Baíkanı Bazi Bor, DTP Van ñl Örgütü yöneticileri Adil Aslan ve 
Abdulhaluk Öztürk, 1 Nisan günü gözaltına alındı. 
Batman’da aralarında DTP ñl Örgütü yöneticisi Cemalettin 
Padir, Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Baíkanı Ahmet 
Candemir ve Baíkan Yardımcısı Baki Kuídoðan’ın da 
bulunduðu 13 kiíi “yasadıíı örgüt üyeliði” ve “devlet aleyhine 
isyana kalkıímak” suçlamalarıyla 6 Nisan günü tutuklandı.  
Aynı gün ìanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde de DTP ñlçe 
Baíkanı Halit Kahraman, ñlçe Örgütü yöneticileri Salih Saðlam 
ve Abdülkadir Fırat’ın aralarında bulunduðu sekiz kiíi 
tutuklandı.  
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ìırnak’ın Silopi ilçesinde gözaltına alınan DTP ñlçe Baíkanı 
Hacı Üzen, DTP ñlçe Örgütü yöneticileri Sabriye Burumtekin, 
Mesut Aslan ve Ülkede Özgür Gündem gazetesi daðıtımcısı Ali 
Çelik tutuklandı. 
Mardin’in Nusaybin ilçesinde kapatılan HADEP ñlçe Baíkanı 
Hasan Bozkurt, ROJ TV’ye açıklama yaptıðı gerekçesiyle 7 
Nisan günü tutuklandı. Mardin’de DTP ñl Baíkanı Ferhan 
Türk, Kızıltepe ñlçe Baíkanı Ali Aslan ve Devran Karahan 7 
Nisan günü gözaltına alındı. 5 Nisan günü gözaltına alınan 
ìehmus Özge, Mehmet ñlbaí ve Hasan Aíar adlı kiíiler de 7 
Nisan günü tutuklandı.  
ñstanbul’da ise Taksim’de düzenlenen bir gösteri nedeniyle 
gözaltına alınan Mehmet Eken, Musa Tarancı, Cemal Avíar, 
Ahmet ñmran, Mehmet ìakar, Erkan Sucu, Adem Taksim ve 
Canan Yurtsever, 6 Nisan günü tutuklandı. Ziver Baykal, 
Adem Gök ve Ramazan Gök serbest bırakıldı. ñstanbul 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi kantininde olaylara iliíkin 
fotoðrafları duvarlara astıkları gerekçesiyle Rıdvan Ürper, 
Mehmet Güzel, Erdem Toprak ve soyadı öðrenilemeyen 
Necdet adlı öðrenci gözaltına alındı.  
Diyarbakır’da 6 Nisan günü Diyarbakır Demokrasi Platformu 
Sözcüsü Ali Öncü, Tüm Bel-Sen Diyarbakır ìube Baíkanı Edip 
Yaíar, DTP Diyarbakır ñl Baíkan Yardımcısı Musa 
Farisoðulları, DTP Merkez ñlçe Baíkanı Muhlis Altın, DTP 
Diyarbakır ñl Örgütü yöneticisi Nejdet Atalay, Niítiman 
Erdede, Abdulsamet Barut, Nusrat Akın, Ferat Miran, Tarık 
Demir adlı kiíiler tutuklandı. Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 
düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan Cengiz Tunca, 
Cebrail Yegin, Adil Bozkurt, ñlhami Öztürk, Mehmet Fidan, 
Süleyman Karakaí, Çelebi Aydın ve Abdulkadir Ekici, 6 Nisan 
günü tutuklandı. 
21) Reíat Kaplan 
8 Nisan günü Kilis’e baðlı Hisarkuyu köyü yakınlarında kaçak 
olarak Suriye’ye geçen Reíat Kaplan, askerler tarafından 
öldürüldü. 
22) Deniz Demir (30) 
23) Mehmet Çakır (34) 
10 Nisan günü ñstanbul Büyükçekmece’de bir eve düzenlenen 
baskında Deniz Demir ve Mehmet Çakır adlı kiíiler öldürüldü, 
özel harekat timinde görevli G.Ö. adlı polis de yaralandı. 
Çatıímayı evinin camından seyreden Oðuzhan Ayan (15) da 
hafif yaralandı. Bu kiíilerin 9 Nisan günü kendilerine haraç 
vermeyen Behçet Kemal Tuncer adlı kiíiyi öldürdükleri, 
Tuncer’le görüíen iki polisi de yaraladıkları bildirildi. Demir ve 
Çakır’ın “gasp, hırsızlık ve cinayet” suçlarından arandıkları 
öðrenildi. 
Deniz Demir ve Mehmet Çakır’ın silahlarının incelenmesi 
sonucunda, bu silahların 27 Ocak günü ñstanbul Esenyurt’ta 
kapatılan HADEP’in gençlik kolları üyeleri Savaí Taíabak ve 
Vural Tip’in öldürülmesinde kullanıldıðı belirlendi. 

24) Metin Y. 
14 Nisan günü ñstanbul Ümraniye’de bir iíyerinden hırsızlık 
yaptıkları ileri sürülen dört kiíinin bindikleri araca polis 
tarafından ateí açıldı. Olayda, Metin Y. adlı kiíi öldü. Resmi 
açıklamada, söz konusu kiíilerin kaçarken polise ateí 
açtıkları iddia edildi. 
25) Kamura Bas 
Aðrı’nın Doðubeyazıt ilçesinde ñran-Türkiye sınırını yasadıíı 
yollardan geçen bir gruba 27 Nisan günü askerler tarafından 
ateí açıldı. Aðır yaralanan Pakistan uyruklu Kamura Bas 
(24), kaldırıldıðı hastanede öldü. 
26) Aytekin Arnavutoðlu (23) 
11 Mayıs gecesi ñstanbul Fındıkzade’de “dur” ihtarına 
uymadıðı ileri sürülen bir arabaya ateí açan polisler, Aytekin 
Arnavutoðlu’nu öldürdü. Sivil plakalı bir arabadaki Terörle 
Mücadele ìube Müdürlüðü bomba imha uzman ekibinin 
Aytekin Arnavutoðlu’nun kullandıðı arabayı Fatih semtinde 
“tehlikeli íekilde gittiði ve kendilerini de tehlikeye düíürdüðü 
için durdurmak istediði”, “dur” ihtarına uymayan arabaya 
Fındıkzade semtinde ateí açıldıðı bildirildi. Aytekin 
Arnavutoðlu, kaldırıldıðı hastanede öldü. Arabada bulunan 
Serkan Sönmez ve Aykut Oktaylar gözaltına alındı. Daha 
sonra Arnavutoðlu’nu Bayram Engin adlı polisin öldürdüðü 
belirlendi. Gözaltına alınan Engin, 12 Mayıs günü 
tutuklanması istemiyle Fatih 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ne 
sevkedildi. Bayram Engin, mahkeme tarafından serbest 
bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı’nın serbest bırakma kararına 
itirazı da reddedildi. 
Aytekin Arnavutoðlu’nun olay sırasında silahsız olduðunu 
belirten Aykut Oktaylar, olayı íöyle anlattı:  
“Serkan’la cep telefonu dükkanında çalıíıyoruz. Kapattık, 
çıktık. Serkan’nın arabasıyla gezmeye baíladık. Canımız 
meyve istedi. Manavda durduk. Aytekin abi ve Serkan indi. 
Döndüklerinde Aytekin abi direksiyona geçti. Unkapanı’ndan 
döndük bu tarafa gelirken, önümüzde bir araba aniden durdu. 
Teyp açıktı ama sesi çok yüksek deðildi. Kesinlikle takip olayı 
yok. Silah sesi duydum. Serkan silah sesini duyunca 
koltuðumu yatırdı. Aytekin korktu ve vitesi geriye takıp 
kaçmaya çalıítı, araç hareket edince ateí etmeye baíladılar. 
Ama defalarca ateí edildi. Ne bir ihtar ne bir uyarı vardı. 
Adamların polis olduðunu ellerindeki telsizi görünce anladık. 
Polisler arkasına bakmadan kaçtı. Emniyet’te farklı ifade 
vermemizi söylediler, ‘Olan olmuí, ölen ölmüí. Bari memur 
arkadaía yardımcı olalım’ dediler.”  
Oktaylar, “Aytekin’in öldüðünü anlayınca ateí eden polisin 
arkadaíı ‘Sen ne yaptın oðlum’ diye arkadaíının elinden 
silahı alıp olay yerinden kaçırdı. O polis haplanmıí gibi, ‘ben 
öldürdüm ulan’ deyip sürekli küfür ediyordu” dedi. Serkan 
Sönmez de Emniyet Müdürlüðü’nde ifadelerinin saptırılmaya 
çalıíıldıðını söyledi.  
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Radikal gazetesinin haberine göre adının açıklanmasını 
istemeyen bir görgü tanıðı da olayı íöyle anlattı:  
“Bir elinde telsiz, diðerinde silah bulunan, uzun boylu, siyah 
takım elbiseli bir kiíi (Bayram Engin) aracın önündeydi. Yüzü 
gergin, küfrediyordu. Araçtan inerek yere yatan iki genç 
(Serkan Sönmez ve Aykut Oktaylar), ‘Bizi öldürme’ diye 
baðırıyordu. Araçtaki gencin (Aytekin Arnavutoðlu) tiíörtü kan 
içindeydi. Daha sonra uzun boylu, iri yapılı ve gri montlu bir 
kiíi polis memurunun yanına geldi. Birlikte koímaya 
baíladılar. Sonra araçlarına binip uzaklaítılar. Gençler, 
polisler kaçtıktan sonra ‘Yardım edin, arkadaíımız ölüyor’ 
diye baðırdı.”  
ñstanbul Emniyet Müdürlüðü’nden 13 Mayıs günü yapılan 
açıklamada, “Devriye gezen Terörle Mücadele ìubesi 
ekibinin, hızlı giden ve ön plakası olmayan aracı, siren ve 
megafonla uyardıðı” öne sürülerek, íöyle denildi: 
“Takip sırasında zikzak yapan aracın direksiyonunda bir gasp 
olayının firarisi olduðunu tespit eden polisin önce üç el 
havaya, sonra lastiklere ateí ettiði, dört merminin kaputa 
isabet ettiði” anlatıldı. Açıklamada “Ön cama hiçbir merminin 
isabet etmemií olduðu, görevli polislerin kesinlikle araç 
içindeki íahısları hedef alarak ateí etmediklerini 
göstermektedir. Araç durduðunda camları koyu renkli film 
kaplı olduðundan görevli memur sol elinde silahı olduðu halde 
sað eli ile kapıyı açıp íahsı etkisiz hale getirmek isterken 
maktulün kaçmak amacıyla kapıyı sert ve hızlı íekilde 
açması üzerine kapının görevli memurun elindeki silaha 
çarparak ateí almasına neden olduðu ve patlayan silahtan 
çıkan merminin sol koldan girií-çıkıí yaparak sol göðsüne 
isabet etmesi neticesinde íahsın araç içinde hayatını 
kaybettiði anlaíılmıítır”  
Resmi açıklamadaki çeliíkilere dikkat çekilen Milliyet 
gazetesinin haberinde, açıklamanın bir yerinde “polisin 
direksiyondaki kiíiyi görerek gasptan aranan Aytekin 
Arnavutoðlu olduðunu tespit ettiðinin” anlatıldıðı, bir baíka 
yerinde “aracın camlarının koyu renkli film kaplı olduðunun” 
kaydedildiði belirtilerek, íu sorulara yer verildi:  
“Camlar film kaplıysa içeriyi görmek zor. O halde Aytekin 
Arnavutoðlu nasıl tespit edildi?”, “Araçtaki üç gencin, 
kendilerini takip eden sivil araçtaki kiíilerin polis olduklarını 
bilmeleri mümkün mü?”, “Polis ‘dur’ ihtarı yaptık diyor. 
Aytekin Arnavutoðlu’nun arkadaíları ise ‘Kesinlikle dur ihtarı 
olmadıðını’ söylüyor”, “Polise göre, arabaya açılan ateí ikaz 
için. O halde neden araba delik deíik oldu ve neden lastikler 
isabet almadı?”, “Telsizle baíka ekipler uyarılarak niçin 
takviye istenmedi?”, “Polis hakkında meíru müdafaa 
sınırlarını aímak suretiyle adam öldürmek suçundan iílem 
yapıldı ve polis serbest kaldı. Hukukçulara göre, meíru 
müdafaada esas kendini savunmak, ancak bu olayda baíka 
silah yok.”  

ñstanbul Fatih Cumhuriyet Savcılıðı, Bayram Engin hakkında 
Haziran ayında dava açtı. ñddianamede, Engin’in TCY’nin 
“taksirle adam öldürme” suçuna iliíkin 85. maddesi uyarınca 
cezalandırılması istendi. Madde, altı yıla kadar hapis cezası 
öngörüyor. 
Arnavutoðlu ailesinin avukatı Eren Keskin, Fatih 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde 16 Kasım günü yapılan duruímada, 
iddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı’nın daha önce 
sanık polisin serbest bırakılmasına itiraz ettiðini hatırlattı ve 
“Sayın Savcı mahkemeye sunduðu iddianamesinde daha 
önce yaptıðı itirazı dikkate almamıí ve davayı görevsiz 
mahkemeye açmıítır. Davaya görevli aðır ceza 
mahkemesinin bakmasını istiyoruz” dedi. Mahkeme de 
dosyanın Fatih Aðır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar 
verdi. Dava yıl içinde sonuçlanmadı. 
27) Hakan Yılmaz 
16 Mayıs gecesi ñstanbul Gaziosmanpaía Sultançiftliði 
mahallesinde bir iíyerine girmeye çalıítıkları iddia edilen dört 
kiíiye ateí açan polisler, Hakan Yılmaz’ı öldürdü. Resmi 
açıklamada, “söz konusu kiíilerin polise ateí açarak 
kaçmaya çalıítıkları, zanlılardan Hakan Yılmaz’ın cesedinin 
olay yerinden 100 metre kadar uzakta bulunduðu” belirtildi.  
28) Hüseyin Aslan  
Hüseyin Aslan, Tunceli’nin Pülümür ilçesine baðlı Kuzluca 
köyü yakınlarında askerler tarafından öldürüldü. Aslan’ın 18 
Mayıs gecesi saat 21.00 sıralarında, arı kovanlarına yaklaían 
yabani hayvanları kovalamak için tüfeðiyle ateí ettiði, “bir 
grup militanın Tunceli’den Erzincan’a geçeceði ihbarı 
nedeniyle bölgede bulunan” askerlerin sesi duyunca, pusu 
kurarak beklemeye baíladıðı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, 
bir süre sonra av tüfekli üç kiíinin geldiðini gören askerlerin 
ateí açması sonucunda Hüseyin Aslan öldü, Mehmet Koçak 
yaralandı, ñmam ñnanlı ve ñsmet ñnanlı ise gözaltına alındı.  
Mehmet Çolak’ın ifadesinde “Akíam saatlerinde çalılar 
arasında garip bir ses duyduk. Hüseyin Aslan’a haber verdik, 
el fenerini çalılara tutup ateí etti. Aynı anda üzerimize mermi 
yaðdı” dediði öðrenildi.  
Tunceli Valiliði tarafından yapılan açıklamada, dört kiíinin 
askerlerin “dur” ihtarına ateíle karíılık verdikleri iddia edildi. 
Radikal gazetesinde 22 Mayıs günü yayınlanan haberde, 
baísaðlıðı için Aslan’ın evini ziyaret eden yetkililer arasında 
bulunan Tunceli ñl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Namık 
Dursun’un Aslan’ın “asla terörist olmadıðını” ifade ettiði ve 
“Bu olayda hayatını kaybeden vatandaíımızın geride kalan 
evlatlarına elimizden gelen her türlü yardımı yapacaðız” 
dediði belirtildi. 
Olay nedeniyle astsubaylar Tolgahan Orhon, Mustafa Tayfur 
Demir, Abidin Topaloðlu, Ertuðrul Çınkır ve Cengiz Sevimli 
hakkında açılan soruíturma, “kendilerini savunmak için ateí 
ettikleri” gerekçesiyle Aðustos ayında “takipsizlik” kararıyla 
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sonuçlandı. Pülümür Cumhuriyet Savcılıðı’nın kararında 
“Arslan’ın vurulduðu yerde bulunmasının hayatın olaðan 
akıíına uygun olmadıðı” anlatıldı ve “HPG militanları için 
keíif ve gözetleme yaptıðı” iddia edildi.  
Arslan’ın oðlu Özgür Arslan ise olay yerinde yaklaíık 600 
mermi kovanının bulunduðunu, ancak bunun kayda 
geçirilmediðini söyledi. Arslan, “Babam o saatte arıların 
bulunduðu alana ayı geldiðinden kuíkulanarak etrafı kontrol 
etmeye çıkmıí ve çıktıðı sırada da ayaðında terlik, üzerinde 
de pijaması varmıí” dedi. Arslan’ın kızı Öznur Arslan da, 
babasının cenazesine gelen askeri yetkililerin kendilerine 
“olayı unutmaları ve dava açmamaları” karíılıðında 16 bin 
YTL teklif ettiðini belirtti. 
29) Gıyasettin Korkaç 
Van’ın Bostaniçi beldesi ìafak mahallesinde 15 Haziran günü 
bir eve düzenlenen baskında Gıyasettin Korkaç öldürüldü. 
Resmi açıklamada, polisler tarafından izlenen PKK üyesi 
Korkaç’ın sıðındıðı eve düzenlenen baskında, “teslim ol” 
çaðrısına el bombası atarak karíılık vermek istediði, 
bombanın duvara çarpıp odanın içine düíerek patlaması 
sonucunda da öldüðü iddia edildi. 
Özgür Gündem gazetesinde yayınlanan haberde, ñkram Aydın 
adlı kiíinin evine baskın düzenleyen özel tim görevlileri ve 
askerlerin eve el bombası attıðı ileri sürüldü. Habere göre, 
Mehmet Aydın adlı görgü tanıðı olayı íöyle anlattı:  
“Mahalleye doðru gidiyordum. Mahallenin asker, polis ve 
zırhlı araçlarla dolduðunu gördüm. Uzaktan izlemeye 
baíladım. ñkram Aydın’ın evini ablukaya aldılar. Daha sonra 
ev sahipleri dıíarı çıktı. Dıíarı çıkan herkes polisler 
tarafından dövülüyordu. Kadınlar bile linç edildiler. Daha 
sonra evdekiler uzaklaítırıldı. Ardından da patlama oldu. 
Patlamadan sonra panzer iki defa eve çarptı ve duvarları 
yıktı. Bu sırada herhangi bir anons sesi gelmedi. Ama evden 
çıkanları sürekli dövüyorlardı.”  
16 Haziran günü bölgeye giden ñHD, Mazlumder ve ÇHD 
üyeleri de görgü tanıkları ile görüítü. ñHD Van ìube Baíkanı 
Cüneyt Canií, görgü tanıklarının gözaltında olduðuna dikkat 
çekerek, “Görgü tanıklarından iki kiíi ile görüítük, ancak bire 
bir görenlerden üçü íu anda gözaltında.” dedi. 
30) Fevzi Abik (15): 
Adana’nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi mahallesinde 12 Aðustos 
gecesi “PKK’nin silahlı eylemlere baílamasının yıldönümü 
(15 Aðustos 1984)” nedeniyle düzenlenen gösteriyi zor 
kullanarak daðıtan polisler, Fevzi Abik ve Cumali Saðlam adlı 
gençleri silahla yaraladı. Baíından yaralanan Fevzi Abik, 
bitkisel hayata girdi. Kalçasından yaralanan Cumali Saðlam 
ise kısa bir süre sonra taburcu edildi. Fevzi Abik, 16 Aðustos 
günü hastanede öldü. 
Özgür Gündem gazetesinin haberinde, Fevzi Abik ve Cumali 
Saðlam’ın “gösteriye katılmadıkları, internet kafeden eve 

giderken vuruldukları” belirtildi. Habere göre görgü tanıkları, 
“polisin uyarmadan ateí açtıðını ve Fevzi Abik’in yakından 
vurulduðunu, daha sonra da polis arabasıyla ezildiðini” ileri 
sürdüler. Olay yerinde inceleme yapan Cumhuriyet 
Savcısı’nın görgü tanıklarının ifadesini almadıðı da bildirildi.  
Adını açıklamak istemeyen bir tanıðın, “Olay 3-4 metre 
önümde gerçekleíti. Önce iki el silah sesi duydum. Sonra dört 
sivil polisin iki genci kovaladıðını gördüm. Gençler 
önümüzden geçtiði sırada, gençlerden iki metre uzakta olan 
polis arkada kalan gence niían alarak ateí etti. Gencin yere 
yıðılmasıyla ‘Dur polis’ ihtarı yapan polis, kaçan diðer genci 
yakalarken, kendilerine ait 01 GJ 524 plakalı beyaz minibüsle 
yerde yatan gencin üzerinden geçti. Polisler, yaralı gencin 
baíına gelerek bana, ‘bize su getir’ dediler. Ben de panik 
içinde, ‘çocuðu öldürdüler’ diye baðırmaya baíladım, ancak 
polis ‘merak etmeyin ölmemiítir, bayılmıítır’ dedi. Bunun 
üzerine yaralı genci uyandırmak için yüzüne su serptim ve 
kucaðıma aldım. Bu esnada gencin aðzından ve 
kulaklarından kan geldiðini fark ettim. Daha sonra polisler, 
yaralı genci karga tulumba araca atarak götürdüler. Olay 
yerinde inceleme yapan polisler ve savcı, olayın birinci 
dereceden görgü tanıðı olmama raðmen, ifademi almadı.” 
dediði bildirildi.  
Baíka bir görgü tanıðı da, “Bir polis yanıma geldi. Polise ‘bu 
genci öldürdünüz’ diye tepki gösterdim. Polis ise ‘bize silahla 
ateí etti, biz de vurduk’ dedi. Yalan söylüyorlar, gençlerin 
ellerinde silah yoktu” dedi.  
Daha sonra Adana Emniyet Müdürlüðü tarafından yapılan 
açıklamada ise gösteri sırasında polisin ateí açtıðı kabul 
edildi. Açıklamada, “polisin havaya ateí açtıðı, ancak 
mermilerin çocuklara isabet ettiðinin sanıldıðı” ifadesi 
kullanıldı. Açıklamada, gösteri sırasında polislere de ateí 
açıldıðı iddia edildi. 
31) Zeycan Çelik (38) 
ñstanbul’un Beyoðlu ilçesi Tarlabaíı mahallesinde Zeycan 
Çelik adlı kadın polisler tarafından öldürüldü. Edinilen bilgiye 
göre, 17 Aðustos gecesi saat 22.30 sıralarında uyuíturucu 
sattıkları ileri sürülen Somali uyruklu iki kiíiyi yakalamaya 
çalıían polisler, bu kiíilere ateí açtı. Bu sırada misafirliðe 
geldiði Naciye Demir’in evinin balkonunda oturan Zeycan 
Çelik, silah seslerini duyunca Naciye Demir’in kızı Bircan 
Demir’i odaya götürmek isterken vuruldu. Sol göðsünün altına 
isabet eden kuríunla aðır yaralanan Çelik, hastanede öldü.  
Resmi açıklamada, olay sırasında Somali uyruklu ñdris 
Saloma ve arkadaíının polislere ateí açtıðı, olayda kullanılan 
bir silahın sokakta bulunduðu, Zeycan Çelik’i kimin 
vurduðunun balistik inceleme sonucunda belirleneceði iddia 
edildi. Naciye Demir ise polislerin rasgele ateí ettiðini, 
çatıíma olmadıðını savundu. Naciye Demir, önceki 
operasyonlara gazetecilerin de geldiðini, ancak olaydan sonra 
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sokaða kimsenin girmesine izin verilmediðini söyledi. 
32) Salih Heç 
21 Aðustos günü Hatay’ın Altınözü ilçesi yakınlarında 
Suriye’den Türkiye’ye yasadıíı yollardan giren 15 kiíilik gruba 
ateí açan jandarmalar, Suriye uyruklu Salih Heç’i öldürdü. 
Resmi açıklamada, kaçakçıların “dur” ihtarı üzerine 
jandarmalara ateí açtıðı, Salih Heç’in çatıímada öldüðü iddia 
edildi. 
33) Sıddık Alptekin  
24 Aðustos gecesi Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerinde 
bulunan “Sehi” bölgesinde Sıddık Alptekin (Sıddık Altemin) 
adlı kiíi öldü. Resmi açıklamada, bölgede saat 21.00 
sıralarında HPG militanlarıyla askerler arasında çatıíma 
çıktıðı, olay sırasında odun toplayan Sıddık Alptekin’in iki 
ateí arasında kalarak öldüðü iddia edildi. Açıklamada, 
çatıímada bir astsubay ve bir korucunun da yaralandıðı 
belirtildi. Özgür Gündem gazetesinin haberinde ise bölgede 
çatıíma çıkmadıðı belirtildi. Habere göre, Alptekin’in kardeíi 
Ali Alptekin, “Hewêz” köyü korucularının ihbarı üzerine 
ormanlık alana baskın düzenleyen askerlerin Sıddık Alptekin 
ve yanındaki bir kiíiye ateí açtıklarını söyledi. 
34) Halil Bulut 
27 Aðustos gecesi Balıkesir’de “dur” ihtarına uymayan bir 
araca ateí açan polisler, Halil Bulut’u öldürdü. Edinilen 
bilgiye göre, Balıkesir’de polisler tarafından durdurulan Halil 
Bulut, yüksek oranda alkollü çıktı. ñílemler sırasında 
arabasına binerek kaçmaya çalıían Halil Bulut’a Balıkesir ile 
Bigadiç ilçesi arasındaki yolda ateí açıldı. Resmi 
açıklamada, polislerin arabanın tekerleklerine ateí açtıðı 
ancak, Halil Bulut’un göðsünden vurulduðu bildirildi. Olay 
sırasında Bulut’un yanında bulunan Hasan Bican, Bulut’tan 
durmasını istediðini ancak Bulut’un “onlar bize kuríun 
atamaz” dediðini iddia etti. 
35) Aziz Yargı 
30 Aðustos gecesi ñzmir’in Konak ilçesi Kahramanlar 
mahallesinde bir araca ateí açan polisler, yoldan geçen Aziz 
Yargı adlı kiíiyi öldürdü. Resmi açıklamada, polisin “dur” 
ihtarı üzerine kaçmaya çalıían araçtan ateí açıldıðını, Aziz 
Yargı’nın çatıíma sırasında iki ateí arasında kalarak öldüðü 
iddia edildi. Olayın duyulmasının ardından, hastane önünde 
toplanan kalabalık bir grup, polisleri taíladı. 
36) Mizgin Özbek (9) 
37) ìeyhmus Deðirmenci 
38) Halis Akbıyık  
5 Eylül günü Kozluk’tan Batman’a giden bir araca 
jandarmaların açtıðı ateí sonucu Mizgin Özbek (9) adlı çocuk 
ile ìeyhmus Deðirmenci ve Halis Akbıyık adlı HPG militanları 
öldü, Samiye Özbek ve Hadi Özbek yaralandı.  
Batman Valiliði’nden yapılan açıklamada, yol kontrolü yapan 

jandarmalara bir araçtan ateí açıldıðı ve el bombası atıldıðı 
iddia edilerek, “Güvenlik güçlerinin de ateíle karíılık vermesi 
sonucu çıkan çatıímada, iki erkek terörist silahları ile birlikte 
ölü olarak ele geçirilmií olup, çatıíma esnasında araç 
içerisinde bulunun Mizgin Özbek adlı çocuk vefat etmiítir. 
Annesi Samiye Özbek ise yaralanmıítır. Yaralı Batman Devlet 
Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıítır. Araç 
sürücüsü yara almadan kurtulmuítur” denildi.  
Olaydan hemen sonra Samiye Özbek ile hastanede görüíen 
ñHD Batman Temsilcisi Saadet Becerikli ise íunları söyledi:  
“Samiye Özbek, doktor kontrolü için Batman’a doðru yola 
çıktıklarını, yolda otostop yapan iki genci araçlarına 
aldıklarını anlattı. Otomobili oðlu Hadi Özbek sürüyormuí, 
kendisi de onun yanındaki koltuktaymıí. Otostop ile binen 
gençler ise arka koltuktaki Mizgin’in yanına oturmuílar. 
Taílıdere’ye yaklaítıklarında araca birden ateí açılıyor. ñddia 
edildiði gibi aracı durdurma giriíimi ya da herhangi bir ihtar 
söz konusu olmamıí. Özellikle arka koltuðun hedef alındıðı 
anlaíılıyor. Çünkü ölenlerin üçü de arka koltukta oturanlar. 
Samiye Özbek bacaklarından yaralanmıí, Hadi Özbek’in ise 
bir kuríun baíını sıyırmıí. Kesinlikle araçta silah yok.” 
Olay nedeniyle Batman Barosu, ñHD ve Mazlumder ortak bir 
heyet oluíturdu. Batman Barosu Baíkan Yardımcısı Sedat 
Özevin, “Ufacık bir çocuðun öldürülmüí olması zaten baílı 
baíına çok vahim bir olay. ìu an ortalık çok bulanık. Araçtan 
jandarmalara karíı ateí açıldıðını doðrulayacak kanıt yok. 
Ölen diðer iki kiíinin kimlikleri belirsiz. Heyet, edineceði 
bilgileri en kısa sürede rapora dönüítürecek” dedi.  
Saadet Becerikli ise resmi açıklamalardaki çeliíkilere dikkat 
çekerek, “ñlk önce Mizgin’in iki ateí arasında kalarak öldüðü 
açıklandı. Ama diðer ölen iki íahsın araçta olduðu ortaya 
çıkınca açıklama deðiíti. Görgü tanıklarından edindiðimiz 
bilgiler çatıíma olmadıðı yönünde. Fotoðraflar da bu görüíü 
doðruluyor” dedi.  
Genelkurmay Baíkanlıðı tarafından yapılan açıklamada, 
Batman Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlıðı’na yapılan 
bir ihbar üzerine Yeniçaðlar köyü yakınlarında Silvan-Sason 
yolu üzerinde gerçekleítirilen yol kontrolü sırasında, sivil bir 
aracın durdurulmak istendiði belirtilerek, “Aracın arka 
koltuðuna ve terör örgütü mensuplarının arasına oturtulmuí 
olan Mizgin Özbek ölmüí, araç ön koltuðunda oturan 50 
yaílarındaki Samiye Özbek isimli bayan yaralanmıí ve araç 
íoförü sað olarak yakalanmıítır” denildi. Açıklamada, araçta 
yapılan aramada silah ve bomba bulunduðu belirtildi.  
Olayda yaralandıktan sonra gözaltına alınan araç sürücüsü 
Mizgin Özbek’in abisi Hadi Özbek, 6 Eylül günü serbest 
bırakıldı. 
ñHD Batman ìube Baíkanı Saadet Becerikli, Mazlumder 
Batman ìube Baíkanı Mehmet ìat, Batman Barosu 
avukatlarından Bengi Yıldız ve Ahmet Sevim’den oluían 
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heyet, 7 Eylül günü bölgede inceleme yaptı. Olayda yaralanan 
Hadi Özbek yaíadıklarını íöyle anlattı:  
“Tanımadıðım iki kiíiyi aracıma aldıktan sonra silahlı 
olduklarını fark ettim. Önlerinde bir torba vardı. ñçinde ne 
olduðunu bilmiyorum. Güvenlik noktasına yaklaítıðımızda 
panik yaíanmaya baíladı. Bir anda panzerle burun buruna 
geldim. Aracın ön bölümünü panzerin dibine sıkıítırmamıí 
olsam, belki biz de hayatta olmayacaktık. ‘Dur’ ikazı 
yapılmadı. Annem olay esnasında baíını kucaðıma bıraktı. 
Sonradan da panzerin üzerinden aracın arka koltuklarına peí 
peíe kuríunlar yaðdı. Yaðmur gibi yaðan kuríunlar Mizgin’e 
de isabet etti. Aracın içindekiler ateí açmaya fırsat bulmadı. 
Bir anda arkadan bir ses duydum, ancak bir íey 
hatırlamıyorum. Silahların susmasından sonra arka 
koltuktakiler çıkarıldı. Gözümün önünde ölü kız kardeíimin 
üzerine tekrar silah sıktılar. O anı bir türlü unutamıyorum. 
Halen olayın íokundayım.”  
Özgür Gündem gazetesinin haberinde ise Hadi Özbek’in 
“araba, askerler tarafından durdurulunca arka koltukta 
oturanlardan birinin el bombası attıðını” söylediði belirtildi. 
Habere göre Özbek, daha sonra yaíananları özetle íöyle 
anlattı:  
“Bunun üzerine akrep tipi araç ve panzerlerden ateí 
açılmaya baílandı. Dört dakika araç tarandıktan sonra, 
bizden dıíarı çıkmamızı istediler. Yere yatırıp sırtıma silah 
dipçikleri ile vurmaya baíladılar. Hakaret ettiler. Kardeíim 
Mizgin ve iki kiíi ölmüílerdi. Annem yaralı halde yerde 
sürüklene sürüklene yanıma doðru gelmeye çalıítı. Bu sırada 
bizi uzaklaítırdılar. Bana ‘Bunlar kim’ diye soruyorlardı. Ben 
de kim olduklarını bilmediðimi söyledim. Özel harekat timleri 
kardeíim Mizgin’i sürükleyerek çıkarttı. Askerlere ‘Yapmayın, 
o daha çocuktur’ dedim. Bunun üzerine askerler beni 
yumrukladı.” 
Özbek, kardeíinin ve iki kiíinin cesetlerine arabadan 
çıkarıldıktan sonra yoðun biçimde ateí edildiðini ve cesetlerin 
tekmelendiðini de kaydetti.  
Olay yerinde çatıíma bulgusuna rastlamadıklarını belirten 
Saadet Becerikli, “Çevre sakinlerinin anlatımlarına göre, 
henüz olay gerçekleímeden saatler önce güvenlik güçleri 
yoðun önlem almıí. Helikopterler, panzerler, askeri birlikler ve 
özel tim bölgeye yıðılmıí. Herkes olaðanüstü bir durum 
olacaðını zaten seziyormuí. Aracın tarandıðı yol hem çok dar, 
hem de çok virajlı. Güvenlik güçlerinin yol kontrolünü 
gerçekleítirdiði yeri, on metre öncesinden bile görmek 
mümkün deðil. Zaten orada önü kesilen bir aracın kaçma 
íansı yok. Aracın içindekilerin PKK’lı olduðu açıklandı. Onları 
da isteselerdi sað yakalayabilirlerdi. Araç taranmasaydı, 
güvenlik güçleri gereksiz yere aíırı íiddet kullanmasaydı, 
kimliði bile tespit edilemeyen iki kiíiyle Mizgin íu an hayatta 
olurdu. Güvenlik güçleri araçtaki küçük bir çocuðun hayatını 
kollamak adına hiçbir íey yapmamıí” dedi. 

Heyetle görüíen Mizgin Özbek’in babası Alaattin Özbek ise 
cesedi almak için gittiði hastanede görevlilerin kendisine 
“Eíinle oðlunun yaíadıðına dua et” dediðini bildirdi.  
Batman Barosu Baíkan Yardımcısı Sedat Özevin de 
incelemeler sırasında yaptıðı açıklamada, “Resmi çevrelerde 
Mizgin’in kuríunlanarak öldürülmesi sanki normal 
karíılanıyor gibi bir izlenime kapıldık. Taranan araçtan yaralı 
olarak kurtulan Hadi ve Samiye Özbek’in ifadeleri alındı ama 
onlara Mizgin’in öldürülmesiyle ilgili tek bir soru bile 
yöneltilmemií. Eðer aile takipçi olursa, buradaki 
yargılamadan bir sonuç elde edilmese de bu vahim cinayeti 
AñHM’ye kadar taíırlar. Cesetlerin üzerine yüzlerce kuríun 
sıkılması, tekmelenip yerlerde sürüklenmesi, zaten ‘sað 
teslim almak’ gibi bir niyetin olmadıðını açıkça gösteriyor” 
dedi. 
Kozluk Cumhuriyet Savcılıðı, 5 Eylül günü meydana gelen olay 
nedeniyle ancak 11 Eylül günü soruíturma açtı. ñHD, 
Mazlumder ve Batman Barosu tarafından oluíturulan heyet 
de 11 Eylül günü Batman Valisi Haluk ñmga ile görüítü.  
Heyetin raporu, 13 Eylül günü açıklandı. Ölenlerin yakınları ve 
yetkililerle görüíülerek hazırlanan raporun “Tespitler” 
bölümünde özetle “Olayın vuku bulduðu yerin çok dar ve 
kapalı bir dere olması, kaçma ihtimallerinin bulunmaması da 
öldürülenlerin sað yakalanabilme ihtimalini 
güçlendirmektedir. Ayrıca olay yerinde yapılan incelemede 
uzun namlulu silahlara ait çok sayıda yabancı meníeli boí 
kovanlara rastlanmıítır. ‘Militanların bomba attıðına’ iliíkin 
iddiaları doðrulayacak bir bulguya rastlanmamıítır. Güvenlik 
güçlerinin önceden aldıkları istihbaratla gelen araçta aile 
olduðunu bilmemelerine imkan olmadıðını düíünmekteyiz. 
Olayda arabayı kullanan Hadi Özbek’in hakaret ve iíkenceye 
maruz kaldıðı kendi beyanlarından anlaíılmaktadır. Hadi 
Özbek’in beyanlarına göre, öldürülen silahlı örgüt mensubu iki 
íahsın cesetleri sürüklendikten sonra tekrar otomatik 
silahlarla taranmıítır. Batman Valisi Haluk ñmga ise kesinlikle 
böyle bir olayın olmadıðını yetkililerin kendisine aktardıðını 
ifade etmiítir” denildi. 
Soruíturmada gizlilik kararı alındıðı için dosyanın ve arabanın 
incelenemediði belirtilen raporun “Sonuç ve Talepler” 
bölümünde de íöyle denildi:  
“TMY’de yer alan ‘Güvenlik güçlerine dur ihtarına uymayan 
herkese ateí etme yetkisi’nin, orantısız güç kullanımına ve 
beraberinde suistimallere neden olacaðı kanaatindeyiz. Bu 
yasanın insanların yaíam hakkı açısından bir risk 
oluíturduðundan dolayı deðiítirilmesi gerekmektedir. 11 
yaíında bir çocuðun öldürülmesinin bir ihmal ya da 
dikkatsizlik olup olmadıðının araítırılıp en kısa sürede 
sonuçlandırılması gerekmektedir. Bu olayda etkin ve adil bir 
soruíturmanın yürütülmesi, ulusal ve imzaladıðımız ulusüstü 
sözleímelerin gereði olduðu gibi bizlerin de talebidir.” 
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Ancak Batman Cumhuriyet Savcılıðı, gerek rapor gerekse 
raporu yayınlayan yerel gazeteler hakkında, “soruíturmanın 
gizliliðini ihlal (TCY madde 285)”, “adil yargılamayı etkileme 
(TCY madde 288)” ve “güvenlik güçlerine hakaret (TCY 
madde 301)” iddialarıyla soruíturma açtı. (Bkz. ñfade 
Özgürlüðü) 
39) Murat Kasap 
3 Ekim günü Adana’nın Ceyhan ilçesinde “dur” ihtarına 
uymadıðı iddia edilen Murat Kasap, polis tarafından 
öldürüldü. Murat Kasap’ın akrabası Sultan Boyoðlu, “Murat 
ve arkadaíı Reíit Seven, motosikletle gezerken yolda kaza 
yapıyor. Murat kazadan sonra polisi görünce ehliyeti olmadıðı 
için panikle kaçmak istiyor. Arkadaíı Reíit’in ‘Ben onu size 
getiririm, ateí etmeyin’ demesine raðmen polisler arkasından 
ateí açıyor” dedi. 
Murat Kasap’ın öldürülmesi nedeniyle polis memuru Halil 
ñbrahim Yıldırım hakkında açılan dava, 29 Kasım günü 
baíladı. Ceyhan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan 
duruímada, Kasap ailesinin avukatı Gülíen Battal, 
görevsizlik kararı verilerek dosyanın aðır ceza mahkemesine 
gönderilmesi gerektiðini savundu. Yıldırım’ın tutukluluk 
halinin devamına kararlaítıran Mahkeme, dosyayı aðır ceza 
mahkemesine gönderdi. 
40) Aslan Aydın (41) 
14 Ekim günü Van’ın Baíkale ilçesi Albayrak köyü 
yakınlarında Aslan Aydın adlı kiíi, jandarmalar tarafından 
öldürüldü. Resmi açıklamada, “mazot kaçakçılıðı yaptıðı” 
iddia edilen Aydın’ın yol kontrolü yapan jandarmaların “dur” 
ihtarına uymayarak kaçmaya kalkıítıðı, bunun üzerine açılan 
ateí sonucu öldüðü iddia edildi. Özgür Gündem gazetesinin 
haberinde arabada “iki bidon mazot” bulunduðu bildirildi. 
41) Bülent Bulut 
11 Kasım günü Gaziantep’te Bülent Bulut adlı kiíi, polisler 
tarafından öldürüldü. “Hırsızlık” gerekçesiyle aranan Bülent 
Uður’un kimlik soran polislere ateí açtıðı, bunun üzerine 
çıkan çatıímada öldüðü bildirildi. 
42) Mehmet Sedatoðlu 
43) Abbas Sedatoðlu 
44) Reíit Sedatoðlu 
17 Kasım günü ìanlıurfa ile Akçakale ilçesi arasındaki yolda 
denetim yapan zabıta ekipleriyle at arabasıyla kent merkezine 
gitmek isteyen Mehmet Sedatoðlu, Abbas Sedatoðlu ve Reíit 
Sedatoðlu arasında kavga çıktı. Kavgada Salih T. adlı zabıta 
memuru, Abbas Sedatoðlu ve Reíit Sedatoðlu’nu silahla 
öldürdü, Mehmet Sedatoðlu’nu da yaraladı. Mehmet 
Sedatoðlu da, 23 Kasım günü hastanede öldü. Salih T., daha 
sonra tutuklandı. 
45) Mikail Tap (19) 
21 Kasım günü Kahramanmaraí Sütçü ñmam Üniversitesi’ne 

baðlı Elbistan Meslek Yüksekokulu’nda Hüseyin Ö. adlı özel 
güvenlik görevlisi, Mikail Tap’ı öldürdü. Okulda yapılan 
öðrenci temsilcisi seçimini izlemek isteyen Mikail Tap, 
Gökhan Binboða ve Ertuðrul Binboða’nın içeri girmelerine izin 
vermeyen Hüseyin Ö. ile tartıítıkları öðrenildi. Olayda, Gökhan 
Binboða ve Ertuðrul Binboða da aðır yaralandı. 
46) ñslam Terkoðlu 
23 Kasım gecesi Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Daðlıca 
(Oremar) ve Batkova (Xitene) köyleri arasındaki bölgede 
ñslam Terkoðlu, askerler tarafından öldürüldü. Olayda, Reíit 
Soydan da yaralandı.  
ñslam Terkoðlu’nun amcası ñhsan Terkoðlu, yeðeninin odun 
toplamak için bölgeye gittiðini söyledi. Odunları Ahmet 
Bozkurt adlı kiíinin aracına yükleyip ilçeye gönderdikten 
sonra yaya olarak köye gelmek isterken, askerler tarafından 
durdurulduklarını belirten Terkoðlu, íunları söyledi:  
“Askerler hiç uyarı yapmadan taramıílar. Olayda ñslam aðır 
yaralanmıí, ancak askerler saatlerce olay yerinde 
bırakmıílar. Daha sonra ambulans yerine yolda geçen bir 
aracın bagajına atmıílar. Ancak hastaneye yetiímeden 
yaíamını yitirmií. Daha sonra olay yerine silah bırakılmıí ve 
çatıíma süsü vermek istemiíler. Geçimini saðlamak için 
odun toplamaya gitmiíti. Sebepsiz bir íekilde öldürüldü.” 
Hakkari Valiliði’nden yapılan açıklamada “çatıímada bir HPG 
militanının öldürüldüðü, bir militanın ise sað yakalandıðı” 
iddia edildi. Valiliðin açıklamasını yalanlayan CHP Hakkari 
Milletvekili Esat Canan, “Dur ihtarı yapılmamıí. Yakın 
mesafeden ateí açılmıítır. Yakalama íansları olduðu halde 
yakalamamıílardır. Açıklamayı kınıyorum. Yüksekova halkını 
terörist olarak göstermiílerdir. Terörist olarak gösterdikleri 
Soydan, neden savcılıða dahi çıkarılmadan serbest 
bırakılmıítır?” dedi. 
Reíit Soydan da daha sonra yaptıðı açıklamada, iíkence 
nedeniyle “olay sırasında Terkoðlu’nun silahlı olduðu” 
yönünde ifade verdiðini söyledi.  
Olayın ortaya çıkması üzerine Hakkari Valiliði, “teröristlerin 
güvenlik güçleriyle çatıímaya girdiði” açıklamasını geri çekti. 
Valilikten yapılan ikinci açıklamada, “Valilik basın 
açıklamasında, konuyla ilgili güvenlik güçlerinin ‘dur’ ihtarına 
uymayarak çatıímaya giren iki kiíi ile ilgili hiçbir íekilde 
‘terörist’ ifadesi kullanılmamıí, bazı basın kuruluíları 
tarafından halkımıza maksatlı olarak yanlıí ve eksik bilgi 
verilmiítir” denildi. 
Esat Canan, ñçiíleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun yanıtlaması 
istemiyle TBMM Baíkanlıðı’na verdiði yazılı soru önergesinde 
íu soruları yöneltti: 
1) Daðlıca köyüne bir grup PKK üyesinin geldiði yönünde 
duyum alınması üzerine güvenlik güçleri tarafından köy 
yakınlarına operasyon düzenlendiði iddia edilmektedir. Çok 
sayıda köy korucusu (100’e yakın) bulunan köyün korucuları 
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bu operasyondan haberdar edilmií midir? Edilmemiíse 
neden? 
2) Olayda herhangi bir silahlı çatıíma olmadıðı halde, Valilik 
açıklamasında silahlı çatıíma olduðu iddia edilerek, olayda 
görevini kötüye kullanan güvenlik görevlilerini himaye 
etmesini doðru buluyor musunuz? 
3) Güvenlik güçlerinin açtıðı ateí sonucu hayatını kaybeden 
ñslam Terkoðlu ile sað ele geçirilen M. Reíit Soydan’ın terörist 
olarak gösterilmesinin temel dayanaðı nedir? Yoksa acaba 
Daðlıca köyünde yaíayan herkesi potansiyel terörist görme 
anlayıíının bir sonucu mudur? 
4) Silahlı çatıímada sað olarak ele geçirildiði söylenen M. 
Reíit Soydan, íayet terörist ise ve silahlı çatıímaya girmií 
ise olaydan hemen sonra neden serbest bırakılmıítır? Bu 
íahsın üzerinde herhangi bir silah bulunmuí mudur? 
5) Açılan ateí sonucu yaralanan ñslam Terkoðlu olay yerinde 
uzun süre bekletilmií ve bu arada çok kan kaybetmiítir. 
Daha sonra da yolda ölmüítür. Neden hastaneye hemen 
götürülmemiítir? Acaba terörist olarak görüldüðü için mi? 
6) Meydana gelen olaydan üç gün önce Yüksekova ñlçe 
Jandarma Bölük Komutanlıðı’ndan, odun toplayabilmek için 
olayda sað ele geçirilen M. Reíit Soydan ile aðabeyi Abdullah 
Soydan’a izin belgesi verilmií midir? Verilmiíse neden odun 
toplama bölgesinde operasyon yapılacaðı söylenmemiítir? 
7) Olayda öldürülen ñslam Terkoðlu ile yaralı olarak kurtulan 
M. Reíit Soydan terörist deðillerse sorumlular hakkında adli 
soruíturma dıíında ayrıca idari bir soruíturma açmayı 
düíünüyor musunuz) 
Abdülkadir Aksu, 15 Ocak 2007 tarihinde soru önergesine 
verdiði yanıtta íunu söyledi: 
“Soru önergesinde belirtilen olay; adli soruíturma 
kapsamında, Yüksekova Cumhuriyet Baísavcılıðı’nca 
soruíturulmakta olup, söz konusu olaya iliíkin bilgilerin adı 
geçen makamdan istenebileceðini, olayla ilgili olarak ayrıca 
idari soruíturma yapılmadıðını…” 
Hakkari Valiliði, soru önergesi nedeniyle CHP Hakkari 
Milletvekili Esat Canan hakkında Aralık ayında suç 
duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, Canan’ın Valiliði 
“zan altında bıraktıðı” iddia edildi. 
47) Uður Çetin (17) 
12 Aralık günü Adana’nın Seyhan beldesinde, Uður Çetin adlı 
çocuk, polisler tarafından öldürüldü. Resmi açıklamada, bir 
arabadan hırsızlık yapmak isteyen Uður Çetin’in kendisini 
gören polislere ateí ettiði ve kaçmaya çalıítıðı, bu sırada 
Yaíar Karaoðlan adlı polis tarafından sırtından vurulduðu öne 
sürüldü. Olay sırasında Uður Çetin’in yanında bulunan iki 
kiíinin de arandıðı bildirildi.  
Yaíar Karaoðlan’ın ifadesinde “Yankesicilik ve Dolandırıcılık 
Bürosu’na baðlı, sivil yaya devriyesi olarak görev yapıyorum. 

Çınarlı mahallesi ara sokaklarında dolaíırken bir kamyonetin 
camını kırıp, içindeki çantayı almaya çalıían üç kiíiyi fark 
ettim. Durmaları için uyarıda bulundum. Zanlılardan biri bıçak 
çekip arkadaílarıma saldırırken, biri de tabancayla bize 
doðru ateí etmeye baíladı, daha sonra da farklı yönlere 
doðru koíarak uzaklaítılar. Bunun üzerine ben de ateí ederek 
karíılık verdim” dediði öðrenildi. 
48) Beriz Milani 
22 Aralık günü Van’ın Özalp ilçesi Yukarı Tulgalı (Turgay) köyü 
yakınlarında sınırı yasadıíı yollardan geçmeye çalıían ñran 
uyruklu Beriz Milani, askerler tarafından öldürüldü. 
49) Murat Yeíil (29) 
ñstanbul Bahçelievler’de 29 Aralık günü bir bankayı soyan 
Murat Yeíil, özel güvenlik görevlisi Gökhan Duman tarafından 
öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, Murat Yeíil’i kovalayan 
Gökhan Duman, iki el ateí etti. Bunun üzerine yere düíen 
Murat Yeíil, polislere teslim edildi. “Olay sırasında 
yaralandıðının farkedilmediði” iddia edilen Murat Yeíil, 
Bahçelievler Polis Merkezi’ne götürüldü. Murat Yeíil’in polis 
arabasından indirildiði sırada öldüðü öðrenildi. Soygun 
sırasında Murat Yeíil’in elinde bulunan silahların kuru sıkı 
olduðu öðrenildi. Daha sonra gözaltına alınan Gökhan Duman, 
30 Aralık günü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
Celal Sarıhan: 27 Ocak günü Aðrı’nın Doðubeyazıt ilçesine 
baðlı Üzengili (Meíar) köyü yakınlarından ñran’a geçmek 
isteyen Celal Sarıhan adlı köylünün ñran askerleri tarafından 
öldürüldüðü bildirildi. 
Yaralanma ñle Sonuçlanan Olaylar 
Eíref Kulaç (19): ñstanbul Baðcılar Göztepe mahallesinde 19 
Mart gecesi Newroz kutlaması için ateí yakan gençleri zor 
kullanarak daðıtmaya çalıían polislerle gençler arasında 
çatıíma çıktı. Olayda, polisin açtıðı ateí sonucunda Eíref 
Kulaç adlı genç aðır yaralandı. Çatıíma sırasında bir belediye 
otobüsü de yakıldı. 
Kamil Erkol: Van’da Kamil Erkol adlı kiíi, 10 Mayıs günü 
polisler tarafından silahla yaralandı. Van Belediye Meclisi’nin 
DTP’li üyesi Naci Erkol’un kardeíi Kamil Erkol’un sabah 
saatlerinde evine baskın düzenleyen polisler tarafından 
“asker kaçaðı olduðu” iddiasıyla gözaltına alındıðı bildirildi. 
Karakola götürülmek için polis arabasına bindirilen Erkol’un 
bir süre polislerle tartıítıðı, bu sırada arabadan indirilen 
Erkol’a, soyadı öðrenilmeyen Yetií adlı polisin ateí ettiði 
öðrenildi. Kalçasından yaralanan Erkol, hastaneye kaldırıldı. 
Polis yetkilileri, Erkol’un “dur” ihtarına uymayarak kaçtıðı 
sırada yaralandıðını iddia etti. 
Biíar Ayhan: 13 Aðustos günü Van’ın Baíkale ilçesine baðlı 
Azıklı köyü yakınlarında Biíar Ayhan adlı köylü askerler 
tarafından silahla yaralandı. Özgür Gündem gazetesinin 
haberine göre, saat 05.00 sıralarında ñran’dan kaçak mazot 
getiren bir grup köylü, askerler tarafından durduruldu. 
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Köylülerin kaçmayı baíardıðı, Ayhan’ın ise teslim olduðu 
anlatılan haberde, Ayhan’ın daha sonra silahla yaralandıðı 
belirtildi. Yakınları, mazot kaçakçılıðında kullanılan 40 atın da 
öldürüldüðünü belirttiler. 
Okay Aydın, Veysel Sakat: Tunceli’nin Ovacık ilçesi 
yakınlarında Okay Aydın ve Veysel Sakat adlı kiíiler, polisler 
tarafından silahla yaralandı. Olayda, Okay Aydın’ın karnından 
ve kolundan, Veysel Sakat’ın ise kolundan yaralandıðı 
öðrenildi. Sakat, arkadaílarının dövüldüðünü öðrenince olay 
yerine gittikleri belirterek, aynı kiíilerin kendilerine ateí 
ettiðini söyledi. Sakat, íunları söyledi:  
“Biz araçtan inmeden, cüzdan çıkardı, ‘ben polisim’ dedi, 
ama kimliðini görmedim. Biz araçtan iner inmez ateí etti. 
Bize saldıran iki kiíiydi, ama silahı olan bir kiíiydi. ‘Biz 
polisiz, nasıl bizi sollarsınız’ dedi.” 
Özgür Gündem gazetesinin haberinde, görgü tanıklarının ateí 
açan kiíilerin olaydan sonra Yeíil Yazı Jandarma Karakolu’na 
gittiði belirtildi.Olay nedeniyle Astsubay Haydar Ovaíin, Yeíil 
Yazı Jandarma Karakolu’na teslim oldu. Ovaíin, 27 Aðustos 
günü tutuklandı. 
ìerivan Çetin: 5 Eylül günü ìırnak’ın Beytüííebap ilçesine 
baðlı Yeíilöz (Faraíin) köyü yakınlarında bir araca ateí açan 
korucular, ìerivan Çetin (6) adlı çocuðu yaraladı. Çetin 
ailesinin aracına, Akarsu köyü korucuları ñkram Borak, oðlu 
Kinyas Borak ve adları öðrenilemeyen ancak ñkram Borak’ın 
yeðenleri olduðu iddia edilen iki kiíinin ateí ettiði iddia edildi. 
Olayın, Yeíilöz ve Akarsu köyleri arasındaki arazi 
anlaímazlıðından kaynaklandıðı belirtildi. ìerivan Çetin’in 
annesi Zehra Çetin, ñHD Adana ìubesi’ne baívurdu. 
Mecburiye Ecevet: Van’ın Çaldıran ilçesine baðlı Soðuksu 
(Avasar) köyü Gülüzar mezrasına 7 Eylül günü baskın 
düzenleyen askerlerin, çevreye rasgele ateí açtıkları ve dört 
aylık hamile Mecburiye Ecevet adlı kadını yaraladıkları 
bildirildi. ñHD Van ìubesi’ne baívuran korucubaíı Mevlüt 
Ecevet, “Sabah saatlerinde askerler, zırhlı araçlarla köye 
gelmeye baíladı. Köyün içine girmeleriyle birlikte taramaya 
baíladılar. Her yerden kuríunlar geliyordu. Evlerimize 
kaçmaya baíladık. Ancak gelinim Mecburiye, hamile olduðu 
için kaçamadı. Kapının önünde vuruldu. Sonra eve taíıdık. 
Tarama yaklaíık 20 dakika sürdü. Taramada sürekli bize 
‘Çıkın dıíarı kaçmayın, hepiniz Ermenisiniz, teröristsiniz’ diye 
baðırdılar. Taramadan sonra askerler köyün alt kısmına 
geçerek orada konakladılar” dedi. 
Olayın ardından köye gelen Çaldıran ñlçe Jandarma 
Komutanı’nın kendisini çaðırdıðını söyleyen Ecevet, “Olayı 
anlattım. Ancak o bana hakaret etti ve ‘doðru söylemiíler, siz 
teröristsiniz’ dedi” diye konuítu. 
S.Ö.: 21 Eylül günü Tekirdað’ın Çorlu ilçesinde hurda toplayan 
S.Ö. (11) adlı çocuk, polis tarafından silahla yaralandı.  
Polis memuru E.G.’nin “hırsızlık yaptıðından kuíkulandıðı 

S.Ö.’ye kaçması üzerine ateí ettiði” yönünde ifade verdiði 
öðrenildi. S.Ö.’nin cinsel organından yaralandıðı öðrenildi. 
Yargısız ñnfaz Davaları 
Süleyman Taí, Faruk Aydın, Kıyasetin Çalıíçı, Tutiye 
Talan (66), Zarife Boylu (15), Necla Geçener (14), Gülcan 
Çaðdavul (8), Selvi Çaðdavul (14), Hasan Çaðdavul, 
Nurettin Orun, Cemil Özvarií, Suna Çidamal, Erdal 
Buðan, Yeter Kerenciler (13), Zeynep Çaðdavul, Fatma 
Parlak, Tuncer Hacıoðulu: 14 Aðustos 1993 tarihinde 
Kars’ın Digor ilçesinde “PKK’nin kuruluí yıldönümü” 
nedeniyle gösteri düzenleyen grubun üzerine ateí açarak 17 
kiíiyi öldürdükleri, en az 63 kiíiyi de yaraladıkları 
gerekçesiyle Tuncay Yasa, ñsmail Yıldız, Mustafa Demir, 
Yunus Alper, Sezai Özyurt, Atila Yıldız, Suat Kaymak ve Sıraç 
Birol adlı özel tim görevlileri hakkında açılan dava, 21 ìubat 
günü sonuçlandı.  
Kars Aðır Ceza Mahkemesi, polisler hakkında, “meíru 
müdafaa” gerekçesiyle beraat kararı verdi.  
Olaylarda, Süleyman Taí, Faruk Aydın, Kıyasetin Çalıíçı, 
Tutiye Talan, Zarife Boylu, Necla Geçener, Gülcan Çaðdavul, 
Selvi Çaðdavul, Hasan Çaðdavul, Nurettin Orun, Cemil 
Özvarií, Suna Çidamal, Erdal Buðan, Yeter Kerenciler, Zeynep 
Çaðdavul, Fatma Parlak ve Tuncer Hacıoðulu ölmüí, en az 63 
kiíi de yaralanmıítı.  
Olaydan üç yıl sonra açılan davada, sanıklar hiçbir 
duruímaya katılmamıí, gösteri sırasında polise ateí açtıðı 
iddia edilen hiç kimse de yakalanmamıítı.  
Göstericiler hakkında “izinsiz gösteri” gerekçesiyle açılan 
dava da beraatla sonuçlanmıítı.  
Müdahil avukatlardan Tahir Elçi, 2003 yılında, “yaíam hakkı 
ihlali”, “etkili soruíturma yürütülmemesi” ve “uzun 
yargılama” gerekçeleriyle AñHM’e baívurduklarını ve davanın 
karar aíamasında olduðunu söyledi.  
Avukat Kahraman Özçaðın ise “Sanıkların cezalandırılması 
gerekirdi. Birçok yönüyle eksik soruíturma yürütülmüítür. 
Olayın aydınlatılmasına yönelik birçok talebimiz mahkeme 
tarafından kabul edilmemiítir. Kararın bozulacaðını 
düíünüyoruz” dedi. 
Hasan Akdað: 14 Eylül 2005 tarihinde Tunceli’de taksi 
íoförlüðü yapan Hasan Akdað’ı öldüren Reíit Leba adlı 
polisin yargılandıðı dava, 13 Mart günü sonuçlandı.  
Tunceli Aðır Ceza Mahkemesi, Leba’yı “taksirli (trafik kazaları 
gibi kusurdan kaynaklanan suçlar) adam öldürme” suçundan 
4 yıl 7 ay hapis cezasına mahkum etti.  
Leba, cezaevinde kaldıðı süre dikkate alınarak kararla birlikte 
tahliye edildi. 
Suat Durmuí, Mustafa Muratoðlu: Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 
6 Mart 2002 tarihinde ñstanbul Kadıköy Kazasker’de çalıítıðı 
bankayı soyan Suat Durmuí ve Mustafa Muratoðlu’nu 
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öldüren güvenlik görevlisi Engin Bozkurt hakkındaki beraat 
kararını Nisan ayında onadı.  
25 Mayıs 2004 tarihinde Kadıköy 1. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde sonuçlanan davada, Engin Bozkurt hakkında, 
“Polis Vazife ve Salahiyetleri Yasası’nın 16/e maddesindeki 

‘aðır suç hallerinde silahla etkisiz hale getirme yetkisi’, Özel 
Güvenlik Görevlileri Hakkındaki Yasa’nın ‘güvenlik 
görevlilerine silah kullanma yetkisi’ veren maddesi ve eski 
TCY’nin 49/1 maddesi uyarınca meíru müdafaa sınırları 
içinde kaldıðı” gerekçesiyle beraat kararı verilmiíti. 

 
Kahramanın beraatı  - Yıldırım Türker (Radikal/1 Mayıs 2006) 
Büyük gazete, müjdeyi duyurdu. “Yargıtay da ‘Güvenlikçi suçsuz’ dedi” maníetinin üstüne gazetenin beraat haberini duyurduðu maníeti de 
konulmuí. Biz büyük gazetenin bu konuyu nasıl íahsi meselesi haline getirdiðini, bu konuda nasıl sert bir tutum takındıðını hatırlıyoruz. 
ìimdi de ezcümle, ‘Haklı çıktık, halkın sesi deðil miyiz neyiz’, demeye getiriyor.  
Hatırlar mısınız? 2002 yılının Mart ayında güvenlik görevlisi Engin Bozkurt, Finansbank’ın ñstanbul Kazasker ìubesi’ni soymaya çalıían iki 
kiíiyi, kaçarlarken arkalarından ateí ederek öldürmüítü. Öldürülenlerin acemiliði hemen herkese Türk filmlerinin beceriksiz mahallelilerini 
hatırlatmıítı. Kaçarken kafalarından vurulup öldürülmelerinin ne canımızı ne de vicdanımızı acıtmaması için baílatılan seferberlik güvenlik 
görevlisini kahraman ilan ediyor, ona açıkça ‘Arkandayız’ diye haykırıyordu.  
ìimdi, yeni TCK’nın gölgesinde, silahı olanların sertleítiði ortamda; silahlıların silahlarını sınırsız rahatlıkta kullanabilme yolunun açılması 
için yapılan hazırlıklarda, Yargıtay’ın, ‘mala karíı iílenen suçlarda meíru müdafaada bulunduðu’ kanaatine vararak hakkında beraat kararı 
alınan güvenlik görevlisinin dosyasının cumhuriyet savcısı ve müdahil avukatı tarafından temyiz edilme talebini reddetmesi elbette önemli 
bir gösterge. 
Seferberlik koíullarının yeniden, üstelik tartıímaya açılmasına izin verilmeden oluíturulmasında medyadan hukuka bütün kurumların 
yekvücut olmuí mücadele sürdürdükleri görülüyor.  
Dört yıl önce, o tuhaf banka soygunu ve güvenlik görevlisinin kahramanca katliamı üstüne yazdıðım yazıyı bir kez daha okuyalım istiyorum. 
Sanki dönüp dolaíıp aynı noktaya gelmemizin ardında yatan inkar örgütlenmesi üstüne hala bir íeyler söylüyor. Yazının adı, ‘ñki kafadar 
mabedin kapısında’ idi:  
ñki kafadar  
Petrol mühendisi Mustafa Muratoðlu’yla marangoz Suat Durmuí’u birlikte banka soymaya iten nedenleri asla öðrenemeyeceðiz. Ama onları 
birlikte ölüme sürükleyen bu serüvenin vaat ettiði anlamlar dünyası, toplumun hızlandırılmıí seyir programı içinde kendine ayrıcalıklı bir yer 
edindi bile. Onlar öncelikle mahallenin çocuklarıydılar.  
‘Bizimkiler’, ‘Mahallenin Muhtarları’ ve benzeri dizilerle kendimize birer mahalle edinmiítik. Çoktan yitip gitmií küçük ölçekli, aheste 
hayatların yeniden canlandırılması projesi olan bu diziler gerçekten de çok tuttu. ‘Kahraman’ dizilerinin patlamalı reytinglerine karíı istikrarlı 
ve uzun ömürleriyle televizyon kanallarının birer demirbaíı haline geldiler. Seyirciye kendi muhayyel mahallesinden esintiler getiriyorlardı. 
Küçük dedikoduların, mütevazı fedakarlıkların, ama her íeyden öte itiíip kakıímaya, söze sohbete vakti olan insanların dünyasından 
kalabalık aile albümleri. 
Ertem Eðilmez’in yıllar önce adeta ‘Ulusal Sinema’ tartıímalarına cevap olarak kurallarını belirleyip onlarca örneðini sunduðu duygusal 
komedi filmlerinin devamı olan bu dizilerde yansıtılan mahalleler, elbette hayal ürünü. Cazibesi de oradan geliyor. Kimsenin öyle mahallesi 
yok. Olmadı da.  
Orada kimse baí edilmez bir kötülükle malul olmayıp, herkes özlenen bir hayatın sevgiyle haleli dokusunda bir arada erimií. Çekirdek aileye 
inat salkım saçak bir sülaleleíme benzeri söz konusu. Seyircideki çaðsamaya uygun, zamanın vahíi vuruílarıyla belleklerde elenip arınmıí 
bir geçmií resmi. O resmin, yine seyircinin inanmaya gönlü olmasına güvenerek iyi kötü günümüzle baðlantılandırılmıí hali. ñyilikçi orta sınıf. 
Gözü yukarıda olanların kıyasıya tiye alındıðı, herkesin ama herkesin dersini aldıðı bir hayat modeli. Sivrilikler tamamıyla tıraí edilmií; 
masumiyetin fazla yara almadan yaíayabilmesi güvence altında.  
Basının Mustafa ile Suat’ı ‘iki kafadar’ olarak yansıtmadaki aceleciliðinin arkasında besinini Eðilmez’in ‘Canım Kardeíim’inden ve bir 
dönemin bütün Türk filmlerinden, mahalle dizilerinden alan, para ve zenginliðin utanç vesilesi olduðu bir hayat modelinden izler var. Bunun, 
basın sektöründe çalıíanların büyük bir kısmı göz önüne alınırsa, sınıfsal bir refleks olduðu bile düíünülebilir. Kazasker semtinde oturan, biri 
marangoz, öteki petrol mühendisi olmuí, ama birlikte büyümüí (bu nokta tamamıyla hayal ürünü olabilir) iki genç adamın bir gün yüzlerini 
gizlemeye bile gerek duymadan kendi mahallelerindeki bankayı soymaya kalkıímaları nereden baksanız, onlara sevimli bir acemilik 
giydiriyor. Bunda, petrol mühendisleriyle marangozların birbirlerinden kopmadan aynı mahallede yaílanmaları, aynı kıraathanede okey 
oynamaları resminin de yakıcı bir payı var elbet. Mahalleliðin bütün sınıfsal çaðrıların üstünde, güçlü mü güçlü bir tutkal olduðu hayat 
tahayyülü. Sabah’ın ilk günkü özeti íöyle: “Mustafa okumuí, mühendis çıkmıí, fakat ií bulamamıítı. Mustafa ve Suat mahalle 
arkadaíıydı…Yıllardan beri. Birbirlerinden hiçbir íey gizlemezlerdi. Son günlerde Suat’ın bir derdi vardı. Kalp hastası babasının tedavisi için 
para bulamıyordu bir türlü.  
Evlerini satıía çıkarmıítı ama ‘Kaça?’ diye soran bile olmamıítı. ñki kafadar parayı nereden buluruz derken, íeytana uydular ve bir plan 
yapıp, mahallelerindeki Finansbank íubesini soymaya karar verdiler.” Zaten gazete, haberi “Güle Güle’ filmi gerçek oldu” baílıðıyla 
duyuruyordu.  
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Bankayı soyup paralarla kaçarken yaralamıí oldukları güvenlik görevlisi tarafından arkadan vurularak öldürülmüílerdi. Bütün mahallenin iyi 
tanıyıp sevdiði, ‘karıncayı incitmez’ iki adam, sırlarıyla birlikte uçup gittiler.  
Gerçekçiler yetiíti  
Büyük gazete, duruma hemen el koydu. Daha ilk günden, bu mahalle melodramına pek sevecen yaklaímamıí, iki soyguncuyu öldüren 
korumayı ‘kahraman, dört dörtlük’ ilan etmiíti bile. Korumanın yetkisini aíıp aímadıðı tartıíılır, çeíitli hukukçular bu konuda görüí 
bildirirken, büyük gazete ertesi gün maníetten iri puntolarla “Merak etme, halk ve hukuk seninle” diye korumayı koruması altına alıyordu. 
Kimi profesörlerin, “Güvenlik görevlilerinin silah kullanma yetkisi, polisle aynı. Güvenlik görevlisi yetkisini kullandı” demeçleri, tartıímalara 
sertçe noktayı koyma çabasını gösteriyordu. Böylelikle polisin silahını sonsuz özgürlükle kullanması meírulaítırılıveriyor, zaten bu özgürlüðü 
asla sorgulanamayan Türk polisi karíısında ‘yargısız infazlar’a itiraz eden herkese toptan haddi bildiriliyordu. Koruma, kaçmakta olan 
soyguncuları bacaklarından yaralama imkanı varken kafalarına niían almıí, onları öldürme niyeti gütmüítü. Büyük gazete ve ‘gerçekçi’ 
zevat, yasalarda da belirtilmií olan bu tür incelikleri gülünç buluyor, görevlinin silahını kullanma özgürlüðünü savunuyordu. Büyük gazetenin 
büyük yazarı bu ölümlerin bütün müstakbel soygunculara ibret olacaðından dem vurup neredeyse açıkça oh çekiyordu.  
Bu arada Suat’ın babasının hastalıðı yerine Mustafa’nın kumar borçları ön plana çıkarıldı. Hikaye, zengin ve kumarbaz adamın yoksul ve saf 
mahallelisini yoldan çıkarıíına tercüme edildi.  
Korumanın savunulmasındaki gözü dönmüí íiddeti anlamak zorundayız. Mustafa ve Suat’ın ölümlerinin bir mana edinebilmesi için bu, 
kaçınılmaz. Onlar, mabede girdiler. Kutsala tecavüz ettiler. Toplumsal patlama korkusuyla tir tir titrenen íu uðursuz dönemde acemi banka 
soyguncuları olmaktan öte o patlamayı tetikleyebilecek rol modelleri olarak sivrilebilirlerdi. 300 milyon maaílı görevli tarafından yaralanıp 
yakalansalardı anlatacakları hikaye de okunaklı olmayacaktı. ‘Ölü ele geçmeleri’ her bakımdan hayırlı oldu.  
Ölüme tapanlar kulübü, bu ‘gerçeði’ asla bu açıklıkla dile getirmeyecek. Onlar, bekçisi oldukları kutsala dokunulmasını, ölümle, ille ölümle 
cezalandırmak gerektiðine inanıyor. Onlar, öldürebilecekken yaralamayı, yok edebilecekken yaíatmayı görev ihlali olarak adlandırıyor.  
Mustafa ve Suat, paralara dokunmuítu bir kez. Ölüme tapanların desteðiyle sahipleri tarafından yaðmalanan, boíaltılan bankaların 
memleketinde bir bankanın paralarını aceleyle ceplerine doldurmuílardı.  
Mabedin kapısında vuruldular. Belki seyrine doyamadıðımız hayal ürünü mahallemizin iki kafadarı deðildiler. Ama besbelli saftılar. Çok saf.  
Safların kolay kurban edileceði bir döneme giriyoruz yine. Kutsallar da bekçileri de aynı. Masumiyet zırhının ardına saklanıp seyirci 
kalmayalım. Hayatta kalacaksak. Burada kalacaksak. ñnsan kalacaksak. 

 
Kenan Çubukçu, Olcay Bayrak: 17 Eylül 2004 tarihinde 
Gümüíhane’nin ìiran ilçesine baðlı Elmaçukur köyü 
yakınlarında Kenan Çubukçu ve Olcay Bayrak adlı köylülerin 
öldürülmesi, Selahattin Çubukçu ve ñsmail Sarı’nın da 
yaralanması nedeniyle Jandarma Özel Harekat timinde görevli 
bir üsteðmen ve yedi asker hakkında “adam öldürme” ve 
“adam öldürmeye teíebbüs” suçlarından açılan dava, 11 
Mayıs günü sonuçlandı. Gümüíhane Aðır Ceza Mahkemesi 
Üsteðmen Bülent Kılıç’ı “zorunluluk sınırlarını aíarak birden 
fazla adam öldürmek” ve “birden fazla adam yaralamak” 
suçlarından aðırlaítırılmıí ömür boyu hapis cezasına 
mahkum etti. Ceza, sanıðın tahrik edilmesi ve 
duruímalardaki iyi hali nedeniyle 30 yıl hapis cezasına 
indirdi. Mahir Sadıç, Osman Güler, Turgay Kavak, Murat 
Çurkuí, Ömer Özen, Cuma Bostancı ve Muhammet Çetin adlı 
erler hakkında ise beraat kararı verildi. 
Eyüp Beyaz: 1 Temmuz 2005 tarihinde Adalet Bakanlıðı’nın 
giriíinde intihar eylemi düzenlemeye çalıían Eyüp Beyaz’ın 
öldürülmesi nedeniyle, Nisan ayında beí polis hakkında dava 
açıldı. ñddianamede, elleri kelepçeli bir íekilde kaçmaya 
çalıían Eyüp Beyaz’ın öldürülmesi, “meíru savunma” olarak 
deðerlendirildi. Eyüp Beyaz’ın vücudundan çıkarılan yedi 
merminin hangi polislerin tabancasından çıktıðının 
belirlendiði, ancak “öldürücü” merminin hangi silahtan 
çıktıðının saptanamadıðı belirtilen iddianamede, polislerin 
TCY’nin “kasten adam öldürme” suçuna iliíkin 81. maddesi 

uyarınca yargılanması ancak, “meíru savunma ve zorunluluk 
hali” baílıklı 25. madde uyarınca cezalandırılmamaları 
istendi. 
Dava, 20 Haziran günü sonuçlandı. Ankara 8. Aðır Ceza 
Mahkemesi, S.K., A.E., E.G., B.G. ve M.T. adlı polisler 
hakkında, “intihar saldırısına hazırlanan Beyaz’ı etkisiz hale 
getirmek amacıyla, saldırıya orantılı biçimde karíı 
koydukları” gerekçesiyle (TCY madde 25/1) beraat kararı 
verdi. 
Abdullah Aydan: DEHAP ve Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk 
Dayanıíma Dernekleri Konfederasyonu (TUHAD-FED) 
tarafından “Abdullah Öcalan’ın durumunu protesto için” 
Gemlik’te (Bursa) düzenlenmesi planlanan mitinge izin 
verilmemesinin ardından yaíanan olaylar sırasında Siirt’te 
Abdullah Aydan adlı göstericinin öldürülmesi (6 Eylül 2005) 
nedeniyle Astsubay Göksel Yüksel hakkında açılan dava, 6 
Temmuz günü Siirt Aðır Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı. 
Müdahil avukat Abdülhekim Gider’in verdiði bilgiye göre, 
Astsubay Yüksel hakkında TCY’nin 27/2. maddesi (Meíru 
savunmada sınırın aíılması mazur görülebilecek bir heyecan, 
korku veya telaítan ileri gelmií ise faile ceza verilmez) 
uyarınca beraat kararı verildi.  
Hasan Gültekin (21): 9 Aðustos 2001 tarihinde Konya’nın 
Ahırlı ilçesi Akkise beldesinde çıkan olaylar nedeniyle Ahırlı 
Jandarma Bölük Komutanı Astsubay Ali Çalıíkan’ın 
yargılandıðı dava, 2 Ekim günü Seydiíehir 2. Aðır Ceza 
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Mahkemesi’nde sonuçlandı. Ali Çalıíkan, “kasten adam 
öldürme” ve “öldürmeye teíebbüs” (eski TCY’nin 448 ve 251. 
maddeleri) suçlarından 14 yıl 9 ay 23 gün hapis cezasına 
mahkum edildi. “Kötü muamele” suçundan beraat eden 
Çalıíkan hakkında tutuklama kararı verildi. Yaklaíık bir yıl 
Isparta Askeri Cezaevi’nde tutuklu kalan Çalıíkan, 15 Mayıs 
2003 tarihinde tahliye edilmiíti.  
Olay günü kimlik kontrolü için Akkise’ye gelen Ahırlı Jandarma 
Karakolu Komutanı Astsubay Recep Karabacak 
komutasındaki 20 kadar jandarmanın, askere gidecek 
gençlerin arkadaílarıyla eðlendiði kahvede üzerinde kimlik 
bulunmayan iki genci götürmek istemesi üzerine gerginlik 
çıkmıítı. Recep Karabacak’ın durumu bildirdiði Ahırlı 
Jandarma Bölük Komutanı Astsubay Ali Çalıíkan’ın 100 
kadar jandarmayla beldeye gelmesinden sonra yaíanan 
kavga sırasında jandarmaların açtıðı ateí sonucu Hasan 
Gültekin ölmüí, Sami Tokmak, Kemal Candan ve ñsmet 
Taíbaíı adlı kiíiler de yaralanmıítı. 
Turgay Metin (14), Cihat Metin (14): 23 Aðustos 1997 
tarihinde Ordu’nun Mesudiye ilçesine baðlı Güneyce köyü 
yakınlarında hayvan otlatan Turgay Metin ve Cihat Metin adlı 
çocukların öldürülmesi nedeniyle dört özel tim görevlisi 
hakkında açılan dava, olaydan yaklaíık 9 yıl sonra Ekim 
ayında sonuçlandı. Ordu Aðır Ceza Mahkemesi, Osman 
Aygüney, ñbrahim Kaya, Mustafa Çavdar ve Aziz Pullu’yu 
10’ar yıl hapis cezasına mahkum etti. 2003 yılı Nisan ayında 
sonuçlanan ilk yargılamada, dört polis aynı cezaya mahkum 
edilmií, “olayda silah kullanmadıkları” gerekçesiyle Mustafa 
Yılmaz ve Ali ìirin hakkında beraat kararı verilmiíti. 
Yargıtay’ın kararı bozması üzerine dava yeniden ele alınmıítı. 
Nail Çaylıkoca (20): 9 ìubat 1999 tarihinde ñstanbul 
Merter’de Nail Çaylıkoca adlı gencin öldürülmesi nedeniyle 
yargılanan polis memuru Yakup Kayhan hakkındaki beraat 
kararı, Aralık ayında Yargıtay tarafından bozuldu. Bozma 
kararının “olay sırasında beylik silahının dıíında üzerinde bir 
silah daha bulunan Yakup Kayhan’ın, bu silahı kendi 
parasıyla satın alıp almadıðının araítırılmaması” nedeniyle 
verildiði öðrenildi. Dava, 9 Nisan 2004 tarihinde Bakırköy 3. 
Aðır Ceza Mahkemesi’nde sonuçlanmıítı. 
Ahmet Kaymaz, Uður Kaymaz: 21 Kasım 2004 tarihinde 
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Ahmet Kaymaz ve oðlu Uður 
Kaymaz’ın öldürülmesi nedeniyle Mehmet Karaca, Yaíafettin 
Açıkgöz, Seydi Ahmet Döngel, Salih Ayaz adlı polisler 
hakkında açılan davaya 22 ìubat günü Eskiíehir Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi.  
Duruímada söz alan Avukat Kemal Aytaç, kendilerine “devlet 
terörü” uygulandıðını belirterek, “Bu koíullar altında bu 
mahkemenin burada sürmesi doðru deðildir. Duruíma baíka 
yere alınsın. Diyarbakır veya Ankara olabilir” dedi. 
Polislerin avukatları ise yargılamanın adil olduðunu ileri 

sürdüler ve güvenlik önlemlerinin yeterli olduðunu 
savundular. Kaymaz ailesinin avukatlarının davanın kamuoyu 
tarafından izlendiði sözlerine dikkat çeken avukatlar, “Söz 
konusu edilen kamuoyu terör örgütü yandaílarıdır, sokakta 
eylem yapanlardır. Polisleri eðer Uður Kaymaz öldürseydi, 
Uður Kürtlerin kahramanı olurdu” dediler. Kaymaz ailesinin 
tüm üyelerinin PKK sempatizanı ve aktif çalıíanı olduðunu, 
bir itirafçının ifadesine göre Ahmet Kaymaz’ın bombaları 
getirmekten sorumlu milis olduðunu ileri süren sanık 
avukatları, “Ailede iki gerilla var, bir milis var. Ahmet Kaymaz 
da hüküm giyen bir PKK’lıdır. Allah’ın bildiði kuldan 
saklanmaz bu aile teröristtir” dediler. Ahmet Kaymaz’ın 
kardeíi Murat Kaymaz ise “Ahmet Kaymaz’ın bir jandarma 
karakoluna düzenlenen saldırıya katıldıðı” yolundaki 
iddiaların, Ahmet Kaymaz’ın olay sırasında Irak’ta 
bulunduðunun sınır kapısındaki kayıtlardan saptandıðını 
söyledi. 
10 Mayıs ve 19 Temmuz günü yapılan duruímalarda da 
sanıkların tutuklanması istemi reddedildi. 
27 Eylül günü yapılan duruímadan önce Bursa Barosu 
avukatlarından Ayíe Batumlu, SDP Genel Baíkan Yardımcısı 
Ayla Yıldırım ve SDP Eskiíehir ñl Baíkanı Serkan 
Tohumcu’nun da aralarında bulunduðu altı kiíi gözaltına 
alındı. Bu kiíiler bir süre sonra serbest bırakıldı.  
Duruímada söz alan müdahil avukatlarından Erdal Kuzu, 
Ahmet Kaymaz ve Uður Kaymaz’ın herhangi bir örgüte üye 
olmadıklarının ortaya çıktıðını vurgulayarak, “Duruíma 1.5 
yıldan bu yana sürüyor. Davayla ilgili her íey ortada. 
Maktullerin günlük hayatlarını devam ettirirken böyle bir 
olaya maruz kaldıkları, tanık ifadelerinden ve izlenen olay yeri 
görüntülerinden anlaíılmıítır. ñddia edildiði gibi çatıíma 
ortamı yoktur. Polislerin tutuklanmasını istiyoruz” dedi.  
Polislerin avukatı Veysel Güler ise Kaymazların polise ateí 
ettiði yönündeki iddiaları yineledi ve “Yapılan incelemede 
Ahmet ve Uður Kaymaz’ın avuçlarında barut izinin olduðu 
belirlendi. Baba ile oðlunun ayrı ayrı silah kullandıkları net bir 
íekilde ortaya çıkmıítır. Evlerinde yapılan aramada ise 
yasadıíı örgütle ilgili resim ve afiílere rastlanmıítır. Ayrıca, 
bölücü baíının posterlerinin evde olduðu görülmüítür” dedi. 
Mahkeme, “barut izi konusunun kapsamlı bir íekilde 
araítırılmasına” karar verdi. 
Yıl içinde son duruíma, 29 Kasım günü yapıldı. Bu 
duruímada da sanıkların tutuklanması istemi reddedildi. 
Ramazan Demir: Mardin’in Derik ilçesine baðlı Kovalı 
köyünde 2003 yılı Ekim ayında Ramazan Demir adlı kiíinin 
öldürülmesi, dört kiíinin de yaralanması nedeniyle 13 asker 
hakkında açılan davaya yıl içinde Adana 2. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi.  
Köye ateí açan askerler, Murat Demir (17), Ramazan Demir 
(80), Hamdullah Demir (67), Nusret Demir (65) ve Mehmet 
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Demir’i (38) yaralamıítı. Ramazan Demir, 18 Ekim 2003 
tarihinde hastanede ölmüítü. Mardin 1. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde baílayan dava, daha sonra “güvenlik” 
gerekçesiyle Adana’ya gönderilmiíti. 
ìiar Perinçek: ìiar Perinçek’in 28 Mayıs 2004 tarihinde 
Adana’da öldürülmesi nedeniyle üç polis hakkında açılan 
davaya yıl içinde Adana 2. Aðır Ceza Mahkemesi’nde devam 
edildi.  
Davada, Emniyet Amiri Davut Özateí “kastın aíılması 
suretiyle adam öldürme”, Baíkomiser Mesut Gürkan ve 
Komiser Erhan Çiloðlu ise Mehmet Nurettin Baíçı’ya 
“gözaltında kötü muamelede bulundukları” gerekçesiyle 
yargılanıyor. 
Bu arada ìiar Perinçek’in adli emanete alınması gereken 
giysilerinin kaybolması nedeniyle 2005 yılı Kasım ayında polis 
memurları Kadir Kara, Durmuí Ali Yücel, Adana Emniyet 
Müdürlüðü Terörle Mücadele ìube Müdürlüðü’nde görevli 
polis memuru Taner S. ve hastane güvenlik görevlisi Engin 
Pekdemir hakkında, “Cumhuriyet Savcılıðı’nda yalan beyanda 
bulundukları” gerekçesiyle hakkında açılan dava ise 7 ìubat 
2007 tarihinde sonuçlandı. Adana 11. Asliye Ceza 
Mahkemesi, sanıklar hakkında beraat kararı verdi. 
Gazi Davası: ñstanbul Gazi mahallesinde 1995 yılının Mart 
ayında 19 kiíinin öldürüldüðü olaylar nedeniyle açılan davada 
Trabzon Aðır Ceza Mahkemesi tarafından hapis cezasına 
mahkum edilen polisler Adem Albayrak ve Mehmet 
Gündoðan, Haziran ayında meslekten ihraç edildiler.  
5 Kasım 2001 tarihinde sonuçlanan davada, Adem 
Albayrak’a, üç kiíiyi öldürdüðü gerekçesiyle 5 yıl hapis ve 9 
ay memuriyetten men, Mehmet Gündoðan’a ise bir kiíiyi 
öldürdüðü gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis ve 3 ay memuriyetten 
men cezası verilmiíti. Karar, 2002 yılı Temmuz ayında 
Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onanmıítı. 
Görevini Rize Emniyet Müdürlüðü’nde sürdüren Adem 
Albayrak, 12 Haziran günü Trabzon Adliyesi’ne gelerek 
meslekten ihraç edildiðine iliíkin tebliði aldı. Adliyeden 
çıkıíta karara tepki gösteren Adem Albayrak, “Devletim için 
sustum ve hapis yattım. Ödülüm iíimden olmak. Mehmet 
Aðar, Necdet Menzir, Hayri Kozakçıoðlu gibi isimler söz 
konusu dönemde operasyonun baíındaydı. Emri onlar 
vermiíti. Hapse biz girdik. Kimileri kahraman ilan edildi. 
Onlar bakan ve milletvekili oldu, biz mahkum edildik. 
Yargılanması gereken bizler deðil baíımızdakilerdir” dedi. 

Adem Albayrak’ın bu açıklaması üzerine Nisan ayında 
avukatlar Cemal Yücel, Taylan Tanay ve Gülizar Tuncer, 
dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aðar, ñstanbul 
Emniyet Müdürü Necdet Menzir ve ñstanbul Valisi Hayri 
Kozakçıoðlu hakkında suç duyurusunda bulundular.  
Avukatlar, Gaziosmanpaía Cumhuriyet Savcılıðı’na suç 
duyurusu dilekçesini verdikten sonra yaptıkları açıklamada, 
olaylarda Dilek Sevinç, Reis Kopal, Sezgin Engin ve Fevzi 
Tunç’u öldürdüðü için ceza alan polis memuru Adem 
Albayrak’ın açıklamasını anımsattılar. Açıklamada, “Bu 
itiraflar doðruysa ortada çok vahim bir durum vardır. Adem 
Albayrak’ın anlatımlarından anlaíıldıðı kadarıyla ölüm 
olaylarında yukarıda isimleri geçen íüphelilerin rolü 
bulunmaktadır. Bu nedenle soruíturmanın bu yönde 
geniíletilmesini istedik. Amacımız, Gazi olayları arkasındaki 
sis perdesinin aralanması ve sorumluların ortaya 
çıkarılmasıdır. ñsteðimiz, Adem Albayrak’ın konuya iliíkin 
ifadesinin yanı sıra Mehmet Aðar, Hayri Kozakçıoðlu ve 
Necdet Menzir hakkında soruíturma açılmasıdır” dediler. 
Cemil Aktaí: Adana’da 2004 yılında gerçekleítirilen Newroz 
kutlamalarında Cemil Aktaí adlı göstericinin silahla 
yaralanması nedeniyle beí polis hakkında açılan dava, 27 
Mart günü Adana 3. Aðır Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı. 
Duruímada, polisler Mevlüt Zengin, Murat ìahin, Nihat Kılıç, 
Ömer Yakar ve Dursun Çakır hakkında “kendilerini 
savundukları” gerekçesiyle beraat kararı verildi.  
Aktaí ailesinin avukatı Tugay Berk, olay yerinden toplanan 
mermi çekirdekleri ile polislerin silahlarının 
karíılaítırılamadıðını, bu nedenle hangi polisin ateí açtıðının 
saptanamadıðını söyledi.  
Avukat Berk, “ìiyar Perinçek’in üzerinden çıktıðı iddia edilen 
silahla Cemil Aktaí’ı vuran silahın aynı olduðu iddiaları var. 
ìu anda polisler hakkında ìiar Perinçek’in üzerindeki 
elbiseleri yok ederek delilleri karartma ve kastı aíarak adam 
öldürme suçundan iki ayrı dava var. Eðer polisler delilleri 
karartmaktan suçlu bulunursa, ìiar Perinçek’in infaz edildiði 
ve üzerinde silah olmadıðı gerçeði ortaya çıkar. Eðer böyle bir 
karar çıkarsa Cemil Aktaí’ın da polisin kullandıðı kayıt dıíı 
bir silahtan çıkan kuríunla yaralandıðı ortaya çıkacaktır. 
Bizler bu konuların mahkeme tarafından dikkate alınmadıðını 
düíünüyoruz” dedi. 

2 - FAñLñ MEÇHUL SñYASñ CñNAYETLER 
Adalet Bakanlıðı Genelgesi: Adalet Bakanlıðı Ceza ñíleri 
Genel Müdürlüðü tarafından 1 Ocak günü “Faili Meçhul 
Olaylar ve Cinayetler Hakkında Genelge” yayınlandı. 

Genelgede, faili meçhul olaylara iliíkin soruíturmalarda, tüm 
delillerin eksiksiz toplanması ve korunması istendi. Otopsinin 
Ceza Muhakemesi Yasası’na uygun yapılması gerektiði 
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belirtilen genelgede, “Faili meçhul olaylarla ilgili olarak yeterli 
delil ve emarelerin bulunup bulunmamasına bakılmaksızın, 
kovuíturmaya yer olmadıðına dair karar verilmeyerek, suçun 
ya da faillerinin tespiti ve bulunması için zaman aíımına 
kadar aranmalarının sürdürülmesi” istendi. 
Diyarbakır’da Bombalı Saldırı 
01) Zilan Demir (8) 
02) ìilan Demir (6 aylık) 
03) Mizgin Demir (12) 
04) Evin Demir (10) 
05) Faide Demir (33) 
06) Nazar Çetinkaya (2) 
07) Nazlı Çetinkaya (4) 
08) Abdullah Çetinkaya (9 aylık) 
09) Rojhilat Aslan (28) 
10) Hasan Marangoz (14) 
12 Eylül günü saat 21.00 sıralarında Diyarbakır’ın Baðlar 
beldesindeki Koíuyolu parkı yakınlarındaki otobüs duraðına 
yerleítirilen bombanın patlaması sonucunda 10 kiíi öldü, çok 
sayıda kiíi de yaralandı. Ölenlerin adları íöyle:  
Zilan Demir, ìilan Demir, Mizgin Demir, Evin Demir, Faide 
Demir, Nazar Çetinkaya, Nazlı Çetinkaya, Abdullah Çetinkaya, 
Rojhilat Aslan ve Hasan Marangoz  
Olaydan sonra Diyarbakır Valiliði’nden yapılan açıklamada, 
“Ön araítırma ve incelemede patlamanın, el yapımı ve 
termos içerisine yerleítirilmií uzaktan kumandalı düzeneðin 
taíınması sırasında gerçekleítiði anlaíılmıítır” denildi. Bazı 
görgü tanıklarının ise “termosun park duvarının dibine 
bırakıldıðını, bir çocuðun kapaðını açması üzerine bombanın 
patladıðını” söyledikleri öðrenildi.  
Bu arada saldırıyı, “Türk ñntikam Tugayı (TñT)” üstlendi. 
www.turkintikamtugayi.8m.com sitesinde yer alan 
açıklamada, saldırının 7 Eylül günü Siirt’in Eruh ilçesi 
yakınlarında çıkan çatıímada öldürülen er Ali Balıkçı anısına 
düzenlendiði belirtildi. Açıklamada, íöyle denildi:  
“Son dönemlerde yurdumuzun bir çok yerinde eli kanlı PKK 
terör örgütü hain pusularla ve hain baskınlarla ülkemizin bir 
çok yerinde kanlı eylemler gerçekleítirip bir çok askerimizi, 
polisimizi, gencimizi íehit etmektedir. Biz Türk ñntikam Tugayı 
olarak PKK’nın batıda íehit ettiði her bir Türk için 
Diyarbakır’da 10 Kürdü öldüreceðimize íehit kanıyla oluímuí 
bayraðımız üzerine ant içeriz. Hiç bir Türk evladının kanı 
yerde kalmayacaktır.”  
Sitede, bu açıklamanın ve patlamadan önce çekildiði 
belirtilen fotoðrafların dıíında baíka bilgi ya da belge 
bulunmuyor. Ancak, ñçiíleri Bakanı Abdülkadir Aksu, 
“Ciddiyeti olduðunu sanmıyorum. Daha önce de bu tür 
üstlenmeler oldu. Ancak provokasyon amaçlı çıktı” dedi. 
Diyarbakır Emniyet Müdürlüðü yetkililerinin ise “Eylem íekli 

ve kullanılan patlayıcı, daha önce PKK’nın kullandıðı 
patlayıcılarla benzer nitelikte. Büyük olasılıkla PKK’nın son 
dönemde devletle vatandaí arasında geliímekte olan olumlu 
iliíkiyi provoke etmeyi amaçlayan bir eylemi olarak 
deðerlendiriyoruz” dedikleri bildirildi.  
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılıðı’nın polise Diyarbakır 
genelinde üç gün boyunca “sınırsız arama” izni verdiði iddiası 
basına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüðü Sözcüsü ñsmail 
Çalıíkan, olaydan sonra Diyarbakır polisine “sınırsız arama 
yetkisi” verildiðine iliíkin haberlerin doðru olmadıðını 
belirterek, kararın önlemeye yönelik bir arama kararı 
olduðunu, sınırsız ve süresiz olmadıðını söyledi. 
Özgür Gündem gazetesinde 16 Eylül günü yayınlanan 
haberde, “patlamadan birkaç dakika önce biri kadın üç 
kiíinin 50 metre kadar uzaktan olay yerini gözledikleri ve 
patlamadan hemen sonra uzaklaítıkları” belirtildi. Habere 
göre, görgü tanıkları íunları söyledi:  
“Patlama öncesinde açık giyimli bir kadın ve sivil iki erkek 
vardı. Kadın genç biriydi. Erkeklere tam dikkat etmedik. 28-
32 yaílarında vardı. Önce kadın Sunay caddesinden parkın 
içine girdi. Yaklaíık 20 metre parkın içinde ilerledikten sonra, 
üzerlerinde silah olan iki erkek de girií kapısının önüne geldi. 
Daha sonra bunlar birbirleriyle el kol iíaretiyle 
haberleíiyorlardı. Burada daha önce de esrar içen ve 
muhabbet tellallıðı yapanlara yönelik operasyonlar oluyor. Biz 
de yine polisin gözaltı operasyonu falan sandık. Onun için 
dikkatimizi çekti. Patlama olmadan yaklaíık 6-7 dakika önce 
bunlar yaíandı. Sonra iki erkek parkın kapısından geçip 
Sunay caddesinin karíı kaldırımına geçtiler, parkın içindeki 
kadın da kapıya doðru geldi. Birbirleriyle elle 
iíaretleíiyorlardı. Sonra erkeklerden biri telefonla konuítu. 
Kadın da parkın girií kapısına geldikten sonra, yaklaíık 50 
metre ilerideki patlamanın olduðu bölgeye bakıyorlardı. 
Telaílı bir halleri vardı. Karíı kaldırımda bulunan erkeklerden 
biri daha sonra parkın bitiíiðindeki kaldırıma gelerek kadınla 
konuítu. Sonra aralarında mesafe bırakarak parkın içine 
doðru kadın ve erkek girdi. Diðer erkek parkın dıíında kaldı. 
Sürekli olay yerine bakıyorlar, çevrelerini gözlüyorlardı. Kadın 
ve erkek parkın içinde kaybolduktan birkaç dakika sonra 
büyük bir patlama yaíandı.”  
Emniyet Genel Müdürlüðü Sözcüsü ñsmail Çalıíkan ise 15 
Eylül günü düzenlediði basın toplantısında, “Diyarbakır’daki 
Polis Kriminal Laboratuarı’ndaki inceleme sonucunda, 
bombanın PKK’nın daha önce patlattıðı üç bombaya 
benzediðinin belirlendiðini” söyledi. Çalıíkan, bombada 
kullanılan Aselsan üretimi Kobra marka telsizin benzerlerinin 
Diyarbakır’da 2004 yılında Büyükíehir Belediye Baíkanı 
Osman Baydemir’in kardeíi Mehmet Ali Baydemir’in 
arabasında ele geçirildiðini de belirtti. Osman Baydemir de 
olayla ilgili olarak 9 Ekim 2004 tarihinde soruíturma 
açıldıðını, kardeíinin de ifade verdiðini belirterek, “Daha 
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sonra bu davaya dönüítü. 9 Temmuz 2005 tarihinde bu 
soruíturma beraatla sonuçlanmıítı. Gerçek açıða çıkıyor, her 
iki zanlı beraat ediyor. Bu olay tekrar servise konuyor. Açıkça 
bu sulandırma çabasıdır. Bu demokratik kamuoyunun haklı 
sorularına ve beklentilerine yanıt olamamadan kaynaklı 
saptırma çabasıdır” dedi. 
11) Süleyman Baðdu 
12) Abdüllatif Engin 
Nakíibendi tarikatı íeyhi Süleyman Baðdu, 30 Ocak günü 
Batman’da öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, saat 15.15’te 
Batman-Siirt çevre yolundaki Aydınkonak kavíaðında kimliði 
belirlenemeyen kiíiler, içinde Baðdu’nun da bulunduðu 
arabaya otomatik silahlarla ateí açtı. Olayda, Süleyman 
Baðdu, Abdüllatif Engin, aracın sürücüsü ìerif Kaplan, 
Mustafa Bilmez ve Adil Karabaí yaralandı. Baðdu ve Engin 
hastanede öldü. Batman Emniyet Müdürü Arif Öksüz, “olayın 
siyasi yönü olmadıðını” iddia etti. Baðdu’nun Güneydoðu, 
Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yaklaíık 200 bin müridi 
bulunduðu ileri sürüldü. 
13) Ferho Akgül (85) 
14) Fatma Akgül (80) 
Brüksel Kürt Enstitüsü Baíkanı Derweí Ferho ve Kürt yazar 
Medeni Ferho’nun babası Ferho Akgül ve annesi Fatma Akgül, 
2 Mart gecesi Mardin’in Midyat ilçesine baðlı Doðançay 
köyünde öldürüldü. Fatma ve Ferho Akgül’ün vücutlarında 
iíkence izleri bulunduðu öðrenildi. Yakınları, Akgül çiftinin bir 
süredir “çocuklarının yurtdıíında Türkiye aleyhinde faaliyetler 
yürüttüðü” iddiasıyla tehdit edildiklerini bildirdiler. 
15) Hayrettin Sar 
Diyarbakır’ın Bismil ilçesindeki evinden birkaç gün önce 
ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Hayrettin 
Sar adlı kiíinin cesedi, 26 Mart günü ilçeye baðlı Sinanlı köyü 
yakınlarında bulundu. Hayrettin Sar’ın silahla öldürüldüðü 
belirlendi. Sar’ın daha önce HADEP ve DEHAP gençlik 
kollarında çalıítıðı, “PKK üyesi olduðu” iddiasıyla Batman 
Kapalı Cezaevi’nde iki yıla yakın tutuklu kaldıðı öðrenildi. 
16) Selahattin Aksu 
17) Rozerin Aksu (7) 
Feshedilen DEHAP’ın üyesi Selahattin Aksu ve kızı Rozerin 
Aksu, 3 Haziran günü Mardin’in Kızıltepe ilçesine baðlı Yaíar 
köyünde öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, köyde mevsimlik iíçi 
olarak çalıían Aksu, akíam saatlerinde kızıyla birlikte tarlaya 
gitti. Köylülerin saat 21.00 sıralarında yoðun silah seslerinin 
geldiðini söylediði tarladan dönmeyen Aksu ve kızının 
cesetleri, sabah saatlerinde sulama kanalının yanındaki 
küçük bir kulübede bulundu. Selahattin Aksu ve Rozerin 
Aksu’nun yakın mesafeden ateí edilerek öldürüldüðü 
bildirildi. Bölgede yapılan incelemede, uzun namlulu silahlara 
ait 87 kovan ile 5 patlamamıí mermi bulundu.  

Kızıltepe’de Özgür Gündem gazetesinin daðıtımını yaptıðı da 
öðrenilen Aksu’nun jandarma tarafından tehdit edildiði ileri 
sürüldü. Aksu’nun bir süre önce ñHD yöneticilerine de tehdit 
edildiðini aktardıðı belirtildi. Kızıltepe Kaymakamı Fikret 
Ercan ise “Bize ailenin jandarmadan íikayeti olduðu 
konusunda hiçbir íey intikal etmedi. Konuyu o yöne çekmek 
isteyenler olabilir. Yaíanan kötü deneyimin de bunda etkisi 
vardır. Aíiret dokusu nedeniyle birçok olay yaíanabiliyor. 
Öldürülen kiíi jandarmayla selamı sabahı olan birisi. Ben 
buraya göreve geldiðimden bu yana jandarma köylere gidip 
insanların sorunlarını soruyor. Gerekli tahkikat yapıldıktan 
sonra her türlü açıklama yapılacaktır” dedi. 
Otopsi sonucunda Selahattin Aksu’nun 20, kızı Rozerin 
Aksu’nun ise 11 kuríunla öldürüldüðü saptandı. Rozerin 
Aksu’nun baíına yakın mesafeden ateí edilerek öldürüldüðü 
de öðrenildi. 
Aksu’nun eíi Leyla Aksu, saldırıdan güvenlik güçlerinin 
sorumlu olduðunu belirterek, eíinin tarlaya bırakılan 
hintkeneviri nedeniyle iki hafta önce jandarma tarafından 
gözaltına alındıðını, hintkeneviri ektiðini kabul etmesi için 
zorlandıðını anlattı. Aksu, íöyle konuítu:  
“Eíim gözaltında iken karakola gittim ve yüzbaíıyı gördüm. 
Eíimi serbest bıraktıktan birkaç gün sonra bu kiíi sivil 
kıyafetlerle evimize gelerek eíimi sordu. Eíim öldürülmeden 
iki gün önce, ‘Askerler beni öldürmekle tehdit ediyor’ 
demiíti.” 
Aksu ve kızının öldürüldüðü tarlanın sahibi Davut Bozan, olay 
günü Selahattin Aksu ile Kızıltepe’de sohbet ettiðini belirterek, 
“Tarlamızda torbalar içerisinde bilmediðimiz kiíiler 
tarafından atılan hintkenevirinin bulunması üzerine 
Selahattin gözaltına alınmıítı. Gözaltında, hintkeneviri ektiðini 
kabul etmesi için tehdit edilmií. Tarlamıza gelen askerler ise 
kenevirlerin yerini kendileri koymuí gibi buldular. Biz ‘ihbar 
mı’ diye sorunca, ‘ñhbar yok’ dediler” dedi. Bozan, Aksu’nun 
konuímaları sırasında kendilerini izleyen birini göstererek, 
“bu istihbarattan, bizi izliyor” dediðini bildirdi.  
Selahattin Aksu’nun babası Memduh Aksu, 6 Haziran günü 
tanımadıkları sivil giyimli iki kiíinin köye geldiðini belirterek, 
“Özel harekat timleriydi sanırım. Bizimle konuítular ve notlar 
aldılar. Bize sorular sordular, sonra da eíi ile görüímek 
istediler. Bana ‘amca olay tamamen uyuíturucu iíidir’ 
dediler. Kim olduklarını, neden geldiklerini bilmiyoruz” dedi. 
Olayın ardından inceleme için köye giden ñHD yetkilileri, 
gazetecilere yaptıkları açıklamada, “Köyün girií çıkıíı belli. 
Olay yerine 100-150 metre ötede insanlar var. Silah sesleri 
duyuluyor ancak kimse sonrasında bir íey yapmıyor ya da 
yapamıyor. ‘PKK çatıíması zannettik’ diyorlar. Köyü detayıyla 
bilmeyen kiíi ya da kiíilerin bu cinayeti iílemesi, ardından 
görünmeden kaybolmaları mümkün deðil. Bize göre katiller 
büyük ölçüde biliniyor, ancak korku yüzünden kimse 

 75 



Yaíam Hakkı Türkiye ñnsan Hakları Raporu 2006 
 

konuíamıyor” dediler.  
ñHD tarafından hazırlanan rapor, 9 Haziran günü açıklandı. 
ñHD Mardin ìube Baíkanı Avukat Hüseyin Cangir’in açıkladıðı 
raporda, “ñki íahsın siyasi saikle öldürülmesinin bir anlamı 
görülmese de, iíverenin ve ailesinin konumu, politik 
tercihleri, maktul Selahattin Aksu’nun yaíamının ölümünde 
etken olduðu kanaatine varılmıítır. Tarlada bulunduðu iddia 
edilen hintkeneviriyle maktullerin ölümü arasında iliíki 
olduðu, iki olayın birbirini takip etmesinin tesadüf olmadıðı 
kanaatine varılmıítır. Maktüllerin ölümünde uyuíturucu iíiyle 
uðraían paramiliter güçlerin yer alma olasılıðının yüksek 
olduðu düíünülmektedir” denildi.  
Olay nedeniyle DTP Genel Baíkan Yardımcısı Sedat Yurttaí 
baíkanlıðında oluíturulan heyet de, köyde ve Kızıltepe’de 
inceleme yaptı. Yurttaí, Aksu’nun bir dönem baskı altında 
karanlık kiíilerle iíbirliði yaptıðının ailesi tarafından da kabul 
edildiðini belirterek, “Bize göre olayı devlet içindeki karanlık 
çeteler iílemiítir” dedi. Aksu’nun bir süre önce rahatsız 
edildiði için cep telefonunu sim kartı ile birlikte sattıðını 
kaydeden Yurttaí, “Bu telefonun bulunması halinde önemli 
ipuçlarına ulaíılabilir” dedi.  
DTP’nin raporunda da, “Selahattin Aksu’nun cezaevinden 
çıktıktan sonra Bingöl civarında operasyonlara katıldıðı, bu 
íekilde devlet içinde yuvalanmıí çetelerle geçmiíte iíbirliði 
içinde olduðu” belirtildi. Selahattin Aksu’nun, yanında 
çalıítıðı Davut Bozan’ın tarlasında hintkeneviri bulunduðu 
ifade edilen raporda, “Aksu’nun Bozan’a karíı kurulan 
komplonun içinde yer alabileceði” olasılıðına dikkat çekildi ve 
“Selahattin Aksu ve kızı Rozerin Aksu’nun devlet içinde 
yuvalanmıí çetelerce öldürülmüí olabilecekleri görüí ve 
kanaatine varılmıítır” denildi. 
Bu arada Aksu’nun 1994 yılında PKK davasından tutukluyken 
“itirafçı” sıfatıyla askerlerle birlikte operasyonlara katıldıðı 
iddia edildi. Yakınları ise Aksu’nun itirafçı olduðunu kabul 
ettiler, ancak operasyonlara zorla götürüldüðünü söylediler.  
Özgür Gündem gazetesinde 10 Haziran günü yayınlanan bir 
haberde, cinayetin iílendiði yerin yakınlarındaki ìenyurt 
Jandarma Karakolu’nun soruíturmayı Kızıltepe Jandarma 
Komutanlıðı’na devrettiði belirtildi. Habere göre, Kızıltepe 
Jandarma Komutanlıðı tarafından 9 Haziran günü yapılan 
araítırmada, olayın yaíandıðı yere 100 metre uzaklıkta 
Abdülbaki Akikol adlı kiíinin tarlasında hintkeneviri, bir adet 
uzun namlulu silah, bir adet el bombası ve üzerinde kan izleri 
olan bir izmarit bulundu. Jandarmalar, tarlanın sahibi 
Abdülbaki Akikol’un oðlu Yaíar Akikol’u gözaltına aldı. 
Sabah gazetesinde 12 Haziran günü yayınlanan haberde de, 
Selahattin Aksu ve Rozerin Aksu’nun öldürüldüðü tarlanın 
köylüler tarafından “hintkeneviri ekilen bir yer olarak” 
bilindiði anlatıldı. Gazetede yayınlanan haber özetle íöyle: 
“…Yakın zamanda bir jandarma baskınında o tarlada dört 

çuval hintkeneviri bulunmuí. Cinayeti soruíturan ve 
‘neredeyse sonuna geldik’ diyen yetkililer de komíu tarlada 
yeni bulunan hintkenevirlerini iíaret etti. Gerçekten de 
Selahattin’in çalıítıðı tarlada olaydan bir hafta önce dört 
çuval içinde hintkeneviri bulunmuí. ñddiaya göre, birileri 
Selahattin’den bu keneviri ya kendisinin koyduðunu da 
patronu Davut Bozan Öðretmen’in koyduðunu söylemesini 
istemií. Ama Selahattin, ikisini de yapmadıðı için 
öldürülmüí. 
…Akikol, Selahattin’in öldüðü tarlanın yanındaki arazinin 
sahibiydi. Oðlu Yaíar da tarlada 2.300 kök Hint keneviri ekili 
olduðu için gözaltına alınmıítı. ‘Selahattin’in çalıítıðı tarlada 
bulunan kenevirler, yan tarladakileri gözden kaçırmak için 
yem miydi?’ diye sorduk, yetkili, ‘sus’ iíareti yapıp güldü ve 
konuímadı. …Köylülere göre, bazı güvenlik görevlilerine 
yakınlar. O kadar ki Rozerin’in öldüðü tarlaya 7 km 
uzaklıktaki ìenyurt Karakol Komutanı Astsubay Ramazan’ın, 
Peugeot marka haki renk pikap arabasını Abdülbaki Akikol 
kullanıyor. 
Bu bilgilerden sonra Aksu ailesinin yaíadıðı Harmanlı 
mezrasına gidiyoruz. ñmam ve cenazeyi yıkayan köylü, 
ürperten bir iddiada bulunuyor: ‘Boynu ve bacakları kırıktı.’ 
ñnanmaz gözlerle bakıyoruz. Köylü ısrar ediyor, elleriyle baldır 
ve uyluk kemiðini gösteriyor: ‘Buraları, buraları kırıktı, boynu 
kırıktı.’ Tekrar soruyoruz: ‘Mermi mi kırmıí?’ Köylü kafasını 
iki yana sallıyor: ‘Kırıkların olduðu yerde mermi girií çıkıíı 
yok.’ Bu, ‘Selahattin öldürülmeden önce, tarladaki Hint 
kenevirini kendisinin veya patronunun koyduðunu söylemesi 
için zorlandıðı’ iddiasını getiriyor… Bir köylü kenara çekiyor. 
Alçak sesle: ‘Ben Yaíar köyündenim. 92 kuríun deniyor ya. 
Biz o gün o saatlerde, önce aynı yerden gelen iki el kuríun 
sesi duyduk. Seri tarama daha sonra oldu. Tam bilemiyorum 
ama 3-5 dakika önce.’ Ciddi bir iddia, ‘Yani Rozerin ve 
babası önce iki kuríunla öldürüldü de sonra mı tarandı? Adın 
ne?’ Köylü korkulu: ‘Abi ne olur adımı söylemeyeyim.” Biz de 
sormuyoruz. Yetkililerin “neredeyse sonuna geldik’ sözlerinin 
verdiði umutla ayrılıyoruz.” 
18) Abdulgafur Öktem (32) 
ìırnak’ın ñdil ilçesine baðlı Tekkeköy’de (Xirabe Nêriya) 
yaíayan sara hastası Abdulgafur Öktem, 28 Haziran günü 
öldürüldü. 28 Haziran günü dört kiíi tarafından “ava 
gidiyoruz” denilerek evinden alınan Abdulgafur Öktem’in 
“mayına basarak öldüðü” iddia edildi. Öktem’in cesedinin 
ìırnak Alay Komutanlıðı tarafından ailesi teslim edildiði 
öðrenildi. Abdulgafur Öktem’i evinden alanların M.E.ñ., N.K., 
A.Y. ve A.ñ. adlı PKK itirafçıları olduðu iddia edildi.  
ìırnak Cumhuriyet Savcılıðı tarafından yürütülen 
soruíturmada ifadesi alınan itirafçı A.Y.’nin “Gevser 
tepesinde avlandıkları sırada yemekten sonra Abdulgafur 
Öktem’in dinlenmek için yakınlardaki bir aðacın altına 
uzanmaya gittiðini, kısa bir süre sonra da patlama olduðunu” 
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söylediði öðrenildi. Abdulgafur Öktem’in babası Mehmet Ata 
Öktem ise “cesedi almaya gittiklerinde kendilerine bir 
tabutun içinde birkaç kilo aðırlıðında kefene sarılmıí 
durumda et parçası verildiðini, ceset olup olmadıðından emin 
olamadıklarını” belirtti. Mehmet Ata Öktem, cesedin bu 
durumda olmasına karíın nüfus cüzdanı ve kiíisel 
eíyalarının saðlam ve temiz bir íekilde A.ñ. adlı itirafçı 
tarafından kendilerine ulaítırıldıðını söyledi. Mehmet Ata 
Öktem, olaydan sonra evlerine gelen ñdil Kaymakamı ve 
askeri yetkililerin kendisine, “olayı abartmaması ve bir an 
önce unutması” yönünde telkinlerde bulunduklarını anlattı ve 
“Beni olay yerine götürmeleri için ìırnak Alay Komutanlıðı’na 
baívuruda bulundum ama izin verilmedi. Eve gönderilen 
tabuttaki et parçalarının oðluma ait olduðuna inanmıyorum. 
Bu olayın içinde derin íeyler olduðunu ve oðlumun kesinlikle 
birileri tarafından öldürüldüðünü düíünüyorum. Bir operasyon 
için kullanılmıí olabilir” dedi. Öktem, ñHD Diyarbakır 
ìubesi’ne de baívurduðunu bildirdi. 
19) Veli Kılıç 
Eski korucu Veli Kılıç, 19 Aralık günü ìırnak’ın Beytüííebap 
ilçesinde evinin önünde uðradıðı silahlı saldırı sonucu öldü. 
Veli Kılıç’ın eíi Gülü Kılıç, olaydan sonra dört kez telefon 
edilmesine karíın polisin gelmemesi üzerine vatandaíların 
500 metre uzaklıktaki polis noktasına giderek polisleri 
getirdiklerini belirtti. Gülü Kılıç, “Eíimi kapının önünde 
vurdular, polis olayın üzerinden epey bir zaman geçtikten 
sonra geldi. Gelene kadar ölmüítü. Eíimin cenazesini 
inceleme yapmadan Devlet Hastanesi’ne götürdüler. Sonra 
tüm boí kovanları topladılar. Ertesi gün saat 11.00 gibi gelip 
tekrar kovanları yerlerine bıraktılar. Çocukların burada 
oynadıðını, tüm kanıtlar ortadan kalktıktan sonra neden 
kovanları yerlerine bıraktıklarını sordum, cevap vermediler” 
dedi.  
Korucu olan eíinin DEHAP mitinglerine katıldıðı için silahının 
alındıðını, sonra yeniden silah alması için askerler tarafından 
zorlandıðını belirten Kılıç, “Eíim bu teklifi reddetti. Yeíil kart 
almak için yaptıðımız baívuru da reddedildi. Geçen yıl da 
kaynım sırtından vurularak öldürüldü ve failleri bulunmadı” 
dedi. 
20) Abdurrahman Kıpçak 
Adana eski Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul’un 1979 yılında 
öldürülmesinin de aralarında bulunduðu çok sayıda olaya adı 
karıían MHP ana davası sanıklarından Abdurrahman Kıpçak, 
1 ìubat günü ñstanbul Ümraniye’de öldürüldü. Bir terziden 
çıkan Kıpçak’a üç kiíinin ateí ettiði belirlendi.  
MHP davasında yargılanırken cezaevinden kaçarak yurtdıíına 
çıkan Abdurrahman Kıpçak, 1989 yılında ñstanbul’da çok 
miktarda uyuíturucu madde ile yakalanmıítı. 
21) Sebahattin Eroðlu 
Sebahattin Eroðlu adlı kiíi, 17 ìubat gecesi ñstanbul 

Ümraniye’de öldürüldü. Namık Kemal mahallesindeki Sahil 
parkının yanındaki dere içinde sabah saatlerinde cesedi 
bulunan Sebahattin Eroðlu’nun üzerinden “Aydın Durmuí” 
adına düzenlenmií bir kimlik çıktıðı ve gerçek kimliðini 
yakınlarda oturan teyzesinin belirlediði öðrenildi. Sebahattin 
Eroðlu’nun “yasadıíı örgüt üyeliði” gerekçesiyle 11 yıl 
cezaevinde kaldıðı bildirildi. 
Eski Olaylar ñliíkin Geliímeler 
Hizbullah Operasyonu: 9 ìubat günü ìırnak’ın Cizre 
ilçesinde Abdullah Gür adlı kiíinin evinin bahçesinde iki 
kiíinin kemikleri bulundu. Suriye sınırına 500 metre 
mesafede bulunan Yasef mahallesi Dicle sokaktaki evin 
bahçesinde bulunan cesetlerin kimlikleri henüz saptanamadı. 
Aynı bahçede 15 Kasım 2000 tarihinde yapılan araítırmada 
da çok sayıda silah bulunmuítu. Evin sahibi Abdullah Gür, 
eíi ve kızıyla birlikte gözaltına alındı. Abdullah Gür, silahların 
bulunmasından sonra hakkında açılan davada 12 yıl 6 ay 
hapis cezasına mahkum edilmií ve 2005 yılında serbest 
bırakılmıítı. 
Abdullah Gür, 12 ìubat günü “yasadıíı örgüt üyeliði” 
gerekçesiyle tutuklandı. Kemiklerin, kimlik tespiti için Adli Tıp 
Kurumu’na gönderildiði öðrenildi. 
Bu arada Zehra Eðitim Vakfı Baíkanı ñzzettin Yıldırım’ın 
Hizbullah tarafından öldürülmesi nedeniyle sekiz kiíi 
hakkında dava açıldı. 28 Aralık 1999 tarihinde kaybolan 
ñzzettin Yıldırım’ın cesedi, 19 Ocak 2000 tarihinde ñstanbul 
Üsküdar’da Hizbullah militanlarının kullandıðı bir evde, dokuz 
kiíinin cesediyle birlikte bulundu. ñzzettin Yıldırım’ın 
cesedinin bulunmasından sonra yakınları suç duyurusunda 
bulundu, ancak dava açılmadı. Yıldırım ailesi de AñHM’e 
baívurdu. Konunun AñHM’e taíınması üzerine Adalet 
Bakanlıðı, ñstanbul Cumhuriyet Savcılıðı’ndan ñzzettin 
Yıldırım’a iliíkin soruíturmanın akıbetini sordu. Savcılık ise 
bakanlıða, “soruíturmanın halen sürdüðü, yeterli delil 
olmadıðı ve firari íüphelilerin yakalanması için dosyanın elde 
kalması gerektiðini” bildirdi. Bunun ardından Yıldırım’ın 
öldürülmesi nedeniyle 31 Mart günü dava açıldı.  
ñddianamede, Hizbullah davasında da yargılanan Hacı ñnan, 
Cevat Iíıklı, Abdulsettar Yıldızbakan, Burhan Ekineker, 
Mehmet Bayram Eren, Emin Ekici, Edip Gümüí ve Cemal 
Tutar’ın “cebir ve íiddet kullanarak Anayasal düzeni ortadan 
kaldırmaya teíebbüs etmek” ve “adam öldürmek” 
suçlarından cezalandırılması istendi. Dava, ñstanbul Aðır 
Ceza Mahkemesi’nde sürüyor. 
Huríit Döner: Bitlis’in Hizan ilçesine baðlı Kayalar köyünde 
24 Mart 1994 tarihinde öldürülen Huríit Döner’in mezarı, 
Cumhuriyet Savcılıðı’nın kararıyla 30 Eylül günü açıldı. 
Döner’in kemikleri ölüm nedeninin saptanması için Ankara 
Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Huríit Döner’in oðlu Cemíit 
Döner, köylerini Bolu Tugay Komutanlıðı’na baðlı askerlerin 
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bastıðını, evden alınan babasının cesedini ertesi gün köyün 
yakınlarında bulduklarını söyledi. Babasının baíına tek 
kuríun sıkılarak öldürüldüðünü anlatan Cemíit Döner, tüm 
giriíimlere karíın otopsi yapılmadıðını, 2005 yılında Hizan 
Cumhuriyet Savcılıðı’na suç duyurusunda bulunduklarını 
bildirdi. Cemíit Döner, “Babam gözaltına alındıktan sonra 
öldürüldü. Ertesi gün köyümüz ateíe verildi. Daha sonra 
Van’a göç ettik. Van’dan da ñstanbul’a gittik. Ancak 
ñstanbul’da da baskılar devam etti. Bugüne kadar köyümüze 
gelemedik. Babamın yanı sıra komíu köyde de üç köylüyü 
infaz ettiler” dedi. 
Avukat Dinçel Aslan ise “Mezar açıldıðında kafatası 
kemiðinin 25 parça olduðunu gördük, bunu tutanaklara da 
geçirdik. Bu olay bir faili meçhul deðil, bunun failleri bellidir” 
dedi. 
Sevinç Özgüner: 23 Mayıs 1980 tarihinde radikal sað 
eylemciler tarafından ñstanbul’da öldürülen Türk Tabipleri 
Birliði Merkez Konseyi üyesi Sevinç Özgüner’in kızı Alev 
Özgüner’in açtıðı tazminat davası, 28 Eylül günü sonuçlandı. 
ñstanbul 2. ñdare Mahkemesi, Alev Özgüner’in tazminat 
istemini kabul etti. Kararda íöyle denildi:  
“Devletin temel görevlerinden biri en temel kiíilik hakkı olan 
yaíam hakkını korumaktır. 20 yılık zaman aíımı süresince 
failler yakalanamamıítır. Bu tarihten sonra yakalansalar dahi 
yargılanamayacaklar ve ceza verilemeyecektir. Burada 
ñçiíleri Bakanlıðı’nın hizmet kusurunun açık olduðu 
görülmektedir. Bu sonuç vatandaíın ve toplumun, devlete ve 
hukuka duyduðu güveni sarsacak ve manevi zarara yol 
açacak niteliktedir.” 
Sevinç Özgüner, dönemin TTB Merkez Konseyi Baíkanı Erdal 
Atabek’in 21 Mayıs 1980 tarihinde ñstanbul Valiliði’ne 
korunması için yaptıðı baívurudan üç gün sonra 24 Mayıs 
1980 tarihinde zorla evine giren saldırganlar tarafından 
öldürülmüítü.  
Alev Özgüner’in avukatı Ömer Kavilli, 20 yıllık zamanaíımının 
dolmasının ardından 2000 yılı Kasım ayında ñstanbul 2. ñdare 
Mahkemesi’ne ñçiíleri Bakanlıðı aleyhine tazminat davası 
açtı. Dilekçede, Özgüner’in korunmamasının “cinayette kamu 
görevlilerinin aðır hizmet kusurunun bulunduðu” savunuldu. 
Mahkeme, 2003 yılında ñçiíleri Bakanlıðı’nın 3 milyar lira 
(3.000 YTL) manevi tazminat ödemesine karar verdi.  
ñçiíleri Bakanlıðı’nın temyizi üzerine davayı ele alan Danıítay 
10. Dairesi, 2005 yılı Aralık ayında kararı bozdu. 
Abdülkadir Aygan’ın Anlatımları 
ñlk olarak 2004 yılında Özgür Gündem gazetesine yaptıðı 
açıklamalarla gündeme gelen PKK itirafçısı, JñTEM elemanı 
Abdulkadir Aygan, yıl içinde yeni açıklamalar yaptı. 20 Eylül 
1992 tarihinde öldürülen Musa Anter’in kızı Rahían Anter 
Yorozlu ile ñsveç’te buluían Abdülkadir Aygan, Dr. Mehmet 
Emin Ayhan’ın 1992 yılında öldürülmesi ve 1997 yılında ñlyas 

Eren’in kaybolmasına iliíkin bilgiler verdi. 
Her ikisi de ñsveç’te yaíayan Abdülkadir Aygan ile Rahían 
Anter Yorozlu’nun buluíması, Hürriyet gazetesinde 22 ve 23 
Ocak günlerinde yayınlanan yazı dizisinde anlatıldı. Hürriyet 
gazetesi aracılıðıyla gerçekleíen buluímada, Aygan, Musa 
Anter’in öldürülmesini anlattı: 
Herkesin Musa Amca dediði Musa Anter’i 20 Eylül 
1992’de öldürdünüz. Bu olayı anlatır mısınız? 
- Bu olayı anlamak için “Hogir” kod adındaki PKK’lı Cemil 
Iíık’tan baílamalıyız. PKK’da komuta kademesindeydi. 
Apo’yla fikir ayrılıðına düíüp örgütten ayrıldıðını öðrendik. 
Cem Ersever’le birlikte Zaho’ya gittik ve Hogir’i bizimle 
gelmesi için ikna ettik.  
Musa Anter’le Hogir’in iliíkisi nedir? 
- ìudur: Musa Anter, Hogir’i çocukluðundan beri tanıyordu. 
Örgütten ayrıldıðını ve Kuzey Irak’ta yaíadıðını biliyordu. 
Ersever’in planı Hogir’i kullanarak Musa Anter’e ulaímaktı. 
Hogir, bizimle birlikte Diyarbakır’a gelecek, Musa Anter’den 
PKK ile kendisi arasında arabulucu olmasını isteyecekti. 
Musa Anter, Kürtler arasındaki çatıímalarda hakemlik yapar, 
tarafları barıítırır, kan davalarını sona erdirirdi. 
Hogir bu planı kabul etti mi? 
- Önceden bilmiyordu, plan, Türkiye’ye geçip Diyarbakır’a 
geldikten sonra Hogir’e açıklandı. Ali Ozansoy ona 
“Almanya’ya gitmeden önce bizimle biraz ií yapacaksın” 
demiíti. O da bunu baíından kabul etmiíti. Ama Musa Anter 
operasyonunun baíında Yeíil vardı. 
Musa Anter’i tanıyor muydunuz? 
- Hayır tanımıyordum ama onun herkesin sevdiði biri 
olduðunu biliyordum. 
Buna raðmen gözünüzü kırpmadan bu iíi kabul ettiniz. 
Rolünüz neydi? 
- Evet, ettim. Musa Anter’in o sırada hangi otelde kaldıðını 
ben tespit ettim. Sonra planlandıðı gibi Hogir, Musa Anter’e 
bir pusula göndererek kendisiyle buluímasını ve PKK ile 
arasında aracı olmasını istedi. Musa Anter görüímeyi kabul 
etti.  
Sonra ne oldu? 
- Sonra Hogir, ben, Mustafa Deniz, Ali Ozansoy, Yeíil’in Land 
Rover’ıyla Silvan yolunun çıkıíındaki tepeye geldik. Ali 
Ozansoy ana telsiz istasyonunda bekliyordu. Hogir’le ben 
yokuíun baíında kaldık. Yeíil, yanına Mustafa Deniz’i alarak 
tepeye doðru devam etti. Hamit (Hamit Yıldırım. Yıldırım’ın 
halen ìırnak’ın Kumçatı beldesinde yaíadıðı ve JñTEM adına 
çalıítıðı iddia ediliyor.) de otele Musa Anter’i almaya gitmiíti. 
Plana göre, Hamit, Musa Anter’i bir taksiyle buluíma 
noktasına getirecek ve Hogir de onu orada vuracaktı. Ama 
aradan iki saat geçmesine raðmen Hamit’ten ses çıkmadı. 
Hogir tedirgin olmuí ve telaílanmıítı. “Bu iíte bir bokluk var. 
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Polis bizi yakalarsa fena olur” dedi. Yürüyerek Yeíil’in yanına 
gittik. Bu sırada íehirden siren sesleri yükseldi. Yeíil, telsizi 
polis kanalına çevirmiíti. Biraz dinledikten sonra, “Ortalık 
karıítı, ne olduðu anlaíılamıyor, merkeze gidelim” dedi. 
Merkeze geldiðimizde Ali Ozansoy, “Hamit, Ape Musa’yı 
(Musa Amca) vurmuí, iíi bitirmií” dedi. Biraz sonra Hamit 
geldi ve “Tamam vurdum” dedi. Hogir, “Niye yanımıza 
getirmedin de orada vurdun” diye sordu. Hamit olayı íöyle 
anlattı: “Taksiye bindirdikten sonra íehir dıíına çıkacaðımızı 
söyledim, íüphelendiler. Yanında yeðeni de vardı. 
Seyrantepe’ye geldiðimizde ben lafı dolaítırarak onları 
oyalamaya çalıítım. Falan filan dedim. Baktım dönmek 
istiyorlar. Arabadan indirdim. Zaten geldik, dedim. Önden 
yürümeye baíladım. Onlar arkamdan geliyordu. Silahımı 
çıkardım, ikisini de vurdum.” ìırnaklı Hamit’in üzerinde 
Yeíil’in verdiði 14’lü Uman marka tabanca vardı. Silahı bir 
çöp tenekesine atmıí. Ve ií böylece tamamlanmıí… 
Bu cinayet timinde yer almıí biri olarak Musa Anter’i 
yanınıza getirselerdi, tetiði çeker miydin?  
- Baíka çarem yoktu ki. Elbette çekerdim. Biliyorum ki, ben 
Musa Anter’i vurmasam onlar beni vururlardı. Bu iíler 
böyledir. 
Olay günü Musa Anter’in yanında bulunan ve saldırıda 
yaralanan yeðeni Orhan Miroðlu da, Aygan’ın anlatımlarını 
doðrulayarak olayı özetle íöyle anlattı: 
Musa Anter Diyarbakır’a gelmeden bir hafta önce tehditler 
alıyormuí. Öldürülmek konusunda çok tedirgindi. Dragos’taki 
evine olaydan iki hafta önce bazı kiíiler geliyor ve bir 
tanıdıðının ismini vererek kapıyı açtırmak istiyorlar. Ancak 
Musa Anter ikna olmayarak gelen kiíilere kapıyı açmıyor. 
Diyarbakır’daki Kültür Festivali’nde kitap imzalamak için 
davetliydi. ñmza gününden sonra o gün evimize davet ettim. 
Musa Anter de ‘Tamam gelirim yemek yeriz olmazsa bu gece 
(20 Eylül 1992 Pazar) sizde kalırım sabah havaalanına sen 
götürürsün’ dedi. Ben 20 Eylül 1992 Pazar günü Musa 
Anter’in kaldıðı Demir Otele akíam üzeri gittim. Bu sırada 
Hamit (Abdülkadir Aygan’ın iddiasına göre olaydaki tetikçi) 
geldi… Musa Anter ile odasında görüítüler. Daha sonra 
Musa Anter aíaðıya resepsiyona Hamit’le birlikte geldi. Bir 
yere gideceðimizi söyleyerek araç bulmamı istedi.  
…Ben íoförün yanına oturdum, Musa Anter’le Hamit’te arka 
koltuða oturdular. Ben nereye gittiðimizi sordum. Musa Anter 
de ‘Bunlar PKK’den ayrılan ve itirafçı olan bir grup, íimdi 
tekrar PKK ile temas kurmak istiyorlar’ dedi. Aramızdaki 
konuímalar hep Kürtçe yapılıyordu. Sonra hep birlikte araçla 
bilinmeyen bir yöne gidiyorduk. Epeyce gittik Diyarbakır dıíına 
çıktık. Ben bir tuhaflık sezdim nereye gittiðimizi sordum. 
‘Ergani yolunda ne iíimiz var’ dedim. Hamit ‘burası Silvan 
yolu deðil mi?’ diye sordu. Ben de ‘Hayır’ dedim. Bu kez aracı 
çevirdi ve Diyarbakır’da Silvan yolu üzerinde bulunan 
Peímerge konutlarının olduðu mahalleye geldik. 36. sokakta 

arabayı durdurdu. ìoföre parasını Musa Anter vererek 
gönderdi ve bana ‘buluíma yapacaðımız ev burada’ dedi.  
Bu sırada Hamit bizden 20-30 metre kadar ileriden 
yürüyordu. Bir anda tabancasını çıkararak üzerimize doðru 
ateí açmaya baíladı. Musa Anter baíından ve boynundan 
vuruldu. Hemen olay yerinde yaíamını yitirdi. Hamit bu kez 
silahını bana doðru çevirdi ve ateí etmeye baíladı. Ben de 
yaralandım. Yere düítüm, yanıma geldi ve bir kez de sırtıma 
ateí ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Ben 10-15 dakika 
kadar yardım çaðırdım ama kimse dıíarı çıkamadı. Bir süre 
sonra karakol polisleri gelerek beni hastaneye götürdü. Eðer 
Hamit, yanlıílıkla Ergani yolu deðil de Yeíil’in beklediði Silvan 
yoluna gitseydi zaman kaybetmeyecekti. Yeíil’in beklediði 
yere zamanında varacaktık ve orada hepimiz öldürülecektik. 
Bir zamanlama hatası nedeniyle hem íoför hem de benim 
hayatım kurtuldu. 
Hürriyet gazetesindeki yazı dizisinde Abdülkadir Aygan 
kendisini íöyle anlattı: 
1958’de Urfa’nın Suruç ulçesinin Uzunhıdır köyünde doðdum. 
Adana Motor Meslek Lisesi’ndeyken Akdeniz bölge atletizm 
takımına girdim. Bir sürü madalya almıítım. CHP 
sempatizanıydım. “Karaoðlan Geliyor” afiíleri asarken 
ülkücüler ateí etti, sırtımdan ve sað böbreðimin üzerinden 
yaralandım. Adana’da hastanede yatarken akrabamız olan 
Abdullah Öcalan, ziyarete gelmiíti. Öcalan’la dedelerimiz 
amca çocuðudur.  
1977’de PKK’lılarla tanıítım ve örgüte katıldım. Silahlı 
çatıímalara katıldım. Okulu bırakıp örgüt için çalıímaya 
baíladım. 1980’de yakalandım. 1.5 yıl hapis yatıp çıktım. 
1982’de Kıbrıs’ta askerlik yaparken Türkiye’de yakalanan 
PKK’lıların çözüldüðünü, ülkücülerin de aleyhime ifade 
verdiklerini öðrendim. ñí kötüye gidiyordu. Korkmaya 
baíladım. 12 Eylül’den önce girdiðim silahlı çatıímalarda altı 
ülkücüyü öldürmüítüm. Kıbrıs’ta askerlik yaparken bunları 
duyunca üniformam ve silahımla Rum kesimine iltica ettim. 
Oradan önce Yunanistan, ardından Viyana ve Almanya’ya 
gittim. Sonunda Lübnan’da PKK’ya katıldım, kamplarda 
eðitim gördüm.  
1985’te ìirvan’a baðlı Hürmüz adında bir köye baskın yapıp 
kadın, erkek, çoluk çocuk, tavuk, inek ne varsa öldürülmesine 
karar verilmiíti. Öcalan, köyün aðası Remoye Serik’in 
PKK’lıları jandarmaya ihbar ettiðine inanıyordu. Saldırıdan 
önce nöbetteyken aðayı gördüm, çocukların oynamasını 
seyrettim. Kendi kendime “Bütün bu suçsuz, günahsız 
insanlar bu gece ölmüí olacak” diye düíündüm. Ansızın 
karar verip köye gittim ve Remoye Serik’e durumu anlattım. 
Birazdan askerler geldi. Siirt Alay Komutanlıðı’ndan gelen bir 
yüzbaíıya teslim oldum. Sorguda bildiðim her íeyi anlattım. 
Cem Ersever beni sorgulayan ekibin baíındaydı.  
Müebbet hapse mahkum oldum ama piímanlık yasasından 
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yararlandıðım için 1990’da tahliye edildim. Ersever’in 
isteðiyle Diyarbakır’a gittim. Önce askerliðimi bitirecek sonra 
da sivil eleman olarak çalıíacaktım. Ekipte benim gibi 
itirafçılar vardı. Artık adım da Abdülkadir Aygan deðil Aziz 
Turan’dı. Emniyet Müdürü Gaffar Okkan üzerimize gelmeye 
baílamıítı. Uzun uðraílardan sonra 2000 yılında sivil memur 
olarak atamam yapıldı. Ama rahat bırakmadılar. Artık her íey 
deðiímeye baílamıítı. ñki sene daha görevde kaldıktan sonra 
istifa ettim. Ailemi alıp Gaziantep’e gittim. Boyacılık, 
iníaatlarda sıvacılık yapıyordum. Bir buçuk sene önce ñsveç’e 
gelip yerleítim ve iíte íimdi karíınızdayım. 
Yazı dizisinden sonra Orhan Miroðlu, 25 Ocak günü 
Abdülkadir Aygan, Mahmut Yıldırım, Ali Ozansoy, Hamit 
Yıldırım ve Cemil Iíık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet 
Savcılıðı’na suç duyurusunda bulundu. 
Aygan’ın anlatımlarının yayınlanmasından sonra biraraya 
gelen 327 aydının imzasıyla yayınlanan deklerasyonda, 
Adalet ve ñçiíleri bakanlıkları göreve çaðrıldı. 
Yaíar Kemal, Orhan Pamuk, Ercan Karakaí, Gençay Gürsoy, 
Süleyman Çelebi, Oral Çalıílar, ñsmail Beíikçi, Gülten Kaya, 
Ahmet Türk, Hamit Geylani, Hasip Kaplan, Ferhat Tunç, 
Nadire Mater, Orhan Doðan, Pınar Selek, Ragıp Zarakolu, 
ìanar Yurdatapan, ìerafettin Elçi, Tanıl Bora ve Ufuk Uras’ın 
da aralarında bulunduðu 327 kiíinin imzaladıðı deklarasyonu 
9 ìubat günü ñstanbul’da düzenlenen basın toplantısında 
Orhan Miroðlu açıkladı. 
“Türkiye’nin geçmiíiyle yüzleímesi gerektiði” belirtilen 
deklarasyonda, “Karanlık dönemin ihlallerini ve faili meçhul 
cinayetlerini aydınlatmaya ve bu dönemle ilgili gerçekleri 
öðrenme hakkımızı kullanmaya dair yeni bir sürecin 
baílaması gerektiðine inanıyoruz” denildi. 
JñTEM elemanı Abdulkadir Aygan’ın açıklamalarının 
suskunlukla karíılandıðı hatırlatılan deklarasyonda özetle, 
“Biz, bu suskunluðun sona ermesini talep ediyoruz. Bu kiíi 
(Aygan), 40’a yakın insanın katledilmesini ve Musa Anter 
suikastının nasıl planlandıðını anlatmıí, güvenceler 
saðlanması durumunda bildiklerini mahkeme huzurunda 
itiraf edeceðini açıklamıítır (…) Anter cinayetinin faili olduðu 
öne sürülen Hamit Yıldırım’ın halen ìırnak’ta köy koruculuðu 
yaptıðı, Ali Ozansoy’un ise Ankara Emniyet Müdürlüðü’nde 
görev yaptıðı iddiası vardır. Aðır suçların sorumluları 
hakkında ñçiíleri Bakanlıðı ve Adalet Bakanlıðı ile diðer 
yetkililerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerini talep 
ediyoruz” denildi. 
Mehmet Emin Ayhan: Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 11 
Haziran 1992 tarihinde öldürülen Dr. Mehmet Emin Ayhan’ın 
eíi Cennet Ayhan’ın e-posta yoluyla ulaítıðı Abdülkadir 
Aygan, íu bilgileri verdi:  
“Ben sadece o sırada kimlerin bu iíin peíinden 
koíturduðunu, tanık olduðum faaliyeti açıklayacaðım. 1992 

de Cem Ersever Ankara’da görevli idi. Onun doktor Mehmet 
Emin Ayhan olayı ile ilgisi yoktur. Olayın baí sorumluları, 
Diyarbakır ñl Jandarma Alay Komutanı ñsmet Yediyıldız, Silvan 
ñlçe Jandarma Komutanı Bülent (Eroðlu) 13 Yüzbaíı (Lakabı 
vardı íimdi hatırlamıyorum. Silvanlılar bilirler), MHP’li 
Mehmet Zahir Karadeniz, MñT elemanı iken Silvan da bir 
kahvehanede uzun namlulu silahla öldürülen Abdulkadir 
Topçu’nun oðlu Muhsin adli kiíilerdir. Eylemi yapan, Adil 
Timurtaí ve baíka bir itirafçıdır. Eylemi gerçekleítirmek için 
bunlar; Yedi Bela ñsmet’ten (ñsmet Yediyıldız) ve Bülent 
Yüzbaíı’dan para almıílardı. Adil benim komíumdu. Aðzı 
gevíekti. Olayı O ve Zahir Karadeniz anlattılar. Benim 
çalıítıðım yer ile bunların sıkı iliíkisi vardı. JñTEM dıíında 

                                                 
13 Yüzbaíı Bülent Eroðlu’nun adı, 1992 yılı Mart ayında 
Diyarbakır ñl Genel Meclisi’nin SHP’li üyesi Mehmet Menge’nin 
öldürülmesi giriíimine de karıímıítı. Gazetelere yansıyan 
haberlere göre, Yüzbaíı Bülent Eroðlu, eylem için Menge’nin yakın 
akrabası Rıfat Akis’e para, el bombası ve silah verdi, ancak Rıfat 
Akis durumu Mehmet Menge’ye anlattı. Bunun üzerine Menge ve 
Akis, dönemin SHP Genel Baíkanı Erdal ñnönü’nün yanına gittiler. 
Daha sonra dönemin ñçiíleri Bakanı ñsmet Sezgin’in talimatıyla 
Rıfat Akis, Yüzbaíı Bülent Eroðlu ile dinlenen bir telefonda 
görüítürüldü. Akis ile Eroðlu arasında geçen konuímayı Menge 
gazetecilere íöyle anlatmıítı: 
“Çocuk (Rıfat Akis) Silvan’daki Jandarma Komutanı Yüzbaíı 
Bülent Eroðlu’nu aradı. Çocuk kod ismini verdi: Rambo Stes. 
ñsmini verince yüzbaíının orada olmadıðını, 10 dakika sonra 
aramasını istediler. 10 dakika sonra Rıfat aradı. Batman’da bir 
telefon numarası vererek, ‘Yüzbaíı senin telefonunu bekliyor, ara’ 
dediler. Çocuk Batman’ı aradı. ‘Abi’ diye hitap ediyordu Rıfat’a. 
Çocuk, ‘Ben Diyarbakır’dayım. Mehmet Menge Ankara’dan gelmií, 
restoranda yemek yiyor, ben de kapıda bekliyorum, çıkar çıkmaz 
onu imha edeceðim’ dedi. Yüzbaíı da ona, ‘haydi aslanım, haydi 
yavrum, bu olayı zaten çok geciktirdin, fazla da deíifre etmeden, 
kafasına bir iki tane sık, eðer o fırsatı da bulamazsan arabanın 
içine el bombasını at, kaç git’ dedi. Tabi konuímalar kaydediliyor. 
O anda da ifadeyi alan istihbaratçı kaðıda sorular yazıp sormasını 
istiyor. Olayı detaylı bir íekilde ortaya çıkarmaya çalıíıyor. Çocuk, 
‘Peki ben bu adamı vurduktan sonra silahları ne yapayım’ dedi, 
Yüzbaíı, ‘Silahları köye git bir yere göm, biz daha sonra gelip köye 
baskın yapacaðız. Herkesi dayaktan geçireceðiz. Sana da bir iki 
tokat vuracaðız. Sen silahların yerini söyleyeceksin, biz böylece 
senden o silahları alacaðız. Mehmet Menge’nin ölümü için de ‘o 
PKK’ye ters düítü, PKK’de Menge’yi infaz etti’ diye bir açıklama 
yapacaðız.”  
Binbaíı rütbesine yükseltildikten sonra 1992 yılında ñzmir’e 
atanan Binbaíı Bülent Eroðlu’nun 6 yıl ñl Jandarma Alay 
Komutanlıðı’nda “ñstihbarat ìube Müdürü” olarak çalıítıðı, 1998 
yılında kendi isteðiyle emekliye ayrıldıðı öðrenildi. ñzmir’in Hatay 
semtine yerleíen ve bazı güvenlik firmalarına “danıímanlık” 
yapan Eroðlu’nun 3 Aralık 2005 tarihinde evinden ayrıldıktan 
sonra haber alınamadıðı bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüðü’nün 
kayıp kiíilere iliíkin web sitesinde “Bülent Eroðlu” adında bir 
kiíinin kaydı bulunuyor. 
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gerçekleítirilen bu olaydan bu íekilde haberdar olmuítum.” 
ñlyas Eren: Abdülkadir Aygan, 11 Mart 1997 tarihinde 
Diyarbakır’da kaybolan ñlyas Eren’in avukatı Semir Güzel’e 
gönderdiði e-postada da íunları söyledi:  
“Ok yaydan çıktı. ìimdi ne desek nafile. Kayıplarımız çok 
oldu. O lanetli yıllarda Saraykapı denilen eski alay binasında 
çalıíıyorduk. Aynı binada Diyarbakır Jandarma ñstihbarat Timi 
de kalıyordu. JñTEM Grup Komutanlıðı adam kaçırma, öldürme 
gibi faaliyetleri durdurmuítu. Aynı yıl Binbaíı Ali Yıldız Grup 
Komutanlıðı’na tayin edilmiíti. O da sadece istihbarat iíiyle 
uðraímamızı emretti. Fakat nedenini bilmiyorum, TñM 
komutanı Yüzbaíı Zahit Engin emrindeki rütbelilerle birlikte 
dur durak bilmiyordu. Her gün tanımadıðımız insanlar, gözleri 
ve elleri baðlanarak beyaz Toros arabalarla Saraykapı’ya 
getirilip hücrelere atılıyordu. Bu insanların çıðlıkları en hain 
Kürt’ü bile çileden çıkarmaya yeterdi. O tarihlerde azılı faíist 
Zahit Engin’in timi durmadan Kulp bölgesine gidiyor ve 
insanları avlar gibi tutup getiriyorlardı. Diyarbakır merkezinde 
de gündüz gözüyle yurtsever insanları ‘PKK’lı terörist’ 
suçlamasıyla ölüm hücrelerinde boðuyorlardı. Bu ölüm 
mangasının baíında Yüzbaíı Astsubay Nuri Ateí (Oðuz), 

Uzman çavuí Yüksel Uður (Zaza Sexo), Uzman Çavuí 
Abdulkadir Öztürk, Uzman Çavuí Cemal Kılıç (Hakan), 
Astsubay Levent ve Uzman Çavuí Ali adlı íahıslar vardı.” 
Edip Aksoy, Orhan Cingöz: Abdülkadir Aygan’ın, 7 Haziran 
1995 tarihinde gözaltına alınan Edip Aksoy ve Orhan 
Cingöz’ün öldürülmesine iliíkin anlatımları (30 Haziran 2005 
tarihli Özgür Gündem gazetesi) doðrultusunda ìırnak’ın Silopi 
ilçesinde açılan iki mezardan çıkarılan cesetlerin DNA 
incelenmesi Temmuz ayında tamamlandı. Adli Tıp 
Kurumu’nda yapılan test sonucunda kemiklerin Aksoy ve 
Cingöz’e ait olmadıðı belirlendi. O dönemde gömülen kiíilere 
iliíkin kayıtların düzenli tutulmadıðını anlatan ñHD Diyarbakır 
ìube Baíkanı Selahattin Demirtaí, Silopi Kimsesizler 
Mezarlıðı’nda çok sayıda faili meçhul cinayet kurbanının 
bulunduðuna inandıklarını söyledi. Demirtaí, “O dönemde 
savcı kayıt tutmamıí.  
Mezarların kime ve hangi tarihe ait olduðu belli deðil. Bu 
yıllarca da sürse bu mezarların tamamının açılması 
gerekiyorsa, yine açarız” dedi. Edip Aksoy’un eíi Rukiye 
Aksoy ise eíine ait olduðu iddia edilen mezarda dört ayrı 
kiíinin kemiklerinin çıktıðını ifade etti. 

Çölaían’ın kahramanı - Yıldırım Türker (Radikal/12 Haziran 2006) 
Emin Çölaían’ın dün (11 Haziran 2006) yayımlanan yazısını kaçırmıísanız, özetlemek zorundayım. Büyük gazetenin íanlı muharriri, 
‘Kahraman’ baílıklı yazısında, geçen yıl yayımlanan anı kitabında yazmıí olduðu bir karakteri saygıyla anıyor. Yazının sonunda bu 
Kahraman’ın íehit olduðunu, bu yazının kapısından girmií olan biz okurların da onun anısına saygı duruíuna çaðrıldıðını fark ediyoruz. 
Kitabında, henüz íehit olmadıðı için adını verememií olduðunu; ama artık bu kahramanın tarihimizin altın varaklı sayfalarına geçme 
zamanının geldiðini belirtiyor. Adı, Sabah Ketene 14 imií. Türkmen kökenliymií. Çölaían, kitabından söz konusu bölümü aktarıyor. Bir gün 
bir devlet büyüðü Çölaían’a, “Tanıdıðım gerçek bir kahraman var. Sizin yazılarınıza hayranmıí. Mutlaka tanıímak istiyor” diyor ve tanıíma o 
devlet büyüðünün de katılımıyla gerçekleíiyor. Ketene, ‘süklüm püklüm’ görünüílü, hiç de kahramana benzemeyen bir adam. Ama ‘uzun 
uzun’ sohbette ‘hiç çekinmeden’ anlattıkça devleíiyor. Çölaían, “Onları olduðu gibi yazabilmek isterdim” dedikten sonra yazabildiklerine 
geçiyor. Yazamadıklarını artık siz bir düíünün. Çünkü ilk kahramanlık öyküsü íöyle: 
Ketene’ye, ‘aslan gibi çocuklar’ diye sözünü ettiði ekibiyle birlikte ‘bir ülkede’ hedef veriliyor. “Kaldıðı apartmanda asansörün önünde 
sıkıítırdık, en az on kuríun yedi. ‘Ölmüítür’ diye bırakıp gittik. Fakat adam yedi canlıymıí. Altı ay hastanede yoðun bakımda kaldı ve 
sonunda düzelip çıktı. Onu bitiremedik. Fakat bundan sonra iíe yaramaz.” 15 
Bu soðukkanlı suikast öyküsü, evet anladınız, Çölaían tarafından bize kahramanlık olarak menkıbe makamında sunuluyor. 
Yine bir gün Erbil’de PKK’nın bir binasını bombalama görevi nasıl gerçekleítirilmií dersiniz? “Abi bu sefer canımız çıktı… Tam üç ay sabah 
4’te kalktım, fırından simit aldım ve binanın çevresinde sattım. Böylece geleni gideni öðrendik. ñí geldi bombaları yerleítirmeye. Bir gece 
sabaha karíı dükkanların kilitlerini usulca söküp içeri girdik ve patlayıcıları yerleítirdik. Bina yok oldu. ñçerideki yirmi sekiz (PKK’lı) kiíi de 
aynı akıbete uðradı. Ama bu sefer çok yoruldum. Zor bir iíti. Ankara’ya yolum düíünce size uðramak istedim”. 
Bir gazeteciyle bir suikastçı arasında, basit insanlık hallerinden dem vururmuíçasına asude geçen bu sohbet, kanınızı dondurmuyor mu? 
Tatlı tatlı anlatan kahraman, kısa süre önce 28 kiíiyi birden havaya uçurmuí, hayran olduðu yazara bir yorgunluk kahvesine uðramıí. 
Arkasında daha kim bilir kaç leíin olduðunu bilemiyoruz, ama Çölaían anlatmaya gururla devam ediyor. 
Uluslararası kahramanlık 
Bu kez konu, PKK terörünü desteklediði ‘belli olan’ ülkenin cezalandırılması. Ketene anlatıyor: “Malzemeleri ayrıca gönderip o ülkeye geçtik. 
Onların turistik yörelerinde birkaç bomba patlattık, oraları da derhal boíaldı. Onların baíkentinde, metronun önünde bir patlama oldu ve halk 
paniðe kapıldı. Sonra dikkat ettiyseniz, o ülkede de çok büyük orman yangınları çıktı. Güzelim ormanlarına yazık oldu. Ama bizi sabote eden 
yakınımızdaki ülke pabucun pahalı olduðunu ve ne ekerse onu biçeceðini görmüí oldu. Bir daha bu gibi iíleri açıktan yapamadılar.” 

                                                 
14 Sabah Ketene’nin uzun yıllar Kuzey Irak’ta MñT adına çalıítıðı ve emekli olduðu, 2003 yılında ABD’nin Irak’ı iígalinin ardından Kuzey 
Irak’a tekrar görevli olarak gittiði öðrenildi. Sabah Ketene 22 Nisan günü evinin önünde uðradıðı silahlı saldırıda öldürüldü. 
15 1994 yılında Danimarka’da silahlı saldırıya uðrayan eski Fey-KURD Baíkanı ñmdat Yılmaz… 
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Demek onlar da Ketene ve arkadaíları gibi gizli yöntemlerle sürdürmek zorunda kaldılar mücadelelerini. 
Merhum kahraman ñstanbul’da açtıkları göstermelik turizm bürosu vergicilerin denetimine uðrayınca devreye giren Maliye Bakanı’nın 
vergicileri nasıl durdurduðunu da anlatıyor. Yanılmıyorsak, kahramanının devlet gözünde de ne kadar saygın ve korunaklı biri olduðunu 
belirten kısmı, hikayenin meíruluðunu vurgulama açısından gerekli görülmüí. Sonra da Çölaían devreye giriyor: Yukarıda anlattıðım kiíiyi 
görseniz, asla dikkatinizi çekmez. Aklınıza onun bir kahraman olduðunu kesinlikle getirmezsiniz. Türkiye’de birileri her dümeni çevirirken, 
birileri de kelle koltukta en büyük iíleri baíarıyor. Keíke mümkün olsa da, kamuoyu onları tanıyabilse. Ama onlar hep gizli. Hep perdenin 
arkasında. En kutsal görevleri canları pahasına yerine getiren, kendilerini vatana adamıí insanlar. Namussuzları, üçkaðıtçıları, vurguncuları 
çoðu zaman biliyoruz da, vatana millete hizmet eden o kesimi tanımıyoruz bile.” 
Türkiye’nin yitirdiði kahraman evladın üstlendiði kutsal görevlerin suikast, sabotaj, kundaklama olduðu anlaíılıyor. Hatırlayalım, bunlar 
Çölaían’ın ‘yazabildikleri’. Sabah Ketene’nin íehit düímesi karíısında fevkalade hamasi dille bir yazı döíenirken Çölaían, kendini mutlaka 
bir kuvvacı gibi hissediyor. Onun dünyasında vatana tehdit oluíturduðuna karar verildiðinde, yok edilemeyecek can, vatanın hayrına 
görüldüðü takdirde sergilenmeyecek alçaklık yok. Pusu-kundaklama-orman yakma-halkı sindirme gibi eylemler vatanseverler arasında bir 
yorgunluk kahvesi eíliðinde neredeyse esprili bir dille konuíulacak meslek cilveleri. 
Bu korkunç vatanseverlik tanımının böylesine fütursuzca sergilenmesinin ardında nasıl bir güç var diye düíünmez misiniz? Hukuk devleti 
diye mangalda kül bırakmayarak sahip çıktıklarının neye benzediðini görmüyor musunuz? 
Çölaían, baðlantılarına, meraklarına, operasyon dinleme hobisine bakılacak olursa, tarihe faili meçhul olarak geçmií cinayetlerin bir 
kısmının faillerini biliyor, büyük ihtimalle. 
Belki de gönlünce yazamadıkları arasında ne büyük kıvraklık ve sinsilikle katledilmií tehlikeli unsurlar var. Belki henüz yaíayanların adlarını 
faí etmekten kaçınıyor. Övdüðü eylemlerin büyük suç olduðunu bilmediðini düíünmemiz mümkün deðil. Ama yine büyük ihtimalle baíına bir 
bela açılmayacaðını iyi biliyor. 
Biz de o ‘hep perdenin arkasında’ duran katilleri epeyi uzun zamandır birer birer tanıyoruz. O ‘iyi çocuklar’ın marifetleriyle cehenneme 
çevrilmií ülkemizde hepimiz ‘kelle koltukta yaíıyoruz. Çölaían’ı íaíırtan, bizi pek íaíırtmıyor. Haluk Kırcı da, Mehmet Ali Aðca da, Oral Çelik 
de öyle pek kahraman kesimli vatanseverler deðildi. Ama onların eylemleriyle tanıítıkça ne kadar gözü kara, ne kadar kanlı olabildiklerini 
gördük. 
ìehit anaları 
ñíte vatan adına böyle yazıların kaleme alınabildiði, yüzbinlerce okur bulduðu memleketimizde Kemal Kerinçsiz’in önlenemez yükseliíi son 
derece kolay anlaíılır. 
Kemal Kerinçsiz ve saz arkadaílarının geceleri el ovuíturup rakı tokuíturup haftanın avını nasıl kovaladıklarını hayal edebilmek mümkün. 
Yüce Türk Adaleti’nin bu vatansever karíısında fazlasıyla çaresiz kaldıðı dikkatinizi çekmiyor mu? Savcılar, Kerinçsiz’in açtıðı davaların 
konusu olan metinlere bir göz atmıyor mu? Kerinçsiz’e, ‘Git bizi oyalama, burada ciddi iílerle uðraíıyoruz’ diyebilen savcımız yok mu? Yoksa 
Kerinçsiz’in kendini bekçisi ilan etmií olduðu ilkeler konusunda hukuk alemimizin kafası karıíık mı? Bu davaların reddi, cesaret mi istiyor 
yoksa? 
Kendilerine kalkan ettikleri íehit ailelerine bakınca göze alamayacakları hiçbir íeyin olmadıðı anlaíılıyor. Bu yolda her íey mubah. O acılı 
insanlara hediye ettikleri dile bir bakın. 
Herkesin çocuðu gitsin, gerekirse herkesin çocuðu ölsün mücadelesinde tuhaf bir íey yok mu? O mahkeme kapısından bu gösteriye 
sürüklenen íehit analarının, acılarını biraz olsun yatıítırsın diye nefretten baíka sarılacakları bir dil, bir duygu yok mu? Ölmüí evlatlarının 
anısını yaíatmak için ölüme tapan korkunç bir kültün çıðırtkanları gibi mahkeme kapılarında kin kusmak kim bilir ne kötü geliyordur 
ruhlarına. Kim bilir nasıl yaralıyordur rüyalarını, savaíta öldürülmüí oðullarının hesabını gün boyu savaí tamtamları çalarak sormak? 
Yaslarından ebedi bir seferberlik çıkarmıí olmak? Bütün gençlerin ve çocukların ve yetiíkinlerin kanlarının son damlasını görmeden 
yatıímayacak bir dünya kini. Hayata küfür. 10 çocuðum olsa 10’unu da bu vatana feda ederdim derken analık tanımının en arkaik yorumu, 
ürettikleri. Oðlun, savaíacak bilek olarak tanımı. Öldürecek. Ölecek. Ana rahminin bir silah fabrikası olarak tartıldıðı bir dünya tasviri. ìimdi, 
Perihan’a ‘PKK’nın cariyesi’ diye haykırırken zehre kesmií acılarıyla vicdanın, merhametin, aklın çok ötesinden ses veriyorlar. Bütün 
palamarları çözülmüí, sürükleniyorlar. Oysa her fırsatta onların kollarına girip acılarını kalkan edinenler o kadar masum deðil elbet. 16 

 

                                                 
16 Aralarında ñHD ñstanbul ìubesi, DTP, EMEP, ÖDP, SDP’nin de bulunduðu siyasi parti ve kitle örgütü temsilcileri, 20 Haziran günü Emin 
Çölaían hakkında “suçu ve suçluyu övdüðü” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundular.  

Faili Meçhul Siyasi Cinayet Davaları 
Aralarında Abdülkadir Aygan ile subay ve itirafçıların da 
bulunduðu, biri sekiz, diðeri 12 sanıklı iki ayrı davaya, aðrı 

ceza mahkemelerinin görevsizlik kararının ardından 2006 
yılında askeri mahkemede görüldü. PKK itirafçısı, JñTEM 
elemanı Abdülkadir Aygan, emekli Binbaíı Abdülkerim Kırca, 
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Astsubay Uður Yüksel, “Yeíil” kod adlı Mahmut Yıldırım, 
Muhsin Gül, Fethi Çetin, Diyarbakır Emniyet Müdürlüðü 
Güvenlik ìube Müdürlüðü’nde görevli Kemal Emlük ve 
Diyarbakır Askerlik ìubesi’nde memur olan eíi Saniye Emlük 
hakkında “Cürüm iílemek için teíekkül oluíturmak ve 
taammüden adam öldürmek” iddialarıyla açılan ilk dava, 27 
Ocak günü Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlıðı Askeri 
Mahkemesi’nde baíladı. Duruímada, Abdülkadir Aygan 
hakkında gıyabi tutuklama kararı verildi. Ayrıca Mahkeme, 
Aygan’ın “Aziz Turan” kimliðiyle Ordu Yardımlaíma 
Kurumu’na (OYAK) üye yapılıp yapılmadıðının sorulmasına da 
karar verdi.  
2005 yılı Mart ayında bir grup avukatın suç duyurusu üzerine 
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılıðı, sanıklar hakkında, 1992-
1994 arasında sekiz kiíinin öldürülmesi nedeniyle dava 
açmıítı. JñTEM’i “çete” olarak nitelendiren iddianamede, 
sanıklar íu kiíileri öldürmekle suçlanıyor:  
HEP üyesi Harbi Arman (Ocak 1992), Zana Zuðurlu (Ekim 
1993), Lokman Zuðurlu (Ekim 1993), Sosyal Demokrat Halkçı 
Parti (SHP) Diyarbakır Gençlik Komisyonu Baíkanı Servet 
Aslan (Eylül 1994), komisyon üyesi ìahabettin Latifeci (Eylül 
1994), Ahmet Ceylan (Ekim 1994), Sıddık Etyemez (Ekim 
1994), Abdülkadir Çelikbilek (Aralık 1994).  
Dava daha sonra görevsizlik kararıyla askeri mahkemeye 
gönderilmiíti. 
Bu arada Temmuz ayında müdahil avukatları, davada “adil 
ve etkin soruíturma yürütülmediði” gerekçesiyle AñHM’e 
baívurdu. 
Aralarında asker ve itirafçıların da bulunduðu 12 kiíi 
hakkında faili meçhul cinayetler ve çeíitli olaylar nedeniyle 
açılan diðer davaya 14 ìubat günü Diyarbakır 3. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi. “Sanıklardan bir kısmının 
askeri personel olması nedeniyle” görevsizlik kararı veren 
mahkeme, dosyayı 7. Kolordu Komutanlıðı Askeri 
Mahkemesi’ne gönderdi. 
Davada, itirafçılar Adil Timurtaí, Abdülkadir Aygan, Ali 
Ozansoy, Hüseyin Tilki, Hayrettin Toka, Fethi Çetin, 
Recep Tiril, Suriye uyruklu Hacı Hasan, istihbarat 
elemanları Mehmet Zahir Karadeniz, Lokman Gündüz, 
korucu Faysal ìanlı ve JñTEM kurucularından Albay Arif 
Doðan’ın “suç iílemek için teíekkül oluíturmak (eski TCY 
313)” ve “birden fazla kiíiyi öldürmek (eski TCY 450)” 
iddialarıyla ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmesi 
isteniyor. Davada, tutuklu sanık bulunmuyor.  
ñddianamede yeralan bazı olaylar özetle íöyle:  
1989 yılında Silopi’de muhbirlik yapan Hacı Ahmet Zeyrek’in 
Lokman Gündüz tarafından öldürülmesi, JñTEM elemanı 
Mehmet Bayar’ın 25 Haziran 1990 tarihinde Hacı Hasan 
tarafından bomba ile öldürülmesi, 16 Eylül 1989 tarihinde 
ìırnak’ın ñdil ilçesinde gözaltına alınan Tahsin Sevim, Hasan 

Utanç ve Hasan Caner’in sanıklardan Hacı Hasan, Ahmet 
Cem Ersever ve Faysal ìanlı tarafından öldürülmesi. 
28 Aralık günü Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlıðı Askeri 
Mahkemesi’nde yapılan duruímada, sanıkların JñTEM’deki 
görevlerine iliíkin Jandarma Genel Komutanlıðı’ndan 
mahkemeye “gizli” ibareli bir yazı gönderildiði ortaya çıktı. 
Avukat Tahir Elçi, belgenin içeriðinin açıklanmaması 
nedeniyle söz alarak, adil yargılama için bilgilerin kendilerine 
verilmesi gerektiðini savundu. Askeri Savcı ise belgenin 
gizlilik kaydı ile gönderildiðini ve mahkeme heyetinin de bilgiyi 
aldıktan sonra gizlilik kaydı ile muhafaza etmesi gerektiðini 
söyledi. Mahkeme, sanık Fethi Çetin’in Emekli Sandıðı’ndan, 
Recep Tiril’in SSK’den maaí alıp almadıklarının saptanması 
için yazı yazılmasına, yurtdıíında bulunan Abdulkadir 
Aygan’ın da gıyaben tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme 
heyeti, “gizli” ibareli belgenin de niteliðinin “devlet sırrı veya 
askeri hizmete iliíkin” olup olmadıðının Jandarma Genel 
Komutanlıðı’ndan sorulmasına karar verdi.  
Daha sonra Jandarma Genel Komutanlıðı’ndan gönderilen söz 
konusu belgenin, “Abdülkadir Aygan’ın ‘íehit’ sayılarak nüfus 
kaydının ñçiíleri Bakanlıðı tarafından kapatılmasına” iliíkin 
olduðu ortaya çıktı. 
Bu arada Nisan ayında Diyarbakır Cumhuriyet Savcılıðı, Van 
Cumhuriyet Savcılıðı’nın suç duyurusu üzerine 17 kiíi 
hakkında “faili meçhul cinayetler” nedeniyle soruíturma açtı. 
Soruíturma dosyası, daha sonra görevsizlik kararıyla 
Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlıðı Askeri Savcılıðı’na 
gönderildi. Ancak, Askeri Savcılık, “soruíturma izni 
alınamadıðı” gerekçesiyle dosyayı Diyarbakır Cumhuriyet 
Savcılıðı’na geri gönderdi.  
Soruíturmanın, 1991-1996 yıllarında, HEP Diyarbakır ñl 
Baíkanı Vedat Aydın ve Musa Anter’in de aralarında 
bulunduðu 26 kiíinin öldürülmesi nedeniyle yürütüldüðü 
öðrenildi. 
Hakkında soruíturma açılan zanlıların adları íöyle: ñtirafçılar 
Abdulkadir Aygan, Fethi Çetin, Kemal Emlük, Selahattin 
Görgülü, Ali Ozansoy, Hüseyin Tilki, Hanım Beyaz, 
Mustafa Deniz, Cemil Iíık, binbaíılar Aytekin Özen, 
Abdulkerim Kırca, Yüzbaíı Tuna Yanardað, uzman çavuílar 
Uður Yüksel, Abdulkadir Uður, Astsubay Nuri Ateí ve 
istihbarat elemanı Mahmut Yıldırım. 
Bu arada Fırat Haber Ajansı (ANF) tarafından 3 Kasım günü 
geçilen bir haberde, Mahmut Yıldırım hakkında, aralarında 
eski Baíbakan Mesut Yılmaz ve gazeteci Emin Çölaían’ın da 
bulunduðu bazı kiíilere “suikast düzenlemeye teíebbüs 
ettiði” iddiasıyla açılan bir davanın Ankara 7. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde sürdüðü belirtildi. Haberde, mahkemenin 
Mahmut Yıldırım’ı dört yıldır aradıðı, ancak Emniyet Genel 
Müdürlüðü’nün yazılara yanıt vermediði kaydedildi. 
Susurluk Olayı 
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Balıkesir’in Susurluk ilçesinde 3 Kasım 1996 tarihinde 
meydana gelen trafik kazasından sonra (kazada, Emniyet 
Müdürü Hüseyin Kocadað, aranan aíırı saðcı Abdullah Çatlı 
ve Gonca Us adlı kadın ölmüítü) özel tim görevlileri, 
uyuíturucu kaçakçıları ve askerler hakkında açılan davanın, 
yeni TCY doðrultusunda yeniden görüíülmesine yıl içinde 
devam edildi.  
ñstanbul 14. Aðır Ceza Mahkemesi’nde 21 Aðustos günü 
yapılan duruímada esas hakkındaki görüíünü açıklayan 
Cumhuriyet Savcısı, kesinleíen kararda sanıklara yasanın 
öngördüðü üst sınırdan ceza verildiðini hatırlattı ve yeni 
TCY’nin sanıklar yararına hüküm içermediðini söyledi. 
Dava, 6 Kasım günü sonuçlandı. ñstanbul 14. Aðır Ceza 
Mahkemesi, ilk yargılamada altı yıl hapis cezasına mahkum 
edilen Korkut Eken’in cezasını dört yıl iki aya indirdi. ñbrahim 
ìahin’in cezasında “14 Temmuz 2003 tarihinde 
Cumhurbaíkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından saðlık 
gerekçesi ile cezası kaldırdıðı için düzenlemeye gidilmedi”. 
Dörder yıl hapis cezasına mahkum edilen diðer sanıklar 
uyuíturucu kaçakçısı Yaíar Öz, “Bahçelievler katliamı sanıðı” 
Haluk Kırcı, özel tim görevlisi eski polis memurları Enver Ulu, 
Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Mustafa Altunok, Ercan Ersoy, 
Ziya Bandırmalıoðlu, Sedat Bucak’ın íoförü Abdülgani 
Kızılkaya, “kumarhaneler kralı” Ömer Lütfü Topal’ın ortakları 
Ali Fevzi Bir ve Sami Hoítan’ın cezası ise üç yıl bir ay 15’er 
güne indirildi. Cezalarını tamamladıkları için kararın sanıklar 
üzerinde bir etkisi olmayacak. Sanıklardan Oðuz Yorulmaz, 
2005 yılında Bursa’da öldürülmüítü. 
Sedat Edip Bucak: Hakkındaki beraat kararı Yargıtay 
tarafından bozulan DYP eski Milletvekili Sedat Edip Bucak’ın 
yeniden yargılandıðı dava, yıl içinde sonuçlandı.  
1 ìubat günü ñstanbul 2. Aðır Ceza Mahkemesi’nde yapılan 
duruímada, Bucak’ın avukatları ìevket Küçük ve Süleyman 
Bacanlı, eski Cumhurbaíkanı Süleyman Demirel, eski 
Baíbakan Tansu Çiller, eski ñçiíleri Bakanı Mehmet Aðar, 
eski Genelkurmay Baíkanı Doðan Güreí, Bucak’ın Susurluk 
kazasından sekiz yıl sonra mahkemeye delil olarak verdiði 
fotoðraflarda Abdullah Çatlı’yla birlikte görülen eski ìanlıurfa 
ñl Jandarma Komutanı Albay Seral Saral, eski Diyarbakır ñl 
Alay Komutanı Eíref Hatipoðlu, eski Jandarma Asayií Bölge 
Komutanı Korgeneral Hasan Kundakçı ve Bucak’ın akrabası 
Fatih Bucak’ın tanık olarak dinlenmesini istediler. Avukatlar 
ayrıca, Gaziantepli iíadamı Mehmet Ali Yaprak’ın 
kaçırılmasına ve “kumarhaneler kralı” olarak bilinen Ömer 
Lütfü Topal’ın öldürülmesine iliíkin dosyaların da 
incelenmesini istediler. 
27 Haziran günü yapılan duruímada, Bucak’ın avukatlarının 
istediði kiíilerin tanık olarak dinlenmesi kabul edildi. Tanık 
olarak adı belirlenenlerden Diyarbakır ñl Jandarma Alay 
Komutanı (1992-1995) emekli Albay Eíref Hatipoðlu, 5 Ekim 
günü yapılan duruímada dinlendi. Hatipoðlu, Susurluk’ta 

meydana gelen trafik kazasında ölen radikal sað eylemci 
Abdullah Çatlı’yı, Korkut Eken’in kendisine “devlet için çok 
önemli istihbarat kaynaðı” olarak tanıttıðını söyledi. 
20 Ekim günü yapılan duruímada ise eski Cumhurbaíkanı 
Süleyman Demirel, DYP Genel Baíkanı Mehmet Aðar, eski 
Baíbakan Tansu Çiller, Genelkurmay eski Baíkanı Doðan 
Güreí ve Asayií Kolordu eski Komutanı Hasan Kundakçı’nın, 
ifade vermek için Ankara 9. Aðır Ceza Mahkemesi’ne 
gitmediklerine iliíkin yazı okundu. 
6 Kasım günü de emekli korgeneral Hasan Kundakçı ve 
emekli Albay Seral Saral dinlendi. Tanıklar, “PKK ile 
mücadelede Bucak aíiretinin güvenlik güçleri ile özellikle 
istihbarat konusunda yardımlaítıðını” söylediler. Mahkeme 
baíkanı, eski Cumhurbaíkanı Süleyman Demirel, eski 
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aðar, eski Genelkurmay 
Baíkanı Doðan Güreí ve eski Baíbakan Tansu Çiller’in tanık 
olarak dinlenmesinden vazgeçildiðini açıkladı. Duruímada, 
esas hakkındaki görüíünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 
tanıkların ifadeleri de dikkate alınarak CMY uyarınca beraat 
kararı verilmesini istedi. 
Dava, 13 Kasım günü sonuçlandı. ñstanbul 2. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde yapılan duruímada söz alan Avukat 
Süleyman Çınar Bacanlı, Bucak aíiretinin uzun yıllardır 
devletin yanında yer aldıðını söyledi. Bucak’a PKK ile 
mücadele konusunda Mehmet Aðar’dan teklif geldiðini ve 
eski Emniyet Müdürü Hüseyin Kocadað’ın da Bucak’ı ikna 
etmek için görevlendirildiðini belirten Bacanlı, dönemin 
Cumhurbaíkanı Süleyman Demirel, Genelkurmay Baíkanı 
Orgeneral Doðan Güreí ve Baíbakan Tansu Çiller’in de bu 
konuda en iyi bilgiye sahip kiíiler olduðunu vurguladı. 
Bacanlı, Bucak’ın “devlet güçlerinin zorlamasıyla PKK ile 
mücadele ettiðini” savundu. Avukat ìevket Küçük ise 
“Yargıtay’ın üç sayfalık bozma kararının üç satırlık aðırlıðı 
yoktur. Bilen kiíi zorlama olduðunu anlar. Bucak’ın 
cezalandırılması vatanseverleri, üzer, yaralar ve zaafa 
uðratır” dedi.  
Daha sonra kararını açıklayan Mahkeme, Bucak’ı “suç 
iílemek amacıyla kurulmuí örgüte bilerek yardım ettiði” 
gerekçesiyle bir yıl 15 gün hapis cezasına mahkum etti. Ceza, 
Bucak’ın “sabıkasının olmaması ve bir daha suç 
iílemeyeceði kanaatine varılması” nedeniyle ertelendi. 
Dokunulmazlıðı nedeniyle yargılanmasına diðer Susurluk 
davası sanıklarından daha sonra baílanan Sedat Edip Bucak, 
ilk yargılamada (26 Haziran 2003) “çete” suçlamasından 
beraat etmiíti. “Abdullah Çatlı’yı saklamak” ve “vahim 
nitelikte silah bulundurmak” iddialarıyla açılan dava ise 
ìartla Salıverilme Yasası uyarınca ertelenmiíti. ñstanbul 
Cumhuriyet Savcılıðı’nın temyizi üzerine davayı görüíen 
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 27 ìubat 2004 tarihinde beraat 
kararının esastan bozulmasına karar vermiíti. 
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“Susurluk davası” hükümlüleri ile Bucak’ın “olaðan yaíam 
koíulları içinde bir araya gelmeleri ve tanıímalarının 
olanaksız olduðu” belirtilen Yargıtay kararında, bu kiíiler 
arasındaki iliíkilerin “rastlantısal ve meíru olduðunu kabul 
etmenin mümkün olmadıðına” dikkat çekilmiíti.  
Susurluk davası sanıklarından Ercan Ersoy, Ayhan Çarkın ve 
Oðuz Yorulmaz’ın “kumarhaneler kralı” Ömer Lütfi Topal’ın 
öldürülmesi (28 Temmuz 1996) nedeniyle gözaltına 
alındıkları dönemde, Sedat Edip Bucak’ın “henüz koruma 
görevlerine baílamadıkları halde, bu polisler için dönemin 
ñstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoðlu’nu birçok kez 
aradıðı” anlatılan kararda, Bucak’ın “kırmızı bültenle aranan 
ve gerçekleítirdiði yasadıíı birçok eylem nedeniyle kamuoyu 
tarafından ismi çok iyi bilinen Abdullah Çatlı ile en az iki 
yıldan beri tanıítıðı, gerçek kimliðini bildiði, sürekli olarak ve 
samimi bir íekilde görüítüðü” belirtilmiíti.  
Yargıtay kararında, Bucak’ın eski TCY’nin “silahlı çete” ve 
“çetede yöneticilik” suçlarına iliíkin 313. Maddesinin 2, 3 ve 
4. fıkraları uyarınca mahkumiyetine karar verilmesi 
gerekirken beraat etmesinin hukuka uygun olmadıðı 
vurgulanmıítı.  
Buna karíın ñstanbul 2. Aðır Ceza Mahkemesi, Sedat Edip 
Bucak’ı sadece “silahlı çeteye yardım” iddiasıyla hapis 
cezasına mahkum etti. 
Diðer Geliímeler 

Mayıs ayında ñzmir ve Aydın’ın Kuíadası ilçelerinde “Haluk 
Kırcı’ya baðlı olduðu” ileri sürülen bir çetenin 18 üyesinin 
yakalandıðı haberleri basına yansıdı. Gözaltına alınanlar 
arasında bir komiser ve iki polis memurunun bulunduðu 
öðrenildi. 
Susurluk davası hükümlüsü Yaíar Öz’ün KKTC’nin Girne 
kentinde iílettiði Ruby Casino’da 20 Aralık gecesi çıkan 
silahlı çatıímada Hüseyin Dönmez (37) ve Musa Çakmak 
(39) öldü. Çatıímanın Yaíar Öz ile “Kürt Ahmet” olarak 
bilinen mafya liderinin oðlu ñdris Melih Turgut arasındaki para 
sorunundan kaynaklandıðı öðrenildi.  
Susurluk davası sanıklarından ñbrahim ìahin’in eski 
koruması Musa Çakmak’ın Danıítay üyelerine düzenlenen 
silahlı saldırı nedeniyle aranırken intihara kalkıítıðı ileri 
sürülen eski asker Muzaffer Tekin’i hastaneye götüren kiíi 
olduðu öðrenildi. 
Hüseyin Dönmez için ñstanbul’da düzenlenen cenaze törenine 
Susurluk davası sanıklarından Ayhan Çarkın da katıldı.  
Çakmak’ın aynı zamanda, merkezi ñstanbul’da bulunan 
“Doðu Türkistan Göçmenleri Derneði” Yönetim Kurulu üyesi 
ve 2004 yılında ABD’nin baíkenti Washington’da kurulan 
“sürgündeki Doðu Türkistan hükümetinin” ñstanbul 
milletvekili olduðu da öðrenildi. 

3 - KARA MAYINLARI 
Türkiye-Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi için 2005 
yılında Genelkurmay Baíkanlıðı, Tarım ve Köyiíleri Bakanlıðı, 
Maliye Bakanlıðı ve GAP ñdaresi tarafından oluíturulan 
Koordinasyon Kurulu’nun “mayınların temizlenmesi için 
açılacak ihaleye yabancı firmaların da çaðrılması” kararı yıl 
içinde sık sık tartıíıldı. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, 22 
ìubat günü TBMM Genel Kurulu’nda “Terörle Mücadele 
Kanununda Deðiíiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın 
görüíülmesi sırasında yaptıðı konuímada, íunları söyledi: 
“Kara Kuvvetlerimiz bunu kendisi yapabilir mi diye gayret 
sarfetti. Aíaðı yukarı bir senelik çalıíma sonucunda, bunun 
Kara Kuvvetleri tarafından yapılmasının, icabında yeni 
íehitlere yol açacaðı anlaíıldıðından, vazgeçildi. Sonradan 
Kara Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlıðı’na devretti. Milli 
Savunma Bakanlıðı, biz, bütün alanı ihaleye çıkarttık. Bu 
ihaleye gelen teklifleri, tabiî, ticari sır olduðu için 
açıklayamam; ancak, milyarlarca doların üzerindeydi. Bu 
milyarlarca doların üzerindekini bizim bakanlık bütçesinden 
karíılamamız mümkün deðildi. Kaldı ki, bunu ihale edecek 
teknik bilgimiz de yoktu, böyle bir büyük ihaleyi uygulamayı 
kastediyorum; yoksa, diðer bilgiler evet, elbette bizde. Bu 
bizdeki bilgileri Maliye Bakanlıðı’na devrettik, onlar da 

prensip itibariyle yap-iílet-devretten baíka çıkar yol 
bulamadılar. Çünkü, onların da aldıkları teklifler, gerçekten 
astronomikti; yani, bütçeyle karíılanması mümkün olmayan, 
ayrıca, oranın tarımıyla yıllar boyunca elde edilemeyecek -
devlet tarafından iíletilmesi halini arz ediyorum- mümkün 
olmayan rakamlardı. Bu sebeple, Maliye Bakanlıðı yap-iílet-
devrete dönüítü”  
Vecdi Gönül’ün bu sözleri, CHP Genel Baíkanı Deniz Baykal 
ve CHP sözcüleri tarafından “Türkiye’nin sınır bölgelerinin 
yabancı íirketlerin eline verilmesinin sakınca doðuracaðı” 
gerekçesiyle eleítirildi. CHP Genel Baíkan Yardımcısı Onur 
Öymen, “sıfır karla çalıían” NAMSA (NATO Maintenance And 
Supply Agency) adlı örgütün Maliye Bakanlıðı’na 
baívurduðunu, ancak yanıt alamadıðını savundu. NAMSA’nın 
yanı sıra Kilis Valiliði’nin de 29 milyon dolara bu iíi yapmaya 
talip olduðunu belirten Öymen, Valiliðe yanıt verilmediðini 
kaydetti. Öymen, “Hangi ülke, sınırlarındaki toprakların 
iíletmesini yabancılara devretmiítir? Bu bölgenin 50 
kilometre güneyinde Suriye petrol çıkarıyor. Büyük bir 
olasılıkla Kilis’te de petrol bulunuyor” dedi. 
Bu tartıímaların ardından 22 Mart günü Genelkurmay 
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Baíkanlıðı, Baíbakanlıða gönderdiði bir yazı ile “Milli Mayın 
Temizleme Kurulu” oluíturulmasını istedi. Yazıda, 
“mayınların temizlenmesinin yabancı firmalara verilmesinin 
güvenlik açıðı oluíturacaðı” savunuldu. 
Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, CHP Tunceli Milletvekili 
Vahdet Sinan Yerlikaya’nın yazılı soru önergesine 12 Nisan 
günü verdiði yanıtta ìanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay’daki 
mayınlı arazilerin temizlettirilmesine iliíkin ihale iílemlerinin 
sürdüðünü, mayınlı arazilerin temizleyen firma tarafından 
tarımsal amaçla iíletileceðini, bu arazilerin mülkiyetinin ise 
verilmeyeceðini bildirdi. 
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ise daha sonra yaptıðı bir 
açıklamada, mayınlı arazilere iliíkin ihalede, arazilerin 49 
yıllıðına ihale edilmeyeceðini, ihalenin “en kısa sürede araziyi 
hazineye iade etmeyi taahhüt eden” firmaya verileceðini 
söyledi. Bu konuda Genelkurmay Baíkanlıðı’nın görüíünün 
etkili olduðu öðrenildi. 
Yıl sonuna doðru Türkiye-Suriye sınırının 720 kilometre 
uzunluðundaki bölümünün temizlenmesi için açılan ihalenin 
“biri yabancı üç firmanın eksik belge vermesi” nedeniyle 
sonuçsuz kaldıðı haberleri basına yansıdı. 
Bu arada Temmuz ayında önce HPG’nin daha sonra da 
Kongra-Gel’in, Birleímií Milletler’in desteklediði ñsviçre 
merkezli “Geneva Call (Cenevre Çaðrısı)” adlı örgüt ile “Kara 
Mayınlarına Karíı Mücadele Sözleímesi” imzaladıðı 
açıklandı. ANF’nin haberinde, Cenevre Kanton hükümetinin 
garantörlüðündeki anlaímayı, Kongra-Gel Baíkanı Zübeyir 
Aydar, Cenevre hükümeti adına Cenevre Kantonu Baíkan 
Yardımcısı Claude Bonard ile “Geneva Call” Baíkanı ve 
Cenevre Parlamentosu eski Baíkanı Elisabeth Reusse-
Decrey’in imzaladıðı belirtildi. 
HPG ile görüítüklerini anlaímayı imzaladıklarını söyleyen 
Elisabeth Reusse-Decrey, “Bu anlaíma yoðun ve ciddi bir 
çalıímanın ürünüdür. Bu anlaímanın imzalanması için beí 
yıldır yoðun çaba harcıyoruz. Bizzat daða giderek örgütün 
askeri kanadı HPG ile de görüíerek bu anlaímayı imzaladık. 
Çünkü neticede bu sorunla birebir yüzyüze olan daðdakilerdir. 
ìimdi burada örgütün siyasal kanadı ile bu anlaímayı 
imzalayarak nihai olarak yürürlüðe girmesini saðlıyoruz” dedi. 
Elisabeth Reusse-Decrey, daha sonra yaptıðı bir açıklamada 
da, anti-personel mayınların yasaklanmasına iliíkin Ottowa 
anlaímasını 2003 yılında imzalayan Türkiye’nin, açıkladıðı 
raporlarda sadece askeri kayıplara yer vermesini eleítirdi. 
Anlaímanın imzalanmasından sonra 27 Temmuz günü 
Bingöl’ün Genç ilçesi yakınlarında Bingöl Jandarma Özel 
Harekat Tabur Komutanı Binbaíı Adil Karagöz’ün ölümü 
üzerine Sabah gazetesinin sorularını yanıtlayan ñsviçre’nin 
Ankara Büyükelçisi Walter B. Gyger, “Biraz teknik bir 
açıklama olacak ancak, Cenevre Çaðrısı Örgütü’nün 
anlaíması sadece ‘topuk’ mayınını içeriyor. Bingöl’de ise 

kara mayını kullanılmıí. Cenevre Çaðrısı Örgütü bir sivil 
toplum kuruluíudur ve ñsviçre hükümeti ile baðlantısı yoktur. 
Onların amacı ölümleri durdurmaya yardımcı olmak. Anlaíma 
keíke tüm mayın çeíitlerini kapsasa. Hiçbiri kullanılmasa” 
dedi. Gazeteye konuían ñsviçreli baíka bir diplomatın da 
“Türkiye Ottowa Anlaíması olarak bilinen Mayın Yasaklama 
Antlaíması’nı 3 yıl önce imzaladı. Bu anlaíma da, sadece 
bireyleri hedef alan topuk mayınlarını içeriyor” dediði 
bildirildi. 
Kara mayınlarıyla mücadele için 2002 yılında kurulan 
“HAWPAR 2002 Anti-Mayın Giriíimi”nin Kuzey Irak’ta 2005 
yılında yürüttüðü çalıímaların sonuçlar, Ocak ayında 
açıklandı. HAWPAR raporunda, Kuzey Irak’ın Sideka ve 
Diyana bölgelerinde yaklaíık 4000 metrekareye yakın bir 
alanın kara mayınlarından ve diðer savaí artıklarından 
temizlendiði belirtilerek íu bilgiler verildi:  
“Sezon boyunca bütün olanaksızlıklara raðmen 
yürüttüðümüz çalıímalar neticesinde: 
800 adet ñran Irak savaíından kalan mayın (WALMARA69) 
350 adet ñran yapımı sabun görünümlü mayın (4 Numara) 
1000’e yakın Irak, ñran, Türkiye tarafından kullanılan hem bu 
devletlerin ürettikleri ve hem de Rusya ve NATO iíaretleri 
taíıyan roketler, (120’lik, 82’lik, 62’lik havan topları gülleleri, 
tank güllesi,) 
16 adet Katyuía-Grad roketleri (ñran yapımı) 
3 adet kazan bombası (Türkiye yapımı) 
3 adet anti-araç mayın 
Toplanarak imha edilmiítir. 
Mayın ve kazan roketleri yerinde, doðaya minimum düzeyde 
zarar verecek tarzda imha edilirken, Katyuía-Grad roketleri 
ile havan topları, pratik çalıíma atölyelerinde uygun 
yöntemlerle etkisizleítirilmiítir. 
Pratik çalıímalarla birlikte, yaylalara çıkan yöre halkına kara 
mayınları ve savaí artıklarına karíı korunma yöntemleri ve 
tehlikelerini anlatmak, çalıímamızın diðer bir ayaðı olarak 
sürdürülmüítür. Yöre halkının serbest dolaíımını etkileyen, 
köyler arası yollarda ve yine su ve çeíme baílarındaki 
mayınlar, halkın daha rahat dolaíımı ve güvenliði açısından 
hem kontrol edilmií, yer yer de bulunan kara mayınları ve 
savaí artıkları imha edilmiítir. Yine bulunduðumuz sahada 
ortaya çıkan mayın kazalarına karíı da, acil müdahale gücü 
olarak çalıíma yürütülmüí, saðlık ve tedavi sorunları 
imkanlar ölçüsünde saðlanmaya çalıíılmıítır. 
Ayrıca HAWPAR 2002 olarak kendi içinde uzmanlık 
eðitimleri verilmií, teknik araç-gereçlerin kullanımı, güvenlik 
ve ilk yardım konularında düzenli bilgilendirmeler 
gerçekleítirilmiítir.” 
Mayın-Bomba Patlamaları 
TñHV’nin belirlemelerine göre, yıl içinde kara mayınları ve 
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araziye bırakılan patlayıcı maddeler nedeniyle beíi çocuk 12 
kiíi öldü, 26’sı çocuk 36 kiíi de yaralandı. 
7 Mayıs 2005 tarihinde Mardin’in Savur ilçesi Serenli köyü 
Beíevler mezrası yakınlarında buldukları bir bombayı 
kurcalayan çocuklardan Ahmet Akın’ın (10) ölümü, Necdet 
Oral’ın da aðır yaralanması üzerine yakınlarının 5233 sayılı 
“Terör ve Terörden Doðan Zararların Karíılanmasına ñliíkin 
Yasa” çerçevesinde tazminat istemi reddedildi. Avukat Erdal 
Kuzu, 9 Mayıs 2005 tarihinde suç duyurusunda 
bulunduklarını, 30 Mayıs 2005 tarihinde de tazminat için 
Mardin Valiliði’ne baívurduklarını bildirdi. Mardin Valiliði’nin 
10 Ekim 2005 tarihinde Akın ailesinin tazminat talebini “Söz 
konusu zararların yasa kapsamında girmediði ve çocuðun 
oyun oynarken öldüðü, oynamasaydı zarar görmezdi” 
gerekçesiyle reddettiðini belirten Avukat Erdal Kuzu, bu 
karara karíı ñçiíleri Bakanlıðı’na baívurduklarını ancak 
bakanlıðın itirazı deðerlendirilmesi için yeniden valiliðe 
gönderdiðini ve aynı gerekçelerle ikinci kez isteklerinin 
reddedildiðini söyledi. 
15 Ocak günü Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Güvenli köyü 
yakınlarında mayına basan Abbas Avcı, aðır yaralandı. 
21 ìubat günü ìırnak’ın ñdil ilçesine baðlı Yazman köyü 
yakınlarında bulduðu el bombasını kurcalayan A.T. adlı çocuk 
yaralandı. 
Suriye’den Kilis yakınlarında Türkiye’ye girmeye çalıían 
Hüseyin ìaso, Tahtalı köprü yakınlarında mayına basarak 
yaralandı. 
Tunceli’ye baðlı Sarıtaí köyü yakınlarında mayına basan 
Serdar Dönmez adlı kiíi, öldü.  
10 Nisan günü ìırnak’ın Cizre ilçesine baðlı Bozalan köyü 
yakınlarında mayına basan Hayriye Uca (7) ve Hacı Uca (9) 
adlı çocuklar yaralandı. 
11 Nisan günü Bitlis’in Mutki ilçesine baðlı Arıcık köyünde 
otları yakan Fesih Bahçı (22) ve Güldemet Bahçı (17), 
otların arasında bulunan bombanın patlaması sonucunda 
yaralandı.  
11 Nisan günü ìırnak yakınlarındaki afet konutları bölgesinde 
buldukları patlayıcı maddeyi kurcalayan ìahin Oral (13) 
öldü, ñhsan Örgen (13) aðır, Nesim Yılmaz (14), Ali ìanlı 
(14), Hamza Kıvanç (13) ve ìükrü Atabey (14) hafif 
yaralandı.  
13 Nisan günü Diyarbakır’ın Dicle ilçesi Kuríunlu köyü 
yakınlarında mayına basan Kadriye Karatay, Pakize Karatay 
ve Zülfiye Kiímir adlı kadınlar yaralandı. 
22 Nisan günü ìırnak’ın Uludere ilçesi Yemiíli köyü 
yakınlarında bulduðu patlayıcı maddeyi kurcalayan Agit Uslu 
(12) adlı çocuk aðır yaralandı. 
25 Mayıs günü Van’ın Çaldıran ilçesine baðlı Hangedik köyü 
yakınlarında mayına basan B. Sanlav (13) adlı çocuk aðır 
yaralandı. 

4 Haziran günü Kars’ın Digor ilçesine baðlı Unbulak köyü 
yakınlarında mayına basan Yaíar Tören (15), yaralandı. 
4 Haziran günü Hakkari’nin Yüksekova ilçesine baðlı Altınoluk 
köyü yakınlarında arazide bulduðu bombayı kurcalayan Alim 
Çakmak (20), 6 Haziran günü Van Araítırma Hastanesi’nde 
öldü. 
6 Haziran günü Adapazarı’nda askeri arazide meydana gelen 
patlamada, Ayíe Delimehmet adlı kadın öldü. Zeliha 
Delimehmet ve Ahmet Delimehmet ise yaralandı.  
Edinilen bilgiye göre, hayvan otlatmak için askeri araziye 
giren üç kiíi, buradaki hurdalıktan malzeme aldılar. Bu sırada 
meydana gelen patlamada, Ayíe Delimehmet öldü, iki kiíi de 
yaralandı. 
27 Haziran günü Aðrı’nın Doðubeyazıt ilçesi Çelenli köyünde 
hayvan otlatan Mehmet Nuri Ülgen (13), Mehmet Selim 
Ülgen (13) ve Adem Ülgen (12) adlı çocuklar mayın 
patlaması sonucunda yaralandılar. 
6 Temmuz günü Aðrı’nın Doðubeyazıt ilçesine Esnemez köyü 
yakınlarında hayvan otlatan Ahmet Dursun adlı çocuk, 
arazide bulduðu bombanın patlaması üzerine aðır yaralandı. 
21 Temmuz günü Hakkari’ye baðlı Kaymaklı köyü 
yakınlarında mayına basan Süleyman Yiðit, öldü. 
30 Temmuz günü Bingöl’ün Genç ilçesine baðlı Ferdi beldesi 
yakınlarında mayına basan Elif ìenlik (14) öldü, Ahmet 
ìenlik, Bayram Dursun (13) ve Besile Dursun (12) yaralandı. 
17 Aðustos günü ìırnak’ın Silopi ilçesi Gürümlü beldesi 
yakınlarında mayına basan Culi Aytulun (70) öldü. 
11 Eylül günü Edirne’nin ñpsala ilçesi yakınlarında Türkiye-
Yunanistan sınırını geçmeye çalıían ñbrahim Uçar ve Cavit 
Yaylacı adlı kiíiler, mayın patlaması sonucunda öldü. 
Patlamada, Adem Kıyak da yaralandı. 
24 Eylül günü Siirt ile Eruh ilçesi arasındaki yolun kenarında 
buldukları patlayıcı maddeyi kurcalayan çocuklardan Kerem 
Turan (10) öldü, aðabeyi Osman Turan (12) ve Yılmaz Ertaí 
(11) yaralandı. 
2 Ekim günü Bingöl’ün Yedisu ilçesi yakınlarında buldukları 
roketatar mermisini kurcalayan Akın Canbeyoðulları (15) ve 
Bilal Canbeyoðlu (9) adlı çocuklar aðır yaralandı. 
3 Ekim günü ìırnak’ın Silopi ilçesine baðlı Çalıíkan (Gite) 
beldesinde askeri bölgenin yakınlarında oynarken mayına 
basan Agid Zengin (9) ve Veli Aíkın (8) adlı çocuklar aðır 
yaralandı. 
16 Ekim günü ñzmir’in Bergama ilçesi Tiyelti köyü 
yakınlarında bulduðu el bombasını kurcalayan Hasan 
Kabakoðlu, aðır yaralandı. 
2 Aralık günü ìırnak’ın ñkizce köyü yakınlarında buldukları 
roketatar mermisini kurcalayan Yusuf Saltan (12) ve kardeíi 
Yasin Saltan (11), öldü. 
25 Aralık günü Diyarbakır’ın Hazro ilçesi Dedaí köyü 
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yakınlarında bulduðu havan topu mermisini kurcalayan Mahmut Cuía (16), aðır yaralandı. 

4 - SñLAHLI ÇATIìMALAR 
Ateíkes ñlanı 
Yıl içinde DTP’nin ve Abdullah Öcalan’ın yaptıðı ateíkes 
çaðrılarının ardından “Koma Komelan Kürdistan (KKK)” 
Yürütme Konseyi Baíkanı Murat Karayılan, Kongra-Gel 
Baíkanlık Divanı üyesi Ronahi Serhat ve KKK Meíru 
Savunma Komite üyesi Koçer Zagros 30 Eylül günü Kuzey 
Irak’taki Kandil daðında düzenledikleri basın toplantısında, “1 
Ekim gününden geçerli olmak üzere ateíkes ilan ettiklerini” 
açıkladılar.  
Karayılan, basın toplantısında íunları söyledi:  
“Atılacak adımlara ve geliímelere baðlı olarak bu ateíkes 
süreci devam edecektir. Güçlerimizin üzerine imha amaçlı 
gelinmedikçe kesinlikle silah kullanılmayacaktır ama imha 
amaçlı saldırı karíısında güçlerimiz kendilerini her biçimde 
savunacaklardır. Bu karara göre HPG Komuta Konseyi, tüm 
güçlerinin mevcut eylemsel pozisyonunu, hareket tarzını ve 
planlamalarını ateíkes durumuna göre yeniden 
düzenleyecektir. Tüm kadro, örgüt ve kurumlarının hedefi, 
ateíkes sürecinin baíarısı olacak ve siyasal-örgütsel-
eylemsel çalıíma planlamaları buna göre yeniden 
düzenlenecektir. Bu süreç boyunca HPG güçlerinin lojistik 
ihtiyaçları ve tedbir amaçlı doðal hareketlilikleri dıíında 
askeri amaçlı herhangi bir hareketliliði olmayacaktır. KKK 
sistemine baðlı olan tüm güçler için bu karar baðlayıcıdır. Hiç 
kimse zorlayıcı bir tutum içine girmeyecek, her güç sürecin 
baíarısı için çaba içinde olacaktır. Sistemimizin dıíında olup, 
Kürt ulusu adına hareket ettiðini iddia eden, özellikle 
önderliðimize baðlı olduðunu söyleyip, kendini sistemimizin 
dıíında tutan silahlı güçlerin de, önderliðimizin çaðrısına 
uygun bir tutum ve duruí içinde olması gerekmektedir. Bu 
çaðrımıza uymayıp, halkımızın özgürlük davasına ve 
çıkarlarına zarar verenlere karíı hareketimizin ulusal düzeyde 
tavır alacaðı bilinmelidir.”  
Murat Karayılan, Irak Cumhurbaíkanı Celal Talabani ve 
Güney Kürdistan Bölge Baíkanı Mesut Barzani’ye de 
arabulucu olma çaðrısında bulundu. 
Abbas Emani: Özgür Gündem gazetesinde 28 Haziran günü 
yayınlanan haberde, 25 Aðustos 2005 tarihinde Batman’ın 
Beíiri ilçesi Tepecik köyü yakınlarında çıkan çatıímada, ñran 
uyruklu Abbas Emani adlı HPG militanının sað yakalandıktan 
sonra öldürüldüðü bildirildi. Haberde, “bir subayın çektiði” 
belirtilen fotoðraflara da yer verildi. Haberde, Abbas 
Emani’nin yakalandıktan sonra asker giysileri giydirilerek özel 
tim görevlileri nezaretinde çatıímanın yaíandıðı bölgeye 3 
kilometre uzaklıktaki seyyar karargaha yaya olarak 
götürüldüðü, burada bir aracın yanında sorgulandıktan sonra 

öldürüldüðü anlatıldı. Habere göre, Emani daha sonra 
sürüklenerek tekrar çatıíma bölgesine götürüldü ve yakıldı. 
Haberin yayınlanmasından sonra Emani ailesinin avukatı ñHD 
Diyarbakır ìube Baíkanı Avukat Selahattin Demirtaí, 
“Emani’nin ölüm íeklinin ve ölümüne sebebiyet veren 
kiíilerin açıða çıkarılması” istemiyle Beíiri Cumhuriyet 
Baísavcılıðı’na suç duyurusunda bulundu. Beíiri Cumhuriyet 
Baísavcılıðı, 10 Ekim günü “kovuíturmaya yer olmadıðı” 
gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. 
Bunun üzerine Avukat Selahattin Demirtaí, 1 Kasım günü 
karara itiraz etti. “En yakın aðır ceza mahkemesi” sıfatıyla 
itirazı ele alan Midyat Aðır Ceza Mahkemesi, Beíiri 
Cumhuriyet Baísavcılıðı’nın kararını iptal etti. Kararda, 5271 
sayılı Ceza Muhakemesi Yasası’nın 160. maddesi uyarınca 
“Cumhuriyet Savcısı’nın ihbar üzerine iíin gerçeðini 
araítırmak zorunda olduðuna” dikkat çekildi ve Cumhuriyet 
Savcısı’nın delil olarak sadece otopsi raporuyla yetindiði ifade 
edildi. Kararda íöyle denildi:  
“Maktulün otopsi raporunda belirtilen boyun kırıðına baðlı 
omurilik zedelenmesinin ne íekilde olduðunun araítırılması, 
fotoðraflarda görülen kiíilerin sıfatlarını belirlemeye 
çalıíması ve adı geçen gazetede yayınlanan fotoðrafta maktul 
olduðu belirtilen kiíinin, maktul Abbas Emani olup olmadıðını, 
fotoðrafların çekildiði yeri, çekim zamanını, fotoðrafların 
fotomontaj olup olmadıðını ve diðer iddiaları araítırması 
gerekir.”  
AñHM’de açılan bazı davalara dikkat çekilen kararda, “AñHM, 
Kaya/Türkiye davasında, Tanrıkulu/Türkiye davasında ve 
buna benzer bazı davalarda etkin soruíturma yapılmaması 
nedeniyle AñHS’in yaíam hakkını düzenleyen 2. ve 13. 
maddelerinin ihlal edildiðine karar vermiítir” denildi. 
Bu arada çatıímada ölen militanlardan Rıdvan Karakuí’un 
yakınları da, Rıdvan Karakuí’un sað yakalandıktan sonra 
öldürüldüðüne inandıklarını açıkladılar.  
Rıdvan Karakuí’un aðabeyi Mehmet Karakuí, cenazeyi teíhis 
etmek için Batman’a gittiklerini belirterek, “ìoka girmiítim. 
Daha önce diðer aðabeylerim bakmıítı. Onlar teíhis 
edememiílerdi. Ben geçirdiði ameliyat izinden tanıdım. Bütün 
cesetler kurtlanmıítı. Güneí altında bekletilmiílerdi. Teíhis 
için yanımda bulunan yetkililere cesetlerde normal bir ölüm 
izinin olmadıðını söyledim. Kardeíimin cesedinde ölümüne 
yol açacak büyük bir yara yoktu. Sadece baldırı ve kalçasında 
bir mermi vardı. Ölümcül bir darbe almamıítı. Sað 
yakalandıðından eminiz, deliller onu gösteriyor. Kimyevi bir 
madde kullanılmıí. Normal bir yakma íekli deðil bu. Toplu bir 
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katliam gibiydi. ñçinde bulunduðumuz íok nedeniyle hukuksal 
süreci íu ana kadar baílatamadık. Ancak íimdi giriíimlerde 
bulunacaðız. Adli Tıp raporu da bize verilmedi.” 
Karakuí’un diðer aðabeyi Adnan Karakuí da “ñíkence 
görüyor, ondan sonra öldürülüyor. Panzerle yerde 
sürükledikten sonra yakıyorlar. Kesinlikle büyük bir yara izi 
yok. Kolları ve baldırları kesilmií. Kardeíimi sað ele 
geçirmiíler. ñíkence ettikten sonra yaíamını yitiriyor. Mermi 
izi var. Sürüklene sürüklene vücudu parçalanmıítı. Cesedi 
teíhis etmeye gittiðimizde polisler bize Gündem gazetesindeki 
fotoðrafları gösterdi. Cesetlerin yakılmadan ve yakıldıktan 
sonraki görüntüleri de vardı” dedi. 
Çatıímada, Abbas Emani, Cennet Dirlik, Fuat Becene, Yusuf 
Avdoyan, Ali Ekber Kalsen, Rıdvan Karakuí ve Kawa Kobani 
adlı HPG militanları ölmüítü. Cesetlerin daha sonra yakıldıðı 
öðrenilmiíti. 
Öldürülen Militanların Fotoðrafları 
5 Temmuz günü Özgür Gündem gazetesinde, Adana’nın 
ñncirlik beldesi yakınlarında çöplerden kaðıt toplayan 
çocukların, içinde çatıímalarda öldürülen militanların 
fotoðrafları bulunan bir fotoðraf albümü buldukları haberi 
yayınlandı. Çatıímalara katılan bir askerin öldürülen 
militanların yanında çektirdiði anı fotoðrafları ile yakınlarının 
fotoðraflarından oluían albümü bulan çocukların, korktukları 
için kimliklerini açıklamadıkları bildirildi. 
Bu haberin ardından 25 Temmuz günü yurtdıíında yayınlanan 
Yeniden Özgür Politika gazetesinde, 26 Temmuz günü de 
Özgür Gündem gazetesinde benzer bir haber daha yayınlandı. 
Haberde, fotoðrafların “adını açıklamak istemeyen bir 
kaynak” tarafından Yeniden Özgür Politika gazetesine 
verildiði belirtildi. 12 Mayıs 1997 tarihinde Tunceli 
yakınlarındaki Harçik bölgesinde altı PKK militanının öldüðü 
çatıímaya iliíkin fotoðrafların arkasında “Y.T. (Sinop)” 
yazdıðı belirtilen haberde, cesetlerin Tunceli’de gün boyu 
resmi bir binanın önünde teíhir edildiði, akíam saatlerinde 
de operasyona katılan askerlerin cesetlerin üzerine basarak 
poz verdiði anlatıldı. Haberde, söz konusu askerin albümünde 
Tunceli çevresinde düzenlenen baíka operasyonlara iliíkin 
fotoðraflar da bulunduðu kaydedildi. 
Özgür Politika gazetesinde 5 Aðustos günü de Gülhane Askeri 
Tıp Akademisi Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve 
Bakım Merkezi’nde yaklaíık dört yıl görev yaptıðını belirten 
H.A. adlı psikologla yapılan söyleíi yayınlandı.  
H.A.’nın verdiði bilgilere göre baívuruların özellikle 1993-
2001 yılları arasında, Bolu Dað Komanda Tugayı’nın bölgede 
görev yaptıðı dönemde arttıðı anlatılan habere göre, H.A., 
tugay komutanı Tümgeneral Yavuz Ertürk’ün görev yaptıðı 
dönemdeki askerlerin psikolojik sorunları konusunda íunları 
söyledi: 
“1993 ile 2000’li yıllar arasında özellikle Ertürk’ün görev 

yaptıðı sahalardaki askerlerin büyük oranda psikolojik 
sorunları vardı. Bunlardan büyük bir kısmı hala tedavi 
altında. Suç örgütlerine bulaímıí ya da intihara kalkıímıílar. 
Bunun nedenlerini o dönemlerde tedavi gören askerlerin 
dilinden íöyle sıralayabilirim: Çatıímalardan sonra ele 
geçirilen gerillaların cesetleri üzerinde cesaret sınavı (yakma, 
tecavüz, organlarını parçalama vs.), köy veya mezra yakma 
sırasında duyulan çıðlıkları kaydetme ve tekrar askere 
dinletme, aylarca pusularda bekleme, asker üzerinde aðır 
fiziksel baskı ve psikolojik etkiler yaratma, intihara teíebbüs, 
tecavüz ve iíkence yöntemleri gibi birçok yöntem asker 
üzerinde silinemeyecek etkiler yaratmıítır. Bu etkiler tabii ki 
sadece er üzerinde yaratılmadı. Büyük bir çoðunluðunu 
bunlar oluítursa da içlerinde, polis, rütbeli asker ve korucular 
da nasibini aldı.” 
H.A. ile yapılan röportaj özetle íöyle: 
Özgür Politika: Sizi tanıyabilir miyiz? Hangi yıllar arasında 
GATA’da görev yaptınız? 
H.A.: Size kendimi ve hangi yıllar arasında görev yaptıðımı 
açıklamak istemiyorum, ama Rehabilitasyon Merkezi’nde 
yaklaíık dört yıl psikolog olarak görev yaptım. 
Ö.P.: GATA’ya yılda ortalama kaç hasta geliyor? 
H.A.: GATA Komutanlıðı’na baðlı Ankara, ñstanbul ve 
Eskiíehir’de Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Ankara GATA 
Kıílası, Haydar Paía Eðitim Hastanesi, Çamlıca Askeri 
Hastanesi ve Mevki hastaneleri bulunmakta. Toplam kaç 
kiíinin geldiði konusunda bir rakam vermek zor ama benim 
bulunduðum hastanede yaklaíık iki bin gazi tedavi görüyordu. 
Bir çok baívuru yapılırı ama herkes alınmaz. 
Alınmayanların büyük bölümü sosyal ve psikolojik sorunlarını 
gizliyor. Bir kesim ise yaíadıklarını çevresiyle sürekli 
bölüíerek bir kahraman gibi karíılanmak istiyorlar. Bu 
gerçekleímeyince çeíitli suçlara veya suç örgütlerinde yer 
bulmaya baílıyorlar. Aralarında rütbeliler de var ama 
çoðunluðu rütbesiz asker. 
Ö.P.: Özel timlerin durumunu nasıl deðerlendiriyorsunuz? 
H.A.: Güneydoðuda görev yapan özel timler, davranıíları, 
düíünce dünyaları, yaíadıkları veya gerçekleítirdikleri 
olaylardan dolayı en acımasız olanlardır. Bana göre hepsinin 
tedaviye ihtiyacı var ama onlar bunu kabul etmiyorlar. Çünkü, 
rahatsız olduklarını kabullenemiyorlar. Bu, durumu daha da 
vahimleítiriyor. 
Ö.P.: Onlardaki eðilimler nasıl baí gösteriyor? 
H.A.: Edindiðim izlenime göre hemen hemen hepsinde 
tecavüz eðilimi var ki, bir çoðu bunu gerçekleítirmií 
durumda. Öyle ki bu durum aile içine kadar sıçrayabiliyor. 
Diðer önemli bir sonuç ise hiç birinin iradesi kendi elinde 
deðil. Yani bebek öldürmek, insan yakmak veya parçalamak 
onlar için sadece bir görevden ibarettir. Tabii bu tür 
kiíiliklerin seçimi en az verilen eðitim kadar önemli. 
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Ö.P.: Nasıl seçiliyorlar? Ne zamandan beri bu uygulama var? 
H.A.: Küçük yaílarda yetiítirme yurtlarından alınıyorlar. Özel 
birliklerde yıllarca çok çeíitli eðitimlere tabi tutuluyorlar. Her 
dönem ve her koíulda alınıyorlar. Türkiye’de özel timler 
laðvedilse de, bu sistem yoluna devam eder. ìimdi yüzlerce 
çocuk eðitim görüyor. Bu çocuklar 20-22 yaíında tam 
anlamıyla göreve baílayacaklar. Yani önümüzdeki yirmi yıl 
için hazır bir potansiyel var. Eðitimler kamufle amacıyla gizli 
ve belirli kıílalara yakın, yerleíim alanlarından uzakta 
yapılıyor. 
Ö.P.: Sizin bulunduðunuz Rehabilitasyon ve Bakım Servisi 
Merkezi’ne yılda ortalama kaç asker geliyor? 
H.A.: Yıllık ortalama üç bin kiíi baívuruyor. Ancak beíyüz ile 
yedi yüz arasında bir sayı kabul ediliyor. Tabii kabul 
edilenlerin büyük çoðunluðu psikolojik sorunlar sonucu 
depresyon yaíayanlardır. Belirttiðim rakamlar içinde fiziksel 
tedavi görenler de var. Lakin bunlar içinde yine bir çoðu 
psikolojik rehabilitasyonlara tabi tutuluyor. Çünkü, fiziksel 
yetmezlikler, söz konusu kiíiler üzerinde derin psikolojik 
bunalımlara yol açıyor. 
Ö.P.: GATA’ya baðlı hastaneler ve rehabilitasyon 
merkezlerinde Kürt bölgesinden gelip de tedavi için 
baívuranların sayısı ne kadardır? 
H.A.: 1990’lardan 2000’e kadar yani ortalama on yıl içinde 
yaklaíık 35 bin askeri görevli çeíitli hastane veya 
rehabilitasyon merkezlerine baívurmuí. Fakat bu rakamın 4-
5 kat fazlası bu merkezlere hiç baívurmamıí. Bilinen en 
doðru varsayım genel anlamıyla bölgede askerlik yapan 
rütbeli, rütbesiz her on personelden yedisinin çeíitli 
düzeylerde psikolojik sorunları olduðudur. 
Ö.P: Bu konuda GATA veya TSK’nin yaptıðı bir araítırma, 
inceleme yok mu? 
H.A.: Hayır böyle bir íey yapılmadı ve yapılmaz da. Hatta 
mevcut olanlar da gizlenmeye çalıíılır. Bunun nedeni TSK’nin 
itibarı veya halkı askerden soðutma kaygısıdır. 1994 yılında 
bir grup akademisyen konu hakkında bir inceleme ve 
araítırma baílattı. Kamuoyuna yansımadı veya yansıtılmadı. 
Durumun vahameti ortaya çıkınca araítırma sonuçlanmadan 
durduruldu. Benim verdiðim rakamlar, bu araítırmanın küçük 
bir bölümü. 
Ö.P.: Sizin tedavi etmeye çalıítıðınız askerlerin baílıca 
íikayetleri nelerdir? 
H.A.: Her íeyden önce korku, panikleme, seslere karíı 
gereðinden fazla hassasiyet, aíırı güvensizlik ve kabus 
görme. Tabii bunların yol açtıðı depresyonel sonuçlar sinir 
sisteminde ciddi tahribatlar yaratıyor ve kiíinin kırılma 
noktası dediðimiz intihara teíebbüs seçeneðini güçleniyor. 
Fiziksel bozukluklar sonucu ortaya çıkan en büyük sorun ise, 
kendine güvensizlik ve yalnızlıðın tercih edilmesi olarak 
kendini gösteriyor. 

Ö.P.: ñntihar veya intihara teíebbüs vakalarında nasıl bir 
grafik yaíandı veya yaíanıyor? 
H.A.: Tedavi görenlerde bu pek yoðun deðil fakat dıíarıda 
kalan yani tedavi görmeyen veya görmek istemeyenlerde bu 
hayli yüksek. Askerlik sonrasında yaíanan psikolojik sorunlar 
bu kesim üzerinde uyuíturucu ve alkol baðımlılıðı, sürekli 
íiddet potansiyeli taíımak gibi temel kiíilik bozukluklarına yol 
açıyor. ìayet durum böyle giderse yani Kürt bölgesindeki 
çatıímaların devam etmesi halinde, önümüzdeki otuz yıl 
içinde Türkiye genç nüfusunun % 40’ı psikolojik sorunların 
yol açtıðı kiíilik bozuklukları ile karíı karíıya kalacak. 
Ö.P.: Asker anlatımlarından etkilendiðiniz bir duyumunuz var 
mı? 
H.A.: Ben sürekli etkilendim. Her anım, acı ve isyandı. Siz 
tedaviye giriítikçe çoðalıyorlar ve kahroluyorsunuz. Sorun 
temel dayanaklarında çözülmedikçe bu çocuklar ve 
etrafındakiler acı çekmeye devam edecekler. En önemlisi de 
geleceðe psikolojisi bozuk bir nesil ve onların akrabaları 
bırakılacak. Ne Kore’de, ne Kıbrıs’ta ne de Kurtuluí 
Savaíında böylesi yaíanmamıí. Durumun geldiði boyut 
acısından içime sinmese de belirteyim. 
13 yaíında bir çocuða komutanının emriyle tecavüz etmek ve 
bunu kahkahalarla anlatmak… Yakaladıkları bir gerillayı 
konuímadı diye yakaladıkları yerde diri diri topraða gömmek 
ve verilen emirle üzerinde tepinmek… Lütfen bunları 
anlatmak istemiyorum. 
Ö.P.: Tüm bu olan bitenlerden asker aileleri haberdar mı? Bu 
albümler aynı zamanda aile albümü veya anıları da deðil mi? 
Ailelerin ruhsal durumları için ne diyeceksiniz? 
H.A.: ñnanınki aileler çaresiz. Yönlendirilen ve maaí baðlanan 
bir kaç anneyi saymazsak hepsi çaresiz ve acı içindeler. Tabii 
ki onların da ruhsal sorunları var. Bir çoðu ‘benimkisi gitti 
hepsi gitsin diyor’ ama bu acının bir sonucu. Bildiðim tek bir 
íey var, aileler ilk etapta çok pohpohlanıyorlar ama bir süre 
sonra yine kendileri ve acılarıyla baí baía kalıyorlar. 
Ö.P.: Sonuç olarak tüm bu yaíananlara sendrom diyebilir 
miyiz? 
H.A.: Sorunun esası veya yüzleíme 1990’larla birlikte baíladı 
ve her geçen gün grafiðini yükselterek kendisini katladı ve 
önemli bir potansiyel oluítu. Evet bunlar bu haliyle gizlense 
de, bir sendromun ayak sesleri diyebiliriz. Zaten bu sendrom 
90’larda sarsıntılı bir íekilde yaíandı. 1990’ların yarattıðı 
travmanın yaraları sarılmazken, bölgede tekrar hareketlenen 
íiddet olayları geleceði de kendi etkisi altına alırsa önemli bir 
toplumsal sendrom kaçınılmaz olur. Kaldı ki bu gibi sorunlar 
yaíandıðı dönemler içinde deðil, durulma zamanlarında 
kendisini gösterir. 
Ö.P.: ñnsanları bu hale kim getirdi? 
H.A.: Her askerin bir albümü var. Kopamadıðı, kopmak 
istemediði, yaíamının en önemli varlıðı ya da yaíamla kendi 
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arasındaki en önemli dayanaðı olarak gördüðü albüm, 
albümler… ñçinde vatanseverlik, cesaret, korku, yenilgi, 
zafer olan albümler… Operasyonlar sırasında çekilmií 
vahíet fotoları… Ölüye tecavüz anları, koparılmıí kafalarla 
verilen pozlar, kafa derisini yüzme, bir cesedi veya sað 
yakalanan birini yakma anını gösteren kareler, çıkarılan bir 
gözün, kesilen bir kulaðın albümdeki yeri ya da askerin 
yaíamındaki yeri… Sonra anılar anlatılmaya baílanıyor. Çok 
doðal anılar! Bu manzaraların büyük bir çoðunluðu yastıkların 
altında gizli. Aðır bir travma yaíanıyor. O resimlere 
bakıyorsunuz, sonra onları taíıyan askerlerin gözlerine ve 
kendinize soruyorsunuz. ñnsanları bu hale nasıl kim getirdi 
diye. Anlamak çok zor, öyle zor ki, bir toplumu veya bir bölge 
insanını, evet insanını 7’den 70’e ölüme layık gören bir 
anlayıí nasıl saðlandı? 
Çatıímalar 
TñHV’nin belirlemelerine göre, yıl içinde çoðunluðu Doðu ve 
Güneydoðu Anadolu bölgelerinde olmak üzere yasadıíı örgüt 
militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatıímalarda 
108 militan, 97 asker, 10 korucu ve 8 polis öldü. 
Mardin’in Dargeçit ilçesine baðlı Belen köyü yakınlarında 23 
ìubat günü çıkan çatıímada yedi HPG militanı öldü. Ölenlerin 
adlarının ñdris Aykut, Yoldaí Özel, Abbas Baran, ñdris ñmir, 
Eíref Kahraman (Fevzi Hesko), Hüseyin Özkaya ve Ergin 
Ekinci olduðu öðrenildi.  
HPG militanlarından ñdris Yakut ve ñdris ñmir’in cesetlerinde 
darp izlerine rastlandıðı bildirildi. Yakut’un babası Sadık 
Yakut yaptıðı açıklamada, oðlunun sað kulaðının kesildiðini 
belirterek, “Belinde uzun çizgiler íeklinde darp izleri vardı. 
Her tarafında yanıklar vardı. Ne yanıkları olduðunu 
bilmiyorum. Ama oðluma iki kuríun isabet etmií. Biri omzuna 
diðeri gövde kısmına.” dedi.  
ñmir’in babası Yusuf ñmir ise oðlunun kafatasından içeri girip 
çenesinden çıkan bir kuríun olduðunu, ifade ederek, íunları 
söyledi:  
“Oðlumun ayak kısmında bulunan birçok kemik kırılmıí. 
Kafasına giren ve diðer taraftan çıkan mermi, olayın çatıíma 
deðil, infaz olduðunu gösteriyor. Otopsi raporunu aldıktan 
sonra dava açacaðız”  
Ergin Ekinci için 26 ìubat günü Diyarbakır’da düzenlenen 
cenaze töreni olaylı geçti. Daðkapı semtinde cenaze törenine 
katılan kalabalık grubu basınçlı su sıkarak ve gaz bombası 
atarak daðıtmaya çalıían polislerle, göstericiler arasında 
çatıíma çıktı. Çok sayıda gösterici ve polisin yaralandıðı 
çatıímada 10’u çocuk 65 kiíi gözaltına alındı. Bu arada 
baíına aldıðı darbe ile yaralanan Ülkede Özgür Gündem 
gazetesi daðıtımcısı Yılmaz Yakut’un hastanede de polisler 
tarafından dövüldüðü bildirildi. Gözaltına alınanlardan 39’u 1 
Mart günü “yasadıíı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 
tutuklandı. Diðer militanların cesetlerinin yakınlarına teslimi 

için 27 ìubat günü Diyarbakır Devlet Hastanesi Morgu 
önünde toplanan gruba müdahale eden polisler de, dört kiíiyi 
gözaltına aldı.  
Suriye uyruklu Abbas Baran ve Eíref Kahraman’ın cenaze 
törenlerinde de olay çıktı. Cenazeleri taíıyan araçlar, 
Mardin’in Nusaybin ilçesinin giriíinde polis tarafından 
durdurulduktan sonra Nusaybin sınır kapısından Suriye’ye 
geçirildi. Cenazeleri bekleyen yaklaíık 1.500 kiíinin 
yürüyüíüne polislerin müdahalesinde beíi polis olmak üzere 
en az 10 kiíi yaralandı. Burada gözaltına alınanlardan 
Medine Çetin, Nezir Özbey, Süleyman Tekin, Cengiz Doðan, 
Hizni Aðırman, ñlyas Irmak ve Fehmi Uzun 4 Mart günü 
tutuklandı, Murat Bal ve ìehmuz Ökmen serbest bırakıldı. 
5 Mart günü ìırnak’ın Cizre ilçesinde tabur komutanlıðına ait 
makam aracına düzenlenen saldırıda, Mikail Dönmez adlı er 
öldü, Faruk Öztürk adlı astsubay da yaralandı. Saldırı 
nedeniyle Cizre Belediye Baíkan Yardımcısı Abdülkadir ñnedi, 
gözaltına alındı. ñnedi, 9 Mart günü tutuklandı. 9 Mart günü 
ayrıca Cizre Belediye Meclisi üyesi Muhsin Gasır, gözaltına 
alındı. 
6 Mart günü Batman’da devriye görevi yapan bir araca 
düzenlenen saldırıda, Mehmet Emin Keskin, Cem Genç, 
Hacı Alkan ve Süreyya Kınay (7 Mart günü hastanede öldü) 
adlı polis memurları öldü, iki polis memuru ile bir bekçi 
yaralandı. Yaralanan polislerden birinin adının Ali Köse 
olduðu öðrenildi. 
9 Mart günü ìırnak yakınlarındaki Gabar daðında çıkan 
çatıímada Üsteðmen Hakan Özcan ve er Yunus Emre Çelik 
öldü. 
ìırnak yakınlarındaki Gabar daðında 11 Mart günü çıkan 
çatıímada Astsubay Mahmut Kavak öldü. HPG tarafından 
yapılan açıklamada, 9 Mart günü Gabar daðında baílayan 
operasyonda çıkan çatıímalarda, biri üsteðmen ikisi 
astsubay 13 askerin öldüðü iddia edildi. Açıklamada, dört 
gün süren operasyonda Fuat Mahmut adlı HPG militanın da 
öldüðü bildirildi. 
Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Sansa deresi 
yakınlarında 16 Mart günü askeri bir helikopter düítü. 
Olayda, Albay Ömer Bora, Yarbay Suat Coíkunalp, Pilot 
Yüzbaíı Yusuf Ziya Erten, Pilot Teðmen Rafet Özsoy ve 
teknisyen Astsubay Fatih Ayhan öldü, Yüzbaíı Cemal Kamacı 
yaralandı. Helikopterin yüksek gerilim hattına çarptıðı ileri 
sürüldü. 
24-25 Mart günlerinde Muí, Bingöl ve Diyarbakır illeri 
arasında bulunan ìenyayla bölgesinde çıkan çatıímada 14 
HPG militanı öldü. HPG tarafından yapılan açıklamada, 
çatıímada kimyasal silah kullanıldıðı iddia edildi. Ölen HPG 
militanlarının adları íöyle:  
Kenan Demir, Reíit Ahmet, Bülent Tanıíık, ñdris Sinet, 
Abdullah Rükün, Kemal Tahazade, Hamet Guli, Muzaffer 
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Pehlivan, Fatih Çetin, Mahmut Güler, Arman Katurani, 
Adnan Mahmut, Hüseyin Kızıl, Kawa ñbrahim. 
Militanlardan Bülent Tanıíık, Muzaffer Pehlivan, Fatih Çetin, 
Mahmut Güler, Abdullah Rükün, Kenan Demir, Hüseyin Kızıl 
ve ñdris Sinet’in cenazeleri 27 Mart günü yakınları tarafından 
Malatya Devlet Hastanesi Morgu’ndan alındı. Teíhis için 
morga gidenlerden Necmettin Kızıl, kendisine gösterilen 
cesetlerde mermi yarası bulunmadıðını, cesetlerin 
tanınmayacak biçimde yandıðını söyledi. Militanların yakınları 
da “çatıímada kimyasal silah kullanılıp kullanılmadıðının 
araítırılması için” ñHD’ye baívurdu. 
HPG militanları, 27 ve 28 Mart günlerinde Diyarbakır, Adana 
ve Batman’da topraða verildi. Cenaze töreninde ve ardından 
çıkan olaylarda aralarında çocukların da bulunduðu 14 kiíi 
güvenlik görevlileri tarafından öldürüldü. Gözaltına alınan çok 
sayıda kiíi iíkenceye maruz kaldı. (Bkz. Yargısız ñnfaz, Dur 
ñhtarı, Rasgele Ateí Açma Olayları ve Kiíi Güvenliði 
bölümleri) 
HPG tarafından yapılan açıklamada, ìırnak yakınlarındaki 
Cudi daðında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 30 Mart günü 
baílattıðı operasyonda, 17 askerin ve dört militanın öldüðü 
ileri sürüldü. Cudi daðının deðiíik bölgelerinde çıkan 
çatıímalarda ölen militanların adlarının Yıldız Demirdað 
(Nursel ìimíir), Ruken Haseki (Ronahi Ali), Cihan Ülüí ve 
Hatice Erbað olduðu bildirildi.  
Elazıð’ın Arıcak ilçesi Erimli beldesi yakınlarında 2 Nisan 
günü mayına basan köy korucuları Ahmet Ayık ve Burhan 
Doymaz yaralandı.  
4 Nisan günü Bingöl’ün Genç ilçesinde Merkez Polis 
Karakolu’na düzenlenen silahlı saldırıda Cihan Bayık adlı 
polis öldü, yedi polis yaralandı.  
4 Nisan günü ìırnak yakınlarındaki Gabar daðında çıkan 
çatıímada Astsubay Murat Tutal, erler Mükremin Baíaran, 
Adem Öðlü, Fatih Erer ve Ümit Balkan öldü. Öðlü ve Erer’in 
mayın patlaması sonucunda öldükleri bildirildi. Altı askerin 
yaralandıðı çatıímada iki HPG militanı da yakalandı. 
6 Nisan günü Bingöl yakınlarında çıkan bir çatıímada 
Nurullah Buldu adlı er öldü. 
Batman Valiliði’nden yapılan açıklamada, 7 Nisan günü Beíiri 
ilçesine baðlı Yeíiloba-Iíıkveren-Kütüklü köyleri arasındaki 
yolda çıkan çatıímada Selman Balyeci adlı HPG militanının 
öldürüldüðü bildirildi.  
8 Nisan günü Elazıð’ın Arıcak ilçesine baðlı Erimli beldesi 
yakınlarında askeri konvoya düzenlenen saldırıda Elazıð 
Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Alim Yılmaz ve er 
Sinan Gümüíbaí öldü, Elazıð Jandarma Alay Komutanı 
Kıdemli Albay Ali Ergülmez, Astsubay Erkut Kaya yaralandı. 
Saldırı nedeniyle HPG tarafından yapılan açıklamada, aynı 
gün operasyon düzenleyen askerlerle çıkan çatıímada, beí 
askerin öldüðü, üç askerin de yaralandıðı iddia edildi.  

10 Nisan günü Diyarbakır’ın Silvan ilçesi ñncesu köyü 
yakınlarında askeri bir aracın mayına çarpması sonucunda er 
ñbrahim Hakkı Akçakoca öldü, kimliði açıklanmayan bir 
astsubay da aðır yaralandı. Olay nedeniyle bir kiíinin 
gözaltına alındıðı öðrenildi. 
ìırnak Valiliði’nden yapılan açıklamada, 11 Nisan günü 
Dereler bölgesinde çıkan çatıímada 12 HPG militanının 
öldüðü iddia edildi. Açıklamada, çatıímada astsubaylar ñsa 
Çiçek ve Bahattin Kalaycı’nın öldüðü de bildirildi. HPG’den 
yapılan açıklamada da ölen militanların adlarının Özgür 
Kaya, Adar Roj, Emine Osman, Azan Abi, Mehmet Taídan, 
Songül Salman, Maksut Muhammed ve Cemal Artıí olduðu 
bildirildi. 
Mardin’in Nusaybin ile ìırnak’ın ñdil ilçeleri arasındaki Bagok 
daðında 13 Nisan günü çıkan çatıímada ñmam Tan adlı er 
öldü.  
Hakkari Valisi Ayhan Nasuhbeyoðlu, Çukurca ilçesinde 16 
Nisan günü çıkan çatıímada iki askerin yaralandıðını 
açıkladı. HPG’nin açıklamasında ise Çukurca çevresinde 
süren çatıímalarda bir astsubay ve dört erin öldüðü iddia 
edildi. 
Siirt’in Pervari ilçesi yakınlarındaki Doðanköy bölgesinde 17 
Nisan günü çıkan çatıímada, ñlhan Göven adlı er öldü. 
Çatıímada bir HPG militanının da öldüðü iddia edildi.  
Tunceli’nin Çemiígezek ve Hozat ilçeleri arasındaki bölgede 
sürdürülen operasyonda mayına basan Astsubay ñdris Güneí 
yaralandı.  
24 Nisan günü ìırnak yakınlarındaki Dereler bölgesinde çıkan 
çatıímada Seyithan Yelboða adlı asker ile HPG militanları 
Suriye uyruklu Hırısan Ahmet, ìakir Ataí ve Suriye uyruklu 
Sızor Hasan öldü. 
Seyithan Yelboða, 25 Nisan günü Adana’da topraða verildi. 
Cenaze töreninde, “oðullarının askerler tarafından 
öldürüldüðünü” iddia eden Yelboða ailesi ile askerler 
arasında tartıíma çıktı. Yakınlarının Seyithan Yelboða’nın 
cesedini görmesine izin verilmedi. Babası Mehmet Yelboða, 
oðlunun bir hafta önce kendisini aradıðını belirterek “Oðluma 
seni ìırnak’a operasyona gönderirlerse, sakın gitme firar et 
dedim. Oðlum da ‘yemekhanede çalıíıyorum. Zaten 
göndermezler. Bir íey olmaz’ dedi. Yetkililer sorularımızı 
yanıtlamıyor. Yarın gelip mezarı açacaðız” dedi. 
26 Nisan gecesi Tunceli’ye baðlı Karíılar köyündeki jandarma 
karakolu yakınlarında çıkan çatıímada, Mahmut Yeíilçam 
ve ìahin Abanoz adlı erler öldü, bir astsubay yaralandı.  
1 Mayıs günü Hakkari’nin Çukurca ilçesi yakınlarında mayına 
basan er Arif Saygı öldü.  
12 Mayıs günü Hakkari’nin Çukurca ilçesinin Türkiye-Irak 
sınırındaki Aladað bölgesinde mayına basan Astsubay 
Timuçin Aladað öldü.  
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ìırnak yakınlarındaki Gabar daðında 12 Mayıs günü çıkan 
çatıímada Astsubay Mustafa Çiðiloðlu erler Muhammet 
Binici, Ömer Yaman ve Mustafa Coruk öldü. Çatıímada 
Erkan Yalçın adlı HPG militanı da öldü. HPG tarafından 
yapılan açıklamada ise Gabar daðında 11 ve 12 Mayıs günü 
çıkan çatıímalarda 13 askerin öldüðü iddia edildi.  
HPG’den yapılan açıklamada, 11 Mayıs günü Bingöl’ün Kiðı 
ve Adaklı ilçelerinin arasındaki bölgede çıkan çatıímada 
Kemal Bektaíoðlu adlı JñTEM elemanının öldürüldüðü ileri 
sürüldü. Emniyet Genel Müdürlüðü’nün kayıp kiíilere iliíkin 
internet sitesinde “Kemal Bektaíoðlu” adlı bir kiíinin 
Bingöl’de Mart ayında kaybolduðu bilgisi bulunuyor. 
15 Mayıs günü Erzincan’ın Kemah ilçesi yakınlarında çıkan 
çatıímada, Nadir Güzüngül adlı HPG militanı öldü. Nadir 
Güzüngül’ün iíkence ile öldürüldüðü iddia edildi. 27 Mayıs 
günü Özgür Gündem gazetesinde cenaze törenine katılan bir 
kiíinin anlatımlarına yer verildi. Habere göre, Nadir 
Güzüngül’ün ìırnak’ın Cizre ilçesine baðlı Ziyan köyünde 
yapılan cenaze törenine katılan bu kiíi, cesette iíkence 
izlerini gördüðünü ve bunları cep telefonunun kamerası ile 
görüntülediðini belirterek, “Cenazenin sol omzunda bir kuríun 
izi vardı, bunun dıíında hiçbir yara bere yoktu. Suratında art 
arda bilinçli olarak vurulmuí gibi darp izleri vardı. Diílerinden 
biri kırılmıítı. Kalas gibi bir íeyle vurulduðu gözle 
görülüyordu. Tek kuríunla omzundan vurulmuí olması da 
ölmeden iíkence yapılmıí olduðunu gösteriyor.” 
Van’ın Baíkale ilçesine baðlı Koca köyü yakınlarındaki 10. 
Hudut Bölük Komutanlıðı’na ait bir aracın 18 Mayıs günü 
mayına çarpması sonucunda erler Mahmut Benderli ve Erhan 
Karapınar yaralandı.  
Mardin’in Nusaybin ilçesine baðlı Eskihisar köyü yakınlarında 
18 Mayıs günü çıkan çatıímada Selahattin Akıncı adlı 
korucu öldü.  
22 Mayıs günü Diyarbakır’ın Lice ilçesi yakınlarında mayına 
çarpan askeri bir araçta, Astsubay Mustafa Kale öldü, er 
Mustafa Kayıkçı yaralandı.  
22 Mayıs günü Bingöl’ün Ilıcalar beldesi yakınlarında mayına 
basan bir askerin yaralandıðı bildirildi. HPG’den yapılan 
açıklamada ise Ilıcalar beldesindeki karakola düzenlenen 
saldırıda bir asteðmen ve üç erin öldüðü, üç askerin 
yaralandıðı öne sürüldü. 
Van’da 22 Mayıs günü mayın patlaması sonucunda 
yaralanan Süleyman Altundað adlı er, 1 Haziran günü öldü. 
26 Mayıs günü Bingöl’ün Kiðı ilçesi ile Elazıð’ın Karakoçan 
ilçesi arasındaki yolda askeri araçlardan oluían bir konvoya 
HPG militanları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 
Üsteðmen Hüdaverdi Alptürker, erler Ahmet Ercan ve Zafer 
Ayaydın yaralandı.  
28 Mayıs günü Hakkari’nin Daðgöl mahallesinde askeri bir 
araca bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 

olmadıðı iddia edildi. 
28 Mayıs gecesi Diyarbakır’ın Hazro ilçesi Çavundur köyü 
yakınlarında çıkan çatıímada Astsubay ìerafettin ìengören 
öldü, er Yalçın Kaplan, korucular Mansur Bademci, Ali ve 
Ramazan Erbey yaralandı.  
30 Mayıs günü ìırnak yakınlarındaki Cudi daðında çıkan 
çatıímada Salih Çam adlı er öldü. Aynı bölgede mayına 
basan Metin Güngör adlı erin de öldüðü öðrenildi.  
30 Mayıs günü ìırnak’ın Uludere ve Beytüííebap ilçeleri 
arasındaki Kato daðı yakınlarında çıkan çatıímada, erler 
Mustafa Nane, Muzaffer Ardıç, korucular Faysal Yıldırım, 
Yunus Yıldırım ve Nurettin Yıldırım öldü. 
2 Haziran günü ìırnak il sınırları içinde çıkan çatıímalarda 
dört HPG militanının öldüðü ileri sürüldü. Çatıímalarda, 
Adem Çiçek adlı er de öldü.  
2 Haziran günü Bingöl’ün Genç ilçesi Balgöze köyü 
yakınlarında çıkan çatıímada, Irak uyruklu Aso Arif Xuríid 
ve Cafer Dönmez adlı HPG militanları öldü, iki korucu da 
yaralandı.  
Yakınları, Cafer Dönmez’in “sað yakalandıktan sonra 
öldürüldüðünü” ileri sürdüler. Van’ın Bostaniçi beldesinde 5 
Haziran günü topraða verilen Cafer Dönmez’in kardeíi Tahsin 
Dönmez, “Morgda cenazemize baktık. Kollarında yanık izleri 
var. Kafası darbelerle tamamen parçalanmıí durumdaydı. 
Özellikle sırt kısımlarında sürükleme izleri vardı” dedi. 
4 Haziran günü Bingöl-Elazıð karayolunun Atapark bölgesinde 
askeri araçlara düzenlenen saldırıda Ömer Yankayıí adlı 
asker öldü, sekiz asker ise yaralandı. Saldırının ardından aynı 
bölgede çıkan çatıímada üç HPG militanının öldürüldüðü ileri 
sürüldü. 
6 Haziran günü Hakkari’nin ìemdinli ilçesi yakınlarında çıkan 
çatıímada Orhan Koçak ve Abdürrahim Zencir adlı erler 
öldü, iki er de yaralandı.  
6 Haziran günü Tunceli’nin Pülümür ilçesi giriíinde askeri bir 
araca uzaktan kumandalı bomba ile düzenlenen saldırıda iki 
asker yaralandı. HPG tarafından yapılan açıklamada ise 
askeri araçlara düzenlenen saldırıda, iki askerin öldüðü, sekiz 
askerin de yaralandıðı ileri sürüldü. 
7 Haziran günü Bingöl’ün Yedisu ilçesi yakınlarında mayına 
basan bir üsteðmen, bir astsubay ve bir er yaralandı. ìırnak 
Valiliði’nden yapılan açıklamada, Gabar daðında çıkan bir 
çatıímada yaralanan Ersan Nazlıer adlı HPG militanının 7 
Haziran günü ñdil ilçesi yakınlarında yakalandıðı bildirildi.  
Batman’ın Kozluk ilçesinde Kaymakamlık lojmanlarına 8 
Haziran gecesi düzenlenen saldırıda polisler Semih ñmrek, 
Hasan Turkin, Halil Yurdakul ve Ahmet Aslanalp yaralandı.  
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinin Baðdeðirmen köyü Alakum 
mezrası yakınlarında 10 Haziran günü çıkan çatıímada HPG 
militanları Erdal Sezgin ve Özcan Öztemel öldü. 
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11 Haziran günü Tunceli’nin Geyiksuyu beldesi yakınlarında 
askeri bir araca düzenlenen silahlı saldırıda Fatih Soydan ve 
Dursun Altıntop adlı askerler öldü, dört asker yaralandı. 
Yaralanan askerlerden birinin Astsubay Hasan Gedikli olduðu 
öðrenildi. 
12 Haziran günü Hakkari’nin Çukurca ilçesi yakınlarındaki 
Kazan bölgesinde mayına basan Astsubay Timuçin Aladað, 
öldü.  
Tunceli’nin Mazgirt ilçesi yakınlarında 13 Haziran günü çıkan 
çatıímada, Ercan Kalkan adlı HPG militanı öldü. 
Mardin’in Midyat ilçesi ile ìırnak’ın ñdil ilçesi arasında 
Haziran ayında gerçekleítirilen operasyon sırasında, 
ormanların askerler tarafından yakıldıðı bildirildi. Mardin’in 
Nusaybin ilçesine baðlı Pazar köyü yakınlarındaki Kocadað 
tepesindeki ormanlık alanın da yakıldıðı öðrenildi. ñHD Mardin 
ìubesi tarafından yapılan açıklamada, yangını söndürmek 
isteyen köylülerin engellendiði bildirildi. Açıklamada, 
“benzerlerini 1990’lı yıllarda gördüðümüz güvenlik nedeni ile 
orman yakma, ülkenin doðal zenginliklerini yok etme olduðu 
gibi bölgede geçmiíte yaíanmıí uygulamaların tekrar 
uygulanması sinyallerini vermektedir.” denildi. Aynı dönemde 
ìırnak yakınlarındaki Cudi daðında sürdürülen operasyon 
sırasında ormanların askerler tarafından yakıldıðı, yangını 
söndürmeye çalıían köylüleri engellemek için üzerlerine 
havan topu ateíi açıldıðı iddia edildi. 
15 Haziran günü Mardin’in Ömerli ilçesi Sulakdere köyü 
yakınlarında çıkan çatıímada HPG militanı Abdi Yılmaz öldü. 
Yılmaz’ın kızkardeíi Remziye Yılmaz, “Kardeíimin kafası 
ezilmií, gözleri çıkartılmıítı. Yüzü ve vücudu parçalandıðı için 
tanıyamadık, bu nedenle teíhis edemedik” dedi. Abdi 
Yılmaz’ın kimliðinin DNA testiyle saptandıðı öðrenildi. 
Tunceli’nin Ovacık ilçesi yakınlarında 18 Haziran günü çıkan 
çatıímada HPG militanları Irak uyruklu Abdulmevla Musa, 
Turabi Erdoðan ve Erdal Kardað öldürüldü. 
Gümüíhane’nin Çamlıköyü yakınlarında 20 Haziran günü 
çıkan çatıímada Volkan Ocaklı adlı er yaralandı.  
20 Haziran günü Diyarbakır’ın Dicle ilçesine baðlı Kuríunlu 
köyü yakınlarında çıkan çatıímada Adil Akdoðan adlı HPG 
militanının öldürüldüðü öðrenildi. 
Mardin’in Nusaybin ilçesi Görentepe köyü yakınlarında 22 
Haziran günü çıkan çatıímada, HPG militanı ìahin Tabar 
öldürüldü.  
22 Haziran günü Tunceli’nin Pülümür ilçesi yakınlarında 
çıkan çatıímada Çaðrı Küçük adlı er öldü.  
Hakkari’nin Çukurca ilçesi yakınlarındaki Uzundere 
bölgesinde 23 Haziran günü çıkan çatıímada, 11 HPG 
militanının öldürüldüðü iddia edildi. HPG’nin açıklamasında 
ise çatıímalarda yedi militanın öldüðü bildirildi. Ölen 
militanların adlarının Ömer Saygı, Ali ìimíek, ñbrahim Xelil 
Yusuf, Abdulsamet ñbrahim, Muhammed Ali Seyadi, 

Nasibe Özek, Zahit Hüsami olduðu bildirildi. Açıklamada, 
çatıímalarda 20 askerin öldüðü de iddia edildi.  
Elazıð’ın Maden ilçesi yakınlarındaki Mastek boðazı 
bölgesinde 24 Haziran günü meydana gelen iki ayrı mayın 
patlamasında üç astsubay ve bir korucu yaralandı. 
Yaralılardan astsubaylar Halil Aydoðmuí ve Kamil Seçkin’in 
adı öðrenildi.  
25 Haziran günü Elazıð’ın Palu yakınlarında mayına basan 
korucu Abdülzeydi Arıkanoðlu öldü, korucu Ahmet Aydemir 
yaralandı.  
HPG tarafından yapılan açıklamada, Van’ın Özalp ilçesinin 
Türkiye-ñran sınırı bölgesinde 23 Haziran günü çıkan 
çatıímada, Ferdi Özerli adlı militanın öldüðü bildirildi.  
20 Haziran günü Elazıð’ın Arıcak ilçesine baðlı Bükardı 
beldesi ile Diyarbakır’ın Dicle ilçesi arasındaki yolu kesen 
HPG militanları tarafından kaçırılan ñmam Hüseyin Polat adlı 
kiíi, 24 Haziran günü serbest bırakıldı. Polat’ın serbest 
bırakılması için ñHD Elazıð ìubesi çaðrıda bulunmuítu.  
25 Haziran günü Mardin’in Mazıdaðı ve Kızıltepe ilçeleri 
arasındaki bölgede çıkan çatıímada Mehmet ìerif Unat adlı 
HPG militanının öldüðü öðrenildi.  
26 Haziran günü Hatay’ın Dörtyol ilçesi yakınlarındaki 
Amanos daðlarında mayına basan Serkan Uzun adlı er 
yaralandı. 
28 Haziran günü Hakkari’nin Çukurca ilçesi Iíıklı köyü 
yakınlarında çıkan çatıímada Mevlüt Tekiroðlu adlı er öldü. 
ìırnak yakınlarındaki Dereler bölgesinde 29 Haziran günü 
çıkan çatıímada, Mehmet ìexo adlı Suriye uyruklu HPG 
militanının öldürüldüðü bildirildi.  
Bingöl’ün Genç ilçesine baðlı Yeniyazı köyündeki jandarma 
karakolu yakınlarında 30 Haziran günü mayına çarpan askeri 
bir araçta Kazım Faydacı adlı astsubay ve Ali Er adlı asker 
öldü, altı asker yaralandı.  
30 Haziran günü Tunceli 4. Komando Tugayı’nda nöbet tutan 
Sabahattin Dündar, HPG militanları tarafından öldürüldü.  
2 Temmuz günü Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde yola 
bırakılan bombayı imha etmeye çalıían Kuddusi Demli adlı 
polis öldü. 
Temmuz ayı baíında Kars’ın Kaðızman ilçesi Dibekkaya köyü 
yakınlarındaki Alataí bölgesinde Aziz Askol adlı HPG 
militanının cesedi bulundu. Gazetelerde, Aziz Askol’un “23 
Mayıs günü arkadaíları tarafından baíının taíla ezilerek 
öldürüldüðü” iddia edildi. ANF’nin haberinde ise Aziz Askol’un 
“kayalardan düíerek öldüðü” iddia edildi.  
HPG tarafından yapılan açıklamada, 6 Temmuz günü Mardin 
yakınlarında çıkan çatıímada, Kutbettin Yiðit adlı militanın 
öldüðü bildirildi.  
10 Temmuz günü ìırnak’ın ñdil ilçesi giriíindeki güvenlik 
noktasında düzenlenen saldırıda Mehmet Yardımcı ve Sait 
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Bal adlı polisler öldü.  
13 Temmuz günü Bitlis’in Bölükyazı ve ñçgeçit köyleri 
arasındaki yolda askeri bir araca uzaktan kumandalı bomba 
ile düzenlenen saldırıda Astsubay Hakan Toydemir, 
Astsubay Hayrettin Karabıyık, erler Ramazan Okur, 
Nurdoðan Zorgün ve Erdal Kavallı öldü, Astsubay Osman 
Kaya, erler Ahmet Salkım, ñmdat Çelik ve Orhan Çetinkaya 
yaralandı. 
Siirt’in Eruh ilçesine baðlı Daðdöíü köyü yakınlarında 14 
Temmuz günü çıkan çatıímada, Yalçın Duman, Kamil 
Alkan, Orçun Yaldır, Emrah Öztürk, Mustafa Akmansoy, 
Erdal Güneí ve Sedat Akça adlı erler ile Osman Sarın adlı 
korucu öldü.  
14 Temmuz günü Erzurum’un Karaçoban ilçesi Akyartepe 
bölgesinde çıkan çatıímada, üç HPG militanı sað yakalandı. 
Erkan Kılıç, Barıí Atmaca ve Cenap Dalkıran, 18 Temmuz 
günü tutuklandı.  
ìırnak yakınlarında 15 Temmuz günü çıkan çatıímada HPG 
militanı Mansur Faiki, öldü.  
16 Temmuz günü Van’ın Özalp ilçesinin giriíindeki polis 
noktasına düzenlenen saldırıda polis memuru Serdar 
Özkılınç, öldü.  
16 Temmuz gecesi saat 20.30 sıralarında Batman’ın Gercüí 
ilçesinde Yatılı Bölge ñlköðretim Okulu kavíaðında devriye 
gezen polis panzerine silahlı saldırı düzenlendi. Olayın 
ardından 17 Temmuz günü saat 05.30 sıralarında bir eve 
düzenlenen baskında HPG militanları Mesut Erbay, Macit 
Ahmet Tahlo, Nebiha Altun ve polis memuru Erkan Serdar 
Sallar öldü.  
16 Temmuz günü Bingöl’ün Genç ilçesi Yazkonaðı Jandarma 
Karakolu’na düzenlenen saldırıda yaralanan Uzman Çavuí 
Özkan Öztürk, 19 Temmuz günü tedavi gördüðü Ankara 
Gülhane Tıp Akademisi’nde öldü. 
Bingöl’e baðlı Üçyaka köyü yakınlarında 16 Temmuz günü 
çıkan çatıímada HPG militanı ìemsettin Gür, öldü. 
ìemsettin Gür’ün vücudunda iíkence izleri olduðu iddia 
edildi. Gür’ün amcası Nuri Gür, Malatya Adli Tıp Kurumu’nda 
otopsi yapıldıðını belirterek, íunları söyledi:  
“Bizler de cesede baktık. Kollarında kelepçe izi vardı. 
Vücudunun çeíitli yerlerinde darp ve iíkence izleri mevcuttu. 
Ayakları kırılmıí, omuzları kesilmií. Sað olarak yakalandıðını 
düíünüyoruz. Gördüðümüz ceset bize, ìemsettin’in 
yakalandıktan sonra iíkenceyle öldürdüðünü düíünmemize 
neden oldu”  
20 Temmuz günü Hakkari’nin ìemdinli ilçesinde Irak sınırı 
yakınlarında bir helikoptere açılan ateí sonucunda Hüseyin 
Ay adlı asker öldü.  
21 Temmuz günü Van’ın Baíkale ilçesi yakınlarındaki 
Güzeldere bölgesinde çıkan çatıímada Sedat Ayhan, Yılmaz 

Köíker, Kuzey Iraklı Muhammed Hüseyin ve M. Ali 
Ünvercan adlı HPG militanları ile Astsubay Süleyman 
Danacı öldü, biri aðır dört asker de yaralandı. 
22 Temmuz günü ìırnak yakınlarındaki Küpeli daðında çıkan 
çatıímada Salih Gezer ve Lokman Ali Osman adlı HPG 
militanları öldürüldü. Fırat Haber Ajansı’nın Kasım ayında 
geçtiði bir haberde, Salih Gezer ve Lokman Ali Osman’ın 
cesetlerinin yakıldıðı iddia edildi. 
22 Temmuz günü Hakkari’nin Yüksekova ilçesine baðlı 
Daðlıca köyü yakınlarında mayına basan Ebubekir Özçük ve 
Hüseyin Eskidede adlı korucular öldü.  
24 Temmuz günü Hakkari’nin Çukurca ilçesinde kaymakamlık 
binası önünde nöbet tutan polislere düzenlenen silahlı 
saldırıda, bir polis memuru yaralandı. 
27 Temmuz günü Bingöl’ün Genç ilçesi yakınlarında mayına 
basan Bingöl Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanı Binbaíı 
Adil Karagöz öldü, Jandarma Yarbay Hayati Aydın ve 
Jandarma Astsubay Hüseyin Kılıç yaralandı. Adil Karagöz, 28 
Temmuz günü Osmaniye’de topraða verildi. Cenaze töreni 
sırasında kalabalık bir grup DTP ñl Örgütü binasını taíladı. 
29 Temmuz günü Diyarbakır’ın Kulp ilçesi yakınlarında 
mayına basan korucu Deðer Tanrıverdi öldü.  
31 Temmuz gecesi Aðrı’nın Doðubeyazıt ilçesindeki polis 
lojmanlarına düzenlenen saldırıda polis memurları Murat 
Yıldız, Murat Çalık, Erdal Temur, Hüseyin Uçar, Mehmet 
Çavuí Uyanır ve Süleyman Varol ile kapıcı Turgut Turhan 
yaralandı. 
1 Aðustos gecesi Erzincan’ın ñliç ilçesinde demiryoluna 
bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir vagonun hasar 
gördüðü bildirildi. 
6 Aðustos günü Gümüíhane’nin ìiran ilçesi Yeíilbük beldesi 
yakınlarında askeri araçlara düzenlenen saldırıda Astsubay 
Mürsel Can, erler Hüseyin Özdemir ve Özkan Vural öldü, 
sekiz asker yaralandı.  
HPG tarafından yapılan açıklamada, 6 Aðustos günü ìırnak’ın 
Uludere ilçesi yakınlarında çıkan çatıímada, Ender Baki adlı 
HPG militanının öldüðü bildirildi. 
8 Aðustos günü Sıvas’ın Divriði ilçesi yakınlarındaki 
Cengellidað bölgesinde çıkan çatıímada, Selahattin Çetin 
adlı HPG militanı öldü.  
6 Aðustos günü ìanlıurfa yakınlarında Mehmet Erol adlı 
asker, HPG militanları tarafından kaçırıldı. HPG’de yapılan 
açıklamada ise Mehmet Erol’un “militanlara teslim olduðu” 
iddia edildi. 
13 Aðustos günü Sivas’ın ñmranlı ilçesindeki Karacaören 
Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Hayati Güçlü, mayın 
patlaması sonucunda yaralandı. 
14-15 Aðustos gecesi ìırnak yakınlarındaki Küpeli daðında 
çıkan çatıímada, Kadir Özdemir ve Yakup Pak adlı erler 
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öldü. 
Sıvas’ın ñmranlı ilçesi yakınlarında 21 Aðustos günü çıkan 
çatıímada HPG militanları Selman Tunç ve ñzzettin Yazıcı 
öldü. 
Hakkari’nin Çukurca ilçesi yakınlarında 28 Aðustos günü 
çıkan çatıímada Kenan Çam adlı HPG militanı öldü. 
28 Aðustos günü Bingöl’ün Genç ilçesi yakınlarında çıkan 
çatıímada Ozan Akyol adlı HPG militanı öldü. 
30 Aðustos günü Van’da asker ve polislerin oturduðu 
lojmanlara düzenlenen saldırıda er Cem Toksan yaralandı.  
ìırnak Valiliði’nden yapılan açıklamada, 1 Eylül günü Fındık 
beldesi yakınlarındaki askeri birliðe uzaktan kumandalı 
bomba ile düzenlenen saldırıda Üsteðmen Ahmet ìevki Evin, 
Asteðmen Fırkan Iíık ve er Mehmet Öztürk’ün öldüðü 
bildirildi.  
1 Eylül günü Hakkari’nin Çukurca ilçesi yakınlarındaki 
Köprülü Jandarma Tabur Komutanlıðı’na düzenlenen saldırıda 
Asteðmen Zeki Burak Okay ve er Emrah Yiðit öldü, iki asker 
de yaralandı. Çatıímada, Abdülkerim Uray adlı HPG militanı 
da öldü.  
Bu arada Genelkurmay Baíkanlıðı’ndan yapılan açıklamada 
“askerlerin yerlerini militanlara bildirdiði ve daha sonra firar 
ettiði” iddia edilen Abubekir Polat adlı askerin 2 Eylül günü 
yakalandıðı bildirildi.  
1 Eylül günü Erzincan-Bingöl-Tunceli arasındaki bölgede 
çıkan çatıímada Cengiz Ersöz adlı HPG militanı öldü. 
1 Eylül günü Van’da sınırda devriye gezen askerlere ñran 
tarafından açılan ateí sonucunda Deniz Yüzgeç adlı er öldü. 
HPG tarafından yapılan açıklamada ise olayda, Dündar Ö. 
adlı subay ve sekiz askerin öldüðü iddia edildi.  
4 Eylül günü Diyarbakır’ın Dicle ilçesi yakınlarında askeri 
araçlara uzaktan kumandalı bomba ile düzenlenen saldırıda 
Astsubay Mustafa Dað ve er Yakup Törün öldü, dört asker 
yaralandı.  
6 Eylül günü Siirt’in Eruh ilçesi yakınlarında çıkan çatıímada 
Ali Balıkçı adlı er öldü, bir er de yaralandı. 
9 Eylül günü Diyarbakır’ın Ergani ilçesi Bademli köyü 
yakınlarında askeri bir araca düzenlenen bombalı saldırıda 
bir astsubay ve bir er yaralandı. HPG’den yapılan açıklamada 
ise bombalı saldırı düzenlenmediði, çatıíma çıktıðı ve 
çatıímada iki astsubayın öldüðü iddia edildi.  
14 Eylül günü Muðla ile Marmaris arasındaki yolda bir aracı 
durdurmak isteyen jandarmalarla, araçtaki üç kiíi arasında 
silahlı çatıíma çıktı. Akçapınar köyü yakınlarında yaíanan 
çatıímada, Alaattin Saka adlı er yaralandı. Çatıímaya giren 
kiíilerin “PKK üyesi” olduðu iddia edildi. 
Van’ın Ercií ilçesine baðlı Kardoðan köyü yakınlarında 15 
Eylül günü çıkan çatıímada, köy korucusu Abdülselam Yar, 
Astsubay Mustafa Yıldız, HPG militanları Hasan Kaya, 

Seyfettin Aydın, Erkin Balıkçı, Yılmaz Aíkan, Ergül Toro ve 
ñran uyruklu Kazım Milan öldü. 
Mardin’in Dargeçit ilçesi yakınlarındaki Sunatkapı bölgesinde 
24 Eylül günü çıkan çatıímada, Teðmen Cengiz Evranos, 
öldü. Çatıímada iki korucunun da yaralandıðı bildirildi. 
ìırnak’ın Beytüííebap ilçesi yakınlarında 28 Eylül günü çıkan 
çatıímada, iki HPG militanının öldüðü iddia edildi. ìırnak 
Valiliði’nden yapılan açıklamada, militanların 6 Aðustos günü 
Beytüííebap’ta Astsubay Levent Çevik’i evinde öldürdükleri 
ileri sürüldü. HPG tarafından yapılan açıklamada ise 
çatıímada, bir askerin öldüðü öne sürüldü. 
29 Eylül günü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi yakınlarında 
mayına basan Yüzbaíı Volkan Saðlam, aðır yaralandı.  
30 Eylül günü aynı bölgede er Halil ñbrahim Aslan mayın 
patlaması sonucunda öldü, er Veysel Camcı da yaralandı.  
30 Eylül günü ìırnak’ın Beytüííebap ilçesi yakınlarında çıkan 
çatıímada, Ömer Samur ve Eren Yıldırım adlı HPG 
militanları öldü.  
HPG tarafından yapılan açıklamada, 1 Ekim günü Mardin’in 
yakınlarındaki Bagok daðında çıkan çatıímada, Kamuran 
Hemo adlı militanın öldüðü bildirildi. 
4 Ekim günü Elazıð’ın Palu ilçesi yakınlarında mayına basan 
üç astsubay yaralandı. Aynı gün Diyarbakır’ın Kulp ilçesin 
yakınlarında da mayına basan bir korucu aðır yaralandı. 
Tunceli’nin Hozat ilçesi Ovacık köyü yakınlarında güvenlik 
güçleri tarafından sürdürülen operasyon sırasında 5 Ekim 
gecesi çıkan çatıímada, iki asker yaralandı.  
12 Ekim günü ìırnak yakınlarındaki Cudi daðında çıkan 
çatıímada HPG militanları Reíit Yüksel ve Mecit ñsmail 
öldü. 
12 Ekim günü Siirt’in Eruh ilçesi yakınlarında operasyon 
düzenleyen askerler ile HPG militanları arasında çıkan 
çatıímada, Hasan Güzel adlı HPG militanı öldü.  
Hakkari’nin Çukurca ilçesi yakınlarında 13 Ekim günü mayına 
basan Teðmen Ömer Azak ve er Mahmut Elçi öldü, er 
Süleyman ìanverdi yaralandı.  
Hakkari’nin ìemdinli ilçesi Derecik beldesi yakınlarında 14 
Ekim gecesi çıkan çatıímada ìuayip Çalıíkan adlı er öldü. 
Genelkurmay Baíkanlıðı’ndan yapılan açıklamada, yol 
kontrolü yapan jandarmalara, durdurmak istedikleri bir 
araçtan HPG militanları tarafından ateí açıldıðı belirtildi. 
HPG’den yapılan açıklamada ise ìuayip Çalıíkan’ın ölümü ile 
HPG militanlarının ilgisinin olmadıðı bildirildi. 
23 Ekim günü Batman’ın Hasankeyf ilçesi yakınlarında çıkan 
çatıímada Murat Bektaí (Beítaí), Bahattin Yılmaz ve 
Zekeriya Yüce adlı HPG militanları öldü, iki astsubay da 
yaralandı.  
Diyarbakır’ın Ergani ilçesi yakınlarında 25 Ekim günü mayına 
basan bir astsubay yaralandı.  
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Genelkurmay Baíkanlıðı’ndan yapılan açıklamada, 8 Kasım 
günü Diyarbakır’ın Dicle ilçesi yakınlarında mayına basan bir 
subay ve bir astsubayın, aynı bölgede baíka bir patlamada 
da bir erin yaralandıðı bildirildi. Açıklamada, aynı gün 
ìırnak’ın Beytüííebap ilçesi Kovankaya köyü yakınlarında da 
mayına basan iki astsubayın yaralandıðı belirtildi.  
ìırnak Valiliði’nden yapılan açıklamada, 6-11 Kasım 
günlerinde Bestler-Dereler bölgesinde çıkan çatıímalarda üç 
HPG militanının öldüðü iddia edildi. 
Van’ın Baíkale ilçesinin ñran sınırındaki Esenyamaç köyü 
yakınlarından kaçak olarak Türkiye’ye girmeye çalıían bir 
grupla askerler arasında çıkan çatıímada, Bekir Cömert adlı 
er öldü. 
Bingöl’ün Yayladere ilçesi yakınlarında 16 Kasım günü çıkan 
çatıímada, Astsubay Bülent Güzel öldü, Astsubay Ferhat 
Öktem de aðır yaralandı. Çatıímada, üç HPG militanının da 
öldüðü iddia edildi. 
Bingöl’ün Yayladere ilçesi ile Tunceli’nin Nazımiye ilçeleri 
arasındaki bölgede 15 Kasım günü baílayan operasyonda 
çıkan çatıímalarda altı HPG militanının öldürüldüðü iddia 
edildi. Hürriyet gazetesinin haberinde, ölen militanların 
adlarının A.Y., H.Ö., V.R. olduðu bildirildi.  
HPG tarafından yapılan açıklamada ise çatıímada Metin 
Doðan, Halil Bor, Vedat Ralice, ñzzettin Karakaya, 
Muhammed Süleyman ve Mahsum Derici adlı militanların 
öldüðü belirtildi. Çatıímalarda dokuz askerin de öldüðü iddia 
edilen açıklamada, Hüseyin Özarslan ve Muhammed Mustafa 
adlı HPG militanlarının da yakalandıðı kaydedildi.  
HPG’nin açıklaması üzerine 27 Kasım günü Karakoçan 
(Elazıð) Cumhuriyet Savcılıðı’na baívuran Hacı Özarslan’a, 
Cumhuriyet Savcısı Ömer Sönmez ve Karakoçan Emniyet 
Müdürlüðü’nün, “Özarslan’ın öldüðü, sadece HPG militanı 
Muhammed Mustafa’nın yakalandıðı” yönünde bilgi 
verdikleri, ancak Elazıð’a götürülen cesetler arasında 
Özarslan’ın cesedinin bulunmadıðı öðrenildi.  
Baba Özarslan, aynı gün kendisini arayan ve adının 

“Astsubay Oktay” olduðunu söyleyen bir kiíinin de, 
“Oðlunuzu aramayın, öldürüldü” dediðini aktardı. Toplumsal 
Demokrasi gazetesinin “adliye çalıíanlarına” dayanarak 
verdiði haberde ise Cumhuriyet Savcısı Ömer Sönmez’in 
gündüz saatlerinde Muhammed Mustafa’nın ifadesini aldıðı, 
Özarslan’ın da gece saatlerinde adliyeye getirildiði anlatıldı. 
Aynı dönemde çıkan çatıímalarda öldüðü iddia edilen Halil 
Bor’un cesedinin de Elazıð’da bulunmadıðı bildirildi. Bingöl 
Emniyet Müdürlüðü’nün Bor ailesine “Oðlunuz yaíıyor. 
Hayatını kaybetmemií, bize yardımcı olun onu geri getirelim” 
önerisinde bulunduðu bildirildi. 
16 Kasım günü Nazımiye ilçesi yakınlarında mayın patlaması 
sonucunda Murat Bulut, Mahmut Kırlak, A. Seydi Aldem, M. 
Alaedin Özderen ve Osman Laçin adlı askerler yaralandı. 
20-23 Kasım günlerinde ìırnak yakınlarında çıkan 
çatıímalarda, HPG militanları Mervan Muhammed, Necdet 
Ürper, ñran uyruklu Maksut Behnemun (Behnami) ve Fesih 
Güzel ile er Zekeriya Kılıç öldü. 
ìırnak ile Güçlükonak ilçesi arasındaki Akdizgin köyü 
yakınlarında 5 Aralık günü askeri araçlara uzaktan kumandalı 
bomba ile düzenlenen saldırıda, Muhammet Hasan 
Erkesikbaí, Metin Selçuk ve Cihan Namlı adlı erler öldü, 
14 asker de yaralandı. HPG’den yapılan açıklamada ise 
saldırıda 11 askerin öldüðü iddia edildi.  
7 Aralık günü Bingöl’ün Genç ilçesi yakınlarında askeri bir 
helikopter düítü. Olayda Astsubay Harun Ceylan öldü, 
Üsteðmen Uður Gürbüz, Astsubay Bülent Çetin, Astsubay 
Mehmet Uyar, erler Hasan Turgut ve ñsmail Alçay yaralandı. 
Araziye asker indiren helikopterin kalkıí sırasında patlatılan 
uzaktan kumandalı bomba nedeniyle düítüðü öðrenildi.  
Diyarbakır’ın Lice ilçesi yakınlarında 9 Aralık günü askeri bir 
aracın mayına çarpması sonucunda, Mehmet Yıldırım adlı er 
öldü, 11 asker de yaralandı. 

5 - YASADIìI ÖRGÜT SALDIRILARI 
TñHV’nin belirlemelerine göre, yıl içinde yasadıíı örgütler 
tarafından düzenlenen silahlı, bombalı saldırılarda ve intihar 
saldırılarında en az 36 kiíi (1 hakim, 4 polis, 2 militan, 1 
asker, 5 çocuk, 4 turist, 18 sivil) öldü. Çoðunluðu bombalı 
saldırılarda olmak üzere en az 364 kiíi de yaralandı. 
Danıítay Üyelerine Silahlı Saldırı 
01) Mustafa Yücel Özbilgin 
5, 9 ve 11 Mayıs günlerinde Cumhuriyet gazetesinin ñstanbul 
ìiíli’deki merkezine el bombası atıldı. ñlk iki bomba 
patlamadı. Son bomba ise binada maddi hasara neden oldu. 

Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüðü Kriminal Daire 
Baíkanlıðı tarafından yapılan incelemede, el bombalarının 
MKE yapımı ve Türk Silahlı Kuvvetleri malı olduðu anlaíıldı. 
MKE Pazarlama ve ñhracat Dairesi ve Milli Savunma 
Bakanlıðı Satıíları ìube Müdürlüðü tarafından yapılan 
incelemede de, ilk bombanın 1978, ikinci ve üçüncü 
bombaların da 1985 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlıðı’na 
verildiði belirlendi. (Bkz. ñfade ve ñletiíim Özgürlüðü) 
Bu saldırıların ardından Avukat Alparslan Arslan, 17 Mayıs 
günü saat 10.00 sıralarında Danıítay 2. Dairesi üyelerine 
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silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda, Daire Baíkanı Mustafa 
Birden, üyeler Mustafa Yücel Özbilgin, Ayla Gönenç, Ayfer 
Özdemir ve Ahmet Çobanoðlu yaralandı. Kamuran Erbuða ise 
yara almadan kurtuldu. Mustafa Yücel Özbilgin, saat 16.00 
sıralarında hastanede öldü. Saldırgan Arslan, kaçarken 
gözaltına alındı. Görgü tanıkları, Alparslan Arslan’ın 
Danıítay’dan çıkarılırken “Osmanlı’nın askerleriyiz, Allah’ın 
gazabı Danıítay’ın üzerinde olacaktır” diye baðırdıðını 
bildirdiler. Aslan’ın Danıítay yakınlarındaki arabasında üç 
tabancanın daha bulunduðu öðrenildi. 
Arslan’ın ilk ifadesinde herhangi bir örgütle baðlantısı 
olmadıðını söylediði ve “Bu daire türbanı sokakta bile 
yasakladı. Verdikleri bu karar Allah’ın adaletine uygun deðil. 
Baíörtüsü kararının cezasını verdim” dediði ileri sürüldü. 
Arslan’ın, saldırıyı türbanın yanı sıra aynı dairenin “din 
aleyhine” verdiði kararlar nedeniyle gerçekleítirdiðini 
söylediði de bildirildi. Arslan’ın Danıítay’a saldırıdan bir gün 
önce de geldiði ancak, Daire Baíkanı Birden’i yerinde 
bulamayınca binadan ayrıldıðı öðrenildi.  
Avukat Alparslan Arslan’ın Marmara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ndeki öðrenciliði döneminde de sað görüílü 
kimliðiyle tanındıðı, sol görüílü öðrencilere yönelik 
saldırılarda yer aldıðı bildirildi.  
Saldırının, Danıítay 2. Dairesi’nin “okula türbanla giden 
Aytaç Kılınç adlı öðretmenin anaokulu müdürü 
olamayacaðına” iliíkin kararı nedeniyle düzenlendiði iddia 
edildi. ñslamcı “Vakit” gazetesinde 13 ìubat günü yayınlanan 
haberde, saldırıya uðrayan üyelerin fotoðrafları “ñíte o üyeler” 
baílıðıyla verilmiíti. ñzleyen günlerde de Danıítay üyelerine 
yönelik haberler sürmüítü.17  
Vakit gazetesinden yapılan açıklamada ise saldırı ile 
haberlerin baðdaítırılması kınandı. Açıklamada, “Olay henüz 
soruíturma safhasında olup hangi gerekçelerle yapıldıðı 
kesin olarak belli deðilken saldırının gazetemizin 3,5 ay 
önceki bir haberiyle iliíkilendirilmesi malum medyanın 
yargısız infaz giriíimlerinden bir yenisiyle daha karíı karíıya 
olduðumuzu açıkça göstermektedir” denildi. Açıklamada, 
CNN Türk, NTV, Kanal D ve Habertürk televizyonları hakkında 
suç duyurusunda bulunulduðu kaydedildi. 
Saldırı nedeniyle Danıítay Genel Kurulu tarafından yapılan 
açıklamada, hükümet “duyarsızlıkla” suçlandı. Danıítay 
Baíkanı Sumru Çörtoðlu’nun okuduðu açıklama özetle íöyle:  
“…Bu saldırı, meslektaílarımızı kiíisel olarak hedef alan bir 
saldırı deðildir. Bu saldırı, mensuplarımızın, kamuoyunun 
bilgisinde olan kimi kararları dolayısıyla bir kısım sorumsuz 

                                                 
17 1995 yılında da o zamanki adı “Akit” olan gazetenin “Baro 
terörü” haberlerinin ardından, türbanlı avukatların davalara 
girmesine izin vermeyen Gümüíhane Barosu Baíkanı Ali Günday, 
ñzzet Kıraç adlı kiíi tarafından öldürülmüítü. 

basın ve yayın kuruluílarıyla yazarlarınca hedef 
gösterilmeleri, devlet adına yetki kullanan makamlarca da 
cesaretlendirici, ihtiyatsız beyanlarda bulunulması sonucu 
gerçekleímiítir. Baíkanlıðımızca önceki tarihlerde yapılan 
basın açıklamalarında ve 10 Mayıs 2006’da düzenlenen 
Danıítay’ın 138. kuruluí yıldönümü töreninde Danıítay adına 
yaptıðım konuímada bu hususlar altı çizilerek ve tehlikeye 
iíaret edilmek suretiyle vurgulanmasına karíın, devlet 
yetkisini kullanan en üst makamların açıklamalarında 
maalesef bu tehlike hafife alınarak göz ardı edilmiítir. 
Yargısına sahip çıkmayan devlet, bu olayda büyük yara 
almıítır.”  
Adalet Bakanı Cemil Çiçek ise Ankara Valiliði’nin 20 Nisan 
günü Danıítay üyelerine koruma kararı verdiðini açıkladı. 
Ancak, açıklamanın aksine daire baíkan ve üyelerine sürekli 
koruma verilmediði öðrenildi.  
Saldırıdan sonra sadece Cumhurbaíkanı Ahmet Necdet 
Sezer’i kapıda karíılayan Danıítay Baíkanı Sumru Çörtoðlu, 
TBMM Baíkanı Bülent Arınç, Baíbakan Recep Tayyip 
Erdoðan ve bakanları karíılamadı. Danıítay yönetiminin, 
ziyarete gelecek AKP’lilerden kimseyi karíılamama kararı 
aldıðı öðrenildi. Binaya gelen Adalet Bakanı Cemil Çiçek’e 
bazı Danıítay üyelerinin tepki gösterdiði ve bir üyenin “Ne 
yüzle geliyorsunuz? Siz cesaretlendirdiðiniz için bu olay oldu” 
dediði öne sürüldü. TBMM Baíkanı Bülent Arınç da 
düzenlediði basın toplantısında, saldırının, türban kararıyla 
baðlantılı olamayacaðını savundu. Arınç, “Danıítay’dan 
verilmií yüzlerce karar vardır. Olayın hangisiyle baðlantılı 
olduðunu íu anda bilmiyoruz. Kaldı ki hedef alınanlar 
arasında, üyelerden sayın Ayfer hanımın da yaralı olduðunu 
biliyoruz. Bu saldırgan o karardan infial duyarak bu karara 
imza atanlara karíı eylem yapmayı düíünmüíse, o karara 
muhalif kalan birine silahını boíaltmaması gerekir” dedi. 
Arınç, saldırganın türban kararı nedeniyle bu eylemi yaptıðını 
itiraf etmesinin “sadece en aðır cezayı alması için yeterli 
sebep olacaðını” belirtirken, “Ben inanıyorum ki bu 
düíünceyle bile hareket ettiðini söyleyen bir kiíinin, akli ve 
cezai ehliyetinden íüphe etmek gerekir. Yargı sürecinde 
hukuki ehliyetinin bulunmadıðı ortaya çıkabilir” dedi.  
Saldırı, TBMM Genel Kurulu’nda tartıímalara yol açtı. CHP 
sözcülerinin TBMM Baíkanı Bülent Arınç’ın “saldırganın akli 
dengesine” iliíkin sözlerinin “zanlının avukatlıðına 
soyunmak” olduðunu söylemesi ve saldırıyı “ikinci Kubilay 
olayı” olarak nitelendirmesine AKP’liler tepki gösterdi. CHP 
Milletvekili Kemal Anadol, Bülent Arınç’ın “Saldırı, türbandan 
kaynaklanmıyor. Öyle olsaydı karara muhalif kalan üye 
yaralanmazdı” sözlerini eleítirdi. Anadol, “Baíkan Arınç 
zanlının avukatlıðına soyunmuítur. Bu soruíturmaya 
müdahale anlamına gelir” dedi. 2. Daire Baíkanı’nın iki ay 
önceki koruma talebinin reddedildiðini anımsatan Anadol, 
ñçiíleri Bakanı Abdulkadir Aksu’yu da istifaya çaðırdı. 
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18 Mayıs günü de Danıítay Baíkanı Sumru Çörtoðlu, Yargıtay 
Birinci Baíkanı Osman Arslan, Anayasa Mahkemesi Baíkanı 
Tülay Tuðcu, Yargıtay Cumhuriyet Baísavcısı Nuri Ok ve 
Danıítay Baísavcısı Zafer Kantarcıoðlu’nun aralarında 
bulunduðu hukukçular ve çok sayıda kiíi saldırıyı kınamak 
için Anıtkabir’e yürüdüler.  
Daha sonra Danıítay’a giderek bir toplantı yapan yüksek 
yargı organlarının yöneticileri bir bildiri hazırladılar. Danıítay 
Baíkanı Çörtoðlu’nun okuduðu bildiride, “saldırının 
demokratik laik cumhuriyete” yöneltildiði” vurgulandı. 
Bildirinin okunması sırasında Danıítay önünde toplanan 
kalabalık bir grup hükümet aleyhine slogan attı. 
Danıítay 2. Daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin için 18 Mayıs 
günü Ankara’da cenaze töreni düzenlendi. Özbilgin için ilk 
tören, daha önce valilik yapması nedeniyle ñçiíleri 
Bakanlıðı’nda düzenlendi. Daha sonra Danıítay’da 
düzenlenen törende hükümeti temsil eden Dıíiíleri Bakanı 
Abdullah Gül, protesto edildi. Elindeki Cumhuriyet gazetesiyle 
Gül’e vurmaya çalıían bir kadını korumalar engellendi. 
Cenaze arabasının ardından Kocatepe Camii’ne yürüyen 
binlerce kiíi, hükümet aleyhine sloganlar attı. Camideki tören 
sırasında Cumhurbaíkanı Ahmet Necdet Sezer ve 
komutanlara sevgi gösterisinde bulunan vatandaílar, 
bakanlar ve politikacıları protesto etti. Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek, cenaze namazına katılamadan polis eíliðinde camiyi 
terketmek zorunda kaldı. Polis kaskıyla korunmaya çalıíılan 
Orman Bakanı Osman Pepe’nin bindiði araç da tekmelendi. 
Soruíturma ve Dava 
Saldırı nedeniyle, Avukat Alparslan Arslan’ın ardından 18 
Mayıs günü Ankara’da Mehmet Atmaca (22), Sinan 
Berberoðlu (50), Saim Özmen (38) ve Nusret Aras, 
ñstanbul’da Fethullah Kaya ve Yusuf Yılmaz adlı avukatlar ile 
adı öðrenilemeyen bir kiíi, Nevíehir’de “hırsızlık, kapkaç, 
yaralama” gibi çok sayıda adi suçtan sabıkası bulunan 
Osman Yıldırım, gözaltına alındı. ñsmail Saðır 19 Mayıs, Tekin 
Iríi de 20 Mayıs günü ñstanbul’da gözaltına alındı. 
ñzleyen günlerde, Alparslan Arslan’ın Danıítay’a Osman 
Yıldırım, ñsmail Saðır ve Tekin Iríi adlı kiíilerle birlikte geldiði, 
ancak avukat olmayan diðer zanlıların silahla içeri girmekte 
güçlük çekecekleri için Arslan’ı yalnız gönderdikleri, Arslan 
yakalandıktan sonra da silahlarını arabada bırakarak 
kaçtıkları ileri sürüldü.  
Daha sonra Ankara’ya getirilen bu kiíilerin ve Alparslan 
Arslan’ın ifadelerinde Cumhuriyet gazetesine düzenlenen 
bombalı saldırıyı da üstlendikleri bildirildi. 21 Mayıs günü 
gazetelerde, Tekin Iríi ve ñsmail Saðır’ın ifadelerinde 
“Cumhuriyet gazetesine saldırıyı para karíılıðında 
yaptıklarını, siyasi bir örgüte üye olmadıklarını” iddia ettikleri 
yolunda haberler çıktı. 
Bu arada olayla ilgili olarak 12 Eylül döneminde ordudan 

atılan Yüzbaíı Muzaffer Tekin de aranmaya baílandı. 
Alparslan Arslan’ın, saldırı günü Muzaffer Tekin’le defalarca 
telefonla görüítüðü belirlendi. Arslan’ı ve arkadaílarını 
yönlendirdiði, baðlantılarını saðladıðı sanılan Tekin’in, Akın 
Birdal’a yönelik suikast giriíimi (12 Mayıs 1998) nedeniyle 
hüküm giyen ve cezasını tamamladıktan sonra tahliye edilen 
Semih Tufan Günaltay, Susurluk davası sanıklarından 
ñbrahim ìahin ve faili meçhul cinayetlere adı karıían emekli 
general Veli Küçük’le baðlantılı olduðu ortaya çıktı. Tekin, 20 
Mayıs günü kalbinin hemen altından bıçaklanmıí bir halde 
kaldırıldıðı ñstanbul Acıbadem Hastanesi’nde gözaltına alındı. 
Tekin’i hastaneye götüren Musa Çakmak, 20 Aralık günü 
KKTC’de öldürüldü. Tekin’in intihara kalkıítıðı ileri sürüldü.  
Arslan ve gözaltındaki sekiz kiíi, 21 Mayıs günü Cumhuriyet 
Savcılıðı’na çıkarıldı. Beí kiíi Cumhuriyet Savcılıðı tarafından 
serbest bırakıldı. Arslan, Yıldırım, Saðır ve Iríi, “Anayasal 
düzeni silah zoruyla deðiítirmeye kalkıímak”, “nitelikli adam 
öldürmek” ve “bomba atmak” suçlarından tutuklandılar.  
ñfadesinde, Cumhuriyet gazetesine düzenlenen üçüncü 
saldırıyı üstlenen Arslan “Bomba, domuzun baíörtülü íekilde 
çizildiði karikatüre karíı refleks bir eylemdir. Müslüman Türk 
milletinin bir refleksidir. Eylemi Saðır ve Erhan Timuroðlu’yla 
birlikte yaptık. Bombayı bizzat ben attım. Amacım uyarıda 
bulunmaktı” dedi. Arslan, Danıítay’a düzenlenen saldırıyı ise 
tek baíına üstlendi.  
Arslan’ın “Türban kararına kızmıítım. Ankara’ya gelmeden iki 
gün önce karara imza atan baíkan ve iki üyeyi vurmayı 
kafama koymuítum. Danıítay’a yalnız geldim. Vakit 
gazetesinin kupüründen yüzlerini öðrendiðim kadarıyla 
içerdekileri süzdüm. Önce baíkan olduðunu anladıðım kiíiye, 
daha sonra kararda imzası olduðunu düíündüðüm iki kiíiye 
ateí ettim. Alakasız iki hakime de kuríun deðmií. 
Kendilerinden özür dilerim. Bana birer tane mermi atma 
hakları vardır” dediði öðrenildi. Arslan’ın Muzaffer Tekin’le 
herhangi bir iliíkisinin olmadıðını söylediði de bildirildi.  
ñsmail Saðır’ın ise “Erhan Timuroðlu, beni, Osman Yıldırım ve 
Alparslan Arslan’la tanıítırdı. Osman ve Alparslan ‘Bir yere 
patlamayan bomba atacaðız’ dedi. Para kazanacaðımı 
söylediler. ñhtiyacım olduðundan kabul ettim. ñlk bombayı 
Tekin Iríi atmıí, patlamamıí. Bu olaydan bir gün sonra 
bomba atma teklifi bana yapıldı. Taksiyle Cumhuriyet 
civarına gittik. Osman bana bir adet bomba verip Tekin ile 
beni oraya bıraktı. Bombanın pimini çektik, bahçeye attık. 
Parayı bana Osman ve Alparslan verecekti. Sadece Erhan’a 
az bir harçlık vermiíler. Ben de Erhan’dan harçlık için 100 
YTL aldım” dediði öðrenildi.  
Tekin Iríi’nin ifadesi de íöyle:  
“Erhan’la bir barda çay içerken Osman geldi. ‘Bir yere taí 
atılacak’ diye ısrar edince ve Erhan ‘Tekin yapar’ deyince 
kabul ettim. Cumhuriyet’in orada Osman bana, ‘Bunu atınca 
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hem bu dünyada hem öbür dünyada meyve yiyeceksin’ dedi. 
Somut bir para konuíulmadı ama menfaatim olacaðını 
düíündüm. 50 YTL taksi parası aldım. Poíetten çıkarttıðım el 

bombasını, kimseye zarar vermesin diye pimini çekmeden 
gazete bahçesine atıp uzaklaítım.”  

 
Mumcu, Apo’nun devletteki baðlantısını buldu - Neíe Düzel (Radikal/29 Mayıs 2006) 
(Neíe Düzel’in eski Emniyet Genel Müdürlüðü ñstihbarat Daire Baíkanı Bülent Orakoðlu ile yaptıðı söyleíiden…) 
(…) 
Neíe Düzel: Bir katilin, yakalanma ihtimali çok yüksek olan bir cinayeti iílemeye razı olması doðal mıdır? 
Bülent Orakoðlu: Deðildir. Ancak psikolojik hastalıkları, saplantıları olan biri böyle davranabilir. Ama bence, Danıítay’da böyle bir eylem 
yapılırken baílangıçta yakalanma ihtimali zayıftı. Çünkü öyle anlaíılıyor ki, eylem öncesinde burada çok ciddi keíifler yapılmıí. Güvenlik 
kamerasının bozuk oluíu falan! Bunlara içeriden bilgi veren insanlar da olabilir. Olay yeri, girií-çıkıílar incelenmií, izlenmií. Eylemi 
yapanlarda, ‘Biz çok rahat vurur ve kaçarız’ kanaati oluímuí olabilir. ìimdi olay olup bittikten sonra insanlara bütün bu yaíananlar çok basit 
gibi geliyor ama… Sanık yakalanmasaydı, Türkiye’de hiçbir birim bu eylemin arkasında bir avukatın olduðunu, tetiði onun çektiðini 
düíünemezdi. 
N.D.: Katil, arkasında çok sayıda da ipucu bırakmıí. Bu, acemiliðini mi gösteriyor yoksa katil baíka bir amaçla mı hareket ediyor? 
B.O.: Bir kere sanık çok ciddi bir eylem yaptı. Altı kiíiye nokta hedef olarak ateí etmesi profesyonellik iíaretidir. Yakalanıíı ise amatörlük 
iíaretidir. Tabancasını beline koysaydı, katlardan rahatça inseydi, polis ‘dur’ dediði zaman silahını çekmeseydi katil kapıdan rahatça çıkardı. 
Ama kapıya yaklaítıðında silahı elindeymií. Yakalanmamak için de polisle çok boðuímuí. Bence bu íahıs, Danıítay’daki eylemi yapacak 
olan esas tetikçi deðildi. 
N.D.: Esas tetikçi kimdi? 
B.O.: Esas tetikçinin Alparslan Arslan olmama ihtimali yüksek. Esas tetikçi baíka biriydi. Bir tanık, eylem yapılmadan önce bunların üçünün 
bir arabada tartıítıklarını görmüí. Bence esas tetikçi eylemi gerçekleítirmek istememií olabilir. Konuímalarına bakıyorum, Alparslan Arslan 
bir birimi idare eder gibi görünüyor zaten. ìunu söyleyeyim, bu eylem daha alt seviyedeki tetikçilerin yapacaðı bir íey. O íahıs nedense 
eylemi yapmak istemedi veya aralarında bir íey oldu ve Alparslan Arslan gitti kendisi yaptı. Bence bu yüzden de yakalandı. Arabadaki 
tartıíma bunun tartıíması olabilir. Cinayetin iíleniíinde çok ciddi bir profesyonellik var, ama eylem sonrasında aynı profesyonellik yok. 
Birtakım yerlere ulaían öyle telefon kayıtları var ki, Alparslan’ın yakalanacaðı sanki hiç düíünülmemií. 
N.D.: Katil, sizce bu iíler için eðitilmií biri mi yoksa bir acemi mi? 
B.O.: Kesin olarak çok ciddi eðitim almıí biri. Biri gizlendi ve o, beí kiíiyi hedef gözeterek vurdu. Profesyonel biri olmasaydı hepsini 
vuramazdı. Bu olayın arkasında fevrilik, acemilik aramayalım. ìu üyeden özür dilerim gibi sözlerine de siz bakmayın, bütün bunlar konuyu 
provoke etmek için edilen sözler. Bu eylemin esas amacı, toplumda infial yaratmak, insanları bölmek, Türkiye’yi istikrarsızlıða sürüklemektir. 
Bu olayda hükümet tali hedeftir. 
N.D.: Sizce ana hedef nedir? 
B.O.: Bu tür cinayetlerin arka planları her zaman farklıdır. Danıítay saldırısı gibi eylemler üç perdelidir. Bir, eylemi yapan, cinayeti iíleyen 
vardır. ñki, olayı azmettiren vardır. Üç, azmettirenden de daha geride olanlar vardır ki, bunlara Türkiye’de hiçbir zaman ulaíılamaz. Bu tür 
olaylarda, eylemi yapması için öyle insanlar seçilir ki, eylemi yapanın kiíiliði, siyasi düíüncesi, ideolojisi ve eylemi yapıí tarzı, düz satıhtan 
baktıðınızda sizi bambaíka noktalara, yanlıí yerlere götürür. Gerçi bu tür olaylarda tetikçiyle azmettirici genellikle siyasi görüíleri 
bakımından birleíir ama en geri plandakilerin görüíleri, kimlikleri onlardan çok farklıdır. 
N.D.: Nasıl farklıdır? 
B.O.: Tetikçiler, yaptıkları eylemle kendi fikirlerine hizmet ettiklerini sanabilirler. Ama asıl istenen íey toplumda bir kargaía, huzursuzluk, 
ülkede istikrarsızlık yaratmaktır. Mesela Danıítay cinayetinde tetikçi ve azmettiriciler ulusalcı çizgide, milliyetçi reflekslerle hareket etmií 
olabilirler. Bu olay, bazı ulusalcı, milliyetçi grupların iliíki aðını ortaya koyuyor ama, bu tür eylemlerde olayın en arka planına asla ulaíamayız 
biz. Yalnız íu var. Bu tür olaylar hep Türkiye dıí politikada önemli kararlar verecekken oluyor ve Türkiye’nin hassasiyetleri kıíkırtılıyor. 
‘Cumhurbaíkanlıðı seçimi nedeniyle Türkiye’de mayıs ayında çok önemli íeyler olacak’ diye önceden söylenmiíti. Bu olaylarda dıí güçlerin 
manipülasyonları çok önemlidir. 
(…) 
N.D.: Katilin üstünde piyasanın en pahalı silahı bulundu. Ama katilin oturduðu apartmanın masraflarını bile ödeyemediðini biliyoruz. Bu silahı 
nasıl almıí olabilir? 
B.O.: Bu, olayın bir örgüt iíi olduðunun en büyük delillerinden biri de bu tabanca zaten. Çünkü sanık niye ve nereden aldıðını, parayı nereden, 
kimden bulduðunu söylemiyor. Apartman masraflarını ödeyemiyor deðil, ödemiyordur. Çünkü bu tür örgütlerde çalıíanların para derdi olmaz. 
Böyle bir birimin baíı olacaksınız, kendinize bir sürü adam tutacaksınız, kira ödeyemeyeceksiniz. Olmaz öyle íey. Silahları da kendisi almıí 
deðildir, biri vermiítir ona. ìu anda eylemle ilgili görünen ve ifadeleriyle olayı aydınlatacak olan iki kiíi kaçak. Biri, Ata Ocakları’nın eski 
baíkanı Ayhan Parlak. 
N.D.: Katilin, Cumhuriyet gazetesini bombalamak için kullandıðı bombaları ‘piyasadan’ bulmak mümkün mü peki? 
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B.O.: Bombalar MKE tipiydi galiba… Piyasadan bulamazsınız onları. Bu bombalar askerde ve poliste olur. Baíka kimsede olmaz. Geçmiíte 
silah depolarında bazı hırsızlıklar olmuítu, ancak öyle baíkalarının eline geçmiíti. Bu bombalar numaralıdır. Hepsinde numara olması 
gerekir ama birtakım eylemlerde kullanılmak üzere bazıları numarasız da olabilir. 
N.D.: Eðer numarasızsa, olayda derin devletin de parmaðı olduðu anlamına gelmez mi bu o zaman? 
B.O.: Size göre derin devlet nedir? Derin devlet bence íudur. Türkiye’de milli-laik çizgi dıíına çıkıldıðında kendi kendine harekete geçen bir 
mekanizma gibi görünüyor derin devlet. Bunlar devlette hala görev yapan veya emekli olmuí kiíiler olabilir. Bankacı olur, bakkal olur. Yani 
derin devlet her kesimden oluían bir yapılanma gibi görünüyor. 
N.D.: Gladio’yu, kontrgerillayı anlatıyorsunuz… 
B.O.: Gazeteler ‘Ergenekon’ diye maníet attı. Bu tür bir yapılanma bu. Türkiye’de derin devletin halkın ve ülkenin çıkarları için mücadele 
ettiðine ben inanmıyorum. Eski bir NATO yapılanması bu. Bu yapılanmanın çok büyük bir güce ve paraya sahip olduðu iddia ediliyor. Ben de 
öyle tahmin ediyorum. Bu ülkede hangi olaya el atsanız bir çete baðlantısıyla karíılaíıyorsunuz. Mesela bir ‘Küre’ operasyonu yapıldı, içinden 
‘Sauna çetesi’ çıktı. Bence devletin bu tür oluíumlarla mücadelesi zayıf. Çetelerle mücadele etmek için siyasi irade yok. Oysa gerekli birimler 
oluíturularak hiçbir kurumdan ve kiíiden çekinmeden çetelerin içinde kim varsa sonuna kadar gidilmesi gerekir. Bir de íu var. Türkiye’de 
derin devlet kavramı yozlaítırıldı. 
N.D.: Sanki derin devletin yoz olmayan hali olabilirmií gibi konuíuyorsunuz. Hukukun dıíına çıkan, hukuk dıíı iíler yapan bir yapının 
yozlaímaması mümkün müdür? 
B.O.: Dünyanın bütün geliímií ülkelerinde oturmuí bir derin devlet vardır. Ama bu derin devlet çok ciddi olarak parlamentonun 
kontrolündedir. Bu derin devlet, devletin güvenliði için baíka ülkelerin ajanlarına karíı eylemler yapar. Diyelim ki Rusya, Bulgaristan, Çin, 
Türkiye’de örtülü operasyon yapmaya çalıíıyorlar. Derin devlet bunlarla mücadele edecek güçte olmalıdır. Yoksa derin devletin görevi, kendi 
vatandaílarını sıkıntıya sokmak, onu, bunu vurmak, hükümetleri iktidardan götürmek deðildir. 
(…) 
N.D.: Danıítay’ın güvenliðinin çok zayıf olması, saldırı sırasında kameraların çalıímaması kuíkulandırdı mı sizi? 
B.O.: Evet. Kameranın arızalı olduðu bence biliniyordu. Bu eylemi düzenleyenler bu iíi çok ciddi planlamıílar. Alparslan’ın dıíında da 
kimseyle görüímemiíler. Zaten eylemi de onlara göre Alparslan yapmayacaktı. Eðer eylemi yaparken diðer íahıs yakalansaydı, biz 
Alparslan’a da zor ulaíırdık. Ayrıca bu üç kiíinin Ankara’da baíka vahim hedefleri vardı. Hedef olarak YÖK’ün ve Demirel’in adları verildi. 
N.D.: Siz eski bir istihbaratçı olarak Danıítay saldırısında en çok neye íaíırdınız? 
B.O.: Türkiye’de mayıs ayında ciddi olaylar yaíanacak denilmiíti ve devletin üst yargısı saldırıya uðradı. Bir de arka plandaki iliíkiler çorap 
söküðü gibi geldi. Örgüt açısından bir disiplinsizlik var. Ona biraz íaíırdım. ñliíkilerin pek çok kiíiye bir anda sirayet etmesi enteresan. Çok 
üst düzey görev yapmıí birtakım insanların ismi geçiyor bu iliíkiler arasında. Eylemi yaptıktan sonra arabada bırakılan izler çok vahim. Sanki 
bazı güçler bunların ortaya çıkmasını istedi. Nitekim sorgulananlar da ‘Bize tuzak kuruldu’ diyorlar. 
(…) 
N.D.: Derin devlete yabancı istihbaratçılar sızmıí olabilir mi? 
B.O.: Olabilir tabii. Amerika ve ñngiltere’de de derin devlet var ama onların derin devletinde vatandaílara yönelik bir íey yok. Böyle çeteleíme 
yok. Türkiye’de hukukun üstünlüðüne ve demokrasiye artık inanmalıyız. Derin devlet Meclis’in denetiminde olmalı. Ve, tamamen dıí 
istihbarat örgütlerinin ülkemizde yapacakları psikolojik harekatları ve faaliyetleri önlemeli. Ama 28 ìubat’ı hatırlayın. Derin devlet faaliyeti 
bize yapıldı. Beni ‘Gladio’nun baíı bile ilan ettiler. 
N.D.: 28 ìubat’ı kim yaptı? 
B.O.: Ergenekon. Ergenekon, derin devlettir. Türkiye gerginlik yaíamasın diye biz bazı íeyleri dondurduk ama çok ileride açıklayacaðız. 
Bakın… Türkiye’deki bütün faili meçhullerin arkasında Öcalan olayı vardır. PKK olayı vardır. Bunu hiç unutmayın. 
N.D.: Bütün faili meçhul cinayetleri PKK’mı iíledi? 
B.O.: Hayır. Öyle deðil. Mesela Uður Mumcu PKK’dan dolayı öldürüldü. Uður Mumcu cinayeti ben ñstihbarat Daire Baíkanı olduðumda aldıðım 
ilk dosyadır. Bakın… Türkiye’nin Güneydoðu’da kendi politikası yoktur. Türkiye, dıí güçlerin politikalarına uymaya zorlanıyor Bu politikaya 
aykırı hareket eden devlet görevlileri de ortadan kaldırılıyor. Uður Mumcu bunu araítırıyordu ve bulmuítu. Türkiye’deki hainlerle dıí güçlerin 
iliíkilerine ulaítı, baðlantıları buldu. 
(…) 
N.D.: Öldürülen kiíiler PKK’yla iliíkileri bilen kiíiler miydi? 
B.O.: Türkiye’ye dayatılan Güneydoðu politikalarına karíı çıkan kiíilerdi bunlar. Eíref Bitlis gibi birçok komutan var böyle öldürülen bizim 
yakın tanıdıðımız. Bunların hepsi ortaya çıkar. Komisyon kurulsun, her íeyi göze alarak çok ciddi suçlamalarımız olacak bizim. Uður Mumcu, 
Öcalan’ın devletin içindeki baðlantılarını tespit etmiíti. Devletin içindeki bazı hainlerin yabancı devletlerle iliíkilerini tespit etmiíti o. 
(…) 

 
21 Mayıs günü ñstanbul Kartal’da jandarmaya teslim olan Erhan Timuroðlu, 25 Mayıs günü Ankara 11. Aðır Ceza 
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Mahkemesi tarafından tutuklandı. Timuroðlu’nun ifadesinde 
Cumhuriyet gazetesine düzenlenen saldırıyı üstlendiði, 
Danıítay’a saldırı konusunda da “ñstanbul’dan Osman 
Yıldırım, ñsmail Saðır ve Alparslan Arslan ile birlikte 
Ankara’ya geldik. Asıl hedef 2. Daire Baíkanı Mustafa 
Birden’di, Birden arabasında vurulacaktı. Ancak Alparslan 
baíkanın aracını tespit edemeyince saldırıyı kendisi 
gerçekleítirdi” dediði öðrenildi.  
Emekli yüzbaíı Muzaffer Tekin ise 26 Mayıs günü, Ankara 11. 
Aðır Ceza Mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. Arslan’la iliíkisi olan Ata Ocakları eski 
Baíkanı Ayhan Parlak’ı ve Alparslan Arslan’ı tanıdıðını kabul 
eden Tekin’in suçlamaları reddettiði bildirildi. Tekin’in 
savunmasını yazar Orhan Pamuk ve gazeteci Hrant Dink 
hakkında suç duyurusunda bulunan Avukat Kemal 
Kerinçsiz’in üstlendiði öðrenildi. Tekin, adliyeden çıkarken bir 
grup tarafından “Türkiye seninle gurur duyuyor”, “Kahraman, 
yiðit asker” sloganlarıyla karíılandı.  
26 Mayıs günü de ñstanbul’da Zeki Yurdakul Çaðman ve 
Hüseyin Görün adlı kiíiler gözaltına alındı. Çaðman’ın 
Muzaffer Tekin’i yaralı olarak hastaneye götürdüðü için, 
Hüseyin Görün’ün ise Arslan’ın üzerinden çıkan “Ulusal 
Haber” adına düzenlenmií kimlik nedeniyle gözaltına alındıðı 
belirtildi. Bu kiíiler, 28 Mayıs günü Cumhuriyet Savcılıðı 
tarafından serbest bırakıldı.  
Bu arada Ayhan Parlak, Vatan gazetesi ile görüítü. Türkiye’de 
olduðunu ve 29 Mayıs günü teslim olacaðını söyleyen Parlak, 
Ata Ocakları eski baíkanı olduðu iddiasını yalanladı ve 
“Ülkücü deðil, devletini seven laik bir kiíiyim” dedi. Parlak, 
Arslan ile 40 gündür aralarında herhangi bir konuíma 
geçmediðini belirterek, “Tekin ile Arslan birbirlerini tanıyorlar, 
o zaman aracıya ne gerek var. Ben bu iki isim dıíında hiç 
kimseyi tanımıyorum” dedi.  
Muzaffer Tekin’i evinde sakladıðı gerekçesiyle gözaltına 
alınan Mehmet Zekeriya Öztürk serbest bırakıldı. 
Ayhan Parlak, 1 Haziran günü Ankara Emniyet Müdürlüðü’ne 
teslim oldu. Muzaffer Tekin ile saldırgan Alparslan Arslan’ı 
tanıítırdıðı ileri sürülen Ayhan Parlak, adının olaya 
karıímasından sonra iddiaların aksine yurtdıíına çıkmadıðını 
söyledi. Avukat Osman Oðuzhan’la birlikte Emniyet 
Müdürlüðü’ne gelen Parlak, bir gazetecinin sorusu üzerine 
“Böyle bir saldırının içinde asla olmadım” dedi. Parlak, 3 
Haziran günü “silahlı örgüte yardım” iddiasıyla tutuklandı. 
Ayhan Parlak, avukatlarının tutuklama kararına itirazı üzerine 
16 Haziran günü serbest bırakıldı. 
Bu arada tutuklandıktan sonra Sincan F Tipi Cezaevi’ne 
götürülen Alparslan Arslan, cezaevinde yemek yemeyi 
reddettiði için halsizlik ve aíırı kilo kaybı tanısıyla 3 Haziran 
günü Ankara Numune Hastanesi’ne yatırıldı. Arslan, 
hastanede yemek yemeyi kabul etti. 

Saldırı nedeniyle Haziran ayı ortalarında ñstanbul’da Avukat 
Süleyman Esen ve ñslamcı “Nur cemaatinin” önde gelen 
adlarından “ìeyh Salih Hoca” olarak bilinen Salih Kurter 
(83), gözaltına alındı. Esen ve Kurter, daha sonra Ankara’ya 
gönderildi. Avukat Süleyman Esen’in saldırgan Alparslan 
Arslan’ın arkadaíı olduðu, Kurter’in ise Arslan’ı 
“yönlendirdiði” iddiasıyla gözaltına alındıðı öðrenildi. 
Alparslan Arslan’a silah ve bomba sattıðı ileri sürülen Aykut 
Metin de, 28 Haziran günü Ankara’da gözaltına alındı. Aykut 
Metin, “ìeyh Salih Hoca” olarak bilinen Salih Kurter ve 
Arslan’ın arkadaíı Avukat Süleyman Esen, 29 Haziran günü 
tutuklandılar. Bu kiíilerin “anayasal düzeni deðiítirmeye 
kalkıíma ve örgüt üyeliði” suçlarıyla tutuklandıðı bildirildi. 
“Arslan’ın silah bulmasına yardımcı olduðu” iddia edilen 
Nejat Uysal ise serbest bırakıldı. Saldırıda kullanılan 
silahların satıíında rol oynadıðı belirtilen Kenan Özay, 30 
Haziran günü tutuklandı. 
Ankara Cumhuriyet Savcılıðı, Temmuz ayı baíında Danıítay 
2. Dairesi üyelerine düzenlenen silahlı saldırı ve Cumhuriyet 
gazetesinin ñstanbul’daki merkezine üç kez bombalı saldırı 
düzenlenmesi nedeniyle Alparslan Arslan ve sekiz kiíi 
hakkında dava açtı.  
“Danıítay üyelerine saldırının, dairenin baíörtüsüne iliíkin 
kararı” nedeniyle düzenlendiði öne sürülen iddianamede, 
Alparslan Arslan’ın “Anayasal düzeni yıkmak için silahlı örgüt 
kurup yönetmek, Danıítay üyesini tasarlayarak öldürmek, 
üyeleri öldürmeye teíebbüs ve Cumhuriyet gazetesine bomba 
atmak” suçlarından dört kez aðırlaítırılmıí ömür boyu hapis, 
Avukat Süleyman Esen ve Salih Kurter’in “Anayasal düzeni 
deðiítirmeye yönelik örgüt kurmak” suçundan üçer kez 
aðırlaítırılmıí ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmesi 
istendi. Osman Yıldırım, ñsmail Saðır, Tekin Iríi, Erhan 
Timur’un “Anayasal düzeni yıkmak için kurulan silahlı örgüte 
üye olmak, Cumhuriyet gazetesine bombalı saldırı 
düzenlemek” suçlarından aðırlaítırılmıí ömür boyu hapis 
cezasına mahkum edilmesi istenen iddianamede, Ayhan 
Parlak’ın “Silahlı örgüte maddi destek saðlamak”, Aykut 
Metin ìükre’nin de “yasadıíı örgüte yardım” suçundan 
cezasına mahkum edilmesi istendi.  
Savcılık, ñstanbul’da gözaltına alınan emekli Yüzbaíı Muzaffer 
Tekin ve 13 arkadaíı hakkında ise “örgüte yardım ettiklerine 
iliíkin inandırıcı kanıt bulunmadıðı” gerekçesiyle takipsizlik 
kararı verdi. Alparslan Arslan’ı saldırıda “yönlendirdiði” 
iddiasıyla 29 Haziran günü tutuklanan “ìeyh Salih Hoca” 
olarak bilinen Salih Kurter, avukatının mahkemeye yaptıðı 
itiraz üzerine 7 Temmuz günü Ankara 11. Aðır Ceza 
Mahkemesi tarafından tahliye edildi.  
Bu arada 8 Temmuz gecesi Danıítay Baíkanı Sumru 
Çörtoðlu’nun kullandıðı makam aracının íoför kapısına 
“kırmızı renkli bir sıvı” döküldü. Daha sonra laboratuarda 
yapılan incelemede sıvının “kan” olduðu belirlendi. 
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Dava açıldıktan sonra Alparslan Arslan’ın avukatı Ahmet 
Doðan, “cezaevinde müvekkilinin yaíam hakkının ihlal 
edildiði ve kiíisel güvenliðinin saðlanamadıðı” gerekçesiyle 
TBMM ñnsan Haklarını ñnceleme Komisyonu’na baívurdu. 
Daha önce aynı iddiayla davanın görüleceði Ankara 11. Aðır 
Ceza Mahkemesi’ne baívuran Doðan, komisyona verdiði 
dilekçede, “Arslan’a saðlıðını bozacak ilaçlar verildiðini” ima 
etti ve “Arslan’dan alınacak kan örneðinde herhangi bir ilaç 
bulunup bulunmadıðının” araítırılmasını istedi. 
Dava, 11 Aðustos günü Ankara 11. Aðır Ceza Mahkemesi’nde 
baíladı. Duruímada ifadesi alınan Arslan, saldırıları üstlendi. 
Arslan, savunmasını yaparken dıíardan gelen ezan sesini 
duydu ve cuma namazına gitmek istedi. Ancak Mahkeme 
Baíkanı Orhan Karadeniz’in izin vermemesi üzerine 
Karadeniz’le din konusunda tartıímaya girdi. Yerine 
oturduktan hemen sonra parmaklılardan atlayarak salon 
kapısına koían Arslan, jandarmalar tarafından yakalandı. 
Bunun üzerine duruímaya ara verildi. Arslan, ikindi ezanı 
sırasında da firar giriíimini tekrarladı. Diðer sanıklar ise 
suçlamaları büyük ölçüde reddettiler ve suçlamaları baskı 
altında kabul ettiklerini savundular. Arslan, Cumhuriyet 
Savcısı’nın ve babasının talebi doðrultusunda “akıl saðlıðının 
yerinde olup olmadıðının” saptanması için hastaneye 
sevkedildi. 
21 Eylül günü yapılan duruímada tanıklardan Aysel 
Saðlam’ın ifadesi alındı. “Olaydan bir gün önce Alparslan 
Arslan’ı biri kadın üç kiíiyle Danıítay yakınında tartıíırken 
gördüðünü” açıklayan Aysel Saðlam, “Danıítay önündeki 
kulübeye yaklaítıðımda, sanık Alparslan’ı yanında iki kiíiyle 
gördüm. Çantaları vardı, avukat olduklarını öyle anladım. 
Bana geçmek için yol vermeyince yönümü deðiítirdim. 
Bundan duyduðum rahatsızlıðı az ileride gördüðüm iki kiíiye 
söylemek istedim, ancak daha sözümü tamamlamadan bu 
kiíiler tanınmamak için derhal arkalarını döndü. Birisi 
kapıdan kimliðini gösterip geçerken, diðer kiíinin de belindeki 
silahı gördüm. Bunlar istihbaratçıydı. Gördüklerimle ilgili 
‘sürpriz tanık’ haberi çıkınca, bir hafta sonra emniyete 
çaðrıldım. Emniyet Müdürü, ‘Sen orada hiçbir íey görmedin’ 
diye ifade vermemi istedi. Reddettim ve kısmi ifade verdim” 
dedi.  
Arslan’ı yakalayanlardan polis memuru Ercan Kızılhan da 
ifadesinde, “Saat 10.15 civarında danıíma görevlisi, 2. 
Daire’de karıíıklık olduðunu söyledi, bunun üzerine komiser 
ìenol Aktan olay yerine gitti. Birkaç dakika sonra ìenol 
aðabey birinin koluna girmií halde bana doðru yaklaítı. 
ìahsın sol elinde evrak çantası vardı. Sonra sað eliyle 
çantadan silahını çıkardı. Ben karíıdaydım, ilk önce beni 
hedef aldı, ìenol aðabey bileðinden tuttu, mücadele etmeye 
baíladılar. O anda silah bir el patladı. ñkimiz üzerine atladık” 
dedi. Bu ifadenin Arslan’ın ateí ederek kaçmak isterken 
yakalandıðı yönündeki bilgilerle çeliímesine karíın, Kızılhan’a 

bu konuda soru sorulmadı. Duruímada, Alparslan Arslan’ın 
“akli dengesinin yerinde olduðuna” dair rapor da okundu. 
Tanıklık yapmalarına karar verilen Danıítay personelinin 
ifadeleri, “sanıklarla yüz yüze gelmek istemedikleri için” 10 
Ekim günü alındı. 
18 Ekim günü yapılan duruímada, yargılamanın baíından bu 
yana “ruh saðlıðının bozuk olduðunu” kanıtlamaya çalıían 
Alparslan Arslan, “Cumhuriyet gazetesine bomba atan ve 
saldırıda Yücel Özbilgin’i öldüren ben deðilim” dedi. 23 Kasım 
günü yapılan duruímada söz alan Cumhuriyet Savcısı, 
“Alparslan Arslan’ın yurtdıíında özel eðitim gördüðünü” 
açıklayan ñíçi Partisi Genel Baíkanı Doðu Perinçek’in tanık 
olarak dinlenmesini istedi. Saldırıda ölen Mustafa Yücel 
Özbilgin’in avukatları da, “Danıítay üyelerini hedef 
gösterdikleri” iddiasıyla Anadolu’da Vakit gazetesinin sahibi 
Nuri Aykon ve Yazıiíleri Müdürü Harun Aksoy hakkında açılan 
davanın bu dava ile birleítirilmesini istediler. Mahkeme, bu 
istemleri reddetti. 
Dava yıl içinde sonuçlanmadı. 
Ankara Cumhuriyet Savcılıðı, Kasım ayında Alparslan 
Arslan’ın babası ñdris Arslan hakkında TCY’nin 215. (suçu ve 
suçluyu övme) maddesi uyarınca dava açtı. ñddianamede, 
Arslan’ın Ankara 11. Aðır Ceza Mahkemesi’nde süren 
yargılamasına izleyici olarak katılan ñdris Arslan’ın, 
duruímalardan önce ve sonra yaptıðı açıklamalar nedeniyle 
cezalandırılması istendi. ñddianamede, ñdris Arslan’ın, 
“Milletin deðerlerine saygılı olun, saygılı olmayana, milletin 
deðerlerine hakaret edene bu millet gereken dersi verir. 
Ülkede ñslam düímanları var. Deðerlerimizi benimseyenler 
yürekli olsun, korkak olmasın. Ülkeye yüz bin íehit verdik, 
gerekirse yüz bin íehit daha veririz” dediði belirtildi. Dava, 
Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 
Bu arada Eylül ayı baílarında Ankara Cumhuriyet Savcılıðı, 
“Baíbakan Recep Tayyip Erdoðan’ın Danıítay’a düzenlenen 
silahlı saldırısının ‘azmettiricisi’ olduðu iddiasıyla suç 
duyurusunda bulunan” Ömer Lütfü Avíar hakkında dava açtı. 
ñddianamede, Avíar’ın TCY’nin “iftira” suçunu düzenleyen 
267/1. maddesi uyarınca cezalandırılması istendi. Erdoðan 
hakkındaki suç duyurusunun “soruíturma ve kovuíturma 
yetkisinin TBMM’ye ait olması” nedeniyle takipsizlik kararıyla 
sonuçlandıðı öðrenildi. 
02) Hakan Saraylıoðlu (42) 
DHKC tarafından yapılan açıklamada, MñT elemanı olduðu 
ileri sürülen Hakan Saraylıoðlu adlı kiíinin 2 ìubat günü 
öldürüldüðü ve cesedinin ñstanbul ñkitelli Organize Sanayi 
Bölgesi’ne bırakıldıðı bildirildi.  
Açıklamada, öldürülmeden önce sorgulanan Hakan 
Saraylıoðlu’nun yurtiçinde ve yurtdıíında MñT, polis ve JñTEM 
tarafından düzenlenen operasyonlara katıldıðı anlatıldı.  
Hakan Saraylıoðlu’nun Almanya’da konsolosluk ataíesi 
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“Halit” adlı kiíi tarafından ajan yapıldıðı belirtilen 
açıklamada, “Almanya’da evlerinin bahçesi kamyon tamiri 
için Ferhat Tabur ve ismini bilmediði iki kiíi tarafından 
kiralanıyor. Annesi tamir görünümü altında TIR’lara silah 
yüklendiðini farkediyor ve bunu Karlsruhe Baíkonsolosluk 
güvenlik ataíesi Halit’e iletiyor. Halit, bilgileri olduðunu ve 
kesinlikle kimseye bir íey söylememelerini söylüyor. Özcesi 
Türkiye devleti Almanya’yla danıíıklı bir íekilde silah 
kaçakçılıðı yapıyor. Adam yaralamaktan Alman 
hapishanesine düíüyor. Ateíe Halit’in giriíimleriyle ülkeye 
dönmek koíulu ile serbest bırakılıyor. Türkiye’ye dönüyor. 
Türkiye’de ñsmet Aybek isimli polis amiri ile iliíki sürdürüyor. 
Kendisine bir tercüme bürosu açılarak tercüman görünümü 
altında istihbaratta ve operasyonlarda kullanılıyor. Önceleri 
tercümanlık yaptırılarak deneniyor. Sonra eðitilerek her türlü 
operasyonda aktif olarak kullanılıyor” denildi. 
Hakan Saraylıoðlu’nun Hanefi Avcı ve Abdullah Çatlı ile de 
tanıítıðı iddia edilen açıklamada, özetle íöyle denildi:  
“Hakan Saraylıoðlu, toplam 14 operasyonda bulunduðunu 
itiraf ediyor. Manavgat, ñstanbul, Diyarbakır, Alanya, Fethiye 
ve Avrupa’da bu operasyonlara katılıyor. Kaybetmeler, faili 
meçhuller, infazlar, Yunanistan’da orman yangınları gibi 
operasyonlara çeíitli konumlarda katılıyor. Manavgat’ta Ali 
Güngör’ün organizesi, emniyet amiri Hakan ve Emniyet 
Müdürü’nün inisiyatifi ile üç PKK’linin cesedi Manavgat 
barajına atılıyor. Bu süreçte ñzmir Ülkü Ocaðı Baíkanı Abidin 
Bilgin ile tanıítırılıyor. Göktan Demir ve Kutup isminde iki 
kiíiden emir alıyor. ñzmir’de Abidin Bilgin tarafından dört faili 
meçhul cinayet iíleniyor. Cesetlerin Narlıdere’de askeri bir 
bölgeye gömüldüðünü, ölenlerin Diyarbakır’lı olduðunu 
söylüyor. 1994-1995’de Bodrum’a gönderilir. Kendisi, Cengiz, 
Kazım ve Ercan isimli bir MñT’çi ile Yunan adalarında orman 
yakıyorlar. ñstanbul ñl Jandarma Komutanlıðı’nda görevli 
Mustafa Baíçavuí, bir konuímada kendisine, artık atıílarda 
gerçek hedef kullandıklarını, bunun için de Beyoðlu’nda 
MHP’li bir iíadamının bürosundan silahla eðitim amaçlı 
birisini vurdurduðunu anlatıyor. Bu kiíinin Önder Babat 18 
olduðunu söylüyor.” 
Hakan Saraylıoðlu’nun cesedi, 8 ìubat günü ñstanbul 
ñkitelli’de bulundu. Saraylıoðlu’nun iple boðularak öldürüldüðü 
açıklandı. 
03) Zafer Iíık 
9 ìubat günü ñstanbul Bayrampaía’da Çevik Kuvvet ìube 
Müdürlüðü yakınlarındaki bir internet kafeye yerleítirilen 
bombanın patlaması sonucunda bir kiíi öldü, yedisi polis 15 

                                                 
                                                18 3 Mart 2004 tarihinde ñstanbul Beyoðlu ñmam Adnan sokakta 

kuíkulu bir biçimde öldürülen ñstanbul Üniversitesi öðrencisi Önder 
Babat hakkında, 2002 yılında katıldıðı bir basın açıklaması 
nedeniyle açılan dava, Kasım ayında sonuçlandı. ñstanbul 10. Asliye 
Ceza Mahkemesi, Babat hakkında beraat kararı verdi. 

kiíi de yaralandı. Saat 14.05’de meydana gelen patlamada, 
polis memurları Sinan Uygur, Serkan Sevindik, Volkan Can 
Iíık, M. Kemal Kenar, Hakan Tunay, Bekir Polat, Ahmet 
Büyükekiz, iíyeri sahibi Zafer Iíık (22), çalıíanlar Berat 
Yıldırım, Doðan Ay, müíterilerden ilköðretim okulu öðrencileri 
Tayfun Küçük (14), Cevat Küçük (15), Sercan Öztürk (15), 
patlama sırasında iíyerinin önünden geçen Kemal Kajan, 
Nihat Kajan ve Gökhan Erbaílı yaralandı. Patlamada, bacaðı 
parçalanan Zafer Iíık, hastanede öldü. Saldırıyı, TAK üstlendi. 
04) Halil Hoíaf 
ñstanbul Bayrampaía Fatih Sultan Mehmet Parkı’ndaki 
çalılıkların arasında 15 ìubat günü Halil Hoíaf adlı kiíinin 
cesedi bulundu. Kimliði önce “Halil Akyürek” olarak açıklanan 
Halil Hoíaf’ın cesedinin yanında DHKP-C örgütünün flaması 
ile “Tokat Yaðmurlu íehitlerinin sorumlusu Halil Akyürek’i 
cezalandırdık” yazılı ve DHKP-C imzalı bir bez bulundu. 19 
Halil Hoíaf’ın öldürülmesi nedeniyle DHKP-C tarafından 
yapılan açıklamada, Hoíaf’ın 9 ìubat 2001 tarihinde 
“Jandarma Genel Komutanlıðı”na yazdıðı iddia edilen bir 
dilekçeye yer verildi. Halil Hoíaf, Tokat bölgesindeki yasadıíı 
örgüt militanlarına karíı güvenlik güçlerine yardım ettiði, 
birçok militanın öldürülmesine ve yakalanmasına yardım 
ettiðini anlattıðı dilekçesinde, güvenlik güçlerinin kendisini 
korumadıðını ve sözlerini yerine getirmediklerini belirtti. 
05) Devrim Solduk 
06) Enver Tanrıtanır 
07) Volkan Demir 
9 Mart günü Van’da düzenlenen intihar saldırısında, üç kiíi 
öldü, 18 kiíi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, sabah 
saatlerinde ñskele caddesindeki kaçak yapıları kaldırmaya 
çalıían zabıta ekiplerinin kullandıðı arabanın yanına yaklaían 
Devrim Solduk adlı saldırgan, üzerindeki bombayı patlattı. 
Patlamada, Devrim Solduk’la birlikte belediye zabıtası Enver 
Tanrıtanır ve yoldan geçen Volkan Demir öldü. Yaralılardan 
Mecit ñlkan, ñshak Özkan, Bahattin Sevim, Cahit Turan, 
Necmettin Güneíçe, Gurbet Nayman, Semra Demir, Erhan 
Çaðlı, Umut Ballı, Zeliha Çaðlayan, Cesim Dimen, Nazan 
Sönmez, Fatih Ayaz ve Cesim Kırman’ın adı öðrenildi.  
Saldırganın araçların benzerliði nedeniyle yanlıílıkla zabıta 
aracı yanında bombayı patlattıðını anlatan Van Vali Vekili 
Mustafa Yavuz, parçalanan cesedin sadece ayaklarının 
incelenebildiðini söyledi. Görgü tanıkları, Solduk’un araca 
yanaíınca içeridekilerin dıíarı çıkmasını önlemek için eliyle 
kapıyı tutarak üzerindeki bombanın pimini çektiðini anlattılar. 
Saldırıdan önce arkadaílarına mektup bırakan Solduk’un 

 
19 Tokat’a baðlı Gökdere ve Yaðmurlu beldeleri arasındaki bölgede 
29 Eylül 2004 tarihinde çıkan çatıímada Sebahattin Yavuz, Songül 
Koçyiðit, Mustafa ñíeri, Devrim Armaðan ve Salih Çınar adlı DHKP-C 
militanları ile Astsubay Ahmet Kurt ölmüítü. 
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eylemi kendi kararıyla düzenlediði belirlendi. HPG tarafından 
yapılan açıklamada da, “saldırı ile ilgilerinin olmadıðı” 
belirtildi. Saldırıda yaralanan 19 kiíiden 11’i kısa bir süre 
sonra taburcu edildi.  
08) Salim ñíçi (50) 
09) Zülbiye Karasu (62) 
10) Sinem Özkan (19) 
11) Sibel Özkan (23) 
24-25 Mart günlerinde Muí, Bingöl ve Diyarbakır illeri 
arasında bulunan ìenyayla bölgesinde öldürülen HPG 
militanlarının cenaze törenlerinin ardından yaíanan olaylar 
sırasında ñstanbul’da Salim ñíçi, Zülbiye Karasu, Sinem 
Özkan ve Sibel Özkan öldü. (Bkz. Yargısız ñnfaz, Dur ñhtarı, 
Rasgele Ateí Açma Olayları) 
12) Dilek Polat 
7 Nisan günü Ordu’nun Yeni Mahalle semtindeki caminin 
tuvaletinde meydana gelen patlamada, kimliði önce “Selin 
Ekin” olarak açıklanan Dilek Polat öldü, Deniz Tepeli (29) adlı 
kadın ile olay yerinden geçen Hüseyin Polaman ve Kazım 
ìenyurt yaralandı. Dilek Polat ve Deniz Tepeli’nin “TñKKO 
militanı oldukları ve bombayı hazırlarken yanlıílıkla 
patlattıkları” öðrenildi. Deniz Tepeli, 9 Nisan günü tutuklandı.  
13) Orhan Oðuz (12) 
14) Cem Celep (11) 
15) Mert Celep (6) 
16) Umut Türkmen (6) 
13 Mayıs günü Erzincan’ın Ulalar beldesindeki boí bir 
garajda meydana gelen patlamada, Orhan Oðuz, Cem Celep 
ve Mert Celep öldü. Yaralanan Umut Türkmen de 13 Mayıs 
günü kaldırıldıðı hastanede öldü. Garajın yanındaki evde 
oturan Atatürk Mahallesi Muhtarı Erdal Türkmen’in daha 
önce PKK tarafından tehdit edildiði ileri sürüldü. Erzincan 
Valisi Ali Güngör ise bomba düzeneðinin daha önce TñKKO 
tarafından kullanılanlarla aynı olduðunu belirtti. 
17) Nihat Aían (13) 
8 Haziran günü ìırnak’ın Cizre ilçesinde bir arabanın altına 
konulan bombanın patlaması sonucunda Nihat Aían adlı 
çocuk öldü, Cudi Murcak, Hüsnü Adıgüzel (8), Sabri Yoral, 
Mahsum Koaz ve Lokman Satan yaralandı. 
HPG tarafından yapılan açıklamada, saldırı ile ilgilerinin 
olmadıðı bildirildi. Özgür Politika gazetesinin internet 
sitesinde yayınlanan haberde de, Nihat Aían adlı çocuðun 
ölümüne neden olan bombanın korucubaíı Kamil Atak’a ait 
Otel Baíak’ın yanında meydana geldiði, olaydan sonra 
havaya ateí açan Kamil Atak’ın oðlu Temel Atak ve 10 
korucunun gözaltına alındıðı,bu kiíilerin kısa bir süre sonra 
serbest bırakıldıðı belirtildi. Haberde, Silopi Cumhuriyet 
Baísavcısı Talip Demirezen’in hükümet konaðının 
otoparkındaki aracına 11 Kasım 2005 tarihinde bomba 

konulması ve 21 Kasım 2005 tarihinde Silopi ñlçe Emniyet 
Müdürlüðü’ne bomba atılması nedeniyle 26 Kasım 2005 
tarihinde tutuklandıktan sonra serbest bırakılan, itirafçı 
Murat Kumak, korucular Sabri Binzet ve Cevher Bodur’un da 
olay yerinde görüldüðü ileri sürüldü. 
18) Ahmet Yıldırım 
19 Haziran günü ñstanbul Bahçelievler’de bir polis arabasına 
düzenlenen silahlı saldırıda Ahmet Yıldırım adlı polis aðır 
yaralandı. Ahmet Yıldırım, 26 Haziran günü tedavi gördüðü 
hastanede öldü. Saldırı nedeniyle “DHKP-C üyesi oldukları” 
Taner K. ve Edip P. ile bu kiíilere yardım ettikleri ileri sürülen 
iki kiíi, Temmuz ayında gözaltına alındı. 
19) Ellij Marria 
20) Attila Hankins 
21) Edit Marvick 
22) Femmie Merkusscha 
23) ñhsan Sabri Keskin 
25 Haziran günü Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana 
gelen patlamada, Norveç uyruklu Ellij Marria, Macar uyruklu 
Attila Hankins, Edit Marvick, Hollanda uyruklu Femmie 
Merkusscha öldü. Patlamada yaralanan Tarım-ñí Sendikası 
Genel Sekreteri ñhsan Sabri Keskin de 12 Aðustos günü 
hastanede öldü. Patlamada, en az 27 kiíi de yaralandı.  
Manavgat Kaymakamı Fikret Dayıoðlu, Manavgat íelalesi 
yanındaki piknik alanında meydana gelen patlamanın LPG 
tüpünden kaynaklandıðını açıkladı. Ancak daha sonra piknik 
alanında bomba patladıðı ve olaydan kısa bir süre önce bir 
çöp kutusuna poíet bırakan üç kiíinin güvenlik kameraları 
tarafından saptandıðı belirlendi. Saldırıyı TAK üstlendi.  
Bu arada patlamadan sonra olay yerine gelen gazeteciler, bir 
grubun saldırısına uðradı. (Bkz. ñfade ve ñletiíim 
Özgürlüðü) 
24) Osman Koca 
Bingöl’ün Hamamlar beldesinde HPG militanlarını ihbar ettiði 
ileri sürülen Osman Koca adlı kiíi, 2 Temmuz günü öldürüldü. 
HPG tarafından yapılan açıklamada, Osman Koca’nın 2005 
yılı Haziran ayında Mehmet Bayar, Tekin ìaybak, Ahmet Okur 
ve Senar Gülükanlı adlı HPG militanlarını ihbar ettiði için 
öldürüldüðü bildirildi. 
25) Zülfü Aktan  
6 Temmuz günü Diyarbakır’ın Dicle ilçesine baðlı Yokuílu 
köyündeki jandarma karakoluna ekmek götüren araçta bir 
patlama meydana geldi. Olayda, aracın sürücüsü Zülfü Aktan 
öldü, üç asker yaralandı. Resmi açıklamada, PKK 
militanlarının yerleítirdiði bombanın, yanlıílıkla araç karakola 
girmeden patladıðı öne sürüldü. 
26) Levent Çevik 
6 Aðustos gecesi ìırnak’ın Beytüííebap ilçesinde Astsubay 
Levent Çevik, evine gelen iki kiíi tarafından öldürüldü. 
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Çevik’in Jandarma ñstihbarat Teíkilatı (JñT) görevlisi olduðu 
öðrenildi. Saldırıyı HPG üstlendi. HPG tarafından yapılan 
açıklamada, “Çevik’i sað yakalamak amacıyla evine baskın 
düzenlendiði, silahla karíılık vermesi üzerine çıkan 
çatıímada öldürüldüðü” belirtildi. Olaydan sonra ilçede 
düzenlenen ev baskınlarında Tahsin Dursun, Ferit Durmuí, 
Eshat Durmuí, Necmettin Ataman ve Faruk Yüzer adlı kiíiler 
gözaltına alındı. Bu kiíiler bir süre sonra serbest bırakıldı. 
Daha sonra da Mehmet Ataman, Faki Cin ve Kerim Ulaí adlı 
kiíiler gözaltına alındı. 15 Aðustos günü tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakılan bu kiíiler hakkında 
“yasadıíı örgüte yardım” iddiasıyla dava açıldıðı bildirildi.  
27) Abdulgafur Erkan 
28) Recep Tokur 
13 Aðustos günü Tunceli kent merkezinde özel harekat 
timlerini taíıyan araca uzaktan kumandalı bombayla saldırı 
düzenlendi. Saldırıda, polis memurları Abdulgafur Erkan ve 
Recep Tokur öldü, Metin Bolat yaralandı. 
29) ñmran Arık 
30) Bakil Aykurt 
31) ñlter Avíar 
28 Aðustos günü saat 16.40’da Antalya’da Büyükíehir 
Belediye ñí Hanı önünde bomba patladı. Çevrede büyük 
maddi hasara neden olan patlamada, ñmran Arık, emekli 
polis memuru Bakil Aykurt ve ñlter Avíar öldü, 14’ü turist 87 
kiíi de yaralandı. 
32) Nadir Babur 
33) Selami Doðrul 
3 Eylül günü saat 21.00 sıralarında Van’ın Çatak ilçesinde 
belediye binası ile genellikle memurların gittiði bir çay 
bahçesinin arasındaki çöp bidonuna yerleítirilen bombanın 
patlaması sonucunda Belediye Yazıiíleri Müdürü Nadir Babur 
ve polis memuru Selami Doðrul öldü, 16 kiíi de yaralandı. 
HPG tarafından yapılan açıklamada, patlama ile bir ilgilerinin 
olmadıðı belirtildi.  
34) Adem Yılmaz 
13 Eylül günü ñstanbul Gaziosmanpaía’da Adem Yılmaz adlı 
saðır-dilsiz genç, kimliði belirlenemeyen kiíiler tarafından 
öldürüldü. Adem Yılmaz, 8 Nisan 2005 tarihinde “Haklar ve 
Özgürlükler Cephesi’ne yakınlıðı ile bilinen” Esat Atmaca’nın 
öldürülmesi nedeniyle Kabil Güler, Ali Subaíı ve Sinan 
Yavuz’la birlikte tutuklanmıí, 14 ay tutuklu kaldıktan sonra 
tahliye edilmiíti.  
Yakınları tahliye kararından sonra Adem Yılmaz’a tehdit 
telefonları geldiðini bildirdiler. 
35) Huríit Uðurlu 
PKK itirafçısı, korucubaíı Huríit Uðurlu, 22 Eylül günü 
ìırnak’ın Beytüííebap ilçesine baðlı Günyüzü (Melise) 
köyünde öldürüldü. Uðurlu’nun öldürülmesini HPG üstlendi. 

HPG’den yapılan açıklamada, 1990 yılında güvenlik güçlerine 
teslim olan Huríit Uðurlu’nun “Güçlükonak katliamı” (15 
Ocak 1996), HADEP yöneticileri Ebubekir Deniz ve Serdar 
Tanıí’ın kaybolması gibi birçok olayda önemli rol oynadıðı 
belirtildi. 
36) Hüseyin Demirtaí 
23 Eylül günü Iðdır Polisevi önündeki bir arabaya yerleítirilen 
bombanın patlaması sonucunda 17 kiíi yaralandı. Resmi 
açıklamada, “bombanın PKK militanları tarafından 
yerleítirildiði” iddia edildi. Yaralananların adları íöyle: 
Polisler Ali Gür, Uður Kaya, Meryem Dursun, Mevlüt Öz, Dede 
Usta ile Tuncay Çiftesel, Hüseyin Demirtaí, Naci Yılmaz, Halil 
Aksoy, ñlhan Mıymin, Ümit Yeíil, Hamdi Fidan, Fatma 
Sandıkçı, Muzaffer Sarıca, Mehmet Akar, Meryem Hoíyel ve 
Süleyman Akça. Saldırıyı HPG üstlendi. Yaralılardan Baðlum 
Belediyespor yöneticisi Hüseyin Demirtaí, 1 Ekim günü 
hastanede öldü. 
Yaralanma ñle Sonuçlanan Olaylar 
Adana’nın Seyhan ilçesinde bulunan Türk-Amerikan 
Derneði’ne 30 Ocak günü bombalı saldırı düzenlendi. Binanın 
zemin katında saat 15.30’da meydana gelen patlamada, 
ñngilizce kursuna giden öðrenciler Fatma ñrem Erol (14), 
Naime Erdoðan (23), Zeynep Erdoðan (24) ve dernek görevlisi 
Halil Iíık (50) yaralandı. 
13 ìubat günü ñstanbul Bayrampaía’da silahlı saldırıya 
uðrayan Ali Rıza Çakal adlı polis yaralandı. DHKP-C 
tarafından yapılan açıklamada, Ali Rıza Çakal’ın 26 Haziran 
1993 tarihinde Devrim Mehmet Eroðlu ve Yüksel Güneysel 
adlı Devrimci Sol militanlarının öldürüldüðü operasyona 
katıldıðı belirtildi. 
13 ìubat günü ñstanbul Bahçelievler’de bir markete 
yerleítirilen bombanın patlaması sonucunda 15 kiíi 
yaralandı. Saldırıyı, TAK üstlendi. Yaralılardan özel güvenlik 
görevlileri Özgür Fındıkçı ve Kazım Yener’in durumlarının aðır 
olduðu bildirildi. Diðer yaralılardan adları öðrenilenler íöyle: 
Aydın Yurdunkul, Mukadder Yurdunkul, Atalay Aydın, Nilgün 
Aydın, Belgin Memií, Serdar Memií, Mehmet Sait Keskin, 
Mustafa Yüksel, Mehmet Ali Gündoðan, ìehmus Oluk ve Sevil 
Kalın. 
Saldırı nedeniyle Mülkiye Doðan, Cafer Bıçakçı ve Azad 
Sevinç adlı kiíiler gözaltına alındı. Mülkiye Doðan, 12 Mart 
günü tutuklandı. Azad Sevinç ve Cafer Bıçakçı ise tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Daha sonra beí kiíi 
hakkında dava açıldı.  
ñddianamede, tutuklu sanıklar Hatice Bozkurt ve Mülkiye 
Doðan’ın aðırlaítırılmıí ömür boyu hapis, Yavuz Kardaí ile 
tutuksuz sanıklar Cafer Bıçakcı ve Azad Sevinç’in de hapis 
cezasına mahkum edilmesi istendi. 
ìırnak’ın ñdil ilçesinde 6 Mart günü sabah saatlerinde bir 
astsubayın evinin önündeki aracına konulan bombanın 
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patlaması sonucu olay yerinden geçen Robert Tutuí 
yaralandı. 
23 Mart günü ñzmir’in Konak ilçesinde polis ekibine silahlı 
saldırı düzenlendi. Saldırıda polis memuru Uður Uzunoðlu, 
hafif yaralandı. 
25 Mart gecesi Tunceli’de bir gazinoya bırakılan bombanın 
patlaması sonucu kadın garson Aysel Dilaver, aðır yaralandı. 
Bombanın kadınlar tuvaletine konulduðu bildirildi.  
5 Nisan günü ñstanbul Esenyurt’ta AKP ñlçe Örgütü binasının 
kapısına yerleítirilen bombanın patlaması sonucunda Recep 
Alanoðlu ve Salman Türk yaralandı. Saldırıyı TAK üstlendi.  
7 Nisan günü Diyarbakır’ın Seyrantepe semtinde yola 
bırakılan bombanın patlaması sonucunda Abdülkadir Bozbey 
(31), Mehmet Mustafa Karakaí ve Sedat Özmen (11) 
yaralandı.  
16 Nisan günü ñstanbul Bakırköy’de meydana gelen 
patlamada 31 kiíi yaralandı. Ebu Ziya Caddesi üzerindeki 
Marmara ve Aksoy pasajlarının önündeki çöp bidonunda saat 
19.00 sıralarında meydana gelen patlamada yaralananlardan 
Hatice Gözükızıl ve Eren Köíker’in (10) durumunun aðır 
olduðu bildirildi. Patlamanın ardından, polislere ne olduðunu 
soran bir kiíi olay yerinden uzaklaítırılırken öfkeli bir grup bu 
kiíiye saldırdı. Polis, kalabalıðı daðıtmak için havaya ateí 
açtı. Saldırganlar daha sonra çevrede gördükleri bazı kiíileri 
de “Kürt’e benzediði için” dövdüler. 
3 Mayıs günü Hakkari’de düzenlenen bombalı saldırıda beí 
asker, 11 çocuk ile iki kiíi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 
askerlerin çocuklarını okuldan kent merkezi yakınlarındaki 
Fatih kıílasına getiren minibüse ve koruma görevlilerinin 
bulunduðu aracın geçiíi sırasında yol kenarına yerleítirilen 
bomba patladı. Kıíla giriíine 200 metre kadar mesafede 
meydana gelen patlama sonucunda, araçlarda bulunan beí 
asker, yakınlarda oynayan 11 çocuk ile yoldan geçen iki kiíi 
yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduðu bildirildi. Hakkari 
Emniyet Müdürü Yaíar Aðdere, 16 kiíinin gözaltına alındıðını 
bildirdi. HPG tarafından yapılan açıklamada, bombalı saldırı 
ile HPG militanlarının ilgisi olmadıðı belirtildi. 
11 Mayıs günü Ordu’da düzenlenen bombalı saldırılarda bir 
kiíi yaralandı. ñlk olarak Süleyman Felek caddesindeki MHP ñl 
Örgütü binasının giriíinde saat 16.50 sıralarında íüpheli bir 
paket bulunduðu ihbarı üzerine binaya giden bomba 
uzmanları, paketin boí olduðunu belirledi. Binada yapılan 
aramada ise MHP ñl Baíkanı Rıdvan Yalçın’ın odasının 
yakınındaki su saati üzerinde bomba bulundu. Bundan yarım 
saat sonra da Ülkü Ocakları binasında meydana gelen 
patlamada bir kiíi yaralandı. Emniyet Teíkilatı Vazife Malulü 
ve ìehit Aileleri Yardımlaíma ve Dayanıíma Derneði binasına 
bırakılan íüpheli paket ise polis tarafından fünyeyle patlatıldı. 
Paketin boí olduðu belirlendi. 
3 Haziran günü Mersin’in Atatürk caddesi üzerindeki bir 

büfenin önüne bırakılan el bombasının patlaması sonucunda 
15 kiíi yaralandı. Yaralıların adları íöyle: Murat Er, Ömer Can 
Fırat, Dersim Gül, ñsa Dönmez, Behzat Demirkol, polis 
memuru Melahat Çıkın, Neíe Demirci, Neval Demirci, Nuran 
Yüksel, Raziye Haktanır, Gülíin Haktanır, Nurcan Çiftçi, ñpek 
Göktaí, ñbrahim Gülistan ve Utku Gökçek. Saldırıyı, TAK 
üstlendi. 
15 Haziran günü ñstanbul Eminönü’nde bir çöp kutusuna 
yerleítirilen bombanın patlaması sonucunda dört kiíi hafif 
yaralandı. Yaralıların adlarının Muharrem Naz, ñsmet Özüpek, 
Çaðatay Peren ve Mustafa Tarakçı olduðu öðrenildi. Saldırıyı 
TAK üstlendi. 
16 Haziran günü Van’ın Baíkale ilçesinde Meteoroloji 
Müdürlüðü’nün önüne bomba bırakıldı. Patlamada, üç kiíi 
hafif yaralandı. HPG tarafından yapılan açıklamada, saldırı ile 
HPG’nin ilgisinin bulunmadıðı belirtildi. 
28 Temmuz günü ñzmir’in Çankaya semtinde Oyakbank 
íubesinin yakınlarına bırakılan bomba, banka görevlileri 
Pınar Yakar, Hüseyin Öztürk, yoldan geçen Huriye Daðlar ve 
Müge Akalan’ın hafif yaralanmasına neden oldu. Saldırıyı TAK 
üstlendi. 
4 Aðustos günü Adana’nın Beíocak meydanındaki Oyakbank 
ìubesi’nin ATM’sinde saat 130.00 sıralarında bomba patladı. 
Araítırma için gelen polis ekiplerinin araçlarını park ettiði 
yerde 10 dakika sonra ikinci bir patlama meydana geldi. 
Patlamada, Baíkomiser Ahmet Yener Uysal, Komiser Murat 
Durmaz, polis memurları Okan Biçer, Ertan Ayhan, Süleyman 
Olcay, Tufan Erkayıran, ñsmet Örtlek, Burhan Cahit, polis 
okulu öðrencileri Mustafa Karakoç, Gökhan Gülücü, banka 
görevlisi Mehmet Nuri Seyitoðlu, zabıta görevlisi Cengiz 
Dizoðlu, çevrede bulunan Fahriye Ertürk, Murat Demir, Yusuf 
Yaldız ve Yasemin Düzen yaralandı. Saldırıyı TAK üstlendi.  
13 Aðustos günü ñstanbul Kumkapı’da özellikle turistlerin 
gittiði bir internet kafenin önündeki çöp kutusuna yerleítirilen 
bombanın patlaması sonucunda, Cezayir asıllı Ali Ekecini 
aðır, Nevzat Bayındır, ñlyas Kahraman, ñbrahim Belge, Cezayir 
asıllı Muhammed Muhsin ise hafif yaralandı. 
14 Aðustos günü ñstanbul Sultanahmet meydanında bir 
bankın arkasındaki yeíilliklere bırakılan bombanın patlaması 
sonucunda Vahide ìengül (45), Vacide ñnce (56) ve Buse 
ñnce (8) yaralandı. 15 Aðustos günü de Sultanahmet 
Camii’nin Ayasofya Müzesi’ne bakan doðu giriíinin 
karíısında bulunan aydınlatma direðinin altına bırakına 
bomba patladı. Patlamada yaralanan olmadı. Saldırıları TAK 
üstlendi. 
19 Aðustos gecesi ñstanbul Baðcılar Kemalpaía mahallesinde 
bir polis arabasına düzenlenen silahlı saldırıda Salih Özübey 
ve Orhan Aslandað adlı polisler yaralandı. Özübey’in 
durumunun aðır olduðu bildirildi. Saldırıyı 
gerçekleítirenlerden birinin yakalandıðı bildirildi. 
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21 Aðustos günü ñzmir’in Karíıyaka ilçesi Örnekköy semtinde 
askeri bir aracın geçiíi sırasında bomba patladı. Patlamada, 
olay yeri yakınlarında bulunan Zekeriya Ustabaíı ve Behice 
Kılıç hafif yaralandı. 
25 Aðustos günü Adana’da iki ayrı yere düzenlenen bombalı 
saldırılarda dört kiíi yaralandı. Küçüksaat mahallesi Özler 
caddesinde bulunan Ahmet Özel Türkay ñí Merkezi’nin 
giriíine bırakılan ilk bomba, 18.30 sıralarında patladı. 
Bundan beí dakika sonra da aynı cadde üzerinde, ñHD Adana 
ìubesi, ÖDP Adana ñl Örgütü ve CHP Seyhan ñlçe Örgütü’nün 
de bulunduðu Özden ñí Merkezi’nin birinci katında bomba 
patladı. Patlamalarda Ali ìahin, Hakan Küçükkömürcü, 
Serkan Sevgi ve Süleyman Gülmez yaralandı. Yaralıların 
saðlık durumlarının iyi olduðu öðrenildi. 
27 Aðustos günü Muðla’nın Marmaris ilçesinde de üç bomba 
patladı. Saat 24.00 sıralarında bir minibüste ve iki çöp 
kutusunda patlayan bombalar, 10’u ñngiliz 21 kiíinin 
yaralanmasına neden oldu. Yaralananların adları íöyle: Alex 
Becford, Master Louis, Suzanne Becford, Janet Hughes, Kevin 
Smith, Jenifer Smıth, Master Adam Pond, Katherin Urry, Mart 
Stringer, Dorothy Huger, Seval Gözüaçık, Özgür Ateí, 
Sebahat, Erdinç Fırat, Rüzgar Kıvılcım Fırat, Yunus ñnan, 
Ayten Dili, Ali Sarıdüz ve Caner Çelik. Yaralılardan ikisinin 
adları belirlenemedi. Saldırıyı TAK üstlendi. Saldırı nedeniyle 
Ekim ayında Mehmet Yıldırım adlı kiíi, Gaziantep’te gözaltına 
alındı. Yıldırım, 26 Ekim günü tutuklandı. 
27 Aðustos günü ñstanbul’da Baðcılar Kaymakamlıðı ile 
Baðcılar Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme ìube 
Müdürlüðü’nün bulunduðu binanın önüne konan bomba, saat 
21.45 sıralarında patladı. Patlamada, Fuat Kızılkaya, 
Rahman Can, Sabriye Can, Enes Can (9), Demet Özdemir ve 
Cumaali Ekici yaralandı. Fuat Kızılkaya’nın sað gözünün kör 
olduðu bildirildi. Saldırıyı TAK üstlendi. 
30 Aðustos günü Mersin’de bir çöp bidonuna konulan 
bombanın patlaması sonucunda Ebru Tokluca hafif yaralandı. 
Patlama çevrede maddi hasara neden oldu. 
21 Eylül gecesi ñstanbul ñkitelli’de “DHKP-C üyesi oldukları” 
iddia edilen 80 kadar kiíi Atatürk caddesini trafiðe kapatarak 
iki müzikhol ve bir kahveye baskın düzenledi. Edinilen bilgiye 
göre, Atatürk Caddesi üzerinde saat 22.30 sıralarında 
toplanan grup önce bir iníaata girerek tek tip siyah elbise 
giydi ve yüzlerine maske taktı. Daha sonra caddeyi her iki 
yönden trafiðe kapatan grup, “Pislik yuvalarını daðıtacaðız” 
yazılı pankart asarak silah ve sopalarla Çaðla 3 Müzikhol, 
Demdem 3 Müzikhol ve bir kahveye baskın düzenledi. 
Kendilerine direnenleri tartaklayan bu kiíiler, iíyerlerindeki 
eíyalara maddi hasar verdi. Gruptakilerin ñkitelli ve 
çevresinde madde baðımlısı tinercileri ve uyuíturucu 
satıcılarını da yakalayarak dövdükleri ileri sürüldü.  
29 Eylül günü de ñstanbul Ümraniye’de bir bara 

molotofkokteyli atıldı. Yaklaíık 15 kiíinin düzenlediði 
saldırıda yaralanan olmadı. Olay nedeniyle “DHKP-C üyesi 
olduðu” iddia edilen D.K. gözaltına alındı. 
1 Ekim günü Mersin Devlet Hastanesi’nin Acil Servis girií 
kapısına bomba atıldı. Patlamada, Ahmet Özer, Ender Çakır 
ve Ferdi Kurt hafif yaralandı. Saldırının siyasi yönü bulunup 
bulunmadıðı öðrenilemedi. Saldırı nedeniyle gözaltına alınan 
F.K. (15) adlı çocuk, 2 Ekim günü Mersin 3. Sulh Ceza 
Mahkemesi tarafından “yaíı küçük olduðu için” serbest 
bırakıldı. Ancak, F.K., Cumhuriyet Savcılıðı’nın itirazı üzerine 
tutuklandı. 
22 Aralık günü ñzmir’in Karíıyaka ilçesinde MHP 
doðrultusunda yayın yapan Hilal dergisinin kapısına bırakılan 
bombanın patlaması sonucunda dergide çalıían Hüseyin 
Temiz, hafif yaralandı. Çevrede büyük maddi hasara neden 
olan saldırıyı FESK adlı örgüt üstlendi. 
29 Aralık günü Malatya’da bir birahanede meydana gelen 
patlamada altı kiíi yaralandı. Malatya Emniyet Müdürü Ali 
Osman Kahya, birahaneye ses bombası atıldıðından 
kuíkulandıklarını belirtti. 
Diðer Olaylar 
ñstanbul Tuzla’da bulunan ñleri Deri adlı iíyerine 22 Ocak 
günü MLKP militanları tarafından bombalı saldırı düzenlendi. 
Patlamada maddi hasar meydana geldi. Deri-ñí Sendikası’na 
üye oldukları için 21 ìubat 2005 tarihinde iíten atılan 34 
iíçinin direniíi sırasında, iíçiler ve Deri-ñí Sendikası 
yöneticileri bir çok kere gözaltına alınmıí, iíverenin adamları 
da iíçilere saldırmıítı.  
24 Ocak günü Trabzon’da MHP ñl ve Merkez ñlçe örgütleri ile 
Ülkü Ocaðı dergisi temsilciliðinin bulunduðu binada bomba 
patladı. Patlama, maddi hasara neden oldu. 
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde AKP ñlçe Örgütü binasına 25 
Ocak günü molotofkokteyli atıldı. Saldırının Abdullah Öcalan’a 
hücre cezası verilmesini protesto amacıyla kendilerine 
“Apocu Gençlik ñnisiyatifi” adı veren bir grup tarafından 
düzenlendiði bildirildi.  
27 Ocak günü Malatya Valiliði’nin ikinci katındaki tuvaletinde 
ses bombası patladı. Patlama maddi hasara neden oldu. 
ñzmir’in Menemen ilçesi Koyundere beldesinde MHP Belde 
Örgütü binasına 3 ìubat günü bombalı saldırı düzenlendi. 
Maddi hasara neden olan saldırıyı MLKP üstlendi. 
9 ìubat gecesi Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir banka 
íubesine yerleítirilen bomba, bankada ve çevredeki 
iíyerlerinde maddi hasara neden oldu. “PKK üyesi oldukları 
ve bombalı saldırıyı düzenledikleri” iddiasıyla gözaltına alınan 
M.A. ve B.A. adlı kiíiler, 6 Aðustos günü tutuklandı. 
17 ìubat günü Erzincan’da Büyük Türkiye Partisi ve sað 
görüílülerin kurduðu Alperen Ocakları’nın bulunduðu bir ií 
merkezinde bomba patladı. Patlama, maddi hasara neden 
oldu.  
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AKP Mersin Mezitli Belde Örgütü binasına 22 ìubat günü 
düzenlenen bombalı saldırı maddi hasara neden oldu. 
23 ìubat günü ñstanbul Sarıgazi’de bulunan jandarma 
lojmanları iníaatına yerleítirilen bomba maddi hasara neden 
oldu. Saldırıyı “Öcalan Fedaileri” adlı örgüt üstlendi. 
4 Mart günü ñzmir Emniyet Müdürlüðü ñkmal ìube 
Müdürlüðü’ne bombalı saldırı düzenlendi. Maddi hasara 
neden olan saldırıyı TAK üstlendi. Saldırı nedeniyle Kemal Y. 
adlı kiíi Nisan ayında gözaltına alındı. 
15 Mart günü Diyarbakır’da, HSBC bankasının íubesine 
düzenlenen bombalı saldırı maddi hasara neden oldu. 
OYAK Bank’ın ñstanbul Pendik ìubesi ve Kocaeli’nin Gebze 
ilçesinde AKP Temsilciliðine 19 Mart günü bombalı saldırı 
düzenlendi. Maddi hasara neden olan saldırıları MLKP 
üstlendi. 
24 Mart günü Elazıð DTP ñl Örgütü binasının giriíine 
yerleítirilen bomba maddi hasara neden oldu. 
ñstanbul Sarıyer Belediye Baíkanlıðı binasına 27 Mart günü 
düzenlenen bombalı saldırıda maddi hasar meydana geldi. 
MLKP tarafından yapılan açıklamada, saldırının Derbent 
mahallesinde gecekonduların yıkılması nedeniyle 
düzenlendiði bildirildi. 
28 Mart günü Mardin’in Midyat ilçesinde Dörtyol 
caddesindeki bir kavíaða bırakılan bomba, maddi hasara 
neden oldu. 
Malatya Emniyet Müdürlüðü Asayií ìube Müdürlüðü binası 
önünde 1 Nisan günü bomba patladı. Çevrede maddi hasara 
neden olan saldırıyı MLKP üstlendi.  
5 Nisan günü Antalya’da Ahmet Ferda ñlköðretim Okulu’nun 
karíısındaki bir çöp kutusuna konulan bombanın patlaması 
sonucunda maddi hasar meydana geldi. 
ñstanbul’da 10 Nisan günü hakim ve savcılar için servis aracı 
olarak kullanılan belediye otobüsünde bomba bulundu. 
Bombanın, düzeneði ateíleyecek cep telefonunun íarjının 
bitmesi nedeniyle patlamadıðı iddia edildi. TAK tarafından 
yapılan açıklamada ise “bombanın uyarı amacıyla 
yerleítirildiði, bombanın patlamamasının íansla ilgisinin 
olmadıðı” iddia edildi. Olay nedeniyle gözaltına alınan Erdal 
Özel, ñhsan Kartal, ìehnaz ìahin, Suut Aydın ve Abdulkadir 
Uçar 14 Nisan günü tutuklandı. Bu kiíilerin Piímanlık 
Yasası’ndan yararlanmak için baívurduðu bildirildi. 
21 Nisan günü ñzmir’in Yeíilyurt semtinde bir çöp kutusuna 
konulan bombanın patlaması sonucunda maddi hasar 
meydana geldi. FESK tarafından yapılan açıklamada, 
“saldırının askeri bir aracı hedef aldıðı ve patlamada bir 
JñTEM elemanının yaralandıðı” ileri sürüldü.  
22 Nisan günü Batman’da sigara ve içki satan iki büfeye 
düzenlenen bombalı saldırı, maddi hasara neden oldu.  
23 Nisan günü Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana 

gelen patlama, maddi hasara neden oldu. 
26 Nisan günü AKP’nin ñstanbul 500 Evler semtindeki 
temsilciliði, 27 Nisan günü de kargo íirketi UPS’in ñstanbul 
Ümraniye’deki íubesine bombalı saldırı düzenlendi. Maddi 
hasara neden olan saldırıların ABD Dıíiíleri Bakanı 
Condoleezza Rice’nin Türkiye’ye geliíini protesto amacıyla 
MLKP tarafından düzenlendiði bildirildi. 
Elazıð-Tatvan arasında çalıían yük trenine 5 Mayıs günü 
bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki vagonun raydan 
çıktıðı, bazı yük vagonlarıyla demiryolunun 50 metrelik 
bölümünde hasar meydana geldiði bildirildi. 
19 Mayıs gecesi Hakkari’de DEHAP eski ñl Baíkanı 
Sabahattin Suvaðcı’nın evinin de bulunduðu Musa Anter 
caddesinde bomba patladı. Patlama, maddi hasara neden 
oldu. 
16 Haziran günü Van’da bir arabanın altına bırakılan bomba 
maddi hasara neden oldu. 
17 Haziran gecesi Muí yakınlarında, Elazıð’dan Muí’a giden 
yük trenine düzenlenen bombalı saldırı maddi hasara neden 
oldu. 
4 Temmuz günü ñstanbul Kartal’da AKP ñlçe Örgütü binasına 
ve ñzmir’de Türkiye Emekli Subaylar Derneði (TESUD) Bornova 
ìubesi’ne bombalı saldırı düzenlendi. Maddi hasara neden 
olan saldırıları FESK üstlendi. FESK tarafından yapılan 
açıklamada, saldırıların “TMY’yi ve F tipi cezaevlerini protesto 
amacıyla gerçekleítirildiði” belirtildi. 
6 Temmuz gecesi ñstanbul Kadıköy’de Emekli Subaylar 
Derneði lokalinin önünde bomba patladı. Patlama, maddi 
hasara neden oldu.  
12 Temmuz günü ñzmir’de AKP Balçova ñlçe Örgütü binasında 
bomba patladı. Patlama, maddi hasara neden oldu.  
12 Temmuz günü Baíbakan Recep Tayyip Erdoðan’ın Ankara 
Esenboða Havaalanı’na gideceði yol üzeninde, Çevre Yolu 
ìeker Stadı karíısında bomba patladı. 
24 Temmuz günü ñstanbul Ümraniye Namık Kemal 
mahallesinde AKP semt bürosuna silahlı bombalı saldırı 
düzenlendi. Saldırı maddi hasara neden oldu. 
27 Temmuz günü ñstanbul’da Atlas Halı adlı íirketin bölge 
temsilciliðine bombalı saldırı düzenlendi. Maddi hasara 
neden olan saldırıyı “Atlas Halı’nın ñsrail’de devlete ait bir 
íirketle ortaklıðı nedeniyle” FESK’in düzenlediði bildirildi. 
ñstanbul Kadıköy’de bulunan Harman Türkü Bar’a 28 Temmuz 
gecesi el bombası atıldı. Barın kandil akíamı açık olduðu 
gerekçesiyle bombalandıðı iddia edildi. 
30 Temmuz günü Gaziantep’te Koç Bank ìubesi’ne ve 
ìahinbey ilçesinde AKP ñlçe Örgütü binasına bombalı saldırı 
düzenlendi. Maddi hasara neden olan saldırıları 
MLKP/Kürdistan adlı örgüt üstlendi. 
5 Aðustos günü CHP Diyarbakır ñl Örgütü binasının önüne 
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bırakılan bomba maddi hasara neden oldu. 
4 Eylül günü ñzmir’in Bornova ilçesinde AKP ñzmir ñl 
Örgütü’nün bulunduðu iíhanının önündeki çöp kutusuna 
konulan bomba maddi hasara neden oldu. 
16 Eylül günü ñzmir’in Karíıyaka ilçesinde Ülkü Ocaðı 
binasına bombalı saldırı düzenlendi. Maddi hasara neden 
olan saldırıyı MLKP üstlendi. 
MHP’den ayrılanların kurduðu “Vatansever Kuvvetler Güç 
Birliði” adlı örgütün eski baíkanı Ali Türkileri’nin aracı 
bombalandı. 20 Kasım gecesi Türkileri’nin Hatay’daki evinin 
önünde duran arabasına konulan bomba, çevrede maddi 
hasara neden oldu. 
28 Aralık günü Ankara’da Gülveren Ülkü Ocaðı binası ve 
DYP’ye ait bir araç yakıldı. Saldırıyı MLKP üstlendi. 
31 Aralık 2005 tarihinde ñzmir’in Karíıyaka ilçesinde bir 
sigorta íirketine bomba atıldı. Maddi hasara neden olan 
saldırıları MLKP üstlendi. 
Davalar 
Hikmet Fidan: Kapatılan HADEP’in Genel Baíkan Yardımcısı 
Hikmet Fidan’ın 6 Temmuz 2005 tarihinde Diyarbakır’da 
öldürülmesi nedeniyle Fırat Karahan, Veysi Akgönül, tutuksuz 
sanıklar Mustafa Kemal Ok ve Zeki Peker hakkında açılan 
davaya yıl içinde Diyarbakır 4. Aðır Ceza Mahkemesi’nde 
devam edildi. 13 Nisan günü yapılan duruímada, Karahan’ın 
“cezai ehliyeti olup olmadıðının anlaíılması için” Elazıð Ruh 
ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne gönderilmesine karar 
verildi.  
27 Temmuz günü yapılan duruímada ise Fidan ailesinin 
avukatı Mustafa Aladað’ın bir süre önce gönderdiði “davadan 
çekilme” dilekçesi okundu. Aladað’ın, davanın ilk 
duruímasında söylediði “Kürdistan” sözü nedeniyle hakkında 
açılan davayı gerekçe gösterdiði bildirildi. Aladað, “PKK 
tarafından tehdit edildiði” yolundaki iddiaları ise reddetti. 
Davada yıl içinde önemli bir geliíme yaíanmadı. 
ñstanbul Cumhuriyet Savcılıðı, 15 Ekim 2005 tarihinde 
ñstanbul Maslak’ta Opet benzin istasyonunda meydana gelen 
patlama nedeniyle Ocak ayında yedi kiíi hakkında dava açtı. 
ñddianamede, “TAK üyesi oldukları” iddia edilen Kenan Avcı 
ve Nusret ñzci’nin “Devletin egemenliði altındaki topraklardan 
bir kısmını devletin idaresinden ayırmaya kalkıímak” 
suçundan aðırlaítırılmıí ömür boyu hapis, Lütfü Yoldaí, 
Veysel Dereli, Levent Döndü, Muhsin Yıldızer ve Gutbeddin 
Yıldızer’in de “yasadıíı örgüt üyeliði” ve “patlayıcı madde 
taíımak” suçlarından hapis cezalarına mahkum edilmeleri 
istendi. 
16 Temmuz 2005 tarihinde Aydın’ın Kuíadası ilçesinde beí 
kiíinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıyı düzenlediði 
iddia edilen Mehmet Sıraç Keskin ve beí kiíi Elazıð’da 
gözaltına alındı. Bu kiíiler daha sonra götürüldükleri 
Kuíadası’nda 8 Nisan günü tutuklandılar. Aydın Cumhuriyet 

Savcılıðı, Haziran ayında bu kiíiler hakkında dava açtı. 
24 Ekim 2004 tarihinde Trabzon’da bulunan McDonald’s 
lokantasına bombalı saldırı düzenleyen Yasin Hayal hakkında 
açılan dava 17 Nisan günü sonuçlandı. Trabzon Aðır Ceza 
Mahkemesi, Hayal’i “patlayıcı madde imal etmek, atmak, 
mala zarar vermek, yaralanmaya neden olmak” suçlarından 
altı yıl sekiz ay hapis cezasına mahkum etti. 
Antalya’nın Alanya ilçesinde “PKK üyesi oldukları ve Aydın’ın 
Kuíadası ilçesinde 30 Nisan 2005 tarihinde bombalı saldırı 
düzenledikleri” iddia edilen R.Y. adlı kadın ile E.K. ve V.T. adlı 
kiíiler Aðustos ayında gözaltına alındı. Patlamada, 
Baíkomiser Yaíar Aykaç ölmüí, dört polis de yaralanmıítı.  
ñstanbul’da “PKK üyesi olduðu ve 3 Aðustos 2005 tarihinde 
Pendik’te Eda Muslu ve Hatice Muslu ölümüne neden olan 
bombayı yerleítirdiði” iddia edilen Serdar Basut, 27 Eylül 
günü tutuklandı. 
Siyasi Davalar 
Mehmet Ali Aðca’nın Serbest Bırakılması: Milliyet Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni Abdi ñpekçi’nin katili (1 ìubat 1979), 
Mehmet Ali Aðca, 12 Ocak günü serbest bırakıldı. Kartal H 
Tipi Cezaevi’nden saat 09.30’da çıkan Aðca, polis eíliðinde 
önce Pendik Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne, sonra da 
Pendik Askerlik ìubesi’ne getirildi. Askerlik iílemlerinin 
tamamlanmasından sonra serbest bırakılan Mehmet Ali 
Aðca’nın günde iki kez polis karakoluna gidip imza atacaðı 
belirtildi. 16 Ocak günü Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
Haydarpaía Numune Araítırma ve Eðitim Hastanesi’nde 
saðlık kontrolünden geçirilen Mehmet Ali Aðca’ya “ruh 
saðlıðının askerlik yapmaya uygun olmadıðı” raporu verildi. 
ñpekçi’yi öldürdükten sonra 1979 yılının Temmuz ayında 
tutuklanan Aðca, Kasım ayında Maltepe Askeri Cezaevi’nden 
kaçırılmıí ve yurtdıíına çıkmıítı. 1981 yılında ñtalya’da Papa 
2. Jean Paul’e suikast giriíimi nedeniyle 19 yıl cezaevinde 
yatan Mehmet Ali Aðca, 12 Haziran 2000 tarihinde Türkiye’ye 
iade edilmiíti.  
Böylece, ñtalya’da Papa 2. Jean Paul’ü yaraladıðı için 19 yıl 1 
ay cezaevinde tutulan Aðca, Türkiye’de Abdi ñpekçi’yi 
öldürdüðü ve iki gasp olayı nedeniyle 6 yıl cezaevinde 
kaldıktan sonra tahliye edildi. 
Aðca’nın avukatı Mustafa Demirbað, Aðca’nın 1991 ve 2000 
yıllarında çıkarılan iki ayrı af yasasından yararlandıðını ayrıca 
ñtalya’da yattıðı sürenin de cezaevinde kalacaðı süreden 
düíüldüðünü bildirdi.  
ñpekçi cinayeti nedeniyle 1980 yılı Nisan ayında ölüm 
cezasına mahkum edilen Mehmet Ali Aðca, ayrıca Kadıköy 1. 
Aðır Ceza Mahkemesi tarafından iki ayrı gasp suçu nedeniyle 
36 yıl hapis cezasına mahkum edilmiíti. Ölüm cezasının 
infazının 1991 yılında çıkarılan TMY ile 10 yılı indirildiðini, 36 
yıl hapis cezasının da 7 yıl 2 aya dönüítüðünü söyleyen 
Mustafa Demirbað, yeni TCY’ye göre bir kiíinin cezaevinde 
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kalacaðı ceza süresinin en fazla 36 yıl olacaðını hatırlattı. 
Demirbað, “Aðca bunun 20 yılını ñtalya’da yattı. ñpekçi 
suikastından aldıðı idam, 1991 affıyla on yıla indi. Bu ceza 
4616 sayılı af kapsamında düítü. Türkiye’de cezaevinde 
kaldıðı süre de altı yıl. Buna göre 36 yıl dolduðu için bırakıldı” 
dedi.  

Kazan, Kartal Kapalı Cezaevi Savcılıðı’na yıldırım telgraf 
çekerek, “Hesap hatasına dayandıðını vurguladıðı tahliyenin 
durdurulması gerektiðini” bildirdi. Kazan, itiraz dilekçesinde 
íu noktalara dikkat çekti: 
1- 3717 sayılı TMY’nin idam cezalarını 10 yıl hapse çeviren 
geçici 1. maddesine göre, Aðca’nın sadece ñpekçi 
cinayetinden “10 tam yıl” yatması gerekiyor.  Kartal Cumhuriyet Savcılıðı tarafından hazırlanan 

“Müddetname”de, 1 ìubat 1979 tarihinde Abdi ñpekçi’yi 
öldüren Aðca’nın tahliyesine iliíkin süre hesaplamaları yer 
alıyor. Müddetnamede, Aðca’nın 25 Haziran 1979 tarihinde 
tutuklandıðı, 11 Temmuz 1979 tarihinde salıverildiði, aynı 
gün tekrar tutuklandıðı ve 25 Kasım 1979 tarihinde 
salıverildiði (Aðca’nın askeri cezaevinden kaçtıðı tarih), o 
dönemde toplam 153 gün gözaltında kaldıðı, Türkiye’ye iade 
edildikten sonra 14 Mayıs 2000 tarihinde cezaevine girdiði ve 
toplam cezasının 36 yıl olduðu belirtiliyor. 

2- ñtalya’da çektiði ceza, orada iílediði suç burada iílediði 
suçlardan farklı olduðu için Türkiye’deki cezasından mahsup 
edilemez.  
3- Müddetnamede ciddi hesap hatası yapılıyor. 
Aðca’nın, “Bahçelievler Katliamı” sanıðı Haluk Kırcı’nın 
“yanlıílıkla” serbest bırakılmasını andıran biçimde tahliye 
edilmesi tepkilere neden oldu. Aðca’nın iadesi sırasında 
Adalet Bakanı olan Hikmet Sami Türk íunları söyledi:  
“ñtalya’da çektiði ceza Papa suikastı nedeniyle verilmiíti. O, 
bitmií bir ií. Müddetnamede ñtalya’da yattıðı süre düíülüyor. 
Ayrıca 1991 affının yanı sıra 4616 sayılı yasadan da 
yararlandıðından bahsedilmií. Bu indirim yasaya aykırı. 
Haluk Kırcı için de yanlıí hesap yapılmıítı. Bu da öyle 
olabilir.”  

Müddetnamenin “Bihakkın tahliye tarihi (hak ettiði tahliye 
tarihi)” satırının karíısında 12 Ocak 2036 yazıyor. Ancak, 
“indirim oranına göre koíullu salıverilmeden yararlandıðı 
toplam süre” yazan satırın altındaki elle doldurulmuí 
bölümde, Aðca’nın tahliyesini saðlayan hesap yapılıyor. Buna 
göre, Türkiye’ye iade edildiði 2000 yılından itibaren 
mahkumiyeti 36 yıl olarak hesaplanan Aðca’nın cezasından, 
önce ñtalya’da yattıðı belirtilen 20 yıl (aslında 19 yıl 1 ay) 
düíülüyor. Ardından Aðca’nın “Rahían Ecevit affı” diye 
adlandırılan 4616 sayılı ìartla Salıverme Yasası’ndaki 10 
yıllık indirimden de yararlandırıldıðı belirtiliyor. Böylece 
toplam indirimi 30 yıla ulaían Aðca’nın 6 yıl cezası kalıyor. 5 
yıl 7 aydır cezaevinde olan Aðca’nın, 1979’da firar etmeden 
önce tutuklu kaldıðı 153 gün de (5 ay) dikkate alındıðında, 
Türkiye’de yattıðı süre tam 6 yıla ulaíıyor. Bu hesaba göre 
belirlenen sürenin dolduðu bugün de tahliye tarihi olarak 
belirleniyor. 

ñstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öðretim üyesi Prof. 
Süheyl Donay da, “ñtalya’daki olay ayrı, Türkiye’deki ayrı. ñki 
infaz birleítirilerek tahliye kararı verilmesi yasalarımıza 
aykırı” dedi.  
Adalet Bakanı Cemil Çiçek ise Mehmet Ali Aðca’nın serbest 
bırakılmasını, eski Cumhurbaíkanı Turgut Özal ve dönemin 
Baíbakanı Bülent Ecevit’in eíi Rahían Ecevit’in 
yönlendirmesiyle 1991 ve 1999 yıllarında çıkarılan ve “af” 
olarak nitelendirilen yasal düzenlemelere baðladı. Çiçek íöyle 
konuítu: 
“Bu, infaz hukuku ile ilgili bir durumdur. Yargı kararıdır. 
Dosyayı ben de tam incelemií deðilim. Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürü’nün bana verdiði bilgi, ilgili yargı merciinin 
hesaplamaları ve kararı sonucu ayın 12’sinde tahliye 
edileceði biçimindedir. Bizim yönümüzden ilgi, yargı merciinin 
verdiði karar ve o kararın uygulanmasını isteyen talimattır. 
ñnfaz hukukundaki deðiíiklikler kiíilere özel deðil, genel ve 
eíittir. Aflar, íartlı tahliye karar ve kuralları geneldir. 
Sanıyorum 1991 ve 1999 yıllarında infaz hukukunda yapılan 
deðiíikliklerin bir sonucu.”  

Avukat Turgut Kazan, müddetname konusunda íunları 
söyledi: 
“Aðca, 13 Ocak 1981 tarihinde Papa’ya suikast giriíiminde 
bulundu. 13 Mayıs 2000 tarihinde Türkiye’ye getirildi. 
Tarihlere baktıðınızda çok ciddi bir hesap hatası yapıldıðı 
görülmekte. Eðer bu mantıða göre bu hesap doðruysa, Aðca 
Türkiye’de hiç yatmamalıydı. Hatta fazladan yattıðı için, 
Türkiye’de tazminat hakkı bile doðmuítur. Ancak bu hesap 
kökünden yanlıítır.” 
 
Seviyeli iliíki - Yıldırım Türker (Radikal/16 Ocak 2006)  
Birkaç gündür Mehmet Ali Aðca’nın tahliyesi karíısında çeíitli pozlar vererek duruyoruz. Dünya ayaklarımızın altından çekildi sanki.  
Evet, doðru.  
Katil aramızda! Ama zaten hep öyle deðil miydi?  
Basının yansıttıðı kamuoyu, dili tutulmuí bir íaíkınlık müsameresinde. Herkeste (Adalet Bakanı’ndan sokaktaki vatandaía kadar) bir 
çaresizlik. Bastırılmıí bir isyan. Vakur bir celal. Baíımıza bu da mı gelecekti? Yüce rabbim, bu günleri de mi gösterecektin? Gurur duyan 
Türkiye’yi temsilen hapishane kapısında Aðca’yı bekleyen bir avuç, kim bilir ardında ya da istikbalinde kaç íeref leíi olan ‘isimsiz’ dıíında 
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kimsenin aklı yatmıyordu demek Aðca’nın aramıza katılacaðına, katılır katılmaz komünistlere atıp tutacaðına, tehditler savurarak iíbaíı 
edeceðine?  
Oysa katilleriyle koyun koyuna yaíamaya, hatta giderek onların katil olduklarını unutup kravatlarına bakmaya, gün görmemií sıpacıklar gibi 
saygıyla titreyerek onların deneyimlerinden yararlanabilmek amacıyla aðızlarına mikrofonlar tutmaya ve bunu asla yadırgamamaya 
alıítırılmıí bir toplumuz. Bu toplumun birlik ve beraberlik içinde baíarıyla oynadıðı ortak rol, íaíkınlık olagelmiítir.  
Bu memlekette her an her koíulda íaíırabileceðimizi, bunun toplumumuzun olaðanüstü dinamiðinin iíareti olduðunu da böbür böbür 
hatırlatırız yeri geldiðinde. Oysa varoluíumuz, unutup barıítırılmak, zorla ve her koíul altında bildiklerimizden kuíkulanmaya yönlendirilmek 
üstüne mümkün olmaktadır. Yani yegane varoluí imkanımız katillerimizle bir arada, saygı sınırları içinde seviyeli bir iliíki sürdürmektir.  
Mehmet Ali Aðca, kardeíinin de gururlu bir mahalleli diliyle hatırlattıðı gibi beynelmilel bir íahsiyettir. Gavurun Tanrı’sına ateí etmií, kubbe 
altında baðıílanmıí, bu toprakların yetiítirmií olduðu en íöhretli dünyalıdır. Kendini Mesih ilan etmiíliði de cabası. Dudak uçuklatan bir sır 
perdesinin önünde duran iíte böylesine zengin bir psikolojik malzeme. Yargısıyla, siyasi partileriyle, hükümeti ve basınıyla memleketin bütün 
güçleri onun serbest kalmasına karíı görünürken belki de gerçekten Tanrı’nın gizemli iíleri çerçevesinde bir mucize koyuvermiítir bu deli 
sandıðımız mesihi parmaklıkların dıíına.  
ìaíkınlıktan ve vatanı adına duyduðu hicaptan sesi toklaímıí, yıkılmıí fikir erbabına bakacak olursanız, basınımızın vicdani kaslarına 
hayran kalmamak mümkün deðil. Oysa bu katil kadroyla amir-memur iliíkisi kanıtlanmıí efendilerini sil baítan politik hayatlarının baíında 
gazete kapılarında karíılayan, onların kalkan peíindeki kimliklerini meírulaítıran aynı basın deðil miydi? Pekiyi, bu (adamlar deyince de 
bozuluyorlar) adamlara dokunulamadıkça, onlar konuímadık-konuíturulmadıkça, onların beslemesi bu gururlu katillerin içeride sonsuza dek 
tutulabilmesi mümkün müdür? Herkes kendi payına susarken, pazarlıktan baíına düíen bedeli de, ödülü de iyi biliyor? Patronları hala 
subaílarını tutmuí, devletin sır kasalarının üstünde otururken Aðca ve benzeri katillerin artık tatlı emeklilik günleri gelmiítir.  
Bir potada eriyelim  
Kararttıkça, örttükçe, íaíırttıkça koyu bir bilinmezler yumaðına döndüren; Meclis’in araítırma komisyon raporlarını bile tarihe kayıt düíecek 
meírulukta kabul etmeyen bir dile (korkak, üstünden atlayan, hiçbir íey olmamıí gibi davranmaya can atan bir dil) sarılarak; sorgulamaktan 
geçtim bizatihi o dilin güvencesi olarak ií görmüí basının masumiyet yutkunmalarını bir tarafa bırakalım. Aðca ve tetik arkadaílarıyla 
saygıdeðer efendilerinin iíleri hiç de o kadar karmaíık, anlaíılamaz deðildi. Yıllar boyunca kaydeden kaydetti. Saygınlıðından hiçbir íey 
kaybetmeden, burnundan kıl aldırmadan karíımızda dikilen kurum ve kahramanlar, aíkıyla yanıp tutuítukları vatanları için savaíırken 
yarattıkları cehennemde üretti bu kadrolu zebanileri. Suyunu, silahını, kokainini, gururunu, ticaretini, haracını eksik etmedi. Gözü gibi baktı 
bu özel canavarlara. Kendi esas suretlerini tavan aralarında kilit altında tuttukları için tetikçileri kadar korkunç gelmiyorlar insanın gözüne. 
ìimdi kim bilir nasıl bir örgütlenmeyle atıverdikleri bu adımın ardında  
Adalet Bakanı dahil öyle çok masum-gözüyaílı-çaresiz insan bıraktılar ki íimdi mutlaka göbeklerini hoplata hoplata gülüyorlardır.  
Bu belki biraz zamanı gelmeden ötüveren özgürlük kuíu Aðca, hayatımızın sabitelerinden biri olarak tescillenmiítir. Onunla yaíayacaðız, yolu 
yok. Kimi ‘reforme’ ülkücü fikir erbabı öfkeli. Solcu olsa kimsenin böyle itirazı olmazdı diyesi emekli íerefliler. Katilime dokunma diyorlar 
açıkça.  
Bu tahliye, uzlaíma barıíma aynı potanın içinde erime projesinin önemli bir adımıdır. Hayatımızın her kuytusuna sinmií, her yandan bizi 
kıskıvrak esir almıí olan bu soylu büyük Türk projesi, sandıðımızdan da güçlü direniyor, deðiíime. Farklı olmaktan, kutupları, yanları, 
tarafları temsil etmekten usulca kurtarılarak, yekpare bir kimliðin kefeniyle sarılıyoruz. Artık itiímenin bir manası yok. Herkes, senin gibi 
hatalar yaptı. Artık bunları unutup hep birlikte geleceðe doðru yürüneceeeek! Yürü! Bunca katı, bunca geçmiíe baðlı kaldıðın takdirde 
sırtlanmıísın gibi uzak duracak uygar insanlar senden. Ya sev ya terk et. ñpekçi cinayetinin kilit ismi Oral Çelik (hani Malatya’da öldürülen 
öðretmenle ilgili dava dosyası kaybolmuítu) saygın bir iíadamı deðil mi? Malatyaspor’un baíkanı bile oldu. Savcı Doðan Öz ile 7 TñP’linin 
katili Haluk Kırcı 91’de Bursa Cezaevi’nden ‘yanlıílıkla’ tahliye edilmemií miydi?  
96’da yakalandıðı gün ñstanbul’da firar etmií, 99’da yakalanıp 2004’te yine ‘yanlıílıkla’ tahliye edilmemií miydi? Çatlı’yı hatırlatmaya ne 
gerek; Susurluk’ta arabadan çıktıðında ondan yiðit bir Anadolu delikanlısı, Yılmaz Güney’in saða bakanı yaratma çabasına girmií ‘uygar 
beyaz’ basın erbabını unuttunuz mu? Mehmet ìener’e hiç dokunulamadı. Ya Aðca’yı eylem yerine kendisinin götürdüðünü söyleyip 10 yılla 
kurtulan Yavuz Çaylan’a ne demeli?  

Az kalsın MHP ñstanbul ñl Baíkanı oluyordu. Yalçın Özbey ki 20 Aðca, ñpekçi’yi onun öldürdüðünü söylemiíti, íimdi Brüksel’de ticaret yapıyor. 

                                                 
20 Abdi ñpekçi suikastinin sanıklarından Yalçın Özbey, Mart ayında Belçika’nın baíkenti Brüksel’de yakalandı. Yalçın Özbey’in “çete kurma”, 
“haraç toplama” ve “hırsızlık” gibi suçlamalarla tutuklandıðı öðrenildi. ñnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Özbey’in Türkiye’ye iade 
edilip edilmeyeceði tartıímalara neden oldu.  
Brüksel Asliye Mahkemesi, 7 Nisan günü Özbey’in tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Ancak, Özbey, Türkiye Büyükelçiliði’nin “iade amaçlı 
tutuklanması” üzere serbest bırakılmadıðı öðrenildi. Özbey’in iadesine iliíkin dosya da 16 Nisan günü Belçika’ya gönderildi. Belçika Adalet 
Bakanlıðı, Mayıs ayı ortalarında Özbey’in iade istemini reddetti. Özbey, bu kararın ardından 22 Mayıs günü serbest bırakıldı. 
Mehmet Ali Aðca’nın, ñpekçi cinayetinde “asıl tetiði çeken kiíi” diye tanımladıðı Yalçın Özbey, 1997 yılında Brüksel’de gözaltına alınmıí 
ancak, Türkiye’den iade dosyası 24 saatlik zaman içinde Belçika’ya ulaímadıðı için serbest bırakılmıítı. Özbey hakkında ñstanbul 7. Aðır 
Ceza Mahkemesi’nde Abdi ñpekçi cinayeti nedeniyle süren bir dava bulunuyor. 
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Uluslararası silah ve uyuíturucu kaçakçısı ve Aðca’nın para kasası Abuzer Uðurlu’nun kaç kere yakalanıp, diðer íeref erbabı hempaları gibi 
mistik yollarla serbest bırakıldıðını hatırlıyor musunuz? Balgat katliamının ñsa Armaðan’ı 7 yıl yatıp çıkmadı mı? Ardında katliamlar olan diðer 
bir yiðit; ñbrahim Çiftçi 4 idam kararından sonra tahliye edilip ií hayatına atılmadı mı? MHP Genel Baíkanlıðı’na adaylıðı da neden 
unutulsun? Bu memlekette bu isimleri say say bitiremeyiz. Üstelik bunlar telaffuz edebildiklerimiz. Bu kirli maíaları, bu gariban psikopatları 
yetiítiren, örgütleyen, kullanan, onlara íeref, memleketlerine gurur yakıítıranların adlarını açıkça anmak suça girer. Hem de öyle bir suç ki 
cezasını yukarıda andıðım katillerden çok öderim.  
Bu sorgulanamamıí suçlularla birlikte uygar Türkiye’nin genií ufuklarına bakıyoruz nicedir. Aðca’nın biraderi, Abdi ñpekçi’nin tıynetini 
sorgulama cüretini gösteriyor. Kurbanların tıynetini sorguya açmak, elbet iyice alıíkın olduðumuz bir tarih okuması. Bu da en azından 
tanımayan, bilmeyen, kendisine pek az íey aktarılmıí yeni kuíakların kafasında katil-maktul iliíkisi açısından o kadar da berrak olmayan bir 
tablo oluímasına yol açacaktır. ñyi ya. Canım bakma, o ñpekçi de az deðilmií hani!  
Devletin bütün aygıtlarının seçimi bellidir. Yüzyıl kadar önce, yıkılıp üstüne yeni Cumhuriyet’in inía edildiði Osmanlı’nın yok ettiði-edilmesini 
örgütlediði-edilmesine göz yumduðu bir milyon civarında Ermeni’nin akıbeti üstüne soru sormak sizi anında hain kılacaktır. Linçin yolları en 
yüksek otorite tarafından açık tutulur. Ama arkasında kim bilir kaç ‘leíi’ olduðu bilinen, bu konuda gizlisi saklısı kalmamıí bir maía katilin 
cezaevi kapılarında aík ve gururla karíılanması, kardeíi tarafından Abdi ñpekçi’ye yönelik kirli sözler edilmesi karíısında otoritenin bir 
asabiyetiyle karíılaímıyoruz. Aksine, oldukça anlayıílı davranılıyor bu yiðit Orta Anadolu güzellerine. Onlar cesur. Onlar kilit tutmuyor. Tanrı 
onların yanında. 

 
Karardaki “yanlıílıðın” ortaya çıkmasından sonra Adalet 
Bakanlıðı, Mehmet Ali Aðca’nın tahliye edilmesine yazılı emir 
yoluyla itiraz etti. Adalet Bakanı Cemil Çiçek imzasıyla 
Yargıtay’a gönderilen yazıda, Kartal 1. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nin kararında, Aðca’nın cezaevinde kaldıðı 
sürelerin yanlıí hesaplandıðı ve ñtalya’da cezaevinde kaldıðı 
sürenin, Türkiye’deki suçlarından düíülemeyeceði belirtildi. 
Yazıda ayrıca, Aðca’nın cezasında 4616 sayılı ìartla 
Salıverme Yasası uyarınca 10 yıl indirim yapılmasına da karíı 
çıkıldı. Ancak, uygulanabilecek yasanın 1991 yılında 3713 
sayılı TMY olduðuna iíaret edilerek, olabilecek en düíük 
cezanın verilmesi istendi. Yasa, ölüm cezalarının 10 yıl hapis 
cezasına dönüítürülmesini öngörüyor. TMY’nin uygulanması 
durumunda da Aðca’nın en az 10 yıl hapiste kalması 
gerekiyor. 
Bakanlıðın istemi 20 Ocak günü Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nde 
ele alındı. ñtalya’da yattıðı hapis cezasının Türkiye’deki 
cezasından mahsup edilemeyeceðine hükmeden Yargıtay, 
Aðca’nın Abdi ñpekçi cinayeti nedeniyle 10 yıl hapis yatması 
gerektiðine karar verdi. Kartal 1. Aðır Ceza Mahkemesi’nin 
tahliye kararı verdiði, bu karara karíı yapılan itirazın da 
Kartal 2. Aðır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiði 
anımsatılan kararda, Aðca’nın “en lehine” olan TMY’nin 
getirdiði hükümlerden yararlanabileceði, bu yasanın 
uygulanması nedeniyle 4616 sayılı ìartla Salıverme 
Yasası’ndan yararlanamayacaðına iíaret edildi.  
Böylece, Aðca’nın ñpekçi cinayetinden 10 yıl, iki ayrı gasp 
suçundan da 4 yıl olmak üzere toplam 14 yıl hapis yatması 
gerektiði ortaya çıktı.  
ñnfazı 2000 yılında baílayan Aðca, 8 yıl daha cezaevinde 
kalacak ve 2014 yılında tahliye olabilecek.  
Yargıtay Cumhuriyet Baísavcılıðı da dairenin kararına itiraz 
etmedi. Baísavcı Nuri Ok, kararın “gereðinin yapılması için” 
kendisine ulaímasından hemen sonra faksla Kartal 

Cumhuriyet Baísavcılıðı’na iletildiðini bildirdi. Ok, kararın 
kamuoyuna açıklanmasından önce Kartal Cumhuriyet 
Savcılıðı ve nöbetçi savcılıkla görüíerek Aðca konusunda 
gerekli önlemlerin alınmasını istedi.  
Kararın ñstanbul’a ulaímasının ardından 20 Ocak günü 
Aðca’nın kalabileceði evlere baskın düzenlendi. 19.30 
sıralarında Kartal mahallesinde Namık Altan adlı kiíinin 
evinde yakalanan Ali Aðca, iílemlerin tamamlanmasının 
ardından saat 23.30 sıralarında dokuz gün önce bırakıldıðı 
Kartal Cezaevi’ne konuldu. 
Mehmet Ali Aðca’yı serbest bırakıldıðında cezaevi önünde 
karíılayan ve arabasını Aðca’ya tahsis eden Taner 
Çakıroðlu’nun da aralarında bulunduðu dokuz kiíi, 24 Ocak 
günü Gebze’de tutuklandı. Bu kiíilerin “Cürüm iílemek için 
teíekkül oluíturmak, çevrede korku ve infial yaratarak adam 
alıkoymak, haraç istemek, yaðma, iíadamı Sinan Bozkurt ve 
AKP Gebze ñlçe Baíkanı Mehmet Ali Okur’u silahla 
yaralamak” iddiasıyla tutuklandıðı öðrenildi. Tutuklananların 
adları íöyle: Taner Çakıroðlu, çetenin lideri olduðu öne 
sürülen Muhammet Öztürk, ñsmail Akıncı, Çaðdaí Büyükkaya, 
ñsa Verdil, Akın Kural, Murat Büyükkaya, ñlhan Metin 
Çakıroðlu ve Ümit Polat. 10 kiíi hakkında da gıyabi tutuklama 
kararı verildi. 
Bu arada Abdi ñpekçi cinayetine karıían Oral Çelik, Nisan 
ayında Bugün gazetesine itiraflarda bulundu. Gazetede 16 
Nisan günü yayınlanan habere göre, Oral Çelik, Abdi 
ñpekçi’nin öldürülmesini íöyle anlattı: 
“Abdi ñpekçi cinayetiyle ilgili íimdiye kadar çok íey yazıldı, 
çizildi. ñlk kez doðrusunu anlatıyorum. Abdi ñpekçi’ye yönelik 
üç suikast giriíimi oldu. Üçüncüsünde hayatını kaybetti. ñíin 
ortasındayım ve detayları bende saklı. ñlk iki suikastı 
gerçekleítiremeyen arkadaílar Bedri Koraman’a yöneldi. 
Silah tutukluk yapınca vazgeçtiler. Bu iíin detayını da 
Koraman’dan dinleyin. Altında beyaz bir araba vardı. ñçinde 
bulunduðumuz durumdan dolayı maddi manevi çok zarar 
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gördüm. ìimdi ‘Hedefteki Sır’ adı altında bir dizi hazırlıyoruz. 
Herkes, ñpekçi’yi kimlerin neden öldürttüðünü bu diziden 
öðrenecek. Umuyorum ki, Türk gençliði bu diziden kendisine 
önemli dersler çıkarır.  
Herkes Aðca’yı kahraman sanıyor. Öyle deðil. Aranan tipteki 
bir adamdı. Onu Kartal Cezaevi’nden kaçıran benim. 
Barındırdım, pasaport aldım, cebine harçlık koydum ve 
yurtdıíına çıkarttım. Kartal Cezaevi’ne elimizi kolumuzu 
sallayarak girip çıkıyorduk. Havacı binbaíı içeri götürdü. 
Cezaevindeki Cengiz Ayhan’ın planlaması gereði 12 kiíi 
kaçacaktı. Sonra durum deðiíti. MHP’den birisi bana 
gelerek, ‘Kaçıíı iptal edin, Mahir Çayan gibi vuracaklar’ 
dedi. Vakit geçirmeden ‘Yahya Efe’ kimliðiyle cezaevine 
gittim. Geç kalmıítım. Sevk alıp ajan Atilla Serpil’le birlikte 
hastaneye gitmiíler. Gerisi malum.  
Er Bünyamin Yılmaz adamımızdı. Militan olma heveslisiydi. 
Saat 02.00 civarı otomobili caddede tel örgülerin yanına 
park ettik. Bünyamin, önce tecritten bir arkadaíımızı 
ardından da Aðca’yı getirdi… O arada adı bende saklı 
arkadaí firardan vazgeçti. Bünyamin onu cezaevine götürüp 
geri döndü. Beraber ‘Pala dayı’ adlı Ramazan Gürbüz’ün 
Beyoðlu’ndaki evine gittik. Onları bırakıp ayrıldım. Cezaevi 
yönetimi firardan üç gün sonra haberdar oldu. ìahit 
durumundaki Bünyamin’in öldürülmesi gerekiyordu. Ancak 
böyle bir eylemi yapamadım. Acıdım, 100 bin lira ve 6.35 
silah verip evden gönderdim. 
Ardı sıra Aðca’ya peruk takıp Abdullah Çatlı’nın Erenköy’deki 
evine götürdük. Orada 20 gün kaldı. Evde Çatlı’nın ailesi de 
vardı. Erenköy’ü Ankara, Erzurum, Iðdır izledi. Son durak 
ñran oldu. Mehmet Ali, ñran’da iki ay kaldı. Sıkıntı bitince geri 
döndü. Sakal ve gözlük takıp ‘Hint’ pasaportu ile 
Bulgaristan’a postaladık. Orada pasaportu, ‘Faruk Özgün’ 
adına düzenlenmií pasaport ile deðiítirildi.” 
Oral Çelik, “Türk ñntikam Tugayı (TñT)” ve “Esir Türkler 
Kurtuluí Ordusu (ETKO)” adlı örgütlerin ilk olarak kendileri 
tarafından kurulduðunu da söyledi.  
Bu haber üzerine ñstanbul Cumhuriyet Savcılıðı, ñpekçi 
davasında beraat eden Oral Çelik hakkındaki davanın 
yeniden görülmesi için ñstanbul 4. Aðır Ceza Mahkemesi’ne 
baívurdu. “ñade-i muhakeme” isteminde, Çelik’in 
açıklamalarının yeni delil olacaðı belirtildi.  
1996 yılında ñsviçre’den Türkiye’ye iade edilen Oral Çelik, 10 
Ocak 1997 tarihinde “delillerin toplanmıí ve savunmasının 
alınmıí olması nedeniyle ileride maðdur olması ihtimali göz 
önüne alınarak” tahliye edildi. ñstanbul 4. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde 28 Mayıs 1999 tarihinde yapılan duruímada, 
“kesin ve yeterli delil bulunamadıðı” gerekçesiyle beraat 
kararı verildi.  
ñstemi dosya üzerinden deðerlendiren mahkeme, “CMK’nın 
314. maddesinin c fıkrasında belirtilen niteliði taíımadıðı” 

gerekçesiyle reddetti. “c” fıkrası, “sanık, beraat ettikten 
sonra suçla ilgili olarak hakim önünde güvenilebilir nitelikte 
ikrarda bulunmuísa” yargılamanın yenilenebileceði hükmünü 
taíıyor. 
Kemal Türkler’in Öldürülmesi: 22 Temmuz 1980 tarihinde 
DñSK Genel Baíkanı Kemal Türkler’i ñstanbul Merter’de 
öldürdüðü iddia edilen Ünal Osmanaðaoðlu’nun 
yargılanmasına 27 Mart günü Bakırköy 2. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi. Türkler ailesinin avukatı Rasim 
Öz, “Sanık Osmanaðaoðlu, hastalık raporu göndererek yine 
duruímaya gelmedi. Davada zamanaíımına oynuyorlar. Bu 
davayla ilgili her íey, sanıkları korumaya yönelik yaíandı. 
Davada zamanaíımı süresi yaklaíık 4 yılda dolacak. 
Klasörlerce dosya olduðu için, böyle bir risk de var” dedi. 
1 Kasım günü yapılan duruímada, mahkeme heyeti DñSK’in 
müdahilliðinin “suçtan zarar görmemesi” nedeniyle 
kaldırılmasına karar verdi. 
25 Aralık günü yapılan duruímadan sonra gazetecilere bilgi 
veren Avukat Rasim Öz, “Duruímada yargıç ‘Bizim için bu 
dosya bitmiítir’ dedi. ‘Soruíturmanın geniíletilmesi 
taleplerim var’ dediðim için duruímayı zorunlu olarak 
erteledi. Yargıtay, MHP davası dosyasının incelenmesini 
istemiíti. Mahkeme ise MHP davası kararı dosyada 
mevcuttur deyip yargılamayı bitirmek istiyor” dedi. Öz, 
zamanaíımı süresinin dolmasına üç yıl kaldıðını belirterek, 
“Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı, Osmanaðaoðlu aynı çetenin ve 
derin devletin elemanları. Derin devlet eliyle uyuíturucu 
kaçakçılıðı yaptıklarına dair belgeler dosyada. Kirli eller 
birbirlerini korudular. Dolaylı ya da direkt çalıímalarını hala 
sürdürüyorlar” dedi. Dava, yıl içinde sonuçlanmadı. 
Umut Operasyonu Davası: Yargıtay 9. Ceza Dairesi, “Uður 
Mumcu, Ahmet Taner Kıílalı, Bahriye Üçok ve Muammer 
Aksoy’un öldürülmesinin de aralarında bulunduðu 22 olayın 
failleri oldukları” ileri sürülen dokuz sanıðın yargılandıðı 
davaya iliíkin kararını 10 Kasım günü açıkladı. Ferhan 
Özmen’e verilen aðırlaítırılmıí ömür boyu hapis cezası 
kararını onayan Yargıtay, 15 yıl hapis cezasına mahkum 
edilen Ekrem Baytap hakkındaki kararı, “eksik soruíturma” 
gerekçesiyle bozdu. Hasan Kılıç, Mehmet Ali Tekin, Mehmet 
ìahin, Fatih Aydın, Muzaffer Daðdeviren 21, Abdulhamit Çelik 
ve Yusuf Karakuí’a verilen hapis cezalarını ise “piímanlık 
yasası uyarınca cezalarında indirim yapılması” nedeniyle 
bozdu.  
Ankara DGM’de görülen dava 7 Ocak 2002 tarihinde 
sonuçlanmıí, bu arada DGM’lerin kaldırılması nedeniyle 
davaya Ankara 11. Aðır Ceza Mahkemesi’nde devam 
edilmiíti. Bu dava da, 28 Temmuz 2005 tarihinde 

                                                 
21 Muzaffer Daðdeviren, 22 Eylül 2005 tarihinde ñstanbul Fatih’te 
öldürülmüítü. 
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sonuçlanmıítı. 
ñstanbul’da Bombalı Saldırılar: ñstanbul’da 15-20 Kasım 
2003 tarihlerinde düzenlenen bombalı saldırılar nedeniyle 69 
sanıðın yargılandıðı davaya 24 Ocak günü devam edildi. 
ñstanbul 10. Aðır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruíma, 
Cumhuriyet Savcısı’nın esas hakkındaki görüíünü 
hazırlaması için ertelendi. 
ìubat ayında ñstanbul Cumhuriyet Savcılıðı, “radikal ñslamcı 
El-Kaide örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduðu” iddia 
edilen Suriye uyruklu Louai Sakka hakkında dava açtı. 
ñddianamede, Sakka’nın ñstanbul’da 15-20 Kasım 2003 
tarihlerinde düzenlenen bombalı saldırıların sorumlusu 
olduðu ileri sürüldü. Sakka’nın aðırlaítırılmıí ömür boyu 
hapis cezasına mahkum edilmesi istenen iddianamede, diðer 
sanık Hamed Obysi’nin de “yasadıíı örgüte üye olmak, izinsiz 
patlayıcı madde imal ve ithal etmek” suçlarından 
cezalandırılması istendi. 
Dava, 20 Mart günü ñstanbul 10. Aðır Ceza Mahkemesi’nde 
baíladı. Duruímanın baíında sanık avukatlarının adlarını 
tutanaða geçiren mahkeme baíkanı, Avukat Osman Karahan 
hakkında “yasadıíı örgüte yardım” iddiasıyla dava açıldıðını 
belirterek, Karahan’ın bu davadaki vekilliðinin bir yıl süreyle 
yasaklanmasına karar verildiðini açıkladı. Karahan, bunun 
üzerine izleyicilerin bulunduðu bölüme geçti. Daha sonra 
savunmasını yapan Sakka, adının “Ekrem Uzel” olduðunu, 
“özürlü olduðu için Bað-Kur’dan maaí aldıðını” ileri sürdü. 
Mahkeme baíkanının, savunmasını yaparken ayaða kalkması 
için uyardıðı Sakka, “Yasak mı? Benim inançlarıma aykırı. 
Ayaða kalkmam” diyerek, oturmaya devam etti. Sakka, 
uyarılara raðmen oturmakta ısrar edince salondan çıkarıldı. 
Bu arada Aydın Alkan adlı izleyici de Sakka’yı desteklemek 
için “Helal olsun” diye baðırınca gözaltına alındı. Alkan’ın 
ñBDA-C davasında yargılandıðı öðrenildi.  
Mahkeme daha sonra davanın, 15-20 Kasım 2003 
tarihlerinde bombalı saldırılara iliíkin davayla 
birleítirilmesine karar verdi. Daha sonra aynı mahkemede 
“bombalı saldırılar” nedeniyle açılan davaya devam edildi. 
Sanık sayısı birleítirme kararı ile 71’e yükselen davaya 
Sakka da katıldı. Duruímada, tutuklu sanıklar Tarkan 
Kalaycı, Seçkin Mandacı, Güngör Mandacı, Ümit Bayrak, 
Evren Hıdıroðlu hakkında tahliye kararı verildi. 
22 Mayıs günü yapılan duruímada da, Ramazan Tahta, 
Süleyman Uðurlu, Zafer Mert ve Metin Ekinci tahliye edildi. 
4 Aðustos günü yapılan duruímada, Louai Sakka’nın ifadesi 
alındı. ñfadesi sırasında ayaða kalkan Sakka, Türkçe olarak 
“Size saygımdan ayaða kalkmıyorum. Peygamberleri örnek 
alıyorum. Önüme konulan engelleri aímak için ayaða 
kalkıyorum” dedi. Antalya’ya gelen ñsrail gemilerine yönelik 
eylem için Türkiye’ye geldiðini belirten Sakka, “Elektrik 
kontaðından evimde yangın çıktı. Polis evime geldiðinde ñsrail 

gemilerini hedef aldıðımı öðrendi” dedi. Sakka, ñstanbul’daki 
saldırılarla ilgisinin olmadıðını ve sivillerin öldürülmesine 
karíı olduðunu da söyledi. Sakka, daha sonra mahkeme 
baíkanı ile tartıítıðı için salondan çıkarıldı. 
14 Kasım günü yapılan duruímada ise Louai Sakka ve 
Hamed Obysi hakkındaki esas hakkındaki görüíünü açıklayan 
Cumhuriyet Savcısı, Sakka’nın aðırlaítırılmıí ömür boyu 
hapis, Obysi’nin de 15 yıldan 35.5 yıla kadar hapis cezasına 
mahkum edilmesini istedi. Duruímada, tutuklu 21 sanıktan 
14’ü tahliye edildi. 
Bu arada Mart ayında Louai Sakka’nın avukatı Osman 
Karahan hakkında, “yasadıíı örgüte yardım” iddiasıyla dava 
açıldı. ñstanbul 14. Aðır Ceza Mahkemesi’nde “El Kaide üyesi 
olduðu” iddiasıyla yargılanan Tami El Buhari adlı sanıðın 
“Osman Karahan bana para yardımı yaptı” ifadesi üzerine 
açılan dava, 21 Haziran günü ñstanbul 11. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde sonuçlandı. Mahkeme, Karahan hakkında 
“delil yetersizliði” gerekçesiyle beraat kararı verdi. Mahkeme, 
Karahan’ın aralarında Sakka’nın da bulunduðu bazı 
sanıkların avukatlıðını yapmasına iliíkin yasaðı da kaldırdı. 
Hizbullah Davası: “Radikal ñslamcı Hizbullah örgütüne üye 
oldukları, çok sayıda öldürme ve yaralama olayına 
karıítıkları” iddia edilen 30 kiíinin yargılandıðı Hizbullah 
davasına 11 Mayıs günü Diyarbakır 6. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruímada, Hizbullah lideri 
Hüseyin Velioðlu’nun öldürüldüðü ñstanbul Beykoz’daki ev 
baskınında (17 Ocak 2000) ele geçirilen bilgisayar hard 
disklerinin ABD’de çözüldüðü açıklandı. Baskın sırasında 
evde bulunanlar üzerine ateí ederek bilgisayarları tahrip 
etmiíti. Ele geçirilen 41 hard diskten 15’i Türkiye’de 
çözülmüí, 26 hard disk ise FBI laboratuarlarına gönderilmiíti. 
FBI’ın 24 hard diski çözebildiði öðrenildi. 
Hard disk çözümlerinden Hizbullah’ın Diyarbakır’da resmi 
kuruluíların telefonlarını dinlemek için “merkez” kurduðu, 
aralarında MñT görevlilerinin de bulunduðu çok sayıda kiíi 
hakkında bilgi topladıðı, deíifre edilen bazı istihbarat 
görevlilerinin öldürüldüðü anlaíıldı. Hard disklerde 
öldürülmeden önce sorgulanan kiíilerin anlatımlarının da 
kaydedildiði bildirildi. 
Hizbullah Davası: Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Mehmet Emin 
Alpsoy ve ìehmus Alpsoy’a “Hizbullah üyesi oldukları” 
gerekçesiyle eski TCY’nin 146/1. maddesi uyarınca verilen 
aðırlaítırılmıí ömür boyu hapis cezası kararını Aralık ayında 
onadı. Ankara 11. Aðır Ceza Mahkemesi’nde 24 Kasım 2005 
tarihinde sonuçlanan davada, 26’sı Piímanlık Yasası’ndan 
yararlanmak için baívuran 32 sanık beraat etmií, Mustafa 
Gürlüer, “silahlı örgüt üyesi olduðu” gerekçesiyle 9 yıl, 
Sadullah Arpa ve Abdülsamet Yıldız, “silahlı örgüte üye 
oldukları” gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum 
edilmiíti. Yakalanamayan sanık Abdurrahman Alpsoy’un 
dosyası ise ayrılmıítı. Bu sanıklar hakkındaki kararın temyiz 
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edilmediði öðrenildi. 
Hizbullah Davası: “Hizbullah üyesi oldukları ve 
Diyarbakır’da aralarında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Genel Sekreteri ñbrahim Sarı’nın da bulunduðu altı kiíinin 
öldürülmesinden sorumlu oldukları” ileri sürülen dört kiíinin 
yargılandıðı dava, 25 Nisan günü sonuçlandı. Diyarbakır 5. 
Aðır Ceza Mahkemesi, Mehmet Emin Can, Mehmet Yıldız, 
Feysel Gürses ve Muhammed Ömer Faruk Aydın’ı eski 
TCY’nin 146/1. maddesi uyarınca ömür boyu hapis cezasına 
mahkum etti. 1999 yılında kaybolan ñbrahim Sarı’nın cesedi, 
2000 yılında Diyarbakır’da bir evde bulunmuítu. 
Yargılanan Avukatlar: Diyarbakır Barosu avukatları ñshak 
Saðlam, Hüseyin Yılmaz ve Zekeriya Yapıcıoðlu hakkında 
açılan dava, 20 Nisan günü sonuçlandı. Diyarbakır 6. Aðır 
Ceza Mahkemesi, “Hizbullah örgütüne yardım” iddiasıyla 
yargılanan Yapıcıoðlu ve Yılmaz hakkındaki davanın 
zamanaíımı nedeniyle düímesine karar verdi. ñshak Saðlam 
ise “Hizbullah üyesi olduðu” iddiasıyla (TCY 314/2) altı yıl üç 
ay hapis cezasına mahkum edildi. 
Metin Kaplan’ın Yargılanması: Almanya’dan Türkiye’ye iade 
edilen radikal ñslamcı “ñslami Cemiyet ve Cemaatleri Birliði” 
örgütünün lideri Metin Kaplan’ın yargılanmasına 28 Nisan 
günü ñstanbul 14. Aðır Ceza Mahkemesi’nde yeniden 
baílandı.  
26 Temmuz günü yapılan duruímada, hakkında açılan dava, 
bu dava ile birleítirilen Hasan Cıbır’ın ifadesi alındı.  
20 Haziran 2005 tarihinde sonuçlanan davada, Metin Kaplan 
eski TCY’nin “anayasal düzeni silah zoruyla deðiítirmeye 
teíebbüs” suçuna iliíkin 146/1. maddesi uyarınca 
“aðırlaítırılmıí ömür boyu hapis cezası”na mahkum 
edilmiíti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi kararı, aynı yılın Kasım 
ayında “usul eksikliði, eksik soruíturma ve kararda yeni 
TCY’nin dikkate alınmaması” nedeniyle bozmuítu. 
Mason Derneðine Saldırı Davası: 9 Mart 2004 tarihinde 
ñstanbul Kartal’da bulunan “Hür ve Kabul Edilmií Masonlar 
Derneði”ne düzenlenen saldırı nedeniyle 23 kiíi hakkında 
açılan davaya 9 Mart günü ñstanbul 9. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruímada esas hakkındaki 
görüíünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Engin Vural, 
Hakan Çalıíkan, Adem Çetinkaya, Hasan Dað ve Hamza Ali 
Temiz’in “Anayasal düzeni silah zoruyla deðiítirmeye 
kalkıíma” suçundan aðırlaítırılmıí ömür boyu hapis cezasına 
mahkum edilmesini istedi. Esas hakkındaki görüíte sanık 
Mehmet ìifa Yeíil’in, “yasadıíı örgüt üyeliði” iddiasıyla, 
Mehmet Akkoyun ve ñrfan Güneí’in “yasadıíı örgüte yardım” 
gerekçesiyle cezalandırılmaları, 15 sanık hakkında ise beraat 
kararı verilmesi istendi. Dava, yıl içinde sonuçlanmadı. 
“ñslami Cemaatler Birliði” Davası: Haziran ayında Radikal 
ñslamcı “ñslami Cemaatler Birliði/Anadolu Federe ñslam 
Devleti Örgütü” üyesi oldukları ileri sürülen 64 kiíi hakkında 

dava açıldı. “Kaplancılar” olarak da bilinen sanıkların 
“yasadıíı örgüt üyeliði”nin yanı sıra çok sayıda hırsızlık olayı 
nedeniyle de cezalandırılması istendi. Dava, 11 Aðustos günü 
Adana 7. Aðır Ceza Mahkemesi’nde baíladı. ñddianamede, 
örgütün en önemli gelir kaynaðının hırsızlık olduðu ileri 
sürüldü ve örgüt üyelerinden Mahir Ertuðrul Zevkliler ve 
Tahsin Mert’in 2001 yılında Isparta’da soygun yaparken polis 
memuru Ramazan Çaðlar’ı öldürdükleri anlatıldı. 
Sıvas Katliamı: Topluma Kazandırma Yasası olarak bilinen 
Piímanlık Yasası’ndan yararlanmak isteyen Sıvas katliamı 
davası hükümlülerinin davasına 8 Kasım günü devam edildi. 
Ankara 11. Aðır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruímada, 
Emniyet Genel Müdürlüðü’nün, “Sanıkların, Topluma 
Kazandırma Yasası’ndan yararlanamayacaklarına” iliíkin 
yazısı okundu. Müdahil avukatlar da, bu görüíe katıldıklarını 
bildirdiler. Avukat ìenal Sarıhan, Emniyet Genel 
Müdürlüðü’nün yazısının içeriði ile dosyadaki delillerin 
uyduðunu belirterek, hükümlülerin yeni bir delilin ortaya 
çıkmasına imkan verecek herhangi bir bilgi ya da belge 
açıklamadıklarını söyledi.  
Ankara 11. Aðır Ceza Mahkemesi, 26 Aralık günü yapılan 
duruímada, aralarında aðırlaítırılmıí ömür boyu hapis 
cezasına mahkum edilen 33 kiíinin de bulunduðu 49 sanıðın 
Topluma Kazandırma Yasası’ndan yararlanma istemini 
reddetti. 
Sıvas katliamı davasında yedi yıl altıíar ay hapis cezasına 
mahkum edilen Metin Yokuí, Yalçın Kepenek ve Yusuf Ziya 
Elií, haklarındaki tutuklama kararı nedeniyle 13 ìubat günü 
Sıvas’ta tutuklandılar. 
Devrimci Yol Davası: 1982 yılında Ankara 1 No’lu 
Sıkıyönetim Mahkemesi’nde baílayan Devrimci Yol davasına, 
28 Mart günü Ankara 6. Aðır Ceza Mahkemesi’nde devam 
edildi. Duruímada söz alan sanıklardan Cahit Akçam, bazı 
sanıkların imzaladıðı ortak dilekçeyi okudu. 1982 yılından bu 
yana devam eden davada, adil yargılanma ve savunma 
hakkının ihlal edildiði anlatılan dilekçede, mahkemeye 
duyulan güvenin yitirildiði ifade edildi. Dilekçede, “Bu 
mahkemenin objektifliðine, tarafsızlıðına ve karar verirken 
adil davranacaðına inanmıyoruz. Bu heyet, Türkiye’de idam 
cezasının kaldırılmasına iliíkin çalıímalar devam ederken, 
idam cezasının kaldırılmasından tam 17 gün önce 22 idam 
kararı vermiítir” dedi. 
Dava, 3 Ekim günü Ankara 6. Aðır Ceza Mahkemesi’nde 
sonuçlandı. Duruímada söz alan avukatlar, “çok sayıda 
klasörün kaybolması nedeniyle savunma yapamadıklarını” 
belirttiler. Avukatlardan Ömer Kavili, “Biz avukatız, 
müneccim deðiliz. Belgeler olmadan savunma yapacak 
olursam müvekkilime ihanet etmií olurum. Kiíisel ahlakım ve 
meslek onurum adına böyle bir duruímada yer alamam” 
diyerek salonu terk etti.  
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Avukatların itirazını dikkate almayan mahkeme, sanıkların 
“eylemlerini eski TCY’nin 146/1. maddesinde düzenlenen 
‘anayasal düzeni deðiítirmeye eylemli kalkıíma’ suçu olarak 
tanımladı” ve 20 sanıðı önce aðırlaítırılmıí ömür boyu hapis 
cezasına mahkum etti. Bu ceza daha sonra ömür boyu hapis 
cezasına çevrildi. Sanıkların adları íöyle: Cahit Akçam, Halil 
Yasin Ketenoðlu, Bünyamin ñnan, Murat Parlakay, Turhan 
Yalçın Bürkev, Erdoðan Genç, Nuri Özdemir, Osman Nuri 
Ramazanoðlu, Hıdır Adıyaman, Nurettin Aytun, Emin Koçer, 
Hasan Ertürk, Yaíar Kambur, Atalay Dede, Mehmet Akın 
Dirik, Melih Bekdemir, Celal Mut, Hilmi ñzmirli, Mehmet 
Hassoy ve Yusuf Yıldırım.  
Mahkeme, olay tarihinde yaíları 18’in altında olan Veli 
Yıldırım ve Hüseyin Arslan’ın cezasını ise 16 yıl 8’er aya 
indirdi. Sanıkların daha önce tutuklu kaldıkları süreyi dikkate 
alan mahkeme, kararla birlikte tutuklama kararı vermedi.  
Devrimci Yol davası 1982 yılı Ekim ayında Ankara 1 No’lu 
Sıkıyönetim Mahkemesi’nde 574 sanıkla açıldı, birleítirilen 
dosyalarla sanık sayısı 723’e yükseldi. Davada ilk kararı 17 
Temmuz 1989 tarihinde veren Sıkıyönetim Askeri 
Mahkemesi, 7 kiíi hakkında ölüm, 39 kiíi hakkında ömür 
boyu, 346 kiíi hakkında 2 ile 20 yıl arasında deðiíen aðır 
hapis cezası verdi. Sanıkların çoðu, ìartla Tahliye Yasası 
uyarınca tahliye edildi. 27 Aralık 1995 tarihinde Yargıtay 11. 
Ceza Dairesi, hapis cezasına mahkum edilen 23 sanıðın ölüm 
cezasına mahkum edilmesi görüíüyle Sıkıyönetim 
Mahkemesi’nin kararını bozdu. Sıkıyönetimin kalkmasından 
sonra davayı devralan Ankara 6. Aðır Ceza Mahkemesi, iki 
sanıðı ölüm, 20 sanıðı ise ömür boyu hapis cezasına 
mahkum etti. Yeter Güneí hakkındaki dosya ise savunması 
alınamadıðı için ayrıldı. Bu süreçte, yüzlerce klasörün 
kaybolduðu da ortaya çıktı. Karar Yargıtay 11. Ceza Dairesi 
tarafından 2004 yılında “aðırlaítırılmıí ömür boyu hapis 
cezası yerine ölüm cezası verilmesi” gerekçesiyle bozuldu. 
Klasörlerin kaybolması ise bozma gerekçeleri arasında 
sayılmadı. 
Davanın avukatlarından Ömer Kavili hakkında, “yargıçlara 
hakaret ettiði” iddiasıyla açılan davaya ise 21 Eylül günü 
Ankara 2. Aðır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruíma, 
Devrimci Yol davasına iliíkin yazıímaların Ankara 6. Aðır 
Ceza Mahkemesi’nden istenmesi için ertelendi.  
Yargılama ve Yargıtay aíamasında Kavili ve diðer avukatlar, 
çok sayıda klasörün kaybolduðu anlaíılınca “sahtecilik, belge 
yok etmek, görevi kötüye kullanmak” suçlarının iílendiði 
gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Savcılıðı’na baívurmuítu. 
Soruíturma, takipsizlik kararıyla sonuçlanmıítı. Kararın 
Yargıtay tarafından bozulmasından sonra Ankara 6. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde yeniden görülen davada, Ömer Kavili, 
yargıçların görevden çekilmesini istemiíti. Ömer Kavili, 
duruímada okuduðu dilekçesinde “1997 yılı yazıímaları ve 
kararlarında mahkemenin bu dava dosyasının 740 klasör 

olduðu bellidir. 2003’te Yargıtay’a yollanırken 465 klasör 
yollanmıítır. Bu duruma göre 275 klasör gönderilmeyerek 
savunma makamında görevli avukatların görev yapmasının 
engellendiði sonucu ortaya çıkmıítır…” demiíti. Ancak, 
Mahkeme Baíkanı, Kavili’nin okuduðu dilekçedeki sözleri 
tutanaða, “…eksik klasörler ortaya konduktan sonra ve 
dosyada yapılan sahtekarlıklar açıklıða kavuíunca savunma 
yapacaðız…” biçiminde geçirdi. Tutanaða bu biçimde 
geçirilen sözler nedeniyle Kavili hakkında “yargıçlara hakaret 
ettiði” gerekçesiyle dava açıldı. 
Devrimci Sol Davası: 15 Mart 1982 tarihinde baílayan 1243 
sanıklı Devrimci Sol davasına 14 Kasım günü Üsküdar 1. Aðır 
Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruímada söz alan 
avukatlar, Cumhuriyet Savcılıðı’nın esas hakkındaki 
görüíünde, yargılama aíamasında ölen sanıklar hakkında 
ceza istendiðini belirterek esas hakkındaki görüíün geri 
çekilmesini ve yeniden hazırlanmasını istediler. 
DHKP-C Davası: “DHKP-C üyeliði, 12 Eylül darbesinin lideri 
Kenan Evren’e suikast planlanması, Sabancı Holding 
yöneticileri Özdemir Sabancı, Haluk Görgün ve sekreter 
Nilgün Hasefe’nin öldürülmesi” iddialarıyla yargılanan Ercan 
Kartal ve Fadime Baítuð hakkındaki dava, 8 Kasım günü 
sonuçlandı. ñstanbul 14. Aðır Ceza Mahkemesi, Ercan Kartal’ı 
ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Fadime Baítuð ise 6 
yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. 
Mavi Çaríı’ya Saldırı Davası: “13 Mart 1999 tarihinde 
ñstanbul Göztepe’de Mavi Çaríı adlı ií merkezine 
molotofkokteyli atarak 13 kiíinin ölümüne neden oldukları” 
iddiasıyla Ergin Atabay, Abdullah Günay, Azime Iíık ve Metin 
Yamalak hakkında açılan davaya 22 ìubat günü ñstanbul 11. 
Aðır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruímada, 
dönemin ñstanbul Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele ìube 
Müdürü ìefik Kul, tanık olarak dinlendi. ìefik Kul’un, güvenlik 
gerekçesiyle gazeteci ve izleyicilerin salondan çıkarılması 
istemi kabul edildi. Sanıkların sorgusuna katılmadıðını 
söyleyen Kul’un sanıkların iíkence görmediðini söylemesi 
dikkat çekti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının, Kul’a 
sanıkların kullandıðı berenin kaybolması ve Neytullah 
Getiren’in adının dava dosyasından çıkarılmasına iliíkin soru 
sormasına izin vermedi. 
3 Ekim günü yapılan duruímada esas hakkındaki görüíünü 
açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların ömür boyu hapis 
cezasına mahkum edilmesini istedi. Dava, yıl içinde 
sonuçlanmadı. 
Mısır Çaríısı Davası: 9 Temmuz 1998 tarihinde 
ñstanbul’daki Mısır Çaríısı’na bomba yerleítirerek 7 kiíinin 
ölümüne 120 kiíinin yaralanmasına neden oldukları iddia 
edilen 15 kiíinin yargılanmasına, 26 Mayıs günü ñstanbul 12. 
Aðır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruímada 
savunmasını yapan Avukat Alp Selek, patlamadan iki gün 
sonra gözaltına alınan kızı Pınar Selek’e, ilk sorgusunda 
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olayla ilgili soru sorulmadıðını belirterek, “Pınar’dan 
emniyette iki isim istediler. Sekiz gün boyunca iíkence 
yaptılar. Muhbir yapamayınca o zaman ‘suç atalım’ diye 
düíündüler. Pınar, iíkence ile ifade imzaladı, ‘Nasıl olsa 
mahkeme kabul etmez’ diye düíünmüítü. ñnsanlar silahla 
öldürülebilir. Ama en önemli öldürme, yargının alet edildiði 
yargısal öldürmedir” dedi. 
Dava, 8 Haziran günü sonuçlandı. Mahkeme, “Mısır 
Çaríısı’ndaki patlama” nedeniyle Pınar Selek ve Abdülmecit 
Öztürk hakkında “delil yetersizliði” gerekçesiyle beraat kararı 
verdi. Sanıklardan Alaaddin Öget, “Erdal Nayır’ın öldürülmesi 
ve Küçükyalı’da bir parka bomba konulması” nedeniyle 
aðırlaítırılmıí ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. ñsa 
Kaya ve Abdülmecit Öztürk’e ise aynı eylemler nedeniyle 37 
yıl hapis cezası verildi. Kadriye Kübra Sevgi ve Heval Öztürk’e 
“yasadıíı örgüt üyeliði” iddiasıyla 12’íer yıl 6’íar ay hapis 
cezası veren mahkeme, Maíallah Yaðan’a ise “patlayıcı 
madde kullanmak” suçundan 5 ay hapis cezası verdi. 
Selek’le birlikte dokuz sanık hakkındaki “yasadıíı örgüt 
üyeliði ve yasadıíı örgüte yardım” suçlaması ise zamanaíımı 
nedeniyle ortadan kaldırıldı.  
Çayan Bilgin’in Yargılanması: ñstanbul’da 2001 yılı ìubat 

ayında gözaltına alınan ve tutuklanan Çayan Bilgin hakkında 
“Halkın Devrimci Adaleti adlı örgütü kurduðu ve çeíitli 
bombalı saldırılar düzenlediði” iddiasıyla açılan dava, 19 
Ocak günü sonuçlandı. Bakırköy 5. Aðır Ceza Mahkemesi, 
Çayan Bilgin hakkında, beraat kararı verdi. ñstanbul DGM’de 
yapılan ilk yargılamada Bilgin, Emniyet Genel Müdürlüðü ve 
ñçiíleri Bakanlıðı tarafından gönderilen yazılarda “böyle bir 
örgütün olmadıðının” bildirilmesine karíın ömür boyu hapis 
cezasına mahkum edilmiíti. Karar, Yargıtay tarafından 
“sadece emniyet ifadelerine dayanılarak örgütün varlıðına 
hükmedilemeyeceði” gerekçesiyle bozulmuítu. 
Sarp Kuray’ın Yargılanması: Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 68 
kuíaðının önde gelen isimlerinden Sarp Kuray’a “16 Haziran 
Hareketi adlı örgütün kurucusu olduðu” gerekçesiyle verilen 
hapis cezası kararını Aralık ayında bozdu. Bozma kararının 
usule iliíkin eksiklikler nedeniyle verildiði öðrenildi. Kuray 
hakkındaki dava, 29 Aralık 2005 tarinde sonuçlanmıítı. 
ñstanbul 9. Aðır Ceza Mahkemesi, Sarp Kuray’ı “1986-1990 
yılları arasında öldürme, yaralama ve bombalama gibi 30 
eylemin talimatını verdiði ve yasadıíı örgüt yöneticisi olduðu” 
gerekçesiyle ömrü boyu hapis cezasına mahkum etmiíti. 

6 - SñVñL ÇATIìMALAR 
01) Erkan Peker 
4 Ocak günü Erzurum Ülkü Ocakları binasında eski baíkan 
Zekai Kaya ile bu göreve yeni atanan Adem Dumlu’nun 
adamları arasında silahlı çatıíma çıktı. Çatıímada, Erkan 
Peker adlı kiíi öldü, Ömer Sak, Siyami Uçar (35) ve Adem 
Dumlu hafif yaralandı. 
02) Andrea Santaro 
Trabzon’da bulunan Santa Maria Katolik Kilisesi’nin papazı 
Andrea Santaro (61), 5 ìubat günü öldürüldü. Santaro’nun 
saat 15.45’de kiliseye giren 17-18 yaílarındaki bir kiíi 
tarafından silahla vurulduðu bildirildi. Daha önce de tehdit 
edildiði açıklanan Andrea Santaro’nun Danimarka’da 
yayınlanan Hz. Muhammed karikatürleri nedeniyle 
öldürülmüí olabileceði iddia edildi. 
Edinilen bilgiye göre, kilisenin bitiíiðinde oturan ve adının 
açıklanmasını istemeyen tanık, olayı íöyle anlattı:  
“Apartmana girmek üzereydim. ñki el silah sesi duydum. 
Sokaða baktıðımda 8-9 yaílarında iki çocuðun 
merdivenlerden yukarı kaçtıðını gördüm. Sanıyorum, onlar 
seslerden ürktü. Apartman kapısından içeriye girdim. Sonra 
bir el silah sesi daha geldi. O silah sesiyle birlikte ‘Bismillah’, 
‘Allahuekber’ diye bir baðırma duydum. Balkona çıktım. O 
sırada kiliseden aíaðıya sahile doðru baíında bere, sað 
elinde silah olan bir gencin kaçtıðını gördüm. Ardından 

kilisenin içinden baðırmaya baíladılar.” 
Olaydan kısa bir süre sonra üst düzey bir emniyet yetkilisi 
“Cinayet kesinlikle ferdi bir eylem. Örgüt baðlantısı veya 
siyasi yönü yok. Papa’ya suikasttan sonra adeta kahraman 
gibi gösterilen Mehmet Ali Aðca’ya özenmií bir çocuðun iíi de 
olabilir” dedi.  
Cinayet nedeniyle 7 ìubat günü Oðuzhan Akdin (16) adlı lise 
öðrencisi gözaltına alındı. Olayda kullanılan silahın da 
Akdin’in evinde bulunduðu öðrenildi. Oðuzhan Akdin’in 
ifadesinde Santaro’yu “yabancı gazetelerde yayınlanan 
Hazreti Muhammed karikatürleri” nedeniyle öldürdüðünü 
söylediði öðrenildi. Oðuzhan Akdin, 9 ìubat günü tutuklandı. 
Akdin’in emniyette, Cumhuriyet Savcılıðı’nda ve mahkemede 
susma hakkını kullanarak ifade vermediði bildirildi. Nisan 
ayında açılan davada, Akdin’in “tasarlayarak adam 
öldürmek”, “ruhsatsız silah taíımak” ve “genel güvenliði 
kasten tehlikeye düíürmek” suçlarından cezalandırılması 
istendi. 
Dava, 15 Mayıs günü Trabzon Aðır Ceza Mahkemesi’nde 
baíladı. Gizlilik kararı nedeniyle gazetecilerin alınmadıðı 
duruímadan sonra bir açıklama yapan Avukat Mahya Usta, 
duruímada, Akdin’in ifadesinin alındıðını, ayrıca babası 
Hikmet Akdin, aðabeyi Alparslan Akdin, olay günü birlikte 
olduðu arkadaíı E.D., kilise kapısında konuítuðu Ü.G. ve 
S.U.’nun tanık olarak dinlendiðini bildirdi. Usta, Akdin’in 

 118



Türkiye ñnsan Hakları Raporu 2006 Yaíam Hakkı 
 

annesi Necmiye Akdin’in ise ifade vermeyi kabul etmediðini 
söyledi.  
10 Ekim günü sonuçlanan davada, Oðuzhan Akdin, 
“tasarlayarak adam öldürmek”, “ruhsatsız silah 
bulundurmak” ve “genel güvenliði tehlikeye sokmak” 
suçlarından 18 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum edildi. 
Santaro’nun öldürülmesinden sonra kiliselere ve Hıristiyan 
din adamlarına yönelik bazı tehdit ve saldırılar basına 
yansıdı. Örneðin, 9 ìubat günü ñzmir Karíıyaka’da bulunan 
Saint Hellen Katolik Kilisesi’ne giden bir grubun, rahip Martin 
Kmetec’i, Hazreti Muhammed hakkındaki karikatürleri 
kastederek “Sen bizim peygamberimize hakaret edemezsin. 
Seni bitiririz” diye tehdit ettiði bildirildi. Kmetec’in olayın 
ardından Karíıyaka Merkez Karakolu’na baívurduðu, ancak 
kimse hakkında íikayetçi olmadıðı öðrenildi. 17 Nisan günü 
de Diyarbakır’ın Alipaía semtindeki Meryem Ana Süryani 
Kadim Kilisesi’nin papazı Yusuf Akbulut, iki kiíi tarafından 
ölümle tehdit edildi. Akbulut’u tehdit edenlerin, misyonerlik 
yapıldıðı iddia edilen Protestan kilisesi yerine yanlıílıkla 
Süryani Kilisesi’ne girmií olabileceði ileri sürüldü. 
2 Temmuz günü ise akli dengesinin bozuk olduðu iddia edilen 
Atilla Nuran adlı kiíi, Samsun ñtalyan Katolik Kilisesi’nin 
Pierre Francoisse Rene Brunissen’i (74), bıçakla yaralandı. 
Saldırıyı gerçekleítiren Atilla Nuran, Brunissen’in ifadesi 
üzerine olaydan kısa bir süre sonra gözaltına alındı. ìizofreni 
raporu bulunduðu öðrenilen Nuran’ın, daha önce de rahip 
Brunissen hakkında “kilisede dershane açarak Hıristiyanlık 
propagandası yaptıðı” iddiasıyla íikayette bulunduðu 
bildirildi. 
18 Eylül günü Ankara’daki Uluslararası Protestan Kilisesi, 
Celalettin Konakçı adlı kiíi tarafından basıldı. Konya’dan 
geldiði öðrenilen Konakçı, saat 16.00 sıralarında Atrium ñí 
Merkezi’nde bulunan Uluslararası Protestan Kilisesi’nin 
kapısını çaldı. Kilisenin kapısını, ñranlı kilise görevlisinin oðlu 
Seyit B. açtı. Seyit B.’ye silah gösterip havaya bir el ateí 
eden Konakçı, diðer elindeki poíeti göstererek “Bomba var, 
Papa Türkiye’ye gelirse patlatırım” dedi. Konakçı’nın içeri 
girdikten sonra alt kata inmesinden yararlanan Seyit B., 
kapıyı saldırganın üzerine kilitledi. Olay yerine gelen polise 
direnmeden teslim olan Konakçı’nın eylemi Papa 16. 
Benediktus’un ñslamiyet’e iliíkin açıklamalarına kızdıðı için 
gerçekleítirdiði öðrenildi. Konakçı’nın kullandıðı tabancanın 
kurusıkı olduðu, elindeki poíette de bomba bulunmadıðı 
anlaíıldı. 
03) Ayhan Baíkaya 
Kars’ın Selim ilçesine baðlı Kekeç köyünde 19 Ekim günü eski 
seçimler nedeniyle iki kiíi arasında kavga çıktı. Olayda 
baíından yaralanan Ayhan Baíkaya, 23 Ekim günü 
hastanede öldü. Olay nedeniyle Kemal Tekin adlı kiíi 
tutuklandı. 

04) Birol Karasu 
6 Kasım günü ñstanbul Sarıyer’de bir marketi basan Birol 
Karasu, market sahibi Cemal Vural ve eíi Döndü Vural’ı 
silahla yaralandı. Market sahibi Mahsuni Vural da, Birol 
Karasu’yu öldürdü. Birol Karasu’nun ñkitelli Temel Haklar ve 
Özgürlükler Derneði yöneticisi olduðu, Mahsuni Vural’ın 
DHKP-C davasında aleyhte tanıklık yaptıðı öðrenildi.  
Birol Karasu’nun elindeki silahın 21 Eylül günü ñstanbul 
ñkitelli Atatürk caddesinde bazı kahvehane ve müzikhollere 
düzenlenen baskında da kullanıldıðı belirlendi. (Bkz. 
Yasadıíı Örgüt Saldırıları) 
05) Özkan Yıldız 
19 Ocak gecesi Trabzon’un Atatürk meydanında daha çok 
doðu illerinden gelenlerin ií bulmak için toplandıðı Yeni Doðu 
Çayevi’ne üç kiíi tarafından molotofkokteyli atıldı. Saldırıda 
Nurettin Matur (36), Fahrettin Ödel (36), Kamuran Yıldız (23) 
ve aðabeyi Fikret Yıldız (28) yaralandı. 
21 ìubat günü ise Taksim meydanında silahlı saldırıya 
uðrayan Özkan Yıldız öldü, Ercan Matur yaralandı. DTP 
yöneticisi Nedim Bozkuí, Kürt kökenli Yıldız ve Matur’a 
MHP’li olduðu bilinen “Saðır Otel”in sahibi ve yanındaki 
kiíilerin saldırdıðını, bu olaydan bir saat kadar önce de bazı 
kiíilerin çevrede Kürtlere ait iíyerlerine giderek Kürtleri tehdit 
ettiðini söyledi. 
06) ìahin Açık 
ñstanbul Sultanbeyli Aydos Anadolu Lisesi öðrencisi ìahin 
Açık, 28 Mart günü bıçakla öldürüldü. Bir arkadaíı, ìahin 
Açık’ın sabah saatlerinde M. adlı öðrenci ile okul kapısında 
kavga ettiðini, daha sonra M.’nin haber verdiði V.K. ve “H” 
adlı öðrencinin ìahin Açık’a saldırıp boðazından bıçakladıðını 
anlattı. Söz konusu öðrenci, saldırganların olaydan sonra 
Alperen Ocaðı’na gittiklerini iddia etti. ìahin Açık’ın arkadaíı, 
Müdür Üzeyir Taí’ın okulda sað görüílü öðrencileri 
koruduðunu, 2005 yılında yaíanan bir gerginlikte Kürt kökenli 
öðrencilere “Ermeni tohumları, Kürt piçleri” diye hakaret 
ettiðini anlattı. 
8 Kasım günü de ñstanbul Sultanbeyli Gediktaí Lisesi’nde bir 
grup sað görüílü, Kürt kökenli öðrencilere saldırdı. Olayda, 
Kürt kökenli öðrencilerden Abdülvahit Arvas’ın bıçakla 
bacaðından, Abdürrezak Atkan, soyadları öðrenilemeyen 
Adem ve Uður adlı öðrencilerin de dövülerek yaralandıkları 
öðrenildi. Saldırıya uðrayan öðrencilerden Kamuran 
Harmancı, saldırganların okul yönetimi ve polis tarafından 
desteklendiðini iddia etti. Harmancı, “Daha önce onlarla bir 
tartıímamız olmuítu. Ertesi gün okul önünde bize pusu 
kurdular. Çoðunluðu sivil olan 30-40 kiíilik grup kısa bir 
tartıímadan sonra, satır, bıçak ve sopalarla saldırdı. Bir ara 
silah sesi geldi, biz polisin geldiðini zannettik ve daðıldık. 
Ancak sivil kiíiler ateí etmií. Bunlar muhtemelen Samandıra 
ve Sultanbeyli ülkü ocaðından gelen kiíilerdi. Olay sırasında 
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polisler müdahale etmek yerine kaçmayı tercih etti. Hastane 
önünde de sekiz arkadaíımız gözaltına alındı. Ülkücülerden 
de bir kiíi gözaltına alınmıítı, akíam bırakıldı” dedi.  
Abdülvahit Arvas’ın kavgayla bir ilgisi olmadıðı yönünde ifade 
verdiði öðrenildi. Öðrencilerden Sadık Çalım ise Mart ayında 
ìahin Açık adlı öðrencinin ölümüyle sonuçlanan olaydan 
sonra baskıların daha da arttıðını ifade etti ve “Olayda 
komiser müdürü arayıp ‘Bunlar bölücü, bunları uzaklaítırın’ 
dedikten sonra, arkadaílarımız çeíitli gerekçelerle okuldan 
atıldı” dedi. 
07) Sami Ören 
ñzmir’in Kemalpaía ilçesine baðlı Baðyurdu beldesinde 19 
Mayıs günü baílayan olaylarda Sami Ören adlı kiíi öldü, çok 
sayıda Kürt kökenli aile beldeyi terketmek zorunda kaldı.  
Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs günü nakliyecilik yapan Bitlisli 
bir grupla zabıta görevlileri arasında çıkan tartıíma, 
çevredekilerin de katılımıyla büyük bir kavgaya dönüítü. 
Silahların da kullanıldıðı kavgada, aralarında Baðyurdu Ülkü 
Ocakları Baíkanı Mustafa Kemal Cesur’la ikinci Baíkan Sami 
Ören’in de bulunduðu 13 kiíi yaralandı. Silahla yaralanan 
Sami Ören, 21 Mayıs günü ñzmir’de tedavi gördüðü hastanede 
öldü.  
Ören’in ölüm haberinin beldeye ulaímasının ardından çok 
sayıda sað görüílü Cumhuriyet meydanında gösteri yaptı. Sað 
görüílülerin, Kürt kökenlilerin evlerine saldırması üzerine, 
Bitlisli Albayrak ve Candan aileleri jandarma nezaretinde 
ilçeyi terk ederek Aydın ve ñstanbul’a gittiler.  
Sami Ören’in 22 Mayıs günü yapılan cenaze töreninden sonra 
da süren olaylarda, çok sayıda ev tahrip edildi. Bunun üzerine 
yedi-sekiz aile daha beldeden ayrılmak zorunda kaldı. 
Saðcıların boíaltılan evleri de tahrip ederek Türk bayraðı 
astıkları bildirildi. Olaylar sırasında gözaltına alınan 17 
kiíiden Bircan Candan, Sefa Saðlık, Mehmet Can Egemen ve 
Oðuz Özer, 22 Mayıs günü tutuklandı. Tutuklananların Kürt 
kökenli olduðu bildirildi. 
Beldeyi terkedenlerden Burhan Albayrak, bıraktıkları 
eíyaların ülkücüler tarafından tahrip edildiðini belirterek, “Bu 
yaíadıðımız altıncı olay. 25 yıldır orada yaíıyoruz. Sürekli hor 
görüldük. Çocuklarımızı okul servislerine almıyorlar. Kürt 
olduðumuz için bizlere yapmadıklarını bırakmadılar” dedi. 
Albayrak, CHP’li Belediye Baíkanı Rıdvan Üreten’in sað 
görüílülerden oy olabilmek için kendilerine olumsuz 
davrandıðını söyledi. Albayrak, “Bizi hiç bir ihaleye almıyordu. 
ñí vermiyordu. Heríeyden uzak tutuyordu” dedi. 
ñHD Aydın ìubesi’nin Burhan Albayrak, Ekrem Albayrak, 
Ercan Candan ve Üstün Albayrak’la görüíerek hazırladıðı 
raporda da olaylar íöyle anlatıldı: 
“19 Mayıs günü sabah saat 09.00-10.00 arasında Alican 
Candan kiraz pazarına giderken, önünde ve arkasında birer 
taksi duruyor. Arkadaki takside yer alan íahıs, önünden 

çekilmesini, hareket etmesini söylüyor. Alican ise önünde 
araç olduðunu söylüyor. Bunun üzerine arka takside yer alan 
kiíilerle zabıtalar birlikte gelerek, altı kiíiyle Alican’a saldırıp, 
komalık olmasına neden oluyorlar.” 
Olayların öðleden sonra da devam ettiði belirtilen raporda, 
Baðyurdu Ülkü Ocakları ñkinci Baíkanı Sami Ören’in 
“saldırganların silahından çıkan kuríunla vurulduðu” iddia 
edildi. 
08) Orhan Baíaran (25) 
ñstanbul Sultanbeyli Mehmet Akif Ersoy mahallesinde 4 
Haziran günü yapılan muhtarlık seçimlerinde, muhtar aday 
adayı Türker Küçük ile eski muhtarın yerine vekaleten bakan 
Salih Tüysüz arasında kavga çıktı. Kavgayı ayırmaya çalıían 
Orhan Baíaran, baíından silahla vurularak öldürüldü. 
09) Aydın ìahin 
ñstanbul Barosu avukatlarından Aydın ìahin, 8 Haziran günü 
Beyoðlu Adliyesi’nde öldürüldü. Bilgin Akıcı adlı kiíiyi 
öldürdüðü gerekçesiyle yargılanan Caner Narman’ın 
avukatlıðını yapan Aydın ìahin’in, daha önce de Bilgin 
Akıcı’nın yakınları tarafından davadan çekilmesi için tehdit 
edildiði belirlendi. Adliye önünde Avukat Aydın ìahin’i öldüren 
Akıcı’nın aðabeyleri Behçet Akıcı ve Turan Akıcı olaydan 
sonra tutuklandı. 
ñstanbul Barosu Baíkanı Kazım Kolcuoðlu olaydan sonra 
yaptıðı açıklamada, “Avukatlar, davalarda ne suçlu ne 
maðdurdur. Sadece görevlerini yaparlar. Ancak son dönemde 
yaíanan olaylar, toplumun avukatlara bakıíını deðiítirdi. 
Beyoðlu Adliyesi’ndeki güvenlik zafiyeti giderilemedi. Bu 
insanlık dıíı saldırıyı kınıyoruz” dedi. Saldırı nedeniyle 
ñstanbul ve Ankara barolarına üye avukatlar 14 Haziran günü 
duruímalara girmedi. 
10) Özcan Özmüí 
Akdeniz Üniversitesi öðrencisi Özcan Özmüí, 21 Haziran 
günü ñzmir’de sað görüílüler tarafından öldürüldü. Özcan 
Özmüí’ün aðabeyi Ercan Özmüí, 28 Haziran günü ñHD ñzmir 
ìubesi’nde düzenlediði basın toplantısında, ailesinin sürekli 
baskı ve saldırılara maruz kaldıðını, kardeíinin öldüðü olayda 
da asıl hedefin kendisi olduðunu söyledi. 1996 yılından bu 
yana HADEP yöneticisi olduðunu belirten Ercan Özmüí, 
saldırıyı düzenleyenler konusunda íunları söyledi:  
“Öldürenleri gördüm, kim olduklarını biliyorum. Polis de 
biliyor. Ancak hala azmettirenler ile arabanın içindeki iki kiíi 
dıíarıda… Kardeíim Özcan’ı öldürenler ülkü ocaklarında 
aktif olarak çalıían kiíilerdir. Birisi Trabzonlu Yavuz Yiðit’tir. 
Konak ilçesi Karabaðlar semtinde aktif bir ülkücü. Diðeri 
kardeíi ñhsan Yiðit’tir. ñhsan Yiðit de aynı yerde görev yapan 
aktif bir ülkücü. Gözaltına alınanlardan bir tanesi bu. 
Üçüncüsü Kayserili Gökhan Metin’dir. ñzmir’de çeíitli ülkü 
ocaklarında görev yapmıítır. Gözaltına alınanlardan diðeri ise 
bu. Dördüncüsü ise ñzmir Ödemiíli Kadri Yılmaz’dır. ñzmir’de 
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çeíitli ülkü ocaklarında aktif olarak çalıímıítır… Gökhan 
Metin ve Kadri Yılmaz’ın birçok hırsızlık ve gasp olaylarında 
sabıkası olduðu biliniyor. Öldürme emrini veren ñzmir Konak 
ñlçesi Karabaðlar semti Ülkü Ocakları Baíkanı Vedat’tır… 
Soyadını hatırlamıyorum.” 
Özcan Özmüí’ün akrabaları Alican Özmüí, Hasan Özmüí, 
Tuncer Özmüí, Polat Özmüí ve Turgut Özmüí 22 Aralık 
gecesi evlerine düzenlenen baskında gözaltına alındılar.  
11) Bayram Ali Öztürk 
12) Mustafa Erdal 
3 Eylül günü ñstanbul Fatih’te bulunan ñsmailaða camiinde 
vaaz veren emekli imam Bayram Ali Öztürk, bıçaklanarak 
öldürüldü. Olayın hemen ardından katil zanlısı olduðu iddia 
edilen Mustafa Erdal, camidekiler tarafından linç edildi.  
Ancak Emniyet Müdürlüðü tarafından yapılan ilk açıklamada, 
Erdal’ın kendini öldürdüðü öne sürülerek, íöyle denildi:  
“3 Eylül günü ñsmailaða Camii’ndeki sabah namazını 
müteakip sohbet esnasında ‘Allah’ diye baðıran bir kiíi, 
Bayram Ali Öztürk’ü kalbinin üzerinden bıçaklamak suretiyle 
yaralamıítır. Öztürk, kaldırıldıðı hastanede vefat etmiítir. 
Bıçaklayan kiíi, daha sonra baíını mihraba vurmaya 
baílamıí, cami içerisinde ölü olarak bulunmuítur. Vuran 
kiíinin, üzerinden çıkan ehliyet bilgilerine göre, Kahta 1979 
doðumlu Mustafa Erdal olduðu tespit edilmiítir.”  
Emniyet Müdürlüðü’nden 5 Eylül günü yapılan açıklamada ise 
bilgi notunun görgü tanıklarından alınan ilk bilgilere 
dayanarak hazırlandıðı belirtildi ve her iki olayın da “adam 
öldürme” olarak kayıtlara geçtiði belirtildi. 
Olaydan sonra camide bulunanlardan hiç kimse gözaltına 
alınmadı, polisin de camide yeterli delil toplamadıðı dile 
getirildi. Daha sonra olay sırasında camide ön sıralarda 
oldukları belirlenen 17 kiíinin ifadesi 9 Eylül günü Fatih 
Cumhuriyet Savcılıðı tarafından alındı. Bu kiíilerden 16’sının 
“Kalabalıktan göremedim”, “Ben yanına gittiðimde ölmüítü”, 
“Sadece hastaneye götürülmesine yardım ettim” yolunda 
ifade verdiði, ñrfan Can adlı kiíinin ise “cinayetten sonra 
Mustafa Erdal’ı havaya kaldırarak yere fırlattıðını kabul ettiði” 
öðrenildi. ñrfan Can’ın, “Bıçaðı görünce önce íaíırdım. Daha 
sonra bir kez hocaya saplayınca yerimden fırladım. ñkinciyi 
vurmaya hazırlanan Mustafa Erdal’ı bıçaðı tuttuðu elinden 
yakaladım. Bayram Ali Öztürk’e daha fazla zarar vermemesi 
için iki elimle onu havaya kaldırarak mihraba doðru hızla 
fırlattım. Baíının üzerine düítükten sonra kımıldamadıðını 
görünce hocama yardım etmek için onun yanına doðru 
döndüm” dediði bildirildi. 
ñfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan ñrfan Can, 15 Eylül 
günü “tahrik altında adam öldürmek” iddiasıyla tutuklandı. 
Bu arada ñrfan Can’ın ilk ifadesinin alınmasından sonra 
tutuklanmaması “izlenerek diðer zanlılara ulaíma çabası” 
olarak açıklandı. 

Olay nedeniyle 17 Aralık günü yedi kiíi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanlardan Hamza Baíer, Rüstem Ayhan, Engin 
Eren, Remzi Koç, Ali Akhan’ın adı öðrenildi. Diðer iki kiíinin 
de 18 yaíından küçük olduðu öðrenildi. Bu kiíiler 20 Aralık 
günü serbest bırakıldı. 
Aralık ayı sonunda tamamlanan adli tıp incelemesinde “13 
kiíinin DNA’sının saptandıðı” ve DNA örneklerinden birinin 17 
Aralık günü gözaltına alınan kiíilerden biri ile uyum saðladıðı 
öðrenildi. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan inceleme sonucunda, 
Erdal’ın cesedinin, daha önce açıklandıðı gibi mihrabın 
önünde deðil, caminin çıkıí kapısında bulunduðu ve üzerinde 
yüzlerce ayak izi olduðu da saptandı.  
Bu arada ñsmailaða cemaatinin lideri “Mahmut Hoca” olarak 
tanınan Mahmut Ustaosmanoðlu hakkında “silahlı çete 
kurduðu” gerekçesiyle yürütülen soruíturmada tanık 
ifadelerine karíın önemli bir ilerleme saðlanamadıðı da sık 
sık gazete ve televizyonlara yansıdı. 
14 Eylül günü Kocaeli’nin Gebze ilçesinde camiye gelenlerin 
ceketlerinin ceplerini karıítırırken fark edilen Mustafa 
Türkyılmaz’ı linç edilmekten polis kurtardı. 
13) Ünal Topel (44) 
Antalya’nın Muratpaía mahallesinde yaíayan Ünal Topel adlı 
evsiz, oruç tutmadıðı gerekçesiyle öldürüldü. Edinilen bilgiye 
göre, 3 Ekim günü sabah saatlerinde cesedi bulunan Ünal 
Topel’in taí ve sopalarla vurularak öldürüldüðü anlaíıldı. 
Cinayet nedeniyle gözaltına alınan B.K., ì.ì., M.Ö., V.T. ve 
R.A.’nın “ramazan ayında içki içtiðini gördükleri Topel’le 
karíılıklı küfürleítikleri, daha sonra da sopalarla 
dövdüklerini” anlattıkları öðrenildi. Dördü lise öðrencisi olan 
beí genç, 4 Ekim günü tutuklandı. 
14) Erkan Ataman 
Ankara Gazi Üniversitesi’nde 3 Kasım günü saðcı bir grup, sol 
görüílü iki öðrenciye saldırdı. Olayda, Aslan Oktay adlı 
öðrenci ayaðından silahla vuruldu, Abdullah Demir de 
dövüldü. Öðrenciler, saldırıdan önce özel güvenlik 
görevlilerinin “ortadan kaybolduðunu”, bahçede bulunan okul 
yöneticilerinin ise müdahale etmediðini bildirdiler. 
Öðrencilere silahlı saldırı düzenleyen Tolunay Bostancı, 7 
Kasım günü kendisini yakalamak isteyen bir polisi öldürdü. 
Edinilen bilgiye göre, Tolunay Bostancı’nın yerini öðrenen 
polisler, Fevzi Çakmak sokakta bir kahveye baskın düzenledi. 
Saat 21.00 sıralarında kahveye giren polislere ateí açan 
Tolunay Bostancı, Baíkomiser Erkan Ataman’ı öldürdü.  
26 ìubat 2005 tarihinde EMEP Genel Merkezi’ne silahlı 
saldırı düzenlediði için yargılanan Bostancı’nın bir baíka 
yaralama suçundan da arandıðı öðrenildi. 
Tolunay Bostancı, 9 Kasım günü tutuklandı. Gazi 
Üniversitesi’nde gerçekleíen olay sırasında Tolunay 
Bostancı’nın yanında bulunan Cüneyt Polat’ın da tutuklandıðı 
bildirildi. 
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Bu kiíinin adının, 2005 yılından bu yana “Tolunay Bostancı” 
olarak bilinmesine karíın nüfus kaydının olmadıðı 
tutuklanmasından sonra ortaya çıktı. Hiçbir kimliði 
bulunmayan, askerlik yapmayan Bostancı’nın, Sivas doðumlu 
olduðunu belirttiði, anne babasının ayrıldıðını söylediði 
öðrenildi. Nüfus cüzdanı bulunmayan ancak 1999 yılından 
itibaren suçlarında kimlik beyan eden Bostancı’nın, 
cezaevlerinde nasıl kaldıðı anlaíılamadı. 
Durumun ortaya çıkmasından sonra nüfus kaydı “Çiçek” 
soyadı ile yapılan Tolunay Çiçek hakkında Aralık ayı baíında 
“adam öldürme ve yaralama” suçlarından dava açıldı. 
ñddianamede, Cüneyt Polat’ın da “ruhsatsız silah taíıma 
suçundan” hapis cezasına mahkum edilmesi istendi. 
Tolunay Çiçek’in 26 ìubat 2005 tarihinde EMEP Genel 
Merkezi’ne düzenlediði silahlı saldırı nedeniyle yargılandıðı 
davaya da 8 Aralık günü Ankara 7. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruímada, nüfus kaydı 
bulunmayan Bostancı’nın “Çiçek” soyadı ile nüfus tescilinin 
yapıldıðına iliíkin belge dosyaya iílendi. Duruímada, 
avukatlar Tacim Coígun, ñlke Iíık Saðdıç ve Turan Hançer, 
emniyet tarafından gönderilen telefon dinleme kayıtlarından 
Bostancı’nın EMEP’e saldırıyı Ülkü Ocakları yöneticilerinin 
azmettirmesi ve para vaadiyle düzenlediðini söylediler.  
EMEP Ankara ñl Baíkanı Haydar Kaya, duruímadan sonra 
yaptıðı açıklamada, telefonları dinlenen ve kayıtlarda EMEP’e 
yönelik saldırıya iliíkin açıklamaları yer alan sanıðın ancak 
bir polisi öldürmesinden sonra tutuklandıðını, emniyetin 8 ay 
boyunca sessiz kalarak, kaset çözümlerini mahkemeye 
göndermediðini, yaíananlara göz yumup, delilleri sakladıðını 
söyledi. Bostancı’nın saldırıyı kiíisel husumetten deðil, birileri 
tarafından yönlendirildiði için yaptıðının açıða çıktıðını 
kaydeden Kaya, saldırganın kendisine vaat edilen parayı 
alamadıðı için kendisini azmettirenlere de saldırdıðını söyledi.  
13 Aralık günü yapılan duruímada Tolunay (Bostancı) Çiçek, 
“öldürme kastı olmadan adam yaralama (eski TCY madde 
456/1) ve “ruhsatsız silah bulundurmak (6136 sayılı yasa)” 
suçlarından iki yıl hapis ve 450 YTL para cezasına mahkum 
edildi. Mahkeme, Bostancı hakkında “yasadıíı örgüt üyeliði” 
iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. 
15) Hasan Söyler 
ìırnak’ta iki kız çocuðunu tecavüz ettikten sonra öldürdüðü, 
altı kız çocuðuna da cinsel tacizde bulunduðu iddiasıyla 
tutuklanan Abdullah Baíçı’yı linç etmek isteyen kalabalıkla 
askerler arasında çatıíma çıktı. Olaylarda bir kiíi öldü.  
Edinilen bilgiye göre, 4 Aralık günü cezaevinde mahkumlar 
tarafından aðır biçimde dövülen Abdullah Baíçı, jandarma 
tarafından Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu haberin 
duyulması üzerine hastane önünde toplanan yüzlerce kiíi, 
Baíçı’yı linç etmek istedi. Hastanenin kapı ve camlarını kıran 
kalabalıkla güvenlik güçleri arasında çatıíma çıktı. Kalabalıðı 

daðıtmak için havaya ateí açan güvenlik görevlileri, Devlet 
Hastanesi’nin balkonundan olayları izleyen Hasan Söyler’in 
ölümüne neden oldu. Abdullah Baíçı’nın güvenlik güçleri 
tarafından gizli bir yere götürüldüðü, kentte durumun gece 
saatlerinde normale döndüðü bildirildi. 
Abdullah Baíçı’nın cezaevinden hastaneye götürüldüðü 
haberini, “tecavüze uðradıðı iddia edilen çocuklardan birinin 
yakını” olan bir gardiyanın yakınlarına ilettiði iddia edildi. 
Olay nedeniyle gözaltına alınan 42 kiíiden 18’i 27 Aralık günü 
tutuklandı. 
Diðer Olaylar 
Ülkede Özgür Gündem gazetesi güvenlik görevlisi Hikmet 
ñskanoðlu, 30 Aralık 2005 tarihinde kendisini “polis” olarak 
tanıtan ñlyas Alemdar adlı kiíinin silahlı saldırısına uðradı.  
Saat 21.00 sıralarında ñstanbul Taksim’deki gazete 
binasından çıkan ñskanoðlu’nu durduran ñlyas Alemdar, “Ben 
sivil polisim, PKK’lı arıyorum, bizim iíimiz bu; senin üstünü 
arayacaðım” diyerek kimliðini göstermesini istedi. ñskanoðlu 
kimliðini vermeyince silahını çeken ñlyas Alemdar, 
ñskanoðlu’nun üzerindeki 740 YTL’sini zorla alarak, silah 
tehdidiyle bir lokantaya sokmaya çalıítı. Lokantanın 
sahiplerinin buna izin vermemesi üzerine “PKK’lı arıyorum, 
ben polisim” diye baðıran ñlyas Alemdar, elindeki silahla 
ñskanoðlu’nun çenesine vurmaya baíladı. Bu sırada Hikmet 
ñskanoðlu’nu dıíarı çıkararak yakınlardaki baíka bir 
lokantaya soktu. Polis olmadıðını anlayan lokanta çalıíanları 
ñlyas Alemdar’ın elindeki silahı almaya çalıítı. Üç el ateí 
eden ñlyas Alemdar, Zeki Kaçar adlı garsonu bacaðından 
yaraladı. ñlyas Alemdar daha sonra polisler tarafından 
gözaltına alındı. 
Eskiíehir Dumlupınar Öðrenci Yurdu’nda kalan Deniz Tekin 
adlı öðrenci, 31 Aralık 2005 tarihinde “Kürt olduðu için” 
saðcıların saldırısına uðradıðını iddia etti. Anadolu 
Üniversitesi öðrencisi Deniz Tekin, “Kantinde otururken takım 
elbiseli kiíiler geldi ve yanıma oturdu. Bunlar yurttan sima 
olarak tanıdıðım ülkücülerdi. Masanın kendilerinin olduðunu 
ve kalkmam gerektiðini söylediler. Ben kalkmayınca biri beni 
dıíarı çaðırdı. Dıíarı çıktıðımda beí altı kiíi üzerime 
çullandı.”  
Yüzünde morluklar oluían Tekin, olayı yurt yönetimine 
bildirdiðini belirterek, “Yurt memuru olayı geçiítirmeye çalıítı. 
Daha sonra bir polis geldi, nereli olduðumu sordu. 
Diyarbakırlı olduðumu söyleyince baíını salladı. Yurt 
müdürünün ve görevlilerin bu tutumu üzerine karakola 
gitmekten vazgeçtim. Yurt görevlilerinden tutanak tutmalarını 
istedim ancak onlar da ‘raporum olmadıðı’ gerekçesiyle 
tutanak tutmadılar” dedi. 
ñstanbul Baðcılar’da yaíayan Serkan Ataí, Recep Özer ve 
Nihat Dalkılıç adlı gençler, 15 Ocak gecesi Baðcılar Ülkü 
Ocaðı’nda dövüldüklerini ve tehdit edildiklerini açıkladılar. 
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Recep Özer olayı íöyle anlattı:  
“Serkan Ataí’ın daha önceden tanıdıðı ‘Hakan’ adlı íahıs bizi 
Ülkü Ocaðı’na çay içmeye çaðırdı. Ülkü Ocaðı’na çay içmeye 
gittik. Burada sol görüílü olduðumuzu öðrenen ülkücüler, 
Ataí’ı falakaya çekti. Ataí’ı kimseye bir íey anlatmaması için 
tehdit ettiler. Daha sonra bizi bıraktılar. Peíimizden 
geldiklerini görünce ayrı yönlerde koímaya baíladık. Çıkmaz 
sokakta sıkıítırılan Recep Özer’i bayıltıncaya kadar dövdüler, 
bacaðından bıçakladılar.”  
Serkan Ataí da Baðcılar ñlçe Emniyet Müdürlüðü’ne verdiði 
íikayet dilekçesinde, olayı íöyle anlattı: 
“Ülkü Ocaðı’na gittiðimizde ‘Küríat’ isimli bir íahıs beni ayrı 
bir odaya sokarak, falakaya yatırdı. Daha sonra hiçbir íey 
olmamıí gibi dıíarı çıkmamı istediler. Arkadaílarımla 
binadan ayrıldık ancak, o sırada 15 kiíilik bir grup ‘buraya 
gelin reis çaðırıyor’ dedi. Bunun üzerine ayrı yönlere kaçmaya 
baíladık. Beni yakalayıp feci íekilde dövdüler.”  
Recep Özer ise “Tekmeler atarak darp ettiler. Bayılmıíım. 
Kendime geldiðimde tanımadıðım iki íahıs koluma girmiíti. 
Bıçakla yaralandıðımı bu sırada fark ettim” dedi. Gençlerin 
avukatı Özcan Karakoç, suç duyurusunda bulunacaklarını 
açıkladı. 
22 Ocak günü ñstanbul Baðcılar’da “Komünist” gazetesi 
satan TKP üyesi dört kiíi bir grup saðcının saldırısına uðradı. 
Bıçakla yaralanan ve dövülen TKP’liler hastaneye kaldırıldı. 
28 Ocak günü Ordu’da “Komünist” gazetesi satan TKP üyeleri 
bir grup sað görüílünün saldırısına uðradı. Olay nedeniyle 29 
Ocak günü TKP ñl Örgütü önünde düzenlenen basın 
açıklamasına da polis müdahale etti. TKP’lilerle polisler 
arasında çıkan kavgada, iki polis ve iki TKP’li yaralandı. Bu 
arada çevrede toplanan saðcılar da TKP’lilere saldırdı. Saðcı 
grubun kalabalıklaíması üzerine il örgütü polis kordonuna 
alındı ve bölgeye panzer sevk edildi. Daðılmamakta direnen 
ve il örgütü binasını taílayan saðcılar panzerle su sıkılarak 
daðıtıldı. Parti binasındaki TKP’liler de otobüslerle olay 
yerinden uzaklaítırıldı. 
Saldırıdan sonra “tedbir amacıyla Emniyet Müdürlüðü’ne 
götürülen” 73 TKP üyesi, 30 Ocak günü ifadeleri alındıktan 
sonra serbest bırakıldı. 
ñstanbul Teknik Üniversitesi öðrencisi Esen Tuncer’in 8 ìubat 
günü sað görüílülerin saldırısına uðradıðı bildirildi. Okulda 
“Öðrenci Haklarımızı ñstiyoruz” baílıklı afiíleri asan Gençlik 
Federasyonu üyesi Esen Tuncer’in, yolunu kesen 
saldırganlara elindeki afiíleri vermeyi reddettiði için bıçakla 
yaralandıðı öðrenildi. 
Kocaeli Üniversitesi öðrencisi Abdullah Gönül ve Bülent 
ñíbilir, 20 ìubat günü sað görüílü bir grubun saldırısına 
uðradı. Olayda, Gönül’ün kalçasından bıçaklandıðı, 
arkadaíının da baíına aldıðı darbeler nedeniyle bilincini 
yitirdiði bildirildi. Bir süre önce yurtta yaíanan gerginlik 

nedeniyle arkadaíının yurttan ayrılarak kendi evine geldiðini 
belirten Abdullah Gönül, olay günü gözaltına alındıklarını ve 
Emniyet Müdürlüðü’ne gelen sað görüílülerle 
yüzleítirildiklerini, serbest bırakıldıktan sonra da saldırıya 
uðradıklarını bildirdi. Bu arada 21 ìubat günü ñzmit kent 
merkezinde daha çok Kürt kökenlilerin ve sol görüílü 
öðrencilerin gittiði yedi kafe, sað görüílü grupların saldırısına 
uðradı. 
9 Mayıs 2005 tarihinde ölüm orucuna baílayan Fatma 
Koyupınar’ın Gebze Cezaevi’nden Gebze Devlet Hastanesi’ne 
götürülmesini protesto etmek için hastane önünde oturma 
eylemi yapan TAYAD’lı ailelere kimliði belirlenemeyen iki kiíi 
saldırdı. 2 Mart gecesi saat 01.00 sıralarında TAYAD üyesi 
Muzaffer Certel kimliði belirlenemeyen bir kiíi tarafından 
bıçakla bacaðından yaralandı. Gebze Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan Certel’in saðlık durumunun iyi olduðu bildirildi. 
17 Mart günü Eskiíehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre 
Kampusu’nda sað görüílü bir grup sol görüílü öðrencilere 
saldırdı. Olayda, Mehmet Ali Taze, Onur Ekinci, Zübeyde 
Tosun ve soyadı öðrenilemeyen Cihan adlı öðrenciler 
yaralandı. Saldırı nedeniyle Akın Soydemir ve Abdulvahap 
Doðan adlı kiíiler gözaltına alındı. 
TAYAD’ın sürdürdüðü “Sana tecridi anlatmak istiyorum” 
kampanyası çerçevesinde 21 Mart günü Bursa’da “Tecride 
son” yazılı afiíleri asan bir grup, saðcıların saldırısına uðradı. 
Saldırıdan sonra “polise direndikleri” iddiasıyla gözaltına 
alınan TAYAD üyeleri 23 Mart günü serbest bırakıldı. 
ñstanbul’un Sarıyer ilçesi Derbent mahallesinde 23 Mart günü 
kaçak yapılan gecekonduların yıkımı sırasında olay çıktı. 
Yıkım ekiplerine karíı barikat kırarak direnen mahalle 
sakinleri, gaz bombası atılarak ve panzerlerden basınçlı su 
sıkılarak daðıtıldı. Olayda 38 kiíi gözaltına alındı. 
29 Mart günü Adapazarı’nın Çark caddesinde Mahir Çayan’ın 
posteri asan Sakarya Üniversitesi öðrencileri T.K. ve E.K., sað 
görüílü bir grubun saldırısına uðradı. Yakınlardaki bir 
iíhanına sıðınan gençler, polisler tarafından kurtarıldı. 
Panzerden basınçlı su sıkılarak daðıtılan saldırganlar daha 
sonra DTP Sakarya Temsilciliði’ni bastı. Binayı ateíe veren 
saldırganlar daha sonra daðıldı. Emniyet Müdürü Mustafa 
Aydın, halkı kıíkırttıðı gerekçesiyle beí kiíinin gözaltına 
alındıðını bildirdi.  
Saldırıyı protesto amacıyla 31 Mart günü Adapazarı’na giden 
Gençlik Federasyonu üyeleri Cumhuriyet Savcılıðı’nın 
kararıyla kent dıíına çıkartıldı. Tren garında önlem alan 
polisler, ñstanbul’dan gelen öðrencileri tartakladı. 16 
öðrenciden ikisi ñzmir ve ñstanbul’da arandıkları, biri de 
“polise direndiði” gerekçesiyle gözaltına alındı. Diðer 
öðrenciler ise kent dıíına çıkarıldı. 
29 Mart günü ñstanbul Marmara Üniversitesi Atatürk Eðitim 
Fakültesi Resim-ñí Eðitimi ve Müzik Öðretmenliði 
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bölümlerinde okuyan Ömer Kaptanoðlu, Mehmet Taha 
Gürbüz, üniversite çalıíanı Çiðdem Demir ve ilkokul 
öðretmeni Onur Yanık, saðcıların saldırısına uðradı. 31 Mart 
günü de sað görüílü bir grubun saldırısına uðrayan M.K. ve 
T.E. adlı öðrenciler, hafif yaralandı.  
28 Haziran günü de ñstanbul Marmara Üniversitesi’nde 
sınavdan çıkan öðrencilere sað görüílü bir grup saldırdı. 
Olayda, Diren Yeíil, Özcan Nazik ve Ali Yüksel adlı öðrenciler 
bıçakla yaralandı. Diren Yeíil’in durumunun aðır olduðu 
bildirildi. Kavga sırasında iki grubun arasında kalan iki 
askerin de hafif yaralandıðı öðrenildi. 
Öðrenciler, saldırganların “Türk Kültürünü Araítırma, 
ñnceleme ve Tanıtım Kulübü”nde örgütlendiklerini, saldırıları 
da “okuldaki saðcıların ‘reisi’ olarak bilinen” O.A.Y.’nin 
yönettiðini bildirdiler. Gazetecilerle konuían bir öðretim üyesi 
de, fakültede sað görüílülerin sürekli baskı kurduðunu, 
saçlarını uzatan ve küpe takan erkek öðrencileri ya da nü 
resim yapanları tehdit ettiðini bildirdi. 
Ankara Gazi Üniversitesi Araítırma Görevlisi Remzi 
Altunpolat, “saçının uzun olması ve küpe takması” nedeniyle 
7 Nisan günü saðcıların saldırısına uðradı. Altunpolat, olayı 
íöyle anlattı:  
“Fakültenin kapısında 20’li yaílarda 2-3 kiíi, dıíarıda da, 3-
4 kiíi bekliyordu. Biri seslendi. Küpeyi göstererek, ‘Bu ne?’ 
dedi. Ben de ‘Ne, ne?’ diye karíılık verdim. Bunun üzerine 
baíımın arkasından vurdular. Tekmelerle tartaklayıp darp 
ettiler. ‘Burası Gazi, ayaðınızı denk alın’ diyerek küfürler 
ettiler. ‘Küpeyi çıkaracaksın’ diyerek saçlarımı çektiler. 
Muhtemelen öðrenciydiler.”  
13 Nisan günü hastanede tedavi gören Altunpolat’ı ziyaret 
etmek ve okul önünde basın açıklaması yapmak isteyen 145 
öðretim görevlisine ise üniversite yönetimi izin vermedi. 
Araítırma Görevlisi Cenk Yiðiter, Endüstriyel Sanatlar Eðitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Tevfik Murat Özden’in kendisine, 
“Giriíiminizi takdir ediyoruz. Ancak burada can güvenliðinizi 
saðlayamayız. Gelirseniz kan gövdeyi götürür” dediðini iddia 
etti.  
Gazi Üniversitesi öðrencisi Cengiz Dülger de, 19 Nisan günü 
sað görüílü bir grubun saldırısına uðradı. Olayda, Dülger’in iki 
kolu kırıldı. 8 Mayıs günü ise Fen-Edebiyat Fakültesi’nin 
dekanlıðının bulunduðu katta bomba patladı. Son dönemde 
saðcı öðrencilerin saldırılarının yaíandıðı fakültede, altı saðcı 
öðrencinin okuldan atıldıðı öðrenildi. 
12 Mayıs günü de ñletiíim Fakültesi’nde konferans veren 
gazeteci Metin Uca, üniversiteden çıkarken kimliði belirsiz bir 
kiíinin saldırısına uðradı. Kesici bir aletle yüzünden 
yaralanan Uca, yanına yaklaían saldırganın “Çatlı’ya laf 
edemezsin” diyerek kendisine saldırdıðını söyledi. 
Metin Uca’ya saldıran Ahmet Çatlı, 2 Haziran günü polise 
teslim oldu. Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlı’nın 

yeðeni olduðu öðrenilen Ahmet Çatlı’nın Uca’ya “Abdullah 
Çatlı hakkındaki sözleri nedeniyle” saldırdıðı öðrenildi. 
9 Kasım günü Ankara Gazi Üniversitesi öðrencisi Ergin Sulha, 
sað görüílü bir kiíi tarafından aðır biçimde dövüldü. 
Hastaneye kaldırılan Sulha’nın beyin travması geçirdiði 
öðrenildi. Sulha’nın daha önce de küpe taktıðı için tehdit 
edildiði bildirildi. 
12 Ekim günü Ankara Gazi Üniversitesi ñktisadi ve ñdari 
Bilimler Fakültesi’nde öðrenci toplulukları için ayrılan odada, 
bir arkadaílarının doðum gününü kutlayan öðrenciler, “oruç 
tutmadıkları” gerekçesiyle saðcıların saldırısına uðradı. 
Kutlama sırasında odaya giren saðcıların erkek öðrencileri 
topluca baíka bir odaya kapattıkları, bir süre sonra okul 
yönetiminin araya girmesi üzerine öðrencilerin serbest 
bırakıldıðı öðrenildi. Olay nedeniyle gözaltına alınan olmadı. 
Gazi Üniversitesi ñktisadi ñdari Bilimler Fakültesi (ññBF) 
Öðretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Cangızbay, sað görüílülerin 
tehditleri nedeniyle, Aralık ayında ñletiíim Fakültesi’nde 
verdiði dersleri bıraktı.  
Ekim ayında bir derste DYP Genel Baíkanı Mehmet Aðar’ın 
“Daðda silah sıkacaklarına ovada siyaset yapsınlar” sözünü 
doðru bulduðunu söyleyen Kadir Cangızbay, “Dersten çıkınca 
fakülte sekreteri, ‘Hemen dekanlıða gel’ dedi. Kapıda beí-altı 
kiíi varmıí. ‘Biz bu heriften hesap soracaðız’ diyorlarmıí. 
Fakülte sekreteri polis çaðırdı. Ekipler geldi, beni aldılar, 
okuldan çıktık. Çıkıíta bu kiíileri gördüm” dedi. Bu olaya 
karíın derslerine devam eden Kadir Cangızbay, 27 Kasım 
günü evinin önünde duran aracının lastiklerinin patlatılması 
ve aracın üzerine, “Üniversite bir kaledir. Senin gibileri 
sokmayız. Sabrımızı zorlamayın” yazılı bir tehdit notu 
bırakılması üzerine dersleri bırakma kararı aldıðını açıkladı.  
Cangızbay, ñletiíim Fatültesi’nde artık ders vermeyeceðini, 
yalnızca ññBF’de derslerine devam edeceðini belirterek, “Terör 
budur zaten. Yıldırma budur. Çünkü ne zaman, nereden 
tehlike geleceðini bilmiyorum. Korktum açıkçası. Bir kızım ve 
eíim var. Hala endiíeliyim. Karım, dersleri bıraksam bile 
peíimi bırakmayacaklarını düíünüyor. Umarım bırakırlar” 
dedi. Tehdit ve saldırıların “solcu kimliðinden kaynaklı” 
olabileceðini söyleyen Kadir Cangızbay, kendisini tehdit 
edenler konusunda “MHP’lilerden íüphelenmiyorum. Bunlar 
Bahçeli’nin, ülkücüleri sokaktan çekmeye çalıímasına isyan 
eden ülkücüler olabilir. Bu ülkücüler aynı takım deðil. 
MHP’lilere hücum eden ülkücüler var” dedi.  
8 Nisan günü Erzincan’da F tipi cezaevlerine karíı basın 
açıklaması yapmak isteyen Erzincan Gençlik Derneði üyeleri, 
bir grup sað görüílünün saldırısına uðradı. Olaya müdahale 
eden polisler, Gençlik Derneði üyesi altı kiíi ile olay yerinden 
geçen DTP Erzincan ñl Baíkan Yardımcısı Hüseyin ìahin’i 
gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan Ulviye Yörük, Hüseyin 
ìahin ve Mahir Aslan’ın adı öðrenildi. Saldırıyı protesto 
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amacıyla 9 Nisan günü basın açıklaması yapan ÖDP, EMEP, 
DTP, Eðitim-Sen ve SES üyeleri de polislerin ve sað 
görüílülerin saldırısına uðradı. Olayda çok sayıda kiíi 
gözaltına alındı. 
12 Mayıs günü ise ñstanbul Gaziosmanpaía’daki sað 
görüílülerin kurduðu Alperen Ocakları’na kimliði 
belirlenemeyen kiíiler tarafından baskın düzenlendi. Olayda, 
binada bulunanların dövüldüðü ve eíyaların tahrip edildiði 
bildirildi. Saldırının, 8 Nisan günü Erzincan’da yaíanan 
olaylara misilleme olarak düzenlendiði ileri sürüldü. 
10 Nisan günü Adana Çukurova Üniversitesi’nde Türk 
Dünyası Kültür ve ñnsan Hakları Derneði Baíkanı ve ABD 
Balkan Ülkeleri ñnsan Hakları Konsey üyesi Embiya Çavuí’un 
“ñnsan Haklarına Saygı ñnsanlıða Çaðrı” konulu resim 
sergisini protesto eden TKP’li öðrencilerle sað görüílü 
öðrenciler arasında kavga çıktı. Kavgada Ozan Balık, bıçakla 
yaralandı. Öðrenciler Bahir Atay, Bahir Güngör, Burak 
Nunukoðlu, üniversite görevlileri Mehmet Gümüítekin ve Ali 
Kaba’nın da hafif yaralandıðı bildirildi. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Meslek Yüksek Okulu 
öðrencisi Vural Emekçi, Rize Ülkü Ocaðı’nda iíkence 
gördüðünü açıkladı. 12 Nisan günü saðcılarla kavga ettiði için 
gözaltına alındıðını belirten Emekçi, 13 Nisan günü sohbet 
etmek için Rize Ülkü Ocaðı’na çaðrıldıðını, gittiðinde falakaya 
yatırılarak dövüldüðünü söyledi. 
Rize’de yaíayan Faruk Amedi, 12 Nisan günü kimliði 
belirlenemeyen kiíiler tarafından aðır biçimde dövüldü. Faruk 
Amedi, “Kürt kökenli oldukları için daha önce de kendisinin 
ve ailesinin saldırıya uðradıðını” söyledi. 
14 Nisan günü Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde 
düzenlenen bir etkinlikte kurulan bira standı, sað görüílü bir 
grubun saldırısına uðradı. Fakülte bahçesindeki kutlamalara 
katılmak istediklerini söyleyen 25 kiíilik grubun, öðrenci 
olmadıkları için özel güvenlik görevlileri tarafından 
engellendiði, bunun üzerine duvardan atlayarak bahçeye 
girdiði bildirildi. Kutlama alanında bulunanlara sopa ve 
bıçaklarla saldıran, bira fıçılarını deviren bu kiíiler, bir 
öðrenciyi baíına sopayla vurarak aðır yaraladı. 
Saldırganlardan ikisi özel güvenlik görevlileri tarafından 
yakalanırken diðerleri kaçtı. Bu kiíilerin daha sonra polis 
tarafından bırakıldıðı ileri sürüldü.  
Dekan Prof. Dr. Celal Taluð, “Ellerinde döner bıçakları vardı. 
Demek ki bira içilmesinden, halay çekilmesinden rahatsız 
olanlar varmıí” dedi. 
Olay sırasında çekilen görüntülerden kimliði saptanan Selim 
Örün’ün 17 Nisan günü, yaíları 18’den küçük olan F.K., S.D., 
Y.B., A.D. ve O.ì.’nin de 18 Nisan günü gözaltına alındıðı 
öðrenildi. Selim Örün, 18 Nisan günü “yaralama” ve “polis 
memuruna direnme” iddialarıyla tutuklandı. Diðer zanlılar 
serbest bırakıldı. 

19 Nisan günü Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coðrafya 
Fakültesi’nde sað ve sol görüílü öðrenciler arasında kavga 
çıktı. Olayda, sað görüílü iki öðrenci yaralandı. 
ñstanbul Üniversitesi öðrencileri Erdem Bulut, Ender 
Aldanmaz ve Tamer Korkmaz, 27 Nisan günü sað görüílü bir 
grubun saldırısına uðradılar. Üç öðrenciye aynı kiíilerin farklı 
saatlerde saldırdıðı bildirildi. Bıçak ve satırlarla yaralanan 
öðrenciler, hastanede tedavi altına alındı. 
Atatürk Kız Öðrenci Yurdu’nda kalan Hacettepe Üniversitesi 
öðrencisi Emine Turgut, 24 Nisan günü sað görüílü iki kiíi 
tarafından dövüldü. Turgut, “ñki kiíi seslendi, döndüm. Birinin 
yüzü kapalıydı. Saçlarımdan tutular. Yumruklamaya 
baíladılar ve ‘Artık sen yurtta istediðini yapamayacaksın’ 
diyerek tekmelediler. Polislere seslendim ancak yardımcı 
olmadılar” dedi. 
Tokat Gaziosmanpaía Üniversitesi öðrencileri Cihan Altıntaí 
ve Ümit Karayiðit’in 29 Nisan günü bir grup sað görüílü 
tarafından aðır biçimde dövüldüðü bildirildi. Cumhuriyet 
Savcılıðı’na suç duyurusunda bulunan öðrenciler, 
saldırganların arasında Üniversite Öðrenci Konseyi Baíkanı 
Ümit Ateí’in de bulunduðunu bildirdiler. 
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi öðrencileri Tekin Asi 
ve Raci Görentaí, 4 Mayıs günü sað görüílülerin saldırısına 
uðradı. Okul bahçesinde kendilerine hakaret eden saðcıların 
daha sonra konuímak için okuldan uzak bir yere 
çaðırdıklarını, burada okul dıíından gelen kalabalık bir 
grubun saldırısına uðradıklarını anlatan öðrenciler, polislerin 
saldırganlar yerine kendilerini karakola götürerek ifadelerini 
aldıðını bildirdiler. 
8 Mayıs günü ñstanbul Teknik Üniversitesi Maslak 
Yerleíkesi’nde düzenlenen Bahar ìenliði çerçevesinde, 
Yurtsever Özgür Gençlik Hareketi’nin (YÖGEH) kurduðu 
çadırda, PKK lehine yayınlar satıldıðını iddia eden öðrencilerle 
Kürt kökenli öðrenciler arasında çıkan kavgada Fatih Köstem, 
Ekin Uçal, Berk Kıncıoðlu ve Çaðrı Göksel yaralandı. 9 Mayıs 
günü de íenliðe katılan bir grup öðrenci sað görüílülerin 
saldırısına uðradı. Olaydan sonra yerleíkeden ayrılan Baran 
ìimíek adlı öðrenci, sað görüílüler tarafından aðır biçimde 
dövüldü. Olay yeri yakınındaki polisler, saldırganlara 
müdahale etmedi. Yerleíkeden Mecidiyeköy’e giden Kürt 
kökenli dört öðrenci de sað görüílü bir grubun bıçaklı sopalı 
saldırısına uðradı. 
Baran ìimíek, kendisine saldıranlar arasında sivil polislerin 
de bulunduðunu söyledi. 12 Mayıs günü Cumhuriyet 
Savcılıðı’na saldırganlar, olay günü görevli polisler ve ñTÜ 
Rektörlüðü hakkında suç duyurusunda bulunan Baran 
ìimíek, “Her tarafım kan içinde olmasına raðmen uzun süre 
kimse beni hastaneye götürmedi. Ayazma Karakolu’nda bana 
ìiíli Etfal Hastanesi’ne gideceðimiz söylendi ama oradan da 
ìiíli Karakolu’na götürüldüm. Karakolda sorguya alındım ve 
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bir anda maðdur deðil sanık haline geldim” dedi. Çiçek, 
saldırganlar arasında Beíiktaí Ülkü Ocakları Baíkanı Metin 
Kılıçoðlu’nun bulunduðunu da kaydetti. 
16 Mayıs günü sað görüílü kiíiler tarafından kaçırılan Konya 
Selçuk Üniversitesi öðrencisi Çaðlar ì.’nin iíkence gördüðü 
bildirildi. “ñsmail Y., Lokman P. ve adını bilmediði bir kiíi 
tarafından okuldan çıkarken kaçırıldıðını ve bir eve 
götürüldüðünü” anlatan Çaðlar ì., “Ülkücüler, üniversiteye 
ait ÜN-TV’deki programda AKP’yi eleítiren TKP’lilerin ismini 
öðrenmek istiyordu. Hem sorular soruyor, hem 
küfrediyorlardı. ñsmail Y. vurmaya baíladı. Diíim kırıldı, 
burnum kanadı. Lokman P. de karnıma tekme atıyordu. 10 
dakika dövdüler. Eve, kendini ‘ülkü ocaðı kampüs reisi’ diye 
tanıtan Ercan G. geldi. Sürekli tehdit ediyorlardı. Bir süre 
sonra da beni yere yatırdılar. ñsmail Y. ayaklarımı kemerle 
baðladı. Ercan G. de sopayla ayaklarıma vurdu. Bu esnada 
karnıma tekmeler atıyorlardı. Kendimden geçmiíim. Bir süre 
baygın yattım” dedi.  
Ayıldıktan sonra cep telefonundan sol görüílü olduðunu 
düíündükleri bir arkadaíına buluímak için mesaj 
göndermeye zorlandıðını anlatan Çaðlar ì., daha sonra 
yaíananları íöyle anlattı:  
“Saat 23.00’e yaklaíırken silah zoruyla evden çıkarıp, 
buluíma yerine götürdüler. Bu arada ülkücü grubun sayısı da 
artmıítı. Mesajımda bir gariplik olduðunu sezen arkadaíım 
karakola baívurmuí. Sonra beni arayarak polisle birlikte 
buluíma yerine gelmek üzere yola çıktıklarını söyledi. 
Ülkücüler bunu öðrenince telaílandılar ve beni salıverdiler.”  
Çaðlar ì., bir yıl önce de saçları uzun olduðu ve küpe taktıðı 
için tehdit edildiðini söyledi. 
30 Mayıs günü Ortadoðu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) 
Tarih Bölümü, Atatürkçü Düíünce Derneði ve Bilim, Ütopya 
Kooperatifi tarafından düzenlenen sempozyumda olay çıktı. 
ODTÜ Mimarlık Fakültesi amfisinde yapılan sempozyuma 
katılan ñíçi Partisi Genel Baíkanı Doðu Perinçek’i protesto 
amacıyla konuímacıların oturduðu platforma kaðıttan 
yaptıkları uçakları atan EMEP yanlısı öðrencilerle salon 
görevlileri arasında tartıíma çıktı. Tartıímanın kavgaya 
dönüímesi üzerine müdahale eden jandarmalar, protestocu 
öðrencileri biber gazı sıkarak ve döverek daðıttı. Olaylar 
sırasında Doðu Perinçek’in aracının camları da kırıldı. Olaylar 
sırasında çok sayıda öðrencinin yanı sıra beí asker ile Show 
TV kameramanı da hafif yaralandı. 
Ayın Adnan Menderes Üniversitesi öðrenci yurdunda kalan 
Ramazan Aydın, Ülkü Ocakları’nın “kat reisi olması” teklifini 
kabul etmediði için dövüldüðünü açıkladı. 1 Haziran gecesi 
yurttaki odasından 20 kadar sað görüílü tarafından alınarak 
boí bir araziye götürüldüðünü anlatan Ramazan Aydın, aðır 
biçimde dövüldüðünü, kaçarak sıðındıðı polis karakolunda da 
bu kiíilerle barıímaya zorlandıðını bildirdi. Aydın, barıímayı 

kabul edinceye kadar karakolda tutulduðunu söyledi. 
Van’ın Muradiye ilçesinde ñsviçreli bir turiste tecavüz 
edilmesi, üç gün süren olaylara neden oldu. Edinilen bilgiye 
göre, 2 Haziran günü ilçe yakınlarında ìeytan köprüsü denilen 
yerde konaklayan ñsviçreli Johannes Martin Luz ve kız 
arkadaíı M.M.W., yanlarına gelen yedi kiíiyle sohbet ettiler. 
Daha sonra Luz’u dövüp aðaca baðlayan saldırganlar, 
M.M.W.’ye boí bir evde tecavüz ettiler. Söz konusu kiíiler 
çiftin para ve eíyalarını alarak kaçtılar. Bu olaydan bir süre 
sonra ìırnak’ın Cizre ilçesinde yakalanan Ramazan Tuaç, 
Hüseyin Süyür, Cemal Barın, Kamil Pözüt, Sabri Kartal ve 
N.S. adlı saldırganlar ile yanlarındaki H.Y. adlı kadın 
Muradiye’ye getirildi. 
3 ve 4 Haziran günlerinde “ilçenin adını lekeledikleri” 
gerekçesiyle saldırganları linç etmek için adliye önünde 
toplanan ilçe halkı, 5 Haziran günü zanlıları Emniyet 
Müdürlüðü’nden adliyeye götüren zırhlı polis aracını taíladı. 
Kalabalıðın sakinleímesini bekleyen polisler, zanlıları binaya 
almaya kalkıíınca saldırı yeniden baíladı. Bunun üzerine 
kalabalık, gaz bombası atılarak ve havaya ateí açılarak 
daðıtıldı. 
25 Haziran günü Trabzon’da basın açıklaması yapmak 
isteyen TAYAD üyeleri, kalabalık bir grubun saldırısına uðradı. 
Trabzon’da 6 Nisan 2005 tarihinde meydana gelen linç 
giriíiminde de yaralanan Çetin Güven ve Emrah Bakır’ın da 
aralarında bulunduðu dokuz TAYAD üyesi, polisler tarafından 
kurtarıldı. TAYAD üyeleri daha sonra gözaltına alındı. TAYAD 
üyeleri, Çetin Güven, U.T., Ö.K., D.Ü., F.B., S.G., Ö.A., Emrah 
Bakır ve Onur Uzun, 26 Haziran günü serbest bırakıldı. Onur 
Uzun, gözaltında dövüldüklerini açıkladı. (Bkz. Kiíi 
Güvenliði) 
ñHD Trabzon ìubesi tarafından yapılan açıklamada, saldırıyı 
baílatanın bir sivil polis olduðu bildirildi. Açıklamada íöyle 
denildi:  
“ñncelemelerimiz sonucunda, olayların sivil giyimli emniyet 
görevlisinin grubun yanına giderek ‘Basın açıklamasını 
yaptınız. Slogan atarak gürültü kirliliði oluíturup bizi rahatsız 
ediyorsunuz’ uyarısıyla baíladıðı görülmüítür. Bu 
konuímanın ardından bir vatandaíın da gruba sözlü ve fiili 
saldırıda bulunması olayları tetiklemií, daha önceki TAYAD 
olaylarında görülen provakatif kiíiler saldırılara katılarak 
olayları daha da büyütmüílerdir. Saldırılar sırasında TAYAD’lı 
gençlerin vatandaílarla sözlü diyaloga girmesi 
provokasyonun devamına çanak tutmuí, saldırılar sırasında 
bazı TAYAD üyeleri darp edilmiítir. Saldırıya uðrayanların ve 
saldırganların uzun süre olay yerinden çıkarılmamaları, 
önceki TAYAD olaylarındaki yaklaíımın sürdürülmek 
istendiðini gösteriyor.”  
Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir ise 2005 yılındaki 
olaylardan sonra yaptıðı gibi TAYAD üyelerini suçladı. 
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28 Haziran günü ñstanbul Üniversitesi’nde “Milliyetçilik ve 
Siyasal ñslam: ñki Gericilik Arasında Türkiye Siyaseti” konulu 
seminerin afiílerini asan öðrenciler, radikal ñslamcı 
öðrencilerin saldırısına uðradı. Polisin gaz bombası atarak 
ayırdıðı kavgada, bazı öðrencilerin yaralandıðı bildirildi. Aynı 
gün ñstanbul Üniversitesi Öðrenci Kültür Merkezi’ni basan sað 
görüílü öðrenciler Günay Dað adlı öðrenciyi bıçakla yaraladı. 
20 Temmuz günü Kırklareli’nin Kıyıköy beldesine geziye giden 
Temel Haklar ve Özgürlükler Federasyonu üyelerinin 
tartaklanarak gözaltına alınması (Bkz. Kiíi Güvenliði) 
üzerine aynı gün geç saatlerde Kırklareli’nin Vize ilçesine 
giden avukatlar Taylan Tanay, Oya Aslan ve ìükriye Erden’in 
aracı ve sürücüsü saldırıya uðradı. Avukatların Emniyet 
Müdürlüðü’ne girmesinden sonra kapıda bekleyen Sadri 
Mamur adlı sürücünün kalabalık bir grup tarafından aðır 
biçimde dövüldüðü, aracın da ters çevrildiði öðrenildi. Avukat 
Taylan Tanay, polislerin Sadri Mamur’un saldırıya 
uðramasına seyirci kaldıðını bildirdi.  
Olaylar üzerine 21 Temmuz günü ñstanbul’dan Vize’ye giden 
avukatlardan Naciye Demir, Barkın Timtik, Selda Kaya ve 
Nazan Yaman da, saldırıya uðradı. Avukatların, Vize’ye 
yaklaítıkları sırada, ilçedeki avukat arkadaíları tarafından 
“güvenlik sorunu olduðu, adliyeye gelmemeleri, jandarma 
komutanlıðına gitmeleri” yönünde uyarıldıðı bildirildi.  
Avukat Nazan Yaman, saldırıyı íöyle anlattı:  
“Saat 09.00 sıralarında Vize ñlçe Jandarma Komutanlıðı’nın 
önüne gelmiítik. Aracı ben kullanıyordum. Yanaíırken, bir 
jandarmanın ‘Komutanım avukatlar’ dediðini duyduk. O anda 
bir sivil aracımıza önce arkadan saldırdı, sonra da ön tarafa 
geçti. Cam açıktı. Bu kiíi direksiyon baíında iken kulaðıma 
ve boynuma yumruk attı. Olay jandarmanın gözü önünde 
gerçekleíti. Bu kiíi gözaltına dahi alınmadı.”  
Saldırganların çevreden ayrılmaması nedeniyle saat 14.30’a 
kadar jandarma komutanlıðında “mahsur” kalan avukatlar, 
jandarma komutanlıðından ayrılırken de saldırıya uðradı. 
Olayda, aracın camları kırıldı.  
Bu arada gözaltına alınan 61 kiíiden 58’inin serbest 
bırakıldıðı, üç kiíinin ise haklarındaki gıyabi tutuklama kararı 
nedeniyle ñstanbul’a götürüldüðü bildirildi. Olaylar sürerken 
cep telefonu ile gazetecilerle görüíen avukatlar, “saldırgan 
grubun üyeleriyle güvenlik güçleri arasında iíbirliðini gösteren 
‘sıcak’ bir iliíki olduðunu” söylediler.  
Temel Haklar ve Özgürlükler Dernekleri Federasyonu Baíkan 
Yardımcısı Ayten Öztürk de, 22 Temmuz günü yaptıðı 
açıklamada, olaylar sırasında Terörle Mücadele ìubesi’nde 
görevli bir polisin saldırganları “o… çocuklarını yakalayan 
Türk polisine bir alkıí” kıíkırttıðına dikkat çekti. 
Temel Haklar ve Özgürlükler Federasyonu, üyelerinin 
gözaltına alınması ve ardından yaíanan olaylar nedeniyle suç 
duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, ñstanbul Emniyet 

Müdürlüðü Terörle Mücadele ìube Müdürlüðü’nde görevli 
polislerin ve jandarmaların kampa düzenlediði baskında, çok 
sayıda kiíinin baílarına silah dayanarak tehdit edildiði, 
yerlerde sürüklendiði, üzerlerine biber gazı sıkıldıðı ve 
dövüldüðü bildirildi. Kampa düzenlenen baskından sonra 
“polisler tarafından kıíkırtılan kiíilerin, kampa katılanlara ve 
avukatlarına saldırdıðı” anlatılan suç duyurusunda, Yıldız 
Keskin adlı kiíinin de gözaltında iíkence gördüðü ve 
tutuklandıðı belirtildi. Suç duyurusunda, kampa gelen kar 
maskeli polislerin kendilerini tanıtmadıkları ve arama kararı 
göstermedikleri de kaydedildi.  
“Arama” sırasında bazı kiíilerin üzerlerindeki paraların 
alındıðı, ancak iade edilmediði, gözaltına alınmadıkları halde 
Evin Timtik, Hatice Aíık, ìadiye ñpek ve çocuðunun 
kimliklerine el konulduðu, özellikle kadınlara hakaret edildiði, 
“arama sırasında suç unsuruna rastlanmadıðı halde” çok 
sayıda kiíinin elleri kelepçelenerek ve dövülerek gözaltına 
alındıðı anlatıldı. Suç duyurusunda, “Gözaltına alındıktan 
sonra ‘o…pu çocuðu PKK’lıları yakaladık’ diyerek ilçe 
genelinde hakkımızda asılsız düíüncelerin oluímasına neden 
olunmuítur. ñlçede ‘teröristler burada, PKK’lıları yakaladık’ 
diye yaygara koparan ñstanbul polisi, ilçe emniyeti ve 
jandarmadır. Yoksa kendi halinde yaíayan halkın polisin kimi 
gözaltına aldıðını bilmesi mümkün olamaz ya da saldıranlar 
kandırılmıí halk deðil, kıíkırtılmıí faíist bir güruhtur” denildi.  
Suç duyurusunda, gözaltına alınanların ifadesinin alınması 
sırasında emniyet müdürlüðü ve adliye önünde bekleyen 
kalabalıða daðılmaları yönünde hiçbir uyarıda bulunulmadıðı 
da kaydedildi. 
7 Aðustos gecesi ñstanbul Küçükarmutlu’da mahallesinde 
“hırsızlık yaptıkları” zannedilen E.F., G.K. ve S.K. adlı gençler, 
çevredekiler tarafından dövüldü. Silahların da kullanıldıðı olay 
sırasında gençlere ait otomobil ve bir motosiklet, mahalle 
sakinleri tarafından kullanılmaz hale getirildi. 
8 Aðustos gecesi ñstanbul’un Kaðıthane ilçesi Sanayi 
mahallesinde bir grup Kürt kökenli gence silahlı saldırı 
düzenlendi. Olayda, Taner Öðmen (13), Erdal Öðmen (19) ve 
adı öðrenilemeyen bir kiíi yaralandı. Erdal Öðmen’in 
durumunun aðır olduðu bildirildi.  
Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir internet kafede, sað 
görüílü bir grupla Kürt kökenli gençler arasında çıkan 
kavganın ardından 8 Aðustos gecesi internet kafeye giden 
Erdal Öðmen ve Taner Öðmen ile sað görüílüler arasında 
yeniden kavga çıktı. Bu sırada bir kiíi, Öðmen kardeílere ateí 
etti.  
Görgü tanıklarından Yaíar Oðuz, “Mahallede çoðumuz 
Hakkariliyiz. Kavgayı Hakkarililere karíı çıkarttılar. Kafede 
çıkan kavganın büyümemesi için görüímeye gittik. ñki taraf 
da birbirinden özür dilerken içlerinden birisi silahını çekerek 
üzerimize ateí etti. Üç arkadaíımız yaralandı. Bu kiíiler 
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polisten güç alıyor. Ateí eden Kaðıthane Ülkü Ocakları 
baíkanının kardeíidir” dedi.  
Erdal Öðmen’in aðabeyi Enver Öðmen de “Polisin 
saldırganlara karíı bir giriíim baílatacaðını sanmıyorum. 
Çünkü her gün polislerle kol kola gezen kiíilerdi” dedi. 
MHP Genel Baíkanlıðı’na aday olan Avukat Abdülkadir Erdil, 
Mersin’de yayın yapan Kanal 2000 Televizyonu’nda 16 
Aðustos gecesi canlı yayınlanan bir programda iki kiíinin 
saldırısına uðradı.  
Televizyon binasına gelen iki kiíinin kapıdaki görevlilerin 
engellemeye çalıímasına raðmen stüdyoya girerek Erdil’e 
hakaret ettiler, masa ve sandalyeleri devirdiler. Bir izleyicinin 
ihbarı üzerine binaya gelen polisler, televizyon yetkililerinin 
íikayetçi olmaması üzerine saldırganları gözaltına almadı.  
ñzmir’in Karaburun ilçesinde tatil yapan Hürriyet gazetesi 
muhabiri Gülden Aydın ve kızı Ceren Aydın, 9 Aðustos günü 
bikini ile denize girdikleri gerekçesiyle gerici bir grubun 
saldırısına maruz kaldı. Aydın, saldırıyı íöyle anlattı: 
“Ablam ve komíuları, Çakmakcık koyuna üç yıldır gelen 
haíemalı erkek ve tesettür mayolu kadınların, mayo ve 
bikinili kadınları söz ve bakıílarıyla rahatsız ettiklerini 
söyleyerek, benimle gelmek istemediler. Israrım üzerine 9 
Aðustos günü, ablam, kızım ve komíunun liseli iki kızıyla 
koya gittik. Ablam uyuyordu. Yüzmek için hazırlanırken, 
arkadaílarıyla kaðıt oynayan kızımın ‘Lütfen temizler 
misiniz?’ dediðini duydum. Bir kadının yanı baíımızda büyük 
tuvaletini yaptırdıðı çocuðunu alıp uzaklaítıðını gördüm. 
Kızım da ‘Burası herkese açık alan. Lütfen o pisliði temizler 
misiniz?’ diye seslenince haíemalı iki erkek ve arkasından 
birkaç kadın geldi. Erkeklerden biri kızıma, ‘Sen buranın 
çevre saðlık müdürü müsün?’ dedi.  
Adamın biri kızımın göðsünü avuçlayıp baðırdı, ‘Bikini giyen 
pislikleri istemiyoruz. Gideceksiniz buralardan!’ Kızım da 
‘Burası Türkiye Cumhuriyeti. Tabii bikini giyeceðim. 
Beðenmiyorsanız ñran’a gidin’ diye karíılık verdi. Kalabalık 
çoðaldı. Kızımın üzerine abandılar. ‘Durun’ diyerek yerimden 
fırladıðımda bir adam kolumdan tuttu, birkaç kadın bana 
vurdu. Dizlerimin baðı çözüldü. Ablam, ‘Durun, Allah aíkına 
ne yapıyorsunuz? Kardeíim gazeteci’ dedi. Elleri havada 
durdu. Linç halkası gerileyerek açıldı.” 
Kızının saldırganlara ait üç arabanın fotoðrafını çektiðini 
belirten Aydın, “Bu sırada kızımı taciz eden adamla iki kadın 
34 HRC 66 plakalı otomobile binip kaçtı. Jandarma 
karakoluna gittiðimizde saldırganların sayısı 13’ten 9’a 
inmiíti. Saldırganlardan iki erkek ile iki kadın íikayetçi, beíi 
tanık oldu” dedi.  
Saldırganların ifadelerinde, kızı Ceren’in kendilerine hakaret 
edip tartakladıðını iddia ettiklerini söyleyen Aydın, “Genel Adli 
Muayene Raporu’nda ise Ceren’in yüzünde, boynunda, 
omuzları ve kollarında sıyrıklar olduðu tespit edildi. Kaçan 

saldırganın ñstanbul’daki bir íirkete ait arabası bulundu. 
Ancak arabanın sahibinin, ‘40 yaílarında, kısa boylu, beyaz 
saçlı’ saldırgan eíkaline benzemeyen ñTÜ’de doçent ama TSE 
Yönetim Kurulu’nda profesör unvanlı ñsmail Hakkı Biçer 
çıkması kafa karıítırdı” dedi. 
Olay nedeniyle CHP ñzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur’un yazılı 
soru önergesini Kasım ayında yanıtlayan ñçiíleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, “Cumhuriyet Baísavcılıðı’nda yapılan 
soruíturma neticesinde olayın önergede iddia edildiði íekilde 
olmadıðı, aksine basit bir nedenden kaynaklandıðı 
anlaíılmıítır. Bu çerçevede, söz konusu darp olayının, 
medyaya yansıdıðı gibi bir bayanın kıyafeti nedeniyle 
meydana gelmediði ve bu konuda herhangi bir sözlü 
müdahalede bulunulmadıðı tespit edilmiítir. Olayla ilgili adli 
süreç halen devam etmektedir” dedi. 
18 Aðustos günü ise ñzmir’in Seferihisar ilçesinde denize 
giren Ankara Devlet Opera ve Balesi dansçısı ve koreografı 
ñhsan Bengier taílandı. Seferihisar’ın Akarca bölgesinde balık 
avlamak için denize giren ñhsan Bengier’e Zümrüt Tatil 
sitesinden taí atıldıðı bildirildi. Sitede kalanların aðırlıðını 
Almanya’da yaíayan Milli Görüí yanlısı Türkiye 
vatandaílarının oluíturduðu ve koya Seferihisar’dan gelen 
kadınlar dahil kimseyi yaklaítırmadıkları, denize sabahları 
erkeklerin, öðleden sonra da kadınların girdiði, cuma 
günlerinin ise tümüyle kadınlara ayrıldıðı öðrenildi. 
19 Aðustos günü Dikili (ñzmir) Barıí, Demokrasi ve Emek 
ìenlikleri kapsamında düzenlenen “Siyanür-Altın Çevre 
Paneli”, Bergama’daki altın madenini iíleten Koza Altın 
íirketinin elemanı oldukları ileri sürülen kiíilerin saldırısına 
uðradı.  
Edinilen bilgiye göre; aralarında Bergama Ovacık Altın Madeni 
Halkla ñliíkiler Müdürü Hayri Öðüt’ün de yer aldıðı iddia edilen 
200 kadar saldırgan, ñskele Kafe’de düzenlenen panelin 
baíladıðı sırada toplanan vatandaílara hakaret etti, ardından 
saldırıya geçti. Kafe önündeki az sayıda polise de saldırdıkları 
iddia edilen bu kiíilerin yeterli ölçüde müdahale edilmediði, 
ancak yarım saat kadar süren olay sırasında yedi kiíinin 
gözaltına alındıðı bildirildi. Bu kiíilerin ifadelerinin alınması 
ve serbest bırakılması sırasında ilçede küçük gruplar halinde 
dolaían saldırganlar, panelin sona ermesinden sonra, 
vatandaílara sopa, taí ve íiíelerle saldırdı, panel 
katılımcılarının bulunduðu yere molotofkokteyli attı. Ancak 
molotofkokteyli ateí almadı. Polisler, kavgayı havaya ateí 
açarak durdurdu. 
Olaylar sırasında çok sayıda kiíi yaralanırken Dikili Belediye 
Baíkanı Osman Özgüven de dövülmek istendi. Yaralananlar 
arasında Özgüven’in kardeíi Sedat Özgüven’in de bulunduðu 
bildirildi. Olaydan sonra gözaltına alınan 18 saldırgan, bir 
zabıta memuru ve SHP ñlçe Baíkanı Yücel Hoígör, 20 Aðustos 
günü serbest bırakıldı. 

 128



Türkiye ñnsan Hakları Raporu 2006 Yaíam Hakkı 
 

Dikili Belediye Baíkanı Osman Özgüven, Eylül ayında Koza 
Altın Madeni ñnsan Kaynakları ve Halkla ñliíkiler Sorumlusu 
Hayrettin Öðüt hakkında, panelde gerginliðe yol açtıðı 
gerekçesiyle 50 bin YTL’lik dava açtı.  
ìirketin, “Fethullah Gülen cemaatine yakınlıðıyla bilindiði” 
iddia edildi.  
Belediye ve Konut ñíçileri Sendikası (Emek-ñí) Genel Baíkanı 
Muzaffer Ünlü, 19 Aðustos günü ñstanbul Esenyurt’ta silahlı 
saldırıya uðradı. Mehmet Ali Aybar parkındaki çay 
bahçesinden çıktıktan sonra minibüs duraðında beklerken 
10-15 el ateí edildiðini ve bacaklarından yaralandıðını 
anlatan Ünlü, düímanı olmadıðını ve sendikal çalıímaları 
nedeniyle herhangi bir iíverenle sorunu bulunmadıðını 
belirterek, “DTP Büyükçekmece ñlçe Örgütü Yönetim 
Kurulu’ndayım. Saldırının tamamen siyasi olduðunu 
düíünüyorum” dedi. 
Tokat Gaziosmanpaía Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor 
Yüksekokulu’nda 22 Aðustos günü sınava giren bir öðrenci, 
sað görüílülerin saldırısına uðradı. Öðle saatlerinde verilen 
arada sınavdan çıkan, adı öðrenilemeyen öðrenci, yaklaíık 10 
kadar saðcı tarafından “PKK üyesi olduðu” gerekçesiyle aðır 
biçimde dövüldü. Öðrenciyi kurtarmaya çalıían okul müdürü 
Yardımcı Doç. Dr. Yavuz Selim Aðaoðlu da tartaklandı. 
27 Aðustos gecesi saat 21.00 sıralarında ñstanbul Okmeydanı 
Mahmut ìevket mahallesinde maskeli polislerin iíyerlerini 
araması ve yollarda kimlik kontrolü yapması üzerine, 
aralarında ESP üyelerinin de bulunduðu kalabalık bir grup ile 
polisler arasında çatıíma çıktı. Olaylar sırasında kalabalıðı 
gaz bombası atarak daðıtan polislerin silah kullandıðı da 
iddia edildi. Bu arada çatıímayı evinden seyreden Didem 
Gözal, baíına isabet eden gaz bombası nedeniyle yaralandı. 
30 Aðustos günü ñzmit’in Gebze ilçesinde Zeynel Abidin 
Karakaya (16) adlı çocuk sað görüílülerin saldırısına uðradı. 
Silahla yaralanan Karakaya, akíam saatlerinde Çayırova 
mahallesindeki Ülkü Ocaðı binası yakınlarında önünün 20 kiíi 
tarafından kesildiðini belirterek, “ñsa ìentürk adlı çete baíı, 
‘Yakalayın, vurun, öldürün’ diye baðırdı. 6-7 kiíi kovalamaya 
baíladı, kovalarken de ‘öldürün-öldürün’ diyerek silah 
sıkıyorlardı. Kendimi bir bahçeye attım, evdekilere seslendim. 
‘Ambulans çaðırın, polis çaðırın’ dedim ama kapı açılmadı. 
Daha sonra polis geldi ve ambulans çaðrıldı” dedi.  
Karakaya, kendisine saldıranlardan ikisinin adının Muhittin 
Demir ve Eren Demir olduðunu bildirdi. Zeynel Abidin 
Karakaya’nın babası Mehmet Karakaya, oðluna saldıranların 
“bölgede uyuíturucu ticareti yaptıðını”, saldırganların 
baíındaki ñsa ìentürk’ün JñTEM elemanı olduðunu iddia etti. 
ñsa ìentürk’ün bir ay kadar önce de kendisine “evinizi 
buradan taíıyacaksınız, size bir ay mühlet yoksa sizi vururuz, 
çocukların teröristtir” dediðini anlatan Mehmet Karakaya, 
aynı günlerde diðer oðlunun da saðcılar tarafından kent 

dıíına götürülerek tehdit edildiðini söyledi. Oðlunun sık sık 
gözaltına alındıðını belirten Mehmet Karakaya, bir kere de 
polislerin tehdit için oðlunun baíının yanında ateí ettiðini 
söyledi. 
DTP Bursa Örgütü binasına 2 Eylül günü taílı saldırı 
düzenlendi. Saldırıyı Bursaspor taraftarlarının düzenlediðini 
belirten DTP Bursa ñl Baíkanı Nurettin Turgut, polislerin olaya 
seyirci kaldıðını ve kimseyi gözaltına almadıðını söyledi. 
10 Eylül günü Bilecik’in Söðüt ilçesinde düzenlenen Osmanlı 
Devleti’nin kurucusu Ertuðrul Gazi’yi anma íenlikleri 
sırasında MHP’lilerle AKP’liler arasında kavga çıktı. 
Baíbakan Recep Tayyip Erdoðan, MHP Genel Baíkanı Devlet 
Bahçeli ve BBP Genel Baíkanı Muhsin Yazıcıoðlu’nun da 
katıldıðı íenlikte, önce MHP’lilerle AKP’liler arasında karíılıklı 
slogan atma ile gerginlik çıktı. Polisin iki grubu birbirinden 
ayırmasından sonra protokol tribününde kavga çıktı. 
Kavgada, Baíbakan Erdoðan’ın yeðeni ve özel koruması Ali 
Erdoðan, yaralandı. MHP’lilerin taíladıðı bir AKP otobüsünde 
de bir çocuk yaralandı. 
Rize’de bulunun özel Huzur Öðrenci Yurdu’nda oruç tutmadıðı 
için dövülen Rize Üniversitesi öðrencisi Erdinç Eren’in 
okuldan kaydını sildirdiði öðrenildi. Cumhuriyet gazetesinin 
haberine göre, ramazan ayının baílamasıyla birlikte Eren’e 
sahura ve sabah namazına kalkmadıðı için baskı yapılmaya 
baílandı. Bazı öðrenciler tarafından zorla sahura kaldırılan 
Eren, ertesi gün kendisine ait tek kiíilik odada yemek yediði 
için hakarete maruz kaldı ve dövüldü. Haberde, korktuðu için 
íikayette bulunmayan Eren’in 26 Eylül günü kaydını sildirdiði 
ve memleketine döndüðü anlatıldı. 
Eskiíehir Anadolu Üniversitesi öðrencileri Adnan Toytunç ve 
Emre Köse, 5 Ekim gecesi sað görüílü bir grubun saldırısına 
uðradı. “Saçları uzun olduðu için” dövülen öðrencilerin verdiði 
bilgi üzerine saldırganlardan S.K., O.A. ve Y.Ö.’nün gözaltına 
alındıðı öðrenildi. 
Erzurum Adnan Menderes Lisesi öðrencisi S.E.’nin (15) oruç 
tutmadıðı için B.O., E.Y. ve E.ì. adlı öðrenciler tarafından 
dövüldüðü bildirildi. S.E.’yi aðır biçimde döven saldırganlar, 
18 yaíından küçük oldukları için ifadeleri alındıktan sonra 
serbest bırakıldı. Ramazan ayı nedeniyle okul kantininin 
kapalı olduðu öðrenildi. 
15 Ekim günü akíam saatlerinde ñzmir’de SGD üyesi Deniz 
Öztürk, sað görüílü bir grubun saldırısına uðradı. Saldırıdan 
sonra ñHD ñzmir ìubesi’ne giden Deniz Öztürk, buradan 
hastaneye kaldırıldı. Saldırının duyulmasından sonra 9 Eylül 
Üniversitesi’nin Buca’daki Hoca Ahmet Yesevi Öðrenci 
Yurdu’nda sað ve sol görüílü öðrenciler arasında kavga çıktı.  
Haber-Sen Ankara ìubesi Örgütlenme Sekreteri, TRT Ankara 
Televizyonu mühendislerinden Fatih Eroðlu, oruç tutmadıðı 
için saldırıya uðradı. Edinilen bilgiye göre, 19 Ekim günü bir ií 
için Ankara Anafartalar caddesi üzerindeki bir iíhanında 
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bulunan notere giden Fatih Eroðlu, iíhanı kapısında avukatını 
beklerken sigara içtiðini belirterek, íunları söyledi:  
“ñíhanından çıkan esnaf, ‘duman içeri geliyor, burada sigara 
içme’ diyerek müdahale etti. Ben de ‘Kamusal alanda kimse 
bana ne yapacaðımı emredemez’ dedim. Saldırdılar. Tekme 
ve tokatlarla yere yıktılar. Kendimizi bir binanın giriíine atıp, 
kapıyı kapattık. Kalabalık daðıldıktan sonra koíarak Altındað 
Belediyesi’ne gittim. Buradan polisi arayarak durumu 
bildirdim. Sonra yoldan geçen bir ekip otosunu durdurup olayı 
anlattım. Ekipteki iki polis beni araca alıp, saldırganları 
teíhis etmem için Yüce Han’a götürdü. Kendilerine iki polisin 
yetersiz kalabileceðini, takviye çaðırmalarını söylememe 
raðmen, çaðırmadılar. ñki polisle kapıda saldırganları ararken 
yedi-sekiz kiíi yeniden üzerime saldırdı. Beni kurtarmakta 
yetersiz kalan polisler, ekip otosuna kaçmamı söyledi. 
Kendimi zar zor ekip otosuna attım.”  
Saldırı nedeniyle gözaltına alınan iki kiíi ise Eroðlu’nun 
kendilerini teíhis edememesi nedeniyle serbest bırakıldı. ñlk 
saldırı sırasında Fatih Eroðlu’nun yanında bulunan Hüseyin 
Saat da, “Kafama sandalyeyle vurdular, sonrasını 
hatırlamıyorum” dedi. Olay üzerine iíhanına giden Kanal 1 
televizyonu muhabiri Enis Ersoy ve kameraman Ali ñnanç da 
saldırıya uðrayınca kaçmak zorunda kaldılar. 
MHP Genel Baíkan Adayı Ümit Özdað, 4 Kasım günü 
Malatya’da saldırıya uðradı. Bingöl’den Malatya’ya gelen 
Özdað, hem yemek yemek, hem de konuíma yapmak için 
girdiði Kervansaray adlı lokantada, 15 kadar MHP’li 
tarafından protesto edildi. Saldırganlar, lokantanın camlarını 
ve Özdað’ın arabasının camlarını da. Saldırganlar, polisler 
tarafından olay yerinden uzaklaítırıldı. Saldırganlardan 
gözaltına alınan olmadı. 
27 Kasım günü Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereðli 
Eðitim Fakültesi’nde sað görüílü N.A., R.K. ve H.Ç.’nin sol 
görüílü öðrenciler tarafından dövüldüðü öðrenildi. Olayın 
ardından Adem Babir, Ersin Emre Tayan, Abdulmenaz Alkan 
ve Saime Korkmaz, adlı öðrenciler evlerine düzenlenen 
baskında gözaltına alındı. 
28 Kasım günü Tekirdað’da basın açıklaması yapan 10 
tutuklu yakını, sað görüílü bir grubun saldırısına uðradı. 
Tuðlalı parkta Kader Özdemir’in basın açıklamasını okuduðu 
sırada parka gelen 20 kiíi, slogan atarak basın açıklaması 
yapanlara saldırdı. Saldırganlar polisler tarafından engellendi. 
Olaydan sonra polis kontrolünde Tekirdað Adliyesi’ne giden 
TUYAB üyeleri, cezaevi yönetimi hakkında suç duyurusunda 
bulundu. Adliye binası önünü gelen saldırgan grup da polis 
tarafından ikna edilerek daðılmaları saðlandı. Suç duyurunda 
bulunan tutuklu ve hükümlü yakınları olası bir saldırıya karíı 
adliyenin arka kapısından çıkarıldı. Saldırganlardan gözaltına 
alınan olmadıðı öðrenildi.  
29 Kasım günü Mersin Üniversitesi’nde okuyan Kürt kökenli 

öðrencilerin sað görüílü bir grubun saldırısına uðradıðı 
bildirildi. 
30 Kasım günü Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde okuyan 
Kürt kökenli sekiz öðrencinin sað görüílü bir grubun 
saldırısına uðradıðı bildirildi. Öðrencilerden Seda Aktepe, “6 
Kasım günü yapmak istediðimiz basın açıklaması üniversite 
yöneticileri okul güvenlikçileri ve sivil polisler tarafından 
engellenmií ve bu sırada sað görüílü bir öðrenci açıklama 
yapmak isteyen grubun fotoðraflarını çekmiíti. Bu öðrenci 
makineyi sað görüílü bir gruba teslim etmiíti. Çekilen o 
fotoðraflar iíte bu tarz saldırılarda hedef alınacak kiíilerin 
belirlenmesi içindir. Bunun bilinmesine raðmen okul 
tarafından hiçbir íekilde önlem alınmadı” dedi.  
4 Aralık gecesi Ankara Üniversitesi öðrencisi bir grup, 
Kurtuluí parkında sað görüílülerin saldırısına uðradı. Sinan 
Betek ve Mustafa D.’nin bıçakla yaralandıðı olayda, , beí 
öðrencinin de hafif yaralandıðı bildirildi.  
5 Aralık günü ñzmir Ege Üniversitesi’nde sað görüílü 
öðrenciler, sol görüílü öðrencilere saldırdı. Olayda, Serkan 
Can, Volkan Avcı, Uður Erçil, Osman Güzel, Volkan Aslan, 
Hakan Türkií ve Hüseyin Ünal adlı öðrenciler yaralandı. 
ñstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nde sað görüílüler, 14 ve 
15 Aralık günlerinde sol görüílü öðrencilere saldırdı. 14 Aralık 
günü Beíiktaí otobüs duraklarında 10 kadar öðrenci, 
saðcıların saldırısına uðradı. 15 Kasım günü de öðrencilere 
satır ve bıçaklarla saldıran saðcılardan dokuzu gözaltına 
alındı. Olaydan sonra ñstanbul Ülkü Ocakları ve Beíiktaí Ülkü 
Ocaðı binasında yapılan aramada iki kiíi gözaltına alındı.  
Konya Selçuk Üniversitesi öðrencisi Teyfik Büyüksarı, 14 
Aralık günü kar maskeli kiíilerin saldırısına uðradı. 
Büyüksarı, saldırının Kürt olduðu için düzenlediðini ileri 
sürdü.  
22 Aralık gecesi Konya’da Selçuk Üniversitesi öðrencileri 
Emre Özbuícu, Mehmet Ekin ve Yunus Küçükyıldız, 10 kadar 
saðcının saldırısına uðradı. 
19 Aralık günü Malatya’da Baltagazi Öðrenci Yurdu’nda kalan 
öðrenciler “Kürtçe müzik dinledikleri” gerekçesiyle saðcıların 
saldırısına uðradı. Olayda, sað görüílü yedi kiíinin 
yaralandıðı, sol görüílü Hayrettin Özçelik, Recep Sevií ve 
soyadı öðrenilemeyen Ensar adlı öðrencilerin de gözaltına 
alındıðı öðrenildi. 
Saðcıların saldırılarını protesto amacıyla 19 Aralık günü bildiri 
daðıtan Mersin Üniversitesi öðrencileri, sað görüílü bir 
grubun saldırısına uðradı. Saldırıda öðrencilerden Ahmet 
Cebba bıçakla yaralandı. Olayın ardından Meslek Yüksek 
Okulu’na giren saðcılar, eíyalara zarar verdi ve binanın 
önünde toplanan öðrencilere sandalye fırlattı. Gerginlik 
sürerken okula gelen polisler, saðcıları müdahale etmeden 
okuldan çıkardı. Ellerindeki bıçak ve sopalarla okuldan çıkan 
saðcılar, burada da DñHA muhabiri Telli Çiçek’i tartakladı. 
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Saldırıyı protesto amacıyla 20 Aralık günü basın açıklaması 
düzenleyen öðrenciler polisler tarafından zor kullanılarak 
daðıtıldı. Çok sayıda öðrencinin gözaltına alındıðı olayın 
ardından öðrenciler sað görüílülerin saldırısına uðradı. 
Olaylar sırasında gözaltına alınan sol görüílü öðrencilerden 
Baran Bozkurt, Berkay Savaíçı, Erhan Ekinci, Kahraman Ay, 
Orhan Atıcı, Sami Atıcı, Serkan Saðır, Tarık Güler, Uður 
Karadana, Volkan Gültekin, Ali Osman Adıgüzel ve Mehmet 
Dahaoðlu 22 Aralık günü tutuklandı.  
Ancak, öðrencilere saldıran grupta yer alan Uður Cingöz’ün 
bıçakla yakalanmasına karíın tutuklanmadıðı, tutanaklarda 
“íikayetçi” olarak yer aldıðı öðrenildi. ñzmir Dokuz Eylül 
Üniversitesi öðrencisi dört kiíinin 27 Aralık günü sað görüílü 
bir grubun saldırısına uðradıðı bildirildi. 
ñstanbul Üniversitesi öðrencisi Okan Özperçin, 23 Aralık günü 
Beíiktaí’ta sað görüílülerin saldırısına uðradı. Arkadaíının 
saldırganları görünce kaçtıðını anlatan Özperçin, baíından, 
sırtından ve elinden bıçakla yaralandıðını söyledi. 
Çevredekiler tarafından Taksim Eðitim ve Araítırma 
Hastanesi’ne kaldırılan Özperçin, saldırganlardan birini 
tanıdıðını ve adını polise bildirdiðini kaydetti. 8 Aralık günü de 
saldırıya uðradıðını belirten Özperçin, suç duyurusunda 
bulundu. 
Davalar 
Balıkesir Üniversitesi’nde 2005 yılı sonunda çıkan olaylar 
nedeniyle dokuz öðrenci hakkında gıyabi tutuklama kararı 
verildi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Üniversitesi’nde 30 
Aralık 2005 tarihinde Meslek Yüksek Okulu kantininde sol 
görüílü öðrencilerin saldırıya uðraması üzerine çıkan 
kavganın ardından 31 Aralık 2005 tarihinde Halil ñbrahim Sarı 
adlı sað görüílü öðrenci, sol görüílü öðrencileri silahla tehdit 
ettiði gerekçesiyle gözaltına alındı. Bu olay nedeniyle suç 
duyurusunda bulunmak için karakola giden sol görüílü bir 
grup öðrenci de gözaltına alındı. Daha sonra kent merkezinde 
toplanan öðrencileri zor kullanarak daðıtan polisler, 30 
öðrenciyi gözaltına aldı. Bu öðrenciler 2 Ocak günü serbest 
bırakıldı. Halil ñbrahim Sarı ise tutuklandı. Ancak Cumhuriyet 
Savcılıðı’nın itirazı üzerine, serbest bırakılan öðrencilerden 
dokuzu hakkında gıyabi tutuklama kararı verildi. Bu 
öðrencilerden üçü 4 Ocak günü gözaltına alındı. 
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TñHV’nin derlediði bilgilere göre, 2006 yılında 2 kiíi gözaltında 
öldü, bine yakın kiíi de iíkence ve kötü muameleye maruz 
kaldı. Gözaltına alınan kiíilere, karakollarda, emniyet 
müdürlüklerinde, jandarma karakollarında iíkenceye 
yapılmasının yanısıra 2006 yılında toplantı ve gösterilerde 
yaíanan olaylar, iíkence ve kötü muameleye maruz 
kalanların sayısının önceki yıllarda görülmeyen bir biçimde 
artmasına neden oldu. Mart ayında Diyarbakır’da HPG 
militanları ve öldürülen göstericiler için düzenlenen cenaze 
törenlerinde aralarında çocukların da bulunduðu yüzlerce kiíi 
sokaklarda ve gözaltı merkezlerinde aðır biçimde dövüldü, 
iíkenceye, hakarete maruz kaldı. Abdullah Öcalan’ın 
Türkiye’ye getirilmesinin yıldönümü nedeniyle 16 ìubat günü 
düzenlenen basın açıklamasından sonra DTP Adana ñl Örgütü 
binasına giren 230’dan fazla kiíi polisler tarafından aðır 
biçimde dövüldü. 
2006 yılında TñHV tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine 
iíkence nedeniyle 24’ü çocuk 337 kiíi baívurdu. Adana, 
Ankara, Diyarbakır, ñstanbul ve ñzmir’deki tedavi ve 
rehabilitasyon merkezlerine baívuran bu kiíilerden 22’si 
çocuk 222’si 2006 yılında iíkence gördüðünü açıkladı. Bu 
kiíilerin iíkence gördükleri yerlere göre daðılımı íöyle: 135 
kiíi emniyet müdürlüklerinde, 30 kiíi polis karakollarında, 6 
kiíi jandarma karakollarında ve komutanlıklarında, 41 kiíi 
sokakta ya da açık alanda, 10 kiíi diðer yerlerde (belirsiz 
yerlerde, evde, iíyerinde, okulda).  
Yıl içinde TñHV’nin izlediði gözaltında ölüm ve iíkence 
davalarında yargılanan asker ve polislerin çoðu hakkında da 
beraat kararı verildi. 
Terörle Mücadele Yasası (TMY) 
TMY’de deðiíiklik yapan yasa, 29 Haziran günü TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edildi. TMY’nin bazı hükümleri iíkence ve 
kötü muameleye olanak saðlayacaðı gerekçesiyle eleítirildi.  
TMY’nin “Soruíturma ve kovuíturma usulü” baílıklı 10. 
maddesinde 1 yapılan deðiíiklikle, soruíturmanın amacını 

                                                 

                                                                       

1 TMY’nin 10. maddesinin ilk hali íöyleydi: 
Madde 10) 
a- Sanık ve müdahil en fazla üç avukat tarafından temsil edilir. 

tehlikeye düíürmemek için gözaltına alınanların sadece bir 
yakınına bilgi verilebileceði ve gözaltı süresince sadece bir 
avukat ile görüíebileceði hükmü getirildi. Aynı maddede, 
avukatla görüímenin hakim kararıyla 24 saat süreyle 
kısıtlanabileceði, “bu süre içinde ifade alınamayacaðı” 
koíuluyla öngörüldü. Madde ile getirilen diðer düzenlemeler 
íöyle: 
“Gözaltına alınan kiíinin ifadesinin alınması sırasında 
sadece bir avukat hazır bulunabilecek. Tutanaða, ifade alan 
güvenlik görevlilerinin sadece sicil numaraları yazılacak. 
Avukatın dosyayı inceleme yetkisi hakim kararıyla 
kısıtlanabilecek. Avukatın ‘yasadıíı örgüt üyelerinin 
haberleímesine yardım ettiðine iliíkin bulgu elde edilmesi’ 
halinde, hakim kararıyla gözaltına alınan kiíinin avukatla 
görüímesi bir görevli tarafından izlenebilecek, avukatın 
belgeleri izlenebilecek. Tutuklu ve hükümlüler, sorgulama için 
cezaevinden çıkarılabilecek.” 
TMY’nin 15. maddesinde2 yapılan deðiíiklikle de, “terörle 
mücadelede görev alanların suç iílemesi halinde 
avukatlarının ücretinin bütçeden karíılanması” öngörüldü. 

 
b- Tutuklu sanık veya hükümlü avukatı ile tutukevi veya cezaevi 
görevlilerinin nezaretinde görüítürülebilir. 
10. madde 1992 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. 
2 TMY’nin 15. maddesinin ilk hali íöyleydi: 
Madde 15) 
Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve zabıta amir ve 
memurları ile bu amaçla görevlendirilmií diðer personelin bu 
görevlerinin ifasından doðduðu iddia edilen suçlardan dolayı 
haklarında açılan kamu davası sonuçlanıncaya kadar tutuksuz 
yargılanırlar 
Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve zabıta amir ve 
memurları ile bu amaçla görevlendirilmií diðer personelin bu 
görevlerinin ifasından doðduðu iddia edilen suçlardan dolayı 
aleyhlerinde açılan davalarda en çok üç avukat bulundurulur ve 
bunlara avukatlık ücreti tarifesine baðlı olmaksızın yapılacak 
ödemeler, ilgili kuruluílar bütçelerine konulacak ödenekten 
karíılanır.  
Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve zabıta amir ve 
memurları ile bu amaçla görevlendirilmií diðer kamu görevlilerinin 
bu görevlerinin ifasından doðduðu iddia edilen suçlardan; adam 
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TñHV Baíkanı Yavuz Önen, TMY deðiíikliðini deðerlendirirken 
íu eleítirileri getirdi:  
“(…) Bu yasa sanık durumda olan yurttaíın avukat seçme 
haklarını kısıtlıyor. Daha önce üçe kadar avukatınız 
olabiliyorken yasayla bu bire indiriliyor. Yasa bir yandan bu 
hakkı kısıtlıyor ama öbür yandan güvenlik görevlisi suç 
iílediði ve o suçtan yargılandıðı takdirde, onun avukat 
seçme hakkını geniíletiyor, kamunun parasını ödediði 
avukattan istediðini seçme olanaðı getiriliyor.  
Sanıkla avukatı arasındaki görüímede bir güvenlik görevlisi 
her an hazır bulunabilecek. Çok tehlikeli, görüímenin gizliliði 
ihlal ediliyor. Güvenlik görevlisi orda olduðu için, sanık 
konumundaki yurttaí iíkenceyi ifade edemeyebilir. Adli tıp 
raporları da bu nedenle rahat hazırlanamıyor. Doktorun 
yanında mutlaka ya jandarma ya polis bulunuyor.  
Genel olarak yakındıðımız cezasızlık, son düzenleme ile 
adeta pekiítiriliyor. Eðer polis tarafından, örgütle iíbirliði 
yaptıðı tespiti yapılırsa sanık avukatı görevini yapmaktan 
alıkonulabilecek.  
Sanıðın avukatı, ailesi, hekimiyle doðrudan ve gözaltına 
alındıðı andan itibaren görüíme hakkı 24 saat için 
ertelenebiliyor. 24 saat bir sanık kimseyle görüítürülmeden 
gözaltında tutulabiliyor. En tehlikeli düzenleme bu. Zaten 
iíkence dediðimiz olgu bu bir iki günlük süre içinde 
uygulanıyor. “ñletiíimsiz gözaltı” dedikleri uygulama yeniden 
getiriliyor. “Gerekli görülen hallerde” 24 saat bu haklar 
ertelenebiliyor. Sanıða gözaltına alındıðı andan itibaren 
haklarının bildirilmesi, ertelenebiliyor, söylenmeyebiliyor. 
Böylece ailesine haber verme zorunluluðu da ortadan 
kalkmıí oluyor. 
ñíkence yapanları koruma mekanizması pekiíecek. Suç 
iíleyen güvenlik görevlisi hakkında savcılar tarafından resen 
soruíturma açma yetkisi 2005’de kısıtlandı. TMY ile kolluk 
güçlerinin amirleri ancak izne baðlı soruíturulabilecek. Emri 
yerine getiren güvenlik görevlisi ise yaptıðı iíten dolayı 
sorumlu tutulamayacak. Ne amir ne memur hakkında, 
iílediði suçtan dolayı soruíturma açılamayacak. Koruma 
mekanizması 1990’lı yıllara oranla daha fazla pekiítirilmií, 
daha ayrıntılı düíünülmüí. 22 Haziran 2006’da Meclis’te 
kabul edilen Sicil Affı ile emniyet görevlilerinin iíkence 
nedeniyle meslekten çıkarma hariç tüm cezaları af 
kapsamına alındı. Ceza alan az sayıda emniyet görevlisi de 
affedilecek. Bu düzenlemeler iíkence uygulamasını 
gerçekleítirenleri cesaretlendiriyor.” 

                                                                        
öldürmek, adam öldürmeye teíebbüs suçları hariç, taksirli suçlarla 
diðer suçlar hakkında Memurin Muhakematı Hakkında Kanun 
hükümleri uygulanır.  
15. maddenin 1. ve 3. fıkraları 1992 yılında Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edildi. 

Adli ve Önleme Arama Yönetmeliði 
Danıítay 10. Dairesi, ìubat ayında “Adli ve Önleme Arama 
Yönetmeliði”nin bazı maddeleri hakkında yürütmeyi 
durdurma kararı verdi.  
Daire, yönetmeliðin “Aíaðıdaki hallerde ayrıca bir arama emri 
ya da kararı aranmaz” baílıklı 8. maddesinin “Hakkında 
tutuklama kararı veya yakalama emri veya zorla getirme 
kararı bulunan kiíi ile hakkında gıyabî tutuklama kararı 
verilen kaçak yakalandıðında üstünde, yakalanması amacıyla 
konutunda, iíyerinde, yerleíim yerinde, bunların 
eklentilerinde ve aracında yapılacak aramada” biçimindeki 
(a) bendinde geçen “…yakalanması amacıyla konutunda, 
iíyerinde, yerleíim yerinde, bunların eklentilerinde ve 
aracında yapılacak aramada…”, (f) bendindeki “ilgilinin 
rızası” ve 30. maddenin 1. fıkrasının yürütmesini durdurdu.  
Maddenin (f) bendi íöyle:  
“5237 sayılı TCY’nin 24. maddesindeki kanunun hükmü ve 
âmirin emrini yerine getirme, 25. maddesindeki meíru 
savunma ve zorunluluk hâli ve 26. maddesindeki hakkın 
kullanılması ve ilgilinin rızası ile diðer kanunların öngördüðü 
hukuka uygunluk sebepleri ve suçüstü hâlinde yapılan 
aramalarda, toplum için veya kiíiler bakımından hayatî 
tehlikeyi ortadan kaldırmak amacıyla veya kapalı yerlerden 
gelen yardım çaðrıları üzerine, konut, iíyeri ve yerleíim yeri 
ile eklentilerine girmek için.”  
“Konut, iíyeri ve eklentilerinde aramanın yapılması” baílıklı 
30. maddenin 1. fıkrası da íöyle:  
“Haklarında gıyabî tutuklama veya tutuklama kararı ile 
yakalama emri veya zorla getirme kararı bulunan kiíilerin 
yakalanması için yapılacak aramalarda, ayrıca arama kararı 
verilmesi gerekli deðildir. Bu gibi hâllerde sadece 
yakalanacak kiíiyle iliíkili iílemler yapılabilir. O yerde 
bulunan diðer kiíiler hakkında, ayrıca karar verilmemiíse, 
arama yapılamaz.” 
ñçiíleri Bakanlıðı Genelgesi 
ñçiíleri Bakanlıðı, Aðustos ayında “haklarında herhangi bir 
yargı kararına dayanmaksızın arama kararı bulunan kiíilerin 
kayıtlarının silinmesi” için genelge yayınladı.  
Haklarında bir dönem arama kaydı bulunan kiíilerin kayıttan 
“düíürülmesine” karíın yeniden aynı gerekçeyle gözaltına 
alınması üzerine hazırlanan genelgede, Anayasanın “kiíi 
özgürlüðünü” düzenleyen 19. maddesi ile yeni Ceza 
Muhakemesi Yasası’na dikkat çekildi ve bir yargı kararına 
dayanarak hakkında yakalama kararı bulunan kiíileri ilk 
yakalayan emniyet müdürlüðünün, bu kiíilerin kayıttan 
düíürülmesini saðlaması istendi. 
Adalet Bakanlıðı Genelgeleri 
Adalet Bakanlıðı’nın, 31 Aralık 2005 tarihine kadar 
yayınlanan tüm genelgeleri güncelleítirilmesi amacıyla 
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yürürlükten kaldırıldı. Gözden geçirilerek güncellenen 
genelgelerin yayınlanmasına Ocak ayında baílandı. 
ñíkence ve kötü muamele iddialarına iliíkin soruíturmalarda 
uyulacak esaslara iliíkin genelgede, “Türkiye’de insan 
haklarının korunması ve geliítirilmesi bakımından önemli 
reformlar yapıldıðı, iç hukukun uluslararası normlara uygun 
hale getirilmesi yönünde önemli adımlar atıldıðı” iddia edildi. 
Genelgede, TCY’nin ve uluslararası sözleímelerin 
hükümlerine dikkat çekilerek, íöyle denildi: 
“Anayasa, ülkemizin taraf olduðu uluslararası sözleímeler, 
ilgili kanun hükümleri ve Avrupa ñnsan Hakları Mahkemesinin 
kararları da dikkate alınarak; iíkence ve kötü muamele 
iddialarına iliíkin olarak yapılan soruíturmaların, kolluk 
kuvvetlerine bırakılmayarak bizzat Cumhuriyet baísavcısı ya 
da görevlendireceði bir Cumhuriyet savcısı tarafından 
yürütülmesi, 
Suç failleri hakkında kanunî gereðinin takdir ve ifasıyla, 
adaletin bir an önce gerçekleítirilmesinin temin edilerek, 
insan haklarının korunmasının saðlanması yanında iíkence 
ve kötü muamele iddialarının etkili ve yeterli bir íekilde 
soruíturulması…” Adalet Bakanlıðı’nın yayınladıðı diðer 
genelgelere www.adalet.gov.tr adresinden ulaíılabilir. 
Seçmeli Protokol 
Birleímií Milletler “ñíkenceye ve Diðer Zalimane, ñnsanlık 
Dıíı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karíı Sözleímeye 
ñhtiyari Protokol”, Haziran ayında 20 ülkenin onaylaması ile 
uluslararası sistemde yürürlüðe girdi.  
Türkiye, Protokol’ü 2005 yılı Eylül ayında imzaladı ancak, 
onaylamadı. Protokol’ün TBMM’de onaylanarak yasa niteliði 
kazanması durumunda, Türkiye de diðer 20 ülke gibi 
“cezaevlerinde ve gözaltı merkezlerinde önceden haber 
verilmeden yapılan sivil denetimleri” kabul etmií olacak. 
Protokol’ü onaylayan ilk 20 ülke íunlar: Arjantin, Arnavutluk, 
Bolivya, Britanya, Danimarka, Gürcistan, Hırvatistan, 
Honduras, ñspanya, ñsveç, Kosta Rika, Liberya, Mali, 
Malidvler, Malta, Mauritius, Meksika, Paraguay, Polonya ve 
Uruguay. 
Türkiye, 1984 yılında imzaya açılan ñíkenceye ve Diðer 
Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya 
Karíı Birleímií Milletler Sözleímesi’ni 1988 yılında 
imzalamıítı.  
Protokol, baðımsız uluslararası uzmanların, taraf devletlerin 
gözaltı ya da tutukevi gibi alıkoyma yerlerini düzenli ziyaret 
etmelerine olanak tanıyor. , 
Baðımsız uluslararası uzmanlar, alıkoyma koíullarını ve 
buralardaki kiíilerin gördüðü muameleleri deðerlendirmenin 
yanı sıra, söz konusu ülkeye koíulların iyileítirilmesiyle ilgili 
tavsiyelerde de bulunabiliyor. Protokol, düzenli ziyaretlerin 
gerçekleítirilmesi ve uzmanlarla iíbirliði yapılması için ulusal 

bir mekanizma kurulması zorunluluðu da getiriyor. TñHV, 
Protokol’ün TBMM tarafından onaylanması, tanıtımı ve 
baðımsız ulusal önleme mekanizması kurulması amacıyla bir 
kampanya yürütüyor. (Bkz. www.tihv.org.tr) 
CHP Çanakkale Milletvekili ñsmail Özay, Baíbakan Recep 
Tayyip Erdoðan’ın yanıtlaması istemiyle 10 Kasım günü 
TBMM Baíkanlıðı’na verdiði yazılı soru önergesinde, Seçmeli 
Protokol’ün imzalanmasının olumlu bir geliíme olduðunu 
belirtti ve íu soruların yanıtlanmasını istedi: 
1- 8 Kasım 2006 tarihinde açıklanan AB ilerleme raporunda 
iíkence konusunda Türkiye’deki olumlu geliímelerin yanında, 
bazı yakınmalara da yer verilmií ve bu konudaki baðımsız 
denetim eksikliklerine vurgu yapılmaktadır. Bu protokolün 
TBMM’de kabul edilerek yasallaíması ve uygulamaya 
baílaması, bu tür eleítirilerin azalmasına ne ölçüde katkı 
saðlayabilir. 
2- Sözleímenin yasalaímasından sonra “Ulusal Önleyici 
Mekanizmalarda” sivil toplum kuruluíları da yer alacaktır. Bu 
mekanizmalarda yer alması söz konusu olan veya konu ile 
ilgili çeíitli STK’lar ile (TñHV, ñHD, Mazlumder vb.) bu 
sözleímeye yönelik hangi ön çalıímalar yapılmıítır?. 
3- Hükümetçe 14 Eylül 2005 tarihinde imzalanan bu 
sözleíme aradan 14 ay geçmesine raðmen kanun tasarısı 
olarak TBMM’ye gönderilmemiítir. Hükümetinizce bu 
konudaki kanun tasarısı ne zaman TBMM’ye sunulacaktır? 
Baíbakan Erdoðan adına Adalet Bakanı Cemil Çiçek 
tarafından 19 Ocak 2007 tarihinde verilen yanıtta ise 
hükümetin “demokratikleíme” konusundaki çalıímaları 
özetlendi, Seçmeli Protokol’ün önemine deðinildi ancak ne 
zaman yasalaíacaðı konusunda tarih verilmedi. 
ñstanbul Protokolü 
TñHV, TTB ve Adli Tıp Uzmanları Derneði (ATUD), TñHV’nin 
giriíimleriyle hazırlanan ñstanbul Protokolü’ne (ñíkence ve 
Diðer Zalimane, ñnsanlık Dıíı, Aíaðılayıcı Muamele veya 
Cezaların Soruíturulması ve Belgelendirilmesi ñçin El 
Kılavuzu) iílerlik kazandırılması için hazırlanan projeden Mart 
ayında çekildi.  
Bu konuda 21 Mart günü üç kuruluí tarafından yapılan ortak 
açıklama íöyle: 
ñíkencenin Önlenmesi ñçin Samimiyet Çaðrısı  
Dünyada iíkence ve íiddet yoluyla, insanlıðımızı ve 
zihinlerimizi teslim almaya yönelik giderek artan çabalar 
karíında insan olmanın onur ve deðerini korumak isteyen 
herkese son derece büyük sorumluluklar düímektedir. Bu 
sorumluluðun bilincindeki kurumlar; Türk Tabipler Birliði 
(TTB), Adli Tıp Uzmanları Derneði (ATUD), Türkiye ñnsan 
Hakları Vakfı (TñHV) olarak iíkencenin önlenmesi ve hatta 
zihinlerimizden tümden kazınabilmesi için mevcut bilgi 
birikimimizi yıllarca ñstanbul Protokolü hazırlanması ve 
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eðitimi çalıímalarına seferber ettik. Belgenin kısa ad olarak 
ñstanbul Protokolü olarak anılmasının bir nedeni de budur. 
ñíkencenin önlenmesinde en önemli araçlardan biri olan 
ñstanbul Protokolü, iíkencenin iddialarının etkin 
araítırılması ve dokümantasyonu için standartları içeren ilk 
uluslararası kılavuz belgedir. 2000’de Birleímií Milletler 
Genel Kurul’unda kabul görerek resmi belge niteliði 
kazanmıítır. Uluslararası hukuk, devletlere iíkencenin 
önlenmesi için iddiaların etkin biçimde araítırılması, 
belgelenmesi ve sorumluların cezalandırılması 
yükümlülüðünü getirmektedir. Bugün için artık bir devletin 
“biz iíkenceye karíıyız ve iíkenceyi etkin biçimde önlemeye 
çalıíıyoruz” diyebilmesi ve bu iddianın kabul görebilmesi 
için araítırma ve incelemelerin ñstanbul Protokolü’nde 
belirtilen standartlara uygun biçimde yapılmasını saðlaması 
gerekmektedir. 
Kurumlarımız bu kılavuzun daha yaygın kullanıma sokulması 
için ülkemizde pek çok eðitim çalıíması gerçekleítirmiítir. 
Dahası, yine kurumlarımız bugünlerde Dünya Tabipleri 
Birliði, ñíkence Görenler için Uluslararası Konsey (IRCT), 
ñnsan Hakları için Hekimler gibi uluslararası kurumlar ile 
birlikte 10 ayrı ülkede ñstanbul Protokolü’nün eðitimi 
gerçekleítirmektedir.  
Hal böyle iken, yaklaíık 18 aydır anlamakta çok 
zorlandıðımız bir süreç yaíamaktayız: 
Adli Tıp Kurumu, Adalet Bakanlıðı aracılıðı ile, 2004 yılı 
içinde Avrupa Birliði’ne (AB) savcı, hakim ve hekimlere 
yönelik ñstanbul Protokolü eðitimi yapılması için bir proje 
sunmuítur. Projenin uygulanmasına yardımcı olan Avrupa 
Birliði Teknik Yardım ve Bilgi Deðiíim birimi (TAIEX), 25-27 
Mayıs 2005 ve 30 Mayıs–1 Haziran 2005 tarihlerinde 
ñstanbul ve Ankara’da yapılması planlanan bu eðitim için 
eðitimcilerin saðlanması ve eðitim modüllerinin 
hazırlanması için ñngiltere’den Medical Foundation adlı 
organizasyon ile birlikte Türkiye’den kurumlarımıza iíbirliði 
önermiítir. Yoðun bir çalıíma sonrasında bu dört kurum 
tarafından gerekli tüm hazırlıklar yapılmıí olmasına karíın 
Adalet Bakanlıðı söz konusu eðitimi 24 Mayıs 2005 
tarihinde, yani baílamasından bir gün önce, hiçbir açıklama 
yapmadan iptal etmiítir.  
2005 Ekim’inde Baíbakanlık, AB ñliíkileri Genel Sekreterliði 
ve TAIEX arasında yeniden baílayan yazıímaların 
sonucunda TAIEX, yukarıda sözü edilen dört kurum ile 
yeniden iliíki kurarak eðitimin gerçekleítirilmesini istemiítir. 
Aynı zamanda TAIEX, Eðitim çalıímasının 
iptaline/ertelenmesine önceki süreçte ortaya çıkan kurumlar 
arası yanlıí anlaíılma ve iletiíim eksikliklerinin yol açtıðını, 
bu kez bunların yinelenmemesi için tüm önlemlerin 
alınacaðını ifade etmiítir. 

Buna karíın ikinci süreçte karíılaíılan yeni geliímeler, bu 
kez eðitimin bizler tarafından sürdürülebilmesinin koíullarını 
ortadan kaldırmıítır.  
Çünkü, doktor raporları sayesinde iíkencenin üstünün 
örtülmesi, iíkencecilerin cezasız kalması konusunda 
Türkiye’de sembol olmuí bir isim; Dr.Nur Birgen bu eðitimin 
koordinasyonunda yer almıítır. 
Bilindiði gibi, Dr. Nur Birgen’e, iíkenceye maruz kalanlara 
hatalı raporlar hazırladıðı için, Türk Tabipleri Birliði Yüksek 
Onur Kurulu’nca meslekten men cezası verilmiítir. Her ne 
kadar kendisinin TTB Yüksek Onur Kurulu’nun kararı 
aleyhine yargı sürecine baívurması sonucu, mahkemece, 
kendisinin kamu görevlisi olduðu gerekçesi ile TTB Yüksek 
Onur Kurulu kararı iptal edilmií olsa da, bu tür 
soruíturmaların önemi açıktır. Hatta Dr. Nur Birgen’nin adı 
Amnesty International (1999, 2005 raporları), Human Rights 
Watch (2000, 2003 raporları) ve Birleímií Milletler (Özel 
Raportörün 1995 Raporu) vb. uluslararası kuruluíların 
raporlarında iíkence karíısında kötü hekim tutumlarına 
örnek olarak anılmaktadır. 
Dünya Tabipler Birliði, IRCT, ve TIHV tarafından geliítirilmií 
kriterlere göre genel mesleki formasyonun yanı sıra 
eðitimcilerde aranan özellikler íunlardır;  
-ñnsan hakları alanına yüksek ilgilerinin olması  
-ñstanbul Protokolünü kullanma deneyimlerinin olması 
-ñíkencenin önlenmesi konusuna derin adanmıílıðının 
olması  
-ñíkencenin önlenmesi veya iíkence görenlerin tedavisi veya 
iíkencenin dokümantasyonu veya iíkence görenlere hukuk 
destek alanında çalıíıyor ve deneyimli olması, 
-ñnsan Hakları alanındaki çalıímaları ile güvenilir ve saygı 
duyulan bir kiíi olması, insan hakları ihlallerini 
desteklememií, ve/veya insan hakları konuları ile çeliíen bir 
suçlamaya uðramamıí veya hakkında kuíku duyulmamıí 
olması,  
Bu kriterler de gözönüne alındıðında, Nur Birgen niteliðinde 
bir kiíinin iíkencenin önlenmesi çalıímasında koordinasyon 
rolü üstlenmesi bizler açısından kabul edilemez bir 
durumdur. Bu, eðitimden beklenen sonuçlar ve “iíkenceye 
sıfır tolerans” yaklaíımının inandırıcılıðı açısından ciddi soru 
iíaretlerine neden olmaktadır.  
Yanı sıra bir yetiíkin eðitimi formatına uygun olarak 
interaktif bir eðitim planlanmıí ve onaylanmıí olmasına 
karíın, kurumlarımız dıíında eðitim grubunda yer alan diðer 
unsurlar ile iíbirliði ve iíbölümü içinde bir ekip çalıíması 
gerçekleítirilmemiítir. Eðitim metodolojisi ve uygulaması ile 
ilgili hiçbir iletiíim olmamıítır. Bu baðlamda eðitim 
çalıímasının yapılmasına kısa bir süre kala, tüm 
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önerilerimize karíın, hala hiçbir toplantının yapılamamıí 
olması ilginç bir geliímedir.  
ñstanbul Protokolü gibi çok önemli bir uluslararası belgenin 
oluíumunda çok etkin bir rol oynayan, dünyadaki en 
deneyimli ekip olarak çeíitli ülkelerden ñstanbul Protokolü 
eðitimlerinin organize edilmesi veya eðitimci katkısı 
sunulması için davetler alan bizler ile proje sahiplerinin 
iliíki kurmaktan kaçınması anlaíabilecek bir durum deðildir.  
TTB, ATUD ve TñHV hekim ve hukukçulara yönelik tüm 
ñstanbul Protokolü eðitimlerini sonuna dek desteklemekte ve 
çok önemli görmektedir. Bu eðitimin baíarısı ve iyi geçmesi 
adına, yaíanılan çeíitli sıkıntılara raðmen, çabalarımızı 
sürdürmeyi yeðledik. Ancak gelinen noktada bu projenin 
gerçekten ñstanbul Protokolü’nün yaíama geçirilmesi ve bu 

yolla iíkencenin önlenmesi doðrultusunda iílevsel bir 
amacının olduðunu artık tüm iyi niyetimize raðmen 
düíünemiyoruz. ñíkencenin önlenmesi amacında ortaklaían 
tüm projelerde çalıímaya, kurum ve kuruluílarla iíbirliði 
yapmaya sonuna kadar açıðız. Ancak, genelde insan hakları, 
özelde iíkencenin önlenmesine yönelik eðitimleri bireysel, 
kurumsal ve ülkesel bir vitrin düzenleme faaliyetinin parçası 
olarak ele alan yaklaíımlara da destek vermemiz mümkün 
deðildir.  

TTB, TñHV, ATUD olarak bu aíamada ve Adalet Bakanlıðı ve 
Adli Tıp Kurumu’nun sorumlu olduðu bu koíullarda bu 
projede çalıímayı sürdürmeyi kendi ilkelerimize uygun 
bulmadıðımız için bir süre önce çalıímadan çekildiðimizi 
kamuoyunun bilgisine sunarız. 

 

AB’ye güvenip de sakın… - Yıldırım Türker (Radikal/3 Nisan 2006) 

Geçtiðimiz ayın meyvesidir. Ama baíından anlatmalı. Adalet Bakanlıðımız, hâkim ve savcılara yönelik ñstanbul Protokolü eðitimi verilmesi 
için hazırlanan projeyi gerekçesiz olarak iptal etmiíti. Lakin, olmazsa olmaz, Avrupa Birliði dayattı, iptal geçersiz kılındı. ñstanbul Protokolü, 
iíkence ve kötü muamelenin soruíturması ve dokümantasyonu amacıyla oluíturulmuí ilk uluslararası tüzük veya kılavuzdur. Birleímií 
Milletler belgesi olarak kabul edilen ‘ñstanbul Protokolü’nün ilk baskısı 2001’in ocak ayında gerçekleítirildi. Adalet Bakanlıðı, hâkim ve 
savcılara iíkence konusunda eðitim verilmesini istemiyor. Neden, bilinmez. Ve bu noktada íanlı Türk direniíinin muhteíem örneklerinden 
birine tanık oluyoruz: Madem bu eðitim projesinden vazgeçilmeyecek, öyleyse koordinatör olarak uygun biri atanıyor. Nur Birgen. Hatırlayalım 
mı?  

1995 yılında ñDH ñstanbul ñl Binası’na polis baskını yapılır. Gözaltındaki sanıklar, mahkemeye çıkmadan önce 18 Temmuz günü adli raporları 
alınması için Beyoðlu Adli Tıp ìube Müdürlüðü’ne getirilir. Adli Tıp uzmanı Nur Birgen, yedi sanık hakkında düzenlediði kati raporda, 
‘vücutlarında halen darp cebir izi bulunmadıðını’ bildirir.  

Oysa sanıklar gözaltına alındıkları 13 Temmuz günü çeíitli uzmanlarca muayene edilip vücutlarında yaygın darp ve cebir izleri saptanmıí, 
rapor edilmiítir. 19 Temmuz’da da sanıklar bu kez ñstanbul DGM Adli Tıp ìube Müdürlüðü’nden bir baíka uzman tarafından muayene edilir. 
Sonuç, ilk aldıkları raporun aynıdır: Yaygın darp cebir izleri. Sanık avukatları Nur Birgen’i ñstanbul Tabip Odası’na íikâyet eder. ñddia, 
‘ñíkenceyi gizlemek amacıyla gerçeðe aykırı rapor düzenlemek’ tir. Tabip Odası Onur Kurulu, soruíturma sonucu Dr. Nur Bilgen’in “íahısların 
muayenesi ve rapor yazımında kusurlu olduðu ve travmatik lezyonlara sebebiyet verenleri koruduðu” sonucuna vararak altı ay meslekten 
men cezasına oybirliðiyle karar verir. Bilgen’in kurula ve çeíitli mahkemelere yaptıðı itirazlar reddedilir. Men kararı kesinleíir. Adalet 
Bakanlıðı kararın uygulanmasına direnir ve gerçeðe aykırı rapor hazırladıðı kanıtlanmıí olan Dr. Nur Bilgen, Adli Tıp Kurumu 3. ñhtisas Kurulu 
Baíkanlıðı’na terfi ettirilerek ödüllendirilir. Hükümetler deðiíse de iíkenceci sırtı sıvazlayan doktorun görevi bir türlü deðiítirilemez. 

ìimdi de iíkencecilerle iíbirliði sabit görüldüðü için meslekten men edilmií olan Dr. Nur Birgen, savcı ve hâkimlere verilecek olan iíkence 
konusundaki eðitimin baíına getiriliyor. Burada mizahi bir yaklaíım varsa, bu toplumun gülecek hali kalmamıítır. Birgen’in koordinatör 
olarak atanması üzerine Türk Tabipleri Birliði, Adli Tıp Uzmanları Derneði ve Türkiye ñnsan Hakları Vakfı, çalıímadan çekildi. Yaptıkları 
açıklamada Nur Birgen’in, Uluslararası Af Örgütü, Human Rights Watch ve Birleímií Milletler raporlarında iíkence karíısında kötü hekim 
tutumlarına örnek olarak gösterildiðini belirttiler. Dünyanın gözünde ibretlik olmuí bir hekim bir kez daha, burada, aramızdan birileri 
tarafından baítacı ediliyor.  

Nur Birgen ve Adalet Bakanlıðı, bu hikâyenin vatanseverleri.  

Türk Tabipleri Birliði, Adli Tıp Uzmanlar Derneði ve Türkiye ñnsan Hakları Vakfı ise, hainleri. (...) 

 
“Yeni Yasal Düzenlemeler Doðrultusunda Asayií 
Suçlarının ñstatistiksel Analizi” 
Emniyet Genel Müdürlüðü Asayií Daire Baíkan Yardımcısı 
Cengiz Zeybek’in hazırladıðı “Yeni Yasal Düzenlemeler 
Doðrultusunda Asayií Suçlarının ñstatistiksel Analizi” raporu 
ìubat ayında basına yansıdı. Raporda, “ceza yasalarında 
yapılan deðiíiklikler sonucunda, özgürlüklerle güvenlik 
arasındaki hassas dengenin güvenlik aleyhine bozulduðu” 

ileri sürüldü. Deðiíikliklerin, “polisin yetkilerini kötüye 
kullanacaðı önyargısıyla yapıldıðı” savunulan raporda, özetle 
íu íikayetler dile getirildi:  
“Arama hukukundaki deðiíiklikler, ceza adalet sistemini 
derinden etkiledi. Arama ve el koyma konusu, adli ve 
önleme aramaları ayrımı yapılmaksızın hakim kararına 
baðlandı. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde dahi, 
kanunla yetkili kılınan merciin yazılı emri olmadan arama ve 
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el koyma iílemi yapılmaması gibi bir düzenleme, hiçbir 
ülkenin yasa ve anayasasında yok.  
AB’nin talepleri doðrultusunda getirilen bu düzenlemelerin, 
aslında tersine iíleyerek insan haklarını tehlikeye 
sokabileceði ve insanlarımızı maðdur edebileceði 
deðerlendirilmekte.  
Son düzenlemeler, polisi, gözaltına alma, ifade alma, 
yakalama, el koyma, delil toplama ve arama konuları baíta 
olmak üzere, sadece savcının emirlerini uygulayan, suçüstü 
halinde olaya el koyup bunun dıíında emir almadan hiçbir 
iílem yapamayan pasif bir süje haline getirdi.  
Çocuklara zincir ve kelepçe takılması yasaklandı. Kelepçe 
kullanımı, önleyici bir tedbir. Birçok ülkede íüphelilere 
kelepçe takmak, polis ve sevk edilen kiíinin güvenliði için 
vazgeçilmez.  
Adalet Bakanlıðı önünde vurulan canlı bomba (Eyüp Beyaz) 
18 yaíından küçük olsaydı ve sað yakalansaydı, íahsa 
kelepçe takılmaksızın doðrudan çocuk íubesine, buradan da 
savcıya götürülecekti.  
1 Haziran-31 Aralık arasındaki yedi aylık dönemde meydana 
gelen asayií suçlarında, 2004’ün aynı dönemine göre artıí 
var. Özgürlüklerle güvenlik arasında bozulan dengenin, 
insan hakları alanındaki kazanımların özüne 
dokunulmaksızın giderilmesi gerektiði fikrindeyiz.” 
ñstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah da, Genelkurmay 
Baíkanlıðı “Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi” 
tarafından Mart ayında Ankara’da düzenlenen “Küresel 
Terörizm ve Uluslararası ñíbirliði” konulu sempozyumda 
yaptıðı konuímada, benzer bir biçimde “yetkisizilik”ten 
yakındı. Cerrah konuímasında, gözaltı süresinin uzatılması, 
gözaltına alınanların avukatla görüímesinin ertelenebilmesi 
gibi istekler dile getirdi. 
TñHV Baíkanı Yavuz Önen, TCY ve CMY’deki deðiíikliklerin 
“terörle mücadele” gerekçesiyle kolluk güçlerinin talepleri 
doðrultusunda yapıldıðını hatırlatarak, polis müdürlerinin son 
taleplerinin de bunun parçası olduðunu söyledi. 
Gözaltındakilerin susma hakkı, yakınlarıyla, avukatlarıyla ve 
hekimle görüíme ve tazminat talep haklarının kısıtlandıðını 
ifade eden Önen, “Savcılık yetkileri kolluk kuvvetlerine 
devredildi. Olumsuz deðiíiklerden sonra gözaltı süresinin 
artırılması talep ediliyor. Bu geçmiíteki OHAL rejimine geri 
dönüí demektir” dedi. 
ñíkencenin gözaltının ilk günlerinde uygulanan bir yöntem 
olduðuna dikkat çeken Yavuz Önen, gözaltı sürecinin 
íeffaflaítırılması gerektiðini vurguladı. Önen, “Cezaevlerine 
ve gözaltı mekanlarına girecek gözetleme kurulları 
kurulmalıdır. Kurulların kurulması hükmü BM 
sözleímelerinde var. Türkiye imza attıðı hükmü yerine 
getirmelidir” dedi. 

Polisin isteklerini “vahim” olarak deðerlendiren ñHD Genel 
Baíkan Yardımcısı Avukat Reyhan Yalçındað da, “Gözaltı 
süresini uzatmak iíkence görme riskini arttırmaktır. Gözaltı 
sürecinin kendisi hak ihlalidir. Gözaltı merkezlerinde ifade 
alınması doðru deðildir. Gözaltına alınan kiíi hiç 
bekletilmeden adli mercilere sevk edilmelidir” dedi. 
Mazlumder Genel Baíkan Yardımcısı Ayhan Bilgen de, ifade 
alma tekniklerinin iyileítirmesine iliíkin projelerin 
sürdürüldüðü bir ortamda, polis müdürlerinin gözaltı 
süresinin uzatılmasını istemesini “geriye dönüí çabası” 
olarak deðerlendirdi. Bilgen, “Gözaltı sürenin kısalması 
gözaltında iíkence vakalarında sayısal bir düíüíü 
yaratmıítır. Yeniden bu sürenin uzatılması, kaçınılmaz olarak 
sorgulama yöntemlerinden kabul edilemeyecek bazı 
uygulama ve davranıíları da beraberinde getirecektir” dedi.  
CIA’nın ñíkence Uygulamaları 
Dünyanın çeíitli ülkelerinde gizli gözaltı ve sorgulama 
merkezleri kuran Amerika Birleíik Devletleri Merkezi 
Haberalma Örgütü’nün (CIA) iíkence amacıyla kullandıðı 
uçakların Türkiye’ye de indiði ortaya çıktı. 
Uluslararası Af Örgütü’nün (UAÖ), Nisan ayında açıkladıðı 
“Radar’ın Altında: ñíkence ve ‘Kaybolmaya’ Doðru Gizli 
Uçuílar” raporunda “terörle mücadele” kapsamında CIA’nın 
kullandıðı ve uçak indirdiði havaalanları arasında Diyarbakır 
da sayıldı.  
CIA’nın yaptıðı “gizli” uçuílar ve “terörle baðlantıları olduðu” 
öne sürülen kiíilerin gizlice içinde tutulduðu ve sorgulandıðı 
çeíitli ülkelerdeki merkezlere iliíkin bilgi verilen raporda, CIA 
uçaklarının Diyarbakır’a iki kez indiði iddia edildi. 
Muhammad El Assad, Muhammad Bashmilah ve Sala Karu 
adlı Yemenlilerin bir yılı aíkın bir süre tutuldukları “gizli” 
merkezin olabileceði ülkeler arasında Türkiye’nin de isminin 
geçtiði raporda, bu kiíilerin tutuldukları merkezde tüm 
muhafız ve yetkililerin Amerikalı, tercümanların ise ya Arap 
kökenli ya da Arapçayı Amerikan aksanıyla konuían kiíiler 
olduklarını söyledikleri kaydedildi. Raporda, Yemenlilerin 
namaz saatleri ve güneíin pozisyonu konusunda verdikleri 
bilgiler dikkate alındıðında söz konusu merkezin Türkiye, 
Azerbaycan, Gürcistan, Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk 
veya Makedonya gibi bir ülke de olabileceði kanısına varıldıðı 
ifade edildi. 
Dıíiíleri Bakanlıðı ise bu iddiayı yalanladı. Bu konuda CHP 
Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateí’in Baíbakan Recep 
Tayyip Erdoðan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Baíkanlıðı’na 
verdiði yazılı soru önergesi de yanıtlanmadı. 
ñíkenceyi Önleme Grubu 
ñzmir Barosu’nun “ñíkencenin Önlenmesinde Hukukçuların 
Rolü Projesini” durdurma ve “ñíkenceyi Önleme Grubu”nun 
(ñÖG) faaliyetlerine son verme kararının (Aralık 2004) iptali 

 138



Türkiye ñnsan Hakları Raporu 2006 Kiíi Güvenliði 

 

konusunun görüíüleceði olaðanüstü genel kurul, 28 Ocak 
günü toplandı. 

Zorunlu Avukat Yardımı 
Türkiye Barolar Birliði (TBB) Baíkanı Avukat Özdemir Özok, 5 
Nisan Avukatlar Günü nedeniyle düzenlediði basın 
toplantısında, 1 Nisan günü toplanan baro baíkanları 
tarafından hazırlanan bildiriyi okudu. Bildiride, 1 Haziran 
2005 tarihinde yürürlüðe giren CMK ile getirilen “isteðe baðlı 
müdafilik” ve “zorunlu müdafilik” sistemlerinin aksaklıklarına 
dikkat çekildi. 

Toplantıda, oylamanın adların teker teker okunarak açık 
oylama usulüne göre yapılmamasını, önergelerinin 
okunmamasını, oylamada havaya kaldırılan ellerin sayımında 
usulsüzlük yapılmasını protesto eden çok sayıda avukat 
toplantıyı terk etti. Olaðanüstü genel kurulda, ñzmir Barosu 
yönetiminin ilk kararı kabul edildi. ñÖG bünyesinde çalıían 
avukatlar, toplantıda kalan ve yönetimin kararını onaylayan 
avukatların sayısının yasanın gerektirdiði “en az yüzde 10” 
barajının altında kaldıðı bildirildi. 

CMK ile görevlendirilen avukat sayısının dört kat arttıðı, 
ancak buna ayrılan kaynaðın yetersiz kaldıðı vurgulanan 
bildiride, avukatların 2005 yılı görevleriyle ilgili ücretlerinin, 
bu yılın ödeneði tüketilerek ödenebildiði belirtildi ve 17 bin 
avukatın üç aydır ücretlerini alamadıkları kaydedildi. 

Baronun ñÖG’nin faaliyetlerine son verme kararı üzerine 2005 
yılında bin 146 avukat tarafından imzalanan seçimsiz 
olaðanüstü genel kurul talebi, ñzmir Barosu yönetimi 
tarafından reddedilmií, bu karara karíı açılan davada, ñzmir 
4. ñdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiíti. 

2006 görevlendirmeleri için 150 milyon YTL’ye ihtiyaç 
duyulduðu ifade edilen bildiride, “Meslektaílarımızın 
özveriyle yürüttüðü ve angaryaya dönüíen hizmetin devam 
edebilmesi için gerekli yasal ve parasal düzenlemelerin 9 
Mayıs’a kadar gerçekleímemesi halinde, CMK kapsamındaki 
tüm müdafi/vekil görevlendirmelerimizi çözüm saðlanana 
kadar durduracaðımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız” 
denildi. 

Bu arada ñzmir Barosu avukatlarından Nalan Erkem 
hakkında, “Buca Cezaevi çocuk koðuíunda yaíanan iíkence 
olaylarına iliíkin bilgileri açıkladıðı” gerekçesiyle soruíturma 
açıldı. Buca Cezaevi çocuk koðuíundaki iíkence iddialarını 
2003 yılında gündeme getirdiðini hatırlatan Nalan Erkem, 
“Savcılıktan gelen yazıda suç isnadı yasaya raðmen açıkça 
belirtilmiyor. ‘Buca’daki olaylarla ilgili’ deniliyor. Niçin 
suçlandıðımı anlamak için dosyayı görmem lazım, ama dosya 
verilmiyor. Oysa yasal olarak dosyanın bir suretini alma 
hakkımız var” dedi.  

Adalet Bakanı Cemil Çiçek, avukatların ücretlerini 
alamamalarının, kaynak yetersizliðinden deðil, ödeme 
prosedüründen kaynaklandıðını söyledi. Çiçek, Maliye 
Bakanlıðı’nın “Ödemeyi yaparız. Ancak bunun bir belgeye 
dayalı olması lazım” gerekçesini ileri sürdüðünü belirterek, 
TBB ve Maliye Bakanlıðı yetkililerinin konuyu çözeceklerini 
söyledi. 

Söz konusu dönemde ñzmir Barosu’nun ñÖG’den Sorumlu 
Yönetim Kurulu üyesi olan Erkem, “Bu iddiaları ve bilgileri 
basına duyurmamızın ardından, Adalet Bakanlıðı’na baðlı 
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüðü temsilcileriyle, 
yargıçlarla ñzmir Barosu Çocuk Hakları Komisyonu’nun da 
katıldıðı görüímeler yapıldı. Sonunda da Bergama Çocuk 
Cezaevi kuruldu. Çocuk hükümlüler íimdi çok daha iyi 
koíullarda. Bu da iíkence iddialarını bilinir kılmamızla 
gerçekleíti. Ama bedeli benim yargılanmam oldu” dedi. 

Daha sonra Maliye Bakanlıðı tarafından avukatlar için 20 
milyon YTL ödenek ayrıldı ve zorunlu avukatlık uygulaması 
sürdü. Ancak, bu paranın yeterli olmaması üzerine 22 
Temmuz günü yeniden toplanan TBB yönetimi ve baro 
baíkanları, 70 milyon YTL’yi bulan borcun ödenmemesi 
durumunda 1 Aðustos gününden itibaren zorunlu avukatlık 
hizmetinin durdurulacaðını açıkladılar. 

 

Zorunlu Müdafi Yardımı  

Adalet Bakanlıðı’nın gerekli ödeneði aktarmaması üzerine yaklaíık 17.000 avukatın sundukları hizmet karíılıðı ücretlerini alamamaları 
nedeniyle TBB’nin aldıðı kararla “zorunlu müdafi yardımı”nın 1 Aðustos gününden itibaren durdurulması gündeme gelmiítir. Uzun zamandır 
devam eden sorunlar, sistemi tıkanma noktasına getirmiítir. Söz konusu tıkanmayı hizmet sunan avukatların çabaları ve özverileri de 
engelleyememiítir.  

1992 yılında baílatılan ve 1 Haziran 2005 tarihli Ceza Muhakemesi Kanunu ile kapsamı geniíletilen “zorunlu müdafi yardımı”, hakkında 
yakalama iílemi yapılan kiíilerin (sanık ya da íüphelilerin) avukata eriíim hakkı kapsamında tanınmıí ve özgürlüðünden yoksun bırakılan 
kiíilerin iíkenceye karíı korunmalarını saðlamak amacıyla öngörülmüí bir koruma tedbiridir.  

Avukata eriíim hakkı, iíkenceye karíı temel bir yöntemdir. Böyle bir olanaðın varlıðı, alıkonulan kiíileri iíkence tehdidine, riskine karíı 
korumaktadır. Zira hakkın kullanımı, iíkenceye baívuran görevliler üzerinde caydırıcı etki yaratmaktadır. Avukata eriíim hakkı, adil 
yargılanma ve savunma hakkının da ayrılmaz bir parçasıdır.  

Hükümet, temel haklardan olan savunma hakkının ve iíkence yasaðının vazgeçilmez unsurlarından birini oluíturan “avukata eriíim hakkı” 
kapsamında yasada öngörülen “zorunlu müdafi yardımı”nı etkili ve amacına uygun biçimde uygulamak ve bu konuda yasal, idari, adli, pratik 
her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.  
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Türkiye’nin taraf olduðu uluslararası sözleíme hükümleri ve denetim organlarının kararları da, iíkence yasaðının ve adil yargılanma hakkının 
güvence altına alınması bakımından bu yükümlülüðe iíaret etmektedir. BM ñíkencenin Önlenmesi Sözleímesi’nin 2. maddesi, “Taraf 
devletler, iíkence suçunu önlemek üzere etkin yasal, idari, yargısal veya her tür tedbiri alır.” demektedir. Özgürlüðünden alıkonulan kiíilerin 
“avukata eriíim hakkı”da bu tedbirlerden birisidir.  

Avukat yardımının durdurulması, baíta çocuklar ve kadınlar olmak üzere özgürlüðünden yoksun bırakılan herkesi iíkenceye karíı korumasız 
bırakacaktır. “ñíkenceye sıfır tolerans” diyen iktidardan beklenen, insan eliyle üretilen travmanın yanında anlamsız kalan ekonomik 
nedenlerle sistemi tıkamak deðil, aksine sistemi güçlendirmek ve gerekli her türlü önlemi almaktır.  

Bu nedenle, Adalet Bakanlıðı’nı, baroları “zorunlu müdafi yardımı”nı durdurma noktasına getiren koíulları bir an önce düzeltmeye, bunun için 
gerekli kaynaðı saðlamaya, hizmetin kalitesini arttırıcı, hizmet sunan avukatları ve baroları teívik edici yeni önlemler almaya davet ediyoruz.  

ñdarenin görevi, sistemi tıkamak deðil, sistemin etkili ve kaliteli bir biçimde uygulanmasını saðlamaktır.  

ñíkence yasaðının mutlaklıðı, ancak bu anlayıíla güvence altına alınabilir.  

Türkiye ñnsan Hakları Vakfı 

 
Ankara Barosu CMK Merkezi Baíkanı Sami Kahraman, 
yasanın zorunlu kıldıðı durumlarda, sanıðın yanında avukat 
bulunmaması halinde sorgu ve ifadenin yargılama 
aíamasında dikkate alınamadıðını hatırlattı. Bu durumda 
olanlara baro tarafından avukat görevlendirilmediði takdirde 
ceza yargılamasının büyük ölçüde duracaðını, çocuk 
mahkemelerinin tümüyle, aðır ceza mahkemelerinin de büyük 
ölçüde iílemez hale geleceðini belirten Kahraman, bu sorunu 
barolar ve avukatların yaratmadıðını söyledi. Kahraman, “Bu 
konuda hükümetin, Adalet Bakanlıðı’nın hiçbir duyarlılıðı yok. 
Bütün ikazlara raðmen sorunu görmezlikten geliyorlar. Zaman 
zaman bu tip tehditler olunca 20 milyon YTL ek ödenek 
saðlanıyor ama bununla çözümlenecek konu deðil. Yasal 
düzenleme lazım” dedi. 
Türkiye CMK Avukatları Platformu Sözcüsü Mehmet Horuí ise 
iki yıl öncesinden sorunun bu aíamaya geleceðinin 
öngörüldüðünü, buna raðmen hükümetin önlem almayarak 
CMK hizmetinin angaryaya dönüímesine yol açtıðını bildirdi.  
Avukat Meryem Erdal da, müdafi yardımının emniyet 
güçlerinin yürüttüðü karíı propaganda çabalarıyla sürekli 
tırpanlandıðını belirterek, son yıllarda dile getirilen iíkence 
iddialarında avukata eriíim hakkının ya hiç 
kullandırılmadıðına, engellendiðine ya da geç kullandırılarak 
iíkence için zaman kazanıldıðına dikkat çekti. Avukat 
yardımının daraltılması durumunda iíkence için daha uygun 

bir ortam oluíacaðını ifade eden Erdal, gözaltı koíullarının 
denetimsiz, gözaltına alınanların da iíkenceye karíı 
korunaksız kalacaðına, iíkencenin açıða çıkması, 
belgelenmesi fırsatının ortadan kalkacaðına ve güvenlik 
güçlerinin cesaretleneceðine iíaret etti. Erdal, “Soruna 
duyarsız ve kayıtsız kalan, sorunun asıl muhatabı olduðu 
halde geliímeleri seyreden hükümet ise ‘iíkenceye sıfır 
tolerans’ söyleminde samimi olmadıðını bir kez daha 
gösterecek” dedi. 
1 Aðustos gününden itibaren CMK kapsamında avukatlık 
hizmetinin durması üzerine Baíbakan Recep Tayyip Erdoðan, 
10 Aðustos günü TBB yöneticileri ve baro baíkanları ile 
görüítü. Görüímeden sonra bir açıklama yapan Özdemir 
Özok, ücretsiz avukat görevlendirmeme kararını 
durdurduklarını söyledi. Özok, Erdoðan’ın Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek’e, TBB 
temsilcileriyle bir toplantı yapılması, Meclis açıldıðında 
gündeme getirilmek üzere bir yasa tasarısı çalıíması 
yapılması, ayrıca avukatlara avans ödenmesi için de bir 
ödeme planı çıkarılması yönünde talimat verdiðini bildirdi. 
14 Aðustos günü, TBB, Maliye Bakanlıðı ve Adalet Bakanlıðı 
yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantıda, barolara biriken 
borçları için 35 milyon YTL gönderilmesine ve Maliye 
Bakanlıðı’nın mahkeme harçlarından elde ettiði gelirden 
TBB’ye ayrılan payın artırılmasına karar verildi. 

1 - KAYIPLAR 
Kayıplara Karíı Uluslararası Komite (ICAD) ve Yakınlarını 
Kaybeden Ailelerle Yardımlaíma ve Dayanıíma Derneði 
(Yakay-Der) tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gözaltında 
Kayıplar Kurultayı, 16-20 Mayıs günlerinde Diyarbakır’da 
toplandı.  
22 ülkeden temsilcinin katılımıyla gerçekleítirilen kurultayın 
açılıíında konuían ICAD Türkiye Temsilcisi Özlem Gümüítaí, 
kayıplar haftası etkinlikleri hakkında bilgi verdi. YAKAY-DER 

Baíkanı Pervin Buldan ise kurultayın beíincisinin 
Diyarbakır’da yapılmasının önemine dikkat çekerek, “Çünkü 
Diyarbakır gözaltında kayıpların, siyasi faili meçhul 
cinayetlerin, yargısız infazların en çok yaíandıðı íehir. Vedat 
Aydın, Musa Anter, Mehmet Sincar gibi siyasi cinayetlerin 
merkezi” dedi. 
Kurultayın kapanıíı nedeniyle 20 Mayıs gecesi Daðkapı ya da 
ñstasyon meydanında düzenlenmesi planlanan etkinlik, 
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Diyarbakır Valiliði tarafından “provokasyon olabileceði” 
gerekçesiyle yasaklandı. 
Kurultayın sonuç bildirgesi 12 Haziran günü açıklandı. Sonuç 
bildirgesine íu adresten ulaíılabilir: http://www.icad-
committee.com/html/turkce/02/tr_konferenz05/tr_kurultayla
r_06_sonuclar.htm 
Serdar Tanıí, Ebubekir Deniz: ìırnak’ın Silopi ilçesinde 
kaybolan (25 Ocak 2001) HADEP ñlçe Baíkanı Serdar Tanıí 
ve ñlçe Sekreteri Ebubekir Deniz’in yakınları, AñHM’in “yaíam 
hakkının ihlal edildiði” yönündeki kararına karíın, iílem 
yapmayan Silopi Cumhuriyet Savcısı’nı Haziran ayında Adalet 
Bakanlıðı ve TBMM’ye íikayet ettiler. 
Tanıí ve Deniz ailelerinin avukatları tarafından Adalet 
Bakanlıðı’na verilen dilekçede, “AñHM tarafından verilen 
kararların iç hukukta baðlayıcı olduðu Anayasa’da kabul 
edilmiítir. Olaya iliíkin dosya, Silopi Cumhuriyet 
Baísavcılıðı’nın 2004/2416 soruíturma no’lu sırası ile 
kayıtlıdır. Ancak Silopi Cumhuriyet Baísavcılıðı uzun bir 
süreden beri dava açma yerine dosyayı sürüncemede 
bırakarak íüphelileri kollamak suretiyle görevlerini ihmal 
etmekte ve kötüye kullanmaktadır” denildi. 
Tanıí ve Deniz’in olay günü Astsubay Taíkın Akgün 
tarafından telefonla arandıðını ve bunun Cumhuriyet Savcılıðı 
tarafından saptandıðı belirtilen dilekçede, “Olaydan Levent 
Ersöz, Süleyman Can, Taíkın Akgün, Selim Gül ve Veysel Ateí 
doðrudan sorumludur” denildi. Dilekçede, kanıtların adı 
geçen kiíiler hakkında dava açılması için yeterli olduðu ileri 
sürüldü. 
Adalet Bakanlıðı’na yapılan baívuru, Kasım ayında 
reddedildi. Adalet Bakanlıðı’ndan Yakup Tanıí’a gönderilen 
yazıda, “soruíturmanın sürüncemede bırakıldıðı” iddiasının 
gerçekleri yansıtmadıðı öne sürüldü ve olayın aydınlatılması 
için soruíturmanın sürdüðü belirtildi. Yazıda, Cumhuriyet 
Savcısı hakkında her hangi bir iílem yapılmasına gerek 
duyulmadıðı bildirildi. 
Tarık Ümit 3: “Yüksekova Çetesi”ni soruíturan Astsubay 
Hüseyin Oðuz, 1995 yılında kaybolan MñT görevlisi Tarık 
Ümit’in cesedinin Marmaris yakınlarında bulunduðunu, 
kimliðinin saptandıðını ancak dosyada deðiíiklik yapıldıðını 
iddia etti. 

                                                 
3 2 Mart 1995 tarihinde ñstanbul Kadıköy Baðdat caddesi üzerinde 
bulunan bir lokantada yemek yerken yanına gelen iki kiíi tarafından 
götürülen Tarık Ümit’ten bir daha haber alınamadı. Tarık Ümit’in 
MñT içinde önemli görevler üstlendiði 1996 yılında Susurluk 
skandalından sonra ortaya meydana çıktı. Tarık Ümit’in “kontr-
gerilla içinde yaíanan bir anlaímazlık” nedeniyle özel tim görevlileri 
tarafından kaçırıldıðı ve MñT’in üst düzey yetkililerinin tüm 
giriíimlerine karíın öldürüldüðü açıklandı. 

Hüseyin Oðuz, Yeni Aktüel dergisinde yayınlanan röportajında 
Tarık Ümit’in öldürülmesi konusunda íu bilgileri verdi: 
* Yeíil eylemlerine devam ediyor mu? 
- Çok büyük íeyler yapamaz artık. Para karíılıðı adam 
öldürdüðünü biliyorum. Öldürme olaylarında Yeíil’in bir iíareti 
var: Sırttan tek kuríun. Daha önce iki kiíiyi Diyarbakır’da 
öldürüp benim görev yaptıðım Malatya sınırlarına atmıítı. 
Bunları da aynı íekilde öldürmüítü. Arkadan tek kuríunla 
iílenmií profesyonelce cinayetler incelenmeli, o zaman belki 
Yeíil için ipucu olur. Tarık Ümit’in öldürülmesinde de Yeíil 
vardı. 
* Tarık Ümit kayboldu birden. Onu Abdullah Çatlı ve ekibinin 
sorguladıðı bilgisi yansıdı basına. Yeíil mi öldürdü Tarık 
Ümit’i? 
- Astsubay arkadaíım E.T. o dönemde Marmaris’te görev 
yapıyordu. Burada bir köy hududunda ormanın içinde bir 
ceset bulunuyor. Cesedi bulan muhtar hemen jandarmaya 
haber veriyor. Jandarma Sorgu Kısım Amiri olan arkadaíım 
hemen olay yerine gidiyor. Cesedin fotoðraflarını çekiyor. 
Araítırma sonunda Tarık Ümit olduðu belirleniyor. Zaten 
cesette de Tarık Ümit kaçırıldıðında üzerindeki kot takımı 
varmıí. Astsubay arkadaí soruíturma dosyasını Tarık Ümit 
adına hazırlıyor. Ama sonra dosya üzerinden deðiíiklik 
yapılıyor: “Tarık Ümit deðildir” diye. 
Bu olay çobanın cesedi olarak kayıtlara geçiyor. Bunun 
üzerine hazırladıðı dosyayı savcılıðına göndermesini 
söyledim. Ama korktu yapmadı. Beni arayıp “Ben çok zor 
durumdayım, kendimi koruyamam. Senin koruman var. 
Nasılsa deíifre de oldun” diyerek açıklamam için dosyayı 
bana verdi… 
* Siz dosyayı ne yaptınız?  
Bir süre íimdi yaíadıðım bu yerin çatısında sakladım. Sonra 
da haber yapılması için dosyayı bir gazeteciye verdim. Ondan 
sonra ne olduðunu bilmiyorum. Çünkü o dosya orijinaldi, 
tehlikeli olur diye fotokopisini bile alamamıítık.  
* Astsubay E.T. hala görevde mi?  
Hayır. ìimdi seyyar satıcılık yapıyor, gömlek satıyor.  
* Tarık Ümit cinayetinde Yeíil tek baíına mıydı? 
Ekiple hareket ediyordu.  
* Ekipte kimler vardı? 
Yeíil’in tanımadıðı insan biraz zor olur. Çünkü istihbarat 
birimleriyle iliíkide olan biri. Ekibi olmasa yaíama íansı 
olmazdı zaten. 
Emekli Astsubay Hüseyin Oðuz, Mahmut Yıldırım’ın yaíayıp 
yaíamadıðı konusundaki soruyu yanıtlarken “Yaíıyor. Bunu 
kesin olarak söylüyorum, çünkü ölmediðini biliyorum. En son 
Mardin’deydi. Bu da bir yıl önceydi. Yakın sürede Yeíil’le 
görüíen isimleri biliyorum. ñstihbaratta çalıítıysanız görevden 
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ayrıldıktan sonra bile bazı íeylerden kopamıyorsunuz. Her ne 
kadar korksalar da yanıma gelen arkadaílar var, benimle 
baðını koparmayanlar var. Hatta yurtdıíından arayanlar var. 
Bunların sonucunda da Yeíil yaíıyor, diyorsam önemlidir” 
dedi. Mahmut Yıldırım’ın Türkiye’ye gelip gittiðini de belirten 
Hüseyin Oðuz, “Yeíil’de taramalı (izlenmeyi engelleyen) 
telefon var. Kendini bununla koruyor. Bakın Meclis’te bir 
milletvekili var adını burada açıklamak istemiyorum ama 
Yeíil’in doðduðu kentten gelme. Nerede olduðunu en iyi o 

milletvekili biliyor. Yeíil íu anda Türkmenistan’da yaíıyor. 
Yeíil’in yaptıklarını, bildiklerini kendi sesinden bir kasete 
aldıðını biliyorum. Ancak bu kaset ne zaman ortaya çıkar 
bilmiyorum. Yeíil, çok deíifre oldu. Antalya’daki mal varlıðı, 
Elazıð’daki evi, yakınları, iliíkileri, kiíiliði tamamen ortaya 
çıktı. Yeíil’in kullanacaðı, irtibatta olacaðı önemli kiíi de yok 
artık. Yeíil ile irtibatta olan insanlardan bir tanesini 
söyleyeyim: Mehmet Eymür. Nerede olduðu, ne yaptıðı belli 
deðil. Ben ise vatanımı seviyor ve burada yaíıyorum” dedi. 

2 - GÖZALTINDA ÖLÜM OLAYLARI 
01) Ali Karataí 
Muðla’nın Marmaris ilçesinde “bir oteli yakmaya çalıítıðı” 
iddiasıyla gözaltına alınan Ali Karataí (50), 10 Eylül günü 
gözaltında öldü. Resmi açıklamada, “Karataí’ın 
nezarethanede bulunan battaniyenin kenarlarında bulunan 
fitilleri söktüðü ve kendisini pencerenin demirlerine astıðı” 
iddia edildi. 
02) ìemsettin Yavuzkaplan (16) 
ìemsettin Yavuzkaplan (16) adlı çocuk, 17 Aralık günü 
Diyarbakır’ın Pirinçlik köyü Jandarma Karakolu’nda öldü. 
Edinilen bilgiye göre, Jandarma Karakolu’nun telefon 
kablolarının çalındıðı iddiasıyla, köy meydanında top oynayan 
çocukları gözaltına almak isteyen askerler, çocukların 
kaçmaya baílaması üzerine çevreye rasgele ateí açtı. Bu 
sırada bir asker yakaladıðı ìemsettin Yavuzkaplan’ı yere 
yatırarak baíına ayaðıyla bastı ve baíının çevresine ateí etti. 
Bu arada Gönül ìeplek, Ümit ìeplek, Ünal ìeplek, Ata 
ìeplek, Fedai Gezer, Ramazan Gezici ve Nurettin 
Yavuzkaplan da gözaltına alındı.  
Çocukların gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra 
karakol yetkilileri “Yavuzkaplan’ın kalp krizi sonucunda 
öldüðünü” açıkladılar.  
Nurettin Yavuzkaplan, “Biz top oynuyorduk. Askerler geldi 
havaya ateí açtı. Çok korktuk. Sonra bizi tekme tokat 
arabaya bindirdiler. Aðabeyim karakola geldiðimizde 
arabadan aíaðı inmedi. Onu arabadan jandarmalar çıkardı, 
ölmüítü” dedi.  
Karakol önünde toplanan köylüler, Yavuzkaplan’ın dövülerek 
öldürüldüðünü ileri sürdüler ve cesedin kendilerine 
verilmeden cenaze arabasına bindirilmesi üzerine karakolu 
taíladılar. Köylüler daha sonra da ìanlıurfa-Diyarbakır 
yolunu trafiðe kapattılar. Gerginlik akíam saatlerinde sona 
erdi.  
Diyarbakır Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucunda 
ìemsettin Yavuzkaplan’ın “kalp krizi” sonucunda öldüðü 
açıklandı. Bu arada askerlerin köy meydanındaki boí 
kovanları topladıðı bildirildi.  

ñHD Diyarbakır ìube Baíkanı Selahattin Demirtaí, çocukların 
CMK’ya aykırı biçimde gözaltına alındıðını belirterek, íunları 
söyledi:  
“Çocukların tamamı haksız yere gözaltına alınmıí, bu 
uygulamalar çocukların tamamında ani íok ve travmaya yol 
açmıítır. Yaíanılanlar ve uygulamalar kalp rahatsızlıðı 
bulunan ìemsettin Yavuzkaplan’ın kriz geçirmesine neden 
olmuítur. Hazırladıðımız raporu TBMM ñnsan Haklarını 
ñnceleme Komisyonu’na göndereceðiz. Valiliðe güvenimiz 
kalmamıítır. TBMM Komisyonu’nun köye gelerek inceleme 
yapmasını istiyoruz.” 
Eski Olaylara ñliíkin Geliímeler 
Ferhat Tepe: Özgür Gündem gazetesi muhabiri Ferhat 
Tepe’nin 1993 yılında öldürülmesine tanık olan Taner ìarlak, 
13 yıl sonra Ferhat Tepe’nin nasıl öldürüldüðü açıkladı. Taner 
ìarlak, Evrensel gazetesinde 5 Haziran günü yayınlanan 
söyleíisinde yaíadıklarını özetle íöyle anlattı: 
13 yıl önce yaíadıklarını anlatır mısın? 
1993 senesiydi Diyarbakır Hazro’da (…). Kapı çalındı 
arkadaíım Murat Koparan beni çaðırdı, “dede” lakaplı bir 
uzman çavuíun gelmemi istediðini söyledi. Beraber aíaðıya 
indik askerler bizi kapının önünden aldı. Yürümeye baíladık 
adliyenin önüne geldik ki, birden silah sesleri duyulmaya 
baíladı. Kendimizi adliyenin bahçesine zor attık. (…) 
Çatıímanın ardından sabah 05.00 gibi Ertan üsteðmen denen 
biri geldi, bizi aldı karakola götürdü. Karakolun önü insan 
doluydu, birçok insanı alıp gelmiíler. Daha dıíarıda asker 
baðırıyordu herkese, silahların nerde olduðunu soruyordu. 
Halbuki biz çatıíma sırasında askerlerle beraberdik. Oradaki 
birçok insan da evinden çatıíma sonrası getirilmiíti. Zaten bu 
çatıíma korucularla askerin oyunuydu. Hazro’yu sindirme için 
düzenlediler. O gece onlarca ev, dükkan yakıldı ve yıkıldı. 
Karakol insan doluydu, bizi ilçede iki gün tuttular. Sonra 
Diyarbakır’a getirildik Murat Koparan ve Erkan Daðdelen de 
benimle birlikteydi. 30-31 gün burada iíkence altında 
sorgulandık bana devamlı tanımadıðım isimler hakkında 
beyanda bulunmamı istiyorlardı. Diyarbakır’da tutulduðumuz 
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yerde hücreler dolup taímıítı. Artık insanları koridorlarda 
kelepçeliyorlardı. 
Ferhat Tepe’yi orada mı gördün? 
Evet o hücre dıíında su borusuna kelepçeliydi. Berbat 
haldeydi. Bize üç günde bir yemek veriyorlardı ona hiç yemek 
vermediler. Orda bulunduðum 30 günün 20’sinde Ferhat’ı 
gördüm. Ama bu anlattıðım son gün. Su borusuna baðlı 
öylece duruyordu her geçen “gazeteci bu” diye baðırıyor, 
dövüyordu. Artık ne dediði belli olmuyordu Ferhat Tepe’nin 
sesi boðuklaímıítı. Erkan Daðdelen, Ferhat gibi dıíarıda 
tutulduðu için o daha yakından gördü Ferhat Tepe’yi. Ayrıca 
orda zehir verip Yücel Doðan’ı öldürdüler. “ñntihar etti” 
dediler. Bana bu olayı cezaevinde Murat Koparan anlatmıítı. 
Ferhat Tepe’yi hatırladıðım o son günün sabahı orda bulunan 
herkesi apar topar arabalara doldurdular Peímerge kampı 
olarak bildiðimiz bir yere getirdiler. Burada iki gün 
tutulduktan sonra savcılıða çıkarıldık ve tutuklanıp cezaevine 
gönderildik. 
Ferhat Tepe’nin mahkemesinde nasıl tanıklık yaptınız? 
Ferhat Tepe’nin öldüðünü cezaevinde öðrendik. Orada biz, 
olayı gördüðümüzü söyledik ve bir mektup kaleme almaya 
karar verdik. Kamuoyuna tüm yaíadıklarımızı ve Ferhat Tepe 
ile ilgili bildiklerimizi mektupta anlattık. Biz üç ay sonra ilk 
mahkemede çıktık, aradan dört sene geçti. 9 Ekim’de 
Hazro’dayken eve polis geldi. Mahkemeye Ankara’ya 
çaðırıldıðımızı söylediler. ñshak Tepe, Ferhat’ın babası bizim 
mektubumuz üzerine bizi tanık olarak yazdırmıí. Önce Hazro 
Kaymakamlıðı’na gittik. Kaymakam gitmemizi istemiyordu 
baðırıp duruyordu. Bize yol parası verdiler Diyarbakır’a geldik. 
Orada bizi, dört sene önce iíkence gördüðümüz Ferhat 
Tepe’yi gördüðümüz yere indirdiler. Sonra ‘yanlıílık olmuí’ 
dediler çıkarttılar. Bu bize korku vermek için yapılan bir 
durumdu. Oradan havaalanına geldik. Bizi uçak ile Ankara’ya 
gönderdiler, iner inmez sivil bir askeri araçla Tuncay binbaíı 
aldı otele geldik. Burada ñçiíleri Bakanlıðı’nda Hukuk 
Müíaviri ñbrahim U. ve Binbaíı Ahmet Tuncay Ç. yanımıza 
geldi. Bir de emniyetten biri vardı. Bize iyi ifade verirsek zarar 
görmeyeceðimizi, ií imkanı ve yarar saðlayacaðımızı 
söylediler. Sonra mahkemeye çıktık yalan söyledik, 
‘görmedik’ dedik Ferhat Tepe’yi. 
Mahkemeden sonra olanları anlatır mısın? 
Diyarbakır’a geldik Hazro’ya döndük. Daha sonra bize verilen 
sözün arkasına düítük madem yalan söylemiítik. 
Diyarbakır’a valiliðe geldik, talepte bulunduk. Bize yol parası 
verdiler Ankara’ya gönderdiler. Ankara’da ñl Jandarma 
Komutanlıðı’na gittik Tuncay binbaíıya ulaímaya çalıítık 
ama bizi baílarından attılar. Böyle bir íeyin olmadıðını bizim 
uydurduðumuzu söylediler. En son bir sene önce bir dilekçe 
yazdık, gözaltında ve Ankara’da yaíadıklarımızı anlattık. Bize 
dört ay önce cevap geldi. Cevapta Diyarbakır’da 30 gün 

gözaltında kaydımızın bulunmadıðını ve otelde yapılan teklifin 
söz konusu olmadıðı yazılıydı. Sonra tüm bildiklerimi ñHD’ye 
anlattım. 
Peki 13 sene sonra yaíadıkların hakkında ne düíünüyorsun. 
Öncelikle piímanım keíke tüm doðruları anlatsaydım. Ama 
ben de o zaman 16 yaíındaydım 30 gün iíkence gördüm 
imkansızlık da eklenince böyle bir íey oldu.13 yıl vicdan 
azabı çektim. Artık elimden bir íey gelirse yapmak isterim. 
(…) 
Abdülmenaf Zengin: Mersin’de 18 Aralık 1995 tarihinde 
gözaltına alınan Abdülmenaf Zengin’in gözaltına ölümüne 
tanık olan bir kiíi, ìubat ayında Cumhuriyet Savcılıðı’na 
baívurdu. “PKK üyeliði” iddiasıyla Bingöl Cezaevi’nde 
bulunan Aydın Altıð, yakınları aracılıðıyla yaptıðı baívuruda, 
ñzmir’de gözaltına alındıðını ve daha sonra Mersin’e 
götürüldüðünü belirterek íunları söyledi:  
“ñzmir Emniyet Müdürlüðü’nde beí gün gözaltında yoðun 
iíkence altında kaldım. Daha sonra Mersin’e götürüldüm. 
Götürüldüðüm dönemin Aralık ayının ilk haftası olduðundan 
eminim. Mersin Terörle Mücadele ìubesi’nde 17 gün iíkence 
altında kaldım. ñíkencede toplam 37-38 kiíi vardık. 
Abdülmenaf Zengin de bu grup da yer alıyordu. Bu gruptan 
isimlerini hatırladıklarım ve Zengin’in iíkencede 
öldürülmesine tanıklık edenler de var. Abdullah Bektaí 
(Mersin), Salih Tekin (Mardin/Mazıdað) tanıklık etmiílerdi ve 
íu an tahliye olmuílar. Abdülrezzak ìimíek Adana F Tipi’nde, 
Nurettin Erdemci Siirt’te cezaevinde tutuklu bulunuyor. 
Mersin’de iíkencede kaldıðım ilk hafta, Abdülmenaf Zengin 
bizim bulunduðumuz yerde gözaltında kaldı. Aralık ayının 2. 
haftasıydı, Abdülmenaf Zengin getirildi. Yoðun iíkence yapıldı. 
ñíkenceyi görmedik, ancak bulunduðumuz ana koridora 
Abdülmenaf Zengin yüzükoyun atılmıítı ve gelip geçenler 
basıp geçiyordu. Tekme vurarak geçiyorlardı. ñki gün boyunca 
yerde uzanmıí gözleri baðlı bir vaziyette ve inleme sesiyle 
koridorda kaldı. Zengin’e yapılan iíkenceye tepki gösterdiðim 
için beni de hücreden çıkararak ceza verdiler. Bu nedenle kıí 
soðuðunda Abdülmenaf Zengin’in yüz üstü yere uzatıldıðı 
koridora beni attılar. Zengin’le yan yanyanaydık. Abdülmenaf 
Zengin ile aramızda yarım metre bulunuyordu. ñki gün 
boyunca Zengin’in yanında, çömelir oturur bir vaziyette 
kaldım. Ayaða kalktıðımızda ayak, el ve gazoz íiíesi ile 
vücudumuza vuruyorlardı. Abdülmenaf Zengin 
konuíamıyordu. Yanıt veremiyordu. Zorlanarak ve kısık bir 
ses tonuyla adını soyadını söyledi. Koridorda 20 kiíiden fazla 
insan vardı. Çok kısık sesle konuímaya çalıíıyorduk. 
Abdülmenaf’ın üzerinde siyah deri bir mont vardı. Koyu bir 
pantolon vardı. Her tarafı ıslanmıítı. Adıyamanlı bir polis 
vardı. Polislerin fotoðraflarını, simalarını aradan 50 yılda 
geçse unutmam, tanırım. Polisler Abdülmenaf’a süt ve 
bisküvi getirdi ama o yemedi. Abdülmenaf’ı doðrultup sırtını 
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duvara dayadılar. Zorla yiyecek vermeye çalıíıyorlardı, ama 
yine yemedi. Bandajı bir kez daha açıldı polislerce. Yüzümüze 
takılan bandaj ince bir bez parçasıydı ve arasına pamuk 
konmadıðı için tüm bunları görmek zor olmuyordu. Sabah 
saatlerinde Abdülmenaf’ı banyoya aldılar, üzerindeki 
elbiseleri çıkarıp soydular. Önce soðuk su ardında sıcak su 
verdiler. Bir daha da kendine gelmedi. Abdülmenaf’tan ses 
çıkmayınca, polisler paniklediler ve 6-7 kiíi gelerek battaniye 
koyup götürdüler.” 
Gözaltında Ölüm Davaları 
Ahmet Fenkli: Kırklareli 33. Mekanize Tugay Komutanlıðı’nda 
askerlik yapan Ahmet Fenkli adlı erin 4 Temmuz 2001 
tarihinde dövülerek öldürülmesi nedeniyle beí subay 
hakkında açılan davaya 18 Ocak günü Genelkurmay Askeri 
Mahkemesi’nde devam edildi.  
Duruímada, Fenkli ailesinin avukatı Kemal Karabulut, 
yargılanan askerler ve ñsmail Güven adlı kiíi tarafından tehdit 
edildiðini bildirdi. Bu nedenle savunma görevinden çekildiðini 
belirten Karabulut, sanıklar hakkında Genelkurmay Baíkanlıðı 
ve Ankara Cumhuriyet Savcılıðı’na suç duyurusunda 
bulunduðunu söyledi.  
1 Mart günü yapılan duruímada tanık olarak dinlenen 
GATA’da görevli Tabip Binbaíı Kıvanç Topuz, söz konusu 
dönemde çok fazla hastaları olduðunu, Fenkli’nin tedavisine 
iliíkin süreci hatırlamadıðını söyledi. Fenkli’ye ilk müdahaleyi 
yapan Kırklareli Devlet Hastanesi doktorlarından Hakan 
ìarzet ise askerin, “bilinç bulanıklıðı ve uyku hali” ile 
kendilerine getirildiðini, tomografisinde beyin kanaması tanısı 
koyduklarını ve solunum desteði saðlayarak Çorlu Askeri 
Hastanesi’ne sevk ettiklerini anlattı.  
Cinayet suçundan tutuklu bulunan Fenkli’nin asker arkadaíı 
tanık Hakan Çolak, Fenkli’nin telefon kartlarının üzerini siyah 
bantla kapatarak ankesörlü telefonlardan konuítuðunun 
söylendiðini, bunun öðrenilmesinin ardından tabur 
komutanının “Fenkli’yi biraz hırpaladıðını duyduðunu” 
söyledi. Olay günü eðitim sırasında, Fenkli’nin 
rahatsızlandıðını belirten Çolak, yüzbaíı ñsmet Yetkin’in izin 
istemesi üzerine Fenkli’ye tokat attıðını kaydetti. Fenkli’nin bir 
süre sonra fenalaítıðını ve revire kaldırıldıðını ifade eden 
Çolak, olayın ardından, tugay içtiması sırasında ñlhan Ünal’ın 
Fenkli için “cezasını buldu, ölsün” dediðini iddia etti. 
Askeri Savcı, esas hakkındaki görüíünü 21 Nisan günü 
yapılan duruímada açıkladı. Dönemin Tugay Komutanı Emin 
Ünal, Kurmay Albay Recai Elmaz ve Uzman Çavuí ñlhan 
Ünal’ın Askeri Ceza Yasası’nın 117. maddesi (kastı aían 
müessir fiil) uyarınca cezalandırılması istenen esas 
hakkındaki görüíte Merkez Komutanı Yüzbaíı Nahit Balcı 
hakkında beraat kararı verilmesi, dönemin bölük komutanı 
Yüzbaíı ñsmail Yetkin’in ise “vücutta tahribat yaparak ölüme 
neden olmak” ve “görevi kötüye kullanmak” suçlarından 

hapis cezasına mahkum edilmesi, askerlikten de çıkarılması 
istendi. 
16 Mayıs günü yapılan duruímada o dönemde Tugay 
Komutanı olan Tuðgeneral Emin Ünal’ın (Tümgeneral 
rütbesiyle ñzmir Ulaítırma Okullar Komutanı) gönderdiði 
ifadesi okundu. Ünal savunmasında, Fenkli ailesinin 
“devletten tazminat koparmaya çalıítıðını” ileri sürdü ve 
“General rütbesine ulaímıí bir kiíinin yalan beyanda 
bulunduðunu iddia etmenin kamuoyu nezdinde ordunun 
küçük düíürülmesine neden olacaðını” iddia etti. 
Dava, 2 Haziran günü sonuçlandı. Genelkurmay Askeri 
Mahkemesi, dönemin Tugay Komutanı Tümgeneral Emin 
Ünal, Kurmay Albay Recai Elmas, Merkez Komutanı Yüzbaíı 
Nahit Balcı ve Uzman Çavuí ñlhan Önal hakkında “delil 
yetersizliði” gerekçesiyle beraat kararı verdi. Mahkeme, 
Ahmet Fenkli’nin Bölük Komutanı Yüzbaíı ñsmet Yetkin’e 
“görevini kötüye kullandıðı” gerekçesiyle altı ay hapis cezası 
verdi. ñsmet Yetkin’in cezası 1.350 YTL para ceza cezasına 
çevrilerek ertelendi. 
Murat Polat: Murat Polat adlı askerin Adana 6. Kolordu 
Komutanlıðı Cezaevi’nde gördüðü iíkence nedeniyle 2005 yılı 
Temmuz ayında ölümü nedeniyle biri yarbay 29 asker 
hakkında yürütülen soruíturma, ìubat ayında tamamlandı.  
Yeni TCY’de “askerlerin iíledikleri iíkence suçlarının ayrı 
deðerlendirilmemesi ve zanlıların çoðunun askerlik görevlerini 
tamamlaması” nedeniyle Askeri Savcılık tarafından 
görevsizlik kararıyla Adana Cumhuriyet Savcılıðı’na 
gönderilen dosyada, ñstanbul’da yaíayan Murat Polat’ın 
Gaziantep’te askerliðini yaparken rahatsızlıðı nedeniyle 23 
Haziran 2005 tarihinde ñskenderun (Hatay) Deniz Askeri 
Hastanesi’ne sevkedildiði, burada arkadaíı Ahmet Sambur’la 
birlikte firar ettiði anlatıldı. 27 Haziran 2005 tarihinde 
ñskenderun’da hırsızlık yaparken yakalanan askerlerin bir gün 
sonra Askeri Cezaevi’ne götürüldüðü belirtilen dosyada, 
Polat’ın mahkum gömleðini giymemekte direndiði için asker 
gardiyanlar tarafından cop ve sopayla dövüldüðü bildirildi.  
Dosyada, iíkencede aðır yaralanan Polat’ın Çukurova 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde yoðun bakım 
servisine kaldırıldıðı, ancak 27 Temmuz 2005 tarihinde 
öldüðü kaydedildi.  
Murat Polat’a yapılan iíkence dosyada íöyle anlatıldı:  
“Atölye bitiíiðindeki odaya götürülen Polat, H.G. tarafından 
copla dövüldü. Dayaktan kurtulmak için pencereye doðru 
hamle yapan Polat’ı yakalayan H.G., sırtını dolaba vurmuí. 
H.G., dolabın üzerinden düíen yaklaíık 1 metre boyunda 10 
santimetre çapındaki sopayı eline alıp, ‘Seni s.cek aleti 
buldum’ diyerek, Polat’ın sırtına, beline, böbreklerine 
vurmuítur. Polat, esas duruíta bekleyen Ahmet Sambur’un 
arkasına kaçmıí, H.G. sopayı iki eliyle birden tutup var 
gücüyle yukarıdan aíaðıya doðru sallamıí, sopa Polat’ın 
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kafasına, sað kulaðının üst kısmına isabet etmiítir. Polat’ın 
aðzından, burnundan ve kafasından kan gelmiítir. H.G., 
tekrar kalkmasını söylemesi üzerine kalkan Polat’a tekme ve 
copla vurduktan sonra diðer gardiyanlara ‘suya sokun’ emrini 
vermiítir. Duí aldırıldıktan sonra tekrar odaya getirilmiítir. 
H.G. tekrar Polat’ı dövmüítür. R.G.’nin, Polat’ın aðız, burun 
ve kafasından kan geldiðini görmesi üzerine ‘Bırak ölecek 
bak’ demesi üzerine H.G. bırakmıítır. Polat’ın dövülme 
sonucunda sol kulaðının üzerinde çizgi halinde 5-6 
santimetre uzunluðunda kesi, sað kulaðının üzerinde 3-4 
santimetre uzunluðunda bir kesi, omuzlarda kan toplanması 
sonucu morarmalar oluímuítur. Polat, daha sonra hücreye 
kapatılmıítır.”  
2004 ve 2005 yıllarında erler Hasan Motu, Yener Bezek, Adil 
Kılıç, Mustafa Kılıç, Ahmet Sambur ve Harun Teke’nin de 
cezaevinde iíkence gördüðü anlatılan dosyada, daha sonra 
ñzmir’e atanan dönemin cezaevi müdürü yarbay M.S. ile 
dördü astsubay 29 askerin “iíkence” ve “sonucu nedeniyle 
aðırlaímıí iíkence” suçundan sorumlu oldukları belirtildi.  
Görevsizlik kararında, cezaevinde 2004 yılından Polat’ın 
öldüðü tarihe kadar toplam yedi askere iíkence yapıldıðı 
belirtilerek, olaylar özetle íöyle anlatıldı:  
“Cezaevine getirilen tutuklu ve hükümlüler giydirme odasına 
alınıp, çırılçıplak soyulduktan sonra kendileri de asker olan 
gardiyanların gözü önünde ‘çök-kalk’ yaptırılıyor. ‘Hoí geldin’ 
adı altında sopa ve coplarla dövülenler daha sonra soðuk 
suya sokuluyor, yerlere akan kanları temizlettiriliyor. Yüz 
kızartıcı suçlular ise olur olmaz zamanlarda dövülüyor, cop 
yalatılıyor, tel kızdırılıp vücutlarına bastırılıyor. Bu eylemlerin 
insan onuruyla baðdaímadıðı, maðdurların bedensel ve 
ruhsal yönden acı çekmelerine sebep olduðu, onların 
aíaðılanmasına yol açtıðı açıktır. ìüphelilerin eylemlerinin 
uzun bir süre devam etmesi, birden fazla kiíiye karíı 
gerçekleítirilmesi, her maðdura karíı gerçekleítirilen 
eylemlerin hemen hemen aynı olması dikkate alındıðında, 
cezaevindeki eylemlerin sistematik hale geldiði 
görülmektedir. Bazı íüpheliler ifadelerinde iíkence olaylarının 
cezaevi yöneticilerinin emriyle yapıldıðını anlattı. Cezaevinde 
görevli subay ve astsubayların tutuklu ve hükümlülerin 
dövülmesi konusunda emir vermeleri, zaman zaman 
eylemleri bizzat kendilerinin gerçekleítirmeleri, kendilerine 
intikal eden eylemler konusunda hareketsiz kalmaları, 
özellikle Murat Polat’ın ölümü sonrasında gardiyanları 
korumaya yönelik tutum sergilemeleri, gardiyanları suçun 
iílenmesinde araç olarak kullanmaları dikkate alındıðında, 
iíkence suçuna iítirak ettikleri ortaya çıkmaktadır. Bizzat 
íüphelilerin ifadelerinden íüphelilerin eylemlerini; ‘yönetim 
tarzı’ íeklinde ve emir komuta zinciri içerisinde 
gerçekleítirdikleri görülmekte ve bu nedenle suçun iítirak 
halinde iílendiði görülmektedir.”  

ñíkence maðdurlarından Mustafa Kılıç da yaíadıklarını íöyle 
anlattı:  
“Beni dövdükten sonra yay íeklindeki bir teli kızdırıp dilime 
bastırdılar. Benim önümde Harun Teke, Yener Bezek ve Adil 
Kılıç adlı tutuklular gardiyanlar tarafından cop ve sopalarla 
dövüldü. Gardiyanlar cezaevine gelen hükümlülere girií 
iílemleri sırasında küçük bir kaðıtta yazılı ‘Allah yok, 
peygamber izinde’ yazısını okuttuktan sonra ‘hoígeldin’ adı 
altında dövdüklerine tanık oldum. Dayaklardan ve olaylardan 
cezaevi görevlisi baíçavuílar O.A. ve Ö.B.’nin haberi vardı.” 
Adana Cumhuriyet Savcılıðı, Murat Polat’ın iíkence sonucu 
ölümü, altı askere de iíkence yapılması nedeniyle Nisan 
ayında biri yarbay 29 asker hakkında dava açtı. Ancak Adana 
5. Aðır Ceza Mahkemesi, “maðdur ve sanıkların asker 
olması” nedeniyle görevsizlik kararı verdi. 
Dava, 3 Temmuz günü Adana 6. Kolordu Komutanlıðı Askeri 
Mahkemesi’nde baíladı. Tutuklu dört erin tahliyesine karar 
veren mahkeme, “görevsizlik” kararı verdi. Daha önce Adana 
5. Aðır Ceza Mahkemesi’nin de “görevsizlik” kararı vermesi 
nedeniyle dosya, Uyuímazlık Mahkemesi’ne gönderildi. 
Birtan Altınbaí: Birtan Altınbaí’ın gözaltında ölümü (16 
Ocak 1991) nedeniyle ñbrahim Dedeoðlu, Sadi Çaylı, Hasan 
Cavit Orhan ve Süleyman Sinkil’in yargılandıðı davaya 27 
Ocak günü Ankara 2. Aðır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. 
Duruímada, Altınbaí’ın sorgulandıðı dönemde nezarethanede 
görev yapan Ahmet Ulualan ve Cihangir Özkan’ın tanık olarak 
dinlenmesine karar verildi. 31 Mart ve 28 Nisan günü yapılan 
duruímalar, bu polislerin ifadesinin beklenmesi için ertelendi. 
15 Eylül günü yapılan duruíma da, Süleyman Sinkil’in “Birtan 
Altınbaí ile ben ve arkadaíım Ahmet Baítan (yargılama 
aíamasında ifadesi alınamadıðı için Baítan’ın dosyası 
ayrılmıítı) ilgilendik” yönündeki itirafı nedeniyle Yargıtay’dan 
istenen Ahmet Baítan’ın dosyası gelmediði için ertelendi. 
10 Kasım günü yapılan duruímada, Yargıtay’ın sanıklardan 
Ahmet Baítan’a iliíkin dosyayı gönderdiði açıklandı. 
Baítan’ın avukatı Recep Onaran, “müvekkiline 
ulaíamadıðını, eíinden ‘kalp krizi nedeniyle öldüðü’ bilgisini 
edindiðini” söyledi. Duruíma, Baítan’ın ölüm kaydının 
beklenmesi için ertelendi. 
8 Aralık günü esas hakkındaki görüíünü açıklayan 
Cumhuriyet Savcısı, sanıklara eski TCY’nin “kastı aían adam 
öldürme” suçuna iliíkin 452/1. maddesi ve “iíkence sonucu 
ölüm halinde ceza artırımına” iliíkin 243/2. maddesi 
uyarınca 12’íer yıla hapis cezasına mahkum edilmesini 
istedi. 
22 Aralık günü yapılan duruímada ise sanık ñbrahim 
Dedeoðlu’nun avukatı Halit Armutlu, redd-i hakim talebinde 
bulundu. Bu istek davayı uzatmayı amaçladıðı gerekçesiyle 
reddedildi. 
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Alpaslan Yelden: ñzmir’de gözaltına alınan Alpaslan Yelden 
adlı kiíinin 15 Temmuz 1999 tarihinde iíkence sonucu ölümü 
nedeniyle ñbrahim Peker, Hakan Ergüden, Tarkan Gündoðdu, 
Muharrem Çetinkaya, Ali Aykol, Hikmet Kudu, Yusuf Oyan, 
Uður Kocal, Nevzat Saðoðlu ve Cemil Bulut adlı polisler 
hakkında açılan dava, 17 Mayıs günü ñzmir 2. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde sonuçlandı. Nevzat Saðoðlu hakkında 
“iíkence yaparak ölüme neden olmak suçuna iliíkin kanıt 
bulunmadıðı” gerekçesiyle beraat kararı veren Mahkeme, 
ñbrahim Peker, Tarkan Gündoðdu, Muharrem Çetinkaya, Ali 
Aykol, Hikmet Kudu, Yusuf Oyan, Hakan Ergüden ve Uður 

Kocal’ı “adli görevin yerine getirilmesi sırasında iíkence 
yapmak ve kastı aían etkili eylem sonucunda ölüme neden 
olmak (eski TCY madde 243, 448 ve 452)” uyarınca altıíar yıl 
hapis cezasına mahkum etti.  
Ceza, “Yelden’in ölümüne hangi sanıðın neden olduðunun 
saptanamaması” ve sanıkların duruímalardaki iyi halleri 
nedeniyle üçer yıl dörder ay hapis cezasına indirildi. 
Mahkeme, “görevi ihmal” suçlamasıyla yargılanan Cemil 
Bulut ile Nevzat Saðoðlu dıíındaki polisler hakkında “görevi 
kötüye kullanma” suçlaması hakkında zamanaíımı nedeniyle 
davanın ortadan kaldırılmasına karar verdi. 

3 - ñìKENCE VE KÖTÜ MUAMELE OLAYLARI 
Diyarbakır Olayları 
24-25 Mart günlerinde Muí, Bingöl ve Diyarbakır illeri 
arasında bulunan ìenyayla bölgesinde öldürülen HPG 
militanları için baíta Diyarbakır olmak üzere çeíitli kentlerde 
düzenlenen cenaze törenleri, bölgede uzun süredir 
görülmeyen kanlı olaylara neden oldu.  
Göstericilerin üzerine ateí açan güvenlik güçleri 14 kiíiyi 
öldürdü. ñstanbul’da göstericilerin düzenlediði saldırılarda da 
4 kiíi öldü. Olaylarda yüzlerce kiíi yaralandı ve gözaltına 
alındı. Baíta Diyarbakır’da olmak üzere gözaltına alınan çok 
sayıda gösterici aðır iíkencelere maruz kaldı. (Bkz. Yaíam 
Hakkı) 
Gösterilerde gözaltına alınanların aðır iíkenceye maruz 
kalması nedeniyle Diyarbakır Baro Baíkanı Sezgin Tanrukulu, 
Baro Yönetim Kurulu üyeleri Meral Danıí Beítaí ve Tahir Elçi, 
4 Nisan günü basın toplantısı düzenlediler.  
Tahir Elçi, baroya 199’u 18 yaíından küçük 543 íüpheli için 
avukat talebinde bulunulduðunu, 91 çocuk ve 278 yetiíkinin 
tutuklandıðını bildirdi. Elçi, “Çocuklar dahil olmak üzere 
íüpheliler ile yapılan görüímelerde, çoðunluðu gözaltı 
merkezlerine götürülürken ve gözaltı merkezlerinde tutulurken 
kötü muamele, hakaret ve iíkence olmak üzere yoðun hukuk 
dıíı uygulamalara maruz kaldıklarını belirtmiílerdir. Ayrıca 
çocuklar baíta olmak üzere, gösterilere katıldıkları iddiasıyla 
birçok kiíinin kayıt dıíı gözaltına alındıðı, kötü muameleye 
maruz kaldıðı ve daha sonra yargı mercileri önüne 
çıkarılmadan serbest bırakıldıkları íikayetleri de 
meslektaílarımıza iletilmiítir” dedi.  
Diyarbakır Barosu avukatlarından Cengiz Analay da, “Elleri 
koli bandı ile baðlanan çocuklara 4 gün boyunca yemek 
verilmediði, verilen bir parça kuru ekmeðin de üzerine 
tükürülmesi gibi birçok insanlık dıíı fiiller tespit edildi” dedi. 
Analay, 12-18 yaí grubundaki çocukların soðuk suyun altına 
sokulduklarını, beton üzerine yatırılarak saatlerce 
dövüldüklerini söyledi.  

Gözaltında kaburgası kırılan ve Cumhuriyet Savcılıðı 
tarafından serbest bırakılan ñ.U. adlı kiíi de bazı çocuklara 
babalarının yanında aðır iíkenceler yapıldıðını belirterek, “Bir 
çocuðu puíi ile asıp fotoðraf çektirdiler” dedi.  
Çocuklar da Cumhuriyet Savcılıðı’nda verdikleri ifadelerde 
yaíadıklarını íöyle anlattılar:  
M.F. (15): “28 Mart günü saat 20.00 civarında evden 
annemle çıkıp bir yakınımızı almaya gidiyorduk. Kapının 
önünde ellerinde coplarla polisler vardı. Ne olduðunu 
anlamadan beni gözaltına aldılar. Gözaltında dövdüler. 
Baíıma soðuk su döktüler. Herhangi bir olaya karıímadım. 
Anadolu ñmam Hatip Lisesi birinci sınıf öðrencisiyim. Benim 
ve ailemin PKK ile iliíkisinin olması mümkün deðil.” 
M.Ç. (14): “28 Mart günü saat 16.00 civarında evime 
gidiyordum. Hantepek semtinde polisler beni yakaladı. ñleride 
kalabalık bir grup vardı. Polise taí atıyorlardı. Benim olayla 
ilgim yoktu. Polisler gruba müdahale edince kaçıíma oldu. 
Beni gruptan zannedip yakaladılar. Tekme tokat döverek, 
Çaríı Polis Karakolu’na getirdiler. Burada üzerimdekileri 
soyup dövmeye baíladılar ve soðuk su döktüler. Sopa ile bize 
vurdular.”  
L.K. (14): “28 Mart günü 18.30 sıralarında dershane 
çıkıíında kalabalık bir grup vardı. Polise taí atıyorlardı. Ben 
grubun içinden geçerken bir bayan polise korktuðumu 
söyledim ve beni karíıya geçirmesini istedim. Yardımcı oldu. 
Gruptan uzaklaítıktan sonra ara sokaklara girerken çevik 
kuvvet polisi beni yakaladı ve döverek Çaríı Karakolu’na 
götürdü. Burada tekme tokat vurdular. Soydular ve üzerime 
soðuk su döktüler. Ellerimi bantla baðladılar. Aðzımdan kan 
geldi. Baíka çocuklar da vardı. Polisler bizi tokatladı ve 
sopayla vurdular. Daha sonra bizi çocuk polisine götürdüler. 
Burada da bize tokat attılar ve ‘Apo’nun piçleri’ diye 
küfrettiler.”  
R.K. (16): “28 Mart günü saat 17.00 sıralarında evimizin 
yakınında kalabalık bir grup bankayı ve civarını yakıp 
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yıkıyordu. Polis olaylara müdahale etmeye çalıíıyordu. 
Polisler koíturunca ben de bankaya girdim. Polisler de 
benimle beraber içeri girdiler. Beni ve diðerlerini döverek 
çıkardılar. Çaríı Karakolu’na götürdüler. Döverek soyup, 
soðuk su döktüler. Polis bana ‘soyun ulan seni sinkaf 
edeceðim’ diye baðırdı. Sonra nezarete götürdüler, burada da 
tekme tokat vurup, küfrettiler. Sonra Çocuk ìubesi’ne teslim 
ettiler. Burada da beni zorla yalın ayak tuvalete götürdüler.”  
H.H. (17): “28 Mart günü saat 19.00 civarında ñskenderpaía 
yakınlarında evime gidiyordum. Caddede olayların olduðunu 
duydum. Ama polis bana ‘Gidebilirsin bir íey olmaz’ dedi, 
sonra da geçerken yakaladı. Karakola gidene kadar dövdüler. 
Önce Çaríı Karakolu’na götürdüler. Üzerimdeki elbiseleri 
çıkardılar, soðuk su döktüler, coplarla dövdüler. Ellerimizi 
bantladılar, küfrettiler. Sonra bizi Çocuk ìubesi’ne götürdüler. 
Burada da dövdüler.” 
Olaylar nedeniyle Mazlumder Diyarbakır ìubesi tarafından 
hazırlanan rapor, 6 Nisan günü açıklandı. Raporda, gözaltına 
alınan çocukların yüzde 95’inin iíkence ve kötü muameleye 
maruz kaldıðı bildirildi. Mazlumder Diyarbakır ìubesi Baíkan 
Yardımcısı Avukat ñsa Akın tarafından hazırlanan raporda, 
çocukların, gözaltına alındıkları sırada dövüldükleri, ellerinin 
koli bandı ile baðlandıðı, soyuldukları, soðuk suyun altına 
sokuldukları, ayakta bekletildikleri, tuvalete gitmelerine izin 
verilmediði, yemek verilmediði, hakarete maruz kaldıkları 
belirtildi. ñíkence ve kötü muamele íikayetlerinin özellikle 
Çaríı Polis Karakolu, Baðlar Polis Karakolu ve Merkez 
Jandarma Karakolu’nda yoðunlaítıðı anlatılan raporda, 
çocukların büyük çoðunluðunun rapor aldıðı kaydedildi. 
31 Mart günü çıkan olaylar sırasında gözaltına alınan Özgür 
Gündem gazetesi daðıtımcısı Yılmaz Yakut da, iíkenceye 
maruz kaldıðını, çok sayıda kiíiye yapılan iíkenceye de tanık 
olduðunu anlattı. Yakut, yaíadıklarını özetle íöyle anlattı: 
“Polis gazeteleri elimden alarak copla, kalasla üzerime 
yürüdü. Kendime geldiðimde bir polisi otomatik silahını 
göðsüme dayamıí olarak gördüm. ‘ñçinde 20 mermi var 
beynine sıkarım’ dedi. Gözaltına alınanların götürüldüðü spor 
salonuna girmeden önce polisler üzerimize saldırdı. Bir süre 
kendimden geçmiíim. Kendime geldiðimde bacaðımda 
kanama vardı. ‘Bunları sen organize ediyorsun, içinde sen de 
vardın’ diyorlardı. Karíılık verdiðim zaman döveceklerini 
bildiðim için sorularını yanıtlamadım. Salonda 7-15 
yaílarında 200 çocuk vardı. Çocukların hepsi beton zeminde 
yatıyordu. Kafaları kırılmıí, gözleri íiímiíti. Orda olduðum 
sürede bir çocuk yaklaíık 7 saat ayakta bekletildi. Çocuða 
oturmama cezası vermiílerdi. Arada bir gelen sivil polisler 
seçilmií çocukları götürüyordu. Çocukları sürekli dövüyor, 
ñstiklal Maríı’nı okutuyorlardı. Spor salonunda, 70 yaílarında 
seyyar satıcı bir dede vardı, yüzü kan içindeydi. Yediði 

dayaktan dolayı konuíamıyordu. Özel timler geldiklerinde 
fotoðraf çekiyor ve dalga geçiyorlardı.” 
Diyarbakır Baro Baíkanı Sezgin Tanrıkulu, Mayıs ayında 
yaptıðı bir açıklamada, gözaltına alınanlara iíkence yapılması 
nedeniyle Cumhuriyet Savcılıðı’nın 31 ayrı soruíturma 
yürüttüðünü bildirdi. Sezgin Tanrıkulu, “400’ü aíkın iíkence, 
kötü muamele iddiası vardı. Kısmen de olsa soruíturma 
baílaması olumlu. Ölümlerle ilgili soruíturmalarda hala bir 
sonuç yok” dedi.  
Bu arada Diyarbakır Barosu’nun 72 kiíiye gözaltında iíkence 
iddiasıyla ilgili olarak idari soruíturma açılması istemiyle 
Diyarbakır Valiliði’ne baívurduðu öðrenildi. 
Olaylar nedeniyle Diyarbakır Barosu tarafından hazırlanan 
rapor ise Haziran ayı baíında açıklandı.  
Raporda, olayların baílangıcında kolluk kuvvetlerinin 
saðduyu ile yaklaítıðı, fakat ardından “orantısız íiddet” 
kullandıðı, bu nedenle çok sayıda kiíinin öldüðü ve 
yaralandıðı anlatıldı. Raporda, ilk gün olaylara müdahale 
eden güvenlik güçlerinin silah kullanmamaya özen gösterdiði, 
ancak akíam saatlerinde müdahalenin sertleítiði ve silah 
kullanılmaya baílandıðı hatırlatılarak, ikinci günden itibaren 
göstericilere hedef gözetilerek ateí açıldıðı kaydedildi.  
Raporda, “Kolluk görevlilerinin göstericileri daðıtmak için gaz 
fiíeklerini kontrolsüz kullanması neticesinde iki sivil 
vatandaí yaíamını yitirmiítir. Yakalanan kiíilere yakalama 
anında ve kiíilerin gözaltı birimlerine götürülmeleri esnasında 
orantısız íiddet uygulamaları baílamıítır. Yakalanan kiíilere, 
birden fazla polis memurunun aynı anda cop, kalas, kask, 
demir çubuk, otomatik silah dipçiði, taí gibi nesnelerle 
özellikle kafa ve sırt bölgesi gibi hayati tehlikeye mahal 
verebilecek fiili saldırılarda bulundukları gözlemlenmiítir” 
denildi. 
Raporda olayların ilk gününden itibaren gözaltına alınan 
kiíilerin götürüldükleri gözaltı merkezlerinde iíkenceye maruz 
kaldıkları anlatıldı ve uygulanan iíkence yöntemleri íöyle 
sıralandı: 
“Dayak, sövme-hakaret, ölüm tehdidi, taciz, bıçaklama, 
soðuk su ile ıslatma, sigara söndürme, el ve göz baðlama, 
soðuk-ıslak zeminde bekletme, zorla ñstiklal Maríı okutma, 
Türk bayraðına sürekli baktırma, tuvalet ihtiyacının 
giderilmesine izin vermeme, soðuk betonda oturtma, 
uyumaya izin vermeme, yeme, içme ihtiyacını gidermeme, 
secde pozisyonunda bekletme, yüzü duvara dönük bekletme.” 
Diyarbakır’da yaíanan olaylarda toplam 576 kiíinin gözaltına 
alındıðı, bu kiíilerden 402’sinin tutuklandıðı, 
tutuklananlardan 39’unun itirazlar sonucunda serbest 
bırakıldıðı, Haziran ayı baíı itibariyle cezaevlerinde 363 
kiíinin tutulduðu belirtilen raporda, göstericilerin 
çoðunluðunun çocuklar ve gençler olduðu anlatıldı. 
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Rapora göre, gözaltına alınanlar maruz kaldıkları iíkenceyi 
íöyle anlattılar:  
S.Y.: Beni arabaya bindirdiler, sonra polis okuluna götürdüler. 
Otuz kiíiden fazla polis sürekli dövdü. Yüzüme tekme 
vurdular. Sürekli taciz ettiler ve sürekli göðüslerime 
dokundular… 
C.A.: ìehitlik Polis Merkezi’ne götürdüler. Copla ve tekme-
tokat vurdular ve ‘bu gece seni sinkaf edeceðiz’ diye tehdit 
ettiler… 
S.K.: Aðzıma silahı dayadılar, kalçamı ve vücudumu elle taciz 
ettiler… 
C.ì.: Kafama silah dipçiði ile vurdular. Bu darbenin etkisiyle 
hiçbir íey göremedim duyamadım. 35-40 dakika boyunca 
sürekli dövdüler… 
B.K.: Çaríı Karakolu’nda soyun dediler. Ana, avrat küfürler 
ettiler. Bir arkadaíıma soyun ‘seni sinkaf edeceðiz’ dediler… 
B.B.: Üzerimizi çırılçıplak soydular. ‘Sizi sinkaf edeceðiz diye’ 
küfür ettiler… 
U.A.: Beni karakola götürdüler. ìiíman bir polis beni 
çaðırarak ‘gelsene parlak çocuk, seni bu odaya götürüp 
düzeceðim’ dedi… 
S.S.: Bizi dövdüler, tekmelediler sonra Polis Okulu’na 
götürdüler. Orda bir polis ‘atın bunları yere, kafalarına sıkın’ 
dedi. Üç gün boyunca dövdüler, çırılçıplak soymakla ve sinkaf 
etmekle korkuttular… 
S.K.: Aðzıma silahı dayadılar, boðazıma bıçak dayayarak 
ölüm tehdidinde bulundular… 
Ç.A.: Kelepçeleyip götürdüler Çaríı Karakolu’na. Orada 
hepimizin giysileri çıkarmamızı istediler. Üzerimize soðuk su 
döktürdüler. Bizi beklettiler ve sürekli vurdular… 
C.O.: Baðlar Polis Merkezi’ne götürdüler bizi. Ellerimi 
baðladılar arkadan, beni dövdüler. Yüzüme biber gazı 
sıktılar… 
C.D.: Baðlar Karakolu’nda bizi çırılçıplak soydular ve su 
döktüler. Çıplak halimizle bizi bir saat beton zemin üzerinde 
beklettiler. Saat baíı gelip beni ıslattılar yine aynı íeyi 
yaptılar. Beí defa sürdü bu durum… 
Göstericilere iíkence yapılması nedeniyle Temmuz ayı 
ortalarında ñçiíleri Bakanlıðı, iki mülkiye müfettiíini 
Diyarbakır’a gönderdi. 
Diyarbakır Valiliði’nde kendilerine ayrılan odada, Diyarbakır 
Barosu tarafından belirlenen ve dövüldüklerini kanıtlayan 
fotoðraflar bulunan 72 çocuðun ifadesini alan müfettiíler, 31 
Mart günü gözaltına alınanlarla görüímek için gittiði Emniyet 
Müdürlüðü’nde polisler tarafından dövülen Avukat Cafer 
Koluman’la da görüítüler. Müfettiílerin, olay nedeniyle özel 
harekat timinde görevli 22 polis ile Emniyet Müdürlüðü 
giriíinde görev yapan dört polis hakkında suç duyurusunda 

bulunduðu öðrenildi. Ancak, yıl içinde soruíturmadan bir 
sonuç çıkmadı. 
Diyarbakır’da yaíanan olayları protesto amacıyla ñstanbul 
Taksim meydanında düzenlenen bir gösteride gözaltına alınan 
Mücadele Birliði Platformu üyeleri de, Gayrettepe Polis 
Karakolu’nda iíkence gördüklerini açıkladılar. 
Olaylar sırasında Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gözaltına 
alınan M.T.ñ. (13) adlı çocuðun da iíkence nedeniyle ruh 
saðlıðının bozulduðu bildirildi. Oðlunun, gözaltında baíına 
vurulması nedeniyle sürekli baí aðrısı olduðunu söyleyen 
anne Koçere ñ. íunları söyledi:  
“Evimize gelip gidiyorlar. Bizden ne istiyorlar anlamadık. 
Oðlumu çaðırıyorlar ve hakaret ediyorlar. Oðlumun psikolojisi 
bozuldu. Artık geceleri yatarken çıðlık atarak uyanıyor ve 
korkuyor.” 
Polisler tarafından sık sık tehdit edildiðini belirten M.T.ñ. ise 
“Beni çaðırıyorlar. Gidiyorum. Hakaret ediyorlar. Gazete, 
kahve, kontör, sigara ve su aldırtıyorlar. Kendi paramla 
alıyorum. Param yok deyince de ‘git nereden getirirsen getir. 
Parasızsan ne geziyorsun’ diyorlar. Korktuðum için ya evden 
alıyorum ya da arkadaílarımdan borç alarak istediklerini 
alıyorum. Bana ‘aðzını kırarız’ diyorlar. Polislerin ikisi Çocuk 
Bürosu’nda, ikisi de Asayií ìube Müdürlüðü’nde görevli” 
dedi. 
Gösteriler nedeniyle ìırnak’ın Silopi ilçesinde tutuklanan 
Özgür Gündem gazetesi daðıtımcısı Ali Çelik’in iíkence 
gördüðü bildirildi. Babası Yusuf Çelik, oðluyla 17 Nisan günü 
Silopi Cezaevi’nde görüítüðünü belirterek “Saçlarını zorla 
sıfıra vurmuílar ve bıyıklarını kesmiíler. Oðlum gözaltına 
alındıðında yaíadıklarını anlattı. Kendisini gözaltına alan 
polisin ajanlık teklif ettiðini ve iíkence yaptıðını söyledi. 
‘Ailene ve karına çocuklarına maaí baðlarız, seni de kadrolu 
ajan yaparız’ demiíler” dedi. 
C.Ç. (37) adlı kadın da ñHD Diyarbakır ìubesi’ne yaptıðı 
baívuruda, 31 Mart günü evine baskın düzenlendiðini, 22 
Mayıs günü düzenlenen ikinci baskında da kendisinin ve kızı 
T.Ç.’nin (14) dövüldüðünü bildirdi. C.Ç., ikinci baskında 
yaíadıklarını íöyle anlattı:  
“22 Mayıs günü tekrar evime geldiler, bu kez üç özel tim 
görevlisiydi. Yine eíim M.Ç.’yi sordular. Eíimin il dıíında 
çalıítıðını söyledim. Evi arayacaklarını söylediler. Arama izni 
göstermediler. Eíimin nerede olduðunu bilmediðim için 
kalaínikof silahla baíıma vurdular. Yanımda bulunan kızım 
T.Ç.’ye de tokat attılar. Evi ararken bütün eíyalarımı yerlere 
savurdular. Arama sırasında bir polis kapıda durarak dıíarı 
çıkmamızı engelledi.” 
ñíkence Gören Çocuklar: Hacettepe Üniversitesi tarafından 
Ankara’daki çocuk cezaevlerinde yapılan araítırmada, 
çocukların çoðunun gözaltında iíkence gördüðü belirlendi. 
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14-17 yaílarındaki 40 çocukla görüíülerek hazırlanan 
araítırma, Kasım ayında açıklandı.  
Araítırmada, “Çocukların gözaltı süreçlerinin ayrıntılarına 
bakıldıðında polisin çocukların hepsine kelepçe taktıðı 
söylenebilir. Çocuklar özellikle iíyerlerinden ya da evlerinden 
alındıklarında polis arabasına bindirildikten sonra kelepçe 
takıldıðını belirtmiílerdir. Kelepçe çocukların çok rahatsız 
oldukları bir semboldür” denildi.  
Çocukların polislerden ve sorgulandıkları yerlerden öfke ve 
korkuyla bahsettikleri anlatılan araítırmada, gözaltından 
sonra mutlaka Adli Tıp Kurumu’na götürülen çocukların, 
iíkenceyi anlatmamaları için tehdit edildikleri kaydedildi. 
“Çocukların sıklıkla belirttikleri iíkence fiziksel iíkencedir. 
Bunun yanı sıra psikolojik iíkence de yer almaktadır. Kaba 
dayak, soðuk suyla ıslatma en çok sözü edilen, sorgulamada 
kullanılan iíkence yöntemlerindendir” denilen araítırmaya 
göre, bir çocuk yaíadıklarını özetle íöyle anlattı:  
“Polis ‘seninle konuíalım’ dedi. ‘Üstünü çıkart’ dediler. 
Televizyonun sesini açıp hortumla dövüyorlar, ‘Emniyet 
Sarayı’nda konuímazsan kafana silahla vururum’ dedi. 
Beyaz gömleði gözüme baðladılar. Isladılar, bir iki dakika 
geçti, testislerimi sıkıyor, kafama vuruyorlar. Gözümün 
önünde arkadaíımı dövdüler. Bu olaylardan sonra polislere 
gıcık oluyorduk, dövüp küfür ettikleri için onları öldürmek 
istiyordum.”  
Cinsel iíkencenin özellikle sabıkalı ve gasp suçundan 
yakalanan çocuklara uygulandıðına iíaret edilen araítırmada, 
bir çocuk ise “16 yaíımdaydım. Anlatılmayacak íeyler 
yaptılar. Anadan doðma çırılçıplak soydular, daha sonra eline 
bir eldiven geçirdi, söylemesi ayıp benim hayalarımı sıktı, 
böyle beí gün yattım ben, buralarım (karnını gösteriyor) 
aðrıdı” dedi.  
Baíka bir çocuk da, “ñlk gözümü baðladılar, dövdüler, anlat 
dediler, anlattık. ‘Siz iki olay daha yapmıísınız’ dedi. Bu 
yapmadıðımız olaydı. Ondan sonra gözlerimizi ayakkabı 
keçesi gibi bir íeyle baðladılar. Ortada bir tane masa var. 
Oraya yatırdılar. Elimi baðladılar. ‘Söylüyor musun? Yoksa 
sana elektrik vereceðiz’ dedi. ‘Yapmadık efendim’ dedim. 
Ondan sonra orda kablo vardı. Kabloyu elime deðdirmeye 
baíladı, göbeðime. O iíkencelerden sonra ‘yaptık’ dedik” 
dedi. 
Sevda Aydın: 12 Aralık 2005 tarihinde ñstanbul’da sivil polis 
oldukları ileri sürülen kiíiler tarafından kaçırıldıðı ve tecavüz 
edildiði ileri sürülen Sevda Aydın için Adli Tıp Kurumu 
tarafından 28 Aralık 2005 tarihinde hazırlanan rapor 
açıklandı. 4 ìubat günü ñHD ñstanbul ìubesi’nde düzenlenen 
basın toplantısında konuían Avukat Murat Ak, olayın 
üzerinden iki ay geçmesine karíın faillerin yakalanmasına 
yönelik ciddi bir araítırma yapılmadıðını söyledi. Delillerin 
kaybolmaması amacıyla Sevda Aydın’ın olaydan iki gün sonra 

Adli Tıp Kurumu’nda muayene edildiðini belirten Murat Ak, 
“Tecavüzün olup olmadıðı, olayda bayıltıcı bir maddenin 
kullanılıp kullanılmadıðı, bacaklarındaki maddenin sperm 
olup olmadıðının saptanması istenmiíse de raporun eksik ve 
özensiz hazırlandıðı görülmüítür. Maðdurenin uyandıðında, 
bacaklarında hissettiði madde hakkında tek bir kelime dahi 
raporda yer almamaktadır. Raporda yalnızca cinsel iliíkinin 
tespitinin tıbben mümkün olmayacaðı tespitine yer 
verilmiítir” dedi. 
Mehmet Cevat ñnce: DTP ñstanbul Gaziosmanpaía ñlçe 
Örgütü yöneticisi Mehmet Cevat ñnce, 31 Aralık 2005 
tarihinde polisler tarafından kaçırıldıðını ve ölümle tehdit 
edildiðini açıkladı. Akíam saatlerinde Gaziosmanpaía’da 
kendisine saldıran iki kiíi tarafından elleri kelepçelenerek 
zorla bir arabaya bindirildiðini anlatan ñnce, daha sonra 
gözlerinin baðlandıðını ve bilmediði bir yere götürüldüðünü 
söyledi. Bu kiíilerin kendilerini “polis” olarak tanıttıðını ifade 
eden Mehmet Cevat ñnce, “Devlet sana 12 yıl ceza vermií. 12 
yıl yerine 12 kuríun hediye etmesi gerekiyordu. Bundan sonra 
o hediye kısa sürede ulaíır” dediler. Serbest bırakıldıðı yerin 
ñstanbul Emniyet Müdürlüðü’nün yakınları olduðunu kaydeden 
ñnce, Cumhuriyet Savcılıðı’na yaptıðı suç duyurusunda 
kendisini kaçıranların eíkalini verdiðini de anlattı. 
Kaze Özlü, Naciye Yeter: Adana’da daha önce bir çok kez 
gözaltına alınan ve iíkence gören Kaze Özlü ile Naciye Yeter 
hakkında “Hakan Bazo adlı kiíiye sahte kimlik temin 
ettikleri” gerekçesiyle açılan dava, 12 Haziran günü 
sonuçlandı. Adana 7. Aðır Ceza Mahkemesi, Özlü ve Yeter’i 
3’er yıl 9’ar ay hapis cezasına mahkum etti.  
3 Ocak 2005 tarihinde tutuklanan Özlü ve Yeter, daha sonra 
tahliye edilmiílerdi. Avukat Fatma Karakaí, yargılama 
aíamasında Kaze Özlü’nün okuma-yazma bilmediðini, bu 
nedenle “sahte kimlik temin etme” suçunu iíleyemeyeceðini 
bildirmiíti. 
Cem Emir: Tunceli’de 16 Ocak günü polislerle gençler 
arasında çıkan kavgayı görüntüleyen Evrensel gazetesi 
muhabiri Cem Emir, polisler tarafından dövüldü. Edinilen 
bilgiye göre, ìehit Nahit Bulut Polis Karakolu önünde bazı 
kiíilerin gözaltına alınmasına çevrede bulunanlar karíı çıktı. 
Bunun üzerine polislerle gençler arasında kavga çıktı. Olayı 
izleyen Cem Emir de polisler tarafından aðır bir biçimde 
dövüldü. Cem Emir, polisler hakkında suç duyurusunda 
bulundu. 
Hüseyin Kıskan: Hakkari Jandarma Komutanlıðı’nda görev 
yapan Üsteðmen Mustafa Angın’ın 16 Ocak günü aracına 
zorla bindiði Hüseyin Kıskan’ı ölümle tehdit ettiði bildirildi. 
Edinilen bilgiye göre, saat 24.00 sıralarında Hakkari’nin 
Medeni Sancar caddesinde Hüseyin Kıran’ın kullandıðı 
arabayı durduran Mustafa Angın, Kıskan’dan kendisini 30 
kilometre uzaklıktaki Üzümcü Jandarma Karakolu’na 
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götürmesini istedi. Birkaç yüz metre sonra aracı durduran 
Hüseyin Kıskan, gece olduðu için daha fazla devam 
edemeyeceðini söyledi. Bunun üzerine silah çeken Üsteðmen 
Angın, Kıskan’dan yola devam etmesini istedi. Arabanın 
içinde çıkan kavga sırasında silahın ateí alması sonucunda 
arabanın ön camı kırıldı. Olay yerine gelen polisler, Üsteðmen 
Mustafa Angın’ı gözaltına aldı. Hüseyin Kıskan, “Eðer yana 
çekilmeseydim beni vuracaktı. Kendisiyle bir süre boðuítum. 
polisler üsteðmeni gözaltına aldılar” dedi. Mustafa Angın’ın 
dört ay önce de Hakkari Geçitli köyündeki Jandarma 
Karakolu’nun komutanlıðını yaptıðı sırada C.A. ve ì.K. adlı 
köylüleri gece geç saatlerde karakola götürüp tartakladıðı 
iddia edildi. 
Hasan Çepe: Ölüm orucunda Wernicke-Korsakoff hastalıðına 
yakalanan Hasan Çepe’nin polisler tarafından tehdit edildiði 
bildirildi. 1 ìubat günü ñHD ñstanbul ìubesi’nde düzenlenen 
basın toplantısında verilen bilgiye göre, Ocak ayı ortalarında 
ñstiklal caddesinde kendisini “Takvim gazetesi muhabiri” 
olarak tanıtan bir kiíi, Hasan Çepe’nin yanına gelerek “yazı 
dizisi hazırlıyorum, TñKB’nin yöneticileri kimlerdir?” diye 
sordu. Bu kiíinin yanıt alamayınca “Sen görürsün” diyerek 
uzaklaítıðı ve aynı gün akíam saatlerinde bir polis 
arabasında görüldüðü belirtilen açıklamada, 31 Ocak günü de 
Yapı Sanatevi’ne gelen iki sivil polisin, Hasan Çepe’yi 
sorgulamaya çalıítıðı ve silah göstererek tehdit ettiði 
kaydedildi. 
Ayhan Kılıç: 22 ìubat günü avukatı Asya Ülker ile birlikte 
ñHD ñstanbul ìubesi’nde basın toplantısı düzenleyen Ayhan 
Kılıç, kimliði belirsiz kiíiler tarafından kaçırılarak, tehdit 
edildiðini ve tecavüze uðradıðını açıkladı. Kılıç yaíadıklarını 
íöyle anlattı:  
“30 Ocak günü evime doðru giderken kırmızı renkli bir araç 
yanıma yanaítı. Araçtakilerden biri adres sordu ve ben de 
araca yaklaítım. Kendime geldiðimde bir bodrumun 
katındaydım. Çırılçıplak soyuldum ve tecavüze uðradım. 
Yakınlarımın fotoðraflarını gösteren maskeli beí kiíi, ajanlık 
yapmamam durumunda, yakınlarıma zarar vermekle tehdit 
etti. Bu kiíiler, beni özgür bırakmak için DTP ñl binasını 
bombalamamı ya da ñl Gençlik Kolları içinde para karíılıðı 
ajanlık yapmamı teklif ettiler. Sorgu sırasında yanımda, 25 
yaílarında bir genç de kanlar içinde orada tutuluyordu.” 
Yılmaz Yaímin: Aðrı’nın Doðubeyazıt ilçesinde yaíayan 
Yılmaz Yaímin, 31 Ocak günü JñT görevlileri tarafından tehdit 
edildiðini ve ajanlıða zorlandıðını açıkladı. Yılmaz Yaímin, 
yaíadıklarını íöyle anlattı:  
“Öðlen saatlerinde evin önüne bir beyaz minibüs geldi. 
ñçerisinden bereli iki kiíi çıktı. Babamla tartıímaya 
baíladılar, beni soruyorlardı. Aíaðı indim. Babam kim 
olduklarını ve niye beni istediklerini sordu, onlar da ‘biz 
jandarmadanız’ deyip kimlik gösterdiler. Babam ‘ben sizin 

JñTEM’den olduðunuzu biliyorum ve sizden korkmuyorum’ 
dedi. Tartıímanın ardından beni minibüsün içine götürdüler. 
Minibüste bir sürü kalaínikof ve aðır silahlar vardı. Bana, 
‘bizimle dost olacaksın geliímeleri bize aktaracaksın, yoksa 
olacaklardan biz sorumlu olmayız’ dediler. Ben de onlara, 
‘ajanlık teklif ediyorsunuz, asla kabul edemem’ dedim ve 
araçtan çıktım. Daha sonra onlar da evin önünden ayrıldılar.”  
Cumhuriyet Savcılıðı’na suç duyurusunda bulunduðunu 
belirten Yaímin, savcının kendisinden olayı basına 
yansıtmamasını istediðini söyledi. 
Kemal Öncel: 11 ìubat günü AKP Mersin ñl Örgütü 
Kongresi’ne katılan Baíbakan Tayyip Erdoðan’ı protesto eden 
Kemal Öncel, götürüldüðü karakolda iki koruma görevlisi 
tarafından dövüldüðünü açıkladı. Öncel, íunları anlattı:  
“Ben Baíbakan’ın elini sıktım, o hakaret etti. O anki 
psikolojimle ‘Madem o kadar yiðitsin, íöyle buyur’ 
diyebilirdim. Ama kendimi frenledim. Sonra ikisi Baíbakanlık 
koruması olan polisler beni Yumuktepe Karakolu’na götürdü. 
Komiserden, ‘Biraz baí baía görüíeceðiz’ diye izin aldılar. 
Komiser dıíarı çıktı, iki Baíbakanlık koruması beni dövdü.”  
Kemal Öncel, “kaçırıldıðı, kendisine ahlaksız tekliflerde 
bulunulduðu ve hakaret edildiði” gerekçesiyle Baíbakan 
Recep Tayyip Erdoðan, AKP Genel Baíkan Yardımcısı Dengir 
Mir Mehmet Fırat, AKP Mersin milletvekilleri Ömer ñnan ve 
Mustafa Eyicioðlu hakkında suç duyurusunda bulundu. 
Dindar Yoldaí: 12 ìubat günü Aydın’da gözaltına alınan 
Dindar Yoldaí, iíkence gördüðünü açıkladı. 11 ìubat günü 
Mehmet Nurcan adlı arkadaíıyla para sorunu yüzünden 
tartıítıklarını anlatan Dindar Yoldaí, daha sonra yaíadıklarını 
íöyle anlattı:  
“12 ìubat sabahı bir internet kafede bulunduðum sırada iki 
polis gelerek, hakkımda íikayet olduðunu, karakola gitmemiz 
gerektiðini söylediler. Karakolun yakın olduðunu, yayan 
gidilebileceðini, ayrıca çevrede olumsuz bir izlenim bırakmak 
istemediðimi söyledim. Bu nedenle tartıíma yaíandı ve 
polisler beni arabaya zorla bindirmek istedi. Binmek 
istemeyince kafe önünde polisler tarafından coplarla ve 
tekmelerle dövüldüm. Arkadaílarım araya girmeye çalıítı. 
Ameliyatlı olduðumu söylemelerine karíın polisler ‘Bana mı 
sordu ameliyat olurken’ diyerek dövmeye devam ettiler. 
Karakola götürüldükten sonra da dövüldüm.”  
Bir gün gözaltında tutulduktan sonra Cumhuriyet Savcılıðı 
tarafından serbest bırakıldıðını belirten Dindar Yoldaí, “Aydın 
Devlet Hastanesi’ndeki doktor yüzüme bile bakmadı. ‘Bir 
íeyin yok’ diyerek gönderdi. Daha sonra eve geldiðimde iki 
gün boyunca her öksürdüðümde boðazımdan kan geliyordu” 
dedi. Suç duyurusunda bulunması üzerine polislerin internet 
kafeye giderek “kendisinin de polislere vurduðu” yönünde 
tanık aradıklarını ancak kimsenin tanıklık yapmak 
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istemediðini anlatan Dindar Yoldaí, polislerin üçüncü bir 
polisi tanık gösterdiðini söyledi. 
Yusuf Güler, Mustafa Durmuí: ñHD ñstanbul ìubesi’ne 
baívuran Yusuf Güler ve Mustafa Durmuí adlı sokak 
çocukları, polisler tarafından sürekli dövüldüklerini ve tehdit 
edildiklerini bildirdiler. Yusuf Güler, Mustafa Durmuí’la 
birlikte ñstiklal caddesinde yürürken yanlarına yaklaían bir 
minibüsten inen polislerin yüzlerine biber gazı sıkarak 
kendilerini araca bindirdiðini belirterek “Bizi Belgrad 
ormanına götürdüler. Yol boyu arabada dövdüler. Ellerinde 
beyzbol sopaları vardı. Bizi ormana bırakıp gittiler” dedi.  
Benzer uygulamalarla sürekli karíılaítıklarını söyleyen 
Mustafa Durmuí, dövüldükten sonra Taksim ñlkyardım 
Hastanesi’ne gittiklerini ancak kendilerine rapor verilmediðini 
bildirdi. 
Dövülen Göstericiler: Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye 
getirilmesinin yıldönümü nedeniyle 16 ìubat günü DTP ñl 
Örgütü binası önünde düzenlenen basın açıklamasına polis 
müdahale etti. Göstericilerin, DTP binasına girmesi üzerine 
kapıyı kırarak içeri giren polisler, 232 kiíiyi döverek gözaltına 
aldı. Gözaltına alınanlar 17 ve 18 ìubat günlerinde adliyeye 
sevkedildi. Bu kiíilerden 50’si yaíları 18’in altında olduðu 
için serbest bırakıldı. 86 kiíi ise “görevli memura direnme” 
ve “yasadıíı örgüt üyeliði” iddialarıyla tutuklandı. 
Tutuklananlar arasında Ülkede Özgür Gündem gazetesi 
çalıíanları Yusuf Orak ve Özgür Halk dergisi çalıíanı Mümtaz 
ñldeniz’in de bulunduðu öðrenildi.  
DTP Adana ñl Baíkan Yardımcısı Süleyman Kılıç, polislere 
parti binası önünde basın açıklaması yapacaklarını ve 10 
dakika oturduktan sonra daðılacaklarını söylediklerini, 
polislerin de kendisine “trafiði kapatmayın” ricasında 
bulunduðunu belirtti. Basın açıklamasını yapmak için 
binadan ayrılmaya baíladıkları sırada merdivenlerde polisin 
saldırdıðını anlatan Kılıç, bir çok kiíinin yeniden binaya 
girdiðini bildirdi. Polislerin, balta ve balyozlarla kapıyı 
kırdıðını, bu sırada gelen iki ñHD yöneticisi arabuluculuðu 
sayesinde “kimsenin dövülmeyeceði” güvencesi alındıðını, 
ancak iç kapının açılmasından sonra polislerin herkesi aðır 
biçimde dövdüðünü kaydetti. Süleyman Kılıç, polislerin 
binadaki eíyalara da hasar verdiðini bildirdi.  
Avukat Beyhan Günyeli de, íiddetin emniyette de sürdüðünü 
söyledi. Gözaltındakilerin adli tabibe çıkarıldıðı sırada 
polislerin coplarla vurduðunu ve kafalarını duvarlara 
çarptıðını belirten Günyeli, “Kadınlara cinsel tacizde 
bulunmuílar. Avukatlar olarak gözaltındaki dayaða müdahale 
ettik. Amirleri araya girip özür diledi” dedi.  
Olay sırasında dövülen DTP Adana ñl Örgütü eski 
yöneticilerinden Hacer Taíarsu daha sonra polisler hakkında 
suç duyurusunda bulundu. Soruíturma, Aðustos ayında 
“takipsizlik” kararıyla sonuçlandı. Kararın, “2911 sayılı 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüíleri Yasası’nın polislere zor 
kullanma yetkisi tanıdıðı” gerekçesiyle alındıðı öðrenildi.  
Ercan Yıldız: Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesinin 
yıldönümü nedeniyle 17 ìubat günü ñstanbul’da düzenlenen 
gösterileri izleyen gazetecilerden Cihan Haber Ajansı muhabiri 
Ercan Yıldız polisler tarafından dövüldü. Edinilen bilgiye göre, 
Göztepe Polis Merkezi önünde toplanan gazetecilerin yanına 
gelen Kadıköy Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri ñnceleme Birim 
Amiri Komiser Sebahattin Taídemir, kimliklerini 
göstermelerini istedi. Görgü tanıklarının anlatımına göre, 
Ercan Yıldız’a “kimliðini göster lan” diyen Taídemir, Ercan 
Yıldız’ı kolundan tutarak karakola götürmeye çalıítı. 
Taídemir’in bu sırada Ercan Yıldız’ı “Ben yüzüme bir çizik 
atarım senden íikayetçi olurum” diye tehdit ettiði bildirildi. 
Yaklaíık iki saat polis merkezinde kalan Ercan Yıldız’ın 
dudaðının patladıðı bildirildi. 
Mazlum Sevik: Özgür Gündem gazetesi ìanlıurfa 
daðıtımcılarından Mazlum Sevik, sivil polisler tarafından 
dövüldüðünü ve tehdit edildiðini bildirdi. Sevik yaíadıklarını 
íöyle anlattı:  
“Polisler beni takip ediyordu. Yanıma gelip beni ñpekyolu’na 
yakın boí bir iníaata çaðırdılar. Gazetede çalıíanların 
telefonlarını istediler. Hiçbir íey bilmediðimi söyleyince, 
daðıtımı bırakmamı, aksi takdirde beni Kemal Kılıç’ın (18 
ìubat 1993 tarihinde öldürülen Özgür Gündem gazetesi 
temsilcisi) yanına göndereceklerini söylediler ve dövdüler.” 
Özgür Karakaya, Sercan Gürenin: ñstanbul Baðcılar’da 17 
ìubat günü Gençlik Federasyonu’nun “Öðrenci haklarımızı 
istiyoruz” yazılı afiíleri asan Özgür Karakaya ve Sercan 
Gürenin adlı öðrenciler, polisler tarafından dövüldü.  
21 ìubat günü TMMOB ñstanbul ìubesi’nde düzenlenen basın 
toplantısında konuían Baðcılar Ticaret Meslek Lisesi 
öðrencisi Sercan Gürenin, polislerin kendisini üç kez 
aradıðını, son aramada cebinden çıkarılan uyuíturucunun 
polisler tarafından konulduðunu söyledi ve “Bize Baðcılar 
Emniyet Karakolu’nda iki gün boyunca iíkence yaptılar. Küfür 
ettiler, ölümle tehdit ettiler” dedi.  
Özgür Karakaya ise afií astıkları sırada motosikletli polis 
ekiplerinin yanlarına gelerek kimlik istediðini söyledi ve “Beni 
yere yatırdılar. Ellerimi arkadan kelepçelediler. Yarım saat 
böyle bekletildik. Ondan sonra sivil ekipler geldi. Gözlerimi 
baðladı. Tekmeler ve hakaretlerle bize iíkenceye yaptılar. 
Savcılıða ve hastaneye gelií gidiílerde kelepçeliydim. 
Kimliðimin sahte olduðunu iddia ederek beni defalarca 
dövdüler. Biz uyuíturucuya karíı mücadele ediyoruz. 
Uyuíturucuyu okul önlerinde kimin sattıðını biliyoruz. 
Geçmiíte de polis bu tür komplolar düzenledi ve düzenlemeye 
devam edecek” dedi. 
M.Y. (11): Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesinin 
yıldönümü nedeniyle 15 ìubat günü ñstanbul Baðcılar’da 
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düzenlenen gösteri nedeniyle gözaltına alınan M.Y. adlı 
çocuðun iíkence gördüðü bildirildi. Edinilen bilgiye göre, 
gösteriye katıldıkları iddia edilen bir grup çocuk, 16 ìubat 
günü gözaltına alınarak 100. Yıl Kemalpaía Polis Merkezi’ne 
götürüldü. Çocuklardan M.Y. yaíadıklarını íöyle anlattı:  
“Kollarımı iki polis tutuyordu. 20’ye yakın polis vardı. Tekme 
ve yumruklarla dövdüler, yere düítüm. Sürekli küfrediyorlardı. 
Dudaðım patladı, aðzım kanadı. Beí dakika dayak yedim. 
Daha sonra arkadaílarımdan ayırıp karanlık bir yere 
koydular. Bir saat sonra íiíman bir polis geldi, vurmaya 
baíladı. Kafamı duvara çarptı. Yere düítüm, yerde tekmeler 
atıyordu. Böyle birkaç saat kaldım. Bir polis ‘Hadi lavaboya 
git, yüzünü yıka’ dedi. Baíka bir polis yüzümü yıkarken 
baíıma vurdu.”  
Annesi Leyla Y. ise saat 22.00 sıralarında oðlunu sormak için 
gittiði karakoldan olumsuz yanıt aldıðını bunun üzerine 
Baðcılar ñlçe Emniyet Müdürlüðü’ne gittiðini belirterek, burada 
oðlunun 100. Yıl Kemalpaía Polis Merkezi’nde olduðunu ve 
emniyet müdürlüðüne getirileceði yanıtı aldıðını anlattı. Saat 
01.00 sıralarında oðlunun emniyet müdürlüðüne getirildiðini 
ifade eden Leyla Y., “ñzin verdiler, gördüm. Baíı íiímií, 
kafası ve dudaðı patlamıí, elbiseleri kan içindeydi. Yemek 
getirdim. Dudaðı íiíti, yiyemiyordu. Çocuðun kimliðini getir, 
teslim edelim’ dediler. Eve gittim, getirdim, yine vermediler” 
dedi.  
M.Y., 17 ìubat günü Cumhuriyet Savcılıðı tarafından serbest 
bırakıldı. TOHAV tarafından aðız bölgesindeki yaralar 
nedeniyle dií hekimine gönderilen M.Y.’nin “baíının duvara 
vurulması gibi sert bir darbe nedeniyle diílerinin yerinden 
oynadıðı” belirlendi.  
Polis Merkezi’nden emniyet müdürlüðüne götürülmeden önce 
Baðcılar Merkez Saðlık Ocaðı’nda muayene edilen M.Y.’ye 
“Alt dudak orta kısımda 0,5 santimetrelik kesik ve sað 
parietalde (íakak) hematom (darbe sonucu oluímuí kan 
toplaması) mevcuttur” raporu verildi.  
Bu arada ñstanbul Emniyet Müdürlüðü’nden yapılan 
açıklamada ise íöyle denildi:  
“Görevliler gruba müdahale etmek için geldiklerinde olay 
çıkaran íahıslar kaçtı. Bunlardan beíi yakalanarak gözaltına 
alındı. M.Y., bu beí kiíiden birisi olup, kaçarken arazide 
düítüðü ve yakalandıðında dudaðının patlak olduðu, baíına 
aldıðı darbeyi düíme neticesinde ve karakola gitmeden aldıðı, 
tutanakların ve doktor raporunun incelenmesinden anlaíıldı.” 
Adil Gür, Fevzi Melet: Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye 
getirilmesinin yıldönümü nedeniyle 18 ìubat günü Van’da 
düzenlenen basın açıklamasında gözaltına alınan Adil Gür ve 
Fevzi Melet’in iíkence gördüðü bildirildi. ñHD Van ìubesi ve 
Van Barosu ñnsan Hakları Merkezi’ne baívuran Adil Gür, on 
kadar polisin kendisini aralarına alarak dövdüklerini belirtti. 
Gür, yaíadıklarını íöyle anlattı:  

“Darbelerden sonra baygınlık geçirdim. Kendime geldiðimde 
kanlar içinde polis arabasında olduðumu gördüm. Bir polis 
arkadaílarına ‘Bu ölecek sonra baíımıza bela olacak. Bunu 
emniyete götürmeyelim’ dedi. Bunun üzerine arabayı iníaat 
halinde bir binanın önüne çekerek beni kimsenin olmadıðı bir 
aralıða attılar. Yaklaíık bir saat orada kaldım sonra 
sürünerek biraz ileri gittim. Oradakiler bana yardımcı oldular. 
ñlk zamanlarda korkudan hastaneye de gitmedim. Ancak 
daha sonra ñHD ve Van Barosu ñnsan Hakları Merkezi’ne 
baívurdum.”  
Fevzi Melet ise basın açıklamasından sonra polisin 
saldırısına uðradıklarını söyledi. Kaçarak ara sokaða girdiðini 
belirten Melet, 20’ye yakın polisin kendisine saldırdıðını 
söyledi. Darbeler sonucu baygınlık geçirdiðini anlatan Melet, 
polislerin öldüðünü zannederek kendisini sokak ortasında 
bıraktıðını kaydetti. Suç duyurusunda bulunduktan sonra 
Cumhuriyet Savcılıðı tarafından hastaneye sevk edilen Gür ve 
Melet, 21 ìubat günü hastane çıkıíında gözaltına alındılar. 
S.U. (15): 22 ìubat gecesi Trabzon’da kimlik kontrolü yapan 
polislerin, kimliði olmayan S.U. adlı çocuðu dövdükleri 
bildirildi. Bir görgü tanıðının “S.U. mahallemizin çocuðu ve 
sara hastası. Kimliði olmadıðını belirten S.U.’yu alan ekipler 
Gençlik Dayanıíma Derneði önünde tartaklayınca polisin 
elinden kurtarmaya çalıítık” dediði öðrenildi. Hastaneden 
rapor alan S.U.’nun polisler hakkında suç duyurusunda 
bulunduðu bildirildi. 
Mehmet Dilsiz: Rize’nin düíman iígalinden kurtuluíunun 
kutlanması için ìubat ayı sonunda düzenlenen törenler 
sırasında alandaki çelenklerden çiçek alan Mehmet Dilsiz adlı 
kiíinin polisler tarafından dövüldüðü bildirildi. Mehmet 
Dilsiz’e rapor verilmediði ancak üç polisin “Dilsiz’in 
kendilerini dövdüðü” gerekçesiyle rapor aldıðı öðrenildi. 
Tarık Karahan: Diyarbakır’da falcılık yapan Tarık Karahan, 
Baíkomiser O.E. tarafından dövüldüðü ve hakarete maruz 
kaldıðı gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılıðı’na suç duyurusunda 
bulundu. Baíkomiser O.E.’nin eíi M.E.’nin falına baktıðında 
“boíanma” olasılıðından söz ettiðini anlatan Tarık Karahan, 
M.E.’nin bunu eíine anlatması üzerine polisler tarafından 
Baíkomiser O.E.’nin yanına götürüldüðünü, 36 saat 
karakolda tutulduðunu belirtti. 
Erhan Bingöl, Nezahat Kıyanç, Arzu Seçen: 7 Mart günü 
Adana’nın Denizli mahallesinde “Yürüyüí” dergisini satan üç 
kiíinin polisler tarafından dövüldüðü bildirildi. Polislerin, 
kimlik göstermeyi reddeden Erhan Bingöl, Nezahat Kıyanç ve 
Arzu Seçen’i yere yatırarak tartakladıkları, bu sırada çevrede 
bulunanların müdahale etmesi üzerine havaya ateí açtıkları 
öðrenildi. Bir süre yere yatırılarak bekletilen üç kiíi, daha 
sonra Denizli Polis Karakolu’na götürüldü. 
Muharrem Baítaí: 7 Mart günü ñstanbul Kasımpaía’da 
gözaltına alınan Muharrem Baítaí, ìiíli Emniyet 
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Müdürlüðü’nde iíkence gördüðü gerekçesiyle ñHD ñstanbul 
ìubesi’ne baívurdu. Baítaí, 9 Mart günü düzenlediði basın 
toplantısında íunları söyledi:  
“Polis iíkence izlerini kendi kendime yaptıðımı söylemeye 
zorladı. Ben de cezaevine girmekten korktuðum için kabul 
ettim. Cumhuriyet Savcılıðı’ndan gönderildiðim Adli Tıp 
Kurumu’nda vücudumdaki iíkence izlerini kendim yaptıðımı 
söyledim. Bunun üzerine Adli Tıp Kurumu’nda ‘pantolon 
düðmeleriyle kendimi yaraladıðım’ yolunda raporu verildi. 
ñfademi okutmadan imzalattırdılar. Polisler sabahtan beri eve 
gelip gidiyorlar. Bana iyi davranıyorlar. Diyorlar ki ‘ñíkence 
gördüðünü kimseye söyleme, ìiíli’de istediðin iíi yap. Seni 
görmezlikten geliriz’. Ben eíim ve çocuðumla birlikte 
Edirne’de oturuyorum. Hem annemi görmek hem de ruhsal 
tedavi görmek için ñstanbul’a gelmiítim yaíadıklarımdan 
sonra ben de ñHD’ye baívurdum.” 
Mahsun Oruç, R.K., A.Y., Dövülen Öðrenciler: 13 Mart günü 
Diyarbakır Melik Ahmet Lisesi’nde okuldan kaydı silinen 
Mahsun Oruç adlı öðrenci, okul yöneticileriyle tartıítıktan 
sonra polisler tarafından gözaltına alındı. Oruç’un elleri 
kelepçelenerek gözaltına alınmasına tepki gösteren 
öðrenciler, polisler tarafından dövülerek ve havaya ateí 
açılarak daðıtıldı. Polisler tarafından aðır bir biçimde dövülen 
20 öðrenci hastaneye kaldırıldı. Dokuz öðrenci ise gözaltına 
alındı. Gözaltına alınanlar, aynı gün akíam saatlerinde 
serbest bırakıldı.  
Olaydan sonra gazetecilerin görüítüðü öðretmenlerden biri 
íunları söyledi:  
“Bir öðretmen arkadaíımıza polis ‘Siz terörist mi 
yetiítiriyorsunuz?’ diyor. Ufacık bir olaydı. Öðrenci öðretmene 
mi saldırmıí, silah mı sıkmıí, satırla mı gelmií? Hiçbir íey 
yoktu. Sivil ve resmi polisler okula girip öðrencileri yere 
yatırdılar, kafalarına vurdular. Kan revan içinde kaldı 
öðrenciler. Öðrencilerle konuítuk, ‘Hocam onları o vaziyette 
görünce ií çıðırından çıktı’ dediler.”  
Gözaltına alınan öðrenciler de, götürüldükleri Çaríı Polis 
Karakolu’nda dövüldüklerini açıkladılar. Öðrencilerden R.K., 
okuldan atılan arkadaílarının sınıfa geldiðini, daha sonra da 
iki sivil polis tarafından sürüklenerek sınıftan çıkarıldıðını 
belirtti ve “Bir anda okula polisler doldu ve hepimizi 
yakalayıp sürüklediler. Kafamıza telsizler ve coplarla 
vurdular. Polisin biri silahın kabzasıyla tam kalbimin üzerin 
vurdu. Hepimizi üst üste fırlatıp tekmelemeye baíladılar. 
Yaíananları engellemeye çalıían iki öðretmenimizi de 
kapıdan dıíarı doðru attılar. Havaya ateí açtılar. Boí 
kovanları sonra topladılar” dedi.  
A.Y. adlı öðrenci de “Sınıfta ders yaparken kavga sesleri 
duyunca dıíarı çıktık. Sivil polisler bir öðrenciyi koridorda 
sürüklüyordu. Dayanamadım. ‘Öldürecek misiniz bunları, 
adam mı öldürdü, hırsızlık mı yaptı? Niye böyle 

davranıyorsunuz?’ diye sordum. Polis, yanıma gelip ‘íerefsiz 
sen de mi erkek oldun’ diyerek hakaret etti. Telsizle kafama 
vurdu. Sürüklediler beni de.Yerde sopayla boðazımı sıktı. 
Bayıldım. Arkadaílar baygın olduðum halde tekmelediklerini 
söylediler. Daha sonra ellerimi kelepçelediler. Arkadaílar kan 
revan içindeydi. ‘Karakola götürdüðümüzde olmadık íeyler 
yapacaðız’ diyerek tehditler savurdular” dedi. 
Turan Tutulmaz: ñHD Ankara ìubesi’nde 15 Mart günü basın 
toplantısı düzenleyen ESP üyesi Turan Tutulmaz, MñT 
görevlileri tarafından ajanlıða zorlandıðını ileri sürdü. 
Tutulmaz, evlerine bir hafta kadar önce gelen ve kendilerini 
“MñT görevlisi” olarak tanıtan üç kiíinin kendisinden, Hasan 
Coíar, Kadir Aktaí ve Serdar Kır adlı arkadaíları hakkında 
bilgi istediðini söyledi. “Bu olaydan hiç kimseye bahsetme 
yoksa can güvenliðin kalmaz” diye tehdit edildiðini belirtün 
Turan Tutulmaz, 13 Mart günü verilen randevuya gitmediðini 
söyledi. 
Dövülen Göstericiler: Feshedilen DEHAP’ın Hakkari ñl 
Baíkanı Sabahattin Suvaðcı, “yasadıíı örgüte yardım” 
iddiasıyla 23 Mart günü tutuklandı. Suvaðcı’nın 
tutuklanmasını protesto amacıyla adliye binası önünde 
toplanan kalabalık bir grupla güvenlik güçleri arasında 
çatıíma çıktı. Adliye önündeki gösterinin zor kullanılarak 
daðıtılmasından sonra kentin bir çok yerinde de gösteriler 
düzenlendi. Uzun süren çatıímalarda, aralarında DTP Hakkari 
ñl Örgütü yöneticisi Haluk Bor, Gıyasettin Koç, Dilber Bor, 
Yakup Aktaí ve Bedel Yiðit’in de bulunduðu çok sayıda kiíi 
yaralandı, 21 kiíinin gözaltına alındıðı bildirildi. 
Metin Özlü, Hamdullah Kumru, Perihan Özlü: 23 Mart 
gecesi Van’da bir eve düzenlenen baskında Metin Özlü ve 
Hamdullah Kumru adlı kiíiler gözaltına alındı. ñHD Van 
ìubesi’ne baívuran ev sahibi Perihan Özlü, “Eíim ñrfan Özlü 
1990’lı yıllarda iíkencede öldürüldü. Bir oðlum da gerilla 
olduðu için sürekli baskı altında tutuluyoruz. Akíam kapıyı 
kırıp içeri girdiler. Televizyon ve birçok eíyayı kırdılar. 
‘Suçumuz nedir?’ diye sordum, ‘Oðlun daðdadır, Kandil’den 
terörist geliyor, sen de barındırıyorsun, bu suç yetmez mi?’ 
diye cevap verdiler. Sonra da oðlumu ve misafirimizi alıp 
götürdüler. Her iki ayda bir bu íekilde evimi basıyorlar” dedi.  
Ayhan Doðan: Bursa’nın Osmangazi ilçesinde simitçilik 
yapan Ayhan Doðan, “doðulu olduðu” için Belediye Hal Zabıta 
Müdür Amiri ì.K. tarafından dövüldüðünü açıkladı. Doðan, 
“Zabıta amiri beni burada yaíatmak istemiyor. ‘Doðulu 
olduðun için seni burada barındırmayacaðım. Sen Kandil 
Daðı’na arkadaílarının yanına çık’ dedi. Kendisine karíı 
gelince beni dövdü” dedi. ì.K., Doðan’ın íikayeti üzerine 
gözaltına alındı. 
Salih Aslan: Adana’da düzenlenen Newroz kutlamalarında 
polisler tarafından aðır biçimde dövülen Salih Aslan adlı 
gencin akli dengesini yitirdiði bildirildi. Adana Ruh Saðlıðı ve 
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Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gören Aslan’ın babası 
Kasım Aslan, oðlunun 21 Mart gecesi gösteriler nedeniyle 
ìakirpaía mahallesinde önlem alan polisler tarafından 
dövüldüðünü, bu yüzden sað gözünü kaybettiðini ve akli 
dengesinin bozulduðunu söyledi. Aslan, “Olaydan sonra 
oðlumun bana anlattıðına göre, onlarca polis aralarına alarak 
ölümüne dövmüíler. Cop, tekme ve kalaslara vurmuílar. 
Kafasına aldıðı darbeler nedeniyle akli dengesini yitirmií 
durumda. Çevredekiler polis korkusundan müdahale 
edememiíler, ancak polisler gittikten sonra arkadaíları 
tarafından oradan alınmıí. Durumu aðır olduðu için 
hastaneye götürmüíler” dedi.  
Kasım Aslan, ñHD ve TñHV’ye yaptıkları baívuru sonucunda, 
Adana Ruh Saðlıðı ve Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi 
görmeye baíladıðını belirtti. 
Hakan Balcı: Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getiriliíinin 
yıldönümünde düzenlenen gösterilere katıldıðı gerekçesiyle 13 
Nisan günü tutuklanan Hakan Balcı adlı askerin Mamak 
Askeri Cezaevi’nde iíkence gördüðü bildirildi. Tutuklu ve 
Hükümlü Aileleri Yardımlaíma ve Dayanıíma Derneði’ne 
baívuran annesi Sevgül Balcı, oðlunun telefonda “Beni 
sabaha kadar coplarla aralıksız dövdüler. Bir grup dayak 
atmaktan yorulduðunda, baíka bir grup devam ediyordu. 
Ayakta duramayacak haldeyim. Beni bir an önce buradan 
kurtarın” dediðini söyledi.  
Askerliðini yaptıðı Kayseri’de gözaltına alındıktan sonra 
Ankara 11. Aðır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanan 
Hakar Balcı’nın 21 Nisan gününe kadar Sincan F Tipi 
Cezaevi’nde tutulduðu, ardından asker olduðu için Mamak 
Askeri Cezaevi’ne gönderildiði öðrenildi. 
O.Ç., ñ.A.: 18 Nisan günü Ankara Üniversitesi öðrencileri O.Ç. 
ve ñ.A.’nın, özel güvenlik görevlileri tarafından tartaklandıðı 
bildirildi. O.Ç., “Saat 21.50’de, yerleíkede bir arkadaíımla 
oturuyorduk. Okulun güvenlik görevlisi olduðunu iddia eden 
sivil giyimli üç íahıs yanımıza gelip saat 22.00’de 
kapanacaðını ve çıkmamız gerektiðini söylediler. Çıkacaðımızı 
söyledim. Ancak sivil giyimli oldukları için kimliklerini 
göstermelerini istedim ve tartıíma çıktı” dedi. Kimliklerini 
gösteren görevlilerinden Cihan Kılıç’ın kendi kimliklerini zorla 
aldıðını anlatan O.Ç., daha sonra tartaklanarak yerleíkeden 
çıkarıldıklarını söyledi. O.Ç., güvenlik görevlilerinin geçen 
günlerde de bir kadını “çingene” olduðu gerekçesiyle döverek 
yerleíke dıíına çıkardıðını, pek çok kadın öðrencininse 
görevlilerin sözlü tacizine maruz kaldıðını aktardı. 
Bayram ñçlek: ÇHD ñzmir ìubesi’nde 8 Mayıs günü basın 
toplantısı düzenleyen Ege Temel Haklar Derneði üyesi Bayram 
ñçlek, 21 Nisan günü JñTEM görevlileri tarafından kaçırıldıðını 
ve iíkence gördüðünü açıkladı. Karíıyaka’ya gitmek için 
belediye otobüsüne binerken koyu renk camlı ve 35 ZR 8268 
plakalı araçta bulunan altı kiíi tarafından kaçırıldıðını belirten 

ñçlek, yaklaíık bir saat boyunca bu kiíilerin iíkence, tehdit ve 
hakaretlerine maruz kaldıðını söyledi.  
Manisa Jandarma Karakolu’na götürüldüðünü anlatan 
Bayram ñçlek, “Beni öldürmekle tehdit ettiler. Araca ilk 
attıkları sırada kafama büyükçe siyah bir bez baðladılar. 
Araçtan indirdiklerinde tahminen üçüncü kat olduðunu 
sandıðım bir yere çıkarmaya baíladıklarında boðuíma 
sırasında gözlerimdeki siyah bez açıldıðında dıíarıdaki 
manzaradan Manisa’da olduðumuzu anladım” dedi.  
Gözlerinin zorla baðlandıðını, bu sırada tekrar dövüldüðünü 
kaydeden ñçlek yaíadıklarını íöyle anlattı:  
“Tuvalet kokusu olan bir yere soktular. Burada çırılçıplak 
soyduktan sonra koltukaltlarından, belimden ve ayaklarımdan 
kaldırarak, her iki kolumu arkaya çevirip ters biçimde ve 
bileklerimden baðlayarak kalın bir boruya astılar. Daha sonra 
bir kablo ucunu cinsel organıma baðladılar, diðerini ise sol 
ayak baíparmaðıma baðladılar. 5-6 dakika süren bu 
iíkencenin ardından beni askıda iken bir süre yumrukladıktan 
sonra indirdiler.” 
JñTEM elemanlarının kendisine, “19 Aralık’ta bırakmadı 
albayım. Bıraksaydı gebertecektik seni, kısmet bugüneymií. 
Yok, eðer ‘devrimcilik yapmayacaðım, bırakacaðım’ dersen 
gidersin, yok devam dersen íansın yok” dediðini ifade eden 
Bayram ñçlek, “insanlık onuru iíkenceyi yenecek” sloganı 
attıðı için bayılıncaya kadar dövüldüðünü belirtti. 
Daha sonra yere yatırılarak tekmelendiðini ve omuriliðinden 
bir iðne yapıldıðını söyleyen Bayram ñçlek, verilen ilaç 
nedeniyle tüm vücudunun uyuítuðunu, katılaítıðını ve 
bayıldıðını sözlerine ekledi. Gözaltı süresi boyunca kendisinin 
ve arkadaílarının öldürüleceði konusunda sık sık tehdit 
edildiðini bildiren ñçlek, gece geç saatlerde Manisa 
yakınlarındaki Sipil daðının eteklerine atıldıðını ifade etti. 
Hasan Oral: 1 Mayıs günü Hatay’ın ñskenderun ilçesinde 
gözaltına alınan Hasan Oral, Belen Merkez Polis Karakolu’nda 
iíkence gördüðünü açıkladı. Polislerin kendisine kimlik 
sorduðunu, bu sırada içtiði sigarayı yere attıðını anlatan 
Hasan Oral, bunun üzerine bir polisin kendisine küfrettiðini ve 
aralarında tartıíma çıktıðını söyledi. Tartıímadan sonra 
Belen Merkez Polis Karakolu’na götürüldüðünü anlatan Oral, 
yaíadıklarını íöyle anlattı:  
“Karakolda beni nezarete attılar ve hayalarıma vurmaya 
baíladılar. Ondan sonra üzerimdeki elbiseleri çıkarttılar. 
Gözümü kapatıp ellerime ve ayaklarıma kelepçe vurdular. 
Beni arkamdan kollarım baðlı bir íekilde askıya aldılar. 
Çıplaktım ve üç defa bayıldım. Özellikle baíkomiser bana 
iíkence yapıyordu.”  
ñíkence gördüðüne iliíkin rapor aldıðını ve suç duyurusunda 
bulunduðunu belirten Hasan Oral, ñHD Hatay ìubesi’ne 
baívurdu. 
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Ömer Sertoðlu: 1 Kasım günü ñHD ñstanbul ìubesi’nde basın 
toplantısı düzenleyen Ömer Sertoðlu, “hükümeti eleítiren bir 
bildiriyi yazıp daðıttıðı için 5 Mayıs günü AKP Ümraniye ñlçe 
Baíkanı’nın íikayeti üzerine gözaltına alındıðını ve iíkence 
gördüðünü” açıkladı.  
Götürüldüðü karakolda yere yatırılarak tekmelendiðini 
söyleyen Sertoðlu, polisler hakkında Cumhuriyet Savcılıðı’na 
suç duyurusunda bulunduðunu, ancak aradan altı ay 
geçmesine karíın soruíturmada ilerleme olmadıðını, ayrıca 
polisler hakkında idari soruíturma açılmadıðını da kaydetti. 
Ö.S. (16): ñstanbul Maltepe Kız Meslek Lisesi öðrencisi Ö.S., 
5 Mayıs günü “eteðinin kısa olduðu” gerekçesiyle Dursun Ali 
Morgül adlı polis tarafından dövüldü. Edinilen bilgiye göre, 
okula gitmek için arkadaíları ile buluían Ö.S., kapkaç 
olaylarına karíı daha güvenli olduðu için Maltepe ñlçe Emniyet 
Müdürlüðü’nün bulunduðu caddeye geldi. Her gün bu yoldan 
okula gittiklerini söyleyen Ö.S., saat 08.30 sıralarında 
caddeden geçerken, Emniyet Müdürlüðü’nün karíısındaki 
bankta oturan iki arkadaíının bir polis tarafından zorla 
kaldırıldıðını ifade etti. Ö.S. olayı íöyle anlattı:  
“Polisin, arkadaílarımıza etekleri ile ilgili hareket ettiðini, 
zorla banktan kaldırıp tartakladıðını gördük. Emniyetin orada 
Maltepe Tren ñstasyonu’nun alt geçidi var. Oradan geçerek 
okulumuza gidiyoruz. Polis, banktan kaldırdıðı 
arkadaílarımızı alt geçidin merdivenlerine kadar kollarından 
tutup sürükleyerek getirdi. Sonra onları bırakıp bana döndü, 
‘Bu etekle okula gitmeye utanmıyor musun?’ dedi. 
Bacaklarıma tekme attı, sonra da omzumdan hızla ittirdi, 
merdivenlerden yuvarlandım. Olayı uzaktan gören 
öðretmenlerim yanıma geldi. Beni okula götürdüler, Emniyete 
gitmeye ikna ettiler. Beni döven polisi tarif ettim. Kendi 
aralarında fısıldaíıp böyle biri olmadıðı söylediler ve Çocuk 
Bürosu’na gönderdiler. Çocuk Bürosu’nun baíkomiseri, 
güvenlik kameralarında kayıtlı olacaðını söyledi. Kayıtları 
izledik ve polisin kimliði tespit edildi. Sonra Kartal 
Cumhuriyet Savcılıðı’na diðer iki arkadaíımla birlikte suç 
duyurusunda bulunduk.”  
Dursun Ali Morgül daha sonra açıða alındı ve psikolojik test 
için hastaneye gönderildi.  
Ayhan Biçici, Nurettin Çimen: ìemdinli olayından sonra 
Ardahan’a atanan Uzman Çavuí Tanju Çavuí ve 
kardeílerinin, 7 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında Ardahan 
yakınlarında yolunu kestikleri bir minibüsten indirdikleri 
Ayhan Biçici’yi tehdit ettikleri bildirildi.  
Özgür Gündem gazetesinin haberinde, minibüsün sürücüsü 
Nurettin Çimen’in araya girmesi üzerine Tanju Çavuí’un 
“Çekil ulan devlet beni adam öldürmek için görevlendirdi” 
dediði ve Nurettin Çimen’i demir sopa ile aðır biçimde 
dövdüðü iddia edildi. 

Yusuf Eripek, Fahri Aslan, ìükrü Kuríun, Halit Siyan: Bir 
grup polis, “bir polis memurunun eíinin taciz edildiði” 
iddiasıyla 8 Mayıs günü Batman’ın 206 Evler semtindeki 
pazar yerini bastı. Esnafla tartıían polislerin havaya ateí 
açtıðı, daha sonra da Yusuf Eripek, Fahri Aslan, ìükrü 
Kuríun, Halit Siyan adlı pazarcıları döverek karakola 
götürdükleri belirtildi. 
Erdal Aksak: Erdal Aksak adlı kiíi, 11 Mayıs günü polisler 
tarafından dövüldüðü gerekçesiyle ñHD Diyarbakır ìubesi’ne 
baívurdu. Erdal Aksak yaíadıklarını íöyle anlattı: 
“Emniyet lojmanlarının önünde dört arkadaíımla yürürken 72 
AL 524 plakalı polis arabası bana çarptı. Arabadan inerek 
hakaret etmeye baíladılar. Boðazımı sıktılar, diðer polis 
bileðimi tutarak çevirdi. Ayaklarıma, sırtıma ve boynuma 
tekmeler attılar. Bir diðer polis suratıma yumruk attı. Yüzü 
koyun arabaya yapıítırıp, üstümde ne varsa boíaltıp, 
aradılar. Bu arada küfür etmeye devam ettiler. Kimliðimi 
kontrol edip telefon numaramı da alarak bizi bıraktılar. Bu 
esnada diðer dört arkadaíımı da baðırıp, iteklediler. Daha 
sonra Bahçelievler Polis Karakolu’na baívurduk ama bizi 
içeri bile almadılar. ‘Ne yaparsanız yapın’ diyerek 
önemsemediler.” 
Cahide Çetin: Diyarbakır’ın Baðlar beldesindeki evi 22 Mayıs 
gecesi polisler tarafından basılan Cahide Çetin, dövüldüðü ve 
hakarete uðradıðını açıkladı. Arama izni olmadan eve giren 
özel harekat tim görevlisi polislerin, baíına tüfek dipçiðiyle 
vurduklarını anlatan Cahide Çetin, 14 yaíındaki kızının da 
tokatlandıðını söyledi. Cahide Çetin, ñHD Diyarbakır ìubesi’ne 
baívurdu. 
Mehmet Aksoy: Diyarbakır’ın Lice ilçesine baðlı Dolunay 
köyünün muhtarı Mehmet Aksoy, 28 Mayıs günü askerler ve 
korucular tarafından dövüldüðünü açıkladı. Tarlada çalıítıðı 
sırada silah sesleri duyduðunu, bunun üzerine köye giderek 
Kayacık Jandarma Karakolu’nu aradıðını anlatan Aksoy, 
íunları söyledi:  
“Astsubayla görüítüm, ‘haberinin olmadıðını bir saat sonra 
kendisinin arayacaðını’ söyledi. Silah seslerinin sürmesi 
üzerine seslerin geldiði yöne doðru gittim. Asker ve korucular 
bana doðru geliyorlardı. Muhtar olduðumu söyledim. ‘Gündüz 
silah sıkmanız uygun deðil. Köylüler tedirgin oluyor’ dedim. 
Bunun üzerine bana ‘hemen yat’ dediler. Sonra yanıma 
gelerek ‘sen kimsin?’ diye sordular. Dipçiklerle dövmeye, 
tekme tokat vurmaya baíladılar. Bana ‘Siz teröristsiniz, siz 
besliyorsunuz teröristleri’ dediler.”  
Daha sonra operasyon bölgesine götürüldüðünü ifade eden 
Mehmet Aksoy, “Sivil plakalı beyaz bir araba geldi. Beni 
Hazro’ya götürdüler. Burada karakolda nezarete koydular ve 
yanımda bir nöbetçi bıraktılar. Oturmama ve gözlerimi 
kapamama izin vermiyorlardı. Su vermiyorlardı. Ne 
uyumama, ne oturmama, dimdik ayakta kalmamı istediler. 
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Karakoldayken sürekli dövüyorlardı. Yaklaíık 5 saat böyle 
iíkence edildi. Ertesi gün baíka bir araca bindirildim. Köye 
500 metre kala beni araçtan indirdiler” dedi. Aksoy, ñHD 
Diyarbakır ìubesi’ne baívurduðunu bildirdi. 
Adil Erkek: 2 Haziran günü Adana’nın Seyhan ilçesinde 
gözaltına alınan ìakirpaía Mahallesi Eíit Özgür Yurttaílar 
Derneði üyesi Adil Erkek, götürüldüðü karakolda ölümle tehdit 
edildiðini bildirdi. Arkadaíları ile birlikte dernek binası önünde 
oturdukları sırada, sivil polisler tarafından zorla gözaltına 
alındıðını anlatan Adil Erkek, kendisine 1992 yılında gözaltına 
alındıktan sonra kaybolan akrabası Namık Erkek hakkında 
sorular sorulduðunu söyledi. Ölümle tehdit edildiðini anlatan 
Adil Erkek, gözaltına alındıðına iliíkin tutanak tutulmadıðını 
kaydetti. Erkek, yaíadıklarını íöyle anlattı:  
“Karakolu arayan avukatlar ısrar edince, asker kaçaðı olmam 
nedeniyle gözaltında bulunduðumu söylediler. Bu esnada sivil 
polisler bana, ‘biz sana göstereceðiz’ diyerek tehditlerde 
bulundular. Daha sonra askerlik íubesine gitmek için yola 
çıktık. Yolda elinde çanta olan bir íahıs arabaya bindirildi. 
Kendi aralarında konuítular. Adana Askerlik ìubesi’ne 
geldiðimizde, araca sonradan binen kiíi fotoðraflarımı 
çekince tepki gösterdim, ‘bu adam kim’ diye sordum. Polisler 
bana, ‘biz onu tanımıyoruz, bizden deðil’ dediler.” 
Sertaç Baki, Maíallah Çelikli, Turgut Baki, Fatih Olgun, 
Ali Hikmet Elmastaí: Tarsus’ta 3 Haziran günü iki aile 
arasında çıkan kavgada yaralanan yakınlarını ziyaret etmek 
için Tarsus Devlet Hastanesi’ne giden Sertaç Baki, Maíallah 
Çelikli, Turgut Baki, Fatih Olgun ve Ali Hikmet Elmastaí, 
polisler tarafından dövüldükleri gerekçesiyle ñHD Tarsus 
ìubesi’ne baívurdular.  
Bu kiíiler, olayın görüntülenmemesi için hastanenin güvenlik 
kameralarını kıran polislerin, kendilerini tekme tokat 
dövdüðünü bildirdiler. Polisler hakkında suç duyurusunda 
bulunan beí kiíi hakkında “görevli memura direndikleri” 
iddiasıyla soruíturma açıldıðı öðrenildi. Sertaç Baki, 
yaíadıklarını íöyle anlattı:  
“Yere yatırıp kafamın üzerine çıktılar. Tekmelerle vurdular. 
Benim kafamda üç kırık var, darp izleri de var. Hakaret ve 
küfürler ettiler. ‘Vatan hainleri, O… çocukları’ gibi küfürler 
ettiler. Ben sonra bayılmıíım. Gözlerimi açtıðımda polis 
arabasındaydım, ellerim de arkadan kelepçeliydi.” Sertaç 
Baki, karakolda da hakarete maruz kaldıklarını bildirdi. 
Nuri Soylu, Metin Baíar, Ünsal Çakin: 13 Haziran günü 
ñstanbul Kadıköy’de bir binada çıkan yangını izleyen 
gazeteciler, bir polisin saldırısına uðradı. Polis memurunun, 
kendisini çeken Cihan Haber Ajansı kameramanı Nuri 
Soylu’nun kamerasını alarak “Sen kimi çektiðini sanıyorsun, 
burada benim sözüm geçer” diye baðırdıðı öðrenildi. Olayda, 
Soylu, ñhlas Haber Ajansı kameramanı Metin Baíar ve Doðan 
Haber Ajansı kameramanı Ünsal Çakin tartaklandı. 

ñkram Aydın: Van’ın Bostaniçi beldesi ìafak mahallesinde 
15 Haziran günü ñkram Aydın’ın evine düzenlenen baskında 
Gıyasettin Korkaç adlı HPG militanı öldürüldü. (Bkz. Yaíam 
Hakkı). Evde bulunanlar, polisler tarafından aðır biçimde 
dövüldü. Özgür Gündem gazetesinde yayınlanan habere göre, 
görgü tanıðı Mehmet Aydın olayı íöyle anlattı:  
“Mahalleye doðru gidiyordum. Mahallenin asker, polis ve 
zırhlı araçlarla dolduðunu gördüm. Uzaktan izlemeye 
baíladım. ñkram Aydın’ın evini ablukaya aldılar. Daha sonra 
ev sahipleri dıíarı çıktı. Dıíarı çıkan herkes polisler 
tarafından dövülüyordu. Kadınlar bile linç edildiler. Daha 
sonra evdekiler uzaklaítırıldı. Ardından da patlama oldu. 
Patlamadan sonra panzer iki defa eve çarptı ve duvarları 
yıktı. Bu sırada herhangi bir anons sesi gelmedi. Ama evden 
çıkanları sürekli dövüyorlardı.”  
ìevki Kaytan, Mahmut Kaytan, Ali Kaytan: ñzmir’in Bornova 
ilçesinde saatçilik yapan ìevki Kaytan, 19 Haziran günü 
polisler tarafından dövüldüðü gerekçesiyle suç duyurusunda 
bulundu ve ñHD ñzmir ìubesi’ne baívurdu. Kardeíi Ali 
Kaytan’ın eíinden ayrıldıðını ve çocuklarını ayda bir görme 
hakkı bulunduðunu anlatan ìevki Kaytan, yaíadıklarını íöyle 
anlattı:  
“Kardeíim bir ay geçmesine raðmen çocuklarıyla 
görüíememiíti. 19 Haziran günü, 4 yaíındaki oðlu evden 
kaçıp kardeíimin yanına geliyor. Eíi de polise haber veriyor. 
Polisler geldiðinde, dükkanımın önünde oturuyordum. 
Kardeíimi sordular. Yan tarafta da bir dükkanımız vardı. 
Oraya sorun dedim. Orada da kardeíim Mahmut Kaytan, 
Ali’nin yukarıda olduðunu söylüyor. Dükkanın üst katında 
bulunan evimize çıkan polislerle kardeíim Ali arasında 
tartıíma baíladı. Sesler bize kadar geldi. Yukarı çıktım, 
kardeíimi ve polisleri sakinleítirmeye çalıíıyordum. Bu 
sırada polisin biri bana copla vurdu.”  
Bunun üzerine iíyerine inerek epilepsi hastalıðına iliíkin 
raporlarını polislere göstermek istediðini, ancak peíinden 
gelen iki polisin kendisini dövmeye baíladıðını belirten ìevki 
Kaytan, daha sonra kardeíleri Mahmut Kaytan ve Ali 
Kaytan’la birlikte Altındað Polis Karakolu’na götürüldüklerini 
söyledi. ìevki Kaykan “Karakola geldiðimizde polisler yine 
kardeílerime vurmaya baíladı. Ben de o esnada kaçtım. 
Dükkana geldim, kapalıydı. Dükkanın üstünde bulunan 
aðabeyimin evine gittim. Eve girdiðimde bayılmıíım” dedi. 
ìevki Kaytan, 20 Haziran günü hastaneden rapor aldıðını 
söyledi.  
Mustafa Sanık: Mustafa Sanık adlı kiíinin 23 Haziran günü 
Diyarbakır Çaríı Karakolu’nda görevli polisler tarafından 
dövüldüðü bildirildi. Karakolun karíısında iíyeri bulunan 
Mustafa Sanık’ın, mal indirmek için kaldırımdaki polislerden 
çekilmelerini istediði, bunun üzerine aralarında tartıíma 
çıktıðı öðrenildi. Mustafa Sanık’ın kardeíi Murat Sanık, 
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aðabeyinin önce gözaltına alındıðını, daha sonra hastaneye 
kaldırıldıðını bildirdi. 
Çetin Güven, U.T., Ö.K., D.Ü., F.B., S.G., Ö.A., Emrah Bakır, 
Onur Uzun: 25 Haziran günü Trabzon’da basın açıklaması 
yaptıkları sırada saldırıya uðrayan (Bkz. Yaíam Hakkı) ve 
daha sonra gözaltına alınan TAYAD üyeleri, Çetin Güven, U.T., 
Ö.K., D.Ü., F.B., S.G., Ö.A., Emrah Bakır ve Onur Uzun, 26 
Haziran günü serbest bırakıldı.  
Onur Uzun, daha sonra gazetecilere yaptıðı açıklamada, 
saldırganlara müdahale etmeyen polislerin kendilerini 
dövdüðünü söyledi. Uzun, “Polisler bizi zorla umumi tuvalete 
soktular. Bir süre sonra saldırganlar uzaklaítırılmamıí 
olmasına raðmen polis otosuyla götürüleceðimizi söylediler. 
Güvenliðimizin olmadıðını, polis otosuyla gitmek 
istemediðimizi söyledik. Bunun üzerine, biber gazı, tekme, 
tokatla karíılaítık. Tuvaletten çıktıðımızda, komiserleri 
kameraların önünde, ‘Artık vurmayın’ dedi. Yaka paça zırhlı 
araca bindirildik. Gözaltında yaklaíık iki saat kaldık. ‘Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüíleri Yasası’na muhalefet’le suçlandık” 
dedi. Onur Uzun, götürüldükleri hastanede üstünkörü 
muayene edildiklerini, doktor raporunun kendilerine 
verilmediðini söyledi.  
Mehmet Ali Orgun, ñmam Kara: Tunceli’de Mehmet Ali 
Orgun ve ñmam Kara adlı kiíiler, “polisler tarafından 
izlendikleri ve tehdit edildikleri” gerekçesiyle suç 
duyurusunda bulundular. Mehmet Ali Orgun, suç duyurusu 
dilekçesinde íunları anlattı:  
“Bir ay önce takip edildiðimi fark ettim. Sürekli beyaz bir 
araba beni takip ediyordu. Aileme durumu ilettim. 27 Haziran 
günü saat 23.30 sıralarında Meteoroloji Müdürlüðü önüne 
geldiðimde araba yanıma yaklaítı. ìoför ‘dur’ dedi. Aynı anda 
maskeli ve siyah giyimli dört kiíi arabadan çıkarak, bana 
uzun namlulu silah doðrulttu. O sırada karíı taraftan bir 
araba çıktı. Arabayı görünce geri döndüler. Sonra cezaevine 
doðru gittiler. Sabah 11.00 sıralarında cep telefonumu 
arayarak, ‘Buraları terk et. Seni öldürürüz. Seni yaíatmayız. 
Buralarda yaíamayacaksın, seni yaíatmayız’ diye tehdit 
ettiler. Aynı gün evimiz de iki kere arandı.”  
ñmam Kara ise Terörle Mücadele ìubesi ekipleri tarafından 
sürekli tehdit edildiðini belirtti. 15 ìubat günü tutuklandıðını 
ve üç ay cezaevinde kaldıðını anlatan ñmam Kara íunları 
söyledi:  
“Gözaltına alındıðım zaman polisler bana ‘Sende bomba 
varmıí, bize teslim et. Sen o bombaları getirmeden, seni 
rahat bırakmayız. Evine bomba koyup, baíına ií açacaðız, 
seni cezaevinde çürüteceðiz” íeklinde tehdit ettiler ve ajanlık 
teklif ettiler. Kabul etmedim. Geçen gün ií için Emniyet 
Müdürlüðü’ne giden bir akrabama beni sormuílar ve ‘Biz 
bırakmıíız ama onu tekrar alacaðız, söyle o bombaları 
getirsin’ demiíler.” 

Sait Üzer: Diyarbakır’ın Hazro ilçesine baðlı Çiftlibahçe 
(Helhel) köyünde yaíayan Sait Üzer, “korucular tarafından 
dövüldüðü ve ajanlık yapmaya zorlandıðı” gerekçesiyle ñHD 
Diyarbakır ìubesi’ne baívurdu. Sait Üzer, 2 Temmuz günü 
yanına gelen yedi korucunun, “bölgeye gelip gidenler 
hakkında bilgi vermesini” istediðini, kendisinin “kimseyi 
görmediðini” söylemesi üzerine tehdit edildiðini söyledi. 
Korucubaíı Ferit Akça tarafından aðır biçimde dövüldüðünü 
anlatan Sait Üzer, Diyarbakır Devlet Hastanesi’nden rapor 
aldıðını da kaydetti. 
Mehmet Yalçın: Isparta Emniyet Müdür Yardımcısı Duran 
Uzunbacak, 6 Temmuz günü Avukat Mehmet Yalçın’ı dövdü. 
Yalçın olayı íöyle anlattı:  
“Büroma gitmek için otomobilimle otoparktan ayrıldım. 
ñstanbul caddesine çıkan baðlantı yolunda karíıma çıkan, 
Uzunbacak’ın da içinde bulunduðu otomobil aniden fren 
yaptı. Bir süre yola devam ettim, ancak açık kalan kapıyı 
kapatmak üzere durdum. Bu sırada Uzunbacak yanına geldi 
ve ‘Ben emniyet müdür yardımcısıyım. Özür dilemeden 
gidiyorsun. ìerefsiz’ diye baðırdı. Ardından yumruk vurmaya 
baíladı. Diðer iki kiíi de kapıları açıp bana tekme atmaya 
baíladı. Yere yatırarak baíıma tekme atıp olay yerinden 
uzaklaítılar. Devlet Hastanesi’ne gidip tomografi çektirdim. 
Yaralarımı tedavi ettirip rapor aldım.” 
Isparta Barosu Uzunbacak hakkında suç duyurusunda 
bulundu. 
Ekin Saygılı, Garip Çaðdaí: 7 Temmuz günü ñstanbul 
Kartal’da gözaltına alınan ESP üyeleri Ekin Saygılı ve Garip 
Çaðdaí’a iíkence yapıldıðı bildirildi. ESP tarafından yapılan 
açıklamada, Saygılı ve Çaðdaí’ın kimlik kontrolü sırasında 
dövülerek gözaltına alındıðı ve gözaltında avukatlarına 
ulaímalarının engellendiði bildirildi. Saygılı’nın gözaltında 
psikolojik iíkence gördüðü belirtilen açıklamada, Ekin 
Saygılı’nın vücudundaki izler nedeniyle rapor aldıðı 
kaydedildi. 
Garip Çaðdaí yaíadıklarını íöyle anlattı:  
“O kadar kiíi içersinden niye bizi durdurduðunu sorduk. ‘Biz 
hırsız mıyız’ dedik. ‘Niye dayılık yapıyorsunuz’ dediler. ‘Burası 
özgür bir ülke, sadece yürüyoruz, suçumuz yok ki’ dedik. 
Bunun üzerine üçü de yumruk ve tekmelerle vurmaya 
baíladı. Bir süre dövüp bizi kayalıklara çıkardılar. 
Bacaklarımıza tekme, baíımıza yumruk attılar. Sonra kelepçe 
taktılar. Elimi kelepçe kesti. Yüzüstü zemine yatırıp dövdüler. 
‘Vurmayın’ dedikçe vuruyorlardı. Sonra bir ekip aracı geldi, 
bizi arabaya bindirdiler, karakola gidene kadar vurdular.”  
Daha sonra Kartal merkez karakoluna götürüldüklerini, 
burada da dövüldüklerini ifade eden Garip Çaðdaí, “Sizi 
ormana götürüp gözünüz baðlı döveceðiz’ dediler. Bana ‘Git 
kendi ülkeni kur’ dediler. O sırada amir vurmaya baíladı. 
Polisler, kameranın bizi çektiðini söyleyip amiri uyardı. Bu kez 
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bir duvarın arkasına götürdüler. Hem vuruyor hem 
sövüyorlardı.” dedi. 8 Temmuz günü Kartal Devlet 
Hastanesi’nde saðlık kontrolünden geçirilen Ekin Saygılı ve 
Garip Çaðdaí’a “darp ve cebir izine rastlanmadıðına” iliíkin 
rapor verildiði, ancak ailesi tarafından Kartal Lütfi Kırdar 
Eðitim ve Araítırma Hastanesi’ne götürülen Ekin Saygılı’ya 
vücudundaki darp izlerine iliíkin rapor verildiði öðrenildi. 
Saygılı ve Çaðdaí, polisler hakkında Kartal Cumhuriyet 
Savcılıðı’na suç duyurusunda bulundular. 
Ahmet Rami Subaíı: Gaziantep’in ìahinbey ilçesinde 
yaíayan Ahmet Rami Subaíı’nın 20 Temmuz günü polisler 
tarafından dövüldüðü bildirildi. Gece geç saatlerde aynı 
apartmanda oturan üç polisle tartıítıðını ve dövüldüðünü 
anlatan Subaíı, polislerin çaðrısı üzerine Emniyet 
Müdürlüðü’nden gelen ekipteki C.O. ve M.B. adlı polislerle de 
tartıítıðını belirtti. Subaíı, daha sonra elleri arkadan 
kelepçelenerek, polis arabası ile evinden 2-3 kilometre 
uzaklıktaki ıssız bir yere götürüldüðünü, burada aðır biçimde 
dövüldüðünü kaydetti. Yaklaíık 1.5 saat süreyle dövüldüðünü 
belirten Ahmet Rami Subaíı, daha sonra götürüldüðü 
Gaziantep Devlet Hastanesi’nde sol yanaðına dikií atıldıðını 
bildirdi. Farklı bir polis ekibi tarafından hastaneden ìahinbey 
ñlçe Emniyet Müdürlüðü’ne götürüldüðünü belirten Subaíı, 
“Karakolda, ellerim kelepçeli bir íekilde yere oturtuldum. 
‘Polise mukavemet’ suçundan geldiðimi söyleyince, her gelen 
polis yüzüme tükürerek hakaretlerde bulundu. Çıkarıldıðım 
savcılıkta beni döven polislerin, hakkımda ‘Görev baíındaki 
polise mukavemetten’ davacı olduklarını öðrendim” dedi. 
Kerem Ural: Van’ın Gürpınar ilçesine baðlı Yayan (Lis) 
mezrasında yaíayan Kerem Ural adlı köylü, JñT görevlileri 
tarafından ölümle tehdit edildiði gerekçesiyle ñHD’ye 
baívurdu. “PKK’ye karíı çalıímaya zorlandıðını” belirten 
Kerem Ural, baskılar nedeniyle 8 Temmuz günü de Van 
Cumhuriyet Savcılıðı’na suç duyurusunda bulunduðunu 
bildirdi. 
61 Kiíi: 20 Temmuz günü Kırklareli’nin Kıyıköy beldesine 
geziye giden Temel Haklar ve Özgürlükler Federasyonu üyesi 
61 kiíi tartaklanarak gözaltına alındı. Federasyon’dan yapılan 
açıklamada íöyle denildi:  
“Saat 20.00 sularında tatil yerine gelen polis ve jandarma, 
‘geziye katılanlardan Yıldız Keskin hakkında tutuklama kararı 
olduðunu, bu nedenle arama kararı çıkarttıklarını’ söyleyerek 
piknik yerini aramaya baílamıílardır. Daha sonra gaz 
bombaları atarak ve döverek pikniðe katılan, aralarında 
çocukların da bulunduðu onlarca kiíiyi gözaltına aldılar. 
Gözaltına alınanların bir kısmının yaralı olduðunu öðrenildi. 
Yaz gezisine katılan yaklaíık 70 kiíi gözaltında.” 
Gözaltına alınanlardan Cengiz Karakaí, Tuncay Patır, Ahmet 
Turan Yılmaz, Nihat Özcan, Hakan Kuíbeygi, ìadiye ñpek, 
Gülin Günbil, Kenan Eren, Bülent Özdemir, Özgür Türk, Ekrem 

Kurtuluí, Hatice Aíık, Hacı Anıl, Musa Aykanat, Güler 
Aykanat, Halil ñbrahim ìahin, Sezgin Çelik, Birol Abatay, 
Selçuk ìahin, Bülent Kemal Yıldırım, Serkan Çakar, Güven 
Güzeller, Cem Koyupınar, Devrim Sönmez, Yıldız Keskin, Veli 
Yıldırım, Birol, Ömür Turan, ñrfan Yılmaz, Engin Çoban, Banu 
Özcan, Kenan Ustabaí, Evin Timtik, Gözde ìahin, Ayten 
Öztürk, Necdet Dernek, Pembe Özlem Olgun, Zafer Doðan, 
Gülizar Kesici, Nurcan Hanbayat, Nurhan Yılmaz, Özgür 
Baíkaya, Serkan ìenol, Züleyha Kurt, Tuncay Ayaz, Gözde 
ìahin, Mustafa Ceyda, Meryem, Süleyman Matur, Yeliz Kılıç 
ile soyadı öðrenilemeyen Hakan, Bülent, Murat, Günay, Aysel 
ve Kardelen’in adı öðrenildi. Gözaltına alınanlarla görüímek 
için Kırklareli’nin Vize ilçesine giden avukatlar, sað 
görüílülerin saldırısına uðradı. (Bkz. Yaíam Hakkı) 
ìuayp Alyamaç, Dara Fırat: 24 Temmuz günü Diyarbakır’da 
trafik polisleriyle tartıían Avukat ìuayp Alyamaç, aðır 
biçimde dövüldüðünü açıkladı. ìuayp Alyamaç, Dara Fırat 
adlı arkadaíıyla birlikte arabasını park ettiði sırada trafiði 
tıkadıkları gerekçesiyle zorla gözaltına alındıklarını bildirdi. 
Alyamaç, yaíananları íöyle anlattı:  
“Karakola götürülecek bir durumumuz yokken, hukuka aykırı 
bir íekilde gözaltına alınarak Çaríı Polis Merkez Amirliði’ne 
götürüldük. ñílemlerin hukuka aykırılıklarını anlatmaya 
çalıíırken, polisler arkadaíımla birlikte bana, ‘Seni de, 
avukatları da, baroyu da, íikayeti de, adliyeyi de s…m’ 
íeklinde küfür ederek, dövmeye baíladılar. Arkadaíım 
Dara’yı 4-5 polis, beni de 9-10 polis memuru yaklaíık 6-7 
dakika süreyle cop ve yumruklarla dövdüler. Ben bayılacak 
duruma geldikten sonra ellerimi arkadan kelepçeleyerek 
nezarethaneye attılar.” 
ñdris Yaðarcık, Bahattin Yaðarcık: ìırnak’ın Cizre ilçesinde 
internet kafe iíleten ñdris Yaðarcık, 22 Temmuz günü kafeye 
gelen polislerin kendisini ve arkadaílarını dövdüðünü, 
hakaret ettiðini bildirdi. Yaðarcık, “Kafeye üç üniformalı ve bir 
sivil polis geldi. Mahallede oturan birini sordular. 
Tanımadıðımı söyledim. O sırada bana ve içerde bulunan tüm 
çocuklara ve arkadaílarıma, ‘Hepiniz íerefsizsiniz. 
Biliyorsunuz ama söylemiyorsunuz’ dedi. Bunun ardından 
polisler dükkanın kapısını kapatarak kafede bulunan müíteri 
ve arkadaílarımı dövmeye baíladı. Polislerden biri de bana 
iki yumruk attı ve kimliðimi zorla aldı. Sonra ‘Gel kimliðini 
karakoldan al’ dedi. O sırada yoldan geçen bir çocuða da aynı 
kiíiyi sordular. Çocuk tanımadıðını söyleyince, onu da 
bisikletten düíünceye kadar dövdüler. Sonra çevrede 
bulunanlara da küfür edip gittiler” dedi.  
Yaðarcık, birçok kez ìehit Murat Akançay Polis Karakolu’na 
gittiðini ancak kimliðini alamadıðını söyledi. 
Cizre (ìırnak) Cumhuriyet Savcılıðı’nın polisler hakkında 
açtıðı soruíturma, Aðustos ayında takipsizlik kararıyla 
sonuçlandı.  
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Fahri Eray Palaz: 26 Temmuz günü Adana’da gözaltına 
alınan Fahri Eray Palaz, Rüítü Bayram Polis Karakolu’nda 
iíkence gördüðünü açıkladı. Palaz, yaíadıklarını íöyle anlattı:  
“26 Temmuz günü Yüzüncü Yıl mahallesinde bir arkadaíımın 
evinden çıktıktan sonra otobüs duraðına giderken polis otosu 
yanıma yaklaítı ve kimliðimi istedi. Yanımda kimliðim 
olmadıðı için kimlik numaramı verdim. Baktılar, herhangi bir 
sabıkam olmadıðı halde, karakola götüreceklerini belirterek, 
ellerimi arkadan kelepçeleyip polis otosuna bindirdiler. O 
esnada kendilerine zorluk çıkarmadıðımı niye ellerimi 
kelepçeleyerek götürdüklerini sordum. Bu sırada sayıları beí-
altıyı bulan resmi elbiseli polisler bana hakaret etmeye 
baíladı. Karakola girer girmez orada bulunan diðer polisler 
tarafından aðza alınmayacak küfürlere ve kaba dayaða 
maruz kaldım. Dayaðın etkisiyle kendimden geçtim. Tazyikli 
su ile beni ayılttılar.”  
Palaz, daha sonra “polise direndiði” iddiasıyla savcılıða 
çıkarıldıðını ve buradan serbest bırakıldıðını kaydetti. Polisler 
hakkında suç duyurusunda bulunan Palaz, ñHD Adana 
ìubesi’ne de baívurdu. 
Adana Cumhuriyet Savcılıðı, Fahri Eray Palaz’ın polisler 
hakkındaki suç duyurusunu Ekim ayında reddetti. 28 Temmuz 
günü 15 günlük rapor aldıðını ve suç duyurusunda 
bulunduðunu belirten Fahri Eray Palaz, Ekim ayında 
Cumhuriyet Savcılıðı’nın “darp olayının polisin zor kullanma 
sınırları dahilinde görüldüðü, bu nedenle soruíturma 
açılmasına gerek olmadıðı” yönündeki kararının kendisine 
teblið edildiðini anlattı. Fahri Eray Palaz, üst mahkeme 
sıfatıyla Tarsus Aðır Ceza Mahkemesi’ne yaptıðı baívurunun 
da aynı gerekçeyle reddedildiðini söyledi. 
Mazlum Tekdað: 27 Temmuz günü ñzmir’in Kadifekale 
semtinde DTP Konak ñlçe Örgütü’nün düzenlediði íölende 
“Abdullah Öcalan’ın yeniden yargılanma isteðinin 
reddedilmesini protesto amacıyla yapılan gösteriye katıldıðı” 
gerekçesiyle gözaltına alınan DTP yöneticisi Mazlum Tekdað 
polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Tekdað 
dilekçesinde, “polisin alanda bulunanlara hakaret ettiðini, 
müdahale etmeye çalıíınca da kendisine íiddet 
uygulandıðını” bildirdi. Tekdað, “Avukatları ve parti 
yöneticilerini aramak istedim ancak izin verilmedi. 
Telefonlarıma el konuldu. Sivil ve çevik kuvvet polisleri 
tarafından dövülerek polis aracına götürüldüm. Burada da 
íiddet uygulamaları ve hakaretler devam etti” dedi. 
Ayhan Çevik: Van’da yaíayan Ayhan Çevik, 28 Temmuz günü 
Cumhuriyet Polis Karakolu’nda dövüldüðünü bildirdi. ñHD Van 
ìubesi’ne baívuran Ayhan Çevik, amcası Cemil Gülen’le 
birlikte, gözaltında tutulan Gülen’in oðlunu görmek için 
karakola gittiklerini belirterek, “Amcam oðluyla karakolda 
Kürtçe konuíunca bir polis ‘Kürtçe konuíamazsınız, Türkçe 
konuíacaksınız burada’ diye baðırdı. Ben de amcamın yaílı 

olduðunu, Türkçe bilmediðini söyledim. Bunun üzerine kapıda 
duran baíka bir polis yakamdan tuttu tekme tokat vurmaya 
baíladı. Bu arada gömleðim yırtıldı. Orada bulunan üç polis 
de beni dıíarı attı” dedi. 
Ahmet Aslan: 1 Aðustos günü Adana’da gözaltına alınan 
Ahmet Aslan, ìakirpaía Polis Karakolu’nda iíkence gördüðü 
gerekçesiyle Adana Cumhuriyet Savcılıðı’na suç duyurusunda 
bulundu. Cumhuriyet Savcılıðı, suç duyurusunu Kasım 
ayında, “darp olayının polisin zor kullanma sınırları dahilinde 
görüldüðü” gerekçesiyle reddetti. Serbest bırakıldıktan sonra 
15 günlük rapor alan Ahmet Aslan’ın üst mahkeme sıfatıyla 
Tarsus Aðır Ceza Mahkemesi’ne yaptıðı itiraz da aynı 
gerekçeyle reddedildi. 
H. Yavuz (16): 1 Aðustos günü Adana’da “üzerlerinde Kürtçe 
‘Beritan’ adlı film bulunduðu” gerekçesiyle gözaltına alınan H. 
Yavuz, kötü muameleye maruz kaldıðını bildirdi. H. Yavuz, 
“Emniyette polisler sürekli bana ‘Daða git, Kuzey Irak’a git. 
Sizin devletiniz orada. Bizim devletimizi niye iígal 
ediyorsunuz. Siz iígalcisiniz. Sen daða git, yolun açık olsun’ 
dediler. Daha sonra çocuk íubesine götürüldüm. ìube 
Müdürü de beni odasında iki saat ayakta bekletip, hakaret 
etti” dedi. H. Yavuz, Cumhuriyet Savcısı tarafından serbest 
bırakıldı. 
Deniz Kayacan, Özgür Elmas, Ömer Keskin: 4 Aðustos 
gecesi Hakkari’nin Daðgöl mahallesinde bir arabada içki içen 
pratisyen hekim Alper Künkür ile Hakkari Özel Harekat ìube 
Müdürlüðü’nde görevli bir baíkomiser ve bir polis, “gürültü 
yapmamaları için” kendilerini uyaran gençleri dövdüler ve 
üzerlerine ateí açtılar. Polislerin dövdüðü Deniz Kayacan 
(DTP yöneticisi Naif Kayacan’ın oðlu), Özgür Elmas ve Ömer 
Keskin adlı gençlerin kaçmaya çalıítıðı sırada Dr. Künkür’ün 
arkalarından ateí açtıðı bildirildi. Olayda, Kayacan 
bacaðından silahla yaralandı. Künkür ile adları açıklanmayan 
polisler gözaltına alındı. Hakkari Emniyet Müdürü Cavit Cevik, 
baíkomiser ve polis memurunun açıða alındıðını söyledi.  
Özgür Gündem gazetesinin haberinde ise saat 22.30 
sıralarında Deniz Kayacan’ın kullandıðı arabanın il giriíindeki 
1 Nolu Saðlık Ocaðı önünde Alper Künkür ve sivil polis 
oldukları belirtilen üç kiíi tarafından durdurulduðu, araçtaki 
beí kiíinin indirildiði anlatıldı. Arabadakiler indirildikten 
sonra Künkür’ün “Ben Mehmet Aðar’ın akrabasıyım. Kürtleri 
yaíatmayacaðız. Hepiniz bir bir öleceksiniz” diye baðırdıðı ve 
polislerle birlikte Deniz Kayacan’a ateí ettiði ileri sürüldü. 
Özgür Gündem gazetesinin haberinde Künkür ve polislerin 
gözaltına alınmadıkları, “ortadan kayboldukları” ileri sürüldü.  
Naif Kayacan ise olaydan önceki bir hafta boyunca sivil 
giyimli üç kiíi tarafından izlendiðini, asıl amacın kendisini 
öldürmek olduðunu belirterek, “Olaydan sonra evim ve 
oðlumun arkadaílarının evleri, emniyet birimlerince arandı. 
Oðlum ve dört arkadaíı hala Emniyet Müdürlüðü’nde 
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sorgulanıyor. Emniyet, ‘Dr. Alper Künkür’ün olayla ilgisi 
olmadıðı’ yönünde bir aklama çabası içindedir. Aracın 
plakasını gören polisler ve doktor büyük ihtimalle benim 
içinde bulunduðumu düíünerek arabayı durdurdu ve ben 
içinde olmayınca da Hakkari halkına gözdaðı niyetine içindeki 
kiíilere ateí açtı. Bu sırada oðlum yaralandı. Uzun bir süredir 
takip ediliyordum. Bir íeyler yaíanacaðını tahmin etmiítim. 
Hedef bendim, ancak tesadüfen oðlum ve arkadaílarına denk 
geldi. Sað kurtuldukları için seviniyorum. Polis ve doktordan 
kesinlikle íikayetçi olacaðız” dedi. 
ñíkence Gören Göstericiler: ESP’nin “Filistin ve Lübnan 
halkları ile dayanıíma” amacıyla ñstanbul Taksim Gezi parkı 
ve Kadıköy iskelesinde 6 Aðustos günü kurduðu çadırlar zor 
kullanılarak kaldırıldı. ESP üyelerini biber gazı sıkarak ve 
döverek daðıtan polisler, Taksim’de 19, Kadıköy’de ise 15 
kiíiyi gözaltına aldı.  
Gözaltına alınanlardan adları öðrenilenler íöyle:  
ESP Bülteni Yazıiíleri Müdürü Çetin Poyraz, Ersin Sedefoðlu, 
Zehra Aydemir, Hüseyin Güneí, Derya Çıtakbaí, Fırat Çaðlar, 
Herdem Sara, Günaydın Akar, Cüneyt Çolak, Mustafa Tekin, 
Koray Türk, Yücel Tekin, Celal Koyun, Erkan Çelikcan, 
Gülistan ìahin, Fatma Özbey, ñskender Kordo, Güzel Ozan, 
Ahmet Barıí, Mustafa Alkan, Kıymet Yıldız, Okan Özçelik, 
Gökhan Sofuoðlu, Enes Özayrancı, Özcan Bilekli, Mustafa 
Baran, Onur Binbir, Cem Dinç ve Özgür Keleí.  
7 Aðustos günü de aynı yerlerde basın açıklaması yapmak ve 
çadır kurmak isteyen ESP üyelerine polis müdahale etti. 
Taksim’de altı kiíinin gözaltına alındıðı bildirildi.  
Müdahaleler nedeniyle 8 Aðustos günü ñHD ñstanbul 
ìubesi’nde basın toplantısı düzenleyen ESP’liler adına 
konuían Figen Yüksekdað, gözaltına alınanların iíkence 
gördüðünü söyledi.  
Daha sonra söz alan Ersin Sedefoðlu, gözaltına alınırken 
yoðun bir íekilde dövüldüklerini bildirdi. Çetin Poyraz da, 
“polisin bazı kiíileri özel olarak hedef aldıðını” belirterek, 
“Bilerek kafamı yere vurdular, ayaklarıyla baíımı ezdiler, 
ellerim arkadan kelepçeli iken korumasız olan suratıma 
tekme attılar” dedi. Omzunda, sırtında, kol ve ayaklarında 
yaralanmalar meydana gelen Poyraz, bu yüzden alnına ve 
dudaðına dikií atıldıðı belirtti. Savcılıkta istemelerine karíın 
adli tıp raporlarının kendilerine verilmediðini ifade eden 
Poyraz, polisler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını 
kaydetti. ñskender Kordo ise polislerin kendisini boðmaya 
çalıítıklarını, “Seni öldürelim mi” diyerek sürekli tehdit 
ettiklerini ifade etti. 
Ramazan Çakar, Çiðdem Artuç, Adile Artuç, Malike Artuç, 
Hezer Artuç: Aðustos ayında ìırnak’ın Balveren köyünden 
piknik için ìenoba beldesine giden Ramazan Çakar, Çiðdem 
Artuç, Adile Artuç, Malike Artuç ve Hezer Artuç, Milli 
Jandarma Karakolu’nda kimlik kontrolü için durduruldukları 

sırada “kötü muameleye maruz kaldıkları” gerekçesiyle suç 
duyurusunda bulundular.  
Ramazan Çakar, kimlik kontrolünden ve üzerlerinin 
aranmasından sonra geçiílerine izin verildiðini, aynı gün 
daha sonra piknikten dönerken bir kez daha durdurulduklarını 
belirterek, buna tepki gösterince soyadını bilmedikleri Beyhan 
adlı astsubayla tartıítıklarını söyledi. Astsubayın kendilerine 
hakaret ettiðini ve üzerlerindeki eíyalara el koyduðunu 
anlatan Ramazan Çakar, “Bize, Olaðanüstü Hal olduðunu 
söyledi. Kendisine ‘hakkınızda suç duyurusunda 
bulunacaðım’ dedim. Bunun üzerin bana ‘bize kimse 
karıíamaz. Savcı mavcı tanımayız’ dedi. Ayrıca onur kırıcı 
hareketlerde bulundu” dedi. 
X.X.: 6 Aðustos gecesi Antalya’da bir taksi sürücüsü bir polis 
tarafından dövüldü. Edinilen bilgiye göre, saat 03.30 
sıralarında 100. Yıl bulvarı üzerine bir kamyonet ve bir taksi 
çarpıítı. Bunun ardından taksi sürücüsü ve kamyonette 
bulunanlar arasında kavga çıktı. Olay yerinden tesadüfen 
geçen polis ekipleri, kavgayı ayırmak istedi. Polislerle 
tartıímaya baílayan kamyonet sürücüsü ve arkadaíları, 
biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. Bu sırada rüzgarın 
etkisiyle biber gazından etkilenen polis memurlarından biri, 
taksi sürücüsünü küfür ederek dövdü. Gazetecilerin kendisini 
görüntülediðinden haberi olmayan polis memuru, kendisini 
sakinleítirmeye çalıían diðer polislere de vurdu. 
Çiðdem Nalbantoðlu: ñstanbul Gümüísüyü mahallesi 
muhtarı Çiðdem Nalbantoðlu, 8 Aðustos günü polisler 
tarafından dövüldüðünü, hakarete uðradıðını ve tehdit 
edildiðini açıkladı. Nalbantoðlu, yaíadıklarını íöyle anlattı:  
“Arkadaíım ñbrahim Yalçın ile Neva adlı bara gidiyordum. ñki 
kadın polis durdurarak kimlik istedi. Önce gayet yumuíak bir 
sohbet geliíti, o arada bu uygulamanın nedenini sordum. 
Bana, ‘yeni emniyet amirimiz, fahiíe, ibne ve dönmelerden 
tiksiniyor. Burayı onlardan temizleyeceðiz’ dediler. Ben de, bu 
ifadeyi duyunca ‘ayıp deðil mi, üstelik siz kadınsınız’ dedim. 
Bunu dememle iki kadın polis I.T. ve M.A. beni itekleyerek, 
‘alın bunun GBT’sini çekin’ dediler. ‘Suçlu muyum’ diye itiraz 
ettim. Bu sefer erkek polisler de küfür ederek saldırdılar. 
Kafama, göðsüme yumruk atıp, bacaklarımı da tekmelediler. 
Arkadaíım engellemeye çalıítı ama onları durduramadı.”  
ìikayetçi olmak için polis merkezine gitmek isteyince küfür ve 
yumrukların arttıðını belirten Nalbantoðlu, yine de merkeze 
gittiðini ancak orada da “Görürsün íimdi ifade vermek 
nasılmıí, bizde kazayla dövülen de olur, ölen de” denilerek 
tehdit edildiðini ve alkol raporu almak üzere zorla hastaneye 
götürüldüðünü söyledi. Arabaya kelepçelenerek bindirildiðini 
söyleyen Nalbantoðlu, bu arada çaðırdıðı bir avukat 
arkadaíının müdahalesinin de polisleri durdurmadıðını 
belirtti. ñfadesinin alınmasından sonra, “görevli polis 
memuruna direndiði ve hakaret ettiði” iddiasıyla kendisine 50 
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YTL para cezası verildiðini belirten Nalbantoðlu, olay 
nedeniyle TñHV’ye baívurduðunu kaydetti. 
Muhammet Ali Köse: Mersin’in Gülnar ilçesinde 12 Aðustos 
günü gözaltına alınan Muhammet Ali Köse, iíyerinde, 
götürüldüðü ıssız bir yerde ve karakolda dövüldü. Edinilen 
bilgiye göre, olay íöyle geliíti:  
12 Aðustos günü iki kez Köse’nin iílettiði büfeye gelen Merkez 
Karakolu’nda görevli polisler H.Ç. ve ñ.ì. ile adı 
belirlenemeyen iki polis, aðabeyi Mustafa Kemal Köse’yi 
sordu. “Bilmiyorum. Polis sizsiniz, gidin bulun” yanıtına 
sinirlenen polisler, Köse’yi büfede dövdü. Bu sırada büfeye 
gelen Fikret Deniz, Tevfik Yılmaz, emekli Atsubay Hasan 
Gündoðdu, Mustafa Kasap’ın gözü önünde dövülen Köse, 
elleri kelepçelenerek polis aracına bindirildi. ñíyerinin camları 
kırılan Köse, karakol yerine Yassıbað köyüne giden dað yoluna 
götürüldü. Burada da dövülen Köse, ñ.ì. tarafından ölümle 
tehdit edildi. Bu arada Köse’nin dövülüp götürüldüðünü gören 
15 kiíi, karakola gidip arkadaílarının durumunu sordu. 
Karakol yetkilileri arkadaílarını sakinleítirmeye çalıíırken, 
kargaíadan yararlanan ñrfan Göktaí nezarethaneye 
geçtiðinde, Köse’yi çırılçıplak halde dövülmüí íekilde gördü. 
Olayın büyümemesi için serbest bırakılan Köse, arkadaíları 
tarafından hastaneye götürüldü. Köse’nin yüzünde, sırtında, 
göðsünde, kafasında darp izleri bulunduðu, sol serçe 
parmaðının kırıldıðı belirlendi. Köse, polisler hakkında suç 
duyurusunda bulundu. 
Abdullah Güneí (32): Siirt’te akli dengesi yerinde olmayan 
Abdullah Güneí adlı kiíinin “DTP’ye gidip geldiði” 
gerekçesiyle 14 Aðustos gecesi polisler tarafından dövüldüðü 
bildirildi. Özgür Gündem gazetesinde yayınlanan habere göre, 
Mehmet Kaya adlı görgü tanıðı íunları söyledi:  
“Evin yakınlarında baðırmalar duyunca pencereden dıíarı 
baktım. Polislerin Abdullah’ı, ‘Neden DTP’ye gidiyorsun. 
Neden MHP’ye gitmiyorsun’ diye baðırarak dövdüklerini 
gördüm. Uzun bir süre dövdükten sonra bıraktılar. Daha 
sonra gidip Abdullah’ı alıp evine götürdük. Vücudunun birçok 
yeri íiímií, morarmıítı. Burnundan kan akıyordu.” 
Yedi ESP Üyesi: 14 Aðustos günü ñstanbul’da AKP Kadıköy 
ve Bakırköy ilçe örgütü binalarına ñsrail’i protesto amacıyla 
pankart asan ESP üyesi yedi kiíinin gözaltında iíkence 
gördüðü bildirildi. 19 Aðustos günü ñHD ñstanbul ìubesi’nde 
düzenlenen basın toplantısında konuían ESP temsilcisi Figen 
Yüksekdað, “Eylemlere polis pervasızca saldırmıí; 
arkadaílarımız, gözaltına alınma aíamasında kaba dayaða 
maruz kalmıí ve yerlerde sürüklenmií, gözaltında da dayak 
ve iíkence ile karíılaímıílardır” dedi.  
ñskender Kordu’nun iíkence nedeniyle fenalaítıðını belirten 
Yüksekdað, nöbetçi doktorun polise, “bunun durumu iyi deðil, 
baíınıza bela olur, yeni gözaltına alınmıí gibi kayıt tutmak 
lazım” dediðini, bunun üzerine sahte gözaltına alınma belgesi 

düzenlendiðini bildirdi. ñskender Kordu ve Habib Akkaya da, 
polisler tarafından yere yatırılıp tekmelendiklerini, ellerinin 
kelepçelenmesine raðmen dövüldüklerini bildirdiler. AKP 
binasından çıkarılırken, polis arabasında ve karakolda 
dövüldüklerini söyleyen Kordu ve Akkaya, suç duyurusunda 
bulunacaklarını belirttiler. 
Akın Varlı, ñnan Aydoðan, Necati Çimen, Kurtuluí Sürmeli: 
ñstanbul Fatih’te “duvarlara SDP yanlısı yazılar yazdıkları” 
gerekçesiyle 21 Aðustos gecesi gözaltına alınan Akın Varlı, 
ñnan Aydoðan, Necati Çimen ve Kurtuluí Sürmeli’ye 
ìehremini Polis Merkezi’nde iíkence yapıldıðı bildirildi. 25 
Aðustos günü polis merkezi önünde düzenlenen basın 
açıklamasında konuían ñHD ñstanbul ìube Baíkanı Hürriyet 
ìener, “Duvara yazı yazdıkları için gözaltına alınan bu gençler 
götürüldükleri karakolda polislerin fiziki ve sözlü íiddetine 
maruz kalmıílardır. Karakolda çırılçıplak soyulan gençler 
kaba dayaða maruz kalmıílar” dedi. 
Talip Kalın: 25 Aðustos günü Aðrı’nın Patnos ilçesindeki 
evine özel harekat timleri tarafından baskın düzenlenen Talip 
Kalın, dövüldüðü gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. 
Baskın sırasında gözaltına alınan ve Cumhuriyet Savcılıðı’na 
çıkarılmadan serbest bırakılan Talip Kalın, “arama sırasında 
baíına dipçikle vurulduðunu ve çocuklarının tehdit edildiðini” 
bildirdi. 
ñ.U. (16): 26 Aðustos gecesi ñstanbul Büyükçekmece’de 
“sokakta iki erkek arkadaíıyla sigara içtiði” gerekçesiyle 
gözaltına alınan ñ.U. adlı lise öðrencisi genç kız, dövüldüðünü 
açıkladı. Saat 23.00 sıralarında evlerinin yakınında otururken 
evinden çıkarak yanlarına gelen bir polisin “Senin erkeklerle 
bu saatte ne iíin var?” diyerek kendisini tokatladıðını anlatan 
ñ.U., arkadaílarının ailelerine haber vermeye gittikleri sırada 
karakoldan ekip çaðıran polis memurunun kendisini gözaltına 
aldırttıðını söyledi. Olay yerine gelen polislere, “Bu kız beni 
dövdü” diyen polis memurunun sokakta toplanan kızın 
yakınlarını da, “Baskın mı yapıyorsunuz? Hepinizi gözaltına 
alırım” diyerek tehdit ettiði ileri sürüldü. Bir saat kadar çocuk 
polisi tarafından gözaltında tutulan genç kız daha sonra 
serbest bırakıldı.  
ñ.U. yaíadıklarını íöyle anlattı:  
“Yanımda aynı sitede oturan Kerem ve Can adında iki erkek 
arkadaíım vardı. Bakkala gittik. Sonra apartmanın köíesinde 
sigara içmeye baíladık. Adının Mesut olduðunu öðrendiðimiz 
polis memuru evinden bize bir íeyler söyledi. Gürültü 
yapmadıðımız için baíkasına söylediðini düíünerek cevap 
vermedik. Daha sonra aíaðı indi ve ‘Siz ne yapıyorsunuz’ diye 
sordu. ‘Bir íey yapmıyoruz’ diye cevap verdik. O sırada bana 
tokat attı. Ben de sen ne yapıyorsun diye onu geri ittim. 
Arkadaíım Kerem tepki gösterince ona da tokat attı. Kerem 
ve Can kaçınca yalnız kaldım. Kolumdan tuttu, kurtulmaya 
çalıítım, ama bırakmadı. ‘Burada kerhane mi iíletiyorsun?’, 
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‘O.u’ , ‘Senin aðzına s.’ diyerek sürekli küfrediyordu. ñçkili 
olduðu belli oluyordu. Ben evimin yanında olduðumu 
söyleyerek birkaç adım ötedeki evimi gösterdim. Ancak ‘Ne 
iíin var burada erkeklerle oturuyorsun’ diyerek küfretmeye 
devam etti. ‘Sigaranın içinde esrar var, bunları 
inceleyeceðim’ diyerek sürekli küfrediyordu. Çocuk Büro 
Amirliði’ni arayarak ekip otosu getirtti. Ekip aracı çaðırmak 
için aradıðı polislere de ‘Bana tokat attı, küfretti, gelin bunu 
alın, götürün’ diye yalan söyledi. Araca binerken bile bana 
küfrediyordu. Beni götürmeye çalıíırken, ‘Evim burada. 
Ailemle konuíun’ dediðim halde dinlemediler. Daha sonra eve 
dönerken polis arabasındaki bir kadın polis, bana ‘Sakın 
hırpalandıðını annene babana söyleme, aileler arasında 
kavga çıkar’ diyerek bana baskı yaptı.”  
ñ.U.’nun babası Ülkü U. da “Rapor almak için hastaneye 
gittik. Ancak doktorlar bizi hastaneye polisin sevk etmesi 
gerektiðini söyleyerek iílem yapmadılar. Biz de polisi polise 
íikayet etmemizin faydası olmayacaðını düíünerek darp 
raporu alamadık” dedi. 
Rüya Kurtuluí, Hakan Demir, Musa Seçkin, Nihat 
Moðurtay: ñstanbul Vatan caddesinde gerçekleítirilen 30 
Aðustos Zafer Bayramı kutlamaları sırasında “ñsrail askeri 
olmayacaðız” yazılı pankart açtıkları için saldırıya uðrayan 
Rüya Kurtuluí, Hakan Demir, Musa Seçkin ve Nihat 
Moðurtay, çevredekileri polisin kıíkırttıðını bildirdiler. Rüya 
Kurtuluí, pankartı açıp güvenlik íeridini geçmeye çalıítıkları 
sırada çevik kuvvet görevlisi bir polisin boynuna sarıldıðını 
belirterek, “Polis, ‘Bu vatan haini’ deyip fırlattı. Beí polisin 
içinde düítüm. O sırada halk beni yuhalamaya baíladı. O ana 
kadar bir tepki yoktu” dedi. Musa Seçkin de polis tarafından 
kalabalıðın içine itildiðini söyledi. Seçkin, “Çıkmak istedikçe 
içeri sokuyorlardı. Bu sırada yumruklar gelmeye baíladı. 
Halkı üzerimize saldırttılar. Dayak karakolda da sürdü. 
Sürekli dövüyorlardı” dedi.  
31 Aðustos günü serbest bırakılan dört genç, saldırı için 
“güzel olmuí” diyen ñstanbul Emniyet Müdürü Celalettin 
Cerrah ve polisler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını 
bildirdiler. 
Ebubekir Polat: Hakkari’nin Çukurca ilçesi yakınlarındaki 
Köprülü Jandarma Tabur Komutanlıðı’nın mevzileri hakkında 
HPG militanlarına bilgi verdiði iddiasıyla tutuklanan Ebubekir 
Polat adlı askerin iíkence gördüðü bildirildi. 4 Eylül günü 
TCY’nin 314. ve 220/7. maddeleri uyarınca tutuklanan 
Polat’la Van Askeri Cezaevi’nde görüíen Avukat Fahri Timur, 
“Müvekkilime aíırı iíkence yapılmıí, tüm iddiaları iíkencede 
kabul etmií. Ancak avukat huzurunda ve Çukurca 
Cumhuriyet Savcısı huzurunda böyle bir olayla hiçbir ilgisinin 
olmadıðını söyledi. Polat, Savcılık ifadesinde, ‘Bu olaydan 
önce üzerimde bir cep telefonu bulundu, cep telefonundan 
dolayı bana sürekli kaba dayak atıyor ve hakaretlerde 

bulunuyorlardı. Ben de bu kötü muamelelere dayanmadıðım 
için birliðimden firar ettim. Taíların altında orada burada 
geceledim. Firar nedenim de bu kötü muamele ve dayak 
olayını alay komutanına bildirmekti. Ancak piíman oldum geri 
döndüm, dönerken bu olayı bana mal ettiler. Daðdakilerle 
iliíkim olsaydı, onlara katılır giderdim, neden geri döneyim 
ki?’ dedi. O kadar iíkence görmüítü ki, konuíamıyordu, doðru 
düzgün cümle kuramıyordu” dedi.  
Babası Ahmet Polat da, íunları söyledi:  
“Komutanların ona iíkence ve kötü muamelede 
bulunduklarını, her gün 12 saat nöbet verdiklerini söyledi. ñlk 
baíta beni tanıyamadı. Babası olduðumu söyleyince konuítu. 
Ama fazla konuíamıyordu. Çünkü askerler baíımızda 
bekliyorlardı. Ben ona niye firar ettiðini sordum, o da bana 
‘Baba ben firar etmedim, bana çok küfür ettikleri için ve 
baskı yaptıkları için, bu durumu alay komutanlıðına bildirmek 
için kaçtım. Karakoldan kaçtıðımda geç saatlere kadar 
yürüdüm. Hem askerden hem de PKK’den korktuðum için bir 
köprü altında saklanmaya çalıítım ve ondan sonra 
yorgunluktan uyuya kaldım. Baktım komutanlıða 
yetiíemeyeceðim, bir sivil arabayla bizim karakola yakın bir 
baíka bir karakola teslim oldum. Onlar da beni görev 
yaptıðım Köprülü Karakolu’na bıraktılar. Orada yetkili askerler 
bana niçin kaçtıðımı sordular, ben de onlara durumu anlatım 
ve gittiler. Daha sonra bulunduðum karakolda beni bir depoya 
attılar ve iíkence yaptılar. Ben suçsuzum, madem ben 
PKK’ye kaçtıysam neden geri geleyim, onlarla birlikte 
kaçardım, bunlarda baíıma gelmezdi’ dedi.”  
Genelkurmay Baíkanlıðı’ndan yapılan açıklamada, Ebubekir 
Polat’ın cep telefonunda iki PKK üyesinin telefonlarının kayıtlı 
olduðu iddia edilmiíti. 
Hadi Özbek: 5 Eylül günü Batman’ın Kozluk ilçesi 
yakınlarında Mizgin Özbek (9) ile ìeyhmus Deðirmenci ve 
Halis Akbıyık adlı HPG militanlarının öldürüldüðü olayda 
yaralanan Hadi Özbek, gözaltında iíkence gördü. 7 Eylül günü 
ñHD Batman ìube Baíkanı Saadet Becerikli, Mazlumder 
Batman ìube Baíkanı Mehmet ìat, Batman Barosu 
avukatlarından Bengi Yıldız ve Ahmet Sevim’den oluían 
heyetle görüíen Hadi Özbek, “Araç tarandıktan sonra, bizden 
dıíarı çıkmamızı istediler. Yere yatırıp sırtıma silah dipçikleri 
ile vurmaya baíladılar. Hakaret ettiler” dedi. 
Ömer ìahin (20): 9 Eylül günü “kimliði olmadıðı” 
gerekçesiyle gözaltına alınan Ömer ìahin’in, ñstanbul Taksim 
Ekipler Amirliði’nde iíkence gördüðü bildirildi. ñHD ñstanbul 
ìubesi’nin 13 Eylül günü karakol önünde düzenlediði basın 
açıklamasında konuían íube yöneticisi Nagehan Bayram, 
aynı karakolda daha önce de ESP üyelerinin iíkenceye maruz 
kaldıðını, Gümüísuyu mahallesi muhtarı Çiðdem 
Nalbantoðlu’nun da yine aynı karakola baðlı polisler 
tarafından dövüldüðünü hatırlattı.  
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Taksim Eðitim ve Araítırma Hastanesi’nden rapor aldıðını ve 
polisler hakkında suç duyurusunda bulunduðunu belirten 
Ömer ìahin, yaíadıklarını íöyle anlattı:  
“Cumartesi gecesi polisler kimlik sordular. Kimliðimi evde 
unuttuðumu söyledim. Ardından nereli olduðumu sordular. 
Aðrı Doðubeyazıtlı olduðumu söyledikten sonra beni 
tokatladılar ve gözaltına alarak karakola götürdüler. 
Karakolun beíince katında tutulduðum dört saat boyunca iki 
sivil polis beni dövdü. Burnum kırık, kulak zarım patladı ve 
vücudumun her yerinde darp izleri var.” 
Hasret Akcan: Mardin’in Nusaybin ilçesine baðlı Akarsu 
beldesinde yaíayan Hasret Akcan, 12 Eylül günü korucular 
tarafından dövüldüðünü bildirdi. “PKK’ye yardım ettiði” 
gerekçesiyle dövüldüðünü açıklayan Hasret Akcan’ın 
çenesinin ve diílerinin tüfek dipçiðiyle kırıldıðı öðrenildi. 
Hasret Akcan, korucular hakkında suç duyurusunda bulundu. 
Abidin Ateíoðlu: ñstanbul Gaziosmanpaía’da Akmercan adlı 
íirketten atılan iíçilerin, íirketin önünde kurdukları çadıra, 13 
Eylül günü polisler ve belediye zabıtaları tarafından baskın 
düzenlendi. Çadırda nöbet tutan Abidin Ateíoðlu adlı iíçinin 
yüzüne biber gazı sıkıldıðı, elleri kelepçelendikten sonra 
dövüldüðü bildirildi. 
Michael Dickinson, Mülteciler: Baíbakan Recep Tayyip 
Erdoðan’ı ABD Baíkanı George W. Bush’un köpeði olarak 
gösteren afií nedeniyle 13 Eylül günü tutuklanan Yeditepe 
Üniversitesi eski öðretim üyesi ñngiliz sanatçı Michael 
Dickinson, 25 Eylül günü serbest bırakıldı.  
Düíünce Suçuna Karíı Giriíim Sözcüsü ìanar Yurdatapan, üç 
gün cezaevinde, bir hafta da ñstanbul Emniyet Müdürlüðü 
Yabancılar ìube Müdürlüðü’nde tutulan Dickinson’un 
“gönüllü avukatların çabasıyla harekete geçen ñngiltere 
Büyükelçiliði’nin etkisiyle” serbest bırakıldıðını bildirdi. 
Yurdatapan, hakkında tutuklama ve gözaltı kararı olmadan 
tek baíına bir hücrede tutulan Dickinson’un “aynı íubede 
tutulan Pakistan uyruklu göçmenlerin aç bırakıldıðını, 
dövüldüðünü, kendisinin de bunları dinlemek zorunda 
bırakıldıðını söylediðini” aktardı. Yurdatapan, “kötü 
koíullarda, pis bir hücrede, tecrit edilmií bir íekilde” 
alıkonulan Dickinson’un “uykusuz, aç ve yorgun” olduðunu 
bildirdi. Dickinson’u görmek üzere Yabancılar ìube 
Müdürlüðü’ne giden avukatlara, yasal bir gerekçe 
gösterilmediði, alıkoymanın “idari tasarruf” olduðu yönünde 
bir açıklama yapıldıðı öðrenildi. (Bkz. ñfade ve ñletiíim 
Özgürlüðü) 
Ali Buluí: 9 Ekim günü Dicle Haber Ajansı’nın Adana 
bürosuna gelen polislerin muhabir Ali Buluí’u tehdit ettiði 
bildirildi. Ali Buluí, sabah saatlerinde “Gülay Barıí adlı kiíiyi 
aradıkları” gerekçesiyle büroya gelen Terörle Mücadele 
ìubesi’nde görevli üç polisi, içeri almak istemediðini ve “Ne 
soracaksanız dıíarı çıkın, oradan sorun, içeri giremezsiniz” 

dediðini belirtti. Bunun üzerine polislerle arasında tartıíma 
çıktıðını anlatan Ali Buluí, beyaz saçlı bir polisin “Ali seni 
tanıyoruz, senin canın dayak istiyor. Bundan sonra seni rahat 
bırakmayacaðım. Senin adını çizdim, kendine dikkat et” 
dediðini anlattı. 
Emin Bal: ìırnak’ın Beytüííebap ilçesinde Doðan Haber 
Ajansı ve ìırnak Haber gazetesi muhabiri Emin Bal, 10 Ekim 
günü polisler tarafından dövüldü. Bir haber için adliyeye 
gittiðini belirten Bal, yaíadıklarını íöyle anlattı:  
“Motosikletimi hükümet konaðı önüne park ettim. Polis 
memuru Muharrem Baíel, bana baðırarak ‘Kaldır o motoru 
oradan’ diye baðırdı. Ben de, ‘Bir íey sorup çıkacaðım’ diye 
cevap verdim. Yanına yaklaítım, ancak elimden tutarak beni 
ittikten sonra, ‘Kaldır lan motoru oradan’ diye baðırdı. Daha 
sonra beni diðer polislere göstererek, ‘Bunu emniyete alalım’ 
dedi. Beni polis aracının içine soktular. Aracın içinde 
Muharrem Baíel, küfrederek tekme tokat saldırdı. Aðza 
alınmayacak küfürler etti.”  
Bal, hakkında resmi iílem yapılmadan akíam saatlerinde 
serbest bırakıldı. Bal’a 3 günlük rapor, polis memuru Baíel’e 
ise 7 günlük rapor verildiði öðrenildi. Emin Bal, daha önce 
kendisine ajanlık teklif eden Muharrem Baíel’i íikayet 
ettiðini, bunun üzerine “ñíyerine bomba koyarım, senin 
CD’lerinin arasına baíka görüntü yerleítiririm” diye tehdit 
edildiðini belirtti. 
Y.T.: Y.T. adlı eícinsel 12 Ekim gecesi ñstanbul Taksim’deki 
parkta polisler tarafından dövüldüðü gerekçesiyle ñHD 
ñstanbul ìubesi’ne baívurdu. Bir arkadaíıyla parkta 
oturdukları sırada yanlarına gelen biri sivil üç polisin, 
arkadaíını kovduðunu anlatan Y.T., polislerin cinsel iliíki 
teklifinde bulunduklarını belirtti. Y.T, “Teklifi kabul etmeyince 
polisler beni parkın ıssız bir köíesine götürdü. Polislere, ‘Oruç 
tutuyorum lütfen bana vurmayın’ dedikçe, tekmeler ve 
kalaslarla vurdular” dedi. 
Müslüm Sönmez, Hıdır Yıldız: Ekim ayında Tunceli’de 
gözaltına alınan Müslüm Sönmez ve Hıdır Yıldız, kötü 
muameleye maruz kaldıklarını açıkladılar. “Kaçak odun 
getirdiði” iddiasıyla evini kuíatan polisler tarafından 
gözaltına alındıðını belirten Müslüm Sönmez, Cemalettin 
Özdemir Polis Karakolu’nda sorgulandıðını anlattı. Sönmez, 
“Sorgu iílemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılmak 
üzere rapor için hastaneye götürülüyordum. ñki polis koluma 
girerek, tekrar ifade almak istediklerini söylediler. ‘Seninle 
iíimiz daha bitmedi’ diyen iki polis zorla 62 AD 066 plakalı 
araca bindirerek, Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele 
ìubesi’ne götürdü. ‘Ne ií yaptıðını biliyoruz, daða adam 
gönderiyorsun’ diyerek tehdit ettiler. Bana geçen sene bir 
operasyonda hayatını kaybeden 17 MKP’linin cenazesine 
niçin katıldıðımı sordular. Ayrıca üniversitede okuyan 
çocuklarımın adresini istediler” dedi.  
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Tunceli Atatürk Lisesi öðrencisi Hıdır Yıldız (19) da, polislerin 
hakaretine maruz kaldıðını açıkladı. Okul yakınlarında bir 
arkadaíıyla konuíurken gözaltına alındıðını anlatan Hıdır 
Yıldız, Emniyet Müdürlüðü’nde ifadesinin avukat çaðrılmadan 
alınmak istendiðini, öðretmeni ve babasının yanında “Okul 
hayatını bitiririz. Sen nasıl devletle tartıíırsın. Biz devletiz, 
sana ‘git’ dedik mi gidersin, ‘gel’ dedik mi gelirsin” diye 
tehdit edildiðini kaydetti. Yıldız, ifade tutanaðını imzalamak 
istememesi üzerine gelen ìube Müdürü’nün de polislere, 
“Sizinle tartıíıyorsa bitirin iíini” dediðini kaydetti. ñHD Tunceli 
ìubesi’ne baívuran Sönmez ve Yıldız, suç duyurusunda 
bulunacaklarını bildirdiler. 
Habip A., Mehmet K.: Konya’da “sigara kaçakçılıðı 
yaptıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan Habip A. ve Mehmet 
K.’nin, gözaltında iíkence gördüðü bildirildi. Avukat Mehmet 
Aktoprakoðlu, 24 Ekim günü gözaltına alınan ve 26 Ekim 
günü serbest bırakılan Habip A.’nın gözaltında iíkence 
gördüðünü açıkladı. Aktoprakoðlu, “Habip A., gözaltına 
alındıktan sonra, bir grup yüzü maskeli polis tarafından darp 
edilip, vücudunda sigara söndürülmüí” dedi. Aktoprakoðlu, 
polisler ve Habip A.’ya “kaza sonucu yaralandıðı” yolunda 
rapor veren Konya Numune Hastanesi’nde görevli hekim 
hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.  
Habip A. ve Mehmet K.’nin 26 Ekim günü adliyeye getirilmesi 
sırasında adliye önünde toplanan yakınları slogan atarak 
polisleri protesto ettiler. Bunun üzerine gruba müdahale eden 
polisler, 22 kiíiyi gözaltına aldı. Bu kiíiler Cumhuriyet 
Savcılıðı’nda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 
Erdal Bozkurt: ñHD ñstanbul ìubesi’nde 17 Ekim günü basın 
toplantısı düzenleyen Erdal Bozkurt adlı kiíi, “Alibeyköy’de 
kendilerini polis olarak tanıtan kiíiler tarafından kaçırıldıðını 
ve iíkence gördüðünü” açıkladı. Mahallelerinde uyuíturucuya 
karíı sivil toplum kuruluílarıyla birlikte ortak çalıíma 
yürüttüklerini, bu nedenle Eylül ayında gözaltına alındıðını 
belirten Bozkurt, “Polis gözaltı gerekçesi olarak cinayet ve 
yaralama suçlamasında bulundu. Diðer yakınlarımı serbest 
bırakan polis beni örgüt propagandası ve toplantı adı altında 
bölücülük yapmakla suçladı” dedi.  
Gözaltında tartaklandıðını, hakaret ve tehditlere maruz 
kaldıðını anlatan Erdal Bozkurt, bir gün sonra serbest 
bırakıldıðını, iki gün sonra da mahallede polisler tarafından 
tehdit edildiðini söyledi. 12 Ekim günü saat 18.00 sıralarında, 
yanına yaklaían beyaz renkli bir arabadan inen iki kiíinin, 
polis olduklarını söyleyerek kendisini zorla arabaya 
bindirdiklerini söyleyen Bozkurt yaíadıklarını íöyle anlattı:  
“Aðzımı kapatarak baðırmamı ve yardım istememi 
engellediler. Bir taraftan da sırtıma ve kafama vuruyorlardı. 
Bir süre gittikten sonra bir bez ile gözlerimi baðladılar ve 
ellerimi kelepçelediler. Uzun süren bir yolculuktan sonra 
araba durdu. Bir süre yürütüldüm. Bir-iki basamak merdiven 

indikten sonra bir kapı açıldı, ardından içeriye doðru fırlatıp 
yere yatırdılar. Ellerim ve ayaklarım baðlandı. Polisler, ‘bak 
sana neler yapacaðız’ diyerek vurmaya baíladılar. ‘Hangi 
örgüttensin?’, ‘Bu toplantıları kim düzenliyor?’ gibi sorular 
sordular. Tiíörtümü baíıma geçirerek ne olduðunu 
bilmediðim bir íeyle sırtımı çizmeye ve kablo olduðunu 
tahmin ettiðim bir íeyle her yanıma vurmaya ve çizmeye 
baíladılar. Israrla tanıdıðımı söyledikleri kiíileri sormaya 
baíladılar ve bu kiíiler hakkında suçlayıcı beyanda 
bulunmamı istediler. Ben bilgim olmadıðını söyleyince de 
birisi kafama silah dayadı ve öldürmekle tehdit etti.”  
Bozkurt, 24saatten uzun bir süre sonra Hasdal mezarlıðı 
yakınlarında bırakıldıðını kaydetti. 
Erkan Çiçek: Erkan Çiçek adlı kiíi 19 Ekim gecesi 
ñstanbul’da polisler tarafından dövüldüðünü açıkladı. ñHD 
ñstanbul ìubesi’ne baívuran Erkan Çiçek, saat 01.00 
sıralarında evine giderken polislerin arabasını durdurduðunu 
ve ehliyetini sorduklarını, “ehliyetinin olmadıðını” söylemesi 
üzerine polislerin kendisine küfür ettiðini ve dövdüðünü 
söyledi. Çiçek, “Önce iki kiíi idiler, daha sonra yedi kiíi 
oldular ve karakolun içine kadar beni dövdüler” dedi. 
Karakolda ifadesinin alınmadıðını ve tutanak tutulmadıðını 
anlatan Çiçek, Taksim ñlkyardım Hastanesi’nden de tutanak 
olmadıðı için rapor alamadıðını belirtti. 
Nevzat ñldem: Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gözaltına alınan 
Nevzat ñldem, iíkence gördüðünü açıkladı. ñldem íunları 
anlattı:  
“16 Ekim günü Adana’dan gelen bir misafirimle Kızıltepe 
Belediye Parkı yakınlarında dolaíıyorduk. Bir kiíi bize çok 
dikkatli bir biçimde baktı. Misafirime ‘Tanıyor musun onu. Bu 
adam niye bize böyle bakıyor’ dedim. Polis olduðunu 
bilmiyordum. Sonra yürümeye devam ettik, arkamdan 
‘Nevzat’ diye baðırdı. Yanına gittim, ‘Niye bakıyorsun 
kardeíim, bir sorun mu var’ dedim. ‘Ben polisim bakarım’ 
dedi ve tartıímaya baíladık. Bana bir yumruk vurdu. Ben de 
ona bir tane vurdum. Telsizden anons etti ve yaklaíık 15-20 
polis gelerek benim üzerime çullandı. Döverek gözaltına 
aldılar.”  
Daha sonra Kızıltepe Çaríı Karakolu’na götürüldüðünü 
belirten Nevzat ñldem, karakolda hakarete maruz kaldıðını, 
avukat isteðinin de “Hem devletin görevlisini döv ve hem de 
devletten avukat iste. Avukat yok” denilerek reddedildiðini 
söyledi. ñldem, bir gece gözaltında kaldıktan sonra 
götürüldüðü Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde vücudundaki 
izlere iliíkin rapor aldıðını belirtti. Nevzat ñldem, Kızıltepe 
Emniyet Müdürlüðü Asayií ìubesi’nde görevli S.S. ve E.G. 
adlı polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. 
Abdurrahman Dönder: Osmaniye’de yaíayan Abdurrahman 
Dönder adlı kiíi, polisler tarafından ajanlıða zorlandıðını ve 
ölümle tehdit edildiðini açıkladı. ñHD Adana ìubesi’ne 
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baívuran ve suç duyurusunda bulunan Abdurrahman Dönder, 
Ekim ayı ortalarında evine iki kez gelen polislerin kendisine 
ajanlık yapması karíılıðında para teklif ettiklerini belirtti. Bu 
teklifleri reddettiðini anlatan Abdurrahman Dönder, 3 Kasım 
günü DTP Osmaniye ñl Örgütü binasından çıkarken, daha 
önce evine gelen üç polis tarafından kaçırıldıðını söyledi ve 
“Issız bir noktaya götürdükten sonra gözlerimi kapatıp tehdit 
ettiler. Bana ‘örgüte güveniyorsun bize niye güvenmiyorsun, 
burada kimleri kaybettiðimizi biliyor musun? Seni de 
kaybedebiliriz’ dediler. Adı Kemal veya Kubilay olan polis, 
yanındaki diðer kiíiye aracın torpido gözünden kayıtsız silahı 
çıkarmasını isteyerek, beni öldüreceklerini söyledi” dedi.  
Daha sonra kent merkezinde bir otele götürüldüklerini 
kaydeden Dönder, “Seni öldürmüyoruz bu sefer, ama aileni 
düíün, çocukların var. Sana biríey olursa onlara da yazık 
olur. Eðer dediðimizi kabul etmezsen aklına gelmeyecek 
íeyler yaparız” denilerek tehdit edildiðini bildirdi. 
Halit Akaya: DTP Söke (Aydın) ñlçe Örgütü yöneticisi ve ñHD 
üyesi Halit Akkaya, ajanlık yapmaya zorlandıðını bildirdi. 
Evine baskın düzenleyen askerler tarafından Söke Jandarma 
Karakol Komutanlıðı’na götürüldüðünü anlatan Akkaya, 
burada ifadesini alan askerlerin kendisini ajanlık yapması 
için tehdit ettiðini, teklifi kabul etmesi durumunda ise maddi 
yardım vaadinde bulunduklarını söyledi. 
H.A., A.H.G., D.A.D., ñ.Ç.Y., D.A., M.Y.: Eskiíehir Anadolu 
Üniversitesi’nde, YÖK’ün kuruluí yıldönümü nedeniyle 
düzenlenecek eylem için bildiði daðıtan H.A., A.H.G., D.A.D., 
ñ.Ç.Y., D.A. ve M.Y., 2 Kasım günü gözaltına alınırken polisler 
tarafından dövüldüðü bildirildi. Öðrencilerin aynı gün serbest 
bırakıldıðı öðrenildi. 
Bilal A., X.X., X.X.: 6 Kasım günü ñstanbul Esenler’de pankart 
asan DTP üyesi üç gencin polisler tarafından dövüldüðü 
bildirildi. ñHD ñstanbul ìubesi’ne baívuran gençlerden Bilal 
A., “Yanımıza gelen üç polisin isteði üzerine bir ucunu 
astıðımız pankartın ipini kestim. Pankarttaki parti 
ambleminin üstüne ayaðıyla basan bir polis, ‘Bölücü partiye 
kölelik yapıyorsunuz’ diyerek, hakaret etmeye baíladı. Bu 
sırada biri sivil ve üç polis daha yanımıza gelerek, bize 
saldırdı. Karíı çıktıðım için, beni çok kötü dövdüler, baíıma 
ve karnıma yumruk ve tekmeler yedim. Diðer arkadaílarımı 
da hırpaladılar” dedi. Pankart asmak için izin belgelerinin 
olduðunu belirten Bilal A., gözaltına alınmalarını istemeleri 
üzerine polislerin olay yerinden ayrıldıðını söyledi. 
Asalet Özumut (5): ñstanbul ìiíli’de bulunan Cevahir 
Alıíverií Merkezi’nde Asalet Özumut (5) adlı çocuðun 12 
Kasım günü “hırsızlık” kuíkusuyla götürüldüðü odada özel 
güvenlik görevlileri tarafından dövülmesine iliíkin görüntüler, 
Aralık ayı ortalarında Star TV’de yayınlandı. Görüntüleri, özel 
güvenlik görevlisi Zafer Güder’in cep telefonuyla kaydettiði 
öðrenildi. Star TV’de yayınlanan “Deíifre” programına 

konuían Zafer Güder, alıíverií merkezinde dokuz ay 
çalıítıðını, bu tip olaylar nedeniyle görevinden ayrıldıðını 
anlattı. Güder, görüntüleri 12 Kasım günü çektiðini bildirdi. 
Çocuðun üzerinden çalıntı eíya çıkmadıðını kaydeden Güder, 
çocuðun ablaları olduklarını söyleyen iki kızın da baíka bir 
soyunma odasında íiddete maruz kaldıklarını belirtti.  
Zafer Güder, aralarında kadınların da bulunduðu 30 kadar 
kiíiye íiddet uygulandıðına tanık olduðunu anlattı. Olaylardan 
merkezin yöneticilerinin haberdar olmadıðını, íiddetin 
güvenlik görevlileri tarafından uygulandıðını ifade eden 
Güder, soyunma odasındaki güvenlik kamerasının da 
kapatıldıðını öne sürdü. Çocuðu döven güvenlik görevlileri, 21 
Aralık günü ñstanbul Emniyet Müdürlüðü Asayií ìube 
Müdürlüðü’ne teslim oldular. Beyoðlu Cumhuriyet Savcılıðı, 
özel güvenlik görevlileri hakkında TCY’nin 109/3 (hürriyeti 
tahdit), 86. (darp) maddeleri uyarınca soruíturma açtı. 
Özel güvenlik görevlileri 22 Aralık günü Cumhuriyet Savcılıðı 
tarafından serbest bırakıldı. 
ñ. Çakmak, M.S.S., ì.K., B.S.: 12 Kasım günü DTP’nin 
ñstanbul’da düzenlediði Gençlik Meclisi 1. Büyük 
Kongresi’nde gözaltına alınanlardan 18 yaíından küçük ñ. 
Çakmak, M.S.S., ì.K. ve B.S.’nin gözaltında iíkence 
gördükleri bildirildi. ñ. Çakmak’ın ablası Gülizar Çakmak, 
gözaltından ñstanbul Cumhuriyet Savcılıðı’na getirildiðinde 
gördüðü kardeíinin yüzünde ve vücudunda izler bulunduðunu 
belirtti. Çakmak, “Kardeíime sarıldıðımda inledi. Her tarafı 
morluklar içindeydi. Polislerin onları adli tıptaki muayenede 
iíkence gördüklerini anlatmamaları için tehdit ettiklerini 
söyledi” dedi. Çakmak, ñHD ñstanbul ìubesi’ne 
baívurduklarını söyledi.  
Avukat Baran Doðan ise müvekkillerinin gözaltına alındıktan 
sonra yaklaíık iki saat boyunca Çocuk Bürosu’na 
götürülmediklerini ve polis arabasında dövüldüklerini bildirdi. 
Doðan, çocukların iíkence gördüðüne iliíkin rapor aldıklarını 
kaydetti. 
Serkan Akkuí: ESP üyesi Serkan Akkuí, 14 Kasım günü 
Ankara Mamak’ta polisler tarafından dövüldü. Sivil polislerin 
bir süredir izledikleri Akkuí’u bir iníaatta dövdükleri, 
yakınlarının ve iíçilerin müdahalesi üzerine polislerin kaçtıðı 
bildirildi. Olayda köprücük kemiði kırılan Akkuí, tedavi için 
TñHV’ye baívurdu. 
Sahir Doðan, Kazım Doðan: 16 Kasım günü Osmaniye’de 
“aíırı hız yaptıðı” gerekçesiyle trafik polisleri tarafından 
durdurulan Sahir Doðan, kendisinin ve oðlu Kazım Doðan’ın 
karakolda dövüldüðünü açıkladı. Kullandıðı TIR’la yolda 
giderken trafik polisleri tarafından durdurulduklarını belirten 
Sahir Doðan, “Ben sürat yapmadıðımı söyleyince tartıítık. Bu 
sırada dershaneye bırakmak için yanıma aldıðım oðlum 
Kazım eli cebinde duruyordu. Müdür olduðunu söyleyen bu 
kiíi oðluma dönerek ‘Ellerini çıkar cebinden lan’ diye baðırdı. 
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Ben de ‘Aracın íoförü benim, sizin muhatabınız da benim, 
neden oðluma bu íekilde hakaret ediyorsunuz?’ dedim. 
Anonsla bir ekip istedi ve bizi Çaríı Polis Karakolu’na 
götürdüler” dedi. Karakolda bir polisin oðlunun yüzüne 
yumruk atıðını anlatan Sahir Doðan, “Müdahale edince beni 
de dövdüler. Kolumu kıvırırken, parmaðımı kırdılar. Beni beí-
altı memur tutuyordu. Hastanede, kırılan parmaðımın 
röntgenini çektirdim, alçıya alındı. Oðluma ve bana 
saldırdılar. Sonra da ‘Polise hakaret, evraklarını ibraz 
etmeyerek trafik suçu iílemek’ suçlamalarıyla hakkımızda 
iílem yapıldı. Karakolda susma hakkımı kullanıp, ifade 
vermedim. Oðlumla birlikte çıkarıldıðımız mahkeme bizi 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Trafik ekibi de 
sürücü belgesini ibraz etmediðim ve TIR’la kent merkezine 
girdiðim gerekçesiyle toplam 248 YTL para cezası kesti. 
Serbest kaldıktan sonra savcılıða giderek polisler hakkında 
íikâyette bulundum” dedi. 
Ahmet Yıldırım, Yaðız Özel, Kazım ìimíek, Filiz Uluçelebi, 
Bahatin Cizreli, Ahmet Kırgıl, Mahir Akaya, Levent Çakır, 
Gökçe Otlu, Serçan Üstülen: 17 Kasım günü Ankara Yüksel 
caddesinde “Toplumsal Demokrasi” ve “Atılım” gazetelerini 
daðıtan ESP üyeleri dövülerek gözaltına alındı. “ESP” yazan 
önlük ve íapkaların çıkarılmasını isteyen polislerle ESP’liler 
arasında tartıíma çıktı. Tartıíma üzerine ESP üyeleri 
dövülerek gözaltına alındı. 
21 Kasım günü ñHD Ankara ìubesi’nde düzenlenen basın 
toplantısında konuían Gökçe Otlu, gözaltında dövüldüklerini 
ve hakarete maruz kaldıklarını, iíkence nedeniyle Yaðız Özel, 
Ahmet Kırgıl ve kendisinin hastaneye kaldırıldıðını söyledi. 
Filiz Uluçelebi de, cinsel tacize maruz kaldıklarını kaydetti. 
Ahmet Yıldırım ise adli tıpta da iíkencenin sürdüðünü belirtti. 
Ahmet Kırgıl, koluna çift kelepçe takılarak yere yatırıldıðını, 
kafasına, yüzüne tekme atıldıðını ifade etti. Kafasında çatlak, 
gözünün üstünde ödem oluítuðunu söyleyen Kırgıl, polislerin 
doktorlarla görüíerek rapor verilmesine engel olduðunu 
kaydetti. 
Mehmet Altun: Kars’ın Selim ilçesi DTP ñlçe Baíkanı Mehmet 
Altun’un kaçırılıp, iíkence yapıldıktan sonra bırakıldıðı 
bildirildi. DTP Kars ñl Baíkanı Mahmut Alınak olayla ilgili 
olarak yaptıðı yazılı açıklamada, Mehmet Altun’un 21 Kasım 
günü saat 17.00 sıralarında ilçe merkezinde silahlı üç kiíi 
tarafından Renault marka otomobile zorla bindirilerek 
kaçırıldıðını söyledi.  
Altun’un gözleri baðlı olarak bir süre íehir dıíında 
dolaítırıldıðı daha sonra íehre geri getirilerek sabaha kadar 
kapalı bir yerde sözlü ve fiziki iíkenceye tabi tutulduðunu 
ifade eden Alınak, “ñlçe baíkanımız çırılçıplak soyundurularak 
suya yatırılmıí kulaklarına, ayak parmaklarına ve erkeklik 
organına kablolar baðlanarak kendisine elektrik iíkencesi 
yapılmıítır” dedi.  

Altun’a “Seni ve Mahmut Alınak’ı öldüreceðiz” denildiðini 
belirten Alınak, Altun’un daha sonra Kars’ın Paíaçayır 
mahallesine yakın bir yerde açık araziye bırakıldıðını kaydetti. 
X.X.: Erzurum’da 22 Kasım günü kimliði belirlenemeyen bir 
kiíi, bir polis tarafından dövüldü. Edinilen bilgiye göre, akíam 
saatlerinde valilik binası önünde iki grup arasında çıkan 
kavga, polisler tarafından önlendi. Kavgaya karıían 
gruplardan biri kaçarken, diðer gruptan birkaç iíi ile polisler 
arasında tartıíma çıktı. Üzerinde kimlik olmadıðını söyleyen 
ve “Biz PKK’lı mıyız, ne kimliði soruyorsunuz?” diyen bir kiíi, 
bir polis tarafından dövüldü. Fotoðraflarının çekildiðini fark 
eden polisler, bu kiíiyi bırakıp, olay yerinden ayrıldılar. 
Güven Boða, Öðrenciler: 27 Kasım günü Adana Tepebað 
Lisesi’nde kimlik kartları olmadıðı için okula alınmayan 
öðrenciler ve buna karíı çıkan bir öðretmen, polis tarafından 
tartaklandı. Edinilen bilgiye göre, 3 YTL’ye satılan kimlik 
kartlarından almayan öðrenciler, okul yönetiminin 
görevlendirdiði bir sivil polis tarafından okula alınmadı. 100 
kadar öðrencinin okul önünde toplandıðını farkeden Eðitim-
Sen Adana ìube Baíkanı öðretmen Güven Boða, kapıya çıkıp 
sivil polisten öðrencileri içeri almasını istedi. Sivil polisin 
tartıíma sırasında bazı öðrencilere copla vurduðu, Boða’yı ise 
tartakladıðı bildirildi. Öðrenciler, daha sonra okula alındı. 
Boða, “Öðrencileri zor kullanarak okuldan uzaklaítırmaya 
kimsenin hakkı yok. Üzerlerinde formaları vardı. Buna 
raðmen sivil polis içeri almadı. ñstenmeyen olaylar yaíandı” 
dedi. 
Zorla Çalıítırılan Sıðınmacılar: Papa 16. Benediktus’un 
Türkiye ziyaretinden önce, 29 Kasım ve 1 Aralık günlerinde 
gözaltına alınan bir grup Afrikalı sıðınmacı, “polisler 
tarafından zorla çalıítırıldıkları” gerekçesiyle Helsinki 
Yurttaílar Derneði Mülteci Destek Programı’na baívurdu.  
Kongo Demokratik Cumhuriyeti vatandaíı H.R.M. (38), 
Papa’nın Ayasofya Müzesi ve Sultanahmet Camii’ni ziyaret 
ettiði 30 Kasım günü “siyahların gözaltında alındıðı” haberi 
üzerine evden çıkmadıklarını, kendisinin ise yiyecek almak 
için saat 22.00’de evden ayrıldıðını belirtti. H.R.M., eve 
dönerken gözaltına alınarak Kumkapı’daki polis noktasına 
götürüldüðünü bildirdi. Burada 11 Afrikalı sıðınmacının polis 
araçlarına daðıtıldıðını, kendisinin ve üç kiíinin 
Sultanahmet’e götürüldüklerini anlatan H.R.M., “ñki boí 
kamyon ve çok sayıda polis bariyeri vardı. ‘Bunları 
toplarsanız sizi tutuklamayacaðız’ dediler. ñlk kamyonda 
yerden bariyer topladım. ñkinci kamyonda ise toplananları 
kasaya dizdim” dedi. H.R.M., iki saat çalıítıktan sonra polis 
aracıyla Ayasofya’ya gittiklerini, buradaki iíçileri de aldıktan 
sonra bariyerlerle yüklü üç kamyon ve 12 Afrikalı 
sıðınmacının bulunduðu polis minibüsünün Kadıköy’e gittiðini 
kaydetti. H.R.M., Moda semtinde olduðunu sandıðı polis 
karakolunun yanında etrafı demir setle çevrili íantiye önünde 
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durduklarını belirterek, “Saat 02.00’ydi. Beí kamyon bariyer 
vardı. ‘Bunları boíaltın’ dediler. Sultanahmet’te elim 
yaralandıðı için çalıímadım. Zorlamadılar. ñí saat 05.00’te 
bitti. Kumkapı’ya götürüp bıraktılar. Bir kez yemek verdiler” 
dedi.  
Eritre uyruklu I.J. ise Helsinki Yurttaílar Derneði’nin bürosuna 
giderken Saraçhane semtinde gözaltına alındıðını belirterek 
“Sabah yolda durdurulunca pasaport gösterdim, ‘Gerek yok’ 
dediler. Araca bindirdiler. Büyük bir binanın alt katındaki 
koridora sokulduk. Bariyer taíıyıp taíımayacaðımızı sordular. 
Çalıímayacaðımı, hasta olduðumu söyledim. Bazılarını 
götürdüler. Akíam bizi bilmediðimiz bir yerde bıraktılar” dedi. 
I.J., eve döndüðünde, iki ev arkadaíına da bariyer 
taíıttırıldıðını öðrendiðini söyledi.  
Mülteci Destek Programı sorumlusu Özlem Dalkıran, bariyer 
taíıtma ya da toplu gözaltı gibi birçok íikayet geldiðini 
kaydetti. ñstanbul Emniyet Müdürlüðü’nden yapılan 
açıklamada ise “bu iddialara yanıt verilmesinin uygun 
görülmediði” belirtildi. 
Bayram Otay (60), Gündüz Otay (26): 2 Aralık günü Iðdır’da 
gözaltına alınan Bayram Otay ve oðlu Gündüz Otay’ın, 
Tuzluca Jandarma Karakolu’nda iíkence gördüðü bildirildi. 
Edinilen bilgiye göre, jandarmalar 2 Aralık günü aranan Yaíar 
Otay’ın evine baskın düzenledi. Bayram Otay’ın, oðlunu 
pazartesi günü kendinin jandarma karakoluna getireceði sözü 
vermesi üzerine Yaíar Otay serbest bırakıldı. Ancak, Yaíar 
Otay’ın kaçması üzerine jandarmalar ile Bayram Otay 
arasında tartıíma çıktı. Bayram Otay ve Gündüz Otay daha 
sonra “Yaíar Otay’ın kaçmasına neden oldukları” için 
gözaltına alındılar. Bir gece Tuzluca Jandarma Karakolu’nda 
gözaltında tutulan Bayram Otay ve Gündüz Otay, Tuzluca 
Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandılar.  
Bayram Otay’ın diðer oðlu Yunus Otay, babasına ve kardeíine 
iíkence yapıldıðı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. 
Babası ve kardeíi için doktordan rapor aldıklarını belirten 
Otay, íunları söyledi: 
“Babam ve kardeíim gece boyunca karakolda iíkence 
görüyorlar. ñíkence Mehmet isimli bir astsubayın 
öncülüðünde yapılıyor. ñíkencede kardeíim Gündüz’ün 
parmaklarını kırıyorlar. Babama iíkence yapıyorlar. Ertesi 
gün de Tuzluca Devlet Hastanesi’nden saðlam raporu alıp 
mahkemeye çıkarıyorlar. Baívuru üzerine cezaevi idaresi 
onları tekrar hastaneye gönderdi. Bu kez baíka bir doktor, 
babam ve kardeíim için vücutlarında darp izi olduðuna iliíkin 
rapor yazdı.” 
Süleyman Bakaç: DTP üyelerinin Ankara’ya 
gerçekleítirdikleri yürüyüí için Mardin’den yola çıkanları 
taíıyan Mardin Seyahat íirketinin íoförlerinden Süleyman 
Bakaç, polisler tarafından dövüldü. 15 Aralık günü akíam 
saatlerinde Mardin çıkıíındaki arama noktasında durdurulan 

otobüsün sürücüsü Süleyman Bakaç, polislerin kendisini 
dövdüðünü ve 350 YTL ceza verdiklerini söyledi. 
ñstanbul’da Baskınlar: 7 Aralık günü ñstanbul’un 
Küçükçekmece, Baðcılar, Gaziosmanpaía, ìiíli, Beyoðlu, 
Yenibosna, Nurtepe, Okmeydanı ve Sarıyer semtlerinde Temel 
Haklar Federasyonu’na baðlı Temel Haklar ve Özgürlükler 
dernekleri, çok sayıda dergi ve dernek bürosu polisler 
tarafından basıldı. DHKP-C’ye yönelik olduðu ileri sürülen 
baskınlarda 30’un üzerinde kiíi gözaltına alındı.  
21 Aralık günü Temel Haklar Federasyonu’nda düzenlenen 
basın toplantısında baskınlar hakkında bilgi verildi. 7 Aralık 
günü Gülsuyu Temel Haklarlar ve Özgürlükler Derneði’nde 
gözaltına alınan Deniz Kutlu, yaíadıklarını íöyle anlattı:  
“Dövülerek, hırpalanarak gözaltına alındım. Terörle Mücadele 
ìubesi’ne götürüldüm. Burada birçok semtteki temel haklar 
derneklerinin basıldıðını çalıíanlarının gözaltında olduðunu 
gördüm. ñlk üç gün arkadaílarla birbirimize yakın yerlerde 
kalıyorduk. Seslerimizi duyabiliyorduk. Üçüncü güne kadar 
oraya neden getirildiðimize dair tek bir kelime 
söylememiílerdi. Üçüncü gün öðlen saatlerinde bizi kan ve 
saç örnekleri almak için hastaneye götürdüler. Oradan 
döndükten sonra dördüncü katta bulunan sorgu odalarına 
götürdüler. Burada bir saat kadar beklettiler. Burası camlı bir 
odaydı. 3-4 polis ellerinde dosyalarla içeri girdiler. ‘Biraz 
sohbet edeceðiz’ dediler. Ellerinde bulunan itirafçıların 
ifadelerini gösterdiler. ‘Burada herkes ifade verir, ifade 
vermeyen tutuklanır’ dediler. ñfade vermek zorunda 
olduðumu, yoksa aileme çocuðuma zarar geleceðini 
söylediler. Çok geçmeden bunun ne olduðunu öðrendim. 
Annem çeíitli sosyal yardımlarla geçimini saðlıyor. ñfade 
vermezsem bu yardımların kesileceðini söylediler. Çocuðumu 
elimden alacaklarını söylediler. Bu íekilde saatlerce konuíup 
hücreye götürdüler. Çok korkmuítum. Ertesi gün saat 
14.00’da Adli Tıp’a götürüldük. Dönüíte beni yine sorgu 
odasına götürdüler. Boí bir odada 1-2 saat beklettiler. 
Dernek önünde ki resimlerimizi, kamera görüntülerini 
gösterdiler. Derneðe girip çıkmak suçmuí oraya gidenler 
örgüt üyesiymií gibi davranıyorlardı. Bu resimlerin beni 
tutuklatacaðını söylüyorlardı. Resimlerden birini seçip tekrar 
gösterdiler. Bu resimde Pembe Özlem Olgun ve ben vardık. 
‘Özlem sana burada silah verdi biliyoruz’ dediler. Öyle 
olmadıðını söyledim. Silahtan haberim olmadıðını söyledim. 
Resimde de böyle bir alıíverií görünmüyordu. Ama ısrarla 
bana ‘Biliyoruz Özlem sana silah verdi’ dediler. Üstüme 
yürüdüler. ñstedikleri cevapları vermeden oradan 
çıkamayacaðımı söylediler. Dernekten tanıdıðım insanlar 
hakkında karalayıcı ifadelerde bulundular. ‘Özlem’in bana 
silah verdiðini kabul edersem bana, çocuðuma, aileme zarar 
vermeyeceklerini’ söylediler. ‘Aksi takdirde ceza alacaðımı 12 
yıldan aíaðı hapishaneden çıkamayacaðımı, çocuðumun 
bundan dolayı hiçbir íeyden faydalanamayacaðını’ söylediler. 

 167



Kiíi Güvenliði Türkiye ñnsan Hakları Raporu 2006

 

Çok korktum. Söylediklerini imzalamayı kabul ettim. 
Avukatım Barkın Timtik’ti. ‘Avukatını deðiítireceksin, barodan 
avukat çaðıracaksın’ dediler. Omzumdan tutup sarstılar. 
ñstedikleri belgeyi imzaladım. Bundan sonra beni 
arkadaílarımdan uzak bir yere aldılar. ñfademi deðiítirirsem 
sonumun Erdoðan Kaldi gibi olacaðını söylediler. ‘Kaldi’ye 
daha fazlasını yapmıítık. Hala tutuklu olmasının nedeni 
ifadesini geri alması’ dediler. Savcılıkta da aynı ifadeleri 
verdim. Bu ifadeler doðrultusunda Pembe Özlem Olgun birkaç 
gün sonra gözaltına alınıp tutuklandı. Polislerin telkinlerine 
inanarak verdiðim doðru olmayan ifadelerle bir insanın yok 
yere tutuklanmasına sebep oldum. ìu anda bu ifadeye baðlı 
olarak özgürlüðü ve güvenliði risk altında olan baíka insanlar 
da var. Polisin hazırladıðı komploya istemeyerek de olsa alet 
oldum. Bu durum beni vicdanen rahatsız ediyor. Üzerimdeki 
baskılar hala devam ediyor. ñki gün önce anneme telefon edip 
karakola gelmesini yoksa evimizi basacaklarını söylediler. 
Tutuklamaların hepsi komplodur. Buna kendi yaíadıklarımla 
íahit oldum.” 
Baskınları protesto amacıyla 8 Aralık günü düzenlenen basın 
açıklamasında gözaltına alınan Yılmaz Yaíar da, gözaltında 
iíkence gördüðünü açıkladı. 22 Aralık günü ñHD ñstanbul 
ìubesi’nde düzenlenen basın toplantısında konuían Yaíar, 
basın açıklaması sırasında polislerin sıktıðı biber gazı 
nedeniyle yarı baygın gözaltına alındıðını, daha sonra da aðır 
biçimde dövüldüðünü anlattı. Yaíar, “Kendime geldiðimde 
Kartal Devlet Hastanesi’nde yoðun bakım servisinde 
olduðumu öðrendim. Daha sonra aynı hastanenin genel 
cerrahi servisine kaldırıldım. Hastanede kaldıðım süre 
boyunca yataða kelepçeli bir vaziyette kaldım” dedi.  
Adli Tıp Kurumu’ndan rapor aldıðını söyleyen Yaíar, serbest 
bırakıldıktan sonra 10 Aralık günü Kartal Cumhuriyet 
Savcılıðı’na suç duyurusunda bulunduðunu kaydetti. 
Sezai Andala: ñstanbul Üsküdar’da otoyolda mendil satan 
Sezai Andala, belediye zabıtaları tarafından dövüldüðü 
gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Sezai Andala “Beni 
Harem’de bir depoya götürdüler. Genç ve uzun boylu olanı 
bana ‘Seni kaç kere yakaladık akıllanmadın mı?’ diyerek 
yumruk ve tekme yaðdırdı” dedi. 
Hayriye Çiçek (17): SGD üyesi Hayriye Çiçek, sivil polisler 
tarafından ajanlıða zorlandıðı için ñHD Ankara ìubesi’ne 
baívurdu. Çiçek, 7 Aralık günü Sincan ilçesindeki evinden 
çıktıktan sonra sivil polisler tarafından siyah bir arabaya 
bindirildiðini belirterek polislerin kendisine, “SGD’de ne 
yapıyorsunuz? Kimleri tanıyorsun? Biz senin baban 
yaíındayız, aileni korkutmak istemedik, onlara söylemedik.” 
dediklerini anlattı. Çiçek, “Bu dernek tehlikeliyse gitmem bir 
daha” dediðini, bunun üzerine polislerin, “Hayır haftada kaç 
gün gidiyorsan yine gitmeye devam et, ama bize içerde ne 

yapılıyor, kimler gelip gidiyor bilgi ver. Biz seni arayacaðız” 
dediklerini söyledi.  
Kızılay’da bırakıldıðını ifade eden Çiçek, çeíitli aralıklarla 
polislerin kendisini telefonla arayıp ajanlık yapması için 
zorladıðını ancak, kabul etmediðini kaydetti. Çiçek, 
Cumhuriyet Savcılıðı’na suç duyurusunda bulunacaðını 
söyledi. 
Dövülen Öðrenciler: 20 Aralık günü akíam saatlerinde 
Tunceli’nin Pertek ilçesinde bulunan Mustafa Kemal Çok 
Programlı Lisesi’nin pansiyonu Kaymakam Harun Öksüz ve 
sivil polisler tarafından basıldı. Baskın sırasında Harun 
Öksüz’ün dolaplarında resim bulunan G.G., ñ.N. ve adı 
öðrenilemeyen bazı öðrencileri dövdüðü bildirildi.  
Öðrencilerden ñ.N. daha sonra çok sayıda aðrı kesici ilaç 
içerek intihara kalkıítı. ñ.N., Elazıð Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. 
ñíkence ve Kötü Muamele Davaları, Soruíturmaları 
2003 yılında kabul edilen 4963 sayılı yasa (7. uyum paketi) 
ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’na eklenen ek 7. 
madde ile iíkence davalarının “acele iílerden” sayılmasına 
ve duruímalara 30 günden fazla ara verilememesi kuralının 
getirilmesine karíın, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüðe giren 
CMK ile bu kuraldan vazgeçildi. 
CHP ñzmir Milletvekili ve Anayasa Komisyonu üyesi Yılmaz 
Kaya, CMK ile “iíkence davalarının acele iílerden 
sayılmamasının, bu nedenle duruímalarda 4-5 ay sonraya 
gün verilmesinin zamanaíımı tehlikesi doðurması” nedeniyle 
Mayıs ayında Dıíiíleri Bakanı Abdullah Gül’ün yanıtlaması 
istemiyle TBMM Baíkanlıðı’na yazılı soru önergesi verdi. 
AB’ye uyum çalıímaları çerçevesinde çıkarılan yasalar ile 
iíkence davalarının “acele iílerden” sayıldıðını, ancak CMK 
ile geri adım atıldıðını belirten Yılmaz Kaya, íu sorularına 
yanıt istedi: 
1) Yapılan bu uygulama ile 2003 yılında kabul edilen AB 
uyum paketi ile kabul edilen düzenlemenin ortadan kaldırılma 
nedeni nedir? 
2) Bu uygulama ile hükümetiniz AB’ye uyumdan ve AB’ye 
girme iddiasından vaz mı geçmektedir? 
3) Bu uygulama ile iíkence iddiası ile yargılanan emniyet 
görevlilerinin duruímalarına 4-5 ay ara verilmesi sonucu 
doðduðundan, hükümetiniz iíkence ile nasıl etkin mücadele 
yapacaktır? 
4) Hem 7. uyum paketi gereðince çıkarılan yasalara aykırı 
olan hem de iíkence ile etkin mücadeleden vazgeçme 
anlamına gelen bu uygulamayı bertaraf etmek için gerekli 
yasal düzenlemeleri yapmayı düíünüyor musunuz? 
Yılmaz Kaya’nın soru önergesi yanıtlanmadı. 
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Ateí Turan: “Irak’a asker gönderme” kararını protesto 
amacıyla 12 Ekim 2003 tarihinde ñstanbul Kadıköy’de 
Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) tarafından düzenlenen 
gösteride Ateí Turan’ın dövülmesi nedeniyle Bülent Boz adlı 
polis hakkında açılan dava, 2005 yılı Aralık ayında 
sonuçlandı. ñstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi, Bülent Boz 
hakkında beraat kararı verdi. 
Veli Kaya: Ankara 9. ñdare Mahkemesi, 2002 yılında YÖK’ü 
protesto amacıyla düzenlenen gösteride Veli Kaya adlı 
öðrencinin dövülmesi nedeniyle ñçiíleri Bakanlıðı’nın 3.172 
YTL maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi. Kasım 
ayında sonuçlanan davada verilen kararda, “Olayda, polis 
memurlarının hatalı davranıíları sonucu davacının fiziksel 
saðlıðının olumsuz íekilde etkilendiði anlaíıldıðından 
davacının manevi zarara uðradıðının da kabulü gerekir. Bu 
durumda davacı lehine maddi tazminat ve olay nedeniyle 
duyduðu üzüntüyü kısmen hafifletebilmek için manevi 
tazminata hükmedilmesi gerekmektedir” denildi.  
Olay nedeniyle Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
yargılanan polis memurları Sefa Sevim ve Ergün Ateí, 27 
Haziran 2003 tarihinde eski TCY’nin “kötü muamele” suçuna 
iliíkin 245. maddesi uyarınca 6’íar ay hapis cezasına 
mahkum edildi. Ancak, ceza beí yıl süreyle ertelendi. 
A.T., H.T.: Yargıtay 4. Ceza Dairesi, “aranan bir kiíinin 
akrabalarını gözaltına alıp sorguladıkları” gerekçesiyle 
yargılanan polislerin beraat kararını Eylül ayında bozdu.  
Edinilen bilgiye göre, adli bir suç nedeniyle aranan M.G.’yi 
bulmak için geceyarısı akrabaları A.T. ve H.T.’nin evlerine 
baskın düzenleyen, daha sonra da H.T.’yi gözaltına alan 
polisler hakkında dava açıldı. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
tutuksuz yargılanan polisler, beraat etti. Cumhuriyet 
Savcılıðı’nın temyizi üzerine dosyayı ele alan Yargıtay 4. Ceza 
Dairesi, beraat kararını bozdu.  
Bozma kararının gerekçesinde Türkiye’nin taraf olduðu 
uluslararası sözleímelere atıfta bulunularak, íöyle denildi:  
“AñHS’in yanında anayasa ve yasalarla güvence altına alınan 
‘kiíi özgürlüðü ve güvenliði, kiíilerin özel hayatı, aile 
hayatının gizliliði ve konut dokunulmazlıðı’ ilkeleri çaðdaí 
hukuk düzeninin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilen 
insan haklarının en temel ilkeleri arasında yer almaktadır. 
Kolluk görevlilerinin yasal olarak verilmií bir görev 
olmadıkça, hak ve özgürlükleri sınırlayıcı iílemler yapmasına 
olanak bulunmamaktadır. Kiíilerin isteði olmaksızın kısa süre 
için de olsa kolluk görevlileri tarafından alıkonulması, 
gözaltına alma olarak tanımlandıðından, kendi isteði 
olmaksızın kiíilerin böyle bir muameleye tabi tutulması, 
ancak yukarıda sayılan düzenlemeler çerçevesinde 
gerçekleítirilmelidir. Sözü edilen düzenlemelerde aranan 
koíullar bulunmadıðı ve uymak zorunda bulundukları yasal 
bir zorunluluk olmadıðı sürece kiíilerin tutulması, 

alıkonulması, araçla ya da karakolda bekletilmesini ise 
haksız gözaltına alma olarak nitelendirmek gerekir.” 
Manisa Davası: 1995 yılı sonunda Manisa’da gözaltına 
alınan ve iíkence gören gençlerin açtıðı tazminat davası, 9 
Haziran günü Danıítay’da sonuçlandı. Danıítay 10. Dairesi, 
gençlerden yedisinin ñçiíleri Bakanlıðı aleyhinde açtıðı 
tazminat davasında Manisa ñdare Mahkemesi’nin verdiði 
kararı bozdu.  
Manisa ñdare Mahkemesi, gençlere talep edildiði gibi 25’er 
bin YTL yerine 10’ar bin YTL manevi tazminat ödenmesini 
yeterli görmüítü. ñdare Mahkemesi’nin tazminatın idareden 
tahsiline iliíkin bölümünü onaylayan Danıítay, 10’ar bin 
YTL’lik tazminata dava tarihinden itibaren faiz de ödenmesi 
gerektiðine karar verdi. Bozma kararı nedeniyle tazminat 
davası yeniden Manisa ñdare Mahkemesi’nde ele alınacak. 
Bu arada ñzmir DGM’de beraat eden gençlerden Emrah Sait 
Erda’nın “2 yıl 5 ay özgürlüðünden yoksun bırakılması” 
nedeniyle açtıðı tazminat davası da Eylül ayında sonuçlandı. 
ñzmir 6. Aðrı Ceza Mahkemesi, Erda’ya 4 bin YTL manevi 
tazminat ödenmesine karar verdi.  
Muzaffer Çınar: 1999 yılında Siirt’in Baykan ilçesinde 
gözaltına alınan Muzaffer Çınar’a iíkence yaptıkları ileri 
sürülen iki polisin yargılandıðı dava, 10 ìubat günü Siirt 1. 
Aðır Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı. Mahkeme, polis 
memurları Ümit Durgun ve Mesut Arslan’a, birer yıl hapis ve 
iki ay 15’er gün memuriyetten men cezası verdi. Daha sonra 
10 aya indirilen hapis cezası ertelendi. 
Mustafa Kemal Gül, Kartal ñí, Fırat Develioðlu, Emre Nil, 
Ayíegül Hüma, Tuðba Babuna: 1999 yılında “çete 
kurdukları” iddiasıyla gözaltına alınan Bilim Araítırma Vakfı 
üyesi 27 kiíiden Fırat Develioðlu, Emre Nil, Ayíegül Hüma, 
Mustafa Kemal Gül, Kartal ñí ve Tuðba Babuna’ya iíkence 
yapılması nedeniyle açılan davaya yıl içinde devam edildi. 
Baíka iíkence olayları nedeniyle meslekten ihraç edilen 
ñstanbul Emniyet Müdürlüðü Organize Suçlar ìubesi eski 
müdürü Adil Serdar Saçan ile Ahmet Erdoðan, Metin 
Rakipoðlu, Semir Günaydın, Vedat Mercan, Necati Kurt, 
Serdal Akça ve Osman Köprü adlı polisler hakkındaki davanın 
1 Mayıs günü yapılan duruímasında, maðdurların 
avukatlarından Kerim Kalkan, iíkencenin yapıldıðı yerlerin ve 
iíkence türlerinin anlatıldıðı animasyon bir filmi mahkemeye 
sundu.  
ñstanbul 7. Aðır Ceza Mahkemesi’nde, 12 Temmuz günü 
yapılan duruímada dinlenen Mustafa Kemal Gül ve Kartal ñí, 
gözaltında yaíadıklarını anlattılar. Mustafa Kemal Gül, 
“Dayak attılar, soydular, kalorifere kelepçelediler, iíkence 
görenlerin baðrıímalarını dinlettiler, ayak parmak uçlarımdan 
elektrik verdiler, baíımdan su döktüler” dedi. Saçan’ın 
kendilerini, “Buradan sizi kimse kurtaramayacak. Baíınıza 
geleceklerden haberiniz var mı?” diye tehdit ettiðini anlatan 
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Gül, uyutulmadıklarını ve sabah saatlerinde Emniyet 
Müdürlüðü’nün koridorunda aðır fiziki hareketler yapmaya 
zorlandıklarını, bu nedenle sakatlananlar olduðunu bildirdi. 
Kartal ñí de, üstünde sadece iç çamaíırları kalacak íekilde 
soyulduðunu, yanıtlamadıðı sorular olduðunda íakaklarına ve 
yüzüne tekme atıldıðını söyledi. ñí, yaíadıklarını íöyle anlattı:  
“ñíkence nedeniyle rahatsızlandım. Saçan, beni önce 
hastaneye götürmek istemedi. Oradaki imkanlarla tedavi 
edilmemi istiyordu. Fakat bu mümkün olmadı. Sonra beni 
hastaneye götürdüler. Serum verildi. 3 saat tedavi gördüm. 
Tekrar geri geldik ve iíkenceler devam etti.” 
Gözaltına alınanlara iíkence yapılması nedeniyle Fatih 
Cumhuriyet Baísavcılıðı tarafından yürütülen soruíturma 
takipsizlik kararıyla sonuçlanmıí, avukatların itirazı üzerine 
Beyoðlu Aðır Ceza Mahkemesi, takipsizlik kararını kaldırmıítı. 
ñddianamede, sanıkların eski TCY’nin “iíkence” suçuna 
iliíkin 243. maddesi uyarınca cezalandırılması isteniyor. 
Pınar Duman, ñsmail Doðan, Ramazan Devrim Danıí, 
Salim Melih Arslan, X.X, X.X., X.X.: 2004 yılı Haziran ayında 
düzenlenen NATO zirvesini sırasında gerçekleítirilen 
eylemlerde gözaltına alınan yedi kiíiye iíkence yaptıkları ileri 
sürülen dokuz polisin yargılandıðı dava, 17 Mart günü 
baíladı.  
ñstanbul 6. Aðır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruímada söz 
alan müdahillerden Salim Melih Arslan, gözaltında bulunduðu 
süre içinde tehdit edildiðini, yere yatırılarak isteði dıíında 
parmak izinin alındıðını, susma hakkını kullanmak istemesi 
üzerine sanıklardan H.M. ile avukatı arasında tartıíma 
çıktıðını, H.M.’nin kendisine küfür ettiðini, bazı polislerce 
tartaklandıðını, ancak bu kiíilerin sanıklar arasında 
bulunmadıðını anlattı. 
Ramazan Devrim Danıí ise hakarete uðradıðını, tehdit 
edildiðini, isteði dıíında kan örneðinin alındıðını, fotoðrafının 
çekildiðini ve parmak izinin alındıðını söyledi. Danıí, susma 
hakkını kullanmak istemesine raðmen polislerin ifade alma 
konusunda ısrar ettiklerini belirterek, bu nedenle polislerle 
avukatı Umre Deniz Tuna arasında çıkan tartıímada, 
Tuna’nın polisler tarafından tartaklandıðını ifade etti. 
ñsmail Doðan da kendilerine yemek için sadece ekmek 
verildiðini, suyu parayla alabileceklerinin söylendiðini anlattı. 
Pınar Duman ise gösteri sırasında yaralandıðını ve bir gün 
hastanede kaldıðını, bu süre içinde doktorlardan çok 
polislerle muhatap olduðunu, tedavisinin engellendiðini, 
emniyet müdürlüðüne götürüldüðünde de hakarete uðradıðını 
anlattı. 
Davada, M.S.Ö., ñ.K., B.K., N.A., S.B., M.B., H.M., A.E. ve K.D. 
adlı polislerin TCY’nin “iíkence” suçuna iliíkin 94. maddesi 
uyarınca cezalandırılması isteniyor. 

Sait Iíıklı: Diyarbakır’da 2004 yılı Temmuz ayında “hırsızlık” 
yaptıðı iddia edilen kardeíinin gözaltına alınmasını 
engellemek isteyen Sait Iíıklı’nın dövülmesi nedeniyle 
Komiser Yardımcısı Hamza Bilgin, polis memurları Yücel 
Yüksel, ñsmail Hacıalioðlu ve Murat Yaíaroðlu hakkında 
açılan dava, 27 Mart günü sonuçlandı. Diyarbakır 3. Aðır 
Ceza Mahkemesi, Murat Yaíaroðlu ve ñsmail Hacıoðlu’nu eski 
TCY’nin 245. maddesi uyarınca üç ay hapis ve iki ay 
memuriyetten men cezası verdi. Hapis cezası daha sonra iki 
ay 15 güne indirildi. Hamza Bilgin ve Yücel Yüksel ise beraat 
etti. 
Gökhan Uluíar: Adli bir olay nedeniyle 4 Haziran 2001 
tarihinde ñzmir’de gözaltına alınan Gökhan Uluíar’a iíkence 
yaptıðı ileri sürülen Bülent Uzun adlı polisin yargılandıðı dava, 
29 Mart günü ñzmir 2. Aðır Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı. 
Bülent Uzun, eski TCY’nin “iíkence” suçuna iliíkin 243. 
maddesi uyarınca iki yıl hapis cezasına mahkum edildi. 
Mahkeme cezayı ertelemedi. 
Kemal Yaratılmıí, H. Yaratılmıí, Emre Camcı: Kemal 
Yaratılmıí, H. Yaratılmıí ve Emre Camcı adlı gençlerin 2004 
yılı Mayıs ayında Ankara Anafartalar Karakolu’nda görevli 
polisler tarafından dövülmesi nedeniyle altı polis hakkında 
açılan dava, 4 Mayıs günü sonuçlandı.  
Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesi, Sahir Uzun, Mehmet 
Özcan, Kenan Aydın, Ümmet Doðan, Uður ìen ve Yusuf Akbaí 
adlı polisler hakkında beraat kararı verdi. 
ìükran Esen: 1993 ve 1994 yıllarında gözaltına alınan 
ìükran Esen adlı kadına tecavüz edildiði gerekçesiyle 405 
asker hakkında açılan dava, 20 Eylül günü Sungurlu Aðır 
Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı. Mahkeme “delil 
yetersizliði” gerekçesiyle beraat kararı verdi.  
Dava, Mardin 2. Aðır Ceza Mahkemesi’nde baílamıí, 
güvenlik gerekçesi ile Çorum’un Sungurlu ilçesine 
gönderilmiíti. Aynı iddiayla 40 asker hakkında açılan dava da 
Çorum Aðır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. 
Fatma Deniz Polattaí, Nazime Ceren Samanoðlu: 1999 
yılı Mart ayında ñskenderun’da gözaltına alınan Fatma Deniz 
Polattaí ve Nazime Ceren Samanoðlu adlı genç kızlara 
gözaltında iíkence yaptıkları gerekçesiyle ñskenderun Emniyet 
Müdürlüðü’nde görevli polis memurları Murat Çıkar, Halil 
Özkan, Aysun Yüksel ve Siyasi Polis Büro Amiri Gürkan ñlhan 
yargılandıðı davada, 7,5 yıllık zamanaíımı süresi 6 Kasım 
günü doldu.  
ñskenderun Aðır Ceza Mahkemesi’nde 22 Nisan 2005 
tarihinde sonuçlanan davada, polisler beraat etmiíti. Yargıtay 
Cumhuriyet Baísavcılıðı’nın karardan bir yıl sonra 13 Nisan 
günü tamamladıðı tebliðnamesinde, beraat kararının 
onanması istendi. Ancak dosya Nisan ayından Kasım ayına 
kadar Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nde bekledi. 
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Ahmet Turan, Müslim Turfan, Dinçer Erduvan: 11 Kasım 
1998 tarihinde gözaltına alınan Müslüm Turfan, Ahmet Turan 
ve Dinçer Erduvan adlı kiíilere gözaltında iíkence yaptıkları 
gerekçesiyle Mehmet Hallaç, ìeref Bayrakçı, Ahmet Okuducu 
ve Mahmut Yıldız adlı polisler hakkında açılan dava, 6 Aralık 
günü zamanaíımı nedeniyle düítü. 
ñlk yargılama, ñstanbul 7. Aðır Ceza Mahkemesi’nde 30 Eylül 
2004 tarihinde beraat kararıyla sonuçlanmıítı. ñki yıla yakın 
bir süre Yargıtay’da bekleyen dosya, bozma kararının 
ardından Nisan ayında yeniden mahkemeye ulaítı. ñstanbul 
7. Aðır Ceza Mahkemesi de, 6 Aralık günü yapılan 
duruímada, zamanaíımı nedeniyle davanın düímesine karar 
verdi. 
Melek Serin: “DHKP-C’ye yardım ettiði” iddiasıyla 2003 
yılında Çorum’da gözaltına alınan Melek Serin’e “iíkence 
yaptıkları” gerekçesiyle 11 jandarma istihbarat görevlisi ve 
“görevini kötüye kullandıðı” gerekçesiyle bir hekim hakkında 
açılan dava, 19 Aralık günü sonuçlandı.  
Çorum Aðır Ceza Mahkemesi, astsubaylar Selahattin Köse, 
Bayram ñlkbahar, Ali Tellioðlu, Bülent Demir, Mithat Yiðit, 
Osman Badak, Ömer Yaman, Metin Çiftçi, Kutlu Gög, Nurullah 
Kartal, Nihat Tekin ve Dr. Naci Önal hakkında beraat kararı 
verdi. Mahkeme, sanıklar aleyhinde ifade veren eski Çorum ñl 
Merkez Jandarma Komutanı Yüzbaíı Hamza Gökdemir, 
hakkında da “iftira” gerekçesiyle suç duyurusunda 
bulunulmasını kararlaítırdı.  
Zonguldak’a atandıktan sonra kendi isteðiyle ifade veren 
Hamza Gökdemir, íunları söylemiíti:  
“Melek Serin’in sorgusunun tarafımızdan yapılması 
gerekirken ñl Jandarma Komutanı ñrfan ìahin’in emriyle 
istihbarat görevlilerince sorgulandı. Saðlık havalesini benim 
imzalamam gerekirken, yerime sahte imza atılmıí. Sorgu 
sürerken bir personeli, kötü muamele yapılmasını engellemek 
için gönderdim. ñçeri almamıílar. ñçeriden Melek Serin’in 
baðırtılarının geldiðini söyledi. Ertesi gün ìahin’in odasına 
çıktım. ‘Hani kötü muamele yapılmayacaktı?’ dedim. Bana 
kızdı. Melek Serin’i odasına getirdiler. Sonra hastaneden 
doktor geldi. Doktora, Melek Serin’in elindeki, vücudundaki 
sıyrıkları, saçındaki kopmaları gösterdim. Boðazında, 
kollarında çarpma ve el darbeleriyle oluían sıyrıklar vardı. 
Melek Serin de belini tutamadıðını, iíkence gördüðünü 
söyleyince, doktor ‘Film çekmek gerekir, hastaneye götürmek 
lazım’ dedi. ìahin ‘Burada bak, vücudundaki izler eski’ dedi. 
Doktor bu íekilde rapor düzenledi. Tehditlerden dolayı ifade 
veremedim. ‘Sen hiç mi hata yapmayacaksın? Bizim 
personelin eli uzun. Sana ya da çocuklarına belki bir íey olur’ 
diye tehdit edildim.”  
Erzurum’a atanan ñrfan ìahin ise Gökdemir’i “para karíılıðı ií 
görerek yolsuzluk yaptıðı” gerekçesiyle Jandarma Genel 
Komutanlıðı’na íikayet etmiíti. Sanıklardan Selahattin Köse 

de soruíturma aíamasında Cumhuriyet Savcısı’na verdiði 
ifadede, “ñfadenin toparlandıðı ve alındıðı merkez, jandarma 
karakolumuz deðil, ñl Jandarma Komutanlıðı’dır. ñfadeyi 
alanlar, bu konuda teknik bilgiye sahip personeldir. ñsimlerini 
ben de bilmiyorum. Bu kiíiler gerçek isimlerini kullanmazlar. 
Adli soruíturma yapma yetkileri bulunmadıðından ifadeyi 
okuyup mevzuat gereði imzaladım” demiíti. 
Erhan Marik: 2003 yılı Nisan ayında “hırsızlık” iddiasıyla 
gözaltına alınan Erhan Marik’e iíkence yaptıkları gerekçesiyle 
ñstanbul Emniyet Müdürlüðü Asayií ìube Müdürlüðü’nde 
görevli Recep Budak, Gürsel Küçük, Osman Arslan, Fatih 
Mehmet Tan, Mehmet Demir, Özer Ötücü ve Yahya Eser adlı 
polisler hakkında açılan davaya yıl içinde ñstanbul 2. Aðır 
Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Avukat Kemal Bayrak, 
davaya 26 Mart 2007 tarihinde devam edileceðini bildirdi. 
E.B., N.Ç., M. Kılıç, Ç.ì., ñ.Z.: Ordu’da 2 Ekim 2005 tarihinde 
bir maðazanın açılıíında verilen konser sırasında gözaltına 
alınan E.B., N.Ç., M. Kılıç, Ç.ì. ve ñ.Z. adlı çocuklara iíkence 
yapılması nedeniyle açılan soruíturma, ìubat ayında 
takipsizlik kararıyla sonuçlandı. 
Ordu Cumhuriyet Savcılıðı, çocuklar hakkında “güvenlik 
güçlerine iftira attıkları” gerekçesiyle suç duyurusunda 
bulundu.  
Takipsizlik kararını deðerlendiren Avukat Meryem Erdal da, 
íunları söyledi: 
“Yaptıðımız heyet incelemesinde kayıt dıíı gözaltı söz konusu. 
Çocukların özgürlükten yoksun bırakılma kuralları ihlal 
edilmií durumda. Yasadıíı ve keyfi bir uygulama. ñki ihlal var 
birincisi yasadıíı keyfi gözaltı, kiíi özgürlüðü ve güvenliði 
hakkının ihlali var. ñkincisi iíkence yasaðı anlamında bir ihlal 
söz konusu. Birinci ihlale dair hiçbir soruíturma yok. ñíkence 
iddiası zaten haklı bulunsaydı o iddia da kanıtlanacaktı. 
Savcılık kararı iíkence iddiasının yersizliðine iliíkin bir karar 
ve iddialara yönelik bir yanıt içermiyor. Takipsizlik kararı ile 
birlikte maðdurlar hakkında iftira nedeniyle soruíturma 
baílatılması bu íu anlama geliyor; iíkence maðdurlarına 
‘susun’ mesajı veriliyor. Her iíkence maðduru kaçınıp kendini 
alıkoyacaktır íikayet etmekten. Takipsizlik kararları oldukça 
yüksek. Bu durumda takipsizlik kararı verilen iddiaların 
cezalandırılması söz konusu olacak ve bu iíkence yasaðı ile 
baðdaímayan bir yaklaíım tersine yasak iíkencenin etkili bir 
íekilde soruíturulmasını ve yargılanmasını gerektirir.” 
Sunay Yeíildað, Naciye Çoðaltay: 23 Eylül 2002 tarihinde 
“KADEK üyesi oldukları” iddiasıyla ñstanbul’da gözaltına 
Sunay Yeíildað ve Naciye Çoðaltay’a iíkence yapılması 
nedeniyle 10 polisin yargılandıðı davaya ñstanbul 4. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde yıl içinde devam edildi.  
Polisler Ömer Özüyılmaz, Ömer Faruk Albayrak, Feyzullah 
ñlker Serdar ve Özkan Ekinci hakkında 2003 yılı Nisan ayında 
açılan dava sürerken, 2005 yılı ìubat ayında ñstanbul 
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Emniyet Müdürlüðü Terörle ìube Müdürlüðü’nde görevli 
Komiser Çetin Erdemir, polisler Mustafa Kara, Erol Dinçel, 
Serap Tola, Nuh Aracı ve Ali Özel hakkında da dava açılmıítı. 
Bu davalar daha sonra birleítirildi. 
Dövülen Göstericiler: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 
6 Mart 2005 tarihinde ñstanbul Beyazıt meydanında 
düzenlenen gösteriye müdahale eden polislerden 54’ü 
hakkında açılan dava, 14 Mart günü ñstanbul 4. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde baíladı. Duruímada ifadesi alınan sanık 
polislerden Murat Cürebal, idari soruíturma sırasında 
müfettiílere verdiði ifadeyi kabul etmedi. Cürebal, “O ifadeyi 
baskı altında verdim. ñfadeyi amirlerim aldıðından rahat 
deðildim” dedi. Polis memuru Osman Parlar da, kimseye 
vurmadıðını öne sürerek, müfettiílere verdiði ifadeyi baskı 
altında verdiði için kabul etmediðini söyledi.  
Müdahil avukatlardan Murat Çelik’in “Daðılan gruba biber 
gazı ve copla saldırma emrini kim verdi?” sorusu üzerine 
Parlar, “Yapılan saldırı deðil, müdahaledir. Emri, kiíi olarak 
kimin verdiðini bilmiyorum. Telsiz haberleímesi sonucunda 
grubun daðıtılması istendi” dedi. Sanık polis Süleyman Bilgin 
ise “müfettiílerin ifade alırken kendilerine baðırdıðını” 
anlattı.  
Polislerin yakaladıkları ve zor kullandıkları her müíteki için 
ayrı ayrı sorumlu olduðu vurgulanan iddianamede, yedi 
polisin 3 yıl 6 ay ile 33 yıl arasında, üç polisin 1 yıl 6 ay ile 4 
yıl 6 ay arasında, 15 polisin 1 ile 3 yıl arasında, 29 polisin de 
6 ay ile 1 yıl 6 ay arasında deðiíen hapis cezasına mahkum 
edilmesi isteniyor. 
Dava, yıl içinde sonuçlanmadı.  
Bu arada, olay nedeniyle ñçiíleri Bakanlıðı müfettiíleri 
tarafından hazırlanan rapor, Ocak ayında basına yansıdı. 
Raporda, “polise yönelik bir saldırı olmamasına raðmen bazı 
Çevik Kuvvet görevlilerinin özellikle yolun orta bölümünde 
çalılar arasında bulunan göstericileri defalarca dövdüðü, 
yakın mesafeden gaz sıkarak aíırı güç kullandıðı” görüíüne 
yer verildi. Raporda, “Dolayısıyla orantısız güç kullanımı, 
copun ve gazın usulsüz kullanımı ve etkisiz hale getirilmií 
göstericilerin tekmelenmesi yasal deðildir” denildi. 
H.G.: Aðrı’nın Doðubeyazıt ilçesindeki 5. Hudut Alay 
Komutanlıðı’nda askerlik yapan H.G. adlı askere askeri 
cezaevinde iíkence yapan F.D. ve A.D. adlı erler hakkında 
Mart ayında dava açıldı. Edinilen bilgiye göre, izinden eíinin 
rahatsızlıðı nedeniyle geç gelen H.G.’ye Alay Disiplin 
Mahkemesi tarafından 13 gün hapis cezası verildi. Alay 
Disiplin Ceza ve Tutukevi’ne konulan H.G.’ye, gardiyan erler 
F.D. ve A.D. tarafından copla tecavüz edildi. Cezasını 
tamamladıktan sonra birliðine dönen H.G.’nin intihara 
kalkıítıðı, kurtarıldıktan sonra cezaevinde yaíadıklarını 
anlattıðı öðrenildi. Iðdır Cumhuriyet Savcılıðı’nın askerler 
hakkında “kötü muamele” iddiasıyla dava açtıðı, ancak 

asliye ceza mahkemesinin, suçun “iíkence” olduðu 
gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı aðır ceza 
mahkemesine gönderdiði öðrenildi. 
S.E.: ñstanbul Cumhuriyet Savcılıðı, beí polis hakkında, “bir 
polise iíkence yaptıkları” gerekçesiyle Mayıs ayında dava 
açtı. Sanıkların, 7 Eylül 2005 tarihinde Asayií ìube 
Müdürlüðü’ne çaðrılan S.E. adlı polisten “bir kiíiden rüívet 
aldıðı” iddiasını kabul etmesini istedikleri, bunu kabul 
etmeyen S.E.’nin “çırılçıplak soyulduktan sonra 
kelepçelendiði, göðsüne tekmelerle vurulduðu” anlatıldı. 
ñddianamede, sanıkların TCY’nin “iíkence” suçuna iliíkin 
94/1. maddesi uyarınca cezalandırılması istendi. 
Sezai Karakuí: ñstanbul Cumhuriyet Savcılıðı, 28 Eylül 2004 
tarihinde ñstanbul’da “Kongra-Gel üyesi olduðu” iddiasıyla 
gözaltına alınan Sezai Karakuí’a (22 Kasım 2004 tarihinde 
Tekirdað F Tipi Cezaevi’nde intihar etti) iíkence yaptıkları 
gerekçesiyle yedi polis hakkında Eylül ayında dava açtı. 
Karakuí’a iíkence yapılması nedeniyle nedeniyle M.K. ve 
M.B. adlı polisler hakkında açılan dava da ñstanbul 5. Aðır 
Ceza Mahkemesi’nde sürüyor. 
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2006 yılı da cezaevlerindeki sorunların sürdüðü bir yıl oldu. 
Pek çok gerekçeyle mahkumların öldüðü, baskıların sürdüðü, 
tedavilerin yapılmadıðı bu yıl özellikle siyasi tutuklu ve 
hükümlüler üzerindeki baskılarda bir deðiíiklik olmadı. 
TñHV’nin belirlemelerine göre, 2006 yılında cezaevlerinde en 
az 9 mahkum öldü. Ancak, cezaevlerinden haber almanın 
güçlükleri, yetkililerin bilgi vermekten kaçınmaları, gibi 
etkenler gözözüne alındıðında gerçek rakamın bunun çok 
üzerinde olacaðı unutulmamalıdır. Konuyla ilgili istatistiki 
çalıímanın tamamlanmamıí olmasına baðlı olarak resmi 
rakamın henüz açıklanmamıí olduðunu da eklemek isteriz.  
Ölüm oruçları cezaevlerinde sürdü. “13. ölüm orucu ekibi” 1 
Mayıs günü ölüm orucuna baíladı. Ölüm orucunu sürdürdüðü 
gerekçesi ile Sincan F Tipi Cezaevi’nden Ankara Numune 
Hastanesi’ne kaldırılan Serdar Demirel, 7 Ocak günü öldü. 
12. ölüm orucu ekibinde yer alan Fatma Koyupınar, tahliye 
olduktan sonra eylemini sürdürdüðü evde 27 Nisan günü 
öldü.  
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Behiç Aíçı, “F tipi 
cezaevlerini ve tecridi protesto” amacıyla 5 Nisan günü ölüm 
orucuna baíladı. Aíçı’nın eyleme baílaması olumlu ve 

olumsuz tepkilere neden olurken sorunun görünür olması 
bakımından önemli etki saðladı.  

2006 yılı içinde çözülemeyen F tipi cezaevleri sorunu, 2007 
yılı baíında yayımlanan bir genelge ile aíıldı. Genelgenin 
saðladıðı olanaklar nedeniyle ölüm orucu eylemine ara verildi.  

Eylem sona erdiðinde Avukat Behiç Aíçı ñstanbul ìiíli’de 
evinde, tutuklu yakını Gülcan Görüroðlu Adana’da evinde, 
Sevgi Saymaz da Uíak E Tipi Cezaevi’nde eylemini 
sürdürüyordu.  

Baíta F tipi cezaevlerinde olmak üzere tüm cezaevlerinde 
bulunan tutuklu ve hükümlülere yönelik baskılarda görece 
artıí gözlendi. Özellikle Sincan, Kürkçüler, Tekirdað f tipi 
cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülere baíta altı aya 
kadar görüí, telefon, mektup yasakları olmak üzere hücre 
cezasına kadar varan idari cezalar verildi. Hücre cezası 
verilenler arasında hastaların da bulunduðu basına yansıdı.  

Ayrıca cezaevlerinde bulunanların saðlık sorunlarının 
çözülmesinde keyfi uygulamalar dikkat çekti. Bu uygulamalar 
arasında tedavinin geciktirilmesi ya da aðırdan alınması öne 
çıktı. 

1 - F TñPñ CEZAEVLERñ VE ÖLÜM ORUCU 
Tarihsel Tartıímalar 
Michel Foucault, özgün metni 1975 yılında Fransızca olarak 
yayımlanan Hapishanenin Doðuíu baílıklı çalıímasında, 
cezalandırmanın biçimlerine ve doðasına iliíkin 
çözümlemeleri arasında cezalandırma türlerinin 18. yüzyılda 
ayrıímaya baíladıðını vurgular. Bu ayrıímanın 
cezalandırmanın tarihsel geliíimine dayanan gerekçeleri 
vardır ve sonuç olarak üç türden cezalandırma yöntemi 
belirler. Foucault, belirlediði üç eðilimden sonuncusunun, 
ötekilerden ayrıldıðını, cezalandırmanın temel eðilimi olarak 
öne çıktıðını söyler. Bu yeni yöntem, iktidarın cezalandırılacak 
kiíinin özellikle bedeni üzerinde baskıcı, yalnızlıða dayalı, gizli 
bir biçimde tezahür etmesi üzerine kuruludur. Geleneksel 
aleni, kamuya açık, herkesin gözü önünde gerçekleítirilen 
cezalandırmanın yerine bu yeni cezalandırma ikame 

edilmiítir. Bu yeni yaklaíım beraberinde yeni cezaevi 
tasarımlarını da getirmiítir. Cezalandırma yönteminin 
yeniden tanımlanması, doðal olarak cezalandırmanın 
icrasının gerçekleítirileceði mekanın da yeniden 
tasarlanmasını zorunlu kılmaktaydı.  
Bu tartıímaların sonucunda özellikle ABD baíta olmak üzere 
“cezaevi reformları” yaíama geçirilmeye baílanmıítır. Bu 
yeni tip cezaevlerinin baíat niteliði yalıtım, katı tecrit ve 
uyaranların sınırlandırılmasına dayanıyor olmalarıydı ve kısa 
zamanda ABD ile Avrupa’da büyük bir hızla yaygınlaítı. Bu 
yeni tip cezaevlerinin yaygınlaíması beraberinde tartıímaları 
da getirdi, tecrit uygulamasının yöntemin olumsuz sonuçları 
üzerine çalıímalar da yapılmaya baílandı. 19. yüzyıl 
ortalarından itibaren tecridin mahkumlar üzerindeki etkileri 
üzerine çeíitli bilimsel çalıímalar yapılmaya baílanmıí, 
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“cezaevi psikozu”, “tek baíına kapalı tutulma psikozu” gibi 
rahatsızlıklar tanımlanmaya baílanmıítır. 1854-1909 yılları 
arasında yalnızca Almanya’da cezaevlerindeki psikozları 
araítıran 37 makale yayımlandı.  
19. yüzyıldaki araítırmaların ortak olarak saptadıðı temel 
nokta tecridin ruh saðlıðı üzerine yıkıcı etkilerde bulunduðu 
olmuítur. Tüm bu çalıímaların sonucunda da cezaevlerinde 
tecrit uygulamalarında hızla geri adımlar atılmaya baílandı.  
20. yüzyılın ilk yarısında azalan tecrit ve etkileri üzerine 
çalıímalar, yüzyılın ikinci yarısında yeniden gündeme geldi ve 
tecrit ile uyaran eksikliðinin doðurduðu rahatsızlıklar 
araítırmalara konu edildi.  
Bütün bu çalıímalara karíın tecride dayalı cezaevlerinin de 
yaygınlaítıðını vurgulamak gerekir. Öyle ki tecrit son derece 
modern bina, yapılanma, teknik donanım eíliðinde hızla 
yaygınlaímıítır.  

Bugün gelinen noktada, yaklaíık iki yüzyıllık bilgi birikiminin 
de bir çıktısı olarak, cezaevlerinde tecrit uygulamalarında 
“yumuíadıðı” söylenebilir. Dünyada cezaevlerinde tecrit artık 
tekil ya da küçük gruplar olarak yalıtımın önemli ölçüde 
ortadan kalktıðı bir uygulamaya dönüímüítür. Çok özel 
durumlarda uygulanan tek baíına tutma için de özel 
sınırlamalar getirilmiítir. Bu cezaevlerinde uygun ve yeterli 
mental ve fiziksel uyaran saðlanması güvence altına alınmıí, 
ortak faaliyetlerin zenginleítirilmesi ile çeíitlendirilmesine 
önem verilmií, cezaevi içindeki diðer insanlar ve dıí dünya 
ile iliíki teívik edilmiítir. Yine de dünyada bu konudaki 
uygulamaları ile eleítirilere uðramıí pek çok ülke 
bulunmaktadır. Bu ülkeler arasında geliímií ülkeler de 
bulunmaktadır. Bu alanda ABD uygulama yaygınlıðı ve katılıðı 
ile özel bir yer tutuyor. Bugün ABD’de yirmi binden fazla 
mahkumun uzun dönemli olarak hücrede tek baíına 
tutulduðu belirtilmektedir. 

 

2003-2005 Arasında Türkiye ñnsan Hakları Vakfı’na Tedavi ñçin Baívuran Kiíilerin 
F Tipi Cezaevinde Kalma Durumlarıyla ñlgili Bazı Veriler 

2003-2005 Yılları Arasında:  
TñHV’ye baívuran toplam kiíi sayısı 2.476 
Baívurular içinde cezaevinde kalan kiíi sayısı 1.659 (%67) 
F tipi dıíındaki cezaevlerinde kalan kiíi sayısı 1.255 (%50) 
F tipi cezaevinde kalan kiíi sayısı 404 (%16) 
F tipi cezaevinde tek kiíilik hücrede kalan kiíi sayısı 149 (%37) 
F tipi cezaevinde kalanların kaldıðı ortalama süre 20,4 ay 
Tüm baívurular arasında psikiyatr ile görüíen kiíi sayısı 1.136 (%45) 
F tipi cezaevinde kalanlar arasında psikiyatr ile görüíen kiíi sayısı 203 (%50) 

F tipinde kalan 404 baívurudan psikiyatr ile görüíen 203 baívurunun aldıðı psikolojik tanıların daðılımı 
Tanı Toplam 
Travma Sonrası Stres Bozukluðu (TSSB) (kronik) 52 
Uyum bozukluðu 37 
Majör depresif bozukluk 36 
Yaygın anksiyete bozukluðu 17 
TSSB (akut) 6 
Diðer duygudurum bozuklukları 5 
Obsesif kompulsif bozukluk 5 
Depresyon 4 
Diðer anksiyete bozuklukları 4 
Eíik altı spesifik olmayan psikiyatrik belirtiler 4 
Uyku bozuklukları 4 
Ayrıímamıí somatoform bozukluk 3 
Diðer psikotik bozukluklar 3 
Major depresif bozukluk, yineleyeci 3 
Panik bozukluðu 3 
Sosyal anksiyete bozukluðu 3 
Distimik bozukluk 2 
Majör depresif bozukluk, tek epizod 2 
Somatizasyon bozuklukluðu 2 
ìizofreni 2 
Akut stres bozukluðu 1 
Alkolün kötüye kullanımı 1 
Amnestik bozukluk 1 
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Cinsel iílev ya da kimlik bozuklukları yada parafililer 1 
Diger psikiyatrik bozukluklar 1 
Diðer organik ruhsal bozukluklar 1 
Diðer somatoform bozuklukları 1 
Enurezis nokturna 1 
Gerilim tipi baí aðrıları 1 
Karıíık anksiyete-depresyon bozukluðu 1 
Konversiyon bozukluðu 1 
Psöriyazis 1 

 
 
Türkiye Deneyimi 
Türkiye ise “tecrit” kavramı ile hukuki düzlemde 1991 yılında 
yürürlüðe giren 3713 sayılı TMY’nin 16.maddesi ile tanıítı:  
“Bu kanun kapsamına giren suçlardan mahkum olanların 
cezaları, tek kiíilik veya üç kiíilik oda sistemine göre inía 
edilen özel infaz kurumlarında infaz edilir. Bu kurumlarda 
açık görüí yaptırılmaz. Hükümlülerin birbirleriyle irtibatına ve 
diðer hükümlülerle haberleímesine engel olunur…” Yasanın 
çıkmasının ardından aynı yıl Eskiíehir Özel Tip Cezaevi’ne 
sevkler baíladı. Ancak eylemler sonucunda Adalet Bakanlıðı, 
bu uygulamadan vazgeçti. Bugün tecrit tartıímalarının 
odaðında yer alan F tipi cezaevlerinin yapımına ise 1997 
yılında baílandı. F tipi cezaevlerindeki tecrit uygulamalarına 
karíı 20 Ekim 2000 tarihinde cezaevlerinde ölüm oruçları 
baíladı. F tipi cezaevlerinin hayata geçirilmesi, F tipi 
cezaevlerine karíı sürdürülen ölüm orucu eylemine son 
vermek, Türkiye’deki “cezaevi sorunu”nu çözmek amacı ile 
19 Aralık 2000 sabahı saat 04.30 sıralarında 20 cezaevinde 
eízamanlı olarak binlerce mahkuma yönelik on binlerce 
güvenlik görevlisinin katıldıðı “Hayata Dönüí” adı verilen 
operasyon baílatıldı.  
Operasyonun bilançosu çok aðır oldu, 30’u mahkum 2’si 
asker olmak üzere 32 kiíi öldü. Üstelik ölüm oruçları da son 
bulmadı. Ölüm orucu sürecinde 48 kiíi cezaevinde ölüm 
orucunda, 7 kiíi destek ölüm orucunda, 13 kiíi tahliye 
olduktan sonra ölüm orucunda olmak üzere 68 kiíi ölüm 
orucuna baðlı gerekçelerle öldü. Cezaevi operasyonunda 
ölenler, kendini yakanlar, intihar edenler tedavi ya da saldırı 
sırasında ölenler, intihar saldırısı düzenleyenler ile bu 
saldırılarda ölenlerle beraber bu sayı 130’u aítı. (Bkz. Ekler: 
20 Ekim 2000 tarihinde baílayan ölüm orucu sürecinde 
ölenlerin tam listesi) 
Yasal düzenlemelere göre, “F tipi cezaevlerinde kalacak 
mahkumlardan aðırlaítırılmıí ömür boyu hapis cezasını 
çekenler, tek kiíilik odada barındırılır, günde bir saat açık 
havaya çıkma hakkı tanınır, kiíi havalandırma süresi dahil 
24 saat tek baíına tutulur. On beí günde bir kez toplam 
yarım ile bir saat arası bir süre aile üyeleriyle görüíebilir ve 
10 dakika ‘dinlenen ve kayıt altına alınan’ telefon görüímesi 
yapabilir.” Öteki mahkumlar ise 2007 yılı baíında yayınlanan 

son genelgeye kadar haftada beí saat ortak kullanım 
alanlarından yararlanabiliyordu. Ancak, bu alanların 
kullanımı eðitim komisyonunun kararına baðlıdır. 
Bu genel kurallara baðlı tecridin yanı sıra disiplin cezaları ile 
F tipi cezaevlerinde “katmerli tecrit” diyebileceðimiz 
uygulamalar da bulunmaktadır. Özellikle disiplin cezaları ile 
hücre hapsi verilen hükümlüler aðır koíullar altında 
varlıklarını sürdürmekteler. Bu kiíiler “geceli ve gündüzlü tek 
baíına tutulur, her tür temastan yoksun bırakılır”lar. En uzun 
hücre cezası “20 gün” olarak belirtilmiítir. Ancak, ardıíık 
hücre cezalarının önünde bir engel yoktur ve kiíi aylarca tek 
baíına hücrede tutulabilmektedir. Bunun dıíında F tipi 
cezaevlerinin genel koíulları, görüí, okuma, giyim, saðlık gibi 
temel hakların disiplin cezaları ile ya da idari kararlarla 
kısıtlanması, bu cezaevlerinde bulunan hükümlülerin beden 
ve ruh bütünlüklerini ya da kiíiliklerini korumaları önünde 
ciddi birer engeldir. Tecridin etkilerinin azaltılması için 2001 
yılında tartıímaya açılan “Üç Kapı, Üç Kilit” önerisi bile ne 
yazık ki kabul görmemiítir.  
Bütün bu tartıímaların arasında 5 Nisan Avukatlar Günü’nde 
Avukat Behiç Aíçı bu sorunun çözülmesi istemiyle ölüm 
orucuna baíladı. F tipi cezaevlerinde sorunlar olduðunun 
resmi makamlarca kabul edilmesi ve somut adımlar 
atılmasını isteyen Aíçı, bu cezaevlerinde kalan mahkumların 
maruz kaldıkları tecritin ortadan kaldırılmasının yanında 
uygulamaların mesleðini icra etmesinin, savunma hakkının 
önünde de birer engel olduðunu vurgulamıítır. Sözkonusu 
sorunların bu cezaevlerinin kent dıíına inía edilmesi, 
giriílerde karíılaíılan sorunlar, üst araması, yazıímaların 
denetime tabi tutulması, müvekkil ile görüíme koíullarının 
saðlıksızlıðı, aíırı güvenlik önlemleri, F tipi cezaevlerinin her 
birinde deðiíiklik gösteren uygulamalar gibi deðiíik boyutları 
vardı. Behiç Aíçı ayrıca müvekkilleri açısından geçerli 
gerekçeleri de íu biçimde sıraladı:  
“Bir kere hemen hepsinde çok büyük tahribatlar vardı. Hem 
psikolojik hem de fiziki. Mesela bir müvekkilim beynine MñT 
tarafından chip yerleítirildiðini sanıyordu. Bir baíka 
müvekkilim duruímada kendi savunma dilekçesini okuyordu, 
birden yarıda kesti ve ‘kendi sesimi duyamıyorum’ demeye 
baíladı. Bunlar tecridin sonuçları. Beklediðimiz, bildiðimiz 
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sonuçlar. Biz bunları engelleyemedik. ñncelememize raðmen 
engelleyemedik. Ben müvekkillerimle tamamen insani bir 
iliíki yaíadım. Onlar da üzülüyordu bizim çabalarımıza, 
çabalarımızın sonuçlanmamasına, oradan oraya 
koíturuyorlardı bizi. Geldiðim noktaya bakıyorum... Çok 
düíündüm onlar için ne yapabilirim diye. Bulduðum çözüm 
yolu bu, hiç bir çare olmadıðı için ölüm orucuna baíladım. 
Talebimiz de halen geçerli.” 
Fatma Koyupınar’ın tahliye edildikten sonra ölüm orucunu 
sürdürdüðü evde eylemine baílayan Behiç Aíçı’yı 
desteklemek için Doðan Çelik, Sezai Demirtaí, Hatice Aíık, 
Gözde ìahin ve Cem Özcan adlı kiíiler de süresiz açlık 
grevine girdi. 7 Nisan günü ñstanbul Barosu’nun kuruluí 
yıldönümü nedeniyle düzenlenen bir toplantıya katılan Adalet 
Bakanı Cemil Çiçek, Avukat Behiç Aíçı’ya destek için gelen 
avukatlar tarafından protesto edildi. Çiçek’i protesto eden 
Avukat Taylan Talay, güvenlik görevlileri tarafından zor 
kullanılarak salondan çıkarıldı ve bir depoya kapatıldı. 
Avukatlar ve ñstanbul Baro Baíkanı Kazım Kolcuoðlu, 
deponun kapısına gelerek, Talay’ın çıkarılmasını istediler. 
Depodan çıkarılan ve yüzünde kesikler olduðu gözlenen Talay, 
salona alındı. Talay’ın salona giriíinin ardından “Avukat 
Behiç Aíçı, tecride karíı ölüm orucunda” baílıklı bildiriyi 
daðıtmak isteyen avukatlarla polisler arasında tartıíma çıktı. 
Ölüm Orucunda Sürdürenler ve Ölenler 
Ölüm orucunu sürdürdüðü gerekçesi ile Sincan F Tipi 
Cezaevi’nden Ankara Numune Hastanesi’ne kaldırılan Serdar 
Demirel 7 Ocak günü öldü. 19 Aralık 2000 cezaevleri 
operasyonundan sonra Sincan F Tipi Cezaevi’ne gönderilen 
Serdar Demirel, 9 Mayıs 2005 tarihinde ölüm orucuna 
baílamıítı. Demirel, 18 Aralık 2005 tarihinde cezaevinde 
kendini yakmaya çalıímıí, bunun üzerine hastaneye 
kaldırılmıítı. 
Serdar Demirel için 16 Ocak günü ñstanbul Sultanahmet 
Adliyesi önünde basın açıklaması yapan TAYAD üyesi 25 kiíi 
hakkında dava açıldı. ñddianamede, sanıkların “Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüíleri Yasası’na aykırı davrandıkları” 
gerekçesiyle cezalandırılması istendi.  
9 Mayıs 2005 tarihinde ölüm orucuna baílayan Fatma 
Koyupınar’ın 8 ìubat günü saat Gebze Cezaevi’nden Gebze 
Devlet Hastanesi’ne götürüldüðü bildirildi. TAYAD tarafından 
yapılan açıklamada, Fatma Koyupınar’ın hastaneye kendi 
isteði dıíında zorla götürüldüðü bildirildi. 
Fatma Koyupınar, 10 Mart günü ñstanbul 14. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde yapılan duruímada tahliye edildi. Fatma 
Koyupınar ölüm orucunu ñstanbul Küçükarmutlu’da kaldıðı 
evde sürdürmeye baíladı. Fatma Koyupınar, 27 Nisan 
gecesi öldü.  
DHKP-C tarafından yapılan açıklamada, Sincan F Tipi 
Cezaevi’nde Kamil Karataí, Uíak Cezaevi’nde Sevgi Saymaz 

ve Tekirdað 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde Mustafa Tosun’un 13. 
ekip olarak 1 Mayıs günü lüm orucuna baíladıðı bildirildi.  
Cezaevlerindeki sorunlara dikkat çekmek için 2003 yılı Eylül 
ayında Ankara Abdi ñpekçi Parkı’nda oturma eylemini 
sürdüren TAYAD üyelerinin yaptıðı açıklamada, Avukat Behiç 
Aíçı’nın ñstanbul ìiíli’de evinde, tutuklu yakını Gülcan 
Görüroðlu’nun Adana’da evinde, Kamil Karataí’ın Sincan F 
Tipi Cezaevi’nde, Sevgi Saymaz’ın Uíak E Tipi Cezaevi’nde 
Mustafa Tosun’un Tekirdað F Tipi Cezaevi’nde, Serpil 
Cabadan’ın Gebze M Tipi Cezaevi’nde, adli tutuklu Fahri 
Tırpan’ın Kırıklar F Tipi Cezaevi’nde ölüm orucunu sürdürdüðü 
bildirildi. 
Behiç Aíçı’yı desteklemek için Nadire Çelik, Elif Kaya, Cuma 
Özcan ve Haktan Kaya adlı kiíiler de süresiz açlık grevine 
baíladılar. 
Gebze M Tipi Cezaevi’nde ölüm orucunu sürdüren Serpil 
Cabadan, 30 Mayıs günü hastaneye kaldırıldı.  
DñSK’E baðlı Emekli-Sen ñstanbul íubelerinin 10 üyesi, 
Avukat Behiç Aíçı’yı desteklemek için bir günlük açlık grevi 
yaptı.  
ñstanbul Barosu’na üye bir grup avukat, 12 Ekim günü 
“Avukat Behiç Aíçı’nın yaíamını tehlikeye soktuðu” 
gerekçesiyle Adalet Bakanı Cemil Çiçek hakkında suç 
duyurusunda bulundu. ñstanbul Adliyesi önünde yapılan basın 
açıklamasında “Tecrite Karíı Dayanıíma Komitesi” üyeleri 
adına konuían Avukat ìükriye Erden, tecridin neden olduðu 
sorunların ve ölüm oruçlarının sona erdirilmesi için baro 
baíkanlarından oluían bir heyetin Adalet Bakanlıðı’ndan 
günlerdir randevu beklediklerini belirtti. Çiçek’in randevu 
taleplerini görmezden geldiðini anlatan Erden, demokratik 
kitle örgütlerinin ve baroların tüm giriíimlerini görmezden 
gelen Cemil Çiçek’in görevini ihmal ederek “kasten adam 
öldürme”, “iíkence” ve “görevini kötüye kullanma” suçlarını 
iílediðini ifade etti. Erden, “Çiçek, meslektaíımız Behiç 
Aíçı’nın yaíamını tehlikeye atmaktadır. Bugüne kadar çözüm 
için hiçbir çaba göstermemiítir. Aðır ve açık insan hakkı ihlali 
olan tecridi sürdürmesi ve meslektaíımızın yaíamını hiçe 
sayması hukuka ve adalete olan inancımızı yitirmemize 
neden olmuítur” dedi. Avukatlar ayrıca, Adalet Bakanlıðı 
aleyhine 5.001 YTL tutarında tazminat davası da açtılar.  
Adalet Bakanı Cemil Çiçek aleyhinde tazminat davası açmak 
için 1 Kasım günü Sirkeci’deki ñstanbul Adliyesi’ne giden 
“Tecride Karíı Dayanıíma Komitesi” üyesi 30 kadar avukat, 
polislerin saldırısına uðradı. Edinilen bilgiye göre, dava 
açtıktan sonra basın açıklaması yapmak isteyen avukatlar 
adliye binası içinde Eminönü Emniyet Müdürlüðü’ne baðlı 
Çevik Kuvvet ìube Müdürlüðü’ne baðlı polisler tarafından 
çevrildi. Polislerin íefi, avukatların basın açıklamasında 
kullanmak için hazırladıkları pankartı almak istedi. Bunun 
üzerine avukatlar, Avukatlık Yasası uyarınca, “avukatların 
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elindeki materyallere polislerin dokunamayacaðını” 
açıkladılar ve pankartı teslim etmeleri için yargıç kararı 
gerektiðini bildirdiler. Bunun ardından polisler, pankarta zorla 
el koyduktan sonra avukatları döverek ve hakaret ederek 
adliye binasından çıkardılar. Saldırıda, özellikle Ebru Timtek, 
Naciye Demir ve Güray Dað adlı avukatların yaralandıðı 
öðrenildi. Saldırı sırasında, bazı avukatların haber vermesi 
üzerine polisler, Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla adliyeden 
ayrıldılar.  
Avukatlar, saldırının ardından polisler hakkında suç 
duyurusunda bulundular. Halkın Hukuk Bürosu 
avukatlarından Ebru Timtik, Adalet Bakanı Çiçek aleyhinde, 
“cezaevlerindeki tecride karíı baíladıðı ölüm orucu eylemini 
sürdüren Avukat Behiç Aíçı’nın saðlık durumunun 
kötüleímesi” nedeniyle tazminat davası açtıklarını bildirdi. 
Avukat Behiç Aíçı, 20 Kasım günü basın toplantısı düzenledi. 
Eyleminin 230. gününde olduðunu hatırlatan Behiç Aíçı, 
Adalet Bakanı Cemil Çiçek hariç herkesin “bu talebin insani 
olduðu konusunda íüphesi kalmadıðını” söyledi. ñki polisin, 
Adapazarı’nda yaíayan babasını “kandırarak”, “zorla tıbbi 
müdahale” için dilekçe imzalattıðını belirten Behiç Aíçı, 
“tedaviyi kabul edip etmemek kiíiye baðlı bir tasarruf 
olduðu” için dilekçenin hukuken geçerli olmadıðını ifade etti. 
Behiç Aíçı, babasının da yeni bir dilekçe yazarak, kendisine 
polisler tarafından imzalatılan dilekçenin iptalini istediðini 
söyledi.  
Behiç Aíçı, “Bilincim açık olarak beyan ediyorum ki; kendi 
özgür iradem ile ölüm orucu eylemi yapıyorum. Eylemimi, 
ancak talebim olan hapishanelerdeki fiziki tecridin 
kaldırılması durumunda sonlandıracaðım. Bu eve yapılacak 
bir polis operasyonu hepimizin ölümü ile sonuçlanır. Bu 
nedenle siyasi iktidarı uyarıyoruz; bir operasyonda bu evden 
cesetlerimiz çıkar. Çözüm operasyon deðil, tecridin 
kaldırılması konusunda somut adım atılmasıdır” dedi.  
Buca Kırıklar F Tipi ve Bergama M Tipi cezaevlerinde bulunan 
siyasi tutuklu ve hükümlüler “tecridi ve cezaevlerindeki 
baskıları” protesto amacıyla üç günlük açlık grevine baíladı. 
30 Kasım günü ñzmir’de Ezilenlerin Sosyalist Platformu 
tarafından yapılan basın açıklamasında konuían Hüseyin 
Fırat, mahkumların “F tipi cezaevlerinde sürdürülen tecrit 
politikasına son verilmesini, mektup ve görüí yasaðı, 
ayakkabı arama gibi onur kırıcı, anti demokratik 
uygulamalara son verilmesini istediklerini, Avukat Behiç 
Aíçı’nın taleplerinin kabul edilmesini ve Sincan Kadın Kapalı 
Cezaevi’ndeki siyasi kadın mahkumlara yönelik baskılara son 
verilmesini” istediklerini bildirdi 
TAYAD üyesi 20 kiíi, Avukat Behiç Aíçı’yı desteklemek için 2 
Aralık günü bir günlük açlık grevi yaptı. TAYAD üyelerinin 
arasında Aíçı’nın annesi Nazeli Erdoðan’ın da bulunduðu 
bildirildi.  

TTB Genel Baíkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, ñstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Doðan 
ìahin, Uzman Dr. Ali Çerkezoðlu, TTB ñnsan Hakları 
Komisyonu’ndan Zeki Gül ve Mimarlar Odası yöneticilerinden 
Tores Dinçöz’ün de aralarında bulunduðu bir heyet, 28 Aralık 
günü Tekirdað F Tipi Cezaevi’ni ziyaret etti. Ziyaret hakkında 
bilgi veren Gürsoy, cezaevi yönetiminin istedikleri tüm 
bölümleri gezmelerine izin verdiðini belirterek, adli ve siyasi 
hükümlülerle görüítüklerini anlattı. Gürsoy, “Farklı 
gruplardan mahkumlar arasında çıkacak tartıímalardan 
endiíe edildiði için, genelde 3-4 kiíilik gruplardan fazla kiíi, 
ortak alanı kullanamıyor. Uzun süre 3-4 kiíilik gruplarla 
gezen mahkumlarda bir süre sonra ruhsal sorunlar ortaya 
çıkıyor” dedi.  
Adalet Bakanlıðı’nın cezaevlerinin denetimi için memurlardan 
oluían Cezaevi ñzleme Komisyonları kurduðunu hatırlatan 
Gürsoy, “heyetlerin iyi niyetlerinden endiíesi olmadıðını”, 
ancak bu ekiplerde barolardan ve tabip odalarından da 
temsilcilerin bulunması gerektiðini kaydetti. Psikiyatr Prof. Dr. 
Doðan ìahin de “Uzun süre 3-4 kiíiyi görmekle devam eden 
yaíam, sinirliliðe, huzursuzluða, tahammülsüzlüðe, baí 
dönmesine, kabuslara, anksiyetiye bozukluklarına neden 
olabiliyor” dedi. (Bkz. Ekler: Türk Tabipleri Birliði 
Heyeti’nin Tekirdað F Tipi Cezaevi Ziyareti Raporu) 
Adalet Bakanlıðı, 22 Ocak 2007 tarihinde F tipi cezaevlerinde 
bulunan siyasi mahkumların ortak alanlardan 
yararlanmalarına iliíkin bir genelge yayınladı. Genelgede, F 
tipi cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin, 10 kiíiyi 
aímayacak gruplar halinde, idarenin gözetiminde, haftada 10 
saati geçmemek koíuluyla sohbet amaçlı bir araya 
gelebileceði belirtildi. Daha önce mahkumların haftada beí 
saat bir araya gelmesine izin veriliyordu.  
Genelgede mahkumların, iíledikleri suçlara, ilgi ve 
yeteneklerine, kurumdaki davranıílarına göre, güvenlik 
bakımından tehlike yaratmadıðı sürece eðitim, spor, meslek 
kazandırma ve çalıíma ile diðer sosyal ve kültürel faaliyetlere 
katılabilecekleri belirtildi. Genelgede, aðırlaítırılmıí ömür 
boyu hapis cezasına mahkum edilenlerin ve “tehlikeli 
olduðuna karar verilen” mahkumların, sadece kendisiyle aynı 
ünitedeki mahkumlarla ve sınırlı olarak programlara 
katılabileceði vurgulandı. Genelgede hücre cezası alanların 
cezaları infaz edildikten sonra, diðer disiplin cezalarına 
çarptırılanların ise infaz koíulu aranmaksızın bu faaliyetlere 
katılabilecekleri ifade edildi.  
Genelgenin yayınlanmasının ardından TTB Merkez Konseyi 
Baíkanı Gencay Gürsoy, DñSK Baíkanı Süleyman Çelebi, 
ñstanbul Barosu Baíkanı Kazım Kolcuoðlu ve sivil toplum 
örgütlerinin temsilcileri Behiç Aíçı’yı 293 gündür ölüm 
orucunu sürdürdüðü evinde ziyaret ettiler. Gürsoy, çıkıíta 
yaptıðı açıklamada, genelgeyi inceleyen Aíçı’nın ölüm 
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orucuna “ara verdiðini” söyledi. Aíçı, saðlık kontrolü için 
ñstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Aíçı ile birlikte Adana’da Gürcan Görüroðlu ve Uíak 
Cezaevi’nde Sevgi Saymaz eylemlerine ara verdiler. 

 
T.C. 

ADALET BAKANLIïI 
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü 

Sayı: B:03.0.CTE.0.00.00.04/22-01-2007 
Konu: Ceza ñnfaz Kurumlarının Tahsisi, Nakil ñílemleri ve Diðer Hükümler. 

GENELGE 
No : 45/1 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
Ortak Etkinlikler 
ORTAK ETKñNLñKLER 

(1) Hükümlü ve tutuklular iíledikleri suçlara, kurumdaki davranıílarına, ilgi ve yeteneklerine göre gruplandırılarak, güvenlik bakımından 
tehlike yaratmadıðı ölçüde, kendileri için hazırlanmıí iyileítirme programları çerçevesinde eðitim, spor, meslek kazandırma ve çalıíma ile 
diðer sosyal ve kültürel faaliyetlere katılırlar. Bu faaliyetler yüksek güvenlikli kurumlar ile diðer kurumların yüksek güvenlikli bölümlerinde on 
kiíiyi aímayacak gruplar hâlinde yürütülür. Programların süresi ve katılacak hükümlü tutuklu sayısı her programın özelliði, güvenlik koíulları 
ve kurumun olanakları dikkate alınarak idare ve gözlem kurulunca belirlenir. ñyileítirme programlarının amaca aykırı sonuçlar verdiði tespit 
edilen hükümlü ve tutuklular yönünden bu uygulamaya son verilebilir veya gerekli deðiíiklikler yapılabilir. 
(2) 13/12/2004 tarih ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ñnfazı Hakkında Kanun’un 102/1 maddesi ile Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesinin Üye Devletlere Avrupa Cezaevi Kuralları Hakkındaki R (87) 3 sayılı Tavsiye Kararına Ek 70.1 maddesi ve Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere Avrupa Cezaevi Kuralları Hakkında Rec (2006) 2 sayılı Tavsiye Kararına Ek 7’nci maddesinde ifade 
edildiði üzere hükümlü ve tutukluların topluma uyum saðlama çabalarının desteklenmesi için özellikle aileleri, kiíiler ve sosyal kuruluílarla 
olan iliíkilerinin korunması ve geliítirilmesi ile eðitim ve iyileítirme faaliyetlerinde kuruma yardımcı olmak üzere mümkün olduðunca 
toplumsal kuruluílardan ve sosyal hizmet servislerinden yardım alınır. 
(3) Ortak etkinliklere katılacak hükümlü ve tutukluların gruplandırılması, programların amaca aykırı sonuçlar verdiði tespit edilen hükümlü ve 
tutuklular yönünden uygulamaya son verilmesi veya gerekli deðiíikliklerin yapılması hususlarında idare ve gözlem kurulunca karar alınır.  
(4) Kurumda kapalı ve açık spor alanı, çok amaçlı salon, kreí, kütüphane, çalıíma atölyelerinden biri veya bir kaçı bulunmadıðı takdirde 
eðitim, spor, sosyal ve kültürel faaliyetler ile çalıíma, mevcut olan alanlarda yaptırılır. Bu alanlardan hiç birinin bulunmaması durumunda, 
kurumun olanakları ölçüsünde uygun yerlerde bu çalıímalar için yer hazırlanır. Bu süre zarfında kendi oda ve koðuíları kullandırılabilir.  
(5) Psiko sosyal yardım servisi ve eðitim servisi birlikte her hükümlü ve tutuklunun ilgi ve yeteneklerini de dikkate alarak hangi programlara 
katılmasının uygun olacaðına iliíkin bir rapor hazırlar ve yedi gün içinde kurum müdürüne verir. Kurum müdürü, raporu idare ve gözlem 
kuruluna sunarak, kiíinin hangi programlara katılması gerektiðini karar altına aldırır ve karar zorunlu bir neden olmadıkça, idare tarafından 3 
gün içinde uygulamaya konulur. 
(6) Ceza infaz kurumunda arama, denetleme, ziyaret ve benzeri özel durumlarda günlük uygulama programı ertelenebilir. Deprem, yangın 
gibi olaðanüstü durumlar ile açlık grevi, ölüm orucu, firar, ayaklanma gibi acil durumlarda idare ve gözlem kurulu programı kısa veya uzun 
süreli olarak durdurabilir. 
(7) Hükümlü veya tutuklu, faaliyet veya uygulama programının deðiítirilmesini isteyebilir. ñstek, idare ve gözlem kurulunca deðerlendirilerek 
karara baðlanır. 
(8) Programları hazırlayan servisler, gerekli gördüðü hâllerde, programın deðiítirilmesi veya süreli olarak durdurulması hakkında bir 
deðerlendirme raporu düzenleyerek derhâl kurum müdürüne sunar. Kurum müdürü en geç 7 gün içinde raporu idare ve gözlem kuruluna 
intikal ettirerek, programın sürdürülmesi, deðiítirilmesi veya süreli olarak durdurulması hakkında bir karar verilmesini ister. Programın 
deðiítirilmesi veya süreli olarak durdurulması hakkında bir karar verilmesi hâlinde, yeni bir uygulama programı hazırlanır. ñlgililer bu karara 
karíı infaz hâkimliðine baívurabilir.  
(9) Programlara katılım hususunda alınan kararlar, hükümlü hakkında alınacak iyi hâl kararlarında deðerlendirmeye alınır.  
(10) Programlara katılım konusunda sürekli isteksiz davrananlar veya mazeretsiz olarak üç defadan fazla faaliyetlere katılmayanlar 
hakkında, idare ve gözlem kurulunca programların iptali yönünde karar verilebilir.  
(11) Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında bulunan aðırlaítırılmıí müebbet hapis cezasına hükümlülerin sadece kendisiyle aynı ünitede 
kalan hükümlülerle birlikte, sınırlı olarak bu programlara katılmasına izin verilebilir. 
(12) Tehlikeli hâlde olduðu saptanan hükümlü ve tutuklular, bu programlara on kiíiyi aíacak gruplar hâlinde katılamaz. 
(13) Güvenlik bakımından tehlike yaratmadıðı ölçüde, idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenen istekli hükümlü ve tutuklular, 10 kiíiyi 
aímayacak gruplar hâlinde ve idarenin gözetiminde, açık görüí alanlarında veya diðer ortak yerlerdeki sosyal faaliyetler çerçevesinde 
haftada toplam 10 saati aímamak üzere sohbet amacıyla bir araya getirilebilir. Bu faaliyet hafta içerisinde açık görüí, avukat ve ziyaretçi 
görüílerini aksatmayacak íekilde yaptırılır. 
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(14) Hücreye koyma cezası alan hükümlü ve tutuklular, bu cezaları infaz edildikten sonra, diðer disiplin cezalarını alanlar ise cezalarının 
infaz koíulu aranmaksızın bu faaliyetlere katılır. Aynı hükümlü veya tutuklu birden çok programa katılabilir. 
Cemil ÇñÇEK 
BAKAN 

 
Tutuklu Yakınları 
Mücadele Birliði Platformu, ölüm orucuna dikkat çekmek için 
9 Ocak günü Galata Kulesi’ne pankart astı. Eylemi 
gerçekleítiren iki kiíi kısa bir süre sonra gözaltına alındı. 
Kızılay’da 12 Ocak günü F tipi cezaevlerini protesto etmek 
amacıyla toplanan “Haklar ve Özgürlükler Cephesi” üyesi bir 
gruba polis müdahale etti. Adalet Bakanlıðı’na doðru 
yürüyüíe geçen gruptan 19 kiíi gözaltına alındı. 
16 Ocak günü ñstanbul Adliyesi önünde toplanan TAYAD üyesi 
bir grup, 7 Ocak günü ölen Serdar Demirel için basın 
açıklaması yapmak istedi. Basın açıklamasına izin vermeyen 
polis, TAYAD’lılar pankart açmak isteyince müdahale etti ve 
29 kiíiyi gözaltına aldı. Eyleme katılanlar 25 kiíi hakkında 
daha sonra dava açıldı. 
2003 yılından bu yana cezaevi koíullarını protesto etmek 
üzere Abdi ñpekçi Parkı’nda oturan TAYAD’lı ailelere polisler 
23 ìubat günü müdahale etti. Olayda Mert Kavak ve ìenol 
Duru gözaltına alındı.  
9 Mayıs 2005 tarihinde ölüm orucuna baílayan Fatma 
Koyupınar’ın Gebze Cezaevi’nden Gebze Devlet Hastanesi’ne 
götürülmesini protesto etmek için TAYAD’lı ailelerin 27 ìubat 
günü yaptıðı eyleme polis müdahale etti. Olayda, Hatice Aíık, 
Cem Koyupınar, Muzaffer Certel gözaltına alındı. 18 ìubat 
günü Abdullah Öcalan’ın durumunu protesto etmek üzere 
Bursa’da düzenlenen eylem nedeniyle Suat E., Selatin K., 
Bülent Aslan, Sevda G. ve Güneí Y. adlı kiíiler 28 ìubat günü 
gözaltına alındı.  
Fatma Koyupınar’ın hastaneye kaldırılmasını protesto etmek 
için hastane önünde oturma eylemi yapan TAYAD’lı ailelere 
kimliði belirlenemeyen iki kiíi saldırdı. 2 Mart gecesi saat 
01.00 sıralarında TAYAD üyesi Muzaffer Certel kimliði 
belirlenemeyen bir kiíi tarafından bıçakla bacaðından 
yaralandı. Gebze Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Certel’in 
saðlık durumunun iyi olduðu bildirildi.  
Ankara Abdi ñpekçi Parkı’nda oturma eylemi yapan tutuklu 
yakınları 19 Mart günü polisler tarafından zor kullanılarak 
parktan çıkarıldı. Tutuklu yakınları, kısa bir süre sonra parka 
geri döndü.  
18 Mart günü Mersin’de “Tecride son” yazılı afiíleri asan 
TAYAD üyesi yedi kiíi gözaltına alındı. TAYAD’lıların gözaltına 
alınmasını izleyen Yürüyüí dergisi muhabiri Mehmet Taí’ın 
da polisler tarafından tartaklandıðı bildirildi. Gözaltına 
alınanlar aynı gün serbest bırakıldı. 

TAYAD’ın sürdürdüðü “Sana tecridi anlatmak istiyorum” 
kampanyası çerçevesinde 21 Mart günü Bursa’da “Tecride 
son” yazılı afiíleri asan bir grup, saðcıların saldırısına uðradı. 
Saldırıdan sonra “polise direndikleri” iddiasıyla gözaltına 
alınan TAYAD üyeleri 23 Mart günü serbest bırakıldı.  
Urfa Otogarı’nda sivil polisler tarafından “Yasadıíı örgüt 
üyeliði” iddiasıyla gözaltına alınan Tutuklu ve Hükümlü 
Aileleri Hukuk Dayanıíma Dernekleri Federasyonu üyesi 
Seydo Danıí, 7 Mayıs günü tutuklandı.  
12 Mayıs günü Mersin’de cezaevlerindeki uygulamalara 
iliíkin bildiri daðıtan TAYAD üyeleri, saldırıya uðradı. Atatürk 
caddesinde bildiri daðıtan 10 kadar TAYAD üyesi Ulu Cami 
önünde cuma namazından çıkan kalabalık bir grubun 
saldırısına uðradı. TAYAD üyeleri, olay yerine gelen polisler 
tarafından kurtarıldı. 
14 Aðustos günü Mersin’de cezaevlerindeki sorunlara iliíkin 
afií asan Özkan Kayıkçı ve Yılmaz Viraner adlı TAYAD üyeleri 
gözaltına alındı. TAYAD’lılar iki saat kadar sonra 3.600 YTL 
para cezası verilerek serbest bırakıldı. Bu olayı protesto 
amacıyla 15 Aðustos günü Haklar ve Özgürlükler Cephesi 
üyelerinin düzenlediði basın açıklamasına polis müdahale 
etti. Polisler, Özkan Kayıkçı, Gina Özçelik, Cihan Güler, Yılmaz 
Viraner ve Cevahir Biber adlı kiíileri döverek gözaltına aldı.  
F tipi cezaevlerinde uygulanan tecridi protesto etmek 
amacıyla 23 Ekim günü ñstanbul Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü’ne “F tipi hapishanelerde tecride son” pankartı asan 
29 TAYAD üyesi gözaltına alındı. Söz konusu eyleme iliíkin 
yazılı açıklama yapan TAYAD, polis müdahalesinden dolayı 
gözaltına alınanların yaralandıðını ve Yıldız Türkoðlu isimli 
eylemcinin ise kafasına aldıðı darbelerden dolayı hafıza kaybı 
yaíadıðı bildirildi. Köprüde eylem yaptıktan sonra gözaltına 
alınanların adları íöyle: Sercan Güvenil, Elif Kaya, Hasibe 
Çoban, Gülseren Karademir, Emrah Gel, Gülser Sarıgül, 
Özkan Kaya, Kemal Delen, Gazi ìahin, Derya Taíkıran, Deniz 
Kutlu, Serdar Açıkel, Eyüp Uzun, Engin Çeper, Haydar Çam, 
Cihan Gülünel, Doðan Çelik, A. Turan Yılmaz, Orhan Eski, 
Aysu Baykal, Gülíah Mersin, Orçun Eken, Cemalettin Çınar, 
Yıldız Turan, Yıldız Türkoðlu, Feridun Osmanaðaoðulları.  
Bir grup TAYAD üyesi, “F tipi cezaevlerini ve mahkumlara 
yönelik baskıları protesto” amacıyla 11 Kasım günü 
ñstanbul’da açlık grevine baíladı. Bakırköy Özgürlük meydanı, 
ìiíli ve Kadıköy meydanlarında toplanan TAYAD üyeleri 
sembolik olarak bir günlük açlık grevi yaptı.  
20 Kasım günü Associated Press’in (AP) Ankara bürosunu 
basan TAYAD üyesi 29 kiíiden 18’i 21 Kasım günü tutuklandı. 
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Tutuklananların adları íöyle: Gülser Sarıgül, Birgül Acar, ñlker 
ìahin, Özgür Karakaya, Cemalettin Çınar, Erdoðan Çoban, 
Nazlı Kaytan, Derya Taíkıran, Hüseyin Cemal Danacı, 
Cemalettin Danacı, Nurettin ìimíek, Nadir Çınar, Keziban 
Bektaí, Yücel Ergün, Ertaí Özden, Gültekin Türkyılmaz, 
Feridun Osmanaðaoðlu ve Murat Nazmi ñlker.  
TAYAD Associated Press’in (AP) Ankara bürosunu iígal 
etmesinden sonra tutuklananlardan Nadir Çınar, Cemal 
Danacı, Özgür Karakaya, ñlker ìahin ve ñçiíleri Bakanlıðı 
önünde düzenlenen bir gösteri nedeniyle tutuklanan SGD 
üyesi Cenan Altunç’un Sincan Çocuk Cezaevi’nde iíkence 
gördükleri bildirildi. Avukat Özgür Yılmaz ve Avukat Rahían 
Aytaç, falakaya yatırılan müvekkillerinin ayak, sırt ve 
kalçalarında yaraların ve morlukların bulunduðunu, 
bildirdiler. Sanıkların tek kiíilik hücrelere konulduðu, 
hücrelerde yatak ve battaniye bulunmadıðı, ısıtma sisteminin 
çalıímadıðı ifade edildi. Avukatların durumu Ankara 
Barosu’na bildirdiði, Baro Yönetim Kurulu üyesi Avukat 
Hüseyin Çolak’ın da 25 Aralık günü gençlerle görüítüðü 

öðrenildi. Çolak, cezaevinde gördüklerini íöyle anlattı: “Dört-
beí gün geçmesine raðmen izler çok netti. Sırtları, kolları, 
ayak tabanları mosmordu. Demir boru ve sopalarla 
dövüldüklerini anlattılar. ñíkence sonrası önce ıslak ve 
havasız, yataðı olmayan hücrede tutulmuílar, daha sonra 
özürlüler koðuíuna atılmıílar.” Çolak, iíkence nedeniyle 
Ankara Cumhuriyet Savcılıðı’nın soruíturma açtıðını bildirdi.  
Bu arada AP bürosunun iígali nedeniyle 18 kiíi hakkında 
açılan dava, 28 Aralık günü Ankara 13. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde baíladı. Duruímada, ifade veren sanıklar, 
gözaltında iíkence gördüklerini açıkladılar. Duruímada, 18 
sanık tahliye edildi. Ancak, Cenan Altunç, Özgür Karakaya ve 
Nadir Çınar, haklarında baíka soruíturmalar bulunduðu 
gerekçesiyle gözaltına alındılar.  
Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaíma Derneði (TUHAY-
DER) Batman bürosuna 23 Nisan günü baskın düzenleyen 
polisler, binada bulunan üye kayıt dosyaları ve bilgisayar 
kasasının yanı sıra çeíitli malzemelere el koydu. 

2 - CEZAEVñ DAVALARI 
Diyarbakır E Tipi Cezaevi 
Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde 24 Eylül 1996 tarihinde özel tim 
görevlileri, jandarma ve infaz koruma memurlarının 
düzenlediði saldırıda 10 tutuklunun dövülerek katledilmesi 
nedeniyle 1 hekim, 6 infaz koruma memuru, 36 polis, 29 
asker toplam 72 sanık hakkında açılan davaya, 23 Ocak 
günü Diyarbakır 3. Aðır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. 
Duruímada müdahil avukatlardan Sezgin Tanrıkulu, olayın 
üzerinden 10 yıl geçmesine karíın sanıkların mahkemenin 
hoígörüsünden faydalandıðına dikkat çekti. Dava, 26 ìubat 
günü sonuçlandı.  
Diyarbakır 3. Aðır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruímada 
söz alan Sezgin Tanrıkulu, geçen 10 yıl içinde mahkeme 
heyetinde 30’dan fazla deðiíiklik yapıldıðını belirtti ve “Dava 
makul sürede sonuçlanmadıðı için AñHM’e baívurduk. 
Davanın 10 yıl sürmesi sanıkların korunduklarının 
göstergesidir. Yargılama boyunca hiçbir talebimiz kabul 
edilmedi. Sanıklara soru soramadık. Hoígörüden 
faydalanarak serbest dolaíıyorlar. Mahkemeden vicdani 
kanaatini kullanarak adalet bekliyoruz” dedi.  
Daha sonra kararını açıklayan Mahkeme, 62 polis ve askeri 
“kastın aíılması suretiyle birden fazla kiíiyi öldürmek” 
suçundan eski TCY’nin 450/5 ve 452/1. maddeleri uyarınca 

önce 18 yıl hapis cezasına mahkum etti. Bu ceza, hafifletici 
nedenlerle altı yıla indirildi. Sanıkların “iyi hallerini” dikkate 
alan Mahkeme, cezayı beíer yıl hapis ve üçer yıl kamu 
hizmetlerinden men cezasına çevirdi.  
Bu sanıklar suçun 23 Nisan 1999 tarihinden önce iílenmesi 
nedeniyle 4616 sayılı ìartla Salıverme ve Cezaların 
Ertelenmesi Hakkında Yasa’dan yararlanarak 
tutuklanmayacaklar.  
“Görevi ihmal” iddiasıyla yargılanan emniyet amirleri Nesimi 
Özbaí, Mahmut Kızıíar ve Hamza Altınbaí hakkında “delil 
yetersizliði” gerekçesiyle beraat kararı verildi. “Kasten adam 
yaralamak” iddiasıyla yargılanan gardiyanlar Fethi Ahmet 
Onat, Recep Alaca, Halil Uygun, ìakir Tanrıseven, cezaevi 
müdürleri Mahmut Çaça, Aziz Güven ve saldırıda 
yaralandıktan sonra gönderildiði Gaziantep Cezaevi’nde ölen 
Kadri Demir’e “sevki uygundur” raporu verdiði için “görevi 
ihmal” suçlamasıyla yargılanan cezaevi doktoru Serdar Gök 
hakkındaki dava ise zamanaíımı süresi dolduðu için ortadan 
kaldırıldı.  
Yargıçlardan Sadık Gözükara ise sanıkların “kasten adam 
öldürmek” suçundan cezalandırılmaları gerektiði görüíüyle 
karara muhalif kaldı. 

 

Cezasız cinayetler - Yıldırım Türker (Radikal/6 Mart 2006) 
Salı günü Radikal’de iki haber alt alta verilmiíti. Aynı iki haber bütün gazetelerde alt alta deðilse de komíuydu. Radikal’deki ilk baílık: ‘Ölen 
öldü, failler affedildi’ idi. “Diyarbakır Cezaevi’nde 10 tutukluyu öldürmekle suçlanan 72 kiíi hakkındaki dava 10 yıl sonra bitti. 10 görevliye 
hiç ceza verilmedi, beíer yıl ceza alan 62 kiíi ise aftan yararlandı.” 
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Alttaki haberin baílıðıysa, ‘Yumurta için 13 yıl talebi’ idi. “Baíbakan Erdoðan’ı, Mersin’de yumurta atarak protesto eden Halkevleri üyesi 
eylemciler hakkında dava açıldı. 
Savcı, beíi tutuklu dokuz sanıðın 6-13 yıl arasında hapisle cezalandırılmasını talep etti.” 
24 Eylül 1996’da 10 tutuklu öldürülmüí, 24’ü de yaralanmıítı. Diyarbakır’daki 3. Aðır Ceza Mahkemesi’ndeki 59. duruímaya tutuksuz 
yargılanan, aralarında rütbeli asker ve polis amirlerinin de bulunduðu 29’u asker, 36’sı polis, biri cezaevi doktoru, ikisi cezaevi müdürü, 
dördü de infaz koruma memuru 72 sanıktan HñÇBñRñ katılmadı. 
Müdahil Sezgin Tanrıkulu, geçen 10 yılda 30’dan fazla mahkeme heyetinin deðiítiðini belirtiyor, “Dava makul sürede sonuçlanmadıðı için 
Avrupa ñnsan Hakları Mahkemesi’ne baívurduk. Davanın 10 yıl sürmesi, sanıkların korunduðunun göstergesi. Hiçbir talebimiz kabul 
edilmedi. Sanıklara soru soramadık. Hoígörüden faydalanarak serbest dolaíıyorlar. Adalet bekliyoruz” diyor. 
Biz, o ölülerin paramparça edilmií, iíkenceyle dövmelenmií vücutlarını görmüítük. 
Bu iki haberi alt alta okurken ne hissettiniz? Güvende misiniz? Devletinize, güvenlik güçlerinize olan inancınız tam mı? Artık íaíırmak 
istiyorsunuz belki de. ñíkenceci askerler, iíkenceci polisler bir an evvel yakalanıp karíımıza dikilsin, hesap versin istiyorsunuz. Yoksa 
umurunuzda deðil mi? Artık geçmiíi kurcalamanın gereksiz olduðuna mı inanıyorsunuz? ñíkenceyle paramparça edilmií insanların da sütten 
çıkmıí ak kaíık olmadıðını söylüyorsunuz belki. Hani hırsızın suçu meselesi. 
O cezaevinde dostlarını, yakınlarını, akrabalarını zulme kaptırmıílar da bu iki haberi alt alta okudu gazetelerde. Ya da haberlerde izlediler. Ne 
hissettiler acaba? O daðlanmıí bedenleri; yırtılmıí, kesilmií, patlatılmıí, kırılmıí, haliyle görmüí oldukları sevdikleri için, birlik ve beraberlik 
ülküsüne feda olsun mu derler? Helal olsun devletime mi derler? Kendilerini bu güzel vatan ile nasıl bir aidiyet duygusu içinde görürler 
acaba? ìimdi artık bunu, yalnız bunu düíünmek zorundayız. Kulp’ta toplu mezar patladıðında, ìemdinli raporundan Büyükanıt’ın adı 
çıkarıldıðında (Askeri terör mücadelesinde zayıf düíürmesin diye), katillerinin hiçbiri yakalanmayıp, yakalananlar serbest bırakıldıðında, 
zaten davaları sürerken ortalıkta yılıía yılıía gezerlerken, Kürtler ne düíünür, ne hisseder? Kime sıðınmak, çaresizlikten kafasını hangi 
duvara vurmak geçer insanın içinden? 
Anlatmak lazım 
Sað kalmak için Kelime’ye geri döneceðiz. Vahíet karíısında ses geçirmez duvarlarla ördüðümüz bu korkunç hücreden baíımızı çıkarıp ölü 
canlar olmadıðımızı, hayatta olduðumuzu, kelimeden tecrit edildiðimiz için birbirimizi iíitemediðimizi fark edeceðiz. 
Neíe Düzel’in iki yıl önce Selim Dindar’la yaptıðı söyleíinin kıyamet koparması gerekmez miydi? Kapatılmıí olduðumuz hücre tam da burası. 
O zamanlar sormuítuk. Bu söyleíinin herhangi bir söyleíiymií gibi kesekâðıdı olduðunu, gazete sayfasından fırlayıp bütün dünyamızı hırçın 
bir telaíla iígal edip dönüítüremediðini gördüðümüz yerdeyiz. Burası nasıl bir yer? Burada yaíayanlar inandıklarıyla nasıl bir baðlantı 
kuruyorlar? Dindar’ın anlattıðı Diyarbakır Askeri Cezaevi hikâyeleri karíısında hâlâ eski gündelik alıíkanlıklarını sürdürüp, analarının 
kardeílerinin arkadaílarının yüzlerine aynı ifadeyle bakabiliyorlar mı? 
24 saat ayakta tutulup dayak atılan, her gün laðıma sarkıtılıp boðulmasına ramak kala çıkarılan, kıí ayazında ıslak betona yatırılan, 
vücudunda sigara kibrit söndürülen, diíleri coplarla sökülen, oðlunun karíısında copla ırzına geçilen, kurt köpeðine tekmil verdirtilen 
insanların hikâyesinin üstünden atlayıp geçiveriyoruz. Kelimeler nereye yazılıyor? 
Hasan Cemal, “Eðer biz gazeteciler, 12 Eylül döneminde Diyarbakır Cezaevi’nde yaíananları tam anlatsaydık, bu ülkede belki bazı íeyler 
deðiíirdi” demiíti. 15 yıl sürmüí, on binlerce insanın canına mal olmuí savaíın nerede, nasıl baílatıldıðını o dönem anlatabilmek zordu 
elbet. Her gün bok çukurlarına sokularak iíkence edilen, kendilerine daðlardan baíka sıðınacak yer bırakılmamıí insanları. 
Ama basının günahı, görmezden gelmekle kalmayıp gerçeklerin örtbas edilmesine bizzat gardiyanlık etmií olmasıdır. Söyleyemedikleri 
karíısında boynu bükük bir suskunluk yerine azgın bir milliyetçilikle savaí körüklüðü yapmıí olmasıdır. Yalanın meírulaímasında, dilden 
sürgün edilmemizde çok önemli bir rol üstlenmií, zulmün teorisyenliðini kimselere kaptırmamıítır. Sahte saygınlıðıyla karíımızda sırıtarak 
duruyor iíte. Yüce Türk basını. Yüce Türk Adaleti’nin yanı baíında. 
Oradan bir hikâye 
Dindar’ın anlattıklarından Mehmet Salih Besen’in hikâyesini aktaracaðım. “50 yaílarındaydı. TKñ’de memurdu. Kendisini ve bizi ölü 
zannediyordu. ‘Biz ölüyüz, íu anda kabirdeyiz’ diyordu. Biz, ‘Amca yok öyle bir íey, gerçek hayattayız’ desek de koðuíun aslında bir mezar 
olduðunu öyle mantıklı savunuyordu ki ben dahil bazılarımız ölü olduðumuza inanmaya baílamıítık. Mesela cuma günleri görüíme 
günümüzdü. Bize soruyordu, ‘Bizi ziyarete gelenlere biz dokunabiliyor muyuz? Hayır. Bize uzaktan bakıyorlar, aðlıyorlar ve gidiyorlar. Çünkü 
onlar bizim kabrimizi ziyaret ediyorlar. Cizre’de biliyorsunuz kabir ziyaretleri cumalarıdır’ diyordu. Gardiyanların da Zebani olduðunu 
söylüyordu. Gerçekten de koðuíun camları boyalıydı. Biz dıíarıyı göremiyorduk, koklayamıyorduk, duyamıyorduk. Ona bir türlü yaíadıðımızı 
ispat edemiyorduk. Bir gün mazgal açıldı ve Mehmet Salih Besen hazırlansın, tahliye oluyor’ dendi. Ben íahadet getirdim. Dedim ki, ‘Biz 
yaíıyoruz!..’ ‘Seyidim beni gönderme. Sen bana sahip çıkıyordun. ìimdi tek baíıma hesap vermeye gidiyorum’ diye aðladı. Siirt’te sivil bir 
cezaevine göndermiíler. ‘Eðer beni hanımımla, çocuklarımla konuíturursan ölmediðime inanırım’ demií. Cezaevi müdürü de telefon 
etmelerine izin vermií. Genç, Salih amcanın evini aramıí, karíısına hanımı çıkmıí. Telefonu Salih amcaya vermií. Salih amca hanımına 
‘Ben sað mıyım, ölmedim mi?’ diye sormuí. Ve ahize yere düímüí. Salih amca, içerideki vahíeti görünce, oradan sað kurtulacaðına 
inanmadı. Sað kurtulduðuna inandıðında ise buna kalbi dayanmadı.” 
Bu topraklarda son 20 yıldır yaíananların edebiyatımıza, sinemamıza ne kadar yansımıí olduðu üstüne hiç düíündünüz mü? Topluca 
sürüklenip kapatıldıðımız inkâr hücrelerinde, ürktüðümüz büyüklerimizin itibarına halel getirmeden, gerçekliðin kaba sırtını kurguyla tımar 
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edebilmek mümkün mü? Barbarlıðın gasp ettiði dilimizi nasıl geri alacaðız? O dili, vahíi dií izlerinden nasıl temizleyip, hayatımızı farklı bir 
düzlemde nasıl yeniden kuracaðız? 
Herkesin korkmadan ya da korkarak kendi hikâyesini yüksek sesle anlatması gerek. Ama bana kalırsa öncelikle kalbimizi güçlendirerek 
baílayalım. 
Ölü olmadıðımızı, bunca zulümden sað çıktıðımızı öðrendiðimiz an bize ihanet etmesin diye. 

 
“Hayata Dönüí” Operasyonu Davaları 
F tipi cezaevlerine karíı 20 Ekim 2000 tarihinde baílayan 
ölüm orucu ve açlık grevlerinin sona erdirilmesi için yürütülen 
çabalar sürerken, Hükümet tarafından bir operasyonun 
düíünülmediði defalarca ifade edildi. Ancak, açlık grevi ve 
ölüm orucunun sürdürüldüðü tüm cezaevlerinde 19 Aralık 
2000 tarihinde sabah saat 04.30 sıralarında “hayata dönüí” 
adı altında operasyon baílatıldı. “Hayata Dönüí” 
operasyonunda iki askerle birlikte 32 kiíi öldü, yüzlerce 
tutuklu ve hükümlü yaralandı.  
Operasyon sabahı bir açıklama yapan Adalet Bakanı Hikmet 
Sami Türk, 18 Aralık 2000 tarihi itibarıyla ölüm orucuna 
katılanların sayısının 284’e açlık grevinde bulunanların da 
1139’a yükseldiðini ve bazı eylemlerin 60. gününü 
doldurduðunu ifade etti. 
Bu arada müdahalenin hemen ardından F tipi cezaevlerine 
sevkler de baíladı. ñçiíleri Bakanı Sadettin Tantan 19 Aralık 
2000 tarihinde sabah saatlerinde “Bartın Özel Tip 
Cezaevi’ndeki 24 mahkum Sincan’a sevk edilmektedir” 
açıklamasını yaptı. Hedeflerinin cezaevlerini kontrol altına 
almak olduðunu söyleyen Tantan, operasyon yapılan 
cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin F tipi cezaevlerine 
nakil edilmesine önceden karar verildiðini söyledi. Tantan, 
“Operasyon sonucunda kimin hangi cezaevine nakil edileceði 
de önceden planlanmıítı” dedi. 
Operasyonlardan yaralı olarak kurtulan mahkumlar hücrelere 
konuldu, mahkumlardan bazılarına gönderildikleri 
cezaevlerinde tecavüz edildiði iddiaları gündeme geldi. 
Bayrampaía Cezaevi’ndeki tutuklular, üzerlerine güvenlik 
güçleri tarafından kimyasal bir toz atıldıðı bu tozun vücuda 
deðince alev aldıðını ileri sürdüler. ñstanbul Adli Tıp Kurumu 
tarafından 21 Aralık 2000 tarihinde düzenlenen raporda da, 
altı tutuklunun vücudunda ateíli silah yarası saptandıðı, bir 
tutuklunun dumandan boðularak öldüðü ve getirilen 
cesetlerden sadece birinin üzerinde elbise olduðu belirtildi.  
Bu arada Çanakkale Cezaevi’ndeki operasyon 21 Aralık 2000 
tarihinde, Ümraniye Cezaevi’ndeki operasyon ise 22 Aralık 
tarihinde sona erdi. Operasyonların ardından Sincan, Edirne 
ve Kandıra F tipi cezaevlerine sevkedilen tutuklu ve 
hükümlülerin bazılarında kuríun ve íarapnel yaraları 
bulunduðu, bazılarında kol, bacak ve kafa kemiklerinde 
kırıklar olduðu bildirildi.  

Operasyondan sonra çok sayıda mahkumun öldürülmesi ve 
iíkence görmesi nedeniyle çok sayıda cezaevinde suç 
duyurusunda bulunuldu. Bunlardan Bartın Özel Tip Cezaevi, 
Ceyhan Cezaevi, Elbistan E Tipi Cezaevi ve Malatya E Tipi 
Cezaevi görevlileri hakkında açılan soruíturmalar takipsizlik 
kararıyla sonuçlandı. 
Bayrampaía Cezaevi Davaları 
Bayrampaía Cezaevli’nde gerçekleítirilen operasyonda 
Cengiz Çalıkoparan, Ali Ateí, Mustafa Yılmaz, Murat Ördekçi, 
Nilüfer Alcan, Fırat Tavuk, Aíur Korkmaz, ìefinur Tezgel, 
Yazgülü Güder Öztürk, Gülser Tuzcu, Seyhan Doðan, Özlem 
Ercan adlı mahkumlar ölmüítü. Bayrampaía Cezaevi’ndeki 
tutuklular, üzerlerine güvenlik güçleri tarafından kimyasal bir 
toz atıldıðı, bu tozun vücuda deðince alev aldıðını ileri 
sürdülmüílerdi. ñstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Aralık 
2000 tarihinde düzenlenen raporda da, altı tutuklunun 
vücudunda ateíli silah yarası saptandıðı, bir tutuklunun 
dumandan boðularak öldüðü ve getirilen cesetlerden sadece 
birinin üzerinde elbise olduðu belirtilmiíti.  
Operasyonun ardından soruíturmayı yürüten Eyüp Savcılıðı 
hazırlık soruíturmasında “gizlilik kararı” verdi. Bu nedenle 
cezaevlerinde ölenlerin otopsi raporları ve dosyadaki evraklar 
müdahil avukatlara verilmedi. Avukat Eren Keskin, otopsi 
raporlarının verilmemesindeki amacın delillerin yok edilmesi 
olduðunu söyledi. Keskin, íöyle devam etti: 
“Operasyon yapılan cezaevlerindeki delil tespitlerini, bizzat 
operasyona katılan jandarma yaptı. Baðımsız heyetlerce delil 
tespiti yapılması yönündeki baívurularımız ısrarla reddedildi. 
CMUK’un 162. maddesine göre keíif, muayene, tanık ve 
bilirkiíi dinlenmesinde avukatların hazır bulunacaðı hüküm 
altında. Ancak biz delil tespitinin hiçbir aíamasında 
bulundurulmadık.” 
a) Bayrampaía Cezaevi: Mahkumların Davası 
Operasyon sırasında Bayrampaía Cezaevi’nde bulunan 31’i 
kadın 167 mahkum hakkında “silahlı ayaklanma” 
suçlamasıyla dava açıldı. Eyüp Cumhuriyet Savcılıðı 
tarafından hazırlanan iddianamede, “cezaevinin C bloðundaki 
koðuílarda yaklaíık 10 yıldır arama yapılamadıðı” iddia 
edildi. ñddianamede, sanıkların, olası bir operasyona karíı 
tıbbi malzeme, yiyecek ve içecek stokladıkları, çok miktarda 
delici, kesici alet, ok atan tüfek, mızrak, yanıcı ve yakıcı 
maddeler hazırladıkları, mutfak tüplerini lav silahı haline 
getirdikleri, aralarında görev bölümü yaptıkları öne sürüldü. 
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Davada, sanıkların 7 yıl 6 ayla 10 yıl 6 ay arasında hapis 
cezasına mahkum edilmesi istendi. 
Adli Tıp Kurumu bilirkiíi heyetinin cezaevleri operasyonu 
sırasında 12 mahkumun öldüðü Bayrampaía Cezaevi’nde 
yaptıðı incelemede, mahkumların silah kullanmadıklarını ve 
koðuílara öldürücü dozun çok üzerinde gaz bombası atıldıðını 
ortaya çıkardı. Morg ñhtisas Dairesi adli tıp uzmanları Dr. 
Bülent ìam, Dr. Gökhan Batuk, Fizik ñncelemeler ñhtisas 
Dairesi adli tıp uzmanları Doç. Dr. Bülent Üner ve Kimyasal 
Tahliller ñhtisas Dairesi uzmanı Kimya Mühendisi Ayíegül 
Caymaz’ın 22 Aralık 2000-19 Ocak 2001 tarihleri arasında 
Bayrampaía Cezaevi’nde yaptıkları inceleme sonucunda 
hazırlanan raporda, íu saptamalar yer aldı:  
“30 metreküplük bir kapalı alanda 20 gram CS maddesi 
kullanıldıðında, öldürücü dozaj süresi 38.1 dakikadır. C1 
koðuíunda bulunan gaz bombalarında 35 gram CS maddesi 
bulunmuítur. Sadece bu koðuíta 45 adet gaz bombası 
kullanılmıítır. C1 koðuíunda öldürücü dozun çok üzerinde 
gaz etkisi açıða çıkmıítır. Koðuíta bulunan gaz bombalarının 
üzerinde ‘bombayı insan ya da yanabilecek malzeme 
olmayan sahaya fırlat’ yazmaktadır. C Blok maltası boyunca 
tespit edilen tüm mermi çekirdeklerinden, atıíların idari kısım 
tarafından maltanın sonu olan 19. koðuí yönüne doðru 
yapılmıí olduðu, ters yöne doðru herhangi bir atıíın 
saptanmadıðı tespit edilmiítir.” 
Bu geliímeler üzerine Eyüp Cumhuriyet Savcılıðı tarafından 
açılan soruíturma kapsamında, operasyonda görev alan 
askerlerin silahlarının incelenmesi için Bayrampaía Cezaevi 
Koruma Taburu ve Halkalı Jandarma Komando Taburu’nda 
görev yapan askerlere ait 60 adet silah savcılıða teslim 
edildi. Dosyadaki otopsi raporlarında da Bayrampaía 
Cezaevi’nde ölen 12 mahkuma en az 100 metreden ateí 
edildiði belirtildi. Operasyondan sonra yapılan resmi 
açıklamalarda ve tutanaklarda ise mahkumların birbirlerini 
silahla öldürdükleri iddia edilmiíti.  
Mahkumlar aleyhine açılan dava 4 Temmuz 2001 tarihinde 
Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde baíladı. Duruímaya 
Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi’nde bulunan 18 kadın 
mahkum ile tutuksuz sanık Hasan Demir katıldı. Duruíma 
salonunun küçüklüðü nedeniyle üç grup halinde salona alınan 
sanıklar, “diðer sanıklarla birlikte yargılanmak istediklerini” 
belirterek savunma yapmayacaklarını söylediler.  
Operasyon sırasında silahla yaralanan Songül ñnce, 19 Aralık 
gecesi Bayrampaía Cezaevi’nde “korkunç bir vahíet ve 
katliam yapıldıðını” söyledi. ñnce, “Saat 05.00’de silah 
sesleriyle uyandık. Üzerimize Hitler’in gaz odalarındaki gibi 
yüzlerce gaz bombası atıldı. Pencerelerden, mazgallardan 
ateí açıldı. Çok geçmeden alevler içinde yandıðımızı farkettik. 
Yangını söndürmek için koðuílara bir damla su sıkılmadı. 
Suçlu bizler deðil, 12 arkadaíımızı katledenlerdir” dedi.  

Aðlayarak ifade veren Hülya Gülcan ise “Arkadaílarımız diri 
diri yakıldı, o et kokularını hala burnumda hissediyorum” 
dedi.  
Operasyonda yüzü yanan Birsen Kars, “Attıkları gaz 
bombalarından ve sıktıkları gazlardan, önce saçlarımız 
tutuítu, sonra ellerimden sarkan derileri gördüm. Bir lastiði 
ısıya tuttuðunuzda nasıl erirse bizim derimiz de aynen öyle 
eridi” dedi. Operasyon sırasında uyarı yapılmadan ateí 
açıldıðını belirten Hasan Demir, cezaevinde ayaklanma 
olmadıðını söyledi. Demir, “Gözümün önünde bir çok kiíi 
katledildi. Bun insanların ellerinde ne bir silah ne bir bıçak 
vardı. Koðuítan çıktıðımızda üzerimize yüzlerce gaz bombası 
atıldı, altı arkadaíımız öldü” dedi.  
3 Ekim 2001 tarihinde yapılan duruímaya tutuklu yakınları ve 
gazeteciler alınmadı. Gazetecilerin ve tutuklu yakınlarının 
salona girmemesi için mahkumları getiren askerlerin 
baíındaki üsteðmenin emir verdiði ileri sürüldü.  
Adliye önünde 10 kadar tutuklu yakınını gözaltına alan 
polisler, gazetecileri de tartakladı. Duruímaya, Bakırköy 
Kadın ve Çocuk Tutukevi’nden getirilen tutuklu sanıklar 
Nursel Demirdövücü, Meside Pehlivan, Münevver Köz, 
Gülderen Baran, Sakina Altın, Birsen Kars, Filiz Gencer, 
Funda Davran, Hülya Gülcan, Münire Demirel, Fatma Yıldırım 
ve tutuksuz sanık Fazıl Ahmet Tamer katıldı.  
Duruímada sanıklar, cezaevi yönetiminin kendilerine 
iddianameyi vermediðini belirttiler. Fazıl Ahmet Tamer ise 
gazetecilerin ve ailelerin duruíma salonuna alınmaması 
nedeniyle savunma yapmayacaðını söyledi. Sanıkların 
güvenlik görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunma 
istemi de hakim tarafından reddedildi.  
Buna karíın sanıklar dilekçeyi okumaya baílayınca hakim, 
“salonun boíaltılmasını” istedi. Bunun üzerine jandarmalar 
sanıkları döverek, yerlerde sürükleyerek salondan çıkardı. 
Dövülen mahkumlardan Münire Demirel’in baíına darbe 
aldıðı için hastaneye kaldırıldıðı öðrenildi. Duruíma, 4 ìubat 
2002 tarihine ertelendi. Duruímadan sonra Eyüp Adliyesi 
önünde pankart asmak isteyen dört kiíi de tartaklanarak 
gözaltına alındı.  
Davaya 31 Ocak 2002 tarihinde devam edildi. Duruímada 
savunmasını yapan Hacer Arıkan, koðuíun tavanını delen 
askerlerin içeri gaz sıktıðını ve ateí açtıðını söyledi. Arıkan, 
içeri sıkılan siyah renkli bir gazın vücutlarının açıkta olan 
yerlerini yaktıðını anlattı. Hacer Arıkan’ın aðabeyi Erol Arıkan 
da, olay günü 13. Koðuí’ta olduðunu belirterek, isyan 
çıkarmadıklarını söyledi. Arıkan, bombaların sesiyle 
uyandıðını, daha sonra kardeíi Hacer Arıkan’ın yanına gitmek 
için koðuítan çıkarken koridorda vurulduðunu, daha sonra 
olanları hatırlamadıðını söyledi.  
Cezaevleri operasyonundan aðır yaralı olarak kurtulan Birsen 
Kars ve Gülizar Kesici adlı eski mahkumlar, ìubat ayı 
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baíında yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. 5 
ìubat 2002 tarihinde ñstanbul Cumhuriyet Savcılıðı’na suç 
duyurusu dilekçelerini veren Kars ve Kesici, Bayrampaía 
Cezaevi’nde operasyon sırasında uzun süre deðiíik türde 
gazlara maruz kaldıklarını bildirdiler. Dilekçede, Adli Tıp 
Kurumu raporunda, “Ne olduðu anlaíılmayan” bir maddenin 
saptandıðı belirtildi. 
27 Temmuz 2002 tarihinde yapılan duruímada, Bayrampaía 
Cezaevi’nden gelen yazı okundu. Yazıda, uzun süredir aranan 
bazı belgelerin cezaevinde bulunduðu belirtildi.  
19 Aralık 2003 günü devam edilen davada ifade veren 
tutuksuz sanıklardan Sadık Yılmaz, operasyonda güvenlik 
güçlerinin ateí açtıðını ve koðuílara çok sayıda gaz bombası 
attıðını ifade ederek kendilerini korumak için barikat 
kurduklarını söyledi.  
Sanık avukatları da, uzun zaman aranan bazı belgelerin 
cezaevinde bulunduðunu anımsatarak, belgelerin cezaevi 
müdürünün denetimine bırakılmasının “delillerin yok 
edilmesine” neden olabileceðini açıkladılar. Avukatlar ayrıca, 
duruímalarda savunma haklarının kısıtlanması nedeniyle 
reddi hakim talebinde bulundular. Bu istek mahkeme 
tarafından reddedildi ve dosya isteðin incelenmesi için bir üst 
mahkeme sıfatıyla Eyüp Aðır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.  
Davaya yaklaíık bir yıl aradan sonra 24 Aralık 2004 tarihinde 
Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. 
Sanıklardan sadece Mehmet Güven’in katıldıðı duruímada, 
tutuklu sanıkların mahkemeye getirilmemesi ve Cumhuriyet 
Savcılıðı’nın dosyadaki delilleri avukatlara vermemesi 
tartıímalara neden oldu. Duruímada, Avukat Ömer Kavili, üç 
yıldır süren davada, 35 koli halindeki dokümanları ve 
operasyon görüntülerini elde edemediklerini söyledi. Avukat 
Behiç Aíçı da, operasyondan sonra Bayrampaía Cezaevi’nin 
yapısının deðiítirildiðini ve delillerin karartıldıðını söyledi. 
Cumhuriyet Savcısı ise “delilleri sanık avukatlarına 
göstermeme gibi bir lükslerinin bulunmadıðını” ileri sürdü. 
17 Haziran 2005 tarihinde devam edilen davada cezaevinde 
keíif yapılmasına karar verildi. 23 Eylül 2005 tarihinde 
cezaevinde keíif yapıldı. Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 
kararı uyarınca yapılan keíifte, “C Blok koridoru ve 
duvarlarında herhangi bir ize rastlanmadıðı, koridordaki 
elektrik panosunun kapaklarında, kalorifer borularında, 
yangın dolaplarında ve C Blok’un koðuí kapısında mermi 
izlerinin bulunduðu” belirlendi. Keíif sırasında ifade veren 
sanıklardan Münire Demirel, saat 04.45 sıralarında kuríun 
sesleri ve ií makinelerinin gürültüsü ile uyandıklarını belirtti. 
Karíıdaki koðuíların çatılarındaki askerler tarafından 
otomatik tüfeklerle kendi kaldıkları koðuía doðru yoðun bir 
íekilde ateí edildiðini söyleyen Demirel, tavanda açılan 
deliklerden içeriye gaz bombalarının atıldıðını anlattı. 
Sanıklardan Fazıl Ahmet Taner de, “teslim ol” çaðrısının 

ardından kendilerine süre verilmediðini, hemen ardından 
ateíe devam edildiðini belirtti. Diðer sanıklar da, ateí 
edilmeden önce uyarı yapılmadıðını, koðuíların olaylardan 15 
gün önce arandıðını ve cezaevinde silah bulunmadıðını ifade 
ettiler. 
28 Ekim 2005 tarihinde yapılan duruímada, tutuksuz 
sanıklar Mehmet Güvel, Sevgi Taðaç, Yıldıray Alanbay, Erkan 
Erdem ve Fatma Güzel, savunmalarını yaptılar. Taðaç, 
“Bulunduðumuz yer zaten cezaevi, kime teslim olacaktım. Dıí 
kapı kapalı, nereden çıkacaktık? Silah sesiyle uyandık. Koðuí 
tavanlarının delindiðini, kuríunlar yaðdırıldıðını, gaz ve yanıcı 
bombalar atıldıðını hatırlıyorum. Alt kata kaçmasaydık 
hepimiz ölecektik. Karíı koðuíta 6 kiíinin yanarak ölmesine 
tanık olduk” dedi. Güzel de, “Silahımız var idi ise niye 
kullanmadık? Kullandı isek kime ne olmuí? Ölen kim, 
yaralanan kim?” dedi. Mahkeme, cezaevinde tutulan 35 koli 
delilin, sanık avukatları tarafından incelenmesine izin verdi. 
Mahkeme ayrıca, operasyon tutanaðında imzası bulunan ve 
bugüne kadar tebligat yapıldıðı halde duruímaya gelmeyen 
jandarma subaylarına, bir sonraki oturuma katılmadıkları 
takdirde polis zoruyla getirilecekleri yönünde davetiye 
gönderilmesine karar verildi. Sanık avukatları, operasyon 
tutanaklarında adları bulunduðu halde imzaları bulunmayan 
dönemin ñstanbul Cumhuriyet Baísavcısı Ferzan Çitici ve 
Cezaevi Savcısı Hikmet Ünalan’ın, “tutanakları neden 
imzalamadıklarının” sorulmasını istedi.  
Davanın 10 ìubat günü yapılan duruímasında söz alan 
avukatlar, mahkeme heyetinin sürekli deðiímesi nedeniyle 
yargılamanın 5 yıldır yapılamadıðını belirttiler. Yargıç Necla 
Arslan da, bu duruímadan sonra herhangi bir deðiíikliðin 
olmayacaðını söyledi. Avukatlardan Behiç Aíçı, olay 
tarihindeki polis telsiz çözümleri ve jandarma tarafından 
çekilen video kayıtlarının tümünün dosyaya konulmasını 
istedi. Avukat Ömer Kavilli de, dosyada delil olduðu söylenen 
ve 5 yıldır göremedikleri, 35 koli dokümanı inceleme 
talebinde bulundu. 
Davada, deliller olaydan beí yıl sonra ilk kez incelendi. 
ñncelemeye yargıç Necla Aslan ile avukatlar Ömer Kavili, Gül 
Altay, Güçlü Sevimli, ñbrahim Ergün ve Güray Dað katıldı. 
ñnceleme sırasında ñstanbul Barosu’ndan gözlemci olarak iki 
avukat da hazır bulundu. 3.5 saat süren incelemede toplam 
33 çuval içindeki delillerin çoðunun kitap, müzik kaseti, 
kiíisel not defterleri, fotoðraflar, farklı koðuílarda kalan 
kiíilere ait dosyalar, savunmalar ve mektuplar olduðu 
anlaíıldı. Avukat Güçlü Sevimli, aslında deliller üzerinde 
inceleme yapmak için özel bir izine ihtiyaç olmadıðı halde 
mahkemenin bugüne kadar, bu yöndeki taleplerini 
reddetmesi nedeniyle beklediklerini ifade etti. Mahkemenin 
“yerimiz yok, uygun deðil, dosyalar çok kabarık, gerekli salon 
yok, adliyenin maddi koíulları elveriíli deðil” gibi gerekçeler 
öne sürüldüðünü kaydeden Sevimli, “Biz emanetteki delillerin 
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hiçbirinin müvekkillerimizin mahkûmiyetine yeterli delil 
olmadıðı söylüyorduk. Yaptıðımız incelemede de bu ortaya 
çıktı. Zaten yaptıðımız incelemede bazı çuvalların 
mühürlerinin olmadıðını ve hangi delilin kime ait olduðunun 
ve nereden çıktıðının da belli olmadıðını gördük” dedi.  
Davaya 5 Mayıs günü devam edildi. Davaya bakan yargıç 
Necla Aslan’ın emekli olmasının ardından geçici olarak 
görevlendirilen yargıç Mustafa Karayıldız, kendisine 
oturumdan yarım saat önce haber verildiðini, dosyayı 
inceleme fırsatı bulamadıðını belirtti. Sanık avukatlarından 
Taylan Tanay, hemen her oturumda yargıç ve savcıların 
deðiímesi nedeniyle gerçek yargılamanın yapılamadıðını, 
taraflar ve delillerle hiçbir zaman iliíki kurulmadıðını 
kaydetti. Dava yıl içinde sonuçlanmadı. 
b) Bayrampaía Cezaevi: Güvenlik Görevlilerinin Davası 
Eyüp Cumhuriyet Savcılıðı, cezaevleri operasyonu sırasında 
Bayrampaía Cezaevi’nde görev yapan 1.615 görevli hakkında 
da dava açtı (682 sanıðın adının iki kez yazılması nedeniyle 
gerçek sanık sayısının 933 olduðu daha sonra ortaya çıktı). 
ñddianamede, jandarma ve gardiyanların “tutuklu ve 
hükümlülere kötü muamelede bulunduðu” ve “görevlerini 
ihmal ettikleri” ileri sürüldü. Görevlilerin sevk iílemleri 
sırasında C Blokta bulunan mahkumları döverek dıíarı 
çıkardıðı, kötü muamelenin cezaevi araçlarında da sürdüðü 
belirtilen iddianamede, “görevi ihmal” suçlaması 
“operasyondan önce mahkumların cezaevine silah 
sokmasına göz yumulduðu” iddiasına dayandırıldı. 
ñddianamede, cezaevinde son olarak 7 Aralık 2000 tarihinde 
arama yapıldıðı, cezaevine silahların bu tarihten sonra 
sokulduðu ve bu durumdan cezaevi giriíinde görev yapan 
jandarma ve gardiyanların sorumlu olduðu ileri sürüldü.  
Dava 12 Aralık 2001 tarihinde ñstanbul Eyüp 3. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde baíladı. 24 Ocak 2002 tarihinde yapılan 
duruímada, operasyon döneminde Bayrampaía Cezaevi’nde 
görev yapan 20 gardiyanın ifadesi alındı. Gardiyanlardan 
Yunus Özmat, operasyon sırasında görevli olduðunu, ancak 
mahkumlara kötü davranmadıðını söyledi. Sanıklardan 
bazıları operasyon sırasında yıllık izinde olduklarını, bazıları 
da operasyon baílamadan önce sabah 04.30 sıralarında 
istirahate çekildiklerini belirttiler.  
Operasyon sırasında cezaevinde bulunan mahkumlardan 
Nursel Demirdövücü ise operasyonda görev almayan 
gardiyanlardan íikayetçi olmadıklarını belirterek, “Biz, 
dönemin baíbakanı, ilgili bakanlar, Genelkurmay ve Özel 
Tim’den íikâyetçiyiz” dedi. Mahkumların avukatı Bülent Kurt, 
1615 sanıðın gruplar halinde dinlenmesi halinde zamanaíımı 
süresi dolacaðı için duruímanın Eyüp Kapalı Spor Salonu’nda 
yapılmasını istedi.  
Davaya 6 Haziran 2002 tarihinde devam edildi. Duruímada, 
sanıklardan 15 gardiyanın ifadesi alındı. Gardiyanlar, 

operasyon baílamadan önce cezaevi dıíına çıkarıldıklarını ve 
operasyon bitinceye kadar içeri alınmadıklarını söylediler. 
Müdahil avukatlar ise operasyona katılmadıkları bilinen 
gardiyanların yargılama dıíı bırakılmasını ve Ankara 
Jandarma Özel Asayií Komutanlıðı’na yazı yazılarak 
operasyona katılan görevlilerin öðrenilmesini istediler. 
Duruíma haberi Milliyet gazetesinde “Dehíet raporu-Öldüren 
operasyonla hayata nasıl dönsünler” baílıðıyla verildi. 
Haberde, uzun zaman önce açıklanan ve bazı gazetelerde de 
yayınlanan Adli Tıp Kurumu raporlarına dayanılarak 
“öldürülen mahkumların vücutlarındaki kuríun yaralarının 
kesici aletlerle geniíletildiði, bunun baíta atıí mesafesi 
olmak üzere birçok deðerlendirmeyi olumsuz etkilediði” 
anlatıldı. Milliyet gazetesi ölüm orucu sürecinde ve 19 Aralık 
2000 cezaevleri operasyonunda mahkumları karalayan, 
sadece resmi açıklamalara dayanan haberleriyle dikkat 
çekmiíti. 
Jandarma ve gardiyanların “tutuklu ve hükümlülere kötü 
muamelede bulunduðu” ve “görevlerini ihmal ettikleri” ileri 
sürülen iddianamede, görevlilerin sevk iílemleri sırasında C 
Blok’da bulunan mahkumları döverek dıíarı çıkardıðı, kötü 
muamelenin cezaevi araçlarında da sürdüðü belirtildi. 
ñddianamede, “görevi ihmal” suçlaması, “operasyondan önce 
mahkumların cezaevine silah sokmasına göz yumulduðu” 
iddiasına dayandırıldı. 
Dava’nın 4 Ekim 2005 tarihinde yapılan duruímasında 
ifadeleri alınamayan 155 gardiyan hakkında yakalama emri 
çıkarıldı.  
Davaya 17 ìubat günü Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
devam edildi. Duruímada, 682 sanıðın adının iddianamede 
iki kez yazıldıðı ortaya çıktı. Böylece davadaki sanık sayının 
1.615 deðil 933 olduðu anlaíıldı. Duruímada söz alan 
müdahil avukatlardan Ömer Kavili, “Bilgiler öyle karıímıí ki, 
savcı, ñstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu’na iki ayrı tarihte 
yazı yazarak, DHKP-C davasından tutuklu ìadi Naci 
Özpolat’ın hangi cezaevinde infaz koruma memurluðu 
yaptıðını sordu. ñddianamede, hangi sanıðın hangi suçu 
iílediðine dair bilgi yok. Suç tarihinde görevli olup olmadıkları 
dahi belli deðil. Bir kısım sanıklar bu nedenle haksız yere 
ceza alabilir. Gerçek suçlular da ceza almaktan kurtulabilir. 
Suç tarihinde kimin nerede görevli olduðunun belirlenmesini 
talep ediyoruz” dedi.  
7 Temmuz günü devam edilen davada söz alan íikayetçi 
avukatları, ara kararların uygulanmadıðını, altı yıldır süren 
yargılamada hiçbir yargıcın üst üste üç kez oturuma 
katılmadıðını, bugüne kadar 10 kez yargıç deðiítiðini 
belirttiler. Dosyadaki belgelerin birbirine karıítıðını, baíka bir 
mahkemede görülen uyuíturucu davasına iliíkin ifadenin bile 
dosyaya girdiðini kaydeden Avukat Ömer Kavili, cezaevi 
yönetiminin yıllardır görev daðılım listesini göndermediðini, 
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operasyon sırasında tutuklu olan ìadi Naci Özpolat’ın ise 
dosyada hala sanık gardiyan olarak göründüðünü belirtti. 
Dava hâlâ sürüyor. 
c) Tazminat Davaları 
19 Aralık 2000 cezaevleri operasyonu sırasında Bayrampaía 
Cezaevi’nde öldürülen Mahmut Murat Ördekçi’nin ailesinin 
ñçiíleri ve Adalet bakanlıkları aleyhine açtıðı tazminat davası, 
ñstanbul 2. ñdare Mahkemesi’nde Mart ayında sonuçlandı. 
Mahkeme, operasyonda “oransız güç kullanıldıðı” ve 
“idarenin aðır kusuru” bulunduðu gerekçesiyle Ördekçi 
ailesine 109 milyar lira tazminat ödenmesine karar verdi. 
Kararda “Tüm tutuklu ve hükümlüler bedensel ve mekansal 
anlamda idarenin elinde olduklarından ‘Hayata Dönüí’ olarak 
adlandırılan operasyonun insan yaíamını tehlikeye 
düíürmeyecek íekilde planlanması ve uygulanması 
gerekirken, olayın 12 kiíinin ölmesi ve 77 kiíinin 
yaralanmasıyla sonuçlandırılması, dolayısıyla operasyonun 
iyi planlanmadıðı ve uygulanmadıðı, ölçülülük kuralına 
uyulmadıðı, orantılı güç kullanılmadıðı kanaatine varılmıítır” 
denildi. 
Ailenin 100’er milyar liralık manevi tazminat isteðini 50’íer 
milyar olarak takdir eden karara yargıçlardan Nilgün Kurtoðlu, 
AñHM’in içtihatlarını örnek göstererek karíı oy kullandı. 
Kurtoðlu, karíı oy yazısında “Davacıların, çocuklarını devletin 
gözetim ve denetimindeki bir cezaevinde kamu kolluk gücü 
kullanılarak gerçekleítirilen operasyonda ölçüsüz güç 
kullanımı sonucu kaybetmeleri nedeniyle duydukları manevi 
acının, kaygının ve psikolojik çöküntünün kısmen 
karíılanması mümkün deðildir. Bu nedenle talep ettikleri 
manevi tazminata hükmedilmesi gerekmektedir” dedi. 
Ümraniye Cezaevi 
Ümraniye Cezaevi’nde gerçekleítirilen ve 22 Aralık 2000 
tarihinde sona eren operasyonda Ahmet ñbili, Ercan Polat, 
Umut Gedik, Alp Ata Akçagöz, Rıza Poyraz, Haydar Akbaba, 
Muharrem Buldukoðlu adlı mahkumlar ile Nurettin Kurt adlı 
asker ölmüítü. Operasyonun tamamlanmasının ardından 
Üsküdar Cumhuriyet Savcılıðı soruíturma baílattı. 
Savcılık, operasyon sırasında Ümraniye Cezaevi’nde bulunan 
399 mahkum hakkında 2001 yılında ölüm cezası istemiyle 
dava açtı. Operasyon sırasında Uzman Çavuí Nurettin Kurt 
ile mahkumlardan Haydar Akbaba ve Muharrem 
Buldukoðlu’nun öldüðü belirtilen iddianamede, 399 
mahkumun, “Cezaevi idaresine karíı isyan çıkarmak”, “ñsyan 
çıkararak birden fazla kiíiyi taammüden öldürmek”, 
“Patlayıcı madde imal etmek”, “Silahlı müessir fiil” ve “6136 
sayılı Ateíli Silahlar Yasası’na muhalefet” suçlarından birer 
kez ölüm ve 14 yıl 3’er ay ile 23’er yıl arasında hapis 
cezasına mahkum edilmeleri istendi.  
Üsküdar 1. Aðır Ceza Mahkemesi, “mahkumların iílediði 
iddia edilen suçların TCY’nin 146. maddesi uyarınca 

‘anayasal düzeni yıkmaya teíebbüs’ kapsamına girdiði” 
gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek, dosyayı ñstanbul 
DGM’ye gönderdi. ñstanbul DGM ise “suçun TCY’nin 146. 
maddesi kapsamına girmediði ve terör suçu niteliðinde 
olmadıðı” gerekçesiyle görevsizlik kararı verdi. Dava dosyası 
davanın hangi mahkemede görüleceðinin belirlenmesi için 
Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay, davanın Üsküdar 1. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde görülmesine karar verdi.  
Operasyonda ölen jandarma uzman çavuí Nurettin Kurt’un 
“mahkumlarda olmayan bir silahla öldürüldüðü” anlaíıldı. 
Nurettin Kurt’a ñstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopside 
ölümün, “ateíli silah yaralanmasına baðlı beyin kanaması ve 
beyin doku harabiyeti sonucu” meydana geldiði belirtilerek 
íöyle denildi:  
“Ölüme yol açan kafa bölgesindeki yaralanmanın, ‘yüksek 
kinetik enerjili bir silah’ ile husulünün mümkün olduðu ve 
müstakilen öldürücü nitelikte bulunduðu, gerek saçlı deride, 
gerekse kafa kubbe kemiklerinde kayıplar bulunması 
nedeniyle girií ve çıkıí yaraları tefrik edilemediðinden atıí 
mesafesi tayini yapılamadıðı, cesetten mermi çekirdeði elde 
edilememiítir.”  
Olayların ardından cezaevinde yapılan aramada hazırlanan 
olay yeri tespit tutanaðında, beí tabanca bulunduðu 
açıklandı. Adli tıp uzmanları tabancaların otopside belirtilen 
“yüksek kinetik enerjili silahlar” kapsamına girmediðini 
belirttiler. Uzmanlar “Kinetik enerjisi yüksek silahlar uzun 
namlulu silahlar, yani tüfeklerdir. Otopsi raporunda özellikle 
böyle bir íey belirtilmiíse atıíın tabancayla yapılmadıðı 
belirtilmek istenmiítir. Bu olayda maktulün kafatası 
parçalanmıí. Yakın mesafeden dahi, cezaevinde ele geçirilen 
tabancalar bu etkiyi yapamaz” dediler. 10 Ocak 2001 
tarihinde sona eren koðuí aramalarında düzenlenen “olay 
yeri tespit tutanaðı”na dönemin Cezaevi Savcısı Durmuí 
Yargı, Cezaevi Müdürü Ramazan Kılıçkaya ve iki infaz koruma 
memurunun “imzadan imtina ettikleri” notu düíüldü. Cezaevi 
Müdürü Ramazan Kılıçkaya tutanaðı neden imzalamadıðını 
hatırlamadıðını belirterek, “Gerekçelerimiz olmuítur. Birkaç 
tutanaðı imzalamadım ama hangisini ne nedenle 
imzalamadıðımı hatırlamıyorum” dedi. Tutanaðı aramaya 
katılan dört asker imzalamıítı. 
Bu arada sanıklardan 46’sı hakkındaki tutuklama kararı, Adli 
Tıp Kurumu’nun “Wernicke-Korsakoff” tanısı koyması 
nedeniyle mahkeme tarafından kaldırıldı. 46 mahkumdan 
Kandıra F Tipi Cezaevi ile Bayrampaía Devlet, ñzmit Devlet, 
Haseki, ìiíli Etfal ve Kartal Eðitim Araítırma hastanelerinde 
bulunan 20’si hakkında, ñstanbul DGM yargılandıkları diðer 
davalarla ilgili olarak tahliye kararı vermiíti. 20 mahkum ilk 
aíamada serbest bırakıldı. Diðer 26 tutuklunun da cezaevi 
olayları dıíındaki davalarında tahliye kararı verilmesi 
durumunda serbest bırakılmasına karar verildi. 
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Davaya, 31 Aðustos 2001 tarihinde devam edildi. Duruímaya 
sanıklardan Kartal Cezaevi’nde bulunan Gülpınar Adıyaman, 
Yeíim Ayrıç, Gülay Boran, Necla Can, Tülin Doðan, Sultan 
Erdoðdu, Hayriye Gündüz, Muhabbet Kurt, Yıldız Keskin, 
Sevinç Kocakafa, Yasemin Okuyucu ve Sevim Gözlü getirildi. 
Tutuklular savunmalarında, arkadaílarının gözlerinin önünde 
öldürüldüðünü, yüzlercesinin de yaralandıðını söylediler. 
Tutuklular, operasyonda Umut Gedik, Alp Ata Akçayüz, Rıza 
Poyraz ve Ahmet ñbilli’nin gözleri önünde öldürüldüðünü 
belirterek Akçayüz’ün cezaevinden çıkarken sað olduðunu, 
çıkıíta kuríunlandıðını anlattılar. “Suç vasfının deðiímesi” 
olasılıðını göz önüne alan mahkeme, tüm sanıkların 
tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Akçayüz’ün cezaevi 
çıkıíında askerler tarafından vurularak öldürüldüðü 
yönündeki ifadelerin de araítırılması için Üsküdar 
Cumhuriyet Baísavcılıðı’na gönderilmesine karar verdi.  
13 Aralık 2001 tarihinde ise sanıkların getirilmediði 
duruímada mahkeme heyeti, avukatların duruímalara daha 
genií bir salonda devam edilmesi ve olay yerinde keíif 
yapılması istemlerini reddetti. 
Davaya 21 Nisan 2003 tarihinde Üsküdar 1. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruímada tutuklu sanıklar 
Nuran Güvenilir, Gülbahar Ünlü, Fadime Baítuð, Zuhal 
Sürücü, tutuksuz sanıklar Asker Akkoç, Selahattin Aydın, 
Mustafa Akpur, Kazım Aslan, Handan Albayrak ve Serkan 
Aydoðan’ın savunması alındı.  
Duruímaya ilk defa getirilen Fadime Baítuð, hiçbir íey 
hatırlamadıðını belirterek, savunma yapamayacaðını söyledi. 
Baítuð’un avukatı Özgür Gider de, müvekkiline hastanede 
zorla müdahale edildiðini, bu nedenle hafızasını kaybettiðini 
açıkladı.  
Davaya da 12 Aralık 2005 tarihinde Üsküdar 1. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruímada, bugüne kadar 
ifadesi alınmayan sanıklar hakkında yakalama emri 
çıkarılmasına karar verildi. 
10 Nisan günü devam edilen davada dönemin Cumhuriyet 
Savcısı, Cezaevi Müdürü, gardiyanlar ve diðer görevlilerin 
tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Dava, yıl içinde 
sonuçlanmadı. 
a) Güvenlik Görevlilerinin Davası 
“Hayata Dönüí Operasyonu” sırasında Ümraniye Cezaevi’nde 
mahkumların ölümüyle ilgili güvenlik görevlileri hakkında 
yapılan suç duyurusunun ardından 2003 yılında men-i 
muhakeme kararı verildi. Avukatlar bu karara karíı ñdare 
Mahkemesi’ne baívurdular. ñdare Mahkemesi’nin itirazı 
kabul etmesi üzerine operasyon sırasında Ümraniye 
Cezaevi’nde görev yapan 276 güvenlik görevlisi hakkında 
dava açıldı. 
27 Ocak 2005 tarihinde Üsküdar 2. Aðır Ceza Mahkemesi’nde 
devam edilen davada TAYAD üyeleri salona alınmadı. 

Duruímada sanıklardan Sadık Düzgün, Mehmet Çamcı, Gazi 
Duran ve Erol Vuran ifade verdi. Operasyon sırasında Halkalı 
Jandarma Taburu’nda görev yapan sanıklardan Sadık 
Düzgün, taburun, olaylar baílamadan önce güvenlik amacıyla 
cezaevi önüne geldiðini söyledi. Telsizle gelen emirleri 
uyguladıklarını belirten Düzgün, “Üzerimizde robokop 
elbiseleri vardı, silahımız yoktu, bize silah kullanma görevi de 
verilmedi” dedi.  
29 Nisan 2005 tarihinde yapılan duruímada tanık olarak 
dinlenen eski hükümlü Muhlise Güneí, cezaevinden 
çıkarılırken ve cezaevi aracında tacize ve íiddete maruz 
kaldıðını söyledi.  
Davaya 2006 yılı ìubat ayında devam edildi. Duruímada 
ifade veren sanıklardan Latif Ünaldı, silah kullanmadıklarını 
öne sürdü. Sanık Kenan Erdoðan, olay tarihinde Halkalı 
Jandarma Komutanlıðı’nda görevli olduðunu belirterek “Ana 
Malta’ya giren ilk ekiptendim. Girdiðimizde hazırlıksızdık. 
Üzerimize doðru ateí açıldı. Ana Malta’nın karíı tarafında 
Beykoz Jandarma Komutanlıðı’ndan gelen ekip vardı. Onların 
kullandıðı silah bizim üzerimize geldiði için kum torbaları 
istedik. Bu sırada bir arkadaíımız yaralandı” dedi. Sanık 
Resul Bulut ise “Çatıímada silah kullandım. Askerlerin 
tamamı kullandı. Bu konuda emir verilmiíti. Baíımızda 
tuðgeneral ve diðer komutanlar vardı. Neden bizim ifademiz 
alınıyor anlayamadım” dedi. Dava, yıl içinde sonuçlanmadı. 
ñstanbul 6. ñdare Mahkemesi, Ümraniye E Tipi Cezaevi’nde 
ölen Alp Ata Akçayöz’ün ailesine, ñçiíleri ve Adalet 
bakanlıklarının yaklaíık 53 milyar lira tazminat ödemesine 
karar verdi. 
Mahkemenin 27 ìubat 2004 tarihinde verdiði kararda, 
“Akçayöz’ün terör örgütüyle ilgisi ve operasyon sırasında 
silahla mukavemet ettiði konusunda somut bir delil olmaması 
nedeniyle ölümün meíruiyet sınırları dıíında gerçekleítiðine” 
dikkat çekildi. “Yeterli güvenlik önlemi almayarak Akçayöz’ün 
ölümüne neden olan olaylar nedeniyle davalı bakanlıkların 
‘hizmet kusuru’ bulunduðuna” hükmeden mahkeme, 
Akçayöz’ün eíine ve kızına maddi zararlarının 
karíılanabilmesi için 27.5 milyar lira maddi tazminatın 
faiziyle ödenmesini karara baðladı. Mahkeme, ayrıca davacı 
ailenin her ferdine 5’er milyar lira da manevi tazminat 
ödenmesine hükmetti. Daha önce de ñstanbul 2. ñdare 
Mahkemesi, operasyon sırasında Bayrampaía Cezaevi’nde 
ölen Mahmut Murat Ördekçi’nin ailesine 109 milyar lira 
maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar vermiíti. 
Çanakkale Cezaevi Davası 
a) Adli Süreç 
Çanakkale E Tipi Cezaevi’nde gerçekleítirilen operasyonun ilk 
gününde Fidan Kalíen adlı mahkum kendini yakmıítı, Sultan 
Sarı ve ñlker Babacan adlı mahkumlar baí ve göðüslerine 
isabet eden gaz bombaları, Fahri Sarı ise aldıðı kuríun 
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yaraları nedeniyle ölmüílerdi. Jandarma er Mustafa Mutlu ise 
vurularak öldürülmüítü. Aynı delillere dayanan iki 
soruíturma açılmıí, mahkumlar hakkında hemen bir dava 
açılmasına karíın güvenlik görevlileri hakkında dava açılması 
için 3 yıl geçmesi gerekmiíti. 
Operasyonun tamamlanmasının ardından baílatılan 
soruíturmada Çanakkale Cumhuriyet Savcılıðı’nın talebi 
üzerine 154 mahkum hakkında 25 Aralık 2000 tarihinde 
tutuklama kararı verildi. 
2000/3469 hazırlık numaralı soruíturma çerçevesinde 
mahkumlar hakkında “jandarma er Mustafa Mutlu’yu 
öldürmek, intihara azmettirmek, isyan, isyana teívik, devlet 
malına zarar vermek” iddialarıyla Çanakkale Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde 2001/158 dosya numarasıyla ilk dava açıldı. 
Mahkumlar hakkında “teíekkül halinde patlayıcı madde 
üretmek” iddiasıyla da ñstanbul DGM’de ikinci dava açıldı. Bu 
dava ñstanbul 6 No’lu DGM’nin görevsizlik kararının ardından 
Yargıtay’ın kararı doðrultusunda Çanakkale’de açılan dava ile 
birleítirildi. 
Mahkumlar hakkında açılan dava 15 Mayıs 2001 tarihinde 
baíladı. 
Operasyonda görevli asker ve gardiyanlar hakkında 
sürdürülen soruíturma, mahkumlar hakkında sürdürülen 
soruíturmadan ayrıldı ve 2001/1234 hazırlık numaralı yeni 
bir soruíturma baílatıldı. 
Mahkumların avukatı Gül Kireçkaya’nın yaptıðı açıklamaya 
göre, bu dosyada yer alan delillerin mahkumların avukatları 
tarafından incelenmesi, Çanakkale Sulh Ceza Mahkemesi’nin 
2 Aðustos 2001 tarihli gizlilik kararı ile engellendi. Bu karar 
nedeniyle mahkumlar hakkında açılan davada, güvenlik 
görevlileri hakkında yürütülen soruíturma dosyasında yer 
alan bilgiler kullanılmadı. Gizlilik kararının kaldırılması için 
mahkum avukatlarının yaptıðı itiraz ise 1 Nisan 2002 
tarihinde reddedildi. 
Bu soruíturma kapsamında cezaevinde yapılan çekimlerin 
ham kayıtları da mahkumların avukatları tarafından 
izlenemedi. Ham kayıtlara dayanılarak hazırlanan ve 
mahkumların davasında delil olarak emanete verilen kasetin 
de Jandarma ñstihbarat Daire Baíkanlıðı’nda olduðu öðrenildi. 
Kasetin jandarmadan Adalet Bakanlıðı’na buradan da CPT’ye 
yollandıðı ortaya çıktı. Bu olayı haber yapan gazeteci Gökçer 
Tahincioðlu hakkında da dava açıldı. 
Mahkumlar hakkında açılan dava sürerken sanık avukatları, 
kamu görevlileri hakkında yürütülen soruíturma ilerlemediði 
gerekçesiyle düzenli aralıklarla “soruíturmanın makul sürede 
tamamlanması” istemi ile savcılıða baívurdular. Güvenlik 
görevlileri hakkında yürütülen soruíturmanın 
sonuçlanmaması üzerine mahkumların avukatları 
operasyondan bir yıl sonra 19 Aralık 2001 tarihinde 
Çanakkale Valisi, ñl Jandarma Komutanı, Cezaevi Müdürü ve 

güvenlik görevlileri hakkında “adam öldürmeye teíebbüs, 
yaðma taciz, iíkence ve kötü muamele, azmettirme, görevi 
kötüye kullanma” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. 
Çanakkale Valisi hakkında yapılan suç duyurusu ile ilgili 
olarak 4 ìubat 2002 tarihinde ñçiíleri Bakanlıðı soruíturma 
izni vermedi. Soruíturmanın bir türlü tamamlanamaması 
nedeniyle mahkumların avukatları 2002 yılı sonunda 
“soruíturmanın etkin olmadıðı ve makul sürede 
bitirilemediði” gerekçesi ile AñHM’e baívurdu. 
Bu arada Çanakkale Cumhuriyet Savcılıðı, güvenlik görevlileri 
hakkındaki soruíturmada, askerlerin ve gardiyanların 
dosyalarını birbirinden ayırdı. 
Gardiyanlar ve müdürüler hakkında yürütülen soruíturma 4 
Aðustos 2003 tarihinde takipsizlikle sonuçlandı. Burhaniye 
Aðır Ceza Mahkemesi’ne yapılan itiraz ise 3 Ekim 2003 
tarihinde reddedildi. 
Askerler hakkında “iíkence, kötü muamele, mülkiyet hakkı 
ihlali” iddiasıyla sürdürülen soruíturmada ise 25 Aralık 2003 
tarihinde takipsizlik kararı verildi. Burhaniye Aðır Ceza 
Mahkemesi’ne 5 Ocak günü yapılan itiraz da 1 Mart günü 
reddedildi. 
Ancak, bu iddialardan takipsizlik kararı veren Cumhuriyet 
Savcılıðı, 563 güvenlik görevlisi (3 asteðmen, 37 astsubay, 
16 uzman çavuí, 496 er, bir komiser, 10 polis memuru) 
hakkında “adam öldürmeye teíebbüs ve adam öldürme” 
iddiasıyla dava açtı. 
ñddianamede íöyle denildi: 
“Bu íekilde ateí edilmesini engellemek ve direniíe son 
vermek için Jandarma Teíkilat Görev ve Yetkileri Yasası’nın 
11. maddesine göre yetkisini kullanıp operasyona 
baílamıítır. ñlk etapta jandarma, koðuíların tavanına doðru 
taciz ateíi açıp, göz yaíartıcı gaz kullanmıítır. Buna raðmen 
hükümlü ve tutuklular eylemlerini sürdürmüítür. Eyleme son 
verip dıíarı çıkmak isteyenlere kolaylık saðlamak için B 
bloðun dıí duvarı yıkılmıí ve bunun sonucunda birçok 
hükümlü, buradan çıkıp teslim olmuítur. Teslim olan ve 
yaralananlar hastanelere, durumu iyi olanlar baíka 
cezaevlerine nakledilmiítir.” 
ñddianamede, mahkumlardan Fahri Sarı’nın “ateíli silah 
yaralanmasına baðlı incebaðırsak yaralanması, iç kanama ve 
geliíen kanama íoku sonucu”, Sultan Sarı’nın “küt bir cismin 
süratle göðüs duvarına çarpması ile meydana gelen travmaya 
baðlı sternum ve ikinci kaburga kırıðı ile mütarafik aortrum 
türü, kalp tampanadı ve geliíen dolaíım durması sonucu”, 
ñlker Babacan’ın “baíına sol taraftan isabet eden 
muhtemelen göz yaíartıcı gaz bombası ile kafatası ve kaide 
kırıkları beyin ve beyincik harabiyeti, beyin kanaması ve 
geliíen dolaíımın durması” sonucunda öldüðü anlatılarak, 
íöyle denildi: 

 188



Türkiye ñnsan Hakları Raporu 2006 Cezaevleri ve ñnsan Hakları

 

“Ölen ve yaralananların vücutlarından mermi çekirdeði 
çıkmamıítır. Dolayısıyla bu duruma neden olan mermi 
çekirdekleri de bulunamamıítır. Operasyon sonucu yapılan 
aramalarda bazı mermi çekirdekleri bulunmuí ama bunların 
kesin olarak ölüm ve yaralanmalarla ilgili olmadıðı 
anlaíılmıítır. Operasyon sırasında hükümlü ve tutuklular 
tarafından da görevlilere ateí edilmiítir. Bu yüzden 
operasyona katılan görevliler kendilerine ateí edilmesine 
engel olmak amacıyla açılan taciz ateíi ile ilgili olabileceði 
anlaíılmıítır.” 
Güvenlik görevlilerinin “birden fazla adam öldürdükleri” 
gerekçesiyle TCY’nin 450. maddesi uyarınca cezalandırılması 
ancak, “failin belli olmaması” durumunda ceza indirimi 
öngören 463. maddesinin uygulanması istenen iddianamede, 
sanıkların ayrıca “zaruri sınırı ve verilen emrin sınırını 
aítıkları” gerekçesiyle TCY’nin 50. maddesi uyarınca da 
cezalandırılması istendi. 
Cezaevinin birinci ve ikinci müdürü ile 65 gardiyan 
hakkındaki soruíturma ise takipsizlik kararıyla sonuçlandı, 
dönemin valisi ve alay komutanı hakkında ise ñçiíleri 
Bakanlıðı izin vermediði için soruíturma açılmadı. 
b) Davalar 
Çanakkale E Tipi Cezaevi’nde operasyondan sonra 154 
mahkum hakkında “adam öldürmek, intihara azmettirmek, 
isyan, isyana teívik, devlet malına zarar vermek” iddialarıyla 
dava açıldı. Ölüm orucu nedeniyle Wernicke-Korsakoff 
hastalıðına yakalandıðı için 9 Mayıs 2001 tarihinde, altı ay 
süreyle tahliye edilen Hatice Yazgan hakkında da Çanakkale 
Aðır Ceza Mahkemesi tarafından gıyabi tutuklama kararı 
verildi.  
Çanakkale 1. Aðır Ceza Mahkemesi’nde baílayan ve 
mahkumların getirilmediði duruímada söz alan Avukat Gül 
Kireçkaya, çatıímada ölen er Mustafa Mutlu’nun, güvenlik 
güçlerinin açtıðı ateí sonucu öldüðünü söyledi. Kireçkaya, 
“Jandarma erin cezaevi içinden açılan ateí sonucu ölmesi 
söz konusu deðil, çünkü öldürücü kuríun yüksek kinetikli bir 
silahtan çıkmıí. Jandarmayla ilgili soruíturma hazırlık 
safhasında, onu görünce her íey açıða çıkacak.” dedi.  
31 Temmuz 2001 tarihinde yapılan duruímada söz alan 
avukat Ercan Kanar, operasyon sırasında cezaevinde 
bulunduðu ileri sürülen 7 silahta mahkumların parmak izinin 
araítırıldıðını, ancak askerlerin parmak izlerinin 
araítırılmadıðını belirtti. Avukat Hasan Hüseyin Evin ise 
dosyada Figen Kalíen’in kendisini yakması olayında sadece 
bir mahkumun adının geçtiðini ifade ederek diðer 153 
mahkumun “intihara teívik” iddiasıyla yargılanmasının 
hukuka aykırı olduðunu vurguladı. Duruíma, sanıkların 
tutukluluk durumunun, dava dosyası Burhaniye Aðır Ceza 
Mahkemesi’nden geldikten sonra deðerlendirilmesi amacıyla 
ertelendi.  

25 Eylül 2001 tarihinde devam edilen duruímada söz alan 
sanık avukatları, cezaevleri operasyonundan sonra diðer 
cezaevlerinde de mahkumlar hakkında benzer davalar 
açıldıðını, ancak bu davalarda tutuklama kararı olmadıðını 
bildirdiler. Mahkeme, 43 mahkum hakkında tahliye kararı 
verdi. 23 Ekim günü yapılan oturumda da 48 mahkumun 
tahliyesine karar verildi.  
Dava’nın 2003 yılında yapılan duruímalarında operasyon 
nedeniyle 563 güvenlik görevlisi hakkında açılan soruíturma 
gizli yürütüldüðünden soruíturma dosyasındaki belge ve 
bilgiler kullanılamadı. Ayrıca operasyonla ilgili kamera 
kayıtları da uzun süre Jandarma ñstihbarat Daire 
Baíkanlıðı’nda tutuldu. Kayıtlar duruímalarda izlenemedi. 
Çanakkale Cumhuriyet Savcılıðı’nın 19 Aralık 2000 cezaevleri 
operasyonu nedeniyle 563 güvenlik görevlisi hakkında açtıðı 
dava, 30 Ocak 2004 tarihinde Çanakkale Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde baíladı. 
30 Mart 2004 tarihinde yapılan duruímaya müdahil olarak 
katılan mahkum avukatları, daha önce mahkumlar hakkında 
açılan dava ile bu davanın birleítirilmesini ve íikayetçi 
durumundaki mahkumların mahkemeye çaðrılmasını 
istediler. Avukat Behiç Aíçı, operasyonu planlayan ve 
uygulayan güvenlik görevlileri hakkında suç duyurusunda 
bulunulmasını ve tüm sanıkların tutuklanmasını istedi. 
Avukat Gül Kireçkaya da sorguların saðlıklı yapılabilmesi için 
cezaevinin operasyondan önceki halinin krokisinin, Jandarma 
Genel Komutanlıðı, Emniyet Genel Müdürlüðü ve itfaiyeden 
operasyonda kullanılan silah ve diðer malzemelerin 
listelerinin ve operasyon sırasındaki telsiz görüíme 
kayıtlarının istenmesini talep etti. Mahkumlar hakkında 
açılan davanın 5 Nisan 2004 tarihinde yapılan 
duruímasında, her iki davanın birleítirilmesi istemi kabul 
edildi. 
Davaya 26 Mayıs 2004 tarihinde devam edildi. Duruímada 
söz alan mahkum avukatlarından Gül Kireçkaya, 
iddianamede jandarma ve güvenlik görevlilerinin “görevin 
ifası sırasında suç iílediklerinin” anlatıldıðını belirterek 
“Ancak jandarma cezaevinde silah kullanmaya yetkili miydi, 
deðil miydi? Jandarmanın silah kullanma yetkisi yok. Bu 
durumda jandarmanın yaptıðı, görevin ifası olarak mı, yoksa 
yasadıíı bir davranıí olarak mı deðerlendirilmeli?” dedi. 
Avukat Kireçkaya, daha önce ifade veren güvenlik görevlisi 
sanıkların savunmalarının duruímada alınmasını istedi. 
Sanıkların duruímaya getirtilmesi istemini reddeden 
mahkeme, operasyonda çekilen video kasetinin izlenmesine, 
operasyonda güvenlik görevlilerinin ne tür silah kullandıðının 
saptanmasına, operasyon sırasındaki telsiz ve telefon 
konuímalarının istenmesine karar verdi. 
Davaya 21 Eylül 2004 devam edildi. “Operasyon sırasında 
güvenlik güçlerinin attıðı tüfek bombasıyla kolunun 
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koptuðunu” belirten Vefa Serdar adlı eski hükümlü ifadesinde 
íunları söyledi: 
“Olay, sabahın erken saatlerinde yüzleri maskeli kiíilerin 
cezaevine gelmesiyle baíladı. Herhangi bir anons duymadım. 
Güvenliðimiz tehlike altında olduðu için dıíarıya çıkma 
imkanımız olmadı. Benim sað koluma bir tüfek bombası 
isabet etti ve daha sonra yapılan ameliyatta dirsek üstünden 
kesildi. ìu an takma kol kullanıyorum.” 
Müíteki avukatlarından Behiç Aíçı da, Jandarma Genel 
Komutanlıðı’ndan daha önce istenen operasyon görüntüleri 
yerine baíka bir kaset gönderildiðini bildirdi. Görüntülerin 
morgda çekilenlerden oluítuðunu ifade eden Aíçı, kasetin 
Jandarma Genel Komutanlıðı’ndan ve televizyon 
kanallarından temin edilmesini istedi. Mahkeme, Jandarma 
Genel Komutanlıðı’ndan operasyon kasetinin yeniden 
istenmesine, halen Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunan 
Muharrem Güzel ve altı sanıðın tutukluluk hallerinin 
devamına karar verdi. 
19 Ekim 2004 tarihinde yapılan duruímada söz alan Avukat 
Gül Kireçkaya, kendilerine verilen kasetin operasyon 
görüntülerini kapsamadıðını belirtti ve “Ben 3.5 yıldır 
operasyon kasetinin getirilmesini talep ediyorum. Bir dahaki 
celseye kadar getirtilmemesi halinde görevliler hakkında suç 
duyurusunda bulunulmasını talep ediyorum. Kasetin hâlâ 
jandarmada bulunduðuna inanıyorum” dedi. 
Davanın 7 Aralık 2004 tarihinde gerçekleíen oturumunda 
Mahkeme Baíkanı Hayri Demir, avukatların uzun süredir 
istediði operasyon görüntülerinin Jandarma Genel 
Komutanlıðı tarafından gönderildiðini açıkladı ve görüntülerin 
kopyasını Avukat Gül Kireçkaya’ya teslim etti. 3.5 yıl önce 
istediði görüntülerin yeni geldiðini belirten Avukat Kireçkaya, 
“Biz bu görüntüleri ilk talep ettiðimizde emanette olmadıðı 
söylenmiíti. ìimdi, nereden çıktı merak ediyorum. Görüntüleri 
izledikten sonra bu konuda bir açıklama yapacaðım” dedi. 
5 Ocak 2005 tarihinde yapılan duruímada, operasyonda 
görev alan Çanakkale ñtfaiye Müdürlüðü’nde görevli 15 
itfaiyeci tanık olarak dinlendi. ñtfaiyecilerden Necat Yılmaz, 
operasyon sırasında gördüklerini íöyle anlattı:  
“Sanırım operasyonun son günüydü. Vali, Cumhuriyet 
Baísavcısı ve görevli general içeriye girmií ve kömürlüðe 
doðru yürüyorlardı. Görüntü alan polis memuru, içeride silahlı 
birinin olduðunu söylediði sırada, camları kırılmıí pencereden 
dıíarıya ateí edildi. Ateí edildiði yerde, mevzi almıí bir 
manga asker vardı. Bir asker mevzi deðiítirdiði sırada 
vurularak, yere düítü. Ondan sonra iki el daha ateí edildi. 

Benim elimde telsiz vardı. ‘Bir íehit verdik’ diye anons ettim. 
Askerin hedef alınarak mı yoksa tesadüfen mi vurulduðu 
bilmiyorum. Askerin öldürülmesinin ardından Vali, 
Cumhuriyet Baísavcısı ve komutan kendilerini yakında 
bulunan bir kanalın içine attılar.”  
Avukat Behiç Aíçı ise geçen duruímada kendilerine verilen 
CD’deki görüntülerin operasyonun tamamını yansıtmadıðını 
ifade ederek, “Tanıkların ifadesinden Emniyet Müdürlüðü 
tarafında da kayıt yapıldıðı anlaíılıyor. Kayıtların celbini ve 
olay zamanında Adalet Bakanı olarak görev yapan Hikmet 
Sami Türk’ün tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz” dedi. 
Türk’ün tanıklık yapması isteði reddedildi.  
Davaya 2 ìubat 2005 tarihinde devam edildi. Duruímada 
savunmasını yapan tutuksuz sanıklardan Yıldız Baðuç, 
íunları söyledi:  
“Operasyon baíladıðında saat 04.00’ü geçmiíti. 
Operasyonun baíladıðını duyunca, içeriye girilmesini önlemek 
için ranza ve dolapları kapının arkasına yıðdık. ñlk gün 
koðuílara su ve köpük sıkıldı. ñkinci gün ií makineleriyle 
cezaevinin duvar ve çatıları yıkılarak içeriye gaz bombaları 
atıldı. Biz yaralandıðını ya da öldüðünü düíündüðümüz 
arkadaílarımızın isimlerini yüksek sesle söyleyip slogan 
atıyorduk. Operasyon sırasında kendini yakarak ölen Fidan 
Kalíen, güvenlik güçlerine ‘içeriye girmeyin yoksa kendimi 
yakarım’ dedi. Sonra kendini ateíe verdi. Operasyonun 3. 
gününde tavandan açılan delikten atılan bombanın parçası 
baíıma isabet etti ve kısmi felç geçirdim.”  
Avukat Behiç Aíçı, cezaevinde keíif yapılmasını, olay 
sırasında çekilen video kayıtlarının, telsiz ve telefon 
tutanaklarının getirilmesini, dönemin Adalet Bakanı Hikmet 
Sami Türk’ün tanık olarak dinlenmesini, asker sanıkların 
tutuklanmalarını istedi. Bu istemleri reddeden mahkeme, 
Muharrem Güzel, Ali Osman Köse, Ali Rıza Seçik, Hülya 
Aydoðan, Günay Eren, Mehmet Karaman ve Veysel ìahin’in 
tahliye edilmesine karar verdi. Böylece davada tutuklu sanık 
kalmadı.  
22 Eylül 2005 tarihinde devam edilen davada avukatların 
cezaevinde keíif yapılması ve operasyona katılan askerlerin 
hangi silahı kullandıðının tespit edilmesi istemi reddedildi. 
Duruíma, operasyona iliíkin görüntülerin televizyon kanalları 
ve RTÜK’ten istenmesi için ertelendi.  
2006 yılında davada esasa iliíkin önemli bir geliíme 
yaíanmazken mahkum avukatlarının hiçbir talebi mahkeme 
heyetince kabul edilmedi. Davaya 26 Ocak 2007 tarihinde 
devam edilecek. 

3 - CEZAEVñNDE ÖLÜMLER 
Burdur Cezaevi’nde adli bir suç nedeniyle tutuklu bulunan 
Ahmet Toker’in 31 Ocak günü intihar ettiði bildirildi.  

Adli bir suç nedeniyle Mersin Cezaevi’nde tutuklu bulunan 
Ömer Çelik, 1 ìubat günü öldü. Resmi açıklamada, Ömer 
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Çelik’in havalandırma bölümünde kendisini astıðı iddia edildi. 
Çelik’in eíi Sadiye Çelik ise eíinin öldürüldüðü iddia etti. 
 Sadiye Çelik, “Cezaevindeki iki infaz koruma memuru 
mahkumlara para karíılıðı cep telefonu temin ediyordu. 
Eíime de 9 bin YTL karíılıðında telefon verdiler, parayı da 
bizzat teslim ettim. Daha sonra arama yaparak telefona el 
koydular. Eíim bu kiíilerin tutuklanmasını saðladı. Yönetim 
de diðer açıklarının ortaya çıkmasından çekindiði için eíimi 
öldürüp intihar süsü verdi. Cesedi bulunmadan bir gün önce 
benden para istemiíti. ñntihar etmeyi düíünen kiíi neden 
para istesin” dedi.  
Kapıkule Gümrük Kapısı’nda sürdürülen rüívet operasyonu 
çerçevesinde 22 Aralık 2005 tarihinde tutuklanan gümrük 
muhafaza memuru ìenol Gök, 17 ìubat günü Edirne Kapalı 
Cezaevi’nde öldü.  
Gardiyanların saat 08.30’da yaptıðı sayımda hazır bulunan 
Gök’ün 09.30 sıralarında tuvalete gittiði, bir süre sonra da 
cesedinin tuvalette bulunduðu bildirildi. Gök’ün, ayakkabı 
baðlarıyla kendisini astıðı iddia edildi.  
Malatya E Tipi Cezaevi’nde bulunan V.Y. (50) hükümlünün 28 
Mart günü intihar ettiði bildirildi. 

Nisan ayı baíında Mersin’de “PKK üyesi olduðu” iddiasıyla 
tutuklanan Mehmet Alkan, 10 gün kadar sonra Mersin E Tipi 
Cezaevi’nde öldü. Özgür Gündem gazetesinin haberinde 
Alkan’ın intihar ettiði bildirildi. Milliyet gazetesinin haberinde 
ise Alkan’ın “elleri ve ayakları baðlanmıí halde tavana asılı 
bulunduðu” belirtildi.  
Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesinin yıldönümü 
nedeniyle 16 ìubat günü DTP Adana ñl Örgütü binası önünde 
düzenlenen basın açıklamasında gözaltına alınan ve 
tutuklanan DTP üyesi Ramazan Beyazkaya, 9 Mayıs günü 
Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde öldü. Beyazkaya’nın kalp 
krizi nedeniyle öldüðü bildirildi. 
Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki cezaevinde bulunan adli 
tutuklu Mehmet Köse, 10 Temmuz günü öldü. Köse’nin 
kendisini astıðı bildirildi.  
“Konya’da iki küçük kızı tecavüz edip öldürdüðü” için 
tutuklanan Ali Kemal Tufan, 16 Temmuz günü Konya E Tipi 
Cezaevi’nde intihar etti. 
Bolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan Yılmaz Uzun adlı adli 
tutuklu, disiplin cezaları ve infazının yakılması nedeniyle 
Temmuz ayında intihar etti. 

4 - CEZAEVñNDE BASKILAR, TEDAVñSñ ENGELLENEN 
MAHKUMLAR 

Adalet Bakanlıðı’nın cezaevlerine dair hazırladıðı “Ceza ñnfaz 
Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 
ñnfazı Hakkında Tüzük” 6 Nisan günü Resmi Gazete’de 
yayımlandı. 
Ölüm orucu benzeri eylemlerde tutuklu ya da hükümlünün 
rızası olmadan müdahaleye izin veren tüzük, tutukluların 
Türkçe dıíında bir dilde konuímalarını da yasaklıyor. Ayrıca 
sigara içme yerinden, yıkanma ve tıraí olma süresine kadar 
tutukluların yaíamının tüm detaylarının idare tarafından 
belirlenmesini gündeme getiriyor.  
Tüzüðün diðer maddeleri íu düzenlemeleri öngörüyor: 
* Hükümlüler baíkalarını rahatsız edecek íekilde 
konuíamayacak. Yazı, resim ve iíaretlerle gizli iliíki ve 
ahlaka aykırı söz ve hareketlerde bulunamayacak. Parola gibi 
anlaíılmaz sözler kullanamayacak. 
* Hükümlüler birbirlerine karíı dürüst davranmak zorunda 
olacak ve diðerleri üzerinde hiçbir surette nüfuz icra 
edemeyecek. 
* Açlık grevi veya ölüm orucunda olanlar, hayati tehlike veya 
bilinç kaybının cezaevi doktorunca tespiti halinde, isteklerine 
bakılmaksızın kurumda, olanak yoksa derhal hastaneye 

kaldırılarak gerekli tedbirler uygulanacak. Zorlayıcı tedbirler 
onur kırıcı nitelikte olmayacak. 
* Hükümlü ibadetlerini, düzeni bozmayacak biçimde 
serbestçe yerine getirebilecek, gerekli kitap ve eíyaları 
muhafaza edebilecek. Dini görevlilerin hükümlüyü ziyaretine, 
tehlikeli deðilse izin verilecek. 
* Kurumda, hükümlünün muayene veya tedavisi sırasında 
cezaevi doktoru istemedikçe güvenlik görevlisi 
bulundurulmayacak. Rızası olsa bile hiçbir hükümlü üzerinde 
tıbbi deney yapılamayacak. 
* Hükümlülerin saðlık ve hijyen kurallarına uymaları, kısa 
aralıklarla yıkanmaları saðlanacak. Toplum içinde alıíılmıíın 
dıíında saç, bıyık ve sakal uzatılmasına izin verilmeyecek. 
* Kapalı cezaevlerinde, belgelendirmeleri koíuluyla 
hükümlünün eíi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın 
hısımları ve vasisi ile 10 dakika telefon görüímesine izin 
verilecek. Telefon görüímeleri Türkçe yapılacak. Ancak, 
hükümlünün veya yakınının Türkçe bilmediði tespit edilirse, 
konuímaya kayıt yapılması koíuluyla izin verilecek. 
* Kurumlara giren avukatlarca savunmaya iliíkin olduðu 
yazılı olarak beyan edilen belge ve dosyalar incelemeye tabi 
tutulmayacak. Konusu suç teíkil etmemekle birlikte 
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kurumlara sokulması yasak olan her türlü eíya, çıkıíta 
sahibine verilmek üzere idare tarafından muhafaza altına 
alınacak. 
* F tipi cezaevi dıíındaki hükümlülere mazeret izni, özel izin 
veya ií arama izni verilebilecek ve izinde geçen süreler 
hükümlülükte geçmií sayılacak. 
* Cezaevi personeli, tüm hükümlü ve yakınlarına dil, din, 
mezhep, ırk, renk, cinsiyet ve düíünce ayrımı gözetmeksizin 
eíit iílem yapacak. ñnsanlık dıíı, aíaðılayıcı ve onur kırıcı 
davranıílarda bulunamayacak. Personel hükümlü veya 
yakınlarından para, hediye alamayacak, alım-satım iílemleri 
yapamayacak. 
* Hükümlünün üstü ve eíyaları, önceden haber 
verilmeksizin, her zaman aranabilecek. Her ay mutlaka 
kurumun tümü aranacak. Aramalarda bir hükümlü de 
bulundurulacak. 
* Hükümlü, üzerinde yasak madde eíya bulunduðuna dair 
makul ve ciddi iíaretlerin olması ve cezaevi en üst amirinin 
gerekli görmesi halinde, çıplak olarak aranabilecek. 
Hükümlünün utanma duygusu ihlal edilmeyecek, baíka 
kimsenin görmemesi saðlanacak ve bedene dokunmamaya 
özen gösterilecek. Beden çukurlarındaki arama, cezaevi 
tabibi tarafından yerine getirilecek. 
* Aðırlaítırılmıí müebbet hapse mahkum olanlar, hayat 
boyunca tek kiíilik odada kalacak. Günde bir saat açık 
havaya çıkma ve spor yapma hakkı tanınacak. ñyi hale göre, 
bu süre uzatılabilecek ve diðer hükümlülerle temasta 
bulunmasına sınırlı izin verilebilecek. Gözlem Kurulu uygun 
görürse, 15 günde bir kez 10 dakika telefonla konuíabilecek. 
Eíi, altsoy ve üstsoyu, kardeíleri ve vasisi, 15 günde 1 saat 
süreyle ziyarete gelebilecek. 
* Hücre cezası hükümlünün eylemlerinin nitelik ve aðırlıðına 
göre 1 günden 20 güne kadar, açık havaya çıkma hakkı saklı 
kalmak üzere, geceli ve gündüzlü bir hücrede tek baíına ve 
her temastan yoksun bırakılarak gerçekleítirilecek. Tehlikeli 
halde bulunan, delil karartma tehlikesi olan tutuklunun 
kaldıðı oda kamera ile izlenebilecek. 
Hücre, bel hizasında 100x75 cm ebadında penceresi olan ve 
en az oda geniíliðinde havalandırması bulunan 9 veya 10 
metrekare büyüklüðünde, duí ve tuvaleti olacak íekilde 
düzenlenecek. Aðırlaítırılmıí müebbete mahkûmlar 30, 
müebbete mahkumlar 24 yılını, diðer süreli hapis cezalarına 
mahkum olanlar cezalarının üçte ikisini kurumda çektikleri 
takdirde, koíullu salıverilmeden yararlanabilecekler. 
* Milletvekilleri, mülki amirler, hakim, savcılar ve bu sınıftan 
sayılanlar, avukatlar, noterler, ceza infaz kurumları ve 
tutukevleri kontrolörleri, izleme kurulu baíkan ve üyeleri, 
uluslararası sözleímelerle yetkileri tanınmıí kiíi ve 
kuruluíların temsilcileri, cezaevi koruma birlik komutanı ile 

kurum müdürünün üstleri, aðır cezayı gerektiren suçüstü 
halleri dıíında elle aranamayacak. Duyarlı kapı cihazı 
ikazının sürmesi halinde bu kiíiler elle aramayı kabul 
ederlerse kuruma girebilecek. 
Tüzüðün tam metnine 
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/04/20060406-
1.htm adresinden ulaíılabilir. 
Bolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan Bülent Barmaksız’ın 
kullanması zorunlu ilaçların parasının kendisinden alınması 
nedeniyle açtıðı dava Mart ayında sonuçlandı. Ankara 3. 
ñdare Mahkemesi, Yataklı Tedavi Kurumları ñíletme 
Yönetmeliði ve Adalet Bakanlıðı Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürlüðü’nün genelgesine göre, hasta hükümlü ve 
tutukluların cezaevi tarafından Saðlık Bakanlıðı’na baðlı 
hastanelere gönderildiklerini kaydetti. Mahkeme, dosyadaki 
doktor reçeteleri üzerine davacıdan alınan ilaç paralarının 
yasal faiziyle geri ödenmesine hükmetti. 
Burdur, Sıvas ve Buca (ñzmir) cezaevlerinde bulunan siyasi 
mahkumların yakınları tarafından Mayıs ayında yapılan 
açıklamada, telefon görüímelerinde Kürtçe konuíulmasına 
izin verilmediði bildirildi.  
ìadiye Yılmaz adlı tutuklu yakını, Buca Cezaevi’nde bulunan 
kızı Yazgül Yılmaz ile Kürtçe konuítuðu için görüímelerinin 
engellendiðini söyledi. Yılmaz, “Telefonla görüímek için 
baívuruları yaptık. Kızımla bir aydır telefonla görüíüyorduk. 
11 Mayıs günü yine kızımla konuítum. Her zamanki gibi 
Kürtçe konuítum. Gardiyan araya girdi, ‘Kürtçe konuíma’ 
dedi. Türkçe bilmediðimi söyledim. Bana ‘Az önce sorularıma 
Türkçe cevap verdin’ dedi. Benim bildiðim zaten birkaç 
kelime Türkçe. Kızımla tekrar Kürtçe konuíunca telefonu 
kapattılar” dedi. ìadiye Yılmaz, 18 Mayıs günü yapacakları 
görüímenin de bu nedenle gerçekleímediðini belirtti.  
Tutuklu ve Hükümlü Yakınları Birliði (TUYAB) tarafından 24 
Temmuz günü ñHD ñstanbul ìubesi’nde düzenlenen basın 
toplantısında Tekirdað 1 No’lu F Tipi Cezaevi ve Bolu F 
Cezaevi’nde yaíanan sorunlara iliíkin bilgi verildi. Toplantıda 
konuían Meltem Kurahan, Bolu F Tipi Cezaevi’nde Yılmaz 
Uzun adlı adli tutuklunun disiplin cezaları ve infazının 
yakılması nedeniyle intihar ettiðini bildirdi. Kuruhan, Tekirdað 
1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde adli tutuklular Ulvi Yalçın ve Özgür 
Ertürk’ün dövüldüðünü, ayrıca bir ay haberleíme ve ziyaret 
yasaðı cezası verildiðini söyledi.  
ñHD ñzmir ìubesi Cezaevi Komisyonu da aynı gün yaptıðı 
basın açıklamasında, Kırıklar F Tipi Cezaevi’nde 
“mahkumların hastaneye gönderilme ve hastanede tutulma 
koíullarının giderek zorlaítıðı”, mahkumların adliye ve 
hastaneye götürüldüðü aracın küçük ve havasız olduðu 
anlatıldı. 
Çeíitli kentlerde sürdürülen “MLKP operasyonu” nedeniyle 
ñstanbul’da tutuklananların Tekirdað 2 No’lu F Tipi 
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Cezaevi’nde dövüldüðü bildirildi. Atılım gazetesinin 
avukatlara dayanarak verdiði haberde, Özgür Radyo Haber 
Müdürü Halil Dinç, Dayanıíma gazetesi editörü Emin Orhan, 
Sinan Gerçek, Limter-ñí Sendikası Genel Baíkanı Cem Dinç 
ve Genel Sekreter Zafer Tektaí, Yusuf Demir, Ali Haydar Keleí 
ve Özcan Dilekli’nin cezaevinde çıplak aranmayı kabul 
etmemeleri nedeniyle dövüldükleri anlatıldı.  

Eylül ayında tutuklanan Atılım gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni ñbrahim Çiçek’in de dövüldüðü ve tutuklulara 1 ay 
görüí ve 45 gün mektup yasaðı cezası verildiði kaydedilen 
haberde, ñzmir Kırıklar 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu 
bulunan Erdal Demirhan’ın da hücresinde peí peíe dört kez 
arama yapılmasına karíı çıktıðı için gardiyanlar tarafından 
dövüldüðü belirtildi. 

 

Mektuplarla F tipi cezaevi gerçeði: Pet íiíeler de amaç dıíı kullanılmıí! (DñHA-18 Ocak) 

F tipi cezaevlerinde kalan siyasi tutuklu ve hükümlüler yazdıkları mektuplarda, yaíadıkları sorunları gözler önüne serdi. Tutuklu ve 
hükümlülerin mektuplarda yazdıklarına göre, tutukluların Kürtçe konuímaları yasak, Kürtçe konuíanlara idare tarafından cezalar veriliyor.  

Kürtçe mektup yazan tutuklu ve hükümlülerden tercüme parası isteniyor.  

Aynı odada kalan tutuklu ve hükümlülerin aynı kare fotoðrafta yer almaları engelleniyor. Tuvalet ve banyo ile iç içe olan odalarda kalan 
tutuklular, sıcak su olmadıðı için pet íiíelere su doldurup güneíte ısıtmaya çalıísa da, ‘pet íiíeler amaç dıíı kullanılıyor’ gerekçesiyle 
cezaevi idaresi tarafından toplatılıyor. 

Bolu, ñzmit, Edirne, Kocaeli, Gebze, Sincan, Tekirdað, Adana ve ñzmir’de bulunan F tipi cezaevlerinde kalan siyasi tutuklu ve hükümlülerin 
yazdıkları mektuplar, cezaevi koíullarının gözler önüne seriyor. Bolu F Tipi Cezaevi’nde tekli odada kalan Yusuf Akbaba, yazdıðı mektupta, 
tuvalet taíının üzerinde bir yandan banyo ihtiyaçlarını giderirken, diðer yandan bulaíıklarını yıkamak zorunda kaldıðını aktarıyor. 
Cezaevlerinde düzenlenen “sosyal etkinliklere” tek baíına çıkarılan Akbaba, “Futbol sahasına bile tek baíına çıkarılıyorum. Her saat baíı 
mazgaldan kontrol ediliyorum. Hücre dıíına çıktıðımda her arama noktasında aranıyorum” diyor. 

Kaloriferler yanmıyor  

ñzmit 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tekli odada kalan Mehmet ìirin Bozçam ile Naif Bal’ın yazdıðı mektuplarda da yaíanan sorunlara dikkat 
çekiliyor. Tekli odalarda kalan tutuklular, kaloriferlerin yanmadıðını, cezaevi idaresi hakkında íikayetçi oldukları zaman çeíitli disiplin 
cezalarıyla karíı karíıya kaldıklarını anlatıyor. 

‘Amaç dıíı’ kullanılan pet íiíelere toplatma kararı  

ñzmit Kandıra 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde kalan Tuncay Doðan’ın mektubunda da, disiplin cezalarına dikkat çekiliyor. Doðan’ın anlatımlarına 
göre, cezaevi idaresi disiplin cezaları nedeniyle 1 yıl açık görüí yasaðı verebiliyor. Cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler sıcak su sorunu ile 
karíı karíıya kalıyor. Tutukluların spor sonrası pet íiíelere doldurdukları suyu güneíte ısıtmaya çalıíarak duí almaları üzerine cezaevi 
idaresi pet íiíeleri, “Amaç dıíı kullanılıyor” gerekçesiyle toplattı. 

Cezaevi idaresi, tutuklu ve hükümlülerin iletiíim hakkını da engelliyor. Doðan, istedikleri dergilerin sakıncalı bulunup kendilerine 
verilmediðini, faks ve mektup iletiíiminde de sorunlar çıkarıldıðını aktarıyor. 

Tepki gösterenlere ceza  

ñzmit Kandıra 2 No’lu F Tipi Cezaevi’ndeki Faik Taí da, iletiíim ve haberleíme hakkının engellendiðini belirtiyor. Dergi, kitap ve mektup 
okuma ve yazmanın yasak olduðunu belirten Taí, bu uygulamaları protesto etmek için idareye dilekçe yazan tutuklu ve hükümlülerin “Tecridi 
protesto etmek için dilekçe yazmamız üzerine disiplin kurulunun 1 ay kapalı görüí, 1 ay telefondan men, 3 ay açık görüí cezası verildi” 
denilerek cezalandırıldıðını aktarıyor. 

Mektuplar karalanıyor  

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tek kiíilik odada kalan Zeki ìahin’in yazdıðı mektup ise cezaevi idaresinin sansüründen geçmií. Yazıların bir 
bölümü karalanan mektupta, cezaevinde yaíanan sorunlar íöyle özetleniyor: “1 Haziran tarihinden itibaren toplatma kararı olmamasına 
raðmen istediðimiz dergileri alamadık. Açlık grevleri sonrası ciddi saðlık sorunları yaíıyoruz. Diyet yemeði olarak 1 ay boyunca sadece 
domates, biber ve salatalık verildi. Bunun için dilekçe verdik ama verdiðimiz dilekçeye karíılık 3 gün hücre hapsi aldık. Gerekçe olarak da 
‘Görevli personele hakaret’ gösteriliyor. 6 ayda bir doktora götürülüyoruz, íiddetli baí aðrsı çekmeme raðmen yüzeysel tedavi yapılıyor 
Kantinde satılan eíyaların fiyatları çok yüksek. Çeímelerden akan suyun kirli ve kireçli olması nedeiyle parayla su almak zorunda kalıyoruz. 
Elektrik parası ödemeyenlerin elektrikleri kesiliyor, kaloriferler çalıímıyor ve sıcak su verilmiyor.” 

Moral veren mektuplara yasak!  

Kandıra 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde bulunan Murat Türk’ün yazdıðı mektupdaki yazıların bazı bölümleri de cezaevi idaresi tarafından 
karalanmıí. Türk’ün sansürlenen mektubunda cezaevlerindeki haberleíme ve iletiíim sorunlarına dikkat çekiliyor ve Ülkede Özgür Gündem 
gazetesinin cezaevine girmesinin yasaklandıðı aktarılıyor. Aynı cezaevinde kalan A. Vahap Kavak ise, moral verici mektupların kendilerine 
ulaítırılmadıðını, ailelerine göndermek istedikleri mektuplara da engel çıkarıldıðını belirtiyor. Kavak ayırca cezaevinde renk yasaðı 
uygulamasının devam ettiðine dikkat çekiyor. 

Güneíin yasak olduðu odalar  
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Gebze M Tipi Cezaevi’nde kalan Derya Aras da mektubunda, hücrenin dar oluíu ve güneí görmemesi nedeniyle gündüz vakti elektrik ıíıðında 
oturmak zorunda kaldıklarını aktarıyor. Fatma Koyupınar’ın yanlarından zorla alınmasını protesto ettikleri için askerlerin saldırısına maruz 
kaldıklarını ifade eden Aras, olay sırasında Gülizar Erman’ın baíına aldıðı cop darbesiyle bayıldıðını, suç duyurusunda bulunulmasına 
raðmen, “Soruíturmaya gerek yok” cevabının verildiðini ifade ediyor. 

Dar odalarda birbirlerine çarpıyorlar  

Gebze M Tipi Cezaevi’nde kalanlardan Dilek Öz’ün mektubu da hücrelerde yaíamın zorluðunu gözler önüne seriyor. Öz’ün mektubuna göre, 
dört sandalye, bir masa, buzdolabı ve televizyonun bulunduðu hücrede 4 kiíi kalıyor. Tutuklular hücrenin darlıðı nedeniyle birbirine 
çarparken, tuvalet ve banyonun yemek masasının yanında bulunması nedeniyle hijyenik sorunlar yaíanıyor. Aynı cezaevindeki Nevin Berktaí 
ise, mektubunda yaíadıkları saðlık sorunlarına dikkat çekiyor ve tutuklu ve hükümlülerin tedavi edilmediðini aktarıyor. Berktaí ayrıca, kantin 
fiyatlarının yüksekliðinden ve hesaplarına yatan paranın istekleri dıíında kullanılmasından íikayetçi. 

Askerler de görüíe giriyor  

Kocaeli 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde bulunan Haydar Ceylan’ın mektubunda ise askerlerin son 1 yıldan beri görüí esnasında yanlarında 
bulunduklarına dikkat çekiliyor. Ceylan, uygulamayı protesto etmek için ziyarete çıkmamaları üzerine disiplin cezalarına maruz kaldıklarını 
aktarıyor. Sincan 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde de ziyaretlerde sorunlar yaíanıyor. Sinan Türkmen’in yazdıðı mektuba göre, telefon ile görüíme 
sırasında personelin sesinden dolayı rahat görüíme yapılamıyor, tutuklu ve hükümlüler özel sorunlarını anlatamıyor. Türkmen ayrıca “Amaç 
dıíı kullanım yapılıyor” denildiði için kantinden hiçbir íey alamadıklarını belirtiyor. Cezaevindeki renk kısıtlamasına da dikkat çeken 
Türkmen, mavi renk çamaíır, gömlek ve her türden giyimin yasaðının olduðunu ifade ediyor. 

Gazetecilere gönderilen mektuplar imha ediliyor  

Sincan 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde aðırlatılmıí müebbet cezası alan ve tek kiíilik hücrede kalan Sinan ñyit de, hücreden her çıkıíta üst 
aramasının elektronik cihazla yapılmasının yanında bedenin de elle arandıðını ve taciz edildiði hissi nedeniyle rahatsız olduðunu aktarıyor. 
Ailelerine, arkadaílarına, sivil toplum örgütlerine ve gazetecilere yazdıkları mektupların sakıncalı bulunup imha edildiðini aktaran ñyit, Ceneyt 
Ülsever’e gönderdiði bir mektubuna da disiplin kurulunun el koyduðunu ifade ediyor. 

Dilekçeler örgüt propagandası sayılıyor  

Sincan 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tek kiíilik odada kalan hemoroit hastası Salih Gün de, kızına yazdıðı bir öyküye el konulduðunu, gazetelere, 
sivil toplum örgütlerine yazdıkları mektupların sakıncalı bulunduðunu, BM ve Lahey Adalet Divanı’na gönderdikleri dilekçelerin ise, “örgüt 
propagandası” gerekçesiyle gönderilmediðini aktarıyor. Gün, cezaevinde yaíadıkları diðer sorunları da mektubunda íöyle özetliyor: 

“2 metre 16 cm geniíliði, 4.5 metre uzunluðu olan tuvalet, banyo, ranza, elbise dolabı, masa sandalyenin bulunduðu 9 metre geniíliðindeki 
odada kalıyoruz. Mutfaðın tuvaletle aynı yerde olması nedeniyle hijyenden uzak bir ortamda yaíıyoruz. Günde 2 saat havalandırmaya 
çıkıyoruz. Hiçbir aktiviteye çıkarılmıyoruz.” 

Kürtçe yayınlar alınmıyor  

Tekirdað 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde bulunan Abdullah Günay’ın yazdıðı mektup ise cezaevi idaresinin Kürtçe’ye yaklaíımını gözler önüne 
seriyor. Günay’ın mektubuna göre, Kürtçe hiçbir yayın organı ve kitap cezaevin alınmıyor. Cezaevi idaresi, “Anlaíılmayan bir dilde” dediði 
Kürtçe içerikli yayınlar dahil, Kürtçe yazılan mektup, öykü ve denemeler için tercüman parası istiyor. Cezaevinde yaíanan sorunlar yayınlarla 
sınırlı deðil. Günay, haftada bir gün bir saat olan spor haklarını haftalarca kullanamadıklarını, her hafta bir gerekçenin öne sürüldüðünü, 
koridorlarda kameralar olduðu halde hücreye her girií çıkıíta, müdürlüðe, doktora, aktivitelere gidiíte, üst aramaların hem elle hem de 
cihazla yapıldıðını aktarıyor. 

Türkçe dergiler dahi verilmiyor  

Tekirdað 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde kalan M. Nuri Tanií mektubunda, Kürtçe olan yayın organlarına “Kurum güvenliðini tehlikeye sokar” 
denilerek el konulduðuna dikkat çekerken, aynı cezaevinde bulunan Osman Nuri Ocaklı da toplatması olmayan Türkçe dergilerin dahi 
kendilerine verilmediðini ifade ediyor. Mektuplarının çoðunun karalandıðını veya imha edildiðini belirten Ocaklı, aile ve avukat görüíüne 
çıkarılmadıklarını aktarıyor. Cezaevi idaresi hakkında bulundukları suç duyurularına ise “soruíturmaya gerek yoktur” kararı çıktıðını ifade 
eden Ocaklı, mektubunda íunları dile getiriyor: 

“Yoðun disiplin cezaları uygulanıyor. Haftada bir saat sıcak su verildiði gibi 3 kiíi bu bir saate yıkanmak zorunda. Bazen bir ay sıcak suyun 
verilmediði oluyor. Gelen ve gönderilen mektuplar yerine ulaímadıðı gibi akıbetleri de belli olmuyor. Mahkemeye gelií gidiílerde ellerimiz 
kelepçeli olarak saatlerce bekletiliyoruz.” 

Ocaklı’nın mektubu, aynı hücrede kalanların aynı fotoðraf karesinde yer almalarının engellendiðini de ortaya koyuyor. Mektuptaki anlatımlara 
göre, tüm ülkedeki cezaevleri gibi Tekirdað 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde de aynı hücrede kalan tutuklu ve hükümlülerin aynı fotoðraf karesinde 
yer alması yasak. Mektupta ayrıca, Milliyet gazetesinin verdiði Türkiye haritasına aramada el konulduðuna ve kantinden alınan kuru boya ve 
suluboya kalemlerin geri alındıðına dikkat çekiliyor. 

Kulaklara pamuk tıkanıyor  

Aynı cezaevinde bulunan Orhan Çaçan ise, haftada en az 5 saat belirlenen ortak kullanım alanlarının 5 haftada bir saat olarak 
kullanabildiklerine dikkat çekiyor. Keyfi olarak odalarının deðiítirildiðini anlatan Çaçan, özellikle talep ettikleri odaya gönderilmediklerini 
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belirtiyor. ñí yurtlarının (marangoz, bakır iílemesi, çinileme gibi atölyelerin), kaldıkları odaların üstünde olmasından dolayı gün boyu gürültü 
içinde kaldıklarını ve kulaklarını pamukla tıkamak zorunda kaldıklarını aktarıyor. 

Adalet Bakanlıðı’na dilekçe yazmakta suç  

Tekirdað 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde kalan Murat Avcı ise yazdıðı mektupta Adalet Bakanlıðı’na CñK ile ilgili gönderdiði dilekçesinden dolayı 
ceza aldıðını, benzer ikinci bir dilekçe yazması üzerine de sosyal faaliyetlere katılmama cezası aldıðını aktarıyor. Cezaevinde yaíanan sıcak 
su sorununa da dikkat çeken Avcı, haftada bir saat sıcak su verilmesinden dolayı yıkanamadıðını, bu nedenle vücudunun deðiíik yerlerinde 
mantar türü hastalıkların ortaya çıktıðını aktarıyor. 

Adana Kürkçüler F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan Latif Sönmez’in yazdıðı mektup da tutuklu ve hükümlülerin yasaklarla karíı 
karíıya kaldıðını ortaya koyuyor. Sönmez, ziyaret, spor, sohbete çıkarmama, radyo dinlememe, tv izlememe, telefon kullanmama, mektup ve 
faks gönderme yasaðı ile karíılaítıklarını ve yaptıkları tüm itirazların sonuçsuz kaldıðını belirtiyor. 

Aynı cezaevinde bulunan M. Ali Özdoðan da, resim kalemleri ve boyaların odalara verilmediðini, atölyeye çıkamadıklarını mektubunda 
aktarıyor. Özdoðan ayrıca, ayakkabılarının aranmasına karíı çıktıkları için 15 yıldır revire çıkarılmadıklarını, avukatla görüítürülmediklerini 
de belirtiyor. 

Adana 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nden Abdullah Çelik’in anlatımları da saðlık sorunlarını ortaya koyuyor. Çelik mektubunda, saðlık sorunlarının 
ciddi boyutlarda olduðunu, revire götürüldüðünde muayene yapılmadan aðrı kesici verilip geri yollandıklarını ifade ediyor. 

Buca Kırıklar 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde bulunan Suriyeli Ahmet Mustafa ise mektubunda kendisinden Kürtçe kitap ve mektup için tercüman 
parası istendiðine dikkat çekiyor. Aynı odada kaldıðı arkadaíıyla fotoðraf çektiremediðini de belirten Mustafa, Adalet Bakanlıðı’na 
baívurduðunu ve kendisine “Güvenlik gerekçesiyle toplu fotoðraf yasaktır” yanıtı verildiðini aktarıyor. 

Turíu íiíeleri toplatıldı  

Aynı cezaevinde bulunan ve tek kiíilik hücrede kalan Mehmet Nuri Özen’in gönderdiði mektup da karalananlar arasında yer alıyor. 
Mektubunda, aynı anda butona bastıkları için (cezaevi personelini çaðırmak, sorunları anlatmak maksadıyla) topluca eylem ve isyana teívik 
suçundan 3 ay açık, 3 ay kapalı görüí ve 1 ay mektup yasaðı cezası aldıklarını belirten Özen, kütüphanede sohpet alanının ve resim 
atölyesinin arkadaíları ile konuítukları için “Söz konusu yerleri amacına uygun kullanmadıkları” gerekçesiyle yasaklandıðını ifade ediyor. 
Özen ayrıca kantinden aldıkları biberleri pet íiíeye koyup tuzlu suyla turíu yaptıkları için pet íiíelerin toplatıldıðını íu ana kadar yaptıkları 
tüm itiraz baívurularına ise ret cevabı aldıklarını aktarıyor. Cezaevinde anadili olduðu halde Kürtçe müzik dinlemenin de yasak olduðunu 
ifade eden Özen, 2 No’lu Cezaevi Müdürü Mustafa Meriç hakkında suç duyurusunda bulundukları için hiçbir gerekçe sunulmadan 1 No’lu 
Cezaevi’ne sürgün edildiklerini belirtiyor. 

Güneíi görmek için havalandırmada sandalyeye çıkıyor  

Epilipsi hastası olan ve sürekli bayılan Özen, hücre koíullarına da mektubunda yer vererek, íunları aktarıyor: 

“8 metre karelik yerde kalıyoruz. Banyo, mutfak ve tuvalet içiçe. Güneíi hiç göremiyoruz. Masayı havalandırmaya çıkarıyor ve üstüne 
sandalye koyup güneíin baíıma vurmasını saðlıyorum. Günde iki saat havalandırmaya, 15 günde bir ziyaret ve birinci derece ailem ile 
savcıdan izin alındıðı halde görüíemiyorum.” 

Kırıklar Cezaevi’nde tek kiíilik hücrede kalan Ramazan Kızıldað yazdıðı mektupta, 6 aydır hiçbir sosyal etkinlikten faydalanamadıðından 
íikayetçi. Aynı cezaevinde kalan Ramazan Adıbelli de aynı odadaki kaldıðı arkadaílarıyla fotoðraf çektirmenin yasaklandıðını, anadili olan 
Kürtçe konuítuðu için kınama cezası aldıðını yazdıðı mektubunda belirtiyor. 

Bulmaca talimat-demeç kapsamında  

Radikal gazetesine göndermek istediði bulmacanın ‘talimat-demeç’ kapsamında ele alınıp gönderilmediðini ifade eden Soydan Akay ise, 
disiplin cezaları ile nefes alamaz durumda oldukları dile getiriyor. ñzmir 1-2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde bulunan tutuklu ve hükümlülerin bir yıla 
yakın açık görüí yapmadıðını vurgulayan Kırıklar 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde yatan Zeki Bayhan, gardiyanların da gayri-insani koíullar da 
çalıítıðına dikkat çekiyor. 

 
Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi 
Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Gani 
Çelik’in “Abdullah Öcalan’a verilen 20 günlük hücre hapsi 
cezasını protesto” amacıyla kendisini yaktıðı öðrenildi. 14 
Ocak günü kendini yakan Gani Çelik’in Adana Numune 
Hastanesi’ne kaldırıldıðı ancak yakınlarına haber verilmediði 
ve yakınlarının olayı 17 Ocak günü görüíe gittiklerinde olayı 
öðrendikleri bildirildi. 
Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde bulunan sara hastası 
Halil Güneí’e bir yıllık hücre cezası verildiði ve tek baíına 

hücrede tutulduðu bildirildi. ñHD Adana ìubesi’ne Mart 
ayında baívuran yakınları, 1993 yılında ömür boyu hapis 
cezasına mahkum edilen Halil Güneí’in hücrede sara nöbeti 
geçirme riskini taíıdıðını, bu durumda yanında yardım edecek 
kimse olmadıðı için yaíamının tehlikeye gireceðine dikkat 
çektiler.  
Hanefi Kaçar adlı siyasi hükümlünün, ruh saðlıðını yitirdiði ve 
hücrede intihar giriíiminde bulunduðu ileri sürüldü. Mayıs 
ayında ñHD Adana ìubesi’ne baívuran eíi Adile Kaçar, Hanefi 
Kaçar’ın “cezaevindeki baskıları protesto etmek” amacıyla 
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intihar giriíiminde bulunduðunu öne sürdü. Kaçar, “Son 
telefon görüímemizde saðlık sorunu yoktu. En son 20 günlük 
hücre cezası vermiílerdi. Olay hakkında bize bilgi veren 
cezaevi yetkilileri, hücredeyken slogan atarak kafasını duvara 
vurduðunu ve intihar etmek istediðini söylediler” dedi. Eíinin 
olaydan sonra Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne 
yatırıldıðını belirten Adile Kaçar, Hanefi Kaçar’ın kızını ve 
kardeíini tanıyamadıðını belirterek, eíinin yüzünde ve 
kafasında íiílikler oluítuðunu, omuzlarına kadar olan 
bölgenin de tümüyle morardıðını anlattı. Kaçar, “Kendisine 
olayın nasıl olduðunu sordum. Olay gününü hatırlamadıðını 
söyledi. Eíim akli dengesini kaybetmií hiçbir íeyi 
hatırlamıyor” dedi.  
Avukat Bedri Kuran, Mayıs ayı baíında yaptıðı açıklamada 
Adana Kürkçüler E Tipi Cezaevi’nde açık görüí ile muayene 
günü denk gelen kalp hastası Fatma Okutan ve sinir hastalıðı 
bulunan Raife Ergün adlı tutuklulara, görüíü tercih ettikleri 
gerekçesiyle “bir hafta doktora çıkmama” cezası verildiðini 
bildirdi.  
Cezaevindeki ñbrahim Güner ve Baki Koyun adlı mahkumların 
gardiyanlar tarafından dövüldüðü bildirildi. ñbrahim Güner’in 
annesi Leyla Güner, ñHD Adana ìubesi’ne yaptıðı baívuruda, 
10 Temmuz günü görüíe gittiðinde oðlunun yüzünde ve 
vücudunda morluklar gördüðünü belirterek, “Beí gün önce 
gardiyanlar kaldıkları koðuía gelip oðlum ñbrahim ve Baki 
Koyun adlı arkadaíına saldırıyor. Gardiyanlar, ‘Siz firar 
edeceksiniz deðil mi?’ diyerek saldırıyorlar. Oðlum ve 
arkadaíı Baki, çok kötü dövülüyor ve hücreye atılıyor. Dayak 
nedeniyle çene ve aðızları íiímií, bu nedenle yemek 
yiyemiyorlar. Revirde herhangi bir íey yapılmadıðı için revire 
çıkmamıílar. ìu anda hücrede tutuluyorlar ve bir ay daha 
orada kalacaklar. Yine maruz kaldıkları dayak ve küfürler 
nedeniyle psikolojik durumları da iyi deðil” dedi. 
Adana Kürkçüler E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci 
Nesrin Yazar’ı ziyaret eden annesi Ayía Yazar’ın koluna 
“Önce Vatan” ve “Görülmüítür” yazılı damga vuruldu. ñHD 
Adana ìubesi’ne baívuran Yazar, “Onur kırıcı bir 
uygulamaydı. Bu damgayı diðer hükümlü ve tutuklu 
yakınlarına da vurdular. Ziyaretçi iki kiíi kolundaki damgayı 
silince gardiyanların baskısına maruz kaldı ve uzun bir süre 
cezaevinde bekletildi” dedi. Yazar, uzun süre görüí kabininde 
bekletilmesine raðmen kızının getirilmediðini belirterek 
“Kadın gardiyana ‘Neden Nesrin’i getirmiyorsunuz, 15 dakika 
oldu burada bekliyorum’ dedim. O da ‘bekle gelir, onları ayrı 
getiriyoruz’ diyerek beni tersledi” dedi. 
Aðustos ayında Adana Kürkçüler E Tipi Cezaevi’nde tutuklu 
bulunan gazeteci Nesrin Yazar’ı ziyaret eden annesi Ayía 
Yazar’ın koluna “Önce Vatan” ve “Görülmüítür” yazılı damga 
vuruldu. ñHD Adana ìubesi’ne baívuran Yazar, “Onur kırıcı 
bir uygulamaydı. Bu damgayı diðer hükümlü ve tutuklu 

yakınlarına da vurdular. Ziyaretçi iki kiíi kolundaki damgayı 
silince gardiyanların baskısına maruz kaldı ve uzun bir süre 
cezaevinde bekletildi” dedi. Yazar, uzun süre görüí kabininde 
bekletilmesine raðmen kızının getirilmediðini belirterek 
“Kadın gardiyana ‘Neden Nesrin’i getirmiyorsunuz, 15 dakika 
oldu burada bekliyorum’ dedim. O da ‘bekle gelir, onları ayrı 
getiriyoruz’ diyerek beni tersledi” dedi. 
Aralarında DñHA muhabirleri Nesrin Yazar ve Evrim Dengiz’in 
de bulunduðu sekiz kadın tutukluya 3 Ekim günü hücre cezası 
verildiði bildirildi. Nazan Dündar adlı tutuklunun Elbistan 
Cezaevi’ne gönderilmesi nedeniyle çıkan tartıíma üzerine 
hücre cezası verilen mahkumların açlık grevine baíladıðı 
öðrenildi. 
13 hükümlü hakkında “Nisan ayında Adalet Bakanlıðı’na, 
ñmralı adasına sevkedilmeleri için dilekçe verdikleri ve 
dilekçede Öcalan’dan ‘Sayın Abdullah Öcalan’ diye 
sözettikleri” gerekçesiyle Kasım ayında dava açıldı. 
Mahkumların adlarının Serdar Engin, Rezzan Çelik, Mehmet 
Kaplan, M. Nedim Tatlı, Ayhan Bozkaya, Mikail Baðlar, Ali 
Toprak, Bilal Azrak, Bahattin Abo, Tekin Aygören, Necmettin 
Ayhan, ìemsettin Yüksekbað ve Hanefi Kaçar olduðu 
öðrenildi. 
Bolu F Tipi Cezaevi 
Bolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan Memduh Kılıç, Abdurrahman 
Yıldırım, Bayram Korkmaz ve Sıtkı Bektaí adlı mahkumların 
aðır hastalıklarına karíın tedavi edilmediði bildirildi. Avukat 
Yekbun Geylani Aslan Kasım ayı baíında yaptıðı açıklamada 
Memduh Kılıç’ın akciðerinin üçte ikisinin alındıðını, 
Abdurrahman Yıldırım’ın beynine çok yakın bir yerde 10 yıldır 
íarapnel parçası bulunduðunu, Sıtkı Bektaí’ın kan kanseri 
olduðunu, ñzmir Kırıklar Cezaevi’nde yapılan yanlıí bir iðne 
nedeniyle felç olan Bayram Korkmaz’ın ise tek kiíilik hücrede 
tutulduðunu açıkladı.  
Avukat Aslan, mahkumlar hakkında Bolu Devlet 
Hastanesi’nin verdiði “mahkumların tedavilerinin ancak 
Ankara, ñzmir ya da ñstanbul’daki tam teíekküllü 
hastanelerde yapılabileceði” yönünde raporların dikkate 
alınmadıðını kaydetti.  
Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi 
Bayram Kaymaz adlı siyasi hükümlünün belden aíaðısının 
felç olmasına karíın tek baíına hücrede tutulduðu bildirildi. 
ñHD ñzmir ìubesi’ne baívuran yakınları, 21 Haziran günü 
rahatsızlanması üzerine Yeíilyurt Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan Bayram Kaymaz’ın tedavi edilmeden yeniden 
cezaevine getirildiðini bildirdiler. ñHD Ege Bölge Temsilcisi 
Necla ìengül, Bayram Kaymaz’ın durumunun düzeltilmesi 
için cezaevi yönetimine ve Cumhuriyet Savcılıðı’na 
baívurduklarını, ancak yanıt alamadıklarını söyledi. 
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Necla ìengül, cezaevi yönetimine ve cumhuriyet savcılıðına 
yaptıkları baívuruların ardından kısa bir süre hastaneye 
kaldırılan Bayram Kaymaz’ın yeniden tek baíına hücreye 
konulduðunu bildirdi. Necla ìengül, “Felçli bir insan tek 
kiíilik hücrede ölüme terk edilmií durumda. ñHD olarak bu 
konuda Adalet Bakanlıðı’na baívurarak Bayram Kaymaz’ın 
tahliye edilmesi için talepte bulunacaðız.” dedi. Avukat 
Zeynel Deðirmenci ise müvekkilinin ancak gardiyanlar 
tarafından sedye ile taíınarak görüí yerine getirildiðini 
söyledi.  
Cezaevinde PKK davası tutuklularına “Abdullah Öcalan’ın 
yanına gönderilmek için baívurdukları ve baívurularında 
Öcalan’dan ‘Sayın Öcalan’ diye bahsettikleri” gerekçesiyle 
Haziran ayında ceza verildiði bildirildi.  
Avukat Hadi Çetin, Nizam Algünerhan adlı hükümlünün 
kendisine gönderdiði mektupta ìubat ayında üç günlük açlık 
grevi yaptıkları için “bir ay kültürel ve sportif faaliyetlerden 
yoksun bırakma” cezası aldıklarını söylediðini belirtti. 
Algünerhan mektubunda, yine aynı gün toplu íekilde slogan 
attıkları gerekçesiyle bir ay süreyle mektup, faks, telgraf 
almak ve yollamaktan yoksun bırakma cezası aldıklarını da 
kaydetti. 
45 siyasi mahkumun da Ekim ayında zorla Bolu F Tipi 
Cezaevi’ne gönderildiði bildirildi. Tutukluların, yakınlarıyla 
Kürtçe konuímalarının yasaklandıðı da öðrenildi.  
Burdur E Tipi Cezaevi 
Buca ve Sivas cezaevlerinde bulunan tutukluların Nisan 
ayında gerekçe gösterilmeden Burdur E Tipi Cezaevi’ne 
gönderildiði ve üç kiíilik hücrelere sekiz kiíinin yerleítirildiði 
bildirildi. Buca Cezaevi’nden gönderilen mahkumlardan 
Gülnaz Erkan’ın annesi Sultan Erkan, “Kızımın kaldıðı üç 
kiíilik hücreye Sivas Kapalı Cezaevi’nden sürgün edilen Dilek 
Kurt, Aysel Doðan, Nibel Genç, Hayriye Özkan ve Arzu Ebru 
Erdal da yerleítirilmií” dedi.  
Bursa H Tipi Cezaevi 
Bursa H Tipi Cezaevi’nde “Abdullah Öcalan’ın cezaevi 
koíullarını protesto amacıyla” açlık grevi yapan Nesim 
Kalkan, Ahmet Akkurt ve ìerif Dinçer’in 31 Ekim günü Edirne 
F tipi Cezaevi’ne gönderildiði bildirildi. Sincan Kapalı 
Cezaevi’nde kadın mahkumların maruz kaldıðı íiddeti 
protesto amacıyla 4 Kasım günü cezaevi önünde basın 
açıklaması yapan kadın örgütleri üyelerine jandarma 
müdahale etti. ñHD ve siyasi partilerin de desteklediði basın 
açıklamasından önce, kimlik kontrolü yapan jandarmalar 
Emekçi Kadınlar Derneði Baíkanı Sibel Can ve Sosyalist 
Demokrasi Partisi üyesi ñlkay Kaya’yı gözaltına aldı. Daha 
sonra cezaevi bahçesinde basın açıklaması yapmak isteyen 
kadınlar, dövülerek daðıtıldı. Gözaltına alınan iki kiíi, akíam 
saatlerinde serbest bırakıldı. 

Diyarbakır E Tipi Cezaevi  
Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde temiz su verilmediðini, bu 
nedenle bir çok mahkumun hasta olduðunu açıklandı. Avukat 
Muharrem ìahin, mahkumların sorununu Eylül ayında 
aktardıkları Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı’nın “Temiz su 
içmek istiyorsanız, Etkin Piímanlık Yasası’ndan 
yararlanırsınız. 3 gün sonra dıíarı çıkarsınız ve temiz su 
içersiniz” yanıtı verdiðini aktardı. ìahin, cezaevi yöneticileri 
hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “görevi ihmal” 
iddialarıyla Cumhuriyet Savcılıðı’na, Cumhuriyet Savcısı 
hakkında da Adalet Bakanlıðı’na suç duyurusunda 
bulunduðunu bildirdi.  
Edirne F Tipi Cezaevi 
Edirne F Tipi Cezaevi’nde bir grup mahkumun “keyfi 
uygulamaları, mahkumlara çeíitli gerekçelerle telefonla 
görüímeme, görüíe çıkmama ve mektuplaímama cezaları 
verilmesini” protesto amacıyla Kasım ayında açlık grevi 
yaptı.  
Elbistan E Tipi Cezaevi 
Elbistan (Kahramanmaraí) E Tipi Cezaevi’nde bulunan oðlu 
Abdurrahman Oral ile Kürtçe konuímak isteyen Hacire Oral’ın 
(71), Türkçe testi için polis karakoluna götürüldüðü bildirildi. 
Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Oral Türkçe bilmeyen 
annesi ile görüílerde ve telefonda Kürtçe konuímasına izin 
verilmesi için 16 Kasım günü cezaevi yönetimine baívurdu. 
Cezaevi yönetiminin isteði üzerine Adana Daðlıoðlu Polis 
Karakolu’na götürülen Hacire Oral’ın Türkçe bilip bilmediði 
saptanmaya çalıíıldı.  
Hacire Oral, “Karakolda, Mehmet adlı bir komiser oðlumun 
nerede olduðunu sordu, cezaevinde olduðunu söyledim. 
‘Oðlun neden cezaevinde?’ dedi. Örgüt üyeliðinden ceza 
aldıðını ve kendilerinin durumu bildiðini söyledim. Bunun 
üzerine, sen ‘Türkçe bilmiyor musun, neden oðlunla Türkçe 
konuímuyorsun?’ diye sordu. Okula gidemediðimi ve bu 
nedenle Türkçe öðrenemediðimi söyledim. Daha sonra, 
ifademin bittiðini söyleyerek, gidebileceðimi söylediler” dedi.  
Gaziantep H Tipi Cezaevi 
Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde bulunan Sedat Görenç adlı 
siyasi hükümlünün gardiyanlar tarafından dövüldüðü 
bildirildi. Yakınlarının verdiði bilgiye göre, 24 Nisan günü 10 
yıldır kullandıðı aðrı kesici ilaçları almak için gardiyanlara 
baívuran Sedat Görenç’e “dilekçe vermesi” söylendi. Bunun 
üzerine gardiyanlarla tartıían Görenç, 15 kadar gardiyan 
tarafından aðır biçimde dövüldü.  
Kandıra F Tipi Cezaevi 
Ölüm orucu nedeniyle Wernicke-Korsakoff hastalıðına 
yakalanan Savaí Kör’ün, iki gözünü de kaybettiði öðrenildi. 
1997 yılında “TKP/ML üyesi olduðu” iddiasıyla tutuklanan 
Savaí Kör, 26 Eylül 1999 tarihinde Ankara Merkez Kapalı 
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Cezaevi’nde güvenlik güçlerinin düzenlediði saldırıda 
(katliamda 10 mahkum öldürülmüítü) sol elinin üç parmaðını 
kaybetti, 2000 yılında da F tipi cezaevlerine karíı ölüm 
orucuna baíladı. Ölüm orucunun 150. gününden sonra 4 
Nisan 2001 tarihinde hastaneye kaldırılan Savaí Kör, 
ñstanbul DGM’nin kararıyla serbest bırakıldı. Ankara DGM’de 
yargılanan Savaí Kör, Yargıtay’ın 15 yıl hapis cezasını 
onaması üzerine 11 Ocak 2004 tarihinde tutuklandı ve 
Kandıra F Tipi Cezaevi’ne götürüldü. Bu cezaevinde hastalıðı 
ilerleyen ve ruh saðlıðı bozulan Savaí Kör’ün durumu AñHM 
tarafından ölüm orucunda Wernicke-Korsakof sendromuna 
yakalanan mahkumların durumunu incelemek için 2004 
yılında Türkiye’ye gelen hukukçu ve hekim heyeti tarafından 
da saptanmıítı. Cezasının sona erdiði 16 Kasım günü serbest 
bırakılan Kör’ün ìiíli Etfal Hastanesi’ne “araç gereçlerinin 
yetersizliði” nedeniyle kabul edilmediði öðrenildi. ñstanbul 
Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nden “hastalıðının 
gözlerinden beynine sıçrama riski” olduðu teíhisiyle Bakırköy 
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevkedilen Kör’ün 
hastaneye kabul edilmeden evine gönderildiði bildirildi. 
Kandıra F Tipi Cezaevi’nde bulunan Nasrullah Kuran adlı 
siyasi hükümlünün, bayramda annesi Kadriye Kuran ile 
yaptıðı telefon görüímesinin “Kürtçe konuítukları” için yarıda 
kesildiði bildirildi. Kadriye Kuran Aralık ayında yaptıðı 
açıklamada “Bayram sabahı telefon çaldı. açtıðımda 
‘Merhaba ben Nasrullah Kuran’ dedi. Uzun zamandır sesini 
duyamadıðım için heyecanlandım. Türkçe bilmediðim için 
Kürtçe konuítum. Arkadan birilerinin ‘Lütfen Nasrullah Kuran 
lütfen’ dediðini duydum, oðlum ‘Anne Kürtçe konuímama izin 
vermiyorlar. Kapatmam lazım’ deyip telefonu kapattı” dedi.  
Kandıra F Tipi Cezaevi’nde bulunan tutuklulara, “Abdullah 
Öcalan’ın yanına sevk edilmek için dilekçe verdikleri” 
gerekçesiyle 11 gün hücre cezası verildiði bildirildi. Tutuklu 
Aileleri Yardımlaíma Derneði tarafından Nisan ayında yapılan 
açıklamada, tutuklulara açlık grevi yaptıkları gerekçesiyle de 
ayrıca 60 gün iletiíim cezası ve bir yıl boyunca açık görüí 
cezası verildiði bildirildi. Açıklamada, Tekirdað Cezaevi’nde 
ise Abdullah Öcalan’ın cezaevindeki durumuna iliíkin dilekçe 
veren mahkumlara da iletiíim, açık görüí, ortak alana 
çıkmama cezası verildiði kaydedildi.  
Kocaeli 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde bulunan Ezgin Engin adlı 
tutuklunun, üç gazeteciye gönderdiði mektup, Cezaların 
ñnfazına Dair Tüzük’ün “örgüt mensuplarının kendi aralarında 
haberleímesini” yasaklayan düzenlemesi gerekçe 
gösterilerek Kasım ayında sansürlendi. Radikal, Milliyet ve 
Özgür Gündem gazetelerine gönderilen mektubun 
sansürlenmesine iliíkin 31 Ekim günlü tutanakta, “Tecrit adı 
altında ceza infaz kurumlarındaki yaíamları saptırıcı, F tipi 
ceza infaz kurumlarını hedef gösterici, kamuoyu oluíturucu, 
yöneltici ve yönlendirici ibareler yer aldıðı görülmüí olup, 
mektupların Ceza ñnfaz Kurumlarının Yönetimine ve Cezaların 

ñnfazına Dair Tüzük’ün 144 ve devamı maddeleri uyarınca ve 
Cezaların ñnfazına Dair Tüzük’ün 91. maddesinin 3. fıkrası 
gereðince sakıncalı görüldüðünden belirtilen adreslere 
gönderilmeyerek tutuklunun infaz dosyasında saklanmasına 
oy birliðiyle karar verilmiítir” denildi. Tüzüðün 91/3 maddesi, 
“Kurum asayií ve güvenliðini tehlikeye düíüren, görevlileri 
hedef gösteren, terör ve çıkar amaçlı suç örgütü ve diðer suç 
örgütleri mensuplarının örgütsel amaçlı olarak 
haberleímelerine neden olan mektup, faks ve telgrafın 
engelleneceði” hükmünü içeriyor. 
Malatya E Tipi Cezaevi 
Malatya E Tipi Cezaevi’nden ñmralı Cezaevi’ne nakledilmesi 
için Adalet Bakanlıðı’na dilekçe yazan Yahya Gigan adlı 
tutukluya, dilekçesinde “Abdullah Öcalan’dan ‘Sayın Öcalan’ 
diye söz ettiði” gerekçesiyle Mayıs ayında 13 gün hücre 
cezası verildiði bildirildi. Aynı gerekçeyle tutuklular Ömer 
Hayri Konar, Suat Daídan, Nevzat ñçten, Çetin ñlkkan, 
Hüseyin Yeter, Bülent Atmaca’ya da sosyal hakların 
kısıtlanması cezası verildiði öðrenildi.  
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi 
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan M. Salih Atlı, 
Seyfettin Aydemir, Leíker Acar, Muhittin Pirinçoðlu, Kutsi 
Çaðıí ve Ramazan Özalp adlı tutukluların Abdullah Öcalan’ın 
Türkiye’ye getirilmesinin yıldönümünde açlık grevi yaptıkları 
için 28 Nisan günü Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk 
edildiði bildirildi.  
Mardin E Tipi Cezaevi’nde bulunan tutuklulara “Abdullah 
Öcalan’dan ‘Sayın Öcalan’ diye bahseden mahkumlara 
disiplin cezası verilmesini protesto ettikleri” gerekçesiyle 
Nisan ayında 3 ay açık görüí ve sosyal aktivitelerine 
yasaklama cezası verildi.  
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan “Mavi ve Kent” 
gazetesi Yazıiíleri Müdürü Cengiz Doðan’ın, DñHA muhabiri 
Rüítü Demirkaya’nın Mayıs ayında tutuklanmasını protesto 
amacıyla Özgür Gündem gazetesine gönderilmesi için cezaevi 
yönetimine verdiði yazılı açıklamanın “suç teíkil ettiði” 
gerekçesiyle imha edildiði bildirildi. 
Cengiz Doðan’ın Ülkede Özgür Gündem gazetesine 14 Aralık 
2005 tarihinde düzenlenen baskın nedeniyle göndermek 
istediði destek mesajının da “devlete yönelik aðır ithamlarda 
bulunduðu ve devleti hedef gösterdiði” gerekçesiyle Cezaevi 
Disiplin Kurulu’nun kararıyla imha edildiði bildirildi. Doðan’ın 
mesajında “Özellikle Genelkurmay’ın basın brifinginden sonra 
özgür basın üzerindeki baskı ve engellemeler yoðunlaítırıldı. 
Son olarak ìemdinli’de patlayan bombalarla birlikte gerçeðin 
açıða çıkarılması ve bu tür bombalar atan çetelerin, karanlık 
güçlerin yaptıðı pislikleri, kirli çamaíırları ortaya çıkaran ve 
bu temelde kamuoyunu bilgilendiren özgür basının gerçek 
temsilcileri olan Ülkede Özgür Gündem gazetesinin büro ve 
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matbaaları polis tarafından basılarak aranmıítır” dediði 
öðrenildi. 
Sıvas Cezaevi 
Sıvas Cezaevi’nde “Abdullah Öcalan’ın cezaevi koíullarını 
protesto amacıyla” ìubat ayında üç gün açlık grevi yapan 27 
kadın tutukluya Mart ayında bir ay kapalı görüí, üç ay da açık 
görüí cezası verildiði bildirildi. Mahkumlar tarafından yapılan 
açıklamada, halen dört kiíinin süresiz açlık grevini 
sürdürdüðü, eylemcilerden birinin tek kiíilik hücreye 
götürüldüðü belirtildi. 
Abdullah Öcalan’ın çaðrısı üzerine 1999 yılı Ekim ayında 
Türkiye’ye geldikten sonra tutuklanan “2. Barıí Grubu” 
üyeleri Dilek Kurt ve Aysel Doðan’a bulundukları 
cezaevlerinde açık görüí, mektuplaíma ve hücre cezaları 
verildiði bildirildi. 4 Nisan günü Sivas E Tipi Kapalı 
Cezaevi’nden Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi’ne nakledilen 
Dilek Kurt ve Aysel Doðan, Avukat Hatice Korkut aracılıðıyla 
yaptıkları açıklamada, Sıvas Cezaevi’nden nakil gerekçelerini 
bilmediklerini belirttiler. Çeíitli yerlere yazdıkları dilekçe ve 
mektuplar nedeniyle sık sık cezalandırıldıklarını bildirdiler.  
Siirt E Tipi Cezaevi 
Siirt E Tipi Cezaevi’nde Kürtçe mektuplara Aðustos ayında 
“noter onaylı Türkçe çevirisinin cezaevi yönetimine verilmesi” 
íartı getirildiði bildirildi. Çeviri ve noter masrafı olarak 
mahkumlardan 60 YTL istendiði, ücret ödemeyi reddeden 
mahkumların mektuplarının postaya verilmediði öðrenildi. 
Siirt Barosu avukatlarından M. Sabır Taí, müvekkilleri Yılmaz 
Altıð, Naime Encü, Pakizer Ukíul ve Abdullah Kanat ile 
görüítüðünü belirterek, “Yılmaz Altıð, ailesine Kürtçe mektup 
yazmak istemií. Cezaevi Müdürlüðü, Kürtçe mektubun ‘noter 
tasdikli Türkçe tercümesinin idareye verilmesi’ íartını 
koymuí. Tercüme ve noter maliyeti de yaklaíık 60 YTL 
tutuyor. Mahkumları oldukça zorlayan bir uygulama. Ücret 
ödenmediði zaman mektuplar postaya verilmiyor” dedi. 
Avukat Taí, Naime Encü’nün cezaevinde ömür boyu hapis 
cezasına mahkum tek kadın olduðu için tek kiíilik hücrede 
tutulduðunu kaydetti. 
Silifke Cezaevi 
Silifke M Tipi Cezaevi’nde bulunan mahkumların güvenlik 
gerekçesiyle hastaneye sevkinin yapılmadıðı, sevk edilen 
kiíilerin de keyfi uygulamalara maruz kaldıðı bildirildi. 
Cezaevinde bulunan Mehmet Emin ñmret, ñdris Baíaran, 
Süleyman Yihdiz, Yıldırım Demir, Hacı Aslan, Cüneyt Gül, 
Adnan Özbey, Aziz Özdemir ve Nevzat Timur Mayıs ayında 
aileleri aracılıðıyla yaptıkları açıklamada hasta tutuklular 
güvenlik gerekçesiyle hastaneye sevk edilmediðini, 
Hastaneye götürülen tutukluların ise kötü muameleye maruz 
kaldıklarını söylediler.  

Silifke Cezaevi’nde bulunan ñdris Baíaran adlı siyasi 
hükümlünün, kalp ve baðırsak hastalıklarının tedavi 
edilmediði bildirildi. Lokman Baíaran, kardeíi ñdris 
Baíaran’ın 19 Kasım günü cezaevinde kalp krizi geçirdiðini 
ve hastaneye götürüldüðünü açıkladı.  
Sincan F Tipi Cezaevi 
Sincan F Tipi Cezaevi’nde PKK davalarından yargılanan 
tutuklu ve hükümlülere, Abdullah Öcalan’ın yanına sevk 
edilmek için baívurdukları gerekçesiyle Mayıs ayında 6 ay 
açık görüíe çıkmama cezası verildiði bildirildi.  
“PKK üyeliði” iddiasıyla ñstanbul Beíiktaí Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde yargılanan üç tutuklunun, 7 Temmuz günü 
duruíma sıralarını beklerken adli tutukluların saldırısına 
uðradıðı bildirildi. Tekirdað 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nden 
getirilen Erdal Özdoðan, Hüseyin Yaíar ve Murat ñpek adlı 
tutukluların, kelepçeli olarak bekleme odasına alındıkları, 
burada kelepçesiz tutulan 10 kadar adli tutuklu tarafından 
aðır biçimde dövüldükleri öðrenildi. Murat ñpek’in babası 
Salhan ñpek, yaklaíık yarım saat süren saldırıya askerlerin 
müdahale etmediðini söyledi. ñpek, “Adli tutuklular 
uyuíturucudan yargılanıyormuí. Hangi cezaevinden 
getirildiklerini bilmiyorlar. Üçünü yalnız yakalamıílar. Önce 
PKK’li olup olmadıðını sormuílar. Ardından da hakaret 
etmiíler, sonra saldırmıílar. Erdal, kafasından ve burnundan 
darbe almıí, Hüseyin kafasından, oðlumun ayaklarına sürekli 
tekme atılmıí. Cezaevine gittikten sonra tedavileri 
yapılmamıí” dedi.  
Sincan F Tipi Cezaevi’nde bulunan eíi Erol Zavar’ı 7 Aðustos 
günü (Odak dergisi eski Yazıiíleri Müdürü) ziyarete giden Elif 
Zavar’ın koluna mektuplara vurulan “görüldü” damgasının 
basıldıðı bildirildi. Elif Zavar, “damga vurulmadan mesane 
kanseri olan eíiyle görüítürülmeyeceðinin” söylendiðini, 
bunun üzerine uygulamayı kabul etmek zorunda kaldıðını 
kaydetti. Zavar “Son olarak 2 Aðustos günü ameliyata girdi. 
Hücrede üç kiíi birlikte kalıyorlar, hastalıðı çok ciddi 
boyutlarda. Bu nedenle görüímem gerekiyordu” dedi. Damga 
uygulamasının “keyfi” olduðunu belirten Avukat Selçuk 
Kozaaðaçlı, “Son derece çirkin, kabul edilemez bir uygulama. 
Hukuki de deðil, hak ihlalidir. Bilgisayarların çalıímadıðı 
söylenerek bu tür keyfi uygulamalar yapılıyor. ñnfaz sistemi 
çökmüí durumda. Aile görüílerinde üst aramasından 
baílayarak çok büyük bir sıkıntı yaíanıyor, kötü muamele 
derecesinde davranıílar sergileniyor. Teknik zorluklar bahane 
gösterilerek, ziyaretçilerin, avukatların, tutuklu ve 
hükümlülerin görüíme yapmaları iíkence haline getiriliyor” 
dedi.  
Elif Zavar daha sonra yaptıðı bir açıklamada da, 2 Aðustos 
günü baðırsak kanseri nedeniyle ameliyat olan eíinin 7 
Aðustos günü cezaevine götürüldüðünü belirterek, “16 
Aðustos günü görüíe gittiðimde íiddete maruz kaldıðını 
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öðrendim. Kollarında ve vücudunun çeíitli yerlerinde 
morluklar gördüm” dedi. Eíinin cezaevine giriíte arama 
nedeniyle görevlilerle tartıíması üzerine dövüldüðünü ve 150 
metre sürüklendiðini ifade eden Elif Zavar, “Eíim kanser 
hastası ve aðrıları var. Zaten ameliyattan da yeni çıkmıítı. 
Ameliyatlı olduðunu söylemesine raðmen ameliyatını bahane 
ettiðini söyleyerek ona hakaret etmiíler” dedi. Eíinin olayın 
ardından rapor istediðini ancak cezaevi doktorunun bu talebi 
“gerek yok” diye yanıtladıðını anlatan Elif Zavar, “Tabii daha 
sonra itirazı üzerine bir rapor hazırlanmıí ancak içeriðini 
göstermemiíler” dedi. Elif Zavar, Erol Zavar’ın daha önce de 
bir çok kez dövülmesine karíın ya rapor verilmediðini ya da 
düzmece raporlar hazırlandıðını, bugüne kadar hiçbir 
rapordan olumlu sonuç alamadıklarını ve savcılıðın her 
zaman takipsizlik kararı verdiðini söyledi.  
Erol Zavar’ın Atılım dergisine göndermek istediði yazısına da 
Kasım ayında el konulduðu bildirildi. Kararla ilgili olarak 
hazırlanan tutanakta, “Ceza infaz kurumumuzda tecrit 
uygulaması yapıldıðı, F Tipi Ceza ñnfaz Kurumları hakkında 
kamuoyunu yanıltıcı, örgütsel propaganda içeren ifadeler 
bulunduðundan dolayı tamamen sakıncalı görülmüí olup; 
bahsi geçen mektup disiplin kurulumuzca alıcısına 
gönderilmemií olup imha edilmesine karar verilmiítir.” 
denildi.  
Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’ne Ankara Merkez Kapalı 
Cezaevi’nden sevk edilen kadın tutukluların “kötü muamele 
ve baskıya maruz kaldıðı” bildirildi. Tutuklu yakınlarının 15 
Aðustos günü ñHD Ankara ìubesi’nde düzenlediði basın 
toplantısında konuían ñHD ìube Baíkanı Halil ñbrahim 
Özdemir, “sevk sırasında yaíanan onur kırıcı olayların 
sürdüðünü” söyledi. Mahkumlardan Nilüfer ìahin’in yakını 
Gökçe Uzun, sevk sırasında yaíanan “zorla anüs ve vajina 
araması” gibi onur kırıcı davranıílarının sürdüðünü, 
görüílerin engellendiðini, cezaevi idaresiyle görüíme talebinin 
ise reddedildiðini belirtti. Nilüfer ìahin’in beí gün hücre 
cezası aldıðını ifade eden Uzun, ìahin’in hastalanmasına 
raðmen hastaneye kaldırılmadıðını, Temmuz ayındaki 
duruímasına götürülmediðini bildirdi. Uzun, cezaevinde 22 
gündür sıcak su verilmediðini, mahkumların dıíardan içme 
suyu almalarının engellendiðini, görüílerde ayakkabıların 
çıkartıldıðını, duruímalardan önce mahkumların elbiselerinin 
zorla çıkartılarak arandıðını belirtti. Figen Çaðrı adlı 
mahkumun yakını Adile Demir de, Çaðrı’nın beí günlük hücre 
cezasının bitmesinden sonra hücreye götürdüðü eíyalarının 
verilmediðini, görüílerin sürekli ertelendiðini vurguladı. Necla 
Çomak adlı mahkumun yakını Sibel Can ise mektuplara el 
konulduðu için kendisinden haber alamadıklarını bildirdi. 
Erzurum E Tipi Cezaevi’nde bulunan Eylem ñrðaí, Zeynep 
Özkul ve Deniz Tepeli, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’ne sevk 
edilen kadın tutukluların “kötü muamele ve baskıya maruz 
kalmasını” protesto etmek üzere beí günlük açlık grevi 

yaptılar. Cezaevi idaresinin, açlık grevi yaptıkları gerekçesiyle 
kadınların mektuplarına el koyduðu, ortak alanları 
kullanmama ve iki ay haberleímeme cezası verdiði öðrenildi. 
Sincan F Tipi Cezaevi’nde bulunan kadın tutuklulara yönelik 
baskılar nedeniyle 23 Aðustos günü ñHD Ankara ìubesi’nde 
basın toplantısı düzenlendi. ñHD Ankara ìube Baíkanı Halil 
ñbrahim Özdemir, Avukat Akça Oflaz ve ÇHD Ankara ìube 
Baíkanı Avukat Sait Kıran’ın katıldıðı basın toplantısında 
“kadın tutukluların Ankara Merkez Kapalı Cezaevi’nden nakli 
sırasında yaíadıðı hak ihlallerinin, sistemli bir iíkenceye 
dönüítüðü” belirtildi. Cezaevi yönetimi ile görüíme 
taleplerinin haftalarca kabul edilmediðini söyleyen Sait Kıran, 
15 Aðustos günü üç kadın tutuklunun kaldıðı hücreye zorla bir 
pano asılmak istendiðini, tutukluların karíı çıkması üzerine, 
hücrede bulunan fotoðrafların yırtıldıðını, Nilüfer ìahin’in 
sürüklenerek hücreden taíındıðını, kötü muameleye maruz 
kaldıðını söyledi. ìahin’in vücudundaki izlerin Avukat Akça 
Oflaz ve Avukat Filiz Kalaycı tarafından görüldüðünü anlatan 
Kıran, askerlerin üzerini aramasına karíı çıkan tutuklu Figen 
Çaðrı’nın da dövüldüðünü söyledi. Kadınların zorla 
anüslerinin ve vajinalarının arandıðını, aramada 
ayakkabılarını çıkarmayı reddeden mahkumlara görüí yasaðı 
cezası verildiðini, sıcak su, kitap ve mektupların verilmediðini 
belirten Kıran, mahkumların suç duyurusunda bulunmasının 
engellendiðini, cezaevinde sürekli olarak yüksek sesle 
“Ölürüm Türkiyem” íarkısının çalındıðını, kantin günlerinin 
sürekli deðiítirildiðini söyledi. Cezaevi yönetimiyle 
görüímelerinde, “aynı aksaklıkları personelin de yaíadıðı” 
yanıtı aldıklarını ifade eden Sait Kıran, sorunların cezaevinin 
hazır olmaması ve kötü yönetimden kaynaklandıðını söyledi.  
Sincan F Tipi Cezaevi’nde bulunan siyasi hükümlü Ali 
Gülmez’in avukatı Gül Altay’a Ekim ayında gönderdiði mektup 
ve belgelere, cezaevi yönetiminin “íüpheli” olduðu 
gerekçesiyle el koyduðu bildirildi. Altay, Cezaevi Disiplin 
Kurulu’nun kararına karíı infaz hakimliðine baívurduðunu, 
itirazın reddedilmesi üzerine AñHM’e baívurduðunu söyledi. 
Altay, 5275 Sayılı Cezaevi ve Güvenlik Tedbirlerinin ñnfazı 
Hakkındaki Yasa’nın 68/4. maddesine göre, hükümlünün 
resmi makamlara ya da savunma için avukatına gönderdiði 
mektup, faks ve telgrafların denetime tabii olmadıðını belirtti. 
Sincan L Tipi Cezaevi 
5 Temmuz günü ñstanbul’da basın açıklaması yapan “Tutuklu 
ve Hükümlü Yakınları Birliði (TUYAB)” üyeleri, Ankara Merkez 
Kapalı Cezaevi’nin kapatılması nedeniyle Sincan L Tipi 
Cezaevi’ne sevkedilen kadın hükümlülerin dövüldüðünü 
bildirdiler. Açıklamada, kadın hükümlülerden Nilüfer ìahin, 
Figen Çaðrı ve Necla Çomak’ın “çırılçıplak soyularak arandıðı 
ve Sincan’da tek kiíilik hücrelere konulduðu” belirtildi ve 
“Darp nedeniyle Adli Tıp Kurumu’nda muayene istekleri kabul 
edilmeyen hükümlülerin avukatları ile görüíme talepleri de 
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‘avukat defterimiz yok’ yanıtı verilerek reddedilmiítir” denildi. 
TUYAB üyeleri daha sonra Adalet ve ñçiíleri bakanlıklarına 
protesto mesajı gönderdi.  
ìanlıurfa E Tipi Cezaevi 
ìanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde bulunan Süleyman Deveci adlı 
hükümlünün iíkence gördüðü bildirildi. Avukat Zeynep Sedef 
Özdoðan, 9 Kasım günü ñHD ñzmir ìubesi’nde düzenlediði 
basın toplantısında, müvekkiline “sakalını kesmediði” 
gerekçesiyle “feci íekilde iíkence yapıldıðını” söyledi. 
ñíkence sonucu müvekkilinin çenesinin kırıldıðını, kulaðının 
delindiðini ve vücudunda çok sayıda darp izi olduðunu 
aktaran Özdoðan, íikayetçi olmaması için de baskı yapıldıðını 
ve müvekkilinin “izlerin cezaevinde meydana gelmediðine” 
iliíkin bir kaðıt imzaladıktan sonra Halfeti ilçesindeki 
cezaevine nakledildiðini söyledi.  
Tekirdað 1 ve 2 No’lu F Tipi Cezaevleri 
Tekirdað F Tipi Cezaevi’nden ìubat ayı ortasında tahliye olan 
Deniz Yaíar, cezaevinde “günlük yaíamın tutuklular için 
çekilmez hale getirildiðini” söyledi. Özgür Gündem 
gazetesinde röportajı yayınlanan Deniz Yaíar, íunları söyledi:  
“ñlk tutuklandıðımızda tek kiíilik hücrelere konuluyoruz. Daha 
sonra üç kiíilik hücrelere alıyorlar. Soðuk su günde beí-on 
dakika akıyor. Haftada iki kez verilmesi gereken sıcak su 
ayda bir veriliyor. ñngilizce, bilgisayar gibi kurslardan hiç 
yararlanmadık. Cezaevi kütüphanesinde olduðu halde 
istediðimiz kitapları vermiyorlardı. Görüíler dıíında posta 
yoluyla gelen kitaplar geri gönderiliyor. Haftada bir, beí saat 
yapılması gereken iç görüíler açlık grevi gibi nedenlerle 
verilen cezalar gerekçe gösterilerek ayda bir, bir saat gibi kısa 
bir zamanda yaptırılıyor.”  
Görüíe gelenlerin görüí yasaðı olmadıðı halde geri çevrildiðini 
anlatan Deniz Yaíar, gelen mektupların da çok azının 
kendilerine verildiðini söyledi. Yaíar, “On beí günde bir 
yapılması gereken aramalar kısmi arama adı altında sık sık 
yapılıyor. Fazla sayıda askerin girdiði aramalar esnasında, 
sayımlarda hastane, mahkeme gidií geliílerinde saldırıya 
uðruyorduk. Cezaevindeki arkadaíların can güvenlikleri yok” 
dedi. Kantinden istedikleri eíyaların yerine baíka eíyalar 
getirildiðini, bu durumdan íikayetçi olup dilekçe yazdıklarında 
da görüí, iç görüí, mektup yasaðı getirildiðini belirten Deniz 
Yaíar, “Dört beí ay önce girilen açlık grevlerinden dolayı hala 
birçok arkadaíın görüí, mektup, ortak alanı kullanma yasaðı 
var. Açlık grevine girenler hemen hücrelere alınıyor” dedi.  
Tekirdað 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde 21 Mart akíamı Newroz’u 
kutlayan mahkumların asker ve gardiyanlar tarafından 
dövüldüðü bildirildi. Saldırıda yaralanan birçok tutuklunun 
hücreye konulduðu ve iyileíene kadar revire çıkarılmadıðı 
kaydedilen açıklamada, yaralılardan Sami Dündar, Bekir 
Kılıçarslan, Cengiz Oðurtan, Kenan Avcı, Hasbi Aydemir, 
Muhammet ñnal, ìenol Akyaz, Muhammet Fatih Bingöl, Aða 

Saðlık, Mustafa Erkan ve Yunus Akbal’ın adının öðrenildiði 
bildirildi.  
Tekirdað 2 No’lu F Tipi Cezaevi’ndeki mahkumlardan Murat 
Avcı’nın annesi Ceylan Avcı da, “Oðlum ve arkadaílarına bir 
yıl telefondan, ortak alanlardan, açık görüílerden ve 
postadan yararlanmama cezaları verildi. Her birinin süresi 
ayrı ayrı. Biri bitmeden bir baíka ceza baílıyor. Aylardır 
çocuklarımızla açık görüí yapamadık” dedi. Ceylan Avcı, su 
sorunu nedeniyle yıkanamayan mahkumlarda mantar 
hastalıðı oluítuðunu da belirtti. Cezaevindeki mahkumlar 
tarafından yapılan açıklamada da, bir bacaðı olmayan Yusuf 
Kaplan adlı mahkumun 15 Mart gününden bu yana hücrede 
tutulduðu belirtildi. Açıklamada, “Bütün ısrarlarımıza raðmen, 
hasta olması ve boí odalar olmasına raðmen yanımıza 
vermiyorlar. Hiç bir ihtiyacı karíılanmamaktadır. Tek baíına 
ölüme terk edilmektedir. Dilekçeler vermesine raðmen cevap 
alamıyor. Hücre dıíına çıktıðında ise ayaðındaki protezi 
çıkartıyorlar. Bu uygulama ayaðını aðrıtıyor” denildi.  
Tekirdað 1 ve 2 No’lu F Tipi cezaevlerinde bulunan PKK’li 
tutuklular tarafından Nisan ayında yapılan açıklamada, 
cezaevi yönetiminin çeíitli gerekçelerle mahkumlara verilen 
disiplin cezalarının “süresiz açık görüí yasaðına dönüítüðü” 
belirtildi. Açıklamada, “Sadece kapalı görüíler yaptırılıyor, 
hatta bazı arkadaílarımız kapalı görüí de yaptırılmayarak fiili 
bir tecride maruz bırakılıyor. 112 arkadaíımıza altı, 82 
arkadaíımıza dokuz ay, dokuz arkadaíımıza bir yıl mektup, 
faks telefon cezası verildi” denildi.  
Avukat Asya Ülker de, Tekirdað 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde 
bulunan Yusuf Kaplan’ın saðlık durumunun kötüleítiðini, 
ihtiyaçlarını tek baíına karíılayamadıðını, buna karíın tek 
kiíilik hücrede tutulduðunu söyledi.  
Bir bacaðı olmayan Yusuf Kaplan’ın görüíe gelmekte bile 
zorlandıðını belirten Asya Ülker, “Cuma günü (21 Nisan) 
hücrede kalması için yeni bir ñdare Kurulu kararı imzalatılmak 
isteniyor, o da imzalamıyor. Ben de cezaevi idaresi ile iki kez 
görüíüp arkadaílarının yanına gitmek istediðini söyledim. 
Özel bir tavır var. ‘Tekli odada kalacak, cezaevi idaresi öyle 
uygun görmüí’ deniyor. Daha herhangi bir dava açılmamıí. 
Somutlaían bir íey olmamasına raðmen ‘Bu adam bu haliyle 
on yıl daðda gezmií. Burada da dayanır’ deniyor” dedi. 
Tekirdað F Tipi Cezaevi’nde bulunan aðabeyi Abdullah Çelik’i 
16 Aðustos günü ziyaret eden Mehmet Çelik, gardiyanların 
saldırısına uðradıklarını bildirdi. Aðabeyi ile Kürtçe 
konuítukları gerekçesiyle kendilerine hakaret edildiðini ve 
saldırıldıðını belirten Çelik, “ñçerde de aðabeyim saldırıya 
uðradı. Kapı kapandı, daha sonra ne oldu bilemiyorum” dedi.  
Tekirdað F Tipi Cezaevi’nde bulunan Latif Aydın adlı 
hükümlünün “daha önce disiplin cezası alması” gerekçe 
gösterilerek, Aðustos ayında tek kiíilik hücreye konulduðu 
bildirildi. Aydın’ın aðabeyi Mehmet Aydın, kardeíinin bu 
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durum protesto amacıyla açlık grevi yaptıðını söyledi. Tutuklu 
Aileleri ile Dayanıíma Derneði’nden yapılan açıklamada, 
“PKK üyesi olduðu” iddiasıyla aðırlaítırılmıí ömrü boyu hapis 
cezasına mahkum edilen Mehmet Emin Çeçi’nin astım 
hastası olmasına karíın Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde 
1.5 yıldır tek kiíilik hücrede tutulduðu bildirildi.  
Tekirdað F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan ñsmail 
Özdemir’in, Cezaevi Müdürü’nün odasında dövüldüðü ileri 
sürüldü. 28 Temmuz günü ñHD ñstanbul ìubesi’nde basın 
açıklaması yapan babası Osman Özdemir, “18 Temmuz günü 
sedef hastalıðı nedeniyle revire götürülürken gardiyanlar 
ayakkabısının topuðuna basmasını bahane ederek, ñsmail’e 
saldırıyor. Daha sonra müdürün odasına götürülerek 
dövülüyor. Oðlum suç duyurunda bulunacaðını söyleyince on 
günlük hücre cezasına çarptırılıyor” dedi.  
Tekirdað 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan Erdal Süsem adlı 
tutuklunun yazdıðı “ñkilem” adlı romanın çoðaltılmasının ve 
dıíarı gönderilmesinin Eylül ayında yasaklandıðı bildirildi. 
Erdal Süsem, yakınları aracılıðıyla yaptıðı açıklamada, romanı 
fotokopiyle çoðaltmak istediðini, ancak cezaevi yönetiminin 
“Yandaílarına örgütsel talimat ve mesaj yolladıðı” 
gerekçesiyle bunu yasakladıðını bildirdi. Süsem, Tekirdað 
ñnfaz Hakimliði’ne yaptıðı itirazın da “ñçeriðinde Kürtçe 
kelimelerin çokça yer alması, mensubu olduðu örgüte ait 
kiíilerin faaliyet ve ölümlerini kahramanlık hikayeleri gibi 
anlatılması” gerekçesiyle reddedildiðini söyledi. Süsem’in 
daha önce de arkadaíına bir muhabbet kuíu gönderme 
isteðinin “kuíun örgüt kuryeliði yapabileceði” gerekçesiyle 
reddedildiðini hatırlattı. 
Tekirdað F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan ìahabettin 
Yeíilmen’in, astım ve kronik broníit hastalıðına raðmen 
tedavi için doktora götürülmediði bildirildi. Nesim Yeíilmen, 
Ekim ayı sonunda yaptıðı açıklamada “Kardeíimin doktora 
götürülmesi için yaptıðı baívurulara cezaevi idaresi ‘oksijen 
tüpleriyle idare et’ yanıtı veriyormuí. Kardeíimin 
durumundan kaygılıyız, hastalıðın kansere dönüímesinde 
korkuyoruz. 9 yıldır cezaevinde tutuklu, cumhurbaíkanlıðına 
serbest bırakılması için baívuracaðız” dedi. Yeíilmen, 
kardeíine açık görüí ve mektup yasaðı cezası verildiðini de 
kaydetti.  
Atılım gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ñbrahim Çiçek’in 
Tekirdað 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tek kiíilik hücrede 
tutulduðu, havalandırmaya tek baíına çıkarıldıðı, yanındaki 
hücrelerle iletiíim kurmasının engellendiði, hakkında 
toplatma kararı bulunmayan yayınların verilmediði bildirildi. 
Atılım gazetesinin Kasım ayında yayınladıðı haberde 
haberinde Çiçek’e mektup, faks ve görüí yasaðı cezaları 
verildiði de kaydedildi. 
Tekirdað 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde bulunan Nuri Tanıí adlı 
tutuklu, ailesi aracılıðıyla yaptıðı açıklamada, “bir arkadaíına 

‘merhaba’ dediði için” gardiyanlar tarafından dövüldüðünü 
bildirdi. Tanıí, postadan gelen bir koli için idareye 
çaðrıldıðını, koridorda baíka bir koðuítaki arkadaíına 
“merhaba” dediðini, bunun üzerine gardiyanların saldırısına 
uðradıðını anlattı. Olaydan sonra revire götürüldüðünü ve 
rapor verildiðini anlatan Nuri Tanıí, rapor aldıktan sonra 
tekrar dövüldüðünü ve tek kiíilik hücreye konulduðunu 
söyledi. Aynı cezaevinde tutuklulara Kürtçe Azadiya Welat 
gazetesinin verilmediði bildirildi. Faysal Onuí, Mehmet Ali 
Doðar, Fuat Parlak, Bekir Kılıçaslan adlı tutuklulara 
gönderilen 2, 3, 4, 5 ve 6 Ekim günlü Azadiya Welat 
gazetelerinin verilmemesi üzerine cezaevi yönetimine 
baívuran tutuklulara, “Tekirdað 2 No’lu F Tipi Yüksek 
Güvenlikli Kapalı Ceza ñnfaz Kurumu Eðitim Kurulu” 
tarafından verilen yanıtta, “Bahse konu gazetelerin; 5275 
sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ñnfazı Hakkındaki 
Kanun’un ‘süreli ve süresiz yayınlardan yararlanma hakkı’ 
baílıklı 62. maddesinin 3. fıkrası ‘Kurum güvenliðini tehlikeye 
düíüren veya müstehcen haber, fotoðraf ve yorumları 
kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmez’ hükmünce, söz 
konusu Kürtçe gazetelerin, Ceza ñnfaz Kurumumuzda Kürtçe 
bilen personel bulunmasına karíın, Kürtçe dilinin çeíitli 
lehçelere ayrılmasından tercümesi yapılamamaktadır. 
Dolayısıyla Kürtçe gazetelerin bu hükmün gereklerine 
uygunluðu tespit edilemediðinden, hükümlü ve tutuklulara 
verilmemesi yönünde karar alınmıítır” denildi. 
Tekirdað F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hakan 
Adıgüzel’in bel fıtıðı hastalıðının tedavi edilmediði bildirildi. 
Nevzat Adıgüzel, kardeíinin tedavisini üstlenme isteklerinin 
de cezaevi yönetimini tarafından reddedildiðini söyledi.  
Tekirdað 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde bulunan Fuat Parlak’ın 
Azadiya Welat ve kapanan Ülkede Özgür Gündem gazetelerine 
gönderdiði mektuplara cezaevi yönetimi tarafından Aralık 
ayında el konulduðu, Dicle Haber Ajansı’na gönderdiði 
mektubun ise sansürlendiði bildirildi.  
Van F Tipi Cezaevi 
Van F Tipi Cezaevi’nde bulunan Ayhan Kaçak adlı 
mahkumun, bir arkadaíının tahliye edilmesi sırasında “Biji 
aíiti (Yaíasın barıí)” slogan attıðı için gardiyanlar tarafından 
aðır biçimde dövüldüðü bildirildi. Ayhan Kaçak’ın annesi 
Hanife Kaçak, “25 Temmuz günü ziyarete gittim. 24 Temmuz 
günü yaklaíık 30 gardiyan tarafından dövülmüí. Oðlum aðzını 
açamıyordu, benimle zar zor konuíuyordu” dedi. 
Van F Tipi Cezaevi’nde bulunan ñran uyruklu Ali Emirhani’nin 
tedavi için hastaneye gönderilmesinin engellendiði bildirildi. 
Yakınları, 2004 yılında Van’da meydana gelen bir patlamada 
yaralanan Emirhani’nin hastaneye götürülmesi için 10 
Aðustos günü izin verildiðini ancak, Emirhani’nin cezaevi 
aracından son anda indirildiðini belirttiler. Emirhani’nin 
“güvenlik” gerekçesiyle hastaneye götürülmediði ileri sürüldü. 
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Van F Tipi Cezaevi’nde dört ay tutuklu kaldıktan sonra 10 
Aðustos günü serbest bırakılan DTP Merkez ñlçe Baíkanı Bazi 
Bor da, cezaevinde yaíananlar konusunda bilgi verdi. 
“Cezaevinde kendilerine düíman gözüyle bakıldıðını” belirten 
Bor, “Üzerinde ‘merhaba’ yazılı bir not bile yakalandıðı 
zaman, en az 3 ay hücre cezası verilmektedir. Yazının tespiti 
yapılmadan bu cezalar verilmektedir. Canları kimi isterse ‘bu 
yazı senin’ diyerek ceza vermektedirler. ìu an cezaevinde 
bulunan bütün tutuklular hücre cezası almıí durumda. 
Ziyaretimize gelen bayan tutuklular çırılçıplak soyulmaktadır. 
Normalde görüí bir saat olmasına raðmen ancak 15 dakika 
görüíebilmekteyiz. Tutuklular hastaneye götürülmüyor. ñlaçlar 
düzenli verilmiyor. Sosyal aktiviteler genelgede haftada 5 
saat olmasına raðmen bu haktan hiçbir tutuklu 
yararlanmıyor” dedi.  
Bor, mahkumlara Ülkede Özgür Gündem gazetesinin 
verilmediðini, kantinden aldıkları gıda maddelerinin bozuk 
çıkmasına karíın deðiítirilmediðini de kaydetti.  
Van F Tipi Cezaevi’nde bulunan tutuklular, yakınları 
aracılıðıyla Aralık ayında yaptıkları açıklamada, Radikal, 
Toplumsal Demokrasi, Evrensel ve Atılım gazeteleri ile bazı 
dergilerin cezaevine sokulmadıðını, birçok gazete ve derginin 
de haberler kesildikten sonra kendilerine verildiðini bildirdiler. 
Açıklamada, cezaevinde sosyal etkinliklere “personel 
yetersizliði” gerekçesiyle izin verilmediði, kaloriferlerin 
yanmadıðı, sayımlar sırasında hastaların zorla yataktan 
kaldırıldıðı da belirtildi.  
10 Ekim 2003 tarihinde ñzmir Barosu, ñzmir Tabip Odası, 
TMMOB ñzmir ñl Koordinasyon Kurulu, TñHV ñzmir Temsilciliði, 
ñHD ve ÇHD ñzmir ìubesi tarafından kurulan, ñzmir Barosu ve 
ñzmir Tabip Odası’nın çekilmesi ile dört örgütün katılımı ile 
sürdürülen ñzmir Ceza ve Tutukevleri Baðımsız ñzleme Grubu, 
15 Aralık günü 2005-2006 raporunu açıkladı. Sözkonusu 
dönemde gruba yapılan 38 baívuruya dayanılarak hazırlanan 
raporda íu bilgilere yer verildi: 
“Bir kısım baívurularda birden çok yakınıcı olmakla birlikte, 
bir baílık altında deðerlendirilmiítir. (Cezaevi nakilleri-
Menemen Cezaevinde yaíanan olaylar gibi). Yapılan 
baívuruların büyük çoðunluðu ñzmir 1 ve 2 No’lu F Tipi 
cezaevlerinden gelmektedir. Raporda da yer alan sorun 
baílıkları ve ihlallere iliíkin anlatımlar, önceki yıllardakine 
benzer niteliktedir.” 
Raporda sıralanan sorun baílıkları ise íunlar:  
Yaíam hakkının ihlali, iíkence ve kötü muamele iddiaları, 
saðlık sorunları, ölüm orucu eylemi ve açlık grevi, ziyaretler, 
aramalar ile ilgili yakınmalar, tecrit yakınmaları, infazın 
ertelenmesine iliíkin yakınmalar, disiplin uygulamaları, 
yiyecek, ısınma ve hijyen konularındaki yakınmalar, iletiíim-
telefon görüímelerinde yaíanan sorunlar (Kürtçe konuíma 
yasaðı), kitap-dergi-diðer iletiíim araçları ile ilgili yakınmalar, 

savunma hakkının kısıtlanması, Menemen Kapalı 
Cezaevi’nde yaíanan olaylar ve nakiller. (Bkz. Ekler: ñzmir 
Ceza ve Tutukevleri Baðımsız ñzleme Grubu Kasım 2005-
Ekim 2006 Raporu) 
Cezaevlerinde Olaylar 
“ñslami Cemaatler Birliði/Anadolu Federe ñslam Devleti 
Örgütü” davasında hapis cezasına mahkum edilen Tahsin 
Mert ve aynı davada tutuklu bulunan Mahir Ertuðrul 
Zevkliler’in 6 ìubat günü ñzmir 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde 
kendilerini yaktıkları bildirildi. Yeni Ceza ñnfaz Yasası’nı ve 
cezaevlerindeki baskıları protesto amacıyla ölüm orucunda 
bulunan mahkumların, zorla tıbbi müdahale nedeniyle 
kendilerini yaktıkları öðrenildi.  
ñzmir’in Menemen ilçesindeki cezaevinde kalan mahkumlar 
“koðuíların kalabalık olduðu” gerekçesiyle Mart ayında 
cezaevinde yangın çıkardı. Yangının söndürülmesinden sonra 
38 mahkum, Buca Cezaevi’ne nakledildi. Olaylar nedeniyle 
10 mahkum hakkında açılan davaya 2 Aðustos günü 
Menemen Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. 
Duruímada, Hüseyin Kandam, Vural Yıldırım, Mehmet Kubay, 
Gökhan Gülaçtı, Galip Kılıç ve Kadir ñíiyok tahliye edildi. Dava 
yıl içinde sonuçlanmadı. 
Bolu F Tipi Cezaevi’nde ilaç paralarının kendisinden alınması 
nedeniyle, Bülent Barmaksız’ın cezaevi yönetimi hakkında 
açtıðı dava Mart ayında sonuçlandı.  
Ankara 3. ñdare Mahkemesi’nin kararında, Yataklı Tedavi 
Kurumları ñíletme Yönetmeliði ve Adalet Bakanlıðı Ceza ve 
Tevkifevleri Genel Müdürlüðü’nün konuya iliíkin genelgesi 
uyarınca “hasta mahkumların Saðlık Bakanlıðı’na baðlı 
hastanelere gönderildiklerine” dikkat çekilerek, 
Barmaksız’dan alınan ilaç paralarının faiziyle geri ödenmesi 
öngörüldü. Barmaksız’ın iíkence ve cezaevi koíulları 
nedeniyle sürekli saðlık sorunları olduðunu kaydeden Avukat 
Gülizar Tuncer, Bolu Devlet Hastanesi ve Ankara Numune 
Hastanesi’ne götürülen Barmaksız’a verilen ilaçların, 
ailesinin kantin ihtiyaçları için yatırdıðı paradan karíılandıðını 
ifade etti. Tuncer, F tipi cezaevlerinde tedavi kapsamındaki 
ilaçlar için hastalardan para istenmesinin yasalara ve Avrupa 
ñnsan Hakları Sözleímesi’ne aykırı olduðunu vurguladı.  
“MLKP üyesi olduðu” iddiasıyla Kandıra F Tipi Cezaevi’nde 
bulunan Cihan Deniz Tarak’ın bir dava için Haziran ayında 
götürüldüðü Gebze Adliyesi’nde sað görüílü adli tutukluların 
saldırısına uðradıðı bildirildi. 
21 Eylül günü gözaltına alınan ve tutuklanan Gaziantep SGD 
Baíkanı Sinan Tanrıverdi’nin cezaevinde dövüldüðü bildirildi. 
SGD tarafından yapılan açıklamada, geçtiðimiz günlerde 
hücresinin deðiítirilmesini isteyen Tanrıverdi’nin on kadar 
gardiyan tarafından dövüldüðü belirtildi. Açıklamada, íiddetli 
aðrılar yaíayan Tanrıverdi’nin bir hafta sonra revire 
götürüldüðü kaydedildi. 
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Edirne Tarım Açık Cezaevi’nde, “kasten adam öldürme ve 
mütecaviz sarhoíluk” suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezası 
bulunan Y.Y. ile “evrakta sahtecilik ve hırsızlık” suçlarından 4 
yıl 24 ay 15 gün hapis cezası bulunan R.Y. Ekim ayında kaçtı. 
Keían Kapalı Cezaevi’nde 4 yıllık hapis cezası olan H.T. de 
bahçede bulunduðu sırada firar etti. 
Adıyaman Yarı Açık Ceza ñnfaz Kurumu’nda mahkumlar 
arasında Ekim ayında çıkan kavgada 5 mahkum yaralandı. 
Çıkan bıçaklı kavgada Ömer K, Nadir B., Zafer F., Yılmaz K. ve 
Cenani T. yaralandı. Yaralılar Adıyaman Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Yaralılardan Zafer F.’nin durumunun aðır olduðu 
öðrenildi. 
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ñFADE VE ñLETñìñM ÖZGÜRLÜïÜ 

Avrupa Birliði’ne üyelik çabaları kapsamında düíünce 
özgürlüðüne iliíkin 2001 yılındaki Anayasa deðiíiklikleri ile 
baílayan sürece 2005 yılında 5237 sayılı TCY ile vurulan 
darbe, 2006 yılında TMY’de yapılan deðiíikliklerle daha da 
aðırlaítırıldı. TñHV’nin derlediði verilere göre, 2006 yılında 
yazıları, konuímaları, açıklamaları nedeniyle en az 286 kiíi 
hakkında 164 dava görüldü. Bilgi edinme kaynaklarının 
yetersizliði nedeniyle bu rakamın, “düíünceyi ifade 
özgürlüðü” kapsamında deðerlendirilecek davaların küçük bir 
bölümü olduðu ortadadır. Örneðin, Ülkede Özgür Gündem 
gazetesine açılan dava sayısının 100’ü aímasına karíın 
rapora, “sanık”, “dava konusu yazı”, “hangi mahkemede 
görüldüðü” gibi bilgilerin kesinleítirildiði az sayıda örnek 
alınmıítır. 
Silahlı çatıímaların artması ile ordu ve emniyetin yanı sıra 
sivil bazı çevreler de “bu kadar özgürlüðün Türkiye’ye fazla 
geldiði” yolunda tepkiler geliítirdiler. Bu tepkiler 
doðrultusunda hareket eden hükümet, ifade özgürlüðü 
alanında atılan adımları geri götürecek düzenlemeleri TBMM 
gündemine getirdi. Basına da aðır yaptırımlar getiren TMY, 29 
Haziran günü TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yeni 
düzenlemede TMY’nin 5. maddesi ile TCY’de suç olarak 
yeralan 50 ayrı maddenin cezalarını yarı oranında artırıldı. 
Yeni düzenlemede, “terörle mücadelede görev almıí kiíilerin 
kimliklerini açıklayanlar” ile “terör örgütlerinin açıklamalarını 
yayımlayanlara” para cezası yerine 1 yıldan 3 yıla kadar 
hapis cezası getirildi.  
Düzenlemede ayrıca “terör örgütlerinin propagandasını 
yaptıðı” iddia edilen gazeteci ve yazarlara 1.5 yıldan 7.5 yıla 
kadar hapis cezası verilmesinin yolu açıldı. Nitekim TMY’nin 
yürürlüðe girmesinin ardından çok sayıda gazeteci, yazar ve 
aydın hakkında açılan davalar “görevsizlik” kararı verilerek, 
DGM’lerin yerine kurulan özel aðır ceza mahkemelerine 

gönderildi. Süreli yayınlar hakkında ardı ardına toplatma, 
yasaklama kararları verilmeye baíladı. 
Cumhurbaíkanı Ahmet Necdet Sezer, 17 Temmuz günü 
onayladıðı TMY’de deðiíiklik yapan yasanın 5. ve 6. 
maddelerinin iptali istemiyle 4 Aðustos günü Anayasa 
Mahkemesi’ne dava açtı.  
Baívuruda, “suçun iíleniíine katılmayan basın-yayın 
organlarının sahipleri ve yayın sorumlularının baíkasının 
eylemi nedeniyle ceza sorumluluðu almasının, ‘ceza 
sorumluluðunun kiíiselliði’ ilkesiyle baðdaímadıðı” 
vurgulandı. Sezer, “TCY uyarınca günlük adli para cezası 
tutarı göz önünde bulundurulduðunda, suçun iíleniíine 
iítiraki olmayan basın ve yayın organlarının sahiplerine ve 
yayın sorumlularına verilecek cezanın çok yüksek tutarlara 
ulaíabileceði görülecektir. Basın ve yayın organlarının 
sahipleri ile yayın sorumlularına getirilen bu aðır yaptırım, 
basın ve yayın kuruluílarında tedirginlik yaratacaðından, 
haber, düíünce ve kanaatlerin özgürce yayımlanmasını 
engelleyecek niteliktedir” deðerlendirmesini yaptı.  
TMY’nin 6. maddesine eklenen düzenlemede, “terör 
örgütünün etkinliði çerçevesinde suç iílemeye alenen teívik, 
iílenmií suçları ve suçluları övme, terör örgütünün 
propagandasını içeren süreli yayınların, yargıç kararı ile 
önlem olarak 15 günden 1 aya kadar durdurulabileceði 
hükmünün getirildiðini belirten Sezer, “gecikilmesinde 
sakınca bulunan durumlarda süreli yayınları 24 saat süreyle 
durdurma yetkisinin cumhuriyet savcılarına verildiðini” 
anımsattı. Sezer, “Anayasayla sınırlandırılan basın ve yayın 
organlarına yönelik yaptırımların yasayla geniíletilmesine 
olanak bulunmamaktadır” dedi. Sezer, yasayla getirilmek 
istenen yayın durdurma düzenlemesinin anayasada 
bulunmayan bir yaptırımı içerdiðini bunun ise olanaksız 
olduðunu da vurguladı. 

 

Basın Özgürlüðü Bekletici Mesele - Av.Fikret ñlkiz (6 Aðustos 2006) 

29.06.2006 kabul tarihli 5532 sayılı Terörle Mücadele Kanununda Deðiíiklik Yapılmasına Dair Kanun, 18 Temmuz 2006 günlü 26232 sayılı 
Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüðe girdi. Mecliste “müzakere” edilmeden kabul edilen 5532 sayılı Kanunla 12/4/1991 tarihli ve 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanununun bir çok maddesi deðiítirildi. Sayın Cumhurbaíkanı SEZER, bu kanuna onay verdiði gün; kimi kurallarının 



ñfade Özgürlüðü Türkiye ñnsan Hakları Raporu 2006 
 

iptali için Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açacaðını açıkladı. Gecikmeden ve her zaman olduðu gibi; “basın özgürlüðünden” yana 
tavrını koyarak, 4 Aðustos 2006 tarihinde Anayasa Mahkemesine iptal davası açtı. Yürürlüðün durdurulmasını talep etmedi. 

TMK’nun deðiítirilen 6. maddesine göre; isim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik olduðunun anlaíılmasını saðlayacak 
surette kiíilere karíı terör örgütleri tarafından suç iíleneceðini veya terörle mücadelede görev almıí kamu görevlilerinin hüviyetlerini 
açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla kiíileri hedef gösterenler, eskiden verilen para cezası yerine artık bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılacaktır. 

Terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basanlara veya yayınlayanlara veya muhbirlerin hüviyetlerini açıklayanlara veya yayınlayanlara 
da para cezası yerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecektir. Madde de yapılan yeni deðiíikliðine göre; belirtilen bu suçun basın ve 
yayın yoluyla iílenmesi halinde, basın ve yayın organlarının suçun iíleniíine iítirak etmemií olan sahipleri ve yayın sorumluları hakkında da 
bin günden onbin güne kadar adli para cezasına verilecektir. Yayın sorumluları hakkında ise bu cezanın üst sınırı beíbin gün olacaktır. 

6. maddeye eklenen son fıkraya göre; terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde suç iílemeye alenen teívik, iílenmií olan suçları ve suçlularını 
övme veya terör örgütünün propagandası niteliðinde olan içeriðe sahip süreli yayınlar hakim kararı ile; gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde de Cumhuriyet savcısının emriyle tedbir olarak onbeí günden bir aya kadar durdurulabilecektir. Cumhuriyet savcısı, bu kararını en 
geç yirmidört saat içinde hakime bildirecek ve hakim kırksekiz saat içinde onaylamazsa, durdurma kararı hükümsüz sayılacaktır. 

5532 sayılı Yasa ile deðiítirilen TMK’nun 7. maddenin ikinci fıkrasına göre; terör örgütünün propagandasını yapan kiíi, bir yıldan beí yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile iílenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve 
yayın organlarının suçun iíleniíine iítirak etmemií olan sahipleri ve yayın sorumluları hakkında da bin günden onbin güne kadar adli para 
cezasına hükmolunur. Ancak, yayın sorumluları hakkında, bu cezanın üst sınırı beíbin gündür. 

Sayın Cumhurbaíkanı; TMK’nun yeni yasayla deðiíik hem 6ıncı ve hem de 7. maddedeki suçların basın ve yayın yoluyla iílenmesi 
durumunda, suçun iíleniíine iítirak etmemií olsa da, basın ve yayın organlarının sahipleri ve yayın sorumlularının cezalandırılmasını 
Anayasa’nın 38. maddesinde yer alan “ceza sorumluluðunun kiíiselliðine” aykırı görmüítür. Suçu kim iílemiíse cezanın yalnız ona 
hükmedilip uygulanması gerekir. Suç ve ceza sorumluluðu “kusura” dayalı olmalıdır. Yine Anayasa’nın basın özgürlüðüne iliíkin 28. 
maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiði üzere; ceza sorumluluðunun kiíiselliði ilkesine uygun olarak, sorumluluk suç oluíturan haber ya 
da yazıyı yazan, bastıran, basan ya da baíkasına verendir. Bu durumda suçun iíleniíine iítirak etmemií olan basın ve yayın organlarının 
sahipleri ve yayın sorumlularının baíkasının eylemi nedeniyle ceza sorumluluðu altına sokulması; “ceza sorumluluðunun kiíiselliði” ilkesiyle 
baðdaímamaktadır. 

Suçun iíleniíine iítirak etmeyen basın ve yayın organları sahip ve yayın sorumlularına getirilen adli para cezalarının tutarları çok yüksektir. 
Suç ve cezada; eylem ve önlem arasında adil bir dengenin kurulmadıðını ve amaç ile araç orantısının gözetilmediðini ileri süren Sayın 
Cumhurbaíkanı; bu iptal istemi gerekçelerinde haklıdır. Nitekim deðiítirilen maddelerde öngörülen para cezalarının; “Anayasa’nın 26. 
maddesindeki haber alma özgürlüðü ile 28. maddesindeki basın özgürlüðüne aykırı” düítüðünü ve Anayasanın 13. maddesindeki demokratik 
toplum düzeninin gerekleri ve ölçülülük ilkesiyle baðdaímadıðını ileri sürerek TMK’daki basına yönelik düzenlemenin iptalini talep etmiítir. 

Sayın Cumhurbaíkanı; 6.maddeye eklenen son fıkradaki “yayın durdurma”nın da, Anayasanın 28 inci maddesinde düzenlenen basın 
özgürlüðüne aykırı olduðunu, Anayasa’yla sınırlandırılan basın ve yayın organlarına yönelik yaptırımların yasayla geniíletilmesine olanak 
bulunmadıðını belirterek eklenen bu fıkranın iptalini istedi. 

Sayın Cumhurbaíkanının Anayasa Mahkemesine baívurusu medyada “basın özgürlüðü” baílıðı altında haber olduðu gün; bazı gazetelerde 
baíka bir “küçücük” haber daha vardı. ñstanbul 12.Aðır Ceza Mahkemesi, Özgür Gündem gazetesinin sürekli terör örgütünün propagandasını 
içeren yayınlar yaptıðından dolayı 5532 sayılı yasa ile deðiíik TMK’nun 6. maddesine göre; gazetenin 15 gün süreyle “basım ve daðıtımının 
durdurulmasına” karar vermií. ñptal talebinin haber olduðu güne rastlayan bu karar, “Özgür Gündem’e kapatma” baílıðıyla gazetelerde 
yayınlandı. Umarız basında benzeri haberler okumayız.  

Acaba Anayasa Mahkemesi Sayın Cumhurbaíkanı’nın iptal istemi hakkında ne zaman karar verir? Bir yıl, üç ya da beí yıl içinde karar verir 
mi? Karar verilene kadar geçecek süre içinde TMK’na aykırılıktan dolayı basın mensupları, suça iítirak etmemií yayın organı sahipleri ve 
yayından sorumlu olanlar hakkında eski DGM’lerde açılacak olan davalarda karar verilir mi? Ya da önümüzdeki günlerde basın davalarının 
baíımıza açacaðı sorunlar nasıl çözülebilir? 

Savcılar deðiíen TMK’nun 6. ve 7. maddelerine aykırılıktan dolayı basın yayın organı sahiplerine ve yayından sorumlu olanlara karíı dava 
açmayı Anayasa Mahkemesi’nden karar çıkana kadar ertelemelidir. Eðer açarlarsa, mahkemeler bu tür basın yayın davalarında; Sayın 
Cumhurbaíkanı tarafından Anayasa Mahkemesi’ne yapılan iptal baívurusunu “bekletici mesele” saymalıdır. Kısacası; basın özgürlüðü 
bekletici meseledir. 

 
Sezer’in baívurusunu 5 Eylül günü inceleyen Anayasa 
Mahkemesi, davayı esastan görüímeyi kararlaítırdı.  
26 Eylül 2004 tarihinde TBMM’de kabul edildikten sonra 
yürürlüðe giriíi 1 Haziran 2005 tarihine ertelenen TCY’nin 40 
maddesi 29 Haziran 2005 tarihinde yeniden düzenlendi.  

Yeni düzenlemenin uygulaması, geçmií dönemleri aratmadı. 
Daha önceki yıllarda açılan davaların benzerleri bu defa da 
yeni yasanın farklı bir maddesinden açıldı. 
Hatırlanacak olursa, 1991 yılında TCY’nin 141 ve 142. 
maddeleri kaldırılarak, yerine TMY’nin 8. maddesi getirilmiíti. 
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TMY’nin 8. maddesi ise 2003 yılında yürürlükten kaldırılmıí, 
kaldırma gerekçesinde yerine TCY’nin 311 ve 312. 
maddesinin kullanılabileceði belirtilmiíti. 2005 yılında 
yürürlükten kaldırılan bu maddeler yerine de bugün baíta 
301. madde olmak üzere pek çok madde kullanılmaktadır. 
TCY’nin ifade özgürlüðü bakımından sorun yaratan ya da 
yaratma potansiyeli taíıyan maddelerinden bazıları íunlardır: 
“ñnanç, düíünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını 
engelleme” 
MADDE 115 – 
(1) Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, 
sosyal, felsefi inanç, düíünce ve kanaatlerini açıklamaya 
veya deðiítirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, 
yaymaktan meneden kiíi, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır…” 
“Suçu ve suçluyu övme” 
MADDE 215 – 
(1) ñílenmií olan bir suçu veya iílemií olduðu suçtan dolayı 
bir kiíiyi alenen öven kimse, iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 
“Halkı kin ve düímanlıða tahrik veya aíaðılama” 
MADDE 216 – 
(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge 
bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diðer bir 
kesimi aleyhine kin ve düímanlıða alenen tahrik eden 
kimse, bu nedenle kamu güvenliði açısından açık ve yakın 
bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, 
cinsiyet veya bölge farklılıðına dayanarak alenen aíaðılayan 
kiíi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(3) Halkın bir kesiminin benimsediði dini deðerleri alenen 
aíaðılayan kiíi, fiilin kamu barıíını bozmaya elveriíli olması 
halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 
“Ortak hüküm” 
MADDE 218 – 
(1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ve 
yayın yoluyla iílenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında 
artırılır.Ancak, haber verme sınırlarını aímayan ve eleítiri 
amacıyla yapılan düíünce açıklamaları suç oluíturmaz. 
“Cumhurbaíkanına hakaret” 
MADDE 299 – 
(1) Cumhurbaíkanına hakaret eden kiíi, bir yıldan dört yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Suçun alenen iílenmesi halinde, verilecek ceza altıda 
biri oranında artırılır. 

(3) Bu suçtan dolayı kovuíturma yapılması, Adalet 
Bakanının iznine baðlıdır. 
“Türklüðü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlarını 
aíaðılama” 
MADDE 301 – 
(1) Türklüðü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisini alenen aíaðılayan kiíi, altı aydan üç yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Devletin yargı 
organlarını, askeri veya emniyet teíkilatını alenen 
aíaðılayan kiíi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 
(3) Türklüðü aíaðılamanın yabancı bir ülkede bir Türk 
vatandaíı tarafından iílenmesi halinde, verilecek ceza üçte 
bir oranında artırılır. 
(4) Eleítiri amacıyla yapılan düíünce açıklamaları suç 
oluíturmaz. 
“Temel milli yararlara karíı faaliyette bulunmak için 
yarar saðlama” 
MADDE 305 – 
(1) Temel milli yararlara karíı fiillerde bulunmak maksadıyla 
veya bu nedenle, yabancı kiíi veya kuruluílardan doðrudan 
doðruya veya dolaylı olarak kendisi veya baíkası için maddi 
yarar saðlayan vatandaía ya da Türkiye’ de bulunan 
yabancıya, üç yıldan on yıla kadar hapis ve onbin güne 
kadar adli para cezası verilir. Yarar saðlayan veya vaat eden 
kiíi hakkında da aynı cezaya hükmolunur. 
(2) Fiilin savaí sırasında iílenmií olması halinde, verilecek 
ceza yarı oranında artırılır. 
(3) Suç savaí hali dıíında iílendiði takdirde, bu nedenle 
kovuíturma yapılması Adalet Bakanının iznine baðlıdır. 
(4) Temel milli yararlar deyiminden; baðımsızlık, toprak 
bütünlüðü, milli güvenlik ve Cumhuriyetin Anayasada 
belirtilen temel nitelikleri anlaíılır. 
“Halkı askerlikten soðutma” 
MADDE 318 – 
(1) Halkı, askerlik hizmetinden soðutacak etkinlikte teívik 
veya telkinde bulunanlara veya propaganda yapanlara altı 
aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 
(2) Fiil, basın ve yayın yolu ile iílenirse ceza yarısı oranında 
artırılır. 
“Haberleímenin gizliliðini ihlal” 
MADDE 132 – 
(1) Kiíiler arasındaki haberleímenin gizliliðini ihlal eden 
kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası 
ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleíme içeriklerinin 
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kaydı suretiyle gerçekleíirse, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. 
(2) Kiíiler arasındaki haberleíme içeriklerini hukuka aykırı 
olarak ifía eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 
(3) Kendisiyle yapılan haberleímelerin içeriðini diðer tarafın 
rızası olmaksızın alenen ifía eden kiíi, altı aydan iki yıla 
kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. 
(4) Kiíiler arasındaki haberleímelerin içeriðinin basın ve 
yayın yolu ile yayınlanması halinde, ceza yarı oranında 
artırılır. 
“Kiíiler arasındaki konuímaların dinlenmesi ve kayda 
alınması” 
MADDE 133 – 
(1) Kiíiler arasındaki aleni olmayan konuímaları, 
taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle 
dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kiíi, 
iki aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Katıldıðı aleni olmayan bir söyleíiyi, diðer konuíanların 
rızası olmadan ses alma cihazı ile kayda alan kiíi, altı aya 
kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. 
(3) Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerden biri iílenerek elde 
edildiði bilinen bilgilerden yarar saðlayan veya bunları 
baíkalarına veren veya diðer kiíilerin bilgi edinmelerini 
temin eden kiíi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve bin güne 
kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu konuímaların 
basın ve yayın yoluyla yayınlanması halinde de, aynı cezaya 
hükmolunur. 
“Özel hayatın gizliliðini ihlal” 
MADDE 134 – 
(1) Kiíilerin özel hayatının gizliliðini ihlal eden kimse, altı 
aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile 
cezalandırılır. Gizliliðin görüntü veya seslerin kayda alınması 
suretiyle ihlal edilmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan 
az olamaz. 
(2) Kiíilerin özel hayatına iliíkin görüntü veya sesleri ifía 
eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. Fiilin basın ve yayın yoluyla iílenmesi halinde, 
ceza yarı oranında artırılır. 
“Gizliliðin ihlali” 
MADDE 285 – 
(1) Soruíturmanın gizliliðini alenen ihlal eden kiíi, bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, 
soruíturma aíamasında alınan ve kanun hükmü gereðince 
gizli tutulması gereken kararların ve bunların gereði olarak 
yapılan iílemlerin gizliliðinin ihlali açısından aleniyetin 
gerçekleímesi aranmaz. 

(2) Kanuna göre kapalı yapılması gereken veya kapalı 
yapılmasına karar verilen duruímadaki açıklama veya 
görüntülerin gizliliðini alenen ihlal eden kiíi, birinci fıkra 
hükmüne göre cezalandırılır. Ancak, bu suçun oluíması için 
tanıðın korunmasına iliíkin olarak alınan gizlilik kararına 
aykırılık açısından aleniyetin gerçekleímesi aranmaz. 
(3) Bu suçların basın ve yayın yoluyla iílenmesi halinde, 
ceza yarı oranında artırılır. 
(4) Soruíturma ve kovuíturma evresinde kiíilerin suçlu 
olarak damgalanmalarını saðlayacak íekilde görüntülerinin 
yayınlanması halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. 
“Ses veya görüntülerin kayda alınması” 
MADDE 286 – 
(1) Soruíturma ve kovuíturma iílemleri sırasındaki ses veya 
görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kiíi, altı 
aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
“Adil yargılamayı etkilemeye teíebbüs” 
MADDE 288 – 
(1) Bir olayla ilgili olarak baílatılan soruíturma veya 
kovuíturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar savcı, 
hakim, mahkeme, bilirkiíi veya tanıkları etkilemek amacıyla 
alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kiíi, altı aydan üç 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Bu suçun basın ve yayın yolu ile iílenmesi halinde 
verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

301. Madde Tartıímaları 
TCY’nin ifade özgürlüðünü kısıtlayan maddeleri üzerindeki 
tartıímalar, 2006 yılında yurtiçinde ve yurtdıíında 301. 
maddeye kilitlendi. TCY’nin yürürlüðe girmesinin ardından çok 
sayıda gazeteci, yazar ve aydın hakkında bu maddeden dava 
açılması, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’e 
301. maddenin muadili eski TCY’nin 159. maddesi uyarınca 
verilen hapis cezası kararının onanması, tartıímaların bu 
madde üzerinden yürümesine neden oldu. 5 Kasım günü 
iíveren, iíçi ve bazı meslek örgütleri temsilcileri ile biraraya 
gelen Baíbakan Recep Tayip Erdoðan, 301. madde deðiíikliði 
ile ilgili ortak bir metin hazırlamalarını istedi. Ancak bu 
toplantıya hiçbir insan hakları kuruluíunun çaðrılmaması 
tepki ile karíılandı. 2006 sonu itibarıyla oluíturulan bu heyet 
TCY’nin 301. maddesinde yapılacak deðiíiklikle ilgili ortak bir 
metinde uzlaíamadı. 
Adalet Bakanlıðı Genelgesi 
31 Aralık 2005 tarihine kadar yayımlanan tüm genelgeleri 
yürürlükten kaldıran Adalet Bakanlıðı tarafından 1 Ocak 2006 
tarihi itibarıyla bir dizi yeni genelge yayımlandı. Adalet Bakanı 
Cemil Çiçek tarafından 1 Ocak günü yayınlanan “Devlet 
Düzeninin Korunması ñle ñlgili Suç Teíkil Eden Olayların 
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Bildirilmesi” baílıklı genelgede, genelgede tanımlanan 
suçların öncelikle ve ivedilikle soruíturulması istendi. 
Genelgede, “öncelikle ve ivedilikle” soruíturulması istenen 
“suçlar” íöyle: 
5237 sayılı TCY’nin 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220 ve 
299 ila 343. maddeleri,  
5816 sayılı Atatürk Aleyhine ñílenen Suçlar Hakkında 
Kanunun 1. maddesi, 
3713 sayılı TMY, 
677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve 
Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve ñlgasına Dair 
Kanun, 
671 sayılı ìapka ñktisası Hakkında Kanun, 
2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceði Hakkında Kanun, 
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu… 
Genelgenin tamamı için íu adrese bakabilirsiniz: 
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/26751.html  
1-ñFADE ÖZGÜRLÜïÜ 
Türkiye’de ifade özgürlüðünün önündeki en büyük engel olan 
12 Eylül Anayasası’nın deðiítirilmesi yönünde 2006 yılında 
da hiçbir çaba gösterilmedi. AKP hükümeti AB’ye uyum 
sürecinde ifade özgürlüðü konusunda attıðı bazı olumlu 
adımları, TCY ve TMY’de yaptıðı deðiíikliklerle geri aldı. 2006 
yılında da birçok gazeteci, yazar ve aydın konuímaları ya da 
yazdıkları nedeniyle yargılandı. Bu dönemde de ifade 
özgürlüðü, mevzuatın yanısıra, yargı süreçlerinde ortaya 
çıkan farklı yorumlar nedeniyle de kısıtlandı.  
Davalar 
Diyarbakır Barosu Baíkanı Sezgin Tanrıkulu, ñHD Genel 
Baíkan Yardımcısı Reyhan Yalçındað, Mazlum-Der ìube 
Baíkanı Nesip Yıldırım ve TñHV Yönetim Kurulu üyesi Avukat 
Muhsin Bilal, 20 Kasım günü ortak bir basın toplantısı 
düzenlediler. Basın toplantısında konuían Sezgin Tanrıkulu, 
yeni TCY’nin yürürlüðe girdiði 1 Haziran 2005 tarihinden 
itibaren Diyarbakır aðır ceza mahkemelerinde sadece TCY’nin 
220/8 maddesi (örgütün veya amacının propagandasını 
yapmak) uyarınca 150 kiíi hakkında 60 dava açıldıðını 
bildirdi.  
Bu davalardan sonuçlanan 26’sında 46 kiíinin 
cezalandırıldıðını kaydeden Tanrıkulu, “Bu baðlamda 2001 
yılından bu yana AB süreciyle birlikte yapılan deðiíikliklere 
karíın ifade özgürlüðüyle ilgili mevcut durum tam bir geriye 
gidiíi ifade etmektedir. 301. maddeyle ilgili olarak yapılacak 
düzenleme mutlaka 220/8 maddesini de kapsamalı, ifade 
özgürlüðünü sınırlayan bu düzenleme yürürlükten 
kaldırılmalıdır” dedi. 

ñbrahim Kaboðlu, Baskın Oran 
ñnsan Hakları Danıíma Kurulu (ñHDK) eski Baíkanı Prof. Dr. 
ñbrahim Kaboðlu ve Prof. Dr. Baskın Oran hakkında 2004 yılı 
Ekim ayında hazırlanan “Azınlık Raporu” nedeniyle açılan 
dava, 10 Mayıs günü sonuçlandı. TCY’nin 216. maddesi 
yönünden beraat kararı veren Ankara 28. Asliye Ceza 
Mahkemesi, TCY’nin 301. maddesi (Türklüðe, cumhuriyete, 
devletin kurum ve organlarına hakaret) yönünden ise “Adalet 
Bakanlıðı’ndan izin alınmadıðı” gerekçesiyle davanın 
düímesine karar verdi.  
Ankara Cumhuriyet Savcılıðı, Prof. Dr. ñbrahim Kaboðlu ve 
Prof. Dr. Baskın Oran hakkındaki beraat kararını Aðustos 
ayında temyiz etti. Ankara Cumhuriyet Baísavcısı Hüseyin 
Boyrazoðlu imzasıyla Yargıtay’a gönderilen temyiz 
baívurusunda, eski TCY’nin 159. maddesi yönünden verilen 
düíme kararının Adalet Bakanlıðı’nın gönderdiði “soruíturma 
bakanlık iznine baðlı deðildir” yanıtına dayandırılması 
eleítirildi.  
Eski TCY’nin 312. maddesi yönünden verilen beraat kararının 
temyiz gerekçesi íöyle:  
“Sanıklar Baíbakanlık bünyesinde oluíturulan kurulu kılıf 
olarak kullanarak, kiíisel düíüncelerini toplum geneline 
empoze etmeye çalıímıílardır. Raporda Lozan 
Antlaíması’ndaki azınlık tanımı tıpkı Sevr Anlaíması’ndaki 
(347.md) gibi dinsel tamından millet ve etnik köken tanımına 
doðru geniíletilmeye çalıíılmıí, bununla da yetinilmeyerek 
gayrimüslimlik de her dine göre ayrılmıítır. Azınlık kavramını 
insan hakları özgürlüðü kapsamında geniíletirseniz, 
kendilerini azınlık sayan gruplarla karíı karíıyasınız demektir. 
Üniter bir ülke bu durumu ne kadar sindirebilir. Böyle bir 
yaklaíım aynı bölgede oturan, aynı dili konuíup, kendini 
azınlık gören pek çok etnik ve dini grubu kendi kaderini tayin 
hakkı talebine uygun olarak gruplar haline dönüítürür. Her 
ülkenin temel çizgilerini ütopik insan hakları anlayıíı haline 
getirmeyi düíünce özgürlüðü olarak kabul etmek mümkün 
deðildir. Saðlıklı ve uzun demokrasi geleneði olmayan, sıð 
ekonomik yapıya sahip ve sosyal yapısı hızlı deðiíim içindeki 
ülkelerde, tetiklenen mozaik yapı kavramı, daima o ülkenin 
bölünmesiyle sonuçlanmıítır. Türkiyelik üstkimlik olamaz, 
ñngilizliðin olmadıðı gibi. Üstkimlik tam tersine bir yıðın 
ayrımcılıðı da beraberinde getirecektir. Azınlık kavramının 
geniíletilmesi, millet bütünlüðünün yalın anlamı gösterilerek 
tartıíılır hale getirilmesi, bütünüyle ülke içinde etnik köken, 
din ayrıíması yaratacak ve dolayısıyla kendini farklı görenin 
bir yıðın taleple mevcutla çatıíması sonucunu doðuracaktır.” 
Yargıtay Cumhuriyet Baísavcılıðı, Ekim ayında Kaboðlu ve 
Oran hakkındaki tebliðnamesini tamamladı. Eski TCY’nin 312. 
maddesi (yeni TCY madde 216) yönünden verilen beraat 
kararının onanması istenen tebliðnamede, TCY’nin 301. 
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maddesi (eski TCY madde 159) yönünden verilen düíme 
kararının bozulması istendi. 
Tebliðnamede, TCY’nin 159. maddesi uyarınca yapılan 
yargılamanın Adalet Bakanlıðı iznine baðlı olduðu 
anımsatılarak, “Bakanlıðın yazısında kovuíturma izni verildiði 
ya da verilmediði noktasında açıklık bulunmadıðı, yeniden 
görüí sorulup sonuca göre hukuki durumun belirlenmesi 
gözetilmeden yorum yoluyla izin verilmediði sonucuna 
ulaíıldıðı” belirtildi.  
Orhan Pamuk 
Yazar Orhan Pamuk hakkında ñsviçreli bir gazeteci ile yaptıðı 
röportajda söylediði öne sürülen “Bu topraklarda 1 milyon 
Ermeni, 30 bin Kürt öldürüldü” sözleri nedeniyle açılan dava, 
Ocak ayında düítü. Süreç kısaca íöyle geliíti:  
ìiíli Cumhuriyet Savcılıðı’nın Orhan Pamuk hakkında TCY’nin 
301. maddesi uyarınca dava açmasının ardından ìiíli 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi “Eski TCY’nin sanıðın lehine 
hükümler içermesi” nedeniyle yargılama için Adalet 
Bakanlıðı’ndan izin alınması gerektiðine karar vermií ve 
Adalet Bakanlıðı’na bir yazı göndermiíti. Bakanlıðın yanıtı 
gelmeden 16 Aralık 2005 tarihinde yapılan ilk duruímada 
dosya Adalet Bakanlıðı’nda olduðu için “yargılamanın 
durdurulmasına” karar verilmiíti. Duruíma ise 7 ìubat 
gününe ertelenmiíti. Adalet Bakanlıðı’nın yazısı 13 Ocak 
günü mahkemeye ulaítı. Adalet Bakanlıðı’nın yazısında “TCY 
deðiíikliði nedeniyle bakanlıðın yargılama izni konusunda 
yetkisiz olduðu” belirtildi. Adalet Bakanlıðı’nın yazısı üzerine, 
mahkeme de duruíma gününü beklemeden, “dava íartı 
oluímadıðından” davanın düímesine karar verdi.  
Bu arada davanın baíladıðı gün (16 Aralık 2005, ìiíli 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi) Pamuk’un bindiði araca saldıran 
dört kiíi hakkında Temmuz ayında dava açıldı. ìiíli 
Cumhuriyet Savcılıðı tarafından hazırlanan iddianamede, Can 
Yakarlar, Kemal Mert, Tunç Demirkaya ve Ömer 
Gümüítekin’in “toplantı ya da gösterinin huzurunu bozmak 
maksadıyla hakaret ve saldırı” suçundan cezalandırılması 
istendi. Sanıklardan Can Yakarlar’ın yeraltı dünyasının ünlü 
adlarından Sedat Peker’le birlikte baíka bir davada 
yargılandıðı öðrenildi.  
ñbrahim Polattaí, Emin Uslu, M. Emin Yanardað 
2005 yılı Ocak ayında Almanya’nın Münster kentinde trafik 
kazasında ölen “Kürdistan Ulusal Meclisi (KUM)” üyesi 
Osman Taptı ve oðlu Kubilay Taptı için Adıyaman’ın Kahta 
ilçesine baðlı Akkuí köyünde düzenlenen cenaze törenine 
katılan DEHAP yöneticileri hakkında açılan dava, 21 Ocak 
günü sonuçlandı. Adıyaman Asliye Ceza Mahkemesi, DEHAP 
eski ñl Baíkanı ñbrahim Polattaí, Kahta ñlçe Baíkanı Emin 
Uslu ve ñlçe Örgütü yöneticisi M. Emin Yanardað’ı TCY’nin 
“suçu ve suçluyu övme” baílıklı 215. maddesi uyarınca birer 
yıl hapis cezasına mahkum etti.  

Aynur Saydam 
Bahçeíehir Üniversitesi’nin 2005 yılında akademik yılı açılıí 
töreninde Baíbakan Recep Tayip Erdoðan konuíurken 
“Ermeni konferansını çok isteyen siz, kimin Baíbakanısınız? 
TSTK Birliði” pankartı açtıðı gerekçesiyle Aynur Saydam 
hakkında TCY’nin 301/2. maddesi uyarınca açılan dava, 21 
ìubat günü baíladı. ñstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
yapılan duruímada, Saðlam hakkında beraat kararı verildi. 
Alaattin Dinçer, Yüksel Mutlu 
Eðitim-Sen Genel Baíkanı Alaaddin Dinçer ve ñHD yöneticisi 
Yüksel Mutlu hakkında, 12 Temmuz 2004 tarihinde sendikayı 
ziyaret eden “Barıí Anneleri”ne hitaben yaptıkları 
konuímalar nedeniyle TCY’nin 215. maddesi uyarınca açılan 
dava, 25 Mayıs günü beraatla sonuçlandı. Ankara 7. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nin beraat kararında özetle íöyle denildi: 
“Sanık tarafından söylenen ‘Mücadeleniz mücadelemizdir, biz 
de barıítan yanayız, barıí analarına teíekkür ederiz’ 
íeklindeki sözlerin her ne kadar alenen suçu övme suçunu 
oluíturduðu iddia edilmiíse de, sanıðın savunmaları, olayın 
oluíu bir bütün olarak deðerlendirildiðinde, sanıðın kanunun 
suç saydıðı fiili açıkça övdüðü veya iyi gördüðünü söylediðine 
iliíkin delil bulunmayıp sanıðın barıí ve insan haklarını 
savunduðu yönündeki savunmasının aksine delil 
bulunmadıðından…”  
ìehmuz Ülek, Hrant Dink 
Mazlum-Der Genel Baíkan Yardımcısı ìehmuz Ülek ve Agos 
gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink hakkında, 
Mazlum-Der ìanlıurfa ìubesi’nin 14 Aralık 2002 tarihinde 
düzenlediði “Küresel güvenlik, terör ve insan hakları, çok 
kültürlülük, azınlık ve insan hakları” konulu paneldeki 
konuímaları nedeniyle açılan dava, 9 ìubat günü sonuçlandı. 
ìanlıurfa 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Dink ve Ülek hakkında 
“suçun yasal unsurları oluímadıðı” gerekçesiyle beraat 
kararı verdi.  
Hanefi Bekmezci 
Eðitim-Sen Tunceli ìube Baíkanı Hanefi Bekmezci’nin, 
Tunceli’de taksi íoförlüðü yapan Hasan Akdað’ın Reíit Leba 
adlı polis tarafından öldürülmesine (14 Eylül 2005) iliíkin 
basın açıklaması nedeniyle yargılandıðı dava, 14 ìubat günü 
sonuçlandı. Tunceli Asliye Ceza Mahkemesi, Bekmezci’yi 
TCY’nin 301. maddesi uyarınca altı ay hapis cezasına 
mahkum etti. Ceza, 3 bin YTL para cezasına çevrildi.  
Bekmezci hakkında 30 Kasım 2005 tarihinde kamu 
çalıíanlarının sürgün edilmesi ve ìemdinli olayları ile ilgili 
basın açıklaması nedeniyle yargılandıðı dava da 28 ìubat 
günü sonuçlandı. Tunceli Asliye Ceza Mahkemesi, Bekmezci 
hakkında beraat kararı verdi.  
Bekmezci’nin 28 Mayıs günü Roj TV’ye telefonla katıldıðı bir 
programdaki “Kırmızı Köprü Yatılı ñlköðretim Bölge Okulu’nun 
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askerler tarafından kullanılması”na iliíkin konuíması 
nedeniyle yargılanmasına ise 3 Ekim Tunceli Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde günü baílandı. ñddianamede, Bekmezci’nin 
TCY’nin 301. maddesi uyarınca cezalandırılması isteniyor.  
Abdülmelik Fırat, Fuat Önen, Sinan Çiftyürek, ñbrahim 
Güçlü 
Ankara’da 4 Eylül 2005 tarihinde düzenlenen bir toplantıdaki 
konuímaları nedeniyle Abdülmelik Fırat, Fuat Önen, Sinan 
Çiftyürek ve ñbrahim Güçlü hakkında TCY’nin 220 ve TMY’nin 
5. maddeleri uyarınca dava açıldı. Ankara 11. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen dava, yıl içinde sonuçlanmadı. 
Eren Keskin 
ñHD ñstanbul ìube Baíkanı Avukat Eren Keskin hakkında, 
Almanya Alevi Kadınlar Birliði’nin 16 Mart 2002 tarihinde 
Köln’de düzenlediði “Kadın Hakları” konulu konferanstaki 
konuíması nedeniyle açılan dava, 15 Mart günü Kartal 3. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı. Mahkeme, Keskin’i 
TCY’nin 301. maddesi uyarınca 10 ay hapis cezasına 
mahkum edildi. Ceza, daha sonra para cezasına çevrildi. 
Kararda, Keskin’in sözleriyle TSK’ya duyulan saygıyı azaltmak 
istediði öne sürülerek, özetle íöyle denildi:  
“Kurumlara yapılan aíaðılama, saldırılar sonucu Avrupa’da 
daðıtılan ödüllere aday olmayı hedefleyenlerin, eleítiri 
sınırlarını aítıklarını kendileri de bilmek zorunda olup, bu 
açıdan eylemin neticesi olarak da cezaya katlanmaları 
gerekir. ñHD Baíkanı olan sanıðın insan hakları ihlallerini dile 
getirirken bu konuda barıí ortamını bozmak ve orduya saygıyı 
azaltmak, yıpratmak amacıyla terör örgütlerinin yaydıkları 
gerçek dıíı karalamaya yönelik haberleri hiçbir dayanaðı 
bulunmadıðı halde kadın panelinde dile getirmek, eleítiri 
olarak kabul edilemez. Huzur ve barıí ortamının teminatı olan 
TSK’ya inanç ve saygıyı azaltacak bu konuímaları özellikle 
kamu kurumlarında önemli yer iígal eden sivil toplum 
örgütlerinin dile getirmeleri, ülkede barıíı bozmak ve kavga 
çıkartmak isteyenlerin amaçlarına bilerek veya bilmeyerek 
yarar saðlamaya yöneliktir.” 
Eren Keskin hakkında Kasım ayında da 2004 yılında 
HADEP’in Çerkezköy (Tekirdað) ñlçe Örgütü tarafından 
düzenlenen bir paneldeki konuíması nedeniyle TCY’nin 301. 
maddesi uyarınca dava açıldıðı, davanın Çerkezköy Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde görüleceði öðrenildi. 
Bu arada Eren Keskin hakkında bu Eðitim-Sen Tunceli 
ìubesi’nin 24 Kasım 2002 tarihinde düzenlediði “Toplumsal 
Yaíamda Kadın” konulu konferanstaki konuíması nedeniyle 
açılan davaya da yıl içinde Tunceli Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi. 
Yargılanan Esnaflar 
ñstanbul’un Aksaray ve Laleli semtlerinde eðlence yeri iíleten 
dokuz kiíi hakkında, TCY’nin 301/4. maddesi uyarınca açılan 

dava, Mart ayında yapılan ilk duruímada beraatla 
sonuçlandı. ñstanbul Sulh Ceza Mahkemesi, pankartları 
“eleítiri sınırları içinde” deðerlendirerek, iíyeri sahipleri 
hakkında beraat kararı verdi. 
Polislerin sürekli denetleme yapmasına tepki olarak iíyeri 
sahipleri 24 Kasım 2005 tarihinde iíyerlerini açmamıí ve 
“iíyerimiz polisin yasalara ve hukuka aykırı, keyfi olarak 
denetim adı altında yaptıðı uygulama ve baskılar nedeniyle 
bir gün süreyle tarafımızca kapatılmıítır” yazılı pankartlar 
asmıílardı. Polisin suç duyurusu üzerine iíyeri sahibi dokuz 
kiíi hakkında dava açılmıítı.  
Tuncer Bakırhan 
DTP Parti Meclis üyesi ve feshedilen DEHAP’ın Genel Baíkanı 
Tuncer Bakırhan hakkında 16 Kasım 2003 tarihinde 
Adana’nın Ceyhan ilçesinde yaptıðı bir açıklama nedeniyle 
açılan dava, 24 Mart günü sonuçlandı.  
Ceyhan 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Bakırhan’ı eski TCY’nin 
312/1. maddesi uyarınca bir ay hapis cezasına mahkum etti. 
Sanık lehine hükümler içerdiði için eski TCY uyarınca karar 
veren mahkeme, hapis cezasını toplam 600 YTL para 
cezasına çevirdi. 
Güngör Alp 
Güngör Alp hakkında 8 Mart 2004 tarihinde yaptıðı bir 
açıklamada, “öldürülen HPG militanlarından ‘íehit’ diye söz 
ettiði” gerekçesiyle açılan dava, 17 Nisan günü sonuçlandı. 
Erzurum 2. Aðır Ceza Mahkemesi, Alp’i “suç ve suçluyu 
övdüðü” iddiasıyla beí ay hapis cezasına mahkum etti. 
Mahkeme, hapis cezasını beí yıl süreyle erteledi.  
Sabri Ejder Öziç 
ÖTP yöneticisi Sabri Ejder Öziç’in, Radyo Dünya’da (Adana) 
23 ìubat 2003 tarihinde yayınlanan bir programdaki 
konuíması nedeniyle yargılandıðı dava, 20 Nisan günü 
sonuçlandı. Adana 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Öziç’i 
“TBMM’ye hakaret ettiði” gerekçesiyle TCY’nin 301. maddesi 
uyarınca altı ay hapis cezasına mahkum etti.  
Sabri Ejder Öziç, 5 Ocak 2004 tarihinde sonuçlanan ilk 
yargılamada, eski TCY’nin 159. maddesi uyarınca bir yıl hapis 
cezasına mahkum edilmiíti. Karar, 2005 yılında Yargıtay 
tarafından bozulmuítu.  
Abdullah Demirbaí 
Diyarbakır’ın Sur ilçesi Belediye Baíkanı Abdullah Demirbaí 
hakkında, Viyana’da toplanan Avrupa Sosyal Forumu’nda 
yaptıðı “Çok Dillilik Iíıðında Belediyecilik ve Yerel Yönetimler” 
baílıklı konuímasını belediyenin internet sitesinde yayınladıðı 
gerekçesiyle Mayıs ayında TCY’nin 220/8 maddesi uyarınca 
dava açıldı.  
Diyarbakır 4. Aðır Ceza Mahkemesi’nde 6 Haziran günü 
yapılan duruímada ifade veren Demirbaí, “Türkiye’nin çok 
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kimlikli, çok kültürlü, çok dilli olduðunu söylemenin bölücülük 
olmadıðını düíünüyorum. Her íeyi tekleítirmenin Türkiye’yi 
böleceðini düíünüyorum” dedi.  
Demirbaí hakkındaki dava, 19 Eylül günü yapılan duruímada 
sonuçlandı. Mahkeme, “suç unsuru oluímadıðı” gerekçesiyle 
Demirbaí’ın beraatına karar verdi. 
Halil Doðan 
DTP ñstanbul Eminönü ñlçe Baíkanı Halil Doðan hakkında, 1 
Nisan günü yaptıðı basın açıklaması nedeniyle Mayıs ayında 
dava açıldı. ñddianamede, Doðan’ın “Diyarbakır’da yaíanan 
olaylara iliíkin açıklamasında “Türklüðe ve güvenlik güçlerine 
hakaret ettiði” iddiasıyla TCY’nin 301. maddesi uyarınca 
cezalandırılması istendi.  
Ender ñmrek, Yavuz Karakuí, Mefair Altındað, Ali Öncü 
EMEP Diyarbakır ñl Örgütü’nün 3. Olaðan Kongresi’ndeki 
konuímaları nedeniyle EMEP Genel Baíkan Yardımcısı Ender 
ñmrek, dönemin ñl Baíkanı Yavuz Karakuí, kapatılan 
HADEP’in ñl Baíkan Yardımcısı Mefair Altındað ve Tes-ñí 1 
No’lu ìube Baíkanı Ali Öncü hakkında açılan dava, 11 Mayıs 
günü sonuçlandı.  
Diyarbakır 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında 
“suçun yasal unsurları oluímadıðı” gerekçesiyle beraat 
kararı verdi. Dava, sanıkların Abdullah Öcalan’ın cezaevi 
koíullarına iliíkin sözleri nedeniyle eski TCY’nin 312. 
maddesi uyarınca açılmıítı.  
Hasip Kaplan 
Avukat Hasip Kaplan hakkında 2005 yılında Flash TV’de 
yayınlanan bir konuíması nedeniyle açılan dava, 8 Nisan 
günü sonuçlandı. Beyoðlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
yapılan duruímada, Kaplan hakkında “suçun unsurları 
oluímadıðı” gerekçesiyle beraat kararı verildi. Davada, Hasip 
Kaplan’ın “Halkı kin ve düímanlıða tahrik veya aíaðılama” 
suçuna iliíkin TCY’nin 216/1 ve 218. maddeleri uyarınca 
cezalandırılması isteniyordu.  
Abdülmelik Fırat, Kasım Ergün, Reíit Deli, Semir Güzel, 
ñbrahim Güçlü, Bayram Bozyel, Fehmi Demir, Necdet 
Gündem, Fettah Karagöz, Gönül Dabakoðlu, ìeref Yalçın, 
ñlhan Güneri, Ayíe Demir  
Hak-Par’ın 4 Ocak 2004 tarihinde düzenlenen 1. Olaðan 
Büyük Kongresi nedeniyle Genel Baíkan Abdülmelik Fırat ile 
yeni ve eski parti yöneticilerinin de aralarında bulunduðu 12 
kiíi hakkında açılan davaya Ankara 3. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi. 8 Haziran günü yapılan 
duruímada esas hakkındaki görüíünü açıklayan Cumhuriyet 
Savcısı, sanıkların SPY’nin “partilerin Türkçe’den baíka dil 
kullanamayacaklarına” iliíkin 81/c ve 117. maddeleri 
uyarınca cezalandırılmasını, dosyanın da parti hakkında 
kapatma davası açılması için Yargıtay Cumhuriyet 

Baísavcılıðı’na gönderilmesini istedi. Dava, yıl içinde 
sonuçlanmadı. 
Aydın Budak 
ìırnak’ın Cizre ilçesinin Belediye Baíkanı Aydın Budak (DTP) 
hakkında, Ocak ayında Kurban Bayramı’nda halkla 
bayramlaíırken yaptıðı konuíma Roj TV’de yayımladıðı için 
açılan dava, 8 Haziran günü sonuçlandı. Cizre Asliye Ceza 
Mahkemesi, Aydın Budak’ı “bölücülük propagandası yaptıðı 
(TCY madde 220)” gerekçesiyle bir yıl üç ay hapis cezasına 
mahkum etti. 
Hüseyin Aygün, Yusuf Cengiz, Alican Önlü, Hıdır Aytaç, 
Gökhan Gündoðan, Murat Üldeí, Gökhan Yılmaz, Metin 
Turan, Hakkı Kalan, Deniz Taçyıldız, Hasan Çiçek, Ekber 
Kaya, ñbrahim Halil Ateí, Ayíe Gökkan, Seyit Aslan 
2002 yılında Tunceli’de gerçekleítirilen Newroz kutlamaları 
nedeniyle Newroz Tertip Komitesi üyeleri Tunceli Barosu eski 
Baíkanı Hüseyin Aygün, Yusuf Cengiz, Alican Önlü, Hıdır 
Aytaç, Gökhan Gündoðan, Murat Üldeí, Gökhan Yılmaz, Metin 
Turan, Hakkı Kalan, Deniz Taçyıldız, Hasan Çiçek, Ekber 
Kaya, ñbrahim Halil Ateí, Ayíe Gökkan ve Seyit Aslan 
hakkında açılan dava, 13 Haziran günü sonuçlandı. Tunceli 
Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında “suçun unsurları 
oluímadıðı” gerekçesiyle beraat kararı verdi.  
Davada sanıkların “kutlamalar sırasında atılan sloganları 
engellemedikleri ve yönlendirdikleri” ve konuímaları 
gerekçesiyle eski TCY’nin 312/1. ve 159. maddeleri uyarınca 
cezalandırılması isteniyordu. 
ñbrahim Güçlü 
Diyarbakır Kürt Derneði (Kürt-Der) sözcüsü ñbrahim Güçlü 
hakkında 4 Mayıs 2005 tarihinde Diyarbakır’da yayın yapan 
Can TV’de katıldıðı bir programdaki konuíması nedeniyle 
açılan dava, 6 Ekim günü sonuçlandı. Diyarbakır 6. Asliye 
Ceza Mahkemesi, Güçlü hakkında beraat kararı verdi.  
“Türk bayraðı isminden de anlaíıldıðı gibi Kürtlerin bayraðı 
deðildir” sözü nedeniyle yargılanan Güçlü’nün TCY’nin 216/2 
(halkı düímanlıða kıíkırtma) maddesi uyarınca 
cezalandırılması isteniyordu. 
ñbrahim Güçlü hakkında, Van’ın Özalp ilçesinde General 
Mustafa Muðlalı’nın emriyle öldürülen 33 köylü için 2005 yılı 
Aðustos ayında düzenlenen toplantıda yaptıðı konuíma 
nedeniyle açılan davaya yıl içinde devam edildi. Güçlü’nün 
TCY’nin 301. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle 
Diyarbakır 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandıðı dava, 
2006 yılında sonuçlanmadı. 
Güçlü hakkında 12 Ekim 2003 tarihinde yapılan Hak-Par 
Mardin ñl Kongresi’nde Kürtçe konuítuðu gerekçesiyle SPY’nin 
81. maddesi uyarınca açılan davaya da yıl içinde Mardin 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. 
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Kürt-Der’in Diyarbakır’da ìeyh Sait’i anmak için düzenlediði 
toplantıda yaptıðı konuíma nedeniyle ñbrahim Güçlü hakkında 
TCY’nin 215. maddesi uyarınca açılan davaya yıl içinde 
Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. 
ñbrahim Güçlü hakkında 3 Temmuz 2005 tarihinde yönettiði 
bir panel nedeniyle TCY’nin 216. maddesi uyarınca 
cezalandırılması istemiyle Diyarbakır 8. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde açılan dava, yıl içinde sonuçlanmadı. 
ñbrahim Güçlü, ìeyhmus Aykol, Halis Nezan 
Kapatılan Diyarbakır Kürt Derneði’nin (Kürt-Der), “Kürt 
Mahabad Cumhuriyeti’nin 1646 yılında asılan liderlerini 
anmak” amacıyla 3 Nisan 2005 tarihinde Diyarbakır Baðlar 
Belediyesi salonunda düzenlediði konferansın konuímacıları 
dernek yöneticileri ñbrahim Güçlü, ìeyhmus Aykol ve Hak-Par 
Diyarbakır eski ñl Baíkanı Halis Nezan hakkında açılan 
davaya, devam edildi. Güçlü, Aykol ve Nezan’ın TCY’nin 216. 
maddesi uyarınca Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
yargılandıðı dava, yıl içinde sonuçlanmadı. 
ñbrahim Güçlü, Zeynel Abidin Özalp, Sedat Ogur  
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak sınırında yaptıðı yıðınaðı 
protesto amacıyla 2 Mayıs günü basın açıklaması yapan 
Kürt-Der yöneticileri ñbrahim Güçlü, Sedat Oður ve Zeynel 
Abidin Özalp, gözaltına alındıktan sonra tutuklandılar. Daha 
sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ñbrahim 
Güçlü, Zeynel Abidin Özalp ve Sedat Ogur hakkında TCY’nin 
220/8 maddesi uyarınca Diyarbakır 6. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan dava, 2006 yılında sonuçlanmadı. 
56 Belediye Baíkanı 
Yurtdıíında yayın yapan Roj TV’nin kapatılmaması için 2005 
yılı Aralık ayında Danimarka Baíbakanı Anders Fogh 
Rasmussen’e mektup yazan çoðu DTP’li 56 belediye baíkanı 
hakkında dava açıldı. 
Diyarbakır 5. Aðır Ceza Mahkemesi’nde 26 Eylül günü 
baílayan duruímada söz alan Diyarbakır Yeniíehir Belediye 
Baíkanı Fırat Anlı, “Mektupta toplam 405 kelime bulunuyor. 
Kelime baíına ortalama 2 yıl hapis cezası isteniyor. Meíhur 
mektubumuzun 405 sözcüðünün tümüne sahip çıkıyoruz, 
içeriðini yineliyoruz. Düíüncemiz, Türkiye’nin kültürel haklar 
konusunda dar ve yasakçı anlayıíı aíarak demokratik 
medeniyetin evrensel ilkelerine ulaímasına katkıda 
bulunmak ve temsilcisi olduðumuz halkın talep ve 
beklentilerine cevap olmaktı” dedi.  
21 Kasım günü yapılan duruímada belediye baíkanları 
Abdullah Demirbaí, Orhan Özer, Memet Tahir Karamaner, 
Huríit Alptekin ve Mehmet Nasır Aras dinlendi.  
Belediye baíkanları, diðer baíkanların verdiði savunmaya 
katıldıklarını söylediler. Mahkeme Baíkanı Dündar Örsdemir, 
belediye baíkanlarına, Roj TV hakkında Adalet Bakanlıðı 

tarafından hazırlanan dosyada geçen “Roj TV’nin PKK’nin 
yayın organı olduðu” yönündeki ifadeyi sordu.  
Bunun üzerine avukatlar Muharrem Erbey, Sedat Yurttaí, 
Meral Danıí Beítaí ve Selahattin Demirtaí, müdahale 
ederek, “Dava, belediye baíkanlarının Roj TV’ye mektup 
gönderme davasıdır. Burada Roj TV deðil belediye baíkanları 
yargılanıyor. Kaldı ki söz konusu raporlar istihbari niteliktedir 
ve delil olarak kullanılamayacaðı bizzat bu raporlarda 
yazılmaktadır. Dolayısıyla delil olarak kullanılamaz, buna 
dayanarak da soru soramazsınız. ñddianame dıíına 
çıkamazsınız. Bu sorularla Anayasa’ya ve AñHS’in adil 
yargılama ilkesine aykırı davranıyorsunuz” dediler.  
Cumhuriyet Savcısı da bu görüíü destekledi. Ancak 
mahkeme heyeti, davanın “örgüte bilerek ve isteyerek yardım 
etme” iddiasıyla açıldıðı gerekçesiyle bu soruyu belediye 
baíkanlarına yöneltti. Adıyaman’a baðlı Yaylakonak beldesi 
Belediye Baíkanı Hasan Karakaya ve Batman’ın Beíiri ilçesi 
ñkiköprü beldesi Belediye Baíkanı Fahrettin Astan ise 
mektuptan haberleri olmadıðını söylediler. Karakaya’nın 
avukatı ìeyho Saya, müvekkilinin DTP deðil SHP üyesi 
olduðunu açıkladı.  
Duruíma, 23 Ocak 2007 tarihine ertelendi.  
ñddianamede, aralarında Diyarbakır Büyükíehir Belediye 
Baíkanı Osman Baydemir, Tunceli Belediye Baíkanı Songül 
Erol Abdil, Batman Belediye Baíkanı Hüseyin Kalkan, Hakkari 
Belediye Baíkanı Metin Tekçe ve ìırnak Belediye Baíkanı 
Ahmet Ertak’ın da bulunduðu belediye baíkanlarının 
“yasadıíı örgüte yardım” iddiasıyla cezalandırılması 
isteniyor.  
Ender ñmrek 
EMEP Genel Baíkan Yardımcısı Ender ñmrek hakkında, 
Tunceli’de 2005 yılı Temmuz ayında yaptıðı bir basın 
açıklaması nedeniyle açılan dava, 16 Haziran günü 
sonuçlandı. Tunceli Asliye Ceza Mahkemesi, ñmrek hakkında 
“suçun yasal unsurları oluímadıðı” gerekçesiyle beraat 
kararı verdi.  
Kazım Temiz, Hüseyin Türkmen 
ìemdinli olaylarından sonra yapılan bir basın açıklaması 
nedeniyle EMEP Didim (Aydın) ñlçe Baíkanı Kazım Temiz ve 
ñlçe Örgütü Sekreteri Hüseyin Türkmen hakkında açılan dava, 
16 Haziran günü sonuçlandı. Didim Sulh Ceza Mahkemesi, 
Temiz ve Türkmen hakkında beraat kararı verdi.  
Hatip Dicle 
DEP eski milletvekili Hatip Dicle hakkında Ocak ayında 
Londra Halkevi’nde düzenlenen “Demokrasiye Karíı Direnen 
Türkiye ve Demokrasi Mücadelesinde Kürtler” konulu 
toplantıda yaptıðı konuíma nedeniyle dava açıldı. Baðcılar 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde TMY’nin 7/2 maddesi uyarınca 
görülen dava, yıl içinde sonuçlanmadı. 
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Dicle hakkındaki Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 
TCY’nin 215. maddesi uyarınca açılan dava da yıl içinde 
sonuçlanmadı. Dicle, Roj TV’de katıldıðı bir programda 
“Abdullah Öcalan’dan ‘Sayın Öcalan’ diye bahsettiði” 
gerekçesiyle yargılanıyor. 
Selahattin Demirtaí 
ñHD Diyarbakır ìube Baíkanı Selahattin Demirtaí hakkında 
konuímaları nedeniyle açılan iki ayrı dava, 14 Kasım günü 
sonuçlandı. 2005 yılı Temmuz ayında Roj TV’de yaptıðı bir 
konuíma nedeniyle Diyarbakır 5. Aðır Ceza Mahkemesi’nde 
yargılanan Demirtaí, TCY’nin 220/8. maddesi (yasadıíı örgüt 
propagandası) uyarınca bir yıl üç ay hapis cezasına mahkum 
edildi. Mahkeme, cezayı erteledi.  
Diyarbakır 4. Aðır Ceza Mahkemesi de, Gün TV’de 24 Haziran 
2005 tarihinde yayımlanan “Özel Gündem” programındaki 
konuíması nedeniyle Demirtaí’ı aynı madde uyarınca bir yıl 
üç hapis cezasına mahkum etti.  
Osman Baydemir 
Muí’ta öldürülen HPG militanları için Diyarbakır’da Mart ayı 
sonunda düzenlenen cenaze törenindeki konuíması nedeniyle 
Diyarbakır Büyükíehir Belediye Baíkanı Osman Baydemir 
hakkında dava açıldı.  
Diyarbakır 6. Aðır Ceza Mahkemesi’nde 3 Ekim günü 
baílayan davada ifadesi alınan Baydemir, íunları söyledi: 
“Mahíeri yaíadık, iddianamede bu ortaya konulmamıí. 
Küçük bir yer de verilmemií. Bu kentte 10 insan yaíamını 
yitirdi. Ben sayın iddia makamından soruyorum. Yaíam 
hakkından daha deðerli bir íey var mı? Buna hiçbir íekilde 
yer verilmiyor. Dosya içindeki emniyetin kaset çözümlerine 
bakın. Normal bir insan bir toplulukla konuíurken 30 kez üst 
üste ‘susun, susun’ der mi? Demek ki orada bir marazi 
durum vardır. Orada insanların birbirini dinlemediði bir 
atmosfer vardır. Biz oraya insanları dövmeye gitmedik. Biz 
insanları ikna etmeye gittik. ñnsanlar risk üstlenerek bu 
olayların bertaraf edilmesi için çaba sarf ediyor. Bunun 
mukabilinde bir kurban aranıyor. ñçiíleri Bakanımız 
tarafından sayın valimize teíekkür plaketi verildi. Sayın 
Baíkan, ortada teíekkür plaketi verilecek bir durum yok. 
Bütün çabamıza raðmen geride 10 tane ölü bıraktık. Allah 
aíkına bunun neresi baíarıdır”  
26 Aralık günü yapılan duruímada, Diyarbakır Valiliði’ne 
sorulan “Valinin Osman Baydemir ile görüíüp görüímediði ve 
görevlendirilme yapılıp yapılmadıðına” iliíkin yazının yanıtı 
okundu. Diyarbakır Valiliði, “olayların yatıítırılması için 
Baydemir’in kendilerinden talepte bulunduðunu, bunun 
üzerine Vali Yardımcısı Ahmet Aydın’ın görevlendirildiðini, 
olayların sona ermesi için Aydın ve Baydemir’in birlikte 
hareket ettiklerini” bildirdi.  

ñddianamede, Baydemir’in “yasadıíı örgüte yardım (TCY 
madde 314/2)” iddiasıyla cezalandırılması isteniyor. 
Bu arada Osman Baydemir hakkında 2006 yılbaíında 
gönderdiði tebrik kartlarında “w” harfi kullanıldıðı 
gerekçesiyle dava açıldı. ñddianamede, Baydemir’in Kürtçe 
“yeni yılınız kutlu olsun” yazısı nedeniyle TCY’nin 222. 
maddesi ve “Türk Harflerini Kabul ve Tatbiki Hakkındaki 
Kanun”a muhalefet iddiasıyla cezalandırılması istendi. 
Baydemir hakkında 2004 yılında Siirt’te yaptıðı konuímada 
“halkı kin ve düímanlıða kıíkırttıðı” iddiasıyla açılan dava da 
yıl içinde Diyarbakır 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sürdü. 
Haydar Kaya, Cemgil Demir 
Tunceli’de 2005 yılı Haziran ayında öldürülen 17 MKP 
militanından üçü için Ankara’da düzenlenen cenaze törenine 
katılan EMEP Genel Baíkan Yardımcısı Haydar Kaya ve 
cenazeye katılanlar hakkında açılan davaya, yıl içinde devam 
edildi. Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 
sanıkların “yasadıíı örgüt propagandası ve yasadıíı örgütü 
övmek” iddialarıyla cezalandırılması isteniyor. 
Levent Tüzel 
EMEP’in 5 Aralık 2004 tarihinde ñstanbul’da düzenlenen 
“Diren Filistin, Seninleyiz Fellucce” mitinginde yaptıðı 
konuíma nedeniyle EMEP Genel Baíkanı Levent Tüzel 
hakkında dava açıldı. ìiíli Cumhuriyet Savcılıðı tarafından 
hazırlanan iddianamede, Levent Tüzel’in “halkı kin ve 
düímanlıða kıíkırttıðı” iddiasıyla cezalandırılması istendi.  
Hasan Karakoç 
10 Haziran günü ñstanbul’da “ñran ordusunun HPG 
militanlarına karíı düzenlediði operasyonları” protesto 
amacıyla düzenlenen basın açıklamasında konuían 
Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaíma ve Dayanıíma 
Derneði (Yakay-Der) yöneticisi Hasan Karakoç hakkında 
Temmuz ayında dava açıldı.  
ñddianamede, “basın açıklamasında Abdullah Öcalan’dan 
‘Sayın Öcalan’ diye bahsedildiði ve ‘gerilla’ ifadesinin 
kullanıldıðı” belirtilerek Karakoç’un “suçu ve suçluyu övdüðü 
(TCY madde 215)” gerekçesiyle cezalandırılması istendi. 
Dava, ñstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülecek.  
Mahmut Alınak 
Ardahan Cumhuriyet Savcılıðı, DTP Kars ñl Baíkanı Mahmut 
Alınak hakkında 20 Ocak günü DTP Ardahan ñl Örgütü binası 
açılıíındaki “ìemdinli olaylarının Kontrgerilla cumhuriyetinin 
elemanlarınca gerçekleítirildiði” yönündeki sözleri nedeniyle 
Aðustos ayında dava açtı. ñddianamede, Mahmut Alınak’ın 
TCY’nin 301. maddesi uyarınca cezalandırılması istendi. 
Ercan Bayhan 
Ankara Cumhuriyet Savcılıðı, Eðitim-Sen Batman ìube 
Sekreteri Ercan Bayhan hakkında, Ankara’da 17 Aralık 2005 
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tarihinde düzenlenen “Demokratik Türkiye, halk için bütçe” 
mitinginde Kürtçe “Biji Biratiye Gelan (Yaíasın halkların 
kardeíliði)” sloganı attıðı gerekçesiyle dava açtı. Ankara 11. 
Aðır Ceza Mahkemesi’nde 18 Aðustos günü baílayan davada, 
Bayhan’ın “yasadıíı örgüt propagandası” iddiasıyla 
yargılanması istendi. 
Metin Tekçe 
Hakkari Belediye Baíkanı Metin Tekçe hakkında, TBMM 
ìemdinli Olaylarını ñnceleme Komisyonu’na verdiði ifade 
nedeniyle açılan dava, 6 Aðustos günü baíladı.  
Daha sonra bu dava ile 2003 yılında DEHAP yöneticisi olduðu 
dönemde “yasadıíı örgüt üyeliði” iddiasıyla açılan dava 
birleítirildi.  
18 Ekim günü Van 4. Aðır Ceza Mahkemesi’nde yapılan 
duruímada, Tekçe, komisyonda yaptıðı konuímanın halka 
açık olmadıðını belirterek “ñfade özgürlüðü çerçevesinde 
fikirlerimi belirttim. Partimin görüíü de budur. Kürt 
sorununun çözümüne yönelik görüílerimi dile getirdim. 
Araítırma Komisyonu gizli bir soruíturma yapıyordu. Gizli 
soruíturmanın basına yansıtılmaması gerekiyordu” dedi. 
Avukat Murat Timur da, örgüt üyeliðine iliíkin dava ile TBMM 
ìemdinli Olayını Araítırma Komisyonu’na verdiði ifadeye 
iliíkin davanın birleítirilmesinin Ceza Muhakemesi Yasası’na 
uygun olmadıðını belirterek, dosyaların ayrılmasını istedi.  
Emin Sarı 
ìemdinli Belediye Baíkan Yardımcısı Emin Sarı hakkında, 
“Roj TV’de bir programa telefonla katıldıðı” iddiasıyla dava 
açıldı. ñddianamede, Emin Sarı’nın TCY’nin 301. maddesi 
uyarınca cezalandırılması istendi.  Emin Sarı, “ìemdinli 
olayı” nedeniyle yargılanan Astsubay Tanju Çavuí’un 20 
Ocak günü yapılan duruímasından sonra Roj TV’ye 
baðlandıðını ancak “Eðer bu dava baðımsız bir íekilde ele 
alınmıí olsaydı bugün Tanju Çavuí…” sözlerinin ardından 
telefonun kesildiðini söyledi.  
Ethem Dinçer 
Mersin Cumhuriyet Savcılıðı, Eylül ayında “1 Mayıs 1977 
katliamı dosyası açılsın” baílıklı basın açıklaması nedeniyle, 
Mersin 78’liler Araítırma ve Dayanıíma Derneði Baíkanı 
Ethem Dinçer hakkında, TCY’nin 216/1 (Halkı düímanlıða 
kıíkırtma) ve 301/2 (Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve 
kurumlarına hakaret) maddeleri uyarınca dava açtı. Mersin 6. 
Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 15 Aralık günü baílayan dava 
“suçun unsurları oluímadıðı” gerekçesiyle ilk duruímada 
beraatla sonuçlandı. 
Bahadır Kurbanoðlu 
ñslami eðilimli “Haksöz” dergisinin yazarlarından, Özgür 
Düíünce ve Eðitim Hakları Derneði (Özgür-Der) üyesi Bahadır 
Kurbanoðlu hakkında, 22 Nisan günü ñstanbul Fatih 
Saraçhane Parkı’nda düzenlenen eylemdeki konuíması 

nedeniyle açılan dava, 3 Ekim günü yapılan ilk duruímada 
sonuçlandı. Fatih 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Kurbanoðlu 
hakkında beraat kararı verdi.  
Kurbanoðlu’nun Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun Van 
Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya’yı ihraç kararına iliíkin 
konuíması nedeniyle TCY’nin 301. maddesi uyarınca 
cezalandırılması isteniyordu.  
Nazmi Gür, Salih Yıldız, Abdurrahman Doðar 
Feshedilen DEHAP Van ñl Örgütü’nün 2003 yılında düzenlenen 
kongresindeki konuímaları nedeniyle DEHAP Parti Meclisi 
üyesi Nazmi Gür, Yüksekova (Hakkari) Belediye Baíkanı Salih 
Yıldız ve Van eski ñl Baíkanı Abdurrahman Doðar hakkında 
açılan davaya, yıl içinde Van Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
devam edildi. Davada sanıkların “halkı kin ve düímanlıða 
kıíkırttıkları” iddiasıyla cezalandırılması isteniyor.  
Hüseyin Bektaíoðlu 
DTP Erzincan ñl Baíkanı Hüseyin Bektaíoðlu hakkında Roj 
TV’de bir programa telefonla katıldıðı gerekçesiyle açılan 
dava, 10 Ekim günü sonuçlandı. Erzincan Asliye Ceza 
Mahkemesi, Bektaíoðlu’nu TCY’nin 220/8 (yasadıíı örgüt 
propagandası) ve 301. maddeleri uyarınca iki yıl hapis 
cezasına mahkum etti. Ceza daha sonra ertelendi. 
ìahin ìimíek 

ìahin ìimíek adlı kiíi, Erzurum’da hırsızlık için girdiði 
Baíöðretmen ñlköðretim Okulu’nda iki sınıfın tahtalarına 
polislere hakaret içeren yazılar yazdıðı gerekçesiyle TCY’nin 
301. maddesi uyarınca bir yıl hapis cezasına mahkum edildi.  

17 Temmuz günü okuldan üç bilgisayar çalan ìahin 
ìimíek’in tahtalara “Sivillerin bacaðı polis memurlarına 
olsun” yazdıðı, daha sonra parmak izinden kimliðinin 
saptanması üzerine yakalandıðı öðrenildi. 

Erzurum 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin Kasım ayında hapis 
cezası verdiði ìahin ìimíek’in “hırsızlık” suçundan Erzurum 
3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde aynı dönemde yargılanmasının 
sürdüðü öðrenildi.  

Eren Keskin, Kiraz Biçici, Doðan Genç, Gülseren Yoleri 

ñHD ñstanbul ìubesi eski yöneticileri hakkında, Adalet 
Bakanlıðı Ceza ve Tevkifevleri eski Genel Müdürü Ali Suat 
Ertosun’a “ñnsan Hakları Utanç Belgesi” gönderdikleri için 
Kasım ayında dava açıldı.  

Ali Suat Ertosun’a emekli olmadan önce Bakanlar Kurulu 
kararıyla “Devlet Üstün Hizmet Madalyası” verilmiíti. ñHD de 
bunu protesto amacıyla Ertosun’a “ñnsan Hakları Utanç 
Belgesi” göndermiíti. Ertosun’un íikayeti üzerine açılan 
davada, dönemin ñHD yöneticileri Kiraz Biçici, Doðan Genç, 
Gülseren Yoleri ve Eren Keskin’in TCY’nin “kamu görevlisine 
hakaret” suçuna iliíkin 125. maddesi uyarınca 
cezalandırılması isteniyor.  
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Atilla Kaya  
SDP Genel Baíkan Yardımcısı Atilla Kaya hakkında, Mart 
ayında yaptıðı bir basın açıklaması nedeniyle açılan davaya, 
29 Kasım günü Beyoðlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
devam edildi. Genelkurmay Baíkanlıðı’nın suç duyurusu 
üzerine açılan davada Kaya’nın basın açıklamasında geçen, 
“Ordu birliklerinin kimyasal silah kullandıðına dair ciddi 
iddialar var” sözleri nedeniyle TCY’nin 301. maddesi uyarınca 
cezalandırılması isteniyor.  
Filiz Koçali 
SDP Genel Baíkanı Filiz Koçali hakkında, “Kürtçe slogan 
içeren bir bildiri” nedeniyle SPY’nin 81. maddesi uyarınca 
açılan davaya 29 Kasım günü Ankara Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi. Dava, 2007 yılına ertelendi. 
Halit Kahraman, Salih Saðlam, Abdülkadir Fırat 1

Ceylanpınar (ìanlıurfa) DTP ñlçe Baíkanı Halit Kahraman, 
ñlçe Örgütü yöneticileri Salih Saðlam ve Abdülkadir Fırat 
hakkında “halkı korku ve paniðe sürükledikleri”, “yasadıíı 
örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla açılan dava, 29 
Kasım günü sonuçlandı. Diyarbakır 6. Aðır Ceza Mahkemesi, 
sanıkları altıíar yıl üçer ay hapis cezasına mahkum etti.  
DTP yöneticileri “Mart ayı sonunda Diyarbakır’da HPG 
militanları için düzenlenen cenaze töreninde çıkan olayları 
protesto amacıyla” 2 Nisan günü düzenlenen basın 
açıklaması nedeniyle yargılanıyordu. 
Aysel Tuðluk, Hilmi Aydoðdu 
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılıðı, Aralık ayında DTP Genel 
Baíkan Yardımcısı Aysel Tuðluk ve DTP Diyarbakır ñl Baíkanı 
Hilmi Aydoðdu hakkında, 3 Eylül 2006 tarihinde Diyarbakır’da 
Dünya Barıí Günü nedeniyle düzenlenen mitingdeki 
konuímaları dava açtı.  
Diyarbakır 4. Aðır ceza Mahkemesi’nde 1 ìubat 2007 
tarihinde baílanacak davada, Tuðluk ve Aydoðdu’nun 
TMY’nin 7/2 maddesi uyarınca cezalandırılması isteniyor. 
Ahmet Türk, Aysel Tuðluk 
DTP Genel Baíkanı Ahmet Türk ve Genel Baíkan Yardımcısı 
Aysel Tuðluk ve DTP Genel Baíkanı Ahmet Türk hakkında, 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bastırılan bildiriler nedeniyle 
açılan dava, 14 Kasım günü Ankara 9. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde baíladı. 4 Aralık günü yapılan duruíma, 22 
Ocak 2007 tarihine ertelendi. 
ñddianamede, Türk ve Tuðluk’un “suçu ve suçluyu övdükleri” 
iddiasıyla cezalandırılması isteniyor.  
Murat Avcı, Aysel Tuðluk 

                                                 
1 “Abdullah Öcalan’ı siyasi iradem olarak kabul ediyorum” baílıklı 
dilekçe nedeniyle de yargılanan DTP yöneticilerinin 17 Kasım günü 
sonuçlanan davada aynı cezaya mahkum edildikleri öðrenildi. 

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılıðı, Aralık ayında DTP Genel 
Baíkan Yardımcısı Aysel Tuðluk ve Siirt ñl Baíkanı Murat Avcı 
hakkında yaptıkları konuímalar nedeniyle dava açtı.  
ñddianamede, Tuðluk ve Avcı’nın “yasadıíı örgüt 
propagandası yaptıkları” gerekçesiyle cezalandırılması 
istendi.  
Hasan Bozkurt 
Kapatılan HADEP’in Nusaybin (Mardin) ñlçe Baíkanı Hasan 
Bozkurt, hakkında açılan dava, Aralık ayında sonuçlandı. 
Diyarbakır 4. Aðır Ceza Mahkemesi, Bozkurt’u üç yıl dört ay 
hapis cezasına mahkum etti. Bozkurt hakkındaki dava, Mart 
ayı sonunda Diyarbakır’da HPG militanları için düzenlenen 
cenaze töreninde yaíanan olaylara iliíkin Roj TV’ye telefonla 
katılarak yaptıðı açıklamalar nedeniyle açılmıítı. 
Rıdvan Kızgın, Kiraz Biçici 
Eski ñHD Bingöl ìube Baíkanı Rıdvan Kızgın ve eski ñHD 
ñstanbul ìube Baíkanı Kiraz Biçici hakkında 2003 yılında 
yaptıkları açıklamalar nedeniyle TCY’nin 301. maddesi (eski 
TCY’nin 159. maddesi) uyarınca açılan dava, 20 Aralık günü 
sonuçlandı. Bingöl Asliye Ceza Mahkemesi, Kızgın ve Biçici’yi 
6’íar ay hapis cezasına mahkum etti.  
Ethem Gürsu 
Milli Eðitim Bakanlıðı müfettiíi Ethem Gürsu hakkında 
“Atatürk’e hakaret ettiði” iddiasıyla açılan dava, 6 Aralık 
günü sonuçlandı. Konya 4. Asliye Ceza Mahkemesi, Gürsu’yu 
bir yıl hapis cezasına mahkum etti. Ceza, ertelendi.  
Gürsu, 26 Haziran 2005 tarihinde bir konferansta, “Sizin yere 
göðe sıðdıramadıðınız Atatürk beni kurtarmadı. Ben 
doðmadan 20 yıl önce ölen birisi beni nasıl kurtarır” dediði 
gerekçesiyle 5816 Sayılı Atatürk’ü Koruma Yasası uyarınca 
yargılanıyordu. 
Rıdvan Kızgın 
ñHD Bingöl ìubesi eski Baíkanı Rıdvan Kızgın hakkında, 12 
Eylül 1980 darbesinin yıldönümünde yaptıðı “Militarizm 
Gölgesinde Demokratikleíme Olanaksız” baílıklı basın 
açıklaması nedeniyle açılan dava, ilk duruímada beraatla 
sonuçlandı. Bingöl 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 14 ìubat 
günü yapılan duruímada “suçun yasal unsurlarının 
oluímadıðı” gerekçesiyle Kızgın hakkında beraat kararı 
verildi. Bingöl Jandarma ñl Komutanlıðı’nın suç duyurusu 
üzerine açılan davada Kızgın’ın “halkı suç iílemeye 
kıíkırttıðı” iddiasıyla cezalandırılması isteniyordu.  
Rıdvan Kızgın, Nurettin Çelik 
Rıdvan Kızgın, Diyarbakır 4. Aðır Ceza Mahkemesi tarafından 
“yasadıíı örgüte yardım” iddiasıyla eski TCY’nin 169. 
maddesi uyarınca 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi. 
13 Ekim günü yapılan duruímada, diðer sanık Nurettin Çelik 
ise beraat etti.  
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Dava, Bingöl’ün Genç ilçesine baðlı Yumaklı (Pakuni) köyü 
Yeniköy mezrasında 10 Temmuz 2003 tarihinde Hüseyin 
Özmen, Hacı Kaya, Ahmet Acar, Erdal Acar ve Mahmut 
Kaya’nın öldürülmesinden sonra hazırlanan rapor nedeniyle 
açılmıítı.  
Zeki Yüksel, Adil Kotay 
ñHD Van ìubesi eski Baíkanı Avukat Zeki Yüksel hakkında, 
Aralık ayında katılmadıðı bir basın açıklaması nedeniyle dava 
açıldı. Van TUYAD-DER’in 16 Temmuz 2006 tarihinde 
düzenlediði basın açıklaması nedeniyle açılan davanın 19 
Ocak 2007 tarihinde Van Sulh Ceza Mahkemesi’nde 
baílayacaðı öðrenildi. Davada, TUYAD-DER Baíkanı Adil 
Kotay da yargılanacak.  
Cengiz Gültekin 
SDP Parti Meclisi üyesi ve Ankara ñl Örgütü yöneticisi Cengiz 
Gültekin, Adana’da düzenlenen Newroz mitingindeki 
konuíması nedeniyle 5 Aralık günü tutuklandı.  
Nesrin Deniz 
ÖTP eski Genel Baíkan Yardımcısı Nesrin Deniz hakkında 
Diyarbakır’da 21 Mart Newroz kutlamalarındaki konuíması 
nedeniyle açılan dava, 14 Aralık günü sonuçlandı. Diyarbakır 
5. Aðır Ceza Mahkemesi, Deniz’i TCY’nin 220. maddesi 
uyarınca “yasadıíı örgüt propagandası” iddiasıyla bir yıl 6 ay 
hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, cezayı ertelemedi.  
Saadet Becerikli, Mehmet ìat, Ahmet Sevim, Bengi Yıldız, 
Sedat Özevin, 
5 Eylül günü Kozluk’tan Batman’a giden bir araca 
jandarmaların açtıðı ateí sonucu Mizgin Özbek (9) adlı çocuk 
ile ìeyhmus Deðirmenci ve Halis Akbıyık’ın ölümü nedeniyle 
rapor hazırlayan sivil toplum örgütleri ve yerel gazeteler 
hakkında Eylül ayında soruíturma açıldı.  
Batman Cumhuriyet Savcılıðı’nın “soruíturmanın gizliliðini 
ihlal (TCY madde 285)”, “adil yargılamayı etkileme (TCY 
madde 288)” ve “güvenlik güçlerine hakaret (TCY madde 
301)” iddialarıyla açılan soruíturma çerçevesinde ñHD 
Batman ìube Baíkanı Saadet Becerikli, Mazlum-Der Batman 
ìube Baíkanı Mehmet ìat, Avukat Ahmet Sevim, Avukat 
Bengi Yıldız ve Batman Barosu Baíkan Yardımcısı Avukat 
Sedat Özevin, 18 Ekim günü ifade verdi. Olaya iliíkin haberler 
nedeniyle Batman Çaðdaí ve Batman Postası gazeteleri 
hakkında 301. madde uyarınca açılan soruíturmanın da 
sürdüðü bildirildi. 
Edinilen bilgiye göre, soruíturma olayın ardından heyetin 
hazırladıðı rapor için Batman ñl Jandarma Komutanlıðı’nın suç 
duyurusu üzerine açıldı. Suç duyurusunda “Sivil toplum 
temsilcileri tarafından kurulan sözde inceleme heyeti yapmıí 
olduðu faaliyetler sonucunda basın yoluyla güvenlik 
güçlerinin manevi íahsiyetlerini zedelemiílerdir. Yine 
kendilerini adli mercilerin yerine koyarak tanıklarla konuímuí 

ve adil yargılamayı etkilemeye teíebbüs etmiílerdir” denildiði 
öðrenildi. 
Yargılanan Gazeteciler 
Ülkede Özgür Gündem Gazetesi 
Ülkede Özgür Gündem gazetesinin avukatı Özcan Kılıç’ın 19 
Kasım günü verdiði bilgiye göre; 1 Mart 2004 tarihinde yayın 
hayatına baílayan Ülkede Özgür Gündem gazetesindeki 
çeíitli yazılar nedeniyle gazete sahibi, sorumlu Yazıiíleri 
müdürleri, yazarları ve muhabirleri hakkında 600’e yakın 
dava açıldı. Eylül ayında sorumlu Yazıiíleri Müdürlüðü 
görevini üstlenin Özlem hakkında 50 kadar soruíturma ve 
dava açıldı.  
Ülkede Özgür Gündem gazetesine açılan davalarla ilgili bazı 
bilgiler íöyle: 
Aðır Ceza Mahkemeleri’nde görülen 75 dava sonuçlandı. Bu 
davaların 63’ünde mahkumiyet, 12’sinde beraat kararı 
verildi. Bu davalarda gazetenin sahibi Ali Gürbüz’e toplam 
192 bin 755 YTL para cezası verildi. 5 yıl 10 ay hapis 
cezasına mahkum edilen Yazıiíleri Müdürü Hasan Bayar’a ise 
96 bin 948 YTL para cezası verildi. 
Beyoðlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaların 
44’ü mahkumiyet, 15’i ise beraatla sonuçlandı. Bu davalarla 
ilgili olarak gazetenin Hasan Bayar’a 10 yıl bir ay 10 gün 
hapis, 44 bin 990 YTL para cezası verildi. 
Bu arada Hasan Bayar’a verilen toplam 30 bin 562 YTL para 
cezası Yargıtay tarafından onandı. Para cezaları ödenmediði 
için, bu ceza her 100 YTL’si için bir gün olmak üzere hapis 
cezasına çevrildi. 
Ülkede Özgür Gündem gazetesi çalıíanları hakkında açılan 
davalarla ilgili geliímelerden bazıları da íöyle: 
Hüseyin Aykol 
ñstanbul Cumhuriyet Savcılıðı, Aðustos ayı baílarında Özgür 
Gündem gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol 
hakkında, 2003 yılı Aðustos ayında Kuzey Irak’taki Kandil 
daðında PKK yöneticileriyle yaptıðı röportaj nedeniyle dava 
açtı. ñddianamede, Aykol’un TCY’nin 314/2 ve TMY’nin 5. 
maddeleri uyarınca cezalandırılması istendi. Dava, 26 Eylül 
günü ñstanbul 9. Aðır Ceza Mahkemesi’nde baíladı. 12 Aralık 
günü yapılan duruíma, “röportajların yayınlandıðı gazetelerin 
dosyaya konulması” için 20 Mart 2007 tarihine ertelendi.  
Birgül Özbarıí 
Ülkede Özgür Gündem gazetesi muhabiri Birgül Özbarıí 
hakkında, vicdani retçi Halil Savda ile yaptıðı ve 9 Nisan 
günü yayınlanan röportaj nedeniyle TCY’nin 318. maddesi 
uyarınca dava açıldı. Beyoðlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
görülen dava, görevsizlik kararı verilerek, ñstanbul Aðır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderildi. Dava, 16 ìubat 2007 tarihinde bu 
mahkemede görülmeye baílanacak.  
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Özbarıí hakkında 17 ìubat günü yayınlanan gazetedeki “Biz 
Ölüm Orucuna Yatarız” baílıklı haberi nedeniyle TCY’nin 215 
ve 218. maddeleri uyarınca açılan dava, 9 Mart 2007 
tarihinde ñstanbul 11. Aðır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 
Birgül Özbarıí hakkında Beyoðlu 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde “Red’cilerden AB’ye Mesaj Var” (19 Ekim 
2005), “Anti-militaristler Vicdani Reddi ve Savaí Karíıtlıðını 
Anlatacaklar: Savaía Karíı Buluíma” (24 Eylül 2005), “Ne 
Askerlik Ne Savaí” (14-15 Mayıs 2005) ve “Kardeílerinize 
Silah Çekmeyin” (24 Nisan 2006) baílıklı haberler nedeniyle 
TCY’nin 318/2 maddesi uyarınca açılan davalara da yıl içinde 
devam edildi. Beyoðlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, dört 
davada da “görevsizlik” kararı vererek, dosyaları ñstanbul 
Aðır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. 
Cengiz Kapmaz 
Kapanan Ülkede Özgür Gündem gazetesi muhabiri Cengiz 
Kapmaz hakkında, 15 ìubat ve 22 Haziran günü yayınlanan 
haberleri nedeniyle iki ayrı dava açıldı.  
Abdullah Öcalan’ın cezaevi koíullarına iliíkin “2 bin 555 gün 
geçti”baílıklı haber nedeniyle açılan davada, Kapmaz’ın 
TCY’nin 215 (suçu ve suçluyu övme) ve 218. (halkın yasalara 
uymamaya kıíkırtılması ve suçun basın yoluyla iílenmesi 
durumunda cezanın artırılması) maddeleri uyarınca 
cezalandırılması istendi. Beyoðlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 
“görevsizlik” kararı vererek, dosyayı ñstanbul 11. Aðır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderdi. Kapmaz’ın yargılandıðı davaya 16 
ìubat 2007 tarihinde devam edilecek. 
DEP eski milletvekili Orhan Doðan ile yaptıðı röportaj 
nedeniyle açılan diðer davada ise Kapmaz’ın “yasadıíı örgüt 
propagandası” yaptıðı gerekçesiyle TMY’nin 7/2. maddesi 
uyarınca cezalandırılması istendi. Beyoðlu 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nin “görevsizlik” kararının ardından bu dava da, 
ñstanbul 13. Aðır Ceza Mahkemesi’nde 13 ìubat 2007 
tarihinde görülecek. 
Umur Hozatlı 
Ülkede Özgür Gündem gazetesi yazarlarından Umur Hozatlı 
hakkında 16 Eylül günü yayınlanan “LORñN-ñyi Baba ñíbaíı 
Yaptı” baílıklı yazısı nedeniyle Beyoðlu 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde dava açıldı. Hozatlı’nın TCY’nin 301. 
maddesi uyarınca cezalandırılması istenen dava, 14 Mart 
2007 tarihinde baílayacak. 
Hozatlı hakkında 11 Kasım günü yayınlanan “Gıcık Adamlar” 
yazısı nedeniyle TCY’nin 301. maddesi uyarınca dava açıldı. 
Dava, 21 Mart 2007 tarihinde Beyoðlu 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde baílayacak. 
ñrfan Uçar 
Ülkede Özgür Gündem gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni 
ñrfan Uçar hakkında 13 Aralık 2005 tarihinde yayınlanan 
“301 Numara” baílıklı yazısı nedeniyle TCY’nin 301. maddesi 

uyarınca dava açıldı. Dava, 14 Mart 2007 tarihinde Beyoðlu 
2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde baílayacak.  
ñrfan Uçar hakkında 25 Ocak 2005 tarihli gazetedeki bir 
haber nedeniyle “Basın Yasası’na muhalefet ettiði” 
gerekçesiyle açılan davaya da Beyoðlu 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi. Dava, 7 ìubat 2007 tarihine 
ertelendi.  
ñrfan Uçar ve gazetenin eski Haber Müdürü Hüseyin Deniz 
hakkında 31 Mart günü yayınlanan gazetedeki bir ilan 
nedeniyle TMY’nin 7/2 maddesi uyarınca dava açıldı. Beyoðlu 
2. Asliye Ceza Mahkemesi, “görevsizlik” kararı vererek, 
dosyayı Aðır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 
Yargılanan Diðer Gazeteciler 
Hrant Dink 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 11 Temmuz günü Agos gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’e ñstanbul 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi tarafından eski TCY’nin 159. maddesi uyarınca 
verilen altı ay hapis cezasını onadı.  
Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun kararının gerekçesi Eylül ayı 
ortalarında açıklandı. (Bkz. EK 14) 
Kararda, “Eleítirinin sert bir üslupla yapılması, kaba olması 
ve nezaket sınırlarını aíması, eleítirenin eðitim ve kültür 
düzeyine baðlı bir olgu ise de; kurumlar eleítirilirken görüí 
açıklama niteliðinde bulunmayan, küçültücü, aíaðılayıcı 
ifadeler kullanılmamalı, düíünceyi açıklama sınırları içinde 
kalınmalıdır. Dink, Atatürk’ün ‘Muhtaç olduðun kudret, 
damarlarındaki asil kanda mevcuttur’ sözünden çıkarım 
yaparak ve bu sözü ‘ustaca’ bir üslupla deðiítirerek Türklüðü 
aíaðıladıðı sonucuna, yazıların bütün olarak 
deðerlendirilmesi sonucu varılmıítır” denildi.  
Kararın bozulması gerektiði yönünde oy kullanan Yargıtay 
Ceza Genel Kurulu Baíkanı Osman ìirin ve üye Muvaffak 
Tatar ise dava konusu yazının “eleítiri hakkının tipik 
kullanımı” olduðu, cezayı veren mahkemenin ise “Türklük” 
kavramını, “ırkçı bir ulusçuluk anlayıíıyla izaha yeltendiði” 
savundular.  
Karíı oy yazısı özetle íöyle: 
“ñfade özgürlüðü, özellikle milli deðerler söz konusu 
olduðunda evrensel bakıía uygun bir korumaya 
kavuíturulamamıí, AB’ye üyelik sürecindeki uyum 
yasalarındaki deðiíim ve geliíim kavranamamıí ve eleítiri 
hakkının vazgeçilmezliði kararlara yansıtılamamıítır… Yerel 
mahkeme yazıyı deðerlendirirken, AñHM içtihatlarını 
gözetmemií, vardıðı hükümle AB’yle uyum programına 
katkıda bulunmamıítır… Türkiye’de karíı fikrin serbestçe 
söylenmesinden hala korkulmaktadır. Yargılanan ve cezaevi 
yolculuðuna çıkarılan hiçbir düíünce ölmemiítir. Aksine 
yandaí bulmuítur. Ceza korkusuyla hiçbir düíüncenin 
söylenmesinin engellenemeyeceði bilinmelidir.”  
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7 Ekim 2005 tarihinde sonuçlanan davada, gazetenin 
Yazıiíleri Müdürü Karin Karakaílı hakkındaki dava, yeni TCY 
uyarınca ortadan kaldırılmıí, Dink’e verilen ceza da 
ertelenmiíti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi de, Yargıtay Cumhuriyet 
Baísavcılıðı’nın “suçun maddi ve manevi unsurlarının 
oluímadıðı” gerekçesiyle kararın bozulması istemine 
uymamıí ve Dink’in yazısında “Türklüðe hakaret edildiði” 
görüíüne katılmıí ancak, “suçtan doðrudan zarar 
görmedikleri halde avukat Kemal Kerinçsiz ve arkadaílarının 
müdahil olarak davaya kabul edilmeleri” gibi usul 
gerekçeleriyle kararı bozmuítu.  
Yargıtay Cumhuriyet Baísavcılıðı bu kez de “kararın esastan 
bozulması”gerektiði görüíüyle dairenin kararına itiraz etmií 
ve kararının kaldırılmasını istemiíti. ñtiraz nedeniyle dosya, 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda ele alındı. 11 Temmuz günü 
toplanan Genel Kurul, 18’e karíı altı oyla itirazı reddetti.  
Altı üye, ceza kararının esastan bozulmasını istedi. Genel 
Kurul kararları baðlayıcı olduðu için Hrant Dink’in altı ay 
hapis cezası kesinleíti. Hrant Dink, ceza ertelendiði için 
hapse girmeyecek. Ancak, beí yıl içinde “suç iíler” ve 
mahkum edilirse, bu ceza nedeniyle cezaevine girecek. 
Hrant Dink, Arat Dink, Serkis Seropyan, Aydın Engin  
Hrant Dink, yazıiíleri müdürleri Arat Dink, Serkis Seropyan ve 
yazar Aydın Engin hakkında “Adil yargılamayı etkilemeye 
teíebbüs (TCY madde 288)” uyarınca açılan dava, 16 Mayıs 
günü ìiíli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde baíladı. Orhan 
Pamuk ve Hrant Dink’in yargılandıðı diðer davalarda olduðu 
gibi bu davada da Avukat Kemal Kerinçsiz ve bir grup sað 
görüílü avukat yine olay çıkardı.  
Duruímanın baílamasından önce, adliye önünde ve 
mahkemenin bulunduðu katta toplanan sað görüílüler, 
gazeteciler ve avukatları salona girerken “hain, alçak” diye 
baðırdılar, Dink’e vurmaya çalıítılar ve tükürdüler. 
Sanıkların ifadesinin alınmasından sonra Kerinçsiz ve 
arkadaíları, müdahil olma isteklerini açıkladılar. Müdahil 
olmak isteyenler arasında adı Susurluk skandalına da 
karıían emekli subay Veli Küçük de yer aldı. Bu istek, 
“suçtan doðrudan zarar görmedikleri” gerekçesiyle 
reddedildi.  
Bunun üzerine, saðcı avukatlar yargıcın “taraflı” olduðu 
gerekçesiyle çekilmesini istediler, salonda bulunanlar da 
baðırmaya baíladılar. Bu sırada izleyiciler, aralarında 
ñstanbul Barosu eski baíkanı Yücel Sayman, Fethiye Çetin, 
Ergin Cinmen ve Fikret ñlkiz’in de bulunduðu sanık 
avukatlarına bozuk para attılar. Hrant Dink, “Sanık olarak söz 
almak istiyorum” deyince Kerinçsiz, “Sus, yeter artık. Sürekli 
konuíuyorsun” diye baðırdı.  
Dink ifadesinde “Türklüðü aíaðılamanın kendisi, bizzat 
aíaðılık suçtur ve ırkçılıktır. Türkiye’yi bırakır giderim sözünü 

de, salonda ve dıíarıdaki arkadaílarımı korumak amacıyla 
söyledim. Eðer Türklüðü aíaðılıyorsam, onlarla birlikte 
yaíama hakkım yoktur. Bu nedenle ‘çekip giderim’ dedim” 
dedi. Duruíma, “ güvenliðin saðlanamadıðı” gerekçesiyle 
ertelendi. 
4 Temmuz günü yapılan duruíma öncesinde adliye önünde 
gösteri düzenleyen sað görüílü gruptan bir kiíi, Avukat Deniz 
Ceylan’a yumruk attı. Sanıklara ve avukatlarına yönelik sözlü 
saldırılar da duruíma bitene kadar sürdü. Duruíma, Hrant 
Dink hakkında “Türklüðe hakaret” iddiasıyla açılan davanın 
Yargıtay’da sonuçlanmasının beklenmesi için ertelendi. 
12 Aralık günü yapılan duruímada, sanık avukatlarından 
Erdal Doðan, davanın yetersiz gerekçelerle açıldıðını, beraat 
kararı verilerek hemen bitirilmesi gerektiðini belirtti. ìikayetçi 
Avukat Kemal Kerinçsiz ise sanıkların “yargı organlarını 
ideolojik davranmakla”, íikayetçileri ise “ilkokul düzeyindeki 
bir çocuk zihniyetine sahip olmakla suçladıklarını” belirterek, 
bu açıklamaların suç oluíturup oluíturmadıðı konusunda 
bilirkiíi incelemesi yapılmasını istedi.  
Mahkeme bu istemi reddetti. Dava, 2007 yılına ertelendi. 
ñsmail Yüce, Adnan Yüce, ñrem Belek, Gıyasettin Vargün, 
Gözde Erözgün 
ñmaj Radyo (Ankara) yöneticileri ñsmail Yüce, Adnan Yüce, 
ñrem Belek, Gıyasettin Vargün ve Gözde Erözgün hakkında 
“izinsiz yayın yaptıkları” iddiasıyla açılan davaya 30 Ocak 
günü Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. 
Duruímada, Adnan Yüce’nin “RTÜK yetkilileriyle yaptıkları 
toplantıda yayına baílamaları konusunda sözlü izin aldıkları, 
bu izne güvenerek yayına geçtikleri” yolundaki ifadesinin 
RTÜK’ten sorulmasına karar verildi. Aynı gerekçeyle Ankara 
11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya da 8 ìubat 
günü devam edildi. Duruímada, her iki davanın birleítirilmesi 
kararlaítırıldı.  
Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 18 
Eylül günü sonuçlandı. Mahkeme, sanıklar hakkında beraat 
kararı verdi. 
Cengiz Doðan 
Mardin’in Nusaybin ilçesinde yayımlanan Mavi ve Kent 
gazetesinin Yazıiíleri Müdürü Cengiz Doðan hakkında, 
“gazetenin 37, 38, 44 ve 45. sayılarında HPG’nin 
açıklamalarını yayınlayarak yasadıíı örgüt propagandası 
yaptıðı, suçu ve suçluyu övdüðü” iddiasıyla açılan dava 3 
ìubat günü sonuçlandı. 
Diyarbakır 5. Aðır Ceza Mahkemesi, Cengiz Doðan’ı TCY’nin 
220/8 maddesi uyarınca 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına 
mahkum etti. Cengiz Doðan, cezaevinde kaldıðı süre 
gözönüne alınarak tahliye edildi. Cengiz Doðan, 13 Eylül 2005 
tarihinde tutuklanmıítı. 
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ñsmet Berkan, Erol Katırcıoðlu, Murat Belge, Haluk ìahin, 
Hasan Cemal 
Radikal gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ñsmet Berkan, 
yazarlar Erol Katırcıoðlu, Murat Belge, Haluk ìahin ve Milliyet 
gazetesi yazarı Hasan Cemal hakkında, “2005 yılı Mayıs 
ayında Boðaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenmesi 
planlanan Ermeni Konferansı’nın Hukukçular Birliði’nin suç 
duyurusu üzerine ertelenmesi” konusundaki yazıları 
nedeniyle açılan dava, 7 ìubat günü baíladı.  
Baðcılar 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 11 Nisan günü 
yapılan duruímada, íikayetçi Avukat Kemal Kerinçsiz ve 
arkadaíları “reddi hakim” talebinde bulundular ve müdahil 
olma isteklerini tekrarladılar.  
Bu konudaki görüíü sorulan Cumhuriyet Savcısı, “suçtan 
doðrudan zarar görmedikleri” için Kerinçsiz ve arkadaílarının 
“ihbar eden” konumunda bulunduðunu, bu nedenle davaya 
katılamayacaklarını ve reddi hakim talebinde 
bulunamayacaklarını bildirdi.  
Kerinçsiz ise “Hakim adalet baðını gözünden çıkarmıí. Adil 
karar verme yetisini yitirmií” dedi. Reddi hakim talebinin 
reddedilmesi üzerine íikayetçi avukatlar, “Fetret dönemi 
geçecek” diye baðırarak salonu terk ettiler.  
ìikayetçi avukatların yargıcı, “müdahil olma talepleri 
konusunda hukuki olmayan sözlerle zorlamaya çalıítıklarını, 
talebin reddi halinde íikayet edeceklerini belirterek tehditte 
bulunduklarını” belirten Cumhuriyet Savcısı, Baro ve Baðcılar 
Cumhuriyet Savcılıðı’na suç duyurusunda bulunulmasını 
istedi.  
Yargıç da, avukatlar Kemal Kerinçsiz, Küríat Baytaz, Kaptan 
Yılmaz, Erkan Akkaz, Mustafa Yılmaz ve Mehmet Bilgin 
hakkında suç duyurusunda bulunmaya karar verdi. Daha 
sonra mahkeme, ñsmet Berkan, Haluk ìahin, Erol Katırcıoðlu 
ve Hasan Cemal hakkındaki davanın “iki aylık yasal süre 
içinde açılmadıðı” gerekçesiyle düíürülmesine, Murat 
Belge’nin ise dava bu sürede açıldıðı için yargılanmasının 
devam etmesine karar verildi.  
Belge hakkındaki dava 8 Haziran günü sonuçlandı. Mahkeme, 
bir yazısı açısından kovuíturmayı zamanaíımından düíürdü, 
bir diðerini esastan deðerlendirerek Belge’nin beraatına karar 
verdi.  
Ertuðrul Mavioðlu, Ali Kırca 
ATV’de yayınlanan “Siyaset Meydanı” programında, 12 Eylül 
darbesini eleítiren gazeteci Ertuðul Mavioðlu ve programın 
sunucusu Ali Kırca hakkında açılan dava, 7 ìubat günü 
sonuçlandı. ñstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi, “suçun 
unsurları oluímadıðı ve cezaya yeterli inandırıcı delil elde 
edilemediði” gerekçesiyle gazeteciler hakkında beraat kararı 
verdi.  

Ankara 11. Aðır Ceza Mahkemesi Baíkanı Mehmet Orhan 
Karadeniz’in íikayeti üzerine açılan davada, gazetecilerin 
“hakaret” ve “TMY’ye muhalefet” iddialarıyla 
cezalandırılması isteniyordu.  
Ender Can Cevahir 
Tunceli’de yayınlanan Munzur gazetesinin sahibi ve Yazıiíleri 
Müdürü Ender Can Cevahir hakkında bir haberde “yargıyı 
etkileyecek biçimde yorum yapıldıðı” gerekçesiyle açılan 
dava, 7 ìubat günü sonuçlandı. Tunceli Asliye Ceza 
Mahkemesi, “amacının yargıyı etkilemek olmadıðı, ulusal 
bazda yayın yapan gazetelerin aynı fiilleri nedeniyle 
yargılanmamasına karíın sanıðın cezalandırılmasının 
hakkaniyete aykırı olacaðı” gerekçesiyle Cevahir’in beraatına 
karar verdi.  
HPG üst düzey yöneticilerinden Süleyman ìahin’in babası 
Hasan ìahin’in öldürülmesine (3 Aðustos 2005) iliíkin 6 
Eylül 2005 tarihinde yayınlanan “Tüfek ile öldürülmesi infazı 
çürütmez” ve “ìahin cinayetlerinin Adli Tıp raporu açıklandı” 
baílıklı haberler nedeniyle Ender Can Cevahir’e, Eylül ayında 
5187 sayılı Basın Yasası’nın 19. maddesi uyarınca 2 bin YTL 
ön ödemeli para cezası verilmiíti. Cevahir’in para cezasını 
süresi içinde ödememesi nedeniyle dava açılmıítı.  
Mehmet Eymen 
ñstanbul Cumhuriyet Savcılıðı, ìubat ayında Genelkurmay 
Baíkanlıðı’nın suç duyurusu üzerine www.katman.info adlı 
sanal derginin yöneticisi Mehmet Eymen hakkında, derginin 
15 Haziran 2005 tarihli 13. sayısında yer alan “Genelkurmay 
ñkinci Baíkanı Org. Baíbuð, Washington’daki Türk-Amerikan 
Konseyi toplantısında yaptıðı konuímada Türkiye’nin içine 
sokulduðu teslimiyeti apaçık ortaya koydu” baílıklı haber 
nedeniyle dava açtı. 
Sebati Karakurt, Hasan Kılıç, Necdet Tatlıcan 
Kuzey Irak’taki HPG militanlarıyla yaptıðı söyleíi nedeniyle 
Hürriyet gazetesi muhabiri Sebati Karakurt, gazetenin 
yazıiíleri müdürleri Hasan Kılıç ve Necdet Tatlıcan hakkında 
açılan davaya 4 Mayıs günü Baðcılar 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi. Esas hakkındaki görüíünü 
açıklayan Cumhuriyet Savcısı, “röportajın ve fotoðrafların 
örgüt propagandası yapacak íekilde basıldıðını” savunarak, 
Sebati Karakurt, Hasan Kılıç ve Necdet Tatlıcan’ın TMY’nin 
6/2. maddesi uyarınca cezalandırılmalarını istedi.  
21 Eylül günü yapılan duruímada, mahkeme görevsizlik 
kararı vererek, davayı aðır ceza mahkemesine gönderdi. 
ñlhan Selçuk, Mehmet Sucu, Alper Turgut 
Cumhuriyet gazetesinin sahibi ñlhan Selçuk, Yazıiíleri Müdürü 
Mehmet Sucu ve muhabir Alper Turgut hakkında, bir iíkence 
davasına iliíkin haber nedeniyle verilen 60 bin YTL ön 
ödemeli para cezasını ödemedikleri için açılan dava, 18 
Temmuz günü sonuçlandı.  
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Selçuk ve Sucu’nun beraatına karar veren ñstanbul 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi, Turgut’a 20 bin YTL para cezası verdi. 
Alper Turgut, 4 Aðustos günü kararı temyiz etti. 
Ahmet Turan, Müslüm Turfan ve Dinçer Erduvan’a iíkence 
yapan polislerin beraat etmesine iliíkin haber nedeniyle, 

gazetecilere “yargıyı etkileme” ve “mahkeme kararını 
eleítirme” iddiasıyla Basın Yasası’nın 19/2 maddesi uyarınca 
20’íer bin YTL ön ödemeli para cezası verilmiíti. Cezasının 
ödenmemesi nedeniyle de gazetecilere dava açılmıítı. 

 

Bu haber hangi maddeye girer? - Alper Turgut (Cumhuriyet Dergi/15 Ekim 2006) 

Okuyacaðınız haber, basın, düíünce ve ifade özgürlüðüne dair. Deðiíen ceza yasalarını, yeni uygulamaları, baskıları, tutuklamaları ve 
çeliíkileri anlatıyor. Elbette hükümeti de eleítiriyor. Son bir ayda 15 gazeteci tutuklandı. Görünen o ki bu tutuklamalar daha da sürecek, 
üstelik haberi için yargılanan sadece muhabir olacak. Bu satırların yazarı da, “ñíkenceciye beraat” baílıklı haberi nedeniyle 20 bin YTL para 
cezasına çarptırıldı! Gazeteciler ve hukukçular uygulamaları eleítiriyor. 

Bir ülkede demokrasinin varlıðı “ifade özgürlüðü” ile ölçülür. Türkiye bu konuda geçmiíteki sabıkalarına yenilerini eklemekten kaçınmıyor… 
Türkiye ñnsan Hakları Vakfı’nın araítırmasına göre, 2006’da 82 yazar, yayıncı ve gazeteci adliyeye “düítü”. “Türklüðe hakaretle” 
özetlenebilecek meíhur 301. madde, Orhan Pamuk, Hrant Dink, Elif ìafak, Rahmi Yıldırım, Eren Keskin’in de aralarında bulunduðu 69 isme 
dava açılmasına neden oldu. Avrupa Birliði, Türk Ceza Yasası’ndaki (TCY) bu maddenin deðiítirilmesini istiyor, ama hükümet özgürlüðü 
sınırlayan bu maddeyi bile bir tenis maçına dönüítürdü. Baíbakan maddenin kendilerini de huzursuz ettiðini söylerken, adalet bakanı topu 
“Baíımıza bu iíi o açtı” diyerek Orhan Pamuk’a atıverdi. Görüldü ki, 301. maddenin deðiítirilmesi hükümet gündeminde deðil, yani sözün, 
yazının ve demokrasinin üzerine 301. maddeyle gidilmekten kolay kolay vazgeçilmeyecek… 

Sorun, bu maddeyle de sınırlı deðil, gazetecilere yönelik aðır para cezalarıyla sonuçlanan kiíisel ve kurumsal davalar da hızını sürdürüyor. 
Örneðin Özgür Gündem gazetesi aleyhine açılmıí halihazırda devam eden 600 dava var. Ve “örgüt üyeliði” ile “yardım ve yataklık” gerekçesi, 
Yeni Terörle Mücadele Yasası’yla (TMY) geri döndü. 29 Haziran’da TBMM’den geçen yasayla daha önce asliye ceza mahkemesinde 
yargılanan gazetecilerin davaları aðır ceza mahkemelerine alındı. Hürriyet muhabiri Sebati Karakurt’un Kandil Daðı’nda PKK’lilerle 
gerçekleítirdiði röportaj, Milliyet muhabiri Namık Durukan’ın Osman Öcalan ile konuíup haber yapması aðır cezalık konular olarak 
görüldü… 

TMY’den önce 11 isim vardı cezaevlerinde, son bir ayda 15 kiíi daha katıldı aralarına… 17 kentte güvenlik güçleri, Atılım ve Dayanıíma 
gazetelerine, Özgür Radyo’ya, Özgür Gençlik, Genç Bakıí ile Sanat ve Hayat dergilerine baskın düzenledi. Bilgisayar kasalarına, CD, disket, 
ajanda ve telefon defterlerine el koydu. Birçok gazete, dergi ve radyo çalıíanı gözaltına alındı, ardından tutuklandı. ìu an bir kısmı F tipi 
cezaevlerinde kalan “muhalif basın” üyesi 26 gazeteci var. Ankara Sincan F Tipi Cezaevi’nde tutulan gazeteci Erol Zavar, kanser hastası. 
ODAK ve Genç Direniíçi dergilerinin sahibi ve sorumlu yazıiíleri müdürü Zavar’ın, tahliye edilerek tedavisinin saðlıklı koíullarda yapılabilmesi 
için “Erol Zavar’a Yaíama Hakkı Koordinasyonu”nun “Bu Iíık Sönmesin!” kampanyası sürüyor. Gebze M Tipi Cezaevi’nde kalan, Alınteri 
gazetesi Mersin muhabiri Filiz Gülkokuer Akdeniz anemisi, Atılım muhabiri Özge Kelekçi ise, íeker hastası. ñkisi de cezaevi koíullarında 
tedavi görüyor! Devletin resmi raporları ve Basın Konseyi’ne göre, basın özgürlüðü kapsamında sadece ñíçi Köylü gazetesi yayın yönetmeni 
Memik Horoz içeride! 

ñLK DURUìMA 6 AY SONRA… 

Operasyon ve tutuklamalara, gazeteciler, yazarlar ve sanatçıların yanı sıra meslek birlikleri ve sivil toplum örgütleri de tepki gösteriyor. 
2003’te Atılım Gazetesi yazarıyken gözaltına alınan Tutuklu Gazetecilerle Dayanıíma Platformu (TGDP) Sözcüsü Necati Abay bombolama 
eylemi koordinatörü olmakla suçlanıyor. ñlk duruímada beraat ediyor, ama ilk mahkemeye altı ay sonra çıkarılıyor. “Boíu boíuna aylarca 
içerde kaldım. Maðdur edildim” diyor Abay “Muhalif gazeteciler sadece iddia ve komplolarla içerde tutuluyorlar. Soruíturma halen devam 
ediyor ve dosya altı ay süreyle kapalı… Gözaltına alınanlar, tutuklananlar hatta avukatlar, suçlamaların ne olduðunu bilmiyor. Dosyaların 
kapalı kalması sadece darbe anayasalarında, olaðanüstü hal ve sıkıyönetim uygulamalarında ortaya çıkar. ìu tarihten itibaren herhangi bir 
gazeteci, ‘Dosyada senin de adın var’ denilerek tutuklanabilir. Kopenhag Kriterleri’yle bu durum nasıl izah edilecek”? 

Müdahil avukatlardan ñsmail Cem Halavurt ise, gözaltındakilerin 24 saat avukatlarıyla görüítürülmediðini, avukatların dosyayı 
incelemelerinin engellendiðini ve CMK 153/3. maddesine göre kısıtlama kapsamında alınamayacak belgelerin dahi savcılık kararıyla 
avukatlara gösterilmediðini söylüyor. Halavurt’a göre, istisnai olarak uygulanmak üzere konulan kısıtlama ve gizlilik kararları TMY ile birlikte 
keyfiyete dönüítürülüyor. 

Dayanıíma adına, bir günlüðüne Atılım gazetesinde çalıían yazar Haluk Gerger’e göre, bu bir saldırı biçimi ve bütün toplamsal muhalefete 
yönelik. “Toplumsal muhalefeti bastırmanın üç gerekçesi var” diyor Gerger, “Bir, ekonomi büyük bir bunalımda, yeni íok dalgaları ve yeni 
IMF programları kapıda… ñki, Kürt sorunundaki çıkıísızlık ve íiddetin tırmandırılması… Son olarak da, Lübnan’dan ñran’a dıí maceralar. 
Dıí maceradan önce de iç temizlik yapmak gerekiyor”! Gerger’in diðer íikayet ettiði konu ise, medyanın da kullandıðı dille bu baskılara ortak 
olması, “Bu aymazlıktan kurtulamadıðımız sürece hiç kimsenin kurtuluíu yok. Bu bizi ilgilendirmez diyenler, bu suçun anaforuna kapılıp 
öðütülecek” diyor. 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Baíkanı Orhan Erinç de Yeni TCY ile hem para hem de hapis cezalarının arttıðını, suç tanımlarında 
deðiíiklikler yapıldıðını vurguluyor. “Bu deðiíiklik” diyor, “ñfade özgürlüðünün bilgi edinme, yayma, eleítirme, yorumlama, eser yaratma 
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haklarını daha da sınırlayıcı nitelikte. Eski 159 ile yeni 301’i karíılaítırırsak yeni suç tanımının hem yaygınlaítırıldıðı hem de geniíletildiði 
görülüyor. Oysa 26 Haziran 2004’te yürürlüðe giren 5187 sayılı Basın Yasası, basın özgürlüðü tanımına Avrupa ñnsan Hakları Sözleímesi’nin 
10. maddesine gönderme yaparak sınırlamaların nasıl ve hangi ölçüde yapılabileceðini hükme baðlamıítı. Bu yasayı yapan iktidar ve 
muhalefet partileri hem yeni TCY hem de TMY’de bunu göz ardı etti”. 

Erinç’e göre, yasalar birbiriyle çeliíiyor. Basın Yasası “Hürriyeti baðlayıcı cezaya çevrilemez” derken, TCY hapis cezasını öngörüyor. Erinç, 
“Yasayla gazetecilerin terörist konumunda yargılanmaları ve cezalandırılmaları ilkesi benimsendi. Basın yasasında savcılara tanınan yayın 
toplatma, durdurma yetkilerini yeniden gündeme getirmesi, ifade ve basın özgürlüðünün önünde yeni bir engel olarak duruyor” diye 
vurguluyor. TGC, 301. maddenin yasadan çıkarılmasını, bu mümkün olmazsa cezanın ölçülü bir para cezası olarak belirlenmesini istiyor. 
Erinç, maddenin hukuktan çok politik yönüyle tartıíıldıðını söylüyor: 

“Yargıtay’ın içtihat kararı almasını beklemek çok sayıda gazeteci, yazar ve bilim insanının yargılanması anlamına geliyor. Oluíturulacak 
içtihat için bazı sanıkların da mahkûm olmaları gerekiyor. 301’in gerekçesindeki Türklük tanımının Türkiye Cumhuriyeti ile sınırlı olarak 
kullanılmadıðı da ortada. Gerekçede ‘Bu tanım, Türkiye dıíında yaíayan ve aynı kültürün iítirakçileri olan toplumları da kapsar’ deniliyor. Bu 
nedenle deðiíikliðin gerekçe bakımından da yapılması zorunlu.” 

“Adli Yargılamayı Etkileme” baílıklı 288. maddenin daha önce kabul edilen Basın Yasası’nın 19. maddesinin bir benzeri olduðunu da 
anımsatıyor Erinç, “Bu suçun oluíması halinde verilecek ceza, para cezasıyken, yeni TCY altı aydan üç yıla kadar hapis cezasını öngörüyor. 
Milletvekilleri, bakanlar hatta Baíbakan mahkeme kararları ile ilgili yorumlar yapıyor ancak haklarında herhangi bir soruíturma giriíimi 
olmuyor, bu davalar sürekli gazetecilere açılıyor” diyor. 

141’den 301’e… 

Avukat Fikret ñlkiz’ e göre Türkiye’de düíünce suç olmaktan hiç çıkmadı, sadece yasada ele alındıðı rakamlar deðiíti: 

“Eski TCY’nin 141 ve 142. maddeleri ile 163. maddelerinin kaldırılması özgürlüklerin geniíletilmesi olarak sunulmuítu. Ne kadar tuhaf bir 
çeliíkidir ki, kanun deðiíikliði Terörle Mücadele Yasası ile yapıldı. Yani 141, 142 ve 163 kaldırıldı yerine TMY 6, 7 ve 8. maddeler kabul edildi. 
Aradan yıllar geçti, bu kez TMY’nin 8. maddesi kaldırıldı. Ancak yasanın kabul edildiði tarihten itibaren 8. maddenin kaldırıldıðı zamana kadar 
geçen süreç içinde Türkiye’nin aydınları, gazetecileri, görüí açıklayanları, yazı yazanları terör örgütü mensubu gibi DGM’de yargılandı. Sonra 
312. madde iíletilmeye baílandı. 312, Türkiye’de sorun yarattı. Bu defa 312’den vazgeçildi TMY’nin 7. maddesi uygulandı. Yani ‘herhangi bir 
biçimde izin verilmeyen, söylenmesi istenilmeyen ifade özgürlüðünün kullanımına ait herhangi bir hak kullanımı bir íekilde engellenmelidir’ 
görüíü hakim oldu. Halen hakim görüí bu.” 

Bu davalar Türkiye için zararlı 

Noam Chomsky hakkında Edward S. Herman’la birlikte yazdıðı, “Rızanın ñmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiði” adlı kitabı nedeniyle, TCK 
301. ve 216. maddelerinden açılan davanın ilk duruíması, Salı günü 9.30’da ñstanbul Adliyesi, 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek 
Chomsky davayı íöyle deðerlendiriyor: 

Aynı yayınevi (Aram Yayıncılık) hakkında benzer suçlamalarla 2002 yılında da bir dava açılmıí, ama dava düímüítü. O yıl Türkiye’ye yaptıðı 
ziyaretlerde, Türkiye Yayıncılar Birliði de dahil, çok genií bir kesimde bu sonucun büyük memnuniyetle karíılandıðını rahatlıkla 
gözlemlemiítim. Türkiye íu bakımdan sıra dıíıdır ve Batı’dan bir hayli farklıdır: Önde gelen Türkiyeli aydınlar-yazarlar, sanatçılar, 
akademisyenler, gazeteciler ve diðerleri- zalimce yasaları açıkça protesto etmekle kalmadılar, sert cezaları göze alarak –ve bazen de maruz 
kalarak- bu yasalara karíı düzenli olarak sivil itaatsizlik yapmaya giriítiler. Bu insanların, çok daha imtiyazlı olan fakat çok daha azını yapan 
Batılı aydınlara ilham kaynaðı olması gerekir. Baíkalarıyla birlikte bu aydınların çabaları, geçen yıllarda Türkiye’de yurttaílık ve insan 
haklarında önemli iyileímelere yol açtı. Maalesef, íu anda bir geriye gidií döneminden geçiliyor. Halihazırdaki yargılamalar da bunun çok 
sayıdaki örneðinden birini oluíturuyor. Kendi baíına kabul edilemez olmasının yanı sıra, bu durum Türkiye toplumu açısından son derece 
zararlıdır. Aynı íey, yüzyıllarca süren halk mücadelelerinin ciddi bir özgürlük mirası bıraktıðı ABD ve diðer ülkelerde yurttaílık hakları ve 
insan haklarına yapılan son saldırılar için de geçerlidir. 

ìu anda Türkiye’de yargılanan sanıkları desteklemek, Türkiye halkını ve bu halkın insana yaraíır bir geleceðe sahip olma hakkını 
desteklemektir. Bu desteðin, her yerde ve özellikle kendi ülkemizde yurttaílık hakları ve insan haklarını savunmaya dönük uluslar arası bir 
mücadelenin parçası olması gerekir. 

 
Mustafa Karahasanoðlu, Abdurrahman Dilipak, Yalçın 
Turgut Balaban, Cengiz Almıí, Mustafa 
Hacımustafaoðulları, Hüseyin Arı  
Cuma dergisinde yayınlanan yazıları nedeniyle Vakit gazetesi 
Genel Yayın Koordinatörü Mustafa Karahasanoðlu, yazarlar 
Abdurahman Dilipak, Yalçın Turgut Balaban, Cengiz Almıí, 
emekli Binbaíı Mustafa Hacımustafaoðulları ve emekli albay 

Hüseyin Arı hakkında açılan davaya 1 Mart günü ñstanbul 3. 
Kolordu Komutanlıðı Askeri Mahkemesi’nde devam edildi. 
Avukat Ali Paccı, “5680 sayılı Basın Kanunu’nun 36. 
maddesinde basın suçlarına bakacak mahkemede istisna 
getirilmií olmasına raðmen, 5187 sayılı yeni Basın 
Kanunu’nda bu istisna kaldırılmıítır. Bu eylem nedeni ile 
müvekkillerimin Askeri Mahkeme’de yargılanması imkanı 
ortadan kalkmıítır. Bundan dolayı görevsizlik kararı 
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verilmesini talep ediyoruz” dedi. Esasa iliíkin savunma 
yapmayacaðını belirten Dilipak ise “Hakkımda bu 
mahkemenin karar verme yetkisi yok. Burada ben deðil 
Türkiye ve hukuk yargılanıyor. Mahkemenin yapması gereken 
tek íey davadan el çekip dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne 
göndermektir” dedi. Askeri Mahkeme de, “eylemin basın 
yoluyla gerçekleítirildiði” gerekçesiyle görevsizlik kararı verdi. 
Dosya, Baðcılar Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.  
Harun Aksoy, Abdurrahman Dilipak 
Dilipak ve Aksoy hakkında Vakit gazetesinde 9 Kasım 2003 
tarihinde yayınlanan “Sezer Kına Yaksın” baílıklı yazı 
nedeniyle açılan dava, 12 Ekim günü sonuçlandı. Baðcılar 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi, “suçun yasal unsurları oluímadıðı” 
gerekçesiyle Dilipak ve Aksoy hakkında beraat kararı verdi.  
Abdurrahman Dilipak 
Abdurrahman Dilipak hakkında, “Sezer hasta mı” baílıklı 
yazısında Cumhurbaíkanı Ahmet Necdet Sezer’e hakaret 
ettiði gerekçesiyle açılan dava, 12 Ekim günü sonuçlandı. 
Duruímada esas hakkındaki görüíünü açıklayan Cumhuriyet 
Savcısı, “Dilipak’ın yazısında eleítiri amacıyla düíüncesini 
açıklamasının fikir ve basın özgürlüðü kapsamında 
deðerlendirilmesi gerektiðini” belirterek, beraat kararı 
verilmesini istedi. Baðcılar 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 
Dilipak’ı TCY’nin 299 maddesi uyarınca bir yıl iki ay hapis 
cezasına mahkum etti. Ceza daha sonra 11 ay 20 güne 
indirilerek 10 bin 500 YTL para cezasına çevrildi.  
Gazeteci Abdurrahman Dilipak hakkında, Cuma dergisinde 
2001 yılında yayınlanan “28 ìubat’ın neresindeyiz?” baílıklı 
yazı nedeniyle açılan dava da, 19 Aralık günü sonuçlandı. 
Baðcılar 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Dilipak hakkında “suçun 
unsurları oluímadıðı” için beraat kararı verdi.  
Dilipak’ın Akit gazetesinde yayınlanan “Olacaðı Buydu (Akit, 1 
Temmuz 2000)”, ve “Bir Baíkadır Benim Memleketim (Akit, 
27 Nisan 2001)” baílıklı yazıları nedeniyle açılan iki ayrı 
davaya, 14 Eylül günü devam edildi. Baðcılar 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde yapılan duruímalar, 27 ìubat 2007 tarihine 
ertelendi.  
Davalarda, Dilipak’ın “Orduya ve devlet kurumlarına hakaret” 
ve “Halkı düímanlıða kıíkırtma” iddialarıyla cezalandırılması 
isteniyor.  
Erol Özkoray 
ñdea Politika dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Erol Özkoray 
hakkında 2001 yılında yayınlanan “Ordu ne iíe yarar?” ve 
“Yeni Barbarlar Apoletli Talibanlar” baílıklı yazılar nedeniyle 
TCY’nin 301. maddesi uyarınca açılan dava, Kasım ayı 
baíında sonuçlandı. ñstanbul 2. Aðır Ceza Mahkemesi, 
Özkoray’ı TCY’nin 301. maddesi uyarınca iki bin 200 YTL para 
cezasına mahkum etti. 

21 Aralık 2004 tarihinde sonuçlanan ilk yargılamada Erol 
Özkoray, eski TCY’nin “orduya hakaret” suçuna iliíkin 159. 
maddesi uyarınca para cezasına mahkum edilmiíti. Yargıtay, 
bu kararı “yargılamanın yeni TCY’ye göre yapılması gerektiði” 
görüíüyle bozmuítu.  
Mehmet Kutlular 
Yeni Asya gazetesinin sahibi Mehmet Kutlular, Ankara 11. 
Aðır Ceza Mahkemesi tarafından Mart ayında 1 yıl 6 ay hapis 
cezasına mahkum edildi.  
Kutlular, 1999 yılı Ekim ayında yaptıðı bir konuímada, “17 
Aðustos 1999 depreminin tanrının inanmayanlara cezası 
olduðu” yolundaki sözleri nedeniyle Ankara DGM’de 
yargılanmıí ve 9 Mayıs 2000 tarihinde 2 yıl hapis cezasına 
mahkum edilmiíti. Karar, 16 Ocak 2001 tarihinde Yargıtay 8. 
Ceza Dairesi tarafından onanmıítı. 312. maddenin 2. 
fıkrasında yapılan deðiíikliðin ardından yeniden yargılanan 
Kutlular, kapatılan Ankara DGM tarafından yeniden aynı 
cezaya mahkum edilmiíti. Kutlular, bu ceza nedeniyle 276 
gün cezaevinde kalmıítı. Yeni TCY’nin 216. maddesinin (eski 
TCY madde 312) Kutlular lehine hükümler getirmesi üzerine 
dava, aðır ceza mahkemesinde ele alındı.  
Ersen Korkmaz 
Yerel “Demokrat ñskenderun” gazetesi Yazıiíleri Müdürü 
Ersen Korkmaz hakkında 12 Nisan 2005 tarihinde yayınlanan 
“1 Mayıs’a Doðru Türkiye” baílıklı yazısında “hükümete 
hakaret ettiði” iddiasıyla açılan davaya 17 Mart günü devam 
edildi. ñskenderun 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan 
duruíma, yazının bilirkiíi tarafından incelenmesi için 
ertelendi. Bu arada bilirkiíilerin 11 Mayıs günü açıklanan 
raporunda, “Yazı bir bütün olarak deðerlendirildiðinde 159 ve 
301/2. maddelerde atılı suçun unsurlarının oluímadıðı 
kanaatine varılmıítır” görüíü dile getirildi.  
6 Aralık günü yapılan duruímada, “suçun unsurları” 
oluímadıðı gerekçesiyle Korkmaz hakkında beraat kararı 
verildi.  
ñsmail Saymaz, Hasan Çakkalkurt, ñsmet Berkan 
Radikal gazetesinde 23 ìubat günü yayınlanan “11 Yaíındaki 
Çocuða ñíkence ñddiası” baílıklı haber nedeniyle, muhabir 
ñsmail Saymaz, Yazıiíleri Müdürü Hasan Çakkalkurt ve Genel 
Yayın Yönetmeni ñsmet Berkan’a Mart ayında 20 bin YTL ön 
ödemeli para cezası verildi. Para cezasının, “Baðcılar 
Cumhuriyet Baísavcılıðı tarafından yürütülen soruíturma 
çerçevesinde, dosyada bulunan doktor raporuna haberde yer 
verildiði, böylece ‘yargının etkilenmesinin’ (5187 Sayılı Basın 
Yasası’nın 19. maddesi) amaçlandıðı” gerekçesiyle verildiði 
öðrenildi. Para cezasının 10 gün içinde ödenmemesi 
nedeniyle gazeteciler hakkında dava açıldı.  
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Baðcılar 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 
avukatların dosyayı incelemesi için 15 ìubat 2007 tarihine 
ertelendi. 
Neíe Düzel, Orhan Doðan 
Radikal gazetesi yazarlarından Neíe Düzel ve eski DEP 
Milletvekili Orhan Doðan hakkında “yasadıíı örgüt 
propagandası” iddiasıyla açılan davaya 2 Mayıs günü devam 
edildi. Baðcılar 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan 
duruímada esas hakkındaki görüíünü açıklayan Cumhuriyet 
Savcısı, “Öcalan Bir Gün Serbest Kalacak” baílıklı röportajın 
15 Aðustos 2005 tarihinde yayınlanmasına karíın davanın 2 
Kasım 2005 tarihinde açılması nedeniyle Basın Yasası ve 
Ceza Muhakemeleri Yasası açısından davanın düímesi 
yönünde görüí bildirdi. 
Düzel ve Doðan hakkında açılan dava, Aðustos ayı içinde 
sonuçlandı. Baðcılar 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan 
duruímada, yasal süre içinde açılmadıðı için davanın 
düímesine karar verildi. ñddianamede, gazetede 15 Aðustos 
2005 tarihinde yayınlanan röportaj nedeniyle Düzel ve 
Doðan’ın TMY’nin 7. maddesi uyarınca cezalandırılması 
isteniyordu. 
Mehmet ìevket Eygi 
Milli Gazete yazarı Mehmet ìevket Eygi hakkında 20 Mart 
2005 tarihinde yayınlanan “Gayret ve Hamiyet Kalmadı” 
baílıklı yazısı nedeniyle açılan dava, 9 Mayıs günü 
sonuçlandı. Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Eygi’yi “halkı 
kin ve düímanlıða kıíkırttıðı” gerekçesiyle TCY’nin 216. 
maddesi uyarınca bir yıl hapis cezasına mahkum etti. 
“Eygi’nin geçmiíini dikkate alan” mahkeme cezayı 
ertelemedi. 
Perihan Maðden 
Gazeteci-yazar Perihan Maðden hakkında, Yeni Aktüel 
dergisinde yayınlanan “Vicdani ret bir insan hakkıdır” baílıklı 
yazısı nedeniyle açılan dava, 7 Haziran günü baíladı. 
ñstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruímanın 
baílamasından önce, yakınları çatıímalarda ölen bir grup, 
Kuvay-i Milliye Derneði ve Muharip Gaziler Derneði üyeleri 
adliye önünde protesto gösterisi düzenledi. Maðden’e ve 
destek için gelenlere hakaret eden göstericiler, polis 
barikatının arkasında tutuldu.  
Duruímada savunmasını yapan Maðden, “Yazım yalnızca 
vicdani reddin bir insan hakkı olması halini savunmaktadır. 
1970’lerde BM tarafından tanınan bir haktan söz ediyoruz. 
Avrupa Konseyi’ne üye 46 ülke arasında yalnızca Türkiye ve 
Azerbaycan’ın tanımadıðı bir haktan. Vicdani reddi savunmak 
benim hem hakkımdır hem de iíimin tanımı gereði görev 
alanıma girmektedir” dedi. Duruíma sürerken 11 kiíinin 
müdahale talebini içeren dilekçeler yargıca ulaítırıldı. 

Mahkeme “basın yoluyla iílenen suçtan zarar görmedikleri” 
gerekçesiyle bu kiíilerin istemini reddetti. 
Duruímadan sonra Maðden ve izleyiciler, adliyeden polis 
koruması altında çıkarıldı. Protestocuların arasında, yazar 
Orhan Pamuk hakkında suç duyurusunda bulunan ve 
duruímalarda olay çıkaran Büyük Hukukçular Birliði Baíkanı 
Avukat Kemal Kerinçsiz ile Alparslan Aslan’ın Danıítay’a 
düzenlediði silahlı saldırıdan sonra gözaltına alınanlardan 
Zekeriya Öztürk’ün de bulunduðu bildirildi. 
ñstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 27 Temmuz günü 
yapılan duruímada, Anayasanın ve AñHS’in düíünce 
özgürlüðüne iliíkin maddelerine atıfta bulunan yargıç Sevim 
Efendiler, Maðden hakkında “yazıda suç unsuru 
bulunmadıðı” gerekçesiyle beraat kararı verdi.  
Perihan Maðden hakkında “Pınar Selek Kimdir?” baílıklı 
yazısı nedeniyle “Adil yargılamayı etkilemeye teíebbüs (TCY 
madde 288)” iddiasıyla açılan dava da, 14 Kasım günü 
sonuçlandı. ñstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, “suçun yasal 
unsurları oluímadıðı” gerekçesiyle Maðden hakkında beraat 
kararı verdi. Maðden’in, “Trabzon’da Santa Maria Katolik 
Kilisesi’nin papazı Andrea Santaro’yu öldüren Oðuzhan Akdin 
ve babasına hakaret ettiði” iddiasıyla yargılandıðı dava da 
aynı gün beraatla sonuçlandı. 
ñbrahim Güçlü, Enis Tayman, Neval Barlas 
Kürt-Der sözcüsü ñbrahim Güçlü, Tempo dergisi muhabiri 
Enis Tayman ve Yazıiíleri Müdürü Neval Barlas hakkında 
TCY’nin 301 (Türklüðe hakaret), 217 ve 218. (halkın yasalara 
uymamaya kıíkırtılması ve suçun basın yoluyla iílenmesi 
durumunda cezanın artırılması) maddeleri uyarınca açılan 
davaya, 8 Haziran günü ñstanbul Baðcılar 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi. 5 Ekim günü yapılan duruíma, 
ñbrahim Güçlü’nün ifadesinin alınması için 7 ìubat 2007 
tarihine ertelendi. Dava, Güçlü ile yapılan röportajın derginin 
2 Aralık 2005 tarihli sayısında yayınlanması üzerine açılmıítı. 
Hamdullah Yılmaz 
Kürtçe yayınlanan Azadiya Welat gazetesinin sahibi 
Hamdullah Yılmaz hakkında, “Demokratik Halk ñnisiyatifi” 
tarafından 15 Aðustos 2005 tarihinde verilen ilan nedeniyle 
açılan dava, 21 Haziran günü sonuçlandı. Diyarbakır 4. Aðır 
Ceza Mahkemesi, “Abdullah Öcalan Siyasal ñradedir” baílıklı 
ilanda “yasadıíı örgüt propagandası yapıldıðı (TCY madde 
220/8 ve TMY madde 5)” gerekçesiyle Yılmaz’ı 2 yıl 6 ay 
hapis cezasına mahkum etti.  
Hamdullah Yılmaz hakkında açılan diðer iki dava da Kasım 
ayında sonuçlandı. Hamdullah Yılmaz yaptıðı yazılı 
açıklamada, Diyarbakır 4. Aðır Ceza Mahkemesi’nin kendisini 
toplam dört yıl üç ay hapis cezasına mahkum ettiðini bildirdi. 
Hamdullah Yılmaz açıklamasında, davalardan birinin 12 Eylül 
günü Diyarbakır’da düzenlenen bombalı saldırıya iliíkin 
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haberde geçen “derin devlet” ifadesi nedeniyle açıldıðını 
kaydetti.  
Yalçın Ergündoðan 
Birgün gazetesi yazarı Yalçın Ergündoðan hakkında, 26 Nisan 
2005 tarihinde yayınlanan “Müritleri Haydar Baí’a 
baíkaldırdı” haber nedeniyle açılan davaya, yıl içinde devam 
edildi. 6 Aralık günü yapılan duruímada, Avukat Tora Pekin’in 
“Haydar Baí’ın resmi nikahlı eíinin ‘50 yaíını da geçmesine 
raðmen 17 çocuk doðuruyor görünmesinin akla, mantıða, 
bilime ve insanın biyolojik yapısına uygun olup olmadıðının 
araítırılması” istemi kabul edildi. Duruíma, 21 Mart 2007 
tarihine ertelendi. 
Baðımsız Türkiye Partisi Genel Baíkanı Haydar Baí’ın 
íikayeti üzerine açılan davada, Yalçın Ergündoðan’ın eski 
TCY’nin 480/1-4 ve 5187 sayılı Basın Yasası’nın 11. maddesi 
uyarınca cezalandırılması isteniyor.  
Gökhan Gençay, ñbrahim Çeímecioðlu 
Birgün gazetesi Pazar eki editörü Gökhan Gençay ve Yazıiíleri 
Müdürü ñbrahim Çeímecioðlu hakkında, vicdani retçi Erkan 
Bolot’la yapılan söyleíi nedeniyle açılan dava, 21 Haziran 
günü Beyoðlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde baíladı. 19 
Temmuz günü yapılan duruímada esas hakkındaki görüíünü 
açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Gençay’ın “halkı askerlikten 
soðuttuðu” iddiasıyla cezalandırılmasını, Çeímecioðlu’nun 
ise eser sahibi belli olduðu için beraatını istedi.  
18 Ekim günü yapılan duruímada mahkeme, görevsizlik 
kararı vererek, dosyayı aðır ceza mahkemesine gönderdi. 
Osman Baydemir, Cemal Subaíı 
Diyarbakır Büyükíehir Belediye Baíkanı Osman Baydemir ve 
Tempo dergisi muhabiri Cemal Subaíı hakkında, Baydemir’in 
dergide 14 Ocak günü yayınlanan söyleíisi nedeniyle dava 
açıldı. 
Dava, 12 Aralık günü Baðcılar 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
baíladı. Duruímada esas hakkındaki görüíünü açıklayan 
Cumhuriyet Savcısı, Baydemir’in TCY’nin 216/2 (halkı 
düímanlıða kıíkırtma) ve 218. (suçun basın yoluyla 
iílenmesi halinde cezanın artırılması) maddeleri uyarınca 
cezalandırılmasını istedi. 
Murat Yetkin 
ñstanbul Baðcılar Cumhuriyet Savcılıðı, Radikal gazetesi 
yazarı Murat Yetkin hakkında, 18 Eylül 2005 tarihinde 
yayınlanan “Orhan Pamuk’a açılan davada Türkiye 
yargılanacak” baílıklı yazısı nedeniyle dava açtı. 
ñddianamede, davayı eleítiren Murat Yetkin’in “adil 
yargılamayı etkilemeye kalkıítıðı (TCY madde 288)” iddiasıyla 
cezalandırılması istendi. Murat Yetkin hakkında açılan dava, 
24 Aðustos günü yapılan ilk duruímada sonuçlandı. Baðcılar 
2. Asliye Ceza Mahkemesi, “iki aylık yasal süre içerisinde 
dava açılmadıðı” için davanın düímesine karar verdi. 

Faruk Çakır 
ñstanbul Baðcılar Cumhuriyet Savcılıðı, Yeni Asya gazetesi 
Yazıiíleri Müdürü Faruk Çakır hakkında, 23 Mayıs günü 
yayınlanan “Oyun Geri Tepti” baílıklı haber nedeniyle 
Temmuz ayında dava açtı. ñddianamede, 17 Mayıs günü 
Danıítay’a yapılan saldırı ile ilgili haberde “adil yargılamayı 
etkilemeye kalkıíıldıðı” ve “devletin askeri organlarını basın 
yoluyla aíaðılandıðı (TCY madde 301/2)” iddiasıyla Çakır’ın 
cezalandırılması istendi.  
Dava, 12 Ekim günü Baðcılar 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
baíladı. Duruímada, Çakır’ın avukatı Turgut ñnal (Balıkesir 
Barosu eski Baíkanı), Danıítay saldırısı konusunda, “Bu 
konuda kurtlar kuílar dahil herkes konuímuí, yazmıí ve 
beyanda bulunmuítur. Müvekkilim de haberde bu beyanlara 
yer vermiítir. Bu tür olaylarda miting yapılabilir, herkes 
konuíabilir. Mahkeme gerçeði ayıklar ve bulur” dedi. Dava, 
13 ìubat 2007 tarihine ertelendi. 
Musa Aðacık 
Star gazetesi muhabiri Musa Aðacık, Doðan Haber Ajansı 
muhabiri ve Datça Haber gazetesinin sahibi Sinan Kara ile 
yaptıðı bir röportaj nedeniyle 732 YTL para cezasına mahkum 
edildi.  
Star gazetesinde 21 Aralık 2002 tarihinde yayınlanan “Musa, 
Sinan Kara’ya Sordu” baílıklı röportaj nedeniyle Kaymakam 
Savaí Tuncer’in suç duyurusu üzerine açılan dava, 18 
Temmuz günü sonuçlandı. Datça Asliye Ceza Mahkemesi, 
Musa Aðacık’ı eski TCY’nin “hakaret” suçlarına iliíkin 273 ve 
482. maddeleri uyarınca 732 YTL para cezasına mahkum etti, 
para cezası daha sonra ertelendi. 
ñpek Çalıílar, Necdet Tatlıcan 
ñpek Çalıílar’ın “Latife Hanım” adlı kitabının yayınlanmasının 
ardından Hürriyet gazetesinin Pazar ekinde 4 Haziran günü 
yayınlanan röportajla ilgili olarak Hüseyin Tuðrul Pekin adlı 
kiíinin íikayetini deðerlendiren Cumhuriyet Savcılıðı, Aðustos 
ayında ñpek Çalıílar ve Necdet Tatlıcan’ın “5816 sayılı 
Atatürk Aleyhine ñílenen Suçlar Hakkında Yasa” uyarınca 
cezalandırılması istemiyle dava açtı. 
Baðcılar 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 5 Ekim günü 
baílayan dava, yoðun güvenlik önlemleri altında yapıldı. 
Duruímada gazetecileri ihbar eden Hüseyin Tuðrul Pekin, 
Atatürkçü Düíünce Derneði ìiíli ìube Baíkanı Erdinç 
Türkcan ve ñsa Ruhi Göbüt, “suçtan zarar gördükleri” 
iddiasıyla davaya müdahil olarak katılmak istediler. 
Tatlıcan’ın avukatı Yücel Döíemeci ise bu kiíilerin “zarar 
görmesinin mümkün olmadıðını” belirterek, istemin reddini 
istedi. Mahkeme de, müdahil olma isteðini reddetti.  
Çalıílar ve Tatlıcan hakkındaki dava, 19 Aralık günü 
sonuçlandı. Baðcılar 2. Asliye Ceza Mahkemesi, “suçun yasal 
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unsurları oluímadıðı” için gazeteciler hakkında beraat kararı 
verdi.  
Bu arada Vatansever Kuvvetler Güç Birliði Hareketi Derneði 
Baíkanı Taner Ünal’ın íikayeti üzerine haftalık Yeni Aktüel 
dergisi muhabiri Ecevit Kılıç hakkında, Çalıílar’la yaptıðı 
röportaj nedeniyle soruíturma açıldıðı öðrenildi. 
Tuncay Özkan 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Aðustos ayında gazeteci Tuncay 
Özkan hakkında Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 
verilen beraat kararını onadı.  
20-23 Nisan 2001 tarihlerinde Milliyet gazetesinde 
yayımlanan yazı dizisinde, dönemin ñçiíleri Bakanı Sadettin 
Tantan’ı eleítiren Özkan hakkında “Tantan’a hakaret ettiði” 
iddiasıyla dava açılmıítı. Davada, Ankara 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nin verdiði beraat kararı ise Yargıtay 4. Ceza 
Dairesi tarafından bozulmuítu. Yargıtay Cumhuriyet 
Baísavcılıðı’nın bozma kararına itirazı üzerine dosyayı ele 
alan Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun kararında, “Eleítirinin 
sert üslupla gerçekleítirilmesi, kaba olması ve nezaket 
sınırlarını aíması, eleítirenin amacına, psikolojisine, eðitim 
ve kültür düzeyine baðlı bir olgu. Ancak kabul edilmelidir ki 
basın özgürlüðü, belli ölçülerde abartmayı, hatta kıíkırtmayı 
da içerir. Gazetecilerin kullandıkları deyimler, ‘polemik’ 
niteliðinde olsa da nesnel bir açıklamayla desteklendiðinde 
bu ifadeler asılsız kiíisel saldırı olarak görülemez. Kamu 
görevinde bulunan veya talip olanların, diðerlerine oranla 
daha sert eleítirilere muhatap olması da doðal karíılanmalı. 
Eylem, bakanı görevinden dolayı aíaðılama ve küçültme 
boyutunda deðil” denildi.  
Ahmet Gündoðdu, Hıdır Yıldırım, Mustafa Boz, Alaaddin 
Uygur, Hakkı Ön, Önder Yaylıoðlu, Baíak Akkaíoðlu, 
ñbrahim Coíkun 
Danıítay 2. Dairesi’nin “okula türbanla giden Aytaç Kılınç adlı 
öðretmenin anaokulu müdürü olamayacaðına” iliíkin 
kararının ardından yapılan basın açıklaması nedeniyle 
Eðitim-Bir-Sen Genel Baíkanı Ahmet Gündoðdu, Kütahya 
ìube Hıdır Yıldırım, Kütahya’da Olay gazetesi Yazıiíleri 
Müdürü Mustafa Boz, Genel Koordinatörü Alaaddin Uygun, 
Halkın gazetesi (Kütahya) gazetesi Yazıiíleri Müdürü Hakkı 
Ön, Genel Koordinatörü Önder Yaylıoðlu, Akis gazetesi 
Yazıiíleri Müdürü Baíak Akkaíoðlu ve Haber Müdürü ñbrahim 
Coíkun hakkında Aðustos ayı sonunda dava açıldı.  
Kütahya Cumhuriyet Savcılıðı tarafından hazırlanan 
iddianamede, “Danıítay kararının antidemokratik olduðu” 
yönündeki açıklama nedeniyle sendikacıların TCY’nin 288. 
(soruíturma süresince yargıyı etkilemeye çalıímak) ve 53. 
maddeleri, gazetecilerin ise 5187 sayılı Basın Yasası’nın 19. 
maddesi uyarınca cezalandırılması istendi.  

Kütahya 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 2006 
yılı içinde sonuçlanmadı.  
Hasan Can 
Konya’nın Ereðli ilçesinde yayımlanan “Güneí” gazetesinin 
Yazıiíleri Müdürü Hasan Can (71) hakkında, Adalet Bakanı 
Cemil Çiçek’e “hakaret ettiði” iddiasıyla Eylül ayında dava 
açıldı. 13 Temmuz günü yayınlanan “Adalet Bakanı Çiçek, 
Ankara’ya dönerken arkasında karıíık soru iíaretleri bıraktı” 
baílıklı yazı nedeniyle açılan davada, Hasan Can’ın TCY’nin 
125/4. maddesi uyarınca cezalandırılması istendi.  
Mehmet Eymen 
ñstanbul Cumhuriyet Savcılıðı, ìubat ayında Genelkurmay 
Baíkanlıðı’nın suç duyurusu üzerine katman.info adlı sanal 
derginin yöneticisi Mehmet Eymen hakkında dava açtı.  
Davanın, derginin 15 Haziran 2005 tarihli 13. sayısında yer 
alan “Genelkurmay ñkinci Baíkanı Org. Baíbuð, 
Washington’daki Türk-Amerikan Konseyi toplantısında yaptıðı 
konuímada Türkiye’nin içine sokulduðu teslimiyeti apaçık 
ortaya koydu” baílıklı haber nedeniyle dava açıldıðı öðrenildi. 
ñsmet Berkan 
Radikal gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ñsmet Berkan 
hakkında 16 Haziran 2005 tarihinde yazdıðı “Laikliði korumak 
bunlara kaldıysa vay halimize” baílıklı yazıda 
Cumhurbaíkanı’na hakaret ettiði iddiasıyla açılan dava, ilk 
duruímada beraatla sonuçlandı.  
2 Mart günü Baðcılar 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan 
duruímada, “yazısının eleítiri sınırları içinde olduðu” 
gerekçesiyle Berkan hakkında beraat kararı verildi. 
Sedat Ergin, Hasan Çakkalkurt, Lube Ayar 
Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Yazıiíleri 
Müdürü Hasan Çakkalkurt ve muhabir Lube Ayar hakkında, 
“eski Beyoðlu Cumhuriyet Baísavcısı Ünal Canpolat’ın, bir 
cinayet soruíturması sanıklarını serbest bırakmasına” iliíkin 
olarak 15 Kasım 2005 tarihinde ve 4, 5, 6, 20, 21, 24 Ocak 
günlerinde yayınlanan haberler nedeniyle açılan davaya, 21 
Eylül ve 19 Aralık günlerinde devam edildi. Dava, son olarak 
2007 yılına ertelendi. 
Davada Ayar’ın, Basın Yasası’nın “yargıyı etkileme” suçuna 
iliíkin 19. maddesi uyarınca para cezasına mahkum edilmesi 
isteniyor. 
Namık Durukan 
Milliyet gazetesi muhabiri Namık Durukan hakkında, Abdullah 
Öcalan’ın kardeíi Osman Öcalan’la yaptıðı röportaj (29 Nisan 
2005) nedeniyle açılan davaya 21 Eylül günü Baðcılar 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde mahkemede devam edildi. 
TMY’nin 9. maddesi uyarınca görevsizlik kararı veren 
mahkeme, dosyayı aðır ceza mahkemesine gönderdi.  
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ñhsan Dörtkardeí, Hasan Çakkalkurt, Aydın Doðan, Hatip 
Dicle 
DEP eski milletvekili Hatip Dicle, Radikal gazetesi muhabiri 
ñhsan Dörtkardeí, Yazıiíleri Müdürü Hasan Çakkalkurt ve 
gazetenin sahibi Aydın Doðan hakkında TMY’nin 7/2. maddesi 
uyarınca açılan davaya 5 Ekim günü Baðcılar 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi.  
Duruímada, TMY’de yapılan deðiíiklik nedeniyle görevsizlik 
kararı veren mahkeme, dosyayı aðır ceza mahkemesine 
gönderdi. Avukat Günay Erkan ise “haberin TMY kapsamında 
deðerlendirilemeyeceðini” belirterek sanıklardan TCY’nin 
“Suçu ve suçluyu övme” baílıklı 215. maddesi uyarınca 
savunma alınmasını istedi. Dicle, Ocak ayında Londra 
Halkevi’nde düzenlenen “Demokrasiye Karíı Direnen Türkiye 
ve Demokrasi Mücadelesinde Kürtler” konulu toplantıda 
yaptıðı konuíma, gazeteciler ise konuímaya iliíkin haber (25 
Ocak 2006) nedeniyle yargılanıyor.  
Tuncay Özkan, Cüneyt Arcayürek, Adnan Bulut 
Kanaltürk televizyonunda yayınlanan “Politika Duraðı” adlı 
programda (16 Nisan 2006) eski Genelkurmay Baíkanı Hilmi 
Özkök’ün bir konuímasını yorumlayan gazeteciler Tuncay 
Özkan ve Cüneyt Arcayürek ile program sorumlusu Adnan 
Bulut hakkında Ekim ayında TCY’nin 301. maddesi uyarınca 
dava açıldı. Dava, 6 Haziran 2007 tarihinde ìiíli 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde görülmeye baílanacak. 
Nedim Arslan, Arif Aslan, Mustafa Seven, Kemal Çelik 
Batman Çaðdaí gazetesinin sahibi Nedim Arslan, Yazıiíleri 
Müdürü Arif Aslan, Batman Petrol gazetesi Yazıiíleri Müdürü 
Mustafa Seven, Batman Postası gazetesinin sahibi Kemal 
Çelik, Batman Cumhuriyet Savcılıðı’nın haklarında açtıðı 
soruíturma çerçevesinde 31 Ekim günü ifade verdiler. 
Gazeteciler hakkında, “5 Eylül günü Kozluk’tan Batman’a 
giden bir araca jandarmaların açtıðı ateí sonucu Mizgin 
Özbek adlı çocuk ile ìeyhmus Deðirmenci ve Halis Akbıyık’ın 
öldürülmesine” iliíkin haberler nedeniyle soruíturma 
açılmıítı. Soruíturma, “soruíturmanın gizliliðini ihlal (TCY 
madde 285)”, “adil yargılamayı etkileme (TCY madde 288)” 
ve “güvenlik güçlerine hakaret (TCY madde 301)” iddialarıyla 
yürütülüyor.  
Deniz Dursun, Ömer Aybar, Gülcan Bahtiyar 
Diyarbakır’da Türkçe-Kürtçe yayınlanan aylık “Mizgin” 
dergisinin ìubat ayında yayınlanan 18. sayısındaki yazılar 
nedeniyle Yazıiíleri Müdürü Deniz Dursun, yazarlar Ömer 
Aybar ve Gülcan Bahtiyar hakkında açılan davaya 2 Kasım 
günü Diyarbakır 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. 
Mahkeme, dava hakkında görevsizlik kararı vererek dosyayı 
aðır ceza mahkemesine gönderdi.  
ñddianamede Deniz Dursun, Ömer Aybar ve Gülcan 
Bahtiyar’ın TCY’nin 216/1 maddesi uyarınca “halkı kin ve 

düímanlıða teívik ettikleri” iddiasıyla cezalandırılması 
isteniyor.  
Mehdi Zana 
Diyarbakır eski belediye baíkanlarından Mehdi Zana 
hakkında, Tempo dergisinde yayınlanan röportajı nedeniyle 
TCY’nin 301. maddesi uyarınca Kasım ayında dava açıldı. 
Dava, Diyarbakır 3. Aðır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 
Ahmet Sami Belek, ìahin Bayar 
Evrensel gazetesinin sahibi Ahmet Sami Belek ve Yazıiíleri 
Müdürü ìahin Bayar hakkında TCY’nin 301. maddesi 
uyarınca açılan üç ayrı dava, 13 Aralık günü sonuçlandı.  
ìiíli 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Belek ve Bayar hakkında 
“suçun yasal unsurları oluímadıðı” gerekçesiyle beraat 
kararı verdi.  
Belek ve Bayar gazetenin 18, 20 ve 25 Kasım 2005 
tarihlerinde yayınlanan DTP Genel Baíkan Yardımcısı Aysel 
Tuðluk’un açıklamalarına yer verilen “Susurluk çözülseydi 
ìemdinli olmazdı”, ìemdinli olaylarında ölenlerin cenaze 
törenleri ile ilgili “Halk böyle uðurladı” haberleri ve Ahmet 
Yaíaroðlu’nun “Farklı Olması ñçin” baílıklı yazısı nedeniyle 
yargılanıyordu. 
Ahmet Altan, Necdet Tatlıcan 
Gazeteci yazar Ahmet Altan ve Hürriyet gazetesi Yazıiíleri 
Müdürü Necdet Tatlıcan hakkında, Altan’ın 27 ìubat günü 
yayınlanan “Adını Kaybeden Çocuk” baílıklı yazısı nedeniyle 
açılan dava, 19 Aralık günü yapılan ilk duruímada beraatla 
sonuçlandı. 
Baðcılar 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 
gazetecilerin TCY’nin 288. maddesi (yargılamayı etkilemeye 
kalkıíma) uyarınca cezalandırılması isteniyordu.  
Eren Güvener, Saliha Çolak 
Milliyet gazetesi eski Yazıiíleri Müdürü Eren Güvener ve 
muhabir Saliha Çolak hakkında, Çolak’ın 1 Aðustos 2002 
tarihinde yayınlanan “Yaðmur Harekatı Planı” baílıklı haberi 
nedeniyle açılan dava, 20 Aralık günü sonuçlandı. ñstanbul 
14. Aðır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruímada, Çolak 
hakkında “haberde kamuoyunun bilgilendirildiði”, Eren 
Güvener hakkında ise “Basın Yasası’nda yapılan deðiíiklikle 
yazıiíleri müdürlerinin cezai sorumluluðunun kaldırılması” 
gerekçesiyle beraat kararı verildi.  
“ABD’nin Irak’a olası müdahalesi sırasında bir göç dalgası 
oluíması halinde bunun nasıl karíılanacaðı konusundaki 
hazırlıklara” iliíkin haber nedeniyle açılan davada, 
gazetecilerin “devletin güvenliðine iliíkin gizli belgeyi ifía 
ettikleri” gerekçesiyle cezalandırılması isteniyordu.  
Sinan Kara 
Gazeteci Sinan Kara hakkında Özgür Gündem gazetesinde 22 
ve 26 Eylül günlerinde yayınlanan “Kıíla Partisi” ve “Kadrolu 
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Katiller” baílıklı yazıları nedeniyle TCY’nin 301. maddesi 
uyarınca dava açıldı.  
Her iki davanın da 14 Mart 2007 tarihinde Beyoðlu 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde baílayacaðı öðrenildi. 
Umut Güner 
Kaos Gay ve Lezbiyen Kültürel Araítırmalar ve Dayanıíma 
Derneði tarafından yayınlanan Kaos GL dergisinin sahibi 
Umut Güner hakkında, toplatılan “Pornografi” konulu yaz 
sayısı hakkında açılan dava, 28 Aralık günü Ankara Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde baíladı. Duruímada söz alan Avukat 
Oya Aydın, derginin toplatılmasına neden olan Taner 
Ceylan’ın “Taner Taner” resminin “sanat eseri olarak” 
Baíbakanlık ve Kültür Bakanlıðı’nın desteði ile 
gerçekleítirilen 8. ñstanbul Bienali’nde sergilendiðini söyledi.  
Taner Ceylan’ın dinlenmesine karar veren Mahkeme, 
duruímayı 28 ìubat 2007 tarihine erteledi. 
ñsmail Beíikçi, Ferzende Kaya, Mehmet Ali ñzmir 
ñstanbul Cumhuriyet Savcılıðı, sosyolog ñsmail Beíikçi, 
“Esmer” dergisi yöneticileri Ferzende Kaya ve Mehmet Ali 
ñzmir hakkında, Beíikçi’nin bir yazısı nedeniyle TCY’nin 216. 
maddesi uyarınca dava açtı.  
Edinilen bilgiye göre, Genelkurmay Baíkanlıðı, “Esmer” 
dergisinin Aralık 2005 sayısında yayınlanan Ahmet 
Kahraman’ın “Hayalet” ve ñsmail Beíikçi’nin “Konuímadık, 
Bastırdık” baílıklı yazıları nedeniyle 19 Ocak günü Adalet 
Bakanlıðı Ceza ñíleri Genel Müdürlüðü’ne “gizli” ibareli bir 
yazıyla suç duyurusunda bulundu. ñstanbul Cumhuriyet 
Savcılıðı’nın görüíüne baívurduðu bilirkiíi Marmara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet 
Emin Artuk, Ahmet Kahraman’ın yazısında suç unsuru 
bulunmadıðını, Beíikçi’nin yazısında ise TCY’nin 301. 
maddesi yönünden suç bulunmadıðını, ancak bazı ifadelerin 
TCY’nin 216. maddesi (halkı kin ve düímanlıða kıíkırtma) 
kapsamında deðerlendirilebileceðini bildirdi.  
Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılıðı, ñsmail Beíikçi, Ferzende 
Kaya ve Mehmet Ali ñzmir hakkında dava açtı. Dava, 15 Eylül 
günü Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde baíladı. Avukat 
Levent Kanat, ñsmail Beíikçi’nin ilk duruímaya haber 
verilmediði için katılamadıðını, duruímanın 12 ìubat 2007 
tarihine ertelendiðini bildirdi. 
Bayram Kubilay, Ahmet ñnan 
Aðrı’nın Doðubeyazıt ilçesinde yayınlanan “Ararat’ın Sesi” 
gazetesinde 9 Eylül 2005 tarihinde yer alan Kürtçe “Çaríiye 
Bazide” baílıklı yazı nedeniyle yazar Bayram Kubilay ve 
gazetenin sahibi Ahmet ñnan hakkında 2006 yılında dava 
açıldı. Doðubeyazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
gazetecilerin “Basın Yasası’na aykırı davrandıkları” ve “halkı 
düímanlıða kıíkırttıkları” iddiasıyla yargılandıkları dava, 17 
Ocak 2007 tarihine ertelendi. 

Mehmet ìah Ayaz, Murat Ayaz 
Batman Express gazetesi Yazıiíleri müdürü Mehmet ìah ve 
gazetenin sahibi Murat Ayaz, hakkında 20 ìubat günü 
gazetede yayınlanan “Kurtlar Vadisinde Vergi Haftası!” 
baílıklı haber nedeniyle dava açıldı. Batman 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde 22 Eylül günü baílayan davada sanıkların 
TCY’nin 301. maddesi uyarınca cezalandırılması isteniyor. 
Aziz Özer 
Yeni Dünya için Çaðrı gazetesinin sahibi Aziz Özer hakkında 
gazetenin 2003 yılının Ekim ayında yayınlanan sayısındaki 
“80 Yıl Türkiye Cumhuriyeti, 80 Yıl Faíizm” baílıklı yazı 
nedeniyle açılan davaya 2006 yılında devam edildi. ñstanbul 
2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Özer’in eski 
TCY’nin 312/2 maddesi uyarınca cezalandırılması isteniyor. 
Aziz Özer hakkında gazetenin Ocak 2005 tarihli sayısının arka 
kapaðındaki “Cezaevlerindeki Tecritle ñlgili Devrimci 
Tutsakların Basın Açıklaması” baílıklı yazı nedeniyle TMY’nin 
6/2 maddesi uyarınca açılan davaya da ñstanbul 11. Aðır 
Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkeme görevsizlik 
kararı vererek, dosyayı ñstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne 
gönderdi. 
Aziz Özer, ñlyas Emir 
Yeni Dünya için Çaðrı gazetesinin sahibi Aziz Özer ve 
gazetenin Yazıiíleri Müdürü ñlyas Emir hakkında gazetenin 
Mayıs ayında yayınlanan “Çaðrımız Topyekün Saldırıya karíı 
Direnií Çaðrısıdır” ve “ìovenizme Karíı örgütlü Mücadeleye” 
baílıklı yazılar nedeniyle dava açıldı. ìiíli 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen davada, Özer ve Emir’in TCY’nin 301. 
maddesi uyarınca cezalandırılması isteniyor. 
Aziz Özer ve ñlyas Emir hakkında gazetenin Temmuz ayında 
yayınlanan sayısındaki “Çaresiz Deðiliz” ve “Sivas katliamını 
Unutmadık, Unutmayacaðız” baílıklı yazılar gerekçesiyle de 
dava açıldı. ìiíli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde baílayan 
davada, Özer ve Emir’in TCY’nin 301. maddesi uyarınca 
cezalandırılması isteniyor. 
ñlyas Emir 
Abdülkadir Konuk’un 2005 yılında Güney dergisinde 
yayınlanan bir yazısında “dine hakaret ettiði” iddiasıyla 
Yazıiíleri Müdürü ñlyas Emir hakkında açılan dava, 9 Mart 
günü ñstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde baíladı. 
Abdülkadir Konuk’un yazısının mizah yazısı olduðunu 
vurgulayan Emir’in avukatı Özcan Kılıç, eski TCY’nin 175. 
maddesinin yeni TCY’de karíılıðı olmadıðını söyledi. Dava, yıl 
içinde sonuçlanmadı. 
Fikret ñlkiz 
Cumhuriyet gazetesi eski sorumlu Yazıiíleri Müdürü Avukat 
Fikret ñlkiz hakkında “Basın Yasası’na muhalefet” iddiasıyla 
açılan dava, 5 Ekim günü sonuçlandı. ñstanbul 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi, ñlkiz’e 10 bin YTL para cezası verdi. Mahkeme 
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daha sonra para cezasını erteledi. Fikret ñlkiz 6 Aralık günü 
avukatları aracılıðıyla kararı temyiz etti.  
Dava, 3 Kasım 2001 yılında Cumhuriyet gazetesinde Hikmet 
Çetinkaya’nın “Çocuklar Üíüyor” baílıklı köíe yazısında 18 
yaíından küçük maðdur çocukların isimlerine yer verildiði 
gerekçesiyle açılmıítı. 
Tazminat Davaları 
Geçtiðimiz dönemde baíta Baíbakan Recep Tayyip Erdoðan 
olmak üzere hükümet üyeleri gazeteci ve yazarlar hakkında 
“hakaret” iddiasıyla çok sayıda tazminat davası açtılar.  
Bu davalardan bir kısmı Yargıtay tarafından “eleítiri sınırları 
içinde kaldıðı” reddedildi. Erdoðan’ın avukatı Fatih ìahin, 
Aralık ayında Cumhuriyet gazetesine yaptıðı açıklamada, çok 
fazla dava açmadıklarını iddia ederek, Erdoðan’ın Baíbakan 

olması nedeniyle bu tür davaların basında daha çok yer 
aldıðını savundu.  

ìahin Erdoðan’ın açtıðı davalarla ilgili olarak özetle, “100 
civarında olmuítur. Hukuk, ceza davaları var. Partinin iíleri 
var. Bir istatistik yapmadık. Kazanılan tazminat miktarı ilk 
derece mahkemeleri için 250 bin YTL civarında. Ancak 
birçoðu Yargıtay tarafından bozuldu. Kesinleímií tazminat 
miktarı 100 bin YTL dolayında. Kesinleíen ve tahsil ettiðimiz 
büyük bir para yok. En çok Star’dan ve Uzan Grubu’ndan 
olduðu için de elde avuçta bir íey yok” dedi. 
Yargılanan Yazar, Yayıncı ve Sanatçılar 
Türkiye Yayıncılar Birliði Yayınlama Özgürlüðü Komitesi’nin 
belirlemelerine göre 2005 ve 2006 yılının ilk altı ayında 
yargılanan kitaplar ise íöyle:  

 
Yayınevi Yazar Kitap 

Aram Timur ìahan ñtirafçı/Bir Jitemci Anlattı 

Aram Menaf Osman Gire ìekan (Yiðitler Tepesi) 

Aram Mehmet Sabatli Kasırga Taburu 

Aram Kayhan Adnut Tufanda 33 Gün (Beraat) 

Aram Fatih Taí Kayıpsın Diyorlar (Mahkumiyet) 

Aram John Tirman Savaí Ganimetleri 

Aykırı Seyfi Öngider ñki ìehrin Hikayesi/ ñstanbul-Ankara 

Ayrıntı S. Reynolds Seks ñsyanları-Toplumsal Cins (Beraat) 

Ayrıntı C. Palahniuk Tıkanma (Beraat) 

Ayrıntı Dragan Babic Son Sürgün (Beraat) 

Ayrıntı Marquis de Sade Yatak Odasında Felsefe (Beraat) 

Belge George Jerjian Gerçek Bizi Özgür Kılacak 

Belge Dora Sakayan Bir Ermeni Doktorun Yaíadıkları 

Belge Zülküf Kııíanak Yitik Köyler (Mahkumiyet) 

Bilge Karınca Murat Kürüz Kadın-Erkek Faaliyet Raporu (Mahkumiyet) 

Doz  Mesut Barzani Barzani ve Özgürlük Hareketi 

Evrensel Ahmet Kahraman Kürt ñsyanları 

Güncel Nedim ìener Uzanlar/Bir Korku ñmparatorluðunun Çöküíü

Güncel Ersin Kalkan Katille Buluímak 

 
Ahmet Önal, Evin Çiçek 
Peri yayınevi sahibi Ahmet Önal hakkında Evin Çiçek’in 
yazdıðı “Tutkular ve Tutsaklar” adlı kitap nedeniyle açılan 
dava, 31 Mayıs günü sonuçlandı.  
Beyoðlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Önal’ı “kitapta, Atatürk’e 
hakaret edildiði” gerekçesiyle bir yıl üç ay hapis cezasına 
mahkum etti.  
Ceza, “sanıðın yeniden suç iílemeyeceði yönünde kanaat 
oluímadıðı” gerekçesiyle ertelenmedi.  

2003 yılında sonuçlanan ilk yargılamada da Önal, aynı 
cezaya mahkum olmuí, karar Yargıtay tarafından 
bozulmuítu. 
Ahmet Önal, Hüseyin Beysülen 
Hüseyin Beysülen’in yazdıðı “Dersimde Alevilik” adlı kitap 
nedeniyle Ahmet Önal ve Hüseyin Beysülen hakkında açılan 
davaya yıl içinde Fatih 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam 
edildi. Önal’ın “Atatürk Aleyhine ñílenen Suçlar Hakkında 
Yasa” uyarınca cezalandırılması istenen dava, 20 ìubat 
2007 tarihine ertelendi. 
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Ahmet Önal, Mahmut Baksi 
Mahmut Baksi’nin yazdıðı “Teyre Baz ya da Bir Kürt ñíadamı 
Hüseyin Baybaíin” kitabı nedeniyle yayıncı Ahmet Önal ve 
Baksi hakkında eski TCY’nin 158 ve Basın Yasası’nın 16. 
maddesi uyarınca açılan dava, 7 ìubat günü sonuçlandı. 
Beyoðlu 2. Aðır Ceza Mahkemesi, Önal’a verdiði iki yıl hapis 
cezasını daha sonra 1.690 YTL para cezasına çevirdi. 
Ahmet Önal, M. Erol Coíkun 
M. Erol Coíkun’un yazdıðı “Acının Dili Kadın” adlı kitap 
nedeniyle Ahmet Önal hakkında TCY’nin 301 (eski TCY’nin 
159. maddesi) ve eski TCY’nin 312. maddeleri uyarınca 
açılan iki davaya 2006 yılında içinde devam edildi. 
Beyoðlu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 21 ìubat 
2007 tarihine ertelendi. Ahmet Önal TCY’nin 159. maddesi 
uyarınca cezalandırılması istemiyle açılan davada, 2003 
yılında 2 milyar 653 milyon 599 bin lira para cezasına 
mahkum edilmiíti. Dava, kararın Yargıtay tarafından 
bozulması üzerine yeniden görülüyor. 
Aynı kitap nedeniyle TCY’nin 312. maddesi uyarınca DGM’de 
görülen dava da 2002 yılında aðır para cezası ile 
sonuçlanmıítı. Yeniden görülmeye baílanan bu davaya da 
Beyoðlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2007 yılında devam 
edilecek. 
Ahmet Önal 
Ahmet Önal hakkında Hejare ìamil’in yazdıðı “Sovyetler 
Kürtleri Hakkında Tarihi ve Güncel ñnceleme; Diaspora 
Kürtleri” adlı kitap nedeniyle TCY’nin 314/3, 220/8 
maddelerine muhalefet iddiasıyla açılan dava, 24 Mart günü 
ñstanbul 11. Aðır Ceza Mahkemesi’nde baíladı. Mahkemenin 
yetkisizlik kararının ardından dava, 25 Ocak 2007 tarihinde 
Kadıköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 
Seyfi Öngider 
Aykırı Yayınları’ndan çıkan “ñki ìehrin Hikayesi/Ankara-
ñstanbul Çatıíması” adlı kitap nedeniyle editör-yazar Seyfi 
Öngider hakkında açılan davaya yıl içinde devam edildi. 8 
Aralık 2005 tarihinde Kadıköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
baílayan dava, Temmuz ayında zamanaíımı nedeniyle düítü. 
Kitabın yayıncısı Ahmet Saim Koç hakkında kovuíturmaya 
gerek olmadıðı belirtilen iddianamede, Seyfi Öngider’in 
“Atatürk’ün manevi hatırasına yayın yoluyla alenen hakaret” 
iddiasıyla yargılanması isteniyordu.  
Y. Cemal Anadol 
“ñsrail ve Siyonizm Kıskacında Türkiye” adlı kitap nedeniyle 
Prof. Dr. Y. Cemal Anadol (72) hakkında açılan dava, 2006 
yılı içinde sonuçlandı. ñstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 
Anadol hakkında beraat kararı verdi. Davada, Anadol’un 
“kitabın bazı bölümlerde halkın din farklılıðı gözeterek 
düímanlıða kıíkırtıldıðı” iddiasıyla eski TCY’nin 312. maddesi 
uyarınca cezalandırılması isteniyordu.  

Ersin Kalkan 
Ersin Kalkan’ın yazdıðı “Bir JñTEM Dosyası: Musa Anter 
Cinayeti-Katille Buluíma” adlı kitap, Diyarbakır 3. Asliye 
Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla Mayıs ayında toplatıldı. Kitap 
nedeniyle Diyarbakır 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan 
dava yıl içinde sonuçlanmadı. Karar, kitapta adı geçen 
iíadamı Mehmet Ali Altındað’ın “kiíilik haklarına saldırıldıðı” 
iddiasıyla yaptıðı baívuru üzerine alındı.  
1992 yılında öldürülen Musa Anter’in kızı Rahían Yorozlu ile 
kontgerilla faaliyetlerine iliíkin itiraflarda bulunan PKK 
itirafçısı Abdülkadir Aygan, Ocak ayında ñsveç’te gazeteci 
Ersin Kalkan tarafından bir araya getirilmiílerdi. Hürriyet 
gazetesinde yayınlanan bu buluíma ve söyleíi daha sonra 
kitaplaítırılmıítı. 
Ragıp Zarakolu 
Belge Yayıncılık ìirketi’nin sahibi Ragıp Zarakolu hakkında, 
Prof. Dr. Dora Sakaya’nın yazdıðı “Bir Ermeni Doktorun 
Yaíadıkları-Garabet Haçeryan’ın ñzmir Güncesi” adlı kitap 
nedeniyle açılan davaya yıl içinde devam edildi. ñstanbul 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde 14 Aralık günü yapılan duruíma, 
kitabın çevirmeni H. Zafer Korkmaz’ın dinlenmesi ve bilirkiíi 
raporunun beklenmesi için 15 Mart 2007 tarihine ertelendi. 
George Jerjian’ın Ermeni soykırımına iliíkin “Gerçek Bizi 
Özgür Kılacak” adlı kitabı nedeniyle Ragıp Zarakolu hakkında 
açılan dava da yıl içinde aynı mahkemede görüldü. Dava, 14 
Aralık günü yapılan duruímada kitabın Atilla Tuygan 
tarafından çevrilip çevrilmediðinin belirlenmesi için 15 Mart 
2007 tarihine ertelendi. 
Her iki davada da, Ragıp Zarakolu’nun TCY’nin 301. maddesi 
uyarınca cezalandırılması isteniyor. 
Abdullah Yılmaz 
Mara Meimaridi’nin yazdıðı “ñzmir Büyücüleri” adlı romanda 
“Türklüðe hakaret edildiði” iddiasıyla Literatür Yayıncılık 
íirketinin yayın yönetmeni Abdullah Yılmaz hakkında TCY’nin 
301/2 maddesi (Türklüðü, Türk Devletini ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerini alenen aíaðılama) uyarınca açılan dava, 6 Nisan 
günü baíladı. Beyoðlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 26 
Temmuz günü yapılan duruímada, “davanın Yılmaz hakkında 
açılmaması gerektiði” görüíüyle beraat kararı verildi.  
Osman Tiftikçi, Sırrı Öztürk 
ñstanbul Cumhuriyet Savcılıðı, Genelkurmay Baíkanlıðı’nın 
íikayetinin ardından baílattıðı soruíturma kapsamında 
Mayıs ayında “Osmanlı’dan Günümüze Ordunun Evrimi” adlı 
kitabın “Yazar Hakkında” baílıklı bölümü nedeniyle yazar 
Osman Tiftikçi ve Sorun Yayınevi’nin sahibi Sırrı Öztürk 
hakkında TCY’nin 301. maddesi uyarınca dava açtı. Dava, 20 
Haziran günü ñstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde baíladı. 
5 Aralık günü yapılan duruíma, yurtdıíında yaíayan 
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Tiftikçi’nin ifadesinin alınması için 6 Mart 2007 tarihine 
ertelendi.  
Songül Özkan 

Ahmet Kahraman’ın yazdıðı “Kürt ñsyanları” adlı kitap 
nedeniyle Evrensel Basım Yayın íirketinin sahibi Songül 
Özkan’ın eski TCY’nin 312. maddesi uyarınca 
cezalandırılması istemiyle açılan davaya yıl içinde Beyoðlu 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Son olarak 21 
Aralık günü yapılan duruíma, 14 ìubat 2007 tarihine 
ertelendi.  

Mehmet Ali Varıí 

Tohum Yayınevi Sahibi Mehmet Ali Varıí hakkında 
“Kemalizm/Oturan Adam” adlı kitap nedeniyle “Atatürk 
Aleyhine ñílenen Suçlar Hakkında Yasaya muhalefet” 
iddiasıyla açılan davaya 2006 yılında devam edildi.  
13 Eylül günü yapılan duruímada, Beyoðlu 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi görevsizlik kararı vererek, davayı ñstanbul 14. 
Aðır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Davaya, 31 Ocak 2007 
tarihinde bu mahkemede devam edileceði öðrenildi.  
Elif ìafak 
ñstanbul 7. Aðır Ceza Mahkemesi, Temmuz ayı içinde yazar 
Elif ìafak hakkında “Baba ve Piç” adlı romanı hakkında 
açılan soruíturmada, Beyoðlu Cumhuriyet Savcılıðı’nın 
takipsizlik kararını kaldırdı. Beyoðlu Cumhuriyet Savcılıðı, 
Temmuz ayı sonunda Elif ìafak hakkında “Baba ve Piç” adlı 
kitabında “Türklüðe hakaret edildiði (TCY madde 301)” 
iddiasıyla dava açtı.  
ìafak, yayıncı Hüseyin Semih Sökmen ve çevirmen Aslı Biçen 
hakkındaki soruíturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanması 
üzerine avukat Kemal Kerinçsiz, kararın kaldırılması istemiyle 
ñstanbul 7. Aðır Ceza Mahkemesi’ne baívurmuítu. 
Mahkemenin takipsizlik kararını kaldırması üzerine dosyayı 
yeniden ele alan savcılık, Sökmen ve Biçen hakkında 
“takipsizlik” kararı verdi, ìafak hakkında ise dava açtı.  
16 Eylül günü Radikal gazetesinde yayınlanan bir habere 
göre, Hukukçular Birliði e-posta zinciriyle taraftarlarını 
mahkeme önüne çaðırdı. Hukukçular Birliði’nin mesajında 
“Türk düímanlarına meíru zeminde ‘dur’ deme zamanı 
gelmiítir. Türk milletine küfür etmenin ve aíaðılamanın 
bedelini hukuk alanında Türk düímanlarına ödetmek için 
herkesi ‘milli göreve çaðrı’ sloganıyla Beyoðlu Adliyesi’ne 
çaðırıyoruz” denildi. 
Dava, 21 Eylül günü Beyoðlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
baíladı. Mahkeme, “suçun yasal unsurları oluímadıðı ve delil 
yetersizliði” gerekçesi ile ìafak hakkında beraat kararı verdi. 
Beraat kararının gerekçesi özetle íöyle: 
“Düíünce ve ifade özgürlüðünü cezalandırmak veya 
cezalandırmaya çalıímak hukuki sorunlar doðurabilir. Bu 

eser bütün olarak incelendiðinde, roman kahramanlarının tez 
ve antitez olarak ileri sürdüðü sözlerin yargılanmasının 
düíünce ve ifade özgürlüðü yönünden suç unsurları 
taíımadıðı, sanık tarafından kendi düíüncelerini ortaya 
koyacak biçimde senteze ulaíacak ifadelerin de 
bulunmadıðının anlaíıldıðı…  
‘Türklük’ kavramının sınırlarını tam olarak tespit edilip 
saðlam zemine oturtmak gerektiði, yasal düzenlemelerin bu 
íekilde yapılmasının yasaya uygun olacaðı… ‘Düíünceye 
karíı düíünceyle karíı çıkmak gerekir’ savıyla hareket 
edilmesi gerekir, yoksa farklı düíünceleri ve deðerleri 
saptayabilmemiz zorlaíır. Tekdüze düíünmeye zorlamak söz 
konusu olduðunda, düíünce ve ifade özgürlüðünden 
bahsetmemiz mümkün olmayacaðından, sanıðın yazdıðı 
romanın tüm olarak incelenmesi sonucu düíünce ve ifade 
özgürlüðü sınırları kapsamında kaldıðı anlaíıldıðından, sanıða 
isnat edilen suçun unsurları oluímadıðı gibi, yeterli delil de 
bulunmadıðı anlaíıldıðından, sanıðın beraatına karar vermek 
gerekmiítir.” 
Mustafa Balbal 
Beyoðlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Temmuz ayında 
“Ararat’taki Esir Generalden Kan Çiçekleri” adlı kitabı 
nedeniyle yazar Mustafa Balbal’ı 10 ay hapis cezasına 
mahkum etti. Balbal’a “Türkiye Cumhuriyeti’ne hakaret” ve 
“orduya hakaret” iddialarıyla TCY’nin 301. maddesinin 1. ve 
2. fıkraları uyarınca ceza verildiði öðrenildi. Ceza daha sonra 
1.800 YTL para cezasına çevrildi ve ertelendi. Kitap, 2002 
yılında ñstanbul DGM’nin kararıyla toplatılmıítı. Doz 
Yayınevi’nin sahibi Ahmet Zeki Okçuoðlu hakkında ise 
“sorumluluðun eser sahibine ait olduðu” gerekçesiyle beraat 
kararı verildi. 
Muazzez ñlmiye Çıð, ñsmet Öðütücü 
Beyoðlu Cumhuriyet Savcılıðı, Sümeroloji konusunda 
dünyanın önde gelen araítırmacılarından Muazzez ñlmiye 
Çıð’ın “Vatandaílık Tepkilerim” adlı kitabı nedeniyle Çað ve 
Analiz Yayıncılık ìirketi yöneticisi ñsmet Öðütücü hakkında 
Aðustos dava açtı. ñddianamede, Çað ve Öðütücü’nün TCY’nin 
216/2 (halkı kin ve düímanlıða kıíkırtma) ve 218. (suçun 
basın yoluyla iílenmesi durumunda cezanın artırılması) 
maddeleri uyarınca cezalandırılması istendi.  
Beyoðlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nden 1 Kasım günü 
görülmeye baílanan davada, esas hakkındaki görüíünü 
açıklayan Cumhuriyet Savcısı, beraat kararı verilmesini 
istedi. Mahkeme, “suçun unsurları oluímadıðı” gerekçesiyle 
Çıð ve Öðütücü hakkında beraat kararı verdi.  
Muazzer ñlmiye Çıð’ın Baíbakan Recep Tayyip Erdoðan’a 
ñstanbul Büyükíehir Belediye Baíkanı olduðu dönemde 
yazdıðı mektuplardan ve 1997 yılında “Bilim ve Ütopya” 
dergisinde yayınlanan yazılarından oluían kitapta, 
“Sümerlerde 5 bin yıl önce tapınak fahiíeliði yapan kadınların 
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diðerlerinden ayrılmaları için baílarını örttükleri, ñslamiyet’te 
ise peygamberin eílerinin ve kızlarının fark edilmesi için 
örtünme geleneðinin ortaya çıktıðı” anlatılıyor. 
Osman Pamukoðlu 
Genelkurmay Askeri Savcılıðı, emekli Tümgeneral Osman 
Pamukoðlu hakkında “Unutulanlar Dıíında Yeni Bir ìey Yok” 
adlı kitabında “gizli kalması gereken bilgileri açıkladıðı” 
gerekçesiyle Eylül ayında dava açtı.  
ñddianamede, kitapta yer alan bilgilerin “devlet sırrı” 
niteliðinde olmadıðı ancak “yayınlanan bilgilerin PKK terör 
örgütü tarafından kullanılmaya baílandıðı” belirtildi. 
ñddianamede, Pamukoðlu’nun Askeri Ceza Kanunu’nun 95. 
maddesi uyarınca cezalandırılması istendi.  
Ali Rıza Vural 
Doz Yayınevi editörü Ali Rıza Vural hakkında, KDP lideri Mesut 
Barzani’nin babası Molla Mustafa Barzani’nin yaíamını 
anlatan “Barzani ve Kürt Ulusal Özgürlük Hareketi” adlı 
kitapta “Türkiye Cumhuriyeti’ne hakaret edildiði” iddiasıyla 
açılan davaya, 2006 yılında devam edildi. Beyoðlu 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 8 Mart 2007 tarihine 
ertelendi. Davada, Ali Rıza Vural’ın TCY’nin 301/2. maddesi 
uyarınca cezalandırılması isteniyor.  
Fatih Taí, Lütfi Taylan Tosun, Aysel Yıldırım 
John Tirman’ın yazdıðı “Savaí Ganimetleri: Amerikan Silah 
Ticaretinin ñnsani Bedeli” adlı kitap nedeniyle Aram Yayıncılık 
íirketinin sahibi Fatih Taí, kitabın çevirmenleri Aysel Yıldırım 
ve Lütfü Taylan Tosun hakkında açılan davaya 8 ìubat günü 
ñstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. 
Duruímada savunmasını yapan Taí’ın avukatı Özcan Kılıç, 
“Davanın Anayasa, ñnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, AñHS ve 
AñHM içtihatlarına aykırı olduðunu” belirtti. 
Dava, 29 Kasım günü sonuçlandı. ñstanbul 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi, “5187 sayılı Basın Yasası’nın 11. maddesi 

uyarınca cezai sorumluluðu bulunmadıðı için” Taí’ın 
beraatına karar verdi.  
Kitabın çevirmenleri Aysel Yıldırım ve Lütfü Taylan Tosun 
hakkındaki dava ise “dört aylık yasal süre içinde dava 
açılmadıðı için” Basın Yasası’nın 26/1. maddesi uyarınca 
düítü. Genelkurmay Baíkanlıðı’nın suç duyurusu üzerine 
açılan davada, Fatih Taí’ın “orduya ve hükümete hakaret 
ettiði” gerekçesi ile TCY’nin 301. maddesi uyarınca 
cezalandırılması isteniyordu.  
Fatih Taí, Lütfi Taylan Tosun, Ömer Faruk Kurhan, Ender 
Abaoðlu 
ñstanbul Cumhuriyet Savcılıðı, Temmuz ayında Noam 
Chomsky ve Edward S. Herman’ın “Kitle Medyasının Ekonomi 
Politiði: Rızanın ñmalatı” adlı kitabı nedeniyle Aram Yayıncılık 
íirketinin sahibi Fatih Taí, kitabı yayına hazırlayan Lütfi 
Taylan Tosun, çevirmen Ömer Faruk Kurhan ve redaktör 
Ender Abaoðlu hakkında dava açtı. 
ñstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 17 Ekim günü yapılan 
duruímada söz alan Avukat Özcan Kılıç, kitapta ABD’nin 
yasadıíı operasyon ve katliamlarının anlatıldıðını belirterek 
“4 kiíinin TCY’nin 301. ve 216. maddelerinden yargılanması 
garip deðil mi?” dedi. Kılıç, yargılamanın Anayasa’ya ve 
AñHS’e aykırı olduðunu belirterek, müvekkillerinin deðil, 
yazarların yargılanmasını istedi.  
Dava, 20 Aralık günü yapılan duruímada sonuçlandı. 
Mahkeme, Fatih Taí, Ömer Faruk Kurhan ve Lütfi Taylan 
Tosun hakkında “kitabın yazarı yurtdıíında olduðu için 
sorumlulukları bulunmadıðı”, çevirmen Ender Abadoðlu’nun 
da “suçun unsuru oluímadıðı” gerekçesiyle beraat kararı 
verdi.  
Davada, sanıkların “Türklüðe, Cumhuriyete ve TBMM’ye 
hakaret (TCY madde 301)” ve “halkı düímanlıða kıíkırtma 
(TCY madde 216)” gerekçeleriyle cezalandırılması 
isteniyordu. 

 

Kitabım hakkında açılan dava üzerine - Noam Chomsky (9 Ekim 2006) 

Edward S. Herman ve Noam Chomsky’nin Rızanın ñmalatı kitabının Türkçe çevirisini yayımladıkları için Türkiyeli Yayınevi Aram Yayıncılık’a 
(özelde yayınevi sahibi, editörleri ve çevirmene) dava açıldı. Adı geçen kiíiler hakkında hapis cezası isteniyor. Sanıklar, Türkiye 
Cumhuriyeti’ni ve hükümet kurumlarını aíaðılamakla ve halk arasında nefret ve düímanlık yaymakla suçlanıyorlar. ñddianamede alıntılanan 
cümleler, ABD ve uydu devletlerinin, diðer yanda ise resmi düímanların iílediði suçların medyada nasıl iílendiðine dair karíılaítırmalı bir 
incelemeden alınıyor. Pek çok vakanın ayrıntılı íekilde incelenmesi íunu ortaya koyuyor: ABD ve uydu devletlerinin iílediði suçlar düzenli 
olarak inkar edilir veya önemsizmií gibi gösterilirken, resmi düímanların suçları büyük öfke uyandırmakta, genellikle kanıttan yoksun (veya 
açıkça yanlıí) iddialara yol açmaktadır. Bu iddiaların düzeltilmesi ise çoðunlukla mümkün deðildir. 

Kitapta, 1990’lı yıllarda -Clinton yönetiminin saðladıðı ve zalimlikler artıkça büyüyen muazzam bir silah akıíına dayanarak- Türkiye’nin 
Kürtlere karíı iílediði suçların medyada ne íekilde ele alındıðı da inceleniyor; ortaya çıkan veriler, aynı dönemde medyada resmi 
düímanların suçlarının nasıl iílendiði ile karíılaítırılıyor. ñddianame, ne ortaya konan kanıtların doðruluðunu ne bizim bu kanıtları doðru 
olarak yansıtıp yansıtmadıðımızı ne de kanıtların, tartıímanın baðlamına uygun düíüp düímediðini sorguluyor. Bu kanıtların doðruluðu baíka 
yerlerde tartıíma konusu yapılmadı. O halde kovuíturmanın dayandıðı iddia sadece íu ilkeyi uygulamakla yetiniyor: Yerinde ve önemli 
hakikatler, eðer devlet yetkilileri karíı çıkıyorsa, kabul edilemez. Daha fazla yorum yapmaya gerek olduðunu düíünmüyorum. ñfade 
özgürlüðünden daha temel bir hak düíünülemez. Bu hakları kazanabilmek için yüzyıllarca mücadele verildi. Sınırsız ifade özgürlüðü varmıí 
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gibi davranılmasına ve çokça gösterií yapılmasına raðmen, Avrupa’da bu hak sınırlı íekilde korunur. ABD’de ise ifade özgürlüðünün devlet 
baskısına karíı yüksek bir koruma standardına kavuíması - ki bildiðim kadarıyla dünyada benzersizdir - ancak 1960’larda mümkün olabildi. 

Bu baíarı, yurttaílık hakları hareketinin ve diðer muhalif hareketlerin sayesinde gerçekleíti. Bu ve diðer temel hakları kısıtlamaya uðraían 
köktenci devletçi gericilerin, özelikle íu an yönetimde olanların çabalarını burada tekrar ele almaya gerek görmüyorum. Kısıtlanmaya 
çalıíılan bu haklar arasında, habeas corpus hakkı gibi [kiíinin mahkeme önüne çıkarılma hakkı], yüzyıllardır uygulanan insan hakları da var. 
Tarih, hakların halk mücadelesiyle kazanıldıðını ve aynı íekilde korunması gerektiðini ortaya koyuyor. 

Aynı yayınevi (Aram Yayıncılık) hakkında benzer suçlamalarla 2002 yılında da bir dava açılmıí, ama dava düímüítü. O yıl Türkiye’ye 
yaptıðım ziyaretlerde, Türkiye Yayıncılar Birliði de dahil, çok genií bir kesimde bu sonucun büyük memnuniyetle karíılandıðını rahatlıkla 
gözlemlemiítim. Türkiye íu bakımdan sıra dıíıdır ve Batı’dan bir hayli farklıdır: Önde gelen Türkiyeli aydınlar -yazarlar, sanatçılar, 
akademisyenler, gazeteciler ve diðerleri- zalimce yasaları açıkça protesto etmekle kalmadılar; sert cezaları göze alarak -ve bazen de maruz 
kalarak- bu yasalara karíı düzenli olarak sivil itaatsizlik yapmaya giriítiler. Bu insanların, çok daha imtiyazlı olan fakat çok daha azını yapan 
Batılı aydınlara ilham kaynaðı olması gerekir. Baíkalarıyla birlikte bu aydınların çabaları, geçtiðimiz yıllarda Türkiye’de yurttaílık hakları ve 
insan haklarında önemli iyileímelere yol açtı - ki bu çok sevindirici bir geliímedir. Maalesef, íu anda bir geriye gidií döneminden geçiliyor. 
Halihazırdaki yargılamalar da bunun çok sayıdaki örneðinden birisini oluíturuyor. Kendi baíına kabul edilemez olmasının yanı sıra, bu durum 
Türkiye toplumu açısından son derece zararlıdır. Aynı íey, yüzyıllarca süren halk mücadelelerinin ciddi bir özgürlük mirası bıraktıðı ABD ve 
diðer ülkelerde yurttaílık hakları ve insan haklarına yapılan son saldırılar için de geçerlidir. ìu anda Türkiye’de yargılanan sanıkları 
desteklemek, Türkiye halkını ve bu halkın insana yaraíır bir geleceðe sahip olma hakkını desteklemektir. Bu desteðin, her yerde ve özellikle 
kendi ülkemizde yurttaílık hakları ve insan haklarını savunmaya dönük uluslararası bir mücadelenin parçası olması gerekir.  

 
Murat Pabuç 
2005 yılında “Sol” dergisindeki yazıları nedeniyle TCY’nin 
159, “Boyalı Bank Nöbetini Terk Etmek” kitabı nedeniyle de 
TCY’nin 301. maddesi uyarınca yargılanan emekli yüzbaíı 
Murat Pabuç hakkındaki davalar 2006 yılında zamanaíımı 
nedeniyle düítü. 
Mehdi Tanrıkulu 
ñstanbul Cumhuriyet Savcılıðı, Aralık ayında Tevn Yayınevi 
sahibi Mehdi Tanrıkulu hakkında, Ergün Sönmez’in 
“Kapitalizmin Emperyalist Sürecinde Kürt Özgürlük Hareketi” 
adlı kitabı nedeniyle dava açtı. ñddianamede, Tanrıkulu’nun 
TMY’nin 7/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca cezalandırılması 
istendi. Dava, 30 Mart 2007 tarihinde ñstanbul 14. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde baílayacak.  
Belma Akçura 
“Derin Devlet Oldu Devlet” adlı kitabı nedeniyle Milliyet 
gazetesi muhabiri Belma Akçura hakkında “yayın yoluyla 
hakaret” iddiasıyla dava açıldı. açılan Ankara 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen dava, 19 Aralık günü sonuçlandı. 
Mahkeme, Akçura’yı “Abdullah Çatlı’nın arkadaíı Nevzat 
Bor’a hakaret ettiði” gerekçesiyle üç ay hapis cezasına 
mahkum etti. Ceza, daha sonra 1.800 YTL para cezasına 
çevrildi. 
Halil Altındere 
9. Uluslararası ñstanbul Bienali’ndeki bir fotoðraf sergisi 
nedeniyle Halil Altındere hakkında Beyoðlu 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde açılan dava, 13 Nisan günü baíladı. 
Mahkeme, “suçun yasal unsurları oluímadıðı” gerekçesiyle 
Altındere hakkında beraat kararı verdi. 
9. Uluslararası ñstanbul Bienali’nde açılan bir fotoðraf 
sergisinin katalogunda “orduya hakaret edildiði” gerekçesiyle 

Beyoðlu 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 13 Ekim 2005 tarihinde 
toplatma kararı vermiíti. ñtiraz üzerine Beyoðlu 3. Asliye Ceza 
Mahkemesi, “yürürlükte bulunan iç hukuk kurallarından önce 
dikkate alınması gereken AñHS’in 9/10 maddesine dikkat 
çekerek” toplatma kararını kaldırmıítı. Ancak Beyoðlu 
Cumhuriyet Savcılıðı, 2005 yılının Aralık ayında “katalogda 
orduya hakaret edildiði” iddiasıyla Altındere hakkında TCY’nin 
301. maddesi uyarınca dava açmıítı. 
Mahmut Büyükbayram, Hacı ìirin, Necla Akaya, Mehmet 
Tali, Eylem Dilan Polat, Nejla Akat, Ayíe Akbaí 
Diyarbakır 5. Kültür Sanat Festivali kapsamında 2005 yılı 
Mayıs ayında açılan “Savaí tanıkları anlatıyor” baílıklı sergi 
nedeniyle yedi kiíi hakkında açılan dava, 18 Mayıs günü 
sonuçlandı.  
Diyarbakır 5. Aðır Ceza Mahkemesi, Mahmut Büyükbayram, 
Hacı ìirin, Necla Akaya, Mehmet Tali, Eylem Dilan Polat, 
Nejla Akat ve Ayíe Akbaí hakkında TMY’nin 7/2 maddesi 
uyarınca 20’íer ay hapis ve bin YTL para cezası verdi. Dava, 
sözlü tarih sergisinde çatıímalarda ölen PKK militanlarının 
fotoðraflarının bulunduðu gerekçesiyle açılmıítı. 
Erkan Kara, Michael Dickinson  
Mart ayında ñstanbul’da Küresel Barıí ve Adalet Koalisyonu 
tarafından düzenlenen sergide yer alan afiíler nedeniyle sergi 
sorumlusu Erkan Kara hakkında, “Baíbakan’a hakaret” 
iddiasıyla açılan dava, 12 Eylül günü ñstanbul 3. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde baíladı.  
Duruímadan sonra Baíbakan Recep Tayyip Erdoðan’ı ABD 
Baíkanı George W. Bush’un köpeði olarak çizdiði afiíi 
gazetecilere gösteren Britanyalı sanatçı Michael Dickinson, 
gözaltına alındı. 13 Eylül günü “devlet büyüklerine hakaret” 
iddiasıyla tutuklanan Dickinson’ın Erkan Kara ile birlikte 
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yargılanmak için mahkemeye baívurduðu, ancak isteminin 
reddedildiði öðrenildi.  
Michael Dickinson, üç gün cezaevinde, bir hafta da ñstanbul 
Emniyet Müdürlüðü Yabancılar ìube Müdürlüðü’nde 
tutulduktan sonra “gönüllü avukatların çabasıyla harekete 
geçen ñngiltere Büyükelçiliði’nin etkisiyle” 25 Eylül günü 
serbest bırakıldı.  
Yeditepe Üniversitesi eski öðretim üyesi ñngiliz sanatçı 
Michael Dickinson’ın oturma izni uzatılmadı. Dickinson’ın 30 
Eylül günü sınır dıíı edildi ancak oturma izninin uzatılmama 
gerekçesi açıklanmadı. 
Selman ìenses, Rojda Aykoç, Atilla Aykoç 
Koma Gulen Xerzan müzik grubunun üyeleri Selman ìenses, 
Rojda Aykoç ve Atilla Aykoç hakkında “Ji Bir Nabin” adlı 
albümlerinde “yasadıíı örgüt propagandası yaptıkları” 
iddiasıyla açılan dava, 18 Ekim günü sonuçlandı. ñstanbul 12. 
Aðır Ceza Mahkemesi, sanıkları TMY’nin 7/2. maddesi 
uyarınca 10’ar ay hapis cezasına mahkum etti. 
Engellenen Etkinlikler 
Kültür, sanat etkinlikleri, konferans ve toplantılara iliíkin 
baskı ve engellemeler 2006 yılında da sürdü.  
Bunlardan bazıları íöyle: 
11 ìubat günü Tunceli’nin Hozat ilçesinde Gençlik 
Federasyonu’nun “Öðrenci Haklarımızı ñstiyoruz” kampanyası 
çerçevesinde imza toplayan Hozat Temel Haklar ve 
Özgürlükler Derneði çalıíanları polisler tarafından tehdit 
edildi ve gözaltına alındı. Dernek çalıíanlarından Onur 
Güngör’ü gözaltına alan polislerin kendilerine karíı çıkan 
Cemal Dutaðacı’nı “Ayak altında dolaíma seni de Murat 
Kaymaz’ı da burada vururuz” diyerek tehdit ettiði belirtildi. 
Güngör, aynı gün serbest bırakıldı. 
Manisa Sosyalist Gençlik Derneði’nin 5-6 Mayıs günlerinde 
gösterilmesi planlanan ses sanatçısı Kazım Koyuncu’nun 
yaíamına iliíkin “Dina K’ak’i” adlı belgesel için 3 Mayıs günü 
açtıðı tanıtım masası polisler tarafından zor kullanılarak 
kaldırıldı Olayda, Ali Tektaí, Kenan Özdoðan ve Yusuf 
Çobanoðlu adlı kiíiler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 
aynı gün serbest bırakıldı. 
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 13 Mayıs günü düzenlenmesi 
planlanan “Günlük Kürtçe Bir Gazete ñçin Azadiya Welat ile 
Dayanıíma” konseri kaymakamlık tarafından yasaklandı. 
Kararın, konser davetiyeleri üzerinde yer alan Azadiya Welat 
gazetesinin fotoðrafı nedeniyle alındıðı öðrenildi. Konserin 
düzenleyicilerine gönderilen yasak kararı íöyle: 
“Din, dil, ırk, sınıf ve bölge farklılıðı göstererek kin ve 
düímanlıðı tahrik eden ibarelerin ve üzerinde yasadıíı 
PKK/KONGRA GEL terör örgütünün sözde bayraðını 
simgeleyen resimlerin bulunduðu davetiyeler ve etkinliði 
tertip eden düzenleme kurulu üyelerinin yapılan GBT (Genel 

Bilgi Taraması) sorgulamalarında ortaya çıkan suç 
kayıtlarından, gerçekleítirilmek istenen etkinlikte suç ve suç 
unsurlarının meydana gelebileceði deðerlendirilerek, 2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüíleri Kanunu’nun 17. 
maddesi ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüíleri Kanunu’na dair 
yönetmenliðin 23. maddesine dayanılarak yasaklanmıítır” 
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bir sanat merkezinin açılıí 
yıldönümü nedeniyle 6 Haziran günü düzenlenmesi planlanan 
íölen, kaymakamlık tarafından yasaklandı. Yasaklama 
kararında gerekçe belirtilmediði öðrenildi. Yasaklama 
kararının Ergani Kaymakamı’na vekalet eden Dicle 
Kaymakamı Mustafa Altınpınar tarafından alındıðı bildirildi. 
ñzmir’in Kınık ilçesinde yurttaíların ve sivil toplum 
örgütlerinin giriíimleriyle kurulan “Tiyatro-Sen” grubunun 
Muzaffer ñzgü’nün “Sömürgeden Farkımız Demokrasi 
Parkımız” adlı oyunun sahnelenmesi ñlçe Milli Eðitim 
Müdürlüðü tarafından engellendi.  
Müdürlüðün, oyunun sahnelenmesine bir gün kala salonu 
kapattıðı, öðretmen ve öðrencilerin rol almalarını da 
yasakladıðı bildirildi. Milli Eðitim Müdürlüðü tarafından 
Eðitim-Sen temsilciliðine gönderilen yazıda, “Oyunun milli 
eðitimin temel amaçları doðrultusunda olmayan, milli ve 
estetik duygulara zarar verici sözler içerdiði tespit edilmiítir” 
denildi.  
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) tarafından 
hazırlatılan “Zorunlu Göç ile Yüzleímek” adlı kitabın tanıtıldıðı 
basın toplantısında olay çıktı. ñstanbul’da 6 Temmuz günü 
düzenlenen toplantı sırasında TESEV Yönetim Kurulu Baíkanı 
Can Paker’ın konuíması, önce Ramazan Bakkal’ın sözlü 
müdahalesiyle kesildi. Daha sonra konuían TESEV 
araítırmacılarından Dilek Kurban, bu koíullarda toplantının 
yapılamayacaðını söyledi. Bakkal, Kurban’a sataíması 
üzerine kendisini uyaran baba Baki Kurban’ı yumrukladı. 
Bakkal, ortalıðın karıíması üzerine çıkan arbedeyi ayırmaya 
çalıían Baíak Kültür ve Sanat Vakfı Yöneticisi Filiz Aslan’ı da 
tokatladı.  
Bakkal ile birlikte daha önce Ermeni Genel Patriði Karekin 
II’nin Heybeliada Ruhban Okulu’nu ziyareti sırasındaki yaílı 
bir kadına tokat atan Muammer Kocadaðlı ve bir gösterici 
daha polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan salonun 
arka bölümünde Büyük Hukukçular Birliði Baíkanı Avukat 
Kemal Kerinçsiz’in de bulunması dikkat çekti.  
Kerinçsiz, olayların ardından yaptıðı açıklamada íiddet 
görüntülerini onaylamadıklarını belirterek “Konuímacıların 
tamamı, terör örgütünün aðzıyla konuímuílardır. 
Vatandaílarımız da tepkilerini ortaya koyuyorlar” dedi.  
Tunceli’de “Munzur Kültür ve Doða Festivali” çerçevesinde 
kentte açılan standlardan birine asılan ñbrahim Kaypakkaya 
(TñKKO örgütünün kurucusu) posteri nedeniyle 26 Temmuz 
günü Ruhan Akbaba, Erdinç Özbek, Ali ñhsan Çıplak, Yaíar 
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Koç, soyadı öðrenilmeyen Hüseyin, Dilek ve Zafer adlı kiíiler 
gözaltına alındı.  
Tunceli Valiliði’nin, festival nedeniyle yayınladıðı genelgede, 
“daha önce gözaltına alınanların, tutuklananların, hakkında 
soruíturma ve dava açılanların kente alınmaması” istendi.  
30 Temmuz günü kendilerini “Özgür Yurttaí Hareketi” olarak 
adlandıran grubun Urfa Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
düzenlediði toplantı polis tarafından basıldı. Salonda bulunan 
132 kiíi gözaltına alındı.  
Baskın sırasında içeride bulunanların çaðırdıðı avukatların 
binaya alınmadıðı öðrenildi. Gözaltına alınanlar arasında, 20 
DTP’li belediye meclis üyesi, sekiz DTP ilçe baíkanı, 20 KESK 
yönetici ve üyesi olduðu öðrenildi. Gözaltına alınanlardan 
103’ü aynı gün serbest bırakıldı.  
Grup Yorum’un ñzmir’in Selçuk ilçesinde 6 Aðustos günü 
vereceði konser, Selçuk Belediyesi’nin kararıyla durduruldu. 
Grup sözcüsü ñnan Altın, konser için gerekli tüm izinlerin 
alındıðını, ancak konseri düzenleyen firmaya Selçuk Belediye 
Baíkanı Vefa Ülgür imzasıyla bir yazı gönderilerek, konserin 
iptal edildiðini söyledi. Emniyet ve belediyeden daha önce izin 
alındıðını belirten Altın, “Yazıda sadece ‘baívurunuz uygun 
görülmemiítir’ açıklaması yapılmıí” dedi.  
Ermeni soykırımını anlatan ñsveç yapımı “Köpeklerden Nefret 
Ederim” adlı film, ñstanbul’da düzenlenen Uluslararası 1001 
Belgesel Film Festivali’nden çıkarıldı. Yönetmenlerden 
Suzanne Khardalian, filminin gösterimden kaldırıldıðını, 
festivalin baíladıðı 29 Eylül sabahı öðrendiklerini belirterek, 
kendilerine “Kültür Bakanlıðı’nın komiteye baskı yapmasının 
gerekçe gösterildiðini” bildirdi. Khardalian kararla ilgili olarak 
íunları söyledi: 
“Sabah bir e-mail ile bilgilendirildik. Daha sonra festival 
komitesinden Nurdan Arca, ortaðım Pea Holmquist’i aradı. 
Filmin festival programından çıkarıldıðını bildirdi. Ayrıca, hala 
festivale yönetmenler olarak davetli olduðumuzu ancak can 
güvenliðimizi garanti edemeyeceklerini söyledi.  
Gece boyunca süren tartıímalar sonrası festival komitesinin, 
filmi festival sponsoru olan Kültür Bakanlıðı’nın baskısına 
dayanamayarak geri çekme kararı aldıðını aktardı. 
Anladıðımız kadarıyla ñsveç filminin çıkarılmasının nedeni 
Hollanda’da üç Türk doðumlu adayın listeden çıkarılması. Biz 
de komiteye protesto mektubu yolladık”  
Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlıðı yetkililerinin, festivalde 
gösterilecek filmleri seçme yetkilerinin olmadıðını belirterek, 
“Biz sadece Atatürk Kültür Merkezi’ni festival boyunca tahsis 
ettik. Bunun, dıíında festivalle ilgili bir ilgimiz yoktur” 
dedikleri öðrenildi.  
Ankara Ekin Tiyatrosu’nun Edirne’de sahnelemeyi planladıðı 
“ìarkılarımız Yaíasın” adlı oyun, “sakıncalı” olduðu 
gerekçesiyle ñl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafından iptal edildi. 

Edinilen bilgiye göre, Eðitim-Sen Edirne ìubesi’nin oyunun 
sahnelenmesi için 7 Kasım günü Milli Eðitim Müdürlüðü’ne 
yazdıðı yazıya 13 Kasım günü verilen yanıtta, oyunun metinde 
yer alan bazı sözcükler nedeniyle sakıncalı bulunduðu 
bildirildi.  
Eðitim-Sen’in “uygunsuz olduðu belirtilen sözcüklerin 
çıkarılarak yapılan yeni düzenleme ile sahneleneceðine 
iliíkin” ikinci baívurusuna ise “bu sözcüklerin 
çıkartılmasının oyunun bütünlüðünü bozacaðı” yanıtı verildiði 
öðrenildi. 
AñHM Kararları 
AñHM’e 2006 yılı içinde yapılan baívurularla ilgili olarak 
Aralık ayında bir rapor yayınlandı. AñHM’e Aralık ayı baíına 
kadar 89.350 baívuru yapıldıðı belirtilen raporda, yapılan 
baívurularda ilk iki sıradaki Rusya ve Romanya’yı Türkiye’nin 
izlediði kaydedildi. Rapora göre 2005 yılında AñHM’e 10 binin 
üzerinde baívurunun yapıldıðı Türkiye’den 2006 yılında 8.850 
baívuru yapıldı.  
2006 yılında AñHM’in ifade özgürlüðü ile ilgili Türkiye 
hakkında verdiði kararlardan bazıları íunlar: 
Özgür Bakıí: AñHM, 2000 yılında kapanan Özgür Bakıí 
gazetesinin sahibi Halis Doðan, Yazıiíleri Müdürü Hasan 
Deniz, Cihan Çapan, Zeynep Tosun, Varlık Özmenek, Ragıp 
Zarakolu, Mehmet Zeynettin Unay ve Kadri Kaya’nın Türkiye 
aleyhinde açtıkları davayı Ocak ayında karara baðladı.  
“ñfade özgürlüðü”nün ihlal edildiðine karar veren AñHM, Halis 
Doðan, Cihan Çapan, Hasan Deniz, Varlık Özmenek, Ragıp 
Zarakolu ve Zeynep Tosun’a ikiíer bin Euro maddi, ikiíer bin 
Euro da manevi tazminat ödenmesini kararlaítırdı. 
Yılmaz Odabaíı, Niyazi Koçak: AñHM, “Düí ve Yaíam” 
kitabının yazarı Niyazi Koçak ve yayıncı Yılmaz Odabaíı’nın 
açtıðı davayı 21 ìubat günü karara baðladı. Koçak’ın 1993-
1996 yılları arasındaki makalelerinden derlenen kitaptaki 
yazıların “Kemalist ideolojinin eleítirisi çerçevesinde 
bulunduðuna” hükmeden AñHM, “ifade özgürlüðü”nün 
engellediði gerekçesiyle Türk hükümetinin Odabaíı’na 6 bin, 
Koçak’a ise 2.450 euro manevi tazminat ödemesini 
kararlaítırıldı. 
Koray Düzgören: Yeni ìafak gazetesi yazarlarından Koray 
Düzgören’in AñHM’e yaptıðı baívuru, 9 Kasım günü 
sonuçlandı. AñHM, “ifade özgürlüðünün engellendiði” 
gerekçesiyle Düzgören’e 3.500 Euro tazminat ödenmesini 
kararlaítırdı.  
Düzgören, 1998 yılında vicdani retçi Osman Murat Ülke’yi 
destekleyen bildiri daðıttıðı gerekçesiyle yargılandıðı davada 
iki ay hapis cezasına mahkum edilmiíti. 
Abdullah Aydın: AñHM, Halkevleri eski Genel Sekreteri 
Abdullah Aydın’ın yaptıðı baívuruyu Mart ayında karara 
baðladı. AñHM, Aydın’ın 1993 yılında Ankara’da “Hak ve 
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Özgürlükler” konulu toplantıda yaptıðı konuíma nedeniyle bir 
yıl hapis ve para cezasına mahkum edilmesini “ifade 
özgürlüðü”nün ihlali olarak deðerlendirerek, 9 bin Euro 
tazminat ödenmesine karar verdi. 
Özgür Radyo: 1998 ve 1999 yıllarında yapılan uyarıların 
ardından “etnik ayrımcılık ve terörü teívik ettiði” iddiasıyla 
lisansı RTÜK tarafından askıya alınan Özgür Radyo ile ilgili 
olarak AñHM’e yapılan baívuru, 30 Mart günü sonuçlandı. 
AñHM, AñHS’nin ifade özgürlüðüne iliíkin 10. maddesinin ihlal 
edildiði gerekçesiyle 17 bin Euro tazminat ödenmesini 
kararlaítırdı. 
2000’de Yeni Gündem: AñHM, 2000’de Yeni Gündem 
gazetesinin OHAL Yasası uyarınca bölgede satıíının 
yasaklanması kararı ile ilgili yapılan baívuruyu Nisan ayında 

karara baðladı. AñHM’in kararında, “yargı denetimine kapalı 
yasanın hem düíüncelerin özgürce yayımını engellediðine, 
hem de mahkemeye itiraz yolunu kapattıðına” dikkat çekildi. 
AñHS’nin 10 ve 13. maddelerinin ihlal edildiðine hükmeden 
AñHM, 9 bin Euro tazminat ödenmesini kararlaítırdı. 
Aydın Tatlav: AñHM, “ñslamiyet Gerçeði” kitabının yazarı 
Aydın Tatlav’ın yaptıðı baívuruyu 2 Mayıs günü 
sonuçlandırdı. Mahkeme, “ifade özgürlüðü” ve “adil 
yargılanma” hakkının engellendiði gerekçesiyle Türk 
hükümetinin Tatlav’a 3 bin Euro tazminat ödemesini 
kararlaítırdı. Tatlav, “ñslamiyet Gerçeði” kitabında ‘“dine, 
Allah’a, kutsal kitaba, peygamberlere saygısızlık” iddiasıyla 
hapis cezasına mahkum edilmiíti. 

2 - ñLEìñTñM ÖZGÜRLÜïÜ 
Türkiye’de iletiíim özgürlüðü, önceki yıllarda olduðu gibi 2006 
yılında da, yasal önlemlerin yanı sıra keyfi uygulamalarla da 
kısıtlanmaya devam etti. Resmi görüí doðrultusunda yayın 
yapmayan ve “devlet politikaları”na uymayan haberlere yer 
veren basın kuruluíları ve çalıíanlarına yönelik baskılar, bu 
dönemde de sürdü. Birçok basın yayın kuruluíunun 
bürolarının basıldıðı, çalıíanlarının gözaltına alındıðı bu 
dönemde, gazeteler toplatıldı, radyolara yayın durdurma 
cezaları verildi, internet sitelerinin yayınları engellendi.  
Kırandi Heyeti Davası 
2005 yılı Temmuz ayında HPG militanları tarafından kaçırılan 
jandarma er Coíkun Kırandi’yi, teslim alan heyet üyeleri ñHD 
Diyarbakır ìube Baíkanı Selahattin Demirtaí, ñHD Bölge 
Temsilcisi Mihdi Perinçek, sanatçı Ferhat Tunç, DEHAP Genel 
Baíkan Yardımcısı Alaaddin Erdoðan, Tunceli Belediye Meclis 
üyesi Özgür Söylemez, Özgür Gündem gazetesi yazarı Umur 
Hozatlı, Doðan Haber Ajansı muhabiri Ferit Demir, Anadolu 
Ajansı muhabiri Haydar Toprak, DñHA muhabirleri Kadir 
Özbek ve Rüítü Demirkaya hakkında açılan dava, 3 Mart 
günü baíladı.  
ñddianamede, sanıkların TCY’nin 220/8. fıkrası (yasadıíı 
örgüt propagandası) uyarınca cezalandırılması istendi.  
Tunceli Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruímalarda 
önemli bir geliíme yaíanmadı. 15 Eylül günü yapılan 
duruímada, esas hakkındaki görüíünü açıklayan Cumhuriyet 
Savcısı, “suçun niteliði itibariyle, dosyanın yeni TMY 
kapsamına alınmasını ve görevsizlik kararı verilmesini” 
istedi.  
Avukat Barıí Yıldırım ise “davaya konu olan olayın TMY’nin 
yürürlüðe girmesinden önce gerçekleítiðini” hatırlattı ve 
TCY’de dosyanın aðır ceza mahkemesine gönderilmesine 
iliíkin açıklık bulunmadıðını söyledi.  

Mahkeme, görevsizlik kararı vererek dosyanın Malatya Aðır 
Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. 
Birol Duru  
DñHA muhabiri Birol Duru, ñHD üyesi Daimi Açık ve Kemal 
Özen hakkında, TCY’nin “suç iílemek için örgüt kurma” 
suçuna iliíkin 220 ve “silahlı örgütlere” iliíkin 314. maddesi 
uyarınca açılan dava, 28 Eylül günü sonuçlandı. Diyarbakır 4. 
Aðır Ceza Mahkemesi, Daimi Açık ve Birol Duru’yu altıíar yıl 
üçer ay hapis cezasına mahkum etti. Kemal Özen hakkında 
ise beraat kararı verildi. 
“Yedisu ñlçe Jandarma Komutanı Yüzbaíı Ahmet Yanaral’ın 
bazı köylülerle birlikte hintkeneviri ektiði” yolundaki 
söylentileri araítırmak için Dinarbey köyüne giden Birol Duru, 
“çantasında PKK propagandası içeren bir kaset bulunduðu” 
iddiasıyla gözaltına alınmıí, daha sonra da tutuklanmıítı. 
Birol Duru ve Daimi Açık 29 Aralık 2005 tarihinde yapılan 
duruímada tahliye edilmiílerdi. 
Bu arada Birol Duru’nun suç duyurusu üzerine açılan 
soruíturma çerçevesinde Ahmet Yanaral’ın yargılanmasına 
Adalet Bakanlıðı’nın izin vermediði bildirildi. Duru’nun avukatı 
Servet Özen, Bölge ñdare Mahkemesi’ne baívuracaklarını 
belirterek, íunları söyledi: 
“Duru’nun gözaltına alınıí nedeni bizce, bu köyde ekilen 
kenevir görüntülerini almak istemesinden kaynaklıydı. 
Müvekkilim ñlçe Jandarma Komutanı tarafından gözaltına 
alınarak, örgüte yardım yataklık ettiði iddiasıyla tutuklandı. 
Müvekkilim Duru’nun ve DñHA’nın çektiði görüntülerde 
dayanarak Dinarbey köyünde Hint keneviri ekildiði ve 
Yanaral’ın buna ortaklık ettiði iddiasıyla suç duyurusunda 
bulunmuítuk. ñlçenin en üst düzey rütbeli yetkilisi olduðu için 
soruíturma açılıp açılmamasına Adalet Bakanlıðı’nın izin 
vermesi gerekiyordu. Bizim Diyarbakır Cumhuriyet 
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Baísavcılıðı’na yaptıðımız suç duyurusu dilekçesi Adalet 
Bakanlıðı tarafından reddedildi.” 
Rüítü Demirkaya 
DñHA Tunceli’de muhabiri Rüítü Demirkaya, Engin Korumcu 
adlı itirafçının ifadesi nedeniyle 14 Haziran günü tutuklandı. 
Korumcu’nun ifadeleri üzerine tutuklanan Rüítü Demirkaya 
ve 17 kiíi hakkında “yasadıíı örgüte yardım” iddiasıyla 
açılan dava, 21 Eylül günü Malatya 3. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde baíladı. 14 Aralık günü yapılan duruímada, 
Rüítü Demirkaya ve 10 sanık tahliye edildi. ñtirafçı Engin 
Korumcu’nun tahliye istemini reddeden Mahkeme, Korumcu 
hakkında TCY’nin 302. maddesi (Devlet hakimiyeti altında 
bulunan toprakların bir kısmını íiddet yoluyla ayırmaya 
kalkıímak) uyarınca suç duyurusunda bulundu.  
Bu arada Rüítü Demirkaya hakkında, Tunceli Jandarma 
Komutanı Albay Namık Dursun hakkında dolandırıcılık 
iddiasıyla yapılan bir suç duyurusuna iliíkin haberi nedeniyle 
açılan davaya da yıl içinde Tunceli 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi. 
Evrim Dengiz, Nesrin Yazar 
DñHA Mersin bürosu muhabirleri Nesrin Yazar ve Evrim 
Dengiz, 15 ìubat günü Mersin’in Akdeniz beldesinde 
düzenlenen gösteriyi izlemeye giderken “arabalarında 
molotofkokteyli bulunduðu” iddiasıyla gözaltına alındılar. Saat 
19.30 sıralarında Hal yolu olarak bilinen bölgede polisler 
tarafından durdurulan gazetecilerin uzak bir yerde üzerlerinin 
arandıðı, bu sırada “arabada yapılan aramada 
molotofkokteyli bulunduðu” iddia edildi. Nesrin Yazar ve 
Evrim Dengiz’in ifadelerinde, “arabaya molotofkokteylinin 
polisler tarafından konulduðunu” söyledikleri öðrenildi. Nesrin 
Yazar ve Evrim Dengiz, 17 ìubat günü TCY’nin 302/1. 
maddesi (Devlet hakimiyeti altında bulunan toprakların bir 
kısmını íiddet yoluyla ayırmaya kalkıímak) uyarınca 
tutuklandılar. 
Mayıs ayında da gazeteciler hakkında “araçlarında 
molotofkokteyli ve molotofkokteyli yapımında kullanılan 
maddeler bulundurdukları” iddiasıyla dava açıldı. Yazar ve 
Dengiz hakkındaki dava, 9 Mayıs günü Adana 7. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde baíladı.  
25 Aðustos günü yapılan duruímada, gazetecilerin 
arabasında molotofkokteyli yapımında kullanılan maddeler 
bulunduðuna iliíkin ekspertiz raporu okundu. Daha sonra söz 
alan Avukat Özcan Kılıç, gazeteciler hakkında gözaltı 
tutanaðının bulunmadıðına dikkat çekerek, “gözaltı iíleminin 
hukuk dıíı olduðunu, bu nedenle de araçta bulunduðu iddia 
edilen delillerin geçersiz olduðunu” söyledi. 
Adana 7. Aðır Ceza Mahkemesi’nde 20 Kasım günü yapılan 
duruímada, Evrim Dengiz ve Nesrin Yazar tahliye edildi.  
Cumhuriyet Gazetesinin Bombalanması 

Cumhuriyet gazetesinin ñstanbul ìiíli’de bulunan merkez 
binasının bahçesine 5 Mayıs gecesi pimi çekilmemií el 
bombası atıldı. Bomba imha ekiplerinin etkisiz hale getirdiði 
parça tesirli bombanın 1991-MKE yapımı olduðu saptandı. 
Güvenlik kameralarında yapılan incelemeden, saldırganların 
iki kiíi olduðu belirlendi.  
10 Mayıs gecesi saat 23.50 sıralarında da gazetenin girií 
kapısına beze sarılı el bombası atıldı. Bomba uzmanları 
yaptıkları incelemede pimi çekili olarak atılan bombanın 
ateíleme mekanizmasındaki arıza nedeniyle patlamamıí 
olabileceðini kaydettiler. Gazetenin güvenlik görevlileri, iki 
kiíinin bombayı attıktan sonra koíarak uzaklaítıðıını 
söylediler. 11 Mayıs günü de saat 16.30 sıralarında gazetenin 
merkezine üçüncü kez bombalı saldırı düzenlendi. 
“Allahuekber” diye baðırarak bomba atan üç saldırganın 
gazetenin güvenlik güçlerinin ateí açması üzerine kaçtıðı 
bildirildi. Patlama, maddi hasara neden oldu. 
Olayın ardından Cumhuriyet gazetesini ziyaret eden ñstanbul 
Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, daha önceki saldırılar 
nedeniyle gazete önünde bir ekip görevlendirdiklerini 
belirterek, “Arkadaílarımızın yanı sıra özel güvenlik 
elemanları da vardı. Hem özel güvenlik elemanları hem de 
arkadaílarımız saldırganları takip etti. Peílerine ateí açtılar. 
Görgü tanıklarının ifadelerine göre sivillerden de ateí açıldı. 
Ama ateí açanlar bizim buradaki arkadaílara önceden 
verdiðimiz koruma polisler de olabilir. ñnceliyoruz” dedi.  
Ankara Cumhuriyet Savcılıðı, Temmuz ayında 17 Mayıs günü 
Danıítay 2. Dairesi üyelerine düzenlenen silahlı saldırı ve 
Cumhuriyet gazetesinin ñstanbul’daki merkezine üç kez 
bombalı saldırı düzenlenmesi nedeniyle Avukat Alparslan 
Arslan ve sekiz kiíi hakkında dava açtı. (Bkz. Yaíam Hakkı) 
Bu arada CHP Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam 
Kesimoðlu, 22 Aðustos günü Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in 
yanıtlaması istemiyle TBMM Baíkanlıðı’na yazılı soru 
önergesi verdi. Kesimoðlu önergesinde, Anadolu’da Vakit 
gazetesinin, Cumhuriyet gazetesi ve baíyazarı ñlhan Selçuk’u 
hedef gösterdiðini belirterek, Cumhuriyet gazetesi 
yazarlarından Ahmet Taner Kıílalı ve Gümüíhane Barosu 
Baíkanı Ali Günday’ın söz konusu gazetede yayınlanan 
haberlerin ardından öldürüldüðünü, Danıítay saldırısının da 
gazetenin hedef göstermesinin ardından gerçekleítirildiðine 
dikkat çekti. Önergede, “Anadolu’da Vakit gazetesinin 
yayınlarının yasalara aykırı olduðu göz önünde 
bulundurulduðunda, bu konuda herhangi bir Cumhuriyet 
Savcılıðı tarafından ihbar veya íikayet üzerine ya da 
doðrudan açılmıí bir hazırlık soruíturması var mıdır? Varsa 
ne aíamadadır?” sorularına yanıt istendi. 
Kesimoðlu’nun soru önergesini Ekim ayında yanıtlayan Cemil 
Çiçek, íunları söyledi: 
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“Baðcılar Cumhuriyet Savcılıðı’nın 26 Eylül 2006 tarihli 
yazısıyla adı geçen yazar hakkında soru önergesinde belirtilen 
gazetede çıkan yazılara iliíkin olarak bu gazetenin yargı 
çevresi içinde bulunan Baðcılar Cumhuriyet Baísavcılıðına 
ilgilisi tarafından yapılmıí bir baívuru olmadıðı gibi re’sen 
baílatılan bir soruíturma da bulunmadıðı bildirilmiítir” 
Toplatılan, Yayını Durdurulan Gazete ve Dergiler 
Ardahan’da yayınlanan Kuzey Doðu Anadolu gazetesinin 18 
Mart günü yayınlanan sayısı, DTP’nin “Newroz ìölenine 
Davet” duyurusu nedeniyle Cumhuriyet Savcılıðı tarafından 
toplatıldı. (Bkz. Toplantı ve Gösteri Özgürlüðü) 
Özgür Gündem gazetesinin 20 ve 21 Mart tarihli sayılarına 
Beyoðlu 1. Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla el konuldu. El 
konulma kararının söz konusu sayılarda yeralan haber ve 
fotoðraflarda “Abdullah Öcalan’ın övüldüðü”, “halkın kin ve 
düímanlıða kıíkırtıldıðı” iddialarıyla alındıðı bildirildi.  
Batman’ın Beíiri ilçesi Tepecik köyü yakınlarında çıkan 
çatıímada (25 Aðustos 2005), ñran uyruklu HPG militanı 
Abbas Emani’nin sað yakalandıktan sonra öldürüldüðüne 
iliíkin “ñnsanlık Yakılıyor” baílıklı haber nedeniyle, Özgür 
Gündem gazetesinin 28 Haziran günü yayınlanan sayısı 
toplatıldı. Beyoðlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, “fotoðraflardaki 
kiíilerin kolluk güçleri olduðu, bu nedenle güvenlik güçlerinin 
yasadıíı örgütlere hedef gösterildiði (eski TMY madde 6/1)” 
gerekçesiyle toplatma kararı verdi.  
Kaos Gay ve Lezbiyen Kültürel Araítırmalar ve Dayanıíma 
Derneði tarafından yayınlanan Kaos GL dergisinin 
“Pornografi” konulu yaz sayısı, Ankara 12. Sulh Ceza 
Mahkemesi tarafından toplatıldı. 21 Temmuz günü alınan 
kararda “Yaz 2006 tarihli nüshasının ‘Cinselliðin görselliði, 
görselliðin cinselliði: Pornografi’ dosyası’ adı altında yazılan 
bir kısım yazı içerikleri ve resimlerinin ‘genel ahlakın 
korunması’ açısından aykırılık teíkil ettiði anlaíılmakla 
talebin kabulüyle adı geçen derginin ilgili sayısının 
soruíturmaya esas olmak üzere toplatılmasına ve el 
konulmasına…” denildi.  
PKK yöneticisi Murat Karayılan’la yapılan bir röportajın 4 
Aðustos günü yayınlanması nedeniyle Ülkede Özgür Gündem 
gazetesinin yayını, ñstanbul 12. Aðır Ceza Mahkemesi 
tarafından 15 gün süreyle durduruldu. Yeni TMY’nin basına 
yönelik ilk yaptırımı olan kararda, “Suça konu gazete nüshası 
ve daha önce soruíturma açılan gazete nüshaları bir bütün 
olarak deðerlendirildiðinde gazetenin sürekli terör örgütünün 
propagandasını içeren yayanlar yaptıðı anlaíılmakta” denildi.  
Yayın durdurma kararı, 8 Aðustos günü aynı mahkeme 
tarafından kaldırıldı. Gazetenin avukatlarının yayın durdurma 
kararına itirazını ele alan ñstanbul 12. Aðır Ceza Mahkemesi, 
“kararı Anayasaya aykırı olduðu” gerekçesiyle iptal etti. 

ñstanbul 12. Aðır Ceza Mahkemesi, Özgür Halk dergisinin 
yayınını da 4 Aðustos günü “haberlerde PKK propagandası 
yapıldıðı” ve “suç iíleyen PKK üyelerinin övüldüðü” 
gerekçesiyle TMY uyarınca durdurdu. Ancak bu karar da aynı 
mahkeme tarafından kaldırıldı. ñptal kararının 
Cumhurbaíkanı Ahmet Necdet Sezer’in yasanın basın 
suçlarına iliíkin hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa 
Mahkemesi’ne dava açması üzerine alındıðı bildirildi.  
ñstanbul 12. Aðır Ceza Mahkemesi, Eylül ayında Genç Bakıí 
dergisine bir ay yayın durdurma cezası verdi. Kararın, 
“dergide PKK’nin ve HPG’nin propagandasının yapıldıðı” 
iddiasıyla verildiði öðrenildi.  
ñstanbul 14. Aðır Ceza Mahkemesi, Atılım gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni ñbrahim Çiçek ve Genel Yayın Koordinatörü 
Sedat ìenoðlu’nun tutuklanmasına iliíkin haberler nedeniyle 
Eylül ayında gazetenin yayınının 15 gün süreyle 
durdurulmasına karar verdi. Kararın TMY’nin 6. maddesi 
uyarınca alındıðı öðrenildi. 
ñstanbul 9. Aðır Ceza Mahkemesi, aylık Özgür Halk dergisinin 
son sayısı hakkında Basın Yasası’nın 25/2 maddesi uyarınca 
Eylül ayında toplatma kararı verdi, derginin yayınını da bir ay 
süreyle durdurdu. Yayın durdurma kararının yeni TMY’nin 7/2. 
maddesi (yasadıíı örgüt propagandası) uyarınca alındıðı 
bildirildi. 
Özgür Gündem gazetesinin 6, 7 ve 8 Ekim günlerinde 
yayınlanan sayıları “PKK’den KKK’ye Yeni Bir Sistem” baílıklı 
yazı dizisi nedeniyle toplatıldı. ñstanbul 11. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nin toplatma kararını “dizide yasadıíı örgüt 
propagandası yapıldıðı (5187 sayılı Basın Yasası’nın 25/2 
maddesi)” gerekçesiyle verdiði öðrenildi.  
ñstanbul 10. Aðır Ceza Mahkemesi, Kasım ayında Ülkede 
Özgür Gündem gazetesinin yayınını 15 gün süreyle durdurdu. 
Edinilen bilgiye göre, ñstanbul Cumhuriyet Savcılıðı, 26, 27, 
30, 31 Ekim ile 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14 ve 15 Kasım 
günlerinde yayınlanan gazetelerde “PKK propagandası 
yapıldıðı”, “suç ve suçlunun övüldüðü” iddiasıyla yayınına 
tedbir konulmasını istedi. ñstanbul 10. Aðır Ceza Mahkemesi 
de, eski TMY’nin 6. maddesinin son fıkrası uyarınca 
gazetenin yayınını 15 gün süreyle durdurdu. Bu karar üzerine 
gazete yönetimi, gazetenin kapatılmasına karar verdi. Ülkede 
Özgür Gündem gazetesi Haber Müdürü Nurettin Fırat, 
Genelkurmay Baíkanı Orgeneral Yaíar Büyükanıt’ın, 10 
Kasım günü yaptıðı “PKK’nın dergileri, gazeteleri 
yayımlanıyor. Bunlara müsaade edilmemesi gerek” 
açıklamasından sonra yayın durdurma kararı alındıðına 
dikkat çekti.  
Ülkede Özgür Gündem gazetesinin kapatılmasının ardından 
17 Kasım günü yayına baílayan Toplumsal Demokrasi 
gazetesinin de 27 ve 28 Kasım günü yayınlanan sayıları 
ñstanbul 12. Aðır Ceza Mahkemesi tarafından toplatıldı. 
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Toplatma kararının bazı yazılarda “yasadıíı örgüt 
propagandası yapıldıðı” gerekçesiyle verildiði öðrenildi. 
Toplatma kararı nedeniyle Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gazete 
daðıtımcısı Çiðdem Fidan’ın kimliðine ve gazetelere el 
konulduðu bildirildi. 
Ardahan’da yayınlanan “Kuzey Anadolu” gazetesi Ardahan 
Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “yasadıíı örgüt 
propagandası yapıldıðı” gerekçesiyle toplatıldı. Toplatma 
kararının, gazetenin 28 Aralık günü yayınlanan sayısında 
DTP’nin “Demokratik Terör Partisi” olarak yazılması 
nedeniyle verildiði öðrenildi. 
Birgün gazetesinin 29 Aralık tarihli sayısı, Beyoðlu 1. Sulh 
Ceza Mahkemesi tarafından toplatıldı. 
Yayını Durdurulan Radyo 
RTÜK’ün verdiði ceza doðrultusunda Anadolu’nun Sesi 
Radyosu’nun yayınları 17 Ekim günü itibarıyla 30 gün süreyle 
durduruldu. 
Radyodan yapılan açıklamada, 7 Ekim-25 Aralık 2003 
tarihleri arasında yayınlanan “Objektif”, “Halkın Sesi”, “Gün 
ñzi” programları ve haber bültenleri nedeniyle RTÜK’ün 15 
Eylül 2004 tarihinde 30 gün yayın durdurma cezası verdiði, 
bu karar doðrultusunda yayının üç gün durdurulduðu, ancak 
Ankara 12. ñdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı 
üzerine radyonun yayınlarına devam ettiði belirtildi. 
Açıklamada, Ankara 12. ñdare Mahkemesi’nin davanın 
reddine karar vermesi üzerine kapatma kararının uygulamaya 
geçirildiði kaydedildi. 
Gazete ve Derneklere Baskınlar 
Atılım gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ñbrahim Çiçek, 8 Eylül 
günü Manisa’da gözaltına alındı. Gazetenin Genel Yayın 
Koordinatörü Sedat ìenoðlu da, 9 Eylül günü gözaltına alındı. 
Tutuklu Gazetecilerle Dayanıíma Platformu adına Necati 
Abay tarafından yapılan açıklamada, Çiçek ve ìenoðlu 
dıíında, gazetenin yazarlarından Bayram Namaz, gazetenin 
eski Genel Yayın Yönetmeni Ziya Ulusoy ve Özgür RadyoGenel 
Yayın Koordinatörü Füsun Erdoðan’ın da gözaltına alındıðı 
bildirildi. 
ñstanbul Valisi Muammer Güler, 12 Eylül günü yaptıðı 
açıklamada, baíta ñstanbul olmak üzere yedi kentte 
gerçekleítirilen operasyonlarda “MLKP üyesi oldukları ve çok 
sayıda bombalı saldırı düzenledikleri” iddia edilen 23 kiíinin 
gözaltına alındıðını bildirdi. Gözaltına alınanlardan aralarında 
ñbrahim Çiçek, Sedat ìenoðlu, Ziya Ulusoy, Bayram Namaz’ın 
da bulunduðu 20 kiíi tutuklandı. 
Özgür Halk dergisinin ñstanbul bürolarına ñstanbul 12. Aðır 
Ceza Mahkemesi’nin kararı ile 13 Eylül yapılan baskında, 
gözaltına alınan Özgür Halk ve Genç Bakıí dergilerinin sahibi 
Suat Kolca, dergi çalıíanları Yaíar Duman, Selehattin Sumeli 
ve Mahmut Bozdað ile DTP ñstanbul Gençlik Meclisi üyesi 

Tuncay Gündoðdu, 15 Eylül günü tutuklandı. Tutuklananların 
25 Eylül günü ñstanbul Bayrampaía Kapalı Cezaevi’nden 
Edirne F Tipi Cezaevi’ne götürülürken dövüldükleri bildirildi.  
15 Eylül günü “yasadıíı örgüt üyeliði” iddiasıyla gözaltına 
alınan Özgür Halk dergisi çalıíanı Serfettin Nergiz, 16 Eylül 
günü serbest bırakıldı. 
ñstanbul’da 21 Eylül günü de Özgür Radyo, Atılım gazetesi, 
Sanat ve Hayat dergisi, DñSK’e baðlı Limter-ñí ve Tekstil-Sen 
sendikaları, ESP, Bilim Eðitim ve Kültür Sanat Vakfı, 1 Mayıs 
Mahallesi Güzelleítirme Derneði, Gülsuyu Mahallesi Derneði, 
SGD ve EKD polisler tarafından basıldı.  
“MLKP’ye karíı yürütülen operasyon çerçevesinde ñstanbul 
14. Aðır Ceza Mahkemesi’nin verdiði izinle” düzenlenen 
baskınlarda gözaltına alınanların adları íöyle:  
Atılım gazetesi çalıíanları Songül Akbay, Yılmaz Koruk, Özge 
Kelekçi, Önder Öner, ñstanbul ESP Temsilcisi Figen 
Yüksekdað, Özgür Radyo Haber Müdürü Halil Dinç, radyo 
çalıíanı Sinan Gerçek, Limter-ñí Sendikası Genel Baíkanı 
Cem Dinç, Genel Sekreter Zafer Tektaí, Tekstil-Sen Genel 
Baíkanı Ayíe Yumli Yeter, ñstanbul EKD Baíkanı Çiçek Otlu, 
Gülay Boran, Seryoldaí Akar, Emin Orhan, Yusuf Demir, Aydın 
Nayir, Özgür Gençlik dergisi çalıíanları Ayíe Koç, ñlden Dirini, 
Akın Çaðlayan, Fehmi Kılıç, Mehmet Özcan, Ozan Doðan, 
Selver Orman, Abbas Duman, Özcan Dilekli, Güneí ìenyüz, 
Meriç Solmaz, soyadı öðrenilemeyen Hasan, Dayanıíma 
gazetesi çalıíanı Mustafa Altan.  
Ayrıca aynı operasyon çerçevesinde Muðla’da SGD üyeleri 
Arzu Önay, Barıí Kelleci, Ankara’da Atılım gazetesi 
yazarlarından Hasan Coíar, Semra Yalçınkaya, ñzmir’de 
ñkram Çalı, Manisa’da Zeliha Yıldırım, Murat Uludoðan, 
Adana’da Havali Mengi, Arzu Mazı, Diren Yıldız, Sivas’ta Dilek 
Tataí, Kenan Genç, Sevda Çaðdaí, Songül Ökte, Gaziantep’te 
Sevim Kaptan Ölçmez, Sinan Tanrıverdi, Atılım gazetesi 
muhabiri Mehmet Güzel, Diyarbakır’da Atılım gazetesi 
Temsilcisi Serdal Iíık, Seyhan Namaz, Erkan Akhatan, Murat 
Mutluer, Alparslan Yerlikaya, Rıdvan Tekeí, ñlkay Doðan ve 
Canan Kılıç’ın tutuklandıðı öðrenildi.  
Operasyon nedeniyle, 2 Ekim günü bir grup avukat basın 
açıklaması yaptı. ñstanbul Adliyesi önünde toplanan avukatlar 
adına konuían Avukat ñsmail Cem Halavurt, 21 Eylül günü 
gözaltına alınanların 24 saat avukatlarıyla görüítürülmediðini 
ve kısıtlama kapsamına girmeyen belgelerin bile savcılık 
kararıyla avukatlara gösterilmediðini söyledi.  
Emniyette susma hakkını kullananlara yasal olmadıðı halde 
sorular sorulduðunu ifade eden Halavurt, “Soruíturmada, 
yasal zorunluluklara uyulmadı. Savunma tamamen devre dıíı 
bırakılarak tam bir keyfilikle yürütülmektedir. Hiçbiri hakkında 
somut bir eylem ileri sürülmeyen, kamu önünde çalıíma 
yürüten, herkesçe bilinen bu kiíiler sadece bir kaðıtta adı 
geçtiði gerekçesiyle gözaltına alınmıítır” dedi. 
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Operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanan Tekstil-Sen 
Adana temsilcisi Havali Mengi, 30 Eylül günü serbest 
bırakıldı. Hatay’da Pınar Saðaltıcı ve Hatay SGD Baíkanı Ali 
Nazlıgül ile ñzmir’de Ali Arabul ve Arzu Canpolat gözaltına 
alındı. 12 Ekim günü Atılım gazetesinin ñstanbul bürosunda 
gözaltına alınan Sonnur Saðlamer, 15 Ekim günü Beíiktaí 
Aðır Ceza mahkemesi’ne verdiði ifadenin ardından serbest 
bırakıldı. 

Bu arada ESP üyelerinin gözaltına alınmasını protesto 
amacıyla 4 Kasım günü Diyarbakır’da gerçekleítirilen basın 
açıklamasına polis müdahale etti. Polisler, EMEP Diyarbakır ñl 
Baíkanı ñlhan ñlbay ve ñl Örgütü Sekreteri Ergin Tekin’in de 
aralarında bulunduðu yaklaíık 10 kiíiyi gözaltına aldı. 
Polisler tarafından dövülen yerel ART TV muhabiri Mustafa 
Karadeniz’in kamerasına da el konuldu. 
17 Kasım günü Ankara Yüksel caddesinde “Toplumsal 
Demokrasi” ve “Atılım” gazetelerini daðıtan ESP üyeleri 
dövülerek gözaltına alındı.  

31 Ekim günü de Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 
kararıyla ESP temsilciliði, Dayanıíma gazetesi bürosu ve bazı 
evlere baskın düzenlendi. Baskınlarda ñHD Bursa ìube 
Baíkanı Abdülaziz Akyol, Dayanıíma gazetesi çalıíanı Veli 
Görgün ve ESP üyeleri Evrim Karaköse ve Saadet Kaplan 
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Evrim Karaköse, 1 
Kasım günü tutuklandı, diðerleri serbest bırakıldı.  

“ESP” yazan önlük ve íapkaların çıkarılmasını isteyen 
polislerle ESP’liler arasında tartıíma çıktı. Tartıíma üzerine 
ESP üyeleri Ahmet Yıldırım, Yaðız Özen, Kazım ìimíek, Filiz 
Uluçelebi, Bahatin Cizreli, Ahmet Kırgıl, Mahir Akaya, Levent 
Çakır, Gökçe Otlu ve Serçan Üstülen dövülerek gözaltına 
alındı. Gözaltına alınan ESP 21 Kasım günü ñHD Ankara 
ìubesi’nde düzenlenen basın toplantısında iíkence 
gördüklerini açıkladılar. (Bkz. Kiíi Güvenliði) 

30 Ekim günü Tekirdað F Tipi Cezaevi’nde bir yakınıyla 
görüíen SGD üyesi Sevim Derin, cezaevi çıkıíında gözaltına 
alındı. Derin, aynı gün akíam saatlerinde serbest bırakıldı.  
 

Andıçı andım da yine  -Yıldırım Türker (Radikal/8 Mayıs 2006) 

Daire kapanıyor. Dönüp aynı uðursuz noktasında birbirimize korkuyla bakıyoruz. Toplumsal ilerleme hamlemiz, hamdolsun, ham bir 
hayalmií. Aynı sessiz, aynı lafı dolandıran, aynı hayatı tarumar edilirken baíka yere bakıp farkında deðilmií gibi yapan toplum olarak 
duruyoruz iíte. Öncekine ‘postmodern’ adı takmıítık. Bu darbeye takacak adımız kalmadı herhal.  

Zamanı gelmiíken, ligden düímüí bir patron emeklisinin nedametle andıðı bir olayı hatırlayalım isterim. Yakında benzeri bir olayla 
karíılaítıðımızda hazırlıklı olalım, deja vu zannetmeyelim diye. Sabah gazetesinin anlı íanlı, ikbalinin-servetinin tadını çıkarmayı bilen eski 
sahibi Dinç Bilgin, andıç olayı hakkında piímanlıklarını bildirmií. Düítükten, hatta düítüðün kaçınılmaz bir gerçeklik olarak kafana 
kakıldıktan epeyi sonra ilan edilen nedamet, ne kadar alkıí ister, bilemem. Ama Türklük aleminin ne iç huzuruyla sevebilen ne de terk 
edebilen belalıları olarak nedamete zamanaíımı koyma lüksüne sahip olmadıðımızı iyi biliriz. Geç de olsa zalimin zulmünü kabul edip 
boynunu büker gibi yapması, hatta gerdan kırması dahi es geçebileceðimiz lütuflarından deðildir hayatın. Basın, olaydan aðır yaralı çıktıðı 
için, fazla hatırlanmayan, hatırlatılmayan, ailenin tarihinde karanlık bir nokta olarak kalan andıç olayını birlikte hatırlayalım mı? Unutuldu 
sanılmasın, gerisine öyle kolay adım atılmasın diye.  

25 Nisan 1998. Hürriyet ve Sabah gazetelerinin maníetlerinde aynı ‘bomba’ patlatılıyordu. PKK’nın lider kadrosundan ìemdin Sakık’ın 
‘itirafları’nı elbette her iki gazete de ‘ele geçirmiíti’. ìemdin Sakık, ‘itirafları’nda kapatılan Refah Partisi (RP), Halkın Demokrasi Partisi 
(HADEP), ñnsan Hakları Derneði (ñHD) gibi parti ve kurumların PKK ile iíbirliðini anlatıyordu. Haberi iílerken iki büyük gazete de farklı ibretlik 
kahramanlar seçmiíti. Hürriyet, RP Milletvekili Fethullah Erbaí’ın, Sabah da ñHD Genel Baíkanı Akın Birdal’ın ‘ihanetini’ öne çıkarmıítı. 
Hürriyet, Sakık’ın Refah Partisi ile olan iliíkilerini anlatıíından Erbaí’ın sözlerini seçmií, ihaneti belinden vurmuítu. Erbaí, íöyle 
söyleyesiymií: “Biz milleti deðil, ümmeti esas alırız, ñslam dünyasında sınır olmaz, sınır önemli deðildir”. ñíte size müthií ihanet mesajı!  

Sabah’sa baíka bir ihaneti kuyruðundan yakalamıí sallıyordu: Sakık, Akın Birdal’dan “Türkiye’deki tabancam” diye söz ediyormuí. Ve 
itiraflardan alınmıí íu satırlar: “Abdullah Öcalan’n onunla telefonda defalarca konuítuðuna bizzat íahit oldum. Bazen de Öcalan ona bir 
kurye gönderir ve bazı konularda nasıl davranması gerektiðini söylerdi.”  

Ama dahası vardı. Sakık, kimi gazetecilerin Öcalan’dan emir aldıðını, para karíılıðı röportaj yaptıðını söylüyordu. Hürriyet gazetesinin 
baíyazarı, nicedir Basın Konseyi Baíkanlıðı’nı yürüten Oktay Ekíi de itirafların bu bölümü konusunda itidalini yitirmií, öfkeyle haykırıyordu. 
Yazısının baílıðı, ‘Alçakları Tanıyalım’dı. “…..Keza ‘dürüst gazeteci’ veya ‘sorumlu aydın’ havalarında, bizleri arkadan hangi alçaklar 
hançerliyormuí, bilmeye mecburuz.” O alçakların adları da ertesi gün gazetelere yine aynı meíum kaynak tarafından iletilmií olacaktı.  

Sakık’ın ‘itiraflarından’ okuyalım: “Basın mensupları içinde de örgütün parayla yazdırdıðı ya da konuíturduðu çok ünlü isimler 
bulunmaktadır. Bazılarını da parayla satın alabileceðini düíünür. Bunlara örgütte eyyamcılar denir. Bunun yanında ‘Ülkede Gündem’, 
‘Özgürleíen Yurtsever Gençlik’, ‘Evrensel’, ‘Özgür Halk’, ‘Demokrasi’, ‘Emek’ gibi basın organları da örgütün finanse ettiði kuruluílardır. Doðu 
Perinçek ve Mehmet Ali Birand’ın Öcalan ile görüímesi ona Türk basınında kapıların açılmasına neden olmuítur. Öcalan bana para 
karíılıðında konuían ya da yazanlar arasında Mahir Kaynak, Mahir Sayın, Cengiz Çandar, Mehmet Ali Birand ve Yalçın Küçük’ün isimlerini 
söyledi. Ayrıca Milli Gazete ile Akit gazetesinin de PKK aleyhine yazmayacaklarına dair söz verdiklerini söyledi. Öcalan, para ile satın aldıðı 
gazetecilerden söz ederken, ‘Kürt ve Türk tarihi hainlerle doludur. Türk’e ve Kürt’e oyun yapmaya gerek yok. Bunlar zaten oyunu kendileri 
oynuyor’ dedi.”  
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Sonrası  

Bu yayınların üzerine Mehmet Ali Birand, Mahir Kaynak ve Cengiz Çandar’a yazılarına ara vermeleri söylendi. Birand ve Kaynak, bir daha 
köíelerine dönemedi. Çandar, kısa bir süre sonra yazılarına baíladı. 

En korkuncu, kıíkırtmalar sonucu Akın Birdal’ın meíhur íerrefli çeteden Cengiz Ersever tarafından vurulmasıydı. Ersever mahkemede de 
nümayiíini sürdürüyor, “Akın, Akın, sen öldün” diye çıðlıklar atıyor, mahkeme baíkanıyla “Akın’ın beynini 24 saat içinde duvara yapıítırma” 
konusunda iddiaya giriyordu. Akın Birdal, silahlı saldırıdan mucize eseri kurtuldu. Tedavisi çok uzun sürdü. 

Bu arada, herhalde bu kadarcık íey dahi bir gurur vesilesidir; itirafların ìemdin Sakık’a ait olmadıðını Radikal ortaya çıkarttı. Mahkeme 
karíısına çıkarılan ìemdin Sakık da, gazetelerde kendisine atfen çıkan ‘itirafları’ reddetti. Hiçbir zaman böyle itiraflarda bulunmadım, dedi.  

ñddialar çökünce Oktay Ekíi, suçlanan meslektaílarından ve okurlardan özür diledi.  

ñki büyük gazetenin iítahla üstüne atılıverdikleri belgelerin sahte olduðu anlaíılmıítı, ama kimler tarafından gazetelere ulaítırıldıðı 
bilinmiyordu. Neden sonra o dönem Sabah’ın üst kadrosunda çalıían Can Ataklı, bir söyleíisinde, “dönemin çok güçlü bir generali, bu 
haberlerin konulmaması durumunda gazeteyi batırma tehdidinde bulunmuítu” diyene dek de hiç dile getirilmeyecekti.  

20 Ekim 2000 tarihinde Nazlı Ilıcak, esas bombayı patlatıyor, iki gazetenin yayınladıðı itirafların Genelkurmay ñstihbarat Dairesi’nde 
hazırlanan ve ‘Andıç’ denilen bir çalıímanın türevi olduðunu ileri sürüyordu. Büyük gazetelerin ısrarla ilgisiz kaldıkları Andıç konusuna inatla 
sarılan Ilıcak, konuyu milletvekili olarak Meclis’e de götürdü. Çevik Bir ve Erol Özkasnak paíaların baíı çektiði bir ekiple Psikolojik Harp 
Dairesi’nin bir çalıímasıydı, Andıç. Verilen ifadelere müdahale ederek kimi parti ve kuruluíların, kimi gazetecilerin itibarının ve gücünün yok 
edilmesi için yalan haber üretimini yönlendiren bu muhteíem vatanseverlik egzersizini kimse konu etmek istemiyordu. Lakin fazla sıkıítırılan 
Genelkurmay Andıç belgesinin varlıðını kabul etti. Ve iki büyük gazetemiz ancak o zaman bu konuyu sayfalarına taíıdı. Ertuðrul Özkök, 
Genelkurmay’ın reddedebileceði halde konuyu kabul etmesini olumlu buluyor, artık daha fazla deíilmesinde bir yarar görmediðini 
belirtiyordu.  

Ne demeli?  

Oral Çalıílar’ın kitabını okurken rastladım. Oktay Ekíi, bir söyleíide piímanlık içinde soruyor: “Devletin resmi makamları, kendi yetkilerini 
kötüye kullanırsa, insanların haysiyetiyle oynamak için yasaların çiðnenmesini teívik ederse, belge verirse, kim nasıl karíı çıkabilir?”  

Bu sorunun cevabını Oktay Ekíi’nin de hepimizin de artık bulmuí olması gerek. Sözgelimi Çalıílar, eklemií; “Örneðin bizler, yani gazeteciler 
karíı çıkabiliriz. Bu sahte belgeyi hazırlayan ve gazetelere servis yapan devlet görevlilerinin yargı önüne çıkıp hesap vermesi için çalıíabiliriz. 
Çünkü bu iíin maðdurları var. Üstelik onlar, gazetelerde yayımlanan bu sahte haberler nedeniyle maðdur oldular. Bu iíte ciddi bir mesleki 
sorumluluk söz konusu.”  

Gazetecilerin gerçekten nedamet çalıíma gibi bir niyeti varsa kendilerine íu soruyu sorarak baílamaları gerek: Yıllardır kol kola çalıítıðınız 
meslektaílarınızı bile bir çırpıda silip atıverecek güçte bir devleti koruma-sakınma güdüsünü nereden edindiniz? Bu ne reflekstir?  

Hani bir MGK toplantısında bir gazeteciye,”Bu cesareti nereden buluyorsunuz?” diye sorulmuítu ya.  

Bir rütbeli tarafından. Hep birlikte íu cevabı verebilsek diyorum:  

Bu cesaret, korkumuzun artık dayanılmaz hale gelmesinden alınıyor iíte. Bu cesaretin sırtını dayadıðı toplu tüfekli hileli desiseli fiziki 
psikolojik tazyikli hiçbir güç odaðı yok. Bu cesaret, geçmiíinin faili meçhul, geleceði rehin alınmıí yetim cesareti. ìimdi tehditlerle 
suskunluða mahkûm ettiðiniz, yalnız bırakıp karanlıkta ıslık çalan çocuða benzettiðiniz cüretkarların korkuları üstüne fazla yatırım 
yapmamanızda yarar var. Kasası korku olan hiçbir sır sonsuza dek korunamamıítır. 

 
Belediye Baíkanı’nın Gazetecileri Dövmesi 
Isparta’nın AKP’li Belediye Baíkanı Hasan Balaman, 
“hakkındaki haberlerini beðenmediði” Zaman gazetesi 
temsilcisi Arif Bayram Taí ve Cihan Haber Ajansı Mustafa 
Altıntaí’ı makam odasında dövdü. Altıntaí, 9 ìubat günü 
belediye íirketlerindeki yolsuzluklara iliíkin haberler 
nedeniyle kendilerini çaðırdıðını, görüímeden sonra saldırıya 
uðradıðını belirterek, “Elinin tersiyle suratıma vurdu. O sırada 
arka odadan daha önce birkaç kez baíkanla gördüðüm iki 
adam çıktı. Bize tekme-tokat vurmaya baíladılar” dedi.  
Balaman ise yaíananlarla ilgili olarak íunları söyledi: 
“Haberi yazan muhabir Mustafa Altıntaí ile önce telefonda 
görüítüm, sonra da randevu verdim. Altıntaí’ın, gizli ses 
kayıt cihazıyla kayıt yapmaya çalıítıðını fark edince, ‘ìu anda 

sohbet etmek için sizi çaðırdım. Kayıt cihazıyla ne iíin var’ 
dedim. Kayıt cihazını kapatmasını isteyerek, yanına doðru iki 
adım attım. O anda Altıntaí, sol ayaðıma tekme savurdu. 
Darbe aldıðıma dair doktor raporu da mevcuttur. Olayın 
ondan sonrasına korumam Fatih Sarıoðlu müdahil oldu.”  
Isparta Cumhuriyet Savcılıðı, Mart ayında Isparta Belediye 
Baíkanı Hasan Balaman hakkında, Taí ve Altıntaí’ı dövdüðü 
için dava açtı. ñddianamede, Balaman, Balamın’ın özel 
koruması Fatih Sarıoðlu ve danıímanı Aykut Okur’un “darp, 
hakaret ve yaralama” suçlarından hapis cezasına mahkum 
edilmesi istendi. 
Isparta 2. Asiyle Ceza Mahkemesi’nde 5 Temmuz günü 
yapılan duruímada ifade veren Balaman, “olay sırasında 
arka odada olduðunu, hiçbir íey görmediðini” iddia etti.  
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4 Ekim günü yapılan duruímada, Mahkeme taraflara 
uzlaíma çaðrısı yapılması için Balan ve Okur’un bir sonraki 
duruímaya çaðrılmalarını kararlaítırdı. Duruímanın ardından 
Taí ve Altıntaí’ın avukatı Mehmet Kartöz, “Elimize ulaían 
Adli Tıp raporuna göre Mustafa Altıntaí’ın hayati tehlikesinin 
bulunmadıðı, ancak kırık iki kemiðinin bulunduðu ve bunların 
da ikinci derecede hayati fonksiyonlarını etkilediði 
belirtilmekte. Dayak iddialarından sonra çıkan haberlerin 
hakaret içerikli olduðu gerekçe gösterilerek ñstanbul’da 
tazminat davası açılmıítı. ìimdi bu davaları geri çektiklerini 
söylüyorlar. Fakat ne derece doðru olduðunu bilmiyoruz. 
Gerekli araítırmayı yapacaðız. Her ne olursa olsun biz 
uzlaímadan yana deðiliz.” dedi. Dava, 2006 yılı içinde 
sonuçlanmadı. 
Bu arada gazetecilerin “Balaman’a vurdukları” iddiasıyla 
baílatılan soruíturma ise takipsizlikle sonuçlandı. 
Engellenen ñnternet Siteleri 
“Ekíisözlük (http://sozluk.sourtimes.org)” internet sitesine 
eriíim, “esrar ve esrar kullanımına” iliíkin yorumlar 
nedeniyle engellendi. 22 Mayıs günü Vatan gazetesinde 
“ekíisözlük’ün yayınının Türk Telekom’un baívurusu üzerine 
mahkeme kararı ile durdurulduðu” yönünde bir haber 
yayınlandı.  
Bu haber üzerine Türk Telekom tarafından yapılan 
açıklamada, 2005 yılı Aralık ayında ñstanbul Emniyet 
Müdürlüðü’nün yaptıðı baívuru üzerine ñstanbul 3. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nin 6 Ocak günü, “gençlere esrar içilmesini 
özendirici ve teminini kolaylaítırıcı bilgilerle, uyuíturucu 
kullanılmasını tavsiye edici yazılar bulunduðu” gerekçesiyle 
eriíimin engellenmesine karar verdiði belirtildi.  
Kararın 26 Ocak günü Türk Telekom’a ulaítıðı belirtilen 
açıklamada, ìubat ayı baíından itibaren Türk Telekom’un 
kendi servis saðlayıcısı üzerinden ulaíımı engellediði ifade 
edildi.  
Eriíim yasaðı, Mayıs ayı sonunda kaldırıldı. ñnternet sitesinin 
avukatı Baíak Purut’un, 29 Mayıs günü yaptıðı baívuruyu 
kabul eden mahkeme, yasaklama kararını kaldırdı. Purut, 
hukuksal sürecin 2005 yılı Aralık ayında baílamasına raðmen 
kendilerine mahkemeden tebligat gelmediðini, kapatma 
kararının nedenini Türk Telekom’un kısa bir süre önce yaptıðı 
açıklamayla öðrendiklerini, zararlı görülen ifadelerin siteden 
kaldırıldıðını bildirdi. 
Bu arada Mezopotamya Haber Ajansı’nın 2005 yılında 
kapatılmasından sonra yayına baílayan Fırat Haber 
Ajansı’nın internet üzerinden yayın yaptıðı 
www.firatnews.com adresine eriíim yıl içinde mahkeme 
kararıyla engellendi.  
Haber sitesi bu engellemenin ardından yayınlarını 
www.firatnews.eu adresinden sürdürüyor. 

Diðer Olay ve Baskılar 
Azadiya Welat gazetesinin sahibi Hamdullah Yılmaz ve gazete 
çalıíanı Kazım Bozan, 5 Ocak günü Van’da gözaltına alındılar. 
Yılmaz ve Bozan’ın “Cumhuriyet Polis Karakolu’nun önünden 
geçerken íüpheli oldukları” gerekçesiyle gözaltına alındıkları 
öðrenildi. 
5 Ocak günü Kahramanmaraí’ın Pazarcık ilçesinde Azadi 
gazetesini satan iki ESP’li gözaltına alındı. 
Tunceli’de 16 Ocak günü polislerle gençler arasında çıkan 
kavgayı görüntüleyen Evrensel gazetesi muhabiri Cem Emir, 
polisler tarafından dövüldü. Edinilen bilgiye göre, ìehit Nahit 
Bulut Polis Karakolu önünde bazı kiíilerin gözaltına 
alınmasına çevrede bulunanlar karíı çıktı. Bunun üzerine 
polislerle gençler arasında kavga çıktı. Olayı izleyen Cem 
Emir de polisler tarafından aðır bir biçimde dövüldü. Cem 
Emir, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.  
Diyarbakır’ın Bismil ilçesine baðlı Aslanoðlu köyüne 17 Ocak 
günü haber yapmak üzere giden Gün TV muhabiri Aydın 
Öztürk, köy aðası ve adamları tarafından dövüldü. Öztürk’ün 
olayda kafasına ve sað kaíına aðır darbeler aldıðı bildirildi.  
28 Ocak günü Ordu’da “Komünist” gazetesini satan TKP 
üyeleri saldırıya uðradı. 
Batman Valiliði tarafından Ocak ayında düzenlenen “kadın 
intiharları” konulu toplantıya DñHA muhabiri Rojda Kızgın ve 
Evrensel gazetesi muhabiri Derya Karaçoban alınmadı. Valilik 
basın sorumlusu tarafından toplantı salonuna girmeleri 
engellenen muhabirlerin hangi gerekçeyle toplantıya 
alınmadıkları açıklanmadı. 
DñHA ìanlıurfa muhabiri Mehmet Ali Ertaí, 31 Ocak günü 
“Abdullah Öcalan siyasi irademdir” baílıklı dilekçe toplama 
kampanyasını izlerken Ali Fidan adlı kiíi ile birlikte gözaltına 
alındı. Ertaí ve Fidan ifadeleri alındıktan sonra serbest 
bırakıldı. 
Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, 1 ìubat günü Ankara’da 
gözaltına alındı. Övür’ün kapanan Kanal 6 televizyonunun 
Genel Yayın Müdürü olduðu dönemde bir haber nedeniyle 
açılan hakaret davası kapsamında arandıðı öðrenildi. Övür, 
davanın beraatla sonuçlandıðı anlaíılınca serbest bırakıldı. 
11 ìubat günü Konya’da Halk Eðitim Dayanıíma ve 
Araítırma Derneði (Heda-Der) tarafından düzenlenen 
gösteriyi izleyen Merkez Haber Ajansı (MHA) muhabiri Aliye 
Çetinkaya, “Kuranı Kerim okunurken baíı açık olduðu için” 
göstericilerin saldırısına uðradı. Çetinkaya’ya saldırdıkları 
gerekçesiyle daha sonra gözaltına alınan Halil Yılmaz ve 
Yakup Kaya, 13 ìubat günü tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. Daha sonra Halil Yılmaz ve Yakup Kaya 
hakkında Konya 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “suç iíleyeme 
tahrik ettikleri” gerekçesiyle dava açıldı. Dava, 2006 yılı 
içinde sonuçlanmadı.  
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Bu arada ñçiíleri Bakanı Abdülkadir Aksu, CHP ñstanbul 
Milletvekili Mehmet Sevigen’in konuyla ilgili soru önergesini 
yanıtlamadı. 
ìırnak’ın Silopi ilçesinde Ülkede Özgür Gündem gazetesinin 
daðıtımını yapan Ali Çelik, 12 ìubat günü “yasak yayın 
bulundurduðu” gerekçesiyle gözaltına alındı. Ali Çelik, 5 
Nisan günü de gözaltına alındıktan sonra 7 Nisan günü 
tutuklandı. Çelik’in babası Yusuf Çelik, 21 Nisan günü yaptıðı 
açıklamada, oðlunun iíkenceye maruz kaldıðını ve ajanlıða 
zorlandıðını bildirdi. (Bkz. Kiíi Güvenliði) 
Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesinin yıldönümü 
nedeniyle 17 ìubat günü ñstanbul’da düzenlenen gösterileri 
izleyen gazetecilerden Cihan Haber Ajansı muhabiri Ercan 
Yıldız polisler tarafından dövüldü. Edinilen bilgiye göre, 
Göztepe Polis Merkezi önünde toplanan gazetecilerin yanına 
gelen Kadıköy Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri ñnceleme Birim 
Amiri Komiser Sebahattin Taídemir, kimliklerini 
göstermelerini istedi. Görgü tanıklarının anlatımına göre, 
Ercan Yıldız’a “kimliðini göster lan” diyen Taídemir, Ercan 
Yıldız’ı kolundan tutarak karakola götürmeye çalıítı. 
Taídemir’in bu sırada Ercan Yıldız’ı “Ben yüzüme bir çizik 
atarım senden íikayetçi olurum” diye tehdit ettiði bildirildi. 
Yaklaíık iki saat polis merkezinde kalan Ercan Yıldız’ın 
dudaðının patladıðı bildirildi.  
DñHA Van bürosu muhabirleri Sıddık Güler ve Erdoðan Altan’ın 
“ìemdinli olayını daha fazla takip etmemeleri” yönünde 
tehdit edildiði bildirildi. Sıddık Güler, bir haber için 17 ìubat 
günü gittiði ìemdinli’de telefonla arandıðını belirterek, 
“Telefon eden kiíi düzgün Türkçe konuíuyordu. ‘ìemdinli’den 
elini çek, artık yeter. Bugüne kadar yazdıkların yetmedi mi, 
bundan sonra ìemdinli’ye iliíkin tek satır yazmayacaksın ve 
buraya da girmeyeceksin. Seni öldürürüm’ dedi. Sürekli küfür 
ediyordu” dedi. Güler, ìemdinli’den ayrıldıktan sonra 
Yüksekova’ya varana dek dört kez “ihbar” olduðu 
gerekçesiyle askerler tarafından üzerinin arandıðını da 
söyledi.  
Erdoðan Altan, Güler’in ìemdinli’den dönmesinden sonra 17 
ìubat günü akíam saatlerinde kendisinin de telefonla 
arandıðını ve ölümle tehdit edildiðini söyledi. Altan, telefon 
eden kiíinin “Arkadaíın korkakmıí telefonunu kapatmıí, seni 
de uyarıyorum, bir daha ìemdinli’ye gelirseniz siz o zaman 
görürsünüz gününüz” dediðini kaydetti.  
Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesinin yıldönümü 
nedeniyle 16 ìubat günü Diyarbakır DTP ñl Örgütü binası 
önünde düzenlenen basın açıklamasına polis müdahale etti. 
Ülkede Özgür Gündem gazetesi Adana bürosu çalıíanları 
Yusuf Orak ve Özgür Halk dergisi çalıíanı Mümtaz ñldeniz’in 
de 17 ve 18 ìubat günlerinde gözaltına alındıðı öðrenildi.  
Özgür Gündem gazetesi daðıtımcısı Yaíar Baíıbüyük 
hakkında, “yasadıíı örgüt üyesi olduðu ve Sultanahmet 

Adliyesi’nin basılması için talimatı verdiði” iddiasıyla açılan 
davaya 22 ìubat günü devam edildi. ñstanbul 11. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde yapılan duruímada Yaíar Baíıbüyük tahliye 
edildi. 25 Kasım günü yapılan duruímada da, “yeterli delil 
bulunamadıðı” için Yaíar Baíıbüyük’ün beraatına kararı 
verildi. Baíıbüyük 31 Temmuz 2004 tarihinde ñstanbul 
Adliyesi’nin basılması talimatını verdiði iddiasıyla 3 Aðustos 
2004 tarihinde tutuklanmıítı. 
ìırnak’ın Cizre ilçesinde 23 ìubat günü düzenlenen ev ve 
iíyeri baskınlarında Ülkede Özgür Gündem gazetesi ìırnak 
Temsilcisi Hüseyin Afíar’ın da aralarında bulunduðu 19 kiíi 
gözaltına alındı. Bu kiíilerin, “Abdullah Öcalan’a verilen 
hücre cezasını protesto” amacıyla 2 ìubat günü düzenlenen 
basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle gözaltına 
alındıkları öðrenildi. 
7 Mart günü Adana’nın Denizli mahallesinde “Yürüyüí” 
dergisi satan Erhan Bingöl, Nezahat Kıyanç ve Arzu Seçin, 
polisler tarafından dövüldü. Polislerin, kimlik göstermeyi 
reddetmeleri üzerine Bingöl, Kıyanç ve Seçen’i yere yatırarak 
tartakladıkları, bu sırada çevrede bulunanların müdahale 
etmesi üzerine havaya ateí açtıkları öðrenildi. Bir süre yere 
yatırılarak bekletilen üç kiíi daha sonra Denizli Polis 
Karakolu’na götürüldü.  
8 Mart günü Konya’da sokakta kavga eden kadınları 
görüntüleyen KTV kameramanı Mehmet Tanacı ve Yeni Konya 
gazetesi muhabiri Hasan Hüseyin Gülcan’ın kadınlar 
tarafından tartaklandıðı ve olay yerine gelen biri astsubay iki 
kiíi tarafından dövüldüðü öne sürüldü. 
Mersin’de 20 Mart günü akíam saatlerinde düzenlenen 
gösteride gazeteciler taílandı. Olayda, Akíam gazetesi 
muhabiri Asuman Deynekli’nin burnu kırıldı.  
Özgür Gündem gazetesi ìanlıurfa daðıtımcılarından Mazlum 
Sevik, Mart ayında sivil polisler tarafından dövüldüðünü ve 
tehdit edildiðini bildirdi. Sevik yaíadıklarını íöyle anlattı:  
“Polisler beni takip ediyordu. Yanıma gelip beni ñpekyolu’na 
yakın boí bir iníaata çaðırdılar. Gazetede çalıíanların 
telefonlarını istediler. Hiçbir íey bilmediðimi söyleyince, 
daðıtımı bırakmamı, aksi takdirde beni Kemal Kılıç’ın (18 
ìubat 1993 tarihinde öldürülen Özgür Gündem gazetesi 
temsilcisi) yanına göndereceklerini söylediler ve dövdüler.” 
Antalya’nın Kaí ilçesi Kalkan beldesinde yayımlanan “Likya 
Haber” gazetesinin sahibi Özer Yılmaz’ın, 4 Nisan gecesi kar 
maskeli dört kiíinin saldırısına uðradıðı bildirildi. Olayda 
Yılmaz’ın iki kolu ve kaburgaları kırıldı, baíına da çok sayıda 
dikií atıldı. Yılmaz, kıyı bölgelerindeki yapılaímayla ilgili 
haberleri nedeniyle saldırıya uðradıðını öne sürdü. 
Sosyal Güvenlik Kurumu Yasa Tasarısı’nı protesto amacıyla 
12 Nisan günü TBMM önünde düzenlenen gösteriyi izleyen 
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Milliyet gazetesi foto muhabiri Serdar Özsoy, çıkan olaylarda 
polisler tarafından tartaklandı. 
Batı TV (Karabük) Genel Yayın Müdürü Ergün Baíkaya, 25 
Nisan günü televizyon binasının önünde dört kiíinin 
saldırısına uðradı. Olayda, Baíkaya’nın diíinin ve burun 
kemiðinin kırıldıðı öðrenildi. Baíkaya, yaptıðı bazı haberler 
yüzünden kendisini Karabük Belediye Baíkanı Hüseyin Erer’in 
dövdürdüðünü iddia etti.  
2004 yılında Özgür Kadının Sesi dergisinin Yazıiíleri 
Müdürlüðü yapan Harran Üniversitesi öðrencisi Bayire 
Karataí, 27 Nisan günü tutuklandı. Karataí’ın bir davada 
verilen para cezasını ödemediði için tutuklandıðı öðrenildi.  
ñzmir’de 1 Mayıs kutlamasında çıkan olaylarda Cumhuriyet 
gazetesi muhabiri Emre Döker, polisler tarafından dövüldü. 
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Ekin Ofset 
Basımevi’nin sahibi Hasan Ataman hakkında, matbaasında 
basılan “Bartın” gazetesinin bazı sayılarını zamanında 
Cumhuriyet Savcılıðı’na göndermediði gerekçesiyle dava 
açıldı.  
12 Mayıs günü Ankara Gazi Üniversitesi ñletiíim 
Fakültesi’nde bir konferans veren gazeteci Metin Uca, 
üniversiteden çıkarken kimliði belirsiz bir kiíinin saldırısına 
uðradı. Kesici bir aletle yüzünden yaralanan Uca, yanına 
yaklaían saldırganın “Çatlı’ya laf edemezsin” diyerek 
kendisine saldırdıðını söyledi. Uca’ya saldıran Ahmet Çatlı, 2 
Haziran günü polise teslim oldu. Susurluk kazasında ölen 
Abdullah Çatlı’nın yeðeni olduðu öðrenilen Ahmet Çatlı’nın 
Uca’ya “Abdullah Çatlı hakkındaki sözleri nedeniyle” 
saldırdıðı öðrenildi.  
Ülkede Özgür Gündem gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Hüseyin Aykol, 17 Mayıs günü Beíiktaí Aðır Ceza Mahkemesi 
önünde gözaltına alındı. Aykol, ifadesi alındıktan sonra ertesi 
gün serbest bırakıldı. 
Atılım gazetesi ñzmir bürosu muhabirlerinden Yılmaz 
Babatümgöz, 22 Mayıs günü arandıðı gerekçesiyle gözaltına 
alındı. Babatümgöz, 23 Mayıs günü serbest bırakıldı. 
ñíçi Köylü gazetesi Erzincan temsilcisi Murat Demir, 25 Mayıs 
gecesi düzenlenen silahlı saldırı sonucunda yaralandı. Murat 
Demir’e kimliði belirlenemeyen dört kiíinin ateí açtıðı 
bildirildi. Göðsünden yaralanan Murat Demir, Erzincan Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı. 
30 Mayıs günü Ortadoðu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) 
Tarih Bölümü, Atatürkçü Düíünce Derneði ve Bilim, Ütopya 
Kooperatifi tarafından düzenlenen sempozyuma ñíçi Partisi 
Genel Baíkanı Doðu Perinçek’in katılması üzerine çıkan 
olaylarda, Show TV kameramanı hafif yaralandı. 
Ülkede Özgür Gündem gazetesi muhabiri Nebahat Türk, 12 
Haziran günü Elazıð’ın Maden ilçesinde gözaltına alındı. 
Abdullah Öcalan’ın “Bir Halkı Savunmak” adlı kitabını 

daðıttıðı gerekçesiyle gözaltına alındıðı öðrenilen Türk, akíam 
saatlerinde serbest bırakıldı. 
13 Haziran günü ñstanbul Kadıköy’de bir binada çıkan yangını 
izleyen gazeteciler, bir polisin saldırısına uðradı. Polis 
memurunun, kendisini çeken Cihan Haber Ajansı 
kameramanı Nuri Soylu’nun kamerasını alarak “Sen kimi 
çektiðini sanıyorsun, burada benim sözüm geçer” diye 
baðırdıðı öðrenildi. Olayda, Soylu, ñhlas Haber Ajansı 
kameramanı Metin Baíar ve Doðan Haber Ajansı 
kameramanı Ünsal Çakin tartaklandı.  
13 Haziran günü Kahramanmaraí’ın Minehöyük köyünde 
Kürtçe “Nu Azadi” gazetesini satan ESP üyeleri Sinan 
Tanrıverdi ve Halit Çelik, jandarma tarafından gözaltına 
alındı. 
23 Haziran günü Maraí’ın Türkoðlu ilçesine baðlı Minehöyük 
köyünde Azadi gazetesi satan ESP üyeleri Kalender Berkpınar 
ve Halit Çelik gözaltına alındı.  
25 Haziran günü Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana 
gelen patlamada, üçü turist dört kiíi öldü, 28 kiíi de 
yaralandı. Patlamadan sonra olay yerine gelen gazeteciler, bir 
grubun saldırısına uðradı. Cihan Haber Ajansı muhabirleri 
Fettullah Akpınar, Lütfü Aykurt, Anadolu Ajansı muhabiri Cem 
Özdel ve Akíam gazetesi muhabirleri Bülent Tataoðulları ve 
Sercan Aytií’e saldıranların “patlama haberlerinin iílerini 
etkileyeceðinden korkan” çevredeki esnaflar olduðu ileri 
sürüldü. Gazetecilere düzenlenen saldırı nedeniyle aralarında 
Manavgat Ülkü Ocakları Baíkanı Yakup Ekíi, Mevlüt Ak ve 
Recep Mutlu gözaltına alındı. Bu kiíiler 26 Haziran günü 
serbest bırakıldı.  
Osmaniye’de yayınlanan Olay gazetesi Genel yayın Yönetmeni 
Abdullah Yalın Kılıç, 1 Temmuz günü gazete bürosuna gelen 
üç kiíinin saldırısına uðradı. Kılıç’ın “Uzman Çavuí, eíine laf 
atan iki genci öldürdü” baílıklı haber nedeniyle ölenlerin 
yakınları Ulaí K., ñbrahim S. ve Ali Z. tarafından dövüldüðü 
bildirildi. 
Atılım ve Dayanıíma gazetelerinin yazarlarından Emin Orhan, 
13 Temmuz günü ñzmir’de gözaltına alındı. Tutuklu 
Gazetecilerle Dayanıíma Platformu’ndan yapılan açıklamada, 
Emin Orhan’ın 1998 yılına iliíkin bir mahkeme kararı 
nedeniyle 14 Temmuz günü tutuklandıðı bildirildi. Emin 
Orhan, 27 Temmuz günü ñstanbul Aðır Ceza Mahkemesi’nde 
ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 
Özgür Halk dergisi ñzmir bürosu çalıíanlarından Mehdi Aslan 
Temmuz ayında gözaltına alındı. Daha sonra serbest bırakılan 
Aslan, 15 Aralık günü de Aydın’ın ñncirliova ilçesinde 
gözaltına alındı.  
23 Temmuz gecesi “Bizim Kocaeli” gazetesinin Gebze 
bürosuna gelen dört kiíi, gazeteci Murat Daðdeviren’i göðüs 
ve kollarından bıçakla yaraladı. Daðdeviren, çevredekiler 
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tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırının nedeni 
öðrenilemedi.  
Bizim Kocaeli gazetesinin sahibi ve Genel Yayın Müdürü 
Güngör Aslan da, 22 Eylül günü gazete binasına giderken 
silahlı saldırıya uðradı. Aslan saldırıdan yara almadan 
kurtulurken, olayla ilgili olarak Rıdvan Külüð adlı kiíi 
gözaltına alındı. Ertesi gün ifadesi alındıktan sonra tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakılan Külüð, daha sonra 
yapılan itiraz üzerine tekrar tutuklandı.  
Tunceli’de yayınlanan Emek gazetesinin sahipleri Hüsniye 
Karakoyun, Umut Karakoyun ve Dilek Karakoyun, “Baíbakan 
Recep Tayyip Erdoðan’a, Vali Mustafa Erkal’ın hakları olduðu 
halde gazetelerine resmi ilan vermediði yolundaki bir e-posta 
gönderdikleri” gerekçesiyle 27 Temmuz günü gözaltına 
alındılar. Gazeteciler, 28 Temmuz günü serbest bırakıldılar.  
Tunceli’de “Munzur Kültür ve Doða Festivali” çerçevesinde 
kentte açılan standlardan birine asılan ñbrahim Kaypakkaya 
(TñKKO örgütünün kurucusu) posteri nedeniyle 26 Temmuz 
günü aralarında ñíçi-Köylü gazetesi Malatya muhabiri Erdinç 
Özbay’ın da olduðu yedi kiíi gözaltına alındı. Özbay ile ESP 
üyeleri Sıtkı Güngör, Dilek Tataí, Abdullah Özgenç ve Yaíar 
Koç, 29 Temmuz günü tutuklandı.  
Özgür Halk Dergisi çalıíanı Ayíe Tozan, 28 Temmuz günü 
Manisa’nın Salihli ilçesinde gözaltına alındı.  
Tekirdað’ın Çorlu ilçesinde Basın Mensupları Derneði Baíkanı 
Erdal Özcan, 28 Temmuz günü kimliði belirsiz üç kiíinin 
sopalı saldırısına uðradı. Özcan daha sonra Çorlu Devlet 
Hastanesi’nde ayakta tedavi edildi. Olayın ardından Özcan’a 
saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan A.D., A.A., Ü.Ç. adlı 
kiíiler, 30 Temmuz günü tutuklandı.  
ANKA muhabiri Ayça Özyiðit, 31 Temmuz günü ñsrail’in 
Lübnan’a saldırısını protesto etmek üzere Taksim’de 
düzenlenen eylemi izlerken polislerin saldırısına uðradı. 
Özyiðit’e kaldırıldıðı hastanede beí gün iígöremez raporu 
verildi.  
Antalya’nın Manavgat ñlçesi’nde yerel Söz Gazetesi’nin sahibi 
ve Manavgat Radyo Televizyonu’nun Genel Müdürü Hidayet 
Özcan, 19 Aðustos günü kar maskeli iki kiíi tarafından 
topuðundan vuruldu.  
26 Aðustos günü ñstanbul’un Esenyurt beldesinde belediyenin 
düzenlediði cami temel atma törenini izleyen yerel “Bölgede 
Gelecek” gazetesinin haber müdürü Hüsamettin Erbaí, 
Belediye Baíkan Yardımcısı Gürbüz Süleymanoðlu ve 
korumaları tarafından dövüldü. Tören sırasında AKP’li 
Belediye Baíkanı Necmi Kadıoðlu’nın hakkındaki haberler 
nedeniyle kızdıðı Erbaí’a “Seni görünce moralim bozuluyor, 
buradan gider misin. ìantaj için haber yapıyorsun. 
Patronlarınla konuítum” dediði, bunun ardından da 
Süleymanoðlu ve korumaların Erbaí’ı dövdükleri bildirildi. 

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılıðı’na suç duyurusunda 
bulunan Erbaí, daha önce de Süleymanoðlu tarafından 
tartaklandıðını söyledi. 
3 Eylül günü ñstanbul Fatih’te bulunan ñsmailaða camiinde 
vaaz veren emekli imam Bayram Ali Öztürk’ü bıçaklayarak 
öldüren Mustafa Erdal’ın linç edilmesinin ardından Fatih’in 
Çaríamba semtine fotoðraf çekmek üzere giden Milliyet 
gazetesi muhabiri Hüseyin Özdemir, 5 Eylül günü sarıklı 
kiíiler tarafından engellendi. 
Adıyaman Mercan TV’de “Ses Ver Adıyaman” programını 
hazırlayan Ragıp Ersoy, 5 Eylül gecesi program için evinden 
çıkarken kimliði belirlenemeyen kiíi ya da kiíilerin silahlı 
saldırısına uðradı. Ersoy’un yaralanmadıðı olayda, çevrede 
çok sayıda boí kovan bulundu. 
15 Eylül günü Batman’da gözaltına alınan Ülkede Özgür 
Gündem gazetesi çalıíanı Mücahit Yürek, 17 Eylül günü 
“yasadıíı örgüt üyeliði” iddiasıyla tutuklandı.  
12 Eylül günü Tunceli’de tutuklanan Yürüyüí dergisi muhabiri 
Özcan Doðan, 15 Eylül günü serbest bırakıldı. 
ìırnak’ın Beytüííebap ilçesinde Doðan Haber Ajansı ve 
ìırnak Haber gazetesi muhabiri Emin Bal, 11 Ekim günü 
polisler tarafından dövüldü. Bir haber için adliyeye gittiðini 
belirten Bal, yaíadıklarını íöyle anlattı:  
“Motosikletimi hükümet konaðı önüne park ettim. Polis 
memuru Muharrem Baíel, bana baðırarak ‘Kaldır o motoru 
oradan’ diye baðırdı. Ben de, ‘Bir íey sorup çıkacaðım’ diye 
cevap verdim. Yanına yaklaítım, ancak elimden tutarak beni 
ittikten sonra, ‘Kaldır lan motoru oradan’ diye baðırdı. Daha 
sonra beni diðer polislere göstererek, ‘Bunu emniyete alalım’ 
dedi. Beni polis aracının içine soktular. Aracın içinde 
Muharrem Baíel, küfrederek tekme tokat saldırdı. Aðza 
alınmayacak küfürler etti.”  
Bal, hakkında resmi iílem yapılmadan akíam saatlerinde 
serbest bırakıldı. Bal’a 3 günlük rapor, polis memuru Baíel’e 
ise 7 günlük rapor verildiði öðrenildi. Emin Bal, daha önce 
kendisine ajanlık teklif eden Muharrem Baíel’i íikayet 
ettiðini, bunun üzerine “ñíyerine bomba koyarım, senin 
CD’lerinin arasına baíka görüntü yerleítiririm” diye tehdit 
edildiðini belirtti. Bal, polisler hakkında kaymakamlıða 
baívurmak istediðini ancak kaymakamın íikayetini kabul 
etmediðini, íikayetini ancak Belediye Baíkanı aracılıðıyla 
yapabildiðini söyledi.  
Emin Bal’ı döven polisler daha sonra Bal hakkında kendileri 
ile Roj TV’ye haber yaparak, hedef gösterdiði gerekçesiyle Bal 
hakkında suç duyurusunda bulundular.  
Emin Bal’ın polisler hakkında yaptıðı suç duyurusu ile ilgili 
olarak herhangi bir geliíme yaíanmadı. Ancak Emin Bal 
hakkında “polisleri darp ettiði” iddiasıyla dava açıldı. Dava, 
25 Ocak 2007 tarihinde baílayacak. 
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Emin Bal, 2005 yılı Haziran ayında da mayına basan geçici 
köy korucusu ìemsettin Kılıç’la ilgili görüntü alırken, 
korucuların saldırısına uðramıí, olayda kamerası kırılmıítı. 
ñstanbul’da yayınlanan “Çaðdaí Tuzla” gazetesinin matbaası 
Ekim ayında “matbaanın ruhsatsız olduðu” iddiasıyla 
mühürlendi. Gazete yönetiminden yapılan açıklamada, 
kararın Tuzla Belediyesi ve Belediye Baíkanı Mehmet Demirci 
ile ilgili yapılan haberler nedeniyle alındıðı öne sürüldü. 
ñstanbul 7. ñdare Mahkemesi Aralık ayında “matbaanın 
mühürlenmesi” ile ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı 
verdi. 
Aðrı’da 11 Ekim günü trafik sorunu nedeniyle Terörle 
Mücadele ìubesi’nde görevli bir polis ile tartıían yerel 
“Mesuliyet” gazetesinin sahibi ve Aðrı Gazeteciler Cemiyeti 
Baíkan Yardımcısı Arif Nihat Dondurmacı, “görevli memura 
hakaret ettiði” gerekçesiyle tutuklandı.  
15 Ekim günü ñzmir Karíıyaka’da Atılım gazetesi satan ESP 
üyesi Süleyman Köksal Yerdut, gözaltına alındı. Yerdut, 16 
Ekim günü serbest bırakıldı.  
Baíbakan Recep Tayyip Erdoðan’ın rahatsızlanarak 
hastaneye kaldırılması sırasında arabasında mahsur 
kalmasını görüntüleyen Milliyet gazetesi muhabiri Serdar 
Özsoy, Baíbakanlık korumaları tarafından engellenmeye 
çalıíıldı.  
Muí’un Malazgirt ilçesinde “PKK militanı Gülnaz Karataí’ın 
yaíamını anlatan ‘Beritan’ adlı filmin CD’lerini sattıðı” 
gerekçesiyle gözaltına alınan Yusuf Zilan Yaman, 6 Kasım 
günü tutuklandı. Aynı gerekçeyle gözaltına alınan Malazgirt 
Belediye Baíkan Vekili ñhsan Yalçın ise serbest bırakıldı. 
Mersin Sun TV yapımcılarından Umut Koían’ın 18 Kasım 
günü hazırladıðı bir haberle ilgili olarak hastanede yaptıðı 
çekimler sırasında hastane çalıíanları tarafından saldırıya 
uðradıðı bildirildi. 
Diyarbakır’da gerçekleítirilen “Edebiyat Günleri” kapsamında 
19 Kasım günü Diyarbakır Gün TV’de canlı yayınlanacak bir 
program polislerin müdahalesi nedeniyle kesildi. Edinilen 
bilgiye göre, Adil Kurt’un sunduðu, 20 kadar da yazarın 
katılacaðı programın çekiminin baílamasından hemen sonra 
Diyarbakır Valiliði’nden aldıkları izinle çekim yapacaklarını 
söyleyen polisler, Diyarbakır Büyükíehir Belediyesi Tiyatro 
Salonu’na girdi. Bunun üzerine Adil Kurt, yayını kesti, yazarlar 
ve izleyiciler de salonu terketti. Polislerin aynı gün 
düzenlenen “Kürt Dilini Koruma ve Kürtçe Eðitim 
Konferansı”nda çekim yapmak istemesinin de gerginliðe 
neden olduðu bildirildi. 
Muí “Haber 49” gazetesinin sahibi ve Yazıiíleri Müdürü 
Emrullah Özbey, 1 Aralık günü yayınlanan “Eíitlik Nerede” 
baílıklı yazısı nedeniyle tehdit edildiði gerekçesiyle 6 Aralık 
günü Cumhuriyet Savcılıðı’na suç duyurusunda bulundu. 

Özbey, AKP Milletvekilli Medeni Yılmaz’ın akrabalarının 
kendisini tehdit ettiðini öne sürdü.  
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksek 
Okulu öðrencisi Mehmet Salih Eríari, ilçede yayınlanan 
“Sınır” gazetesine yazdıðı bir yazı nedeniyle 21 Aralık günü 
gözaltına alındı. 24 saat sonra serbest bırakıldıðını anlatan 
Eríari, kaldıðı yurttan atıldıðını ve okul yönetiminin hakkında 
soruíturma açtıðını kaydetti.  
Sabah ve Star gazetelerinin eski yazarlarından Hayrullah 
Mahmud, 19 Aralık günü tutuklandı. 2001 yılında yazdıðı bir 
yazı nedeniyle hakkında açılan dava sürecinde “mal 
beyanında bulunmadıðı” iddiasıyla tutuklanan Mahmud, 29 
Aralık günü tahliye edildi. 
ñzmir’in Karíıyaka semtinde Yürüyüí dergisi satan Temel 
Haklar Federasyonu üyesi Zeliha Koyupınar, Ferit Mutlu, 
Sema Koç, Veli Keçeci, Sebahattin Filazoðlu ve ñleri Kızılaltun 
30 Aralık günü gözaltına alındı. 
Tutuklu Gazetecilerle Dayanıíma Platformu’ndan yapılan 
açıklamada, 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla 22 gazetecinin 
cezaevinde olduðu bildirildi. TGDP’nin belirlemelerine göre 
cezaevindeki gazeteciler ve bulundukları cezaevleri íöyle: 
ñbrahim Çiçek Tekirdað 2 Nolu F Tipi Cezaevi 
Sedat ìenoðlu Edirne 1 Nolu F Tipi Cezaevi 
Füsun Erdoðan Gebze Özel Tip Cezaevi 
Halil Dinç Tekirdað 2 Nolu F Tipi Cezaevi 
Sinan Gerçek Tekirdað 2 Nolu F Tipi Cezaevi 
Mehmet Güzel Antep E Tipi Cezaevi 
Serdal Iíık Diyarbakır D Tipi Cezaevi 
Özge Kelekçi Gebze Özel Tip Cezaevi 
Emin Orhan Tekirdað 2 Nolu F Tipi Cezaevi 
Hasan Coíar Sincan F Tipi Cezaevi 
Ziya Ulusoy Tekirdað 1 Nolu F Tipi Cezaevi 
Bayram Namaz Edirne 1 Nolu F Tipi Cezaevi 
Mustafa Naci Toper Diyarbakır D Tipi Cezaevi 
Hatice Duman Gebze Özel Tip Cezaevi 
Suat Kolca Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi 
Yaíar Duman Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi 
Selahaddin Sumeli Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi 
Mahmut Bozdað Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi 
Memik Horuz Bolu F Tipi Cezaevi 
Erol Zavar Sincan F Tipi Cezaevi 
Mustafa Gök Sincan F Tipi Cezaevi 
Barıí Açıkel Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi 
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Geçmií yıllara göre örgütlenme özgürlüðü alanında yasal 
düzeyde önemli geliímelerin yaíanmadıðı 2006 yılında 
uygulamada sorunların sürdüðü gözlendi. ñnsan hakları ile 
ilgili çalıían kurum ve kuruluílara yönelik baskıların 
sürmesinin yanısıra önyargılı yaklaíımda da bir deðiíiklik 
olmadı.  
Her yıl olduðu gibi siyasi partiler üzerindeki baskılar daha çok 
muhalif partilere yönelikti. Çalıíma yaíamında karíılaíılan 
sorunlar ise öncelikle sendikalaímanın önündeki engellere 
dayandı. Dernek, vakıf ya da diðer sivil inisiyatiflere yönelik 
baskılarda ise önemli artıí oldu.  
Anayasa Mahkemesi, Dernekler Yasası’nın “kamu yararına 
çalıían derneklerde görevden alınan dernek yöneticilerinin 
yerine ñçiíleri Bakanlıðı tarafından atama yapılmasına” iliíkin 
27. maddesini Temmuz ayında iptal etti. ñptal kararında 
“ñçiíleri Bakanlıðı tarafından görevlendirme yapılmasının 
dernek kurma özgürlüðüne müdahale olacaðı” belirtildi. 
Vakıflar Yasası’nda deðiíiklikler öngören yasa 9 Kasım günü 
TBMM’de kabul edildi. Ne var ki Cumhurbaíkanı Ahmed 
Necdet Sezer, 29 Kasım günü yasanın 5, 11, 12, 14, 16, 25, 
26, 41 ve 68. maddelerini bir kez daha görüíülmesi için 
TBBM’ye geri gönderdi.  
Sözkonusu yasadaki kimi düzenlemeler íöyle: 
Yeni vakıflar, vakıf senetlerinde yazılı amaçlarını 
gerçekleítirmek üzere, Vakıflar Genel Müdürlüðü’ne beyanda 
bulunmak íartıyla íube ve temsilcilik açabilecek. 

Vakıflar izin almadan mal edinebilecek, malları üzerinde her 
türlü tasarrufta bulunabilecek. 
Vakıflar, yurtdıíında íube ve temsilcilik açabilecek, üst 
kuruluí kurabilecek ve yurtdıíında kurulan kuruluílara üye 
olabilecek. 
Mülhak (Medeni Kanun’un kabulunden önce kurulmuí ve 
yönetimleri, kurucularının soyundan gelenlere bırakılmıí 
vakıflar), cemaat, esnaf ve yeni vakıflara baílangıçta 
özgülenen mal ve haklar, vakıf yönetiminin baívurusu 
üzerine, haklı kılan sebepler varsa denetim makamının 
görüíü alınarak mahkeme kararıyla, sonradan edindikleri mal 
ve hakları ise baðımsız ekspertiz kuruluílarınca düzenlenecek 
rapora dayalı olarak, vakıf yetkili organları kanalıyla daha 
yararlı olanlarıyla deðiítirilebilecek ve paraya çevrilebilecek. 
Yabancılar, Türkiye’de kurulan vakıfların yönetim 
organlarında da görev alabilecek. 
Yabancılar, Türkiye’de hukuki ve fiili mütekabiliyet esasına 
göre yeni vakıf kurabilecek. 
Cemaat vakıflarının yöneticileri, mensuplarınca kendi 
aralarından seçilecek. Yasanın tam metnine íu adresten 
ulaíılabilir:http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5555.html 
Cumhurbaíkanı Ahmet Necdet Sezer’in iade gerekçesinin 
tam metni de íu adresten okunabilir: 
http://www.cankaya.gov.tr/tr_html/ACIKLAMALAR/29.11.200
6-3623.html 

1 - ñNSAN HAKLARI SAVUNUCULARINA BASKILAR 
Türkiye ñnsan Hakları Vakfı 
Adana Cumhuriyet Savcılıðı’nın TñHV Adana Temsilcisi Avukat 
Mustafa Çinkılıç ve baívuru hekimi Mehmet Antmen 
hakkında “suç delillerini sakladıkları” iddiasıyla açtıðı dava 
29 Kasım günü beraatle sonuçlandı.  
ñddianamede, Mustafa Çinkılıç “suç delillerini saklamak”, 
Mehmet Antmen de “suç delillerini saklamak ve özel belgede 
tahrifat yapmakla” suçlanıyordu. Adana E Tipi Cezaevi’nden 
2003 yılında tahliye olan ìükrü Boyav adlı kiíi, tedavi için iç 

yazıíma niteliðindeki bir mektupla gönüllü hizmet veren bir 
hekime gönderilmií, daha sonra Cumhuriyet Savcılıðı’na 
cezaevi yöneticileri ve gardiyanlar hakkında suç duyurusunda 
bulunan ìükrü Boyav, bu mektubun fotokopisini de suç 
duyurusu dilekçesine eklemiíti. Bunun üzerine açılan 
soruíturma sırasında Mehmet Antmen, Cumhuriyet 
Savcısı’nın talimatıyla 16 Eylül 2004 tarihinde polisler 
tarafından gözaltına alınmıítı. Mehmet Antmen ve ifade alma 
iílemi sırasında yanında bulunan Avukat Mustafa Çinkılıç’ın 
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“vakfın iç yazıíması niteliðindeki belgenin aslını kendilerinin 
veremeyeceklerini, bunun TñHV Genel Merkezi’nden istenmesi 
gerektiðini” savunmaları üzerine “gerekli belgeyi vermeyerek 
soruíturmayı engelledikleri” iddiasıyla tutuklanmaları 
istenmiíti. Mahkeme, tutuklama istemini “belgenin 
fotokopisinin dosyada bulunması, savcının gerek duyarsa Adli 
Tıp Kurumu’ndan yeniden rapor alabileceði” gerekçesiyle 
reddetmiíti. Davanın açılmasına neden olan ìükrü Boyav’a 
“kötü muamelede bulundukları” iddiasıyla yargılanan polisler 
hakkındaki dosyanın da incelendiði dava sürüyor. 
ñnsan Hakları Derneði 
2005 yılı Temmuz ayında HPG militanları tarafından kaçırılan 
jandarma er Coíkun Kırandi’yi, teslim alan heyet üyeleri ñHD 
Diyarbakır ìube Baíkanı Selahattin Demirtaí, ñHD Bölge 
Temsilcisi Mihdi Perinçek, sanatçı Ferhat Tunç, DEHAP Genel 
Baíkan Yardımcısı Alaaddin Erdoðan, Tunceli Belediye Meclis 
üyesi Özgür Söylemez, Özgür Gündem gazetesi yazarı Umur 
Hozatlı, Doðan Haber Ajansı muhabiri Ferit Demir, Anadolu 
Ajansı muhabiri Haydar Toprak, DñHA muhabirleri Kadir 
Özbek ve Rüítü Demirkaya hakkında “yasadıíı örgüt 
propagandası yaptıkları” iddiasıyla Ocak ayı baíında dava 
açıldı. “Coíkun Kırandi’nin, kaçırıldıðı sürece ailesinin politik 
ve anaríik malzeme haline getirildiði” ileri sürülen 
iddianamede, ñHD yöneticilerinden de “sözde insan hakları 
savunucuları” diye bahsedildi.  
Adalet Bakanı Cemil Çiçek de 2005 yılı Kasım ayı baíında 
ñsveç’in baíkenti Stockholm’de TñHV ve ñHD’yi hedef alan bir 
açıklama yapmıítı. Çiçek, “Mesela, ñHD ve vakfı ile 
görüíürler, ama bugüne kadar íehit ve gazilerin oluíturduðu 
derneklerle görüíen hiçbir AB heyetine ben rastlamadım. 
Baíkalarına bir íey derken, kendi içimizdeki marjinal 
grupların, Türkiye’yi adeta jurnallercesine yaptıkları beyanları 
da mutlak süratle dikkate alıp, deðerlendirmemiz gerekir” 
demiíti. Açıklama üzerine ñHD Baíkanı Yusuf Alataí ve TñHV 
Baíkanı Yavuz Önen, ortak yazılı açıklamayla tepkilerini ifade 
etmií ve hükümetten iki kurumdan özür dilemesini 
istemiílerdi. Dava, 3 Mart günü baíladı. Tunceli Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde yapılan duruímada, sanıkların ifadeleri 
alındı. 15 Eylül günü yapılan duruímada, esas hakkındaki 
görüíünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, “suçun niteliði 
itibariyle, dosyanın yeni TMY kapsamına alınmasını ve 
görevsizlik kararı verilmesini” istedi.  
Avukat Barıí Yıldırım ise “davaya konu olan olayın TMY’nin 
yürürlüðe girmesinden önce gerçekleítiðini” hatırlattı ve 
TCY’de dosyanın aðır ceza mahkemesine gönderilmesine 
iliíkin açıklık bulunmadıðını söyledi. Mahkeme, görevsizlik 
kararı vererek dosyanın Malatya Aðır Ceza Mahkemesi’ne 
gönderilmesine karar verdi. 
ñHD ñstanbul ìubesi eski yöneticileri hakkında, Adalet 
Bakanlıðı Ceza ve Tevkifevleri eski Genel Müdürü Ali Suat 

Ertosun’a “ñnsan Hakları Utanç Belgesi” gönderdikleri için 
Kasım ayında dava açıldı. Ali Suat Ertosun’a emekli olmadan 
önce Bakanlar Kurulu kararıyla “Devlet Üstün Hizmet 
Madalyası” verilmiíti. ñHD de bunu protesto amacıyla 
Ertosun’a “ñnsan Hakları Utanç Belgesi” göndermiíti. 
Ertosun’un íikayeti üzerine açılan davada, dönemin ñHD 
yöneticileri Kiraz Biçici, Doðan Genç, Gülseren Yoleri ve Eren 
Keskin’in TCY’nin “kamu görevlisine hakaret” suçuna iliíkin 
125. maddesi uyarınca cezalandırılması isteniyor. Dava, 
Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.  
ñHD ñstanbul ìubesi eski Baíkanı Eren Keskin, 1 Ekim günü 
Almanya’ya gitmek isterken Atatürk Havalimanı’nda gözaltına 
alındı. Eren Keskin, aynı gün serbest bırakıldı. Keskin 
hakkında, yargılandıðı bir davaya katılmadıðı için gıyabi 
tutuklama kararı verildiði öðrenildi.  
ñHD Bingöl ìubesi eski Baíkanı Rıdvan Kızgın hakkında, 12 
Eylül 1980 darbesinin yıldönümünde yaptıðı “Militarizm 
Gölgesinde Demokratikleíme Olanaksız” baílıklı basın 
açıklaması nedeniyle Ocak ayında dava açıldı. Bingöl 
Jandarma ñl Komutanlıðı’nın suç duyurusu üzerine Bingöl 
Cumhuriyet Savcılıðı tarafından açılan davada Rıdvan 
Kızgın’ın “halkı suç iílemeye kıíkırttıðı” iddiasıyla 
cezalandırılması istendi. Bingöl 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 
14 ìubat günü yapılan ilk duruímada, “suçun yasal 
unsurlarının oluímadıðı” gerekçesiyle beraat kararı verdi.  
Rıdvan Kızgın hakkında “yasadıíı örgüte yardım” iddiasıyla 
açılan dava, 16 Mart günü Diyarbakır 4. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde baíladı. Davada, Rıdvan Kızgın, Genç 
ilçesine baðlı Yumaklı (Pakuni) köyü Yeniköy mezrasında 10 
Temmuz 2003 tarihinde Hüseyin Özmen, Hacı Kaya, Ahmet 
Acar, Erdal Acar ve Mahmut Kaya’nın öldürülmesinden sonra 
hazırlanan rapor nedeniyle yargılanıyor.  
“Saldırının güvenlik güçlerine maledilmesi için PKK militanları 
ile görüítüðü” iddia edilen Kızgın, 2003 yılı Temmuz ayında 
bir kiíinin kendilerine baívurarak mezra yakınlarında íüpheli 
kiíilerin dolaítıðını söylediðini, bunun üzerine basın 
açıklaması yaptıðını belirterek, “Beni daha sonra alay 
komutanı olduðunu söyleyen biri telefonla arayıp tehdit etti ve 
neden bu tür açıklamalar yaptıðımı sorup alaya davet etti. 
Gece olduðu için gitmedim. Konuyu ñçiíleri Bakanlıðı’na 
bildirdik, valilik kanalıyla alay komutanı hakkında soruíturma 
açıldı. 10 Temmuz günü de beí vatandaí öldürüldü. Olaydan 
sonra Emniyet Müdürlüðü bana isteðim dıíında dört koruma 
verdi. ñl dıíına çıkarken de polis jandarmaya bildiriyordu ve 
bu kez jandarma beni koruyordu. PKK’lılarla görüíme 
yapabilmem mümkün deðil. Beí köylünün öldürüldüðü köyde 
daha sonra inceleme yaparak rapor hazırladık” dedi.  
Aynı davada yargılanan minibüs íoförü Nurettin Çelik de, PKK 
militanlarına yardım ettiði iddialarının asılsız olduðunu 
savunarak, “Köylülerin erzaklarını evlerine kadar taíırım. 
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Günde onlarca kiíi yolcu olarak aracıma biniyor. Örgüt 
mensuplarının siparií ettikleri malzemeleri almadım. Köyde 
meydana gelen olayla ilgili bilgi toplayıp örgüte aktardıðım 
doðru deðil” dedi. Dava, 13 Ekim günü sonuçlandı. Diyarbakır 
4. Aðır Ceza Mahkemesi Kızgın’ı “yasadıíı örgüte yardım 
(eski TCY madde 169)” iddiasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezasına 
mahkum etti. Nurettin Çelik ise beraat etti. 
ñHD Diyarbakır ìube Baíkanı Selahattin Demirtaí hakkında, 
Gün TV ve Roj TV’ye yaptıðı açıklamalar nedeniyle açılan iki 
ayrı davaya, 19 Eylül günü devam edildi. Diyarbakır 5. Aðır 
Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 7 ìubat 2003 
tarihinde yaptıðı bir basın açıklamasından sonra ROJ TV’ye 
konuían Demirtaí’ın TCY’nin 220/8. (yasadıíı örgüt 
propagandası) maddesi uyarınca cezalandırılması isteniyor. 
Gün TV’de 24 Haziran 2005 tarihinde yayımlanan “Özel 
Gündem” programındaki konuíması nedeniyle Diyarbakır 4. 
Aðır Ceza Mahkemesi’nde görülen diðer davada da 
Demirtaí’ın aynı madde uyarınca cezalandırılması isteniyor. 
Her iki davaya da 14 Kasım günü devam edildi.  
ñnsan Hakları ñzleme Örgütü (HRW) 
Terör ve Terörle Mücadeleden Doðan Zararların Karíılanması 
Hakkında Yasa’nın uygulanmasıyla ilgili araítırma yapan 
ñnsan Hakları ñzleme Örgütü (HRW) Temsilcisi Jonathan 
Sugden, Bingöl’ün Karlıova ilçesinde jandarma tarafından 
gözaltına alındı. Sugden daha sonra sınırdıíı edilmek üzere 
ñstanbul’a gönderildi. Dıíiíleri Bakanlıðı ise Sugden’in 
gözaltına alınmadıðını “sınırdıíı edilmek üzere polis 
gözetiminde ñstanbul’a gönderildiðini” açıkladı. Sugden, 12 
Nisan günü ñngiltere’ye gönderildi. Türkiye’ye turist vizesiyle 
geldiði için resmi yetkililerin Sugden’e randevu vermediði 
öðrenildi.  
Vicdani Retçiler 
Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, vicdani retçi Mehmet 
Tarhan’a Sıvas Askeri Mahkemesi tarafından verilen dört yıl 
hapis cezası kararını bozdu. Daireler Kurulu, Tarhan’ın 
serbest bırakılmasına da karar verdi. Tarhan, 9 Mart günü 
yaklaíık 11 aydır tutuklu bulunduðu Sıvas Askeri 
Cezaevi’nden serbest bırakıldı.  
Mehmet Tarhan hakkında “emre itaatsizlikte ısrar” iddiasıyla 
açılan dava, 10 Ekim günü Sıvas Askeri Mahkemesi’nde 

sonuçlandı. Askeri Mahkeme, Tarhan’ı iki yıl bir ay hapis 
cezasına mahkum etti.  

Mehmet Tarhan’ın 2005 yılı Mayıs ayında Sıvas Askeri 
Cezaevi’nde saldırıya uðraması nedeniyle Cezaevi eski 
Müdürü Yarbay Erhan Nar, Astsubay Mustafa Selvi, asker 
tutuklular Ertan Mertoðlu ve Hakkı Dinçer hakkında açılan 
dava da 29 Aralık 2005 tarihinde Sıvas Askeri 
Mahkemesi’nde baílamıítı.  

ñddianamede, Nar ve Selvi’nin “görevi kötüye kullanmak”, 
Mertoðlu ve Dinçer’in ise “yaðma” suçlamasıyla 
cezalandırılması isteniyor. Tarhan’ın duruímalarını izlemek 
için 2005 yılı Mayıs ayında Sıvas’a giden vicdani retçi ve 
antimilitaristlerin yargılandıðı davaya da 23 ìubat günü Sıvas 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruíma, sanık 
ifadelerinin beklenmesi için ertelendi.  

ñHD ñstanbul ìubesi Yönetim Kurulu üyesi, vicdani retçi Halil 
Savda hakkında açılan davaya da yıl içinde devam edildi. 
Askeri Yargıtay 3. Dairesi, Çorlu Askeri Mahkemesi’nin Halil 
Savda’ya verdiði hapis cezasını 13 Aðustos günü bozmuítu.  

Halil Savda, 7 Aralık günü Çorlu Askeri Mahkemesi’nde 
yapılan duruímada tutuklandı. Çorlu Askeri Cezaevi’ne 
konulan Savda hakkında, saç ve sakalının kesilmesini kabul 
etmediði, üniforma giymeyi reddettiði ve sayım sırasında 
ayakta durmadıðı için “emre itaatsizlik” gerekçesiyle iki ayrı 
soruíturma daha açıldı. Davaya, 22 Aralık günü devam 
edildi. Duruímada, ifadesi alınan Halil Savda, íunları söyledi:  

“Askeri Savcı’nın firar iddiası doðru deðildir. Ben firar 
etmedim kaçmadım. Ben sivilim, asker deðilim. Asker olmayı 
kabul etmiyorum. Bu gerçeðe raðmen bana halen asker 
muamelesi yapılıyor. Bu uluslararası sözleímelere, evrensel 
hukuka ve özgür iradeye bir saldırıdır. Israrla ‘sen askersin’ 
dayatması bir zulümdür. Bütün bu gerçekler ortada iken, 
askeri savcının firar suçlaması ve mahkemenizce 
yargılanmam, Türk demokrasisinin ve yargısının bir utancıdır. 
Ben psikiyatri tedavisini kabul etmiyorum. Doktorlarla da özel 
görüímeyeceðim. Mahkeme tarafından böyle karar verilse de 
doktorun hiçbir sorusuna cevap vermeyeceðim.”  
Duruíma, Halil Savda’nın üç hafta psikiyatr gözetiminde 
tutulması için ertelendi.  

2- SñYASñ PARTñLER 
Siyasi partiler üzerindeki baskıların sürdüðü 2006 yılında, bu 
baskıların deðiíik biçimlerinin pek çok örneði ile karíılaíıldı. 
Resmi makamların siyasal partiler arasında ayrım yaptıðı bu 
yılda, seçim barajının kabul edilebilir bir düzeye çekilmesi ile 
ilgili tartıímalar da yaíandı. Siyasi partilere kapatma 
tehdidiyle karíı karíıya oldukları gibi örgütlerine baskınlar 
düzenlendi. Parti yönetici ve üyelerine yönelik fiili ve yasal 

baskılar sürdü. ñnsan haklarına aykırı olmayan ve barıíçıl 
siyasal etkinlikleri sürdürmenin de mümkün olduðu 
söylenemez. 
Türkiye’de 1983 yılından bu yana 138 siyasi parti kuruldu. 
Bunlardan 48’i siyasi hayatına devam ederken, 18’i Anayasa 
Mahkemesi tarafından kapatıldı, 32’si kendini feshetti, 39’u 
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baíka partilerle birleíti. Bir partinin kuruluíunu ise Yargıtay 
Cumhuriyet Baísavcılıðı reddetti.  
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 
AKP Gaziantep ñl Örgütü binası önünde 30 Temmuz günü ses 
bombası patladı ñlçe baíkanlıðının kapalı olduðu sırada 
meydana gelen patlamada, binanın camları kırıldı. Olayda 
ölen ya da yaralanan olmadı.  
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Batman CHP ñl Baíkanlıðı binasına Mayıs ayında 
molotofkokteyli atıldı. Molotofkokteyli alev almadan söndü. 
Olayda yalnızca binanın camı kırıldı. 
CHP Diyarbakır ñl Örgütü binası önünde 5 Aðustos günü 
bomba patladı. Binanın kapısına bırakılan bombanın 
patlaması sırasında ölen ve yaralanan olmadı, binada hasar 
meydana geldi.  
Demokratik Halk Partisi (DEHAP) 
2005 yılı Ocak ayında Almanya’nın Münster kentinde trafik 
kazasında ölen “Kürdistan Ulusal Meclisi (KUM)” üyesi 
Osman Taptı ve oðlu Kubilay Taptı için Adıyaman’ın Kahta 
ilçesine baðlı Akkuí köyünde düzenlenen cenaze törenine 
katılan DEHAP yöneticileri hakkında açılan dava, 21 Ocak 
günü sonuçlandı. Adıyaman Asliye Ceza Mahkemesi, DEHAP 
eski ñl Baíkanı ñbrahim Polattaí, Kahta ñlçe Baíkanı Emin 
Uslu ve ñlçe Örgütü yöneticisi M. Emin Yanardað’ı TCY’nin 
“suçu ve suçluyu övme” baílıklı 215. maddesi uyarınca birer 
yıl hapis cezasına mahkum etti.  
17 Eylül 2005 tarihinde tutuklanan kapatılan DEHAP’ın Van ñl 
Baíkanı Abdurrahman Doðar, 21 ìubat günü Van 3. Aðır 
Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruímada tahliye edildi. 
Doðar, Abdullah Öcalan için yapılan bir gösteri nedeniyle 
tutuklanmıí ve hakkında “yasadıíı örgüt üyeliði (TCY 214/2)” 
iddiasıyla dava açılmıítı.  
DEHAP Genel Baíkan Yardımcısı Ali Ürküt hakkında genel 
seçimler öncesinde 14 Ekim 2002 tarihinde Diyarbakır’ın 
Hani ilçesi Gürbüz beldesinde düzenlenen miting nedeniyle 
açılan dava, 13 Mart günü sonuçlandı. Hani Asliye Ceza 
Mahkemesi, Ürküt’ü “hava karardıktan sonra konuíma 
yaptıðı” gerekçesiyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüíleri Yasası 
uyarınca bir yıl üç ay hapis ve 11 YTL para cezasına mahkum 
etti. Mahkeme, cezayı erteledi.  
DEHAP’ın Hakkari ñl Baíkanı Sabahattin Suvaðcı, “yasadıíı 
örgüte yardım” iddiasıyla 23 Mart günü tutuklandı. 
Suvaðcı’nın tutuklanmasını protesto amacıyla adliye binası 
önünde toplanan kalabalık bir grupla güvenlik güçleri 
arasında çatıíma çıktı. Adliye önündeki gösterinin zor 
kullanılarak daðıtılmasından sonra kentin bir çok yerinde de 
gösteriler düzenlendi. Uzun süren çatıímalarda, aralarında 
DTP Hakkari ñl Örgütü yöneticisi Haluk Bor, Gıyasettin Koç, 

Dilber Bor, Yakup Aktaí ve Bedel Yiðit’in de bulunduðu çok 
sayıda kiíi yaralandı, 21 kiíinin gözaltına alındıðı bildirildi.  
DEHAP’ın Beíiri (Batman) eski ñlçe Baíkanı Dervií Buluí, 16 
Aðustos günü tutuklandı.  
2002 seçimlerinden önce 2 Kasım 2002 tarihinde ìırnak’ın 
Cizre ilçesinde DEHAP tarafından düzenlenen miting 
nedeniyle DEHAP Genel Baíkanı Tuncer Bakırhan, ñdil 
Belediye Baíkanı Resul Sadak ve DEHAP Cizre eski ñlçe 
Baíkanı Mehmet Dilsiz hakkında açılan dava, 3 Ekim günü 
sonuçlandı. Cizre Asliye Ceza Mahkemesi, DEHAP’lıları 
“Toplantı ve Gösteri Yürüyüíleri Yasası’na aykırı 
davrandıkları” iddiasıyla 1’er yıl 6’íar ay hapis cezasına 
mahkum etti. Mahkeme, cezayı erteledi. 
Demokratik Türkiye Partisi (DTP) 
DTP, Yargıtay Cumhuriyet Baísavcılıðı’nın “eski hükümlülerin 
siyasi partilerde kurucu üye olamayacaðı” yolundaki ihtarı 
üzerine 74 kiíinin üyeliklerini ìubat ayında iptal etti. Kurucu 
üyelikleri iptal edilenler arasında Selim Sadak, Senanik Öner, 
Zeynep Karaman, Filiz Mete ve Hatip Dicle de bulunuyor. DTP 
tarafından yapılan açıklamada íöyle denildi:  
“Yargıtay Baísavcılıðı’nın 74 kurucu üyemiz hakkında verdiði 
üyelikten düíürme kararını deðerlendiren Merkez Yürütme 
Kurulu’muz, Yargıtay Baísavcılıðı’nın tamamen 
antidemokratik ve siyaset yapmanın önünde engel oluíturan 
kararını, ülkemizin demokratik geleceði önünde ciddi ve 
tehlikeli bir yaklaíım olarak görmüí, bu karara karíı hukuk 
mücadelesini sürdüreceðini belirtmiítir. MYK’mız, bu 
yaklaíımının yanı sıra, yasal zorunluluk nedeniyle, 74 kurucu 
üyemizin üyeliklerinin düíürülmesini de karar altına almıítır.” 
Yargıtay Cumhuriyet Baísavcılıðı, SPY uyarınca “bir partinin 
birden fazla genel baíkanı olamayacaðı” gerekçesiyle 20 
ìubat günü DTP’yi uyardı. Ahmet Türk ve Aysel Tuðluk’un 
“eíbaíkan olamayacakları” belirtilen uyarıda, SPY’de parti 
genel baíkanlıðını çok net biçimde düzenleyen hükümler 
bulunduðuna iíaret edildi ve “Maddenin metninde çok açık 
bir íekilde görülebileceði gibi genel baíkanlık görevine bir 
kiíinin seçilmesi öngörülmüí, dolayısıyla birden çok genel 
baíkana aynı anda görev yapma imkanı tanınmamıítır” 
denildi. DTP’nin uyarılmasına neden olan diðer konular da 
íöyle: 
- ñl ve ilçe kongrelerinin, yönetim kurulunca olaðanüstü 
olarak toplantıya çaðrılabilmesi, parti içi demokrasiye 
aykırıdır. 
- Tüzükte yer alan ‘ñlçe yönetim kurulunun çalıíması üst 
kurullarca yeterli görülüyorsa ya da olaðanüstü kongre 
yapılmakta güçlük görülüyorsa, boíalmalar nedeniyle üye 
sayısı yarıya kadar inen ilçe yönetim kurulları görevlerini 
sürdürür’ maddesi, SPY’ye aykırıdır. Yasada bu oran en az 5 
olarak gösterilmiítir. 
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- Kadın ve gençlik genel meclisi temsilcileri parti meclisinin 
doðal üyeleridir hükmü yasaya aykırıdır. 
Eíbaíkanlık ile ilgili uyarıyı deðerlendiren DTP’de Ahmet Türk 
Genel Baíkan olurken, Aysel Tuðluk Genel Baíkan 
Yardımcılıðı’na getirildi.  
Ankara Cumhuriyet Baísavcılıðı, Emniyet Müdürlüðü’nün 
yaptıðı suç duyurusu üzerine DTP kongresiyle ilgili inceleme 
baílattı. Ankara Emniyeti, 25 Haziran günü yapılan kongre 
salonunda çekilen görüntüleri de delil olarak baísavcılıða 
gönderdi. ñncelemeyi yürüten savcı Mustafa Kelkit, Ahmet 
Türk ve Aysel Tuðluk’un kongrede yaptıkları konuíma 
metinlerini istedi. 
DTP ñstanbul ñl Baíkanı Doðan Erbaí, Büyükçekmece ñlçe 
Örgütü yönetimine seçilenlerin listesini SPY uyarınca 
kaymakamlıða verdikten sonra, listenin MñT’e de 
gönderildiðini tesadüfen öðrendiklerini bildirdi. Doðan Erbaí 
Mayıs ayında yaptıðı açıklamada íöyle konuítu:  
“Seçilen 7 kiíilik yönetim listesi mülki amirliklere gönderilir. 
ñlgili mülki amir ise Emniyet Müdürlüðü Siyasi Partiler Masası 
ve Cumhuriyet Savcılıðı’na bildirir. Onlar da Yargıtay 
Cumhuriyet Baísavcılıðı’na gönderirler. Bu yıllardır devam 
eden bir iílemdir. Fakat Büyükçekmece’de yaptıðımız atama 
ile ilgili genel merkezimize Yargıtay Cumhuriyet Baísavcılıðı 
tarafından 27 Nisan 2006 tarihinde gönderilen belgede, 
ñstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör imzalı atama ile ilgili 
belgenin MñT’e verildiði yer almaktadır. Bu resmi bir belgedir 
ve skandaldır. Anayasa’da ve siyasi partilerle ilgili tüm 
mevzuatlarda partilerin evraklarının MñT’e bildirilmesine dair 
hiç bir hüküm yer almadıðı gibi MñT’in de siyasi partilerle iíi 
olamaz.” 
Diyarbakır’ın Sur ilçesi Belediye Baíkanı Abdullah Demirbaí 
(DTP) hakkında, “Mardin’in Kızıltepe ilçesinde öldürülen Uður 
Kaymaz için heykel yaptırarak belediyeyi 2.292 YTL zarara 
uðrattıðı” iddiasıyla Ocak ayında dava açıldı. 24 Mayıs günü 
sonuçlanan davada, Demirbaí hakkında beraat kararı verildi. 
Diyarbakır Büyükíehir Belediyesi eski Baíkanı Feridun Çelik, 
Siirt Belediyesi eski Baíkanı Selim Özalp ve Bingöl Belediyesi 
eski Baíkanı Feyzullah Karaaslan’ın da aralarında bulunduðu 
24 kiíi hakkında “PKK yöneticilerinden Murat Karayılan’la 
görüítükleri ve belediyelerden elde edilen gelirin bir 
bölümünü PKK’ye aktardıkları” açılan dava 1 ìubat günü 
sonuçlandı. Diyarbakır Aðır Ceza Mahkemesi, Batman 
Belediyesi eski Baíkanı Abdullah Akın, Selim Özalp, Feyzullah 
Karaaslan ve Selahattin Ertaí hakkında beraat kararı verdi. 
Feridun Çelik ve 13 sanık hakkındaki davanın zamanaíımı 
nedeniyle düímesine karar veren mahkeme, itirafçı 
Abdulkadir Güzel’i iki yıl bir ay, Sadullah Özdemir, Mustafa 
Yıldız, Mehmet Maksut ve Diyarbakır Büyükíehir Belediyesi 
eski Baíkanvekili Ramazan Tekin’i yedi yıl altı ay hapis 
cezasına mahkum etti. 

Diyarbakır Büyükíehir Belediye Baíkanı Osman Baydemir ve 
üç belediye yöneticisi hakkında, “bir HPG militanının cenazesi 
için ambulans tahsis edilmesi” nedeniyle açılan dava, 27 
Eylül günü sonuçlandı. Diyarbakır 1. Sulh Ceza Mahkemesi, 
Baydemir, Belediye Saðlık ve Sosyal Hizmetler Daire 
Baíkanvekili Zülfü Atlı, Personel ve Eðitim Daire Baíkanvekili 
Mübeccel Günaçtı ve Mezarlıklar ìube Müdürü Cüneyt 
Gültekin hakkında, “suç unsuru oluímadıðı” gerekçesiyle 
beraat kararı verdi. Belediye yöneticilerinin “cenazenin 
Diyarbakır’dan Gaziantep’e götürülmesi için belediyeye ait 
ambulansı Taíıt Yasası’na aykırı olarak tahsis ettikleri, araç 
sürücüsüne de belediye hesabından 16,80 YTL geçici görev 
yolluðu ödeyerek belediyeyi zarara uðrattıkları” gerekçesiyle 
cezalandırılması isteniyordu. 

14 Nisan günü Mardin’in Nusaybin ilçesinde DTP ñlçe Örgütü 
binasına düzenlenen baskında, ñlçe Baíkanı Naif Coíkun, 
Mardin ñl Örgütü yöneticisi Sihem Akyüz, ilçe örgütü 
yöneticileri Azize Yaðız, ìakir Acar, ñl Genel Meclisi üyesi Ziver 
Gümüí, DTP üyeleri Mehmet Baysal, Hamit Tokay, Davut Gül, 
Yusuf Atak, Resul Çetin ve Süleyman Yeíil gözaltına alındı. 
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılıðı, baskından sonra tutuklanan 
yedi kiíi hakkında dava açtı.  

ñddianamede, DTP’li ñl Genel Meclisi üyesi Ziver Gümüí, DTP 
Nusaybin ñlçe Baíkanı Naif Coíkun, ñlçe Örgütü yöneticileri 
Azize Yaðız, ìakir Acar, Sultan Uðraí, DTP üyesi Hamit Tokay 
ve DTP Mardin ñl Örgütü yöneticisi Sinem Akyüz’ün “yasadıíı 
örgüte yardım (TCY madde 314/2) ettikleri” iddiasıyla 
cezalandırılması istendi. Cumhuriyet Savcılıðı’nın 
iddianameyi, DTP’nin kapatılması istemiyle Yargıtay 
Cumhuriyet Baísavcılıðı’na gönderdiði bildirildi.  

Diyarbakır’ın Sur ilçesi Belediye Baíkanı Abdullah 
Demirbaí’ın, Viyana’da toplanan Avrupa Sosyal Forumu’nda 
yaptıðı “Çok Dillilik Iíıðında Belediyecilik ve Yerel Yönetimler” 
baílıklı konuímasını belediyenin internet sitesinde yayınladıðı 
için açılan dava, 6 Haziran günü baíladı. Diyarbakır 4. Aðır 
Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruímada ifade veren 
Demirbaí, “Türkiye’nin çok kimlikli, çok kültürlü, çok dilli 
olduðunu söylemenin bölücülük olmadıðını düíünüyorum. Her 
íeyi tekleítirmenin Türkiye’yi böleceðini düíünüyorum” dedi. 
Dava, 19 Eylül günü sonuçlandı. Avukat Tahir Elçi, Diyarbakır 
4. Aðır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruímada “suç unsuru 
oluímadıðı” gerekçesiyle beraat kararı verildiðini söyledi. 

ìırnak’ın Cizre ilçesinin Belediye Baíkanı Aydın Budak (DTP) 
hakkında, Ocak ayında Kurban Bayramı’nda halkla 
bayramlaíırken yaptıðı konuíma Roj TV’de yayımladıðı için 
açılan dava 8 Haziran günü sonuçlandı. Cizre Asliye Ceza 
Mahkemesi, Aydın Budak’ı “bölücülük propagandası yaptıðı 
(TCY madde 220)” gerekçesiyle bir yıl üç ay hapis cezasına 
mahkum etti. 
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Doðubeyazıt (Aðrı) DTP ñlçe Baíkanı Ahmet Özbay hakkında 
“yasadıíı örgüt propagandası yaptıðı” iddiasıyla açılan dava, 
13 Haziran günü sonuçlandı. Erzurum 2. Aðır Ceza 
Mahkemesi, Özbay’ı 10 ay hapis ve 415 YTL para cezasına 
mahkum etti. Özbay, cezaevinde kaldıðı süre nedeniyle 
tahliye edildi.  
DTP ìırnak ñl Baíkanı ñzzet Belge ve il örgütü yöneticilerinin 
de aralarında bulunduðu 20 kiíi hakkında “Mayıs ayında 
operasyonların durması istemiyle ìırnak’a gelen ve 
kendilerine ‘canlı kalkan’ diyen grubu destekledikleri” 
gerekçesiyle açılan dava, 5 Temmuz günü ìırnak Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde baíladı. 
ìırnak’ın Silopi ilçesi Belediye Baíkanı Muhsin Konur (DTP) 
ve Belediye Meclis üyesi Nuri Tokay hakkında, “belediyeye ait 
ambulansın bir HPG militanının cenazesinin taíınması için 
tahsis edilmesi” nedeniyle açılan dava, 18 Temmuz günü 
Silopi Sulh Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk duruímada 
sonuçlandı. Muhsin Konur ve Nuri Tokay’a “yasadıíı örgüte 
yardım” gerekçesiyle birer ay hapis cezası verildi. Hapis 
cezası daha sonra 300 YTL para cezasına çevrildi. 
3 Mayıs günü Hakkari’nin Beytüííebap ilçesinde belediye, 
DTP ñlçe Örgütü ve çok sayıda eve düzenlenen baskından 
sonra Belediye Baíkanı Faik Dursun ile dört kiíi hakkında 
açılan dava, 8 Aðustos günü Diyarbakır 4. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde baíladı. Duruímada, söz alan sanıklardan 
Abdurrahman Bayhan, baskınlara gerekçe gösterilen 
mektubu yazdıðı iddia edilen kızı Gülistan Bayhan’ın 1996 
yılında öldüðünü açıkladı. Avukat Mücahit Dursun da, kimliði 
belirsiz bir kiíi tarafından iletildiði iddia edilen mektuba 
deðinerek, bölge koíullarında bir kiíinin kimliðini bildirmeden 
böyle bir mektubu askeri bir birliðe bırakmasının mümkün 
olmadıðını belirtti. Mektubu yazdıðı iddia edilen Gülistan 
Bayhan’ın 1996 yılında çatıímada öldüðünü ifade eden 
Dursun, “zorlama” olduðu açık olan dosyada çok sayıda 
çeliíki bulunduðunu söyledi. Duruímada tutuklu sanıklar 
Bapir Kaya, Abdurrahman Bayhan ve Hayrettin Bayhan 
tahliye edildi. 
DTP üyesi Mazlum Tekdað, 4 Ocak günü Diyarbakır’da 
gözaltına alındı. Tunceli’de ESP üyeleri Eylem ñrgaí ve Eylem 
Vural, 4 Ocak günü gözaltına alındılar.  
DTP Doðubeyazıt (Aðrı) ñlçe Örgütü binası, 24 ìubat günü 
polisler tarafından arandı. Arama sırasında bina önünde 
toplanan çok sayıda kiíi slogan atarak polisleri protesto etti. 
Polislere taí atan göstericiler, zor kullanılarak daðıtıldı. 
Gösteri sırasında DTP ñlçe Baíkanı Ahmet Özbay, parti 
yönetici Halis Yarıcı ve üç kiíi gözaltına alındı. Bu kiíilerin, 
göstericiler daðılırsa serbest bırakılacaðının duyurulması 
üzerine göstericilerin daðıldıðı öðrenildi. Olaylar sırasında adı 
öðrenilemeyen yaílı bir kadının gözaltına alındıðı, bir polisin 
de yaralandıðı öne sürüldü.  

DTP Elazıð ñl Örgütü binasının önünde 25 Mart günü patlama 
meydana geldi. Patlamada ölen ve yaralanan kimse 
olmazken, çevrede bulunan ev ve iíyerlerinin camları kırıldı. 
DTP Van ñl Örgütü yöneticilerinden ñbrahim Alkan, 15 Nisan 
günü tutuklandı.  
Tunceli’de 18 Nisan günü sabah saatlerinde düzenlenen ev 
baskınlarında DTP ñl Baíkanı Özgür Söylemez, DTP üyeleri 
Esin Yalçın, ìahin Kerem ve Hüseyin Tunç gözaltına alındı. 
Daha sonra DTP ñl Örgütü binasına baskın düzenlendi. 
Baskında çok sayıda belgeye el konulduðu bildirildi.  
DTP Eskiíehir ñl Baíkanı Hamza Abay, 29 Nisan günü evine 
düzenlenen baskında gözaltına alındı. Daha sonra DTP 
Eskiíehir ñl Örgütü binasına düzenlenen baskında da ñl Örgütü 
yöneticilerinden Beneví Beyazakan ve Uður Teker gözaltına 
alındı.  
Nusaybin DTP ñlçe Örgütü binasına Nisan ayında polisler 
tarafından baskın düzenlendi. Bina içerisinde yapılan 
aramada evrak ve dokümanlara incelemek üzere el konuldu. 
DTP Nusaybin ñlçe Baíkanı Naif Coíkun, ilçe yöneticilerinden 
Sultan Uðraí, Azize Yaðız ve ìakir Acar, il genel meclis üyesi 
Ziver Gümüí, DTP ilçe teíkilatı üyesi Mehmet Baysal, Hamit 
Tokay, Davut Gül, Yusuf Atak, Resul Çetin, Ziver Turan, 
Süleyman Yeíil ve ismi henüz belli olmayan bir kiíi gözaltına 
alındı. 
DTP Mersin ñl Baíkanı Ali Bozan, 3 Mayıs günü “yasadıíı 
örgüt üyeliði” ve “yasadıíı örgüt propagandası yaptıðı” 
iddiasıyla tutuklandı. 2 Mayıs günü gözaltına alınan Ali 
Bozan, mahkeme tarafından serbest bırakılmıítı. Ali Bozan’ın 
Cumhuriyet Savcılıðı’nın karara itirazı üzerine tutuklandıðı 
öðrenildi.  
3 Mayıs günü Hakkari’nin Beytüííebap ilçesinde belediyesi 
binası, DTP ñlçe Örgütü binası, Belediye Baíkanı Faik Dursun 
ve DTP’li belediye meclis üyelerinin evlerine baskın 
düzenledi. Baskınlarda Belediye Muhasebe Müdürü Meran 
Ataman, Çıðlıca köyünde yaíayan B.K., A.B. ve H.B. adlı 
kiíiler gözaltına alındı. Ataman ve B.K. tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakıldı, A.B. ve H.B. ise tutuklandı.  
Resmi açıklamada, belediye binasında yapılan aramada 
Ataman’ın odasında 20 otomatik silah ve dinamit, B.K.’nin 
evinin bahçesinde de el bombaları ve esrar bulunduðu iddia 
edildi. A.B. ve H.B.’nin “Kuzey Irak’taki HPG militanı bir 
yakınlarından gelen mektup nedeniyle” tutuklandıðı öðrenildi. 
Mardin’nin Kızıltepe ilçesinde de DTP ñlçe Örgütü yöneticisi 
Reíat Kaymaz, gözaltına alındı.  
DTP’nin Newroz kutlamaları için hazırladıðı Türkçe, Kürtçe ve 
Zazaca “Newroz kutlu olsun” yazılı afiíleri Haziran ayında 
ñstanbul Beyoðlu Cumhuriyet Savcılıðı tarafından “Türkçe 
dıíında dil kullanıldıðı” gerekçesiyle yasaklandı. 
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DTP Gençlik Kolları tarafından ñsrail’in Lübnan’a saldırısı ile 
Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde çatıímalar 
konusunda hazırladıðı “Haberiniz var mı?” baílıklı bildiri, 
Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararıyla Aðustos 
ayında toplatıldı.  
“Abdullah Öcalan’a verilen hücre cezasını protesto” amacıyla 
DTP Siirt ñl Örgütü binasında yapılan açlık grevi nedeniyle 30 
Aðustos günü parti binasına düzenlenen baskında gözaltına 
alınan DTP Siirt ñl Baíkanı Murat Avcı, STHAY-DER Baíkanı 
Guri Toprak, DTP Siirt Merkez ñlçe Baíkanı Eyyüphan Aksoy, 
DTP Siirt ñl Yönetim Kurulu üyeleri Fehime Ete, Halil Adıgüzel, 
Ahmet Aydın, Halit Taíçı, STHAY-DER yönetim kurulu üyeleri 
Hanım Adıgüzel, Mahfuz Taluk, Osman ñpek ve Songül Turan, 
Diyarbakır 5. Aðır Ceza Mahkemesi tarafından “yasadıíı örgüt 
propagandası yaptıkları” iddiasıyla tutuklandılar.  
ñzmit’in Gebze ilçesine baðlı Darıca beldesinde DTP ñlçe 
Örgütü binasına asılan “3 Eylül’de ñstanbul’da 
gerçekleítirilecek 1 Eylül Barıí Mitingi’ne tüm halkımızı davet 
ediyoruz” yazılı afií nedeniyle gözaltına alınan DTP Gebze ñlçe 
Baíkanı Veli Aramaz ve Darıca belde Baíkanı Raif Gündoðdu 
da aynı gerekçeyle tutuklandılar. 
DTP Bursa Örgütü binasına 20 Aðustos gecesi moltof kokteyli 
atıldı. Molotofkokteyli alev almadan söndü. Olayda binanın 
camı kırıldı. DTP Bursa Örgütü binasına 2 Eylül günü de taílı 
saldırı düzenlendi. Saldırıyı Bursaspor taraftarlarının 
düzenlediðini belirten DTP Bursa ñl Baíkanı Nurettin Turgut, 
polislerin olaya seyirci kaldıðını ve kimseyi gözaltına 
almadıðını söyledi.  
Viraníehir’in DTP’li Belediye Baíkanı Emrullah Cin hakkında 
belediye bülteninde Kürtçe de kullanıldıðı için Temmuz ayında 
soruíturma açıldı. Viraníehir Cumhuriyet Savcılıðı’nın talebi 
üzerine ñçiíleri Bakanlıðı müfettiílerinin ilçeye gelerek 
kendisinin ifadesine baívurduðunu kaydeden Belediye 
Baíkanı Emrullah Cin, iki dönemdir görev yaptıðı belediye 
baíkanlıðı sırasında hakkında 20 dava açıldıðını ve bunların 
sekizinden beraat ettiðini açıkladı. 
30 Eylül günü Siirt’te DTP’nin afiílerini asan DTP ñl Örgütü 
yöneticisi Agit Kaçar, DTP’li Belediye Meclis üyesi Hidayet 
Elçi, DTP üyeleri Sıtkı Cengiz, Safiye Alakaí, Rıdvan Batur, 
Rüstem ìen, Abdulrezzak Aytaí ve Halis Ete gözaltına alındı.  
Hakkında açılan bir soruíturma nedeniyle 10 Ekim günü 
adliyeye giden DTP üyesi Safiye Alagaí, “yasadıíı örgüt 
üyeliði” iddiasıyla tutuklandı. 
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden Van’a giden DTP Parti 
Meclisi üyesi Kemal Aktaí, Van’ın Baíkale ilçesi yakınlarında 
“arandıðı” gerekçesiyle gözaltına alındı. Aktaí, 15 Ekim günü 
serbest bırakıldı.  
5 Kasım günü DTP ñstanbul Baðcılar ñlçe Örgütü polis 
tarafından basıldı. “DTP 1. Halk Danıíma Toplantısı” 

sırasında gerçekleítirilen baskında, DTP Merkez Yürütme 
Kurulu üyesi Sabahat Tuncer, DTP Baðcılar ñlçe Baíkanı 
Mehmet Sait ìaímaz, Zülküf Akarsu, Mukaddes Çaðlar, 
Abdulselam Cevahirsoy, Hüseyin ìahin, Kemal Aktaí, Lütfi 
Dað, Cihan Gündüz ve Mikail Varhan gözaltına alındı. 
Sabahat Tuncer, Sait ìaímaz, Hüseyin ìahin ve Lütfi Dað, 8 
Kasım günü tutuklandı.  
Mukaddes Çaðlar, Kemal Aktaí, Zülküf Akarsu, Abdulselam 
Cevahirsoy, Cihan Gündüz ve Mikail Varhan ise serbest 
bırakıldı. 
DTP Adana ñl Örgütü yöneticilerinden Sima Dorak, 6 Kasım 
günü gözaltına alındı. Dorak’ın hakkındaki bir davada ifade 
vermediði için arandıðı öðrenildi.  
DTP Parti Meclis üyesi Ferhat Tarhan, 17 Kasım günü Van’da 
gözaltına alındı. Mardin’in Nusaybin ilçesinde evine baskın 
düzenlenen DTP üyesi Adnan Aðırman, gözaltına alındı. 
Emek Partisi (EMEP) 
EMEP Hozat (Tunceli) ñlçe Baíkanı Erdem Ulaí Çelik 
hakkında, “parti binasının camlarına Deniz Gezmií’in 
fotoðraflarının asılması” nedeniyle açılan dava 23 ìubat 
günü sonuçlandı. Hozat Asliye Ceza Mahkemesi, “poster 
asmanın suç olmadıðı” gerekçesiyle beraat kararı verdi  
EMEP’in 5 Aralık 2004 tarihinde ñstanbul’da düzenlenen 
“Diren Filistin, Seninleyiz Fellucce” mitinginde yaptıðı 
konuíma nedeniyle EMEP Genel Baíkanı Levent Tüzel 
hakkında Haziran ayında dava açıldı. ìiíli Cumhuriyet 
Savcılıðı tarafından hazırlanan iddianamede, Levent Tüzel’in 
“halkı kin ve düímanlıða kıíkırttıðı” iddiasıyla 
cezalandırılması istendi.  
EMEP Genel Baíkan Yardımcısı Ender ñmrek hakkında, 
Tunceli’de 2005 yılı Temmuz ayında yaptıðı bir basın 
açıklaması nedeniyle açılan dava, 16 Haziran günü 
sonuçlandı. Tunceli Asliye Ceza Mahkemesi, ñmrek hakkında 
“suçun yasal unsurları oluímadıðı” gerekçesiyle beraat 
kararı verdi.  
ìemdinli olaylarından sonra yapılan bir basın açıklaması 
nedeniyle EMEP Didim (Aydın) ñlçe Baíkanı Kazım Temiz ve 
ñlçe Örgütü Sekreteri Hüseyin Türkmen hakkında açılan dava, 
16 Haziran günü sonuçlandı. Didim Sulh Ceza Mahkemesi, 
Temiz ve Türkmen hakkında beraat kararı verdi.  
Tunceli’de 2005 yılı Haziran ayında öldürülen 17 MKP 
militanından üçü için Ankara’da düzenlenen cenaze törenine 
katılan EMEP Genel Baíkan Yardımcısı Haydar Kaya ve 
ölenlerin yakınları hakkında açılan davaya Ankara 1. Sulh 
Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. ñddianamede, sanıkların 
“yasadıíı örgüt propagandası ve yasadıíı örgütü övmek” 
iddialarıyla cezalandırılması isteniyor. 
Gaziantep Demokratik Halk ñnisiyatifi’nin ìemdinli olaylarına 
iliíkin yaptıðı iki ayrı açıklamaya katıldıkları gerekçesi ile 
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DEHAP ve EMEP Gaziantep ñl Örgütü yöneticilerinin de 
aralarında bulunduðu 17 kiíi hakkında açılan davaya 
Gaziantep 8. Asliye Mahkemesi’nde devam edildi. 
ñddianamede sanıkların SPY’ye muhalefet ettikleri 
gerekçesiyle cezalandırılması isteniyor.  
Hak ve Özgürlükler Partisi (Hak-Par)  
Hak-Par 1. Olaðan Büyük Kongresi nedeniyle Genel Baíkan 
Abdülmelik Fırat ile yeni ve eski parti yöneticilerinin de 
aralarında bulunduðu 12 kiíinin yargılanmasına 8 Haziran 
günü devam edildi.  
Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruímada 
esas hakkındaki görüíünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 
sanıkların SPY’nin “partilerin Türkçe’den baíka dil 
kullanamayacaklarına” iliíkin 81/c ve 117. maddeleri 
uyarınca cezalandırılmasını, dosyanın da parti hakkında 
kapatma davası açılması için Yargıtay Cumhuriyet 
Baísavcılıðı’na gönderilmesini istedi. 
Özgür Toplum Partisi (ÖTP) 
Habur Sınır Kapısı’nda 23 Nisan günü gözaltına alının ÖTP 
Genel Baíkan Yardımcısı Nesrin Deniz, Diyarbakır 4. Aðır 
Ceza Mahkemesi tarafından “yasadıíı örgüte yardım ettiði” 
iddiasıyla tutuklandı. 
Sosyal Demokrat Halk Partisi (SHP) 
8 Mart 2004 tarihinde yaptıðı bir açıklamada, “öldürülen HPG 
militanlarından ‘íehit’ diye söz ettiði” gerekçesiyle SHP Kars 
Belediye Baíkan adayı Güngör Alp hakkında açılan dava, 17 
Nisan günü sonuçlandı. Erzurum 2. Aðır Ceza Mahkemesi, 
Alp’i “suç ve suçluyu övdüðü” iddiasıyla beí ay hapis 
cezasına mahkum etti. Mahkeme, hapis cezasını beí yıl 
süreyle erteledi. 

Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP)  
SDP tarafından ìemdinli olayı nedeniyle hazırlanan “ìemdinli 
çetesi, JñTEM, Kontrgerilla: Paía paía yargılanacaksınız” 
afiíleri “orduya hakaret edildiði (TCY madde 301)” 
gerekçesiyle ñstanbul Cumhuriyet Savcılıðı tarafından Mart 
ayında yasaklandı.  

SDP Giresun ñl Örgütü binası 20 Mart günü Giresun 1. Sulh 
Ceza Mahkemesi’nin kararıyla basıldı. Aramada, binada 
bulunan afiílere ve bazı belgelere el konulduðu öðrenildi. 

SDP Denizli ñl Örgütü binasına 23 Mart günü molotofkokteyli 
atıldı. Sabah saatlerinde atılan molotofkokteyli nedeni ile 
maddi hasar meydana geldi. 

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 

22 Ocak günü ñstanbul Baðcılar’da “Komünist” gazetesi 
satan TKP üyesi dört kiíi bir grup saðcının saldırısına uðradı. 
Bıçakla yaralanan ve dövülen TKP’liler hastaneye kaldırıldı.  

2 Mayıs günü sabah saatlerinde TKP Diyarbakır ñl Örgütü 
binası kimliði belirsiz kiíiler tarafından yakıldı. Saldırganların 
duvarlara “Yaíasın Faíizm” yazdıkları bildirildi. 

Türkiye Sosyalist ñíçi Partisi (TSñP) 

TSñP eski Genel Baíkanı Turgut Koçak, 24 Aðustos günü 
Düzce’de tutuklandı. TSñP’ten yapılan açıklamada, “Onursal 
genel baíkanımız Koçak, Marmara ve Trakya bölgesinde 
kuruluí ve örgütlenme çalıímaları yapmak üzere 
gerçekleítirmekte olduðu seyahatin Düzce duraðında polis ve 
jandarma tarafından gözaltına alınmıí, bir müddet sonra da 
tutuklanmıítır” denildi. 

3 - MESLEK ÖRGÜTLERñ VE ÇALIìMA YAìAMI 
2006 yılında meslek örgütleri ile çalıíanlar üzerindeki 
baskılarda azalma olmadı. Özellikle sendikaların serbest ve 
etkin örgütlenmesi engellendi. Çalıíanlar, sendikalı olmaları 
nedeni ile iíten çıkarıldı, kolluk kuvvetlerinin veya idari 
birimlerin keyfi davranıíları ile karíılaíıldı. Sendikalara 
yönelik kapatma davalarının da görüldüðü 2006 yılında 
ayrıca, sendika yöneticiliði ve üyeliði nedeniyle gözaltı, baskı, 
tehdit ve kötü muameleye maruz kalan iíçiler de oldu. 
Sendikalı çalıíanların atama adı altında baíka yerlere 
sürgüne gönderilmeleri, iíten çıkarılmaları, idari ve adli 
soruíturmalara maruz bırakılmaları, terfi ettirilmemeleri ya 
da baíkaca ayrımcı muameleye tabi tutulmaları da önemli 
sorun baílıklarından oldu. Bu alanda karíılaíılan sorunların 
temsil gücü yüksek kimi örnekleri aíaðıda verilmeye 
çalıíılmıítır. Ancak sorunlar burada özetlenenden daha 

çoktur ve alanla ilgili çalıían kurum ve kuruluíların 
raporlarında daha ayrıntılı bilgi bulmak olanaklıdır.  
Gıda-ñí Sendikası “yönetim kurulu üyelerinin 10 yıllık fiili 
çalıíma süreleri bulunmadıðı” gerekçesiyle kapatıldı. DñSK’e 
baðlı Gıda-ñí, Bakırköy 2. ñí Mahkemesi tarafından 6 Nisan 
günü kapatıldı. Çalıíma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıðı’nın 
baívurusu üzerine açılan davada kapatma kararının, uyum 
yasaları kapsamında Anayasa’dan çıkarılan, ancak 
Sendikalar Yasası’nda var olmaya devam eden bir maddeye 
dayandırıldıðı öðrenildi. 
DñSK Genel Baíkanı Süleyman Çelebi, kendilerine baðlı Gıda-
ñí Sendikası’nın kapatılmasının “hukuksuz” olduðunu dile 
getirerek, “Bu kapatma kararı derhal geri çekilmelidir. 2821 
ve 2822 sayılı yasalar acilen demokratikleítirilmelidir. Bu 
karar sadece sendikal örgütlenme özgürlüðüne, bu konudaki 
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uluslararası sözleímelere deðil, bizzat 2821 sayılı Sendikalar 
Yasası’na da aykırıdır. Açıkça ciddi bir ihlalle karíı 
karíıyayız” dedi. Süleyman Çelebi, alınan karar için hemen 
Yargıtay’a itiraz edildiðini ekledi. 
Tütün-Sen’in kapatılması istemiyle 2004 yılında açılan dava 
19 Eylül günü sonuçlandı. ñzmir 2. ñí Mahkemesi, sendikanın 
kapatılmasına karar verdi. Kapatma kararında “2821 sayılı 
Sendikalar Yasası’nda üreticilerin örgütlenmesine yönelik bir 
hüküm bulunmadıðı” gerekçesi ileri sürüldü. Daha önce 
Fındık-Sen hakkında da aynı gerekçe ile kapatma kararı 
alınmıítı. 
Kamu Reformu Yasa Tasarısı’nı protesto amacıyla 2005 
yılında AKP Samsun Merkez ñlçe Baíkanlıðı önünde 
düzenlenen gösteri nedeniyle 19 sendika yöneticisi hakkında 
açılan dava, 6 Ocak günü sonuçlandı. Samsun 3. Asliye Ceza 
Mahkemesi, Eðitim-Sen Samsun ìube Baíkanı Nezir Kelleci, 
Yapı Yol-Sen Samsun ìube Baíkanı Adem Kocaoðlu ve Enerji 
Sanayi ve Maden Sendikası (ESM) Samsun ìube Baíkanı 
Yusuf ñnci’yi “tertip komitesi oluíturmadan ve bildirimde 
bulunmadan gösteri düzenlendiði” gerekçesiyle 1 yıl 3 ay 
hapis ve 366 YTL para cezasına mahkum etti. Cezaları 
erteleyen mahkeme, 16 sendikacı hakkında ise beraat kararı 
verdi.  
Türk-ñí’e baðlı Deri-ñí Sendikası’na üye oldukları için ñstanbul 
Tuzla’da bulunan Dünya Deri adlı fabrikadan atılan iíçilerin, 
iíyeri önünde düzenlediði eyleme jandarma müdahale etti. 14 
ìubat günü fabrika önünde toplanan iíçileri zor kullanarak 
daðıtan jandarmalar 38 kiíiyi gözaltına aldı.  
Genel ñí Sendikası Diyarbakır ìube Baíkanı Gökhan Apaçık, 
27 Nisan günü gözaltına alındı. 
Mardin Devlet Hastanesi’nde görev yapan SES Mardin ìube 
Baíkanı Dr. Kamiran Yıldırım’ın, Mardin ñl Jandarma 
Komutanlıðı’nın isteði üzerine Mardin Kadın Doðum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi’ne tayin edildiði bildirildi. Evrensel 
gazetesinde yayınlanan habere göre, Jandarma 
Komutanlıðı’nın 27 Nisan günü Mardin Valiliði’ne gönderdiði 
yazıda, tutukluların ve zanlıların muayenesi sırasında 
“Yakalama, Gözaltına Alma ve ñfade Alma Yönetmeliði”ne 
raðmen jandarmaların içeri alınmadıðı anlatıldı. Mardin 
Valiliði’nin yazıyı “devlet hastanelerindeki tüm doktorların 
yazıya uyması” istemiyle Mardin ñl Saðlık Müdürlüðü’ne 
göndermesinin ardından da Dr. Kamiran Yıldırım tayin edildi. 
Kamiran Yıldırım, uygulamanın iíkenceyi gizleme amacını 
taíıdıðını belirterek jandarmanın muayene sırasında tutuklu 
ve personel üzerinde baskı kurmak istediðini kaydetti.  
Eðitim-Sen Tunceli ìube Baíkanı Hanefi Bekmezci’nin, 30 
Kasım 2005 tarihinde kamu çalıíanlarının sürgün edilmesi ve 
ìemdinli olayları ile ilgili basın açıklaması nedeniyle 
yargılandıðı dava, 28 ìubat günü sonuçlandı. Tunceli Asliye 
Ceza Mahkemesi, Bekmezci hakkında beraat kararı verdi.  

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, DñSK Genel Baíkanı Süleyman 
Çelebi’ye “gece basın açıklaması yaptıðı” gerekçesiyle verilen 
18 ay hapis cezasını bozdu. Çelebi, Emek Platformu’nun 
2003 yılında Tekirdað’dan Ankara’ya, “ñísizliðe, yoksulluða, 
yolsuzluða ve savaía karíı kürsel eíitlik, adalet ve barıí” adı 
altında düzenlediði yürüyüí sırasında Adapazarı’nda gece 
saatlerinde basın açıklaması yaptıðı gerekçesiyle 
yargılanmıítı. Sakarya 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Çelebi’yi 
“Toplantı ve Gösteri Yürüyüíleri Yasası’na aykırı davrandıðı” 
iddiasıyla hapis cezasına mahkum etmiíti. Bozma kararı, 
“açıklamanın demokratik hak arama niteliðinde olduðu” 
gerekçesiyle verildi.  
ñstanbul Tuzla’da bulunan Desan Tersanesi’nde ücretleri 
ödenmediði için direniíe geçerek 6 Haziran günü iíyerini iígal 
eden Limter-ñí üyesi iíçiler ve Limter-ñí Sendikası Genel 
Baíkanı Cem Dinç gözaltına alındı. Öðle saatlerinde baygınlık 
geçirerek hastaneye kaldırılan Ahmet Yıldız adlı iíçi de 
hastanede gözaltına alındı. ñíçileri desteklemek için tersane 
önünde toplanan iíçiler ve sendikacılar da zor kullanılarak 
daðıtıldı. ñíçileri destekleyen Limter-ñí Genel Baíkanı Cem 
Dinç ve sendikanın eðitim uzmanı Kamber Saygılı, “adli 
iílemler sırasında görevli memurlara direndikleri” 
gerekçesiyle 11 Haziran günü tutuklandılar. Dinç ve Saygılı 
hakkında açılan dava, 20 Temmuz günü baíladı. Dinç ve 
Saygılı’nın tahliyesine karar veren Mahkeme, duruímayı 
erteledi.  
Cem Dinç ve Kamber Saygılı’nın tutuklanmasını protesto 
amacıyla 4 Temmuz günü ñçiíleri Bakanlıðı önünde basın 
açıklaması yapan ESP üyeleri gözaltına alındı. Basın 
açıklamasını okuduktan sonra “bir günlük sembolik açlık 
grevi” yapacaklarını açıklayan ESP üyeleri Gökçe Otlu, 
Mehmet Ali Tosun, Filiz Uluçelebi, Ahmet Yıldırım, Mehtap 
Adıgüzel, Ali Uygur ve Serdar Kır gözaltına alındı.  
Haziran ayında Aydın’da bulunan Muðla Taíımacılık adlı 
íirkette iíten atılan iíçilerin durumunu konuímak için söz 
konusu íirkete giden TÜMTñS ñzmir ìube yöneticileri Akif 
ìahin, Mesut Açık, Tevfik Çelik ve Düzgün Kömürcü gözaltına 
alındı. 
25 Temmuz günü ñzmir Pınarbaíı’nda Nakliyat-ñí Sendikası 
yöneticilerinin düzenlemek basın açıklaması, polisler 
tarafından zor kullanılarak engellendi. Sendikadan yapılan 
açıklamada, Tansaí A- Lojistik ìirketi’nde sendikaya üye 
olan 35 iíçinin iíten atıldıðı, bu nedenle düzenlenen basın 
açıklamasına gaz bombası atarak müdahale eden polislerin 
aralarında sendika yöneticilerinin de bulunduðu çok sayıda 
kiíinin yaralanmasına neden olduðu bildirildi.  
Ankara Cumhuriyet Savcılıðı, Eðitim-Sen Batman ìubesi 
yöneticisi Ercan Bayhan hakkında, Ankara’da 17 Aralık 2005 
tarihinde düzenlenen “Demokratik Türkiye, halk için bütçe” 
mitinginde Kürtçe “Biji Biratiye Gelan (Yaíasın halkların 
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kardeíliði)” sloganı attıðı gerekçesiyle dava açtı. “Yasadıíı 
örgüt propagandası” iddiasıyla açılan dava, 18 Aðustos günü 
Ankara 11. Aðır Ceza Mahkemesi’nde baíladı.  
8 Aðustos günü tutuklanan Eðitim-Sen Eskiíehir ìube 
Baíkanı Ali Paía ìanlı, 11 Aðustos günü Malatya Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.  
ñstanbul Halkalı’da bulunan Tek-Art adlı firmadan ücretlerini 
alamadıkları için ií bırakan 100 kadar iíçiden 10’u 4 Eylül 
günü gözaltına alındı. ñíçilerin “halkı iíverene karíı 
kıíkırttıkları” iddiasıyla gözaltına alındıkları öðrenildi.  

ñstanbul Gaziosmanpaía’da Akmercan adlı íirketten atılan 
iíçilerin, kurdukları çadıra, 13 Eylül günü polisler ve belediye 
zabıtaları tarafından baskın düzenlendi. Çadırda nöbet tutan 
Abidin Ateíoðlu adlı iíçinin yüzüne biber gazı sıkıldıðı ve 
dövüldüðü bildirildi. Çadırın da yıkıldıðı bildirildi.  
Kartal ñlçe Milli Eðitim Müdürlüðü’nün, KESK’in 14 Aralık’ta 
yaptıðı ií bırakma eylemi öncesinde okullara faks çekerek 
öðretmenlerin uyarılmasını, eyleme katılanların fiílenmesini 
istediði öðrenildi. Radikal gazetesinde 19 Aralık günü çıkan 
habere göre Kartal ñlçe Milli Eðitim Müdürlüðü eyleme 
katılanların ya da ií yavaílatanların adlarının 14 Aralık günü 
saat 14.00’e kadar bildirilmesini istedi. 

4 - DERNEK, VAKIF VE SñVñL ñNñSñYATñFLER 
2006 yılında barıíçıl ve insan haklarına aykırı olmayan 
örgütlenme ve bu amaçlara uygun olarak faaliyet yürütme 
serbestliði yönünde önemli adımlar atılmadı. Derneklerin, 
toplantı ve etkinlikleri engellendi, merkez ya da íubeleri 
basıldı, mahkeme kararı ya da idari kararlarla derneklerin 
faaliyetleri durduruldu, dernekler kapatıldı. Toplumda 
örgütlenme bilincinin geliíimi ve yaygınlaíması açısından 
özellikle önem arz eden öðrenci derneklerinin kuruluíuna, 
faaliyetlerine, üyelerine ve yöneticilerine yönelik idari ve adli 
baskılar sürdü. 
68’liler Birliði Vakfı  
Vakıflar Genel Müdürlüðü’nün 68’liler Birliði Vakfı’nın 
kapatılması istemiyle açtıðı dava reddedildi. 68’liler Birliði 
Vakfı’nın “milli ve manevi deðerlere aykırı davranıldıðı” 
gerekçesiyle kapatılması istemiyle açılan dava Aralık ayında 
sonuçlandı. 
Beyoðlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi bilirkiíi raporlarında 
vakıf aleyhine hiçbir ifadenin yer almadıðını belirtti ve 
davanın reddedilmesine karar verdi. Sönmez Targan, dava 
bitiminde açıklama yaparak “Aslında bu dava, ülkemizde 
yaklaíık 2 yıldır süren çaðdaílıðın irtica ile olan 
mücadelesinin hukuk alanındaki yansımasıdır. 68’liler Birliði 
Vakfı, kendisini var eden deðerleri tam baðımsız, demokratik, 
çaðdaí bir toplum yaratma ilkeleri olarak açıklar. Bu dava, 
bu ilkelere karíı gerici güçlerin bir saldırısı olarak da 
özetlenebilir” dedi. 
Antep Sosyalist Gençlik Derneði 
6 Ocak günü Antep Sosyalist Gençlik Derneði’nin genel kurul 
belgelerini valiliðe götüren Dernek Baíkanı Yaíar Tekin ve 
Zeynel Gül gözaltına alındı. Tekin ve Gül, bir süre sonra 
serbest bırakıldı.  

ñzmir Sosyalist Gençlik Derneði 
ñzmir’de 9 Ekim günü gözaltına alınan SGD üyesi Zehra 
Türkmen, 10 Ekim günü serbest bırakıldı.  
21 Kasım günü ñzmir’de Ege Üniversitesi öðrencileri Serap 
Ünal (ñzmir SGD Baíkanı), Bilal Doðan, Yahya Güleryüz, 
Kenan Aslan, Mehmet Nuri Uyanık, Süleyman Ülger ve soyadı 
öðrenilemeyen Mesut gözaltına alındı.  
Manisa Sosyalist Gençlik Derneði 
Manisa SGD’nin 5-6 Mayıs günlerinde gösterilecek ses 
sanatçısı Kazım Koyuncu’nun yaíamına iliíkin “Dina K’ak’i” 
adlı belgesel için 3 Mayıs günü açtıðı tanıtım masası polisler 
tarafından zor kullanılarak kaldırıldı Olayda, Ali Tektaí, Kenan 
Özdoðan ve Yusuf Çobanoðlu adlı kiíiler gözaltına alındı. Bu 
kiíiler aynı gün serbest bırakıldı. 
Armutlu Mahallesi Derneði 
ñstanbul’un Küçükarmutlu mahallesinde faaliyet gösteren 
Armutlu Mahallesi Derneði 18 Ocak günü polisler tarafından 
basıldı. Baskında, Sadık Çelik adlı kiíi gözaltına alındı.  
Botan Kültür Sanat Merkezi 
Botan Kültür Sanat Merkezi’nin isminin Kürtçe “Navenda 
Çand Hunera Botanê” açılımının kullandıðı gerekçesiyle 
açılan dava, 28 ìubat günü baíladı. Siirt Sulh Ceza 
Mahkemesi, Merkez Baíkanı Abdullah Gürgen’in 
savunmasının ardından görevsizlik kararı vererek, dosyayı 
Siirt Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Dava yıl içinde 
sonuçlanmadı. 
Demokratik Halk ñnisiyatifi 
Muí’un Varto ilçesinde “Demokratik Halk ñnisiyatifi” üyeleri 
Ahmet Severge, Behçet Özen, Mustafa Doðan ve Tarık Yıldız 6 
Ocak günü gözaltına alındı.  
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Dersimliler Kültür Derneði 
Erzincan Cumhuriyet Savcılıðı, tüzüðünde bulunan “anadilde 
öðrenim amacı ile yasalar çerçevesinde dil kursları açar” 
maddesi nedeniyle Dersimliler Kültür Derneði’nin kapatılması 
istemiyle dava açtı.  
Diyarbakır Kürt Derneði (Kürt-Der) 
Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kürt-Der’i kapattı. 20 
Nisan günü yapılan duruímada, Kürtçe savunma yapan 
dernek sözcüsü ñbrahim Güçlü, “Tüzüðümüzde Kürt dili eðitim 
dili olmalıdır demiítik. TV’lerde Kürtçe yayınların 24 saate 
çıkarılmasını istiyoruz. Bu talepleri Avrupa ñnsan Hakları 
Sözleímesi çerçevesinde dile getiriyoruz” dedi. Mahkeme, 
“faaliyet dili olarak Kürtçe’yi kabul etmesi”, “Kürt aríivi, 
kütüphanesi ve müzesi kurma çalıímaları yürütmesi” ve 
“bildirime raðmen yasada öngörülen 30 günlük süre içinde bu 
konularda düzenleme yapmaması” nedeniyle derneðin 
feshine karar verdi.  
Dut Aðacı Bilimsel ve Kültürel Araítırmalar Kooperatifi 
Urfa’da faaliyet gösteren Dut Aðacı Bilimsel ve Kültürel 
Araítırmalar Kooperatifi’ne 22 Nisan günü düzenlenen 
baskında gözaltına alınan 24 kiíiden Abdülkadir Çiçek, Ali 
Üncü, Hasan Bozkurt, Medine Özçayır, Gökhan Yenigün, 
Murat Filiz, Mehmet Rauf Benek ve Emine Temel, 25 Nisan 
günü “yasadıíı örgüt üyeliði” iddiasıyla tutuklandılar. Serbest 
bırakılanlardan Belgin Özgül, hakkında gıyabi tutuklama 
kararı bulunduðu gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı.  
Gökkuíaðı Derneði  
Bursa Cumhuriyet Baísavcılıðı kısa adı Gökkuíaðı olan 
“Travestileri, Transseksüelleri, Geyleri, Lezbiyenleri Koruma, 
Yardımlaíma ve Kültürel Etkinlikleri Geliítirme Derneði”nin 
kapatılması talebiyle Bursa Valiliði’nin yaptıðı baívuruyu 
Ekim ayında reddetti. Kararda “Eícinsellik suç deðil. Avrupa 
ñnsan Hakları Sözleímesi’ne göre kovuíturmaya gerek yok” 
denildi. Bursa Valiliði Mayıs ayında Gökkuíaðı Derneði’nin 
kapatılması talebiyle Cumhuriyet Baísavcılıðı’na baívuruda 
bulunmuítu. Valilik gerekçesinde hukuka ve ahlaka aykırı 
amaçlarla dernek kurulamayacaðını iddia etmií ve dernek 
tüzüðünde yer alan amaçlar ve faaliyetlerle ilgili hükümlerin 
Anayasa ve Medeni Kanun’a aykırı olduðunu savunmuítu. 
Gökkuíaðı Derneði’nin düzenlediði ve valiliðin izin verdiði “1. 
Bursa Türkiye Eícinseller Buluíması” Bursaspor taraftarı 
oldukları ileri sürülen bir grubun engellemesi nedeniyle iptal 
edildi.  
Pembe Hayat 
Ankara Cumhuriyet Savcılıðı, Ankara Valiliði’nin eícinsellerin 
kurduðu “Pembe Hayat” adlı derneðin kapatılmasına iliíkin 
baívurusunu reddetti. “Cinsel kimlik haklarını savunan bir 
örgütün kapatılmasının insan hakları ihlali anlamına 
geleceði” vurgulanan kararda, “hukuka ve ahlaka aykırı 

dernek kurulamaz” hükmünün ihlal edildiði gerekçesiyle 
kapatılması istenen dernekle ilgili olarak Avrupa ñnsan 
Hakları Sözleímesi’nin 11. maddesi ve Türkiye’nin taraf 
olduðu uluslarararası sözleímeler uyarınca kamu davası 
açılmasına gerek olmadıðı belirtildi.  
Kürt Demokrasi Forumu Derneði 
Ankara Valiliði, Kürt Demokrasi Forumu Derneði’nin 
tüzüðündeki birçok maddenin deðiítirilmesini istedi. Ankara 
Valiliði, maddelerde 23 deðiíiklik istedi. Valilik, maddelerin 
Anayasa’nın herkesin dil, din, ırk, din, mezhep, cinsiyet gibi 
sebeplerle ayrım gözetmeksizin eíit olduðunu düzenleyen 10. 
maddesine ve temel hak ve özgürlüklerin hiçbirinin devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðü aleyhine 
kullanılamayacaðına iliíkin 14. maddesine de aykırı olduðunu 
öne sürdü. Derneðin faaliyetiyle ilgili alfabetik sıralamada yer 
alan “Q” harfinin çıkarılmasını isteyen valiliðin 
deðiítirilmesini istediði maddeler íunlar: 
Kürt sorununun demokratik çözümüyle ilgili Ar-Ge veya think-
tank çalıímaları yapar, konuyla ilgili aríiv ve kütüphanenin 
kurulmasını saðlar. 
Evrensel kriterler ve demokratik dünya anlayıíı çerçevesinde 
Kürtlerin Mezopotamya ve Anadolu’daki halkların tarihsel 
kültürel mirasını irdelemek, verileri üyeler ve kamuoyuyla 
paylaímak.  
Akademik araítırmalarda kültür kavramının yerel ve evrensel 
boyutunu göz önünde bulundurarak, kültürün genií anlamı 
üzerinden hareket etmek.  
AB ‘uyum yasaları’ çerçevesinde Türkiye’nin de imzalayıp iç 
hukuka uyarladıðı kriterler ve demokratik teamüller içinde 
Kürt sorununun çözümüne ıíık tutabilecek, katkı yapabilecek 
her türlü toplantı, konferans, panel, forum gibi aktiviteler 
düzenlemek, elde edilen entelektüel birikimleri üyeler, sivil 
toplum kuruluíları ve kamuoyuyla paylaímak.  
Mezopotamya ve Anadolu’nun tarih ve kültürlerini incelerken, 
Kürtlerin kültür, edebiyat, folklor ve dilinin derinliklerine 
inmek, Kürt dilinin günlük ve edebi bir dil olarak kullanımının 
yanı sıra, toplumsal yaíamın her alanında kullanımının 
yaygınlaítırılmasını saðlamak.  
Kürt kültürünün geliímesi için gerekli olan tanıtım 
faaliyetlerinin saðlanması, desteklenmesi ve çalıímalarının 
koordinasyonuna katkı. 
Neolitik Kültür ve Sanat Derneði (NEKSA-DER) 
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde kurulan “Neolitik Kültür ve 
Sanat Derneði (NEKSA-DER), 28 Mart günü HPG 
militanlarının cenaze törenlerinde baílayan olaylar sırasında 
polisler tarafından basıldı. Baskının ardından Haziran ayında 
dernek hakkında dava açıldı. Bismil Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nde görülen dava, 28 Aralık günü aldıðı ara 
kararla, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 89. maddesi 
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uyarınca, “Dernekler Yasası’na aykırı faaliyetlerde 
bulunduðu” gerekçesiyle derneðin faaliyetlerini durdurdu.  
Mahkeme kararına tepki gösteren NEKSA-DER Baíkanı ìaize 
Zorooðlu, “kültür ve sanat alanında faaliyet yürüten derneðin 
vatandaílardan yoðun ilgi görmesinin bazı çevreleri rahatsız 
ettiðini” söyledi. Derneðin 10 Eylül 2005 tarihinde 
kurulduðunu belirten Zorooðlu, bu tarihten itibaren çeíitli 
baskılara maruz kaldıklarını söyledi. Derneðin faaliyetlerinin 
durdurulmasına raðmen baskıların sona ermediðini ifade 
eden Zorooðlu, íunları dile getirdi:  
“Derneðin faaliyetleri durduruldu ama polisler hala gelip 
‘binayı da kapatacaksınız, içeride kimse bulunmayacak. 
Yoksa cezai iílem uygularız’ diyor. Bu yasal deðil. Bu durum 
için Emniyet Müdürü ile de görüítük ama cevabı ‘biz sizin ne 
yaptıðınızı çok iyi biliyoruz, kapatacaksınız’ íeklinde oldu.” 
Noel Baba Vakfı  
Merkezi Antalya’da bulunan Noel Baba Vakfı, borcu olduðu 
gerekçesiyle kapatıldı. Vakıflar Genel Müdürlüðü, 1996 yılında 
kurulan Noel Baba Vakfı’nın, borcu olduðu ve faaliyetlerini 
yürütemediði gerekçesiyle kapatılması için 2002 yılında dava 
açtı. Antalya 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2.146 YTL 61 Ykr 
borcu olduðu gerekçesiyle vakfın Ekim ayında kapatılmasına 
karar verdi. 
Mahkemenin kararını fazlası ile trajik ve siyasi bir karar 
olarak yorumlayan Noel Baba Vakfı Baíkanı Muammer 
Karabulut, temyize gideceklerini söyledi. Türk adaletinde 
bugüne kadar böylesi bir karar alınmadıðını kaydeden 
Karabulut, “Noel Baba Vakfı’nın miktarı açık olmak üzere 
dilediði kadar borçlanabileceði tüzüðünde yer almasına 
raðmen Vakıflar Genel Müdürlüðü’nün isteði ile bu karar 
alınmıítır” dedi. 
Özgür Yurttaí Hareketi 
30 Temmuz günü kendilerini “Özgür Yurttaí Hareketi” olarak 
adlandıran grubun Urfa Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
düzenlediði toplantı polis tarafından basıldı. Salonda bulunan 
132 kiíi gözaltına alındı. Baskın sırasında içeride 
bulunanların çaðırdıðı avukatların binaya alınmadıðı öðrenildi. 
Gözaltına alınanlar arasında, 20 DTP’li belediye meclis üyesi, 
sekiz DTP ilçe baíkanı, 20 KESK yönetici ve üyesi olduðu 
öðrenildi. Gözaltına alınanlardan 103’ü aynı gün serbest 
bırakıldı.  
Baskında gözaltına alınan Eðitim-Sen ve SES üyeleri, 5 
Aðustos günü polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. 
Eðitim-Sen tarafından yapılan açıklamada, “polislerin, kötü 
muamele, görevi kötüye kullanma, kiíiyi hürriyetinden yoksun 
bırakma, inanç, düíünce ve kanaat hürriyetini engellemek ve 
hakaret” suçlarını iílediði belirtildi.  
Pir Sultan Abdal Kültür Derneði 

25 Aðustos günü ñstanbul’da gözaltına alınan Pir Sultan 
Abdal Kültür Derneði Genel Yönetim Kurulu üyesi Ali Rıza 
Telek, 27 Aðustos günü serbest bırakıldı. Ali Rıza Telek’in 
1995 yılında ñstanbul’un Gazi mahallesinde yaíanan olaylar 
nedeniyle gözaltına alındıðı öðrenildi.  
ìakirpaía Özgür Yurttaí Derneði 
Adana'nın ìakirpaía mahallesinde yasal olmayan yollarla 
baðıí topladıkları iddiasıyla gözaltına alınan ìakirpaía Özgür 
Yurttaí Derneði üyesi Ahmet Akyol, Emin Beyav ve Yaíar 
Aslan 19 Eylül günü serbest bırakıldı.  
Temel Haklar Federasyonu 
7 Aralık günü ñstanbul’un Küçükçekmece, Baðcılar, 
Gaziosmanpaía, ìiíli, Beyoðlu, Yenibosna, Nurtepe, 
Okmeydanı ve Sarıyer semtlerinde Temel Haklar 
Federasyonu’na baðlı Temel Haklar ve Özgürlükler dernekleri, 
çok sayıda dergi ve dernek bürosu polisler tarafından basıldı. 
DHKP-C’ye yönelik olduðu ileri sürülen baskınlarda 30’un 
üzerinde kiíi gözaltına alındı.  
Gazi mahallesi, Okmeydanı, Gülsuyu, Ümraniye, ìiíli ve 
Mecidiyeköy’de baskınları protesto amacıyla düzenlenen 
gösterilere de polis müdahale etti. Çatıímalarda da çok 
sayıda kiíi gözaltına alındı. Temel Haklar Federasyonu binası 
önünde düzenlenen basın açıklamasında gözaltına alınan 32 
kiíi aynı gün serbest bırakıldı. Mustafa Kemal mahallesinde 
10 Aralık gecesi düzenlenen gösteride de çatıíma çıktı. 
Çatıíma sırasında Zöhre Kılınç’ın evinin duvarı polis panzeri 
tarafından yıkıldı. Zöhre Kılınç, hakarete maruz kaldıklarını 
bildirdi.  
Baskınlarda gözaltına alınanlardan Hakkı Akça, ñnan Doðan, 
Engin Ceber, Ayten Öztürk, Yeliz Kılıç, Cem Koyupınar, Erkan 
Sönmez, Ali Kanat, Yüksel Doðan, Hasan Koçoðlu, Gökhan 
Aktaí, Cengiz Karakaí, Mustafa Erol, Ali Koyupınar, Uður 
Deve 12 Aralık günü Beíiktaí 11. Aðır Ceza Mahkemesi 
tarafından tutuklandı. Daha sonra süren operasyonda 
gözaltına alınanlardan da 13 kiíi tutuklandı. Bu kiíilerin 
adları íöyle:  
Eren Çılgın, Deniz Külek, Orhan Gül, Burhan Gül, Sercan 
Sarıtaí, Serkan Sülü, ñnan Ünlü, Mehmet Yayla, Oktay 
Kelebek, Zeynel Ertürk, Mesut Ömür, Bülent Pelit ve Metin 
Kandemir.  
21 Aralık günü Temel Haklar Federasyonu’nda düzenlenen 
basın toplantısında polisin düzenlediði baskınlar hakkında 
bilgi verildi. 7 Aralık günü Gülsuyu Temel Haklarlar ve 
Özgürlükler Derneði’nde gözaltına alınan Deniz Kutlu 
gözaltına alınanların kötü muamele ve iíkenceye maruz 
kaldıklarını açıkladı. (Bkz. Kiíi Güvenliði) 
Tunceli Temel Haklar ve Özgürlükler Derneði 
14 Mart akíamı Tunceli Temel Haklar ve Özgürlükler Derneði 
polisler tarafından basıldı. Dernekte arama yapan polisler 
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daha sonra 3 dernek yöneticisini gözaltına aldı. Baskını ve 
gözaltıları protesto eden göstericilerin evlerine düzenlenen 
operasyonlarda 45 kiíi gözaltına alındı. 
Dersim Temel Haklar ve Özgürlükler Derneði, polis tarafından 
26 Eylül günü basıldı. Polisin derneði basma gerekçesinin, 
“Dernek binasına íüpheli íahısların girip çıkması, binaya 
giren herkesin elinde siyah poíetlerin olduðu ve polislerin bu 
íahısları tanımadıðı” olduðu bildirildi. Dernekte arama yapan 
polis, toplatma kararı bulunmayan kitaplara el koydu.  
Türkiye Yedinci Gün Adventistleri Vakfı 
“Türkiye Yedinci Gün Adventistleri Vakfı” adı altında 
kurulmak istenen vakfın tescil baívurusunun reddiyle ilgili 
temyiz baívurunu inceleyen Yargıtay, ret kararını Eylül ayında 
onadı. Beyoðlu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, amaçlarının 
hukuka aykırı olduðu gerekçesiyle vakfın tescil edilmesi 
talebini reddetmiíti. Kuruluí senedinde vakfın amacının, 
“Yedinci Gün Adventist inancına mensup olan Türk 
vatandaílarının ve Türkiye’de sürekli veya geçici olarak 
ikamet eden aynı inançtaki yabancıların dini ihtiyaçlarını 
karíılamak” íeklinde belirlendiðine iíaret eden Yargıtay, bu 
amacın hukuka aykırı olduðunu vurguladı.  
Türk Medeni Kanunu’nun vakıflara iliíkin 101. maddesinde 
yer alan “Belirli bir ırk ya da cemaat mensuplarını 
desteklemek amacıyla vakıf kurulamaz” hükmüne dikkat 
çekilen gerekçeli kararda, salt Adventist tarikatı mensuplarını 
desteklemek amacıyla vakıf kurulamayacaðı belirtildi. Kararın 
sonuç bölümünde íöyle denildi:  
“Belli bir cemaat ve inanç mensuplarını desteklemek amacı 
ile kurulmuí olduðu anlaíılan vakfın tescili isteminin 
mahkemece reddinde isabetsizlik yoktur.” 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öðrenci Derneði 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öðrenci Derneði 24 Kasım günü 
polisler tarafından basıldı. Baskında dernekte bulunan dört 
öðrenci gözaltına alındı. Öðrencilerden ikisinin aynı gece 
serbest bırakıldıðı öðrenildi.  
Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaíma ve 
Dayanıíma Derneði (Yakay-Der) 
10 Haziran günü ñstanbul’da “ñran ordusunun HPG 
militanlarına karíı düzenlediði operasyonları” protesto 
amacıyla düzenlenen basın açıklamasında konuían Yakay-
Der yöneticisi Hasan Karakoç hakkında dava açıldı. 
ñddianamede, “basın açıklamasında Abdullah Öcalan’dan 
‘Sayın Öcalan’ diye bahsedildiði ve ‘gerilla’ ifadesinin 
kullanıldıðı” belirtilerek Karakoç’un “suçu ve suçluyu övdüðü 
(TCY madde 215.)” gerekçesiyle cezalandırılması istendi. 
Dava, ñstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. 
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ìiddet ve íiddet çaðrısı içermeyen gösteri ve toplantıların 
düzenlemesi ile ilgili engeller 2006 yılında da sürdü. Toplantı 
ve gösteriler ertelendi, yasaklandı. Toplantı ve gösterilere 
yönelik kolluk güçlerinin uyguladıðı íiddet, 2006 yılında daha 
da arttı. Kolluk güçlerinin uyguladıðı íiddetin yanı sıra íiddet 
uygulayanlara da göz yumuldu.  
Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, 25 Haziran günü Atatürk 
anıtı önünde basın açıklaması yaparken linç giriíimine maruz 
kalan gençlerle ilgili olarak "Birkaç kiíiye pabuç bırakmayız. 
Gerekeni yapar, adalete teslim ederiz. Trabzon'un huzurunu 
bozmaya çalıíanlara fırsat vermeyeceðiz. Biz yargısıyla, 
askeriyle, mülki erkanıyla bir devletiz. Halkımızın huzurunu 
bozanlar cezasını çeker" dedi. ñstanbul Emniyet Müdürü 
Celalettin Cerrah da 30 Aðustos zafer bayramı kutlamaları 
sırasında pankart açan gençlerin saldırıya uðraması ile ilgili 
olarak "Vatandaíın tepkisi güzeldi" açıklamasını yaptı. Bu ve 
benzeri olaylarda göstericilere saldıranlar yerine göstericiler 
hakkında davalar açıldı. 
24-25 Mart günlerinde Muí, Bingöl ve Diyarbakır illeri 
arasında bulunan ìenyayla bölgesinde öldürülen HPG 
militanları için baíta Diyarbakır olmak üzere çeíitli kentlerde 
düzenlenen cenaze törenleri, bölgede uzun süredir 
görülmeyen kanlı olaylara neden oldu. Göstericilerin üzerine 
ateí açan güvenlik güçleri 15 kiíiyi öldürdü. ñstanbul’da 
göstericilerin düzenlediði saldırılarda da dört kiíi öldü. 
Olaylarda yüzlerce kiíi yaralandı ve gözaltına alındı. Baíta 
Diyarbakır olmak üzere gözaltına alınan çok sayıda gösterici 
aðır iíkencelere maruz kaldı. (Bkz. Yaíam Hakkı, Kiíi 
Güvenliði) 
2006 yılında Abdullah Öcalan’ın cezaevi koíulları, Öcalan için 
düzenlenen gösteri ve eylemler ile Abdullah Öcalan’dan 
“sayın” diye bahsettikleri gerekçesiyle yüzlerce kiíi hakkında 
dava açıldı. (Bkz. Kürt Sorunu) 
2006 yılında da geçmií yıllarda olduðu gibi yüzlerce öðrenci 
katıldıkları toplantı ve gösteriler nedeniyle okullarından 
uzaklaítırıldılar ya da atıldılar. Ancak bu arada Yüksek 
Öðretim Kurumları Öðrenci Disiplin Yönetmeliði’nde, AB 
müktesabatına uyumlu hale getirilmesi için yapılan bazı 
deðiíikliklerin olumlu olduðu söylenebilir. 

8 Haziran günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüðe 
giren düzenleme ile yönetmeliðin 13. maddesinin üçüncü 
fıkrası, 14. maddesinin birinci fıkrası, 16. maddesinin birinci 
fıkrasının “a” bendi, 20. maddesinin birinci fıkrasının “a” 
bendinde deðiíiklik yapıldı. 
Buna göre, öðrenci eylemleri ile ilgili açılacak soruíturmalar 
için rektörün görevlendireceði bir öðretim üyesi baíkanlıðında 
fakülte, enstitü, yüksekokul ve varsa konservatuvar öðretim 
elemanlarından oluían bir kurul oluíturulacak. Yönetmelikle, 
disiplin soruíturmasının olayın öðrenilmesinden sonra bir ay 
içinde baílaması ve en az iki ay içinde sonuçlandırılması 
kararlaítırıldı. Yönetmeliðin “Disiplin kurulu engeç üç gün 
içinde toplanarak gerekli incelemelere giriíir” hükmü ise 
“Disiplin Kurulu dosyayı aldıðı tarihten itibaren 30 gün içinde 
soruíturma evrakına göre kararını bildirir” íeklinde 
deðiítirildi. Yönetmelikle, hakkında disiplin soruíturması 
açılan öðrenciye savunmasını vereceði tarihten en az yedi 
gün önce “suçunun ne olduðuna” iliíkin yapılan yazılı bildirim 
yapılması öngörüldü. Eski yönetmelikte, bu süre üç gündü.  

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 

DTP’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hazırladıðı 
Kürtçe afiíler, Ankara Valiliði tarafından yasaklandı. 
Yasaklama kararının SPY’nin “siyasi partilerin çalıímalarında 
Türkçe’den baíka bir dil kullanamayacaðı” hükmünü içeren 
81/c fıkrası uyarınca alındıðı öðrenildi. 

ìırnak’ta DTP Kadın Kolları tarafından 8 Mart için hazırlanan 
bildiriler, “Sayın Öcalan ifadesinin kullanılması” nedeniyle, 
ìırnak Asliye Ceza Mahkemesi tarafından toplatıldı.  

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ñstanbul Kadıköy’de 
düzenlenecek mitingin afiílerini asan ESP üyeleri Sadık 
Yılmaz, Alp Altınörs ve Önder Öner, 4 Mart günü gözaltına 
alındı.  

ìanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde düzenlenen gösteri nedeniyle sekiz kiíi hakkında 
dava açıldıðı öðrenildi.  

Gaziantep’te 8 Mart 2005 Dünya Kadınlar Günü’nde 
düzenlenen basın açıklamasında Kürtçe konuítukları 
gerekçesiyle yargılanan DTP Gaziantep ñl Örgütü yöneticileri 
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Dilfiroz Zengin ve Hatice Arslan ile DTP üyeleri Bircan 
Demir, ñnce Selçuk ve Habibe Tiíkaya hakkında açılan 
dava, 3 Kasım günü sonuçlandı.  

Gaziantep 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında 
beraat kararı verdi. Dava, SPY’nin 81. maddesi uyarınca 
açılmıítı.  
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 2005 yılında 
Mersin’de düzenlenen bir etkinlik nedeniyle dönemin Büro 
Emekçileri Sendikası ìube Baíkanı olan EMEP ñl Baíkanı 
Gürsel Sıðınır, SES Mersin ìube Baíkanı Yılmaz Bozkurt ve 
dönemin Eðitim-Sen ìube Baíkanı Orhan Yılmaz hakkında 
açılan dava 10 Kasım günü sonuçlandı. Mersin Asliye Ceza 
Mahkemesi, sanıkları 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüíleri Yasası uyarınca 1.5 yıl hapis cezasına mahkum 
etti.  
6 Mart 2005 tarihinde ñstanbul Beyazıt meydanında 8 Mart 
Dünya kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen gösteriye 
müdahale eden polislerden 54’ü hakkında açılan davaya yıl 
içinde devam edildi. (Bkz. Kiíi Güvenliði) 
Newroz Kutlamaları 
ñçiíleri Bakanı Abdülkadir Aksu imzası ile 81 ilin valiliklerine 
Mart ayı baílarında gönderilen genelgede, “Nevruz” 
kutlamaları için etkin önlemler alınması istenerek, özetle 
íöyle denildi:  
“21 Mart 2006 günü sevgi ve barıí simgesi altında 
kutlanacak olan Nevruz Bayramı’nda özellikle bölücü terör 
örgütü PKK/Kongra-Gel örgütünün propagandasına 
dönüítürülmesine müsamaha gösterilmeyecek. Kutlamalar 
çercevesinde yasadıíı slogan atılmasına izin verilmeyecek. 
Yapılacak etkinlik, kutlamalarda provokatörlerin Türk bayraðı 
dıíında herhangi bir flama ve bayraðın bulundurulmasına izin 
verilmeyecek.” 
Baíbakan Recep Tayyip Erdoðan ise 10 Mart günü yaptıðı 
açıklamada, kutlamalar öncesinde ortamı gerginleítiren 
açıklamalardan kaçınılması çaðrısında bulundu.  
ñçiíleri Bakanlıðı’nın genelgesi ile ilgili olarak ise “Newroz bir 
resmi geçit töreni deðildir. Hükümetin Newroz’da milyonların 
ne taíıdıðına deðil, milyonların ne söylediðine bakması 
gerekiyor. Bu milyonların talep ve özlemlerine yanıt vermesi 
gerekiyor. Bu milyonların özgürlük taleplerine çözüm üretmesi 
gerekiyor. Temel görev budur” dedi. 
Osmaniye Emniyet Müdürlüðü, kutlamalarla ilgili olarak 
yapılan baívurunun dilekçesinde yeralan “Newroz” 
sözcüðünün yerine “Nevruz” íeklinde deðiítirilmesini istedi. 
Tertip Komitesi Baíkanı Ahmet Aycan yaptıðı açıklamada, 
“Kutlama programında olan saygı duruíunun çıkarılmasını 
istediler. Bize ‘Ya saygı duruíunu çıkarırsınız ya da ñstiklal 
Maríı’nı programa dahil edersiniz’ dediler. Tertip 
Komitesi’nce belirlenen sloganlar Emniyet yetkilileri 

tarafından sakıncalı bulundu.” dedi. Daha sonra da 
Osmaniye’deki kutlamalara izin verilmedi. 
DTP ñstanbul ñl Baíkanlıðı tarafından Türkçe, Kürtçe ve 
Zazaca hazırlanan “Newroz kutlu olsun” yazılı afiílere de 
“Türkçe dıíında dil kullanıldıðı” gerekçesiyle Beyoðlu 
Cumhuriyet Savcılıðı’nın kararıyla el konuldu. 
Bu arada Ardahan’da yayınlanan Kuzey Doðu Anadolu 
gazetesinin 18 Mart günü yayınlanan sayısı, DTP’nin “Newroz 
ìölenine Davet” duyurusu nedeniyle Cumhuriyet Savcılıðı 
tarafından toplatıldı. Toplatma kararının “w” harfinin 
kullanılması nedeniyle verildiði öðrenildi. 

13 Mart günü Gaziantep’te Newroz kutlamaları ile ilgili afií 
asan ESP üyeleri Abdullah Özgenç, Yusuf Subaíı ve Fidan 
Özkaytan gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, akíam 
saatlerinde serbest bırakıldı. 

Kars’ta DTP tarafından organize edilen Newroz kutlamalarına 
iliíkin davetiyelerde “w” harfinin kullanılması nedeniyle 
Cumhuriyet Savcılıðı tarafından verilen toplatma kararı, 17 
Mart günü Kars Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı. 
Ancak, Kars Valiliði’nin itirazı üzerine üst mahkeme sıfatıyla 
konuyu ele alan Kars 2. Asliye Ceza Mahkemesi, davetiyelerin 
toplatılmasına karar verdi. Aynı gerkçeyle Tunceli’de kutlama 
baívurularına olumsuz yanıt verildi.  

ìırnak’ta ise DTP yöneticileriyle görüíen Valilik, “Newroz” 
sözcüðüne izin verdi. Eskiíehir’de de Emniyet Müdürlüðü, 
Newroz kutlamalarında kullanılacak pankart ve el ilanlarında 
“Konfederalizmin güneíi Ortadoðu’yu aydınlatacak”, “Yaíasın 
halkların Demokratik Konfederal Örgütlenmesi”, “Newroz 
ateíinin sıcaklıðıyla güneíimizi selamlıyoruz”, “Uður 
Kaymaz’ı unutma unutturma”, “Selam selam Güneí’e bin 
selam”, “Eíitlik kardeílik Kürt ulusuna özgürlük” 
sloganlarının kullanılmasını yasakladı. Bu arada 17 Mart 
akíamı Newroz kutlamaları için bildiri daðıtan Eskiíehir 
Anadolu Üniversitesi öðrencilerinin aíırı sað görüílü bir 
grubun saldırısına uðradıðı bildirildi. 

Newroz kutlamaları birçok il ve ilçede haftasonunda (18-19 
Mayıs) baíladı. Kutlamalar, çoðunlukla olaysız geçerken 
Hakkari’nin ìemdinli ilçesinde kaymakamlık, DTP tarafından 
18 Mart günü düzenlenmesi planlanan kutlamalara izin 
vermeyerek, kutlamaları 21 Mart gününe erteledi. Bu kararın 
ardından Newroz Düzenleme Komitesi, “ilçede kutlama 
yapmama, Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki kutlamalara 
katılma” kararı aldı. 18 Mart gecesi ìanlıurfa’da Newroz’u 
kutlayan bir gruba müdahale eden polisler 27 kiíiyi döverek 
gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan yaíları 18’den küçük 
olan sekiz kiíi 20 Mart günü serbest bırakıldı. 
ñstanbul Baðcılar Göztepe mahallesinde 19 Mart gecesi 
Newroz kutlaması için ateí yakan gençleri zor kullanarak 
daðıtmaya çalıían polislerle gençler arasında çıkan 
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çatıímada, Eíref Kulaç (19) adlı genç silahla aðır yaralandı. 
Çatıímalar sırasında bir belediye otobüsü de yakıldı.  

Newroz kutlamalarını izlemek için Türkiye’ye gelen Norveç’li 
sendikacı Hege Reinskou, 19 Mart günü Kuzey Irak’a geçmek 
isterken Habur Sınır Kapısı’nda gözaltına alındı. Bir süre 
sonra serbest bırakılan Reinskou’nun 18 Mart günü de 
ñstanbul’da üç saat kadar sorgulandıðı öðrenildi. Adana’da 19 
Mart gecesi düzenlenen kutlamaları engelleyen polisler çok 
sayıda kiíiyi gözaltına aldı. 

ESP üyesi Serdal Iíık ve Kenan Genç, 20 Mart günü 
Diyarbakır-Ergani yolu üzerinde Newroz afiíi asarken 
gözaltına alındılar. Gözaltına alınanlar, 22 Mart günü 
tutuklandılar.  

21 Mart Newroz kutlamaları, Türkiye genelinde çoðunlukla 
olaysız geçti. Çukurca (Hakkari) Newroz Düzenleme Komitesi 
üyelerinden Ebubekir Kanar, ñlçe Jandarma Bölük Komutanı 
Yüzbaíı Taner Tekin’in “halkı Newroz’a katılmamaları için 
tehdit ettiðini” ileri sürdü. 

Diyarbakır’da Fuar alanında gerçekleítirilen kutlamaların 
baílamasından önce barikatların kaldırılmasını isteyen 
göstericilerle polis arasında kısa süreli bir çatıíma çıktı. 
Olayda, baílarına taí isabet eden dokuz polis yaralandı. 
Barikatların kaldırılmasından sonra gerginlik sona erdi.  

Emniyet Genel Müdürlüðü’nden 21 Mart günü yapılan 
açıklamaya göre, Türkiye genelinde Newroz nedeniyle dört 
günde 45 ilde düzenlenen gösterilerde 77 kiíi gözaltına alındı, 
sekiz kiíi tutuklandı.  

Adana ìakirpaía mahallesinde düzenlenen gösteriye polisler 
müdahale etti. Çıkan olaylarda çok sayıda kiíi gözaltına 
alındı. Olaylarda dövülen Salih Aslan adlı gencin Nisan 
ayında akli dengesini yitirdiði bildirildi. (Bkz. Kiíi Güvenliði) 

Diyarbakır’daki Newroz kutlamalarında Abdullah Öcalan 
posterleri açtıkları iddia edilen on kiíi 22 Mart günü gözaltına 
alındı.  

Mersin’de Newroz kutlamalarına katıldıkları gerekçesiyle 
gözaltına alınan ñhsan Tankara, Adem Baðıí, Nizar Aka ve 
Halis Coíkun, 24 Mart günü tutuklandılar. DTP Cizre ñlçe 
Baíkanı Abdullah Gün, “Newroz kutlamalarında yaptıðı” 
konuíma nedeniyle 7 Nisan günü tutuklandı. ìırnak’ın 
Uludere ilçesinde DTP ñlçe Baíkanı Abdulkerim Altürk ile 
Newroz Tertip Komitesi üyesi altı kiíi 7 Nisan günü gözaltına 
alındı. Hakkari’de düzenlenen Newroz kutlamalarında 
“yasadıíı örgüt propagandası yaptıðı” iddiasıyla gözaltına 
alınan Ayhan Adıyaman, 12 Nisan günü tutuklandı.  

Sıvas Cumhuriyet Üniversitesi’nden 50 öðrenci Alibaba 
mahallesinde düzenlenen Newroz kutlamaları gerekçesiyle 15 
Nisan günü gözaltına alındı. Öðrencilerden 14’ünün 
tutuklandıkları öðrenildi. 

Adana’da 18 Mart günü düzenlenen Newroz kutlamaları 
nedeniyle haklarında soruíturma açılan tertip komitesi 
üyeleri Halil ñmrek, Mehmet Yaíık, Yılmaz Gül, Eylem Güden, 
Mehmet Aslan ve Fadıl Bozan, 24 Nisan günü “yasadıíı örgüt 
propagandası” iddiasıyla tutuklandı. Komite üyelerinden Sima 
Dorak hakkında da gıyabi tutuklama kararı verildi.  
Newroz tertip komitesi üyeleri hakkında açılan dava, 13 
Temmuz günü Adana 6. Aðır Ceza Mahkemesi’nde baíladı. 
Halil ñmrek, Mehmet Yaíık, Yılmaz Gül, Eylem Güden, Mehmet 
Aslan, Fadıl Bozan’ın tahliyesine karar veren Mahkeme, 
sanıkların “Toplantı ve Gösteri Yürüyüíleri Yasası uyarınca 
yargılanması gerektiði” görüíüyle görevsizlik kararı verdi. 
Adana Asliye Ceza Mahkemesi’nde 26 Aralık günü yapılan 
duruímada, davaya aðır ceza mahkemesinin bakması 
gerektiði görüíüyle görevsizlik kararı verdi. Dosya, 
Uyuímazlık Mahkemesi’ne gönderildi. 
ñzmir’de 19 Mart günü düzenlenen Newroz kutlamalarında 
“Toplantı ve Gösteri Yürüyüíleri Yasası’na muhalefet ettikleri” 
gerekçesi ile tertip komitesi üyeleri Necla ìengül, Cabbar 
Demirci, Celal Temel, Servet Demir, Yahya Kezer, Burhan 
Yürek, Küríat Torðut, Hülya Gerçek, Ufuktan Öden, Mehmet 
Bayraktar, ñsminaz Ergün hakkında soruíturma baílatıldı. 
Soruíturmanın kutlamalarda “Abdullah Öcalan’ın 
fotoðraflarının taíınması” gerekçesiyle baílatıldıðı öðrenildi. 
Öte yandan Batman Newroz Tertip Komitesi’ni oluíturan 15 
kurumun temsilcileri hakkında da soruíturma baílatıldı. 
Genel-ñí, Eðitim-Sen, SES, Tarım Orkam-Sen, Tüm Bel Sen, 
Tek Gıda-ñí, Petrol ñí, GÖÇ-DER, BKM, ñHD, TUHAY-DER, 
Esnaf ve Sanatkarlar Birliði ile Esnaf Odası temsilcilerinden 
oluían 21 tertip komitesi üyesi 4 Temmuz günü “yasadıíı 
örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla savcılıða ifade 
verdi.  
Feshedilen DEHAP’ın Gaziantep ñl Baíkanı Abdullah ñnce 
hakkında, 21 Mart Newroz kutlamaları için valiliðe verdiði 
dilekçede “w” harfi kullanılması nedeniyle Temmuz ayında 
dava açıldı.  
ìırnak’ın Cizre ilçesinde de, kutlamalardan önce 
kaymakamlıða verilen dilekçede “w” harfinin kullanılması ve 
kutlamalar sırasındaki konuíması nedeniyle Cizre Belediye 
Baíkanı Aydın Budak hakkında dava açıldı. ñddianamede, 
tertip komitesi üyeleri Ali Gün, Fecriye Benek, ñbrahim Erkul, 
Mesut Demir, Pınar Akman ve Zeydin Gökalp’in “yasadıíı 
örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla cezalandırılması 
istendi. Dava, 18 Aðustos günü Diyarbakır 6. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde baíladı. Duruímada ifade veren Aydın 
Budak, gösteri sırasında polis kamerasının bozuk olması 
nedeniyle konuímaların polisler tarafından “ciddiyetsiz ve 
tutarsız bir biçimde not edildiðini” belirtti. Davada, Cizre 
Belediye Baíkanı Aydın Budak, Fecriye Benek, ñbrahim Erkul, 
Pınar Akman, Mesut Demir, Z.G. (18 yaíından küçük) 
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tutuksuz, DTP Cizre ñlçe Baíkanı Ali Gün ise tutuklu 
yargılanıyor.  
Diyarbakır Dicle Üniversitesi öðrencileri Ahmet Dönmez ve 
Umut Güngör hakkında 20 Mart günü kampüste yapılan 
Newroz kutlamaları nedeniyle açılan dava, 7 Temmuz günü 
sonuçlandı. Diyarbakır 4. Aðır Ceza Mahkemesi, öðrencileri 
“yasadıíı örgüt propagandası yaptıkları (TCY madde 220)” 
gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına mahkum etti. Dönmez ve 
Güngör, daha sonra tutuklu bulundukları süre gözönüne 
alınarak, tahliye edildiler. 
Atatürk Üniversitesi Aðrı Eðitim Fakültesi’nde düzenlenen 
Newroz kutlamalarına katılan 14 öðrencinin okuldan atıldıðı, 
yüz kadar öðrenciye de çeíitli sürelerle okuldan uzaklaítırma 
cezası verildiði öðrenildi.  
Newroz kutlamaları nedeniyle DTP Silopi ñlçe Baíkanı Hacı 
Üzen, Mesut Aslan, Sabriye Buruntekin ve Hasan Eren 
hakkında açılan dava da 13 Temmuz günü Diyarbakır 5. Aðır 
Ceza Mahkemesi’nde baíladı. Duruímada, Üzen, Aslan ve 
Buruntekin tahliye edildi.  
Davalar 
Aðrı’nın Doðubeyazıt ilçesinde 2005 yılı Newroz kutlaması 
için kaymakamlıða baívuran Tertip Komitesi Baíkanı Dalha 
Kaya’ya, “baívurusunda ‘w’ harfini kullandıðı” gerekçesiyle 
bin 200 YTL idari para cezası verildi. Cezanın kaymakamlıðın 
suç duyurusu üzerine Doðubeyazıt Sulh Ceza Mahkemesi’nin 
“Türk Dili ve Tatbiki Hakkında Kanun’a aykırı davranıldıðı” 
gerekçesiyle verildiði öðrenildi. 
Mersin’de 2005 yılı Newroz Bayramı kutlamalarında çıkan 
olaylar nedeniyle Tertip Komitesi üyeleri hakkında açılan 
dava, 4 Ocak günü sonuçlandı. Mersin 6. Asliye Ceza 
Mahkemesi, feshedilen DEHAP yöneticileri Fahrettin Teker, 
Ömer Serin, Halil Yüce, Mehmet Varol, Hüseyin Sakar ve 
Sanai Sayın’ı “yasadıíı örgüt lehine slogan atılmasına, 
pankart açılmasına karíı sorumluluklarını yerine 
getirmedikleri ve önlem almadıkları” gerekçesiyle dokuzar ay 
hapis, 489’ar YTL para cezasına mahkum etti. Cezalar beí yıl 
süreyle ertelendi. Yargılama sürerken ölen Nebi ìahin 
hakkındaki dava ise düítü.  
Fahrettin Teker daha sonra yaptıðı açıklamada, dosyaya 
Abdullah Öcalan’ın ñmralı’da avukatları ile yaptıðı görüímenin 
notlarının eklendiðini ancak kendi ifadelerinin ve hükümet 
komiserinin “miting olaysız sona erdi” notu bulunan 
tutanaðın eklenmediðini söyledi.  
2005 yılı Newroz kutlamaları sırasında Mersin’de Türk 
bayraðını yakmaya kalkıítıkları iddia edilen altı çocuk 
hakkında açılan davaya 13 Mart günü Mersin 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi. Gizlilik kararı verildiði için 
gazetecilerin alınmadıðı duruímadan sonra bir açıklama 
yapan Avukat Ali Dinsever, geçen duruímada bayrak 

yakmayla ilgili görüntüleri mahkemeden istediklerini 
anımsatarak íunları söyledi:  
“Emniyet tarafından kaydedilen olayın görüntüleri bize verildi. 
CD’lerde yaptıðımız incelemede bazı bölümlerin 
makaslandıðı, olması gereken görüntülerin mahkemeye 
verildiðini, ama olayı tüm çıplaklıðıyla aydınlanmasını 
saðlayacak görüntülerin eksiltilerek dosyaya sunulduðu 
kanaatine vardık. Buna iliíkin kanaatlerimizi de mahkemeye 
bildirdik. Olaya iliíkin medyada yer alan görüntülerin 
dosyamıza istenmesine karar verildi.” 
6 Kasım günü yapılan duruíma, olay günü kaydedilen 
görüntülere iliíkin bilirkiíi raporunun beklenmesi için 
ertelendi. ñddianamede, C.S. (12), M.A. (12), F.B. (13), V.S. 
(14) adlı çocukların “Türk bayraðına hakaret (TCY 145), suç 
sayılan fiili övme (TCY 312), izinsiz gösteri düzenlemek ve 
polise direnmek” iddialarıyla cezalandırılması istendi. S.ì. 
(16) ve E.B. (17) adlı çocukların ise 312. madde ve “izinsiz 
gösteri düzenlemek” iddialarıyla cezalandırılması isteniyor.  
2002 yılında Tunceli’de gerçekleítirilen Newroz kutlamaları 
nedeniyle Newroz Tertip Komitesi üyeleri Tunceli Barosu eski 
Baíkanı Hüseyin Aygün, Yusuf Cengiz, Alican Önlü, Hıdır 
Aytaç, Gökhan Gündoðan, Murat Üldeí, Gökhan Yılmaz, Metin 
Turan, Hakkı Kalan, Deniz Taçyıldız, Hasan Çiçek, Ekber 
Kaya, ñbrahim Halil Ateí, Ayíe Gökkan ve Seyit Aslan’ın 
yargılandıðı dava, 13 Haziran günü sonuçlandı. Tunceli Asliye 
Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında “suçun unsurları 
oluímadıðı” gerekçesiyle beraat kararı verdi.  
Davada sanıkların “kutlamalar sırasında atılan sloganları 
engellemedikleri ve yönlendirdikleri” ve konuímaları 
gerekçesiyle eski TCY’nin 312/1. ve 159. maddeleri uyarınca 
cezalandırılması isteniyordu.  
2005 yılında Ankara’da düzenlenen Newroz kutlamaları 
nedeniyle 16 kiíi hakkında açılan dava, 12 Ekim günü 
sonuçlandı. Ankara 11. Aðır Ceza Mahkemesi, Erkan Erol, 
Hikmet Toprak, Cemal Ataí, ñdris ñsen, Mehmet Emin 
Özyalçın, Ayhan Arıç, Zeki Demir, Aydın Acar, Aziz Gezik, 
Ferhat Erdem, Abdullah Dündar, Rahmi Selki, Özgür Günhan, 
Vedat Turgay, Engin Akgündüz ve Yeíim Ekici’yi TCY’nin 220 
ve TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca birer yıl sekizer ay hapis 
cezasına mahkum etti. 
1 Mayıs Kutlamaları 
Diyarbakır Emek Platformu’nun 1 Mayıs ñíçi Bayramı 
kutlamaları için yaptıðı baívuru, Valilik tarafından reddedildi.  
SDP’nin 1 Mayıs nedeniyle daðıttıðı bildiri, Mersin 1. Sulh 
Ceza Mahkemesi tarafından 24 Nisan günü toplatıldı. 
Toplatma kararının, bildiride “Türkiye’de, azınlıklar 
bulunduðunu ileri sürerek millet bütünlüðünün bozulduðu” 
iddiasıyla 2820 sayılı SPY’nin 81/a ve b fıkraları uyarınca 
alındıðı bildirildi.  
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1 Mayıs ñíçi Bayramı kutlamaları genelde olaysız geçti. 
ñstanbul Taksim meydanında gösteri düzenleyen “Mücadele 
Birliði” üyelerini zor kullanarak daðıtan polisler, 34 kiíiyi 
gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, bindirildikleri polis 
araçlarında da dövüldü. Kadıköy’de düzenlenen mitingde ise 
alana tek tip giysilerle girmekte ısrar eden “Temel Haklar ve 
Özgürlükler Cephesi” üyesi 15 kiíi gözaltına alındı. Bu arada 
mitingi izleyen yabancı bir gazeteci göstericiler tarafından 
dövüldü. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı. 

Olay sırasında Gülen Aktaí (20) ve Erkan Kömek (17) silahla, 
Yaíar Aktaí’ın (40) ise baíına copla vurulması nedeniyle 
yaralandıðı bildirildi. Olayların ardından gözaltına alınan tertip 
komitesi üyeleri Nagehan Bayram, Nizamettin Öztürk, Can 
Denizci, Fadik Bilgetekin ve Meliha Varisli, 4 Eylül günü 
serbest bırakıldı. Olaylar nedeniyle DTP ñstanbul ñl Baíkanlıðı, 
ñstanbul Valisi Muammer Güler, Emniyet Müdürü Celalettin 
Cerrah hakkında suç duyurusunda bulundu.  
Davalar 

Antalya’da 1 Mayıs kutlamaları sırasında çıkan olayların 
ardından 18 kiíi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 15’i 
2 Mayıs günü tutuklandı. Tutuklananlar hakkında açılan 
dava, 20 Haziran günü Antalya 7. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde baíladı. Elazıð’da 51, Gaziantep’te bir, 
Kırklareli’nde dört kiíi gözaltına alındı. Elazıð’da gözaltına 
alınanlardan 11’i 2 Mayıs günü tutuklandı. ñzmir’de 1 Mayıs 
kutlamasının yapılacaðı Gündoðdu meydanına girerken 
aranmaya karíı çıkan DTP ve ESP üyeleri ile polis arasında 
kavga çıktı. ñzmir’de 2005 yılında düzenlenen “1 Mayıs 
kutlamaları sırasında yasadıíı örgüt lehine slogan attıðı” 
iddiasıyla gözaltına alınan Ege Üniversitesi öðrencisi Rıza 
Toker, 16 ìubat günü tutuklandı.  

2005 yılında 1 Eylül Dünya Barıí Günü’nde DEHAP ìemdinli 
ñlçe Örgütü’nün kurduðu çadıra düzenlenen bombalı saldırıyı 
protesto için gerçekleítirilen eyleme katılanlar hakkında dava 
açıldı. Tertip Komitesi üyelerinin yargılandıðı davanın 14 
Nisan günü yapılan ilk duruímasında ìemdinli Asliye Ceza 
Mahkemesi’nin görevsizlik kararı vererek dosyayı Sulh Ceza 
Mahkemesi’ne gönderdiði öðrenildi. Davada, Emrullah Öztürk, 
Kadri Özcaner, M. Emin Sarı, Sezer Ökten, Enver Öpengin, 
Nevzat Geylan ve Mehmet Tekin’in “izinsiz gösteri 
düzenledikleri” iddiasıyla cezalandırılması isteniyor.  
ìırnak’ın Silopi ilçesinde 2005 yılında 1 Eylül Dünya Barıí 
Günü nedeniyle düzenlenen basın açıklamasına katılan DTP 
üye ve yöneticisi 34 kiíi hakkında dava açıldı. ñddianamede, 
DTP Silopi ñlçe Baíkanı Hacı Üzen ve 33 sanıðın TCY’nin 314. 
(yasadıíı örgüte yardım) ve 220. (yasadıíı örgüt 
propagandası) maddeleri uyarınca cezalandırılması istendi. 

1 Eylül Dünya Barıí Günü 
Sivil toplum örgütleri ve DTP Diyarbakır ñl Örgütü’nün “1 Eylül 
Dünya Barıí Günü” nedeniyle 3 Eylül günü düzenlemeyi 
planladıkları “Demokrasi ve Barıí Mitingi” yer tartıímaları 
nedeniyle iptal edildi. Organizasyon komitesinin mitingi 
ñstasyon meydanında düzenleme isteði valilik tarafından 
reddedildi ve miting için kente 10 kilometre uzaktaki fuar 
alanına izin verileceði belirtildi. Tertip Komitesi Baíkanı Ayíe 
Kaya, valiliðin açık öðretim sınavlarını gerekçe göstererek, 
mitingin ñstasyon meydanında yapılmasına izin vermediðini 
söyledi. Mitingi sınavların bitiíinden sonra, saat 16.00’da 
baílatmayı planladıklarını anlatan Kaya “Biz ñstasyon 
meydanının kabul edilmemesine karíı alternatif olarak 
Kayapınar’daki Ava meydanını önerdik. Ancak valilik ısrarla 
sınavı gerekçe göstererek, tek adres olarak Fuar alanını 
gösterdi. Tüm hazırlıklarımızı ñstasyon meydanına göre 
yapmıítık. Bu nedenle mitingi iptal ediyoruz” dedi.  

YÖK Eylemleri  
Eskiíehir Anadolu Üniversitesi’nde, YÖK’ün kuruluí 
yıldönümü nedeniyle düzenlenecek eylem için bildiði daðıtan 
H.A., A.H.G., D.A.D., ñ.Ç.Y., D.A. ve M.Y., 2 Kasım günü 
gözaltına alındı. Öðrenciler, aynı gün serbest bırakıldı. 
Öðrencilerin gözaltına alınırken polisler tarafından dövüldüðü 
öðrenildi. 
6 Kasım günü Yüksek Öðretim Kurulu’nu protesto amacıyla 
Ankara’da düzenlenen gösteriye polis müdahale etti. Öðlen 
saatlerinde Kurtuluí parkında toplanan öðrencilerin Kızılay 
meydanına yürümesini engelleyen polisler, görüímelerden 
sonra, öðrencilerin pankart açmadan ara sokaklardan 
Kızılay’a yürümesine izin verdi.  
Polisler, yürüyüí sırasında slogan atan öðrencilere, 
Mithatpaía caddesinde müdahale etti. Öðrencileri döverek 
daðıtan polisler, 48 kiíiyi gözaltına aldı. Öðrenciler, 8 Kasım 
günü Cumhuriyet Savcılıðı’na verdikleri ifadelerin ardından 
serbest bırakıldı. 

ñzmit’in Gebze ilçesine baðlı Darıca beldesinde DTP ñlçe 
Örgütü binasına asılan “3 Eylül’de ñstanbul’da 
gerçekleítirilecek 1 Eylül Barıí Mitingi’ne tüm halkımızı davet 
ediyoruz” yazılı afií nedeniyle ñlçe Baíkanı Raif Gündoðdu, 30 
Aðustos günü gözaltına alındı.  

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde YÖK’ü protesto 
için düzenlenen gösteride öðrencilerle, jandarmalar arasında 
çatıíma çıktı. Olayların ardından 28 öðrenci gözaltına alındı.  

1 Eylül Dünya Barıí Günü nedeniyle 3 Eylül günü ñstanbul’da 
Çaðlayan meydanında düzenlenen “Türkiye’de ve 
Ortadoðu’da Barıí, Halklara Özgürlük” mitinginde olay çıktı. 
Mitingden sonra toplu olarak yürümeye çalıían bir grup 
polisler tarafından zor kullanarak daðıtıldı.  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde de öðrencilerin 
basın açıklaması yapması polisler tarafından engellendi.  
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Üniversite Gençliði Suçlu - Yıldırım Türker (Radikal/6 Kasım 2006) 

Dere yataðına kurulu olduðu için selin alıp götürdüklerinden biri de üniversiteler. Üniversite gençliði sesini duyurabilmek için çırpınıyor. 
Anlatacakları çok íey var. Artık yalnızlar. Yükseköðrenimin ticari bir ií- kolu olarak tanımlanmasından öte üniversite denilen gövde içinde 
yalnız bırakıldıklarının farkında mısınız? Orta yaía gelmií, bir yüksekokulun kapısından geçmií olanlar iyi hatırlayacaklardır. Daha 
geçenlerde Cahit Talas’ın ölümüyle bir kez daha burnumuzun direði sızlayarak hatırlamadık mı? (Tuðrul Eryılmaz’ın Radikal ñki’de çıkan 
yazısı ne güzeldi.) Üniversitelerimizde YÖK ile birlikte usul usul yok edilen gelenek, akademik yapının özerklik konusundaki mücadelesi, 
devletin kolluk güçleriyle öðrencileri zapturapt altına almasına direnmesiydi. Bir zamanlar okulların kapısında polisin girememesi için nöbet 
tutan, öðrencilerini vermemek için gerekirse tutuklanmayı bile göze alan hocaların açmıí olduðu yol deðil miydi yürümek istediðimiz? Cahit 
Talas, Mümtaz Soysal, Bahri Savcı, ñlhan Unat, Erdal ñnönü ve daha nice ‘hoca’, öðrencinin ve üniversitenin özerkliðinin yanında militan gibi 
direndiði için inanmamıí mıydık onların öðrettiklerine? Bir bakanın, bir emniyet müdürünün, bir komutanın karíısında el pençe divan 
durmadıkları için, bilimsel özgürlüðün deðerini, birey olmanın gergin gücünü hissetmemií miydik? ìimdi, üniversite gençliðini onuncu yıl 
maríıyla koltuklarını saðlama alan rektörler, polisle iíbirlikçi dekanlar ve niceleri karíısında yapayalnız bıraktık. 

Pekiyi, üniversiteler ne âlemde, öðrenciler neler yaíıyor? Onlar, artık pek sorgulanmayan askeri bir kafanın kendilerine biçtiði cezalarla 
boðuíuyor? ñíte size bir liste: 

Siirt: Belediye baíkanının oðlunun düðününe katılmak, anadilde eðitim için dilekçe vermeyi düíünmek gerekçeleriyle öðrencilere soruíturma 
açıldı. 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi: 18 Haziran 2003 tarihinde yapılan ‘piímanlık yasası’ protestosuna katıldıkları gerekçesiyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
(YYÜ) yönetimince 34 öðrenciye soruíturma açıldı. Bu öðrenciler arasında okulu bitiren öðrenciler de bulunuyor. 

Antalya: Üç üniversite öðrencisinin üzerine sivil polis otosu sürüldü, daha sonra arabadan inen polisler öðrencilere borularla saldırdı. 
Gözaltına alınan öðrencilerden biri polise mukavemet suçundan tutuklandı. 

Eskiíehir Osman Gazi Üniversitesinde birçok öðrenciye, bahar íenliklerinde ellerinde bıçaklar bulunan kalabalık bir ülkücü grubu ‘aðır íekilde 
yaraladıðı ve darp ettiði’ gerekçesiyle soruíturma açıldı. Soruíturma açılan bir öðrenci íenlik alanında lunaparkta bizzat gondola biniyor, bir 
diðeri ise sıkıcı olan dersinde uyumamak için dersin bitmesini bekliyordu. Yani ikisi de o esnada olay yerinde deðildi. 

Dokuz Eylül Üniversitesi: ìemdinli olayına iliíkin basın açıklaması yapan 40 kiíi hakkında soruíturma açıldı. Üç kiíi iki dönem, sekiz kiíi bir 
ay uzaklaítırma aldı. 

Adnan Menderes Üniversitesi: Newroz etkinliklerine katıldıkları için sekiz öðrenci hakkında soruíturma açıldı. 

Dicle Üniversitesi: Fakülte ve yüksekokullarda öðrenim gören 45 erkek öðrenci hakkında, küpe taktıkları ve saç uzattıkları gerekçesiyle 
soruíturma açıldı. 

18 Mart Üniversitesi: Eðitim fakültesinde okuyan 35 sol görüílü öðrenci hakkında, izinsiz anket yaptıkları gerekçesiyle, üniversite yönetimi 
tarafından soruíturma açıldı. 

ODTÜ: Açılıí töreninde Küríat Tüzmen’le tartıítıðı gerekçesiyle bir öðrenci bir hafta uzaklaítırma aldı. 

Ankara Üniversitesi: Fen Fakültesi ve Dil-Tarih-Coðrafya Fakültesi’nde stant açmak ve bildiri daðıtmak gerekçesiyle öðrencilere hem dekanlık 
hem de emniyet tarafından soruíturma açıldı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðrenci Derneði kayıt döneminde öðrencilere yardım 
amacıyla kayıt masası açtı. Bunun sonucu 5 öðrenciye soruíturma açıldı ve iki öðrenciye kınama cezası verildi. 

Gazi Üniversitesi: YÖK eylemine katılan beí öðrenciye, ülkücülerin saldırısına uðrayan dört öðrenciye soruíturma açıldı. 

Yıldız Teknik Üniversitesi: Açılıí íenliðine katılan öðrencilerden 68’ine soruíturma açıldı. Yine YTÜ’de polis protestosundan 15, izinsiz stant 
açmaktan beí, 19 Aralık katliamı ile ilgili afií ve íehit resimleri asmaktan dört, duvar gazetesi açmaktan beí kiíiye soruíturma açıldı. 
Öðrenciler tarafından yemekhane, kantin, yurt ücreti, ve hükümetin Irak’a asker gönderme hazırlıklarına karíı yapılan alternatif öðrenci 
íenliði nedeniyle 60 öðrenci hakkında soruíturma açıldı. Bir öðrenci hakkında okuldan atılma cezası verildi. 

Osmangazi Üniversitesi: Bildiri daðıttıðı gerekçesiyle iki öðrencinin elleri ÖGB tarafından kelepçelendi ve coplandı. Öðrencilerden biri beyin 
travması geçirdiði için hastaneye kaldırıldı. 

Çukurova Üniversitesi: YÖK protestosuna katıldıkları gerekçesiyle onlarca öðrenciye soruíturma açıldı. Soruíturma karíıtı yapılan yürüyüíten 
dolayı da yaklaíık 20 öðrenciye soruíturma açıldı. 

Mustafa Kemal Üniversitesi: Mustafa Kemal Üniversitesi Öðrenci Derneði cezaevlerindeki sorunlara ve F tipi cezaevleri açılıíına karíı 
baílatılan eylemlere destek verdiði gerekçesiyle kapatıldı. 

Trakya Üniversitesi: Ülkücülerin saldırısına uðrayan ve biri aðır yaralanan öðrencilere rektörlük tarafından soruíturma, savcılık tarafından 
dava açıldı. Bunu protesto eden 27 öðrenciye de soruíturma açıldı. 

Dumlupınar Üniversitesi: YÖK’ü protesto eden öðrenciler gözaltına alındı. 30 öðrenciye soruíturma açıldı. 

Balıkesir Üniversitesi: 6 Kasım YÖK protestosuna katılarak parasız, eíit, bilimsel ve anadilde eðitim taleplerini dile getiren 52 öðrenciye 
soruíturma açıldı. 11 kiíi okuldan atıldı. 
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Sakarya Üniversitesi: Sakarya Üniversitesi Öðrenci Derneði’nin okul içinde ‘Gençlik ìöleni’ için açtıðı stant nedeniyle üç kiíi hakkında 
soruíturma açıldı. 

ñnönü Üniversitesi: Öðrenciler 1 Mayıs eylemine katıldıkları gerekçesi ile haklarında açılan davadan beraat ettiler, ancak daha sonra 
üniversitenin açtıðı soruíturma ile karíılaítılar. 

19 Mayıs Üniversitesi: Çeíitli eylemlere katıldıkları gerekçesiyle onlarca öðrenciye soruíturma açıldı. 

Kocaeli Üniversitesi’nde henüz sene baíında 45 öðrenciye soruíturma açıldı ve sekiz kiíi atılma cezası aldı. 

ñstanbul Üniversitesi’nde geçtiðimiz yıl ikinci dönemde yaklaíık 50 öðrenciye 800’den fazla soruíturma açıldı. Hakkında soruíturma açılan 
85 öðrenciden 11’ine eðitim kurumlarından çıkarılma, 28’i hakkında bir ile dört dönem arası okuldan uzaklaítırma cezası verildi. 

Açılan soruíturmaların ve verilen cezaların bir kısmının gerekçesi: ‘Zarar verme potansiyeli taíımak’, ‘íüpheli bir biçimde taksiye binmek’, 
(karnı aðrıyan bir öðrenciye) ‘íüpheli bir íekilde karnını tutarak okuldan çıkmak’. 

Deklarasyon 

Bu konuda imzaya açılan bir deklarasyonu özetleyerek aktarıyorum: 

“Üniversitelerde özgür düíünce zeminini ortadan kaldıran disiplin cezaları sadece öðrencileri deðil, üniversitedeki tüm kesimleri; 
akademisyenleri ve üniversite çalıíanlarını da hedef alıyor. Soruíturma uygulamalarının bu ölçüde yoðunlaíması üniversitelerin 
toplumsallıktan ve bu alanlarda egemen olması gereken demokratik ve özgür ortamdan ne ölçüde uzaklaítıðının bir göstergesidir. Bizler, 
üniversitelerin bilimsel, özgür düíüncenin egemen olduðu kurumlar olmaları gerektiðini düíünüyoruz. Üniversite öðrencilerinin mutlak surette 
düíünen, üreten, eleítiren hakkını arayan bir kimliðe sahip olmalarının toplumsal bir ihtiyaç olduðunun altını çizmek istiyoruz. 

1- Soruíturmalar sonucu süreli süresiz cezalarla üniversite öðrencilerinin eðitim hakları ellerinden alınmaktadır. 

2- Soruíturmalar hangi hukuksal zemine dayanırsa dayansın, antidemokratik ve gayrimeírudur. 

3- Soruíturmalar, ülke genelinde yaíanan ifade özgürlüðünün kısıtlanması sorununun üniversitelerdeki adıdır. Bu yönüyle TCK 301. 
maddeden farksızdır. 

4- Soruíturmaların konusu, üniversite öðrencilerinin düíünceleri, hak arama mücadeleleri ve örgütlenme çabalarıdır. Söz, eylem ve 
örgütlenme hakkı demokrasinin esas ilkelerinden görülmelidir. 

5- Soruíturmalarda öðretim üyelerinin görev alması ve öðretim üyelerinin düíünceyi yargılayan, öðrenciyi sorgulayan bir konumda olması 
öðretim üyeliði kimliðiyle ters düímektedir. 

6- Üniversite yönetimleri ile YÖK yol açtıkları sorunların farkına vararak hızla bu uygulamaları terk etmelidir. 

Bizler aíaðıda imzası bulunan kiíi ve kurumlar; toplumsal sorumluluðumuzun bir gereði olarak üniversite öðrencilerinin ifade özgürlüðünün 
ve örgütlenme hakkının yanında olduðumuzu beyan ediyor, soruíturmaların ve cezaların geri çekilmesini, eðitim hakkı önündeki engellerin 
kaldırılmasını talep ediyoruz.” 

 

Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne baðlı Erzincan Eðitim 
Fakültesi’nde 2006 yılı Aralık ayında gerçekleítirilen YÖK’ü 
protesto eylemine katıldıkları gerekçesiyle bir öðrenci bir 
hafta süreyle okuldan uzaklaítırıldı, 26 öðrenciye de uyarı ve 
kınama cezaları verildi.  

YÖK’ü protesto amacıyla 7 Kasım 2005 tarihinde Ankara’da 
düzenlenen gösteri nedeniyle 20’si tutuklu 40 öðrenci 
hakkında açılan dava, 2 ìubat günü Ankara 11. Aðır Ceza 
Mahkemesi’nde baíladı. Duruímada, Cihan Çınkı, Nurgül 
Acar ve Engin Aslan dıíındaki 17 öðrenci tahliye edildi.  

7 Haziran günü yapılan duruímada esas hakkındaki 
görüíünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların “silahlı 
örgüte üye olmak” ve “yasadıíı örgüt propagandası yapmak” 
iddialarıyla cezalandırılmasını istedi. 22 Haziran günü yapılan 
duruímada ise Nurgül Acar’ın da tahliyesine karar veren 
Mahkeme, sanık avukatlarının esas hakkındaki 
savunmalarını yapmaları için davayı erteledi.  
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi öðrencisi Ferhat Yıldız, 
9 Kasım 2005 tarihinde YÖK’ün kuruluí yıldönümünde 

yapılan basın açıklamasına katıldıðı gerekçesiyle ìubat 
ayında okuldan atıldı. 
Eylemler Nedeniyle Cezalandırılan Öðrenciler 
ìanlıurfa Harran Üniversitesi öðrencilerinden Helin Ünal ve 
ñmam Çobanyıldızı’na, 18 Aralık 2005 tarihinde ìemdinli 
olaylarını protesto etmek için düzenlenen basın açıklamasına 
katıldıkları gerekçesiyle Mart ayında birer dönem okuldan 
uzaklaítırma cezası verildi.  
19 Mart günü ñstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen bir törene 
katılan Baíbakan Recep Tayyip Erdoðan’ı protesto eden 
Mahir Tıraí, Timuçin Okçu ve Özlem Altuntaí adlı öðrenciler 
gözaltına alındı.  
Adapazarı’nın Çark caddesinde Mahir Çayan’ın posteri asan 
Sakarya Üniversitesi öðrencileri T.K. ve E.K. 29 Mart günü 
saldırıya uðradı. Olayı protesto amacıyla 31 Mart günü 
Adapazarı’na giden Gençlik Federasyonu üyeleri Cumhuriyet 
Savcılıðı’nın kararıyla kent dıíına çıkartıldı. Tren garında 
önlem alan polisler, ñstanbul’dan gelen öðrencileri tartakladı. 
16 öðrenciden ikisi ñzmir ve ñstanbul’da arandıkları, biri de 
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“polise direndiði” gerekçesiyle gözaltına alındı. Diðer 
öðrenciler ise kent dıíına çıkarıldı.  

Hacettepe Üniversitesi’nde Mayıs ayında düzenlenen 
“Ortadoðu ve Türkiye Konferansı”na alınmamalarını protesto 
amacıyla gösteri düzenleyen öðrencilerden üçü iki yarıyıl, 
14’ü bir yarıyıl, üçü birer ay, ikisi de ikiíer hafta okuldan 
uzaklaítırıldı.  

3 Mayıs günü ñstanbul Üniversitesi’nde yemekhanelerin 
özelleítirilmesine karíı çalıíanların ve öðrencilerin 
düzenlediði gösteri, zor kullanılarak daðıtıldı.  

Antalya’da Newroz kutlamalarına katılan Akdeniz Üniversitesi 
öðrencisi Vedat Ateí, Temmuz ayında iki dönem okuldan 
uzaklaítırıldı. Vedat Ateí ile Murat Gör adlı öðrencinin aynı 
gerekçeyle kaldıkları yurttan da atıldıkları öðrenildi. 

Yemekhane ihalesinin yapıldıðı Eðitim Spor ve Kültür 
Müdürlüðü önünde toplanan Türkiye Ticaret, Kooperatif, 
Eðitim, Büro ve Güzel Sanatlar ñíçileri Sendikası (Tez-Koop 
ñí), SES, Eðitim-Sen üyeleri, öðrenciler ve öðretim üyelerini 
gaz bombası atarak ve coplayarak daðıtan polisler, altı kiíiyi 
gözaltına aldı. Olayda çok sayıda kiíi de yaralandı. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde 10 Mayıs 2005 tarihinde 
düzenlenen “Bahar ìenlikleri” sırasında Kürtçe türkü 
eíliðinde halay çektikleri gerekçesiyle Eylül ayında 20 öðrenci 
okuldan atıldı. Üniversite Disiplin Kurulu’nun 20 öðrenciye iki 
yarıyıl, 11 öðrenciye bir yarıyıl, sekiz öðrenciye bir ay süre ile 
okuldan uzaklaítırma, 17 öðrenciye ise uyarı cezası verdiði 
öðrenildi.  

5 Mayıs günü Ankara Hacettepe Üniversitesi Beytepe 
Yerleíkesi’nde bir sempozyuma katılan KKTC eski 
Cumhurbaíkanı Rauf Denktaí’ı protesto eden öðrenciler zor 
kullanılarak daðıtıldı. Öðrencileri döverek ve gaz bombası 
atarak daðıtan jandarmalar çok sayıda öðrenciyi gözaltına 
alındı. 
ñstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen çeíitli gösteriler 
nedeniyle hakkında soruíturma açılan öðrencilerden 
Kemal Okur’un Mayıs ayında okuldan atıldıðı, Doðukan 
Tonguç Cankurt’un da bir dönem okuldan uzaklaítırıldıðı 
bildirildi.  
Tokat Gaziosmanpaía Üniversitesi’nde “Newroz 
kutlamalarına katıldıkları ve Abdullah Öcalan lehine slogan 
attıkları” gerekçesiyle Haziran ayında 13 öðrenci okuldan 
atıldı. “Yasadıíı örgüte üye oldukları” iddia edilen 
öðrencilerden 10’u hakkındaki davanın sürdüðü, üçü 
hakkında ise herhangi bir soruíturma bulunmadıðı öðrenildi.  

Aynı dönemde ñstanbul Üniversitesi’nde 2005 yılı eðitim 
döneminde düzenlenen gösteriler nedeniyle 50’den fazla 
öðrenciye okuldan uzaklaítırma cezası verildi. Öðrencilerden 
Hakan Demir, sonucu açıklanan beí ayrı soruíturma 
nedeniyle 2 ay 1 hafta okuldan uzaklaítırma cezası aldıðını 
söyledi. Demir, aynı gün aynı saatte hem Edebiyat 
Fakültesi’nde hem de Merkez Yerleíkesi’nde meydana gelen 
iki ayrı olaydan sorumlu tutulduðunu kaydetti. Serpil Ocak 
adlı öðrenci ise “Mide sancısı yüzünden medikoya kadar 
yürüyemeyen bir arkadaíımıza üniversiteden íüpheli bir 
íekilde taksiye binerek uzaklaítıðı gerekçesiyle soruíturma 
açıldı” dedi.  

 

Düðünleri de Yasaklayın-Gülay Göktürk (Bugün/15 Ekim 2006)  

Ben mi atladım; yalanlandı da ben mi duymadım bilmiyorum. Eðer öyleyse sorun yok. Ama deðilse, üniversite gençliði fena halde kim 
vurduya gidiyor demektir. 

Fransa ve Ermeni soykırımı Yasası, Nobel Ödülü derken arada kaynayan akıl almaz haber íuydu: Üniversiteliye bahar íenliði yasaðı geldi. 
ñstanbul Valisi Muammer Güler baíkanlıðında düzenlenen ve üniversite yönetimlerinin de katıldıðı toplantıda, il genelindeki tüm 
üniversitelerin kampuslarının içinde bundan sonra íenlik yapılmamasına karar verildi. 

Sebep? Öðrenci íenlikleri “ideolojik grupların” -lafa bakınsempatizan kazanmaları için uygun zemin oluíturuyormuí. ñíin en acı tarafı bu 
kararın alındıðı toplantıda üniversite yöneticileri de bulunuyormuí. 

Böyle kararlar nasıl alınır bilmiyorum. Herkes birbirini dolduruía mı getirir; hep birlikte bir beyin felci mi yaíanır, iz’an, saðduyu gibi íeyler 
grup psikolojisi karíısında toptan yok olur gider mi? 

Nasıl olur da o koca koca, tecrübeli adamlardan biri çıkıp da, “Bir dakika durun beyler, saçmalamayın, böyle tedbir olur mu, yarın öbür gün 
‘ideolojik gruplar’ öðrenci kantinlerinde, yurtlarında, yemekhanelerinde ideolojik propaganda yapıyor diye oraları da mı kapatacaðız?” diye 
sormaz? ìenlikler uygun zemin yaratıyorsa, üniversitelerde yapılan bütün diðer kültür sanat faaliyetleri de, bütün sosyal faaliyetler de, 
öðrenci klüplerinin varlıðı da yaratır; onları da mı yasaklayacaðız, demez? 

Evet, çok bayat ama, íu meíhur “Ah íu öðrenciler olmasaydı, milli eðitimi ne güzel idare ederdik” sözünün bundan daha iyi oturduðu bir 
durumu düíünemiyorum. 

Ama gelin biz dıía açılalım; bu kararı alan il yöneticilerimizin ve üniversite yetkililerinin yitirdikleri akıl mantık ve saðduyuyu geri çaðırmak 
için öðrencilerin dıíında örnekler verelim biraz: Bu, aynen maganda kuríunlarıyla ölümler oluyor diye düðünleri yasaklamaya benzer... Trafik 
kazaları çok oluyor diye bayramlarda íehirlerarası seyahati yasaklamaya... Ya da ne bileyim, çocuklar düíüp yaralanabilir diye çocuk 
parklarını, lunaparkları kapatmaya! Kaldı ki, eðer íenliklerde ideolojik propaganda yapılıyorsa da, bu propagandaya maruz kalan gençler 
ölmüyorlar! Alt tarafı bir takım sözlerle etki altına alınmaya çalıíıyorlar. 
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Sözden bu kadar da mı korkulur? Gençlere bu kadar da mı güvenilmez? Ayrıca, o “ideolojik grup” dediðiniz gruplar her neyse, belki de 
öðrencilerden bazıları o grupların propagandasını duymak, onlar hakkında bilgi edinmek, onlara katılmak, onlardan biri olmak istiyor. Siz o 
ideolojileri o gençlerden uzak tutma, onlara yaklaítırmama hakkını nereden alıyorsunuz? 

Bizim devletimizin en temel karakteristiðinin halka güvenmemek olduðunu biliyoruz zaten. Halkı çocuk yerine koymak, onun yerine 
düíünmek, onun yerine, onun için doðru olanın ne olduðuna karar vermek, onu kendince “zararlı” olan her íeyden koruma görevini kendinde 
zannetmek her zaman yaptıðı íey. Hele bir de gençler ve çocuklar söz konusu olunca bu huyu iyice inanılmaz ve dayanılmaz boyuta çıkıyor. 

Yetiíkin insanları bile çocuk yerine koyanlar, çocuklar ve gençler söz konusu olduðunda, “koruma ve kollama” konusunda hepten tam yetkili 
hissediyorlar kendilerini. Hani neredeyse hepsini kundaða sokacaklar ki ellerini kollarını kıpırdatamasınlar. 

* * * 

ìenlik yasaklama haberini okuduktan sonra birkaç üniversitenin öðrenci tartıíma gruplarına girip tepkilerini anlamaya çalıítım. 

Hakim hava neydi biliyor musunuz: Kararı ciddiye almamak... “Korkmayın, böyle íey olmaz, nasıl olsa geri alırlar bu kararı” diyordu gençlerin 
çoðu - ki haklıydılar. Çünkü íimdiye kadar hep öyle oldu. Birilerinin aklına esti, ilerisini gerisini düíünmeden saçma sapan bir iíe giriíti, 
sonra kamuoyu íöyle bir “höt” deyince acele vites deðiítirip geri çekildi. 

Tabii bu arada olan, o çok önem verdikleri “devlet ciddiyeti”ne oldu ki, bundan da haberleri yok. 

 
12 Ekim günü Çukurova Üniversitesi’nde yemek fiyatlarına 
yapılan zamların geri alınması istemiyle yemekhaneyi boykot 
eden ve basın açıklaması yapan öðrenciler, özel güvenlik 
görevlileri ve polisler tarafından zor kullanılarak daðıtıldı. 
Yemekhane önünde toplanan öðrencilerden 20’si dövülerek 
gözaltına alındı. Olayın ardından oturma eylemi yapan 
öðrencilere ikinci kez müdahale eden polisler bir öðrenciyi 
daha gözaltına aldı. 

Olayda gözaltına alınan 21 öðrenci, 13 Ekim günü serbest 
bırakıldı. 14 Ekim günü Tunceli’de bazı okulların açılıí 
törenine katılan Milli Eðitim Bakanı Hüseyin Çelik’e soru 
sormak isteyen Nazlı Gözlü ve Zeynep Karademir 
tartaklanarak gözaltına alındı.  

“Parasız eðitim” istemiyle 18 Ekim günü Ankara Üniversitesi 
Cebeci Yerleíkesi önünde toplanan öðrencilerin TBMM’ye 
yürümesi, polis tarafından engellendi. Polisle yapılan 
görüímelerden sonra 10 öðrencinin dilekçeleri TBMM’ye 
götürmesine izin verildi. TBMM’nin giriíinde üzerlerinde 
sloganlar yazan önlükler giyen ve slogan atan öðrenciler, 
gözaltına alındı. Bu sırada Mithatpaía caddesinde “Parasız 
eðitim istiyoruz” yazılı pankart asan dört öðrenci de gözaltına 
alındı. Kabahatler Kanunu uyarınca 100’er YTL para cezası 
verilen öðrenciler daha sonra serbest bırakıldı.  

Kasım ayında Bursa Büyükíehir Belediyesi’nin ulaíım 
zammını protesto etmek üzere basın açıklaması yaptıktan 
sonra belediye binasına yürümek isteyen öðrenciler, polisler 
tarafından engellendi. Çıkan olaylarda 15 öðrenci gözaltına 
alındı.  

27 Kasım günü Adana Tepebað Lisesi’nde kimlik kartları 
olmadıðı için okula alınmayan öðrenciler ve bu olaya karíı 
çıkan bir öðretmen, polis tarafından tartaklandı.  
Kenan Mak’ı Anma Eylemi 
Yargıtay Cumhuriyet Baísavcılıðı, Ekim ayında Abant ñzzet 
Baysal Üniversitesi öðrencisi Kenan Mak’ın öldürülmesinin (3 

Mayıs 1998) yıldönümünde düzenlenen bir gösteri nedeniyle 
yargılanan öðrencilere verilen cezanın bozulmasını istedi. 
Edinilen bilgiye göre, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüíleri Yasası uyarınca yargılanan öðrencilerden altısı 
altıíar ay hapis ve 218’er YTL para cezasına mahkum edildi. 
Cezalar ertelendi. Üç öðrenciye ise iki yıl altıíar ay hapis 
cezası verildi. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, üç öðrenciye verilen 
hapis cezası kararını onadı. Onama kararına Ekim ayında 
itiraz eden Yargıtay Cumhuriyet Baísavcılıðı, özetle íu 
gerekçeleri öne sürdü: 
“Üniversite kampüsünde önceki yıllarda yapılan ve 
süreklilik kazanan ve kendiliðinden oluían anma töreninin 
yasadıíı hale dönüímemiítir”; “bazı sanıklar açısından 
hukuki niteleme eksik yapılarak 2911 sayılı yasanın 32/1 ve 
32/33 maddeleri uyarınca fazla ceza tayin edilmiítir”; 
“Kararda, AñHS’nin gösteri hakkıyla ilgili 11. maddesinin 
dikkate alınması gerekirdi”; “Anayasa’nın 24. maddesine 
göre herkes önceden izin almadan gösteri yürüyüíü 
yapabilir”; “2911 sayılı yasa herkese açık yerlerde 
uygulanır, konutta bahçede bu kanun hükümleri 
uygulanamaz. Sadece öðrencilerin girmesine izin verilen 
kamuya açık olmayan yerlerde, örneðin üniversite 
kampüsleri kanunun uygulama alanı dıíındadır. Bu 
alanlarda sorumluluk üniversite yönetimindedir ve 2911 
sayılı yasaya aykırı görülen fiiller ancak disiplin 
soruíturması gerektirir”; “Suçun yasal unsurları 
oluímamıítır, gösteride íiddet kullanıldıðına, güvenlik 
kuvvetlerine mukavemet gösterildiðine iliíkin yeterli kanıt 
yoktur.” 
Baísavcılıðın, 8. Ceza Dairesi’nin cezayı onama kararının 
kaldırılması ve kararın bozulması istemi Yargıtay Ceza Genel 
Kurulu’nda ele alınacak.  
ñíçi ve Memur Eylemleri ve Davalar 
Türk-ñí’e baðlı Deri-ñí Sendikası’na üye oldukları için ñstanbul 
Tuzla’da bulunan Dünya Deri adlı fabrikadan atılan iíçilerin, 
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iíyeri önünde düzenlediði eyleme jandarma müdahale etti. 14 
ìubat günü fabrika önünde toplanan iíçileri zor kullanarak 
daðıtan jandarmalar 38 kiíiyi gözaltına aldı.  
15 Nisan günü Kocaeli’nde Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlık 
Sigortası yasa tasarılarını protesto eden KESK üyeleri zor 
kullanılarak daðıtıldı. Baíbakan Recep Tayyip Erdoðan’ın AKP 
Kocaeli ñl Örgütü kongresinde konuítuðu sırada, Atatürk Spor 
Salonu önünde toplanan KESK üyelerini gaz bombası atarak 
ve döverek daðıtan polisler, Eðitim-Sen Kocaeli ìubesi 
Baíkanı, ESM Kocaeli ìubesi Baíkanı ve Eðitim-Sen üyesi iki 
öðretmeni gözaltına aldı. Bu arada Erdoðan’ın Anıtparkta 
halka hitaben yapacaðı konuímadan önce “kuíkulu 
oldukları” gerekçesiyle ESP ñzmit Temsilcisi ñsmet 
Yurtsever’in aralarında bulunduðu sekiz kiíinin gözaltına 
alındıðı bildirildi.  
17 Nisan TBMM önünde Sosyal Güvenlik Kurumu Yasa 
Tasarısı’nı protesto amacıyla gösteri düzenleyen bir grup zor 
kullanılarak daðıtıldı. DñSK, KESK, TTB ve TMMOB tarafından 
organize edilen eylem katılan Halkevleri üyesi bir grup, TBMM 
önünde oturma eylemi düzenlemek istedi. Göstericilerin 
havaya ateí açılarak daðıtıldıðı olayda gözaltına alınan 
olmadı. 
Sosyal Güvenlik Kurumu Yasa Tasarısı’nı protesto amacıyla 
30 Mayıs günü de bir çok kentte gösteri düzenlendi. Ankara 
Numune Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasının 
ardından Ziya Gökalp caddesinde toplanarak TBMM’ye 
yürümek isteyen KESK üyesi memurlar, polisler tarafından zor 
kullanılarak engellendi. Göstericileri döverek daðıtan polisler, 
aralarında BES Genel Sekreteri Hüseyin Gölpınar’ın da 
bulunduðu yaklaíık 10 kiíiyi yaraladı.  
ñstanbul Tuzla’da bulunan Desan Tersanesi’nde eylem 
düzenleyen iíçileri destekleyen Limter-ñí Genel Baíkanı Cem 
Dinç ve Kamber Saygılı’nın tutuklanmasını (11 Haziran) 
protesto amacıyla 4 Temmuz günü ñçiíleri Bakanlıðı önünde 
basın açıklaması yapan ESP üyeleri gözaltına alındı. Basın 
açıklamasını okuduktan sonra “bir günlük sembolik açlık 
grevi” yapacaklarını açıklayan ESP üyeleri Gökçe Otlu, 
Mehmet Ali Tosun, Filiz Uluçelebi, Ahmet Yıldırım, Mehtap 
Adıgüzel, Ali Uygur ve Serdar Kır gözaltına alındı.  
25 Temmuz günü ñzmir Pınarbaíı’nda Nakliyat-ñí Sendikası 
yöneticilerinin düzenlemek basın açıklaması, polisler 
tarafından zor kullanılarak engellendi. Sendikadan yapılan 
açıklamada, Tansaí A- Lojistik ìirketi’nde sendikaya üye 
olan 35 iíçinin iíten atıldıðı, bu nedenle düzenlenen basın 
açıklamasına gaz bombası atarak müdahale eden polislerin 
aralarında sendika yöneticilerinin de bulunduðu çok sayıda 
kiíinin yaralanmasına neden olduðu bildirildi.  

ñstanbul Gaziosmanpaía’da Akmercan adlı íirketten atılan 
iíçilerin, íirketin önünde kurdukları çadıra, 13 Eylül günü 
polisler ve belediye zabıtaları tarafından baskın düzenlendi. 

Çadırda nöbet tutan Abidin Ateíoðlu adlı iíçinin yüzüne biber 
gazı sıkıldıðı, elleri kelepçelendikten sonra dövüldüðü 
bildirildi. ñíçilerin kurduðu çadırın da yıkıldıðı öðrenildi. 

Kamu Reformu Yasa Tasarısı’nı protesto amacıyla 2005 
yılında AKP Samsun Merkez ñlçe Baíkanlıðı önünde 
düzenlenen gösteri nedeniyle 19 sendika yöneticisi hakkında 
açılan dava, 6 Ocak günü sonuçlandı. Samsun 3. Asliye Ceza 
Mahkemesi, Eðitim-Sen Samsun ìube Baíkanı Nezir Kelleci, 
Yapı Yol-Sen Samsun ìube Baíkanı Adem Kocaoðlu ve Enerji 
Sanayi ve Maden Sendikası (ESM) Samsun ìube Baíkanı 
Yusuf ñnci’yi “tertip komitesi oluíturmadan ve bildirimde 
bulunmadan gösteri düzenlendiði” gerekçesiyle 1 yıl 3 ay 
hapis ve 366 YTL para cezasına mahkum etti. Cezaları 
erteleyen Mahkeme, 16 sendikacı hakkında ise beraat kararı 
verdi.  

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, DñSK Genel Baíkanı Süleyman 
Çelebi’ye “gece basın açıklaması yaptıðı” gerekçesiyle verilen 
18 ay hapis cezasını Mayıs ayında bozdu. Çelebi, Emek 
Platformu’nun 2003 yılında Tekirdað’dan Ankara’ya, 
“ñísizliðe, yoksulluða, yolsuzluða ve savaía karíı kürsel 
eíitlik, adalet ve barıí” adı altında düzenlediði yürüyüí 
sırasında Adapazarı’nda gece saatlerinde basın açıklaması 
yaptıðı gerekçesiyle yargılanmıítı. Sakarya 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi, Çelebi’yi “Toplantı ve Gösteri Yürüyüíleri 
Yasası’na aykırı davrandıðı” iddiasıyla hapis cezasına 
mahkum etmiíti. Bozma kararı, “açıklamanın demokratik hak 
arama niteliðinde olduðu” gerekçesiyle verildi.  

Ankara’da Sosyal Güvenlik Kurumu Yasa Tasarısı’nı protesto 
amacıyla 2005 yılı Kasım ayında düzenlenen mitingde 
“yasadıíı örgüt lehine slogan attıkları” gerekçesiyle 14 kiíi 
hakkında açılan davaya yıl içinde devam edildi. Ankara 11. 
Aðır Ceza Mahkemesi’nde 22 Haziran günü yapılan 
duruímada, sekiz tutuklu sanıktan, Ankara SGD Baíkanı 
ñrfan Alayvaz, Levent Çakır, Uður Güdük ve Latife Canan 
Kaplan tahliye edildi. ESP Ankara Temsilcisi Deniz Bakır, 
Alihan Alhan, Metin Kürekçi ve Necla Çomak’ın tahliye istemi 
reddedildi. Dava, yıl içinde sonuçlanmadı. 

Eðitim-Sen kapatılması istemiyle açılan davayı protesto 
amacıyla 2004 yılında Ankara Abdi ñpekçi parkında 
düzenlenen bir gösteri nedeniyle, Eðitim-Sen Genel Baíkanı 
Alaattin Dinçer, Yönetim Kurulu üyeleri Ali Berberoðlu, Adnan 
Gölpınar, Fevzi Ayber, Emirali ìimíek, Elif Akgül ve Nazım 
Alkaya hakkında, “izinsiz gösteri düzenledikleri” gerekçesiyle 
açılan dava, 1 Kasım günü sonuçlandı. Ankara 13. Asliye 
Ceza Mahkemesi, sendika yöneticileri hakkında beraat kararı 
verdi.  
Eðitim-Sen tarafından 2005 yılında düzenlenen “Büyük 
Eðitimci Yürüyüíü” nedeniyle aralarında KESK Genel Baíkanı 
ñsmail Hakkı Tombul, Eðitim-Sen Genel Baíkanı Alaaddin 
Dinçer ve SES Genel Baíkanı Köksal Aydın’ın da bulunduðu 
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23 kiíi hakkında açılan dava, 8 Kasım günü Ankara 28. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde baíladı. Duruíma, sanıkların 
ifadesinin alınması için ertelendi. 
Diðer Gösteri ve Eylemler 
11 ìubat günü Mersin’de halka hitap eden Baíbakan Recep 
Tayyip Erdoðan, bir grup tarafından yumurta atılarak protesto 
edildi. Olayın ardından dokuz kiíi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanlardan Bozan Göçer, ìenol Yalçınkaya, ñbrahim Polat, 
Ramazan Tunç ve Mahir Nasıroðlu 12 ìubat günü tutuklandı, 
Okay Kınık, ñlknur Çelik, Ufuk Kurtulmaz ve Serkan Saðır ise 
serbest bırakıldı.  
Daha sonra da protestocular hakkında dava açıldı. Mersin 
Cumhuriyet Savcılıðı tarafından hazırlanan iddianamede, 
Halkevleri üyesi eylemcilerin “Toplantı ve Gösteri Yürüyüíleri 
Yasası’na aykırı davranmak”, “görevli memura ve devlet 
büyüklerine hakaret”, “kamu görevlisine, görevi nedeniyle 
hakaret” ve “kamu görevlisine görevini yaptırmamak için 
direnmek” iddialarıyla cezalandırılması istendi.  
Bu arada soruíturma aíamasında Mersin Emniyeti 
Müdürlüðü’nden Cumhuriyet Savcılıðı’na gönderilen 
fezlekede, sanıkların gözaltında “susma” hakkını 
kullanmasının “örgütsel tavır” olarak deðerlendirildiði 
öðrenildi. Sanıkların gösteri sırasında giydiði “Bu ülke, bu 
halk satılık deðil” yazılı yeleklerin delil olarak sayıldıðı 
fezlekede, halen kamu yararına dernek statüsü bulunan 
Halkevleri’nin “DHKP-C güdümünde olduðu” iddia edildi.  
Fezlekede sanıkların “Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerini, 
siyasi-laik düzenini deðiítirmeye kalkıíma”, “Devletin 
bölünmez bütünlüðünü bozmaya kalkıíma”, “Türk devletinin 
varlıðını tehlikeye düíürmek”, “Devlet otoritesini zaafa 
düíürmek, yıkmak veya ele geçirmeye kalkıímak”, “Temel 
hak ve hürriyetleri yok etmek”, “Komünist devlet kurmak için 
terör örgütleri adına cebir kullanmak”, “Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini engellemeye 
kalkıímak”, “Baíbakanı tehdit”, “Halkı hükümete karíı 
silahlı isyana teívik için propaganda yapmak” suçlarını 
iíledikleri iddia edildi.  
Mersin 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 17 Ekim 
günü sonuçlandı. Mahkeme, Halkevleri üyeleri Mahir 
Mansuroðlu ve Okay Kınık’ı “Baíbakan Erdoðan’a karíı, 
görevi nedeniyle hakaret (TCY madde 125)” gerekçesiyle bir 
yıl ikiíer ay 15’er gün hapis cezasına mahkum etti. Ceza, 
sanıkların, “sabıkalı olmaları” ve “suç iílemekte kararlı 
tutum ve davranıílarda bulundukları” gerekçesiyle 
ertelenmedi. ñlknur Çevik, Serkan Saðır, Ufuk Kurtulmaz, 
ìenol Yalçınkaya, Ramazan Tunç, Ozan Gül ve ñbrahim Polat 
ise 11 ay 20’íer gün hapis cezasına mahkum edildi, cezalar 
ertelendi. Mahkeme, sanıklar hakkında tutuklama kararı 
vermedi.  

Türkiye ñíveren Sendikaları Konfederasyonu ve Hürriyet 
gazetesi insan kaynakları birimi tarafından 11 ìubat günü 
düzenlenen “Kadın ñstihdamı Zirvesi” sırasında “Kadının 
kurtuluíu sosyalizmde” yazan pankart açan üç kadın, özel 
güvenlik görevlileri tarafından dövülerek gözaltına alındı.  
Marmaris’te ABD uçak gemisi Roosvelt’i protesto amacıyla 
“Conileri içime sindiremiyorum” yazlı pankart asan Yaman 
Yılmaz, 21 ìubat günü gözaltına alındı.  
Beí yıldan uzun bir süredir Türkiye’de bulunan ve üçüncü bir 
ülkeye gönderilmek isteyen ñranlı Kürt mülteciler, 22 ìubat 
günü Ankara’da BMMYK önünde gösteri düzenlediler. 
Bulundukları 16 ilden düzenli olarak Ankara’ya gelip 
BMMYK’ya baívuran mülteciler, “ne komiserlikten ne de Türk 
hükümetinden yanıt alamadıklarını” belirttiler. BMMYK’dan 
yanıt alana kadar oturma eylemi yapmak isteyen mülteciler, 
tartaklanarak gözaltına alındı. Kelepçelenerek polis 
otobüslerine bindirilen mülteciler, daha sonra yaíadıkları 
íehirlere gönderildiler.  
Türkiye’de mülteci olarak bulunan ñran vatandaílarının 15 
Mart günü BMMYK önünde düzenlediði gösteriye de polis 
müdahale etti. Göstericiler gözaltına alındıktan sonra 
yaíadıkları kentlere gönderildi.  
27 ìubat günü Artvin’in Hopa ilçesinde ÖDP üyesi iki genç, 
bıçakla yaralandı. Olayın ardından zanlıların Cumhuriyet 
Savcılıðı’nda ifadelerinin alınması sırasında adliye önünde 
“ilçede can güvenliðinin saðlanması” istemiyle gösteri 
düzenleyen gruba polis müdahale etti. 3 Mart günü de 
düzenlenen ev baskınlarında çoðu Halkevleri ve ÖDP üyesi 23 
kiíi gözaltına alındı. Bu kiíilerden 20’si 4 Mart günü “devlet 
malına zarar verdikleri” ve “yargıyı etkilemeye çalıítıkları” 
iddiasıyla tutuklandı.  
Sosyal Güvenlik Kurumu Yasa Tasarısı’nı protesto etmek 
amacıyla 12 Nisan günü TBMM önünde gösteri düzenleyen 
Halkevleri üyesi sekiz kiíi dövülerek gözaltına alındı. Olay 
sırasında Avukat Gökçe Yılmaz’ın yerde sürüklenerek 
götürülmesini görüntüleyen Milliyet gazetesi foto muhabiri 
Serdar Özsoy da tartaklandı. 
AKP ñzmit ñl Örgütü’nün 15 Nisan günü Baíbakan Recep 
Tayyip Erdoðan’ın da katılımıyla düzenlenen kongresi 
sırasında bir grup Baíbakan’ı protesto etti. Daha sonra 
göstericilerden Eðitim Sen ìube Baíkanı Osman Bahçeci, 
Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) 
ìube Baíkanı Yener Çalıíkan, Eðitim Sen üyeleri Nuríen 
Turan, Doðan Altun ve EMEP ñl Örgütü yöneticisi Tarık Erkan 
hakkında “görevli memura direndikleri” ve “Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüíleri Yasası’na aykırı davrandıkları” iddiasıyla 
açılan dava açıldı. 
ABD Dıíiíleri Bakanı Condoleezza Rice’ın Türkiye ziyaretini 
protesto amacıyla 25 Nisan günü Ankara’da da ABD 
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Büyükelçiliði binası önünde gösteri düzenleyen SGD üyeleri 
Adile Demir ve Özgüç Yalçın gözaltına alındı.  
ìair Necip Fazıl Kısakürek’in 23. ölüm yıldönümü nedeniyle 
ñstanbul Eyüp Sultan Camii’nden Eyüp mezarlıðına yürümek 
isteyen bir grup polisler tarafından zor kullanılarak daðıtıldı. 
Radikal ñslamcı ñBDA-C örgütü lehine slogan atan gruptan 26 
kiíi gözaltına alındı.  
Adana Cumhuriyet Savcılıðı, Haziran ayında DEHAP 
Gaziantep ñl Örgütü yöneticilerinin de aralarında bulunduðu 
35 kiíi hakkında, katıldıkları basın açıklamaları ve mezarlık 
ziyaretleri nedeniyle dava açtı. ñddianamede, sanıkların 
“yasadıíı örgüt üyeliði” ve “íiddet veya diðer terör 
yöntemlerine baívurmayı teívik edecek íekilde propaganda 
yapmak” gerekçesiyle cezalandırılması istendi.  
Avukat Mehmet ìahin, TCY’de bulunmayan bazı suçlamaların 
iddianamede yer aldıðını bildirdi. ìahin, “Mesela DEHAP 
Gaziantep ñl Baíkanı Vakkas Dalkılıç hakkındaki, ‘terör 
amaçlı para toplama’ iddiası. Böyle bir madde ceza 
yasasında yok ama Terörle Mücadele Yasa tasarısında var. 
Ancak, Terörle Mücadele Yasası daha TBMM’de kabul 
edilmediði için iddianameye alınması ilginç” dedi.  
18 Haziran günü Tunceli’de, 2005 yılında öldürülen 17 MKP 
militanını anmak isteyen bir gruba polis müdahale etti. 
Göstericileri basınçlı su sıkarak ve gaz bombası atarak 
daðıtan polisler, 64 kiíiyi gözaltına aldı. Bu kiíilerden 34’ü 
aynı gün Emniyet Müdürlüðü’nden serbest bırakıldı. Gözaltına 
alınanlardan Ufuk Kalanç, Deniz Kırbað, Hıdır Yıldız, 19 
Haziran günü tutuklandı.  
25 Haziran günü Trabzon’da basın açıklaması yaptıkları 
sırada saldırıya uðrayan ve daha sonra gözaltına alınan 
TAYAD üyeleri, Çetin Güven, U.T., Ö.K., D.Ü., F.B., S.G., Ö.A., 
Emrah Bakır ve Onur Uzun, 26 Haziran günü serbest bırakıldı. 
Onur Uzun, daha sonra gazetecilere yaptıðı açıklamada, 
saldırganlara müdahale etmeyen polislerin kendilerini 
dövdüðünü söyledi. (Bkz. Kiíi Güvenliði) 
26 Haziran günü ñstanbul Sultanahmet Adliyesi önünde F tipi 
cezaevlerini protesto amacıyla kendilerini parmaklıklara 
zincirleyen TAYAD üyesi 30 kiíi tartaklanarak ve yüzlerine 
biber gazı sıkılarak gözaltına alındı.  
19 Temmuz günü Ordu’da Fiskobirlik’ten alacaklarının sekiz 
aydır ödenmemesini protesto etmek üzere miting düzenleyen 
fındık üreticilerine polis müdahale etti. Mitingden sonra Ordu-
Samsun karayoluna çıkan üreticiler, bir süre yolu trafiðe 
kapattı. Polisin biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdiði 
üreticileri sürükleyerek yoldan kaldırmak istemesi üzerine 
gerginlik yaíandı. Çıkan olaylarda üreticilerin yanısıra bazı 
gazeteci ve polisler de biber gazından etkilendi.  

Ordu’da 31 Temmuz günü fındık üreticileri tarafından 
düzenlenen mitingde olay çıktı. Mitingin tamamlanmasından 
sonra alandan ayrılan yaklaíık 20 bin kiíi Ordu-Samsun 

yolunu trafiðe altı saat süreyle trafiðe kapattı. Yetkililer, yolun 
açılması için fındık üreticilerini ikna etmeye çalıíırken polisle 
bazı göstericiler arasında çıkan arbedede beí kiíi yaralandı, 
TRT’nin canlı yayın aracı da taílandı. Bunun üzerine polisler, 
gaz bombası atarak ve havaya ateí açarak bu gruba 
müdahale etti. Biri polis 50 kadar kiíinin yaralandıðı 
kavgadan sonra 38 kiíi gözaltına alındı.  

Daha sonra mitingde “olay çıkarttıkları” iddia edilen Aydın D., 
C.O., M.E. ve Rasim Ç., 6 Aðustos günü gözaltına alındıktan 
sonra aynı gün tutuklandı. C.O. ve M.E., avukatlarının itirazı 
üzerine 8 Aðustos günü serbest bırakıldı.  

Bu arada mitingde bir grup tarafından linç edilmekten 
karakola sıðınarak kurtulan TKP ñl Baíkanı Uður Özdemir ve 
parti üyesi Özgür Demiröz 17 Aðustos günü “2911 Sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüíleri Yasası’na aykırı davrandıkları” 
iddiasıyla tutuklandılar.  

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açıkladıðı fındık fiyatını protesto 
amacıyla 9 Eylül günü Ordu’da AKP ñl Örgütü binasına siyah 
çelenk bırakmak isteyen Períembe ilçesi Muhtarlar Derneði 
Baíkanı Namık Canik gözaltına alındı.  

24 Temmuz günü ñsrail’i ve AKP’nin ñsrail karíısındaki 
tutumunu protesto amacıyla ñstanbul AKP ñl Örgütü binası ve 
ñsrail Konsolosluðu önünde kendilerini zincirleyen “Irak’ta 
ñígale Hayır Koordinasyonu” üyeleri gözaltına alındı. AKP ñl 
Örgütü binasında Cem Özcan, Çaðdaí Büyükbaí, Özgür 
Karakaya, Veli Göktaí, Abbas Duman, ñsrail konsolosluðu 
önünde ise Bedri Vatansever, Mustafa Kapar, Mustafa 
Saygılı, Can Davaslıgil, Zafer Gündüz ve Bahar Gök’ün 
gözaltına alındıðı bildirildi.  

Munzur nehri üzerinde yapılması planlanan barajı protesto 
amacıyla 25 Temmuz günü çeíitli kentlerden Tunceli’ye gelen 
DTP üyeleri, kente alınmadı. Tunceli giriíindeki Elmalı 
Jandarma Karakolu’nda durdurulan DTP üyelerinin kente 
alınmaması için Tunceli Valiliði’nin emir verdiði ileri sürüldü.  

31 Temmuz günü ñsrail’i protesto amacıyla ñstanbul 
Beyoðlu’nda gösteri düzenleyen bir grup, polisler tarafından 
zor kullanılarak daðıtıldı. Göstericileri gaz bombası atarak ve 
döverek daðıtan polisler, çok sayıda kiíiyi gözaltına aldı. 
Yaklaíık üç saat süren çatıíma sırasında, sað görüílü bazı 
kiíiler de göstericilere sopayla saldırdı.  

6 Aðustos günü ESP’nin, “Filistin ve Lübnan halkları ile 
dayanıíma” amacıyla ñstanbul Taksim Gezi parkı ve Kadıköy 
iskelesinde kurduðu çadırlar zor kullanılarak kaldırıldı. ESP 
üyelerini biber gazı sıkarak ve döverek daðıtan polisler, 
Taksim’de 19, Kadıköy’de ise 15 kiíiyi gözaltına aldı. 
Gözaltına alınanlardan adları öðrenilenler íöyle:  
ESP Bülteni Yazıiíleri Müdürü Çetin Poyraz, Ersin Sedefoðlu, 
Zehra Aydemir, Hüseyin Güneí, Derya Çıtakbaí, Fırat Çaðlar, 
Herdem Sara, Günaydın Akar, Cüneyt Çolak, Mustafa Tekin, 
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Koray Türk, Yücel Tekin, Celal Koyun, Erkan Çelikcan, 
Gülistan ìahin, Fatma Özbey, ñskender Kordo, Güzel Ozan, 
Ahmet Barıí, Mustafa Alkan, Kıymet Yıldız, Okan Özçelik, 
Gökhan Sofuoðlu, Enes Özayrancı, Özcan Bilekli, Mustafa 
Baran, Onur Binbir, Cem Dinç ve Özgür Keleí. 7 Aðustos günü 
de aynı yerlerde basın açıklaması yapmak ve çadır kurmak 
isteyen ESP üyelerine polis müdahale etti. Taksim’de altı 
kiíinin gözaltına alındıðı bildirildi. Müdahaleler nedeniyle 8 
Aðustos günü ñHD ñstanbul ìubesi’nde basın toplantısı 
düzenleyen ESP’liler adına konuían Figen Yüksekdað, 
gözaltına alınanların iíkence gördüðünü söyledi. (Bkz. Kiíi 
Güvenliði) 
AKP ñstanbul Kadıköy ñlçe Örgütü binası 14 Aðustos günü 
ñsrail’i protesto eden üç kiíi tarafından iígal edildi. Binaya bir 
pankart asan Neriman ìaímaz, Alçay Karatepe ve soyadı 
öðrenilemeyen Habip adlı ESP üyeleri tartaklanarak gözaltına 
alındı.  
“Halkevleri Öðrenci kolektifi” üyelerini 21 Aðustos günü 
Lübnan’a asker gönderilmesi kararını protesto amacıyla 
kendilerini Çankaya Köíkü parmaklıklarına zincirlediler. 
Polislerin müdahale ettiði olayın ardından gençler gözaltına 
alındı. Daha sonra göstericiler hakkında dava açıldı. Ankara 
Cumhuriyet Savcılıðı tarafından hazırlanan iddianamede, 
Nagihan Gültekin, Erhan Güneí, Akın Can, ìeyda Yüksel ve 
Süleyman Birlik’in “Toplantı ve Gösteri Yürüyüíleri Yasası’na 
muhalefet ettikleri” iddiasıyla cezalandırılması istendi.  
Lübnan’a asker gönderilmesi kararını protesto eden Halkevi 
üyesi beí kadın kendilerini Genelkurmay Baíkanlıðı binasının 
parmaklıklarına zincirledi. Kadınlar daha sonra gözaltına 
alındı. Savcılıðın Halkevi üyesi beí kadın hakkında ise 
takipsizlik kararı verdiði öðrenildi. 
22 Aðustos günü ñstanbul Gaziosmanpaía Gazi mahallesinde 
ñsrail’i protesto amacıyla iíyerlerini kapatan ve gösteri 
düzenleyen esnaflara polis müdahale etti. Göstericilerle 
polisler arasında çıkan çatıímadan sonra 20 kadar kiíi 
gözaltına alındı.  
ñstanbul Vatan caddesinde gerçekleítirilen 30 Aðustos Zafer 
Bayramı kutlamaları sırasında “ñsrail askeri olmayacaðız” 
yazılı pankart açarak gösteri düzenleyen Rüya Kurtuluí, 
Hakan Demir, Musa Seçkin ve Nihat Moðurtay adlı 
göstericiler çevrede bulunanların saldırısına uðradı. 
Saldırganlardan biber gazı sıkılarak kurtarılan göstericiler 
daha sonra gözaltına alındı. 31 Aðustos günü serbest 
bırakılan dört genç, saldırı için “güzel olmuí” diyen ñstanbul 
Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve polisler hakkında suç 
duyurusunda bulunacaklarını bildirdiler. 

28 Aðustos günü Ankara’nın Mamak ve Dikmen semtlerinde 
ñsrail’i protesto amacıyla iíyerlerini kapatan 20 kiíi gözaltına 
alındı. Gözaltına alınanlardan, Erdinç Eroðlu, Hasan 
Karapınar, Abdullah Özgün, Ali Sinan Çaðlar, Eray Destegül 

ve Nurcan Temel 29 Aðustos günü “esnafı iíyerlerini 
kapatmaya zorladıkları ve yasadıíı örgüt propagandası 
yaptıkları” iddiasıyla tutuklandılar. 

Lübnan’a asker gönderilmesi kararını protesto amacıyla 6 
Eylül günü Ankara’nın Kolej semtinde gösteri düzenleyen 
gruba polis müdahale etti. HÖC, ESP ve Baðımsız Devrimci 
Sınıf Platformu üyelerinden oluían yaklaíık 250 kiíilik grup 
ile polis arasında çıkan çatıímada çok sayıda kiíi yaralandı.  

Göstericileri biber gazı sıkarak ve döverek daðıtan polisler 
yaklaíık 40 kiíiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 18’i 7 
Eylül günü tutuklandı. Tutuklananların adları íöyle:  

ESP Antakya Temsilcisi Muhsin Çobanoðlu, Fatma Özbey, 
Seval Gündoðdu, Münevver ñltimur, Gökhan Keskin, Arzu 
Ceylan Sabo, Ebru Benek, ñbrahim Yıldırım, ñsmail Hakverdi, 
Mustafa Doðan, Anıl Çirkin, Ümit Çobanoðlu, Ulaí Gündüz, 
Atakan Özer, Ayten Özdoðan, Seda Göktaí, Özgür Kel ve 
soyadı öðrenilemeyen Hüseyin.  

7 Ekim günü “düíünceyi ifade özgürlüðünün önündeki 
engellerin kaldırılması” istemiyle ñstanbul Taksim’de yürüyüí 
düzenleyen ñHD ñstanbul ìubesi üyeleri polis tarafından 
engellendi. Taksim meydanında toplanan ñHD üyelerinin 
önünü kesen polisler, yürüyüíe izin vermedi.  

ñHD ñstanbul ìube Baíkanı Hürriyet ìener’in “düíüncenin 
önündeki engellerin kaldırılması için yürümek istediklerini ve 
bunun anayasal hak olduðunu” anlatması üzerine bir polis 
yetkilisi, “Ben burada kanunu temsil ediyorum ve sizi 
engelliyorum. Gidin hakkımda suç duyurusunda bulunun” 
dedi. Bunun üzerine “Düíünce Suçuna Karíı Giriíim” 
sözcüsü ìanar Yurdatapan’ın yaptıðı basın açıklamasından 
sonra ñHD üyeleri daðıldı.  

Greenpeace üyesi bir grup, 14 Kasım günü Nükleer Güç 
Santrallerinin Kurulması ve ñíletilmesiyle Enerji Satıíına 
ñliíkin Yasa Tasarısı’nı protesto etmek üzere TBMM önünde 
eylem yaptı. “Nükleer Enerji Ölümcüldür” baílıklı pankart 
açan 21 Greenpeace üyesi, gözaltına alındı.  

Papa 16. Benediktus’un Türkiye’yi ziyaretinden önce 22 
Kasım günü Ayasofya Müzesi’nde gösteri düzenleyenler 
polisler tarafından gözaltına alındı. Daha sonra eylemle ilgili 
olarak 25 kiíi hakkında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüíleri 
Yasası’na aykırı davranıldıðı” gerekçesiyle dava açıldı.  
“Dünya Ekonomik Forumu Türkiye Zirvesi”ni protesto 
amacıyla 24 Kasım günü ñstanbul Çıraðan Sarayı önünde 
basın açıklaması yapmak isteyen ESP üyeleri, polisler 
tarafından engellendi.  
Çıraðan Sarayı’na gitmek için bindikleri belediye otobüsünde 
aðır biçimde dövülerek gözaltına alınan ESP üyeleri Ersin 
Sedefoðlu, Zehra Aydemir ve Hüseyin Güneí, 25 Kasım günü 
Cumhuriyet Savcılıðı tarafından serbest bırakıldı.  

 273



Toplantı ve Gösteri Özgürlüðü Türkiye ñnsan Hakları Raporu - 2006
 

24 Kasım günü Mersin Valiliði ve Erdemli Turunçgil Üreticileri 
Birliði’nin düzenlediði “Limon Hasadı Günü” sırasında, 
hükümeti protesto eden CHP Erdemli ñlçe Baíkanı Namık 
Alan ve dokuz çiftçi gözaltına alındı.  
7 Aralık günü “PKK’nin ateíkes kararının devlet tarafından 
kabul edilmesi” istemiyle ñçiíleri Bakanlıðı önünde gösteri 
düzenleyen ESP üyesi sekiz kiíi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanlardan Sibel Can, Gökçe Otlu, Filiz Uluçelebi, Mehtap 
Adıgüzel, Cenan Altuç, Meral Taíkıran ve Doðan Aras, 8 
Aralık günü “MLKP üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandılar.  
ñngiltere Baíbakanı Tony Blair’in Türkiye ziyaretini protesto 
amacıyla 16 Aralık günü ñstanbul’da HÖC tarafından 
düzenlenen basın açıklamasında, Mehmet Yayla gözaltına 
alındı. 
Tunceli’deki Munzur çayında yapımı süren hidroelektrik 
santralına karíı Greenpeace’in duyarsız kaldıðı gerekçesiyle 
13 Aralık günü Greenpeace’nin ñstanbul Harbiye’deki merkezi 
önünde kendilerini zincirleyen Munzur’u Koruma Kurulu üyesi 
yedi kiíi gözaltına alındı.  
Daha sonra konuya iliíkin basın açıklaması yapmak isteyen 
Greenpeace Türkiye Ofisi Enerji Kampanyası sorumlusu Hilal 
Atıcı ve gönüllü koordinatör Erkut Ertürk de gözaltına alındı.  
Kendilerine “Barıí Anneleri ñnisiyatifi” adı veren grup, 23 
Aralık günü CHP’nin ñstanbul Beyoðlu, Bakırköy ve Kadıköy 
ilçe örgütü binaları önünde protesto gösterileri düzenledi. 
Kadıköy’deki gösteride DTP ñstanbul ñl Baíkanı Doðan 
Erbaí’ın da aralarında bulunduðu 3 kiíi gözaltına alındı. 
Davalar 
2005 yılında Eskiíehir’de “trafik sorunlarını” protesto eden 
ikisi stajyer avukat dokuz kiíi hakkında açılan dava, 25 Ocak 
günü sonuçlandı.  
Eskiíehir Asliye Ceza Mahkemesi, stajyer avukatlar Pınar 
Çelik ve Esra Baíbakkalkara ile yedi sanık hakkında 
“belediye ve idarelerin tüm eylem ve tasarruflarının herkesçe 
benimsenmesinin beklenemeyeceði, yönetilenlerin AñHM 
kararları ve özgürlük hukuku çerçevesinde kalmak suretiyle 
idarenin her türlü eylem ve tasarruflarını eleítirebilecekleri” 
gerekçesiyle beraat kararı verdi.  
Avrupa Birliði’ni protesto amacıyla 17 Ocak 2005 tarihinde 
Ankara’da düzenlenen gösteri nedeniyle Gençlik Federasyonu 
üyeleri hakkında açılan dava, 9 Mart günü Ankara 11. Aðır 
Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı.  
Sanıklardan Hasan Baklacı, Mert Kavak, Onur Özdemir, Fatih 
Beygirci ve Ekrem Kaya “teröre baívurmaya özendirecek 
íekilde örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 10’ar ay 
hapis cezasına mahkum edildi.  

Uður Eyilik ve Musa Kurt ise “teröre baívurmaya özendirecek 
íekilde örgüt propagandası yapmak ve suç iílemek için 
kurulan bir örgütün faaliyeti çerçevesinde izinsiz olarak yanıcı 

ve patlayıcı madde bulundurmak” gerekçesiyle 5 yıl 6’íar ay 
hapis cezasına mahkum edildi. 

Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde 30 Eylül 2005 tarihinde 
düzenlenen bir basın açıklamasında üzerinde Türk ve Avrupa 
bayrakları ile PKK flamaları bulunan ve elinde “Kürt sorununa 
demokratik çözüm için AB’ye evet” yazılı pankartı taíıyan 
Berat Birtek hakkında açılan dava, 9 Mart günü sonuçlandı. 
Diyarbakır 4. Aðır Ceza Mahkemesi, Birtek’i “bölücülük 
propagandası yaptıðı” gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına 
mahkum etti.  

24 Haziran 2005 tarihinde Trabzon’da bir açılıí töreninde 
konuían Baíbakan Tayyip Erdoðan’a yumurta attıkları için 
Halkevleri Trabzon ìube Baíkanı Murat Bektaíoðlu ve 
Halkevleri üyesi Ethem Küçük hakkında “Baíbakana hakaret” 
iddiasıyla açılan dava 13 Nisan günü sonuçlandı. Trabzon 2. 
Sulh Ceza Mahkemesi, Bektaíoðlu’nu bir yıl iki ay hapis 
cezasına mahkum etti, ceza ertelendi. Küçük hakkında ise 
beraat kararı verildi.  

2 Ekim 2005 tarihinde ñstanbul’da gerçekleítirilen 27. 
Avrasya Maratonu’na “Kürt sorununa demokratik çözüm” ve 
“Gençler Barıí ñstiyor” yazılı tíörtlerle katılan 26 kiíi 
hakkında “izinsiz gösteri düzenledikleri” iddiasıyla dava 
açıldı.  

Kaybolan HADEP yöneticileri Ebubukir Deniz ve Serdar Tanıí 
için 2002 yılında Bingöl’de düzenlenen gösteri nedeniyle 71 
kiíi hakkında açılan dava, 6 Mayıs günü sonuçlandı.  

Bingöl Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında DEHAP, ñHD ve 
sendika yöneticilerinin de bulunduðu sanıkları “izinsiz gösteri 
düzenledikleri” gerekçesiyle bir yıl altıíar ay hapis ve 216 YTL 
para cezasına mahkum etti.  

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Uður Kaymaz ve Ahmet 
Kaymaz’ın polisler tarafından öldürülmesini (1 Aralık 2004) 
protesto amacıyla Nusaybin’de düzenlenen bir basın 
açıklamasına katılan Azad Yüksekdað ve Cihan Yalçın 
hakkında açılan dava da 6 Mayıs günü Nusaybin Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde sonuçlandı. Mahkeme, Yüksekdað’ı 200, 
Yalçın’ı 600 YTL para cezasına mahkum etti.  

2002 seçimlerinden önce 2 Kasım 2002 tarihinde ìırnak’ın 
Cizre ilçesinde DEHAP tarafından düzenlenen miting 
nedeniyle DEHAP Genel Baíkanı Tuncer Bakırhan, ñdil 
Belediye Baíkanı Resul Sadak ve DEHAP Cizre eski ñlçe 
Baíkanı Mehmet Dilsiz hakkında açılan dava, 3 Ekim günü 
sonuçlandı. Cizre Asliye Ceza Mahkemesi, DEHAP’lıları 
“Toplantı ve Gösteri Yürüyüíleri Yasası’na aykırı 
davrandıkları” iddiasıyla 1’er yıl 6’íar ay hapis cezasına 
mahkum etti. Mahkeme, cezayı erteledi.  
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 2000 yılı Aralık ayında ñzmir’de 
gösteri düzenleyen 200 kadar polise, ñzmir 2. ve 11. asliye 
ceza mahkemeleri tarafından verilen hapis cezası kararlarını 
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Türkiye ñnsan Hakları Raporu 2006 Toplantı ve Gösteri Özgürlüðü
 

Kasım ayında bozdu. Kararda, “Sanık polis memurlarının 
güvenlik güçlerine yapılan olaylara karíı seslerini duyurmak 

amacıyla yaptıkları eylem, içinde bulundukları üzüntü 
nedeniyle demokratik tepki niteliðindedir” denildi. 

 

Son Yargıtay Kararı-Murat Belge(Radikal/12 Kasım 2006  

Hayatımın hiçbir döneminde, íu son birkaç yılda olduðu kadar, ‘yargı’ üstüne yazı yazmamıítım. ‘Yargı’ derken, ‘hukuk’ íu bu deðil, öncelikle 
Yargıtay kararları üstüne yazdım, yazma gereðini duydum. Yoksa ‘hukuk’ ve ‘hukuk nosyonu’ üstüne sık sık bir íeyler yazmıíımdır. Türkiye’de 
‘hukukun varoluí biçimi’ üstüne eleítirel bir íeyler söylemiíimdir. Ama dediðim íu son birkaç yıla kadar, ‘yargının sonuçları’ konusunda bu 
kadar endiíeyle yazı yazdıðımı hatırlamıyorum. 

Son hikâyemiz bugün (yani cuma günü). Polislerin gösterisini, Yargıtay ‘Polisin demokratik gösterisi’ gibi bir nitelemeyle beraat kapsamına 
sokmuí! Polislerin demokratik gösteri, protesto, her neyse, böyle bir íeyler yapmalarına itirazım yok, ama polisler (günün gazetelerinde 
yayımlanmıí fotoðraflarda görüldüðü gibi) tabancalı ellerini havalara kaldırıp sallayarak geçit yaptıklarında, bunun ‘demokratik’ bir gösteri 
olduðunu söylemek mümkün müdür? Bunun ‘demokratik’ bir gösteri olduðunu söyleyen, bir ülkenin ‘Yargıtay’ı ise bu nasıl bir ülkedir? Bu, 
Avrupa Birliði’ne katılmaya aday bir ülke ise, bu adaylıðın ciddiye alınmamasının nedeni nedir, sorumluluðu kimdedir? 

Türkiye’de polisin, sırf ‘polis’ olduðu için, neler yaptıðı, neler çiðnediði herkesin bildiði bir konu. Gerekiyorsa hatırlatması, yeniden hatırlatalım 
(hatırlanacakların bazılarının üstünden çok zaman geçmedi zaten -Manisa’nın memleketi mahvolmaktan kurtaran polislerinin davası 
oldukça yeni tamamlandı, örneðin). 

Yargıtay bu örgüte, ‘Elinize tabancanızı alıp sallayın, insan haklarından polis yetkilerine, elinizden somut olarak alınan her íeyi protesto edin’ 
derse, dünyanın her yerinde sorun olan, ‘polisi yasallık çizgisi içinde tutmak’ nasıl gerçekleíir? 

Ama sorun polisle sınırlı deðil. Çeíitli yargı organlarından karar üstüne karar çıkıyor. ìemdinli davasından ñhsan Doðramacı davasına, bu 
‘polis beraatı’ndan ‘vicdani red’de vb. birtakım kararlar veriliyor. Bunların hemen hemen hepsinin ortak bir noktası olduðunu görmek için çok 
da keskin gözlü olmak gerekmiyor; ayrıca, bir Türkiye vatandaíı olarak, bu duruma öyle uzun boylu íaímak da gerekmiyor: çünkü yargı 
mekanizması íu son dönemde, tutarlı ve sistematik bir biçimde, devletten yana (ya da ‘devlet iktidarı’ çevresinde yer edinmií kiíilerden 
yana) kararlar veriyor: ‘müesses nizam’ın ayrıcalıklarını koruyor. 

Türkiye’de her íey, ‘devleti korumak’ üzeredir. Demokrasi olmamasının nedeni de zaten budur. Dünyada yargı, devlete karíı yurttaítan 
yanadır, güçsüzden yanadır, demokrasi ve insan haklarından yanadır. Türkiye’de yargı devletten yanadır. 

12 Eylül zihniyetinin ve dolayısıyla hukukunun iki tane ‘son savunma çizgisi’ olduðu görülüyor: birincisi Genelkurmay, ikincisi Yargıtay. 
Genelkurmay’ın davranıíları bir düzeyde çok önemli olabilir, ama Yargıtay’ın davranıíları, Yargıtay’ın yapmak durumunda olduðu íeyleri 
yapmaması, bundan çok daha önemlidir. Daha önce de yazdım, bir toplum, adalet duygusunu kaybettiðinde (ve bizimki büyük ölçüde 
kaybetti), böyle bir toplumun toparlanması çok zordur... ñíitiyor musunuz? 

 
11 Aralık 2000 tarihinde ñstanbul Gazi mahallesinde bir polis 
otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda Mehmet Ali Acun ve 
Fahir Toka adlı polislerin ölümü üzerine ñstanbul, ñzmir, 
Adana, Gaziantep, Bursa, Antalya ve ñçel’de çok sayıda polis 
protesto yürüyüíü düzenlemiíti. ñzmir’de gerçekleítirilen 
gösteri nedeniyle yargılanan polisler, Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüíleri Yasası uyarınca hapis cezasına mahkum edilmií, 
cezalar ertelenmiíti.  
ìanlıurfa Demokrasi Platformu tarafından 15 ìubat 2005 
tarihinde düzenlenen “Küresel savaía karíı küresel barıí” 
konulu basın açıklaması nedeniyle 59 kiíi hakkında açılan 
dava, 20 Aralık günü baíladı. ìanlıurfa 5. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen davada, aralarında feshedilen 
DEHAP ìanlıurfa ñl Baíkanı Ahmet Daðtekin, SES ìube 
Baíkanı Bedriye Yorgun, Eðitim Sen eski ìube Baíkanı 

Mehmet Kutlu, Eðitim Sen ìube Baíkanı ñbrahim Ayhan, ñHD 
ìube Baíkanı Gülay Koca, Yapı Yol Sen ñl Sekreteri Halit 
Yıldıztekin’in de bulunduðu sanıkların “Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüíleri Yasası’na aykırı davrandıkları” ve “yasadıíı örgüt 
lehine slogan attıkları” gerekçesiyle cezalandırılması istendi.  
29 Mart 2003 tarihinde ìanlıurfa’ya baðlı Daðyanı köyü 
Büyük Mürdesi mezrası yakınlarına düíen füzeyi ñncirlik 
Üssü’ne götürmek üzere bölgeye gelen ABD’lilerin araçlarına 
yumurta ve taí atan 14 kiíi hakkında açılan dava, 27 Aralık 
günü ìanlıurfa 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı. 
Mahkeme, muhtar Mustafa Karakuí, Mahmut Kaya, Mahmut 
Karakuí, Ali Demirel, Ahmet Kaya, Hasan Uçar, ñbrahim 
Kaya, Hüseyin Kaya, Hasan Aslan, Hüseyin Aslan, Ali Deniz, 
Hüseyin Çakmak, Hüseyin Abdan ve Hüseyin Kaya hakkında 
beraat kararı verildi. 
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Ek 1 
TBMM ñnsan Haklarını ñnceleme Komisyonu 

Hakkari ìemdinli ñnceleme Raporu 
GñRñì 
Komisyonumuz 9 Kasım 2005 tarihinde Hakkari ñli ìemdinli ñlçesinde meydana gelen ve bu olay bahane edilerek yurdumuzun çeíitli 
bölgelerine yayılmak istenen terör olayını araítırmak üzere Komisyon ve Heyet Baíkanı Nevíehir Milletvekili Mehmet ELKATMIì, 
Komisyon Baíkanvekili Adıyaman Mv. A.Faruk ÜNSAL, Komisyon üyeleri Batman Mv. M.Nezir NASIROïLU, ñzmir Mv. Ahmet ERSñN, 
Gaziantep Mv. Ahmet YILMAZKAYA ve Komisyon Uzman Yardımcısı ñzzet EROïLU’ndan oluían bir Heyetle 22 Kasım 2005 tarihinde 
09.45 THY uçaðı ile Van’a intikal etmiítir. Heyet aynı gün Emniyet Genel Müdürlüðünün tahsis ettiði bir helikopterle ìemdinli ilçesine 
intikal etmiítir.  

YAPILAN ÇALIìMALAR: 
Heyetimiz ilçeye intikalini müteakip hemen çalıímalarına baílayarak ilk önce ilçe Kaymakamı Mustafa Cihat Feslihan’ı ziyaret ederek 
kendisinden ilçede meydana gelen olaylar ve alınan tedbirlerle ilgili bilgiler almıí; karíılıklı görüí alıí veriíinde bulunmuítur.  
Heyetimiz bilahare ñlçe Cumhuriyet Baísavcısı Harun Ayık ve ilçe Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile de görüímüí olaylar ve alınan 
tedbirler hakkında bilgiler almıí; görüí alıí veriíinde bulunmuítur.  
Heyetimiz akíam öðretmenevinde konaklamıí olup, burada konaklayan öðretmenlerle de görüíerek ve ilçedeki çeíitli sorunlar 
hakkında bilgiler almıítır. Keza bir kısım güvenlik güçleri mensuplarıyla da sohbet tarzında görüímeler yapılmıítır.  
Heyetimiz 23 Kasım 2005 tarihinde sabahın erken saatlerinde çalıímalarına devam etmiítir. ñlk olarak ilçe Belediye Baíkanı Huríit 
Tekin ile makamında görüíülmüítür. Bilahare Belediye Baíkanı Huríit Tekin ile birlikte olay mahalline gidilerek gerek 1 Kasım 2005 
tarihindeki patlamanın meydana geldiði Cumhuriyet Caddesindeki yer ve binalarda ve gerekse 9 Kasım 2005 tarihindeki patlamanın 
meydana geldiði aynı cadde üzerindeki Özipek Pasajında ve Umut Kitapevinde incelemelerde bulunulmuítur. ñnceleme sırasında 
halkın yoðun ilgisi olduðundan halkla da görüíülmüí ve geçmií olsun dileklerimizle birlikte “olayların aydınlatılacaðından ve 
suçluların hak ettikleri ceza ile cezalandırılacaðından hiç kimsenin kuíkusu olmaması; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve 
Hükümetimizin, Komisyonumuzun, siyasi partilerimizin olayların üzerinde titizlikle durdukları, olayın yargıya intikal ettiði ve yargıya 
güvenmemiz gerektiði, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çeíitli partilerimizin araítırma önergesi verdikleri bugünlerde bu önergelerin 
görüíülerek muhtemelen bir araítırma komisyonunun da kurulacaðı ve olayları enine boyuna araítırıp bir rapor hazırlanacaðı, konuya 
verilen önemin bir göstergesi olarak olaylar sonrası Baíbakan, ñçiíleri ve Adalet Bakanlarımızın bölgeye geldikleri, 1 Kasım 2005 
tarihinde meydana gelen olayda zarar görenlere ödenmek üzere ilk etapta iki yüz milyar yardım gönderilerek daðıtıldıðı, Hükümetin 
zarar görenlerin zararlarını karíılayacaðına karar verdiði ifade edilerek halktan sakin ve sabırlı olmaları, PKK ve bölücülerin, 
provakatörlerin oyunlarına gelmemeleri, bütün vatandaíların kardeí oldukları, ayrılık gayrılık olmadıðı, varsa birtakım yanlıílıkların 
bunların da zaman içerisinde hep beraber üstesinden gelebileceðimiz, Devletimize güvenmeleri, Devletimizin, Milletimizin ve 
Ülkemizin bir ve bütün olduðu ve hiçbir íekilde bölünemeyeceði” hususları beyan edilmiítir. Bu beyanlar çaríı esnafı ziyaretlerinde de 
ifade edilmiítir. Olay yeri incelemesinde kitabevi bombalanan Seferi Yılmaz da hazır bulunmuí ve olay hakkında bilgisine 
baívurulmuí ve tatbikat da yapılmıítır.  
Olay yeri incelemelerini müteakip ñlçe Jandarma Komutanlıðı da ziyaret edilmií ve ñlçe Jandarma Komutanı J.Binbaíı Erdem Yılmaz’la 
da görüíülmüí ve ilçede meydana gelen son olay ve önceki olaylar ile bölgedeki güvenlik konuları görüíülmüí, fikir alıí veriíinde 
bulunulmuítur.  
Heyetimiz daha sonraki çalıímalarını konakladıðı öðretmenevinde devam ettirmiítir. Bu safhadaki çalıímalarında olayların görgü 
tanıkları olduklarını iddia eden baíta kitabevi bombalanan Umut Kitabevi sahibi Seferi Yılmaz ile Zeynel Özel, Kadir Özcaner, Abdi 
Özel, Mehmet Atilla, Cahit Erler, Mehmet Tahir Erbaí, Fahri Yılmaz, Kadir Koçar ve Metin Eroðuz isimli íahıslar dinlenilmií; olay 
hakkındaki görgüye dayalı bilgileri sorulmuítur. Görüítüðümüz kaymakam, emniyet ve jandarma yetkilileri Komisyonumuza olaylarla 
ilgili dosyalar ve CD sunmuítur.  
Bu arada bölgede olayla ilgili inceleme ve araítırma yapan ñnsan Hakları Derneði Genel Baíkanı Yusuf Alataí, Mazlum-Der Genel 
Baíkanı Cevat Özkaya ve beraberindeki Heyetle de olaylar hakkında görüí alıí veriíinde bulunulmuí ve bu Heyet hazırladıðı bazı 
dosyaları Heyetimize sunmuílardır.  
Bu Heyetin sunduðu raporlar üç parçadan ibaret olup bu raporlar çeíitli sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanmıí olup okunup 
dosyamıza konulmuítur.  



Ekler Türkiye ønsan Hakları Raporu 2006

 
Heyetimiz ìemdinli’deki çalıímalarını bitirip 23.11.2005 tarihinde yine Emniyet Genel Müdürlüðümüzün temin ettiði helikopterle saat 
15.00’de ìemdinli’den ayrılarak Hakkari ñline hareket etmiítir.  
Heyetimiz 23 Kasım 2005 tarihinde saat 16.30 sularında Hakkari ñlindeki çalıímalarına ilk önce Vali Erdoðan Gürbüz ziyaret ederek 
baílamıítır. Vali Erdoðan Gürbüz’ün makamında yapılan görüímede “bölgedeki geliímeler, ìemdinli, Yüksekova ve Hakkari il 
merkezinde meydana gelen olaylar; PKK faaliyetleri; terörün önlenmesi ve bölgenin kalkınması için yapılan çalıímalar hakkında bilgi 
alıí veriíinde bulunulmuítur. Sayın Vali Heyetimize bu konularda brifing sunmuítur.  
Bu görüímeden sonra Komisyonumuz Hakkari ñl Jandarma Alay Komutanı J.Albay Erhan Kubat’la da makamında bir görüíme yaparak 
terör, terörist faaliyetler ve meydana gelen olaylar hakkında bilgi almıítır.  
24 Kasım 2005 tarihinde Heyetimiz Hakkari Belediye Baíkanvekili ve bir kısım Belediye Encümen Üyeleriyle de görüímüítür.  
Heyetimiz ayrıca Hakkari Özel Harekat ìube Müdürlüðünü ziyaret ederek incelemelerde bulunmuí; bilahare Emniyet Müdürlüðünü de 
ziyaret ederek, ñl Emniyet Müdürü Yaíar Aðdere’den terör, terörist faaliyetler ve olaylarla ilgili bilgiler almıítır ve Emniyet Müdürü 
tarafından olaylarla ilgili bir de dosya sunulmuítur.  
Heyetimiz yine konakladıðı polisevinde 9 Kasım 2005 tarihindeki bombalama olayında suçlanan Astsubay Baíçavuí Ali Kaya ile 
Astsubay Özcan ñldeniz’le de görüíerek olaylar hakkında bilgilerine baívurmuítur. Aynı olayda suçlanan ve bu iki astsubayla birlikte 
olan Veysel Ateí Bitlis Cezaevinde halen tutuklu olduðundan bilgisine baívurulamamıítır. Heyetimiz Hakkari Cumhuriyet Baísavcısı 
Hasan Aydın ile de görüímüítür.  
ìemdinli ve Hakkari’deki incelemelerimiz sırasında Bölge’de bulunan Özel Harekat Daire Baíkanı ile de görüímelerimiz olmuítur.  
Heyetimiz baílangıçta Yüksekova ilçesine de gitmeyi planlamıí, ancak zaman darlıðı nedeniyle bu ilçemize gitmek imkanı olmamıítır.  
Heyetimiz Hakkari’deki çalıímalarını da tamamlayarak yine Emniyet Genel Müdürlüðümüze ait helikopterle saat 15.30’da Hakkari’den 
Van’a hareket etmií ve geceyi Van’da geçirmiítir.  
Van Valisi Komisyonumuza akíam yemeði vermií ve bu yemekte de Bölge ve Van ilimizle ilgili çalıímalar hakkında bilgi ve görüí alıí 
veriíinde bulunulmuítur.  
Heyetimiz 24 Kasım 2005 günü Van Valiliðini, Van Belediye Baíkanlıðını ve Van Özel Harekat ìube Müdürlüðünü ziyaret etmiítir. 
Heyetimiz Van’dan Ankara’ya hareketinden önce, Van Havaalanında Komisyon ve Heyet Baíkanı Nevíehir Milletvekili Mehmet 
ELKATMIì tarafından Bölgedeki incelemelerle ilgili kısa bir basın açıklaması yapılmıítır. Bu çalıímalarımızda yardımcı olan ñçiíleri 
Bakanımız, Emniyet Genel Müdürlüðümüz, Hakkari ve Van Valiliklerimiz, Emniyet Müdürlerimiz, Özel Harekat Müdürlerimiz, askeri 
yetkililer, ìemdinli Kaymakamı, bölgedeki vatandaílarımız ve basın mensuplarına Heyetimiz teíekkür ve taktirlerini sunar.  

OLAYLAR: 
Bilindiði gibi Güneydoðu Anadolu Bölgemizdeki olaylar en kapsamlı olarak PKK tarafından 1984 yılında ìemdinli de baílatılmıítır. Bu 
olaydan sonra terörist faaliyetler bütün bölgeye yayılmıí ve íimdiye kadar 40.000’e yakın vatandaíımız yaíamını yitirmií, binlerce 
polis, asker, öðretmen ve kamu görevlisi íehit olmuítur.  
Özellikle Irak ve ñran sınırından sızmalar neticesinde bu bölgelerde bulunan, yerleíim yerleri en fazla terörden etkilenen bölgelerimiz 
olmuítur. Hakkari–Yüksekova-ìemdinli Bölgemiz bu yerleíim yerlerinin baíında gelmektedir. 1 Ocak 2005 tarihinden 9 Kasım 2005 
tarihine kadar Hakkari ñlinde 22 olay meydana gelmií olup, bu olaylar neticesinde 7’si güvenlik kuvvetlerine karíı yapılmıítır. Bu 
olaylar neticesinde 13 asker íehit olmuí, 31 asker ve 7 polis yaralanmıítır. Bu patlamalar neticesinde 1 vatandaí ölmüí, 32 kiíi 
yaralanmıítır.  
Güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda bombalama olayları ile ilgili 21 kiíi gözaltına alınmıí, bunlardan 3’ü tutuklanmıí, 1 
tabanca, 3 el bombası, 318 gr. eroin, 10.5 kg. plastik patlayıcı madde ve 8 adet fünye ele geçirilmiítir. Plastik patlayıcılarla ilgili 2 kiíi 
tutuklanmıí, 5 kiíi hakkında ise gıyabi tevkif kararı verilmiítir.  
Ayrıca 19 Kasım 2005 tarihinde Yüksekova’da 2 el bombası, 1 tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ile yakalanan 1 íahıs 
tutuklanmıítır. Özellikle son üç ay içerisinde olaylar artarak devam etmiítir. ìöyle ki: 5 Aðustos 2005 tarihinde ìemdinli Askeri 
Gazino önüne poíet içerisinde konan zaman ayarlı ve parça tesirli bir bombanın patlaması neticesinde 5 asker íehit olmuítur. 1 Eylül 
2005 günü bazı sivil toplum örgütlerinin düzenlediði Dünya Barıí Günü etkinliðinde bir bombanın patlaması neticesinde 17 kadar 
vatandaí yaralanmıítır. 28 Ekim 2005 günü Emniyet Müdürlüðü önüne konan bir bombanın patlaması neticesinde sadece maddi 
hasar meydana gelmiítir. 1 Kasım 2005 tarihinde ñlçe Jandarma Komutanlıðı ile askeri gazino yakınına park eden 65 AV 223 plakalı 
araçta çok büyük bir patlama meydana gelmií ve bu patlama neticesinde 6 asker, 3 polis ve 16 vatandaí yaralanmıí (1 asker bir 
gözünü kaybetmiítir), 98 konut, 72 ií yeri ve 23 kamu binası zarar görmüítür. Bu olay ilçede büyük bir infial uyandırmıítır. Bilahare 9 
Kasım 2005 tarihinde saat 12.00 sularında Cumhuriyet Caddesinde bulunan Özipek Pasajı içerisinde bulunan Umut Kitabevinde 
meydana gelen patlama neticesinde Mehmet Zahir Korkmaz isimli vatandaí ölmüí, kitapevi tamamen tahrip olmuí ve bu olayın 
duyulması üzerine halk toplanarak íiddetli tepki göstermií ve olay mahallinin yakınında bulunan 30 AK 933 plakalı araç ile aracın 
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içinde-yanında bulunan Astsubay Baíçavuílar Ali Kaya ve Özcan ñldeniz ile itirafçı tabir edilen Veysel Ateí halk tarafından çember 
içerisine alınmıítır. Bir kısım vatandaílar aracı tahrip etmiíler ve bu kiíilere saldırarak darp etmiílerdir. Bu sırada Ali Kaya aracın 
bagajını açarak eline silahını alınca arabanın bagajında bulunan silahlar, bombalar, evraklar ve krokilerin de görülmesi üzerine halkın 
öfkesi daha da artarak devam etmií ve halk Ali Kaya’nın elinden silahını alarak bagaja koymuítur. Bir müddet sonra olay yerine gelen 
ñlçe Kaymakamı, ñlçe Emniyet Müdürü ve güvenlik güçleri olayları yatıítırmaya çalıímıílarsa da olaylar yatıímadıðı gibi daha da 
artarak devam etmií ve kalabalık da gittikçe çoðalmıítır. Daha sonra Cumhuriyet Baísavcısı araçta bulunan silah vesairenin tespiti 
için araç baíına gelmií ve tespite baílamıítır. Bu sırada olay mahallinin biraz gerisinden silah sesleri gelmesi üzerine halkta panik 
baílamıí ve olaylar daha da vahim bir hal almıítır. ñddiaya göre Tanju Çavuí isimli bir uzman çavuí 42 D 1935 plakalı araçla 
Yüksekova’dan hanımı ve üç çocuðu ile birlikte olay mahalline doðru gelirken bir anda kendini kalabalıðın içerisinde buluyor, 
kalabalıktan bazıları araca saldırarak aracı darp ediyor , Tanju Çavuí’da silahı ile kendisine saldıran kalabalıða rastgele ateí açıyor 
ve bu ateí neticesinde de 5 kiíi yaralanıyor. Yaralılardan Ali Yılmaz isimli vatandaí hastaneye götürülürken yolda vefat ediyor. Bu 
olay tansiyonu daha da artırıyor ve kalabalık 30 AK 933 plakalı araç etrafındaki çemberi daha da güçlendiriyor. Güvenlik güçleri ise Ali 
Kaya ve Özcan ñldeniz’i alarak Jandarma Komutanlıðına, Veysel Ateí’i de Emniyet Müdürlüðüne götürüyor. Bu arada toplanan 
kalabalık da Hükümet Binasına doðru “sarok Apo, Kürdistan, PKK burada, Kürdistan burada; buradan asker ve polis gitsin, burası 
onlara mezar olacak, terörist devlet, íerefsiz devlet” gibi sloganlarla yürüyüíe geçiyor ve bir kısım da Hükümet Binasını, Emniyet 
Müdürlüðünü ve burada bulunan bir çok resmi aracı, emniyet ve asker lojmanlarını taílayıp tahrip ediyorlar. Bir kısım da ilerde 
bulunan polis noktasını yıkmıílar ve polis noktasına doðru hareket ederek polisin çekilmesi neticesinde polis noktasını iígal ederek 
buraya “PKK-APO Kontrol Noktası”, PKK Apo; Serok Apo PKK” sloganlarını duvara yazmıílar ve buradaki buzdolabı, jeneratör 10 KW 
yükselticiyi, çelik dolabı ve 10 ton odunu tahrip edip yakarak, girií çıkıíları kontrol ediyorlar ve buradaki köpek ve güvercinlere 
iíkence yapıyorlar. Bilahare ilçeye Hakkari Valisi de geliyor ve kriz merkezi oluíturuluyor. Daha sonra ise Cumhuriyet Baísavcısı saat 
21.00 sıralarında 30 AK 933 plakalı araçtaki yarım kalan tespitine baílıyor. Araçta yapılan tespitte, araç içerisinde koltuklarda, aracın 
tavanında ve sol ön kapısında kısmen kan lekeleri bulunduðu, araç içerisinde bir adet fermuarı açık durumda siyah bir çantanın 
bulunduðu, aracın kaporta kısmının kullanılmaz durumda olduðu, bütün camlarının kırık ve tekerleklerinin kesilmií ve delinmií 
bulunduðu görülmüítür. Araç içerisindeki diðer eíya ve silahlar Cumhuriyet Baísavcılıðınca tespit edilerek, emanete alınmıítır. Keza 
tahrip edilen kitabevindeki deliller de tespit edilmií ve özellikle 2 adet HGR 2 DM 72 C05 FMP-133 ibareli yeíil renkli metal el 
bombası maíaları da zabıtla emanete alınmıítır. Ayrıca olaylar sırasında bir kısım güvenlik güçlerinin evlerine zorla girilerek ev 
eíyaları tahrip edilmiítir. Yine Kaymakamlık Konutu, Halk Eðitim ve ñlçe Tarım Müdürlüðü önündeki bayraklar çalınmıí yırtılmıí ve 
yakılmıítır. Yine ìemdinli Lisesi önündeki Atatürk büstü tahrip edilmiítir.  
Olayların önlenmesi için valilik makamında bir kriz merkezi oluíturulmuí ve gerekli güvenlik tedbirleri alınmıí; güvenlik güçleri takviye 
edilmiítir. Olayların daha fazla büyümemesi, halkın sakin olması için ìemdinli, Yüksekova, Hakkari, Çukurca ve Esendere Belediye 
Baíkanları, ñl Genel Meclisi Üyeleri, ilçe, mahalle ve köy muhtarları ile CHP Hakkari Milletvekili Esat CANAN ile toplantılar yapılarak 
olayların önlenmesine çalıíıldıðı bilgisi alınmıítır.  

Dinlediðimiz ve görüítüðümüz tanıkların beyanlarına göre: 
Olayın tanıklarından ve bombalanan Umut Kitabevinin sahiplerinden Seferi Yılmaz Heyetimize hem olay yeri incelemesi sırasında ve 
hem de öðretmenevinde alınan ifadesinde özetle íu beyanda bulunmuítur:  
“Saat 09.30’da dükkanımı açtım. Pasaj komíularım Metin Korkmaz ve Mehmet Zahir Korkmaz yemek yapmak için dükkanımın arka 
bölmesine geldiler. 9 Kasım 2005 günü iíyerimde öðlen saatlerinde üç kiíi oturuyorduk. Öðleleri yemeðimizi pasajdaki arkadaílarla 
birlikte yerdik. O gün de yemeði hazırladık ve yemeðe baílamak üzereydik. Yanımda Metin Korkmaz ve Mehmet Zahir Korkmaz vardı. 
Diðer esnafları da yemeðe çaðırmak için arka bölümden ön bölmeye tam geçmiítim ki cam sesi duydum. O arada bir bombanın ön 
bölüme bir bombanın da ikinci bölmeye doðru geldiðini fark ettim ve “Bomba” diye baðırarak dıíarı fırladım. Pasajda sadece bir 
kiíinin kaçtıðını gördüm. Saða dönünceye kadar kaçanı kovaladım. Bu arada kaçanın bombayı atan olduðunu söyleyip yakalanması 
için baðırdım. Zeydan Özel’i gördüm. Birkaç kiíi kaçan íahsı kovalamaya baílayınca ben yaralılara bakmak için iíyerime döndüm. 
Pasaja gelenler kaçanı kovalamaya baíladılar. Kaçanı önceden tanımıyordum. Kaçan íahsın kaçarken telefonla görüíme yaptıðını 
görmedim. Esnaflar görmüíler. Birkaç kiíi benden önce iíyerime gelmiíti. Etraf toz duman halindeydi. Yaralılar çıkarıldı. Sonra dıíarı 
çıkarıldım ve topluluðun çembere aldıðı aracın yanına gittim. Araçta iki kiíi vardı. Biri ön diðeri ise arka koltuða oturmuítu. Kiíiler 
önce kaçmadılar. Kaçan íahsa kimliðini sordum. “Amirimdedir.” dedi. Sonra ñlçe Emniyet Müdürü “Bunlar bizden deðil.” dedi. Kiíiler 
önce bagajı açtırmak istemediler. Sonra bagaj açıldı; silah, evrak, kroki vb. íeyler bulundu. Ali Kaya bagaj açılırken silahın birini kaptı. 
Arkadaílar silahı elinden aldı. Daha sonra iki kiíiyi Emniyete teslim ettik. Ali Kaya’yı jandarmaya götürdüler. Askeri yetkililer ve 
Emniyet Müdürü söz verdi. Özcan ñldeniz’i ise iki kiíi koluna girerek ilçe jandarmaya götürdü. Olayın görgü tanıklarının ifadesi 
alınmadı. ñfade verirken rahat bir ortamda deðildik. Sürekli telefonlar geliyordu. Ben siyasi davadan dolayı on beí yıl hapis yattım. 
Bundan dolayı hedef olmuí olabilirim. Polis kontrol noktasındaki olayları 7-9 yaílarında çocukların yaptıðı söyleniyor. Basın bunu 
abarttı. Askeri gazino ve lojmanlar 1 Kasım’da patlamadan önce boíaltılmıí, eíyaları ve büyük ekran televizyonu bile çıkartmıílar. 
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Dört daire vardı. Bunlardan ikisi bana ait. Bunlar da boíaltılmıí.” Seferi Yılmaz bu ifadelerini ñHD ve diðer sivil toplum örgütlerinin 
12.11.2005 tarihli raporlarında da aynen teyit etmiítir.  
Heyet olay hakkında bilgisi olan kiíileri öðretmenevinde teker teker dinlemiítir. Zeydan Özel Özipek Pasajının çaprazındaki Ender 
Giyimin sahibidir. Özel olayla ilgili gözlemleri kısaca íu íekilde anlatmıítır.  
“Olay olmadan önce söz konusu arabayı amcamın dükkanının önüne park etmiílerdi. Üç kiíi vardı. Küçük yer olduðundan gelenleri 
tanırız. Ancak bunları tanımayınca íüphelendim. Sarı-kahve renkli montlu biri pasajı izliyordu. Amcam oðluna dedim ki: “Bunları 
önceden görmedim. ìüpheleniyorum. Bunlar bombacı olmasın!”. Kahve renkli giysili arabadan çıktı. ñki eli cebinde idi. Pasaja girdi, 
ben de çaktırmadan “Bunlar kimdir?” diye aracın yanına gittim. Hemen araba çalıítırıldı. Araba uygun bir yer bulmak için hareket etti 
ve sonra dönerek kuyumcu dükkanının önüne park etti. Dükkanıma girdim ve patlama oldu. Dıíarı çıktım. Halk pasaja yürüdü. Kahve 
renkli montlu geliyordu. Telefonla birisini aradı ve “Neredesin?” diye sordu. Eczanenin önüne baktım. Arkadaíı arabayı park etmiíti. 
Arkadaíı telefonu eline aldı “Gel buradayım” dedi. O arada oradakilere montlunun yakalanması için baðırdım. Seferi Yılmaz’ı gördüm. 
Kendisi yanıma geldi. Kendisi “Bombayı atan bu” dedi. Ben de yarım saattir bunları izlediðimi söyledim. Halk saldırdı. Kaçan kiíi 
arabaya girdi. Arabada iki kiíi oldu. Biri ise dıíarıda arabanın yanında idi. Ali Kaya’ya “Sen de bu iíin içindesin” dedim. Kendisi kabul 
etmedi. Arka koltuða bindi. “ñnkar etme bu iíin içindesin. Yarım saattir sizi izliyorum” dedim. Böyle deyince arabadan çıktı. ìahsı 
önceden tanımıyordum. Arka bagajı açtı. Hemen elini silaha attı. “Ben emniyet görevlisiyim” dedi. Ben de bomba patlattıklarını 
söyledim. O arada bagaja baktıðımda evrak, silah ve benzeri íeyler gördüm. Herkes arabaya vurmaya baíladı. Ali Kaya’nın elinden 
silahı alındı, íarjör çıkarıldı ve silah bagaja konuldu. Kaymakam, polis, asker ve özel tim geldi. Özel tim ateí edince herkes yere yattı. 
Panzer (akrep) geldi ve ateí edildi. O arada Veysel Ateí’i araçtan çıkarıp panzere bindirdiler. Ali Kaya’yı ise emniyet aldı. Top sakallı 
olan Özcan ñldeniz devamlı arabanın etrafında dolaíıyor ve arabanın içine bakıyordu. Adidas markalı lacivert montluydu. Eli 
cebindeydi. Özcan ñldeniz’e “inkar etme üç kiíisiniz” dedim. Kendisi kabul etmedi “ñki kiíi gidince millet rahatladı” dediler. Özcan 
ñldeniz ilçe jandarmaya doðru yürüdü. Halka “Yakalayın” dedim. O arada yarbay Mustafa Yanık da gidiyordu. Asker fırının önüne 
barikat kurmuítu. Asker bana gitmenin yasak olduðunu söyledi. Yarbaya Özcan ñldeniz’i iíaret ederek olaya karıíanlardan birinin de 
bu olduðunu söyledim. Bana “Rahat olun” dedi. Askerlere emir verdi. Askerler de Özcan ñldeniz’in iki koluna girip ilçe jandarmaya 
doðru götürdüler.  

Kadir ÖZCANER ile Görüíme: ñnsan Hakları Derneði ìube Yöneticisi olan Kadir Özcaner serbest meslekle uðraímaktadır. Özcaner 
olay hakkında özetle íunları söylemiítir: “Olay yerinin yüz metre kadar uzaðındaydım. Evin önüne toprak döktüreceðim için kamyonu 
bekliyordum. Söz konusu araba olay yerine geldi. Hatta yolun ortasında durdu. Arabanın arkası bana dönüktü. Trafik sıkıíınca geri 
geldi ve kavíaktan döndü. Van Gölü Tavukçuluðun önünde durdu. ìahısların ne yaptıðını bilmiyorum. Ancak iki kiíilerdi. O esnada 
bomba sesi geldi. Hangi taraftan geldiðini anlamadım. Pasajın önünden iki üç kiíinin kaçtıðını gördüm ve olayın olduðu yere doðru 
yöneldim. Sarı montlu íahsın aíaðı indiðini gördüm. Fahrettin Yılmaz “Sen kimsin? Bombayı kim attı?” diye soruyor. Kiíi cevap 
vermiyor. Ali Kaya aracın dıíındaydı. Ali Kaya’nın yanına geldim. Kürtce ve Türkçe “Yahu ne oluyor, ne yapıyorsunuz?” diye sordum. 
“Biz emniyet görevlisiyiz” dedi. Kaçan kiíi aracın arka kısmının ortasına oturmuítu. Baíı eðik olduðundan yüzünü görmedim. 
Kendisini sürekli saklıyordu. Biri kimliðini sordu. Kimliðinin amirinde olduðunu söyledi. Ali Kaya o esnada toplanmak istedi. Baktı 
kontrol yok. Esnaf da toplandı. Halk toplanınca araca tekme atıldı. 10-15 dakika sonra Emniyet Müdürü geldi. “Sakin olun” dedi. 
Müdür “Biz bunları tanımıyoruz” dedi. O arada kalabalık arttı. Kaymakam arabanın üzerindeyken yüzü maskeli polisler havaya silah 
sıktı. Panzerden ateí açıldıðını görmedim. Küçük panzer yanaítı ve Veysel Ateí’i götürdüler. Daha sonra halkı yatıítırmaya çalıítılar. 
Pasajdaki patlamada birinin ölü olduðu söylendi. Kargaía arttı. Ölen yeðenimdi. Silahlar atıldı. Ali Kaya’yı aldılar. Top sakallı birini 
fark etmedim. Mustafa Yanık adında yarbay vardı. Vatandaíın biri “Tüm pislikler sizin elinizin altından çıkıyor.” dedi. Hastaneye 
gittim. Keíif esnasında oradaydım. Halk keífi izliyordu. Milletvekili güvenliðin saðlanmasının gerekli olduðu ile ilgili açıklama yaptı. 
Büyük bir ses geliyordu. Ancak sesler yakınımızda deðildi. Havaya ateí açılmıítı. Tanju Çavuí’un silah sesini duymadım.  

Abdi ÖZEL ile Görüíme: Abdi Özel esnaf olup giyim iíi ile uðraímaktadır. Pasajın 20 metre kadar çaprazında dükkanı bulunmaktadır. 
Abdi Özel olaylar hakkında íunları ifade etmiítir:  
“Olaydan önce araç benim dükkanımın önündeydi. ñçeride çalıíıyordum. Zeydan tanıyor musun?” dedi. “Yok” dedim. Araçta iki kiíi 
gördüm. Zeydan onlara bakıyordu. Kendisi telaílıydı. Patlamayı fark etmedim. Pasaja koítuðumda yaralılar çıkarılıyordu. Sesler 
duydum ve arkasından koítum. Olayın failinin kaçtıðını söylediler. Halkla birlikte gittik. Kaçan kiíi aracın arka kısmının ortasında 
oturuyordu. Aracın etrafında 20 kadar kiíi vardı. Ali Kaya’yı gördüm. Arabadan çıkmıítı. Özcan ñlderniz’i kalabalıðın içinde fark ettik. 
Zeydan onu iíaret etti. Böyle olunca koítu ve askerin güvenlik aldıðı yere sıðındı. Yarbay da ordaydı. ñki kiíi koluna girdi. Veysel Ateí’i 
DEHAPlılar muhafaza etti ve “Emniyete teslim edelim.” dediler. Veysel Ateí’i zırhlıya bindirip götürdüler. Ali Kaya’nın nasıl gittiðini 
görmedim. Ardından hastaneye gittim.”  

Mehmet ATñLLA ile Görüíme: Mehmet Atilla esnaf olup iníaat malzemesi satmaktadır. Mehmet Atilla olayla ilgili gözlemlerini íöyle 
aktarmıítır:  
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Arabayı park etmiíti. Biri “Bunu yakalayın.” dedi. ñki kiíi koíuyordu. Arabaya girdi. Biri araçtakine kimliði olup olmadıðını sordu. 
Araçtaki kimliðinin olmadıðını söyleyince araçtan çıkması istendi. Böyle olunca kimliðinin amirinde olduðunu söyledi. Halk geldi. 
Kiíileri emniyete teslim ettik. Arabada iki kiíi vardı. Biri dıíarı çıktı. Sarı montlu araçta kaldı. Aracın bagajı açımdı, silah ve bombayı 
gördüm”.  

Cahit ERLER ile Görüíme: Cahit Erler’in pasajda ií yeri bulunmakta olup toto bayiliði yapmaktadır. Heyet kendisine askerlerin 9 
Kasım 2005 tarihinde toto oynayıp oynamadıðını sordu:  
“O gün ií yerinde ben yoktum. Oduna gitmiítim. Kardeíim vardı. 12-13 öðrenci oyun oynamaktadır. O gün öðrenciler dıíında kimse 
oyun oynamadı.”  

Mehmet Tahir ERBAì ile Görüíme: Mehmet Tahir Erbaí pasajın çaprazındaki ií yerinde esnaflık yapmaktadır. Olayla ilgili bildikleri 
hakkında íunları ifade etmiítir:  
“ñçerde idik. Bomba sesi duydum. Birisi kaçtı. Kahve renkli montu vardı. Dükkanın önünden geçti. Eczanenin önünde telefonla Türkçe 
“Nerdesiniz?” diye sordu. Pasajın önünden ceset çıkarıldıðını görünce oraya koítum. Kiíi kaçarak gitti. Yaralıyı hastaneye götürdüler. 
Sonra aracın yanına gittik. Gittiðimde araçta sadece kaçanı gördüm. Ali Kaya dıíarıdaydı. Baíı kanamıítı. Hatta kanı ceketime düítü. 
Top sakallı birini hatırlamıyorum. Biz zarar görmeden devlete teslim edelim diye korumaya çalıíıyorduk. Ali Kaya’nın elinde silah 
vardı. Biri silahı alıp íarjörünü çıkarttı. Havaya ateí edildi. Arabadan bir íey alındıðını görmedim. Sonra Ali Kaya’yı Emniyete 
götürdüler.”  
Heyet ayrıca íahsa olaylardan sonra dükkanlarını neden kapattıklarını sordu. Kiíi diðerleri açmayınca kendisinin de açmadıðını, 
içlerinin rahat olmadıðını ve kuyumcu dükkanı olduðundan geç açtıðını belirtti.  

Fahri YILMAZ ile Görüíme: Fahri Yılmaz zücaciye dükkanı iíletmektedir. Dükkanı pasajdan 12 dükkan aíaðıdadır. Görüímede 
Heyete kısaca íunları anlatmıítır:  
“Olay sırasında iíyerindeydim. Patlama sesi geldiðinde dıíarı fırladım. Halk yukarı doðru koíuyordu. Biri telefonla konuíuyordu. Halk 
“Bombayı bu attı.” dedi. Kiíi kovalandı. Aíaðı gitti. Ayrıca aíaðıdan biri geliyordu. Kaçan íahıs gelenle konuítu. Sonra ikisi de 
arabaya bindi. Arabayı çalıítırmaya çalıítı. Biri o arada emniyetten olduðunu söyledi. Altmıí-yetmií kiíilik kalabalık vardı. Baíta 
kimse karıímıyordu. “Kiíileri adalete teslim edelim.” dendi. Polis, asker ve Emniyet Müdüründen sonra Kaymakam geldi. “Biz aldık, 
bizdendir.” denildi. ñkisini götürdüler. Dükkanım açık olduðu için döndüm ve dükkanımı kapattım. Keíif esnasında silah sesi geldi. 
Ben uzaktaydım. Tam olarak bilmiyorum. Jandarma tarafından halkın üzerine ateí açıldı. Halk yere yattı. Uzak olduðu için tam 
göremedim. Güvenli olmadıðı için olaylardan sonra dükkanı kapatıyoruz.”  

Kadir KAÇAN ile Görüíme: Kadir Kaçar meírubat dükkanı iíletmektedir. ñí yeri eczanenin karíısında olup, pasaja yetmií metre 
kadar uzaklıktadır. Kadir Kaçar olay hakkında íunları söylemiítir:  
“Patlama sesiyle birlikte dıíarı çıktım. ñtirafçı denen íahıs telaílı íekilde yürüyerek hızla gitmekteydi. Tedirgindi. Önceden arabayı 
görmüítüm; ancak dikkat etmemiítim. Aíaðı doðru gitti. Telefonla görüítü. Komíularından biri bana yaklaítı ve “Bombayı bu kiíi 
attı.” dedi. Az ileride araç duruyordu. Ali Kaya ise aíaðıda bekliyordu. Veysel Ateí, Ali Kaya ile buluíup araca gittiler. Veysel Ateí 
araca bindi. Ali Kaya araca bindi; sonra geri indi. Kim olduðunu sorduk. Telekom görevlisi olduðunu söyledi. Kalabalık arttı. Kimlik 
soruldu. Kiíi “Emniyetçiyim.” dedi. Yüz kadar kiíi vardı. Arabanın arkasından küçük bir silah çıkardı. ñki üç kiíi silaha sarıldı ve silahı 
elinden aldılar. Silahın íarjörü çıkarıldı. Görevliler geldi. Yüzleri kapalı özel tim geldi. Kalabalık daðılmadı. Aksine daha da arttı. Özel 
tim gitti. Polise ait araç geldi ve Veysel Ateí’i aldı. Ondan sonra Emniyet Müdürü geldi. Ali Kaya ile birlikte Emniyet Müdürlüðüne 
gittiler. Cenaze pasajdan çıkarılırken gençler taí atarak camları kırdı. Cenazenin peíinde hastaneye doðru giderken ateí açıldı. Bu 
arada kardeíim yaralandı. Top sakallı kiíiyi ilk etapta görmedim. Sonradan geldi. Emniyet Müdürüne söyledik. Sonra Müdürle birlikte 
gittiler”.  

Metin EROïUZ ile Görüíme: Metin Eroðuz market iíletmektedir. Market pasajdan elli metre kadar uzakta olup Ziraat Bankası 
tarafındadır. Heyete Metin Eroðuz íu bilgileri aktarmıítır:  
“Bomba patladıðında dükkanımın önündeydim. Patlama anında telaí oldu. Patlamadan bir dakika kadar sonra kuyumcu arkadaíın 
fırladıðını gördüm. On dakika kadar sonra yaralıyı çıkardılar. Biri “bombacı aíaðıya gitti” diye baðırdı. Kahve renkli montlu birini 
gördü. Telefonla görüíüyordu. Hızlı ve telaílıydı. Aíaðıda birini gördü. Önünde Baran Ticaretin sahibi vardı. Failin o kiíi olduðunu 
söyledi. Kaçan kiíi birine yanaítı ve sonra beraber olarak aíaðı doðru gittiler. Sanırım arabaya bindiler. ñkisini arabada gördüm. Hafif 
sakallı olan da arabanın içindeydi. Olaydan on dakika sonra yarbayla diyaloðumuz oldu. Kendisi olayın bizler tarafından yapıldıðı 
yönünde bir íeyler söyledi. Ben de “sizler tarafından yapılıyor.” dedim.  

ìemdinli Kaymakamı Mustafa Cihat FESLñHAN ile Görüíme: ñlçede yıllardır terör hadiseleri yaíanmaktadır. Ancak son 6 aya kadar 
ilçede sükunet hakimdi. Son altı ay içerisinde 5’i kırsal da 6’sı ise emniyet bölgesinde olmak üzere toplam 11 patlama meydana geldi. 
9 Kasım 2005 tarihinden önce askerden 11 íehit, 33 yaralı, polisten ise 3 yaralı var. Ayrıca 31 vatandaí yaralandı.  
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9 Kasım 2005 tarihinde meydana gelen toplumsal olayda 5 polis yaralandı. Patlamada ve sonra açılan ateí sonucunda iki vatandaí 
hayatını kaybetti. Askerden ise íehit ve yaralı bulunmamaktadır. Ayrıca 5’i aðır, 20’nin üzerinde hafif olmak üzere toplam 25’in 
üzerinde yaralanma olayı var. Yaralanma ve ölüm olayları sebebiyle Yüksekova’ya gidií ve geliíler oldu. 5 Aðustos da Askeri Gazino 
önünde meydana gelen patlamada 5 asker íehit oldu, 3’ü ise yaralandı. Sonrasında ise ilçede bu tür olaylar yaygınlaítı.  
1 Kasım’da saat 23.00 civarında ñlçe Jandarma Komutanlıðı ile Askeri Gazino arasında park eden araçta patlama meydana geldi. 
Araç plakası bulundu: 65 KU 223. Araç tamamen infilak etti. Tahrip güçü yüksek bomba olduðundan 98 konut ve 72 iíyeri ve 23 
resmi kurum binası zarar gördü. Olayda 6 askeri personel ve 3 polis memuru ve 16 vatandaí yaralandı. Askeri personelden biri 
gözünü kaybetti. Olay esnasında Alay Komutanlıðındaydım. Bize saldırı yapıldıðını ve roket atıldıðını zannettik. Rapor geldikten sonra 
gerçek durumu öðrendik. Emniyet Müdürlüðü patlamanın yaíandıðı yol güzergahında íüphelendiði araçları kontrol etmektedir. ñlçede 
genelde 30 ve 65 plakalı araçlar bulunmaktadır. Bundan dolayı bu araç íüpheyi çekmemiítir. Söz konusu araçla ilgili net bir bilgi 
bulunmamaktadır. Patlamanın tesiri çok büyük olmuítur. ñlçenin ñran ve Irak’la sınırı var. Sınırın nizami olmayıp doðaldır. Bu sebeple 
patlayıcı ve silah geçiíleri mümkün olabilmektedir.  
1 Kasım’da meydana gelen patlamada zarar görenlerin zararının giderilmesi için ilk etapta iki yüz milyar para tahsis edildi. 9 
Kasım’da bununla ilgili toplantı halinde iken saat 12.00 sıralarında patlama oldu. ñlçe Emniyet Müdürlüðüne geçtim. Bize patlama 
meydana geldiði ve aracın içindeki bir vatandaíın linç edilmek istendiði bilgisi geldi. Toplanan kalabalık aracın içindeki kiíiyi 
çıkarmaya çalıíıyor. Aracın etrafında kalabalık artınca jandarmadan kuvvet istedik. Aynı zamanda durumu Vali Beye bildirdim. On beí 
dakika sonra Emniyet Müdürünün “Kaymakam Bey gelsin” dediðini duydum ve olay yerine geçtim. Emniyet Müdürü aracın 
üstündeydi. Kalabalıðın arasından geçtim ve aracın üstüne çıktım. Kalabalıðı yatıítırmaya çalıítım ve sakin olmalarını söyledim. Bu 
arada pasaj tarafından kanlar içerisinde bir íahıs sürüklenerek getirildi. Bunu gören halk hiddetli bir íekilde polislere saldırmaya 
baíladı. Birkaç kiíi uzanıp beni çekmeye baíladı. Bunun üzerine tekrar Emniyet Müdürlüðüne geldim. Sürüklenenin patlamada ölen ya 
da yaralanan kiíi olup olmadıðını bilmiyorum. Halkı yatıítırmak için gittiðimde zaten Veysel Ateí getirilmiíti. Konuíma yaparken araç 
boítu. Olaya karıítıðı iddia edilen iki askerin akıbetini bilmiyorum. Sürüklenen íahsın görülmesi halkın galeyana gelmesine neden 
oldu. Kalabalık Hükümet Konaðı önüne yıðıldı. Güvenlik güçleri tertibat aldı. Kalabalık saldırdı. Taí ve slogan atıldı. Yasa dıíı örgüt 
bayraðı görmedim; ancak yasa dıíı örgüt ile ilgili slogan vardı. Polis havaya ateí açarak kalabalıðı püskürttü. Kalabalık ilçe merkezine 
yöneldi. Polis merkezine taílı ve sobalı saldırıldı. Havaya ateí açılarak olay engellenmeye çalıíıldı. 15.30’da Vali Bey geldi. Ben onu 
karíılamaya gittim. Durum deðerlendirmesi yapıldı ve kriz merkezi oluíturuldu. Vali Beyle Hakkari Cumhuriyet Baísavcısı da geldi. 
ñlçenin ileri gelenleri ile birlikte toplantı yapıldı.  
Aracın etrafında görevli kimse kalmadı. Halk aracı çembere almıítı. Saat 16.00 sıralarında Savcı olay yerine geçti ve aracı incelemeye 
baíladı. Vatandaílar ise uzaktan incelemeyi izliyordu. Otuz dakika sonra kalabalıðın içinde silah sesi geldi. Vatandaí galeyana geldi 
ve polis merkezine yöneldi. Burayı boíaltmak zorunda kaldık. 42 D 1935 plakalı araçla Tanju Çavuí adlı bir uzman çavuíun eíi ve 
çocukları ile birlikte kalabalıðın içerisinden geçerken ateí açtıðı söylendi. Olayda 5 kiíi yaralandı. Yaralılar Yüksekova’ya götürüldü. 
Yaralılardan biri yolda yaíamını yitirdi. Olay üzerine Savcı incelemeyi yarıda bırakarak kriz merkezine geldi. Burada vakit 
kaybedilmeden araçtaki incelemenin tamamlanması kararlaítırıldı. Savcı saat 21.00’de tekrar aracın olduðu yere geldi ve incelemeyi 
tamamladı. ñncelemenin ardından araç Hükümet Konaðının önüne çekildi. Olaylardan sonra Veysel Ateí ve Tanju Çavuí tutuklandı. 
Kalabalık ise geç saatlerde daðıldı. 10 Kasım’da olay yeri incelemesi yapıldı. ñki cenaze Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 
Aracın içinde ne olduðunu bilmiyorum. ñlk gittiðimde (saat 12.45) aracın yanında emniyet görevlileri vardı. Jandarmayı ñlçe Jandarma 
Komutanlıðı ve lojmanların yanında gördüm; Ancak olay yerinde görmedim. Daha sonra iki kiíinin serbest bırakıldıðı söylendi. ñki kiíi 
Hakkari Alay Komutanlıðı’nda görevliler. Bunların ilçeye gelií ve gidiíleriyle ilgili bize bilgi gelmedi. Ayrıca aracın kime ait olduðunu 
bilmiyorum”.  

ìemdinli Cumhuriyet Baísavcısı Harun AYIK ile Görüíme: 
“Polis patlama olduðunu söyledi. Bakmak üzere gittim. Beyaz bir aracın etrafında kalabalık toplanmıítı. Kaymakam halkı 
yatıítırıyordu. Halk, polis ve jandarmanın kendilerini terörist olarak gördüðünü söyledi. Sakinleítirmeye çalıítım. Kalabalık “Terörist 
devlet.” dedi. Kaymakama saldırıldı. Vatandaíın biri bana “Buradan gitseniz iyi olur.” dedi. Emniyet Müdürlüðüne gittik. O arada 
Veysel Ateí’i götürmüílerdi. Görgü tanıkları iki kiíinin daha olduðunu söyledi. ìüpheliler de beraber olduklarını kabul ettiler. Saldırılar 
Veysel Ateí’e dönüktü. Araca büyük zarar verildi. Diðer iki kiíi aracın dıíındaymıí. Araçtakilere el koyduk. Bombayı jandarmaya 
verdik. Sanıklar araçtaki bombaların kendilerine ait olduðunu kabul ediyorlar. Araçta kroki, fotoðraf ve askeri evrak bulundu. Kiíilerin 
görevlendirme belgesi var. Görevliler Seferi Yılmaz’a Almanya’dan paket geleceði yönünde istihbarat gelmesi üzerine ìemdinli’ye 
geldiklerini ve kendisiyle görüíeceklerini söylediler. Veysel Ateí’in gözaltına alınması emrini ben verdim. Diðerleri için delil olmadıðı 
için karar almadık. Jandarma araçtaki bombaların kendilerine ait olduðunu kabul etti. Hatta araçtan ajanda gibi bazı íeylerin çalındıðı 
söyleniyor. Kitabevinin bombalanması olayında iki bomba kullanılmıí. Ayrıca araçta bulunan silahların faili meçhul olaylarda 
kullanılmadıðı tespit edildi. Dosyayı fezlekeyle birlikte Van Cumhuriyet Baísavcılıðına gönderdik.  
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Kalabalık keíif mahallindeki araçtan yüz metre kadar ilerde keífi izlemekteydi. Hava kararmıítı. Ateí yakmıílardı. Uzaktan tabanca 
sesleri geldi. Beí kiíinin yaralandıðının söylenmesi üzerine keífi yarım bıraktık. Akíam keífi sırasında kalabalıða ateí eden uzman 
çavuíun yanında eíi ve üç çocuðu bulunmaktaydı. Yüksekova’dan dönmekte olan uzman çavuí kalabalıðın yanından geçiyor. Elektrik 
direði devrilerek yol kapatılmıí. Bu arada kalabalık araca taí atıyor. Aracın arka camında taí izi var. Araçta fazla hasar yok. 
Vurularak ölen ve yaralanan kiíilerin vücudundaki mermilerin Tanju Çavuí’un silahından çıktıðı belirlendi. Keíif yapılırken panzerden 
ateí açılmadı. ñki olayı aynı dosyada yürütüyoruz.  
Veysel Ateí bombaların kendisi tarafından atıldıðı iddiasını kabul etmiyor. Sanıkların ifadesine göre Özcan ñldeniz tuvalete gideceði 
sırada bomba patlıyor. Seferi Yılmaz, Veysel Ateí’in peíine düíüyor. Pasajdan önce Veysel Ateí, ardından Seferi Yılmaz çıkıyor. Seferi 
Yılmaz’da yaralanma yok. Kendisi bombayı görünce kaçıyor. O arada pasajdan birinin kaçtıðını görüyor ve onu takip ediyor. Araca 
binene kadar kimse Veysel Ateí’i yakalayamıyor.  
1 Kasım’da meydana gelen olayda kullanılan aracın Yüksekova’da bir íahsa ait olduðu belirlendi. Ancak belirlenen íahıstan sonra 
araç çok yakın süre içerisinde iki kiíiye haricen satılmıí. Araítırmalar devam ediyor. Olaydan önce aracın park edildiðini asker fark 
ediyor. Asker polise söylüyor. Polis giderken patlama oluyor. Olay anında birkaç iíyeri açık. Olay 23.05.sıralarında meydana geliyor. O 
gece Fenerbahçe’nin Avrupa Kupası maçı var. Patlama maçın ikinci yarısına denk geliyor. O sırada Askeri Gazinoda dört beí kiíi var. 
Askerler özellikle maçlarda hedef olabileceklerinden teyakkuz halindeler.  
Buradaki emniyet mensupları özellikle adli konularda yetersizler. Olay yeri inceleme ve bomba imha ekibi yok. Kamera sistemi 
kurulmalı ve tecrübeli elemanlar istihdam edilmelidir. Polis 12/12 sistemine göre çalıímasına raðmen yetiíememektedir. Olay yeri 
inceleme ve bomba imha ekibi Yüksekova’dan gelmektedir. Bunlar da olay olduðunda deðil; ertesi gün gelebilmekteler. Bu sebeple 
gecikme yaíanmaktadır. Ödenek konusunda sıkıntılarımız var.  

ìemdinli Emniyet Müdürü Tacettin ASLAN ile Görüíme: 
“1 Kasım’da meydana gelen olaylarda halkın devletin kurumlarına karíı tepkisi yoktu. Bayramlaíma töreni yaptık. Katılım yüksekti. 9 
Kasım’a kadar tek baíıma polis noktasına kadar gidebiliyordum. Halkla diyaloðumuz iyiydi. Ne olduysa 9 Kasım’da oldu.  
5 Aðustos’ta yönlendirmeli bomba poíet içerisinde bırakılmıí. Yarım saat bekletilmií. Bomba zaman ayarlı ve parça tesirli. Poíete 
bakan askerlerden üç uzman çavuí ve iki asker íehit oldu. Olay yerine ilk ben gittim. Kiminin ayaðı, kiminin baíı yoktu. Bir plakadan 
bahsedildi. Gözaltı yapıldı. Ancak bir íey çıkmadı. Bizi sonuca götürecek bir íey bulamadık. Halk bize “Niye acemice tavır 
sergilediniz.” diye kızgındı.  
1 Eylül’de Dünya Barıí Günü etkinliði düzenleniyor. ñlk defa geçen yıl düzenlendi. Etkinlikler iki günde gerçekleítirildi: 31 Aðustos ve 1 
Eylül. ñlk gün açılıí ve konuímalar yapıldı ve eðlenceler düzenlendi. Etkinlikte 100-150 kiíi vardı. Geçen yıl büyük katılım olmuítu. 1 
Eylül’de de yüz kadar kiíi vardı. Sabah hazırlandım. Bir baktım insanlar etkinliðe akın akın gidiyor. Miting alanı doldu. Küçük bir 
patlama oldu. Bir kiíi yerdeydi. Ambulans geldi. Korku ve paniðe dayalı 16-17 yaralanma var. Bomba parçalarından yaralanan çok 
az. Bomba meyve kutusu veya pet íiíeye yerleítirilmií. Bomba ateílemeli. Böyle olduðundan birinin orada olması gerekir. Miting 
alanına yakın odun yıðınının altına konmuí. Öyle bir íekilde konmuí ki sanki insanlara zarar vermek istenmemií. Çiviler yere doðru 
daðılacak íekilde ayarlanmıí. Amaç öldürme deðil. Bomba patlayınca bariz bir íekilde katılım arttı ve program uzatıldı.  
28 Ekim’de saat 23.00 sıralarında Emniyet Müdürlüðü’nün kenarına bomba bırakılmıí. öðretmenevindeydim. Kaymakamlıðın önüne 
geldiðimde patlama meydana geldi. Nöbetçilerin görmesi çok zor. Görgü íahidi yok. Bomba zaman ayarlı ve parça tesirli. Bomba 
üzerine devriye için ekipler gönderdik.  
1 Kasım’da nizamiyenin arkasına araç park edilmií. O gece maç vardı. Alayda oturuyorduk. Çok büyük bir patlama oldu. 100-150 
metre uzaktaydık. Daha önce emniyetin yanına bomba konulduðundan ekipleri sıklaítırmıítık. Maç saatleri genellikle daha dikkatli 
oluyoruz. Ama araçlar caddeye rahat bir íekilde park ediliyor. Buna müdahale edilmemektedir. Bomba patlatılan araç da rahat bir 
íekilde park etmií. Nedense íüphe çekmiyor. Van plakalı araç, ìemdinli’ye geleli iki-üç gün olmuí. Araç haricen kayıt dıíı yedi-sekiz 
kiíiye satılıyor. Araç en son Yüksekova’da üç dört defa el deðiítiriyor. Burada haricen satıí yaygın. Yeíil kart almak için kimse üzerine 
bir íey kaydettirmek istemiyor. Patlamada üç polis memuru da yaralanıyor. Olay yerine ilk ben gittim. Bu olaydan sonra ilçede bir 
olumsuzluk yoktu. Vatandaí patlamanın PKK tarafından yapıldıðını söylüyordu. Bu olaydan sonra yasa dıíı örgüt içerisinde ikilik 
oluítu. Bize gelen bilgilere göre birbirlerini “Niye yaptınız?” diye suçluyorlar. Taraflardan biri kendilerinin yapmadıðını öbür grubun 
yaptıðını ve imza toplayıp bölge sorumlusuna íikayet etmeleri gerektiðini söylüyor.  
9 Kasım’da makamımdaydım. ñhtiyaçlarımızı tespit etmek için Ankara Terörle Mücadeleden gelen heyetle toplantı halindeydik. Ses 
duydum. “Patlama oldu galiba bakmak istiyorum.” dedim. Gittiðimde pasajın baíında kitapçı vardı. “Ne oldu?” dedim. “ñçerde bir íey 
oldu.” dedi. Rahatsız edici bir koku vardı. Kitapçıdan baíka kimse yoktu. Pasajdan çıkarken bir baíkasıyla karíılaítım. Vatandaí biri 
için “Kovalayın.” dedi. ñleride kaçan olduðu söylendi. “Elinde bir íey mi var?” diye hızlı adımlarla gittim. 15-20 kiíi araca saldırıyordu. 
Reno 19 marka araç. Arkadaíları çaðırdım. Aracın içine baktım; biri arka koltukta baíını iki elinin arasına koymuí vaziyette 
oturuyordu. Bu arada 7-8 kiíiydik. “Engelleyebiliriz.” diye düíündüm. Kalabalık arttı. Kaymakamı anons ettim. Askerden takviye 
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istedik. Asker aracın yanına yaklaíırken saldırıya maruz kaldı ve geri çekildi. Zapt edilemeyecek duruma geldi. Özel Harekatı çaðırdım. 
Aksi takdirde kiíi linç edilecekti. Özel Harekat gelince halk tepki gösterdi. Adamı aracın içinden aldım. Grup beni sürüklüyordu. Özel 
Harekat silahlarıyla havaya ateí açtılar. Herkes yere yattı. Adamı aldılar. Aracın üstüne çıktım ve halka sakin olmalarını söyledim. 
Kaymakamı istediler. Kaymakam geldi. Ne gerekiyorsa yapılacaðını söyledi. Biri Kaymakama saldırdı. Hareketlenme oldu. O arada 
Baíkomiser yere düítü. Vatandaílardan bir kısmı görevlileri korumaya çalıíıyordu. Bazısı ise saldırıyordu. Saldıranları 
hatırlayamıyorum. Kaymakam konuíurken pasaj istikametinden gürültü ile yaralı çıkarıldı. Bunun üzerine vatandaí daha da tahrik 
oldu. Ölü hastaneye götürülürken ana gruptan ayrılanlar oldu. Halk emniyete hücum etti. Emniyete girer girmez halk taílarla saldırdı. 
Panzer müdahalede yeterli olmadıðından emniyete getirdik. Araçtakiler buraya getirildi. Baíçavuí kendisini savunmak için 
“Emniyettenim.” demesi ve “Veysel Ateí’in Emniyete getirilmesi” halkın Emniyete saldırmasına sebep oldu. Olayda adı geçen diðer iki 
kiíiyi olay esnasında görmedim. Ali Kaya’yı önceden görmedim. Özcan ñldeniz’i ise iki defa gördüm. Özcan ñldeniz’i halk 
kovaladıðından Emniyete sıðınıyor. Özcan ñldeniz geldikten bir süre sonra jandarmaya gidiyor. Niçin kovalandıðını ve kaçtıðını 
bilmiyorduk. Vatandaí askeri tanıyor. Ali Kaya ise jandarmanın kurduðu barikata kaçıyor. Vatandaílar askeri lojmanlara taíla 
saldırmaya baíladılar. Jandarma müdahale etti ve aileleri kontrol altına aldı. Sonra barikat kuruldu. Saat 16.00 sıralarında keífe 
gittik. Hava kararmak üzereydi. 500-600 kiíilik grup keífi uzaktan izliyordu. Olay yerinde 30 kadar kiíi vardı. Savcı aracı incelerken 
grubun arasından silah sesleri geldi ve hareketlenme oldu. Ateí iddia edildiði gibi panzerden gelmedi. Uzman çavuí ailesini 
hastaneden getiriyor, aracında çocukları da var. Ateí açılmasından sonra keíif durduruldu. Açılan ateí sonucu dört kiíi yaralandı, bir 
insan hayatını kaybetti. Olaylar tekrar baíladı. Ancak olaylarda ateíli silah kullanılmadı. Keífin çevre emniyetini Hakkari’den gelen 
kuvvetler saðladı. Araçtan çıkanlar inceleme için gönderildi. Ertesi gün cenazede olay çıkmadı.  
Belediye Baíkanı polis noktasının yakılmaması için uðraítıðı için baíından yaralandı. Kendisiyle görüímemde “Topluluk içerisinde 
bazı aíırılar var engel olamıyoruz.” dedi. Olayların yatıítırılması için Yüksekova Belediye Baíkanı da geldi. DEHAP binasının önünde 
konuímalar yapıldı ve topluluk daðıldı.”  

ìemdinli Belediye Baíkanı Huríit TEKñN ile Görüíme: 
“On gündür olaylar oluyor. Üç aydır bombalar patlıyor. ìimdiye kadar da olayın nasıl olduðunu halk bilmiyor. 9 Kasım’daki son 
patlamada failler suçüstü yakalandı. Olay anında burada deðildim. Baísaðlıðı için bir köye gitmiítim. Patlama olduðunu söylediler. 
Geldiðimde herkes ayaktaydı. Seferi Yılmaz’ın dükkanına bomba atılmıítı ve bir ölü vardı. Sahibi ií yerindeyken üç kiíi yemek 
yiyeceklermií. Bombanın biri camdan biri ise kapıdan atılmıí. Seferi Yılmaz bombayı görür görmez dıíarı fırlıyor. O arada kaçan 
birinin peíine düíüyor. Oradakilere kaçanın yakalanması için baðırıyor: “Bombayı bu attı yakalayın!” Kaçan yüz metre ilerdeki araca 
sıðınıyor. Kaçan kiíi araca giderken iki kiíinin daha araçta olduðu fark ediliyor. Kaçan kiíi araca giriyor. Aracı saran halk daha sonra 
aracın dıíına çıkan iki kiíiye kim olduklarını soruyor. Onlar asker olduðunu söylüyor. Bunun üzerine kimliði isteniyor. O da kimliðinin 
komutanında olduðunu söylüyor. Araçta silah ve evrak çıkıyor. Araç tahrip ediliyor. 150 kadar kiíi aracı çembere almıí, aracı kimseye 
teslim etmeyeceklerini söylüyorlar. Hakkari Milletvekili Esat CANAN, Hakkari ve Yüksekova Belediye Baíkanları da geldi ve olayların 
yatıímasına yardımcı oldular. Savcı Heyetle birlikte aracın yanına geldiler. Halk uzaktan izliyordu. Hava kararmıítı. Araçtakilerin yarısı 
tespit edilmiíti ki silah sesi geldi. Halk “5-6 kiíi vuruldu.” diye baðırdı. Askerin biri silahıyla halkı tarıyor. Beí kiíi yaralanıyor. Bunun 
üzerine Savcı keífi tamamlayamadan bıraktı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların biri yolda hayatını kaybetti. Kriz merkezi 
“Tespiti tamamlayalım.” dedi. Savcı da bu görüíe katıldı ve tespit tamamlandı. Silah ve bir sürü evrak bulundu. Her íey araçtan 
çıkarıldı ve araç Hükümet Konaðına çekildi. Halk çaríıyı doldurmuítu. Araya girdim ve parti yöneticisini çaðırdım. Olayın büyümemesi 
için çalıítım. Bundan dolayı yaralandım. Kimin vurulduðunu bilmiyorum. Polis noktasına yönelme olmuí, oraya gitmemi söylediler. 
Gittiðimde halk saldırıyordu. Polis havaya ateí açtı. Ben de araya girdim. Polis kontrol noktasında yaíananların engellenmesi için 
giriíimde bulundum. Burada 5-6 yaílarında çocuklar vardı. Çocukların ailelerini uyardım. Halk üç kiíiyi yakalamıí, ancak biri göz 
altına alınmıí ikisi ise serbest bırakıldı. Halkın tepkisi üçünün de gözaltına alınmamasınadır. Üçü de gözaltına alınsaydı böyle 
olmazdı. Üç kiíi beraber gelmiíler ve biri bombayı atmıí. “Olan olmuí, bundan sonra kimse ölmesin.” dedim. Darbe aldıðımdan beni 
hastaneye kaldırdılar.  
1 Eylül Dünya Barıí Günü’nde kurduðumuz çadırın bir metre arkasına bomba koymuílar. Kanaatime göre bombaları aynı çete 
koyuyor. Evraklarda bombalamalarla ilgili bilgiler çıktı. Geçmiíte yapılan ve gelecekte yapılacak bombalamalarla ilgili bilgilere 
rastlantı. Cami ve lisenin bombalanacaðı yönünde bilgilere rastlantı. Gençler ve camiye gidenler “Bizim ne günahımız var da bomba 
koyuyorlar.” diye tepki gösteriyor. Biz huzur istiyoruz. Savcı keíif yaparken panzerden ateí açılıp açılmadıðını bilmiyorum. Silah sesi 
geldi. Ancak kim tarafından ve nereden atıldıðını bilmiyorum.”  

ìemdinli ñlçe Jandarma Komutanı J.Binbaíı Erdem YILMAZ ile Görüíme: 
“5 Aðustos’tan sonra yoðun olarak Milli ñstihbarat Teíkilatından ve Emniyet Genel Müdürlüðü’nden gelenler oldu. Bu günler kar 
yaðmadan önceki hassas günlerdir. Bize saldırı yapılacaðı ile ilgili duyumlar geldi. Ancak bu kadar büyük bir patlama beklemiyorduk. 
9 Kasım’dan üç gün önce ñl Jandarma Alay Komutanlıðından beni aradılar ve elemanların gelebileceklerini söylediler. Ama ne zaman 
geldiklerini bilmiyorum. Bunun yanı sıra hiç haber vermeden geldikleri de olmuítur. Burası küçük bir yer olduðu için halk 
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istihbaratçıları tanıyor olabilir. Özcan ñldeniz ve Ali Kaya’yı da tanıyan bir çok kiíi olabilir. ñlçe Emniyet Müdürlüðünde Terörle 
Mücadeleden gelen Heyetle toplantı yapılmaktaydı. Pasajda bomba patladıðı söylendi. Yaya olarak gittim. ñddia bayiindekiler íaíkın 
durumdaydı. O an ölü veya yaralı olup olmadıðını bilmiyordum. Polisler gelmií. Gazete bayiinin sahibi Naif Erler, pasajın önünde 
durmaktaydı. Bir anda aracın baíına yüz-yüz elli kiíi toplanmıítı. Herkes oraya doðru koíuyordu. Ne olduðunu anlamaya 
çalıíıyordum. Kalabalıðın arasına karıítım. “Polisler yaptı.” diye sesler duydum. Altınsu Köyü Muhtarı bana fazla yaklaímamamı 
söyledi. Özcan ñldeniz polislerce kurtarıldı. Özcan “Bize saldırdılar. Araçta silah ve belge var.” dedi. Kendisiyle birkaç adım yürüdüm. 
Kendisine senden baíka kim var diye sordum. Ali Kaya’nın olduðunu söyledi. Ali Kaya kenardaydı. Ali Kaya’yı zırhlı araca bindirerek 
kurtardık. O arada araçta neler olduðunu bu arkadaílardan öðrendik. Kalabalıðı uzaklaítırarak aracı kurtarmak istedik, fakat bin kiíi 
kadar vardı, baíarılı olamadık. ñnceleme için savcıya eílik etmek üzere polis görevlendirildi. Kendisi de ateí açarak kendisini 
savunmaya çalıímıí. Orada bulunan milletvekili, ateí açılmasını incelemeyi engelleme olarak algılamıí. Tanju Çavuí Dað Komando 
Taburundaydı. Vali Bey beni çaðırdı. Kiíiyi lojmandan aldık. Savcıya götürüldü ve ifadesi alındı. Arabasının üzerindeki saldırılar tespit 
edildi. Özcan ñldeniz Emniyet Müdürlüðüne gitti. Ali Kaya zırhlı araçla Taktik Alaya götürüldü. Vali, ñl Emniyet Müdürü ve ñl Jandarma 
Komutanı geldi ve kriz merkezi oluíturuldu. Bu arada çıkan kargaíada Türk bayraðı yakıldı, uzman çavuíun evine saldırı yapıldı, 
Atatürk büstüne saldırıldı. Polis noktası yakıldı. Noktada dört polis görev yapmaktaydı. Emniyet müdürlüðü ve Hükümet Konaðına 
büyük saldırı oldu. Askerlerin kaldıðı evler taílandı. Asker eíleri “Bizi kurtarın!” diye baðırıyorlardı. Taílar genelde gençler tarafından 
atılıyordu. Polis noktasında üç kurt köpeði ardı. Köpeklerin gözlerine naylon yakılarak damlatılmıí. Güvercinler ise çivilenmií.  
Sonradan patlamanın iki el bombasından kaynaklandıðını öðrendik. Bir kiíi aynı anda iki el bombasını kullanamaz ve bombasının 
pimi çekildikten sonra dört beí saniye içerisinde patlar. Bu acıdan soru iíareti var. Vatandaíların bir kısmı korktuðundan ifade 
vermiyor. Seferi Yılmaz 1984 PKK baskınında gözcülük yaptıðı için on beí yıl cezaevinde kalmıí. Seferi Yılmaz’a yurt dıíından bir 
paket geleceði bilgisi geliyor. Mahkeme kararı ile dinleme ve takibe alınıyor. Dinlemede terör örgütü elemanları ile görüítüðü tespit 
ediliyor. Araçtakilerden biri sayısal oynamak için indiði sırada pasajdaki patlama gerçekleíiyor.  
Heyet 1 Kasım’da meydana gelen patlama esnasında Askeri Gazino ve askerlerin kaldıðı yerlerin boíaltılıp boíaltılmadıðı sorusu 
üzerine íu íekilde cevap verilmiítir:  
“Uzman çavuí maç izlemek için arkadaíına gitmií. Gazinoda ise beí kiíi kalmaktaydı, Bunlardan biri patlama sırasında Gazinodan 
çıkmak üzereymií. Maç sırasında olay olabileceði endiíesiyle arkadaíları uyarıyoruz. Maç da zaten íifreli kanalda deðil. Star TV’de 
yayınlandıðı için Gazino’da fazla kiíinin olmaması normaldir. Maç íifreli kanalda olsaydı çok kiíi olurdu. 9 Kasım’daki patlama 
olduðunda Taktik Alaydaydık. Terör örgüt içerisinde de 1 Kasım olayları hakkında soruíturma yapılıyor. Roj TV adımızı vererek bizleri 
hedef gösteriyor. Vatandaí da olayın terör örgütü tarafından yapıldıðını biliyor. 1 Kasım olaylarından sonra halk arasında örgüte tepki 
vardı.  
Daha büyük olaylar olmaması için keífin yarıda kalmasını istemedik. El bombalarını Savcı önce bize teslim etti. Ardından biz bunları 
Savcılıða teslim ettik. Keífin tamamlanmasından sonra araç ñlçe Emniyet müdürlüðünün önüne çekildi. Araçtaki iki yıllık istihbarat 
bilgileri kayboldu. Arkadaía neden önemli íeyleri yanına aldıðını sorduk. Kendisi de Hakkari’de cephe faaliyetinin üst düzeyde 
olduðundan ajandayı yanlarına aldıklarını söyledi. Ajandadaki bilgiler bazı basın ve yayın organlarında yayınlandı.  

Hakkari Valisi Erdoðan Gürbüz ile Görüíme: 
“Olaylardan sonra Baíbakan ve bakanların gelmesi iyi oldu. Hakkari’de geçim kaynaðı hayvancılık ve sınır ticaretidir. Türkiye’deki 
seksen üç bin köy korucusunun yedi bin sekiz yüzü buradadır. Ayrıca uyuíturucu ticareti de yapılmaktadır. Geçen sene yedi yüz 
seksen kilogram uyuíturucu yakalandı.  
1 Kasım’da yüz elli kilogramlık bomba patlatıldı. Jandarmanın önünde korkunç bir patlama meydana geldi. Yüz doksan dört ev ve ií 
yeri zarar gördü. Hemen gittim. Olayların hepsinde ordaydım. Yaraları sarmaya çalıítık. ñki yüz milyar para tahsis edildi. ñçiíleri 
Bakanı geldi. Mahkeme kararı ile yapılan dinlemelerde íu ortaya çıktı. “PKK terör örgütü devletin müífik tavrını hazmedemedi.” Esnafı 
teker teker dolaítım. Bu durum terör örgütünü tedirgin etti. Olaylarda Hükümet hassas davrandı.  
9 Kasım’da olay yerindeydim. Asayií Kolordu Komutanı ve Baísavcıyı da götürdüm. Halk yakalandıðını söylüyor. Astsubaylar Hakkari 
ñl Jandarma Alay Komutanlıðı elemanlarıdır. Kim yaptıysa mevkisi ne olursa olsun gereði yapılacaktır. Savcılık olaya el koymuítur. 
Dosya hakkında gizlilik kararı alındıðı için açıklama yapamadım. Olayları incelemek üzere ñçiíleri Bakanlıðından iki baímüfettií 
görevlendirildi. Ayrıca Van’dan da savcı geldi. Halkın beklentisi iki askerin tutuklanmasıdır. Olay çete davası kapsamında 
deðerlendirildi. Olayın çözülmesi Türkiye için çok önemlidir. Astsubayların niçin valilikçe açıða alınmadıðı sorulduðunda: Mülkiye 
Müfettiíleri çalıímalarını devam ettirmektedir. Rapor hazırlanır ve raporda iki astsubay için açıða alınma teklif edilebilir. Müfettií 
olaya el attıðı için açıða alamıyoruz. Ayrıca 1971 muhtırasından sonra valilerin askeriye üzerindeki atama, disiplin cezası verilmesi ve 
açıða alınma gibi yetkileri devre dıíı bırakıldı. Müfettiíler gelmeseydi gereðinin yapılmasını jandarma albay komutanına bildirirdik. O 
da gereðini yapardı. Jandarma Teíkilat Kanununa göre valilerin askeri personeli açıða alması mümkün deðildir. Son çıkan yönetmeliðe 
göre sözleímeli uzman çavuía sicil veriyoruz. Ancak rütbeliler bu kapsamda bulunmamaktadır. 
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Olaya karıítıðı iddia edilen askerlerin ìemdinli’ye gitmesinden haberim yok. Olay komutanı bilebilir. Araç jandarmaya verilen araçtır. 
Jandarma sadece gizli yazı ile plaka ister.  
ñlde helikopter acil ihtiyaçtır. Kritik durumlarda kullanılmak üzere valilere helikopter tahsis edilmesi gerekir.” 

Hakkari ñl Jandarma Alay Komutanı J.Albay Erhan KUBAT ile Görüíme: 
“1 Kasım’da meydana gelen patlama ile ilgili olarak PKK’nın telsiz görüímeleri tespit edildi. Çok büyük bir bomba patlatılmasına 
raðmen nasıl ölü olmadıðı, halkın çok zarar görmesi sebebiyle olayın üstlenilmediði, olayın örgüt içerisinden bir grubun yaptıðı ve 
olayın soruíturulacaðı görüímelerde geçmektedir.  
Terör örgütünün sıðınaklarında füze bulundu. Örgüt halktan para toplamaktadır. Rant paylaíımı ve kavgası var. Para toplanmasından 
kimse íikayetçi olmuyor. Bir müteahhit iki trilyonluk bir köprü yapım ihalesini almıítı. Kendisinden iki yüz milyar para talep edilmií. 1 
Ocak 2002’den bu yana yirmi bir patlama ve otuz altı olay meydana geldi. 
9 Kasım’da bomba atılan dükkanın sahibi Seferi YILMAZ 1984 yılında ìemdinli baskınında gözcülük yaptıðı için on beí yıl hapse 
mahkum ediliyor. 5 Aðustos’da beí íehit vermemizden sonra istihbari bilgi gelmeye baíladı. 156’ya ihbarlar geliyor, “On beí yılın 
açısını alacaðım.” diyor Seferi Yılmaz. Seferi Yılmaz’a Almanya’dan paket geleceði yönünde istihbari bilgi aldık. Paket eve veya ií 
yerine gelecek. Araba olay günü saat 09.00’da göreve gitti. Bir buçuk gün kimse ifade vermeye gelmedi. Birkaç gün sonra ifadeler 
alınmaya baíladı. Kimse íahit olmak istemiyor. Veysel Ateí’in olayı gerçekleítirmesi mümkün deðildir. Araçtakilerden birinin iddia 
bayiine veya tuvalete gitme durumu var.”  

Olayda suçlanan Astsubay Baíçavuí Ali KAYA ile Görüíme: 
“2004 yılında Gaziantep’ten buraya atandım. Kısım amiri olarak görev yapmaktayım. Bu tarihlerde PKK’nın mayın yerleítirme 
stratejisi baíladı. Patlamalarda íehitler oldu. Bunun üzerine hazırlık yaptık ve patlamaların nasıl yapıldıðı hususunda istihbari 
çalıímalara baíladık. Çukurca ilçesinde cephe faaliyetinin olduðu bilgisini aldık.Yaptıðımız araítırmada Sabri Kod ve Agir Kod adlı iki 
örgüt mensubu ile milislerin patlamaları gerçekleítirdiði bilgisine ulaítık. Mahkeme kararı ile tespit edilen kiíiler dinlemeye alındı. 
Dinlemelerde yoðun íekilde Seferi Yılmaz baðlantısının olduðu ortaya çıktı. Seferi Yılmaz’ın hem Sabri Kod’la para paylaíımı olduðu 
hem de Agir’e hizmet ettiði bilgisi tespit edildi.  
5 Aðustos’ta meydana gelen patlamada beí íehit vardı. Seferi Yılmaz’ın ismi gündeme geldi. Araítırmaya baíladık. ìahsın nüfus 
bilgileri, yakınları ve görüítükleri kiíiler dosyalandı. Sabri Kod Seferi Yılmaz’a Almanya’dan çok önemli bir paket geleceðini bildiriyor. 
Kendisi “Mutlaka gelecek olan paket bize ulaísın.” diyor. Hangi adrese gönderilmesi gerektiðini soruyor. Seferi Yılmaz evin de 
iíyerinin de olabileceðini söylüyor. Daha önceden gittik. Ev ve ií yerinin krokisini telefon konuímalarını toparladık. 8 Kasım’da durum 
deðerlendirmesi yaptık.  
9 Kasım sabahı saat 08.30’da çıktık. Yanımıza silah ve bombalarımızı aldık. Bölgede daha önce çalıían haber elemanımız Veysel Ateí 
de bizimleydi. Kimse karakola bilgi vermeye gelmez. Birkaç insandan bilgi almak için yararlanıyoruz. Kiíilerin kimliði ortaya çıkınca 
terör örgütü tarafından öldürülmektedir. Bir korucu bilgi verdiði için öldürüldü. O gün yasal bir göreve çıktık. Burada pastanede 
kahvaltı yaptık.Yüksekova’da araba arızalandıðı için su koyduk. Bu sebeple yarım saat kadar oyalandık. Dikkatli gidiyorduk. ìehre 
girdik. AKP ilçe binasının önüne arabayı park ettik. Veysel Ateí tanıdıðı kiíiyi çaðırıp dıíarı çıkacaktı. Bilgilerinden yararlanmayı 
düíünüyorduk. Bu arada Özcan ñldeniz tuvalete gitmek istediðini söyledi. Veysel Ateí de bakkala uðramak istediðini söyledi. Tam 
aracın kapısını açmıítık ki patlama oldu. ñlçe Jandarma Komutanlıðına bomba atıldıðını zannettiðim için oraya doðru gittim. 
Pasajdakiler çıktı. Veysel Ateí arkamdan yetiíti. Biri Veysel Ateí’i göstererek “bu itirafçı” dedi. Beí-altı kiíi oldular. “Ne oldu.” dedim. 
Biri “Hem yapıyorsunuz” hem de PKK’nın üstüne yıkıyorsunuz, íerefsizler. Araba da sizin.” dedi. “Yanlıí yapıyorsunuz” dedim. Bana 
yumruk atmaya çalıítı. Yere yıkıldım. Veysel Ateí’e arabaya girmesini söyledim. Bir baktım arabayı yüz kadar kiíi çevirmiíti. Özcan 
ñldeniz arabanın yanındaydı. “Biz emniyet görevlisiyiz.” dedim. “ñtirafçıyı bize ver.” dediler. Ben de “Ne yaptı ki vereyim.” dedim. 
“Bombayı siz attınız” dediler. Sloganlar atıldı. Veysel Ateí’in aðzı yüzü kan içinde kalmıítı. Arabanın üzerindeki kontaðı aldım ve 
bagajı açıp silahı çıkardım. Elime saldırdılar. Tabancayı elimden alıp belime koydular. Arabayı çevirdiler. Veysel Ateí’i öldüreceklerdi. 
Emniyet geldi. Arabayı çevirdiler. Kalabalıða “Biz devlet görevlisiyiz, yapmayın!” dedim. Dinleyen yok. Özcan ñldeniz bagajdaki çantayı 
almamı istedi. Çantada önemli belgeler vardı. Çantayı alıp Özcan ñldeniz’e fırlatacaktım. Biri demir çubukla vurdu. Çantayı alamadım. 
Polise Veysel Ateí’i almalarını söyledim. Polisler Veysel Ateí’i alıp panzere bindirdiler. Özcan ñldeniz ise kalabalıða karıíıp kaçtı. 
Özcan ñldeniz ìemdinli’den sorumlu olduðundan kendisi buralara sık gelirdi. Bundan dolayı tanınırdı. Önceden ilçeye birkaç kez top 
sakallı gelmesine raðmen o gün top sakallı deðildi. Bayramdan önce sakalını kesmiíti. On-on beí kiíi beni çevirdi. “Bu iíleri siz 
yapıyorsunuz.” dedi. Bazıları ise bizi korumaya çalıíıyordu. Bir kısmı ise saldırıyordu. Sloganlar atıldı. Zırhlıya binerek ilçe jandarmaya 
gittim. Komutana saldırıya uðradıðımız ve dokümanlarımız yaðma edildiði için savcıya íikayet etmemiz gerektiðini söyledim. Savcıya 
ifade verdik ve serbest bırakıldık. Olayda kimliðim ve çantamı kaybettim.  
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ìahısların verdikleri ifadeleri öðrendik: “Veysel Ateí pasajdan çıkarken “bomba tamam. Siz nerdesiniz?” diye telefonla bizi aradıðı 
söyleniyormuí. Benim o satte Veysel Ateí’le telefon görüímesi yaptıðım ortaya çıkarsa suçumu kabul edeceðim. Özcan ñldeniz’le de 
telefon görüímesi yapmadım. Savcı telefon kayıtlarını istemií.  
Seferi Yılmaz dükkanının iki bölüm olduðunu, camdan bomba atıldıðını söylüyor. Dükkandan yedi saniyeden önce çıkması zor. Bomba 
atılınca beí saniye içinde patlar. Ayrıca ikinci bomba olayı var. ñkinci bombanın pimi çekildiðinde oradaki kiíinin yok olması gerekir. 
ñkinci bomba da patlayacak ve Seferi Yılmaz yara almayacak! Bu durum bilirkiíilerce tespit edilecektir. Bu senaryonun nasıl olduðu 
ortaya çıkacaktır. Teknik olarak iki el bombasının aynı anda tek kiíi tarafından atılması mümkün deðil. Kafama ve sırtıma darbeler 
aldım. Kesinlikle suçlu deðilim.  
ñddialar teknik açıdan yanlıí. Elimizde baíka deliller de var. Sabri Kod diðer bir örgüt mensubuna 1 Kasım’la ilgili soruyor: “Böyle 
büyük bir olay yapıyorsunuz. Kimse ölmüyor. Bunun hesabını size soracaðız.” Diðeri diyor ki: “Biz de anlayamadık.” 1 Kasım eylemini 
kendilerinin yaptıðı ortadadır. Sabri Kod’un örgütten aldıðı paralar ve yaíantısına bakmak gerekir. Sabri Kod olaydan önce yüksek 
miktarda babasına para verdi. Muhtemelen örgüt parasını yiyorlardı. Örgüt kimseye para yedirmez. Belki de örgüt içi infazdır.  
On altı yıldır görev yapmaktayım. Saat gündüz 12.00 Herkes pasaja girip çıkıyor. Dokümanlarımız yanımızda. Böyle bir olaya 
giriímemizin mantıki bir tarafı yok. Mesele ortaya çıkacak. Örgütün olayın devlete yıkılması ile ilgili konuímaları var. Olay sırasında 
pasajdan çıkan birini görmedik.  
Biz o gün birisiyle görüítükten sonra ñlçe Jandarma Komutanı ve ñlçe Emniyet Müdürü ile görüíüp Savcılıða uðrayacaktık. Savcıya 
durumu anlatıp Almanya’dan gelecek paket için gereðinin yapılmasını talep edecektik.  
Araba 12.30’dan son ana kadar onların kontrolünde idi. Bagaj açıldıðında silahların üstünde olması gereken hücum yeleklerimiz 
çalınmıí.”  
Heyet ayrıca Ali Kaya’ya olayın nasıl gerçekleímií olabileceðini sordu. “Kafamızı kurcalayan bizim oraya gittiðimizin nasıl 
öðrenildiðidir. Bence bombayı iki kiíi attı. Ölenin milis olduðu ortaya çıktı. Seferi Yılmaz’ın gelirine, yaíam tarzına ve evine bakılması 
gerekir, örgüt parasını yediði için örgüt içi infaz olarak dükkanı bombalamıí olabilir.”  

Olayda suçlanan Astsubay Baíçavuí Özcan ñLDENñZ ile Görüíme:
“Bir defa top sakal bıraktım. Oradaki görevlilerle devamlı irtibat içerisindeyim. ìemdinli küçük olduðundan, beni tanıyorlar. Top 
sakaldan sonra bıyık bıraktım. Olay günü sadece bıyıðım vardı. Oysa ifadelerde benden bahsederken top sakallı diyorlar. Bu bölgenin 
insanı olmadıðım için fiziki yapım farklı. Bundan dolayı dikkat çekmemek için ilçeye çok sık gidemiyorum. Yol emniyeti de sıkıntılı. 
Aynı zamanda sık gidilirse deíifre olma durumu da var. Son iki ay içerisinde patlamalar sebebiyle sık gittim. Gitmeden de istihbari 
faaliyetleri yürütüyorum.  
7 Kasım’da gittik ve döndük. Son zamanlarda meydana gelen olayları araítırmaya gittik. Suç unsurunun sonuna yaklaíıldıðında da 
gideriz. Damla Pastanesinde kahvaltımızı yaptık. Araç Yüksekova’da arıza yaptı. Araca su koyduk. On beí yirmi dakika zaman 
kaybettik. ìemdinli’ye vardık. Bir caddesi var. Tuvalet ihtiyacı hissettim. Aíaðıda cami var. Gittiðimde her zaman oraya giderim. Aracı 
park ettik. Araçtan çıkacaktım ki patlama sesi geldi. Araçtan çıktım. Aracın yanından patlamanın olduðu yöne doðru yöneldim. Ali 
Kaya “Ne oluyor?” dedi. Vatandaí “Hem yapıyorsunuz hem de soruyorsunuz. ìerefsizler.” dedi. On beí-yirmi kiíi bize doðru, bir kısmı 
ise pasaja doðru koítu. O esnada grubun sayısı arttı. Ali Kaya’ya vurmaya baíladılar. Aracın etrafını çevirdiler. Haber elemanı içeride 
oturmuí vaziyetteydi. Arabaya vurma olayı olunca “Yapmayın, etmeyin” dedim. Tanıyanlar “Bu da bunlardan” dedi. Darp ettiler. 
Yumruk yedim. Çene ve elmacık kemiðime deðdi. Silah, ajanda, istihbari çalıímalarla ilgili bilgi ve belgeler ile diðer malzemeler 
araçtaydı. Taktik Alaydan, Jandarmadan ve Emniyetten elemanlar geldi. Çantayı almak istedik. Çantayı aldılar. ñíler iyice büyüdü. Biri 
“Seni buradan tanıyorum. Kaç buradan. Durum kötü.” dedi. ñlçe Jandarmaya doðru askerlerle gittik.  
Kendi aramızda iddia bahsi geçti. Çaríamba günleri íans topu oynuyorum. Ama o gün oyun oynamadım. Bir gazete, bir de iddia bayii 
var. Zaman zaman iddia oynamıíımdır. Sadece araç içerisinde bahsi geçen bir konu. ìemdinli’ye gelmeden önce haber elemanlarına 
bazen telefon ediyorum ve geleceðimi söylüyorum. Ama saatini asla söylemem. Bir elemanımıza bir gün önce geleceðimizi söyledim. 
ìemdinli’ye vardıktan sonra arabayı park ettiðimizde bazı elemanlarla irtibata geçtim. Elemanlarımla görüíecektim. Seferi Yılmaz’a 
Almanya’dan gelecek olan paket kargo veya postayla gelecekti. Olaydan önce de Seferi Yılmaz’ı araítırıyordum. Haber elemanlarımızın 
söylediðine göre Seferi Yılmaz’ın terör örgütü ile baðlantısı devam ediyor. Ardından Seferi Yılmaz’ı dinlemeye aldık. Krokiyi de ben 
çizdim. Dükkanın iki bölüm olduðunu bilmiyordum. Kanaatime göre aynı anda bir kiíinin iki el bomba atması çok zor. Atan kiíi zarar 
görebilir. Ölen ve yaralananı tanımıyorum. Olay sırasında Veysel Ateí’le kesinlikle telefon görüímesi yapmadım.”  

Hakkari Belediye Baíkanvekili ile Görüíme: 
ñlde su sıkıntısının olduðunu, alt yapının otuz bin nüfusa göre planlanması sebebiyle yetersiz olduðunu, köye dönüí projesinde ilerleme 
saðlanamadıðını, güvenlik kuvvetlerinin uygulamalarından rahatsız olduklarını, bazı polislerin halkı tahrik ettiðini, devletin íefkatli 
elinin uzanması gerektiðini ve aksi taktirde olayların engellenemeyeceðini ifade etmiítir.  
Hakkari ñl Emniyet Müdürü Yaíar Agdere görüímemizde Heyetimize “personel sıkıntısı olduðunu” ifade etmiítir.  
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Heyetimiz Özel Harekat ìube Müdürlüðünde de incelemede bulunmuítur. ìube Müdürlüðünün fiziki íartları son derece yetersiz olup 
bina roket saldırısına maruz kaldıðı için binanın kolonları kırılmıítır. Bina fiziki íartlar yönünden çok yetersiz olması yanında 
kolonlarının kırık olmasından dolayı tehlike arz etmektedir. Ayrıca binanın yerleíim yerinin ortasında olması dolayısıyla tehlike arz 
etmektedir. Nitekim bu yerleíim yerlerinden binayı roket atılmıítır. Bu nedenle bu binanın tahliye edilerek Özel Harekat ìube 
Müdürlüðünün daha güvenli ve insan onuruna yaraían baíka bir yere ve binaya nakledilmesi gerekir.  
Heyetimizin yaptıðı araítırma ve inceleme ve dinlenen tanık beyanlarından da anlaíılacaðı gibi: Halk bu olayları Astsubay 
Baíçavuílar Ali Kaya ve Özcan ñldeniz ile itirafçı diye anılan Veysel Ateí’in yaptıðına inanmaktadır. Bu kiíilerin kullandıkları 30 AK 
933 plakalı aracın jandarmaya ait olması ve araçta bulunan bombalar, silahlar ve dokümanların bulunması bunun bir kanıtı olduðuna 
inanmaktadırlar. Zaten bir kısım tanıklar Veysel Ateí’i bombalanan pasajdan çıkıp kaçarken gördüklerini ifade etmektedirler. Ayrıca 
bir Kuvvet Komutanının Astsubay Baíçavuí Ali Kaya’yı tanıdıðını söylemesi kendisine sahip çıkıldıðı ve bu olayın örtbas edileceði 
intibaını verdiðini ve kuíkularını artırdıðı inancındadırlar.  
Olayın suçlanan Astsubay Baíçavuílar Ali Kaya ve Özcan ñldeniz ile diðer kamu görevlileri ise;  
Olayları PKK terör örgütünün çıkarttıðını, bu olayın da PKK terör örgütü tarafından çıkartıldıðını, Sefer Yılmaz’ın kitapevinin 
bombalanmasının PKK ve onun milisleri arasındaki rant kavgasının bir yansıması ve iç hesaplaíma olabileceðini, nitekim birtakım 
istihbarat bilgilerinin bu ihtimali teyit ettiðini ifade etmiílerdir.  
Yine suçlanan Astsubay Baíçavuílar ile il ve ilçe jandarma komutanları, ìemdinli’de son olayların artması üzerine ve özellikle de olay 
günü Seferi Yılmaz’a Almanya’dan bir paketin geleceði istihbaratın alınması üzerine Ali Kaya, Özcan ñldeniz ve Veysel Ateí’in 
ìemdinli’ye gittiklerini; resmi görevli olduklarını beyan etmiílerdir.  
Olayda adı geçen 30 AK 933 plakalı araç Hakkari ñl Jandarma Komutanlıðına aittir.  
Olayda kullanılan bomba parçaları ile diðer deliler Cumhuriyet Savcılıðınca tespit edilip muhafaza altına alınmıí ve kriminal inceleme 
için ilgili ve yetkili kriminal laboratuarına gönderildiði ìemdinli Cumhuriyet Savcılıðınca ifade edilmiítir. Bu raporların ve diðer 
delillerin incelenmesi olayın açıða çıkması için çok önemlidir.  
Ayrıca dinlediðimiz ve görüítüðümüz güvenlik görevlileri ve suçlanan Ali Kaya ve Özcan ñldeniz araçta bulunan içerisinde önemli 
istihbarat bilgilerinin olduðu belirtilen ajandalarının kayıp olduðu ve bu bilgilerin Roj-TV ve bir kısım basında yayınlandıðını beyan 
etmiílerdir. Yine araç bagajında bulunan çelik yelek, vesairenin de kayıp olduðunu ifade etmiílerdir.  
Ali Kaya ve Özcan ñldeniz’in kayıp olduðunu ifade ettikleri iki adet ajanda fotokopileri birileri tarafından Komisyonumuza intikal 
ettirilmiítir. Bu ajandaların fotokopilerinin fotokopileri Hakkari Jandarma Komutanlıðı, ìemdinli Cumhuriyet Baísavcılıðı ve TBMM 
10/322, 323 ve 324 sayılı araítırma komisyonuna intikal ettirmiítir.  
Müteakip kalabalık da daðılıyor.  
Bu olayların televizyonlar ve gazetelerden bütün yurtta öðrenilmesi ve özellikle de bölgede ilgi ile izlenen PKK yayın organı olan Roj 
TV’de hemen olayın çıkıíından itibaren canlı yayınlanmasından dolayı baíta Yüksekova ve Hakkari olmak üzere çeíitli illerde bir takım 
olaylar ve gösteriler baílamıítır.  

Olayların Deðerlendirilmesi: 
Komisyonumuz olayları yerinde incelemiítir. Ancak bu olayların bütün yönleriyle araítırılıp sorumluların tespit edilmesi için uzun bir 
zaman dilimine ve çok kapsamlı bir araítırmaya ihtiyaç vardır. Komisyonumuz bölgede kısa bir süre bulunduðundan çok yönlü ve 
kapsamlı bir araítırma imkanı bulamamıítır.  
Ayrıca olay yargıya da intikal etmií ve ìemdinli Cumhuriyet Baísavcılıðı olaya el koymuí ve 1 Kasım 2005 tarihindeki olay için 
2005/399 Hz.No’lu, 9 Kasım 2005 tarihindeki olay için de 2005/396 Hz.No’lu dosyalarla soruíturma baílatmıítır. Bu soruíturmalar 
sonucunda savcılık görevsizlik kararı vererek dosyaları görevli olan Van Cumhuriyet Baísavcılıðına göndermiítir. Bu olaydan dolayı 
Tanju Çavuí, Veysel Ateí, Ali Kaya ve Özcan ñldeniz tutuklanmıítır.  
Olayla ilgisi olduðu iddia edilen 30 AK 933 plakalı araçta çıkan silah, bomba, evraklar ve krokiler savcılıkça tespit edilip emanete 
alındıðından ve diðer bütün olayla ilgili bilgi ve belgeler savcılık dosyasında bulunduðundan ve hazırlık soruíturmaları gizli 
olduðundan bu bilgi ve belgeleri Komisyonumuzun inceleme imkanı olmamıítır.  
Kaldı ki bu olayların araítırılması için Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve ANAVATAN Partisi tarafından Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne verilen araítırma komisyonu kurulması önergeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından görüíülerek kabul 
edilmií ve münhasıran bu olaylar için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 10/322, 323 ve 324 sayılı Araítırma Komisyonu kurularak 
görevine baílamıítır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından böyle bir özel komisyonun kurulmuí olması karíısında 
“Komisyonumuzun bu konudaki görevinin sona erdiði” kanısındayız. Bu nedenlerle Komisyonumuz daha kapsamlı bir inceleme ve 
araítırma yaparak olayları deðerlendirmenin usul ve yasalara uygun olmadıðı kanaatine varmıítır. Bu olaylar hakkındaki hükmü yargı 
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mutlaka verecektir. Yine bu olaylar hakkındaki deðerlendirmeyi de bütün yönleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulmuí bulunan 
10/322, 323 ve 324 sayılı Araítırma Komisyonunun vereceðine inanıyoruz.  
Ayrıca olayları incelemek üzere bölgeye gönderilen mülkiye müfettiíleri de raporlarını ilgili makama sunacaklardır.  
Baíta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere Hükümetimizin, siyasi partilerimizin ve halkımızın olayların çözümü için kararlı 
duruíları ve hassasiyetleri bu olayların mutlaka çözüleceðine dair inancımızı bir kere daha kuvvetlendirmiítir.  
Bu olay mutlaka aydınlatılmalı ve çözülmelidir. Komisyonumuz da olayın sonuna kadar takipçisi olacaktır.  

Tespit ve Önerilerimiz:  
1. ñster güvenlik, isterse terörist saldırılar nedeniyle olsun köy boíaltmaları büyük bir hata olmuítur. Zira yüz binlerce insan 
köylerinden bað, bahçe ve tarlalarını bırakarak íehir merkezlerine göç etmiílerdir. Bu insanların çok büyük bir kısmının hiçbir iíi ve 
geliri olmadıðı için sıkıntı içerisinde yaíamlarını devam ettirmektedirler. Hatta bu köy boíaltmalardan dolayı da Türkiye aleyhine 
AñHM’de bir çok tazminat davaları açılmıí ve yüklü miktarlarda tazminatlar ödemekle karíı karíıya kalmıítır. Terör örgütleri ve 
bölücüler bu insanları istismar ederek devlet aleyhinde yönlendirmeye çalıímaktadırlar. Hükümetimiz Köye Dönüí Projesi ile bu 
vatandaílarımızın köylerine dönmelerini teívik etmekte ise de bu projenin daha fazla desteklenmesi gerektiðine inanıyoruz.  

2. Devlet vatandaíının güvenliðini korumakla yükümlüdür. Devletin meíru güvenlik güçleri ise emniyet ve askeri güçlerdir. Bu itibarla 
koruculuk sistemi yanlıí olmuítur. Zira koruculuk sistemi ile vatandaílar devlet yanlısı veya devletin potansiyel tehlike olarak 
görülmeye baílanmıí veya en azından bölge halkı arasında böyle algılanır hale gelmiítir. Hatta bir kısım köy korucuları bölgelerinde 
bazı kiíilerin mal ve mülklerine el koymuílar; aíiretler arasındaki ihtilaflardan bulundukları konumu kötüye kullanarak bölgedeki 
tansiyonu yükseltmiílerdir. Bazı köy korucularının ise teröristlere yardım ettikleri de görülmüítür.  

3. Bölgedeki olayları sadece güvenlik sorunu olarak görmemek gerekir. Elbette ki güvenlik her íeyin önündedir ve çok önemlidir. Ancak 
sosyal, ekonomik ve kültürel politikalarla desteklenmeyen yalın güvenlik politikaları olayları önlemekte yetersiz kalmaya mahkumdur. 
Bölgenin kalkınması için kısa, orta ve uzun vadeli kalkınma planları yapılmalı ve bu planlar da ciddi olarak tatbik edilmelidir. Daha 
önceki dönemlerde de bu konuda bir çok planlar, programlar ve teívikler ortaya atılmıísa da bu programlar maalesef çeíitli 
sebeplerle hayata geçirilememiítir. Bu durum bölge halkında bir ümitsizlik ve güvensizlik oluíturmuítur. Bölge için getirilen bir kısım 
teívikler aynı teíviklerin baíka bölgelere de aynen verilmesiyle hiçbir iíe yaramamıítır. Ya da bu teívikler bir kısım kiíilerce ranta 
dönüítürülerek devlet imkanları adeta çar çur edilmiítir.  

4. Bölgede güvenlik konusunda koordinasyon eksikliði vardır. Sivil otorite ile askeri otorite; asker ile polis koordinasyonu yetersizdir. 
Mülki idarenin baíı olan vali ve kaymakamların asker ve jandarma üzerinde etkileri ve kontrol yetkileri bulunmamaktadır. Bölgede vali 
ve kaymakamlar güvenlik konusunda adeta devre dıíındadırlar. Bu durum adeta zafiyet doðurmaktadır.  

5. Güvenlik güçleri personeli araç ve gereç yönünden mutlaka takviye edilmelidir.  

6. Kamu görevlilerinin görevlendirilmelerinde bölge bir sürgün yeri olarak görülmemelidir. Özellikle bölgeye atanacak kamu 
personelinin nitelikli ve tecrübeli olmasına dikkat edilmelidir.  

7. Sınırda geçiíler ve sınır güvenliði mutlaka sıkı kontrol altına alınmalıdır. Kaçakçılıkla etkin mücadele edilmelidir.  

8. Sınır ticareti için rasyonel bazı düzenlemeler yapılmalıdır.  

9. Yine bölgede güvenlik güçlerimizin itirafçı adı altında bir takım kiíilerin istihbarat dıíında baíka iílerde de kullanılması yanlıítır. 
Böyle kiíilerin istihbarat dıíında kullanılmaması gerektiðini düíünmekteyiz.  
 

Mehmet ELKATMIì A.Faruk ÜNSAL M.Nezir NASIROïLU 
Nevíehir Mv. Adıyaman Mv. Batman Mv. 

Ahmet ERSñN Ahmet YILMAZKAYA 
ñzmir Mv. Gaziantep Mv. 
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Ek 2 
ìemdinli ñddianamesi 

T.C. 
V A N CUMHURñYET BAìSAVCILIïI 

SORUìTURMA NO: 2005/750 T U T U K L U
ESAS NO: 2006/32  
KARAR NO: 2006/31  

ñ D D ñ A N A M E 
VAN () AïIR CEZA MAHKEMESñ BAìKANLIïINA 

Davacı: K.H. 
Maktül: Mehmet Zahir KORKMAZ: Mehmet Reíit oðlu, Makbule’den doðma, ìemdinli – 01.03.1976 D.lu, Hakkâri-ìemdinli-Altınsu Köyü 

Cilt 2, Hane 5 N.K. olup 09.11.2005 Tarihi ñtibariyle vefat etmií. 
Maðdur: Metin KORKMAZ: Mehmet Salih oðlu, Asya’dan doðma, 1964 d.lu, ìemdinli ñlçesi Altınsu Köyü’nde oturur. 
ìikâyetçi: Seferi YILMAZ: Mir oðlu, Hayat’tan doðma, 08.03.1962 D.lu, Hakkâri-ìemdinli-Umurlu Köyü N.K. olup ìemdinli-Kılıç Mahallesinde 

oturur. 
Vekili: Av. Murat TñMUR: Van Barosu Avukatlarından 

Av. Mehmet EKñCñ: Van Barosu Avukatlarından 
Av. Cüneyt CANñì: Van Barosu Avukatlarından  

Suçtan Zarar 
Gören: 

Hamide KORKMAZ: Memet kızı, Perizat’tan doðma, 01.07.1981 D.lu, ìemdinli-Altınsu Köyü’nde oturur.  

Vekilleri: Av. Cüneyt CANñì: Van Barosu Avukatlarından 
Av. Mehmet EKñCñ: Van Barosu Avukatlarından 

ìüpheliler: 1– Ali KAYA: Miri oðlu, Melek’ten doðma, Mutki–01.07.1968 D.lu, Bitlis – Mutki – Baðarası Köyü Cilt 10, Hane 3 N.K. olup 
Hakkâri ñl Jandarma Komutanlıðı Lojmanlarında oturur. Okur-yazar, sabıkasız, Hakkâri ñl Jandarma Alay Komutanlıðı ñstihbarat 
ìube Müdürlüðü’nde Görevli Astsubay Baíçavuí, T.C. Kimlik No: 23500447410, ñslâm, Hâlen: Atılı Suçtan VAN ASKERÎ 
CEZAEVñNDE TUTUKLU. 

 2– Özcan ñLDENñZ: Cemal oðlu, Fadime’den doðma, Sındırgı–19.04.1970 D.lu, Balıkesir-Sındırgı-Kocabey Köyü Cilt 49, Hane 51 
N.K. olup Hakkâri ñl Jandarma Komutanlıðı Lojmanlarında oturur. Okur-yazar, sabıkasız, Hakkâri ñl Jandarma Alay Komutanlıðı 
ñstihbarat ìube Müdürlüðü’nde Görevli Astsubay Baíçavuí, T.C. Kimlik No: 19816522408, ñslâm Hâlen: Atılı Suçtan VAN ASKERÎ 
CEZAEVñNDE TUTUKLU. 

 3– Veysel ATEì: Haci oðlu, Merci’den doðma, Çukurca-27.03.1972 D.lu, Hakkâri-Çukurca-Kurudere Köyü Cilt 13, Hane 25 N.K. 
olup Hakkâri-Baðlar Mahallesinde oturur. Okur-yazar, sabıkalı, T.C. Kimlik No: 31477639516. ñslâm, Hâlen: Atılı Suçtan BñTLñS E-
TñPñ KAPALI CEZAEVñNDE TUTUKLU 

Müdafileri: Av. Mehmet GÖÇMEN: Ankara Barosu Avukatlarından 
Ankara-Kızılay; Sümer 1. Sok. No: 9/31 

 Av. Vedat GÜLìEN: Ankara Barosu Avukatlarından 
Ankara-Çankaya-Sondurak; Hoídere Cad. No: 208/8  

Suç: DEVLETñN BñRLñïñNñ ve ÜLKE BÜTÜNLÜïÜNÜ BOZMAYA YÖNELñK EYLEMDE BULUNMAK,  
ADAM ÖLDÜRMEK ve ADAM ÖLDÜRMEYE TEìEBBÜS ETMEK. 
SUÇ ñìLEMEK ñÇñN ANLAìMAK. 

Suç Tarihi: 09.11.2005 
Gözaltı 
Tarihi: 

09-11.11.2005 (ìüpheli Veysel ATEì ñçin) 

Tutuklama 
Tarihi: 

11.11.2005 (ìüpheli Veysel ATEì ñçin) 
28.11.2005 (ìüpheliler Ali KAYA ve Özcan ñLDENñZ ñçin) 

Sevk 
Maddeleri: 

TÜM ìÜPHELñLER ñÇñN 
TCK.nun 302/1 Maddesi, 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi,  
TCK.nun 302/2. Md.si Yollaması ñle 82/1-c Maddesi,  
TCK.nun 302/2. Md.si Yollamasıyla 82/1-c, 35/1. Md.si (ñki Defa) 
TCK.nun 316/1. Maddesi,  
TCK.nun 53. Maddesi,  
TCK.nun 63. Maddesi. 

Deliller: ìüpheli, Maðdur, ìikâyetçi ve Tanık Beyanları, Ekspertiz Raporları, ñnceleme ve Keíif Tutanaðı, ñhbar Dilekçeleri, Telefon Kayıtları, 
Nüfus ve Sabıka Kayıtları ile Tüm Dosya Kapsamı. 



Ekler Türkiye ñnsan Hakları Raporu 2006

 

SORUìTURMA EVRAKI ñNCELENDñ : 
ìüphelilerden Ali KAYA’nın 17 Temmuz 2004 tarihinden itibaren; Özcan ñLDENñZ’in ise 16 Temmuz 2004 tarihinden itibaren Hakkâri ñl 
Jandarma Komutanlıðı ñstihbarat ìube Müdürlüðü’nde Astsubay olarak görev yaptıkları,  
ìüpheli Veysel ATEì’in Hakkâri il merkezinde ikamet ettiði, 1988 yılında PKK Terör örgütüne katıldıðı, kendisinin Hakkâri, Yüksekova, 
Çukurca, ìemdinli ve Beytüííebap bölgesinde örgütsel faaliyetlerde bulunduðu, örgüt içerisinde örgütsel eðitim aldıðı, silâh ve bomba 
eðitimi de aldıðı, 27.07.1991 tarihine kadar örgütsel faaliyetlerine devam ettiði, bu tarihten sonra örgütten kaçarak Irak’ın kuzeyinde 
fiilî hâkimiyet alanı bulunan KDP Bölgesine gittiði, 29.04.1997 tarihinde Habur Sınır Kapısından Türkiye’ye girií yaparak güvenlik 
güçlerine teslim olduðu, yapılan yargılama sonucu Devletin Hâkimiyeti Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet ñdaresinden 
Ayırmaya Yönelik Eylemlerde Bulunmak suçundan ceza aldıðı, bu cezanın infazı sırasında 27.08.2000 tarihinde naklen ìemdinli 
Cezaevine geldiði, 17.11.2000 tarihine kadar bu cezaevinde kaldıðı, bu tarihte Hakkâri Kapalı Cezaevine nakledildiði, Veysel ATEì’in 
2003 yılından itibaren Hakkâri ñl Jandarma Komutanlıðı ñstihbarat ìube Müdürlüðü tarafından “görüíülen íahıs” konumu ile istihbarî 
çalıímalarda bulunulduðu, 2001 yılında çıkartılan JGY:37-8 Haber Elemanlarının Temini, Kullanımı ile Etkinliklerinin Tespiti ve 
Kontrolü Yönergesi esaslarına göre 03.08.2004 tarihinde “Haber Elamanı” olarak kayıtlara alındıðı,  
Maðdur/ìikâyetçi Seferi YILMAZ’ın ìemdinli ilçe merkezinde ikamet ettiði, ìemdinli ilçesi Özipek Pasajı’nda bulunan Umut Kitapevi’ni 
iílettiði, Seferi YILMAZ hakkında 15 Aðustos 1984 yılında PKK Terör örgütünce ìemdinli ñlçe Jandarma Komutanlıðı’na yapılan silâhlı 
saldırıya kılavuzluk yaptıðı, Devletin Hâkimiyeti Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devletin ñdaresinden Ayırmaya Yönelik 
Eylemlerde bulunmak suçundan yargılandıðı ve ceza aldıðı, PKK Terör örgütünün ìemdinli ilçesi kırsalında faaliyet gösteren örgüt 
mensupları ile irtibatlı olduðu, bu örgüt mensuplarına malzeme temin ettiði, yardım ve yataklık yaptıðı, eylem yapılacak yerler ile ilgili 
bilgiler verdiði, bölgede bulunan örgüt mensuplarının ailelerine yardımcı olduðu, DEHAP ile ilgili bütün faaliyetlerde ön planda olduðu, 
yeni kurulan Demokratik Toplum Hareketi’nin (DTH) ìemdinli’deki kurucu üyeleri arasında yer aldıðı, örgüt içerisinde Haci (K) olarak 
tanındıðı, ìemdinli’deki son dönemlerde meydana gelen bazı bombalama olaylarına karıítıðı íeklinde hakkında teknik takip ve 
istihbarat bilgilerinin bulunduðu, Seferi YILMAZ hakkında bu iddialar ile ilgili olarak hâlen Cumhuriyet Baísavcı Vekilliðimizin 2006/76 
sayılı soruíturma dosyasında PKK Terör Örgütüne Yardım Etmek suçundan soruíturmanın devam ettiði,  
ìüpheli Ali KAYA’nın ñstihbarat ìube Müdürlüðü nezdinde genelde Hakkâri merkezde görev yaptıðı, íüpheli Özcan ñLDENñZ’in ise 
ìemdinli ilçesinde istihbarî çalıímalar yapmak üzere görevli olduðu, yapılan istihbarî çalıímalarda ìemdinli ilçesinde ikamet eden ve 
Umut Kitapevi isimli ií yerini çalıítıran ve PKK Terör Örgütüne Yardım Etmek suçundan soruíturma evrakı tefrik edilen Seferi YILMAZ 
isimli kiíinin PKK terör örgütü üyesi olan Sabri (K) Ali KISIKYOL isimli örgüt mensubu ile iíbirliði içerisinde olduðu ve Seferi YILMAZ’ın 
ìemdinli ilçesinde terör örgütünün vergilendirme, eylem, istihbarat, birlik keíifleri ve sınır kaçakçılıðı konusunda örgüte yardım etme 
ve örgüt adına para alma konumunda olan ìemdinli örgüt sorumlusu olduðunun tespit edildiði ve Seferi YILMAZ isimli íahsın Hakkâri 
ñl Jandarma Komutanlıðı ñstihbarat ìube Müdürlüðü’nce takibe alındıðı,  
Van 3. Aðır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hâkimliði’nin 19.09.2005 gün ve 2005/307 Müt. Sayılı kararı ile 0536 368 10 02 numaralı; önce 
Seyfullah KOÇ adına kayıtlıyken daha sonra Mesut SALIKBAïRA adına kayıtlı olup hâlen PKK Terör örgütünün üyesi olan Sabri (K) Ali 
KISIKYOL tarafından kullanıldıðı iddia edilen telefonun üç (3) ay süre ile dinlenmesi, izlenmesi, tespit edilmesi, sinyal bilgilerinin 
deðerlendirilmesi ve kayda alınmasına dair karar gereðince bu telefonun teknik takibinin yapıldıðı,  
04.11.2005 günü saat 16:32 sıralarında Sabri (K) Ali KISIKYOL ile Seferi YILMAZ’ın telefonda görüíme yaptıðı, telefon görüímesine 
göre Sabri (K) Ali KISIKYOL’un Seferi YILMAZ’dan bir adres istediði Seferi YILMAZ’ın da Umut Kitapevi ìemdinli adresini verdiði, Sabri 
(K) Ali KISIKYOL’un bu adrese Almanya’dan eíyaların geleceðini beyan ettiði, 15.11.2005 günü saat 15:28 sıralarında Sabri (K) Ali 
KISIKYOL’un amcasının oðlu olduðu ve hâlen asker olduðu anlaíılan bir kiíi ile telefon görüímesi yaptıðı, bu telefon görüímesinin 
kapsamına göre Ali KISIKYOL’un amcasının oðlunun Sabri (K) Ali KISIKYOL’a, gönderdiði eíyaların bulunduðu Umut Kitapevi’nin 
havaya uçtuðunu söylediði, Sabri (K) Ali KISIKYOL’un da amcasının oðluna gönderdiði eíyaların MP3 ve bir kalem olduðunu ve 
deðerlerinin 300 Avro olduðunu söylediði, amcasının oðlunun da Sabri (K) Ali KISIKYOL’a eðer o eíyayı almasak ìemdinli’nin Alay 
Komutanının gideceðini beyan ettiði, yine telefon görüímelerinde kimlik bilgileri belli olmayan amcasının oðlunun 0536 368 10 02 
numaralı telefonu kullanan Sabri (K) Ali KISIKYOL’a “o alçaklar onların ayakları altında bomba atmıílardı, telefonla görüítüðüm adam 
altına bomba attılar alçaklar bu ayın dokuzunda” íeklinde sözler de söylediði,  
04.11.2005 günlü Sabri (K) Ali KISIKYOL ile Seferi YILMAZ’ın Kitapevine gelecek olan bu paketin PKK Terör örgütünün dað kadrosuna 
gönderileceði deðerlendirmesini yapan Hakkâri ñl Jandarma Komutanlıðı ñstihbarat ìube Müdürlüðü’nün Seferi YILMAZ’ı yukarıda 
belirttiðimiz üzere takibe aldıðı, Seferi YILMAZ ile ilgili istihbarî faaliyetler ve çalıíma yapmak üzere íüpheli Ali KAYA ve Özcan 
ñLDENñZ’in görevlendirildiði i, íüpheliler Ali KAYA ve Özcan ñLDENñZ’in 07.11.2005 tarihinde yanlarında istihbarî faaliyetlerde haber 
elemanı olarak kullanılan eskiden PKK terör örgütünün içerisinde yer almıí daha sonra terör örgütünden ayrılmıí itirafçı konumunda 
olan diðer íüpheli Veysel ATEì’in de bulunduðu her üç íüphelinin ìemdinli ilçesinde 04.11.2005 tarihindeki telefon görüímesinde 
bahsi geçen paketin ele geçirilmesi için ne íekilde hareket edecekleri konusunda deðerlendirmeler yaptıkları, paketin geleceði kiíi 
olarak deðerlendirilen Seferi YILMAZ’ın ev ve ií yerlerinin krokisini çizdikleri, Seferi YILMAZ hakkında istihbarî çalıímaları yapan, ev ve 
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ií yerinin krokisini çizen íüpheliler Ali KAYA ve Özcan ñLDENñZ’in suç tarihi olan 09.11.2005 günü “Yüksekova ve ìemdinli ilçeleri 
bölgesinde bulunan örgüt mensupları hakkında bilgi elde etmek, istihbarî ve operasyonel faaliyetlerde bulunmak” maksadı ile 9 
Kasım 2005 günü saat 08:00.dan itibaren görevlendirildiðini ve kendilerine gereken yardımın ve kolaylıðın saðlanmasını içeren 
Hakkâri ñl Jandarma Alay Komutanı Erhan KUBAT’ın 08.11.2005 gün ve ñSTH: 3590-2816 – 05/TER.OLY. (3365) sayılı Faks Mesaj 
Formu Görevlendirme yazısı ile görevlendirildikleri, -anlaíıldıðı üzere- görevin içerisinde daha önceden Seferi YILMAZ hakkında elde 
edilmií bilgi ve belgelerin Adlî makamlara iletilmesine iliíkin bir hususun bulunmadıðı. ìüpheliler Ali KAYA, Özcan ñLDENñZ ve Veysel 
ATEì’in 07.11.2005 günü sivil plaka olan 30 AK 933 Plaka sayılı araç ile ìemdinli ilçesine göreve gittikleri, görevlendirmede Ali KAYA 
ve Özcan ñLDENñZ’in olduðu oysa araçta üç kiíilik silâh ve mühimmatın bulunduðu, araç içerisinde bulunan silâhlardan birisinin 
Uzman Çavuí Uður ÖZDEMñR’e ait olduðu, oysa bu silâhın resmî kayıtlara göre Uður YILDIRIM isimli bir Uzman Çavuí’a teslim 
edildiði, bu durumun Jandarma Teíkilâtı’nın iç disiplinine uygun bir uygulama olmadıðı, nitekim askerî bir disiplin ve hiyeraríi 
uygulayan ve her konuda ayrıntılı talimat ve yönergelerle ií ve iílemlerini yürütün Jandarma Teíkilâtı’nın istihbaratçılarının Hakkâri 
gibi terörün yoðun olarak yaíandıðı ve her an her türlü olayın gerçekleíme ihtimali olan bir yörede çok miktarda silâh ve mühimmat ile 
baíkalarının eline geçmesi sakıncalı bilgi ve belgelerin sorumsuzca otomobile konulup göreve çıkılmıí olmasının gerek göreve çıkanlar 
gerekse bunları görevlendiren ve denetlemeyenler açısından ciddi bir tedbirsizlik ve dikkatsizlik olduðu,  
ìüpheliler Ali KAYA ve Özcan ñLDENñZ’in 9 Kasım 2005 OLAY GÜNÜ; yanlarında diðer íüpheli Veysel ATEì de olduðu halde, sivil plaka 
olan 30 AK 933 Plaka sayılı resmî araçla saat 11:00 sularında ìemdinli ilçesine geldikleri, íüphelilerin bu sefer ìemdinli’ye gelií 
amaçlarının savunmaya göre, Umut Kitapevi’ne terör örgütünün dað kadrosuna gönderilmek üzere Almanya’dan gelecek paket olduðu, 
bununla birlikte aleyhe delillere mantıklı bir açıklama getiremeyip tam inkâr durumunda olan íüphelilerin gerçek amacının ise 5 
Aðustos günü terör örgütü tarafından ìemdinli ñlçe Jandarma Komutanlıðınca Askerî Gazino geçiíine konulan ve 5 askerin feci íekilde 
parçalanarak íehit olduðu olay ile 1 Kasımda Askerî Gazinonun diðer tarafındaki sokaða park edilen otomobil içindeki bombanın 
patlaması sonucu bir askerin gözlerinin kör olduðu, birçok kiíinin yaralandıðı ve sokaðın adeta yıkıldıðı olayın sorumlusu olarak kabul 
ettikleri Seferi YILMAZ’a, onun ve baðlantılı olduðu terör örgütünün kullandıðı yöntem ile cevap vermek olduðu hususunda yargılamaya 
yeterli delil bulunduðu,  
ìüphelilerin araçlarını Abdi ÖZEL isimli bir íahsın dükkânın önüne park ettikleri, aracın camlarının kapalı olduðu, íüphelilerin araç 
içerisinden Seferi YILMAZ’a ait Umut Kitapevi’nin bulunduðu Özipek Pasajı’na doðru baktıkları ve aralarında konuítukları, Veysel 
ATEì’in biraz telaílı hâlinin olduðu, aracın arkasında oturan açık kahverengi montlu íüpheli Veysel ATEì’in araçtan çıktıðı, araçtan 
çıkmadan önce arka koltukta oturduðu sırada koltuðun üzerinde bir çanta ve siyah poíet ile ilgilendiði, arabadan indikten sonra her iki 
eli montunun cebinde Özipek Pasajı’na doðru yürüdüðü, Özipek Pasajı ile aracın bulunduðu Abdi ÖZEL’in dükkânının arasında 25-30 
metre mesafe olduðu, bu sırada íüphelilerin davranıílarından íüphelenen esnâf Zeydan ÖZEL’in Ali KAYA ve Özcan ñLDENñZ’in 
bulunduðu araca doðru yaklaítıðı esnada Ali KAYA’nın aracı hareket ettirerek Özipek Pasajı’na doðru gittiði, sonra ileriden dönüp 
Keyifler Kuyumcusunun olduðu yere aracı park ettiði, bu arada íüpheli Veysel ATEì’in Seferi YILMAZ’ın bulunduðu pasaja giderek 
burada gerekli araítırma ve keíif faaliyetlerini yaptıktan sonra elinde bulunan ve diðer íüpheliler Ali KAYA ve Özcan ñLDENñZ ile 
birlikte yanlarında getirdikleri iki adet el bombasını daha önceden PKK örgütü üyesi olmak suçundan ceza alıp 15 yıl hapis yatan 
Seferi YILMAZ isimli íahsa ait Umut Kitapevi’nin içerisine Alman yapımı pimleri çekilmií ve patlamaya hazır vaziyetteki iki ayrı el 
bombası atıldıðı, müíteki Seferi YILMAZ’ın pimi çekilmií el bombalarını görünce can havliyle kendisini iíyerinden dıíarıya attıðı, 
bombalardan birinin iíyerinin kapısının önünde, diðerinin ise Kitapevini ikiye ayıran kontraplaðın kapıya dönük (müíterilerin geldiði) 
dıí tarafında olmak üzere patlaması sonucunda Kitapevinde bulunan maktül Mehmet Zahir KORKMAZ’ın 10.11.2005 tarihli Ölü 
Muayene ve Otopsi Tutanaðına göre; “…patlayıcı madde íarapnel yaralanmasına baðlı humerus, radius, femur ve kafatası kemik 
kırıkları ile birlikte beyin kanaması ve iç organ yaralanmasından geliíen iç kanama sonucu…” öldüðü, Metin KORKMAZ isimli kiíinin 
ise; düzenlenen kesin doktor raporuna göre “…basit tıbbî müdahale ile giderilebilir mahiyetteki, sað uyluk üst dıí kısmında 0.5x2 ve 
0.5x1 cm.lik derin cilt ve cilt altı kesiði, sol ayakta 0.5x2 cm.lik derin cilt alt ve cilt altı kesiði ve vücudun bir çok kısmında yaygın 
büyüklüðü 0.5 ve 1 cm varan cilt erozyonları oluíturur íekilde…” yaralandıðı,  
Patlamayı duyan çevre esnâfı ve halkın merakla patlamanın olduðu pasaja doðru yöneldikleri, o sırada kendisini iíyerinden ve 
pasajdan dıíarıya atan Seferi YILMAZ’ın pasaj koridorundan çıkarken üzerinde sarı-kahverengimsi renkli bir mont bulunan Veysel 
ATEì’i gördüðü, peíinden gittiði, kesintisiz olarak takip ettiði. hem Türkçe ve hem de Kürtçe olarak “…bombayı atan bu íahıstır, 
yakalayın…” diye baðırıp çevredeki esnâf ve halktan yardım istemesi üzerine, kalabalık bir grubun Veysel ATEì’in peíine düítüðü, 
Veysel ATEì’in pasajdan çıkmasına müteakip öncelikle aracın ilk park edildiði yer olan Zeydan ÖZEL’in ií yerinin önüne doðru 
yöneldiði, aracı orada göremeyince Veysel ATEì’in 0538 202 18 74 numaralı cep telefonundan Ali KAYA’nın cep telefonu olan 0532 
276 83 72 numaralı cep telefonunu saat 11:29 sıralarında aradıðı Ali KAYA’ya nerede olduklarını sorduðu, Veysel ATEì’in hiç arkasına 
bakmadan telefonu kulaðında koíar adımlarla yürüdüðü, bu arada Ali KAYA’nın da cep telefonunun elinde olduðu ve telefonu 
kulaðında tutar vaziyette hızlı hızlı yürüdüðü, Ali KAYA ve Veysel ATEì’in cadde üzerinde buluítukları yerde Ali KAYA’nın Veysel ATEì’e 
“patladı mı” diye sorduðu, Veysel ATEì’in de “evet” íeklinde cevabından sonra Ali KAYA’nın “atla arabaya” dediði, daha sonra Veysel 
ATEì ile onun peíinden gelen Ali KAYA’nın o sırada içinde diðer íüpheli Özcan ñLDENñZ’in bulunduðu otomobilin yanına vardıkları, 
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íüpheli Veysel ATEì’in aracın arka koltuðuna oturduðu, ancak henüz aracı çalıítırıp hareket ettiremeden, “…PKK.lı mı, asker mi, 
polis mi, köy koruyucusu mu yoksa el-kaide mensubumu olduðunu anlayamadım. Arabaya binmek istediler. Ben ve esnâf 
arkadaílar bu ikisini arabaya bindirmedik...” íeklindeki tanık beyanında anlatıldıðı üzere çevrede bulunan esnâf ve halktan kiíilerin 
arabanın etrafını kuíattıðı, maðdur Seferi YILMAZ’ın; “…bombayı atan buydu…” diyerek arka koltukta oturmakta olan Veysel ATEì’i 
gösterip teíhis ettiði, bu sırada aracın dıíında bulunan Ali KAYA’nın, aracın etrafını saran kiíilere “…biz emniyetteniz, arkadaki de 
arkadaíım …” íeklinde sözler söyleyerek Polis oldukları zannını uyandırmaya çalıítıðı, daha sonra araca binip çalıítırarak aracı 
hareket ettirip birlikte kaçmak istedikleri, ancak dükkânlarının önünde olduðu için orada bulunan esnâf ile rastlantı sonucu orada 
bulunan halktan kiíiler tarafından kaçmalarına imkân tanınmadıðı, íüpheli Ali KAYA’nın arabanın etrafını çeviren bu kiíilerden 
kurtulamayacaðını anlayınca araçtan inip bagaj kapaðını açarak bagajın içinden aldıðı uzun namlulu kalashnikov marka silâhı çıkarıp 
mekanizmasını kurduðu, bu sırada etrafındaki tanık Lezgin ATABAK’ın “…yapma !, yapma! …” diyerek íüpheli Ali KAYA’nın 
kolundan tutup tüfeðin namlusunu havaya kaldırdıðı, yine oradakilerden baíka birinin de tüfeðin íarjörünü düíürdüðü, bu sırada olay 
yerinden Kitapevinde müíteri olarak bulunan Mehmet Zahir KORKMAZ isimli íahsın ölmüí olduðu haberinin gelmesi üzerine 
kalabalıklaían ve öfkelenen halkın, bombayı atan íüpheli Veysel ATEì’i bulunduðu aracın içinden çıkarmaya çalıítıðı, ileriki 
safhalarda öfke ve gerginliðin daha da artması sonrası aracın camlarının kırıldıðı, íüphelilere darp ve cebirde bulunma giriíiminde 
bulunulduðu, daha sonra ñlçe Kaymakamı, ñlçe Emniyet Müdürü ve bir kısım askerî yetkililerin olay yerine geldiði, takviye olarak polis 
ve askerler ile Özel Harekat Ekiplerinin olay yerine ulaíarak müdahaleleri sonucunda íüpheli Veysel ATEì’in halkın elinden 
kurtarılarak zırhlı araç ile ìemdinli ñlçe Emniyet Müdürlüðü’ne götürüldüðü, Özcan ñLDENñZ’in yürüyerek kalabalıktan uzaklaíıp ñlçe 
Jandarma Komutanlıðı’na gittiði, tanık Lezgin ATABAK’ın beyanında geçtiði üzere o sırada kalabalıðın içinden ayrılmaya çalıían Ali 
KAYA’nın da halk tarafından Yanık Yarbay olarak bilinen Yarbay Mustafa YANIK’ın talimatı ile askerler tarafından yakalandıðı,  

Toplanıp Hükümet Konaðı’na yürüyen ìemdinli halkını sakinleítirmeye çalıían Kaymakam Mustafa Cihan SESLñHAN’ın, bombalı 
saldırının provokasyon olduðunu iddia ederek gözaltına alınan ve yine olay yerinden kaçarak ñlçe Jandarma Komutanlıðı’na sıðınan 
íüphelilerin kimliklerinin açıklanmasını isteyen göstericilerin saldırısına uðradıðı, güvenlik güçlerinin halkı daðıtmak için havaya ateí 
açtıðı olaylarda ilçenin DEHAP’lı Belediye Baíkanı Huríit TEKñN’in de aralarında bulunduðu üç kiíinin yaralandıðı, ilçeye girií ve 
çıkıíların yasaklandıðı, güvenlik güçlerinin herkesin evine dönmesine iliíkin uyarılarına uyulmadıðı,  
Öðlen saat 11:00 – 11:30 arasında meydana gelen patlamadan 6 saat sonra íüphelilerin otomobilinde Savcılık tarafından Tespit - 
Keíif iíleminin yapılmasına baílanabildiði,  
30 AK 933 sivil plakalı resmî araçta ìemdinli Cumhuriyet Savcısı tarafından olay günü saat 18:00 sıralarında yapılan incelemede, 
aracın bagajında; 
1 - Üç adet kalashnikov marka seyyar dipçikli dolu íarjör takılı tüfek, bir adet dolu kalashnikov íarjörü, iki adet hücum yeleði, hücum 
yeleklerinin ceplerinde altı adet kalashnikov íarjörü, ayrıca siyah bir çantanın içinde; üzerlerinde HGR Z DM LOS FMP-133 ve HGR Z 
DM LOS FMP-134 ibareleri bulunan Almanya ülkesi yapımı iki adet el bombasının,  
2 - ñçinde; 
a) “…Aíiret Durum Çizelgesi…” adlı belgede; aíiretlerin ve aíiret reislerinden AKP Milletvekili Mustafa ZEYDAN, Ahmet ZEYDAN, 
Macit PñRUZBEYOïLU, Gani ÇALLI, Abdurrahman KESKñN, Kemâl KAYA, ñskender ERTUì, Mehmet ADIYAMAN, Hasan ÖZTUNÇ, Celi 
ÖZBEK, Ömer KEÇECñ, A. Hakim TURGUT, Haydar KAYA, Hüsnü TñMUR ve Fuat EDñì’in ve yine aíiret mensubu kiíilerin isim listesi ve 
ikamet bölgeleri ve yine ìemdinli Bölgesi Genel Deðerlendirmesi baílıklı evrakların,  
b) Yine, ìemdinli’de bulunan Demokratik Toplum Harekatı (DTP) Teíkilâtlanmasında yer alan íahısların fotoðraflarının bulunduðu ve 
Kurucular Kurulundan Mehmet KAYRAN adlı üyenin dıíındaki tüm üyelerin adının altında kare íeklinde bir kutu, Mehmet KAYRAN’ın 
fotoðrafının altında ise “ x iíareti “ bulunan fotoðraflı isimlerinin yer aldıðı listenin,  

x� c) Bombanın atıldıðı dükkânın sahibi Seferi YILMAZ adına düzenlenmií Nüfus Kayıt Örneði, ìahıs ìahsî Bilgiler Formu, Biyografik 
Bilgi Formu, ìemdinli ñlçe Emniyet Müdürlüðü tarafından tanzim edilmií eski tarihli polis ifade tutanaðı, Seferi YILMAZ’ın fotoðrafının 
da bulunduðu Konutta Kalanlar baílıklı iki adet evrak, yine maðdurun fotoðraf fotokopilerinin bulunduðu Seferi YILMAZ bir adet Bilgi 
Notu, dört adet kroki ile diðer dosyalarda telefon numaralarının bulunduðu evrak ile bombanın patladıðı Özipek pasajı ve Umut 
Kitapevi ile ilgili yolların krokilerinin,  

x� Bulunduðu (4) adet dosyanın,  

x� 3 - ñki adet not defterinin,  

x� 4 - Araca ait belgeler ve bir takım aletlerin ele geçirildiði. 

x� Her ne kadar savunmalarda ve görevlendirmeye iliíkin yazılarda íüphelilerin sadece istihbaratla görevlendirildikleri bildirilmií 
ise de; íüphelilerin içinde bulundukları araçta yapılan incelemede, aracın bagajında ele geçen üç adet kalashnikov marka seyyar 
dipçikli dolu íarjör takılı tüfek, bir adet dolu kalashnikov íarjörü, iki adet hücum yeleði, hücum yeleklerinin ceplerinde altı adet 
kalashnikov íarjörü, ayrıca siyah bir çantanın içinde; üzerlerinde HGR Z DM LOS FMP-133 ve HGR Z DM LOS FMP-134 ibareleri 
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bulunan Almanya ülkesi yapımı iki adet el bombasının ìemdinli ilçesine operasyonel bir faaliyet için gidildiði ve bulunulduðunun 
göstergesi olduðu, münhasıran istihbarat toplama görevi ile baðdaímadıðı, yine ele geçen ve içinde; aíiretlerin ve aíiret reislerinden 
AKP Milletvekili Mustafa ZEYDAN, Ahmet ZEYDAN, Macit PñRUZBEYOïLU, Gani ÇALLI, Abdurrahman KESKñN, Kemâl KAYA, ñskender 
ERTUì, Mehmet ADIYAMAN, Hasan ÖZTUNÇ, Celi ÖZBEK, Ömer KEÇECñ, A. Hakim TURGUT, Haydar KAYA, Hüsnü TñMUR ve Fuat 
EDñì’in ve yine aíiret mensubu kiíilerin isim listesi ve ikamet bölgeleri ve yine ìemdinli Bölgesi Genel Deðerlendirmesi baílıklı 
evrakların bulunduðu “…Aíiret Durum Çizelgesi…” adlı belgenin, yine ìemdinli’de bulunan Demokratik Toplum Harekatı (DTP) 
Teíkilatlanmasında yer alan íahısların fotoðraflarının bulunduðu ve Kurucular Kurulundan Mehmet KAYRAN adlı üyenin dıíındaki tüm 
üyelerin adının altında kare íeklinde bir kutu, Mehmet KAYRAN’ın fotoðrafının altında ise “ x iíareti “ bulunan fotoðraflı isimlerinin yer 
aldıðı listenin, yine bombanın atıldıðı dükkânın sahibi Seferi YILMAZ’ın fotoðraf fotokopilerinin bulunduðu Seferi YILMAZ bir adet Bilgi 
Notu ile aralarında dört adet kroki ile bombanın patladıðı Özipek pasajı ve Umut Kitap evi ile ilgili yolların dört adet krokinin bulunduðu 
evrak ve dökümanların da; çok açık bir íekilde íüphelilerin operasyonel bir faaliyet içinde olduklarını ortaya koyduðu, olayın hemen 
sonrasında olay yeri yakınında yakalanmıí olmalarının da suça konu bombalama olayının íüpheliler tarafından gerçekleítirildiði 
iddialarını teyit ettiði,  

x� Emniyet Genel Müdürlüðü Kriminal Polis Lâboratuvarları Dairesi Baíkanlıðı’nın 18.11.2005 gün ve 2005/19 Uzmanlık Numaralı 
ekspertiz raporunda; “…patlamanın meydana geldiði yerden elde edilen el bombaları maíaları ile íüpheli íahısların kullandıðı 
aracın bagajından çıkan el bombalarının fünye gurubundaki maíalar ile benzerlik gösterdikleri, patlamıí ve patlamamıí el 
bombalarının aynı model el bombaları olduklarının…” bildirildiði,  

x� O sırada, ìemdinli Cumhuriyet Savcısının yaptıðı incelemeler sürerken, resmî sevk iílemi ile tedavi için özel otomobiliyle gittiði 
Van Devlet Hastanesi’nden eíi ve çocukları ile dönmekte olan J.Uzm. Çví. Tanju ÇAVUì’un ìemdinli ilçesi giriíinde yolunu kesen 
kalabalık bir gurubun, araca saldırması üzerine panik ve heyecana kapılıp eíi ve çocuklarını korumak için havaya rasgele ateí 
açması sonucunda Ali YILMAZ isimli bir vatandaíın hayatını kaybettiði, 4 kiíinin de yaralandıðı, bunun üzerine Cumhuriyet Savcısının 
incelemelerini tamamlayamadan olay yerinden ayrılmak zorunda kaldıðı, J.Uzm. Çví. Tanju ÇAVUì’un da gözaltına alındıðı,  
Emniyet Genel Müdürlüðü Kriminal Polis Lâboratuvarları Dairesi Baíkanlıðı’nın 18.11.2005 gün ve 2005/19 Uzmanlık Numaralı 
ekspertiz raporunda; “…patlamanın meydana geldiði yerden elde edilen el bombaları maíaları ile íüpheli íahısların kullandıðı 
aracın bagajından çıkan el bombalarının fünye gurubundaki maíalar ile benzerlik gösterdiði, patlamıí ve patlamamıí el 
bombalarının aynı model olduklarının…” bildirildiði,  
15.11.2005 günü saat 15:28 sıralarında Sabri (K) Ali KISIKYOL tarafından kullanılan bu telefondan, amcasının oðlu ve hâlen askerde 
olduðu anlaíılan ancak açık kimliði tespit edilemeyen bir kiíi ile yaptıðı telefon görüímesi kapsamına göre; amcasının oðlunun, Sabri 
(K) Ali KISIKYOL’a, “…gönderdiði eíyaların bulunduðu Umut Kitapevi’nin havaya uçtuðunu…” söylediði, onun da “…gönderdiði 
eíyaların MP3 ve bir kalem olduðunu ve deðerlerinin 300 Avro olduðunu…” söylediði, devamında amcasının oðlunun da “…eðer o 
eíyayı almasalar ìemdinli’nin Alay Komutanının gideceðini…” beyan ettiði, yine telefon görüímelerinde amcasının oðlunun, Sabri (K) 
Ali KISIKYOL’a “…o alçaklar onların ayakları altında bomba atmıílardı, telefonla görüítüðüm adam altına bomba attılar alçaklar, bu 
ayın dokuzunda…” íeklinde sözler de söylediði,  

OLAYA ñLñìKñN ìÜPHELñLERñN SAVCILIK ñFADELERñ AìAïIDA OLDUïU GñBñ AKTARILMIìTIR. 
1- ìüpheli Veysel ATEì 12.11.2005 Tarihli ìemdinli Cumhuriyet Baísavcılıðı’ndaki ñfadesinde: Ben 1972 Çukurca doðumluyum, 
ilkokul mezunuyum, 1988 yılının sonbahar aylarında zorla kaçırıp PKK terör örgütüne kazandırdılar, 1991 yılının 1. ayında örgütten 
kaçarak Kuzey Irak Dohuk kentine yerleítim, orada evlendim daha sonra kardeílerim Faruk ñle Cafer’i örgütten kaçtıðımdan dolayı 
öldürdüler. 1997 yılında Habur kapısından güvenlik güçlerine teslim oldum, ìırnak Savcılıðına teslim edildim, Van DGM de yargılanıp 
4.5 sene ceza aldım, cezamı çektikten sonra askerliðimi yaptım, askerliðimi yaptıktan sonra Hakkâri iline yerleítim iníaatlarda çalıíıp 
geçimimi saðlıyorum, 1993 yılından bu yana Hakkâri ñl Jandarma Komutanlıðı’nda haber elamanı olarak görev yapıyorum, Hakkâri ñl 
Jandarma Komutanlıðı istihbarat elamanı olarak görevli Ali KAYA isimli baíçavuí ve Özcan isimli soyadını bilmediðim baíçavuí 
arkadaílarımla ìemdinli ilçesine gelmek üzere 09.11.2005 tarihinde saat 08:30 sıralarında Hakkâri den Hakkâri ñl Jandarma 
Komutanlıðı’na ait 30 AK 933 plakalı araç ile yola çıktık, amacımız bazı elamanlar ve dostlar ile görüímek, bazı elamanlardan haber 
toplamak ve eleman kazandırmak idi, araçla iki baíçavuí ile birlikte ìemdinli ilçesine geldik saatin kaç olduðunu hatırlamıyorum 
aracı Ali Baíçavuí kullanıyordu. Özcan Baíçavuíta íoförün yanında idi, top sakallı olan Özcan baíçavuí idi, benim üzerimde mont 
vardı, beraberce ìemdinli’ye girií yaptık aracı Cumhuriyet Caddesi üzerinde park ettik, Özcan baíçavuí abdest almak için camiye 
gidecek ve sayısal loto oynamak için kupon alacaktı, daha çıkmasına fırsat kalmadan bomba sesi duyduk, Ali baíçavuí bu nedir diye 
kapıyı açtı biraz bakmak için ileri gitti. Ali baíçavuí orada bulunan gençlere ne oldu diye sordu onlarda ona, “hem yapıyorsunuz 
hemde soruyorsunuz íerefsizler” diye karíılık verdi, Ali baíçavuía saldırmaya kalktılar, demir çubuklar ile kafasına vuruyorlar idi, 
ben de arabadan çıkıp Ali baíçavuía yardım etmek istedim, bir iki tanesini itekledim, Ali baíçavuí bana arabaya bin dedi, daha 
sonra tekrar arabanın arka koltuðuna bindim, çevrede toplanan kalabalık arabanın bütün camlarını kırdılar tekme tokat beni dövdüler, 
özel harekat kıyafetli ve sivil kıyafetli polisler beni arabadan çıkardılar zırhlı bir araba ile ilçe emniyet müdürlüðüne götürdüler, 
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íüphelinden soruldu, ben Ali baíçavuía yardım etmek için yanına gittiðim yer ile araba arasında yaklaíık 10-15 m mesafe vardı, bize 
saldırılınca bulunduðumuz yerden koíarak arabanın bulunduðu yere doðru kaçmaya baíladık, peíimizden “íerefsizler siz 
yapıyorsunuz” diye baðırıyorlardı, Ali baíçavuí kalabalıðın arasında kaldı ben ise aracın yanına gelip arka koltuða oturdum, ben araca 
binerken Özcan baíçavuíu araçta görmedim, aracın içerisinde bana saldırılınca kafamı eðip kapattım, aracın etrafından Özcan ve Ali 
baíçavuíu görmem mümkün olmadı, 30 AK 933 plakalı aracın bagajında bulunan silâhlar ve íarjörler jandarmaya aitti, görev için 
ìemdinli’ye geldiðimizde terörist saldırı olur diye bu silâhları yanımıza aldık, el bombalarında ise haberim yoktur, ìüpheliden tekrar 
soruldu, bombalama eylemini kesinlikle ben gerçekleítirmedim, ben bombanın nerede patladıðını bile bilemiyorum, kalabalıðın 
içerisinde bazı íahıslar bu itirafçı diye baðırınca tüm saldırılar ve tepkiler bana yöneldi, o zamana kadar bana karíı tepkiler gayet 
normal idi, hatta ben Ali baíçavuíun yanında onları itelerken bile tepki almadım, itirafçı itirafçı diye baðırınca bana karíı saldırılar 
baíladı, ìüpheliden tekrar soruldu, ìemdinli ilçe merkezine geldiðimizde caddede dönüí yapıp, aracı park ettik, caddede hiç 
dolaímadık, aracı park ettikten sonra saldırılar nedeni ile yerinden oynatamadık dedi. ìüpheliden tekrar soruldu, bomba patladıðında 
herkes bombanın patladıðı yere doðru gidiyordu, Ali baíçavuíun olduðu yer ile araç arasında 10-15m mesafe vardı, Ali baíçavuía ilk 
baíta 5 kiíi saldırdı ben müdahale etmek için yanma geldiðimde bana da saldırdılar, daha sonra yüzlerce insan üzerimize saldırdılar, 
bana saldırıp vuranlardan íikâyetçiyim íeklinde beyanda bulunmuítur. 
2- ìüpheli Özcan ñLDENñZ 28.11.2005 Tarihli Cumhuriyet Baísavcı Vekilliðimizde Alınan ñfadesinde: Ben daha önce ìemdinli 
Cumhuriyet Savcılıðı’nda íüpheli olarak ifade vermiítim. O ifademi aynen kabul ve tekrar ederim. Ben, ìemdinli ilçesi ve çevresinde 
istihbarat sorumlusuyum. Sık sık bu ilçeye gidip gelmekteyim. 16.07.2004 tarihinde Hakkâri’deki görevime baílamıítım. Göreve 
baíladıktan sonra bu bölgede istihbarat sorumlusu olarak görevliyim. Ben ìemdinli ilçe merkezinde tanınmaktayım. ìemdinli’de bulunan 
Seferi YILMAZ isimli íahsın son günlerde örgüt ile olan irtibatını ortaya koymak için çalıímalar yapıyorduk. Bu konuda telefon dinleme 
(teknik takip) için mahkeme kararı da alındı. 2 Kasım 2005 günü ben ìemdinli’ye íubemizden baíka arkadaílarla baíka istihbarî 
bilgileri deðerlendirmek üzere gitmiítim. 1 Kasım 2005 tarihinde meydan gelen patlama olayını da araítırıyorduk. Ayrıca 7 Kasım 
2005 tarihinde de Ali baíçavuí ve Veysel ATEì ile birlikte ìemdinli’ye gittik. Seferi YILMAZ ile ilgili çalıímalarımızı sürdürüyorduk. 
Seferi YILMAZ’ın 4 Kasım 2005 tarihindeki teknik takipteki konuímasında geçen paketi ele geçirmek için çalıímalar yapıyorduk. 9 
Kasım 2005 tarihinde daha önce Seferi YILMAZ hakkındaki özellikle paket konusundaki bilgileri deðerlendirmek ve bu konudaki 
bilgileri Jandarma ve Emniyet vasıtası ile Savcı Bey’e ulaítırmak için gelmiítik. Seferi YILMAZ’ın henüz teknik takipteki dinlemesi 
bitmemiíti. Ancak bu paket geliíini takip etmek ve gerekirse arama kararı almak için dosyayı Savcı Bey’e verecektik. 09.11.2005 
tarihinde ìemdinli’ye geldik. Aracımız resmî araçtır, ancak plakası sivildir. Aracı Ali baíçavuí kullanıyordu. Veysel ATEì’de 
yanımızdaydı. ìemdinli’ye girdik, íehir merkezinde bulunan AKP binasının önünde aracı park ettik. ìemdinli sorumlusu ben olduðum 
için bazı elemanlar ile irtibata geçecektim, bu arada tuvalete gidecektim. Araçtan inmeden bir patlama sesi geldi. Önce ben çıkmadım. 
Ali baíçavuí ile Veysel dıíarı çıktı. Daha sonra da ben çıktım. Ali baíçavuí ve Veysel arabadan 10-15 metre uzaklaítılar. Ben bundan 
sonra arabadan çıktım ve kaldırımın üzerinde durdum. Patlamanın olduðu yere doðru baktım. Bu sırada bazı vatandaílar 
dükkânlarından çıkmıí, patlamanın olduðu yere doðru gidiyor veya bakıyorlardı, bu arada 5-6 kiíilik bir grupta patlamanın olduðu 
istikametten bize doðru geliyorlardı. Hedef muhtemelen biz veya arabaydı. Vatandaílar yanımıza geldi. Ali baíçavuí gelenlere ne 
oluyor diye sordu. Vatandaílarda “hem yapıyorsunuz, hemde soruyorsunuz íerefsizler” íeklinde sözler söyledi. Arabanın yanında 
münakaía oldu. Daha sonra Ali baíçavuíu darp ettiler. Ali baíçavuía yardım eden Veysel ATEì’i arabaya bindirdiði sırada gelen grup 
içerisinden birisi “bu itirafçıdır” dedi ve Veysel’e saldırdılar. O da bu arada arabaya bindi. Bütün halk bu sırada arabanın etrafını 
sardı. Ali baíçavuí gelen halka bu arabaya saldıran kiíilere “emniyet görevlisiyiz” demesine raðmen halk yine saldırdı. Ben aracın bir 
yanında Ali baíçavuí aracın diðer yanında halkı önlemeye çalıítık. O esnada beni tanıyan birkaç kiíi beni göstererek “bu da onların 
arkadaíı, bu da onlardan” dedikten sonra bana da saldırmaya baíladılar. Beni darp ettiler. O arada yanıma gelen genç bir çocuk “abi 
seni daha önce burada tanıdıkları için sana daha fazla saldıracaklar, buradan kaç” dedi. Ben de grubun içerisinden çıkarak ñlçe 
Jandarma istikametine doðru hızlı adımlarla uzaklaímaya baíladım. Gruptan çıkan ve beni tanıyan birkaç kiíi “mavi montlu kaçıyor, 
yakalayın” diye baðırıyordu. Bazı vatandaíları benim üzerime saldırtmaya çalıítılar. Ben daha sonra önce Emniyet’e, oradan da 
araçla Taktik Alaya gittim. Soruldu: ìemdinli’ye geldikten sonra biz hiç birbirimizden ayrılmadık. Veysel ATEì’de yanımızdan hiç 
ayrılmadı. Veysel ATEì beni telefonla hiç aramadı. Veysel ATEì, Ali baíçavuíun haber elemanıdır. Bende telefon numarası yoktur. 
Olay yerinden gözlemlediðim kadarıyla ilk önce Veysel ayrıldı. Daha sonra ben ayrıldım, ben Emniyette iken Ali baíçavuíum beni cep 
telefonumdan aradı ve saðlıðım ile ilgili bilgiler sordu. Bende kendisini aradım. Saðlıðıyla ilgili sordum. Ben Emniyet Müdürlüðü’nde 
iken Ali baíçavuíu aradım. O da beni ben buradayken aradı. Ayrıca ben de olay esnasında darp edildim. Bacaklarımda morluklar 
vardır. Beni darp edenleri íu an görsem tanırım. Ben kendilerinden íikâyetçiyim. Olayın oluíundan 3-4 dakika sonra ROJ TV yayın 
yapmıítır. Yani ben ve diðer arkadaílar ìemdinli’ye Seferi YILMAZ isimli íahsı öldürmek veya yaralamak amacıyla gelmií deðiliz. Bombayı 
biz atmadık. Veysel’de atmadı. Veysel bizim yanımızdan ayrılmadı. Ben daha önceki ìemdinli’ye geliílerimde bombanın patladıðı 
pasajda gazeteci olduðu için gazete almak için gittim. Bu pasajda iddaa bayisi olduðu için ve burası ìemdinli’de tek olduðu için zaman 
zaman bu bayide iddaa oynamak için gittim. Yanımda güvenlik açısından baíka arkadaílarda vardı. Yani Seferi YILMAZ’ın ií yerinin 
planını almak için ve buraya bomba atmak için hazırlık çalıíması yapmak için pasaja gitmií deðilim. Aracımızda çıkan Seferi 
YILMAZ’a ait ií yeri ve ev krokileri söz konusu paketin teslim adresi için yapılacak operasyonlara yönelik çalıímadır. Bu konuyu daha 
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önce Savcılıktaki ifademde belirtmiítim. Benim söyleyeceklerim bundan ibarettir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmem íeklinde 
beyanda bulunmuítur. 
3- ìüpheli Ali KAYA 28.11.2005 Tarihli Cumhuriyet Baísavcı Vekilliðimizde Alınan ñfadesinde: Ben daha önce ìemdinli Cumhuriyet 
Savcılıðında íüpheli olarak ifade vermiítim. O ifademi aynen kabul ve tekrar ederim. Ayrıca o ifademde belirtmediðim birkaç hususu da 
dile getirmek istiyorum. ìöyle ki; Terör örgütü PKK.nın bu sene stratejisi deðiíti, artık çatıíma olmuyor, terör örgütü artık yerleíim 
yerlerine uzaktan kumandalı veya zaman ayarlı bombalar koyarak eylemler gerçekleítiriliyor. Terör örgütü bu konuda ìemdinli’ye çok 
yüklendi. Yine 1 Kasım 2005 Tarihinde ìemdinli’de Jandarma’nın yakınında bir araçta 100 Kg. yakın C4 patlatıldı. Ayrıca 25 Aðustos 
2005 tarihinde de ìemdinli Nizamiye’nin önünde yine bomba patlatıldı. 5 askerîmiz íehit oldu. ìemdinli’de bu olayların bu íekilde 
artması üzerine istihbarî çalıímalarımıza biraz daha hız verdik. Yaptıðımız tespitler sonucu ìemdinli’deki Kitapevi sahibi Seferi 
YILMAZ’ın Sabri (K) Ali KISIKYOL isimli örgüt mensubu ile iíbirliði içerisinde olduklarını ve Seferi YILMAZ’ın ìemdinli’de terör örgütünün 
vergilendirme, eylem, istihbarat, birlik keíifleri ve sınır kaçakçılıðı konusunda örgüte yardım etme ve örgüt adına para alma konumunda 
olan ìemdinli örgüt sorumlusu olduðunu tespit ettik. 04.11.2005 talihinde Seferi YILMAZ’ın telefonu teknik takipte olduðu için bu kiíi 
adına bir paket geleceðini ve bu paketin daða gideceðini ve Sabri (K) isimli örgüt mensubuna teslim edileceðini öðrendik. Sabri (K) bu 
konuímada bu paketi nereye teslim edeceðini sordu. Seferi YILMAZ’da adresini verdi. Biz bu paketin ne olduðunu öðrenmek ve ele 
geçirmek istiyorduk. 07.11.2005 tarihinde yine bu istihbarî çalıímaları deðerlendirmek üzere ìemdinli’ye geldik. Çalıímalarımızı yaptık. 
Paketin nereye gelebileceðini deðerlendirdik. Krokiler çizdik. Aynı gün Hakkâri’ye döndük. 09.11.2005 günü de söz konusu derlenen 
belgeleri ìemdinli Cumhuriyet Baísavcılıðı’na sunmak üzere ìemdinli’ye geldik. Hatta bu konuda resmî görevliydik. ìemdinli’ye saat 
kaçta geldiðimizi hatırlamıyorum. Ancak öðleye yakındı. ìemdinli’ye geldik. ìehir merkezindeki en son göbekten dönüí yapıp, 
aracımızı AKP ñlçe Binasının önüne park ettik. Bu arada planımız: ìemdinli’deki haber elemanımızı yanımıza alıp uygun bir yerde 
kendisi ile görüítükten sonra Jandarmaya ve Emniyet’e geçip daha sonra dosyayı Savcılıða vermekti. Ancak Özcan ñLDENñZ tam 
arabadan ineceði sırada bomba patlama sesini duyduk. Yanımızda Veysel ATEì’de vardı. Veysel ATEì arabanın arka koltuðunda 
oturuyordu. Üçümüzde arabadan inmemiítik. Daha sonra, ifademde belirttiðim konular geliíti. Soruldu: ìemdinli’ye geldikten sonra biz 
hiç birbirimizden ayrılmadık. Veysel ATEì’de yanımızdan hiç ayrılmadı. Ancak olaylar olup bittikten sonra Veysel ATEì ñlçe Emniyet 
Müdürlüðü’ne götürülmüítü. ñlçe Emniyet Müdürlüðü’nde bulunan Terörle Mücadele Daire Baíkanı ki bu kiíinin ismini bilmiyorum, 
kendisi Ankara’da görev yapıyormuí, bu kiíi Veysel ATEì’in 0538 202 18 74 numaralı cep telefonundan benim cep telefonum olan 
0532 276 83 72 numaralı cep telefonumu aramıítı. Veysel Emniyet Müdürlüðü’ne götürülünce orada kendisinin benim haber elemanım 
olduðunu öðrenen bahsettiðim Daire Baíkam beni, Veysel’in cep telefonundan arayıp olayı sordu. Daire Baíkanı’nın neden kendi 
telefonundan beni aramadıðını bilmiyorum, zaten kendisini de tanımıyorum. Soruldu: Veysel ATEì’in 0538 202 18 74 numaralı cep 
telefonundan benim cep telefonum olan 0532 276 83 72 numaralı cep telefonum 09.11.2005 tarihinde saatini tam hatırlamıyorum 
ìemdinli giriíindeki Kaymakam Çeímesi yanında daha önce cep telefonu ile tuzak bir patlama olmuítu. Veysel ATEì telefonu ile 
arabanın içerisinde beni aradı, nitekim cep telefonunun burada çekip çekmediði, kapsama alanı olup olmadıðını denemek için aramayı 
yaptırdım. Örgüt eylemleri kapsamında o bölgede daha önce cep telefonu ile yapılan patlama olaylarım anlayabilmek amacıyla bu 
íekilde bir telefon test görüímesi yaptık. Yine Veysel daha sonraki saatlerde beni cep telefonundan aradı. Kendisi Emniyette idi. Olay 
yerinde hırpalandıðını ve durumunun iyi olduðunu bildirmiíti. Soruldu: Ayrıca benim Avea hatlı 0505.li telefonum da vardır. Numarası 
0505 251 85 39.dur. 0505 235 63 98 numaralı cep telefonu Özcan ñLDENñZ’e aittir. Olaylar olduktan sonra vatandaílar bizim araca 
saldırdılar. Bu arada Özcan ñLDENñZ’i Sınır Alay Komutanlıðı birlikleri muhafaza altına aldılar. Saatini tam olarak hatırlamıyorum. Özcan 
ñLDENñZ beni cep telefonumdan arayıp durumunun iyi olduðunu söyledi ve benimde durumu sordu. Vatandaíların bizim üzerimize 
saldırdıðı saati tam olarak hatırlamamakla birlikte mesai bitimine yakındı. Biz olay yerinde arabanın içerisinde ve çevresinde 
vatandaíların saldırısına maruz kaldık. Veysel ATEì 7-8 dakika aracın içerisinde kaldı ve Emniyet Müdürlüðü’ne teslim edildi. Özcan 
ñLDENñZ kendi imkânları ile kurtuldu, yani vatandaíın saldırısı ile askerî bölüðe varması 10 dakika kadar bir süre içerisinde oldu. 
Bende 20 dakika kadar aracın yanında kaldım. Ben kendi imkânlarımla olay yerinden kaçıp Jandarmaya sıðındım. Bizim kullandıðımız ve 
bizim araçta bulunan iki adet el bombası MKE yapımı MOD 45 Modeli bomba tipidir. Bizim zimmetimizde ve birliðimizde Alman malı el 
bombaları yoktur. Ben ve diðer arkadaílar kesinlikle Seferi YILMAZ isimli íahsın ií yerine el bombası atmıí deðiliz. Bunun planım da 
daha önceden yapmadık. Ben 1.5 yıldan beri Hakkâri’de görev yapıyorum. ìemdinli’ye üç defa gittim. patlamanın olduðu söz konusu 
pasaja hiç gitmedim, spor toto, spor loto, iddaa vs oynamadım. Biz ìemdinli’ye geldikten sonra bomba patlamasını müteakip araçtan 
inmiítik, ben araçtan 5-6 adım ileri doðru gittim. Bu arada yukarıdan 3-5 kiíi aíaðı doðru koíuyordu. Veysel’de aracın yanındaydı. Bize 
doðru koíarak gelen bu 3-5 kiíi direk bizim yanımıza doðru geliniyorlardı. Ben bu íahıslara ne olduðunu sordum. Bomba patladıðını 
söylediler, o sırada içlerinden birisi Veysel’i göstererek “iíte bu íerefsiz itirafçıdır” dedi. Bir baíkası da arabanın birkaç metre yanında 
olan Özcan Astsubayı gördü. Özcan Astsubay istihbarat konusunda ìemdinli Bölgesinde bakıyordu ve bu bölgede tanınan biri kiíidir. 
Bu bölgeye sık sık gelip gitmektedir. Özcan Astsubayı da böylece tanıdıktan sonra bilisi “bu da vardı” dedi. yine peíinden bir baíkası 
“íerefsizler hem yapıyorsunuz, hem de soruyorsunuz, Devlet yapıyor, PKK.ya yıkıyorsunuz” dedi ve üzerimize saldırdılar. Ben Veysel’e 
arabaya oturmasını söyledim. Olay bu íekilde meydana geldi. Kesinlikle Seferi YILMAZ’ın ií yerine bombayı biz atmadık. Olaya müteakip 
cep telefonlarım ile çeíitli yerlerle görüítüm. Bu olayla ilgili baíımıza gelenleri anlattım. Ayrıca, bombanın patladıðı gün ìorej (K), Agiri 
(K) ve Velat (K) isimli örgüt mensupları teknik takipte Sabri (K) ile yaptıkları konuímalarda; bizim aracımızın baíında olduklarını, 
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malzemelere el koyduklarım ve ne yapmaları gerektiði konusunda talimat istiyorlar. Yani bomba olayı örgüt tarafımdan planlanmıí ve o 
gün dað kadrosu ìemdinli’ye inmií, bu konuímalar teknik takip tutanaklarında vardır. Örgütün bu olaylar sonucu halkı nasıl provake 
ettiði, Türk Bayraðına ve Atatürk Büstüne saldırdıkları görüldü. Bu hususlar teknik takip tutanaklarındaki konuímalardan anlaíılmaktadır. 
Ben Tanju ÇAVUì isimli íahsı tanımam. Kendisi ile daha önce hiç görüímedim. Sınıfı da farklıdır. Olay günü benim üzerimde siyah 
mont vardı. Özcan’ın üzerinde de lacivert mont vardı. Benim söyleyeceklerim bundan ibarettir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmem 
íeklinde beyanda bulunmuítur. 
ìüphelilerin beyanlarına göre söz konusu bombalama olayını terör örgütü PKK gerçekleítirdiði varsayımından hareket ettiðimizde; terör 
örgütünün aynı tipte Alman yapımı dört adet el bombasını temin ettikten sonra iki tanesini kitapevi’ne attırması gerektiði, diðer iki tanesini 
de Jandarma’ya ait aracın ilçeye geleceðini, araçta MKE yapımı el bombası bulunabileceðini varsayarak bunları deðiítirmek amacıyla 
muhafaza etmesi gerekeceði ve patlamanın gerçekleímesine müteakip íüpheli Ali KAYA’nın savunduðu íekilde MKE yapımı el bombalarının 
araç içerisinden karmaía ve karıíıklık ortamında terör örgütü mensupları veya yandaílarınca deðiítirmeleri gerekeceði, bu varsayımın ise 
dosyadaki delil kapsamına göre gerçekleímesinin uzak olduðu,  
Olay ñle ñlgili Maðdurlar Seferi YILMAZ ve Metin KORKMAZ’ın Beyanları Aíaðıya Aynen Aktarılmıítır. 
1- Müíteki-Maðdur Seferi YILMAZ Beyanında: Ben 5 yıldır Özipek Pasajında íu anda bulunduðumuz dükkânda Kitapevi iíletiyorum. 
Kırtasiye çeíidim yoktur. Tam saatini hatırlayamamakla birlikte saat 11:00–12:00 arası Çaríamba günü íu gördüðünüz raf ile 
ayrılmıí arka bölümde üç dükkân ilerideki kunduracı komíum Metin KORKMAZ ile birlikte küçük tüpün üzerinde öðle yemeði için 
salçalı yumurta piíirmiítik. Yanımızda arka bölümde Metin’in amcasının oðlu Mehmet Zahit KORKMAZ vardı. Yumurta piímiíti ayrıca 
iíhanı kapısının karíısında karíı tarafta Çocuk giyim dükkânı olan Bedri YALÇIN’a haber vermek için dükkânın arka bölümünün kapısı 
(geçiti) olan íuraya yöneldiðimde ve perdeyi açtıðım anda cam kırılma sesi geldi bu sırada açık kapının yanındaki camın kırıldıðını 
anladım. Yerde yuvarlanan el bombasını gördüm. Bomba attılar diye baðırdım. Kendimi dıíarı attım. Merdivenlerden bir basamak 
inmiítim. Bu sırada kaçan kahverengi montlu, kumral saçlı, kiíi koíarak ií hanı kapısına doðru koíuyordu. Ben bir basamak inip bu 
kahverengi montluyu gördükten sonra patlama oldu. Bu dediðim yani cam kırılması, sesi bombayı yerde görmem ve hemen dıíarı 
çıkıp bir basamak inmem anlık oldu. Belki iki üç saniye belki dört beí saniye oldu. Patlama olmadan önce kahverengi montlu kiíiyi ií 
hanı çıkıíında gördüm dedi. Dıíarı ilk çıktıðı yer ile kahverengi montlu kiíiyi gördüðü yer soruldu. Gösterdi. Bu anda kahverengi montlu 
ile arasında 9.5–10 metre olduðu görüldü. Soruldu: Bu sırada arkası dönüktü. ñí hanı giriíinden çıkıp saða doðru döndüðündü yandan 
yüzünü gördüm. Bu sırada ií hanı girií kapısındaki kırtasiyeci açıktı, iíhanında bulunan berber ile iddia bayisi kapalıydı. ñddia bayi 
sabahtan biraz açtı sonra kapatıp gitti. Berber ise hastası olduðu için Van ilindeydi. Ben peíinden koítum. Bu kahverengili de ií 
hanından çıkıp saða doðru koítu. Ben pasajı çıktıðımda kahverengili kiíi íuradaydı dedi. Aralarında yaklaíık 10 metre mesafe olduðu 
gözlendi. Ben Ekrem BAì’ın marketinin oraya kadar ben onun peíinden koítum. Onun koítuðu yönden de patlama sesini duyan esnâf 
geliyordu. Ben peíinden 20–30 metre gittim. Bu sırada karíı yönden gelen grubun önünde Konfeksiyoncu Zeydan ÖZER’i gördüm. 
Kahverengi montluyu kaçırmayın, bombayı atan bu diye Türkçe olarak baðırdım. Ben daha sonra yani Zeydan ÖZER ile yanındakiler 
kahverengi montlu kiíinin peíine döndüklerinde dükkânımdaki yaralılara bakmaya koítum. Ben dükkâna geri döndüðümde Çocuk 
Giyimci Bedri YALÇIN benden önce dükkâna gelmiíti. Dükkânımın ıíıkları yanmıyordu. (pasajın dip tarafında penceresiz olan 
Kitapevinin aydınlatması olmadıðından karanlık olduðu görüldü, el bombası patladıðında ampulün kırılması sonucu karanlıkta kaldıðı 
deðerlendirildi). Bedri ile Kadri ALKAN Metin’i tutmuílar dıíarı çıkarıyorlardı. Mehmet Zahir diye içeriye seslendim. Ses vermedi. 
Benim arkamdan o da çıkmıí mıdır diye düíündüm. Gördüklerime, M. Zahir nerede hastaneye bakın diye söyledim. Pasajın dıíında 
caddeydim. Kalabalık Ak Parti bürosunun olduðu ií hanının önündeydi. Ben de oraya vardım. burada yaklaíık 15-20 kiíi vardı. Beyaz 
bir otomobilin etrafındalardı. Kovaladıðım kahverengi montlu kiíi arabanın arkasında oturuyordu. ìoför tarafında dıíarıda sonradan 
adını Ali KAYA olarak öðrendiðim kır saçlı kiíi vardı. Ali KAYA’nın yanında bagaja doðru da top sakallı hafif burnu çıkık, uzun boylu, 
üzerinde Adidas marka mavi mont vardı. Kırtasiyeci Reíit KAYA ile ñHD üyesi Kadir ÖZCANER vardı. Hatırlayamadıðım baíka 15-20 
kiíi daha vardı. Reíit ile Kadir arkadaki kahverengiliye saldıranları önlüyorlardı. Reíit bu kahverengiliye kimliðini ver sen kimsin dedi. 
O da kimliðim amirimde dedi, Ali KAYA’yı gösterdi. Arabayı sallayanlar vardı. Benim bu arabanın baíına gelmemden 15 dakika kadar 
sonra Emniyet Müdürü geldi. O arada ìemdinli de görevli Yanık Yarbay geldi. Ali KAYA ben emniyettenim bu içerdeki de bizim 
görevlimiz, uzman çavuí diye söylüyordu. Diðer top sakallı olan onlardan ayrı duruyordu. Esnâflardan biri bu da onlarla beraber dedi. 
Geçmií olaylardan kaynaklanan hassasiyet vardı. Çevredekiler arabaya bakacaðız ne var, bomba mı var dediler. Ali KAYA ile 
sonradan adını Özcan diye öðrendiðim kiíi açamazsınız dediler. Sonra Özel Harekatçılar geldi, havaya ateí ettiler. Ali KAYA bagajdan 
Keleí almak istedi. Çevredekiler silâhı onun elinden aldılar. Sonra silâhın íarjörü düíerken her halde alnına deðmií. Bu sırada 
kahverengili hâlâ aracın içindeydi. Yanık Yarbay ile Emniyet Müdürü halka söz verdi. Bunlar Adalet önüne çıkarılacak, bundan hiç 
kuíkunuz olmasın diye söylediler. Kahverengi montluðu her halde akrep denen kapalı polis aracı götürdü. Ben bu sırada kahverengi 
montluya vuran olup olmadıðını görmedim. Yanık Yarbay adlarını sonradan Ali KAYA ve Özcan diye öðrendiðim kır saçlı ile top sakallı 
kiíiyi, oradaki askerlere yakalayın dedi. Askerler de bu ikisini kollarından tutup, jandarmaya doðru götürdüler. Arabanın etrafında 
kalabalık çoðalmaya devam etti. Pasajdan eller üstünde Mehmet Zahir’i getirdiler. Hastaneye doðru yürüyerek taíıdılar. Kalabalık 
bunu görünce daha da öfkelendi. Mehmet Zahir ile Metin’in köyden akrabaları da gelmií, kalabalıðın bir bölümü hastaneye doðru gitti, 
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bir bölümü de aracın etrafında kaldı. Ben 5 saat sonraki bir uzmanın sivil arabasından ateí edilmesi ile yaralanan kiíiler ile ilgili olayı 
görmedim. Benim dükkânımda bomba patladıðı zaman saat 11:00 – 12.00 arasıydı. Öðlen ezanı okunalı yarım saat olmuítu. Bu 
zaman konusunda emin deðilim, ancak herkes namazda yada yemekteydi. Ortalık tenha idi dedi. Soruldu: Ben 1984 yılında Vekil 
Öðretmen idim. 1984 yılında Eruh ve ìemdinli olayları olmuítu. PKK ìemdinli’yi basmıítı. Ben o olaya katılmadım. Ancak itirafçı 
beyanları ile mahkum oldum. 1985 yılının Mart ayından 2000 yılı Mayıs ayına kadar cezaevinde kaldım. Cezaevinden çıktıktan sonra 
ìemdinli’ye dönüp Kitapevi açtım. Kitapevinde sadece kitap satıyorum. Ayrıca DTP delegesiyim. Bekarım, ekonomik sorunlar sebebi 
ile evlenemedim. Emniyet Bekçisi olup Koçyiðit Köyüne ziyarete giden aðabeyim Nurettin YILMAZ’ı köy basılıyor diye koruyucular 1988 
yılında vurmuítu. Ben hâlen yengem Hemra ve yeðenlerim ile birlikte kalıyorum. Evlenmek için ev yapmam lazım dedi. Soruldu: Ben 
yemek hazır olduðundan Bedri’ye haber vermek için paravanın perdesini açtıðım anda cam kırılma sesi ile birlikte yerde bir tane el 
bombası gördüm. Kendimi bomba atıldı diye baðırıp dıíarıya attım ve bir basamak indikten sonra eðildim. Bu sırada kahverengili 
pasajdan koíarak çıkıyordu. Bu sırada benim bitiíiðimdeki boí dükkân ile iddia Bayinin hizasındaydı. Pasaj içinde baíka kimse yoktu. 
Benim dükkânıma bombayı atan kesin bu kahverengilidir. Baíka kimse yoktu. Benim dükkânımın üst katı bilardo salonudur. Bazen 
top yere düítüðünde ses geliyor. Ben cam kırılma sesi ile birlikte dükkânın ön bölümünde yerde el bombasını gördüm. ñkinci el 
bombasını görmedim. Belki arka bölümde patlayan el bombasını kapıdan yuvarlamıítır. Belki aynı anda atmıítır, bilemiyorum dedi. 
Patlamanın olduðu Kitapevinin ön ve arka bölümünü iki bölüme ayıran raf ve rafın arkasındaki kontroplak iki el bombasının patladıðı 
yerler, dükkânın geneli, ií hanı, kendisini dıíarı attıðını söylediðinde bulunduðu yer ile kahverengilinin bulunduðu yer olarak tarif ettiði 
mesafe, ií hanından çıktıktan sonra kahverengili ile arasındaki mesafe ve beyaz otomobilin park etmií olduðu AKP bürosu ve ñníaat 
Malzemecilerinin olduðu ií hanının önündeki mesafe görüldü. Deðerlendirildi. ñí hanından çıktıðım anda kahverengili íurada idi dediði 
noktanın ií hanı çıkıíına yaklaíık 10 metre, bu noktaya otomobilin bulunduðu yerin ise yaklaíık 105 metre olduðu deðerlendirildi. 
Soruldu: ñí yerime bomba atılarak benim hem canıma hem malıma kastedildi. Bu sebeple íikâyetçiyim. Benim ií yerime bombayı 
atan Veysel ATEì’den ve ona bu iíi yaptıran Ali KAYA ve Özcan ñLDENñZ’den íikâyetçiyim. Bu ikisinin benim dükkânıma bomba 
atılmasında ilgisi vardır. Kaçan Veysel ATEì askerîyeye ait bu araca sıðınıyor. Ayrıca bu aracın bagajında benim dükkânım ve evimin 
krokileri ile íahsıma ait özel bilgiler çıktı. ñsim listesinde benim adım kırmızı ile çizilmií, baíka íüphelendiðim yoktur, Beyanlarına 
göre neden baíkasının dükkânına deðil de, kendisinin dükkânına bomba atıldıðı soruldu; Benim geçmiíte PKK üyesi olmaktan 
yargılanmam, yine daha sonra HADEP, DEHAP ve en son DTH (DTP) de çalıímam sebebi ile olabilir. Belki benim durumumda olanlara 
mesaj vermek, buna bomba atarız da diðerleri de daða kaçar diye düíünmüí olabilirler. Belki yeni kurulan Demokratik Toplum 
partisine bir uyarı olabilir diye düíünüyorum. ìemdinli de önce 5 Aðustosta ñlçe Jandarma’nın gazino tarafında bomba patladı. Orada 
beí altı asker yaíamını yitirdi. Bunun üzerine 1 Eylül gecesi Beí íehidimizin kanı yerde kalmayacak diye sokaklara bildiri atılmıítı, bu 
bildiride terör örgütüne yardım edenler hem canları hemde malları ile ödeyecekler diye bir söz vardı. 1 Eylül günü Dünya Barıí Günü 
etkinliðini DEHAP ìemdinli ñlçe Teíkilâtı organize etmiíti. Barıí Çadırının yanında bir metre arkasında aðaçların arasında bomba 
patladı, 15.e yakın yaralı oldu. Bu konuda ìemdinli Savcılıðına DEHAP ilçe örgütü olarak íikâyette bulunduk. 25 Ekim de emniyet 
binası ile askerî lojmanların arasında poíete konmuí bomba patladı. Yaralanan ve ölen olmadı, camlar kırıldı. Bence iki bina arasında 
nöbetçinin gördüðü yere poíet bırakılmıí olması dikkat çekicidir. Sonra 1 Kasım da Cumhuriyet Caddesinde ñlçe Jandarma’nın 
yakınında askerî gazino ile bunun karíısındaki Belediyeye ait Uzman Çavuíların kaldıðı bina arasında cadde de bomba patladı, 
gazetelerin yazdıðına göre 27 kiíi yaralanmıí, bunlar arasında 3 asker vardır. Diðerleri sivillerdir. Ondan sonra da benim dükkânımda 
bomba patladı. Kahverengili ií hanından çıkıp sað tarafa doðru koíarak gitti. Esnâf arkadaílardan ; Tahir ERBAì, Kadir KAÇAR, 
Mehmet ATñLA, Fahri YILMAZ, Burhan YILMAZ, Metin EROïUZ ve Zeydan ÖZEL arabanın park edildiðini görmüíler. Bu konuda bilgi 
sahibi olduklarını öðrendim. Ben aynı konuda ìemdinli Savcılıðında ve Mülkiye Müfettiílerine yazılı ifade verdim. Mehmet ELKATMIì’a 
da sözlü olarak bilgi verdim. Benim söyleyeceklerim bundan ibarettir. ñsimlerini bildirdiðim íahitlerimin ifadelerinin alınmasını, bu iíte 
daha baíka kiíilerinde katılımı varsa onlar hakkında da gereðinin yapılmasını istiyorum. ìeklinde Beyanda Bulunmuítur. 
2- Maðdur-Müíteki Metin KORKMAZ Beyanında: 09.11.2005 tarihinde saat 11:30 ile 12:00 sıralarında ìemdinli ilçe merkezinde 
Özipek Pasajı’nda Seferi Yılmaz’a ait Umut Kitapevi’nin arkasında bulunan mutfak bölümünde ben, Seferi YILMAZ ve amcamın oðlu 
Mehmet Zahir KORKMAZ yemek piíiriyorduk. Yemek piímiíti. Yemeði masanın üzerine koymuítuk. Seferi YILMAZ’ın Kitapevinin 
arkasında bulunan aynı Kitapevinin içerisinde kitapların bulunduðu bölümle kitap rafları kontra plakla ayrılmıí mutfak bölümünün 
ortasında bir masa vardı. Ben masanın arkasındaydım. Mehmet Zahir KORKMAZ ve Seferi YILMAZ masanın kapıya yakın tarafındaydı. 
ñkisi de masada yan yana oturmuílardı. Sonra birden Kitapevinin camının kırıldıðını duyduk. Kırılan camlarda yere düíünce bir gürültü 
oldu. Seferi YILMAZ ve Mehmet Zahir KORKMAZ ayaða kalktılar. Seferi YILMAZ daha önce kapıya doðru hareket etti. Ardından Mehmet 
Zahir Kitapevinin girií kapısına yöneldi. Seferi YILMAZ bomba var diye baðırdı. Benim kaçma imkânım yoktu. Önümde masa vardı. 
Zaman yoktu. Bu nedenle kendimi yere attım. ñlk önce Seferi YILMAZ dükkândan dıíarı çıktı. Mehmet Zahir KORKMAZ Kitapevinden 
çıkmak üzere iken birinci el bombası patladı. Ben birinci bombanın patladıðını duydum. Ardından ikinci el bombasını bana 1, 5-2 
metre uzaklıkta alev almıí íekilde döndüðünü gördüm. Ben baíımı korumak için masanın arkasına köíeye soktum. Amacım baíımı 
ve vücudumun yukarısını korumaktı. Bomba da patlayınca ben kalçamdan ve bacaðımdan yaralandım. Maðdurdan soruldu: Cevaben: 
Birinci patlayan bomban benden 4 metre kadar uzaklıktaydı. ñkinci bomba bana daha yakındı. Ben el bombasını atan kiíiyi görmedim. 
Bomba patlayınca özellikle ikinci el bombası patlayınca her íey üzerime yıkıldı. 1, 5-2 dakika kadar bekledikten sonra üzerimdekileri 
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atıp sürünerek el hareketiyle Kitapevinin kapısına doðru yöneldim. Yaralıyım beni kurtarın diye baðırdım. Baíımı Kitapevinin dıíına 
doðru çıkardım. Hatırladıðım kadarıyla Naif ERLER ve Bedri YALÇIN beni aldılar. Pasajın dıíına çıkıp Necmettin KEYFñ’nin arabası ile 
ìemdinli Devlet Hastanesi’ne getirdiler. Orada tedavi gördüm. Ben bu saldırıyı kimin gerçekleítirdiðini bilmiyorum. Ben bu saldırıyı 
yapanlar ve beni yaralayan íahıs veya íahıslardan íikâyetçiyim dedi. Tanıktan soruldu: Cevaben: Patlamanın olduðu saatte Özipek 
pasajında Seferi YILMAZ’a ait Umut Kitapevi, bana ait kundura dükkânı ve pasajın girií kapısında Naif ERLER’e ait iíyeri açık idi. 
Diðer iíyerleri kapalı idi. Öðle vakti olduðu için herhalde yemeðe gitmiílerdi. Pasajımızın içerisinde bir tane berber dükkânı vardı. 
Sahibi Van’a gitmiíti. Bir tane de iddia bayii vardı. Oda her hal de yemeðe gitmiíti. Yemekten önce kendilerini yemeðe çaðırmak için 
pasaja bir bakmıítım. ìeklinde Beyanda Bulunmuítur. 
Olay ñle ñlgili Olarak Dinlenen Tanık Beyanlarının Bazıları Aíaðıya Aynen Aktarılmıítır. 
1- Tanık Zeydan ÖZEL Beyanında: Ben sorduðunuz konuda daha önce ìemdinli Savcısına ve Mülkiye müfettiílerine de ifade 
vermiítim. Ben amcamın oðlu Abdi ÖZEL’in dükkânın önünde dururken beyaz reno marka 30 AK 933 plakalı otomobilde tam Abdi’nin 
dükkânın önünde park etmií duruyordu. Ben de arabanın yanındaydım. Camları kapalı idi ve içeride üç kiíi sürekli Özipek Pasajına 
bakıyor ve aralarında konuíuyorlardı. Konuímalarını duymadım. ìemdinli küçük bir yer olduðundan ve sürekli bombalar patlayıp 
durduðundan bunlardan íüphelendim. Ben içeri Abdi’nin dükkânı girdim ve Abdi’ye ben bunlardan íüphelendim dedim. Çünkü arkada 
oturan açık kahverengi renkli montlu olan biraz telaílıydı. Yüzü bir deðiíik geldi. Abdi bana bunlar bombacı olmasın diye íaka ile 
karıíık söyledi. Ben Abdi’nin dükkânın içinden camdan baktım. Arkada oturan zayıf, açık kahverengi renkli montlu arabadan çıktı. 
Çıkmadan önce bana tarafta oturuyordu ve diðer tarafında koltuðun üzerinde bir çanta ile siyah poíet vardı. Kapıyı açtıðında bunu 
gördüm. Hatta Allah íahittir. Eli ile çantanın aðzını tuttu. Tam bu anda kapıyı açtıðından gördüm. Elleri montunun cebinde Öz ñpek 
Pasajı tarafına yürüdü. Özipek Pasajı Abdi’nin dükkânına 25-30 metre mesafededir. Açık kahverengi renkli montlunun arkasından 
bakmadan Özipek Pasajına giriíini de görmedim. O tarafa yürüdüðünü gördüm. Bu sırada iyice íüphelendim. Abdi’nin dükkânından 
çıkıp araca doðru yaklaítım. Yakından yüzlerine baktım. Bunun üzerine benim meraklı íekilde bakmamdan rahatsız olmuí olacak ki 
direksiyonda oturan saçı az beyaz olan ve sonradan adını Ali KAYA olarak öðrendiðim kiíi yavaí yavaí Özipek Pasajına doðru gitti. 
ñlerden dönüp geldi. Dönüp Keyfiler Kuyumcusunun olduðu yere aracı park etti. Ben kendi dükkânıma gittim. 10-12 dakika geçmiíti ki 
bomba sesi geldi. Ben hemen dükkânın dıíına çıktım. Baktım halk Öz ñpek Pasajına koíuyor. Ben de o tarafa doðru demir direðe 
kadar yürüdüm. Baktım biraz önce arabadan inen açık kahverengi montlu kiíi tam ters tarafa bana doðru koíar adım yürüyerek geldi. 
Yanımdan geçti. Allah íahittir telefonu eline aldı. Nerdesin dedi. Bu sırada Seferi YILMAZ yanıma geldi ve ben Sefer’e; Sefer bu 
kahverengili adamı yakalayın dedim. Sefer’ de; Zeydan bana bombayı atan oydu dedi. Bende bu adamı yakalayın diye halka 
seslendim. ìemdinli Eczanesine kadar yakalayın diye arkasından yürüdüm. Bu kahverengili adam hiç arkasına bakmadan telefonu 
kulaðında yürüdü. Baktım kır saçlı dediðim Ali KAYA’nın da cep telefonu kulaðındaydı bu sırada kahverengilinin telefonu da 
kulaðındaydı ve kahverengili sonradan adını Ali KAYA diye öðrendiðim hafif kır saçlıya doðru yürüdü, koímuyordu ancak hızlı 
yürüyordu. Baktım aynı arabanın arka koltuðuna bindi. O binerken Ali KAYA’da direksiyona bindi ve kolunu cama koydu. Bir íey 
olmamıí gibi davranıyordu. Top sakallı olan da arabanın yanında duruyordu. Ben Ali KAYA’nın yanına gittim. Bak arkadaí inkâr etme, 
seni gördüm, seni yarım saattir takip ediyorum dedim. Bana ben deðilim dedi. Top sakallıya da aynısını dedim. O da ben deðilim dedi. 
Ben de arkadaí inkâr etme üçünüz bir aradaydınız dedim. Sonra bütün esnâflar, halk toplanmıítı, arabanın etrafını sardılar Ali KAYA 
arabadan indi. Arabanın bagajını açtı, eline keleí aldı ve ben emniyet görevlisiyim, yaklaímayın dedi. Ben de bak arkadaí emniyet 
görevlisiysen bombayı niye patlattınız dedim. Kim tuttu bilmiyorum, elindeki keleíi tuttular, íarjörü çıkarttılar. Baktım bagaj el 
bombası ve silâh dolu, yelekler vardı, evraklar vardı, harita vardı. O anda bakamadık. Bu sırada emniyet amiri, kaymakam ve özel tim 
geldi. Mustafa YANIK yarbay geldi. Özel tim havaya ateí açtı. Emniyet amiri tamam sessiz olun her íeyi hallederiz dedi. Bu sırada 
Mehmet Zahir KORKMAZ ölmüí diye pasajdan haber geldi. Emniyet amiri arabanın üstüne çıkıp halkı sakinleítirmek için konuíuyordu. 
Mehmet Zahir KORKMAZ öldü diye haber gelince emniyet amiri arabanın üstünden indi. Açık kahverengili arabanın arkasında 
otururken halk arabaya saldırdı. Özel tim havaya ateí etti. Ondan sonra küçük bir akrep gibi panzer geldi, havaya ateí edildi. O sırada 
arkadakini küçük panzere attılar. Ali KAYA’yı da yani kır saçlı olan íoför mahallinde gördüðümü de emniyet amiri ve özel tim götürdü. 
Top sakallı sürekli arabanın etrafında dolaíıyordu. Yanık yarbay sürekli sakin olun diye halka sesleniyordu. Ben top sakallıyı gösterip 
bakın buda onlardan dedim. Bunun üzerine top sakallı olan ellerini cebine koydu. Çaktırmadan Öz ñpek Pasajına doðru yürüdü. Ben bu 
adamı yakalayın diye baðırdım. Oradaki Karafırın’ın önünde askerler yolu kesmiílerdi. Benim ile gelenler ile beraber top sakallıyı 
yakaladık. Bu sırada Mustafa YANIK yarbayım oðlum; durun sakin olun, her íey adalete gider dedi. Bunun üzerine bende komutanım o 
zaman bunu yakalayın dedim. Mustafa YANIK yarbayımda askerlere oðlum bunu yakalayın dedi. Askerlerde bunun iki koluna girdiler 
yakaladılar götürdüler. Patlama olduðu zaman ben camide öðlen namazını kıldım, çıktım. Yani öðlen namazını kılıp çıkmamdan sonra 
dükkâna geldiðim sıralarda oldu ben saati 11:45 olarak tahmin ediyorum. Daha memurlarda öðlen paydosuna çıkmamıítı dedi. Ben 
hava kararmaya yakın gelen Savcı Bey’in yanındaydım. Bu sırada halk arabayı kaçırmasınlar diye etrafını sarmıítı. Çünkü arabanın 
bagajında keleíler, el bombaları, evraklar, haritalar, kroki vardı. Tam saatini bilmiyorum. Hava tam kararmıítı. Ben sakin olun, rahat 
olun diye baðırmaktan sesim kısılmıítı. Ziraat Bankası’nın önünden dört–beí el silâh sesi geldi. 80 metre kadar uzaktaydık. Yani 
Savcı bey arabaya bakarken bulunduðumuz yerden 80 metre kadar uzaktaydı. Silâh sesleri gelince herkes kendini yere attı. Bu sırada 
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avukatlar vardı, Milletvekili Esat CANAN vardı. Sonradan duyduðuma göre benim müíterim olan ve hatta benden kredili alıíverií 
yapmıí olan Tanju ÇAVUì taradı diye söylediler. Bu olayın geçtiði Ziraat Bankasının civarında evi olan yoktur. O olayı gören íahidim 
de yoktur dedi. Ben bir siyasî partiye üye deðilim. Seferi YILMAZ ile bir akrabalıðım yoktur. ìeklinde Beyanda Bulunmuítur. 
2- Tanık Lezgin ATABAK’ın Beyanında; 9 Kasım günü saat 12:15 civarında dükkânımın önünde oturuyordum. Yanımda Hamit ELMAS 
isimli arkadaí vardı. Altınsu köyündendir. Biz onunla sohbet ederken yüz metre ileride patlama sesi geldi. çevredeki esnâf ve halk o 
tarafa doðru yöneldi. Fakat iki íahıs tam ters tarafa doðru yürüyordu. Bu iki íahıstan biri önde diðeri onun 10 metre arkasındaydı. 
Öndeki sarı- kahverengi arası renkli bir mont giymiíti ve bacaðında kot pantolon vardı, arkadaki ise top sakallıydı. Bunlar hızlı 
adımlarla yarı koíar yarı yürür íeklinde kalabalıðın tersine doðru geliyorlardı. Ben o anda herkes o tarafa giderken bu ikisinin ters 
tarafa benim bulunduðum tarafa doðru gelmesinden íüphelendim. Bunlar benim dükkânımın olduðu tarafın karíı tarafında ki beyaz 
Reno 19 araca doðru yürüdüler. O esnada Seferi YILMAZ uzaktan yakalayın, yakalayın onları diye baðırdı. Bunun üzerine ben ve 
çevredeki esnâflar bunlara doðru gittik, bende yaklaítım. Sarı kahverengimsi montlu olan adını sonradan Veysel ATEì olarak 
öðrendiðim kiíi arabanın arkasına geçip oturdu ve yüzünü gizlemeye baíladı. Ben arabaya yaklaíınca kır saçlı olan biz emniyetteniz, 
bomba ihbarı aldık onun için geldik dedi. Ben de bunun üzerine madem bomba ihbarı aldınız, neden o taraftan doðru kaçıyorsunuz 
dedim. Bunun üzerine bana seslenmedi. Ben patlamadan önce bu arabaya dikkat etmemiítim. Patlamadan sonra esnâf patlamanın 
olduðu tarafa doðru giderken önce kahverengi-sarımsı montlu kiíi, arkasından da top sakallı olan top sakallı 10 metre arkada olacak 
íekilde bize doðru yanı beyaz arabaya doðru yarı koíar yarı yürür íeklinde, o taraftan uzaklaíma íeklinde geliyorlarken benim 
dikkatimi önce bu çekti. Arkasından Seferi YILMAZ onları yakalayın diye baðırdı dedi. Kahverengili yakalayın diye mi baðırda yoksa 
onları yakalayın diye mi baðırdı diye soruldu. Yakalayın diye baðırdı. Ben o sırada dikkatimi bunlara verdiðim için ve Seferi YILMAZ 
bunlara doðru iíaret ettiði için tam olarak ne dediðini hatırlayamıyorum. Onu mu dedi, onları mı dedi tam olarak çıkaramıyorum. 
Sonra da arabanın yanına gelip bu attı diye arkada oturanı gösterdi. Bu sırada kır saçlı olan benim konuítuðum kiíi biz emniyetteniz, 
arkadaki de arkadaíım dedi. Ben de ama arkadaki atmıí bombayı deyince seslenmedi. Bu sırada ben bu kiíilerin PKK.lı mı, asker mi, 
polis mi, köy koruyucusu mu yoksa el-kaide mensubumu olduðunu anlayamadım. Arabaya binmek istediler. Ben ve esnâf arkadaílar 
bu ikisini arabaya bindirmedik. Sarı-kahverengi montlu olan ise arkada oturuyordu. Kır saçlı olanın direksiyona geçmesini engelledik. 
Bu sırada kır saçlı olan yavaí yavaí bagaja doðru yöneldi. Bagajdan bir tane kaleínikof çıkardı. Kurdu, artık havaya mı ateí edecekti, 
bize mi ateí edecekti bilmiyorum. Ben bu sırada tüfeðin namlusunu tutup havaya kaldırdım ve yapma yapma dedim. Ateí ettirmedim. 
Ben namlusunu kır saçlı da tüfeðin sapını bırakmadı. Bu sırada bir esnâf arkadaí kim olduðunu íu anda çıkaramıyorum. Bastı 
íarjörünü düíürdü. Bundan sonra keleíi kendisi bagaja mı koydu, yoksa birisimi aldı bilemiyorum. Ateí etmemesi için ben 
namlusundan tutup havaya kaldırdım, engel oldum. Bu an da yirminin üzerinde esnâf birikmiíti. Belki vatandaítan da gelen olmuítu. 
Ben o telaíla kim vardı bilmiyorum. Ondan sonra emniyet müdürünü ve Yanık Yarbayı gördüm onlar geldiler. Ben Yarbayıma bu 
insanları yakalayın, götürün hem hiç olmasınlar hem de neyin nesi oldukları ortaya çıksın diye bu íekilde söyledim. 5 Aðustosta 
askerlerin öldüðü bombadan beri bu patlayan kaçınca bomba oldu. Bu dördüncü oldu. Halk sinirliydi, linç ederler diye korktum, 
emniyet müdürü ve Yanık Yarbaydan sonra 10 tane kadar özel harekatçı geldi, havaya ateí ettiler. ñnsanlar hiç etkilenmedi. Ben 
emniyet müdürüne ateí etmesinler çatıíma olur dedim. Benim dediðimi emniyet müdürü haklı buldu. Iki üç dakika sonra küçük zırhlı 
arabalardan biri geldi. beyaz Renoya yanaítı. Arkada olan Veysel isimli kiíi ile kır saçlı olan Ali isimli kiíi bu araca bindi, götürdüler. 
Ben o kargaíada top sakallı ne oldu bilmiyorum dedi. Ben o gün oruçlu idim. ñftarımı açmak için evime gitmiítim. Eve vardıðım anda 
dört-beí el silâh sesi geldi. tabanca mı baíka íey mi bilemem. Uzakta idim. Telefon ile kardeíim Ercan aradı. Ercan bana bir tane 
daha olay olmuí diye anlattı. Bir tane uzman gelmií ateí etmií dört kiíi yaralanmıí bir kiíi ölmüí dedi.Eve vardıktan sonra akíam 
ezanı oldu veya olmak üzereydi. Bu sırada dört-beí el silâh sesi duydum dedi. Devamla ben ilk olayın olduðu öðlen saatlerinde de 
halkı yatıítırmaya çok uðraítım.Bomba patladıðında yanlıí hatırlamıyorsam 12:10 sıralarıydı. Bu sırada ben öðlen namazını evde 
kıldıktan sonra dükkânıma inmiítim.Ben hükümetimizden ve devletimizden bu olayın ne olduðunu, neden böyle yapıldıðını ortaya 
çıkarmasını istiyorum. Neden, ne için bu olay yapıldı, ìemdinli halkından biri olarak ortaya çıkarılmasını istiyorum. íeklinde beyanda 
bulunmuítur. 
3- Tanık Kadir ÖZCANER Beyanında: Ben íoförlük mesleði ile uðraíıyorum. 09/11/2005 günü öðle namazına doðru yeðenime ait 
Gökalp Market’in önünde Sait KAYA’nın yaptırdıðı iníaattan çıkan hafriyattan iki araba kadar evimin önündeki bahçeye dökmek için 
belediyeden kamyon bekliyordum. Daha öncesinde saat 10:00 sıralarında Muzaffer SÖNMEZ isimli belediye íoförüne Sait KAYA’ya ait 
hafriyatları nereye döküyorsun dedim. O da dereye döküyorum dedi. Ben de kendisine bunlardan iki kamyonunu benim bahçeye 
dökelim dedim. O da bana hafriyatın ön kısmında taí var. Birkaç araba götüreyim ondan sonra sana hafriyat götürürüm. Sen birazdan 
buraya gel ben bir iki araba dökeyim ondan sonra senin hafriyatı dökeriz dedi. Daha sonra yeðenime ait Gökalp Market’in önünde 
beklemeye baíladım. Bu sırada Yusuf GÖKALP de dükkânın içerisindeydi. Ben de dıíarıda belediye kamyonunu bekliyordum. Ben 
geldikten 10 dakika sonra beyaz bir Renault 19 marka araç Bizim Market isimli iíyerinin önüne geldi, yolun jandarma istikametine 
doðru solunda park etmií araçlar nedeniyle yolun saðında ortaya yakın vaziyette park etmií araçların yanında duruyordu. Yol kısmı da 
biraz dar idi. Aracın íoförü araca binip yaklaíık 20 metre kadar geri geldi. Yolda manevra yaparak dönüí yapıp önünü Yüksekova 
istikametine çevirdi. Aracın arkasında bir kiíi daha vardı. Araç Van Gölü Tavukçuluk isimli iíyerinin önünde durmuítu. Aracın 
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arkasında oturan kiíiyi tam olarak tarif edemeyeceðim. Sadece araçta otururken kolunu gördüm. Kendisini araçtan inerken gördüm 
nereye gittiðini görmedim. Aracın íoför mahallinde oturan siyah montlu, sakalsız, saçları kısa, mavi kot pantolonlu íahıs arabadan 
çıkıp kolunu arabanın ön kısmına dayanmıí bir vaziyette bekliyordu. Daha sonra pasaj tarafından büyük bir patlama sesi geldi. Aracı 
ilk gördüðüm anla bombanın ilk patladıðı zaman arasında yaklaíık 10-15 dakikalık bir süre geçmiíti. Zaten ben Gökalp Market’in 
önüne geldiðim sırada beyaz renkli araba dikkatimi çekti. Dikkatimi çekmesinin sebebi de o yönden gelecek kamyonu bekliyor 
olmamdır. Patlama olunca pasajın bulunduðu yerden insanlar caddede kaçıíıyordu. Caddede dükkânları bulunan herkes patlamanın 
olduðu yere doðru bakıyordu. Ben de oraya doðru bakıyordum. ñnsanların bir kısmı da pasaja doðru koíuyordu. Bulunduðum yerden 
Özipek Pasajının giriíini göremiyordum. Patlama olduktan hemen sonra açık kahve renkli montlu bir kiíi, hafif sarı sakallı, kendisini 
daha önce görmediðim bir íahıs telaílı bir íekilde hızlı adımlarla yürüyerek araca doðru geliyordu. Arkasından Fahri YILMAZ’ın 
bombayı atan budur, yakalayın diye baðırdıðını duydum Fahri YILMAZ’da telaílı bir íekilde arkasından yürüyordu. Arkasından sen 
kimsin diye hem Türkçe hem de Kürtçe sesleniyordu. Kaçan íüpheli íahsın elinde telefon vardı ve telefonla konuíuyordu. Uzakta 
olduðum için ne konuítuðunu duymadım Ben de íahsın önünü kesmek istedim. ìahsın arkasından hızlı hızlı yürümeye baíladım. 
Arabanın yanına doðru gittik. ìahıs hemen arabanın arka koltuðuna oturdu. Ben aracın baíında bekleyen daha sonra basında 
gördüðüm Ali KAYA isminde olduðunu öðrendiðim íahsa kimliðini sordum. Bize biz emniyet görevlisiyiz dediler. Ben kendilerinden 
kimliklerini göstermelerini istedim fakat kimliðini göstermedi. Ben emniyet görevlisiyim ne yapıyorsunuz diyordu. Biz kendisini daha 
önce görmediðimiz için emniyet görevlisi olmadıðını bildiðimiz için kimliðini sorduk. Aracın baíında bulunanlardan isimlerini 
hatırladıðım Reíit KAYA aracın arka koltuðunda bulunan kiíiye kimliðini sordu. O da dıíarıda aracın baíında bulunan Ali’yi gösterip 
kimliðim amirimde dedi. Ali isimli aracın dıíında bekleyen ismini basından öðrendiðim kiíi aracın bagaj kapaðını açarak bagajdan bir 
tane kalashnikov tüfek çıkararak ben ve iki üç kiíi Ali’nin elindeki silâhı aldık. Bagaja koyduk. Diðer kiíileri íu an hatırlamıyorum. 
Bagajın üstüne halk oturdu. Bu sırada olay yeri de kalabalıklaítı. Ali silâhı aldıktan sonra top sakallı üçüncü bir íahıs aracın ön sað 
kapısına geldi. Ben de aracın karíı tarafındaydım. Top sakallı bu íahsın sadece üst bölgesini bir anlık gördüm. Ali ismindeki íahıs 
dıíındakileri görsem tanımam. Aracın baíında bekleyen halkın yüzde doksanı arabayı korumaktı. Bir kısmı arabaya saldırıyordu. 
Halkın çoðunluðu onlara engel olmaya çalıíıyordu. Emniyet amiri olay yerine gelerek arabanın üzerine çıktı. Halkı sakinleítirmek için 
halka seslendi. Olay yerinde güvenlik güçleri vardı. Yanık Yarbayda olay yerindeydi. ìüpheli üç kiíiye kimin saldırdıklarını görmedim. 
Araca zarar verenleri de görmedim. Dediðim gibi olay yeri çok kalabalıktı. Emniyet güçleri de aracın arka koltuðundaki kiíiyi de 
panzere atıp götürdüler. Diðer iki kiíiden Ali’yi emniyet amiri ile giderken gördüm. Olay yerinde yapılan incelemeler sırasında ben 
oradaydım. Akíam üzeri bir kiíinin öldürülmesi olayını görmedim. Daha sonra hastaneye gittim. Kamu binalarının taílanması 
olaylarını yapanları görmedim. Kalabalık olduðu için görmedim. ìeklinde beyanda bulunmuítur. 
4- Tanık Necmettin KORKMAZ Beyanında: Ben ìemdinli ilçe merkezinde Özlem Giyim isimli iíyerinin sahibiyim. Dükkânın önünde 
dıíarıda tek baíıma duruyordum. Öðle ezanı okunduktan sonra öðle yemeðine çıkacakken benim dükkânımın yakınında karíı tarafta 
bulunan Özipek Pasajından bir patlama sesi geldi. Herkes pasaja yöneldi. Pasajdan kahve renkli bir kiíinin koíarak çıktıðını gördüm. 
5-6 metre kadar arkasından da Seferi YILMAZ geliyordu. Seferi YILMAZ “yakalayın bombayı bu attı” diye baðırıyordu. Kahve renkli kiíi 
ile Seferi YILMAZ koíarak bize doðru geliyordu. Herkes paniklemiíti. Seferi YILMAZ kaçan kiíiyi biraz kovalayıp bıraktı. Seferi YILMAZ 
kaçan kiíiyi 20 metre kadar kovaladı. Benim dükkânımın yolunda pasaj tarafında iíyeri olan Zeydan ÖZER yakalayın bombayı patlatan 
bu diye baðırıyordu. Kahverengi renkli montlu kaçan íahıs benim yanımdan geçti. Olayın íokunda olduðum için íahsı yakalayamadım. 
Yakalamakta aklıma gelmedi. ìüpheli íahıs kaçarken bütün esnâflar dıíarı çıktı. Olayın meydana geldiði Cumhuriyet Caddesi 
kalabalıklaítı. Kahverengi renkli montlu kaçan kiíi yanımdan geçerken “nerdesiniz” dediðini duydum. Daha sonra ben de pasaja 
gittim. Pasajın içerisine girdim. Pasajın içerisindeki Umut Kitapevi’nden Bedri YALÇIN, Seferi YILMAZ ve ismini bilmediðim birkaç kiíi 
daha yaralı Metin KORKMAZ’ı çıkardılar. Metin KORKMAZ benim amcamın oðludur. Yaralı çıktıktan sonra ben daha sonra íahsın 
kaçtıðı yere doðru gittim. Gittiðimde beyaz renkli bir araç gördüm. Etrafında kalabalık toplanmıítı. Bazı kiíiler emniyet güçleri gelene 
kadar barikat kurmuítu. Aracın arka koltuðunda oturan kiíiler neden bunu yaptın dedi. Pasajdan koíarak kaçan bu kiíi idi. Arabanın 
arka koltuðunda oturan kiíi el bombasını alarak çekilin patlatırım dedi. Daha sonra el bombasını tekrar cebine koydu. Kalabalıðın 
içinden bir kesim arabanın arka kodluðunda torun kiíiye saldırıyorlardı. Arabanın içinde iki kiíi daha vardı. Bir tanesi uzun boylu top 
sakallı idi. Birisi onlara siz kimsiniz diye sordu. Bu top sakallı olan kiíi biz Emniyetteniz diyordu. Kimliðinizi gösterin deyince de 
kimliðim emniyet amirimde dedi. Halkta bir panik hali vardı. O anda orada kimlerin olduðunu hatırlamıyorum. Daha sonra emniyet 
güçleri olay yerine geldi. Halkı sakinleítirmeye çalıíıyorlardı. Olay yerine panzer gelip aracın arkasına o kiíiyi alıp götürdüler. Bir kiíiyi 
de emniyet aldı. Diðer íahsı da top sakallı olduðunu zannettiðim kiíiyi Zeydan ÖZER tarafından yakalanıp jandarmaya teslim etti. 
Araca kimlerin zarar verdiðini bilmiyorum. Halktan bir kesim íüpheli kiíilere saldırmaya çalıíıyordu. Bir kısmı da engel olmaya 
çalıíıyordu. Kimlerin saldırdıklarını görmedim. ìüpheli íahıslar emniyet güçlerine teslim edilince ben hastaneye gittim. Hastane de 
Metin KORKMAZ, Mehmet Zahir nerede diyordu. Mehmet Zahir’in de bombanın patladıðı yerde olduðunu anlayınca koíarak pasaja 
gittim. Bir kiíi yanımda olan ismini hatırlamadıðım kiíi koíun Mehmet Zahir burada diye baðırınca aracın etrafındakiler koíarak 
pasaja geldi, Mehmet Zahir’in cesedini çıkartıp hastaneye götürdük. Mehmet Zahir KORKMAZ’ın öldüðünü duyunca pasajın önünde 
bayılmıíım. Gözümü Yüksekova Devlet Hastanesi’nde açtım. Ondan sonra yaíananları bilmiyorum. Tanıktan soruldu: Cevaben: 
Pasajdan koíarak çıkan kahverengi renkli montlu kiíi benim yanımdan hızlı adımlarla geçti. Daha sonra tekrar koímaya baíladı dedi. 
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Tanıktan soruldu: Cevaben: kahverengi renkli montlu kiíi aracın arkasında otururken el bombasını alarak çekilin patlatırım dediðini 
ben o anda ona yakın olduðum için duydum. O anda baíımı arabanın içine sokmuítum. Olayı o anda baíka birisinin görüp 
görmediðini bilmiyorum. O anda íahsa bunu neden yaptın diye sormuítum. ìeklinde beyanda bulunmuítur. 
5- Tanık ñsmail ELMAS Beyanında ; Ben Elmas Züccaciye isimli iíyerinin üst yerinde çaycılık yapıyorum. 09/11/2005 tarihinde öðle 
vakti ìemsettin KORKMAZ’ın iíyerine çay götürüyordum. Çayı alıp merdivenlerden inerken bomba patladı. Bulunduðum yerden pasajın 
girií merdivenlerini görebiliyordum. Bomba patladıktan hemen sonra kahverengi renkli montlu kiíiyi caddede koíarken gördüm 
arkasından da Seferi YILMAZ koíuyordu. Yakalayın bombayı patlatan bu diye baðırıyordu. Ben de çayı bıraktım. Bu sırada Ali KAYA 
Elmas Zücaciye’nin önünde idi Ali KAYA elinde telefonla “nerdesin aíaðı doðru koí ben buradayım gel” diyordu. Bu sırada kahverengi 
renkli montlu kiíi de bana doðru koíuyordu. Benim yanımdan geçti, ben bu íahsı kovalamaya baíladım. Kalabalık bir grup da íahsı 
kovalıyordu. Benim bulunduðum yer ile beyaz renkli araç arasında fazla bir mesafe yoktu. Kahverengi renkli montlu kiíi de araca 
bindi. Etrafında halk toplandı. basından televizyondan isminin Ali KAYA olduðunu öðrendiðim kiíi de aracın baíına geldi. Aracı 
çalıítırıp kaçmak istedi. Halk buna engel oldu. Ali KAYA tekrar araçtan çıktı. Halk arabayı tekmelemeye baíladı. Ali KAYA ne 
yapıyorsunuz bu devlet aracı deyince halkı sakinleítirmeye çalıítı. Bir ara Ali KAYA aracın bagajını açıp kaleínikof marka bir silâh 
çıkardı. Halk engel oldu. Silâhı tekrar bagaja atıp bagajın kapaðını kapattılar. ñsminin basından Özcan olduðunun öðrendiðim kiíi de 
aracın etrafındaydı. Ben halkın arabaya zarar vermesine engel olmaya çalıítım. Sakin olun failler bellidir dedim. Emniyet güçleri olay 
yerine geldi. Arabanın arka koltuðunda bulunan kiíiyi panzer alıp götürdü. Soyadının Yanık olduðunu öðrendiðim bir albay íerefim 
üzerine yemin ederim bu üç kiíiyi adalete teslim edeceðim dedi. Halk da bu arada sakinleíti. Biz de adalete güvenerek halkı 
sakinleítirmeye çalıítık. Özcan isminde íüpheli íahsı daha önce de ìemdinli’de görmüítüm. ìemdinli’de Özcan’ı bu sene bir defa 
Derman Eczanesi’nden çıkarken gördüm. Olaydaki aracı ise ilk defa gördüm. Daha önce görmemiítim. Tanıktan soruldu: Cevaben: 
Kahverengi renkli montlu kiíi koíarak bana doðru gelirken elinde telefon “emniyeti ara sen nerdesin” diye baðırıyordu. Aramızda fazla 
mesafe yoktu. O sırada Ali KAYA ile kahverengi renkli montlu kiíinin arasındaydım. Her ikisine de yakındım. Ali KAYA da “aíaðı doðru 
gel buradayız” diyordu. Her ikisine de yakındım. Her ikisinin de telefon konuímasını duydum. ìeklinde beyanda bulunmuítur. 
6-Tanık Nazır DEMñR Beyanında: Ben ìemdinli ilçe merkezinde Özkanlar Züccaciye isimli iíyerinin sahibiyim. Dükkânda yalnız 
oturuyordum. Öðle vakti saat 12:00.ye doðru bir patlama sesi geldi. Hemen dıíarı çıktım. Dıíarı çıktıðımda bir kiíinin benim 
dükkânımın tam karíısında elinde cep telefonu ile konuíuyor “aíaðı doðru gel biz buradayız” dediðini duydum. Caddede jandarma 
tarafından bir kiíide hızlı adımlarla geliyordu. Gelen kiíinin elinde telefon görmedim. Ali olduðunu basından öðrendiðim kiíi telefonu 
kapattıktan sonra ben benim bulunduðum tarafa doðru gelen üzerinde rengini hatırlayamadıðım kısa bir mont bulunan kiíiyi gördüm. 
Etraf kalabalıktı. Peíinden koíanlar bombayı atan adam budur kaçırmayın yakalayın diye baðırıyorlardı. Ali adını öðrendiðim kiíi ile 
kaçan íahıs arabaya yöneldiler. Üzerinde mont bulanan kaçan herkesin bombayı atan kiíi olduðunu söyleyen kiíi arabaya yöneldi. 
Arkasından halk toplandı. Ali KAYA da íoför koltuðuna oturdu. Ben arabaya fazla yaklaímadım. Halk arabanın etrafında çok fazla 
toplandı. Ben de açık olan dükkânıma gidip dükkânıma zarar gelmesin diye kepenklerini kapattım. Daha sonra eve gittim. 
Milletvekilimiz geldi keíif yapılacak dedi. Söylediðim gibi ben de bunun üzerine eve gittim. Tanıktan soruldu: Cevaben: Aracın 
etrafında bir kiíi daha gördüm. Toplam 3 kiíilerdi. Fazla bir íey görmedim. Ben bu íahıslara ait 30 AK 933 plakalı aracı bayramdan 
iki üç gün önce dükkânımın biraz ilerisinde gördüm. Ne kadar durduðunu pek hatırlamıyorum. Bayram nedeni iílerimiz yoðun idi. 
ìeklinde beyanda bulunmuítur. 
7- Tanık Nazmi AKIN Beyanında: ìemdinli ilçe merkezinde Akın Market isimli iíyerinin sahibiyim. Benim dükkânım Cumhuriyet 
Caddesindedir. 30 AK 933 plakalı araç benim dükkânımın tam önündeydi. Olayın olduðu tarihte yani 09.11.2005 tarihinde saat 12:00 
ye gelirken büyük bir patlama sesi geldi. Dükkânımdan çıktım. Yanımda Ferhat ìEN de vardı iki kiíinin kaçıp bana doðru geldiðini 
gördüm Bu íahıslar koíuyordu Ali KAYA isimli olduðunu sonradan televizyondan öðrendiðim kiíi elinde cep telefonu ile konuíarak 
benim dükkânımın önünde bulunan beyaz renkli araca doðru geliyordu Ali KAYA’nın önünde sonradan isminin Veysel ATEì olduðunu 
öðrendiðim kiíi de koíuyordu. ñlk önce Veysel ATEì aracın arka koltuðuna bindi Ali KAYA araca tam binecekken halk onu çekti. Daha 
sonra da arka koltuða binecekti ama millet bırakmadı ve onu yakaladı. Emniyet Güçleri aracın bulunduðu yere geldi. Daha sonra ben 
dükkânımın önündeki eíyalarımı içeri aldım. O iki kiíi dıíında diðer íüpheli kiíiyi görmedim. Dükkânımı kapattım. Daha sonra eve 
gittim. ìüpheli íahıslara ve onlara ait araca kimlerin zarar verdiðini görmedim. Bomba patladıktan sonra dükkânımın önündeyken Ali 
KAYA arabanın bulunduðu yere koíarak gelirken iki üç adım önünden giden Veysel ATEì’e “bomba patladı mı” dedi, “Hadi bin 
arabaya” dedi, Ali KAYA ve Veysel ATEì arabaya binerken o sırada Aydın ñREN. Yaíar HAKAN, Reíit KAYA, Ferhat ìEN’de oradaydı. 
Onlardan sadece Ferhat ìEN bu konuímayı duydu. Ali KAYA araca binmeden koíarken elinde telefon vardı. Birisi ile konuíuyordu. 
Kiminle konuítuðunu bilmiyorum. Daha sonra olay yerinde fazla duymayarak eve gittim. Bundan baíka bir íeye íahit olmadım dedi. 
Tanıktan soruldu: Cevaben: Veysel ATEì ve Ali KAYA benim dükkânımın önündeki araca binmek üzereler iken arkalarından kalabalık 
bir grup koíuyordu. Yakalayın diye baðırıyorlardı. ìeklinde beyanda bulunmuítur. 
8- Tanık Tahsin ELMAS Beyanında: Ben ìemdinli ilçe merkezinde Güral Porselen isimli iíyerinin sahibiyim. 09.11.2005 tarihinde 
iíyerimin karíısında bir patlama sesi duydum. Patlamadan hemen sonra bir kiíinin elinde telefonla konuíurken bana doðru kaçarken 
gördüm Arabanın yanında isminin medyadan Ali KAYA olduðunu öðrendiðim kiíi vardı. Kaçan íahıs arabanın yanma yaklaíınca 
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arabanın yanında bekleyen Ali isimli íahsa tamam bomba patladı, gidelim dedi Ali KAYA’yı arabaya binerken görmedim. Kaçan kiíiyi 
kovalayan kimseyi de görmedim. Kaçan kiíiyi arabaya binerken gördüm. Çevrede bulunan kalabalıktan bazıları íüpheli íahıslara 
kimliklerini soruyorlardı. Ali KAYA bir ara arabanın bagajını açıp kaleínikof marka silâh çıkardı ama halk engel oldu. Olay benim 
dükkânımın önünde gerçekleíti. Aracın etrafına toplanan halktan tanıdıðım yoktu. Çünkü çok kalabalıktı. Araca zarar verenleri 
bilmiyorum. Kalabalıktan bir kısım insanlar araca saldırıp zarar verdiler. Daha sonra Metin KORKMAZ/ın hastanede öldüðü haberi 
geldi koíarak hastaneye gittim. Daha sonra yaíananları bilmiyorum. Bu íüpheli íahısları daha önce görmedim. Olay yerinde olduðu 
söylenen top sakallı kiíiyi ben görmedim. Ben sadece o iki kiíiyi gördüm. Akíam üzeri ölüm olayını görmedim. ìeklinde Beyanda 
Bulunmuítur. 
9- Tanık Ferhat ìEN Beyanında: Arkadaíım Nazmi AKIN ile beraber öðle yemeði yemiítik ve onların Akın Marketin önüne geldik. Hava 
soðuktu, dükkânın önünde güneílemek için dururken patlama sesi geldi. Ben yolun ortasındaki demirlere doðru patlamanın olduðu 
tarafa bakmak için gittim. Bu sırada saçları önden hafif dökük, siyah deri montlu ve hafif kır saçlı bir kiíiyi gördüm. Patlamanın 
olduðu taraftan doðru geldi. Arabada bizim durduðumuz Akın Marketin önündeydi. Bu kiíi kapıyı açtı. Sonra eline cep telefonunu aldı. 
Onun arkasından kahverengi montlu geldi ve arkaya bindi. Bu sırada binerken saçı dökük olan “patladı mı” dedi. Kahverengi 
montluda “patladı” dedi. Bunun üzerine “atla arabaya” dedi. Bu arada kahverengi montlu arabaya biniyordu. Bunların arkasından 
kalabalık baðırarak geliyordu. Kalabalıktan yakalayın, bunlar diye baðırıyorlardı. Kalabalık gelirken kır saçlı, hafif saçları dökük olan 
sonradan adını Ali KAYA olarak öðrendiðim kiíi paniðe kapıldı, direksiyona geçeceðine arka kapıyı açtı. Ön kapıyı açacakken panik 
olduðundan arka kapıyı açtı. Bu sırada ben, Nazmi, Kadri ÖZCANER ve Fahrettin YILMAZ durun, mayını siz bıraktınız dedik ve kır 
saçlının arabaya binmesine müsaade etmedik. Bu arada kalabalık yetiíti. Kır saçlı olan ben emniyet mensubuyum, emniyette 
görevliyim dedi. Ekip çaðırmak için kendi cep telefonundan konuítu, aradı mı, bizi kandırmak için konuíur gibi mi yaptı anlayamadım. 
Kahverengi montlu arabanın yanına geldiðinde kır saçlı olan patladı mı diye sordu, kahverengi montluda patladı dedi, ondan sonra kır 
saçlı olan atla arabaya dedi. ìoför mahalline binmek isterken panikten yanlıílıkla arka kapıyı açtı. Ancak binemedi. Ben olay yerinde 
top sakallı diye söylediðimiz üçüncü kiíiyi görmedim. Ben sadece ikisini gördüm. Biz arkada oturan kahverengi montludan kimliðini 
istedik vermedi. Bu sırada adını Ali KAYA diye öðrendiðim saçlarının önü dökük, hafif kır saçlı olan bizim önümüze geçti, arkadakini 
müdafaa etti. Bu arada kalabalık çoðalırken Ali KAYA isimli kiíi bagajı açtı, açar açmaz keleíi aldı. Ben dahil dört–beí kiíi eline 
sarıldık. Silâhı elinden aldık. Hava iyice karardıktan sonra akíam ezanından sonra bu beyaz arabaya 80 metre uzakta Ziraat 
Bankasının ilerisinde uzun devre farları açık araba geldi. Kalabalıðı görünce korkudan mı bilmiyorum Ziraat Bankasının önündeki 
halkın üzerine íoförün olduðu taraftan ateí edildi. Ben bu sırada arabaya 20 metre uzaktaydım. Çünkü keíif yapılan arabanın etrafını 
çember gibi sarmıítık. Ben arabaya taí atıldıðını görmedim. Ancak arabanın íoför tarafından ateí edildiði sırada polis noktasının 
oradan bayaðı silâh sesleri geliyordu. Ben arabayı uzaktan gördüðümde uzun farlarını yakarak geliyordu ve halk yolun üstündeydi. Ben 
korkusundan ateí ettiðini düíünüyorum. Ateí etmeden önce yol üstündeki kalabalıktan arabaya saldırı olmadı. Arabadan ateí 
edilmeseydi halk arabayı geçirir miydi bilmiyorum. Bomba sebebi ile bir kiíi öldüðü için halk çok taíkın ve sinirliydi. Araba topluluðun 
üstüne hızlı bir íekilde geldi. Ben çok yakın olmadıðımdan tam olarak göremedim ancak uzaktan izlediðim kadarıyla arabanın íoför 
tarafından ateí edildikten sonra taí atılmıítır. Taí atıldıðını da görmedim. ìeklinde Beyanda Bulunmuítur. 
Tanık Hüseyin KESKñNKILIÇ 03.03.2006 Tarihli Beyanında: Ben hâlen Hakkâri Emniyet Müdürlüðü ñstihbarat ìube Müdür Vekili olarak 
görev yaparım. Buradaki görevime 05.09.2005 tarihinde baíladım. 9 Kasım 2005 tarihindeki patlamaya kadar ilimiz, Yüksekova ve 
ìemdinli ilçelerinde son dönemde meydana gelen patlama olaylarının yoðunluk kazanması dikkatimizi çekiyordu. Etrafımızdaki ìırnak 
ve Van gibi illerde ise patlamaların yok denecek kadar az olması ilimize yönelik patlamaların yoðunlaíması bu nedenle daha da dikkat 
çekiciydi. 1 Eylül Dünya Barıí Günü dolayısıyla meydana gelen patlamanın PKK örgütünün yaptıðı yönünde her hangi bir izlenim bende 
oluímadı. Çünkü örgütün kendisine sempati duyan kitleye böylesine bir eylem yapması örgüt mantıðı açısından bana pekte makul 
gelmedi. Yani örgüt bir eylem yapacaðı zaman halkın kesinlikle zarar görmemesi yönünde önceden çalıímasını yapar eylem biçimini 
ona göre tertipler. 1 Kasımda meydana gelen patlama olayının örgüt tarafından gerçekleítirildiðini düíünüyorum. Örgütün bu olayı 
üstlenmemesinin en büyük nedeni ise halktan zarar görenlerin azımsanmayacak derecede fazla olmasıdır. Yüsekova’daki Huzur 
Lokantası’nda meydana gelen patlama olayı ile ilgili deðerlendirmem íu íekildedir. Lokanta sahibi Ferzande YILMAZ örgüte müzahir 
bir íahıs olarak karíımıza çıkmakta; çocuklarının ve akrabalarından bir kısmı örgütün dað kadrosunda faaliyet göstermektedir. Böyle 
bir saldırının örgüt tarafından yapılması mantıken ters gelmektedir. Ben 1 Kasımda meydana gelen patlamada görev nedeni ile 
Ankara’da bulunuyordum. Ankara’daki toplantı esnasında 1 Kasım da ve 9 Kasımda meydana gelen patlama olaylarını duydum. 9 
Kasımdaki patlama olayından sonra toplantıyı yarıda keserek ñstihbarat Daire Baíkanı Sabri UZUN’un emri ile muhtemelen 11 
Kasımda Yüksekova’ya geçtim. Geliímeleri Yüksekova’dan takip etmeye baíladım. 13 Kasımda tekrar Hakkâri Merkeze döndüm. 14 
Kasımda ñstihbarat ìube Müdürlüðü’nde bulunduðum saat 14:45 sıralarında Hakkâri ñl Jandarma Komutanlıðı ñstihbarat ìubesi’nde 
görevli Jandarma Baíçavuílar ñsmail UZER ve Ümit SEVñNÇ ìube Müdürlüðü’ne gelerek ellerinde bir tutanak defteri olduðunu ve 1 
Kasım 2005 tarihinde yapılan bir toplantıya ait tutanak bilgilerinin bulunduðu tutanak defterini imzalamamı söylediler. Tutanakta 
özetle ilimizdeki terör örgütünün son dönemde gerçekleítirdiði bombalama eylemleri, il merkezi ve ilçelerinde istihbarat birimlerinin 
müíterek istihbarî çalıímaların yapılması gerektiði ve bunların operasyona dönüítürülmesine dair bir takım kararları içeren metnin 
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yazılı olduðu, tutanak metninin Hakkâri Tugay Komutanlıðı ve Jandarma ñstihbarat görevlilerince imzalandıðı, MñT ve Emniyet 
Temsilcilerinin ise imzalamadıklarını gördüm. Bu tutanak 1 Kasım 2005 tarihli olarak düzenlenmek isteniyordu. Benimde bu íekilde 
bu tarihli tutanaðı imzalamamı istediler, ancak ben imzalamadım. Ben zaten 1 Kasım’da Ankara’da görevliydim. Yardımcım Komiser 
Yardımcısı Sezgin ABALI’ya böyle bir toplantıya katılıp katılmadıðını sordum. Kendisi böyle bir toplantıya katılmadıðını, katılmadıðı bir 
toplantıya da imza atmayacaðını söylemiíti. Ayrıca 16 Kasım 2005 tarihinde ñl Jandarma Alay Komutanlıðı’ndan ñl Emniyet 
Müdürlüðümüze bir faks mesaj formu geldi. Bu faks mesaj formunda ìemdinli’deki Umut Kitapevi sahibi Seferi YILMAZ’a bir paket 
geleceði göndericinin Narlı Market, Alıcının da Seferi YILMAZ olduðu, bu kolinin içerisinde muhtemelen örgütsel bir malzemenin olduðu 
íeklinde bir bilgi yazılmıítı. Faks mesaj formunda bu haberin elde edildiði tarih olarak 16.10.2005 yazılmıítı. Bu haberin bize gelme 
tarihi ise 16.11.2005 tarihidir. Bu paket ile ilgili bilgi notunu patlamadan bir hafta sonra öðrendik. Faks mesaj formu íu an yanımda 
deðildir. Ancak Emniyet Müdürlüðümüzde mevcuttur. Yine ìemdinli Olaylarını araítırmak için kurulan Araítırma Komisyonuna ifade 
vermek için Ankara’ya gittiðimde, yani ìubat ayının sonlarında Yüksekova’da Türk ñntikam Tugayı (TñT) ibareli bildirilerin daðıtıldıðını 
duydum. Bu bildirinin içerisinde “Ya Sev Ya Terk Et” gibi ibarelerin olduðunu duydum. Tam içeriðini hatırlamıyorum. Birkaç gün sonra 
bu daðıtılan bildirileri protesto etmek amacıyla Demokratik Toplum Partisi (DTP) organizesinde bir basın açıklamasının yapıldıðını 
duydum. 8 Kasımda Hakkâri merkezde 7 kilo 350 gram C4 plastik patlayıcı madde ele geçirdik. Bu operasyon alınan istihbari bilgiler 
sonucunda Hakkâri Emniyet ñstihbarat íubesince gerçekleítirilmiítir. Yakalanan íahsın yer göstermesiyle Jandarma unsurlarına da 
haber vermek suretiyle merkeze baðlı Armutlu Köyü’nde geceleyin birlikte operasyon yapılmıítır. Yine 30.10.2005 tarihinde 
Yüksekova’da Emniyet ñstihbarat ìubesince yapılan çalıímalar yakalamaya dönüítürülerek bir adet el bombası, bir adet tabanca ile 
birlikte iki íahıs yakalanarak tutuklanmıítır. Yine 19.11.2005 tarihinde Yüksekova’da bir íahsın yakalanması sonucu iki adet Rus 
yapımı el bombası, bir adet tabanca iki adet íarjör, 25 adet fiíek beí adet kurusıkı fiíeði ve örgütsel yayınlar ele geçirilmiítir. 9 
Kasım 2005 tarihinde meydana gelen patlama olayına iliíkin Jandarma ile her hangi bir müíterek çalıímamız olmamıítır. Ayrıca 
Seferi YILMAZ Emniyet ñstihbaratınca takip edilmemektedir. Seferi YILMAZ’ın durum ve temasları emniyet istihbaratınca takip 
edilmemektedir. Ayrıca bana bahsettiðiniz Hasan KISIKYOL isimli íahsın Hakkâri kırsalında terör örgütü adına faaliyet gösteren Ali 
KISIKYOL isimli kiíinin babası olduðunu biliyorduk. Bu íahıs oðlu ile görüímek üzere ìemdinli’ye geldi, Seferi YILMAZ ile birlikte 3-4 
kiíiyle bir marketin önünde görüítü. Biz o sırada Seferi YILMAZ’ı da tanımıyorduk. Hasan KISIKYOL’u takip ediyorduk. Hasan KISIKYOL 
hakkında teknik bir bilgi gelmiítik. Jandarma’dan gelmemiíti. Biz sadece Hasan KISIKYOL’un ìemdinli’de bulunduðu anda resmini 
çektik. Bu íahsın kırsala oðlunun yanına gideceði yönünde bilgi vardı. Sanırım jandarma da takip ediyordu, daha íahıs kırsala gitti. 
Bu íahsın kırsala gideceðini Jandarma bildiðini için güzergâhını da Jandarma istihbaratı bilmektedir. Biz Jandarma’ya çektiðimiz 
resmi verdik ve íahsın muhtemelen kırsala gideceði bilgisini de verdik. Bundan sonra jandarma takip ediyordu. Burada ìemdinli’de 
anladıðım kadarıyla Hasan KISIKYOL’u Jandarma da takip ediyordu ve bizden çektiðimiz resmi verip vermeyeceðimizi sordular. Bende 
çektiðimiz resimden bir tanesini jandarmaya verdim. Biz ondan sonra her hangi bir iílem yapmadık. Ayrıca íu an yanımda bulunan iki 
sayfalık tutanaktan birer fotokopi veriyorum. ìeklinde beyanda bulunmuítur. 
Olay ile ilgili patlamanın meydana geldiði Özipek Pasajının çevresindeki esnâf ile o gün caddede bulunan kiíiler ile yukarıda beyanları 
bulunan kiíiler tanık olarak dinlenmiílerdir. Dinlenen tanık beyanlarında patlama olayından sonra Özipek Pasajından kahverengi 
montlu bir íahsın hızlı adımlarla çıktıðı, bu íahsın peíinden Seferi YILMAZ’ın çıktıðı ve bu kahverengi montlu íahsı iíaret ederek 
bombayı atan íahsın bu íahıs olduðunu ve yakalanmasını istediði, patlamadan sonra caddede bulunan esnafın ve halkın patlamanın 
meydana geldiði yöne doðru giderlerken kahverengi montlu íahıs ile top sakallı bir íahsın yolda buluítuðu, buluímadan önce her iki 
íahsın da telefonla görüítüklerinin ve bu íahısların patlamanın meydana geldiði yere yönelen halkın ters istikametinde acele ve 
telaílı bir íekilde gittiklerinin beyan edildiði, top sakallı íahsın Ali KAYA, kahverengi montlu íahsın ise Veysel ATEì olduðunun 
anlaíıldıðı,  
Tanık beyanlarında; söz konusu patlama olayının öðle ezanının okunmasından sonra namazın kılınmasını müteakip gerçekleítiðinin 
belirtildiði,  
Van Valiliði ñl Müftülüðü’nün 09.02.2006 gün ve 193 sayılı yazılarına göre 09.11.2005 günü Hakkâri ili ìemdinli ilçesinde öðle ezanın 
saat 10:53.de okunması gerektiðinin ve ezanı müteakip namazın muhtemelen 30 dakika sonra biteceðinin belirtildiði,  
Ayrıca olayı müteakip ulusal basında ìemdinli ilçesinde meydana gelen olaylar sırasında bombalama olayından çok kısa bir süre 
sonra (birkaç dakika içerisinde) ROJ TV isimli televizyonun kuruluíunun canlı yayına baíladıðı íeklinde bilgiler yer almıí ise de söz 
konusu televizyon kanalının 09.11.2005 tarihindeki yayın akıíı içerisinde meydana gelen olay ile ilgili olarak her hangi bir canlı yayına 
rastlanılmadıðı normal yayın akıíı içerisinde bir önceki günün programlarının tekrar edildiði, örgüt güdümünde faaliyet gösteren Dicle 
Haber Ajansı (DñHA) olay ile ilgili olarak olaydan bir saat sonra saat 12:32 itibariyle son dakika haberi olarak “ìemdinli’de Kitapevi’ne 
bomba atıldı. SON DAKñKA” baílıðı altında ve devamında yine olayla ilgili haberlere yer verilmiítir. 
Buna göre íüphelilerin saat 11:00 sıralarında ìemdinli ilçesine giriíleri öðle namazının bitií saati, olaydan bir saat sonra saat 12:32 
civarında olay ile ilgili DñHA tarafından verilen son dakika haberi ve íüpheli Veysel ATEì’in saat 11:29.da cep telefonu ile diðer 
íüpheli Ali KAYA’yı araması bombalama olayının saat 11:00 ile 11:29 arasında bir zaman dilimi içerisinde gerçekleítiðini 
göstermektedir. 
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ìüphelilerin 09.11.2005 tarihinde ìemdinli ilçesine gitmek ve deíifre olup tanınmamak için Hakkâri ñl Jandarma Komutanlıðı’na ait 
olan resmî aracın 30 AK 933 olan plakasının 07.11.2005 tarihinde Hakkâri ñl Emniyet Müdürlüðü’nden alınarak söz konusu araca 
takıldıðı. Patlama olayı sonrası halkın íüpheli Veysel ATEì’in yönelmií olduðu bu aracın etrafını çevirdiði, aracın plakası daha önceki 
plakasından farklı olduðu için halkın doðrudan doðruya bu araca yönelemeyeceði, íüpheli Veysel ATEì’in bu araca yönelmeleri üzerine 
halkın kiíiyi yani Veysel ATEì’i hedef alarak araca yöneldikleri,  
09.11.2005 günü ìemdinli ilçesinde çıkan olaylarda tahrip edilen Jandarma’ya ait araçta bulunan 2 adet el bombasının MKE yapımı 
olmadıðı, “HGR DM41 SPLñTTER COMP-B LOS FMP-134” ve MKE yapımı olmadıðı ve “HGR DM41 SPLñTTER COMP-B LOS FMP-134” 
seri nolu olduðunun anlaíıldıðı,  
Ancak Ali KAYA ve Özcan ñLDENñZ tarafından tutulan tutanakta da araçtan çıkan 2 adet el bombasının MKE yapımı olduðu 
belirtilmiítir. 
Ancak ìemdinli ñlçe Jandarma Komutanına teslim edilen 2 adet el bombasının, ìemdinli ñlçe Jandarma Komutanlıðınca, Kriminal 
Daire Baíkanlıðına gönderilmek üzere 14.11.2005 tarihinde düzenlenen “Teslim Tesellüm Tutanaðı”nda MKE yapımı olmadıðı ve 
“HGR DM41 SPLñTTER COMP-B LOS FMP” seri nolu olduðu anlaíılmıítır. 
Bununla birlikte ìemdinli Cumhuriyet Baísavcılıðınca yapılan resmi yazıíma neticesinde Emniyet Genel Müdürlüðü Kriminal Polis 
Laboratuarları Müdürlüðü’ne gönderilen söz konusu 2 adet el bombasının MKE yapımı olmadıðı ve “HGR DM41 SPLñTTER COMP-B 
LOS FMP” seri nolu el bombaları olduðu yazıda belirtilmiítir. 
Ali KAYA ve Özcan ñLDENñZ’in 2 kiíi olarak 09.11.2005 günü saat 08:00 dan itibaren Yüksekova ve ìemdinli ñlçelerinde 
görevlendirildikleri “Faks Mesaj Formu” ile belirtilmií ancak araçta 3 adet kaleínikof silâhın bulunduðu ve 3. silâhın Uzman Çavuí 
Uður YILDIRIM (Uzm.J.III.Kad.Çví.) adına zimmetli olduðu tutanaklardan anlaíılmıítır. Olay günü araçta ve görevlendirme yazısında 
Uzman Çavuí Uður YILDIRIM yoktur, Veysel ATEì isimli haber elemanı vardır. 
Ali KAYA ve Özcan ñLDENñZ tarafından olay günü olan 09.11.2005 günü tutulan ve tahrip edilen resmî araçta bulunan silâhların gasp 
edildiðini içeren tutanakta Uz.J.Çví.Uður ÖZDEMñR’e ait olduðu söylenen 56 I 1485886974 nolu Kaleínikof marka tüfeðin, Jandarma 
kayıtlarında bulunan “Teslim Senedi”nin teslim alan kısmında Uz.J.III.Kad.Çví Uður YILDIRIM isminin geçtiði gözlenmiítir. 
ìemdinli ñlçesinde bulunan Umut Kitapevi isimli ií yerine el bombası atılması olayının, Yüksekova ñlçe Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri 
ñnceleme Büro Amirliði tarafından düzenlenen “Olay Yeri ñnceleme Raporu”nda ve bu raporun ekindeki “Olay Yeri Krokisi”nde 
09.11.2005 günü saat 11:30 sıraları olduðu belirtilmiítir. 
Yine konu ile ilgili olarak ifadelerine baívurulan tanıkların olay saatini 11:30-12:00 arası olarak belirttiði ve patlamadan hemen sonra 
patlamanın olduðu pasaj tarafından koíarak gelen kahve rengi montlu íahsın Veysel ATEì olduðunu, telefonla telaílı bir íekilde 
“neredesiniz” diyerek Ali KAYA isimli Astsubay Baíçavuí’un bulunduðu tarafa gittiðini ve Jandarmaya ait araca bindiðini 
belirtmiílerdir. 
Tanıklara göre el bombasını Umut Kitapevi’ne attıðı iddia edilen Veysel ATEì isimli íahsın kullanmıí olduðu 0538 202 18 74 nolu 
GSM telefonun olay günü ve saatinde (Saat 11:29) Ali KAYA isimli íahsı aradıðı telefon kayıtlarının incelenmesinden anlaíılmıítır. 
Ali KAYA, Özcan ñLDENñZ ve Veysel ATEì’in ifadelerine göre; olay günü olan “09.11.2005 tarihinde saat 11:00-12:00 civarında ilçe 
merkezine geldiklerini ve arabadan henüz inmeden patlamanın olduðunu ve arabadan indiklerini …” belirtmiílerdir. 
Ancak 0538 202 18 74 nolu telefonu kullanan ve beraber arabada olduklarını söyledikleri haber elemanı Veysel ATEì isimli íahsın 
09.11.2005 tarihinde yapmıí olduðu görüímeler incelendiðinde Ali KAYA’yı saat 11:29’da aradıðı anlaíılmıítır. Beraber arabada 
olduklarını söyledikleri Veysel ATEì’in kendilerini olay saatinde GSM ile araması hayatın olaðan akıíına uygun deðildir. 

PKK/ KONGRA- GEL TERÖR ÖRGÜTÜNE ñLñìKñN 
AÇIKLAMALAR 
PKK/ KONGRA-GEL terör örgütü 1978 yılında gerçekleítirdiði ilk kongresinden beri konjonktürel geliímelere göre faaliyetlerini ve 
stratejisini belirlemiítir. Günümüzde örgütün güncel hedefi “Demokratik – Ekolojik Toplum” paradigmasını gerçekleítirmek olarak ilan 
edilmiítir. 1999 yılında örgütün lideri Abdullah ÖCALAN’ın yakalanması sonucu zorunlu olarak ortaya konulan ve temelde sivil toplum 
örgütlenmesine dayanan bu paradigma büyük ölçüde 1999-2004 arasındaki görece eylemsizlik dönemine aittir. Ancak terör örgütü 
PKK/KONGRA-GEL ABD’nin Irak’ı iígali ile ortaya çıkan yapısal ve ideolojik sorunlarla baí etmek üzere tekrar silâhlı eylemleri 
yükseltmeyi bir çıkıí yolu olarak görmüítür. Hâlen örgütün yurt içerisinde 1000-1500 yurtdıíında ise 5500-6000 kadar kırsal kadrosu 
bulunmaktadır. 
Terör örgütünün 1999-2004 yılları arasındaki görece eylemsizlik tavrına raðmen “meíru savunma konsepti” içerisinde kırsal kaynaklı 
silâhlı eylemlerini sürdürüldüðü görülmüítür. 1 Haziran 2004 tarihinden itibaren ise “aktif meíru savunma” adı altında íiddet 
eylemlerini yaygınlaítırma kararı almıítır. Bu kararın alınmasının söylemden öte taktik bir anlamı vardır. Öyle ki örgüt íiddet eylemleri 
ile birlikte içerisinden çıkan hizip hareketini bastırmayı ve daðılma sürecine giren örgütsel yapıyı tekrar toparlama amacını gütmüítür. 
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Tarihî Geçmiíi : 
PKK/KONGRA-GEL terör örgütü 1973 yılında gruplaíma faaliyetleri içerisine girmií ve 1978 yılında ise parti kurulmuítur. Örgüt 
kuruluíunu Abdullah Öcalan’ın yurt dıíına çıkıíı akabinde 30 Temmuz 1979 yılında dönemin Adalet Partisi ìanlıurfa Milletvekili M. 
Celal BUCAK’a yönelik eylem ile ilan etmiítir. 12 Eylül 1980 askerî harekatı ile birlikte ise güvenlik kaygısıyla mensuplarının birçoðunu 
yurt dıíına çıkartmıítır. Suriye ve Lübnan’daki eðitim faaliyetlerinin ardından 15 Aðustos 1984 tarihinde Siirt’in Eruh ve Hakkâri’nin 
ìemdinli ilçelerine yapılan baskınlar ile adını tekrar duyurmuítur. Kuruluíunda amacını baðımsız, birleíik Kürdistan’ı kurmak olarak 
ilan eden terör örgütü bunu gerçekleítirmek için bölgedeki halkın üzerinde sınırsız tedhií hareketlerine giriímiítir. Örgütün íiddet 
uygulamalarının bölgede yaygınlaímasının da etkisi ile hızlanan göç ile birlikte PKK/KONGRA-GEL büyük íehirlerde zemin kazanarak 
örgütlenme imkânına kavuímuítur. 1991 yılında ise 1. Körfez Savaíı sonrasında 36. paralelin kuzeyinin uçuía yasak bölge olarak 
ilan edilmesi ve Irak Ulusal Güvenlik Güçleri’nin bölgeden uzak tutulması sonucu örgüt genií lojistik ve örgütlenme imkânlarına 
kavuímuítur. Yine 1992 yılından itibaren örgütün birtakım siyasî partiler ve legal kurumlar aracılıðıyla kitle desteðini arttırma yoluna 
gittiði görülmüítür. 1995 yılından itibaren ise Avrupa alanındaki kitle desteðini kullanarak Sürgünde Kürt Parlamentosu ve Med TV 
(Hâlen Roj TV adı altında faaliyet yürütmektedir) vb. organlar aracılıðıyla siyasî faaliyetlerini yaygınlaítırmıítır. Terör örgütü böylece 
Avrupa alanının özelliklerini kullanarak siyasî olarak tanınma ve muhatap kabul edilme çabalarını sürdürme arayıíı içerisinde 
olmuítur. 
9 Ekim 1998 tarihine gelindiðinde ise örgütün lideri Öcalan uluslar arası baskılara dayanamayarak Suriye’den çıkmak zorunda kalmıí 
ve akabinde 15 ìubat 1999 tarihinde Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmiítir. Örgütün lideri can güvenliði endiíesiyle 1999 yılı 
Eylül ayından itibaren yurt içerisindeki kırsal kadrolara yurt dıíına çekilme emri vermií sonrasında ise mahkeme savunmalarında yeni 
paradigmayı ve stratejik dönüíümü ilan etmiítir. Yine bu dönemde elebaíısının emri ile Avrupa alanından ve Kuzey Irak’tan 8’er 
kiíilik grupların sözde barıí elçisi olarak gelip teslim oldukları görülmüítür. 
Terör örgütü belirtilen dönemde içerisine düítüðü ideolojik bunalımı aímak ve gerek taktik gerekse siyasî liderliðin yerini doldurmak 
için 2002 yılı Nisan ayında gerçekleítirdiði VIII. Kongre ile PKK olan ismini KADEK (Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi Kongresi) olarak 
deðiítirmiítir. Örgüt isim ve yapı deðiíikliði ile uluslar arası düzlemde meíru bir görüntü sergilemek istemesinin yanında müzahir 
kitlesini daha rahat eyleme geçirmeyi hedeflemiítir. 
Abdullah ÖCALAN’ın mahkeme savunmaları incelendiðinde Türkiye’nin AB sürecine önem atfettiði görülmektedir. ñlk baíta “Kopenhag 
Siyasî Kriterleri” çerçevesinde taleplerini revize eden örgüt bunların karíılanması ve Türkiye’nin adaylıðının kabul edilmesi ile birlikte 
taleplerini genel affın çıkartılarak Öcalan ve üst düzey kadronun siyasî hayata katılımının saðlanması, Devlet tarafından Kürtçe 
Eðitimin yapılması, Öcalan’a uygulanan (sözde) tecritin sona erdirilmesi vb. ütopik hedefler indirgemiítir. 
ABD’nin ve Çok Uluslu Gücün Irak’ı iígale hazırlandıðı 2003 yılı Mart ayından itibaren ise Ortadoðu bölgesinde ortaya çıkan belirsiz 
durum ve iígal unsurlarının örgüte takınacakları tavrın belirsizliði karíısında Öcalan’ın emri ile Türkiye, ñran ve Irak’ın sınırlarının 
kesiítiði alanda yer alan bölgeyi “Medya Savunma Bölgeleri” ilan etmiítir. Yine 2002 yılı içerisinde Irak’ta faaliyet göstermek üzere 
PÇDK (Kürdistan Demokratik Çözüm Partisi) kurulmuítur. Terör örgütü böylece hem kendi güvenliðini saðlamayı hem de Kuzey 
Irak’taki parçalı yapı içerisinde etkin rol almayı arzulamıítır. Kasım ayında ise KADEK feshedilerek KONGRA-GEL kurulmuítur. 
Örgütün bu yeni yapılanmasında asıl amacı iígal ile ortaya çıkan yeni duruma uygun olarak yapılanmak ve genií bir tabana ulaímak 
olmuítur. 
Irak’ın iígali sürecinde bölgede rol alma arzusunda olan PKK/KONGRA-GEL terör örgütü ABD’ye bölgedeki statükocu devletleri çözen 
bir güç olarak bakmıítır. Bu sebeple bizzat liderinin aðzından yeni yapılanmada öne çıkmak için iígal güçleri ile temasa geçilebileceði 
de belirtilmiítir. ñígal sonrasında ise Irak’taki durumun belirsizliði karíısında örgüt içerisinde ABD’liler ile iliíkileri yürüten kanat 
tasfiye edilmiítir. Tasfiyenin görünen gerekçesi ise kitle eylemselliðinin silâhlı faaliyet ile desteklenememesi ve baíarısız olunması 
olarak açıklanmıítır. Örgüt buna raðmen Abdullah Öcalan’ın yakalanmasını Türkiye’de örgütün etkisizleítirilmesine yönelik bir 
operasyon olarak deðerlendirmektedir. Örgütün lojistik zorunluluklardan ötürü Irak’ta ABD’ye karíı temkinli bir tavır içerisindedir. 
Irak’ın Kuzeyindeki Kürt gruplarını siyasî kazanımları ise desteklenmekte ve federal bir yönetim desteklenmektedir. 
Terör Örgütü PKK/KONGRA-GEL ile Bölgenin Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerine ve Terörün Sebeplerine ñliíkin Deðerlendirmeler : 
Terör örgütünün temelleri Ankara’da 1973’den beri Abdullah ÖCALAN’ın etrafında birleíen bir grup Doðu ve Güneydoðu kökenli íahıs 
tarafından atılmıí ve 1978 yılında 1. Kongre ile PKK (Partiya Karkeran Kürdistan–Kürdistan ñíçi Partisi) adı altında kurulmuítur. 
Abdullah ÖCALAN’da dahil olmak üzere bu íahısların büyük çoðunluðu geçmiíte üniversite içerisinde devrimci hareketler içerisinde 
faaliyet yürütmüílerdir. Bunun da etkisi ile örgüt Marksist düíünce ve Kürtçü fikirlerin bir harmanı olarak ideolojisini oluíturmuítur. 
Ancak kuruluíundan beri örgüt Marksizm’in klasik kavramlarını alarak kendine göre yorumlamakta ve kitlesine empoze etmektedir. 
Bu durum gerek örgüt içerisinde bir íahıs olmanın ötesinde stratejik ve taktik belirleyici olan ÖCALAN’ın tek adam olmasından 
gerekse örgütün kendine atfettiði orijinallikten kaynaklanmaktadır. Örgüt faaliyet metodu olarak Mahir ÇAYAN’ın PASS (Politikleímií 
Askerî Savaí Stratejisi) benimsemií ve Türkiye geneli ile ñran, Irak ve Suriye’nin Kürtler’in yoðun olarak yaíadıðı bölgelerinde kamu 
otoritesinin hakim olmadıðı kurtarılmıí “kızıl bölgeler” oluíturarak “Baðımsız Birleíik Kürdistan”ı kurmayı hedeflemiítir. Örgütün 
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kurulduðu dönem Türkiye’de “sol” ve “bölücü/ ayrılıkçı” birçok fraksiyonun kimi zaman çatıíma kimi zaman ise uzlaíı içerisinde 
olduðu yıllardır. Bu dönemde terör örgütü PKK/KONGRA-GEL’in benimsediði “Kürdistan” hayalinin bölücü/ ayrılıkçı birçok terör örgütü 
tarafından benimsendiði ve “sol”daki kimi terör örgütlerinin de bu konuya “ulusal sorun” baílıðı altında kendi doktrinlerinde yer 
verdiði bilinmektedir. Ancak PKK/KONGRA-GEL terör örgütü kuruluíundan beri diðer terör örgütlerine karíı iíbirlikçi ve ajan oldukları 
gerekçesiyle saldırgan bir tavır sergilemiítir. 1979 yılında örgüt baíta Öcalan olmak üzere kadrolarının önemli kısmını yurt dıíına 
çıkarmayı becermií ve böylece “1980 Hükümet Darbesi”nin etkilerinden kısmen kurtulmayı baíarmıítır. 15 Aðustos 1984 ile Siirt’in 
Eruh ve Hakkâri’nin ìemdinli ñlçelerine gerçekleítirdiði kırsal kaynaklı ilk silâhlı eylemler ile ise ülke gündemine aðırlıklı olarak 
oturmuítur. Örgüt Abdullah ÖCALAN’ın yakalandıðı 15 ìubat 1999 tarihine kadar taktik rol atfettiði silâhlı faaliyetlerine kimi zaman 
yoðunlaítırarak kimi zaman ise azaltarak devam etmiítir. Ancak örgütün kuruluíundan beri benimsediði asıl amaç silâhlı 
faaliyetlerden siyasî faaliyetlere çıkıí yolu bulmaktır. Bu itibarla dönemin konjonktürel geliímelerine göre ilan edilen güya ateíkes 
kararı vb. siyasî çıkıílarda görüldüðü gibi örgütle iliíkisi mahkeme kararları ile ispatlanan DEP (Demokrasi Partisi) ve HADEP (Halkın 
Demokrasi Partisi) gibi partiler ve toplum içerisinde örgütlenen onlarca sivil toplum kuruluíu örgütün siyasî sözcüsü olmaktan öte 
gitmemiítir. Örgütün söylemlerindeki taktik deðiíimlere raðmen bu yaklaíım hâlen devam etmektedir. Bu baðlamda örgütün 
faaliyetleri iki ana grupta incelenebilir; 
1. Silâhlı faaliyetler; Terör örgütü silâhlı faaliyetlere siyasî faaliyetler önünde yol açıcı bir misyon yüklemektedir. Nitekim örgütün 1999 
yılında Öcalan’ın yakalanması sonrasında formüle ettiði talepleri ilk etapta “Kopenhag Siyasî Kriterleri”nin karíılanması noktasında 
aynileítirilmií daha sonra ise örgüt mensuplarına yönelik Genel Af (Terör örgütü tarafından bu talep “Demokratik Siyasî Yaíama 
Katılım Yasası” olarak ifade edilmektedir.) çıkartılması gibi ütopik hedefler haline getirilmiítir. Silâhlı faaliyetlerin sıklet merkezini 
Türkiye coðrafyası oluíturmaktadır. Bunun yanında Suriye, ñran ve Irak’taki kamplar ise bu faaliyetlerin lojistiðine yönelik 
kullanılmaktadır. 
2. Siyasî faaliyetler; Terör örgütü kuruluí yıllarında etkin bir silâhlı gücün varlıðını zorunlu kılan “kızıl kurtarılmıí bölgeler” oluíturma 
ve baðımsız birleíik Kürdistan’ı kurma görevini üstlenmií olmasına raðmen bu ütopik hedefinin siyasî birtakım faaliyetler olmaksızın 
gerçekleítirilemeyeceðini düíünmüítür. Bu amaçla kısa sürede onlarca dernek, vakıf, sendika, siyasî parti, yayın organı vb. kuruluí 
oluíturulmuítur. Siyasî faaliyetlerde etkin bir íekilde yer alan bu kuruluílar ya örgütün bizzat kendi imkânları ile kurulmaktadır; ya da 
mevcut olan bir sivil kuruluí örgütün etkin giriíimi ile ele geçirilmektedir. Bu kuruluílar aracılıðıyla örgüt siyasî olarak kendi 
propagandasını gerçekleítirmekte ve birtakım sol fraksiyonlar ile iliíki geliítirerek ulusal ve uluslararası destek saðlayabilmektedir. 
Batı bölgelerindeki Kürt asıllı vatandaílarımızın potansiyelinden yararlanmak amacıyla yapılan bu giriíimlerde ana hedefin yine 
buraları silâhlı faaliyetlerin ihtiyaç duyduðu kadroları temini açısından kullanmakta olduðu yakalanan örgüt mensuplarının 
ifadelerinden ortaya çıkmıítır. Yine örgütün Kürt asıllı insanlardan özellikle Avrupa alanındaki diplomatik / siyasî giriíimleri 
desteklemek ve lobi oluíturmak amacıyla yararlandıðı ortaya çıkmıítır. Bu ülkelerin demokrasi anlayıíı ve standartları örgüte ihtiyaç 
duyduðu propaganda imkânını tanımaktadır. Hâlen faaliyetlerini yürüten ROJ TV buradaki imkânlar ile vücuda getirilmiítir. 
Terör örgütü kurulduðu günden beri gerek siyasî gerekse silâhlı olarak devlet otoritesini sorgulayan faaliyetler içerisinde olmuítur. Bu 
itibarla asıl hedefler kamu görevlileri ve örgütle iíbirliði yapmayan sivil vatandaílardır. Ancak Abdullah ÖCALAN’ın yakalanması 
sonrasında görüldüðü gibi sivil vatandaíların zarar gördüðü intihar eylemleri ve Mavi Çaríı Eylemi gibi kontrolsüz íiddet olayları 
gerçekleítirilmiítir. Yine örgütün faaliyetleri için ihtiyaç duyduðu finansmanın önemli bir bölümü de yurtdıíında çalıían Türkiye kökenli 
insanlarımızdan korkutma ile zorla elde edilen gelirden karíılanmaktadır. 
Türkiye’ye komíu ülkeler genelde silâhlı faaliyetlerin geri çekilme ve üstlenme alanı olarak kullanılmasına raðmen ABD’nin Irak’ı iígali 
ile birlikte örgütün buralardan da siyasî açılım noktası olarak kullanma cihetine gittiði görülmüítür. ñígal’in hemen öncesinde ilan 
edilen KADEK (Kongre Azadi Demokrasi a Kürdistan - Kürdistan Demokrasi ve Özgürlük Kongresi) bu amacın karíılanmasına 
yöneliktir. Kuíkusuz bu amacın ortaya konmasında asıl etken ABD’nin bölgeye müdahalesinin örgüt açısından yol açıcı bir etki 
gerçekleítireceði umududur. Ancak bunun gerçekleímemesi üzerine ABD’liler ile iliíkileri geliítiren Osman ÖCALAN ve etrafındakiler 
örgütten tasfiye edilmiílerdir. 
2003 yılının Kasım ayında ise örgütün siyasî çizgisinin bir devamı olarak Kürdistan Halk Kongresi (KONGRA- GEL) kurulmuítur. 
Örgütün bu yeni yapılanmaya karar veriíinde uluslararası kamuoyunda terör örgütü imajından kurtulamamasının etkin olduðu 
düíünülmektedir. 1 Haziran 2004 tarihinde ise ateíkes durumundan aktif meíru savunma (savaí) pozisyonuna geçilmiítir. Örgütün 
bu kararı almasında bölgedeki dengelerin yanı sıra silâhlı faaliyetler ile AB sürecinde siyasî otorite üzerinde baskı oluíturmak ve 
içerisindeki hizipleri bastırma kaygısının etkin olduðu deðerlendirilmektedir. Bu karar sonrasında yurt içerisine bol miktarda patlayıcı 
aktarılmıí ve íehirlerde ve kırsal bölgelerde güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırı eylemlerine baílanılmıítır. Buna raðmen asıl 
yoðun eylem dalgasının 2005 yılı içerisinde geliítiði görülmektedir. Bunun örgüt içerisindeki hizibin bastırılması, AB sürecinde 
hedeflerini güncelleítiren örgütün süreçten aradıðını bulamaması ve aslında örgütün yönetimine hakim olan silâhlı faaliyetler yanlısı 
radikal íahısların demokrasinin deðerlerine ve kurumlarına inanmaktan öte bunları bir araç olarak kullanmasından kaynaklandıðı 
düíünülmektedir. 
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Gelinen noktada örgüt hedefini “Demokratik- Ekolojik Toplumun ñnía Edilmesi” olarak açıklamaktadır. Güncel hedefleri ise “Kürt 
kültürel kimliðinin anayasal olarak tanınması ve Kürtlerin Cumhuriyet’in ortak kurucu öðesi olarak tescil edilmesi” noktasında 
birleímektedir. Bununla ise ülkenin siyasî ve idarî yapısında deðiíiklik meydana getirecek bir durum arzu edilmektedir. Yine Abdullah 
ÖCALAN’a tecrit uygulandıðı gerekçesiyle bu íahsın siyasî faaliyetlere katılması önündeki engellerin kaldırılması istenmektedir. Bu 
amaçla örgüt harekete geçirebildiði kitlesini her bahane ile çatıímaya çekmekte ve böylece gerek kamu görevlileri gerekse saðduyulu 
vatandaílar ile kitlesini karíı karíıya getirmektedir. 
Bu amacı gerçekleítirmek için örgüt yapısını KKK(Koma Komalen Kürdistan - Kürdistan Demokratik Konfederalizmi), KONGRA-GEL ve 
PKK’dan oluían üçlü bir sisteme göre yeniden düzenlemiítir. Sistemin merkezinde ve en üstünde önderlik kurumunu temsil eden 
Abdullah ÖCALAN bulunmaktadır. Öcalan yakalanmadan önce örgütün taktik ve stratejik belirleyicisi iken bugün íartların etkisi ile 
sadece ideolojik/ stratejik belirleyici konumunda bulunmaktadır. Öcalan örgütle olan irtibatını siyasî ve hukukî temsilcisi olduklarını 
ifade ettiði avukatları aracılıðıyla saðlamaktadır. Bu yüzden birçok avukatı hakkında dava açılmıítır. Bu sistem içerisinde tabanda 
KKK (Koma Komalen Kürdistan- Kürdistan Demokratik Konfedaralizmi) bulunmaktadır. KKK’nın esasta faaliyet yürütülen her alanda 
halk meclisleri íeklinde örgütlenmesi ve kendini KONGRA-GEL içerisinde temsil etmesi öngörülmüítür. Bir yasama meclisi olması 
düíünülen KONGRA-GEL’in baíkanı Zübeyir AYDAR’dır. Ancak bu íahsın iíleyií üzerinde bir etkinliði bulunmamaktadır. KONGRA-GEL 
içerisinde ise birçok siyasî komisyonun denetim görevi üstlenmesi öngörülmüítür. Ancak aíaðıdan yukarıya doðru bir iradenin örgüt 
içerisinde hakim kılınmasını gerekli kılan bu yapı oldukça ütopiktir ve hayata geçirilmemiítir. Fiiliyatta faaliyetler faaliyet alanlarına ve 
faaliyetin íekline göre biçimlendirilen komiteler aracılıðıyla yürütülmektedir. Örneðin kırsal kadrolar HPG’nin (Halk Savunma Güçleri) 
baðlı olduðu “Meíru Savunma Komitesi” aracılıðıyla ií görmektedir. Yine örgütün “ñç Siyasî Komitesi”ne baðlı olan Türkiye 
Koordinasyonu içerisinde yer alan örgüt mensupları kitleyi eyleme çekmek üzere provakasyon ve ajitasyon faaliyetleri içerisinde yer 
almaktadırlar. PKK ise ideolojik denetim organı ve belirleyici olarak çekirdeði oluíturmaktadır. Diðer organlar üzerinde söz sahibidir. 
PKK’nın örgüt içerisindeki karíılıðı “Bilim ve Aydınlanma Komitesi”dir ve tecrit gerekçesiyle eyleme çekilen kitlenin 
bilinçlendirilmesinde etkin rol alan “Basın Yayın Komitesi” ile eígüdüm içerisinde çalıíır. Esasta komiteler örgüt içerisindeki güç 
dengelerine göre düzenlenmiítir. 
Birçok ütopik hedef ortaya konulmuí olmasına raðmen örgütün kuruluíundan beri gerçekleítirilen faaliyetlerde çok fazla bir deðiíiklik 
ortaya çıkmamıítır. Kuruluíundan beri örgütün gerçekleítirdiði eylemler sonucu; 
¾�6000 civarında Güvenlik Görevlisi (Asker, Polis, Geçici Köy Korucusu),  

¾�5200 civarında Sivil vatandaí,  

¾�320 kadar Kamu görevlisi, hayatını kaybetmiítir. 
Bugüne kadar PKK’nın yol açtıðı terör olayları ile mücadelede önemli bir ulusal kaynaðın harcandıðı bilinmektedir. Ancak bu miktarın 
tam olarak ne olduðunu belirlemek mümkün deðildir. Buna raðmen 100 milyar dolar civarında birtakım rakamlar telaffuz 
edilmektedir. Bu kaynak içerisinde bölgede görev yapan güvenlik güçlerine batıdakilerden farklı olarak ekstra ödenen birtakım 
ücretler, terörle mücadele eden güvenlik görevlilerinin ihtiyaç duyduðu silâh, teçhizat ve malzemenin gideri vb legal kalemler olduðu 
gibi maalesef bölgedeki hassas durumu istismar eden odakların usulsüz ve kanuna aykırı olarak elde ettikleri illegal teívikler de 
dahildir. Yani bu ödemelerden legal ve illegal herkes faydalanmıítır. Üstelik bu durum bölgenin maddi gönencinin saðlanmasında bir 
politika olarak da benimsenmiítir. Zamanla yanlıílıðının farkına varılmasına raðmen bu politika kendi taraftar kitlesini 
oluíturduðundan geri dönüí mümkün olmamıítır. Devlet hâlen kendi eliyle bölgede görev yapan kamu görevlilerine aralarında 
uçurumlar olan farklı ödemeler yapmakta ve bölgede bir nevi pozitif ayrımcılık politikaları uygulamaktadır. Buna raðmen devlet 
güvenlik güçleri ve yerel memurların dıíında altyapı ve saðlık hizmetleri baíta olmak üzere bazı konularda bölgede görev yapacak 
kamu görevlisi bulmakta zorlanmaktadır. 
Bu kaynakların bir kısmının dolaylı olarak (Batı bölgelerindeki kaynaðı belli olmayan ekonomik yatırımlar, bölgedeki vatandaílarımızın 
genel refah seviyesinde göreceli bir artıí, güvenlik güçlerinin terörle mücadele içerisinde kazandıðı tecrübeler, Türkiye’nin bölgede 
kurduðu etkinlik vb.) sistem içerisine döndüðü düíünülmektedir. Ancak asıl önemli olan harcanan paranın miktarından çok 
uygulamaların toplumun genelinde ortaya çıkarttıðı ahlaki erozyondur. Türkiye’de terörün liberal ekonomiye geçií sürecinde 
yaygınlaíması toplum içerisinde, bürokraside ve siyasette “köíeyi dönme mantıðı”nın yaygınlaíması ile birlikte olmuítur. Liberal 
ekonomik sistem içerisinde bazı íahısların ve odakların rantçı yaklaíımlar içerisinde olması gayet tabidir. Önemli olan bu odakların 
deíifre edilip sistem içerisinde adaletin karíısına çıkartılmasıdır. Ancak geçmiíte bu tür giriíimler hep siyasî, ideolojik, bürokratik 
koruma duvarları ile karíılaímıítır. Bu sebeple ülkenin terörle mücadele edebilmesi için gerekli olan asıl unsur maddi kaynaklardan 
çok namuslu kamu görevlileridir. 
Yine terörle mücadelede 30 yılı aíkın geçirilen bir sürede siyasî otoritenin sorumluluk almaksızın salt güvenlik güçlerini sorumlu kılma 
anlayıíının sivil otoritenin dıíındaki bazı odaklara siyasî güç saðladıðı da bir gerçektir. Ancak bölgede terör ve asayií bozukluðu 
PKK/KONGRA-GEL terör örgütü ile baílamadıðı gibi bu durum devletin bölgeye yönelik bilinçli bir tercihi de deðildir. Bölgedeki siyasî 
karıíıklıkların geçmiíine bakıldıðında Cumhuriyet’ten önce ekonomik ve sosyal imtiyazlarını kaybeden aíiret reislerinin ve beylerin 
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isyan dalgalarına önderlik ettiði görülmektedir. Arazinin sarp yapısı ve aslında coðrafi olarak Suriye, ñran ve Irak ile Türkiye arasında 
hiçbir sınırın bulunmaması, sosyal ve demografik yapının türdeílik göstermesi, Osmanlı ñmparatorluðu’nun son dönemleri ve 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında patlak veren isyan dalgalarının bu ülkelerin daðlık coðrafyasını geri beslenme alanı olarak kullanması, 
terör olayları ve Türkiye’nin sanayileímesi ile birlikte batıya göçün sosyal dokuyu bozması buraları terör örgütlerinin barınması, 
eleman kazanması ve sorunların istismarı açısından çok elveriíli hale getirmiítir. PKK’dan önce ortaya çıkan bazı ayrılıkçı/ bölücü 
örgütler Cumhuriyet’ten çok önce ortaya çıkan bu sorunları istismar etmiítir. Bu yapıların referansı ise ñran ve Irak’taki bazı siyasî 
partiler ve feodal yapılardır. PKK/KONGRA-GEL terör örgütü bunların açtıðı yolda ilerleyerek etkinlik kazanmıítır. Irak’ın iígali ile 
birlikte ise bu örgütler kendi durumlarını iyileítirmede ABD’ye bel baðlamıílardır. 
Maalesef bölgeye aktarılan ancak gerektiði íekilde kullanılmayan kaynaklar aslında Batı bölgeleri aleyhine eíitsiz bir durum ortaya 
çıkartmıí ve devletin kendi eli ile bütün dünyada sadece bazı ülkelerde azınlık grupları için öngörülen “pozitif ayrımcılık” yaklaíımını 
vatandaíları için uygulamasına sebep olmuítur. Yine aktartılan kaynakların önemli bir bölümünün aslında bölgede etkin olan aðaların 
ve beylerin eline geçtiði bilinen bir gerçektir. Bu durum bölgeye has olmaktan çok Türkiye’nin genelinde yaygın olan kamu 
kaynaklarının denetlenememesinden kaynaklanmaktadır. Yine bölgede vatandaílarımızın yüzyıllardır altında yaíamak zorunda 
kaldıkları íartların etkisi ile demokratik standartları ve kurumları bilmemesi, benimseyememesi ve demokratik kültürel olgunluða 
ulaíamaması bir sebep olarak belirtilebilir. Yüzyıllardır baskı altında kalan vatandaílarımız bölgedeki aíiret yapısının çözülmesi ile 
birlikte kendilerini ve demokratik haklarını ifade etmeye baílamıí ancak bu kez de terör örgütünün etkisi altına girmiílerdir. Bölgedeki 
ortamdan siyasî/ekonomik olarak herkes faydalanmıítır ve faydalanmaktadır. Ancak bu durum salt bölgede görev yapan bürokratlara 
ve güvenlik güçlerine has bir durum deðildir. Üstelik dünya üzerindeki diðer terör örgütleri ve terörle mücadele eden devletlerle 
karíılaítırıldıðında bölgedeki ortamdan illegal fayda uman güvenlik güçlerinin faaliyetlerinin oldukça sınırlı kaldıðı 
deðerlendirilmektedir. 
Bu deðerlendirmeler ıíıðında bölgede yaíanmakta olan terör olaylarının ancak bölgenin siyasî, ekonomik, sosyal, kültürel yapısının 
ıslah edilmesi ile birlikte olacaðı düíünülmektedir. Bu yapının ıslah edilmesi halinde örgütün tüm gücüne raðmen terörün sona 
erdirilmesi çok kolay bir ií haline gelecektir. Yine belirtildiði üzere yüzyıllardır akrabalık iliíkileri içerisinde harmanlanan Suriye, ñran 
ve Irak’taki yapılar büyük ölçüde Türkiye’nin Doðu ve Güneydoðusu ile benzerlik taíımaktadır ve etkileíim içerisindedir. Dolayısıyla 
bölgeye yönelik çözümlerin buraları da içine alacak bütüncül projeler üretmeksizin mümkün olamayacaðı düíünülmektedir. Bu ise 
ancak devletin en üst organları tarafından alınacak kararlar ve uzun vadeli stratejiler ile mümkündür. Oysa ki küresel ve ulusal 
güçlerin farklı yaklaíımları sebebiyle bu politikaları oluíturmak çok da mümkün olamamaktadır. 
Bölgedeki sosyal doku bozukluðu uluslar arası güçler tarafından birçok kez istismar edilmiítir. Cumhuriyet’in kuruluíunda patlak 
veren isyan dalgasının Türkiye’nin ñngilizler ile Musul sorunu konusunda çatıítıðı bir döneme denk geldiði bilinmektedir. Yine Suriye 
Devleti Abdullah ÖCALAN’ı yıllarca ülkesinde barındırarak Türkiye üzerinde baskı kurmaya çalıímıítır. Yurt içerisinde ise kısmen 
bahsedildiði üzere politik, bürokratik veya ekonomik bazı odakların bozulan sosyal dokuyu istismar ederek güç sahibi oldukları 
görülmektedir. 
1990’lı yıllarda JñTEM adına faaliyet gösteren bazı güvenlik görevlilerinin terörle mücadele kapsamında sadece yer gösterme ve bilgi 
verme ile sorumlu olması gereken íahıslar ile ortak operasyon geliítirme vb. faaliyetler içerisinde olduðu bilinmektedir. ñtirafçı olarak 
örgütten ayrılan ve íahıslar içerisine düítükleri bunalımın, ekonomik kaygıların ve can korkusunun sebebiyle kamu görevlileri ile ortak 
iíler içerisinde yer almıílar ve menfaat çeteleri ortaya çıkmıítır. Bunun en güzel örneði Abdulkadir AYGAN’ın basına yansıyan 
itiraflarıdırii. Üstelik geçmiíte terör organizasyonu içerisinde yer aldıklarından illegal olayları gerçekleítirme konusunda yetenek sahibi 
ve buna meyilli insanlardır. Bu íahısların yine maddî menfaat veya íantaj ve korkutma ile illegal eylemler içerisine çekilmesi 
mümkündür. Bu íahısların kapsamlı “Tanık Koruma Programları” ile disipline edilmesi ve her zaman kontrol altında bulundurulması 
íarttır. 
Örgütün Güncel Hedefleri 
Abdullah ÖCALAN yakalanmasının ardından örgütün hedefini “Kürt kültürel kimliðinin anayasal olarak tanınması” olarak revize 
etmiítir. Günümüzde ise örgüt Kongre-Gel olarak ismini deðiítirdiði 2003 yılı Kasım ayından itibaren hedefini “Kürt sorununun 
çözümü için ayrı bir devlet kurmaksızın doðrudan demokrasinin egemen olduðu ekolojik toplumun inía edilmesi” olarak açıklamıítır. 
Örgütün Stratejisi 
Terör örgütü kuruluíunda uzun süreli halk savaíı olarak stratejisini açıklamıí ve bu amacı gerçekleítirmek üzere sözde gerilla 
savaíını temel faaliyet metodu olarak açıklamıítır. Ancak bu faaliyet metodunun uluslar arası desteðinin olmaması, kitle desteðinin 
saðlanamaması ve güvenlik güçlerinin etkin mücadelesi sonucu baíarılı olamamıítır. VIII. Kongre ile gidilen strateji deðiíikliði 
sonrasında Kürt kültürel kimliðini yasal olarak kabul ettirmek için serhildan (sivil itaatsizlik) eylemlerine yönelinmiítir. Belirtilen 
stratejide nihai olarak “Demokratik Ortadoðu Federasyonu”nun kurulması hedeflenmektedir. 
Örgütün Organizasyon Yapısı 
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Marksist/Leninist ideolojiyi benimseyen PKK/KONGRA-GEL terör örgütü kuruluíunda Part- Cephe- Ordu modelini esas almıítır. Ancak 
günümüzde KONGRA-GEL bir çatı örgütü görünümündedir. ñíleyiíe Genel Kurul, Yürütme Kurulu, Genel Baíkanlık vb. organlar pratik 
kazandırmaktadır. Üst seviyede bu organlar yer alırken sahada iílerin komiteler aracılıðıyla yürütülmesi öngörülmüítür. Bu amaçla 
Siyasî Komite (iç- dıí), Ekonomi ve Yerel Yönetimler Komitesi, Basın- Yayın Komitesi, Meíru Savunma Komitesi vb. yapılar 
bulunmaktadır. Örgütün kuruluíunda benimsediði tek lider olgusu hâlen devam etmektedir. Abdullah ÖCALAN örgüt içerisinde tek 
baíına “önderlik” kurumunu temsil etmektedir. 

SERHñLDAN (KñTLESEL KALKIìMA) FAALñYETLERñ KAPSAMINDA 
HAKKÂRñ OLAYLARI 
PKK/KONGRA-GEL terör örgütü, 1999 yılında terörist baíının yakalanması sonrasında uygulamaya koyduðu “sivil itaatsizlik” taktiðinin 
sonuç vermemesi ve Ortadoðu’da yaíanan yeni geliímeler üzerine, 01 Haziran 2004 tarihinden itibaren, “íiddeti tırmandırma” taktiði 
izlemeye baílamıítır. 
Teröristbaíı tarafından geliítirilerek 1999-2004 yılları arasında uygulanmaya çalıíılan “sivil itaatsizlik” stratejisinin, örgütçe 
hedeflenen baíarıyı saðlayamaması ve bu stratejiye olan güvensizliðin örgüt içinde hissedilmeye baílamasının terör örgütünü íiddet 
eylemlerini yeniden baílatmaya iten sebepler arasında yer aldıðı bilinmektedir. 
Terör örgütünün 1999-2004 yılları arasında uyguladıðı stratejinin baíta Abdullah ÖCALAN’ın liderliði olmak üzere, örgüt stratejisini, 
üst yönetimi ve sempatizanları negatif olarak etkilemeye baílaması, bu etkilemenin Ocak-ìubat 2004 tarihi itibarıyla bir örgütsel 
krize dönüímesi, yapılan müdahalelere raðmen krizin 2004 yılı Mayıs ayında Osman ÖCALAN’ın önünü çektiði bir kopmaya yol 
açması, örgüt açısından silâhlı íiddet eylemlerinin yeniden tırmandırılmasını bir çıkıí olarak gündeme getirmiítir. 
Terör örgütü yönetimince verilen talimatlarla, silâhlı eylemlerin, örgütün beklentilerine uygun etkiyi yapabilmesi açısından, eylemlerin 
kırsal kesimin yanı sıra íehir merkezlerine de kaydırılması öngörülmüítür. Bu amaçla, 2004 ve 2005 yıllarında, íehir merkezleri ve 
turistik bölgelerimize patlayıcı maddeler konusunda eðitimli eylem grupları gönderilmiítir. 
PKK/KONGRA-GEL Terör Örgütünün Gerçekleítirdiði Kitle Eylemleri: 
PKK/KONGRA-GEL terör örgütü, 2005 yılında “íiddet eylemlerinin tırmandırılması” ve “íiddet eylemlerinin ortaya çıkardıðı gerilimin 
kitle eylemleriyle desteklenmesi” taktiðiyle hareket etmiítir. ìiddet eylemlerinin tırmandırılması amacıyla, gerek kırsal alanda 
gerekse íehir merkezlerinde gerçekleítirilen eylemlerde çoðunlukla, plastik patlayıcı ihtiva eden uzaktan kumandalı patlayıcı 
düzenekleri kullanılmıítır. ìehir merkezlerini hedef alan eylemler, yaz aylarında turistik bölgelerde yoðunlaítırılmaya çalıíılmıítır. 
ìehir merkezlerine yönelik eylemlerde, sözde “Özel Kuvvetler”, “Öz Savunma Birlikleri” ve “Eylemci Milis Grupları” olarak 
adlandırılan patlayıcı maddeler konusunda eðitimli eylem grupları kullanılmıítır. Metropol kentlerde ve turistik bölgelerde belirtilen 
eylem gruplarınca, uzaktan kumandalı patlayıcılarla gerçekleítirilen íiddet eylemleri, örgüt tarafından üstlenilmemií, “TAK (Kürdistan 
Özgürlük ìahinleri)” paravan ismiyle üstlenilmiítir. 
Yaz aylarında özellikle sivillerin hayatını kaybettiði eylemler, örgütün, uluslar arası kamuoyu tarafından sert íekilde eleítirilmesine 
neden olmuítur. Bu durumun ortaya çıkardıðı olumsuz etkileri gidermek isteyen örgüt, bir grup aydının yaptıðı çaðrıları bahane ederek, 
20 Aðustos-03 Ekim 2005 tarihleri arasında -sözde- “eylemsizlik kararı” almıítır. Eylemsizlik kararının uygulandıðı dönemde, tepki 
çekeceði bilindiði için, metropol kentlere ve turistik bölgelere yönelik íiddet eylemlerinden uzak durulmuí, buna karíılık 
Doðu/Güneydoðu Anadolu bölgelerinde güvenlik güçlerini hedef alan eylemler sürdürülmüítür. Tırmanan íiddeti kitle eylemleriyle 
desteklemek isteyen terör örgütü, kitle eylemlerinde “terörist baíına tecrit uygulandıðı” iddiasını sürekli gündemde tutmaya 
çalıímıítır. Örgütün, müzahir kesimleri kitle eylemlerine yönlendirme taktiðinin bir diðer yansıması ise, terörist cenazeleri bahane 
edilerek düzenlenen gösteriler olmuítur. 
ìiddet eylemleri ve akabinde gerçekleítirilen kitle gösterilerinde örgüte müzahir kitle ile güvenlik güçleri ve saðduyulu vatandaílarımız 
arasında çatıíma çıkartılarak örgütün kurguladıðı “Kürt Kimliði”nin keskinleítirilmesi, böylece ortaya çıkan siyasî gerilimin hukukî 
kazanımlara tahvil edilmesi amacına güdülmüítür. 21 Mart 2005 tarihinde, Nevruz bahanesiyle Mersin’de örgüte müzahir kesimler 
tarafından yapılan gösteriler esnasında bayraðımızın tahrip edilmesi ve 04 Eylül 2005 tarihinde, örgüt güdümündeki kuruluíların 
organizesinde “ñmralı’ya yürüyüí” adı altında gerçekleítirilen eylem sırasında Bilecik/Bozüyük ilçesinde yaíanan olaylar, gerginliðin 
tehlikeli boyuta yükseldiði dönemler olmuítur. 
PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün, 20 Aðustos–20 Eylül 2005 tarihleri arasında “íiddet eylemlerini durdurma” kararı almasının 
ardından, íehir merkezlerindeki uzantıları marifetiyle organize ettiði “serhildan (kitlesel kalkıíma)” eylemlerinin tırmanıía geçtiði 
müíahede edilmiítir. 
Sonuç olarak 2003 yılı içerisinde baílayan ve 2004 yılı itibarıyla daha da aðırlaían iç ve dıí sorunlarının üstesinden gelmek isteyen 
PKK/KONGRA-GEL, terörü yeniden tırmandırmayı, sorunlarının üstesinden gelmenin bir yöntemi olarak benimsediði söylenebilir. Ancak 
yeni dönemde, geçmiíin bir benzeri veya tekrarı niteliðindeki kırsala dayalı, genií boyutlu silâhlı bir faaliyeti sürdürme íartlarına 
sahip olmayan terör örgütü, daha dar fakat sonuçları itibarıyla daha etkili bir silâhlı eylem tarzını benimsemiítir. Bu çerçevede, 01 
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Haziran 2004 tarihinden bu yana íiddeti tırmandırma taktiði ile hareket eden terör örgütü, yaz aylarıyla birlikte íiddetin íehir 
merkezlerine kaydırılması için yoðun bir faaliyet sergilemií; eylemlerde bilhassa turistik ve ekonomik noktaları hedef almıítır. Yeni 
eylem tarzı temelinde terör örgütü; özel eðitimli eylem unsurlarını kullanmaya özen göstermiítir. 
Terör örgütünün özel eðitimli eylem unsurlarıyla, íehir merkezlerinde íiddeti tırmandırma giriíimlerinin yanı sıra, “serhildan/kitlesel 
kalkıíma” adını verdiði yasadıíı gösteri, güvenlik güçlerine taílı/sopalı saldırı, molotoflama vb. íehir eylemleri/sokak gösterileri de 
dönem içerisinde örgütün uyguladıðı taktikler arasında yer almıítır. Terörist baíına sözde tecrit uygulandıðı iddiası, Doðu/Güneydoðu 
Anadolu illerinde terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlar, sokak eylemlerinin gerekçesi olarak propaganda edilmeye 
çalıíılmıítır. Örgütün 2005 yılı içerisinde gerçekleítirdiði íiddet eylemlerine bakıldıðında genel karakteristiðinin genií kitleler ile 
devleti temsil eden güvenlik güçlerin ve sıradan vatandaíları karíı karíıya getirme amacına yönelik olduðu görülmektedir. Bunun 
yanında örgüt propagandasının etkisini arttırmak için basın/ yayın organlarından azami derecede istifade etme çalıímıítır. 
Hakkâri/ìemdinli ñlçesinde Meydana Gelen Olaylar ve Sonrasında Yaíanan Geliímeler: 
Hakkâri il merkezi ve ilçelerinde, ìemdinli olaylarıyla baílayan ve halkla güvenlik güçlerini karíı karíıya getiren olayları saðlıklı bir 
biçimde tahlil edebilmemiz için, olaylar öncesinde bölgede yaíanan geliímelere kısaca göz atmak gerekmektedir. 
“ìemdinli olayları” patlamadan önce 17/02/2005 tarihinde “EY KÜRT HALKI” baílıklı bir bildiri Hakkâri/Yüksekova ilçesinde muhtelif 
yerlere daðıtılmıítır. Bildirinin muhtevası incelendiðinde; 
¾�Bölgenin dinî hassasiyetlerine ve namus anlayıíına doðrudan hakarette bulunulduðu,  
¾�Bildiriyi polisin hazırlayarak daðıttıðı izleniminin verilmeye çalıíıldıðı,  
¾�Bildiride batı bölgelerinde yaíayan Kürt asıllı vatandaílarımızın doðuya dönmesine ve sözde Kürdistan’ın devlet eliyle kurulmasına 
müsaade edileceði gibi mantıksız ve hiçbir namuslu Türk vatandaíının tahammül edemeyeceði, fikirlere yer verildiði,  
¾�Kürt kökenli vatandaílarımızın kutsal bildiði namus ve haysiyet kurumuna alenen hakaret edildiði görülmüítür. 
Bildirinin bölge halkının kutsal deðerlerini hedef alan üslubu üzerine Yüksekova ilçesinde örgüte müzahir 750–800 kiíilik bir gruba 
hitaben basın açıklaması yapılmıí ve Cumhuriyet Savcılıðına suç duyurusunda bulunulmuítur. Bu olayın açıkça bölge halkı provake 
edilerek sokaða çekilmek ve çatıíma içerisine çekilmek amacına yönelik olarak gerçekleítirildiði deðerlendirilmektedir. 
ìemdinli ilçe merkezinde 09.11.2005 günü meydana gelen patlamaya gelinceye kadar 2005 yılı içerisinde hâlen Hakkâri ñl Jandarma 
Komutanı olarak görev yapan Erhan KUBAT’ın göreve gelmesinden sonra Hakkâri il ve ilçe merkezlerinde patlama olaylarının sayısının 
arttıðı görülmektedir. Meydana gelen patlama olaylarını aíaðıdaki íekilde göstermemiz mümkündür. 
Hakkâri Merkez, Yüksekova ve ìemdinli ilçelerinde 15 Temmuz – 10 Kasım TARñHLERñ ARASINDA 18 bombalama olayı yaíandıðı, ilk 
günlerden itibaren medyanın da yansıttıðı gibi gittikçe tırmanan olayların yörede büyük huzursuzluða, halk üzerinde endiíe ve korkuya 
yol açtıðı, kamuoyu vicdanını rahatsız ettiði anlaíılmıítır. 
2005 yılı içerisinde Hakkâri il ve ilçe merkezlerinde meydana gelen patlamalar aíaðıya çıkarılmıítır: 

1. 15.07.2005 günü saat 07:50 sıralarında Hakkâri ilinde Geçici Köy Korucusu (GKK) olarak görev yapan bir íahsa ait otoya daha 
önceden yerleítirilen patlayıcının aracın hareketinden kısa bir süre sonra patlaması sonucu aracın yanından geçen (2) kiíi hafif 
íekilde yaralanmıítır. 

2. 29.07.2005 günü saat 00:25 sıralarında Hakkâri-Yüksekova ñlçesi Millî Eðitim Lojmanları ile Polis Lojmanları arasında bulunan çöp 
bidonunda, nevi tespit edilemeyen patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucunda (1) Polis Memuru hafif íekilde yaralanmıí, çevrede 
maddi hasar meydana gelmiítir. 

3. 29.07.2005 günü saat 12:15 sıralarında Merkez Cumhuriyet Caddesi üzerinde otoparkta park halinde bulunan bir aracın altına 
yerleítirilen bombanın patlaması sonucunda (2) Astsubay íehit olmuí, çevrede maddi hasar meydana gelmiítir. 

4. 05.08.2005 günü saat 00:30 sıralarında ìemdinli ilçe merkezinde bulunan Jandarma Komutanlıðı Misafirhanesi giriíine 
PKK/KONGRA-GEL terör örgütü mensuplarınca daha önceden bırakıldıðı deðerlendirilen bombanın patlaması neticesinde (3) Uzman 
Çavuí, (2) Er olmak üzere toplam (5) güvenlik görevlisi íehit olmuí, (1) Er ise yaralanmıítır. 

5. 31.08.2005 Günü saat 22:45 sıralarında Hakkâri ñli Yüksekova ñlçesinde bir ií merkezine terör örgütü PKK/KONGRA-GEL 
mensuplarınca yerleítirilen ses bombasının patlaması neticesinde binada maddi hasar meydana gelmiítir. 

6. 01.09.2005 günü saat 10.20 sıralarında Hakkâri/ìemdinli ilçesinde Dünya Barıí günü sebebiyle kurulan barıí çadırına basınç etkili 
parça tesirli bomba atılması sonucunda 14 kiíi yaralanmıítır. Bu olay sonrasında 05.08.2005 tarihinde gerçekleítirilen eylemde íehit 
olan askerler kastedilerek BìKYK (Beí ìehidin Kanı Yerde Kalmayacak) imzalı bildiriler daðıtılmıítır. Bildiride olay üstlenilmekte ve 
05.08.2005 tarihinde bombalama eylemini gerçekleítirenler ve aile fertleri açık bir dille tehdit edilmekteydiler. Olay ve olay sonrası 
daðıtılan bildirilerin içeriði ROJ TV’nin 02.09.2005 tarihli haber bülteninde, 03.09.2005 tarihli Gündem gazetesinde ve zaten bölgenin 
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hassasiyetinden ötürü olayları yakından takip eden ulusal medya organlarında yer almıítır. ROJ TV’de ve Gündem gazetesinde olaylar 
dan asker ve polis sorumlu tutulmakta idi 

7. 02.09.2005 günü saat 01:00 sıralarında Yüksekova ilçesi Cengiz Topel caddesinde bir otobüs firmasına ait otobüsün sað arka iki 
lastik arasına poíet içerisinde bırakılan (1) adet el yapımı zaman ayarlı parça ve basınç etkili bombanın patlaması sonucu, otobüs ve 
çevre iíyerlerinde maddi hasar meydana gelmiítir. 

8. 15.09.2005 günü saat 21:45 sıralarında Yüksekova ñlçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir ií merkezinin 4. katında 
meníei tespit edilemeyen bir patlayıcı maddenin infilak etmesi neticesinde, iíyerlerinde maddi hasar meydana gelmií, (1) kiíinin 
hafif íekilde yaralanmıítır. 

9. 02.10.2005 günü saat 22:15 sıralarında Yüksekova ñlçesi ñpek Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi üzerinde ikiz kule diye tabir 
edilen binanın arka kısmında bulunan boí araziye terör örgütü PKK/KONGRA-GEL mensupları tarafından yerleítirilen bir bomba 
patlamıí, güvenlik güçlerinin olay bölgesine geldiði sırada ikinci bir bomba patlamıí olup, olayda ñlçe Emniyet Müdürlüðünde görevli 
(1) Baíkomiser ile (2) Polis Memuru yaralanmıítır. 

10. 07.10.2005 günü saat 05:00 sıralarında ìemdinli ilçesi Moda Mahallesi Ümit Sokak üzerinde park halinde bulunan aracın sað 
ön çamurluðuna PKK/KONGRA-GEL terör örgütü mensupları tarafından yerleítirilen parça tesirli el bombasının patlaması neticesinde, 
araçta maddi hasar meydana gelmií, herhangi bir can kaybı olmamıítır. 

11. 11.10.2005 günü saat 03:15 sıralarında Merkez Gazi Mahallesi Bulvar Caddesi üzerinde özel bir otomobilin ön tarafına kimliði 
meçhul kiíi yada kiíilerce yerleítirilen patlayıcının patlaması sonucu (2) özel araçta ve çevredeki binalarda maddi hasar meydana 
gelmiítir. 

12. 20.10.2005 günü saat 05:00 sıralarında Yüksekova ilçesi Nedim Zeydan Caddesinde bulunan bir lokantanın önünde bir patlama 
meydana gelmií, olayda yaralanma ve can kaybının olmamıí, maddi hasar meydana gelmiítir. 

13. 24.10.2005 günü saat 23:30 sıralarında Yüksekova ñlçesinde bulunan Askerlik ìubesi’nin duvarına, bırakılan bir poíet 
içerisindeki meníei ve türü belli olmayan patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucunda maddi hasar meydana gelmiítir. 

14. 28.10.2005 günü saat 01:45 sıralarında Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir ií merkezinin 5. katına, 
PKK/KONGRA-GEL terör örgütü mensuplarınca RPG-7 Roket atar ile saldırı yapılmıí, çevrede maddi hasar meydana gelmiítir. 

15. 28.10.2005 günü saat 23:05 sıralarında ìemdinli ñlçe Emniyet Müdürlüðü hizmet binasına karíısındaki Maliye Lojmanlarının 
önündeki çöp bidonunun içerisine terör örgütü PKK/KONGRA-GEL mensup kiíiler tarafından önceden bırakılan patlayıcının infilak 
etmesi neticesinde Maliye Lojmanları ve ñlçe Emniyet Müdürlüðü hizmet binalarında maddi hasar meydana gelmiítir. 

16. 01.11.2005 günü saat 23:15 sıralarında ìemdinli ilçe merkezinde bulunan Jandarma Gazinosunun yanındaki büfenin önünde 
park halinde bulunan bir otoya PKK/KONGRA-GEL terör örgütüne mensup kiíi veya kiíilerce önceden bırakıldıðı deðerlendirilen tahrip 
gücü yüksek bombanın patlaması sonucunda (3) Polis Memuru, (2) Astsubay, (3) Uzman Çavuí ve (19) vatandaí hafif íekilde 
yaralanmıí, patlama neticesinde Jandarma Gazinosu ve çevresinde bulunan ií yerinde büyük çaplı maddî hasar meydana gelmiítir. 

17. 09.11.2005 günü saat 12:00 sıralarında ìemdinli ilçesinde bir ií merkezinde meydana gelen patlama neticesinde (1) ve 
meydana gelen olaylarda (1) olmak üzere toplam (2) íahıs ölmüí, (9) íahıs yaralanmıítır. 
ìemdinli ilçe merkezindeki “Umut Kitapevi’nde meydana gelen patlamaya kadar Hakkâri il merkezinde (3), ìemdinli ilçe merkezinde 
(6), Yüksekova ilçe merkezinde (8) bombalama/silâhlı saldırı eylemi gerçekleítirilmiítir. 
Gerçekleíen (17) eylemden sadece (2)’si, PKK/KONGRA-GEL terör örgütü tarafından üstlenilmiítir. 
Bu eylemler íunlardır: 
- 29.07.2005 günü saat 00:25 sıralarında Hakkâri-Yüksekova ñlçesi Millî Eðitim Lojmanları ile Polis Lojmanları arasında bulunan çöp 
bidonunda, nevi tespit edilemeyen patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucunda (1) Polis Memurunun hafif íekilde yaralanması,  
- 29.07.2005 günü saat 12:15 sıralarında Merkez Cumhuriyet Caddesi üzerinde otoparkta park halinde bulunan bir aracın altına 
yerleítirilen bombanın patlaması sonucunda (2) Astsubayın íehit olması. 
Her iki eylemin, PKK/KONGRA-GEL terör örgütü tarafından üstlenilmesine iliíkin haberler, Almanya ñçiíleri Bakanlıðınca “Dernekler 
Yasasına Muhalefet, Terör Örgütünün Propagandasını Yapma” gerekçesiyle yasaklanan Mezopotamya Haber Ajansı (MHA)’nın 
‘www.mhanews.net’ isimli internet sitesinde yer almıítır. 
Bu olaylardan baíka olarak; 
- 05.08.2005 günü ìemdinli ñlçe Jandarma Komutanlıðı Askerî Gazino karíısında meydana gelen patlama olayı sonucu (5) askerîn 
íehit olması olayında patlayıcı madde tespit edilmediði ancak anahtar sistemi olarak tespit edilen elektronik masa saati daha önce 
bu bölgede meydana gelen bomba olaylarında PKK terör örgütü olaylarında kullanıldıðından bu eyleminde PKK terör örgütü tarafından 
gerçekleítirilmií olabileceði,  
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- 02.09.2005 tarihinde Hakkâri ili Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi Van Ercií ñtimat yazıhanesi önünde patlayan bomba olayı ile 
ilgili patlayıcı madde tespit edilemediði ancak anahtar sistemi olarak tespit edilen elektronik masa saati daha önce bu bölgede 
meydana gelen bomba olaylarında PKK terör örgütü olaylarında kullanıldıðından bu eyleminde PKK terör örgütü tarafından 
gerçekleítirilmií olabileceði,  
ìüpheliler Ali KAYA, Özcan ñLDENñZ ve Veysel ATEì’in tutuklanmasına müteakip Hakkâri-Yüksekova-ìemdinli ilçelerinde bu güne 
kadar her hangi bir patlama olayı meydana gelmemiítir. 
ìemdinli ñlçesindeki Patlama Sonrasında Yaíanan Olaylar : 
ìemdinli ilçe merkezindeki Özipek Pasajında müstecirliðini Seferi YILMAZ isimli íahsın yaptıðı bir kitapevinde, 09.11.2005 günü saat 
11.30’da bir patlama meydana gelmiítir. Patlamada, Mehmet Zahir KORKMAZ isimli íahıs hayatını kaybetmií, Metin KORKMAZ isimli 
kiíi yaralanmıítır. Patlama sonrasında, ií merkezindeki esnâf ve çevreden toplananlar tarafından, patlamanın olduðu ií merkezi 
yakınındaki 30 AK 933 plaka sayılı bir araçta bulunan (2) Astsubay (Ali KAYA ve Özcan ñLDENñZ) ve (1) sivil (Veysel ATEì), olayla ilgili 
oldukları iddia edilerek darp edilmií, araçları ise galeyana gelen halk tarafından tahrip edilmiítir. 
Güvenlik güçlerinin olaya müdahalesiyle bir müddet yatıían olaylar, göstericilerin íehir merkezinde bir araya gelmeleriyle yeniden 
tırmanmıítır. Olayların devamında, ilçe merkezinde toplanan (250-300) kiíilik bir grup tarafından, Hükümet Konaðı, ñlçe Emniyet 
Müdürlüðü ve ñlçe Nüfus Müdürlüðü’ne yönelik taílı saldırıda bulunulmuí, belirtilen kamu binalarında maddi hasar meydana 
gelmiítir. 
30 AK 933 plakalı araç içerisindeki íüpheli Veysel ATEì isimli íahıs ise ìemdinli Cumhuriyet Savcısı’nın íifahi talimatına binaen 
09.11.2005 günü gözaltına alınmıí ve sevk edildiði adlî makamlarca tutuklanmıítır. Olayla ilgili olarak, ìemdinli ñlçe Jandarma 
Komutanlıðı tarafından yürütülen tahkikat çerçevesinde ise, 30 AK 933 araç içerisinde bulunan Astsubay Baíçavuí Özcan ñLDENñZ ve 
Astsubay Baíçavuí Ali KAYA sevk edildikleri adlî makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıí bilahare 
tutuklanmıílardır. Abdulkadir AYGAN isimli bir itirafçının Diyarbakır Söz Gazetesi’ndeki itiraflarında “Mutki’li Ali” olarak bahsedilen Ali 
KAYA hakkında JñTEM’in Diyarbakır Bölge Komutanlıðı’nda görev yaptıðı; görev yaptıðı sırada sahte belgeler ile PKK ve Hizbullah Terör 
örgütlerini destekledikleri yönünde suç isnat ederek çok sayıda ií adamını sorguladıðı yönünde iddialar yer almaktadır. 
Hakkâri ilinde geliíen olaylara iliíkin olarak birçok kiíi ve kurum deðiíik vesilelerle açıklama yapmıítır. Bu doðrultuda yapılan 
açıklamalar özet olarak aíaðıda sunulmuítur. 
10 Kasım 2005 günü Genelkurmay Baíkanlıðı tarafından; 
“…bu üzücü olaya bazı askerî íahısların da karıímıí olabileceðine dair iddialar ortaya atılmaktadır. Söz konusu olay her yönüyle 
adlî makamlara intikal etmií olup gerekli yasal iílemler yapılmaktadır. Soruíturma safhasının gizliliði dolayısıyla geliímeler 
hakkında yapılacak müteakip açıklamalar adlî makamların takdirinde olacaktır” íeklinde yazılı basın açıklaması yapılmıítır. 
11 Kasım 2005 tarihinde Baíbakan Sayın Recep Tayyip ERDOïAN; 
“… nereden gelirse gelsin, kim tarafından yapılmıí olursa olsun, kim yapmıísa bunun bedelini ödeyecektir. Bizden kimse bir 
kayırmacılık, bir korumacılık, yürütme olarak beklemesin, yargı üzerine düíeni en ideal bir íekilde yapacaktır” 
“ìemdinli’deki olayla ilgili olarak Genelkurmay ile irtibat içinde olduðunu, geçmiíte bu olayın örneklerin yaíandıðını, bunu tekrar 
millete yaíatmak istemediklerini belirtirken, “Kimse bizden bu konuda kayırmacılık beklemesin. Biz bu iíin sonuna kadar 
takipçisiyiz. Devletimizle milletimizi karíı karıía getirme gayreti içinde olanlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir, ödemelidir. 
Bunun bedelini ülke geneline yaymak fırsatını vermek asla istemiyoruz” íeklinde açıklamalar yapmıítır. (Hürriyet Gazetesi - 12 
Kasım 2005) 
Aynı gün Dıíiíleri Bakanı Sayın Abdullah GÜL ise ; 
“… bu konu eskiden olduðu gibi kapalı ve karanlıkta kalmayacak. Kimsenin tereddütü olmasın ne olursa olsun açıða çıkarılacak, 
Türkiye artık eski Türkiye deðil bunu herkes bilsin” íeklinde beyanatlarda bulunmuítur. 
Ayrıca, Hükümet sözcüsü ve Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇñÇEK ise; 
“… Bu olayın ortaya çıkmasını isteyenin en çok hükümet olduðunu, gerçeðin ortaya çıkarılabilmesi için her türlü desteði vermeye 
hazır olduklarını, siyasî bir kararlılıkları bulunduðunu” ifade etmiítir. 
ñçiíleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tarafından; 
“… Olayların tüm yönleri ile soruíturulduðu, vatandaíların provokatörlerin oyununa gelmemeleri gerektiðini” belirtip ìemdinli’de 
yaíanan olayları “Sosyal huzura vurulan darbe” olarak deðerlendirerek, “Ülkemizin ilerlemesini istemeyenler, provokasyonlarla bizi 
birbirimize düíürmeye çalıíıyor. Saðduyulu, soðukkanlı olalım, tahriklere kapılmayalım” íeklinde açıklamalar yapılmıítır. 
11 Kasım 2005 tarihinde Çankaya Köíkünde yapılan “Cumhurbaíkanlıðı Kültür ve Sanat Ödülleri” nedeniyle verilen resepsiyonda 
Cumhurbaíkanı Sayın Ahmet Necdet SEZER’in olaylara iliíkin olarak 
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“… Henüz ayrıntılı bilgi almadıðını, alınca gerekli açıklamayı yapacaðını” ifade etmiítir. 
Aynı resepsiyon da bulunan Genelkurmay Baíkanı Orgeneral Sayın Hilmi ÖZKÖK ise; 
“… Biz idarî yönden hemen soruíturma baílattık, olayın adlî soruíturmasını adlî merciler yapıyor, bunu beklemek lazım. Ben 
personelimi ne suçlarım, ne korurum” íeklinde açıklamalar yapmıítır. 
Aynı resepsiyonda Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Fevzi TÜRKERñ tarafından; 
“…ìemdinli olayları ile Susurluk arasında baðlantı kurulamayacaðı belirterek olayın lokal bir durum olduðu, tahriklere 
kapınılmaması ve bundan sonra geliímeleri yargıya bırakmak gerektiði” ifade etmiítir. 

x� “Patlamadan sonra linç edilmek istenilen bir kiíinin gözaltına alındıðını, onunla birlikte Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerindeki 
incelemeleri sırasında kalabalıða ateí açan kiíinin de yakalandıðını…” (ìemdinli Kaymakamı Mustafa Cihat SESLñHAN-Hürriyet 
Gazetesi - 12 Kasım 2005) 

x� “Gözaltına alınmayarak astsubayların savunma için planlar yapmasına olanak saðladılar…………….Bunlar serbest kaldıktan 
sonra yukarıdakilere nasıl uzanılacak?” CHP Hakkâri Milletvekili Esat Canan) 

x� Ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanı Yaíar BÜYÜKANIT’ın olaylar ve olayların içerisinde yer aldıðı iddia edilen Astsubay Ali KAYA 
hakkında; 
“… Astsubayı tanıdıðı, geçmiíte kendi emrimde çalıítıðı, iyi bir astsubay olduðu, Kürtçe bildiði, Çevik operasyonunda yanında 
görev aldıðı, Suçlu mu deðil mi soruíturmaya bakmak lazım geldiði” íeklinde beyanatlarda bulunmuítur. 

PATLAMA OLAYI’NDAN SONRA KONU ñLE ñLGñLñ BAZI TANIK BEYANLARI DA AYNEN ìU ìEKñLDEDñR 
1 - Tanık Mehmet Ali ALTINDAï Beyanında: ìemdinli olaylarını basından duyduk. Televizyonlardan Ali KAYA’yı tanıdım. Ali KAYA daha 
önce Diyarbakır’da görev yapmıítı, kendisi yaklaíık 10 yıldır Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgesinde görev yapmaktadır. Suç dosyası 
oldukça kabarıktır. Ali KAYA suç dosyası kabarık olmasına raðmen her nasılsa korunuyordu. Kendisine görev veriliyor, ií yaptırılıyordu. 
Bildiðim kadarı ile kendisi 1997 yılı ile 2000 yılları arasında Diyarbakır ñl Jandarma Komutanlıðı bünyesinde Jandarma ñstihbarat 
bölümünde görevliydi. Biz aile olarak PKK ve Hizbullah ile mücadele ederken, ií yerlerimiz, arabalarımız, ií makinelerimiz terör 
örgütlerince kundaklanırken, yakılırken, gazetemize dahi bomba atılırken Ali KAYA, o dönemin DGM Baísavcısı Nihat ÇAKAR ve o 
dönemde 7. Kolordu Komutanı olan Yaíar BÜYÜKANIT’ta bu kiíiyi koruyordu. Sanki suçumuz PKK ile niye mücadele ediyoruz diye 
Hizbullah yanlısı olduðumuz gerekçesiyle bizi sindirmek için bu saydıðım kiíiler arasında adeta bir organizasyon vardı. Hatta 
hakkımızda PKK.nın aðzından yazılmıí gibi Ali KAYA tarafından Baísavcının iítiraki ve Kolordu komutanını da onayı ile hakkımızda 
sahte belge tanzim edildi. Ancak yargılama yapıldı, bizi ve çocuklarımızı serbest bıraktılar. Beraat ettik, bu sahte belgeyi Ali KAYA ve 
JñTEM’deki Yüzbaíı Ali Osman CELASUN ve Metin (K) Binbaíı Cemal TEMñZÖZ ile o dönemin DGM Baísavcısı Nihat ÇAKAR’ın 
direktifleri ile bizi sindirmek için böyle bir sahteciliðe baívurdular. Bunu 7. Kolordu Komutanlıðından çıkmıí gibi gösterdiler. Ne 
hazindir ki 7. Kolordu Komutanlıðı da bunlara uydu. Kıdemli Albay Reha ìATANA ile Albay Erkan TAVìANLI o dönemde Kolordu 
Komutanı namına DGM Cumhuriyet Savcılıðına sahte belge ile ilgili yazılar yazdılar. O dönemin Kolordu Komutanı da Yaíar 
BÜYÜKANIT’tı bu yazılara onay verdi. Askerî bir teamül olarak hiçbir asker üstü namına ondan habersiz bir iílem yapamaz. Dediðim 
gibi bu belgelerinde sahte olduðu ortaya çıktı. Diyarbakır 4 Nolu DGM tarafından araítırma yapıldı. Kulp Jandarma Komutanlıðı’nın 
mahkemeye verdiði cevabî yazıda bizim yargılamamıza konu sahte belgenin teröristlerden ele geçmediðini beyan ettiler. Yine belgenin 
sahte olduðu ñkinci ñç Güvenlik Tabur Komutanlıðı tarafından mahkeme baíkanlıðına iletildi. Mahkemede bunlara dayanarak 
araítırma neticesinde beraatimize karar verdi. Baísavcı Nihat ÇAKAR kararı temyiz etti, ancak Yargıtay onayladı. Buradan gelmek 
istediðim husus Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi’nde terörle mücadele adı altında birileri rant temini ve terörü gündemde tutmak, 
huzursuzluk çıkarmak amacıyla Ali KAYA’nın en son yaptıðı eylemler yapılmak isteniyor. Ali KAYA Diyarbakır’da bu iíleri yaparak ií 
adamlarından büyük miktarda paralar toplamıítır. Hatta internet haberine göre de íu anki Kara Kuvvetleri Komutanı olan ve Ali KAYA 
için “iyi çocuktur, suç iílemez” diyen Yaíar BÜYÜKANIT Kuíadası’nda bir çok emekli paía ile arsayı ucuz bir fiyata lüks villalar iníâ 
etmektedirler. Kooperatifin baíkanı ise bildiðim kadarı ile bir astsubaydır. Yani ülkeyi terörle mücadele havası ile bu bölgede 
olaðanüstü hâl yönetimi ile ülkemiz yönetilmek isteniyor. Maalesef yasadıíı uyuíturucu, silâh kaçakçılıðı gibi iílemler böyle devlet 
içerisine yerleímií illegal bir takım gruplar tarafından yapılmaktadır. Bu iddiam yıllardır bölgede oynanan oyunları ve terörün bir türlü 
bitirilmemesinin bir sonucudur. Yani terör devlet içine yerleímií özellikle silâhlı kuvvetlerimizin içine yerleímií bu türlü illegal gruplar 
tarafından bitirilmek istenmiyor. Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi böylece gündemde tutuluyor. Terör örgütleri bunlardan 
palazlanıyor, yani faydalanıyor, íanlı silâhlı kuvvetlerimiz bölgemizde birçok baíarılı iílemler yapmıítır ancak içindeki bu illegal 
örgütler silâhlı kuvvetlerimizin íerefli ve onurlu yapısına gölge düíürüyor. Bu illegal yapılanmayı polis teíkilâtında pek göremiyoruz. 
ìemdinli olayları bize göre silâhlı kuvvetlerimizin içindeki bu yapılanmanın yaptıðı olayların en son halkasıdır. Devletimiz, ordumuz 
istese terör anında biter. Ancak dediðim gibi terör bitirilmiyor. Bundan bölgemiz, vatandaílarımız ve tüm ülkemiz etkileniyor. Artık biz 
ülkemizin her yöresinden íehit görmek istemiyoruz. Millet bıktı, gerekirse ben Ali KAYA ile mahkemede de yüzleíirim. Yaptıklarının 
hepsi ortadadır. Ben tanıklık yaptım, gerekirse davacıda olacaðım, bu ifademi ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi ìemdinli Olaylarını 
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Araítırma Komisyonuna ve Diyarbakır Cumhuriyet Baísavcılıðına da verdim. Hepimizin beklentisi devletimizin içerisine yerleímií olan 
illegal yapılanmaların ortaya çıkarılması ve hesap vermelerinin saðlanmasıdır. Ayrıca itirafçı Abdulkadir AYGAN o dönemde bir ií 
adamından aldıkları para karíılıðı Ali KAYA’nın organizesi beni öldürmeyi planlamıílardı. Aynı ií adamı yani Ali ñHSAN KAYA yine bu 
gizli JñTEM organizesine danıíarak illegal bir giriíim yapmıílar, PKK militanları tarafından benim Diyarbakır’ın dıíında olan ií yerlerim, 
dinlenme tesislerim silâhlı saldırıya uðramıítır, 8 insan ölmüítür, 12 insanda aðır yaralanmıítır, netice itibariyle bu ií adamı PKK ile 
iíbirliði yaptıðı için TCK. 169. maddesinden ceza almıítır. Kendisi Ali KAYA’nın has adamıdır. Ben bu olaylar sebebi ile bir vatandaí 
olarak bildiklerime íahitlik yapıyorum, ayrıca Ali KAYA’dan, organizasyonun içinde olan ve isimleri geçen kiíilerden íikâyetçiyim, 
íeklinde beyanda bulunmuítur. 
Ayrıca aynı tanık dosya içerisine getirtilen TBMM Araítırma Komisyonuna verdiði 25.01.2006 tarihli ifadesinde; 
SORU - ìöyle: “Soruíturmasını yapmakta olduðunuz ìemdinli olaylarının evveliyatı ve zincirin birinci halkası Diyarbakır’da geçen 
hadiselerdir. 1997-2000 yılları arasında Diyarbakır’da görev yapan Ali Kaya, namı diðer Mutkili Ali dahil olduðu tertiplerle gerek 
íahsıma gerekse çocuklarıma maddî ve manevî zararlar verdiði...” gibi diye baílayan bu yazı size mi ait? 
MEHMET ALñ ALTINDAï – CEVAP: ìimdi efendim, astsubay Ali Kaya 1997’de... 
SORU - Tanıímanızdan baílayayım. Ne zaman tanıdınız siz Ali Kaya’yı? 
CEVAP; 1998’de tanıdım. 1998’de tabiî biz orada iníaat iílerinden daha fazlasıyla yoðun devlet ihaleleri elimizdeydi, yapıyorduk 
Türkiye genelinde. ìimdi, fazlasıyla bizim gazete radikal olarak... Diyarbakır Söz Gazetesi; size takdim edeyim, buyurun. Biraz radikal 
yazılarımız vardı, yazıyorduk, her tarafa dokunuyorduk; fakat... 
SORU - Radikal yazılarımız vardı derken onunla neyi kastediyorsunuz? 
CEVAP; Yani, ben yazıyordum, çok büyük bir cesaretle yazı yazıyordum. 
SORU - Yani, siz kendiniz yazmıyorsunuz da gazeteniz yazıyor. 
CEVAP; Hem ben kendi kalemimle hem de gazetenin yayın politikası olarak tüm bölgede olup bitenleri açık ve net yazıyorduk efendim. 
ìimdi, bunu, tabiî bazı kesimler kaldıramıyordu. Özellikle, kaldırmayan kimseler de bölgede feodal yapıya, mütegalibe; yani, feodal, 
zorba bir kesim tarafından bunu hazmedemediler. ìimdi bu mütegalibe dediðimiz ñnsanlar bölgedeki feodal yapıya sahip, bunlar 
genellikle devletin valilerine, devletin vali yardımcılarına, devletin askerine, devletin polisine çok ustaca yanaímaktadırlar. Bunlar suç 
iíliyorlar, bunlar PKK’nın kilit noktalarından daha fazlasıyla bölgede çetevari çalıían insanları ayarladılar. Daðdaki çalıían bu 
kamplardaki insanlara milislerin güçleriyle oraya ulaítılar, para aldılar. Zaten tüm dosyalarda yazılıdır bunların hepsi. ìimdi, bu arada 
PKK biz, onların aleyhine yazı yazıyoruz, devlet yanlısı diye, Altındað Dinlenme Tesislerimiz var Diyarbakır’ın dıíında 12 kilometrede, 
oraya 22 Haziran 1996 günü saldırdılar; yani tam yaz mevsimi... 
SORU - Kim saldırdı oraya? 
CEVAP; PKK tabiî. Oraya saldırı düzenlediler. Önceden plan projelerini yapmıílardı. ìimdi, bu saldırı neticesinde orada o an için büyük 
bir zayiat oldu, 8-9 insan öldü. Hep müíteri yani, gelen vatandaí. 10 kiíi, 15 kiíi yaralandı. Tesis tamamıyla altüst oldu. O mevsim 
bitti, o mevsimde bizim büyük bir zararımız oldu. Tabiî, devlet üzerine... O bölge jandarmaya aitti. ìimdi, jandarma orada gevíek 
çalıítı, çok çarpıcı bir íekilde olayın üzerine gitmek istemedi. 
SORU - O olayın üzerine?.. 
CEVAP; O olayın üzerine 8 insan ölmüí, her taraftan bize telefonlar geliyor, o diyor íu adam yaptı, bu diyor íu adam yaptı; fakat 
gerçekten, emniyetin bölgesi olmadıðı halde, emniyetin o zamanki çok heyeti, Emniyet Müdürü vardı Rıdvan Güler, bir de Terörle 
Mücadele ìube Müdürü vardı Ramazan Sürücü, bu ekipleriyle beraber ve jandarmanın bölgesine girememekle beraber, kendi iç 
dinamizmiyle íehir ñçindeki, merkez içindeki çalıímaları sürdürdüler bunlar. 
ìimdi, bunlar sürdürdüler, gerçekten milisleri 40-50 kiíi yakaladılar. 
SORU - Bu milisleri dediðiniz kim bunlar? 
CEVAP; Yani, PKK’yla irtibatlı gizli ajanlar. Yani, adam kahvede oturuyor, iíyerindedir ve PKK’yla irtibatlı yani. Bir tabir var. atasözü... 
SORU - ìöyle dersek doðru olur mu: Yani, PKK’nın kullandıðı milisler mi? 
CEVAP; Tabiî tabiî, aynı íekil. 
SORU - ñzin verirseniz milisin tanımını yapayım, bölgedeki íey bizim: ìimdi, milis dediðin bir PKK’lıdır; yani, örgütün bir üyesidir, 
örgütün... 
SORU - Kırda deðil de íehir içindedir. 
SORU - ...asıl eylemlerine, silahlı eylemlerine karıían... 
CEVAP; Tabiî íeyle baðlantılar var, partinin... 
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SORU - ìehir içerisinde kiíileri alıp kırsala, terör örgütüne götürme veya aralarındaki baðlantıyı götürme, pusula götürme, yiyecek, 
giyecek, ilaç gibii íeyleri götürme, örgütle sürekli baðlantıları olan kiíilerdir. 
SORU - ñrtibat halinde olanlar. 
CEVAP; ìimdi, tabiî, bu milis insanlar baðlantılı olarak, bunlar aynı zamanda bizim de iíyerimizde çalıían, yine. aynı; yani, tabir 
yerindeyse gündüz külahlı gece silahlı tipinde, o íekil. Pozisyon deðiítirerek hareketle íey ediyorlardı. 
ìimdi, tabiî, emniyet bunları yakaladı, sorguya çekti, birçok itiraflar söz konusu oldu. Her íey gerçekten ortaya çıktı. Bu ara emniyet 
çalıíırken, çok dikkat çekici bir íey yaíandı orada, o günün Jandarma Alay Komutanı Mecit Korkut Albay vardı, sonradan general oldu. 
Zannedersem iki senede emekli oldu. Bu emniyet müdürünü azarladı, tehdit etti, küfür etti; hem onu hem de Ramazan Sürücü’yü, “siz 
bizim bölgemize niye giriyorsunuz, niye müdahale ediyorsunuz”, bu íekilde. Çünkü, emniyet, bizim otelimizde, oradaki otelde bir iki 
íahıs almıílardı. Bu íahıslardan daha detaylı bilgi almasın diye engel olmak istediler, emniyetin önünü íey etti. Emniyet de, tabiî, 
korkusundan bir íey diyemedi. Fakat, Allah var, yani, çalıímasını da sürdürdü. Nihayet 20-30 kiíiyi tutukladılar. DGM Baísavcılıðına 
gitti. DGM Baísavcılıðı devam etti, mahkeme devam etti. O kadar devam etti ki, detaylı bir mahkeme ki hâlâ da sonuçlanmamıí. 
SORU - Devam ediyor?.. 
CEVAP; Hâlâ da sonuçlanmamıí bu mahkeme. Her nedense birkaç kiíi sonuçlandı, onlarda müruru zamana uðradı. 
ñíte, devletin bünyesindeki gizli dinozorluklar, gizli bazı yanlıílıklar ve yanlıí insanlar, iíte bu devletin, demokrasinin, hakikaten millî 
iradenin en büyük engelleri bunlardır sayın beyler. Bir dava düíünün 8-10 kiíi ölüyor ve dünyanın felaketi meydana geliyor, zarar 
ziyan oluyor, o kadar insan tedirgin oluyor, on sene bir dava devam ediyor, 3-4 kiíiyi hapse sokuyor, ha bire bırak, ha bire tahliye... 
Eninde sonunda, tabiî, bu íey devam ederken, 96’nın eylül ayında DGM Baísavcısı deðiítirildi, deðiíti, yeni bir DGM Baísavcısı geldi, 
Nihat Çakar isimli bir Baísavcı geldi. O da 4 sene orada sürdü. O olayın akıíını bambaíka íekilde deðiítirdi. O, apayrı bir íekilde 
deðiítirdi. Mahkemelere nüfuz yapmak istedi ve gerçekten PKK’lı avukatlarla, PKK’lı yandaílarla, iíadamlarıyla, demin bahsettiðim o 
feodal yapıyla iíbirliðine girdi, açık ve net olarak girdi. 
Nihayet biz de hep yazıyoruz, gazetemizin o günün maníetleri hep keskin gidiyor. Dolayısıyla, 98’de bu 28 ìubat olayı meydana geldi. 
Bizim fikrimiz, zikrimiz açık ve net olarak söylüyorum, biz muhafazakâr, devletimizin yanında yer almıí bir politikayla yürüyoruz; fakat 
karíımıza ansızın bize baíka yaftalar yapıítırıldı, Hizbullah kelimesini bize yakıítırdılar. Bu Hizbullah nereden çıktı? Efendim, 
Hizbullah nedir; Altındað Dinlenme Tesislerinde, orada Hizbullah kampı kurulmuítur -bu, 98’de oluyor- ve Mehmet Ali Altındað bu 
Hizbullah kampını kurmuí, insanları eðitiyor ve devlete saldırıyor veyahut baíka yerlere, íeriatı kurmaya çalıíıyor gibi yaftalar 
yapıítırıldı. Bu yaftalar doðrultusunda bir gün baktım ki, yani, olay, tarih günü gününe, mayıs ayının yakın günleri, hatırlıyorum... 
SORU-98 Mayıs?... 
CEVAP; Tabiî, 98 Mayıs ayının 25’indeydi veyahut haziranın ilk haftalarıydı. Bütün iíyerlerim polis ve jandarma... Yani, jandarmanın 
bölgesi olmadıðı halde, Altındað Dinlenme Tesislerinde bir íey yok aradılar, taradılar, jandarma bir íey çıkaramadı; ama, íehir 
içindeki gazetemizin merkezini, iíyerimizin, íirketlerimin merkezlerini; yani. didik didik, sanki bir ordu, asker ve jandarma ve polis. 
Tabiî, bizim tüm aríivlerimize el konuldu. El konulduktan sonra, bütün bana özel kitaplarımı ve gazetenin aríivine hepsine el konuldu. 
Müftülüðe gönderdiler, Müftülükten adam geldi. Beni gözaltına aldılar, beni, bir de gazete Yazı ñíleri Müdürü Ömer Büyüktimur, bir de 
íirketlerin Muhasebe Müdürü ñsmail Yazan Beyi, bizi gözaltına aldılar. Bizim o zamanki avukatımız Cavit Torun Beydi, bir de ñbrahim 
Tali Uysal. Bizim Mesut Bey tanıyor onları, meslektaílarıdır. 
ìimdi, bunlar da, tabiî, müdahale ettiler. Bizi polise götürdü. Esas polise götürmeleri lazım. Jandarma bizi orada, baíta bu aramanın 
içinde Mutkili Ali var, kilit nokta o. Tabiî, ben, o zaman tanımıyorum. Bunlar, Hizbullah diye, Hizbullah politikası güdüyoruz. Hizbullah 
propagandası yapıyoruz... 
SORU - Bu Mutkili Ali dediðinizde diðer baíka astsubaylar falan varmıítır orada? 
CEVAP; Tabiî tabiî... 
SORU - Bu derece Ali’yi tanıdınız da, diðerlerini de tanıyor musunuz? 
CEVAP; Onları da, yani, komutan odur. O, bir de Yüzbaíı Ersin Bacaksız vardı. O, öldürüldü, Tokat bölgesinde öldürüldü o ìimdi, 
bunlar, bizi polisten aldılar o gece. Bizi polisten aldılar, polisten aldıktan sonra jandarmaya götürdüler. Jandarmaya götürdü, o gece 
gözaltına aldılar, bizim gözlerimizi baðladılar. Tabiî, üniversite, ñlahiyat Fakültesinden birkaç tane doçent getirdiler, kitaplarımızı didik 
didik incelediler. Yanlıí bir kitap yoktur, yasaklanan bir kitap yoktur, dergi yoktur. ìahsımızın fıkıh anlatan kitaplarımız var, hadis 
anlatan kitaplarımız var; yani, Hizbullahçılıkta... Kur”an tefsirleri var, bunlar, baíka bir íey yok. Bunda bir íey yok. Rapor düzenlediler. 
Bizzat müftü ve müftü yardımcıları, hepsi geldiler, 24 saat içerisinde raporlarını verdi, yasak diye bir íey yok. Buna raðmen, tabiî, bizi, 
ertesi gün, o gece bize epey zulüm de ettiler yani. Epey de zulüm ettiler bize, hatta, bir Metin kod isimli Cemal Temizöz isimli bir 
binbaíı geldi o gece, dedi: “Mehmet Ali Altındað sen bu memlekette bir köksün, bugün seni söktüreceðim, götüreceðim...” Tehdit etti, 
benden soru sordu “sen Atatürk düímanısın” filan. Ne alakası var dedim, ben Atatürk aleyhinde bir íey yazmıí mıyım, bir íey söylemií 
miyim, niye Atatürk düímanı olayım, sebep niye, bana onu ispat edebilir misiniz. Bilakis, Mustafa Kemal Atatürk’ün, millî mücadelede 

 317



Ekler Türkiye ñnsan Hakları Raporu 2006

 
vermií olduðu mücadelenin hayranıyım ben, niye ben íey olayım. “Aa, ben bunu böyle bilmiyordum, bize yanlıí anlattılar^ dedi, 
ondan sonra hemen çay ikram etti filan. Ondan sonra benden laf filan almaya; bir íey yok. Beni kaldırdı, yerime gittim. Arkadaílar 
geldi, onları da biraz hırpaladı tabiî. Dolayısıyla, bir íey çıkmayınca, sabahleyin raporlarda geldi bizi DGM Baísavcılıðına verdiler, 
gönderdiler. Bir de benim oðlum, rahmetli Emin Altındað, onu arıyorlardı. O da Hizbullahçıymıí. Halbuki, o da burada iíadamıdır. 
Neyse, ondan da bir íey çıkmayınca, biz gittik oraya, savcılıkta ñsmail Yazgan Beyi hemen serbest bıraktılar. Baísavcı benim ve Ömer 
Büyüktimur’un tutuklanmasına bizi havale etti. Tutuklamaya havale etti, nöbetçi mahkeme bir hâkim vardı tanımıyorum ismini, 
sonradan baktım, adam dedi: “Ben sizi tanımıyorum, siz beni tanımıyorsunuz; fakat, bu dosyayla kusura bakmayın, ben sizi 
tutuklayamam. Ben hâkimsem, hukukçuysam, ben hukuka dayanarak bu dosyayla, bu íeylerle ben sizi tutuklayamam, haydi gidin.” 
Baísavcı ñtiraz etti. ñtiraz etti, yine tutturamadı tabiî. Bizi o an için serbest bıraktı, Hizbullahçılıktan kurtulduk ve nihayet bir hafta on gün 
sonra takipsizlik kararı verildi. Aradan yirmi gün geçmedi, onyedi gün geçti. 
SORU - “Takipsizlik kararı verildi” dediniz ya, dava açıldı mı, açılmadan savcılık mı takipsizlik kararı verdi? 
CEVAP; Savcılık takipsizlik kararı verdi. 
SORU - Yani, hiç dava açılmadı? 
CEVAP; Hiç açılmadı. Yok ki bir íey, suç yok. Savcılık, DGM Savcılıðı takipsizlik kararı verdi. Baíka savcı, bu deðil tabiî, Nihat Çakar. 
Ondan sonra, bu kez bir íey tutturamayınca, arada 15-20 gün geçmedi, bu kez yine, bu sefer yine Ali Kaya ve Yüzbaíı Ali Osman 
Celasun isimli istihbarat íube müdürüydü o da, bunlar geldiler, dediler “senin çocukların Mehmet Emin Altındað, Selahattin Altındað, 
bunlar PKK’ya 350 000 000, 50 000 mark yardım etmiíler -o zaman marktı, euro yoktu- bunlar neredeyse getireceksin.” Yahu dedim, 
siz bir on gün evvel Mehmet Emin Altındað Hizbullah diye, íimdi onbeí gün sonra nasıl oldu da birden bire PKK’lı oldu; bu uydurmadır 
dedim, yapmayın böyle íeyler. Avukatlarımızı çaðırdık, ta Ankara’dan avukat geldi. Dedi: “Getirirsen getir, getirmezsen firar diye 
nerede bulursak vuracaðız onları veyahut ancak Avrupa’ya geçerse íey ederiz.” Bunlar, burada, açtım o konuyu. ìimdi, bunlar, 
belgenin... Bana belgeyi getirdiler, “çocukların 24 saat içerisinde burada teslim olacak.” Çaðırdım çocuk geldi, çocuklar geldi, 
Ankara’da idi. Savcılıða gittiler. Ben de gittim, Kolordu Komutanına direkt gittim, Yaíar Büyükanıt, Korgeneral, Paíam dedim, ben 
burada bir medya sahibiyim ve devlet yanlısı politikam vardır ve PKK’yla mücadele etmiíim. Bak, Altındað Dinlenme Tesisleri daha bir 
senesi bitmedi PKK baskın yaptı, orada insanlarımızı öldürdü. Nereden çıktı, 10 gün evvel, 15 gün evvel ben Hizbullahtan gözaltına 
alınıyorum, bir íey tutturulmuyor, 15 gün sonra PKK’lı oluyorum. Bir aile 15 gün içerisinde nasıl Hizbullah oluyor, nasıl PKK oluyor?! 
Hıı… Güldü, gülüyor... “Mehmet Ali Bey bir íey olmaz, senin çocukların íey edecek, íey olur, sen eve gitmeden çocuklar bırakılacak, 
merak etme” dedi. Peki, teíekkür ederim Paíam dedim, çıktım. Çıktım, kapıda çocuk aradı, “baba bizi tutukladılar” dedi. Allah 
Allah!.. Oðlum tutuklasın, bir íey olmaz, ne yapalım. Çocukları tutuklamaya gönderdi ve tutukladılar. Ben o arada tutukluyken, ertesi 
gün bir dostumla beraber MñT Baíkanına çıktım, bu Cemal Uzgören’e çıktım, dedim ki... 
SORU - MñT Bölge Baíkanı o tarihte? 
CEVAP; Evet, Cemal Uzgören, MñT Bölge Baíkanı. Gittim yanına. Sayın Baíkan dedim, ben Mehmet Ali Altındað, biliyorsunuz, beni 
tanıyorsunuz, nihayet MñT Baíkanısınız. Ben burada ií yapıyorum. En azından 1 000-1 500 potansiyel iíçiye sigorta ödüyorum, 
iíçilerim vardır. Benim gazetem, televizyonum ve devlet yanlısı yayınlarım vardır. PKK ile veya terör örgütleriyle, PKK olsun, Hizbullah 
olsun, ben hepsiyle mücadele veriyorum. “Ay Mehmet Ali Bey, sen biliyorsun sen neleri yazıyorsun. Sen biliyor musun sen neleri 
yazıyorsun, sen farkında mısın” dedi. Dedim ben neyi yazıyorum; PKK aleyhinde yazı yazıyorum, baíka bir íey yazmıyorum ki. 
Hortumlamanın, hırsızlıðın, rüívetin, itibarsız insanların, iradesiz insanların aleyhine yazı yazıyoruz ve tespitlidir yazılarımız. “Bir íey 
olmaz sen git, 15-20 gün çocukların yatsın, biraz ders olsun sana” dedi. Aynı bu lafı söyledi. Çaðırın gelsin buraya, yüz yüze 
konuíalım. Dedim benim çocuklarım 3 gün yatmaz, eðer Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuku varsa, hâkim varsa, savcı varsa; çünkü 
suç yoktur dedim, 3 gün de yatmaz. Aha ben gidiyorum, itiraz ediyorum. Avukatlarımla gittim, itiraz dilekçisi yazdım. Gerçekten 
hâkimin yanına dosya gitti, yahu ayıp ya, tutarsız, dayanaksız, keyfî maceralar peíine girmií bir devlet orada. Çocukları serbest 
bıraktılar. Çocuklar serbest bırakıldı. Bırakıldıktan sonra bu sefer mahkeme devam etti, hâkimler yazının aslını, kökenini, asaletini 
ñstediler. Bu yazıdır. Orada aynı resmî yazı geliyor yine Kulp’tan, jandarmadan, o da var... 
SORU - O yazıdır dediðiniz hangisi?CEVAP; Burada elyazısıyla yazılı efendim.SORU - Zaten o dosyayı verecek bize.CEVAP; Hayır, orada 
da var.SORU ;Sayfa var mı, sayfası?CEVAP; Buyurun bu yazı.SORU - Elyazısıyla olan deðil mi?CEVAP; Elyazısı efendim. SORU - Peki, 
bunun orijinal hali var mı?MEHMET ALñ ALTINDAï - Dosyasında.SORU - Mahkeme dosyasında.SORU - Orijinal hali mahkemede; 
tamam. 
CEVAP; Tabiî, resmî dosyada, yani, mahkeme dosyasında. ìimdi, bunları, tabiî, mahkeme, bizim avukatlarımızın istekleri üzerine 
incelemesine girdiler, sakat olup olmadıðına dair emniyet lâboratuvarına gönderdiler. Emniyet raporu da var burada, kriminal íeyi. 
Tamamıyla sakat ve sahte. 
SORU - Zaten dosyada beraat etmiíler. 
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CEVAP - Ve sahte... Kulp jandarmadan geliyor karakoldan; böyle bir íey yok. Kulp savcılıktan geliyor; böyle bir íey yok. Oradaki Fevzi 
Turan isimli bur Kurmay Yarbay, fiilen o iíleri yürüten. Ona yazı gidiyor mahkemede. Adam diyor “kesinlikle...” Evet, böyle bir kargaía 
olmuí, fakat, mümkün deðil böyle doküman moküman filan kayıt yok. Nihayet devletiz yani, adamlar aíılanmamıí insanlar bunlar, 
gerçekleri söylüyorlar. 
SORU - Peki, bu dava sonuçlandı mı? 
CEVAP - Tabiî, beraat. 
SORU - Bütün bu anlattıklarınız o íeyde var. 
CEVAP - Oraya geliyorum. Beraatlandı, beraatla neticelendi, Nihat Çakar durmadı, bizzat kendisi, kendi savcısı, yani, mahkeme 
duruíma savcısı mütalaasını lehte verdiði halde, kendisi, yani, baísavcı olarak uydurma evrakları tanzim edip bizzat kendisi temyiz 
ediyor ve Yargıtay da onaylıyor, beraat kararını onaylıyor. Buna raðmen, mahkeme heyetini íikâyet etti, teftiítik hale getirdi. 
SORU - Kim íikâyet etti? 
CEVAP - Bu baísavcı. Çünkü, bütün foyaları ortaya çıkıyor. Devleti kullanmıílar, sahte belge tanzim etmiíler. Maalesef... Ne diyeyim 
yani, söylenecek bir íey yok yani, o kadar büyük suç iílemiíler ki bunlar. Hatta, Gaffar Okan dahi, öldürülen Gaffar Okan 5 tane 
polisiyle beraber. Bu Gaffar Okan’ı dahi, onu da kullanmaya çalıítı; fakat, bir íey beceremedi. Gaffar Okan’da çok gizli bilgiler vardı. 
Bu adam bu bilgileri verecek diye onu da öldürttüler ve Hizbullah’a íey ettiler, Hizbullah’a mal ettiler. ìimdi, 98’deki macera bu. 
SORU - Sayın Baíkanım, bunlar çok büyük iddialar. Bunlar ispatlanmayınca biz... 
CEVAP - Hayır ispat... Dosya, dosyalar... 
SORU - Gaffar Okan’ın öldürülmesini falan... 
CEVAP - Hayır, bu galip zan öyle. Tahmin ediliyor... 
SORU - Çok bilgi vardı onda diyor, onun için. 
CEVAP - Bilgiler vardı... 
SORU - Adam öldürdüler deyince baíka, böyle tahmin ediyorum deyince baíka. 
CEVAP - Çünkü, o benimle de konuítu. Benim taziyeme geldi 92’de, benim oðlumun taziyesine geldi. ìimdi, sıra buraya geldi. ìimdi, 
biz, bu iíleri, Nihat Çakar’ın bu yaptıklarını hazmedemedik, íikâyet ettim, müfettiíler istedim. Gelen iktidarın müfettiíleri baísavcıyı 
denetliyor. Baísavcıyı nasıl denetleyeceksin. Adam vicdanları tabiî tamamıyla ceplerine koyuyorlar. Benim de ifademi alıyor, puf, 
hiçbir íey yok. Nihayet baktık çaremiz yoktur, biz kliktik dava açtık, Asliye Hukuk Mahkemesinde tazminat davası. 
SORU - Savcı aleyhine? 
CEVAP - Tabiî, baísavcı aleyhine. Bir dosyamız kazandı. O da açtı. Onun bir dosyası reddedildi, Yargıtaya gönderdi. Yargıtay da reddi 
onayladı, temyizi onayladı. Bir tane dosya daha... ìimdi, bu rahat durmadı. Rahat durmayınca ne yapacak, bu sefer Jandarma Alay 
Komutanı, eski Jandarma Alay Komutanı Eíref Hatipoðlu, emekli olmuí gitmií, onun da yazıları var, zaten onları da size vereceðim. Bir 
de bu Ali dediðimiz Mutkili Ali’yi, bir de Cemal Uzgören, bir de bu MñT teíkilâtını tamamıyla lehimize kullandı yani. Kullandı, ben 
Hicaz’a gitmiíim 92’de. Benim oðlum Emin Altındað’ı korkutuyorlar, tehdit ediyorlar, yakın çevreleriyle. “Senin baban baísavcı ve 
jandarma, yani, JñTEM dedikleri insanlar babanı kesinlikle götürecekler. Senin babanı yakalamasalar mutlaka sizden birisi gidecektir; 
çünkü, siz devlet aleyhindesiniz.” Bizi bu sefer devlet aleyhine íey ettiler. 
SORU - Bunu diyen kim? 
CEVAP - Yani, yakın çevre. Bu Ali ñhsan Kaya denilen bir herif var, iíadamı sözde, o, bir de baíka. Yani, bir de íeyinle çok yakın sıkı 
fıkı iliíkisi var baísavcının. Bir de bir avukat, yine baísavcının avukatı ñhsan Fikret Biçici. Bunlar, çocuðu zımnî olarak tehdit 
ediyorlar, korkutuyorlar. Çocuðum da bana çok baðlıydı, benim babama bir íey olmasın, bize bir íey olmasın... Ne yaparsınız?.. Bu 
kalkıyor kendi küçük kardeíini alıyor. Ben de dıí ülkedeyim, yani, yurtdıíındayım. Bu Ali ñhsan Kaya ile çocukları alıyor, 27 Mart 
2000’de alıyor, götürüyor ñstanbul’a. Götürüyor Marmara Otelinde, orada amca dedikleri Eíref Hatipoðlu emekli olmuí, íimdi oralarda 
ñstanbul sokaklarında dolaíıyor, bir yerde güvenlik görevini yapıyor. Onu çaðırıyor o otelde, bir de gazeteler íeyi diyelim, korsan bir 
gazeteci ìenol Gezer isimli bir ñnsan, o da aleyhimize yazı yazmıítır o arada, bunları çaðırıyorlar. “Babam hakkında yayın yapmayın, 
bizim hakkımızda yayın yapmayın, ne yaparsanız yapın, ne istiyorsanız verelim.” Orada çocuktan 1 500 dolar para alıyorlar ve 1 milyar 
Türk parası alıyorlar o günkü parayla. Ha, bu ií bitti. 
SORU- Kim alıyor bu parayı? 
CEVAP - Bu Albay ile o ìenol Gezer. Emekli Albay Eíref ... Peki ne yapalım; o zaman gidelim baísavcıya, baísavcıyla görüíelim. 
Direkt Diyarbakır’a geliyorlar -benim haberim yok- baísavcıya geliyorlar bu avukat vasıtasıyla ve bu avukat vasıtasıyla Fikret Biçici 
vasıtasıyla ve íimdi bu adam çocuðu getiriyor götürüyor yanına, 7 milyar para alıyor baísavcı için. Ne parasıdır; yani, barıí parası, 
barıítık; bir daha dosyaları filan ortadan kaldıracaðız, tazminat davasını kaldıracaðız ve size karıímayacaðız. 7 milyarı oradan lak 
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alıyor, midesine indiriyor baísavcı. Bu 7 milyarı alırken de ismi nedir; isim de koyuyor, efendim, dosyalardan bize tazminat davası 
açmıí ya, tazminat davasının kazanıldıðı -yani, baísavcı kazanacak- onun faizsiz, susuz busuz, bu, para alıyor, yani, dava daha 
devam ediyor sözde. O parayı, çocuktan alıyor o avukat vasıtasıyla. Çocuk da diyor ki, eðer olay paraysa, buyurun size vereyim 7 
milyar para ve bu olaya, para verme olayına, Cavit Bey avukatımızdır, o yok içinde; fakat, barıí masasında, Ali Esenkaya’nın 
yazıhanesinde o da bulunuyor orada. Yani, baísavcının vekâletindeki avukat ile Ali Esenkaya’nın giriíimleriyle Emin Altındað’la 
baísavcıyı barıítırıyoruz, sözüm ona öyle. Bu parayı aldıktan sonra her ikisi de gidiyorlar mahkemeye, her iki karíılıklı davalarından 
vazgeçiyorlar ve dava dosyası, sözde, ortadan kalkıyor. Dönüíte bana birileri söyledi, yahu mesele böyle böyle, bir yanlıílık oldu 
herhalde... Yahu dedim, niye, sebep? Vallahi, oðlumu çaðırdım, ona biraz baðırdım, hakaret e ttim. D edim s en n iye? Yani, adam 
zalime karíı; sen gitmiísin, zalimin elini ayaðını öpmüísün ve benim... Ben bilsem, ben idamda olurum ve ne yaparsa yapsın; çünkü, 
ben haklıyım, sen niye paranı veriyorsun. Ben seni de, baísavcıyı da, Ali ñhsan Kaya’yı da, o avukatı da íikâyet ediyorum ve o an için 
hemen bizim Cavit Beyi de azlettim, azilname çektim, onu da azlettim. Bunu duyar duymaz, baísavcı, hemen o akíam beni gözaltına 
aldı. Ben yeni hacdan gelmiíim, daha misafirlerim gelip gidiyor. Beni gözaltına aldı. Beni gözaltına aldıktan sonra, benim çocuðum 
yine íeyde, o an için o da Erzurum’daki íantiyede; Erzurum’daki íantiyede çalıíıyor, gitmií, iíi teslim ediyor, haber geliyor babanı 
yakaladılar. Çocuk korkuyor, diyor biz barıítık. O an için hemen atlıyor geliyor, mühendis bir arkadaíıyla beraber geliyor. Bingöl’de, 
cesaret edemiyor, normal taksiyle deðil, Diyarbakır’dan jeep istiyor. Jeep gidiyor onu karíılıyor. Ondan sonra geliyor Avari Karakolu ñle 
Yayla Karakolu arasında, orada, uçuruma yuvarlanıyor süsü veriyor, trafik kazası. Tam karíısında da, trafik kazasının yerinin tam 
karíısında da 100 metre, tam hâkim tepede de askerî birlik, nöbetçiler bekliyor. Orada trafik kazası geçiyor gösteriliyor. Sabaha kadar 
hiç kimse fark etmiyor. Hâlbuki devletin orada PKK’ya karíı yapılan mücadelede termal kameralar var. Bu termal kameralar, her 
nedense çalıímıyor ve orada birlik var, görmüyor. Sonradan aldıðımız istihbarata göre, bunlar haber alıyorlar ki, Emin Altındað geliyor. 
Emin Altındað’ı zaten arıyorlar, fiílidir, önceden fiílidir. ìeyden hemen bir panzer önünü kesiyorlar, jeepi durduruyorlar, ondan sonra 
her ikisini çıkarıyorlar, ellerini baðlıyorlar, vitesi açıða alıyorlar ve panzeri vuruyorlar, 150 metre aíaðıya ve bunu da yapan bir 
yüzbaíı, bir uzman çavuí, bir de baíka bir asker. Bu üç kiíi, bize bu uygulamayı, bize gelen istihbarat; fakat, delilimiz yok elimizde. 
SORU - Yani, burada bu isimler belli deðil. 
CEVAP - ñsim bellidir de, yani, íey isim de olabilir. 
SORU - En azından resmî kayıtlarda yok. 
CEVAP - Yoktur, resmî kayıtlarda tamamıyla trafik kazasıdır. Trafik süsü verilmiítir ve dava ortadan kalkmıítır. 
SORU - Onun içinde kim var dediniz, jeepin içinde? 
CEVAP - Jeepin içinde benim oðlum Mehmet Emin Altındað. Yeni, baísavcıyla barıían, para veren. Bir de, Münir Mennan isimli 
mühendis bir arkadaí, maden mühendisi. 
SORU - Yani, olay sonunda öldüler mi? 
CEVAP - Tabiî, derhal; o gece orada kalıyor sabaha kadar ve ben de gözaltındayım, ben o gece gözaltındayım; beni gözaltına almıí ve 
arkadaílarımla yine beraber. ìimdi, ölen insan... 
SORU - Mehmet Bey, íimdi, elleri baðlı dediniz, otopsi raporu yok mu ellerinin baðlı olduðuna dair? 
CEVAP - Efendim, ellerini baðladılar; fakat, baðlayıp da arabaya koydular, sonradan aíaðıya gittiler, çözdüler, yani eser bulunmasın 
diye; o öyle. Adamlarda, isim íimdi hatırımda deðil. 
SORU - Otopsi raporunda her íeye raðmen o izler olur. 
CEVAP - Vallahi, otopsi raporunda böyle bir íey yok; çünkü, orada íey yok, otopsi raporunda yoktu öyle bir íey. 
SORU - ìimdi biraz dinlenir misiniz. 
CEVAP - Arz edeyim, bitireyim isterseniz, az kaldı, iki cümle... 
CEVAP - Evet. Yalnız, bir íey anlatayım. Nasreddin Hoca’dan, bir atasözü bu, kusura bakmayın. 
SORU - Estaðfurullah... 
CEVAP - Bir köye gidiyor, bakıyor ki köpekler saldırıyor, acımasızlar. Eðiliyor taí alıyor ki, kendini savunsun, müdafaa etsin. Bakıyor ki, 
taí yere yapıímıí, havada taí yok. Diyor ki, íu memlekettin haline bak, köpeklerini salıvermiíler, taílarını baðlamıílar. Yani, bizim 
mesele de öyle, kanunlar iílenmedi bu íeyde, yani, böyle Ali Kaya gibi olan, o tür insanlar gibi, biraz salıverildi; fakat bizim de 
elimizde bir savunma hareketimiz olmadı maalesef. Ben bunu arz edeyim size. Ben bunu diyecektim. Yani, orada çocuktan 7 milyar 
para alıyor o kendi avukatı vasıtasıyla. Avukatı vasıtasıyla alıyor ve bir hafta içerisinde Ford Mondeo marka sıfır kilometrede alıyor, 
íeye koyuyor. Fakat biz çok íikâyet ettik, Bakanlıða íikâyet ettik. Sað olsun, yani, o kadar Bakanlık onu destekledi ki, özellikle bu 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; çünkü bir zihniyete baðlı olan insanlar. ìimdi, o günkü Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’tü. Sað 
olsun, bir arkadaíla bir avukatla beraber gittik, buradaki tanıdıklardan. Aldık gittik, bakın bu adamı alın buradan, yoksa bu daha çok 
büyük facialara neden yaratıyor ve resmen, adam, PKK’yla iíbirliði, yani, Semdin Sakık’tan yardım istiyor, bilgi istiyor. Gündüz Semdin 
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Sakık içeridedir, hapistedir, gece geliyor, kendisiyle beraber sabahlıyor, yani, hayat yaíıyor, yani, böyle bir hayat. ìimdi, ben bunu arz 
edecektim. Bu avukat da, Mesut Beyin meslektaí itibariyle de íeyidir, Diyarbakır’da yıllar yılıdır, 35 seneden beri avukatlık yapan bir 
insan. Mesut Bey çok yakından tanıyor. Bu adam... 
CEVAP - … Nitekim, o Abdülkadir Algan da yazıyor kitabında. Bu Ali Kaya, 1998 ile 2000’li yıllar arasında, gerçekten, bazı 
iíadamlarıyla ñíbirliði yapmıítır ve bana suikast düzenlemiítir para karíılıðında; fakat, baíaramamıítır. Ancak, baíaramayınca, bana 
ulaíamayınca, benim çocuklarıma ulaítı. ìimdi, bu çocukların cenazeleri gelirken, sabahleyin bizim yakınlarımız... 
SORU - ìimdi, bu Ali Kayayla ilgili esas... 
CEVAP - Tabiî, o zaman ben bunu söyleyeyim. Ali Kaya, bu iíin maíasıdır, yani, paíaların maíasıdır. Bir, o paíanın maíasıdır. Ali 
Kaya bir figoredir, figürandır. Ali Kaya her bu iíin içinde o var, hep o var, Ali Kaya nerede... O yıl içerisinde, aíaðı yukarı 900 aileyi 
Hizbullahtan dolayı maðdur ettiler ve 80-90 kiíiyi gözaltına aldılar, o 80-90 kiíiden, 8 kiíi ancak tutuklanabildi. Ben bunu hep zaman 
zaman da yazılarım da... 
SORU - 900 aileyi neden dolayı?.. 
CEVAP - Hizbullahtan dolayı, iftira, baíka bir íey yok, para alıyor dedi. ìimdi, artı, Ali Kaya ben gözaltındayken, aynı bu kelimeyi bana 
söyledi, gelsin yüzüne de söyleyeyim. 
SORU - ìimdi, hep Ali Kaya’yı söylüyorsunuz da, Ali Kaya bunu tek baíına mı yapıyor? 
CEVAP - Hayır, Ali tek baíına olur mu; ben diyorum ki, figoredir o, yani, bir maíadır. Yani, bunu, aktif gördükleri için o ve bir de 
Binbaíı Cemal Temizöz, bir de Ali Osman Cefasın, bir de kolorduda bu sahte belgeyi meírulaítıran -ben yani aceleye g eldi- bu sahte 
belgeyi PKK’nın, sözde PKK’nın meíruiyetine yol açan, yazı yazan, DGM Baísavcısına yazı yazan iki tane albay... Dosyada hepsi 
vardır. Birisi Erhan Tavíancı Kurmay Albay, paíanın özel íeyidir, yani, paía adına ñmza atıyor, Kolordu Komutanı Yaíar Büyükanıt 
adına imza atıyor. 
SORU - Kim atıyor imzayı? 
CEVAP - Kurmay Baíkanı, 7. Kolordu Kurmay Baíkanı ve Kurmay Albayı zaten. ìimdi burada yazısı var. Bu belgeyi meírulaítırmak 
için baísavcılıkla anlaíıyor, ondan sonra íöyle bir yazı yazıyor. Dosyada var size yardımcı olsun diye ben íey ediyorum. 
SORU - Dosyaya sayfa numarası verdiniz mi? 
CEVAP - Tabiî verdim, hepsi var. hepsi böyle íey halinde var. 
SORU - O zaman söylerken, dosyanın íu sayfası deyin. 
CEVAP - Karıíık yazmıílar. Bu, kriminal raporudur, yani, sahte belge olduðuna dair. Bu, çocukların tutuklama mütalaasıdır. Bu da, 
mahkemenin beraat karandır. Bu da, Yargılayın onay kararıdır. Bu da, DGM Baísavcısının Yargıtaya yazdıðı íeydir, yani, itiraz 
dilekçesidir. 
SORU - Sizin kazandıðınız, savcıdan kazandıðınız tazminat davasının kararı var mı? 
CEVAP - O da var; fakat, bu dosyada yok, onu da gönderebilirim size. O, dosyada var buraya koymamıílar. Bu, Erhan Tavíancının o 
belgeyi meírulaítırma íeyidir. Bu da, Reha ìatana’nın o belgeyi meíruiyet kazandırma yazısıdır. Baísavcıyla beraber iíbirliði yapıyor. 
Bu da, o yazıyı yalanlayan, sahteliðini ortaya çıkan yine tabur komutanının, bölgede çalıían tabur komutanının Fecri Turan Kurmay 
Yarbay, Tabur Komutanı. Bu da onun yazısıdır; yalanlıyor, böyle bir íey yok diyor. Dosya da hepsi var burada. Belgelerle, sabit olan 
íeylerdir. 
SORU - Tamam, hepsini çıkarmaya gerek yok. 
CEVAP - Ha, burada, Ali Kaya bizzat bana bu kelimeyi söyledi. Mehmet Ali Bey dedi, sen hemen hemen üzülme dedi, sen solda sıfır 
sayılabilirsin. Tam 90 iíadamı, biz üç ay içerisinde buraya gözaltına aldık dedi. Diyarbakır’dan tam 90 iíadamları dedi, biz gözaltına, 
herkes biletini kesti gitti dedi. Sen de biletini keseceksin dedi. Ben de bilet kesmedim, onbeí gün sonra, bu sefer PKK’lı oldum. 
SORU - Bilet kesmek demek ne demek? 
CEVAP - Yani, para vereceksin. Bilet kesme odur; para vereceksin yani, iíadamısın yani. 
SORU - Ne kadar para veriyorsun, ne istiyorlardı? 
CEVAP - Yani, suçuna göre. 
SORU - Sizden ne istediler? 
CEVAP - Benden nakit olarak istemedi; fakat, benim çocuðumdan çok para aldılar, en azından 5 milyar o zamanki parayla aldılar 
yani. 
SORU - Kim aldı? 
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CEVAP - Bu Ali Kaya aldı. Ondan sonra, yani, açık ve Baísavcı, zaten, net olarak o parayı aldı, 7 milyar nakit aldı. Yani, o da itiraf 
ediyor; diyor, ben aldım; yani, o da Bakanlıðın müfettiíi Zeki Yiðit’in dosyasında vardır. Onu da ben size verebilirim. O dosyada... 
SORU - Peki “90 tane iíadamını gözaltına aldık sizin gibi; onların biletini kestik, sizin de biletinizi keselim” dediðinde, mesela, isim 
söyledi mi? 
CEVAP - Efendim?.. 
SORU - Hangi iíadamları, isim söyledi mi? 
CEVAP - Bir sefer, bir iki tane söyledi. Birkaç kiíi söyledi; yani, mesela, Aziz Deðer’i söyledi. “Biz Aziz Deðer’i gözaltına aldık...” Ondan 
sonra da... Hatırlamıyorum; yani, almıílar birkaç kiíiyi; ama, tabiî, hepsinin ismini bir liste bana íey etmedi. Ben zorla kendimi 
kurtarabildim oradan yani. 
SORU - Bu ìemdinli olayı ortaya çıkıncaya kadar Ali Kaya’yla sizin baðlantınız ya da bir temasınız oldu mu hiç? Ali Kaya’yla bir 
irtibatınız oldu mu? 
CEVAP - Kayboldu ortalıktan. Ancak çocukların vefatında bu... 
SORU - Ali ñhsan Kaya hiç gözaltına alındı mı? 
CEVAP - Ali ñhsan Kaya hiç gözaltına alındı alınmadı bilmiyorum; fakat, Ali ñhsan Kaya ceza aldı. ìeyden ceza aldı; yani, bu Altındað 
Dinlenme Tesislerindeki olaydan dolayı PKK’ya yardım... Yani, o para göndermií, 100 000 mark para göndermií. O dosya, karar da 
mahkemede var. O ceza aldı 169’dan dolayı ve ertelediler; yani... 
SORU - Yani, Altındað Tesislerindeki o 8 kiíinin ölümünden dolayı Ali ñhsan Kaya da mı sorumlu tutuldu? 
CEVAP - Tabiî... Yani, itiraf vardı; onların, o PKK’lıların itirafları var, itirafçıların itirafları vardır orada. Belge de var, o belge de, yani, 
mahkeme kararı var. Temyiz ettiler, ceza tamam; ama, zaman aíımından dolayı, oradan kurtuldu. Yani, o kararda var burada. 
SORU - Mehmet Ali Bey, bu ìemdinli olaylarıyla ilgili ne biliyorsunuz? Biraz önce bir soru soruldu. 
CEVAP - Efendim, demin söyledim. Bu, detaylı, aynı onun uzantısıdır; yani, tamamıyla... 
SORU - ìimdi, sizinle ilgili. Diyarbakır’la ilgili kısım bitti mi? 
CEVAP - Bitti efendim. 
SORU - ìimdi, Enver Beyin sorduðu kısım; yani, ìemdinli, Hakkâri, Yüksekova... SORU (Ordu) - 1998 sonrası sizin Ali Kaya’yla hiç 
görüímüílüðünüz oldu mu? 
CEVAP - Hiç görüíümüz olmadı; yalnız, 2000’de kayboldu, ortalıktan kayboldu. Bir Antep’e verdiler onu, kaybettiler. Bazılarını da, 
mesela, o Cemal Temizyüz’ün yüzlerini deðiítirdiler, onun yüz ameliyatını yaptılar. O kadar insanları öldürdü yani. ìimdi, bu Ali Kaya 
bir Antep’e gitti, öyle, yani, oraya atamasını yaptılar. Sonradan baíka bir ile gitti. Bu alanda da, íimdi, herhalde, ya görevli olarak 
gönderilmií veyahut Hakkâri’ye ataması saðlanmıítır; fakat, tamamıyla, yani, bu bir íeydir, bu iíbirliðidir, bu organizedir ve PKK’yla 
mücadele diye bir íey yok; yani, PKK var diye, oradaki gündemde; yani. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sözümona, oradaki gündemde 
tutma... Yani, PKK’yla mücadele ediyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Onu gösterme, o íekil yani. Bak, mücadele ediyoruz... O íekil var; yani, 
olayları yaratıyor; yani, yoksa, PKK, mümkün deðil, o yürekliler... Mesela, bugün Semdin Sakık PKK’nın ikinci adamıydı. Devlet o 
esnada Semdin Sakık’la iíbirliði içindeydi. O Semdin Sakık, benim hakkımda, 70 nci sayfa diye Nihat Çakar uydurdu ve o Nihat 
Çakar... Semdin Sakık’ın, bir sefer, mahkeme huzurunda ifadesi yok, sadece kendisinde ifadesi var. Sadece kendisinde; yani, 
kendisine vermií olduðu bir ifade. Nedir ifade: Mesela, ben gözaltındayım, o gece beni gözaltına aldıkları zaman Semdin Sakık’ı da 
yanıma getirdiler. Benim gözüm kapalı; aynı böyle. “Bak, Semdin Sakık sana diyor ki. sen Hizbullahçısın” dedi. “ìıracıyla bozacının 
meselesi, yani, birbirine íahit oluyor. ìimdi, PKK daðda bana yetiíemedi, yıllar yılı mücadele verdik, íimdi sizin huzurunuzda, PKK, 
gelmií, benimle mücadele, benim aleyhime íahitlik yapıyor. Söyle, ben neyim” dedim. Dedi: “Ben, vallahi, Mehmet Ali Altındað’ı 
tanımıyorum. Ben vicdanımı atmam. Bak, terörist olarak -aynı bu kelimeyi söyledi- fakat, bizim de duyduðumuza göre -bizim de 
duyduðumuza göre-biz dað baíındayken, bizim militanlar tarafından, milisler tarafından bize haber geliyordu, Mehmet Ali Altındað, 
Altındað Dinlenme Tesislerinde Hizbullah kampı kurmuítur.” “Peki, Altındað Dinlenme Tesisleri açıktır ve gece gündüz çalıían bir 
yerdir ve orada ulaíım askeriyenin, jandarmanın íeyi altındadır, bölgesidir. Niye íimdiye kadar beni yakalamadılar da, niye 
Hizbullah’ın belirtileri, orada okuyan öðrencileri, o íeyleri niye tutmadılar madem böyleyse” dedim. “Hayır, ben somut demiyorum, 
bize böyle bilgi geliyordu; yani, Türkiye çapındaki, Hizbullah’ın finansörüdür Mehmet Ali Altındað” dedi. Dedim: “Bak, siz dahi, PKK 
benden para istedi.” Gerçekten, her zaman istiyorlardı. Para istiyor, her iíadamından para istiyor. Bir gün bana bir telefon geldi -aynı 
onun yanında söyledim- sabah erkenden, “Mehmet Ali Altındað, ben dað baíından seni arıyorum. Sen o bölgede Kürdñstan’ın 
nimetlerinden faydalanıyorsun, Türk Devletinin askerinin lojmanını yapıyorsun, MñT’in lojmanlarını yapıyorsun, Bakanlıðın, ñçiíleri 
Bakanlıðının lojmanlarını yapıyorsun, çok para kazanıyorsun Kürdistan’da; biz de, burada, dað baíında kardayız, íuradayız buradayız; 
bize alelacele para...” Bunu Semdin Sakık’a anlatıyorum. Ben dedim ki: “Bak kardeíim, gerçekten sen bir figüran mısın, yoksa, 
hakikaten PKK’nın militanı mısın veyahut benimle alay mı ediyorsun?” Dedi: “Yok, ben PKK elemanıyım.” Dedim: “Bak, beni iyi dinle. 
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Kimseye ben íimdiye kadar para vermemiíim ve vermem de. Ama, sen mademki beni aradın, bak, sana bunu söylüyorum. Buradan 
ta Bekaa Vadisine kadar ne kadar PKK’lı varsa, sizin baítaki Abdullah Öcalan’ınız dahil olmak üzere, hepsinizin -affedersiniz- 
hepinizin ananızı avradınızı böyfe, böyle, böyle yaparım; var mı ötesi?!.” Aynı böyle küfür ettim. Baktım, “aha, bak komutanım, sen 
Mehmet Ali Altındað’ı getirdin karíımıza, íimdi anamızı avradımızı íey etti” dedi. ìimdi, benim mücadelem buydu efendim. Yani, 
bunlar Hizbullah yaftasıyla ve bir de PKK yaftalarıyla benden para koparmak için ve hatta -demin sözlerimin baíında söyledim feodal 
yapının gölgesinde baíkasından para alıp çıkar saðlamak için üzerimize geldiler ve bu bir organizedir. 
SORU - Orayı biraz daha açar mısınız. “Feodal yapının gölgesinde çıkar saðlama” diyorsunuz ya, nedir bu; yani, o feodal yapının 
gölgesinde çıkar saðlama?.. 
CEVAP - ìimdi, ben dedim ya, orada bazı iíadamları, ií çevreleri, bazı yalakalık yapan, kendine güvenmeyen insanlar, askeriyeye, 
jandarmaya, polise yanaíıyor, dostluk kuruyor ve hatta, kirvelik de kuruyor, aile dostu oluyor ve onlarla beraber -aða tipi- dolaíıyor ki, 
yani, gözdaðı, millete gözdaðı vermek için. ìimdi, bunlar bunu yaparken, onlardan para alıyor. Bedava yapmazlar. Ali Kaya... SORU - 
Kim alıyor o parayı? 
CEVAP - ñíte, bunlar alıyorlar, bu devletin adamları. Bu feodal yapıdan para alıyor, para alıyor ve üzerimize yöneltiyor. ìimdi, bakın 
ulusal ihanet isimli... 
SORU - Yani, orada görev yapan kamu görevlileri ile bölgedeki iíadamları iíbirliði yapıyorlar, oradaki kamu görevlileri de bölgedeki 
iíadamlarından vesaireden para alıyorlar. 
CEVAP -Tabiî... Tabiî, tabiî... 
SORU - Niye alıyorlar? 
CEVAP - Çıkar için. Bakın, íimdi “ulusal ihanet” isimli, internette bir íey var, bir numara var. Siz onu gördünüz mü, bilmiyorum. SORU 
- Ulusalcılar mı? 
CEVAP - Ulusalcılar. “Ulusal ihanet” adlı, internette... Burada, bende var, vereyim isterseniz. ìimdi, bu ulusalcılar, Yaíar Büyükanıt 
Paía, Ali Kaya ve o yanında beraber yatan astsubayının, bölgede, bu Akdeniz Bölgesinde bir ilde, beraber íey yapıyorlar, köík 
yapıyorlar, bu, nedir, villa yapıyorlar. 
SORU - Nerede? 
CEVAP - Villa yapıyorlar. Bak, burada yazıyor. Dosyada var. Villa yapıyorlar orada. “Ulusal ihanet” isimli... Bak, bu Yaíar Paía. Bak, 
bunu da vereyim size. Ali, Yaíar Paía ve... 
SORU - Var, bütün internet sayfalarında var. 
CEVAP - Hepsinde var. Bunlar, bu íekilde, yani, íirket kurmuílar, íirket... Onun için, boíuna demiyor “Ali Kaya iyi bir insandır, iyi bir 
çocuktur, suç iílemez...” Halbuki, kendisi gönderiyor oraya, iíletiyor. 
SORU - Yani, kooperatif ortaðı mı onlar birbirleriyle? 
CEVAP - Tabiî, tabiî... Beraber... Hâlâ o iníaat devam ediyor, bitmemiítir. Bu para nereden geldi? Niye?.- Ben, bir iíadamıyım, ancak 
iki üç tane villam var, o da özel kendi... Niye ben oralarda yapmıyorum, satmıyorum?.. Ortaklaía çalıíıyor. Yani, tespitlidir. Resim de 
var; bak, burada resimleri de var. 
SORU - Peki, 1993 yılında Kulp’ta 11 vatandaíın öldürülmesinde Ali Kaya’nın bir dahili var mı, onunla ilgili bir bilginiz var mı sizin? 
CEVAP - Vallahi, o yine gizli devlet; yani, derin devletin iíi. Yine jandarmanındır; fakat, Ali Kaya’nın iíin içinde olup olmadıðını ben... O 
zaman, bak, 1993’te Eíref Hatipoðlu vardı orada. 
SORU - Eíref Hatipoðlu ñl Jandarma Alay Komutanıydı. 
CEVAP - ñl Jandarma Alay Komutanıydı, íimdi emekli oldu. Bu adam... Bak, çok ilginç ve çarpıcı bir hareketini söyleyeyim. Bu adam 
da gerçekten rüívetçi yani. Açık ve net yiyordu. ìimdi, onun zamanında general vuruldu. Yanında, mesela... 
SORU - Lice’de, Tuðgeneral... 
CEVAP - Lice’de Tuðgeneral Aydın Bahtiyar kanas kuríunuyla beyninden vuruldu, o da yanındadır. Yani, çok sabotajcı bir insan. Hatta, 
bir emniyet mensubu ve kilit noktadaki bir emniyet adamı bana söyledi, “vallahi, biz Kulp operasyonundan geliyorduk 1993’te, Eíref 
Hatipoðlu helikopterle aíaðıdaki çalıían iíçilere; yani, tarlada çalıían insanlara ateí ediyordu, diyordu, analarını böyle böyle yapayım, 
bırakın gebersinler, desinler ki PKK vurmuítur...”Aynı, bunu resmî bir aðız bana söyledi. Artık, gelip, burada, huzurunuzda söyler mi 
söylemez mi bilemiyorum. Yani, bizzat bana söylemiítir ve íimdi fiilen o adam da ñíbaíındadır. 
SORU - Kim, bunu söyleyen kim? 
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CEVAP - Söylesem de söylemez; gerekmez. Rıdvan Diler. 
Emniyet Müdürü íimdi, íey emniyet müdürü... Bizzat bana söyledi, dedi: “Helikopterden ateí atıyordu tarladaki çalıían insanlara, 
bırakın gebersinler bu Kürtler, desinler ki PKK vurdu.” 
Yani, gayri resmî olarak aðzından alabilirsiniz bu lafı, gayri resmî olarak... 
Ve Eíref Hatipoðlu’nun beni íikâyet ettiðine dair de paíalara ve Çevik Bir”e yazdıkları mektup. Onları da size arz edeyim. Dosyadadır; 
fakat, bana íeyleri vermemiítir çocuklar. 
SORU - Genel olarak anlatıldı. Eðer, anlatılmadıðını düíündüðünüz varsa... 
CEVAP - Sorabilirsiniz. Efendim, buyurun. Bak, burada. Eíref Hatipoðlu’nun paíalara yazdıðı, bizim hakkımızda, ailemiz hakkında 
elyazısıyla yazmıí olduðu ve benim oðlum Emin... 
SORU - Baílıðını söyleyin bana, baílıðında ne diyor? 
CEVAP - ñstihbarat ñl Jandarma... Bak... Yok, ñstanbul herhalde... ìimdi ñstanbul’dan yazıyor bunu o zaman. “ñstanbul ñl Jandarma 
Komutanlıðının ñstanbul Merkez Komutanlıðına...” Ne diyor, benim pek gözüm görmüyor. O tarihte yazıyor. 
SORU - Peki. bu Ali Kaya 80 tane iíadamını sorguladı... 
CEVAP - 90 tane diyor, bana söylediði o yani. 
SORU - Bu 90 iíadamının, Diyarbakır’da, sizin dıíınızda hiç kimse bu Ali Kaya’dan davacı, íikâyetçi yahut bu gruptan íikâyetçi oldu 
mu olmadı mı? 
CEVAP - Çok önemli bir soru. Millet o kadar korkutulmuí ki Beyim, bunları bir Azrail gibi; yani, aman, bir daha gözaltına alınmayayım, 
bir daha benim... Benim çocuðum niye gidiyor ona 7 milyar para veriyor; korkudan. Korkutuyorlar. Yani, hiç kimse, kendi canını 
kurtarma pahasına... Yani, zar zor kendini kurtarıyor. Kim, kimin haddine düímüí, kimi íikâyet edebilir? Kimde bu yürek var? Mesela, 
bak, ben diyorum ki açıkyüreklilikle, bak, Kara Kuvvetleri Komutanı -gelsin, benim karíımda, bütün efkârı umumiyeye açık oturum 
yapalım, açık televizyonda konuíalım- suç iílemiítir ve kilit noktadadır bunlar. MñT Baíkanı, o günkü MñT bölge Baíkanı suç iílemiítir 
ve bu giriíimleri o tertiplemiítir ve Ali’yi kullanmıítır ve jandarmayı kullanmıítır, jandarma istihbaratını kötü íekilde kullanmıítır. 
Bunlar suç iílemiílerdir. Yani, vatana ihanettir bunlar. Bakın, bu bilgisayara bakın, her íey açık. Bilgisayar diyorum, internete 
bakarsanız, her íey açıktadır. Yani, biz kimseye íey etmiyoruz. Ha. bununla beraber, arz edeyim, o zaman, Jandarma Bölge Komutanı 
Tuðgeneral Fikret Demirtaí ve 2000’de bu paía orada yoktu; yani, ben geldim ona söyledim “Paíam” dedim... Harekât Baíkanıydı. 
Ben resmen geldim, benim oðlum daha rahmete gitmeden. Rahmetli Emñn’le beraber gittik, randevu istedik, bizi aldı içeriye. “Paíam, 
kolorduda ve sizin imzanıza; yani, sizin adınıza -bir kolordu komutanı adına diyor, imza ediyor- böyle bir sahte belge tanzim edilmiítir. 
Siz de farkındaydınız, niye böyle oldu Sayın Paíam” dedim. Aynı böyle güldü, sırıttı; dedi ki: “Mehmet Ali Bey, ne yapayım, memleket 
dolu iblisleímií. “Memlekette iblis çok” dedi, “iblisleíen insanlar, ben ne yapayım” dedi. Aynı bu cümle. Ben sonradan yazı da 
yazdım, “Sayın Paíamın iblisleri kimdir acaba” dedim. Cevap yok. “Ne yapalım, herkes iblisleímií” dedi. 
SORU - Kim dedi bunu? 
CEVAP - Paía söyledi. 
SORU - Hangi paía? ñsmi neydi? 
CEVAP - Harekât... 
SORU- Yaíar Büyükanıt Paía mı söyledi? 
CEVAP - He, Yaíar Büyükanıt ya, kendisi... Ve buna raðmen, beni, yıllar yılı, Genelkurmay... Ben yirmi seneden beri Millî Savunmanın 
ihalelerini yapan bir firmayım. Birden bire, üç yıl içerisinde, sadece bazı, aynı o çevrenin iíadamları vasıtasıyla beni sakıncalı gördüler 
ya. Beni sakıncalı gördüler oradaki inallerine ve herkes suçlu çıktı, sahte ií yaptı, Allah’a íükür, bizim hiçbir íeyimiz yok. Paía bunu 
da söyledi, “senin adına sahte belge tanzim etmiítir ve bizi maðdur etmiítir...” “Yahu, Eminciðim -benim oðlum bunu söylüyor- ne 
yapayım, millet iblisleímií, ben ne yapayım” diyor. Bu kelimeyi íey etti. 
SORU - Peki, Ali Kaya’yı siz ne derece tanıyorsunuz, onun malvarlıðı vesaire?.. 
CEVAP - Ali Kaya’nın o bölgede... Yani, meíhur... Orada, yaklaíık on seneden beri o bölgede cirit adıyor. Jandarmada dosyalar geliyor 
senin. Yani, bu olaylardan evvel üç dört defa benim yanıma geliyor, Yüzbaíı Ali Osman Celasun’la geliyor, benim çevremi kontrol 
ediyor. Kitaplarıma bakıyor. Benim íeyim, kitap var, dinî kitaplar var, tarihî kitaplar var. Ben, yazarım. Bunlara epey bakıyor. “Saidi 
Nursî’nin kitapları var mı?” Vardır... “Efendim, bilmem neci Fazıl’ın kitapları var mı?..” Vardır... Ondan sonra, bakıyor, araítırıyor, 
çayını içiyor, yemeðini yiyor, gidiyor. Ondan sonra komplo hazırlıyor. Bu íekilde. 
SORU - Peki, Fethi ñpek isimli bir íahsın öldürülmesi olayı. Biliyor musunuz o olayı siz? 
CEVAP - Fethi ñpek?.. 
SORU - Evet. 
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CEVAP - Yok, ben o olayı bilmiyorum; ben onu bilmiyorum. 
SORU- Mehmet Ali Bey, siz uzun süre askeriyeyle ií yapmıísınız, öyle ifade ettiniz, yirmi yıl falan. 
CEVAP - Evet, doðrudur. 
SORU - Hâlâ da devam ediyor herhalde iíleriniz. 
CEVAP - Devam ediyordu; fakat, yok, íimdi yok. ñí yok íimdi, kestiler; üç dört senedir kestiler. Bizi sakıncalı gösterdiler. 
SORU - Yani, bu olaylar devam ettiði sürece de siz ií yapıyordunuz, askeriyenin iílerini yapıyordunuz. 
CEVAP - O zaman, evet. Hatta, oðlum oradan geldi, doðrudur 
SORU - Yani, çocuklarıma trafik kazası olayı... 
CEVAP - Tabiî, tabiî, oradan geliyordu; evet, evet, doðrudur. 
SORU - ìimdi, o bölgede askeriyeyle ií yapan insanların hepsi çok derin bir araítırmadan geçirilir. Muhakkak sizi de bu derin 
araítırmadan geçirdiler, sizin hiçbir sakıncanızın olmadıðını gördüler, sizin devletten yana olduðunuzu, devletle her zaman birlikte 
çalıían birisi olduðunuzu, devlete hiçbir zaman hainlik, hıyanet içerisinde olmayacaðınızı tahmin ettiler. Tahmin deðil, biliyorlardır; 
yani, bu bilgi dahilinde. 
CEVAP - Biliyorlar, tahmin deðil. 
SORU - Devlet, o dönemde, o bölgelerde de PKK’ya karíı mücadele etmek için bir Hizbullah örgütlenmesinin içinde de yine bu derin 
iliíkilerin içinde olduðunu herkes biliyor, bizlerde biliyoruz. 
CEVAP - Hizbullah’ı da, PKK’yı da onlar yarattılar; yani, ajan kullandılar... Hizbullah diye bir íey yok, sadece onlar bu ajanları 
kullandılar, militan aldılar, para verdiler ve bazı yerlere saldılar. 
SORU - PKK’yla mücadelede, tıpkı, bugün nasıl korucuları, nasıl itirafçıları kullanıyorlarsa, o gün de bir Hizbullah örgütlenmesine 
ihtiyaç duydular ve bunu da yaptılar. 
CEVAP - Aynen öyle. 
SORU - Bu arada, sizden bu konuda; yani, bu Hizbullah militanlarının yetiítirilmesinde, eðitilmesinde, onlara yardım etmede hiç 
sizden yardım istemediler mi? 
CEVAP - Kesinlikle. 
SORU - Hiç böyle bir talep olmadı? 
CEVAP - Kesinlikle efendim. Ben size íunu arz edeyim: ìimdi, ben müteahhitliðe baíladıðım zaman, 1982’de baíladım. 1982’de 
baíladıðım zaman, ilk íeylerim askeriyle, Diyarbakır 7. Kolordudaki iníaatlarla baíladım. O zamandan 1990’lara kadar, 1992’lere 
kadar hiç problem yok; yani, hiçbir íey yok. 1993’e kadar problem yok. 
SORU - 1982’den 1993’e kadar? 
CEVAP - Tabiî, 1993’e kadar problem hiç yoktu. MñT lojmanlarını yaptık. Hatta, Cizre’de spor salonu yaptık, Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüðünün. Ondan sonra, Cizre’de MñT lojmanlarını yaptık. ìimdi, tüm bunlara raðmen, 1993’te bizim... DGM’deki hâkim ve 
savcılar dahi sabah yemin ediyordu, íimdi, 11. Aðır Ceza Mahkemesi hâkimi -ismini unuttum, orada 1. No’lu DGM Baíkanıydı - o 
dahi dedi ki: “Vallahi, Mehmet Ali Bey, biz gidiyorduk, Diyarbakır Söz Gazetesini masamızda gördüðümüz zaman yürekleniyorduk; 
diyorduk, oh, bak, böyle, devleti, bu bölgede, bu Diyarbakır’da devleti savunan bir yayın kuruluíumuz vardır.” Böyle yürekleniyordu 
hâkim, savcılar ve etle tırnak gibiydik; yani, bir suçumuz yoktu, biz devletle çalıíıyorduk. Hatta, 1994’te -yine, o da var, o yazı da var 
dosyada- daða giden ulusal basının mensuplarını, gidip, daðdaki Semdin Sakık’la oturdular sıkı fıkı ve orada avakname imzaladılar ki, 
Diyarbakır’a ulusal basın girmeyecek. 
SORU - Kiminle kim imzaladı? 
CEVAP - Basın; yani, ulusal basının mensuplarıyla; yani, bölge temsilcileriyle... O da dosyada var. Gazete isim var burada, ben size 
gösterebilirim, 15 Eylül. ìimdi aceleye gelmesin. ìimdi, tüm bunlar varken, benim gazetem kilit vurmadı. Mesut Bey biliyor, orada 
dört ay fiilen gazete çalıítı ve polis gazetemi sattı. Bölge Valiliði gazeteyi satıyordu; çünkü, devleti savunuyordum. ìimdi, tüm bunlara 
raðmen, 4 Ocak 1993’te benim gazeteme yine PKK tarafından saldırı düzenlendi. Neden; çünkü, devlet yanlısı yayın. Merkeze saldırı 
düzenlendi, orada bir polis yaralandı. Orada nöbet tutan polisler vardı, bizim iíçilerimiz vardı -personel- yaralandı. Araítırdık. Emniyet 
hemen harekete geçti, yine bu o zamanki Terörle Mücadele ìube Müdürü Ramazan Sürücü Bey ve ekipleriyle beraber hemen bölgeyi 
sardılar. O çatıímada, bir bayan, iki tane de erkek, orada, çatıímada onları öldürdüler. Ha, bu devam etti. Aynı íekilde, bu kez 11 inci 
ayda -yine aynı senenin, aynı yılın 11 inci ayında- Dicle kenarında benim dozerim çalıíıyor, kum yüklüyor. Benim o dozerim de yakıldı. 
Yine PKK süsü verildi; ama, maalesef, PKK deðildi, yine milislerdi. PKK’yla iíbirliði yaptı; çünkü, Artıí kod isimli Engin Kara da bunu 
söylüyor, aynı o dosyada söylüyor. 
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SORU - PKK yapmadı; ama, PKK’nın kullandıðı milisler yaptı diyorsunuz. 
CEVAP - Tabiî... PKK’yı kullanan; yani, parayla kullanan militanlarını... Bu yakıldı. Her nedense, 1994’te, 1994’ün temmuz ayında 
burada Millî Savunma Bakanlıðında Hava Kuvvetlerinin bir ihalesi yapılıyordu ve o ihaleyi benim çocuðum alıyor burada; yani, yüzde 
18 kırımla Emin Altındað’da kalıyor; 1994’te. Bütün dosyalar, íartnameler, her íey haiz olmakla beraber. Ondan sonra, sözleíme 
yapılırken derhal dosyayı noterden geri çektiriyorlar. Nedir, neyin nesidir? “Bu firma sakıncalıdır” diyor. Hani, siz sordunuz ya, “bu 
firma sakıncalıdır, bununla ií yapmayın...” Yahu, kardeíim, onbir seneden beri ben çalıíıyorum; sakıncalıyım ne; benim devlet 
yayınlarım var. Benim oðlum beni çaðırdı, ben gittim. Geldim, Millî Savunma ñníaat Emlak Daire Baíkanı Mustafa Erbay Paía var, 
onun yanına çıktım. Paíam, hayırdır dedim. “Vallahi, Mehmet Ali Bey, çok gizli bir rapor bize gelmií.” Nereden gelmií Sayın Paíam? 
“Vallahi, kaynaðı Diyarbakır’dan gelmií.” Nasıl, Diyarbakır’dan kimden gelmií? “Diyarbakır Valiliði ve Asayií Bölge Komutanlıðından 
gelmiítir, sakıncalısınız. Siz bırakın, bu ií zaten gitti, artık buna bir bardak serin su için; ama, Türkiye’deki yapılmakta olan diðer 
iíleriniz de iptal ediliyor” dedi. O kadar ki hain olduk; bir çırpıda hain olduk yani. “Ama, bana göre, benden sorarsanız, ben bir sınıfta 
öðretmensem, o sınıfta kaç tane çocuk varsa, notlarını hep ben veriyorsam, firma olarak ve Mehmet Ali Altındað olarak sizin notlarınız 
bende 10, 10, 10, 10...” O adam hâlâ hayattadır; ama, nedense... Ben, hemen, çıktım; sað olun... “Getir bana bir düzeltme kâðıdı, 
ben iíi düzelteyim” dedi. Ben çıktım, geldim, burada Olaðanüstü Hal Bölge Valisi Ünal Erkan’dı. Emniyet Genel Müdürü Mehmet 
Aðar’dı, ñçiíleri Bakanı da Nahit Menteíe idi. Ben íeyi aradım, dedim “Sayın Valim, siz 24 saat burada gazetemizi okuyorsunuz ve 
Diyarbakır’a ulusal basın gelmeyince bizim gazetemiz devlet yayını çıkmıítı. Nasıl oldu da biz hain olduk?” “Olamaz, nasıl olur” dedi. 
Dedim “efendim, böyle...” “Aç generali. Millî Savunma Bakanlıðı Müsteíarını aç, ara, söyle kendisine.” Aradı, benim yanımdaydı. 
“Vallahi, paíam, olamaz. Ben Diyarbakır’dan Ankara’ya sabahleyin geliyorum” dedi. Ve sabahleyin atladı geldi. Bakın, hayattadır Ünal 
Erkan, sorabilirsiniz. Geldi “Paíam, eðer Diyarbakır’da, o bölgede bu firma sakıncalıysa, ben kellemi veriyorum. O bölgede devlete en 
yakın ve en sadık insan bu firmadır ve bu ailedir. Siz nasıl...” dedi. “Vallahi, biz de biliyoruz; fakat, ñçiíleri Bakanlıðından böyle bir 
rapor gelmií, ne yapayım, biz yapamayız” dedi. Ünal Erkan Emniyet Genel Müdürünü aradı “Mehmet Bey, mesele böyle böyle” dedi. 
“Olamaz...” O da inanmadı. Bakın, o da inanmadı. Onun yanına gittim. Talimat verdi, dosyadan çıkardılar. Orada, Eíref Hatipoðlu ñl 
Jandarma Alay Komutanıdır ve demin bahsettiðimiz o ailenin çok sadık ve yakın dostudur -Kaya’nın- ve ñl Valisi, Vali Yardımcısı 
Yılmaz Aydoðan -o da Vali Yardımcısı- o aynı o dostluk içerisinde. Bunlar, Bölge Komutanlıðının sahte bir istihbarat bilgisiyle 
hakkımızda böyle bir bilgi hazırlıyorlar. O bilgi dosyadadır. ìimdi, diyorlar ki: “Altındað ailesi, Mehmet Ali Altındað ve 4 tane kardeíi -
benim 4 tane çocuðum var, benim her 4 çocuðumu da kardeíim yapıyorlar, kardeí yapıyorlar Bunlar PKK’yla mücadele verdiler; fakat, 
PKK onlardan birisini öldürdü.” Aynı yazı, resmî yazı. “Birisini öldürdü, bunlar korktular, teslim oldular artık. Bunlardan bir hayır 
gelmez, sakıncalıdırlar, bölgede artık devlet ihaleleri bunlara verilmez.” Böyle... Bu bilgiyi aldım götürdüm... 
SORU - PKK tarafından öldürüldü denilen çocuðun adı ne? Hangisi? 
CEVAP - Yok, Emin deðil, íey 1994’te, hiçbirisi öldürülmemií, yani, birisi öldürdü, kardeíi öldü... 
SORU - Böyle bir íey uydurdu yani... 
CEVAP - Bir kardeíi öldürülmüí diyor. Kardeí de deðil, benim her dördü de isim de sayıyor, Emin Altındað, Ahmet Altındað, Selahattin 
Altındað, Akif Altındað. Bunlar Mehmet Ali Altındað’ın kardeílerinde birisi öldürülmüí, bunlar artık PKK’ya teslim oldu. Niye bunu 
uyduruyorlar? Çünkü, o albay hakkında yazımız, yazı yazılmıí, gece gündüz, pavyon, disko halini yazmıíız. O bölge vali yardımcısı, 
devletin kömür ihalesini kendi yan firmasına yaptırmıítır, biz de yazmıíız ve ödemeler Türk parasıyla deðil, rekabetsiz bir, rekabeti 
ortadan... Biz bunları yazmıíız. Ve o il Vali Yardımcısı Yılmaz Aydoðan bu yazılarımızdan dolayı sekizbuçuk yıl ceza aldı. Sekizbuçuk yıl 
ceza aldı ve bugün sefilleri oynuyor, devlet onu kovdu kapısından veya Eíref Hatiboðlu general olacaktı, onu da emekliye ayırdılar. 
Böyle bir uydurma neticesinde ben aldım getirdim, ñçiíleri Bakanlıðı, Nahit Menteíe aa dedi, o sakıncalı insan Muharrem Göktay’ın 
imzasıyla çıkmıí, hem de aynı zamanda Müsteíar Yardımcısı. Sen misin, dedim benim. Dedi hemen bir dilekçe yaz, ben düzelteyim. 
Hemen dilekçe yazdık ve düzeldi, o ihalemizi de aldık, diðer ihalelerimize de karıíamadı ve iíimize devam ettik. Bu ií böyle devam 
ederken, 96’ya gelince, 96’daki 22 Haziran olayı, yine Eíref Hatiboðlu’nun gammazlıðıyla ve bu ailenin gammazlıðıyla... 
SORU - Bu Ergani yolu baskını deðil mi? 
CEVAP - Tabiî, tabiî... Bu sefer bu senaryo devreye girdi. Ondan da bir íey tutturamadılar. Her ne kadar adamlarımız Öldü, özetle, 
98’de bu sefer Hizbullah ve PKK yaftalan bize yakıítırıldı. Ondan da Kurtulduk. 2000’de yine bize musallat oldular. Bu kez para 
çocuðumdan aldılar. Ben de íikâyet ettim. Bu sefer benim oðlum o yolda öldü arkadaíıyla beraber. Mesele budur. 
SORU - Buyurun. 
CEVAP - Sorun. Ben her íeye hazırım, açıðım hiç cevap veremedim bir íey yok. 
SORU - ìimdi, bu hem bize verdiðiniz dilekçede hem de biraz önce bu Ergani baskını dediðinizde, orada diyorsunuz ki “Ergani yolu 
üzerinde bulunan dinlenme tesisine aynı íahısların tertipleriyle...” Ama, daha önce. konuímanın baíında PKK yaptı dediniz bu 
baskını... 
CEVAP - ìimdi, PKK’ya yaptırıldı. Bak, íöyle yaptırıldı, yani, onlar yapmadı, ben açıklık getireyim oraya, tamam. 
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SORU - Yani, bu PKK’yla bu Nihat Çakar, Ali Kaya... 
CEVAP - Nihat Çakar o zaman yoktu. Yani, bir ay sonra geldi. 
SORU - Yazıda böyle. Baíta DGM Baísavcısı Nihat Çakar diyorsunuz ve Ali Kaya olmak üzere hakkımda Hizbullah Örgütü falan falan 
falan yazıyorsunuz, çocuðunuzun vefat ettiðini yazıyorsunuz... 
CEVAP - Tamam. Olayın geliíi bu. 
SORU - Olaylar arasında irtibat kurulduðunda, sebep ile sonuç arasında mevcut illiyet baðı gözetildiðinde, oðlumun ve arkadaíının 
ölümlerine sebebiyet vermií oldukları aíikârdır. Aynı íahısların íahsıma yönelik suikast tezgâhladıkları PKK itirafçısının íeyinde 
diyorsunuz, ekte sunulan DGM Cumhuriyet Baísavcılıðının 98’e falan hazırlık íeyinde Yavuz ìentürk takipsizlik kararı vermií, yani, 
ben Hizbullah Örgütü mensubuyum, çocuklarım PKK’lı bu çeliíkileri Sayın Komisyonun takdirlerine arz ediyorum. Ergani yolu üzerinde 
bulunan dinlenme tesisim aynı íahısların tertipleriyle taranmıí, 8 kiíinin ölümü ve 13 kiíinin yaralanmasıyla son bulmuí. 
CEVAP - Aynı organizenin. Çünkü, diyeceksin niye? Eíref Hatiboðlu 93 ve 94’te, 95’e kadar oradaydı, 95’te gidince, bu mektupları 
yazıyor her tarafa. 
SORU- PKK yapmadı da bunların tertibi mi yaptı diyorsunuz? 
CEVAP - Bak, bak, íöyledir, PKK’nın militanları, íöyle: Sözümün baíında söyledim, dað baíındaki kamplarda milislerle, milisleri 
ayarladılar, onlara haber gönderdiler, hatta, bak, güzel bir soru, ìoraí kod Feyat Aluk isimli bir terörist bizim Altındað Dinlenme 
Tesislerinden tam on gün sonra bitiíiðinde bir köy vardı, Hantepe Köyüne 4 tane öðretmeni öldürüyorlar ve Hantepe olayında bu Feyat 
Aluk fiilen içindeymií. Mahkeme huzurunda kendisi itiraf ediyor. Diyor ki, evet, biz bunları yaptık, fakat, Altındað’da biz yoktuk. ìu íu 
íu isimler vardı ve o isimler de gerçekten emniyetçe Diyarbakır’ın içinde yakalandı ve vuruldu, yani, çatıímada vuruldu o her üç isim 
de. 
SORU - Yani, itirafçı mı bunlar? Sizin bu íey dediðiniz... 
CEVAP - Hayır, itiraf ediyor, kendisi... 
SORU - “Milis” dediðiniz bu itirafçılar mı yani? 
SORU - ñtirafçı deðil... 
CEVAP - Bak, terörist bunu söylüyor, terörist ifadesinde bunu söylüyor, mahkeme huzurunda. Mahkeme 4 nolu DGM huzurunda orada 
íey var, mahkeme tutanaðı var, ifadesi var. Diyor ki: Biz Dicle’nin bilmem hangi kampındayken, bizim yöneticimiz Ferit, bilmiyorum, 
Ferdi... Ferdi isimli, soyismi de yazılıdır hepsi, Ferdi íeyle diyor, ondan sonra, Ferdi’yle diyor Ali ñhsan Kaya’nın sınıf arkadaíı Hebun 
isimli, yani, kod isimli, Hebun vasıtasıyla 100 bin mark bize gönderildi diyor. Böyle, ñfadesinde söylüyor ve ceza aldı o. Kendisi 
söylüyor. Mehmet Ali Altındað’ın tesislerini ve Mehmet Ali Altındað’ı yok edeceksiniz diyor. Hareket oradan baíladı. Biz böyle yaptık. 
Ha, demek íimdi nereden çıktı? PKK olay yapıldıðı zaman, dört gün sonra Beka Vadisinden, haber, hep yayınlar televizyon yani PKK 
yapmamıí dediler, yani, üstlenmediler. Ancak Dicle çetesi yapmıí dedi, Dicle çetesi yapmıítır. Bu Dicle çetesi de bu hegemonyanın 
paralelinde çalıíıyordu para karíılıðında. Ha, bu, budur yani, durum bundan ibaret. Orada evrak yani konuíuyor. 
SORU - ìimdi, bu basın da, ulusal basın o bölgeye giremediðinde, onlarla bir sözleíme yapılmıí falan dediniz, orayı net anlayamadım 
ben. Sözleímeyi kim yapıyor? 
CEVAP - Yani, sözleíme derken, açıkoturum yapıyorlar dað baíında, daðda yani, Kulp Daðlarında, bunların baíını da çeken Semdin 
Sakık, o da 94’te oluyor, biliyor musun? Bunlar diyorlar ki, artık biz Diyarbakır’ı bölge olarak teslim aldık, siz kesinlikle ulusal basını 
Diyarbakır’a sokarsanız, basın íey yazacak, basını sokmayın buraya. Onlar da söz veriyorlar. Kim basını sokarsanız oraya temsilcileri, 
özellikle güneydoðu... 
SORU - Ulusal basından kastınız Hürriyet, Milliyet... 
CEVAP - Hepsi hepsi, tabiî. Siz bunu duymadınız mı ya, bütün Türkiye biliyor bunları. Dört ay... 
SORU - Kimle oturuyorlar yani, kim söz veriyor sokmayacaðız diye? 
CEVAP - Hepsini... Hepsi... Milliyetin temsilcisi, Hürriyetin temsilcisi. Tabiî, bunlar hep bölge temsilcileri, Sabahın temsilcileri, 
Hürriyetin, Milliyetin, ondan sonra... 
SORU - PKK’yla böyle bir sözleíme yapıyor bunlar?.. 
CEVAP - Tabiî tabiî tabiî... Açık ve net olarak diyorlar ki bak siz ölümünüzü göz önüne alırsanız, Diyarbakır’a gazete girsin! Herkes 
kepenk çekti, gazete girmedi Diyarbakır’a. 
SORU - O íeyde bile biz Söz Gazetesi olarak yayınımıza devam ettik diyorsunuz... 
CEVAP - Bak burada resimleri var, daðdaki oturma resimleri var. O resimler burada var. Ben size vereyim. 
SORU - Tamam, zaten dosyanızda varsa... 
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CEVAP - Hepsinde var. 
SORU - Bir de bu kamu görevlilerinden oradaki iíadamlarıyla kirvelik íeyi falan dediniz ya... 
CEVAP - ñíte bu da sıkı fıkı dostluk yani. 
SORU - Mesela bildiðiniz meíhur ünlülerden kim kimin kirvesi, hatırlıyor musunuz? 
CEVAP - ìimdi, bu jandarma alay komutanları ve ilçedeki yüzbaíılar, üsteðmenler, astsubaylar, aynı. Ben, bu yapıyor, bu yapıyor 
demek de íey deðil. Yani, olaðan bir gerçektir yani, sorabilirsiniz. Olaðan bir íeydir yani. Ama, dört ay boyunca ulusal basın 
Diyarbakır’a sokulmadı. Ama, benim gazetem çıktı, benim televizyonum... Gerçi o zaman televizyonum yoktu, 95’te kuruldu. Fakat, 
gazetem, fiilen devlet satıyordu, polis satıyordu gazetemi. Ama, tüm bunlara raðmen, mükâfat aldıðımız yerde, iíte, nihayet darbemizi 
aldık. 
SORU - Bir de Gaffar Okan çok íeyler biliyordu falan dediniz ya... 
CEVAP - Ha, Gaffar Okan da bana íey söyledi... 
SORU - Kaç kere görüítünüz? Yani, öyle... 
CEVAP - Sık sık görüíüyorduk. Beni hep gazeteden, ben ve benim gazete genel koordinatörüm Ömür Büyüktimurla sık sık 
konuíuyordu, bütün emniyet müdürleriyle konuíuyordu zaten, íeyleri var, bilgi alıyorlar, bilgi veriyorlar. 
ìimdi, beni gözaltına aldıkları zaman, 24 Nisan 2000’de, beni gözaltına aldıkları zaman, Gaffar’a yazı yazıyor. Gaffar diyor ki ben bu 
adamı gözaltına alamıyorum, çünkü suçu yok. 
SORU - Yazıyı kim yazıyor? 
CEVAP - DGM Baísavcısı. DGM Baísavcısı yazı yazıyor. Sen alamıyorsun, sen vekâletnameyi Serdar Beye ver, Emniyet 2. Müdürü. 
Gaffar Okan izne ayrılıyor o gün için, üç günlüðüne izne ayrılıyor ve vekâletnameyi yardımcısına veriyor ve beni gözaltına... Yine, aynı o 
ií yerlerimi bu sefer polis, jandarma yoktu, gözaltına aldılar. ìimdi, ertesi gün benim çocuðum geliyor orada trafikten vefat ediyor 
arkadaíıyla beraber, Gaffar Okan haberi duyuyor, çocuðumu da çok iyi, yakından tanıyor, geliyor, geldi, taziyeye geldi. Taziyeye geldiði 
zaman baíını eðdi, Mehmet Ali Bey dedi, bu bölgede dedi. Bu yörede çok oyunlar oynanıyor kusura bakma dedi, çok oyunlar oynanıyor 
dedi. Diyarbakır dedi çok önemli ve çok deðerli bir evladını yitirdi dedi. Bunu, hazin olarak bunu itiraf edeyim dedi. Ama dedi, bir DGM 
Baísavcısı eðer yazı yazıyorsa bunları böyle yap, biz de yapmak zorundayız, kusura bakmayın dedi. Bu iíin ñçinde çok büyük oyunlar 
var. ben hepsini açıklasam dedi, açıklayamam dedi. Bizzat bana söyledi ve gözünden yaí geldi ve adam aynı yıl içerisinde, yani sekiz 
ay sonra 24 Ocak 2001’de adam beí tane polisiyle beraber kaíla göz arasında, yani, Hizbullah’a mal ediliyor... Yani, düíünün, size 
detaylı bilgi vermek istiyorum, kusura bakmayın baíını aðrıtmayayım... 
SORU - Estaðfurullah, zaten o maksatla çaðırdık, bilgi veresiniz diye. Buyurun. 
CEVAP - Bir devletin emniyet müdürü, bir ilin emniyet müdürü kendi ekibiyle beraber yola çıkıyor ve önde giden bu koruma polisleri, 
bu eskortlarla, arkasında da eskort, ondan sonra Hizbullah Diyarbakır’ın ortasında pusu kuruyor, ondan sonra, tırırırıt hepsini bir 
çırpıda götürüyor ve anında kayboluyor. Bu ne biçim devlet?! Bu ne biçim halk?! Bu ne biçim güç?! Kimin aklında bu?.. Yani, PKK olsun, 
Hizbullah olsun, hangi örgüt olursa olsun, kimin aklına gelir? Yani, o kadar bu örgüt dedim, ben televizyon izliyordum, Ankara’daydım, 
birkaç tane resmî emekli resmî insanlar da yanımdaydı, yine Emniyetin insanlarıdır, dedi Okan gitti. Dedim beyler, bunu hakikaten 
Hizbullah mı yaptı? PKK mı yaptı? Vallahi öyle diyor. Öyle diyor deðil, eðer PKK veya Hizbullah o kadar güçlü ise, o zaman devlet 
bitmiítir dedim. O zaman devlet bitmiítir kardeíim. O zaman, her tarafa, gelir Baíbakanı da yapar aynı íekilde. Gelir Cumhurbaíkanı 
da böyle suikast yapar Ankara’nın ortasında. Benim aklımda bu, yapmayın dedim ve gerçekte öyledir yani. 
ìimdi, ertesi gün cenazede çok dikkatimi çekti, ben televizyondan izliyorum, o gün Jandarma Bölge Komutanı Fikret Demirtaí, 
Tuðgeneral. ñçiíleri Bakanı íeydi. ANAP’ın íeyiydi, Sadettin Tantan Beydi, cenazede Sadettin Tantan’a baðırdı o general, çok kötü 
baðırdı. Sayın Bakan dedi. Sayın Bakan dedi, iíte yapıyorlar, bak görüyorsun, biz, size defalarca söyledik... Bakan çıt kelime 
söyleyemedi. ñíte bak yaptı biz size defalarca söyledik, Hizbullah bunu yaptı... Halbuki ne alakası var? 
SORU - Bunu diyen kimdi dediniz? 
CEVAP - Demirtaí, Fikret Demirtaí. O da bu iíin, bu rollerin içindeydi zaten. Bunlar hep mafya, yani, hep çete yani, hep íey. 
Demirtaí... Bak, size ne diyorum, o gün benim çocuðum ölüyor, trafik kazasında, yani, o süs veriliyor, daðda, askerî birlik yanı 
baíında, 100 metre ve hâkim tepede ve ertesi gün muhabirlerinden, gazetecilerinden bilgi notları olan kasetler alınıyor, o günün 
kolordu komutanı, yani, Yaíar Paía’nın halefi Temel Doðan Paía, üç gün sivil insanı benim íeyime gönderiyor, sivil iki üç tane genç, 
deðiíik genç taziyede bulunduruyor ve beni telefonla arıyor, Mehmet Ali Bey, baíın sað olsun. Peki Paíam, sað olunuz. Jandarma Bölge 
Komutanı bu Fikret Demirtaí var, vallahi Mehmet Ali Bey ben Mardin’deyim, baíın sað olsun. Peki Paíam, bir íey olmaz. Ee, ben 
biliyorum. Ne bayramdır ne seyrandır meselesi, yani, bu baíın sað olsun hiçbir zaman bir selamımız kelamımız yoktur, niye böyle? 
Ondan sonra, Olaðanüstü Hal Bölge Valisi, bu íeydi, íimdi Emniyet Genel Müdürü, Aydın, ne diyorlar ona, ha, Gökhan Aydıner, o. O da 
telefon açıyor, baíın sað olsun. Peki, sað olun Sayın Valim dedim. 
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Aradan bir müddet geçiyor, iki üç ay geçiyor, aynı insan, Dicle Üniversitesinde bir ihale yapılıyor, kardiyoloji ihalesi, bir de Fen 
Fakültesi Binasının ihalesi yapılıyor, ben iki firmamla müracaat ediyorum, tabiî, bölgede sakıncalı firma kimdir, ne var ne yok?.. 
Özellikle bu Gökhan Eraydın, resmî yazı, gizli ve gizli yazı yazıyor, diyor bu firma sakıncalıdır, buna vermeyin diyor. Baí saðlıðı dileyen 
ve benim karíımda gülen ve aynı insanın, aynı insanın burada ben bu íeyde Polisevini yapıyorum aynı o sırada... 
SORU - Ankara’daki Polisevini mi? 
CEVAP - Tabiî. Devletin birçok yerlerinde ií yapıyorum. O yazıyor diyor, ñntim ñníaat Limitet ìirketinin ortaklarından Selahattin 
Altındað fiílidir, sakıncalıdır, ihale vermeyin ve o belge elimde, yani, elimde derken dosyalarımdadır ve onun imzası. Bir gün onun da 
yüzüne çarptıracaðım ben onu. 
SORU - Mehmet Ali Bey hem gazeteci hem yazı yazıyor, tabiî, bu iíten yüreði de yanmıí, haklı olarak, duygusal tarafları da var... 
CEVAP - Hayır, ben objektif konuíuyorum. 
SORU - Hayır hayır, bizim Komisyonumuzun esas görevi Yüksekova. Bu bildikleriyle, bütün bu bildiklerinizle, Yüksekova’daki íeyi nasıl 
tahlil ediyorsunuz, nasıl deðerlendiriyorsun? Bu ñsimler geçince... 
SORU - Hakkâri, Yüksekova, ìemdinli’yle. 
CEVAP - Ben iki tane dosya daha hazırladım. Birisini bilgi notu olarak íeye veriyorum. 
SORU- Mehmet Ali Bey, ben tamamlayayım da... 
CEVAP - Tamamlayın, buyurun efendim. 
SORU - Bu ìemdinli’deki, Yüksekova’daki olaylar meydana geldiðinde, Ali Kaya ismini duyunca, muhakkak bir yorum yaptınız. Nasıl 
bir yorum, nasıl bir tahlil yapıyorsunuz? Bunları nasıl baðdaítırıyorsunuz? 
CEVAP - Benim en çok dikkatimi çeken olay, Ali Kaya’nın ismi çıktıðı zaman televizyondan izledim, dedim o bu ha, bir. ñkincisi, Yaíar 
Paía’nın “iyi çocuktur, Kürtçe biliyor, suç iílemez, Kuzey Irak’ta bize tercümanlık yapıyor” savunması benim çok dikkatimi çekti. 
SORU - Bitti mi yani íeyiniz? 
CEVAP - O bitti, yalnız, devletin beni koruduðuna dair ve bana PKK’nın ve Hizbullah’ın íerrinden koruması için 1993’ten íimdiye kadar 
Genelkurmayın, Emniyet Genel Müdürlüðünün ve Bakanlar Kurulunun koruma dosyasını de ben size arz edeyim, buyurun. 
SORU - Tamam, onu da alalım. 
CEVAP - Ve íirketlerime uzun namlulu silah verilmiíti; ama, tüm bunlarla beraber, yani, Ali Kaya boí bir insan deðildir ve tek baíına 
da deðil. Bu organize, çok büyük para var iíin içinde. 
SORU - Onun böyle mal varlıðında falan bir artıí falan Diyarbakır’da çünkü on yıl bir süre kalmıí, yani, epey bir süre kalmıí... 
CEVAP - Hem onun hem Yaíar Paía’nın. Yaíar Paía kendini íey etmesin, beraberdiler. Yaíar Paía’nın kızının düðünü oluyor, Bölge 
Valisi Aydın Arslan’la ondan sonra rektörlerle Diyarbakır’daki birçok ben dahil olmak üzere Harbiye íeyine götürüyor, orada gece 
düðününü yaptırıyor ve Çevik Bir’le beraber. Bu deðirmenin suyu nereden geliyor?! 
SORU - Yani, orada düðün yaptıramaz mı? Nasıl?.. 
CEVAP - Hayır, yapar da. niye belirli iíadamlarını çaðrılıyor düðüne? Hep altın bilezik falan versinler. Verdik, herkes verdi. 
SORU - Canım, düðüne giden bir íey takar herhalde. Sizin gibi namlı isimler de herhalde bir çiçekle gitmez yani, bir íey götürecek 
yani. 
CEVAP - Espri olsun diye. 
SORU - Evet, baíka soru?.. 
CEVAP - Bölge valisi íey vardı, o bir tane daha vardı... 
SORU - Aydın Aslan vefat etti. 
CEVAP - Yok, ondan önce. 
SORU - Ünal Erkan’dı, ondan önce Hayri Kozakçıoðlu. 
CEVAP - Yok yok, bir tane daha vardı... 
SORU - Necati Çetinkaya. Atandı, yapmadı. 
CEVAP - Aldılar onu...” íeklinde beyanlarda bulunmuítur. 
Mehmet Ali ALTINDAï’ın Cumhuriyet Savcılıðımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi Araítırma Komisyonunda vermií olduðu bu ifadeler 
karíısında hâlen Genel Kurmay Baíkanlıðı’nda Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yaptıðı bilinen Yaíar BÜYÜKANIT ile o dönemde 
komutası altında çalıían bir kısım askerî yetkililer hakkında Suç ñílemek ñçin Örgüt Kurmak, Görevi Kötüye Kullanmak ve Sahte Belge 
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Düzenlemek suçlarından, yine 09.11.2005 günü ìemdinli ilçesinde meydana gelen patlama olayından sonra Yaíar BÜYÜKANIT’ın 
olayın faillerinden olan Ali KAYA’ya yönelik açıklamaları nedeniyle Âdil Yargılamayı Etkilemeye Teíebbüs suçundan soruíturma evrakı 
Genel Kurmay Baíkanlıðı Askerî Savcılıðı’na gönderilmek üzere tefrik edilerek soruíturma defterimizin 2006/152 Sırasına kaydı 
yapılmıítır. 
2 - Tanık Mehmet Salih YILDIZ Beyanında: Ben hâlen Yüksekova Belediye Baíkanı olarak görev yapmaktayım. 9 Kasım 2005 tarihinde 
ìemdinli ilçesinde meydana gelen bombalama olayında akíam saat 17:00 - 18:00 sıralarında ìemdinli ilçesine intikal ettim. Gece 
olmasına raðmen çaríıya çıktıðımızda halk hâlen arabanın baíında bekliyordu. Zorda olsa halkı daðılmaya ikna ettik. Keífin yapılma 
imkânını saðladık. Tek aðızla sanki herkes bu olayları yapanlar artık bellidir. Çünkü ortada cenazeler vardı. Ortada yaralılar vardı. 
Bütün bu psikolojiye raðmen halkın devlete güvenerek bu kiíileri emniyete teslim etmesi önemli bir noktadır. Halka sakin olun 
dediðimizde daha ne kadar sakin olabiliriz baíkanlar, artık yeter, bizi engellemeyin, Hakkâri’de, Yüksekova’da ve ìemdinli’de peípeíe 
patlayan bu bombaları PKK örgütü atmıí ise de dâhi bunların yarısını PKK attı sayalım, peki diðer yarısını kim yaptı. Özellikle son 
suçüstü yakalanan ìemdinli’deki sanıkların yakalanması dikkat çekicidir dediler. Ve özellikle íunu da eklediler. Bunlar Türkiye’nin 
demokratikleímesini istemeyenler, Avrupa sürecine karíı çıkanlar, hükümete muhalefet olanlar, Cumhurbaíkanlıðı krizini bu 
hükümeti aíarak düíünenler, bir de Baíbakan’ın Diyarbakır’daki Kürt sorunu benim sorunumdur, söyleminden rahatsız olanlar 
yıllardır sıkı yönetimlerle bu bölgeyi yönetip artık bir íekilde bu yönetimi kendine rant sayanların iíidir bunlar dediler. ñíte onlarda 
suçüstü yakalansalar bile asıl yakalananlar deðil, bunların perde arkalarında vardır íeklinde halkın yoðun tepkisi vardı. Bu psikoloji 
karíısında baíta ben olmak üzere bölgede belediye baíkanı olan yöneticilik yapan diðer arkadaílarımızda bu genel kanı karíısında 
farklı bir mantık düíünemediðimizi bende de hâsıl olan kanaat birileri Türkiye’yi huzura götürmektense huzursuz bir Türkiye’nin 
birilerinin iíine daha iyi yaradıðı, Türkiye’deki son geliímelere de bakıldıðı zaman gerek Silopi de geliíen olaylar gerek son Konya’da 
geliíen çete-mafya iliíkileri, hâlen de üzerine ciddi gidildiði her yerde Edirne Kapıkule’de son Habur Kapısında yaíananlara bakıldıðı 
zaman karmaíık bir Türkiye, sorunlu bir Türkiye bu karanlık güçlerin iíine çok iyi yaradıðı net görülmektedir. Bu olayların üzerine 
yargının baðımsızlıðı ilkesi ile gidileceðine, ucu nereye dokunursa dokunsun ortaya çıkarılacaðına inancım sonsuzdur. Bizim 
giriíimlerimiz bazen bize risk de doðursa Türkiye’nin geleceði için, daha huzurlu bir Türkiye için doðru olanı yapmak ve söylemektir. 
Tepki de alsak ki bu olaylardan dolayı Yüksekova’da ìemdinli Olaylarını basın yoluyla protesto etmek, tepkilerini göstermek açısından 
yapılan basın açıklaması ayrıca dikkat çekicidir. ìiddete dayanmayan her türlü eylemin yapılabileceði sayın valimiz ve yetkililer 
tarafından defalarca söylenmesine raðmen basın açıklamasına Fransa’yı örnek verdiðimiz zaman Fransa’daki saðduyu saðlanmıí 
olsaydı ve dünyada örneði olmayan, hiçbir yerde yaíanmayan basın açıklamasına kuríun sıkılmasaydı ve bu kuríun sıkılmada her 
türlü fırsatçılara ortam saðlanmasaydı belki Yüksekova’daki gösteriler sırasında yaíamını yitiren üç insanımız da aramızda olurlardı. 
Bu olay günü ben Ankara’daydım. Hemen geri döndüm ve olaya saðduyulu müdahale için çaba göstermeye çalıítım. Ancak halkın bizi 
dinlemediði, bize tepki gösterdiði hatta bizi bize kuríun sıkanlarla iíbirlikçisiniz diye hakaret ettiði, bütün bu riskli psikolojiye raðmen 
bizin yine halk ile diyaloglu davranmamız, onları iknâ etme çabaları olumlu sonuç verdiði için daha büyük olayların olmaması cenaze 
töreninde özellikle hiçbir olayın olmamasını çok önemli buluyorum. Buradan da anlaíılıyor ki polisiye önlemlerle deðil sivil toplum 
örgütlerimize güvenerek herkesi bir polis gibi, bir yargı mensubu gibi bir devlet sorumlusu gibi davranmaya zorlamalıyız. Herkese bu 
kültürü vermek zorundayız. Belki halkın içinden seçilmií belediye baíkanı olarak onların bu psikolojilerini bildiðimiz için yaklaíım ve 
davranıílarımız etkileyici olmuítur. Ülkemizin halk ile diyaloglu iliíkileri iyi olan yöneticilere sonsuz ihtiyacı vardır. Bir diðer dikkat 
çekici olayda iki yıldır belediye baíkanıyım. Beí yıl öncemi de biliyorum. Yüksekova semalarında hiçbir savaí uçaðı rutin uçuílar 
yapmamıítı. Özellikle cenaze günü uçakların cenaze güzergâhı üzerinde halkın o anki psikolojisini de tahmin etmeyecek bir 
düíünceyle uçuí yapmaları, ayrıca halkın tepkisine neden olmuítur. Bu savaí mıdır, nedir söylemlerine kadar gidilen bu uçuíların 
hâlen rahatsızlıðı devam etmektedir. Olay yaklaíık bir buçuk ay önce oldu. Genel detayı ile anlatacaklarım bunlardır. Daha sonra 
yargının bana ihtiyacı varsa, sorması gereken noktalarda hatırlayabileceðim kadarıyla anlatmaya ve yardımcı olmaya çalıíacaðım 
dedi. Lüzumuna binaen soruldu. Yüksekova ilçesinde Van-Ercií ñtimat Firmasına ait otobüsün altına bomba konmuítu. Ondan önce 
de Ömer AKARSU’nun binasının önüne bomba konulmuítur. Ayrıca Ferzende YILMAZ’ın lokantasının önüne bomba bırakıldı, Zaðros ñí 
Merkezine iki kez saldırı yapıldı, askerlik íubesinin önüne bomba bırakıldı. Bu atılan bombalarda dikkat çekici olan Gemlik ilçesine 
gidecek kitleyi götürmek üzere kiralanmak istenen firmaların otobüslerinin verilmemesi açısından tepkiler aldıðını, bu konunun da 
böyle dikkat çekici olduðunu, … Bütün bunlardan daha önemlisi Ey Kürt Halkı adı altında daðıtılan bildirinin, dile alınamayacaðı 
Kürtlere yönelik hakaretli sözler kullandıðı, ìemdinli ilçesinde de Beí ìehidimizin Kanı Yerde Kalmayacak íeklinde yazılar olan 
bildirilen daðıtılması tamamı ile huzurlu Türkiye’den rahatsız olanların kendilerine göre bir Türkiye’yi yaratmak isteyenlerin emelleri 
olduðuna inanıyorum. Bunların hepsini toplumu tahrik edici davranıílar olduðunu belirtebilirim. Bir diðer dikkat çekici husus polisin 
bölgedeki özellikle yöneticilerinin olaylar karíısında (basın açıklaması vb) saðduyulu davranmaları, íiddet içermedikçe müdahale 
etmemeleri, sloganlara ve açılan pankartlara yargı yolu ile müdahaleye giren polisin bu tavrından rahatsız olanların bana göre bu 
bildiride polisi daha çok provakatif daha çok tahrik olaylar içerisine çekme amaçlı olduðuna inanıyorum. Çünkü polis oradaki halka 
daha kazanımlı yaklaíıyor. Askerîn oradaki halka yaklaíımı ve diyalogu yok denecek kadar azdır. ñki kez Yüksekova’da asker basın 
açıklamasına destek olara güç kattı. Birincisinde ben Yüksekova’daydım diyaloglarımızda olaysız geçti, ikincisinde ben yoktum. Üç 
insan yaíamını yitirmiítir. Çünkü hoígörülü yaklaíım poliste daha güçlüdür. Varsa bir sorun yargı yoluyla çözmeye çalıíıyor. Ancak 
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asker olay anında halkın psikolojisini göz önüne almadan íiddet yoluyla sorunu çözmeye çalıíıyor. Bu da son olaylarda görüldüðü gibi 
sıkıntılara sebep oluyor. Polisin hoígörülü yaklaíımının asker tarafından da tepki ile karíılandıðını düíünüyorum. Bu bildirinin ve 
bölgede sık yaíanan bombalama olaylarının ortak noktası polisin bu saðduyusunu kırmak, halk ile karíı karíıya getirmek daha 
demokratik, daha íeffaf, daha huzurlu bir Türkiye’den ziyade kendilerinin rahat yaíayabileceði, söz sahibi olabileceði bir Türkiye 
yaratmaktır. Bunları yapanların halkın psikolojisinde, halkın anlatımlarında bunlar karanlık güçlerdir, bunlar kontrogerilladır. Bunlar 
derin devlet tabiri ile adlandırılan kimselerdir deniliyor. Devletimizin bir an evvel bunlardan kurtulması gerektiðinin altını da çiziyorlar. 
Lüzumuna binaen soruldu. Yüksekova ilçesinde bulunun 21. Dað Komando Jandarma Tugay Komutanı Erdal AKPINAR’ın da ilginç 
uygulamaları ile halkı askerden ve devletten soðuttuðu sabittir. Bu konuda sivil toplum örgütleri ile de bir toplantı yaptı. Toplantı da 
bize slayt gösterileri ile 15 yıl boyunca yaíanan olayları gösterdi. Gösterimlerinden ziyade anlatımları önemlidir. Ben gerektiði zaman 
sıkıyönetimde ilan ederiz bu olaylarda yani isteseydik ìemdinli, Yüksekova ve Hakkâri’nin de yarısı tarihten silinirdi. Gerekirse 
sıkıyönetim ilan edilir. Her íeyi sıkı yönetim kuralları içerisinde çözeriz. O zaman herkes tek tek hesap verir. Bu halk yanlıí yapıyor. 
2005 yılı 15 ìubatı’nda kepenk kapatma olayından sonra en az ben yüz küsur trilyon para ben dıíarı verdim. Benim tırlarım var 
istediðim erzaðı getirtebilirim. Askerî çaríıya sokmayacaðım, alıíverií yaptırmayacaðım. Bunun üzerine bende en saðduyulu 
yaklaíımın sizin 16 ìubatta sizin daha fazla askerî alıíveriíe göndermenizdi, bizi ve esnâfı daha fazla mahçup etmenizdi, bir devlet 
büyüðüne yakıían buydu. Bunu yapmıí olsaydınız bugün burada rahat konuíamazdık dememiz üzerine kendisi hayır asla önümüzdeki 
15 ìubata bakacaðım tekrar kapanırsa kepenkler asla bir daha düíünmeyeceðim böyle bir íeyi. Bu benim kuralımdır. Ben bu 
kuralımdan da vazgeçmem. Zaten diyalogları yeterli deðil. Herkese imâlı vurguları ile tehdit içerikli söylemleri ile yaklaítıðı için halk ile 
diyalogu yoktur. Hatta 30 Aðustos’ta korucuların bile alındıðı törene belediye baíkanı olarak bizi kapısından geri çevirmesi bana 
Yüksekova’da % 70 oy veren herkesin kendisine tepkili olduðu net görülmektedir. Adeta kendisini her íeyin üstünde gören bir tavrı 
var. Son olaylarda da sıkıntıların yaíanmasının sebebi de kendisinin astlarına karíı verdiði talimatlar Yüksekova’daki resmî iyi niyet 
ve saðduyulu yaklaíımı da zorlamıítır. Bu kanı Yüksekova’da sokakta rastlayacaðınız her insana sorabilirsiniz. Herkes bu tavırdan 
rahatsızdır, ìeklinde Beyanda Bulunmuítur. 
3 - Tanık Metin TEKÇE Beyanında: Ben hâlen Demokratik Toplum Partisi Üyesiyim ve ayrıca Hakkâri Belediye Baíkanı olarak görev 
yapmaktayım. Bana bahsetmií olduðunuz 09.11.2005 günü ìemdinli ilçesinde bir kitapevinde meydana gelen olayı ben bizzat görmüí 
deðilim ve bilgim de yoktur. Ancak ben olay sonrası ìemdinli ilçesine gittim. Patlamanın meydana geldiði kitapevini gördüm. 
Kitapevi’nin sahibi ile görüítük. Akabinde olay yerine Hakkâri Milletvekili Esat CANAN geldi. ñncelemeler yaptı. Ayrıca 2005 yılı 
içerisinde Hakkâri ilimizde patlamalar meydana geldi. Hakkâri’deki genel patlamaların genel olarak sebebi bana göre merkezî 
yönetimin basiretsizliðidir. Yaíanan bu sıkıntılar sonucu Hakkâri halkının ülkemizin demokratikleímesine ve barıíına katkı sunacak 
demokratik eylemselliklerini hazmetmeme ve Hakkâri’de yaíayan hiçbir insanın istemediði, gerek asker, gerek … (terörist) ve 
gerekse polis ölümlerinin maalesef Hakkâri kırsalında yaíanıyor olması ve bunun hıncının da halktan çıkarılması anlayıíı hâkimdi. 
Nitekim 2005 yılı Temmuz ayında Hakkâri’de bir patlama meydana geldi. Akabinde Yüksekova, ìemdinli ilçeleri ve Hakkâri merkezde 
2005 yılında 3-4 ay içerisinde 17-18 patlamanın yaíanması kentte yaíayan herkesin can güveliði sorunu ve korkusunu beraberinde 
getirdi. Hemen herkes sabah uyandıðında araçlarının altını kontrol ederek arabalarına binme ve sabahlara kadar birileri evlerine 
gelipte bomba bırakmasın korkusu ile yaíadılar. Bu bombalamaların baílaması ile birlikte halk üzerindeki baskının da arttıðını 
gözlemleyebiliyordum. Bunu sabahlara kadar çaríı merkezinde, mahallerde sirenler çalarak, marílar çaldırarak halkı rahatsız etme, 
aíırı güvenlik önlemleri, çaríı da bile çok sirenli ve hızlı geçiíler, kapıları kırarak yapılan maskeli ev baskınları ve yine halktan 
bildiðimiz sivil bir vatandaíın akíam saat 20:00 sıralarına kadar arkadaíları ile birlikte görüldüðü, arkadaílarından ayrılarak evine 
gittiði, ancak 22:00-22:30 sıralarında Hakkâri’ye 40-50 km uzaklıkta ölü olarak bulunmuí olması ve bu sivil vatandaíın mayın 
döíerken öldürüldüðü açıklaması, öldürülen noktanın gündüz bile hiçbir zaman asker yada polislerin geçií noktası olmadıðı ve o gün 
bir operasyonun da olmaması bir devriye, asker yada polisin orada olmasını gerektirecek bir fiilin gerçekleímemií olması Yusuf 
YAìAR’ın Hakkâri merkezden alınıp buraya bırakıldıðı kanısı herkeste hâkimdir. Bütün bu geliímeler esnasında Hakkâri’de hiçbir 
zaman geliímemií olan demokrasi platformu oluíturuldu ve bu platform içerisinde bütün sivil toplum kuruluílarının yer alması 
aslında Hakkâri’de yaíayan herkesin rahatsızlık duyduðunu ortaya koymaktadır. Yine tarihini tam olarak bilmediðim Ramazan ayı 
içerisinde bana bir telefon geldi, hâlen bile tanımadıðım, kendisinin korucu olup olmadıðını bilmediðim bir vatandaíın iftardan önce 
Hakkâri-Merkez-Merzan Mahallesinde Durankaya-Bayköy Yol ayrımında yapılan kontrolde gözaltına alındıðı, ancak kendisinden haber 
alınamadıðı yönünde bir bilgi geldi. O esnada AKP Hakkâri ñlçe Baíkanlıðı görevini de yapmakta olan Avukat Zeydin KAYA ile irtibata 
geçtim. Kendisinin de Emniyete, Jandarmaya gittiðini, böyle bir gözaltının olmadıðını, yaíanmadıðını, haberlerinin olmadıðını belirttiler. 
Ancak bu íahıs Ali EROL isimli íahıs 15 kiíinin yanında alıkonulmuítur, 15 kiíilik bir íahit grubu vardır. Ben bu esnada Hakkâri 
Valisi’ni aradım. Hakkâri’nin bu güne kadar çok huzurlu bir kent olduðunu ama bu huzuru bozmaya çalıían kiíi yada grupların 
olduðunu, bu durumun Yusuf YAìAR’ın durumu gibi olamayacaðını, tanıkların olduðunu, dolayısıyla bu vatandaíın kaybedilmesi 
durumunda huzursuzluðun daha da büyüyeceðini, ancak avukatın araítırdıðını, güvenlik güçlerinin hiçbirinin haberinin olmadıðını 
söylemesi dikkat çekicidir, sizin bu olay üzerinde durmanız gerekmektedir dedim. Kendileri bana “isterse 10 avukat gitsin eðer yok 
denilmiíse demek ki gözaltına alınmamıítır” demiítir. Akabinde Hakkâri Milletvekili Fehmi ÖZTUNÇ’u aradım, göz altına alınan íahsın 
yanında 15 kiíinin olduðunu, onların íahit olduðunu belirttim. Bu olayın üzerinde durmaları gerektiðini söyledim. Yarım saat sonra 
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tekrar Hakkâri Valisi’ni aradım. Yine bilgisinin olmadıðını, gözaltına alınmadıðını söyledi. Ben o esnada bunun çok kötü sonuç 
doðurabileceðini, insanların korku ile yaíamayı artık kabul edemeyeceðini, ortaya çıkmaması hâlinde 15 kiíinin íahitliðinin de örtbas 
edilemeyeceðini belirttim. Bu görüímeler sonucunda Ali EROL isimli vatandaí yine Hakkâri’nin dıíında bir alanda serbest bırakıldı ve 
ìemdinli olayları akabinde bu vatandaí bazılarını arayarak televizyonda görmüí olduðu Ali KAYA adlı íahsın kendisini de götüren 
íahıs olduðunu bildirmiítir. Ben kendilerinin korucu olduðunu da ertesi günü öðrendim. Hâlende kendisini ne tanıyorum ne de 
görüímüí deðilim. Ali EROL’un Hakkâri’nin Geçitli Köyü’nden olduðunu duyduk. 1 Eylül Dünya Barıí Günü’nde ìemdinli ilçesinde bu 
vesile ile yapılan etkinlikte ben de hazır bulunacaktım. Yalnız yarım saatlik bir gecikme ile ìemdinli ilçesine ulaítım. Program saat 
10:00.da baílayacaktı. Biz Belediye Baíkanları’nın oturacaðı protokol çadırında saat 10:15.de patlama meydana gelmií. Belki oraya 
geç gidiíimiz hayatımızı kurtarmıítır. Ancak Dünya Barıí gününde ve diðer bütün patlamalara iliíkin temel düíüncem. 15 yıllık 
çatıímalı ortamdan gerek siyasî ve gerekse ekonomik rant elde eden kiíi ya da grupların son 6 yıllık dönemde musluklarının kesildiði 
anlaíılıyordu. Tekrar ülkemizi savaíın, karanlıðın kardeí ölümlerine yol açabilecek çatıímaların yaíanmasını, halkı tedirgin edecek, 
korkutacak ve sindirecek yaklaíımların yaíanması arzu edilen istenen bir íey deðildir. Halkın da devlete karíı olan güvenini son 
derece zedelemií ve sarsmıítır. Derken 9 Kasım 2005.deki ìemdinli patlaması meydana gelmiítir. Bu patlama da bana göre 
Hakkâri’deki bütün bu geliímelerin ve daha diðer yerlerdeki geliímelerinde aydınlıða kavuíabileceði bir suçüstü uygulaması 
yaíandıðını görmekteyim. Patlamadan sonra Yüksekova ve Esendere Belediye Baíkanları ile birlikte ìemdinli’ye intikal ettik. O 
günden sonraki bütün olaylar, bütün geliímeler içerisinde olarak bütün o sıkıntıları, olanları, olayları yaíayarak gördüm. Bana göre 
ìemdinli Cumhuriyet Baísavcımız ve Hakkâri CHP Milletvekili araç üzerinde keíif yapıyor iken halkın üzerinden zırhlı bir araç ile ateí 
açılması ve hemen akabinde 42 Plakalı yanılmıyorsam ìahin bir otomobilden halkı tarayan kiíiler ya da anlayıíların, aslında o 
araçtaki delillerin yok edilmesine yönelik çaba olarak gördüm ve olayın olduðu günün akíamı ìemdinli’de Milletvekilinin de aramızda 
bulunduðu bir heyetle Taktik Jandarma Alay Komutanlıðı’nda Hakkâri Valisi, Alay Komutanı ve Emniyet Müdürü ile bir görüímemiz 
gerçekleíti. Bu görüímede halk tarafından güvenlik teslim edilmií olan insanların neden kayıp olduðu ve bu olayın gerçekten 
ülkemizin aydınlık geleceðine ıíık tutacaðı ve bu araç keífinin mutlaka tamamlanması gerektiði ve bu araca kayıtlarda da resmî 
olarak Emniyet Müdürlüðü tarafından o plakanın yani 30 AK 933 sayılı plakanın verildiðini belirttik. O esnada bu aracın Jandarmaya 
ait olduðunu diyecekken yanlıílıkla Emniyete ait olduðunu söylediðimizde Hakkâri Valisi ve Emniyet Müdürü aynı anda “Hayır 
Emniyete ait deðil Jandarmaya ait” dediler. Ancak görüímelerde ısrarla gözaltında olan sadece Hakkârili bir vatandaí olduðunu, 
baíka kimsenin olmadıðını belirttiler. Bu durum halkı tedirgin ediyordu ve o iki üç günlük dönem içerisinde ìemdinli’deki halkın bize 
iletmií oldukları düíünceleri íu yönde idi:. Eðer bu olaylar aydınlanmazsa bizde her gün ölmektense ilçemizi boíaltıp bu karlı daðlara 
çıkıp orada donarak ölmek istiyoruz íeklinde bizlere iletmek istemiílerdir. Olaydan iki gün sonra ìemdinli Kaymakamlık binasında 
Hakkâri Valisi, Alay Komutanı, Emniyet Müdürü ile yapacaðımız görüímeye giderken Kaymakamlık binasını, Emniyeti koruyan, barikat 
kuran görevliler tarafından ölümle tehdit edildik. Bize ñçiíleri Bakanınız gidecek ondan siz belediye baíkanlarının ölümü bizlerin elinde 
olacaktır dediler. Ben bunu íöyle yorumluyorum. Bu olayların yani güvenlik güçleri içerisindeki gruplar tarafından yaíanmasını 
hazmetmeme duygusu o an bütün güvenlik güçlerinde íu düíünce bu düíünceyi gözetmeden halkı yok etme düíüncesi olarak 
algıladım. Nitekim Yüksekova ve Hakkâri’de bu olayın örtbas edilmemesi için basın açıklaması yapan kitlelere direk öldürmeye dönük 
ateí açılması, Yüksekova da 3 vatandaíımızın ölmesi, Hakkâri ve Yüksekova’da 30.a yakın kuríunlamadan kaynaklanan yaralanan 
ve onlarca yaralanın olması Emniyet Görevlilerinin yaklaíımlarının bir ifadesidir. Bu olaylar esnasında yaptıðımız görüímelerde ne 
Hakkâri Valisi ne Emniyet Müdürü söylemlerine ve talimatlarına raðmen hiç kimse buna uymuyordu. Bütün bu olaylarda onlarca 
silâhla yaralanmıí olan ve öldürülen vatandaíların aslında bunu yapanların yargılanmaması için de gerekçelendirmelerin olduðunu 
gördüm. Bu gerekçelendirmeler Yüksekova’daki halkı tarama olayında bana Hakkâri Valisi “Halk gitmií, silâhla saðlık ocaðını basmıí, 
saðlık ocaðını silâhla taramıí ve yakmıítır, biz buna tepkisiz kalamayız” dedi. ìu anda bu durumun böyle olmadıðını görmekteyiz. 
Hakkâri’de ise polislerin onlarca taí toplaması, ellerinde sapan türü kuíatan yaptırmaları ve bu kuíatanlar ile halkı tahrik etme, 
bizzat halkı daðıtmaya dönük, halkı teskin etmeye dönük olarak orada bulunmam bunlara da tanıklık etmeme vesile olmuítur. En son 
Hakkâri’de olayların olduðu gün olaðanüstü bir gün yaíandıðını herkes bilmekte iken, halkın bulunduðu caddenin içerisine içinde 
askerlerin bulunduðu 21 plakalı iki kamyonun sürülmesi ve bu araçlardan halkın üzerine ateí açılmaya baílaması ile birlikte karíı 
taraftan polislerde destek vererek direk halkı öldürmeye dönük eylemde bulunmuílardır. Burada ben yine Hakkâri Valisi ile görüíürken 
halkın tarandıðı, bunun durdurulması gerektiði, bunun bir faciaya yol açabileceðini söylememe raðmen bana cevaben “ilk silâhı halkın 
attıðını, polis ve asker ailelerinin hayatlarının tehlikede olduðunu, halkın bunlara saldırdıðını” söylemesi o fiili gerçekleítiren insanları 
korumaya yönelik bir çaba olduðunu açıkça görmekteyiz. Yine bireysel düíüncemi söyleyeceðim. Savaíın çok yoðunluklu olduðu 
dönemlerde bile karanlık basmadan evine çekilen insanlar o dönemde bile hiçbir zaman kadın ve çocuklara dönük hiçbir fiili eylemde 
bulunmamıílardır. Aslında bütün çabalara raðmen Türk ve Kürt halkının birbirine girmesini baíaramayan zihniyetler halkı direkt 
tarama bahanesi olarak böyle bir íeyi ortaya atmıílardır. Ben bu söylemleri Hakkâri halkına bir hakaret olarak görüyorum. Hâlen 
benim kendimin oturduðu binada geçmiíte ve íimdi de polis ve askerlerin olduðunu ve bu olaylar esnasında hiçbir polis ve asker 
ailesinin kılına bile zarar gelmediði açıkça görülmektedir. Dolayısıyla Hakkâri de ve Yüksekova’daki o ölüm ve yaralamalara sebep 
olan güvenlik güçlerinin de yargılanması gerekmektedir. Ben bu ìemdinli olayının lokal olmadıðı kanısındayım. Tarihini tam 
hatırlamıyorum; Demokratik Toplum Partisi Eí Baíkanları ìemdinli’ye geldiðinde ve bölge belediye baíkanları yine 5-6 kiíilik bir 
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heyetle ìemdinli Kaymakamını ve Cumhuriyet Baísavcısını ziyaret ettik. Ben bunu genel düzeyde söylemiyorum ancak ìemdinli 
Cumhuriyet Baísavcılıðı üzerinde çok aðır baskıların olduðunu yüzünde ve yüz ifadesinde bir telefona dahi cevap veremeyecek bir ruh 
halini görebildim. Bu benim bireysel gözlemimdir. Bütün sıkıntılara raðmen ben yargıya güveniyor ve inanıyorum. Bu olayın 
aydınlanmasının Ülkemizin çaðdaílaímasına ve aydınlık geleceðine katkı sunmasını da temenni ediyorum, ìeklinde Beyanda 
Bulunmuítur. 
4 - Tanık Huríit TEKñN Beyanında: Ben hâlen ìemdinli Belediye Baíkanı olarak görev yapmaktayım. Son dönemlerde ilçemizde 
patlamalar meydan gelmektedir. Özellikle son dönemde patlama olaylarında bir artıí olmuítur. Yaklaíık beí yıl gibi bir süredir 
ilçemizde sükûnet hâkimdi ancak son patlamalarla bu sükûnet ortamı bozuldu. ñlçemizde 5 Aðustos 2005 tarihinde askerîyenin 
önünde gece geç saatlerde bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu 5 asker íehit oldu. Ben bu yörenin, ìemdinli’nin insanıyım. 
Yöremizde yukarıda da dediðim gibi beí altı yıldır her hangi bir olay olmuyordu ve yöremiz huzurluydu. Ancak askerlerin ölmesine çok 
üzüldüm. O askerlerde bizlerin evladıdır. Bu olayı kimin veya kimlerin yaptıðını bilemiyorum. Yine ilçemizde 1 Eylül 2005 Dünya Barıí 
Günü Kutlamaları için etkinlikler düzenlenecekti. Hatta bu etkinliklerden önce ilçemizde bir bildiri daðıtıldı. Bildiride “Beí Askerîmizin 
Kanı Yerde Kalmayacaktır” íeklinde yazılar yazıyordu. Etkinlikler için büyük bir çadır kurulmuítu. Burada etkinlikler çerçevesinde 
konuímalar yapılacaktı, íarkılar ve müzikler söylenecekti. Ben o günü Belediyede idim. Hatta bana telefon geldi. ìenliklere gelip 
gelmeyeceðimi sordular. Bende birkaç misafirimin olduðunu misafirleri gönderdikten sonra geleceðimi söylemiítim. Ben 
kutlamamaların yapılacaðı yere gittiðimde saat 10:10.da büyük bir patlama oldu. Patlama çadırın birkaç metre uzaðında meydana 
geldi. Çok sayıda insan yaralandı. Eðer patlama odunların bulunduðu yerde meydana gelseydi çok sayıda insan hayatını kaybederdi. 
Böylece bu patlamadan sonra íenlikler yapılamadı. Bu olayı kimin veya kimlerin yaptıðını ben bizzat görmedim. Ancak halk arasında 
bu olayı JñTEM.in yaptıðı konuíuluyordu. Tâbi ki askerîye içerisinde bu olaydan herkes sorumlu tutulamaz, ancak halk arasında böyle 
bir grubun olduðu söyleniyor. Bu olayı PKK.nın yaptıðını düíünmüyorum. Çünkü PKK.nın içerisinde de yer alan insanlar bu yörenin 
insanıdır, bu vatanın evladıdır. Herkes bu karmaía ortamının sona ermesini ve demokratik bir ortamın olmasını istiyor. Zirâ yapılacak 
etkinlikte bir barıí ve íenlik günüdür. Bu günde kanımca PKK.nın böyle bir eylem yapacaðını düíünemiyorum. Orada bulunan kiíilerde 
barıí istiyor, karmaía istemiyor. Bu olayın da failleri yakalanamadı. Yine ilçemizde 1 Kasım 2005 tarihinde bir araç içerisinde büyük 
bir patlama meydana geldi. Bu patlama sonucu birçok ev ve ií yeri hasar gördü. 50-60 kiíi yaralandı. Olayın olduðu tarihlerde 
Ramazan Bayramı’na iki gün kalmıítı, millet sokaktaydı, bayram alıíveriíi yapıyordu. Ancak patlamanın meydana geldiði saatte biraz 
ortam sakinleímiíti. Patlama daha önce meydana gelseydi yine çok sayıda insan ölebilirdi. Bu patlamayı da kimin veya kimlerin 
yaptıðını ben bilemiyorum. Zaten ilçemize araç girií çıkıíları güvenlik kuvvetlerince kontrol edilmektedir. Duyduðum kadarıyla 
patlayan araçta büyük miktarda patlayıcı madde varmıí. Araç içerisinde 100-150 kilogram arasında patlayıcı madde olduðu 
söyleniyor. Patlayıcı yüklü bir aracın ilçeye kontrollere raðmen nasıl girebileceðini ben anlamıí deðilim. Bu patlamadan bir hafta sonra 
9 Kasım 2005 tarihinde Seferi YILMAZ isimli bir vatandaíımızın ií yerinde öðle saatlerinde bir patlama oldu. Ben o saatlerde bir köyde 
taziyede de bulunuyordum. Patlama olduktan sonra Kaymakam Bey beni cep telefonumdan aradı ve çok acil ilçeye gelmemi, ilçede 
bir patlama olduðunu, halk, asker ve polisin birbirine girdiðini söyledi. Bende hemen ilçeye geldim. Hükümet Konaðı’na gittim. Ayrıca 
ilçemize Vali Bey, Alay Komutanı, Hakkâri Milletvekili Esat CANAN ve Avukatlarda gelmiíti. Halk âdeta ayaklanmıítı. Hükümet 
Binası’na ve Emniyete yürüyorlardı. Taílamalar, atılan silâhlar, gaz bombaları havada uçuíuyordu. Ben elimden geldiði kadar 
halkımızı sakinleítirmeye çalıítım. Hatta ben de yaralandım. Kafama taí deðdi. Emniyet Müdürü bana ilçeye girií noktasındaki polis 
noktasında yine büyük karıíıklık olduðunu, oraya gidip halkı teskin etmemi istedi. Oraya gittim ve ben orada yaralandım. Halk biraz 
sakinleíti. Edindiðim bilgiye göre Seferi YILMAZ’ın ií yerine bombayı astsubaylar atmıí. Daha doðrusu astsubaylar ile birlikte gelen bir 
íahıs elindeki bombaları Seferi YILMAZ’ın ií yerine attıktan sonra oradan uzaklaíırken halkımız tarafından bir arabanın içerisinde 
yakalanmıí. Arabada resmî bir araç imií ve astsubaylara aitmií. Olay sonrası ilçeye geldiðimde birçok insan arabanın etrafını 
çevirmiíti ve arabanın üzerinde Savcı Bey’in keíif ve tespit yapmasını bekliyordu. Savcı Bey araç üzerindeki tespitlerine akíam 
saatlerinde baílayabildi. Burada Milletvekili Esat CANAN, avukatlar ve yörenin belediye baíkanları bulunuyordu. O saatlerde yine 
birçok insanda Savcı Bey’in yaptıðı keífi izliyordu. Bir anda silâh sesleri gelmeye baíladı, panzerlerden ateí açılıyordu. Daha sonra 
Ziraat Bankası’nın önünden beyaz bir araç gelerek halkın üzerine doðru ateí açıldı. Bu kiíiyi ben tanımıyordum. Ancak tanıyanlar 
araçtan ateí eden kiíinin ilçemizde görev yapan Uzman Çavuí Tanju ÇAVUì olduðunu söylediler. bu olaydan sonra Savcı Bey keífi 
tamamlayamadı, olay yerinden ayrıldı. Ancak aracın etrafında bulunan insanlar aracı kuíatarak araca baíka íekilde müdahale 
edilmesini önlediler. Biz bu arada Vali Bey, Alay Komutanı, Kaymakam Bey ve Belediye Baíkanları ile toplantı yaptık. Daha sonra 
tekrar araç üzerinde keíif ve tespit Savcı Bey tarafından yapıldı. Aracın bagajından silâhlar ve el bombaları ile çok sayıda evrak çıktı. 
Bunlara el konuldu. Bende keíif iílemi bittikten sonra Belediyeye ait kepçe ile aracı bulunduðu yerden kaldırdım, Hükümet Konaðı’nın 
önüne götürdüm. Yukarıda dediðim gibi ilçemizde son üç dört ay içerisinde bu íekilde halkın huzurunu bozucu ve karıíıklık ortamı 
yaratan patlamalar meydana geldi. Bu karıíıklık ortamından kimlerin menfaatlendiðini bilemiyoruz. Daha doðrusu halkımız bu 
karıíıklık ortamından kimlerin menfaatlendiðini biliyor ancak bunu açıklayamıyor. Maalesef ülkemiz ve özellikle yöremizde demokratik 
ortam henüz oluímadı. Halkımız demokrasi istiyor, barıí istiyor. Bu patlamaların artık bitmesini istiyor. 9 Kasım 2005 tarihindeki 
patlama olayından sonra astsubaylar tutuklandıktan sonra yöremizde her ne hikmetse patlama olayları bıçak gibi kesildi. Halkımız 
karıíıklık istemiyor, huzur ve barıí istiyor. Zaten íimdiye kadar bu karıíıklık ortamında 40.000 insanımız öldü. Bundan kim, ne 
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menfaat elde etti. 100.000 – 200.000 insanımız da ölse bir yere varamayacaðız. Zararın neresinden dönersek ülkemizin ve bizim 
kârınadır. Bu olaylardan sonra maalesef bu yörede gözlemlediðim husus; bir kısım grupların yetkilerinin azalmaması hatta yetkilerinin 
daha da güçlenmesini, halk üzerinde etkinliklerinin daha da artmasını istiyor. Demokrasi, insan hakları olmasın. Olaðanüstü yetkilerle 
donatılmıí bir grubun varlıðı isteniyor. Maalesef bu da yöremize, insanımıza zarar veriyor. Bu ölümler, bu kargaía ve karıíıklıklar artık 
bitsin. Bu karmaíayı yaratanlara meydan verilmesin, biz bunu istiyoruz. Halkın yargıya güveni vardır. Bu olayların üzerine gidilsin. Bu 
olaylar nereye kadar gidiyor, kimlere ulaíıyor. Biz onların tespitini istiyoruz. Bunlar açıklıða kavuítuktan sonra bu olayların biteceðine 
inanıyorum. ìeklinde Beyanda Bulunmuítur. 
5 - Tanık Esas CANAN Beyanında: Ben hâlen Hakkâri Milletvekili olarak görev yapmaktayım. 09.11.2005 günü Yüksekova 
ilçesindeydim. Öðle saatlerinde ìemdinli ilçesinden telefon geldi. Telefonda; ìemdinli ilçesinde bir patlama olduðunu, bir kiíinin 
öldüðünü ve yaralananların olduðunu ayrıcı üç kiíinin de yakalandıðını söylediler. Ne yapmalarını gerektiðini söyleyen kiíilere ben bu 
üç kiíiye zarar vermemelerini, üzerlerinde kimlik vs belge var ise güvenlik güçlerine teslim etmelerini söyledim. Telefon görüímesini 
müteakip ìemdinli ilçesine intikal ettim. Buraya geldiðimde çaríıda çok yoðun, öfkeli bir kalabalık vardı. Onlardan kısa bir bilgi aldım. 
Daha sonra halk tarafından abluka altına alınan aracı gösterdiler. Pasajda bir kiíinin öldüðünü, altı kiíinin yaralandıðını, failleri 
güvenlik güçlerine teslim ettiklerini söylediler. faillerin kullandıðı beyaz aracı gösterdiler. Bu olay ile ilgili ne varsa aracın içerisindedir, 
onun için biz bu aracın incelenmesini istiyoruz dediler. Onun üzerine ben o insanları sabırlı ve saðduyulu olmaya çaðırdım. 
Gerekenlerin yapılacaðını söyledim. Yetkililer ile görüítükten sonra Hükümet Konaðı’na giderek ilçenin Kaymakamı, Emniyet Müdürü, 
ñlçe Savcısı askerî yetkililer ile görüítüm. Araç üzerinde incelemeler yapılması gerektiðini, halkın talebinin bu yönde olduðunu 
söyledim. Halkın abluka altına aldıðı aracın kime ait olduðunu askerî yetkililere sorduðumuzda bana bize ait deðil dediler. Bunun 
üzerine araç üzerinde inceleme yapılması gerektiðini tekrar söyledim. Yetkililer çaríıda güvenlik olmadıðını, halkın daðılmasını, halk 
oradan daðılmadıkça saðlıklı bir keífin yapılamayacaðını söylediler. Bunun üzerine tekrar çaríıya gelerek halkı teskin etmeye, saðlıklı 
bir keífin yapılabilmesi ve Cumhuriyet Savcısının rahat çalıíabilmesi için aracın etrafının boíaltılması gerektiðini, Milletvekili olarak 
yardımcı olacaðımı söyledim. Bunun üzerine halk biraz geri çekildi. Bu durum Cumhuriyet Savcısına iletildikten sonra Cumhuriyet 
Savcısı beraberinde ñlçe Emniyet Müdürü, Belediye Baíkanı, birkaç avukat arkadaíımız ile birlikte aracın baíına geldiler. Benim de 
bulunduðum bir ortamda araç üzerinde keífe baílandı. Keíif esnasında aracın bagajı açıldı. Bagaj açıldıðında; üç adet kalashnikov 
marka silâh, on adet mermi dolu íarjör, güvenlik güçlerinin kullanmakta olduðunu tahmin ettiðim kamuflaj yeleði, bomba imâlinde 
kullanıldıðı söylenilen bir takım malzemeler, dört adet dosya, bir çanta içerisinde Makine Kimya meníeili iki adet el bombası ele 
geçirildi. Bunlar Cumhuriyet Savcısı tarafından birer birer zapta geçirildi, tespit edildi. Orada bulunan dosyalardan bir tanesinin 
incelenmesinde o zamana kadar kime ait olduðu bilinmeyen aracın Jandarmaya ait olduðu, dosya içerisinde bulunan tescil 
belgesinden anlaíıldı. Dosyanın içerisinde aracın tesellüm belgesi, kime emanet edildiði, görev belgesi, Karabük’ten getirildiðine 
iliíkin belgeler görüldü. Diðer kısım dosyalarda íahıs isim listelerinin bulunduðu, sakıncalı, devlet yanlısı, devlet yanlısı olmayan 
íeklinde Hakkâri bölgesinde bulunan aíiret yanlısı ve aíiret ileri gelenlerinin isimleri görüldü. Bu inceleme devam ederken akíam 
karanlık olmuítu. O sırada bir panzerden bizim bulunduðumuz yere doðru ateí açıldı. Kısa bir panik yaíandı. Ben Emniyet Müdürü’ne 
dönerek, “Müdür Bey ne oluyor, burada Cumhuriyet Savcısı inceleme yapıyor, böyle bir íey olamaz lütfen müdahale edin, bunu 
durdurun” dedim. ñlçe Emniyet Müdürü de cep telefonuna sarılarak müdahale etmeye çalıítı. Ancak bir süre devam etti. ñlk tedirginlik 
yaíandıktan sonra keíif yine devam etti. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra bu sefer daha küçük çaplı bir ateí açıldı. O ateí 
açılması sonucu keífi izlemekte olan halk feryat etmeye baíladı, imdat sesleri geldi, bizi öldürüyorlar íeklinde baðrıímalar geldi, halk 
paniðe kapılarak bize doðru koímaya baíladı, Cumhuriyet Savcısı bu koíullarda keíif yapılamayacaðını söyleyerek olay yerinden 
ayrılmak zorunda kaldı. Bizde oradan ayrılmak zorunda kaldık. En yakın hastaneye kendimi attım. Hastaneye vardıðımda yaralanan 5 
kiíinin hastanede olduðunu gördüm. Yaralılardan Ali YILMAZ isimli vatandaíımız Yüksekova’ya gönderilirken yolda öldüðünü duydum. 
Bundan sonra ben Hakkâri Valisini ve ñçiíleri Bakanı’nı arayarak ìemdinli’deki bu durumu aktarmaya çalıítım. Özellikle Cumhuriyet 
Savcısının ve bir milletvekilinin hazır olduðu keíifte güvenlik görevlisinin neden ateí açtıðını, bunun durdurulması gerektiðini, olayın 
ilçede gerginliðe yol açacaðını belirttim. Hakkâri Valimiz o sırada ìemdinli ilçesine intikal etti. Daha sonra beni de hastaneden alarak 
ñlçe Jandarma Alay Komutanlıðı’nda bir deðerlendirme toplantısı yaptık. Bu toplantıda baíta Sayın Valimiz Erdoðan GÜRBÜZ, ñl Alay 
Komutanı, ñl Emniyet Müdürü, ìemdinli Cumhuriyet Savcısı, Hakkâri Cumhuriyet Baísavcısı, ben, Yüksekova ve ìemdinli Belediye 
Baíkanları vardı. Toplantı yapıldı. Yarıda bırakılan keífin yeniden yapılması ve aynı gece bitirilmesi için bir deðerlendirme yapıldı. 
Çünkü halkın talebi bu keífin, o incelemenin aynı gece bitirilmesi yönündeydi. Halk inceleme yapılmadan daðılmayacaðını söylüyordu. 
Güvenlik saðlandı, aynı gece saat 21:00 civarında tekrar araç baíına gidildi ve araçta keíif tamamlandı. O gün bulunduðum sırada 
vatandaí tarafından yakalanan ve güvenlik güçlerine teslim ettikleri üç kiíiyi sorduðumda, iki kiíinin mevcut olmadıðını, sadece bir 
kiíinin göz altına alındıðını, bu kiíinin ismini sorduðumda ismini bilmediðini ifade ettiler. Israrla diðer iki kiíinin de gözaltına alınması 
gerektiðini halkın talebi olarak ileri sürmeme raðmen böyle íahısların mevcut olmadıðını askerî yetkililer ifade etti. Yani iki gün 
içindede tüm sorularımıza ve taleplerimize raðmen ortaya çıkan aracı askerîyeye ait olduðu ve o araçta bulunun íahısların istihbarî 
görev yapmak üzere olduklarını kimse bize söylemedi. Aradan iki gün geçtikten sonra onların görevli oldukları ve aracın jandarmaya 
ait olduðu ileri sürüldü. ìemdinli halkının merakla beklediði bir açıklama yapılmasıydı. Ancak iki gün suskun kalan hiçbir yetkiliden 
olaya iliíkin açıklama yapılmadı. Vatandaílarımızda sürekli bu olayın ortaya çıkarılmasını, olayın failleri olan diðer iki kiíinin de göz 
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altına alınmasını talep ediyorlardı. Bu kiíinin bilinmediðini söylediler. Ben bunların bilinebileceðini, araçta tartaklama olduðunu, 
vatandaílar tarafından yapılan müessir fiil ile hatta birisinin yaralandıðını ve bunların kamu görevlisi olduklarını ve kolayca 
bulunabileceklerini belirttim. O aíamada bu kiíilerin asker kiíiler olduðu belli olmuítu. Bu kiíilerin ilk aíamada emniyette veya 
jandarmada oldukları yönünde bilgi yoktur. Âdeta bu kiíiler saklandı. Ancak halkın yoðun baskısı üzerine bildiðim kadarı ile bu kiíiler 
gözaltına alınmadan 12.11.2005 tarihinde Savcılıða çıkarıldılar ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar. Bunların serbest 
kalması kamuoyunu rahatsız etti, tekrar gerginliðe sebebiyet verdi. Bu olayın açıða çıkarılması gerektiðini yetkililere ilettik. Benim 
orada gördüðüm tüm ortaya çıkan kanıtlara ve orada o anda hazır olan görgü tanıklarının anlatımlarına göre olay “Suçüstü” bir olaydır 
ve eylem iki kamu görevlisinin ve bir itirafçının olduðu üç kiíilik ekip tarafından gerçekleítirildiði açıktır. Bunun lokâl bir olay olmadıðı 
kanısındayım. Geçmiíte de benzer olaylar bölgede yaíandı. Örneðin Yüksekova Çetesinde de yine itirafçı vardı ve yine asker kökenli 
kamu görevlileri vardı. ìemdinli de ortaya çıkan olay tamamen devletin içerisine girmií, yasadıíı iíler yapan çetelerin ortaya koyduðu 
hukuk dıíı bir eylemdir. Ancak bunların kendi baíına yaptıkları lokâl bir olay olarak görülemez. Bunun baðlantıları da vardır. Talimat 
aldıkları yerler vardır. Bunların tümünün araítırılmasına ihtiyaç vardır. Geçmií olaylarda da bu baðlantılar ortaya çıkmadıðı için 
yeniden ìemdinli de bu tür olay ortaya çıkmıítır. Üst düzey komutanlarımızın “iyi çocuktur, suç iílemez” íeklindeki beyanları bile bu 
tür olayların üzerine gidilmemesi íeklinde aíaðıdaki tüm birimlere bir mesajdır. Bence bu kiíiler bu olayı yukarıdan talimat almadan 
gerçekleítiremezler. Olay organize bir íekilde yapılmıítır. Jandarma istihbaratın tek baíına emniyet bölgesinde bu olayı 
gerçekleítirmesi mevzuatımıza da uygun deðildir. JñTEM olarak tabir edilen görevlilerin görev alanı kırsal alandır. 2005 yılında 
Hakkâri, ìemdinli ve Yüksekova merkezlerinde toplam 18 patlama olayı gerçekleítirilmiítir. Bunların büyük bir kısmı ìemdinli 
olayında olduðu gibi devlet içine sızmıí çetelerin gerçekleítirdiði yönünde kamuoyunun algılaması ve deðerlendirmeleri mevcuttur. 
Örneðin: Yüksekova ilçe merkezinde bulunan Zaðros ñí Merkezinde bir ay ara ile biri bombalama biri roket atar iki kez patlama 
meydana gelmiítir. ñstihbarat raporlarına göre bu bina sahibinin PKK sempatizanı olan bir kiíi ve kara para ile bu binayı yaptıðına 
iliíkin raporlarda vardır. Babasının da daha önce yine jandarma tarafından alınarak kaybedildiði, öldürüldüðü bilinmekte ve bu 
davadan dolayı ñnsan Hakları Mahkemesi Türkiye’yi mahkûm etmiítir. Böyle birisinin ií merkezine PKK.nın patlayıcı madde atması hiç 
kimseye mantıklı gelmemektedir. Kamuoyunda bu eylemlerinde devlet içerisine sızmıí çeteler tarafından gerçekleítirildiði 
söylenmektedir. Bu durum baíka Hakkâri Valimiz, Alay Komutanımız ve diðer yetkililere söylenmiítir, tedbir alınması istenmiítir. 
Ancak hiçbir tedbir alınmamıí ve neticede ìemdinli olayları ortaya çıkmıítır. ìemdinli de 1 Kasım 2005 de gerçekleíen bombalama 
olayı ile ilgili de çok ciddi kuíkular bulunmaktadır. O patlamaya iliíkin saðlıklı bir soruíturma zamanında yapılmamıítır. 150 kg yakın 
bir patlayıcı maddenin askerî gazinonun yakınına kadar getirilmií olması PKK tarafından yapıldıðı iddiasının kamuoyunda çok 
inandırıcı olmadıðı görülmektedir. Bu tür olayların PKK tarafından gerçekleítirildiði yönünde vatandaíın iknâ edilmesi lâzımdır. 
Yetkililer tarafından yapılan soyut açıklamalar vatandaíı inandırmamakta ve bu tür faili meçhul olaylar maalesef zaman zaman 
yaíanmakta ve vatandaíı devletten uzaklaítırmaktadır. Devletin içerisine sızmıí bir takım hukuk dıíı oluíumlar bölgede yeniden bir 
olaðanüstü hâl koíullarını yaratıp, olaðanüstü hâl koíullarının yarattıðı imkân ve imtiyazlardan yararlanmak için bu tip tertiplere 
girmekte, zaman zaman mevcut yasaların terörle mücadele için yeterli olmadıðını söyleyerek hukuk dıíına çıkmak için kendilerine 
gerekçe aradıklarını bölgede görmekteyiz. Yeniden bölgede bir huzursuzluðun yaratılıp devletle vatandaíın arasını açmak için özellikle 
son zamanlarda bu gibi olayların ortaya çıktıðını söylemek mümkündür. Türkiye bir hukuk devletidir. Terörle mücadele edilirken hukuk 
kuralları içerisinde mücadele edilmelidir. Ancak terörle mücadele adı altında hukuk dıíı uygulamaya geçildiði zaman halk büyük bir 
rahatsızlık ve tedirginlik duymakta ve ülkenin geleceði hukuk dıíı uygulamalar ile tehlikeye girer. Baíta ìemdinli halkı olmak üzere 
bölge halkı bu ülkenin bütünlüðünden yanadır. Bazı grupların, bazı kiíilerin kendilerini daha çok vatansever ilân ederek bölgede 
yaíayan vatandaílarımızdan kaygı duymalarına gerek yoktur. Türkiye bir hukuk devletidir. Terörle mücadeleyi hukuk kuralları 
çerçevesinde sürdürmelidir. PKK.ya katılmıí, daha sonra ülkeye gelerek itirafçı konumuna girmií íahısların bölgedeki insanlardan 
daha fazla vatansever olduðunu söylemek mümkün deðildir. ñtirafçı suç iíleyen kiíidir. Bu kiíilerin hâlen hukuk devleti tarafından bir 
kahraman gibi görevlendirilmií olmaları, kendilerine maaí baðlanmıí olması ve bunlarla terörle mücadele yapması hukuk devletine 
yakıían bir davranıí olamaz. Bu olayın yani ìemdinli olayının tüm baðlantıları ile birlikte açıða çıkması, ülkenin bütünlüðü ve 
ülkemizde demokrasinin yerleímesi açısından faydalı olacaktır. Bu bir fırsattır. Aksi taktirde bu olaylar devam edecektir. 
Vatandaílarımızın geleceðe güvenle bakmaları mümkün olmayacaktır. Bu olayın Türkiye’de son olay olmasını diliyoruz, böyle bir olay 
yaíanmasın istiyoruz. ìemdinli ilçesinde ilk iki gün o iki kiíinin göz altına alınmamasıyla deliller bence karartılmıítır. Soruíturmanın 
dikkatli ve düzenli íekilde yapılmasında fayda vardır. Araç üzerindeki inceleme esnasında Tanju ÇAVUì’un oradan geçmesi ve bir 
vatandaíımızın ölümüne ve beí kiíinin de yaralanmasına sebebiyet verecek íekilde ateí açması oradaki incelemenin, oradaki 
delillerin ortaya çıkarılmasını engellemeye yöneliktir. Onun o eylemi sonucu sadece ölü ve yaralılar deðil aynı zamanda keíifte 
yapılamamıítır. Bir milletvekilinin ve Cumhuriyet Savcısının bulunduðu yargının bir çalıíması orada engellenmiítir. Buda bir suç 
oluíturur. Bunların araítırılması gerekir. Bombalama olayı ile Tanju ÇAVUì olayının birlikte deðerlendirilmesinde ve bir sonuca 
varılması konusunda soruíturmanın birlikte yapılması gerektiðini düíünüyorum. Bu çerçevede soruíturmanın geniíletilerek diðer 
baðlantıları ile birlikte tüm ilgililerin dinlenmesine ihtiyaç vardır. ìemdinli olayı geçmiíten beri bölgede yaíanan faili meçhul 
olaylardan biri olarak ortaya çıkmıítır. Bu nedenle bu olayın ortaya çıkarılması ülkenin yararına olacak ve ülkenin geleceðine ıíık 
tutacaktır. Bence olay açıktır. Deliller ortaya çıkmıítır. Sonradan ortaya çıkarılan olayı örtbas etmeye yönelik iddialar ve savunmalar 
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gerçeði yansıtmamaktadır. Ortaya çıkan tüm olaylar tesadüf olarak ortaya çıkmıí olamaz. Olaya iliíkin tarafımdan hazırlanan 13 
sorunun aydınlıða kavuíturulması için soruları makamınıza sunuyorum. ìeklinde Beyanda Bulunmuítur. 

ìEMDñNLñ’DE MEYDANA GELEN OLAY SONRASI DEVLETTEN BEKLENTñLERE ñLñìKñN MEDYADA YER ALAN HABER VE YORUMLAR: 
Tanju Çavuí olayı: Ancak keíif, kimliði belirsiz kiíilerce açılan ateí sonucu yarım kaldı. Keífi izleyen kalabalıktan Ali Yılmaz öldü, 
beí kiíi de yaralandı (Hürriyet-12 Kasım 2005). 
“Hukuk devleti sınavı; Yanılıp yanılmadıðımızı irdelemek için hafızanızı tazeleyin... Ve eðer biliyorsanız bize 4 Aralık 1945’teki Tan 
Matbaası baskınının, 6/7 Eylül 1955 tarihindeki çapulcu ayaklanmasının, 1 Mayıs 1977’deki Taksim Meydanı katliamının, aynı 
yıllarda yaíanan, Marmara Vapuru’na sabotaj yapıp batırma olayının; bazı cinayetlerin failinin, örneðin Muammer Aksoy, Uður Mumcu 
ve Bahriye Üçok’u öldürenlerin bulunduðunu söyleyebilir misiniz? ìEMDñNLñ OLAYI günlerdir gazete sayfalarını doldurup duruyor. ñlginç 
geliímeler okuyoruz: ìemdinli gibi bir ücra Güney Anadolu ilçesinde arka arkaya 17 kere bomba patlar mı? Patlarmıí... Nitekim birkaç 
hafta içinde birbiri ardından patlayıp durmuí……. kendisini devlet içinde devlet sananlar 9 Kasım günü, hem de güpegündüz, ilçe 
merkezindeki Umut Kitabevi’ni bombalayacak kadar pervasız davrandılar. Fail diye -üstelik halk tarafından- yakalanıp polise teslim 
edilenlerin Kıdemli Çavuí, Uzman Baíçavuí çıkması; JñTEM isimli yasadıíı infaz biriminin kalıntısı olduðu izlenimini veren JñT’e 
(Jandarma ñstihbarat Teíkilâtı) mensup olduklarının anlaíılması gösteriyor ki ìemdinli olayının yapısı Susurluk’tan zerre kadar farklı 
deðildir. ìimdi bekleyip göreceðiz. Cumhurbaíkanı, Baíbakan, Genelkurmay Baíkanı….. dediklerini yaparlarsa bu devletin hukuk 
devleti olması yolunda çok ama gerçekten çok önemli bir adım atmıí olacaðız” (Oktay EKìñ. Hürriyet - 15 Kasım 2005). 

x� “ìemdinli olayının “kontr-gerilla”nın bir operasyonu gibi göründüðünü, … 1 Kasım’da bir arabaya konulan bombanın patlaması 
olayının PKK’ya mal edildiðini, … Ancak..., 9 Kasım’da eski bir PKK’lıya ait bir kitabevine yönelik saldırının ardından halk tarafından 
çevrilen ve içinde patlayıcı madde ve otomatik silâhların bulunan arabada bir astsubay ve bir PKK itirafçısının bulunduðunu, 
…bunun arkasından ìemdinli’de üç gün kargaía yaíandıðını …olayın ordu ile Kürt asiler arasında 1984-1999 yıllarında 36 bin 
ölüme neden olan ‘kirli savaí’ sırasında meydana gelen çok sayıda olayın kontr-gerillanın bir operasyonu gibi göründüðünü, Kontr-
gerillaya mal edilen ‘faili meçhul cinayetler’ sırasında üç bin kiíi öldürüldüðünü, .. Dönemin yargı ve siyasî otoriteleri, çoðu zaman hiç 
bir soruíturma açmadıðını, Hükümet tarafından kısa bir süre içerisinde parlamentoda kurulacaðı açıklanan bir araítırma 
komisyonunun, eðer soruíturmalarını sonuna kadar götürebilirse Türkiye için gerçek bir dönüm noktası oluíturacaðını, …” (Fransız 
Liberation gazetesi). 
“Demokratik Kürt grupların eski yöntemlerle (íiddet ve gerginlik) hareket ettiðini, yapılması gerekenin bu mücadelenin artık íiddet 
deðil diyalog yoluyla sürdürülmesi olduðunu, aksi halde aíırı milliyetçi gruplar ve ordunun istediðinin olacaðını, nitekim ordunun yine 
bölgede (Doðu ve Güneydoðu Anadolu) provokasyonlara baíladıðını, Türk Silâhlı Kuvvetleri’nin süregelen terör, íiddet ve PKK ile 
çatıíma ortamını sevdiðini, çünkü bu durumun onu güçlü ve önemli kıldıðını iddia ederek, bu nedenle de TSK.ni Güneydoðu’da 
provokasyon yapmakla suçladıðı…”, (AB-Türkiye Karma Parlamento Kom. Eíbaíkanı Joost Lagendij). 
“ìemdinli’de yaíanan bombalama ve arkasından bombacı oldukları iddiasıyla “suç üzeri”nde yakalanan üç kiíinin jandarma 
istihbaratı için çalıítıklarının ortaya çıkması ve sonrasında ìemdinli, Yüksekova ve Hakkâri’de yaíananlar, 3 Ekim sonrası Türkiye’de 
uyanan umut dalgasının üzerinde kara bulutlar esmesine yol açtı. 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra baílayan ve 17 Aralık 2004’e 
kadar süren sükunet döneminde, siyasî ve iktisadî alanlarda “sessiz devrim” olarak adlandırılan eski rejim tasfiye edildi…….. 
Türkiye ilk örneði 21 Mart 2005 tarihindeki Nevruz hadiselerinde Mersin’de “bayrak hadisesiyle” ortaya çıkan bir kitle histerileri 
serisine íahit oldu……. PKK bombalama íeklinde kıíkırtıcı eylemlere giriíirken, PKK’yı vesile ederek devlet içindeki varlıðını koruyan 
kontrgerilla çeteleri de karíı istikamette illegal faaliyetlere giriítiler. Böylece devam eden faaliyetler, kamuoyunda íüphe ve nefretle 
karíılanırken………… PKK, HADEP’te genel baíkan yardımcılıðı yapmıí ve sonradan Osman Öcalan çizgisinde bir muhalefete 
savrulan Hikmet Fidancı’yı katletmesiyle ve artık hiçbir argümanla savunamayacaðı íiddetiyle yalnızlaíırken, kontrgerilla da 
ìemdinli’deki bombalama olayıyla “tecrit” sürecine girdi………. Bunda hükümet politikalarının bürokrasi, istihbarat ve güvenlik 
alanlarında uygulanamamasına yol açacak bürokratik yapılanma rol oynuyor. ñíte jandarma güya vilayetlerde valilere, Türkiye’de 
ñçiíleri’ne baðlı ama fiiliyatta tamamen Genelkurmay hiyeraríisi içinde. Birtakım istihbarat örgütleri var ki, ñçiíleri Bakanı ‘onları bana 
sormayın’ diyor, istihbarat örgütleri ve ordu TBMM denetiminin dıíında yer alıyor... Buna bir de olaðanüstü halden olaðan hale geçiíin 
yarattıðı intibak zorlukları ekleniyor. ….….Türkiye, Soðuk Savaí boyunca ve daha sonra da Güneydoðu’daki düíük yoðunluklu 
çatıíma dolayısıyla kontrgerilla íeklinde adlandırılan, emniyet, istihbarat, ordu, siyasî partiler, basın ve ekonomik sahaya yayılmıí 
mafyöz-illegal bir yapılanmayla karíı karíıyadır: Bunların tasfiye edilmesi, güvenlik güçlerinin ve istihbarat güçlerinin bu tür 
unsurlardan arındırılarak hukuk devletinin denetimi altına alınması, bu güçlerin siyasî ayaklarının ortadan kaldırılması ve mafyayla 
mücadele... Bu demokrasinin ve hukuk devletinin mantıðı icabı yapılması……….bu vesileyle Türkiye’nin bu tarihi geçmiíiyle 
hesaplaíacak, bu tür yapıların íimdi serbest kalmıí artıklarını hukuk devleti disiplini altında sorgulayacak bir hamleye ihtiyaç vardır. 
Bu bakımdan bütün silâhlı güçlerin ve istihbarat faaliyetlerinin TBMM kontrolü altına alınacaðı bir sisteme ve bu yapının maðdur ettiði 
vatandaílarının zararlarının tazmin edileceði bir kampanyaya ihtiyaç vardır. (Murat Yılmaz - 20.11.2005). 

Cumhuriyet Baísavcı Vekilliðimize Gelen Çeíitli ñhbarlar Aíaðıda Gösterilmiítir ; 
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1 - 14.02.2006 havale tarihli Cumhuriyet Baísavcı Vekilliðimize Abdulrezzak UÇARER isimli kiíi tarafından yazılan ve Diyarbakır’dan 
gönderildiði anlaíılan yazı kapsamına göre; 
ìemdinli ilçesinde yaíanan bombalama olaylarını ve sonuçlarını ülkesini seven bir vatandaí olarak çok yakından izlediðini, íu 
günlerde ülkemizin deðiíik yerlerinde meydana gelen olayların aynı eller tarafından organize bir íekilde gerçekleítiðini gönderdiði 
görüntülerden anlayacaðımızı ìırnak/Uludere’ye baðlı Gülyazı Köyü’nün Eski Alancık yolunun takip edildiðinde daha önce kullanılan ve 
íu an boíaltılmıí olan Yıldız Karakolunun iç kısmından beyaz tepenin karíısından Kuzey Irak’a geçildiðini, Koranish Deresi’nden 
devam edildiðinde ülke sınırımızın yaklaíık 2 km ilerisinde PKK.lı teröristler tarafından tepe emniyeti alınan güvenli bölgeden kaçak 
malların (silâh, patlayıcı, çay, mazot, koyun, keçi vb) PKK.lılar tarafından gümrük vergisi alınarak satıldıðını, bu bölgenin kullanılan üç 
kaçakçılık bölgesinden biri olduðunu, bölgenin kontrolü askerler tarafından yapılmasına raðmen terörist ve milis aktarımların da 
buradan yapıldıðını, metropollere aktarılan patlayıcı maddelerin bu bölgelerden kaçakçılar ve milisler aracılıðıyla aktarıldıðı çok net 
olarak bütün bölge halkı ve devlet görevlileri tarafından bilindiði, bu geçií güzergâhında Ortaköy 6. Jandarma Sınır Taburu, ìenoba 
Sınır Taburu, Gülyazı Sınır Taburu ile Uludere ñlçe Jandarma Komutanlıkları’nın olduðunu, tüm patlayıcı madde ve kaçak malzemelerin 
Uludere ilçesi ile ìırnak ili arasında 24 saat arama yapılan 7-8 askerî noktadan geçerek daðıtıldıðını, bunu bölge insanları arama 
noktalarında görevli rütbeli askerlere rüívet vererek yaptıklarını, bu bölgede rüívet ve ortaklıðın bütün kapıları açan anahtar 
olduðunu, son günlerde bu geçií güzergâhından yoðun bir íekilde kaçak malzeme, örgüt mensubu, pasaportu olmayan milisler, örgüt 
mensubu yakınları, patlayıcı maddeler vb. askerîn denetimi olmasına raðmen sevkiyatın devam ettiðini, ayrıca daha önceden terörle 
mücadelede korucu olarak görev alan aíiret aðaları terörün güncelliðini yitirmesi ile birlikte üst rütbeli askerlerle kaçakçılık yaparak 
ciddi kazançlar elde ettiklerini, geçen yaz tayin olan eski Tümen Komutanı Tümgeneral Ali KARABABA ve Kurmay Baíkanı Aziz 
ERGEN’in bir yıl aðalar ile birlikte ií adamlarını tehdit ederek, kaçakçılık yaparak ve ihalelerden korkunç haksız paralar elde ederek 
milyarlarca para kazandıklarını íu an emekli olan Aziz ERGEN’in Ankara Kızılay’da hanımının üzerine kayıtlı olan kendisine ait dört 
katlı dershanesinin bulunduðunu, emekli asker olan Aziz ERGEN’in mal varlıðı araítırıldıðında devlet memuru maaíı ile sahip 
olamayacaðı daha nelere sahip olduðunun anlaíılacaðı, bölgedeki kaçakçılık olaylarında Tümen Komutanı (Garnizon Komutanı) 
Tümgeneral Ahmet YAVUZ ve ñl Jandarma Alay Komutanı J.Kur. Kıdemli Albay Habib DOïAR’ın bizzat bilgilerinin olduðunun son 
dönemde Türkiye genelinde yakalanan bombaların geldiði güzergâhlar araítırılırsa ve teslim olan teröristlerin ifadeleri ayrıntılı bir 
íekilde incelenirse bu anlatılanların ne kadar doðru olduðunun anlaíılacaðını, ayrıca konunun esas vehametinin bu kaçakçılık 
olaylarına bilerek göz yummalarla ülkemizin deðiíik yerlerine sevkiyatı yapılan bombaların ve silâhların hangi amaçlar için ve hangi 
eller tarafından kullanılacaðının anlaíılacaðını… ìeklinde iddialarda bulunulmuítur. 
Yukarıda anlatılan ihbara konu olay ile ilgili olarak soruíturma evrakı tefrik edilerek soruíturma defterimizin 2006/153 sırasına 
kaydedilmií ve soruíturma evrakı Yetkisizlik kararı ile ìırnak Cumhuriyet Baísavcılıðı’na gönderilmiítir. 

2 - Yine 14.02.2006 havale tarihli C. KAYA ismi ile Cumhuriyet Baísavcı Vekilliðimize gönderilen ihbar dilekçesinde; 
ihbarı yapan kiíinin Silopi’de yaíayan bir güvenlik mensubu olduðunu, son dönemlerde ardı ardına patlayan bombalardan Silopili her 
vatandaí gibi rahatsız olduðunu, bütün bu patlamaların ardından merak edilen tek íeyin bunları PKK mı yapıyor, yoksa devlet mi 
sorusunun sorulmaya baílandıðını, örnek olarak 20.11.2005 günü saat 21:45 sıralarında Silopi ñlçesi Emniyet Müdürlüðü binasına 
Ata KAÇAR, Cevher BADUR, Osman ARSLAN, Sabri BñNZET ve Mehmet ÖZKAN isimli kiíiler tarafından iki adet el bombasının atıldıðını 
ve bu kiíilerin yakalandıðını, Ata KAÇAR’ın sorgusunda íoförlüðünü yaptıðı ticari otoya müíteri olarak binen adı geçen íahıslardan 
Osman ARSLAN’ın Silopi ilçesine giderek eðlendikleri, lokâlden çıktıktan sonra Emniyet Müdürlüðü’nün bulunduðu sokaða araçla 
gittiklerini, bu esnada bir patlama sesi duyduðunu ve korku ile arkasına baktıðında Osman isimli kiíinin elindeki el bombasını 
fırlattıðını gördüðünü söylediðini, olayı yapan Osman’ın suçu kabul ettiðini ancak neden yaptıðını söylemediði, Osman, Ata ve 
arkadaílarının korucu olması asker ile baðının olmasının kendilerine ìemdinli olaylarını hatırlattıðını, çünkü ilçede örgüte yakın olan 
ve çocukları kırsalda olan insanların yaptıkları araítırmalarda bu patlamalardan PKK.nın haberi olmadıðı, Silopi ilçesinde meydana 
gelen patlamaların örgüte zarar vereceði yanıtının alındıðını, örgüt tarafından faillerin ve patlamadan sorumlu olan insanların örgüt 
tarafından araítırılmakta olduðunun söylendiði, bunun yanında olayı yapan kiíiler göz altındayken Emniyeti arayan bir kiíinin polisleri 
tehdit ettiðini ve bombalamayı yapan kiíilerin serbest bırakılmasını istediðini aksi taktirde Emniyetin tekrar bombalanacaðını 
söylediðini, Emniyeti arayan ve tehdit eden ve ismini vermeyen bu kiíinin ise özel kuvvetlerde çalıían Muzaffer BADUR isimli bir 
astsubayın olduðunun, bu olayların ìemdinli olaylarının akabinde olmasının bölgede yeni oyunların var olduðu íüphesini 
uyandırdıðını, Silopi ilçesinde meydana gelen patlamalardan ve Silopi Emniyet Müdürlüðü’nde olan patlamalardan da Silopi 23. 
Piyade Tugay Komutanı Ömer PAÇ’ın bilgisinin olduðunu, bu kiíinin Emniyete sürekli tepkili yaklaítıðı, Emniyetin son iki yılda 
gerçekleítirdiði operasyonlardan rahatsızlık duyduðunu … ìeklinde iddialarda bulunulmuítur. 
Yukarıda anlatılan ihbara konu olay ile ilgili ihbar dilekçesinin bir örneði Silopi Cumhuriyet Baísavcılıðı’na gereði için gönderilmiítir. 

3 - Cumhuriyet Baísavcı Vekilliðimize gönderilen 16.12.2005 havale tarihli Rıfat KORUHAN isimli ihbar dilekçesinde; 
Kamuda çalıían, geçimini devletten saðlayan ve çocuklarını devletten aldıðı maaíla okutan bir kiíi olduðunu,  
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ìemdinli’deki olayın tek baíına bir olay ve sadece bu bölgeye has bir olay olmadıðını, devlet görevlilerinin illegal faaliyet yürüttüðünün 
bir gerçek olduðunu ve hedeflerinin devlet ile bölge halkını karíı karíıya getirmek olduðunu, 2005 yılının kasım ayında Umut 
Kitabevi’nde ki patlamanın da buna bir örnek olduðunu, iíyeri bombalanan Seferi YILMAZ’ın da PKK.nın çeíitli eylemlerine katılan ve 
hapis yatan biri olduðunu, patlama olayında topluluðun orada bulunan Veysel ATEì isimli kiíiyi linç etmeye çalıítıðını, orada bulunan 
polislerin bu kiíiyi kurtararak emniyete götürdüklerini, patlama olayında ilk önce polislerin suçlandıðını, bunun sebebinin Ali KAYA’nın 
vatandaítala ben emniyetçiyim demesinin olabileceðini, bunun üzerine halkın PKK lehine slogan atıp Hükümet Konaðını ve Emniyet 
Müdürlüðünü taíladıklarını, patlamayı yapanların kullandıðı halk tarafından da tespit edilen 30 AK 933 plakalı aracın çevresinde 
toplanan kalabalıðın aracın bagajındaki silâhları, el bombalarını, jandarmaya ait kimlik kartlarını, görev belgelerini ve diðer evrakları 
görünce olayı polisin yapmadıðını anladıðını, bunun üzerine emniyeti ve hükümet konaðını taílamayı bıraktıklarını, aracın etrafında 
toplandıklarını, PKK itirafçısı Veysel ATEì’in emniyete geldiðinde kendisini uzman çavuí olarak tanıttıðını, daha sonra gerçek kimliðini 
açıkladıðını ve olayı anlattıðını, Veysel ATEì’in olayı aíaðıdaki íekilde anlattıðını,  
09.11.2005 günü Hakkâri ñl Jandarma Komutanlıðı istihbaratında çalıían astsubaylar Ali KAYA ve Özcan ñLDENñZ’in yanlarına 
kendisini de alarak 30 AK 933 plakalı beyaz renkli araç ile Hakkâri’den ìemdinli ilçesine hareket ettiklerini saat 11:30 gibi ìemdinli 
ilçesine geldiklerini, patlamanın olduðu Özipek Pasajının yakınlarında bir yerde Özcan ñLDENñZ’in iddia oynamak için araçtan indiðini 
Ali KAYA ile kendisinin araçta kaldıðını, patlamanın Özcan ñLDENñZ’in yanlarından ayrılmasından kısa bir süre sonra gerçekleítiðini 
beyan ettiðini, bu olayın detaylarının incelendiðinde bütün íüphelerin Jandarmaya yöneldiðini, olay yerinde íüpheli bir vaziyette 
vatandaílar tarafından da görüntülenen astsubay Ali KAYA’nın olay gününden sonra ortadan kaybolduðunu, kendisinin gözaltına dahi 
alınmadıðını, Özcan ñLDENñZ’in de araçtan indikten sonra nereye gittiði ve tam patlama esnasında nerede olduðunun belli olmadıðını, 
olayda adı geçen iki astsubayın ifadelerinin ancak olaydan iki gün geçtikten sonra alınabildiðini, ancak ifadelerinin alınmasından 
sonra serbest bırakıldıklarını, bu kiíiler mahkemeye çıktıkları sırada Hakkâri ñl Jandarma Komutanı Erhan KUBAT’ın da orada 
bulunduðunu, olayın polis bölgesinde meydana gelmesine raðmen Ali KAYA ve Özcan ñLDENñZ’in tahkikatını ìemdinli ñlçe Jandarma 
Komutanlıðı’nın yürüttüðünü, Veysel ATEì isimli kiíinin de bunlarla beraber olmasına raðmen Veysel ATEì’iin tutuklandıðını, Ali KAYA 
ve Özcan ñLDENñZ’in tutuklanmadıklarını, mahkemeye çıkmadan önce üç íüphelinin de bir arada oturmaları saðlanarak çeliíkili ifade 
vermemelerinin saðlandıðını, askerî yetkililerin ilçede olayların devam ettiði sırada bile Emniyet’te bulunan Veysel ATEì’i alıp 
götürmek istediklerini, bunun için ñlçe Emniyet Müdürü Tacettin ASLAN’a baskı yapıldıðını, Veysel ATEì’in kendilerine teslim 
edilmemesi üzerine o sırada ilçede bulunan MñT Bölge Müdür Yardımcısı Seyfettin ìENER’i devreye soktuklarını ve Veysel ATEì’in 
serbest bırakılmasını saðlamaya çalıítıklarını, ìemdinli’de meydana gelen bu olaydan bir gün sonra Silopi Cumhuriyet Savcısının 
aracına bomba konulduðunu, bunun bir mesaj olabileceðini, olay sonrası ismi açıklanan astsubay Ali KAYA hakkında Genel Kurmay 
Baíkanı’nın yargı süreci tamamlanmadan onları ne korurum ne de suçlarım dediðini, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaíar 
BÜYÜKANIT’ın ise; Ali KAYA’yı tanırım, benim askerîmdi, o böyle bir íey yapmaz diyerek yargılama sürecini etkilediðini, Yaíar 
BÜYÜKANIT’ın Diyarbakır’da 7. Kolordu Komutanı olarak görev yaptıðı dönemde Ali KAYA’nın da Uzman Çavuí olarak görev yaptıðını, 
Yaíar BÜYÜKANIT’ın kendisi korgeneral iken tanıdıðı Uzman Çavuí Ali KAYA gibi kaç tane uzman çavuí tanıdıðını, ìemdinli olayı ile 
ortaya çıkan devlet içerisindeki illegal yapılanmanın izleri iyi takip edilirse Jandarma Genel Komutanı Fevzi TÜRKERñ ile Kara 
Kuvvetleri Komutanı Yaíar BÜYÜKANIT’a kadar uzanacaðını, polis bölgesindeki patlamaların örgüt tarafından yapıldıðında bir íekilde 
üstlenildiðini, ancak üstlenilmeyen patlamaların kimin eseri olduðunu,  
Hakkâri ilinde kontrgerilla eylemlerini yönlendirenlerin baíında ñl Jandarma Komutanı Albay Erhan KUBAT’ın geldiðini, Yarbay 
Ramazan AKÇA ve Astsubaylar Ali KAYA ve Özcan ñLDENñZ’in de yardımcıları pozisyonunda olduklarını, bu ekibin Yüksekova’daki 
kolunu ise astsubaylar Murat KARAGÖL ve Mehmet ALTUNER’in oluíturduðunu, Albay Erhan KUBAT’ın bölgedeki terör olaylarının 
sınırsız yetkiler ile çözülebileceðini, yeni kanunların bu manada kendileri için bir talihsizlik olduðunu savunduðunu, Yüksekova 
ilçesinde bulunan 21. Dað Komando Jandarma Tugay Komutanı Erdal AKPINAR’ın da ilginç uygulamalarıyla halkı askerden ve 
devletten soðuttuðunu, Yüksekova’da örgütün baskısıyla 15.02.2005 tarihinde gerçekleítirilen kepenk kapatma eyleminden sonra 
askere buradaki esnâftan alıí verií yapmalarını yasakladıðını, PKK yanlısı olmayan sivil toplum kuruluílarından hiç kimse ile 
görüímediðini, halka kin ve nefretle yaklaítıðını, bu sebeple örgüte yakın olmayan vatandaíında devletten soðumasına sebep 
olduðunu, yine Erdal AKPINAR imzasıyla Hakkâri Valiliðine gönderilen bir yazıda olayların önlenmesinde polisin yetersiz kaldıðına 
deðinilerek dikkatleri emniyet teíkilâtı üzerine çekmeye çalıítıðını, ayrıca Jandarma teíkilâtının istihbarat yapma yetkisi 
bulunmamasına raðmen her yerde bu faaliyetini yürüttüðünü…” ìeklinde iddialarda bulunulmuítur, dilekçesinde Hakkâri, Yüksekova 
ve ìemdinli’de meydana gelen bazı patlamalardan da bahsetmiítir. 
4 - Cumhuriyet Baísavcı Vekilliðimize gönderilen 28.02.2006 Havale Tarihli ñ.K. Ören ñsimli Bir ìahıs Tarafından Gönderilen ñhbar 
Dilekçesinin ñçeriði Olduðu Gibi Aíaðıya Alınmıítır: 
Birkaç ay yöremizin dikkat ve merakla takip ettiði bir konu bu ìemdinli bombası ve Hakkâri olayları. Bende gerçeklikte ailemden birini 
yıllar önce bunun, gibi íüphelendirici bir ölümle kurban vermií kimse olarak kendinizce soruíturduðunuz bilinen bu takibatı birazda 
endiíelenerek sonucunu merak ediyorum. Niye. Çünkü devlet bu “iíe sahip mi çıkar. Çünkü daha bir iki gün öncesiydi bazı görevliler, bu 
olayın hain bir çetenin iíi olabilirmií Sayın Kara Kuvvet Komutanı Yaíar BÜYÜKANIT paíada olay olunca o Ali KAYA’YI tanırım çok iyidir 
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bu iíi o yapmaz dedi derhal. Sonra Amerika’ya gitti. neden gitti. Bide oradan dedi. Bu Van Savcısı halen neyi soruíturuyor diye. 
gazeteler yazdı. hem dediler bu iíi çözeceðiz. ìemdinli’ye kadar Hakkâri’ye kadar geldiler. demek Baíbakandan korkularına buraya 
kadar geldiler onun yanında. Siz bilmezsiniz benim yeðenim Ercan Örende bu bomba gibi çok íüphelendirici bir durumda ortadan 
kaybolmuítu yıllar önce 1994 yılı yazında ortadan kaybolunca babası Kemal ile araítırdık kendisini en son derede elbise yıkayan 
kadınlar 3 kiíinin dere boyundan ileriye zorlayarak götürdüklerini görmüíler örgüte kaçırdıklarını anladık. Çünkü yeðenim devlet yanlısı 
olarak bilinmektedir. PKK yanlısı kiíilerce öldürülmüí olacaðından dolayı Savcılıða söyledik, sonra soruíturduk. Yüksekova ilçemizden 
Fettah Dursun içlerinden biriymií yanında da Olcay Zirek varmıí sonra ölüsü Yüksekova Güçlü Köyü Ayı Yuvası mevkiinde oradaki 
maðarada bulunduðunda doktorun dediðine göre 12 gün önce öldürülmüí vücudu çürümeye baílamıí. Boðazını kesip bıçakla 
vurmuílar üstüne de örgüt notu koymuí o vatan alçakları, iki çocuðu ve ailesi kaldı geride. Dosyası Diyarbakır DGM gördü. Sonra 
Van’a DGM gelince 1997 de buraya gönderdiler. Ne zamanki 1999 yılı baíındaydı bu alçaklardan Kinyas (K) Olcay Zirek yakalandı o 
zaman yeðenim onlar öldürmüíler Fettah Dursunla yanlarında da Teter Hocaoðlu varmıí öyle demií ayrıca ne dememií. Bu adamlar 
örgütten Aydın Kemal Akbıyıkın emriyle Yüksekova’dan Hazime Güngör, Asiye Tezel yine Feran Gül hep birlikte toplantılar yapmıílar, 
bölücü PKK için eylem yapmak için karar almıílar ayrıca, Ahmet Tezel, Mehmet Reíit Koç, Leyla Güngör, Nadir Bozkurt, Aydın Kemal 
Akbıyık, Yunus Bozkurt varmıí yanlarında. 1998 yılı Kasım ayıydı. ìehidan kampından Melsa (K) yine Rojbin (K) kızlar gelmií onları 
evlerinde barındırmıílar. ñlçede jandarma komutanlıðının keífini yapmıílar. Bu kızlardan Rojbin kendini orda patlatmıí, ölen ve 
yaralanan askerler oldu, Melsa olanı ise Van’a götürmüíler Aydın’ın arabasıyla, yanlarında Reíit’de gitmií sonradan 15 geçmií oda 
orada kendini patlatmıí. Onda da ölenler ve yaralanan oldu. Ölen ve yaralanan askerler oldu. Ama ne oldu bu kadar delile raðmen 
dava açıldı, Van DGM Beraat kararı verdi. 19.04.2001 tarihi 1999/26 - 177 E.K. sayılı karar verildi, Savcı temyiz etmemií, hüküm 
haline geldi. Fettah Dursun hakkında dava bile açmadan soruíturmama kararı vermií o beraat kararını veren yine aynı savcı. Neden, 
imza inceleme raporunda yeðenimin yanında bulunmuí not yazısı Fettah’ın yazısı deðilmií, birde rapor Jandarma lâboratuvarı vermií, 
hepsinin bizde kâðıdı belgesi var. 14.09.1999 tarihinde sayısı sırası 1999/81 Babası Kemal Ören sonra yine dilekçe verdide 
Baísavcının emri ile yeniden soruíturma yapıldı. Ne oldu. Yeniden rapor alındıðında yazı Fettah’ın olabilirmií, Hakkında DGM.ye dava 
açtılar. Ame ne olduysa bu adam sanki kendisi Jandarmaya teslim olmuí piímanlıktan yararlanmak istedi. Olcay’a beraat veren aynı 
hâkimler onada baktılar. Ercanı sanki o vurmamıí. Sadece örgütün elemanıymıí da onu da piímanlıktan beraat ettirdiler. 23 Mart 
2000 tarihinde sayısı 1998/120- 63. Bu kadar delile raðmen. Hem de alınan Adlî Tıp raporu yazı Fettah’ın yazısı imií, bunu demesine 
raðmen. 16 Mayıs 2001 tarih sayı 4653 raporu. Bu raporda bizde var. Van DGM 2000/398 sayılı esas dosyasında da var baksanız 
ordadır. Bu Fettah o dosyada daha neler dememií. 1991 yılından sonra Yüksekova 2.Sınır Jandarma Taburunun komutanı olan Binbaíı 
Ali Kiraz yine üsteðmen Ali Çakmakkaya isimli kiíiler onu istihbaratta görevlendirmií. Seyar Jandarma komutanı Fahri Cici, Hakkâri 
ñstihbarat MñT Müdürü Mustafa ve Ramazan isimli íahısların, polis Mehmet Sinan’da onlarlaymıí. PKK.nın kendisine güvenmeleri ve 
sırlarını söylemeleri için kendisini örgüt milisi gibi göstermií. Olcay Zirek’de onun PKK’nın güvenini tekrar kazanmak için Ercan’ı 
öldürdüðünü söylememií midir. yine bunların bilgileri ve talimatıyla ñran-Urumiye’deki Erdal (K) PKK.lı ile iliíkiye geçmií güya örgüt 
silâhlarını bizim askerîmize getirip yakalatmıí hem bu binbaíının posta eri ñbrahim’le yine binbaíının vasıtasıyla ìemdinli 
Kaymakamının Broadway otomobili kendine verilmií bunlarla yapmıí ama askerler tarafından yakalandıðı süsü verilmiímií örgüt 
íüphe etmesin diye, kendisi bu silâh yakalattıðı nedeninden ñran’a gelmesi ñstenmií Erdal (K) tarafından Binbaíı Ali Kiraz söylemií 
kendisine, girmezsen anlaíılırsın o yine örgüte gitmií sonra ne olmuí Yüksekova Tabur Jandarma Komutanı Hami Yarbayla görüímüí. 
Sonra gidip ona teslim olmuí. O zaman ne demek, bu Fettah Dursun PKK.lıyken Jandarmada istihbaratta görevlendirilmií, bu iyi de 
neden yeniden bölücü PKK.nın güvenini kazanmak için benim yeðenim Ercan’ı öldürür ki. Hani benim yeðenim Emniyete çalıíıyor. 
Demek devlet ajanı diye. Hem bu 1994 yılı oluyor. JñTEM denen bu yörede çok sayıda insanı faili meçhul öldürdüðü söylenen yasadıíı 
yapılanmanın olduðu aynı yıllar oluyor. Hem bu adamın yazısı Ercan’ın cesedi yanında bulundu hem onla birlikte öldüren Olcay 
Zirek’de onla “Birlikte, hatta Teter Hocaoðlu ile üçünün öldürdüklerini söylemií. Her íey aleni. Ceza verilmiyor hem bu komutanlar bu 
iíin içinde, hem Olcay Zirek intihar olayı için Yüksekova’ya gelen ve kendisini bomba ile burada ötekide Van’da patlatan kızları da 
kendilerinin getirdiðini, barındırdıklarını, olayın önceden keífini de yaptıðını, hepsini de anlatmıí. Bu Komutanlarda dinlenmií ama 
olayın içindeler sadece tanık olarak dinlenmií. Önce korkup ismi yabancı gelmiyor ama hatırlamıyorum demií. Ama bakmıí ki 
mahkeme olayın üstünü araítırmıyor sonra dinlendiðinde evet bu Fettah’ın her anlattıðı doðrudur demií. Ama aynı mahkeme 
Olcay’dan sonra baíka bir davada Fettah’a da ceza vermiyor. Aynı savcı temyiz etmiyor. Karar yine hükümleíiyor. Savcı önce 
soruíturmama kararı veriyor. Sonra íikâyet etmiíiz Baísavcı yeni soruíturma açtırmıí, ama mahkeme beraat veriyor, ceza 
vermiyorum diyor. Savcı duruímaya çıkıyor ama ne yapıyor. kararı yine temyiz etmiyorum diyor. Kararlar ayrı ayrı davalar açılıyor. 
Birbirinden parçalanıyor. ñkisi ayrı ayrı görülüyor. ñíin içinde Teter Hocaoðlu’da var ama o da parçalanıyor. kararlar ayrı ayrı oluyor. 
Karar böyle veriliyor. Hem de her íey ortada. Hem de bu komutanlarda olayın içindemi. Bir soruítur, araítır, yapılmadan böyle karar 
veriliyor. Olayın bir parçası da halen 2000/398 Sayı Van 3. ACM.de görülüyor. Ama benim korkum, ailesinin korkusu odur ki bu 
davadan da bir sonuç olmayacak. Umudum da yok. Nasıl olsun. Bu ülkede Susurluk olmuí. Çok sayıda faili meçhul olmuí. Bir sonuç 
çıkmamıí. Bir yıl öncesine kadar ìemdinli’de Yüksekova’da bir íey olmamıí. Ama ne zaman Hakkâri Alay Komutanı, ñstihbarat 
Komutanı gelmií, Bunların baðlı olduðu Van’daki Asayií Komutanı Selahattin Uðurlu gelmií. Ondan bu zamana kadar buralarda bir 
çok bomba patladı. Niye daha önce olmuyordu sonra oldu, ìemdinli’de son bomba patladı. Patladı, Jandarma istihbarat astsubayları 
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suçüstü yakalandı. Niye sonra hiçbir patlama olmadı. Demek hepsini bunlar mı patlattı. Patlattı ama sonra ne oldu. Üzerimizden Jet 
uçakları uçuruldu, sonra o adam dedi ki, o Ali Kaya iyi bir askerdir. Tanırım dedi. günler geçti sonrada bu Van Savcısı neyi 
soruíturuyor hala dedi. Hem de bu Ali Kaya, hem susurlukta ismi geçmií, hem de bu Büyükanıt Paía ile çalıímıílar 1998 yılında 
Diyarbakır’da. Oraları haraca kesmií aynı bir ekipmiíler. JñTEM olarak çok sayıda insan öldürülmüí. Kendileri hep insanımızı öldüren 
PKK ñtirafçıları ile çalıímıílar. Bunlardan birinin gazetelerde beyanlara çıktı. Yeíil diye bilinen JñTEM.ci de bunlardanmıí. Musa Anteri ve 
baíkalarını öldürmüíler Ankara’da Birçok kiíiyi de karakola götürüyoruz diyerek öldürmüíler Diyarbakır’da bunu eski PKK.lı JñTEM 
elemanı Abdulkadir Aygen söylemií hepsini. Hem de sonradan Diyarbakır Emniyet Müdürü olan Gaffar Okan’ın çok sıkıítırmaya 
baíladıðını söylemií kendilerini. O da sonra öldürüldü. Ama kim öldürdü, neden öldürdü, demek bunlar aynı ekip hepsi. Bir yetkili çıktı, 
bu devlet içinden bir çetenin iíi olabilir dedi. Ama devletimiz bizim büyüktür. Biz hepimiz vatandaíıyız bu devletin. Ben yinede hep 
bunların soruíturulmasını, bu bölgede iç savaí ve kargaía çıkarmak devletimizi geriletmek isteyenlerin ortaya konmasını, hak ettikleri 
cezanın verilmesini, dıíarıda devlet elemanıymıí görünen, gerçeklikte yeðenim gibi bir çok devlet yanlısını ve suçsuzu öldüren 
suçluların, bu devlet içinde oluímuí birtakım çete ve yapılanma olsa bile hepsinin yakalanmasını, cezalandırılmasını istiyorum. 
Devletimizden en beklentimiz budur. Devlet bizi boía çıkarmasın. Sizde bizi, bütün yöre halkını boía çıkarmayın. Bu dediklerimin 
hepsi 2000/398 sayı esas dosyada vardır. Fettah Dursun’un kendi el yazılı dilekçesi, Devletin ne olduðunu, hukukun ne olduðunu siz 
gösterin hiç deðilse. Biz diyelim bu vatanda savcılarda vardır hakimlerde vardır. ìeklinde iddialarda bulunulmuítur. 
Van 3. Aðır Ceza Mahkemesi’nin 2000/398 Esas sayılı dava dosyası celp edilerek incelenmií ve inceleme tutanaðı dosyanın 
içerisine bırakılmıítır. 

Hakkâri Olayları ñçerisinde Güvenlik Güçlerinin Tutumlarına ñliíkin Deðerlendirmeler: 
Ülke genelinde terörle mücadele etmek görevi esasta iki ana iç güvenlik teíkilâtı olan Emniyet Genel Müdürlüðü ve Jandarma Genel 
Komutanlıðı üzerinde bulunmaktadır. Bu iki kurum esasta kanunların kendilerine saðladıðı güçle görevlerini yerine getirirken uzun bir 
süredir terörle mücadele etmenin verdiði tecrübe ile kendi geleneklerini de oluíturmuílardır. Bu iki kurumun sorumluluk alanları yine 
kanunlarla belirlenmesine raðmen zaman zaman aynı olaylar üzerinde çalıímaktan ötürü çakıíma ve rekabet içerisine girdikleri bir 
gerçektir. Ancak özellikle son 10 yıldır kırsal bölgelerden íehirlere göç, etkin propaganda araçlarına ve genií lojistik imkânlarına 
duyulan ihtiyaç vb sebepler sonucu örgütün faaliyetlerinin ana damarları büyük ölçüde polisin sorumluluk alanlarındaki metropol 
alanlarına kaydıðı bilinmektedir. Uzun bir süredir yurt genelindeki terörle mücadelenin sadece kırsalda taktik/ operasyonel yönü ile 
meígul olmak durumunda kalan Jandarma unsurlarının yeterli donanıma ve eðitime sahip olmamalarına raðmen sıklıkla polisin 
sorumluluk alanındaki íehir merkezlerine müdahale ettiði görülmektedir. 
ìemdinli’de yaíanan geliímelere bu doðrultuda bakıldıðında; Hakkâri ñl ve ilçe merkezlerinin genel güvenliðinden sorumlu olan ñl 
Emniyet Müdürlüðü’nün sorumluluk alanında Jandarma birimlerinin bulunmasının açıklanabilir iki sebebi bulunmaktadır. Bu birimler 
ya jandarma bölgesinde baílayan adlî bir soruíturmanın devamında Cumhuriyet Savcısının izni ve mülkî amire haber vermek kaydıyla 
emniyet güçleriyle koordine kurarak çalıíabilecektir. Ya da önleyici bir görev kapsamında ilçede görevlendirilmií ise mülkî amire haber 
vermek kaydıyla yine emniyet güçleri ile koordine kurarak bölgede bulunabilecektir. Ancak dosyadaki belgeler incelendiðinde her iki 
türlü de izin mekanizmasının iíletilmediði görülmektedir. Üstelik jandarma tarafından ibraz edilen belgeler ve telefon detayları 
incelendiðinde üst amirlerince usulüne aykırı biçimde yapılan bu görevlendirmenin birçok kez tekrar edildiði sonucuna varılmaktadır. 

ìEMDñNLñ ñLÇESñNDE MEYDANA GELEN PATLAMA OLAYINI PROTESTO ETMEK AMACIYLA YAPILAN GÖSTERñLER : 
1- ìemdinli ñlçesinde Yapılan Gösteriler: 09.11.2005 tarihindeki patlama olayı sonrası büyük bir halk topluluðu tarafından Emniyet 
Müdürlüðü’ne ait bina ve lojmanlara saldırılar yapılmıí, tahrik olmuí bu halk topluluðu Emniyet Güçlerine taílı-sopalı saldırıda 
bulunulmuí, ìemdinli Halk Eðitim Müdürlüðü binası önündeki Bayraðımız indirilmií, ìemdinli Lisesi’ndeki Atatürk Büstü’nün 
kaidesinin sökülmüí ve yakılmıí bir aracın içerisine atılmıí, Metehan AìÇI isimli bir Uzman Çavuí’a ait araç yakılmıí, 13.11.2005 
günü yakılmıí bir Türk Bayraðı Tekel binası yanındaki çöp yıðınında bulunmuí, Tarım ñlçe Müdürlüðü önündeki Türk Bayraðı gönlerden 
indirilmií, Derman Eczanesi tahrip edilmií, 15.11.2005 günü ìemdinli’deki askerî birliklere erzak getiren araç yakılmıí, ìemdinli 
ilçesine giriíte bulunan Polis Noktası yakılmıí, bir çok resmî ve özel araç zarar görmüí, olaylar sırasında memurlar ve 
vatandaílardan yaralananlar olmuí, halk adeta çıðırından çıkmıítır. 
Ayrıca 06.12.2005 günü, 09.11.2005 tarihinde meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla 78 kiíilik bir grup toplanmıí, ìemdinli 
Olayları protesto edilmiítir. 
2- Hakkâri ñlinde Yapılan Gösteriler: 11.11.2005 tarihinde Hakkâri il merkezinde ìemdinli ilçesinde meydana gelen olayları protesto 
etmek amacıyla tüm dükkânların kepenk kapatacaðının ve basın açıklaması yapılacaðının duyumunun alınmasını müteakip saat 
11:00 sıralarında 500 kiíilik bir grup toplanmıí, PKK terör örgütü lehine sloganlar atılmıí. Göstericiler taílı ve sopalı saldırıda 
bulunmuílardır. Daha sonra grup 1000 kiíiye yaklaímıí, olaylar sırasında resmî ve özel araçlar ile kamu binaları zarar görmüítür. Bu 
olaylar sırasında (16) polis memuru da yaralanmıítır. 
Yine, 16.11.20005 tarihinde Hakkâri ilinde ìemdinli Olayları’nı protesto etmek için 1000 kiíi civarında bir grup toplanmıí, PKK terör 
örgütü lehine sloganlar atılmıí, güvenlik kuvvetlerine taílı-sopalı saldırıda bulunulmuí, íehrin çeíitli yerlerinde ateíler yakılmıí, 
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kamu binalarına saldırılar yapılmıí, olaylar sırasında silâhlar patlamıí, polis memurları yaralanmıí, olaylara karıían bazı íahıslardan 
da yaralananlar olmuí, ií yerleri ve sivil vatandaílara ait araçlar hasar görmüítür. 
3- Yüksekova ñlçesinde Yapılan Gösteriler: ìemdinli’de meydana gelen bu patlama olayından sonra bu olayı protesto etmek için 
15.11.2005 tarihinde Yüksekova ilçesinde DEHAP ñlçe Örgütü tarafından Basın Açıklaması yapılmıí, Basın Açıklamasına 800-1000 
kiíilik bir grup katılmıí Basın Açıklaması sırasında örgütün elebaíısı Abdullah ÖCALAN’ın posterleri açılmıí, yasadıíı sloganlar atılmıí 
daha sonra taílı-sopalı ve molotof kokteylli saldırılar yapılmıí olayların büyümesi üzerine Emniyet Görevlileri ile taílı-sopalı, molotof 
kokteylli saldırı yapan kiíiler arasında arbede yaíanmıí, barikatlar ateíe verilmií, muhtelif yerlerde ateíler yakılmıí; bu arada 
silâhlar patlamıí, çıkan olaylarda bazı polis memurlarının yaralandıðı, atılan sloganlarda “Katil Devlet, ìerefsiz Devlet, Terörist 
Devlet, ìemdinli’nin Hesabını Sormaya Geldik” gibi sloganlarda atılmıí olaylar büyümüí, çıkan olaylarda gösterici grup içerisinden 
Abdülhamit GEYLANñ ve ñslam BARTIN isimli íahıslar ölmüí ve bir çok kiíi de çeíitli yerlerinden yaralanmıílardır. Ayrıca ií yerleri ve 
sivil vatandaílara ait araçlar hasar görmüítür. 
4- Van ñlinde Yapılan Gösteriler: 12.11.2005 günü Van DEHAP ñl Teíkilâtı’nın organizesinde ìemdinli Olayları’nı protesto etmek için 
150-200 kiíilik bir grup íehir içinde toplanmıí, PKK terör örgütü adına sloganlar atılmıí ve ìemdinli Olayları protesto edilmiítir. 
Emniyet Güçleri ile göstericiler arasında olaylar yaíanmıítır. Olaylar sırasında polis memuru yaralanmıí, ií yerleri ve sivil 
vatandaílara ait araçlar hasar görmüítür. 
5- Muí ñlinde Yapılan Gösteriler: 21.11.2005 günü Muí ilinde ìemdinli Olayları’nı protesto etmek için 70-80 kiíilik bir grup toplanmıí, 
yapılan yürüyüí ve basın açıklaması sırasında PKK terör örgütü lehine sloganlar atılmıí ve ìemdinli olayları protesto edilmiítir. 
Görsel ve yazılı basından izlendiði kadarı ile ìemdinli’de meydana gelen bu olayı protesto etmek için ñstanbul ilinde de gösteriler 
düzenlenmiítir. 
DEïERLENDñRME : 
PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün íiddet eylemleri ve ROJ TV aracılıðıyla gerçekleítirdiði provokasyonların Hakkâri yöresinde 
gerçekleítirenlerin kimliði meçhul birtakım eylemlerin meydana geliíinin zeminini hazırlamıítır. Terörle mücadele eden güvenlik 
güçleri açısından asıl dayanak noktası olan toplumsal desteði yok eden bu tür kuíkulu eylemleri gerçekleítirenlerin ortaya çıkartılması 
elzemdir. Üstelik bu tür eylemler devletin kendisi harekete geçilerek ortaya çıkartılamaması halinde örgüt mensupların eline íiddet 
eylemlerinin haklı gerekçeleri olarak kullanılabilecek argümanlar sunulmuí olacaktır. ìimdiden bazı sitelerde (www.kerkuk-

kurdistan.com/pdf/semzinan1105_2.pdf-), ìemdinli olaylarının aslında bir provokasyon olduðu ve bazı üst düzey güvenlik görevlilerinin bizzat bu 
provokasyonları tertiplediði yönünde bilgiler yer almaya baílamıítır. 
Ülkemizin 30 yıla yakın bir süredir terör örgütü ile mücadelesi ister istemez güvenlik güçlerinde de bir deðiíimin ortaya çıkmasına 
sebep olmuítur. Çatıíma içerisinde íehit ve yaralı veren güvenlik güçlerinin örgütün arzu ettiði psikolojik kaos ortamından 
etkilenmemesi mümkün deðildir. Ancak bu durum illegal uygulamaların gerekçesi olarak kabul edilemez. Üstelik illegalitenin sonu 
gelmez bir süreç olduðu ve kaos ortamından íahsi çıkar saðlamak isteyen kesimlerin iíine yarayacaðı da mücadele sürecinden 
çıkartılan tecrübelerden anlaíılmıítır. Bunun önünün kesilmesi ise ancak siyasî söylemlerden kendini arındıran idarî mekanizmalar 
çatıíma içerisinde yıpranan unsurların rehabilitasyonu için gerekli düzenlemeleri yapması ile mümkündür. Güvenlik güçleri terörle 
mücadelede devletin ve siyasî mekanizmaların tüm varlıðı ile yanında olduðunu hissetmelidir. Bu durum etkin bir denetim 
mekanizmasını da beraberinde getirecektir. Aksi taktirde sahada yalnız kalan unsurların kendi kurallarını koymaları ve hayata 
geçirmelerinin önüne geçilemez. Münferit kurallar kuralsızlıðı ve çatıímaların derinleíerek yaygınlaíması sonucunu ortaya çıkartır. 
Çatıíma ise bu topraklarda yaíayan vatandaílarımızca binlerce yıldır üretilen ortak deðerlerin yıkılması sonucunu doðuracaktır. Terör 
örgütünün gerçekten arzu ettiði bu durumun önüne geçilmesi ancak örgütün kitleye ulaíma imkânlarının elinden alınması ve izole 
edilerek atalete mahkûm edilmesi, íiddet eylemlerinin etkisiz kılınması ile mümkündür. 

BU AÇIKLAMALARDAN SONRA GENEL BñR DEïERLENDñRME : 
ñnsanlıðın son tekamül noktası olarak kabul edilen demokratik sistemlerde yönetimde istikrarın yanı sıra yönetilenlerin huzur, güven 
ve refahı da gözetilir. Ancak oldukça tartıímalı olan bu kavramların toplumların kültür ve geleneklerine göre íekillendiði de bir 
gerçektir. Bu yüzdendir ki hâlen meíruti sistemin yürürlükte olduðu ve kraliyet ailesinin imtiyazlarının devam ettiði ñngiltere’nin 
demokrasinin beíiði olduðu söylenmekte; buna raðmen serbest ve açık seçim ilkesinin kabul edilerek uygulandıðı; yönetenlerin 
birçoðunun seçimler iíbaíına geldiði kimi ülkeler ise antidemokratik kabul edilmektedir. Demokrasi esasta Batı’da Batı’nın kültürünü 
oluíturan çatıímalı tarihi içerisinde bulunup ortaya çıkartılmıí bir sistemdir. Bu sebeple demokrasinin temel kavramlarının 
algılanıíında medeniyetler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Temel kavramların algılanıíında ve uygulamada ortaya çıkan sorun ise 
“Devlet” dediðimiz yönetim aygıtının devreye girmesi ile çözümlenmektedir. Ancak devlet denilen soyut kavramın görünür hali genelde 
en alt kademesinden en üst kademesine kadar idarecilerdir. 
Vatandaílara karíı keyfî uygulamalara engel olmak için idarecilerin uymaları gereken kurallar ve etik kaideler hukuk sistemi içerisinde 
vazedilmiítir. Buna raðmen bazı memurların devletin kendilerine tanıdıðı yetki ve imkânları kullanarak menfaat temin etme arayıíı 
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içerisine girmeleri her demokratik sistemde görülür. Hatta bu tür íahıslar kendi faaliyetlerini haklı kılan ideolojiler de üreterek 
íebekeleíebilirler. Böylesi yapılar genelde çatıímalı dönemin ürünüdür. Zaten insanlık tarihine bakıldıðında ideolojilerin çatıímalı 
dönemde ortaya çıktıðı görülmektedir. Çatıímanın toz dumanı içerisinde ise çoðu zaman masum kavramlar anlamını yitirir. Kaos 
içerisinde kandan ve gözyaíından íahsi çıkar temin etmek arayıíında olanların ortaya çıktıðı görülür. Maalesef bu fırsatçı kiíiler veya 
zihniyet ideoloji ile örgüledikleri íahsî menfaatlerini garanti altına almanın yolunu her dönem bulmuílardır. Bu yüzdendir ki 
demokratik sistemler aslında bir ilkeler bütünüdür. Yine bu yüzdendir ki modern demokrasilerde etkin kamuoyu fırsatçı çevrelere 
imkân tanımayacak bir denetim sistemi olarak tesis edilmeye çalıíılır. 
Demokratik Sistemlere Raðmen Bürokrasi Aygıtı Ele Geçirilebilir mi? 
Kan ve gözyaíı üzerinden politika üreten ve menfaatlerini temin için devletin bütün mekanizmasını kullanmaktan çekinmeyen güçlerin 
birtakım üst makamlara gelmesi halinde ise Devletin bekası için son derece tehlikeli bir durum ortaya çıkabilir. Kendi ideolojik mantıðı 
içerisinde makul sebeplerini zaten hazırlayan bu grup menfaatleri icabı kendilerini uluslar arası güç odaklarına pazarlamaktan 
çekinmez. Gerçekte ne olup bittiðini bilen ve sesi çok çıkan bu grup medyanın da etkisi ile kamuoyunda “kahramanlar” olarak 
algılanırken aíaðıda ise bunların tetikçiliðini yapan bir takım kiíiler Devletin bekasına hizmet ettikleri düíüncesindedirler. Uluslararası 
güçler, ülkedeki bu zihniyet ve aíaðıdaki gruplar arasında irtibatı saðlayan baðlar ise akla gelmeyecek binlerce karmaíık labirentten 
ve irtibat mekanizmasından geçtiði için aíaðı gruptan biri deíifre olsa dahi gerçek oyuncuların ortaya çıkartılması mümkün deðildir. 
Hemen diðeri sahneye sürülür. Üstelik medyadan kültür ve sanata siyasetten ekonomiye kadar bütün figüranlar sahnede kendi 
rollerini oynamak için beklemektedirler. Bu fasit çarkın bozulması ancak bu zihniyetin oyununun sona erdirilmesi ile mümkündür. Bu 
oyunun sona erdirilmesi ise ancak açıða çıkartılıp deíifre edilmesi ve kamuoyu vicdanında mahkûm edilmesi ile mümkündür. Bu 
oyunda ast ve üst gruplar arasında ahengi saðlayan ise bir nevi senaryoları olan menfaatlerinin arkasına gizlendiði ideolojileridir. Bu 
zihniyetin operasyonunu sona erdirmek için ise güvenlik güçlerine düíen tahrik olmadan sabırla grup üyelerinin birer birer düímesini 
beklemektir. Zaten tecrübeler göstermiítir ki birbirlerinin ne olduðunu gerçekte çok iyi bilen bu íebekeler menfaatleri icabı çatıímaya 
düítüklerinde kolayca sırlarını ifía etmektedirler. 
Devlet ñstihbaratı; Operasyonlarda Etik Ölçü: 
Her devletin kendi güvenliðine yönelik tehlikeleri bertaraf edecek istihbarat servisleri bulunur. Bu servislerin birtakım örtülü 
operasyonlar gerçekleítirdikleri de bir realitedir. Unutulmamalıdır ki kulaða hoí gelmese de istihbarat iíleri içerisinde provokasyon, 
ajitasyon ve suikast gibi uygulamalar da bulunmaktadır. ñstihbarat servislerinin operasyonları bazen uluslararası iíbirliði içerisinde ve 
açıktan (Abdullah Öcalan’ın Kenya’da yakalanıíı) bazen ise örtülü bir íekilde gerçekleítirilir. Ancak íu kabul edilmektedir ki açıktan 
gerçekleítirilen operasyonların ardında gerçekte görünenden öte bir niyet gizlidir. Bu tür operasyonlarda hedef ise genelde hedef ülke 
kamuoyunu manipüle (toplum mühendisliði) etmektir. Ancak hiçbir demokratik ülkede istihbarat servislerinin ülke vatandaílarına 
yönelik operasyonları tasvip görmez. Bunun içindir ki demokratik ülkelerde olaðanüstü yetkilerle donatılmıí polis görevi yapan iç 
istihbarat servisleri bulundurulur ve ülke vatandaílarına yönelik operasyonlar hukuk kuralları çerçevesinde sistemin tabii akıíı 
içerisinde yürütülür. Ancak bunların bazı uygulamalarının ülke içerisine yönelmesi demokratik sistemi tehdit eder. Üstelik bunların –
baíta anlatılan kavramlar çerçevesinde- siyasî sistemi istikrarsız hale getirmek için kullanılmaları ihtimali de her zaman mevcuttur. 
Devletin ñstihbarat Geleneði; Tehdit Algısının Kaynaðı Nedir? 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti zor íartlarda kurulmuí bir devlettir. Yokluk ve sefalet içerisinde milletin varlıðı tek dayanak noktası 
olduðu için Devlet milleti bölüp parçalayacak akımlara ve odaklara karíı olaðanüstü tedbirler geliítirmiítir. Bu durum dönemin 
gerekleri içerisinde makul gören bir yaklaíım olarak kabul edilebilir. Ancak kabul edilmesi mümkün olmayan íey demokraside ve 
evrensel haklar sisteminde elde edilen bunca kazanıma ve güçlü bir devlet sistemine sahip olunmasına raðmen 20. yüzyılın baíında 
Cumhuriyet’in kuruluí yıllarında uygulanan olaðanüstü güvenlik tedbirlerinin bugün de sürdürülmek istenmesidir. Üstelik íu 
bilinmektedir ki demokratik denetim mekanizmalarının her türlü kontrolünden azade olan odaklar olaðanüstü güvenlik tedbirleri 
sayesinde bürokratik mekanizmaları kullanarak Devletin kılcal damarları içerisinde dolaíabilmekte ve kendileri oluíturdukları 
yapılanma içerisinde emellerini gerçekleítirebilmektedirler. 
Bürokrasi mi, Demokrasi mi? Yoksa Her ñkisi de Taktik Araçlar mı? 
Türkiye geçmiíten beri çokça sözü edilen ve bir dönem Susurluk; bugün ise ìemdinli olayları ile yeniden üzerine konuíulan bir gizli 
yapılanmanın varlıðını tartıímaktadır. Hatta kimi yorumlarda bu yapının III. Selim’den beri Devlet mekanizması içerisinde faaliyette 
olduðundan ve kimi zaman Devletin emrinde kimi zaman ise uluslararası grupların emrinde olduðundan söz edilmektedir. 
ñçerisindekilerin kendilerini Devletin gerçek sahipleri olarak gördükleri bu çevreler –geçmiíte olduðu gibi- bugünde menfaatlerinin 
uzlaítıðı noktalarda iíbirliði içerisinde olmuílardır. Günümüzde olduðu gibi menfaatlerin çatıímaya düítüðü dönemlerde ise farklı 
grupların kendilerine has üslupla birtakım operasyonlar gerçekleítirdikleri ve birbirlerini tasfiye etmeye uðraítıkları görülmektedir. Bu 
gruplardan kimisi bürokrasideki üstünlüðünü kullanırken kimisi de demokratik mekanizmaları kullanmaktadır.
Terör Nedir? Kim Ne ñçin Terör Yapar? 
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Bu kavram ülkelerin ulusal güvenlik siyasetinin bir yansıması olarak geliímiítir. Dolayısıyla evrensel bir tanımının bulunması 
mümkün deðildir. 11 Eylül 2001 de Amerika’ya yapılan saldırılardan sonra kavram etrafında güvenlik siyasetinin re-organizasyonu 
için çabalar artmıí olsa da ülkeler yine de birbirlerine karíı pragmatik bir tavır takınmaktadırlar. Her ülke kendi tehdit unsurunu “terör 
organizasyonu” olarak tanımlamakta buna raðmen iíbirliði söylemleri uluslar arası müdahâlenin bir aracı olarak kullanılmaktadır. 
Yani bugün terör organizasyonları ve bizatiði kavramanı kendisi uluslar arası kamuoyunun manipilasyonu amacıyla kullanılmaktadır. 
Terör organizasyonları ise üzerlerinden iíbirliðinin ve çatıímanın gerçekleítirildiði araçlar haline gelmiílerdir. 
Terör kavramının –her ülkenin kendine göre yaptıðı- çok deðiíik tanımları bulunmaktadır. Bunlardan birkaç tanesini burada örnek 
verebiliriz; 
“ñçeriði ya da baðlamı bakımından bir nüfusu korkutmak ya da bir hükümet ya da uluslararası örgütü bir eylemde bulunmaya ya da 
bulunmamaya zorlama amacıyla sivilleri ya da savaía taraf olmayan kimseleri öldürme ya da bu kimselere ciddi bedensel zarar 
verme niyetini güden eylemler.” (BM; 2004 Aralık Terörizm Raporu); 
“Genellikle belirli bir kitle üzerinde etkili olabilmek için (meíru hükümetler olabilir) savaí dıíı hedeflere yönelik gizli ajanlar 
tarafından gerçekleítirilen siyasî amaçlı íiddet olayı. ‘Terörist Grup’ ise terör eylemlerini gerçekleítiren ve destekleyen herhangi bir 
grup.” (ABD; FBI ve Hazine Bakanlıðı) ve 
“Cebir ve íiddet kullanarak baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle Anayasa’da belirtilen 
Cumhuriyet’in niteliklerini siyasî, hukuku, sosyal, laik, ekonomik düzenini deðiítirmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüðünü bozmak, Türk Devleti’nin ve Cumhuriyet’in varlıðını tehlikeye düíürmek, Devlet otoritesini zaafa uðratmak veya yıkmak 
veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dıí güvenliðini, kamu düzenini veya genel saðlıðı bozmak 
amacıyla bir örgüte mensup kiíi veya kiíiler tarafından giriíilecek her türlü suç teíkil eden eylemdir” (Terörle Mücadele Kanunu; 
madde 1) denilmektedir. Ayrıca maddenin 3. fıkrasında terör kavramının özel kanunlarda geçen teíekkül, cemiyet, silâhlı cemiyet, 
çete ve silâhlı çete tanımlarını da kapsayacaðı söylenmektedir. 
Bu üç tanıma baktıðımızda birtakım ortak noktaların olduðu görülmektedir; 
1. Her üç tanımda da íiddet öðesi ortaktır. (araç ortaklıðı) 
2. Her üç tanımda da terörün meíru hükümetleri zorlamak amacıyla gerçekleítirildiði kabul edilmektedir. (amaç ortaklıðı) 
Ayrıca ABD’nin tanımında terörün gizli ajanlar tarafından gerçekleítirebileceði kabul edilmektedir. Türkiye’nin tanımı ise oldukça 
ayrıntılı olup genelde korunması gereken hedeflerden hareket edildiði görülmektedir. Buna raðmen “kiíi veya kiíiler” kavramları 
kullanılarak net bir sınırlama getirilmemiítir. Yani zımnen bilinen terör örgütü mensuplarının dıíındaki íahıslar ve grupların da belli bir 
amaca yönelik terör eylemi gerçekleítirebileceði kabul edilmektedir. 
Yukarıdaki tanımlardan hareketle íu sonuca ulaíabiliriz; terör organizasyonunun her zaman bilinen ve polisçe takip edilen bir yapı 
olması gerekmemektedir. Yukarıda yapılan tanımlardan ve tecrübelerden hareketle devlet dıíı organizasyonların devleti hedef alarak 
terör eylemi gerçekleítirebilecekleri gibi devlet içerisindeki bir takım organizasyonların da terör eylemi gerçekleítirebileceði kabul 
edilmektedir. Ancak bu noktada íu soru kritik önem kazanmaktadır? Devlet içerisindeki odaklar neden terör eylemi 
gerçekleítirmektedirler?
Terör Siyasî Sistemi ñstikrarsızlaítırmanın Aracıdır 
Terör örgütleri genelde toplumsal krizlerin yaíandıðı dönemlerde ideolojik altyapısı ile birlikte çatıímaların bir ürünü olarak ortaya 
çıkarlar. Bu itibarla bir terör örgütünün ortaya çıkarak varlıðını ispatlaması uzun bir hazırlık sürecinin sonucudur. Bu yüzdendir ki 
güvenlik tedbirleri ile íiddet eylemlerinin önüne geçmek -kısmen- mümkün olsa da bir terör organizasyonunu kökten çökertmek 
mümkün deðildir. Terör örgütleri íiddet eylemleri ile hiçbir siyasî yapıyı deðiítiremeyeceklerinin farkındadırlar. Üstelik tarihsel 
tecrübeler íiddet eylemlerin yaygınlaítıðı dönemlerde idarenin daha da sertleítiðini göstermektedir. Ancak eylemlerde arzu edilen iki 
íey vardır; birincisi vatandaíın en temel görevi güvenlik olan devlete karíı güvensizlik hissederek toplumsal olaylar içinde 
yönlendirilmeye açık hale gelmesi; ikincisi ise toplumsal katmaların ve ideolojilerin kimliðin esas öðesini oluíturduðu ülkelerde 
vatandaíların devlet otoritesi ile karíı karíıya getirilerek çatıían unsurların kimliklerinin keskinleítirilmesidir. 
Faaliyeti sona eren terör organizasyonları genelde sosyal deðiíim içinde toplumsal desteðini kaybetmií yapılardır. Yani toplumsal 
katmanlar arasındaki temel çeliíkiler (zengin/fakir, alevî/sünnî, saðcı/solcu vb.) sosyal deðiíim ile anlamını yitirmiítir. Ancak 
yukarıda belirtildiði gibi kimi zaman toplumsal tabanı olmayan bazı kuíkulu terör eylemlerinin varlıðına da rastlanır. (Yunanistan, 17 
Kasım) Bu örgütlerin ortaya çıkartılması çok güç ve neredeyse imkânsız bir durumdur. Bunların varlıklarının sona erdirilmesi ise yine 
sistemin kendi içerisinde ve planlı bir operasyon sonucu olmaktadır. Yani bu tür yapılara yönelik operasyonların görünen yüzünün 
ötesinde bir amacı vardır ki bu genelde toplumsal dizayna yöneliktir. Yani hem terör organizasyonunun eylemi hem de buna karíı 
yürütülen operasyonun kendisi “toplumsal mühendislik” amacı taíımaktadır. Böyle bir ortamda istikrar adına atılacak adımların aslın 
da istikrarsızlıðın bir aracı olduðu yönünde íüpheler mevcuttur. Yine de güvenlik güçlerine ve adlî mekanizmalara düíen yasaların 
uygulanmasıdır. Böylece kamu vicdanı tatmin edilecek ve görece istikrar ortamı saðlanmıí olacaktır. 
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Provakatif Eylemlerin Amacı Nedir? 
Anayasamızda “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduðundan bahsedilmekte olduðunu” 
görürüz. Bu ilke Devletin yönetim íeklinin de temel esaslarını ortaya koymaktadır. Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devlettir. Yani 
yönetim tek ülke ve tek millet ilkesine göre düzenlenmiítir. Bu yönetim illerin idaresinin baíında Devleti ve hükümeti temsil eden 
valilerin ve hizmetten sorumlu olan Belediye Baíkanlarının olduðu ikili bir sistemin bulunması íeklinde tesis edilmiítir. Milletin tekliði 
ise doðrudan siyasî bir statü olan “T.C. vatandaílıðı”na atıf yapılmak suretiyle saðlanmıítır. Yani kendini T.C. vatandaíı kabul eden 
herkesin Türk kabul edilmesi ilkesinde aslında “Türk”ün kültürel deðil siyasî tanımı yapılmaktadır. Bunun yanında Anayasa 
Mahkemesi’nin kapattıðı partilerin gerekçeli kararlarında ise vatandaílarımızın farklı kültürel özelliklere sahip olduðu kabul edilmekte; 
buna raðmen kültürel çeíitliliðin ayrılık nedeni olarak kullanılmasının “bölücülük/ayrılıkçılık yasaðı” ile önüne geçilmektedir. 
Türkiye’nin Doðu ve Güneydoðu Bölgelerinde ülkenin standart kültüründen farklı bir kültürel yapının olduðu söylenmektedir. Ancak 
doðrusu bu konuda yeterli araítırma yapılmıí deðildir. Yapılan araítırmaların birçoðu ise önyargılı kabullere dayanmaktadır. Üstelik 
araítırmaların amacının ortaklıkları deðil de ayrılıkları hedeflemesi baítan sonucunu da hazırlamaktadır. Buna raðmen birçok 
sebepten ötürü bu bölgede sosyal ve kültürel yönden hassas bir yapının olduðu kabul edilmektedir. Bu durum bölge halkını 
provakasyonlara açık hale getirmektedir. Provakasyonlar ise kimi zaman örgüt mensuplarının doðrudan propagandası ile kimi zaman 
legal imkânlar kullanılarak bazı dernek ve kuruluílar ile, kimi zaman yabancı íahısların temasları ile kimi zaman ise kimliðin bir 
öðesini ön plana çıkartan ve legal yolları tüketerek karíısındakine saldırıya kadar tahrik eden bir tetikleme ile olmaktadır. ìemdinli 
olaylarına bakıldıðında bölgede yaíayan halkın kültürel farklılıðının (Kürt kökenli vatandaílarımızın bu yönü “EY KÜRT HALKI” bildirisi 
ile vurgulanmıítır) ve dinî hassasiyetlerinin (Bildiri metni içerisinde dinî duyarlılıklara da hakaret edilmiítir.) üzerine siyasî kimlik 
(PKK/KONGRA-GEL örgütü destekçisi olma durumu) bindirilerek toplumsal patlamanın yaíanması için gereken her íey yapılmıítır. 
ìunu kabul etmek gerekir ki bunu gerçekleítirenler kimlikler üzerindeki oyunların etkililiði ve bölge halkının duyarlılıkları üzerinde 
oldukça bilgi ve tecrübe sahibidirler. Eðer bu kadar provakasyon herhangi bir Batı yerleíim bölgesinde yapılmıí olsa idi burada da 
sosyal patlama olacaðından emin olunmalıdır. Bölgenin kimliðini oluíturan birçok öðeden oldukça hassas olan birkaçı duyarlı hale 
getirilerek sürekli kaíınıp tahrik edilmií ve toplum patlamaya hazır hale getirilmiítir. ìemdinli’de Kitapevinin bombalanması ile 
birlikte ise arzu edilen patlama ve çatıíma ortaya çıkmıítır. Bu eylemlerin Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðünü hedef 
almasından öte bilinçli bir provakasyonun sonuçlarından yararlanmak istediði düíünülmektedir. 
Eylemlerin gerçekleítirmesinde dört amaç güdülmüí olabilir; 
1. Kültürel kimliðin üzerine inía edilen siyasî kimliðin duyarlı hale getirilmesi, böylece toplumun rahatlıkla eyleme çekilebileceði 
ortamın saðlanması,  
2. Birinci halde duyarlı hale gelen siyasî kimliðin tehdit algısı –gerçekte olduðundan daha fazla- abartılarak devletin íiddetli 
önlemlere baívurmasının yolunun açılması, bölgedeki idarî sisteme olaðanüstü yönetim araçlarının hakim olmasının saðlanması,  
3. Birinci ve ikinci halde bölgedeki güvenlik kaosunun siyasî otorite üzerinde baskı unsuru olarak kullanılmasının yolunun açılması,  
4. Son olarak ise bütün bu sayılanların üzerinde Türkiye’nin temel politik yönelimlerinin (modernlik projesi, AB süreci) akamete 
uðratılması ve merkezdeki siyasî/bürokratik yönetim elitinin güç ve yerlerini muhafaza etmesi,  
Olayların geliíimine ve olup bitenlere bakıldıðında iç içe halkalardan oluían bir zincirleme reaksiyon mekanizmasının – yasadıíı 
yapılanmanın – medyada ifade edilií íekliyle çetenin kurulduðu anlaíılmaktadır. 
Bu tür yapılanmalarda her zaman için operasyonun arkasındaki isimlerin gizli tutulmaya çalıíıldıðı, kendilerine ulaíılamadıðı, bu 
durumun yukarıda açıklandıðı gibi Dönemin yargı ve devlet otoritelerinin, çoðu zaman bu tür yapılanma ve oluíumlar hakkında etkin 
bir soruíturma yapamadıðı bu durumun basına yansıyan yukarıdaki açıklamalara göre yakınmalara sebep olduðu, içte ve dıíta var 
ise bu tür yapılanmaların ortaya çıkarılması ve hukuk devleti gereklerinin tesisi beklentilerinin yoðunlaítıðı, bu nedenle halkanın ilk 
zincirinde olanlar yani Astsubaylar Ali KAYA ve Özcan ñLDENñZ ile eski PKK.lı Veysel ATEì’in yanı sıra yapılanmanın perde 
arkasındakilerin de deíifre edilmesi ve bu yönlü niyetlerin akamete uðratılması Devletin bekası ve siyasî istikrar için elzemdir. 
Yukarıda anlatılan genel ve sonuç deðerlendirme ıíıðı altında toplanan tüm dosya kapsamına göre kamu görevlileri olan íüpheliler Ali 
KAYA ve Özcan ñLDENñZ’in Terörle Mücadele adı altında yola çıkıp bir süre sonra yasaların kendilerine verdiði yetkileri tam bir 
sorumsuzluk içinde yasadıíılıðı meíru sayıp amaçlarına ulaímak için her yöntemi uygun yöntem olarak benimseyerek yanlarında 
kamu görevlisi olmayan eski bir PKK üyesi íüpheli Veysel ATEì’i de yanlarına alarak tam bir dayanıíma ve iíbirliði içerisinde hareket 
edip Seferi YILMAZ isimli íahsa zarar vermek veya bu íahsı öldürmek amacıyla suç tarihinde mezkur olayı gerçekleítirdikleri, 
Anayasamızın 6. maddesindeki “Hiçbir kimse veya organ kaynaðını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz” hükmüne 
karíın íüphelilerin aralarında suç iílemek için anlaítıkları, bunun ise kamu görevlileri olan iki íüphelinin mevcut konumları itibariyle 
yapmıí oldukları eylemin hukuk devleti kuralları içerisinde savunulur yerinin olamayacaðı, terörle mücadele adı altında da olsa hukuk 
dıíı bir yapılanma ve anlaíma ile devletin meíru güçleri gibi güç kullanarak yürürlükteki yasalar yerine kendi güç ve kuralları ile sözde 
yasalar oluíturmanın devleti hukuk devleti olmaktan çıkaracaðı, bu koíullardan da güçlünün sözünün geçtiði, nerede baílayıp nerede 
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sona ereceði belli olmayan her türlü yasadıíılıðın egemen olduðu bir sistem oluíacaðı, sonuçta yurttaí devlet iliíkisinde hukuk 
kuralları yerine korku ve kaygının geçerli olacaðı, bunun da bir Anayasa veya Yasa ihlalinin ötesinde bir hukuk ihlali niteliði taíıyacaðı 
ve hukuk devletinin bütünü ile ortadan kalkması sonucunu doðuracaðı, terör örgütü mensupları, teröre yardım ve yataklık edenler 
veya terör sempatizanları ile kısaca terörle mücadelenin olmazsa olmaz kuralının hukuk devleti içerisinde hukukî kurallar 
çerçevesinde olmasının gerektiði,  
Bütün bu deðerlendirmeler ıíıðında karíımıza íöyle bir tablo çıkmaktadır;  
1. Evrensel olarak kabul görmüí demokratik deðerler olmakla birlikte bu deðerlerin toplumsal yaíama aktaracak üzerinde mutabakat 
saðlanmıí standart kurallar ve kavramlar bulunmamaktadır. Demokrasinin standardı ve kavramların anlaíılması toplumsal kültüre 
göre deðiímektedir. 
2. Temelde Devlet denilen bürokratik aygıt ile seçilerek gelen siyasî hükümetler arasında bir gerilim mevcuttur. Bu gerilim zaman 
zaman gizli ve açık çatıímaya dönüíebilmektedir. 
3. Devletin bekasını korumak ve temsil etmekle görevli olan bürokratik aygıt içerisine sızmalar olması halinde bürokrasinin bizzat 
kendisi Devletin bekasını tehdit eder noktaya gelebilir. 
4. Her ülke istihbarat servisi ülke içinde ve dıíında birtakım operasyonlar gerçekleítirir. Ancak kimi zaman kendinden menkul 
ideolojileri ile Devletin bekasını önceleyen ve kontrolsüz hareket eden gruplar ülke içerisindeki birtakım operasyonlara giriíebilirler. 
Ancak vatandaíın hak ve özgürlüklerini tehdit eden bu tür operasyonların tasvip edilmesi mümkün deðildir. Üstelik bu tür grupların 
lokal operasyonlarının üst politik emeller için kurgulanan büyük bir operasyonun parçası olma ihtimali de her zaman mevcuttur. 
5. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e miras kalan ve Cumhuriyet’in ilanında da kabul edilerek devam ettirilen modernlik projesi Kürt 
milliyetçiliðinin ve siyasal ñslâm’ın devletin temel yaklaíımlarına hâkim olmasını temel tehdit unsurları olarak belirlemiítir. Bugün 
kimi çevrelere göre siyasetin gizli ajandası bu iki temel tehdidi içermektedir. Ayrıca çevreden gelerek merkezi ele geçirme çabası 
içerisinde olan unsurlar modernlik projesinin sahibi olan sivil/askerî bürokratik eliti oldukça rahatsız etmektedir. O halde devlet 
içerisinden kimi ideolojik gruplaímaların çıkar çevreleri ile iíbirliði içerisinde temel risk faktörü olarak gördükleri siyasî iktidara karíı 
tavır geliítirmesi beklenmeyen bir durum olmamalıdır. 
6. Bölgede kimlikler üzerine açıktan ve gizli gerçekleítirilen operasyonlar vatandaílarımızda Devlete ve siyasî iktidara karíı 
güvensizlik duygusu ortaya çıkartmaktadır. Bu tür operasyonlar küreselleíen dünyada ancak dıí tehdit unsurlarının amaçlarına 
hizmet eder. Devletine baðlı huzur ve güveni yakalamıí bir toplum Türkiye’nin esas koruyucu kalkanıdır. Bu operasyonların süratle 
deíifre edilerek kamuoyuna afiíe edilmesi gerekmektedir. Bundan sonraki operasyonların karíısına ancak siyasî olarak bilinçlenmií 
bir toplum ile çıkılabilir. Her kim gerçekleítirirse gerçekleítirsin terör eylemleri sonuç getirmeyecektir. Üstelik bu tür olaylar 
Türkiye’nin karíısına uluslararası her zeminde bir utanç tablosu olarak çıkartılmakta ve böylece ülkemiz tecrit edilmektedir. 
BU DEïERLENDñRMEDEN ve GENEL AÇIKLAMADAN ÇIKAN SONUÇ : 
Bu deðerlendirmeler ıíıðında ìemdinli’de ortaya çıkan olayda terör eylemi kullanılmıítır. Yani terör örgütlerinin yapmıí olduðu 
eylemlerin bir benzeri kamu görevlileri tarafından yapılmıí ve sonuçta Hakkâri, Yüksekova, ìemdinli, Van, Muí, ñstanbul gibi yerlerde 
bu olayları protesto etmek için bir çok gösteri yapılmıí, ölümler ve yaralanmalar meydana gelmií, bina, araç ve gereç hasarları 
oluímuítur. ìüpheliler Ali KAYA ve Özcan ñLDENñZ Hakkâri ñl Jandarma Komutanlıðı ñstihbarat ìube Müdürlüðü (JñT) görevlileridir. Her 
ne kadar görüntü itibariyle bu íüpheliler PKK terör örgütü ile iliíkisi ve irtibatı olduðunu deðerlendirdikleri Seferi YILMAZ isimli íahsa 
bir íekilde zarar vermek suretiyle PKK terör örgütü ile mücadele etme íeklindeki eylemleri yasal deðildir. Güvenlik kuvvetlerimizin 
hangi íartlarda silâh ve íiddet kullanacaðı yasalarımızda ve yönetmeliklerimizde detayı ile açıklanmıítır. PKK veya her hangi bir terör 
örgütü ile mücadele hukukî yollarla ve gerektiðinde silâh ve íiddet kullanarak yapılacaktır. Terör örgütleri ile hukukî olmayan bir 
yöntem ile mücadelede halkın devlete olan güveni zamanla sarsılabilir. Bu íekilde mücadele yöntemini benimseyen bir takım 
oluíumlar zamanla devlet kademesinde yer bulmakta ve yasaların kendilerine tanımadıðı yetki ve görevlerle keyfî bir takım eylem ve 
iílem gerçekleítirmek suretiyle kamuoyunun devlete karíı olan güvenini ve inancını yitirmesine de neden olabilecektir. Sonuçta 
devlete karíı güvenini ve inancını yitiren halkın görev ve yetkinin yasadıíı olarak kullanılması sonucu meydana gelen ihlalleri fiilî 
olarak protesto ederek sokaklarda gösteriler yapılacak ve kamu düzeni bu íekilde bozulacaktır. Devleti oluíturan unsurlar halk ve 
bireydir. Kamu düzeninin bu íekilde bozulması íeklen terörle mücadele eder gibi görünen yasadıíı bu oluíumların eylemleri sonucu 
gerçekleíecektir. Kamu görevlilerinin yasaya aykırı olarak yaptıðı íiddet ve silâh (bomba) kullanma eylemi açıkladıðımız gibi devletin 
birliðini saðlamaya yönelik bir eylem olmayıp kamu düzeninin bozulmasına, karmaíaya, güvensizliðe neden olarak devletin birliðini 
bozmaya yönelik bir eylemdir. 
Bu bombalama eylemi ile ìemdinli halkını provake eden bölücü örgüt yandaílarının halkı yönlendirdiði, özellikle Bayraðımıza ve 
Atatürk Büstü’ne saldırıların da gerçekleítiði, gerek ilçede gerekse ülke genelinde tansiyonu yükseltmeyi amaçlayan terör örgütü ve 
yandaílarının pek çok yerde toplumsal çatıíma yaratmayı hedefledikleri, devamında güvenlik birimlerini tahrik etmek suretiyle 
özellikle son dönemde insan hakları ve kiíisel özgürlüklerin geliítirilmeye çalıíıldıðı ve güvenlik güçlerimizin bu konularda gerekli 
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hassasiyeti göstermek için çaba harcadıðı, bu ortamı bozdurmak ve devletimizi bazı uluslar arası platformlarda sıkıntıya sokmak 
eyleminde oldukları, bu íekilde terör örgütü PKK.ya adeta fırsat ve imkân tanınarak prim verilmií ve bir takım eylemlerin yapılmasına 
zemin hazırlanmıítır. Bu bombalama olayına ilgili kurum ve kuruluíların müdahale etmesi ve gereðinin yapılmasına fırsat 
tanınmadan, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurum ve kuruluílarını hedef alan, mevzuata göre açıkça suç teíkil eden toplumsal 
eylemlerin ardı ardına iílendiði, bunları yönlendiren ve büyük ihtimalle terör örgütü PKK.nın uzantısı konumundaki kiíilere müdahale 
edilememesi, bu konudaki zafiyeti gösterir íekilde yerel bazı kiíilerle irtibata girilerek yardım istenilmesi, belli bir alanın tamamen 
boíaltılması ve burayı bombalama olayından sonra göstericilerin iígâl etmesi, söz vermelere ve iyi niyetlere baðlı olarak resmî 
iílemlerin yapılması gibi bir sürece girilmesi, aslında güvenlik güçlerinin alması gereken bazı tedbirleri vatandaíların veya Belediye 
Baíkanına baðlı olduðu söylenen bazı kiíilerin alması ve bunlardan yarar umulması terör örgütünün bölgedeki yeni stratejisine 
yardımcı olmasına katkıda bulunacak bir anlayıítır. Bu olaylar göstermiítir ki bölgedeki halkın kıíkırtılması ve galeyana getirilmesi 
halinde müdahale etmesi gereken devlet kuruluíları deðil yöredeki politikacıların ve örgütün milis güçlerinin sözleri ve talimatları etkili 
olacaktır. Bu açıdan açıkladıðımız gerekçelerle 09.11.2005 tarihindeki patlama olayı ve sonrasında geliíen toplumsal olaylar sonucu 
ülkenin kamu düzeni ve istikrarı bozulmuítur. Bu gerekçelerle 09.11.2005 günü ìemdinli’de gerçekleítirilen bomba eylemi devletin 
birliðini bozmaya yönelik bir eylemdir. Bu bombalama olayı ve akabinde yaíanan olaylar bir arada deðerlendirildiðinde terör örgütü 
PKK.nın halk üzerindeki etkinliðinin artmasına, örgütün kısa sürede olayları protesto etmek için binlerce insanı bir araya toplayabilme 
gücüne kavuímuí olması gibi imkânlara zemin hazırlanarak terör örgütünün lehine ve istediði sonuçları elde etmesine yönelik bir 
ortam meydana getirilmiítir. 
Türk Ceza Kanunu’nun 302. maddesinde tanımlanan Devletin Birliðini Bozmaya Yönelik eylem ile tanımlanan Devletin Birliðini ve Ülke 
Bütünlüðünü Bozmak íeklindeki suçun oluíabilmesi için belli amaca yönelik fiillerin iílenmesi gerekmektedir. Bu fiiller íunlardır; 
1 – Devletin Topraklarının Tamamını Veya Bir Kısmını Yabancı Bir Devletin Egemenliði Altına Koymak,  
2 – Devletin Birliðini Bozmak,  
3 – Devletin Egemenliði Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmın Devlet ñdaresinden Ayırmak,  
4 – Devletin Baðımsızlıðını Zayıflatmak. 
Bu suç serbest hareketli bir suçtur. Bu eylemlerden her hangi birinin gerçekleímesi hâlinde müsnet suç oluíur. Suçun oluíabilmesi 
için maddede yazılı hedeflerin gerçekleímií bulunmasına ihtiyaç yoktur. Belirtilen amaçlara yönelik fiillerin iílenmií bulunması 
yeterlidir. Bu fiillerin cebrî nitelikte olması gerekir. Ayrıca bu suçun iílenmesi sırasında kiíiler öldürülmüí veya yaralanmıí ise bu 
suçlardan da cezaya hükmolunacaktır. 
Somut olayımızda Mehmet Zahir KORKMAZ isimli kiíi ölmüí, Seferi YILMAZ ve Metin KORKMAZ isimli kiíiler ise öldürülmeye teíebbüs 
edilmiítir. Her ne kadar íüphelilerin hedefi Seferi YILMAZ ise de olay anında ölen Mehmet Zahir KORKMAZ ve yaralı Metin 
KORKMAZ’da Seferi YILMAZ ile birliktedirler. 
Türk Ceza Kanunu’nun 316. maddesinde; Devletin ülkesine, egemenliðine, birliðine ve Anayasa düzenine karíı suçlardan herhangi 
birini iílemek üzere gerçekleítirilecek birleímeleri önlemek maksadıyla caydırıcı bir tehlike suçunu meydana getirmií bulunmaktadır. 
Bu maddede yer alan suç, sadece bir anlaímanın gerçekleítirilmesiyle oluímaktadır. 

Anlaímadan maksat, iki veya daha fazla kiíinin madde metninde gösterildiði üzere, maddî olgularla belirlenen bir biçimde, bir irade 
birleímesine varmıí olmalarıdır. Suçun iílenmesinde kullanılacak vasıtalar hakkında da anlaímanın gerçekleímesi gereklidir. 
ìüpheliler suçun iílenmesinde patlayıcı madde olan bomba kullanma üzerinde anlaímaya varmıílardır. 

ìüpheliler, eski PKK.lı Seferi YILMAZ’ı öldürmek veya ona zarar vermek amacıyla, yani suç iílemek için aralarında anlaíma 
saðlamıílardır. Seferi YILMAZ’ın öldürülmesi veya ona zarar verilmesi eylemi, yukarıda belirttiðimiz gibi terör yöntemleri uygulanarak 
meydana getirilmiítir. ìüphelilerin, Seferi YILMAZ’ı öldürmeye çalıímak íeklinde ortaya çıkan görüntünün ötesindeki asıl amaçları 
ise; bu tür provake terör eylemleri gerçekleítirmek suretiyle ülkede karıíıklık yaratmak, kamu düzenini bozmak ve nihayetinde 
Devletin birliðini bozmaktır. Çünkü bölgede yıllardan beri terör süregelmiítir. Halk uzun yıllar terörle iç içe yaíamaktadır. Bu 
bölgelerimizde her an terör örgütüne müzahir olan kiíilerin provakatif eylemlerine rastlamak olasıdır. Böyle bir durum ise ülkemizde 
her an karmaía ve karıíıklık yaíanabileceði sonucunu doðurmaktadır. Bu karmaía ve karıíıklık ile Devletin birliði de bozulmak 
istenmektedir. Böylece íüpheliler suç iílemek için anlaímıílar ve terör yöntemlerini kullanarak söz konusu eylemi gerçekleítirmiíler 
ve bu eylem yukarıda açıkladıðımız gerekçelerle devletin birliðini bozmak için gerçekleítirilen bir eylem olma özelliðine dönüímüítür. 
Hakkâri Merkez, Yüksekova ve ìemdinli ilçelerinde 15 Temmuz – 10 Kasım TARñHLERñ ARASINDA 18 bombalama olayı yaíandıðı, ilk 
günlerden itibaren medyanın da yansıttıðı gibi gittikçe tırmanan olayların yörede büyük huzursuzluða, halk üzerinde endiíe ve korkuya 
yol açtıðı, kamuoyu vicdanını rahatsız ettiði anlaíılmıítır. 
Yukarıda da açıkladıðımız üzere íüpheliler Ali KAYA ve Özcan ñLDENñZ’in savunmalarının kabul edilmesi halinde söz konusu bombalama 
olayını terör örgütü PKK gerçekleítirdiði varsayımından hareket ettiðimizde; terör örgütünün aynı tipte Alman yapımı dört adet el bombasını 
temin ettikten sonra iki tanesini kitapevi’ne attırması gerektiði, diðer iki tanesini de Jandarma’ya ait aracın ilçeye geleceðini, araçta MKE 
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yapımı el bombası bulunabileceðini varsayarak bunları deðiítirmek amacıyla muhafaza etmesi gerekeceði ve patlamanın gerçekleímesine 
müteakip íüpheli Ali KAYA’nın savunduðu íekilde MKE yapımı el bombalarının araç içerisinden karmaía ve karıíıklık ortamında terör örgütü 
mensupları veya yandaílarınca deðiítirmeleri gerekeceði, bu varsayımın ise dosyadaki delil kapsamına göre gerçekleímesinin mümkün 
olmadıðı,  
Böylece yapılan soruíturma sonunda toplanan delillerden yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı íüphelilerin üzerlerine atılı suçları 
iíledikleri anlaíılmakla; 
ìüphelilerin yargılamalarının CMK.nun 250. ve devamı maddeleri gereðince mahkemenizce yapılarak eylemlerine uyan yukarıda 
gösterilen sevk maddeleri gereðince CEZALANDIRILMALARINA,  
Adlî Emanetimizin 2005/236 Sırasına kayıtlı ; 
1 – Kalashnikov marka silâhlara ait 11 adet íarjör ve 361 adet merminin íüpheliler Ali KAYA ve Özcan ñLDENñZ’in görev yaptıkları 
Hakkâri ñl Jandarma Alay Komutanlıðı’na ñADESñNE,  
2 - 2 adet not defteri ve ortadan kırılmıí vaziyette olan bir adet plakanın (30 AK 933) DOSYADA DELñL OLARAK SAKLANMASINA,  
3 – ìüpheli Veysel ATEì’e ait bir adet Nokia marka 3310 model 351534/00/39716/0 imei numaralı cep telefonunun suçun 
iílenmesinde iletiíim aracı olarak kullanıldıðı anlaíıldıðından TCK.nun 54/1. Maddesi Gereðince MÜSADERESñNE,  
4 - Bir adet cep telefonu kulaklıðının íüpheli Veysel ATEì’e ñADESñNE,  
5 - ìüpheli Veysel ATEì’e ait bir adet montun DOSYADA DELñL OLARAK SAKLANMASINA,  
6 - Hakkâri ñl Jandarma Komutanlıðının 18.11.2005 tarih ve 9582 sayılı yazıları ile ekindeki 6 adet görüíme kayıt CD’sinin, 15 adet 
tutanak ile dinleme kararının tasdikli fotokopisinin ve Hakkâri ñl Emniyet Müdürlüðünün 20.11.2005 tarih 329 sayılı yazıları ile 
ekindeki zarf içerisindeki Ali KAYA’ya ait Görüíme Kayıt TAPE.lerinin DOSYADA DELñL OLARAK SAKLANMASINA,  
7 - ìüpheliler Ali KAYA ve Özcan ñLDENñZ’in istihbarat çalıímalarında kullandıkları evrakların (harita, krokiler, isim listeleri, Seferi 
YILMAZ’a ait Biyografik Bilgi Formu, ñfade Tutanaðı, çeíitli resimler, Seferi YILMAZ’a ait bilgi notu vs.) DOSYADA DELñL OLARAK 
SAKLANMASINA,  
Adlî Emanetimizin 2005/239 Sırasında kayıtlı : 
1 - ñki adet ateíleme tertibatı sökülmüí el bombasının suçta kullanılmak üzere íüphelilerin yanında bulunduðu anlaíıldıðından 
TCK.nun 54/1. maddesi gereðince MÜSADERESñNE,  
2 - ñki adet patlamıí el bombası maíası, patlamıí el bombası metal parçaları, Mehmet Zahir KORKMAZ’ın otopsisinde çıkarılan metal 
parçaları ve olay yerinden elde edilen ufalanmıí beton parçalarının DOSYADA DELñL OLARAK SAKLANMASINA,  
Adlî Emanetimizin 2005/241 Sırasında Kayıtlı; 
Üç (3) adet; 7, 62 mm çapında 56-1 27148588 Seri Numaralı, 7, 62 mm çapında 78 GH 0235 Seri Numaralı ve 7, 62 mm çapında 68 
K 7843 Seri Numaralı kaleínikov marka tüfeðin Ankara Polis Kriminal laboratuarı kayıtlarında her hangi bir faili meçhul olaylarda 
kullanıldıðı yönünde bir bilgi olmadıðı ancak bu tüfeklerden elde edilen mukayeseye elveriíli fiíeklerin Türkiye genelinde Polis ve 
Jandarma Kriminal laboratuarlarına gönderildiði ancak raporların henüz dosyamıza gelmediði, ayrıca söz konusu tüfeklerin 
namlularının orijinal namlu olup olmadıðı veya sonradan deðiítirilip deðiítirilmediði hususunda Ankara Polis Kriminal Laboratuarına 
yazılan yazı cevabının da henüz gelmediði,  
Soruíturmanın tutuklu ií olduðu ve raporlarının dönmesinin uzun zaman alabileceði nazara alınarak Türkiye genelindeki Polis ve 
Jandarma Kriminal Laboratuarından gelecek ekspertiz raporlarına göre emanetimize kayıtlı 3 adet kalashnikov marka tüfek hakkında 
GEREïñNñN DEïERLENDñRñLMESñNE,  
Adlî Emanetimizin 2005/249 Sırasında Kayıtlı,  
Olay yeri görüntülerini içeren 2 adet CD ve bir adet disketin DOSYADA DELñL OLARAK SAKLANMASINA,  
Adlî Emanetimizin 2005/258 Sırasında Kayıtlı; 
Patlama olayı ile ilgili olay yeri fotoðrafları (32 adet) ile olay yeri görüntülerini içeren bir adet VHS video kasetinin DOSYADA DELñL 
OLARAK SAKLANMASINA,  
Adlî Emanetimizin 2005/273 Sırasında Kayıtlı; 
09.11.2005 günü ìemdinli ñlçesinde meydana gelen patlama olayı görüntülerini içerir üç (3) Adet CD.nin DOSYADA DELñL OLARAK 
SAKLANMASINA,  
Adlî Emanetimizin 2006/8 Sırasında Kayıtlı; 
0532 276 83 73, 0532 564 28 98 ve 505 235 63 98 numaralı telefonlar ait ses kayıtlarının bulunduðu üç adet CD.nin ve bir adet 250 
GB’lik WCAL73573903S/N’lu WESTREN DIGITAL marka bilgisayar diski içinde bulunan 7 bilgisayara ait 185 GB’lık image (birebir 
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kopya) bilgisayar diskinin DOSYADA DELñL OLARAK SAKLANMASINA,  
Adlî Emanetimizin 2006/11 Sırasında Kayıtlı; 
Görüntü ve ses kayıtları içerir yedi (7) adet CD.nin DOSYADA DELñL OLARAK SAKLANMASINA karar verilmesi; 
Adlî Emanetimizin 2006/48 Sırasında Kayıtlı; 
Üzerinde Anadolu Finans yazılı haki yeíil renkli ajanda ve ajandanın içerisindeki ñran ülkesine ait olabileceði düíünülen Farsça yazılı 
kimlik ile iki adet boí zarf ve kargo gönderi poíetinin DOSYADA DELñL OLARAK SAKLANMASINA karar verilmesi; 
Kamu adına talep ve iddia olunur. 03.03.2006 

Ferhat SARIKAYA 
Van Cumhuriyet Savcısı 

36822 

                                                 
i Ülke Seviyesinde ñstihbarat Yapma Yetkisi: 3201 sayılı Emniyet Teíkilâtı Kanununun 1. maddesinde: “memleketin umumi emniyet ve asayiíinden 
Dahiliye Vekili mesuldür. Dahiliye Vekili bu iíleri, kendi Kanunları dairesinde hareket eden Emniyet Umum Müdürlüðü ile Jandarma Komutanlıðı ve 
icabında diðer bütün zabıta teíkilâtı vasıta ile ifa ve lüzum halinde icra vekilleri heyeti kararı ile ordu kuvvetlerinden istifade eder.” denilmektedir. Bu 
maddenin ñçiíleri Bakanına verdiði yükümlülük, memleketin genel emniyet ve asayiíini saðlamaktır. Emniyetin saðlanması için, Kolluðun muhtemel 
suçlular hakkında bilgi dosyası oluíturması gerekmektedir. Böyle bir çalıíma, kiíi hak ve özgürlükleri ile yakından ilgilidir. Madde metninden de 
anlaíılacaðı üzere, kanunu koyucu her kurumu kendi kanunu ile ayrı ayrı yetkilendirmií ve bu yetkinin sınırlarını da çizmiítir. Ayrıca Emniyet 
Teíkilâtı Kanununun 8. maddesinde belirtilen “Polis: idarî, adlî ve siyasi kısımlara ayrılır.” hükmüne paralel olarak adlî görev ile siyasi görev içinde 
yer alan istihbarat görevinin birbirine karıítırılmamasına özen gösterilmiítir. Polisin görev ve yetkileri 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı PVSK ile 
belirlenmiítir. AB’ye geçií sürecinde “içiíleri ve adalet alanlarında iíbirliði” baílıklı 24. bölümün A listesi, ñçiíleri Bakanlıðına gerekli uyum 
hazırlıklarını yapma görevini vermiítir. Demokratik Hukuk Devletlerinin varlıðını tehdit eden terör odaklarının zamanında teíhisi, eylemlerine daha 
ortaya çıkmadan engel olunabilmesi, taktik ve stratejilerini devamlı olarak deðiítiren yıkıcı, bölücü ve irticai örgütler karíısında genel kolluk 
kuvvetlerinin yasal yetkilerinin yeniden düzenlenmesi gereklidir. Bu noktada önemli kilometre taílarından birisi “istihbarat” alanıdır. Bu husus, Polis 
Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda 1985 yılında eklenen Ek-7 nci madde ile ilk defa belirginleímiítir.  
Ek Madde 7- (Ek: 16/6/1985-3233/7 md.) 
“Polis Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðüne, Anayasa düzenine ve genel güvenliðine dair önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, emniyet 
ve asayiíi saðlamak üzere, ülke seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunur, bu amaçla bilgi toplar, deðerlendirir, yetkili mercilere veya kullanma 
alanına ulaítırır. Devletin diðer istihbarat kuruluílarıyla iíbirliði yapar.” Bu madde, TBMM’de görüíülürken dönemin ñçiíleri Bakanı Yıldırım AKBULUT 
tarafından, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüðünü ve Anayasa düzenini korumayı amaçlayan bir ñstihbarat Dairesi kurduklarını, ülkelerin 
güçlü olması ve ileri safhalara ulaíabilmeleri için istihbaratın bütün dünyada kabul edilmií bir unsur olduðunu ifade ettikten sonra, bu yasanın 
Polise neden yetki verdiðini “Devletin Güvenliði ve Demokrasinin Selameti açısından” ifadesini kullanarak açıklamıítır. Kanun koyucunin bu tavrı 
istihbarat yetkisinin polisin ilgili dairesi ile sınırlı olduðunun göstergesidir. Bununla birlikte, Anayasamızda yapılan deðiíiklikler ve uluslararası 
sözleímeler gereði hazırlanan 5397 sayılı yasa, istihbarat ihtiyaçlarını karíılamak için meydana getirilmií ikinci önemli adımdır. Bu yasa istihbarat 
sistemin iílemesini, bu hususta hukuka uygun iílemlerin ne suretle gerçekleítirileceðini, kararların hangi makamlar tarafından ve ne gibi koíullara 
uyulması suretiyle alınacaðını, bu husustaki denetim kurallarını ve usullerini, ñstihbarat ihtiyacının milletlerarası hak bildirileri ve anayasanın 
güvencelerine uygun olarak nasıl giderileceðini ve hangi birimlerin hangi alanda ve ne ölçüde yetkilendirildiðini göstermektedir. Bu açıklamadan 
sonra maddelere bakılacak olursa; Birinci madde polis istihbaratını düzenlemiítir. ñlk fıkra kapsamı belirleyen fıkradır. Ülkenin genel güvenliði 
temelinde ülke seviyesinde 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Türk Ceza Kanununda 250 nci maddesinde sayılan suçların iílenmesinin önlenmesi 
amacıyla iletiíimin tespiti, dinleme, kayda almaya ve sinyal bilgilerinin deðerlendirilmesi olanaklı kılınmıítır. ñletiíime müdahaleler hakim kararıyla 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise, Emniyet Genel Müdürü veya ñstihbarat Daire baíkanının yazılı emriyle olacaktır. Bu çerçevede yapılacak 
müdahaleler terör tehdidinin devam etmesi durumunda hakimin takdiriyle tehlikenin bitimine kadar uzatmaya olanaklıdır. Jandarma Teíkilâtı 
açısından getirilen 2. maddedeki düzenleme ile; 5397 sayılı Kanunda sayılan yöntemler Jandarma Teíkilât ve Görev Kanunun 7. maddesinin (a) 
fıkrasında belirtilen görev ve sorumluluk sahasıyla sınırlandırılmıítır. Bu madde ile kanun koyucu Jandarma teíkilâtına istihbarat üretme amacıyla 
deðil suçları önleme noktasında önleyici dinleme olarak da nitelendirebilecek idarî bir iílem tesis etmiítir. Maddenin amacı sorumluluk sahasında 
iílenmek üzere olan ancak kuvvetli emarelerin bulunmaması durumunda iletiíime müdahale etmek suretiyle suçun engellenmesini saðlamaktır. 
Yasa koyucu bu kurumun istihbarat elde etmesini bizatihi kendisine bırakmamıí, bu konuda talep ettikleri istihbarat üretme yetkisine yönelik yasal 
düzenlemeleri TBMM’den geri çekmiítir. 5397 sayılı yasanın komisyon görüímelerinde sorumluluk sahasındaki bu tür ihtiyaçlarını polis ve MñT 
kaynaklarından saðlamasını daha uygun görmüítür. Bazı milletvekilleri ise bu noktada teklifteki istihbarat elde etme kavramının jandarma açısından 
uygun görmediklerini muhalefet íerhleri ile belirginleítirmiílerdir. Nitekim kanun koyucu de bu noktayı haklı görerek TBMM Genel Kurulunda bu 
yönde verilen önerge ile tekliften bu kavramın kaldırılmasını desteklemiílerdir. Kaldı ki; Bu özel düzenlenme ile getirilen kısıtlamaya PVSK’nın 25. 
maddesine dayanılarak genií yorum getirmek hiçbir hukuk otoritesinin kabul edemeyeceði aíikardır. Kanun koyucu bu düzenlenme ile sorumluluk 
sahası dıíında istihbarat yapma yetkisini engellemiítir.  
PVSK-Madde 25 
“Polis teíkilâtı bulunmayan yerlerde il, ilçe ve bucak jandarma komutanları ile jandarma karakol komutanları bu kanunda yazılı vazifeleri yapar ve 
yetkileri kullanırlar.” ñstihbarat görevi yetkisini düzenleyen PVSK Ek-7. madde incelendiði zaman bu görevlerin polis içerisinde bile tüm birimlere 
bırakılmadıðı açıktır. Yasa böyle hassas bir görevi bu konuda gerekli eðitimlerin verildiði, tahkikatları ayrıca yapılarak ehil oldukları çeíitli 
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sınavlardan geçirilerek belirlenen ñstihbarat Dairesi Baíkanlıðı görevlileri ile kısıtlamıítır. ñstihbarat görevi bu açıdan da diðer polisiye görevlerden 
ayrıítırılmıítır. Bu görevi yürüten personel sicil notları dıíında ayrıca deðerlendirme prosedürleri ile sürekli olarak denetlenmektedir. Kanun koyucu 
tüm bu hususları gözeterek askerî bir disipline sahip diðer kolluk birimine Anayasal haklara yönelik istisnai tedbirleri kullanacak olan birimlerde de 
kısıtlamaya gitmiítir. Bu husus komisyon üyelerinin ayrıíık oy gerekçelerinde de net bir íekilde dayanakları ile birlikte belirtilmektedir. Bu husus 
AB’nin çeíitli ilerleme raporlarında da dile getirilmiítir. Bilindiði üzere; özel düzenlenen bir alanda, genel düzenlemeleri dayanak göstererek hukukî 
dayanak aramak kabul edilemez bir uygulamadır. Yukarıda da belirtildiði üzere, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun olası öngörülemeyen 
durumlarda kullanılmak ve Jandarma görev kanununda gereksiz tekrarlardan kaçınmak için düzenlediði bir maddeyi, “istihbarat görevi” gibi son 
derece detaylı ve hassas bir maddeyle iliíkilendirerek kullanmak hukuka uygun bir yorum deðildir. Hukukta yorum yapılırken lafzi yorum yanında 
maddenin hedefini gözeten manevî yorumu da önemli bir husus olarak gözetilmelidir. 
Hakkâri ilindeki Jandarma ñç Güvenlik Birliklerinin Hiyeraríik Yapısı ìu ìekildedir.  
Jandarma; 2803 Sayılı Jandarma Teíkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun da emniyet ve asayií ile kamu düzeninin korunmasını saðlayan ve diðer 
kanun ve nizamların verdiði görevleri yerine getiren silâhlı, askerî bir güvenlik ve kolluk kuvveti olarak tarif edilmektedir. 2803 Sayılı Kanunda ve 
Jandarma Teíkilâtı Görev ve Yetkileri Yönetmeliðinde Jandarma birliklerinin; Genelkurmay Baíkanlıðınca gerekli görülen haller ile sıkıyönetim, 
seferberlik ve savaí hallerinde gerekli olan bölümü ile Kuvvet Komutanlıkları emrine gireceði, kalan bölümü ile Jandarma Genel Komutanlıðı emrinde 
rutin görevlerine devam edeceði de belirtilmiítir. Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesindeki bazı illerimizde, 1987 yılında 285 sayılı Olaðanüstü Hal 
Bölge Valiliðinin ñhdası Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ve bu KHK’ye ilave hüküm eklenmesine dair 286 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile, terörle mücadelede bazı düzenlemeler yapılmıí ve Kara Kuvvetleri Komutanlıðı, Jandarma Genel Komutanlıðı, Emniyet Genel 
Müdürlüðü birlik ve birimlerinin gerek kendi aralarında gerekse mülkî makamlarla olan iliíkilerinde, hangi esaslara baðlı olarak faaliyet yürütecekleri 
açıklanmıítır. Olaðanüstü hal uygulaması niteliði itibariyle geçici bir uygulamadır. Bu sebeple, 285 ve 286 sayılı KHK’lerdeki esas ve usullerden 
olaðan döneme geçií sırasında emir komuta iliíkileri baíta olmak üzere, terörle mücadele faaliyetlerinde bir boíluk içerisine düíülmemesi amacıyla 
07 Temmuz 1997’de Genelkurmay Baíkanlıðı ile ñçiíleri Bakanlıðı arasında, 5442 Sayılı ñl ñdaresi Kanununun 11/D maddesinin uygulanmasına 
iliíkin olarak toplam (27) maddeden oluían bir “Müíterek Protokol” imzalanmıítır. ñmzalanan protokol, Genelkurmay Baíkanlıðınca Jandarma dahil 
ilgili Türk Silâhlı Kuvvetleri birimlerine ve ñçiíleri Bakanlıðınca da, 81 ñlimizin Valiliðine ve ilgili birimlerine gönderilmiítir. Protokolün 
yayımlanmasından sonra, Genelkurmay Baíkanlıðınca hazırlanan ve zaman zaman yenilenen EMASYA direktifleri yayımlanarak, anılan Müíterek 
Protokoldeki hususlar teyit edilmiítir. En son olarak da, 06 Temmuz 2005 tarihinde Genelkurmay Baíkanlıðınca “MD: 117-1 TSK Birliklerinin 
Emniyet, Asayií ve Yardımlaíma (EMASYA) Görevlerinde Kullanılmasına ñliíkin Planlama Direktifi (EMASYA Direktifi)” hazırlanarak, Jandarma dahil 
Türk Silâhlı Kuvvetleri’nin ilgili birlikleri ile Millî Savunma Bakanlıðı, ñçiíleri Bakanlıðı, Valilikler, ñl Emniyet Müdürlükleri baíta olmak üzere pek çok 
sivil makama da gönderilmiítir. 5442 Sayılı ñl ñdaresi Kanununun 11/D maddesine göre, Valiler, ilde çıkabilecek veya çıkan olayları; öncelikle 
emrindeki kolluk kuvvetleri ile önlemeye çalıíacaklar, emrindeki kuvvetlerle önlenmesini mümkün görmedikleri veya önleyemedikleri; aldıkları 
tedbirlerin bu kuvvetlerle uygulanmasını mümkün görmedikleri veya uygulayamadıkları takdirde, diðer illerin kolluk kuvvetleri ile bu ií için tahsis 
edilen diðer kuvvetlerden yararlanabileceklerdir. Bunun yanında, askerî birliklerden kuvvet talep edilmesinin usul ve esasları ise, Genelkurmay 
Baíkanlıðı ile ñçiíleri Bakanlıðı arasında yapılan protokol ve Genelkurmay Baíkanlıðı tarafından hazırlanan ilgi direktif ile belirlenmiítir. Bu 
düzenlemelerde, valilerin, askerî birlik taleplerini EMASYA Bölge veya Tali Bölge Komutanlarına iletmeleri gerektiði öngörülmüítür. Aynı maddenin 3. 
alt bendi gereðince, Valinin yardım talebi üzerine, ilde çıkabilecek veya çıkan olaylarda görev alan askerî birlikler, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri ñç 
Hizmet Kanunu’ndan doðan yetkiler ile diðer kanun ve düzenlemelerden doðan kolluk kuvvetlerinin genel güvenliði saðlamada sahip oldukları 
yetkileri kullanarak terörle mücadele görev ve sorumluluklarını yerine getirirler. Kolluk kuvvetlerinin genel güvenlik ile ilgili görevleri, 2803 sayılı 
Kanunun 7. maddesinin birinci fıkrasının a ve b bentleri ile 2559 sayılı Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasında; Terör suçları dahil her türlü suç 
iílenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ñílenmií suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen iílemleri yapmak ve bunlara 
iliíkin adlî hizmetleri yerine getirmek olarak düzenlenmiítir. Vali tarafından askerî birliklerden yardım istendiðinde; Olayların niteliðine göre istenen 
askerî kuvvetin büyüklüðünü (personel, malzeme, teíkilât vs.) belirleme yetkisi, vali ile koordine etmek íartıyla, askerî birliðin komutanına aittir. 
Görevde kalıí süresini belirleme yetkisi, askerî birliðin komutanıyla koordine etmek íartıyla valiye aittir. Muhtemel olaylar için istenen ve büyüklüðü 
ile görevde kalıí süresi yukarıda belirtildiði íekilde belirlenen askerî kuvvet, birlik komutanı tarafından, valinin görüíü de alınarak olaylara hızlı bir 
íekilde el koymaya uygun olacaðı deðerlendirilen yerde, cereyan eden olaylar için ise olay yerinde hazır bulundurulur. Askerî kuvvetin müstakil olarak 
görevlendirilmesi durumunda, verilen görev askerî kuvvet tarafından kendi komutanının sorumluluðu altında ve onun emir ve talimatlarına göre 
yerine getirilir. Bu durumda güvenlik kuvvetleri ile yardıma gelen askerî kuvvet arasında iíbirliði ve koordinasyon, yardıma gelen askerî birliðin 
komutanının da görüíü alınarak vali tarafından tespit edilir. Askerî birliðin belirli görevleri jandarma ya da polis ile birlikte yapması durumunda; 
komuta, sevk ve idare, askerî birliklerin (Jandarma dahil) en kıdemli komutanına aittir. Kolluk kuvvetleri askerî birliklerin olay mahalline intikal ettiði 
andan itibaren askerî komutanının emrine girerler. Askerî komutan tarafından aksine bir emir verilmedikçe olay mahallindeki kolluk kuvvetlerinin 
almıí oldukları tertip, tedbir ve düzenler bozulmaz. Olaylara müdahalede hangi kurum-kuruluíların destek görevi alacaðı, il valileri veya 
görevlendirildiyse koordinatör vali tarafından, ilgili EMASYA Bölge/Tali Komutanlıkları ile koordine edilerek belirlenir ve bu husus önceden yapılacak 
planlamalarda ayrıntılı olarak belirtilir. ñlgili mülkî amir tarafından görevlendirilen Polis Özel Harekât Timleri, iç güvenlik harekâtı süresince EMASYA 
Bölge ve Tali Bölge Komutanlıklarının Harekât Kontrolündedir. Geçici köy korucuları, bölgedeki ilgili Jandarma komutanlıðının emir-komutasında 
olarak, EMASYA Komutanlıklarının harekât kontrolünde görev yaparlar. Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesinde ayrılıkçı ve bölücü terör örgütü ile 
zamanında, süratli ve etkin bir íekilde mücadele edebilmesi için, bu bölgelerde, Genelkurmay Baíkanlıðı ve ñçiíleri Bakanlıðınca imzalanan protokol 
gereðince, Valilerden alınan izin ve onaylarla kolluk kuvvetlerinin genel güvenliði saðlama yetkileri bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlıðı birimleri ve 
bunların harekât kontrolüne verilen Jandarma iç güvenlik birlikleri kullanılmaktadır. Dolayısıyla, yukarıda belirtilen esaslar doðrultusunda, Hakkâri ñl 
Jandarma Komutanlıðı da, terörle mücadele görevinin yürütülmesinde, öncelikle aynı garnizon içinde bulunan Hakkâri Dað Komando Tugay 
Komutanlıðının (EMASYA Tali Bölge Komutanlıðı), sonra bir üst komutanlık olan Jandarma Asayií Kolordu Komutanlıðının (EMASYA Bölge 
Komutanlıðının) bir birimi durumundadır ve faaliyetlerini bu çerçeve de yürütmektedir. Jandarma Asayií Kolordu Komutanlıðı; Genelkurmay 
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Baíkanlıðının 21 Mayıs 2001 gün ve HRK: 7130-58-01/GHD.Pl.ì. (176) sayılı emri ile 2 nci Ordu/ Malatya’nın Harekât Kontrolünde görev 
yapmaktadır. 
Sonuç olarak; Hakkâri ñl Jandarma Komutanlıðı, belirtilen yasal mevzuat doðrultusunda terörle mücadele faaliyetlerini yürütmekte; emir komuta 
iliíkileri açısından, yasal düzenlemeler ile Protokol esaslarına göre yürütülen uygulamalar arasında hiçbir farklılık bulunmamaktadır. Bu 
açıklamalardan anlaíılacaðı üzere Doðu, Güneydoðu Anadolu bölgesinde bulunan Jandarma Genel Komutanlıðı birlikleri ile Jandarma Genel 
Komutanlıðı arasındaki emir komuta baðlantısı diðer bölgelere göre farklılık göstermektedir. Batman, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, ìırnak, 
ìanlıurfa ve Van illerindeki Jandarma Genel Komutanlıðı birliklerinin ñç Güvenlik Harekâtının yürütülmesi ile ilgili konularda Kara Kuvvetleri 
Komutanlıðı birliklerinin Harekât Komutası/Kontrolünde olduðu anlaíılmaktadır.  
Bu kapsamda düzenlenen EMASYA Direktifi gereðince; 
Hakkâri ñl Jandarma Komutanlıðı, Hakkâri Dað ve Komando Tugay Komutanlıðına (Hakkâri EMASYA Tali Bölge K.lıðı olarak),  
Hakkâri Dað ve Komando Tugay Komutanlıðı Van Jandarma Asayií Kolordu Komutanlıðına (EMASYA Bölge Komutanlıðı olarak), 
Van Jandarma Asayií Kolordu Komutanlıðı Malatya 2. Ordu Komutanlıðına,  
Malatya 2. Ordu Komutanlıðı da Kara Kuvvetleri Komutanlıðına, baðlı olarak faaliyet göstermektedir. 
EMASYA Direktifi gereðince Hakkâri Dað ve Komanda Tugay Komutanlıðı Van Jandarma Asayií Kolordu Komutanlıðına baðlı olarak faaliyet 
yürütmektedir. Bu kapsamda Hakkâri ñl Jandarma Komutanlıðı’nın yapmıí olduðu bir faaliyetin, operasyonun ve çalıímanın olumlu veya olumsuz 
sonuçlarından doðrudan doðruya Van Jandarma Asayií Kolordu Komutanlıðı sorumludur. EMASYA Direktifi gereðince bu sorumluluk zincirinin 
baðlantıları takip edildiðinde sorumluluðun Kara Kuvvetleri Komutanlıðı’na kadar uzandıðı görülecektir.  
Bu açıklamalar ıíıðı altında istihbarat yapma konusunda; 
5397 Sayılı Yasada birinci madde polis istihbaratını düzenlemiítir. ñlk fıkra kapsamı belirleyen fıkradır. Ülkenin genel güvenliði temelinde ülke 
seviyesinde 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Türk Ceza Kanununda 250. maddesinde sayılan suçların iílenmesinin önlenmesi amacıyla iletiíimin 
tespiti, dinleme, kayda almaya ve sinyal bilgilerinin deðerlendirilmesi olanaklı kılınmıítır. ñletiíime müdahaleler hakim kararıyla gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde ise, Emniyet Genel Müdürü veya ñstihbarat Daire baíkanını yazılı emriyle olacaktır. Bu çerçevede yapılacak müdahaleler 
terör tehdidinin devam etmesi durumunda hakimin taktiriyle tehlikenin bitimine kadar uzatmaya olanaklıdır. Jandarma teíkilâtı açısından getirilen 2. 
maddedeki düzenlemede ise; bu yöntemler teíkilât ve görev kanunun 7. maddesinin a fıkrasında belirtilen görev ve sorumluluk sahasıyla 
sınırlandırılmasıdır. Jandarmanın sorumluluk alanlarında genel olarak görevleri Emniyet ve asayií ile kamu düzenini saðlamak, korumak ve 
kollamak, kaçakçılıðı men, takip ve tahkik etmek, suç iílenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve 
tutukevlerinin dıí korunmalarını yapmaktır. 5397 Sayılı Yasa’nın 2. maddesi ile ile kanun koyucu Jandarma teíkilâtına istihbarat üretme amacıyla 
deðil suçları önleme noktasında önleyici dinleme olarak da nitelendirebileceðimiz idarî bir iílem tesis etmiítir. Maddenin amacı sorumluluk 
sahasında iílenmek üzere olan ancak kuvvetli emarelerin bulunmaması durumunda iletiíime müdahale etmek suretiyle suçun engellenmesini 
saðlamaktır. Yasa koyucu bu kurumun istihbarat elde etmesini bizatihi kendisine bırakmamıí, bu konuda talep ettikleri istihbarat üretme yetkisine 
yönelik yasal düzenlemeleri TBMM.den geri çekmiítir. 5397 Sayılı Yasa’nın komisyon görüímelerinde sorumluluk sahasındaki bu tür ihtiyaçlarını 
polis ve MñT kaynaklarından saðlamasını daha uygun görmüítür. Bazı milletvekilleri ise bu noktada teklifteki istihbarat elde etme kavramının 
jandarma açısından uygun görmediklerini muhalefet íerhleri ile belirginleítirmiílerdir. Nitekim kanun koyucu de bu noktayı haklı görerek TBMM 
Genel Kurulunda bu yönde verilen önerge ile tekliften bu kavramın kaldırılmasını desteklemiílerdir. Kanun koyucu bu düzenlenme ile Jandarma 
teíkilâtının sorumluluk sahası dıíında istihbarat yapma yetkisini engellemiítir. ñçiíleri Bakanlıðı 18/01/2005 tarihli (B050ÖKM0000011-12/76) 
tarihli genelgesi ile her iki güvenlik teíkilâtını sorumluk bölgeleri konusunda uyarmıítır. Suçun önlenmesi ve suçluların takip edilerek adlî 
makamların önüne çıkartılması için koordinasyonun önemine dikkat çekilen genelgede sorumluluk alanlarına iliíkin 5442 sayılı “ñller ñdaresi 
Kanunu”, 2559 sayılı “Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu”, 2803 sayılı “Jandarma Teíkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu” ve 2692 sayılı “Sahil 
Güvenlik Komutanlıðı Kanunu”nun ilgili maddelerine dikkat çekilmektedir. Genelge ile;  
1. “Kolluk birimlerinin kendi sorumluluk alanları dıíında geliíen herhangi bir suç hakkında bilgiye ulaíması durumunda; elde edilen bilgilerin o yerin 
sorumlu kolluk amirine iletileceði ve araítırma, soruíturma ve operasyonun o bölgeden sorumlu kolluk birimi tarafından yürütüleceði,  
2. Kolluk birimlerinin kendi sorumluluk alanında baílayan bir suçla ilgili olarak diðer bir kolluk birimi alanında soruíturma, araítırma ve operasyon 
yürütmesi gerektiði durumlarda göreve baílamadan önce bölgeden sorumlu kolluk amirine görevin mahiyeti ve süresi hakkında bilgi vereceði ve 
müíterek çalıímanın o yerin idarî amirinin izni alınmak suretiyle yürütüleceði,  
3. Adlî makamlar tarafından verilecek arama kararlarında ise il ve ilçe Cumhuriyet Baísavcılarının polis ve jandarma sorumluluk bölgeleri 
protokollerini esas alacakları; güvenlik güçlerinin sorumluluk bölgelerinin ihlaline sebep verecek arama kararlarını talep edemeyecekleri”, 
bildirilmiítir. 
Hakkâri ñl Jandarma Komutanı Erhan KUBAT’ın íüpheliler Ali KAYA ve Özcan ñLDENñZ’i Yüksekova ve ìemdinli ilçeleri bölgesinde bulunan örgüt 
mensupları hakkında bilgi elde etmek, istihbarî ve operasyonel faaliyetlerde bulunmak maksadı ile 09.11.2005 günü saat 08:00.den itibaren 
görevlendirdiði, bu görevlendirme ile ilgili olarak bir gün öncesinde Hakkâri Dað ve Komanda Tugayı ile Yüksekova ve ìemdinli ñlçe Jandarma 
Komutanlıklarına mesajla bilgilendirdiði bu görevlendirmede polis yada jandarma bölgesi ayrımı yapılmadıðı, polis bölgesinde yapılan bu çalıímalar 
hakkında ilgili mülkî amirlerin ve polis birimlerinin bilgilendirilmediði, jandarmanın polis sorumluluk bölgesinde istihbarat çalıíması yapamayacaðı 
dolayısıyla 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun Ek 7 inci 2803 Sayılı Jandarma Teíkilât, Görev ve Yetki Kanunu’nun 10, 12 nci 
Jandarma Teíkilât Görev ve Yönetmeliði’nin 19, 21, 146. ve 154 üncü, 15.07.1961 tarihli ñíbirliði Yönetmeliði’nin 3. ve 4 üncü maddeleri ile ñçiíleri 
Bakanlıðı’nın 13.01.2005 tarihli genelgesine aykırı hareket ettiði, Terörle mücadelede küresel geliímeler ve Türkiye’nin yukarıda belirtilen kendine 
özgü íartlarını ve íehir yaíamındaki geliímeleri gözeten kanun koyucunun hayata geçirdiði 5397 Sayılı “Bazı Kanunlarda Deðiíiklik Yapılmasına Dair 
Kanun” un birinci maddesi ile Emniyet Genel Müdürlüðü ñstihbarat Dairesi Baíkanlıðı’na yurt genelinde istihbarat yapma yetkisi verilirken aynı 
kanunun ikinci maddesinde Jandarma Genel Komutanlıðı’na sadece kendi sorumluluk sahasında suçu önleyici amaçlı teknik istihbarat yapma hakkı 
ve görevi getirilmiítir. Üstelik alt komisyonlardaki görüíme notları ve kanunun íekli itibariyle yorumlandıðında kanun koyucunun Emniyet Genel 
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Müdürlüðü ñstihbarat Dairesi Baíkanlıðı ve Jandarma Genel Komutanlıðı ñstihbarat Baíkanlıðı’nın görev ve yetkilerin ayrı ayrı düzenleyerek her iki 
kurumun kanunlarla belirtilen kendi sorumluluk sahalarına ve birbirlerinin görevlerine iliíkin müdahâlenin önlenmeye çalıíıldıðı ortaya çıkmaktadır. 
Bu noktada ìemdinli olayları sırasında ilçe merkezinde görevli olduðun öne süren Jandarma Personelinin üstlerinden emir almıí olduklarını öne 
sürseler dahi emri verenin kanunlara aykırı davrandıðı ortaya çıkmaktadır. Yine ilgili genelge gereði polis sorumluluk bölgesinde suçu önleyici teknik 
izleme ve dinlemenin yapılmasının adlî makamlardan talep edilmesinin kanuna aykırı bir durum ortaya çıkarttıðı, Bu açıklamalarla Hakkâri ñl 
Jandarma komutanı Albay Erhan KUBAT’ın Hakkâri Dað Komando Tugayına, ìemdinli ñlçe Jandarma Komutanlıðı’na ve Yüksekova ñlçe Jandarma 
Komutanlıðı’na 08/11/2005 tarihinde yazdıðı görevlendirme yazısı güvenlik güçleri arasındaki koordinasyonun gereklerini yerine getirmediði 
görülmüítür. Bu yazı ilgili genelgede belirtilen “Aynı kolluk birimlerinin farklı il ve ilçelerde birbirlerinin sorumluluk alanlarında çalıíma yapmasını 
gerektiren durumlarda müíterek hareket edileceði ve mülki amire haber verileceði” hükmünü karíılamaktadır. Üstelik görev yazısının mahiyeti icabı 
genelgenin diðer hükümlerinin yerine getirilmesi gerektiði zımnen kabul edilmektedir. Yine elde edilen delil ve ifadelerden mülkî amirin görevin 
mahiyeti ve íekli hakkında bilgilendirildiðine iliíkin bir sonuç elde edilememiítir. Hakkâri ñl Jandarma komutanı Albay Erhan KUBAT’ın sıralı amirleri 
Hakkâri Dað ve Komando Tugay Komutanı Erdal ÖZTÜRK ve Van Asayií Kolordu Komutanı Selahattin UïURLU’dur. Askerî hiyeraríinin yapısı gereði 
ve EMASYA direktifleri gereðince astın üstten habersizce, onun bilgisi, izni veya emri olmadıkça her hangi bir ií ve iílem yapamayacaðı genel bir 
kural olduðu düíünülürse hâlen Hakkâri Dað ve Komando Tugay Komutanı Erdal ÖZTÜRK ile Van Asayií Kolordu Komutanı olarak görev yapan 
Selahattin UïURLU’nun bu tür yasaya aykırı olarak yapılan istihbarat çalıímalarından bilgisinin olmadıðı düíünülemez. Yasaya aykırı olarak yapılan 
istihbarat faaliyetleri ile ilgili Erhan KUBAT, Erdal ÖZTÜRK ve Selahattin UïURLU hakkında Görevi Kötüye Kullanmak suçundan Görevsizlik 
verileceðinden, soruíturma evrakı Genel Kurmay Baíkanlıðı Askerî Savcılıðı’na gönderilmek üzere tefrik edilerek Cumhuriyet Baísavcı Vekilliðimiz 
soruíturma defterinin 2006/152 sırasına kaydı yapılmıítır. 
ii JñTEM NASIL KURULDU? Cem ERSEVER biyografisinde bu konu íu íekilde özetlenmektedir. “Eylül sonrasında Güneydoðu’da yaíanan terör 
olaylarına karíı mücadele etmek amacı ile istihbarat toplamak ve toplanan istihbarat ile operasyonlar düzenlemek amacıyla Jandarma ñstihbarat ve 
Terörle Mücadele Teíkilâtı (JñTEM) adı altında faaliyet gösteren merkezî bir örgütlenmenin fikir babalıðını yaptıðı ve doðrudan Jandarma Genel 
Komutanına baðlı olarak çalıíacak olan JñTEM’in baíına geçtiði” bilinmektedir. Medyada çıkan haber ve araítırmalarda ise ; “Susurluk’ta 3 Kasım 
1996’da meydana gelen kazadan itibaren varlıðı sürekli tartıíılan ve resmiyette var olmadıðı belirtilen JñTEM, ilk defa Diyarbakır’da bir Aðır Ceza 
Mahkemesinde yargılanmıítır. Jandarma ñstihbarat ve Terörle Mücadele Teíkilâtı anlamına gelen JñTEM’in sivil görevlileri olan eski PKK itirafçıları, 
iíledikleri öne sürülen faili meçhul cinayetler sebebiyle Diyarbakır 3. Aðır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıílardır. Dosyamız içerisinde iddianamesi 
bulunan davada, 1996’dan itibaren çeíitli faili meçhul cinayetler iíledikleri belirtilen sanıklar: PKK itirafçıları Adil TñMURTAì, Recep TñRñL, ñbrahim 
BABAT, Jandarma ñstihbarat elemanları Mehmet Zahir KARADENñZ, Lokman GÜNDÜZ ve korucu Faysal ìANLI’dır. ñddianamede, itirafçıların bu 
eylemleri o tarihte Diyarbakır’da Jandarma ñstihbarat Komutanı olarak görev yapan Binbaíı Ahmet Cem ERSEVER’in “komutasında” yaptıkları 
vurgulanmıítır. “JñTEM fikri, 1990 yılında Siirt’te görev yapan yüzbaíı Cem ERSEVER’in fikridir. Emirleri bölgedeki komutanlardan deðil direkt 
Ankara’dan alıp operasyonlarını yürütecek bir tim olduðu bilinmektedir. Susurluk kazasından sonra JñTEM hakkında dile getirilenler ortaya çıkınca 
Jandarma ñstihbarat Grup Komutanlıkları, Jandarma Bölge Komutanlıðı ya da Alay Komutanlıðı’na baðlanarak dolaysız Ankara iliíkisi kesilmiítir. 
Daha önce JñTEM.de çalıían ñtirafçı Abdulkadir AYGAN; Orgeneral Eíref BñTLñS’den Uður MUMCU’ya birçok faili meçhul kalmıí cinayet hakkında 
önemli bilgiler aktarmıítır. Ayrıca, her ne kadar meydana geliíini takip eden süreçte Hizbullah isimli silâhlı çete tarafından yapıldıðı íeklinde 
deðerlendirmeler yapılmıí ise de; Gaffar OKKAN’ın öldürülüíünü de Diyarbakır Emniyet Müdürü olduktan sonra JñTEM ve karanlık operasyonlarına 
göz açtırmayarak rahatsız ettiði bu illegal yapılanmanın hedefi haline gelmesi olarak açıklamıítır.. Abdulkadir AYGAN’ın bir süre PKK terör örgütüne 
katılıp daha sonra yakalandıktan sonra itirafçı olarak JñTEM içerisinde çalıítırıldıðı son günlerde basına ve kamuoyuna yansıyan bilgilerden ve 
haberlerden öðrenilmiítir. Abdulkadir AYGAN isimli íahıs Aram Yayıncılık isimli Kitapevi tarafından yayınlanan “ñTñRAFÇI – ‘Bir JñTEMCñ Anlattı’” 
isimli kitabın III. baskısında JñTEM ve yaptıðı faaliyetler ile ilgili bilgiler vermektedir. Bu kitabın tamamının bir fotokopisi soruíturma dosyamız 
içerisine alınmıítır. Kitapta bahsi geçen JñTEM’in iílediði iddia edilen faili meçhul cinayetler ile ilgili olarak gereðinin taktir ve ifası için kitaptan 
çekilen bir fotokopi eklenerek Diyarbakır Cumhuriyet Baísavcılıðı’na suç duyurusunda bulunulmuítur. JñTEM ve JñT olarak ifade edilen istihbarat 
birimi; merkezde Jandarma Genel Komutanı’na baðlı Tuðgenerallik seviyesinde Daire Baíkanlıðı, 1997 yılına kadar Bölge Komutanlıkları ile bunlara 
baðlı Tim Komutanlıkları íeklinde bir yapılanmasının olduðu deðerlendirilmektedir. Ancak bu yapılanma hiçbir íekilde resmî makamlar tarafından 
kamuoyu ile paylaíılmamıítır. 5397 Sayılı Yasa, istihbarat ihtiyaçlarını karíılamak için meydana getirilmií sistemi, sistemin iílemesini, bu hususta 
hukuka uygun iílemlerin ne suretle gerçekleítirileceðini, kararların hangi makamlar tarafından ve ne gibi koíullara uyulması suretiyle alınacaðını, bu 
husustaki denetim kurallarını ve usullerini, ñstihbarat ihtiyacının milletlerarası hak bildirileri ve anayasanın güvencelerine uygun olarak nasıl 
giderileceðini göstermektedir.  
YUKARIDA ADI GEÇEN ESKñ JñTEM MENSUBU OLARAK BñLñNE ABDULKADñR AYGAN’IN KONUYA ñLñìKñN MEDYAYA YANSIYAN RÖPORTAJI AìAïIDADIR: 
JñTEM adına çalıítıðını ileri süren PKK itirafçısı 45 yaíındaki Abdülkadir Aygan, yazdıðı kitapta, yazar Musa Anter’i öldüren timde yer aldıðını iddia 
etti. PKK itirafçısı: Musa Anter’i biz öldürdük. Yaptıðı itiraflarda Diyarbakır’da 10 yıl önce kaybolan Murat Aslan’ın Silopi’de gömüldüðü yeri tarif eden 
ve cesedinin bulunmasına saðlayan Abdülkadir Aygan, “en büyük eylemimiz Musa Anter cinayetiydi” dedi. Timur ìahan ve Uður Balık tarafından 
kaleme alınan ‘ñtirafçı’ adlı kitapta, baíından geçenleri anlatan Abdülkadir Aygan’ın itirafları bir döneme ıíık tutuyor. “JñTEM’DE ÇALIìTIM:”PKK 
örgütü içinde Sason, Mutki ve ìirvan’da faaliyet gösterirken 1985 yılında örgütten kaçarak teslim olan ve ‘Piímanlık Yasası’ndan yararlanıp 1990 
yılında tahliye edilen Suruç doðumlu Abdülkadir Aygan, bir süre sonra Cem Ersever’in giriíimiyle JñTEM içinde çalıímalarda bulunduðunu açıkladı. 
JñTEM’de çalıíırken Malatya doðumlu Aziz Turan kimliðini kullandıðını anlatan Aygan, 1 Eylül 1991 tarihinde, Jandarma Genel Komutanlıðı Personel 
Baíkanı Kurmay Albay Nurettin Çakır’ın 4313-119- 92/kd. scl. sayılı yazısı ile ‘genel idari hizmetler, istihbarat elemanı’ sınıfından devlet 
memurluðuna alındıðını belirtti. Aygan, yeni kimliði ile Ordu Yardımlaíma Kurumu (OYAK) iítirakçisi de oldu. “BEN TUTTUM, YEìñL VURDU” :20 Ocak 
1992’de Halkın Emek Partisi (HEP) Muí Malazgirt ñlçe Baíkanı Harbi Arman’ın bir duruíma için Diyarbakır’a geldiðini belirten Aygan, Arman’ı Yeíil 
kod adlı Mahmut Yıldırım’ın talimatıyla kaçırıp öldürmeleriyle ilgili íu iddiada bulundu: “Mahmut Yıldırım’ın bu íahsı istemesi üzerine, Harbi 
Arman’a, ‘Bir ifade için bizimle geleceksin’ dedik. Bir araca bindirdik. Gözlerini atkısıyla baðladık. ‘Askeri birliðe götüreceðiz’ bahanesiyle kent 
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dıíında bir köprünün altına getirdik. Uzman Çavuí da Kalaíinkof ile tarayacaktı. Yeíil kod adlı Mahmut Yıldırım, ‘Dur onunla deðil’ dedi. Ben tuttum 
Yeíil tabancasıyla vurdu. Köprü altına gözleri baðlı öyle bıraktık.” (Adı geçen ‘Yeíil’ kod adlı Mahmut Yıldırım kimdir; 7’nci Kolordu Komutanlıðı Askeri 
Mahkemesi’nde de müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. Mahkeme, 27 Ocak’ta Solhan ñlçe Jandarma Komutanlıðı’na yazı yazarak Mahmut 
Yıldırım’ın açık adresinin tespit edilerek mahkemeye gönderilmesini istemiíti. 7’nci Kolordu Komutanlıðı Askeri Mahkemesi’nde, Yeíil kod adlı 
Mahmut Yıldırım, emekli Binbaíı Abdulkerim Kırca, Uzman çavuí Yüksel Uður, PKK itirafçıları Muhsin Gül, Fethi Çetin, Abdulkadir Aygan, Saniye 
Emlük, Kemal Emlük ömür boyu hapis istemiyle tutuksuz yargılanıyor. Suç dosyası kabarık ñddianamede, sanıkların JñTEM adı altında oluímuí sözde 
devlet adına yasadıíı yollarla birçok adam öldürme, adam kaçırma ve PKK yandaíı olduklarına inandıkları kiíiler aleyhine kendi çıkarlarına yönelik 
eylemlerde bulundukları, binbaíı Abdulkerim Kırca’nın eylemlerle ilgili verdiði talimatlar nedeniyle çetenin yöneticisi konumunda olduðu belirtiliyor. 
Hürriyet 15.ìubat 2006) “EN BÜYÜK EYLEM MUSA ANTER CñNAYETñYDñ”:Gazeteci yazar Musa Anter’i öldüren timde yeraldıðını iddia eden Aygan, bu 
timde Yeíil, Mustafa Deniz ve yine PKK itirafçısı olan ‘Hogir’ kod adlı Cemil Iíık ile ‘ìırnaklı Hamid’in yer aldıðını öne sürdü. Cemil Iíık’ın önceden 
Musa Anter’i tanıdıðını belirten Abdülkadir Aygan olayı íöyle anlattı: “Hamit, Musa Anter’in kaldıðı otele gönderilerek, ‘Hogir sizi bir evde bekliyor’ 
diyerek otelden çıkarttı. Ben ve Hogir, Seyrantepe’de bekliyordum. Yeíil ve Mustafa Deniz, bizden biraz ileride bekliyordu. Hamit Musa Anter’i 
getirecekti, Hogir de öldürecekti. Ancak, bir süre sonra siren sesleri gelince aracımıza binerek JñTEM’e gittik. Bir süre sonra Hamit gelince, ‘ñí tamam’ 
dedi. ‘Neden yanımıza getirmedin’ deyince, ‘benden íüphelenince yolda indirdim ‘öldürdüm’ diye cevapladı.” ÖLÜM TARLASI:PKK ñtirafçısı 
Abdülkadir Aygan, daha önce öldürülen HEP Diyarbakır ñl Baíkanı Vedat Aydın’ın amcasının oðlu olan Saðlık-Sen ìube Baíkanı Necati Aydın ile 
Ramazan Keskin ve Mehmet Aydın’ın öldürülmesi olayını da íöyle anlattı: “Bir olay nedeniyle DGM’ye düímüílerdi. Mahkemeden çıktıktan sonra 
‘Emniyete gideceðiz, bir ifadeniz unutulmuí’ diyerek polisin gözü önünde tekrar arabaya aldık. ñki araçla Silvan- Diyarbakır arasındaki Kaðıtlı 
Karakolu’nu geçtik. Köprü yakınında ayrılarak tarlanın içerisine girdik. Binbaíı Abdulkerim Kırcı tarafından kuríun sıkılarak öldürüldüler. Bu olayda 
Uzman Çavuí Uður Yüksel, ‘Adıyamanlı Apo’ kod adlı Uzman Çavuí Abdülkadir Uður, ben, Kemül Emlük, Diyarbakır ñstihbarat Tim Komutanı Yüzbaíı 
Tuncay Yanardað ve Binbaíı Abdulkerim Kırcı vardı.” “OKKAN GÖZ AÇTIRMIYORDU: “Aygan, Gaffar Okkan’ın Diyarbakır Emniyet Müdürü olmasıyla 
JñTEM elemanlarının çalıímasının güçleítiðini ileri sürerek, bu konuda da íu iddialarda bulundu: “Gaffar Okkan’ın gelmesiyle Asayií ìube Müdürlüðü 
kendi prensibiyle çalıímaya baíladı. Bunlar, JñTEM elemanlarına göz açtırmıyordu. Daha önce itirafçılar, korucular, JñTEM elemanları kent içinde 
baíına buyruk hareket edebiliyordu. ñstedikleri kiíileri yakalayıp ‘Emniyet’e götürüyoruz’ diyebiliyordu. Okkan döneminde faili meçhul cinayetler 
büyük oranda azaldı.’ (Faruk BALIKÇI - DñYARBAKIR/DHA Hürriyet - 04.02.2005  
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Ek 3 
Hrant Dink Davası Yargıtay Kararı 

T.C 
Y A R G I T A Y 

Ceza Genel Kurulu 
 Esas No:  Karar No:  øtirazname:  
 2006/9-169 2006/184  34001  

YARGITAY KARARI 
Kararı veren 
Yargıtay Dairesi  : 9. Ceza Dairesi 
Mahkemesi  : ìñìLñ 2.Asliye Ceza 
Günü   : 07.10.2005 
Sayısı   : 184-1082 
Davacı   : K.H. 
Sanık   : F (H) D 
Türklüðü basın yoluyla tahkir ve tezyif etmek suçundan, sanıkların 5680 SY. 16/1. maddesi yollaması ile TCY’nın 159/1. maddesi 
uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmaları istemiyle açılan kamu davasında; 
1- Sanık K K’ın 5237 sayılı Yasanın 7/2 ve 5187 sayılı Yasanın 11. maddeleri uyarınca beraatine, 
2- Sanık F D’in, 765 sayılı TCY’nın 159/1 ve 647 sayılı Yasanın 6. maddeleri uyarınca 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve 
cezasının ertelenmesine, 350 YTL vekalet ücretinin sanıktan tahsili ile katılanlar vekiline ödenmesine iliíkin ìiíli 2. Asliye Ceza 
Mahkemesince verilen 07.10.2005 gün ve 184-1082 sayılı hüküm, katılanlar M Ö, M S, Z H, K K ve sanık F D müdafiileri tarafından 
temyiz edilmekle, dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesince 01.05.2006 gün ve 711-2497 sayı ile; 
“Davanın niteliði itibariyle suçtan, doðrudan zarar görmeleri söz konusu olmayan müítekilerin katılmalarına iliíkin karar hukuki 
deðerden yoksun olup yok hükmünde bulunmakla hükmü temyize de yetki vermeyeceðinden katılanlar vekillerinin temyiz isteklerinin 
CMUK.nun 317. maddesi uyarınca reddine, 
Sanık müdafiinin temyizine hasren yapılan incelemede, 
Suça konu yazının yayımlandıðı mevkute sanıðın mevkutedeki konumu, hitap edilen kitle, yayımlanma amacı ile hitap edilen kitle 
tarafından algılanma biçimi de gözetilerek, dava konusu yazı dizisi bir bütün olarak ele alınıp deðerlendirildiðinde, suça konu 
“Türk’ten boíalacak o zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan, Ermeni’nin Ermenistan’la kuracaðı asil damarında mevcuttur” 
ibaresinin Türklüðü tahkir ve tezyif edici nitelikte olduðunda kuíku bulunmamakta, bir toplumu yüceltirken baíka bir toplumu 
aíaðılamanın Avrupa ñnsan Hakları Sözleímesi ile öngörülen ifade özgürlüðü kapsamında bulunduðunu kabulde mümkün 
görülmemekte olup, bu nedenlerle tebliðnamedeki bu konuya iliíkin bozma düíüncesine iítirak edilmemiítir. 
Yapılan duruímaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere mahkemenin duruíma sonunda oluían kanaat ve takdirine incelenen 
dosya kapsamına göre sanık müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, Ancak; 
1- Tefhim edilmekle hükmün esasını oluíturan kısa kararda 647 sayılı Yasanın 4. maddesinin tatbikine yer olmadıðına karar verildiði 
halde gerekçeli kararda bu konuya herhangi bir íekilde deðinilmemek suretiyle hükümde çeliíki yaratılması, 
2- Atılı suçun niteliði itibariyle doðrudan zarar görmeleri sözkonusu olmayan íahısların davaya katılmasına karar verilerek lehlerine 
vekalet ücreti tayini, 
3- Kararda yargılama masrafı miktar ve dökümünün gösterilmemesi,” isabetsizliðinden bozmuítur. 
Yargıtay C.Baísavcılıðınca 06.06.2006 gün ve 34001 sayı ile; 
“ñtirazın açıklanabilmesi için, sanıðın konumunun ve hitap edilen kitlenin ne olduðu, yine suça konu yazı ve yazı dizisi kapsamında yer 
alan diðer yazılar yanında, düíünce özgürlüðünün uluslararası sözleímeler ile bu sözleímeleri yorumlayan yargı kararlarında ve iç 
hukukta nasıl ortaya konulduðu incelenmeli, davaya konu sözlerin hangi anlamlara gelebileceði ortaya konulup tartıíılmalı; suçlama 
bu açıklamalar ıíıðında irdelenmelidir. 
A- Sanıðın konumu ve hitap edilen kitle 
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Sanık FD, Türkçe ve Ermenice olarak yayın yapmakta olan, yaklaíık beíbin tirajlı haftalık siyasi ve aktüel A Gazetesi’nin genel yayın 
yönetmeni ve köíe yazarıdır. Yazılarını gazetenin onuncu sayfasındaki ì isimli köíede yayımlamakta ve bu yazılarında H D adını 
kullanmaktadır. Gazetenin okuyucu kitlesinin önemli bir bölümünün, Ermeni kökenli yurttaílardan oluítuðu bilinmektedir. 
B- Suça konu yazı 
Sanıðın, A Gazetesi’nin 13.02.2004 tarihli nüshasında yayımlanan makalesindeki “Türkten boíalacak o zehirli kanın yerini dolduracak 
temiz kan, Ermeni’nin Ermenistan’la kuracaðı asil damarında mevcuttur” cümlesiyle, “Türklüðü alenen tahkir ve tezyif suçunu” 
düzenleyen 765 sayılı TCY’nın 159 ncu maddesine aykırı hareket edip etmediði, davanın ve itirazın konusunu oluíturmaktadır. 
C- Yazı dizisi kapsamındaki diðer yazılar 
Atılı suçun oluíup oluímadıðının ortaya konulabilmesi için, davanın konusunu oluíturan yazının yanında, bu yazının da yer aldıðı ve 
toplam sekiz adet makaleden oluían dizinin, bir bütün halde ele alınması ve sonuca, buradan gidilmesi gerekmektedir. Tebliðname ve 
Yüksek Daire kararında da bu duruma iíaret edilmektedir. 
Sanık “Ermeni Kimliði Üzerine” üst baílıklı yazı dizisi kapsamında; 
07.11.2003 tarihli yazısı “Kuíaklara Dair”, 
14.11.2003 tarihli yazısı “Kilisenin Rolü”, 
05.12.2003 tarihli yazısı “Kaç Vartan’ın Çocukları”, 
19.12.2003 tarihli yazısı “Pratik Kimliðin Teorisi”, 
26.12.2003 tarihli yazısı “Batı: Cennet ve Cehennem”, 
23.01.2004 tarihli yazısı “Ermeni’nin Türk’ü”, 
30.01.2004 tarihli yazısı “Türk’ten Kurtulmak”, 
13.02.2004 tarihli yazısı “Ermenistan’la Tanıímak” 
baílıkları altındaki yazılarında, konuya iliíkin düíüncelerini aktarmaktadır. 
Sanık ilk beí yazısında, Ermeni kimliðinin içeriðinin hangi deðerlerle doldurulması gerektiðini sormakta, daðılmıílık ve kilisenin rolünü 
sorgulamakta, diasporanın rolüne deðinmektedir. 
Altıncı yazısında “… Ermeni kimliðinin bugünkü yapısını íekillendiren ve Ermeni kimliðinde bir tür kanserojen tümör iílevi gören asıl 
etkenin Türk olgusu olduðunu, Ermeni’nin ve Türk’ün asırlardır süren birbirleriyle iliíkilerinde çok iyi ve çok kötü kimlik donanımlarının 
bulunduðunu, yaíanan birlikteliðin çok derin olması nedeniyle iki tarafın da bu nedenle ihanet tanımlamasını kullandıklarını, bugün 
Türklerin paranoyalarıyla, Ermenilerin ise travmalarıyla iki klinik vaka durumunda olduklarını, Türklerin 1915’e bakıílarında empatik 
bir yaklaíıma girmedikçe Ermeni kimliðinin sancılı kıvranıíının devam edeceðini, sonuçta Türk’ün Ermeni kimliðinin hem zehiri hem 
de panzehiri olduðunu, asıl önemli olanın ise Ermeni’nin kimliðindeki bu Türk’ten kurtulup kurtulamayacaðı olduðunu” söylemektedir. 
Yedinci yazısında “Ermeni kimliðinin Türk’ten azat olmasının görünür iki yolunun bulunduðunu ve bunlardan ilkinin Türkiye’nin Ermeni 
ulusuna karíı empatik bir tutum içine girmesi ve Ermenilerin acısını paylaítıðını belli edecek anlayıí sergilemesi olduðunu, bu 
tutumun zamanla Türk unsurunu Ermeni kimliðinden uzaklaítıracaðını, ancak bunun íimdilik gerçekleímesinin zor bir olasılık 
olduðunu; ikinci olasılıðın ise bizzat Ermeni’nin Türk’ün etkisini kendi kimliðinden atması olduðunu, bu ikinci olasılıðın 
gerçekleíebilirliði yönünden tercih edilmesi gerektiðini, 1915 olayını dünya ve Türkiye nasıl nitelerse nitelesin Ermeni Ulusunun 
vicdanındaki tanımlamanın deðiímeyeceðini, bunu kabul edip etmemenin insanın vicdan sorunu olduðunu, Ermeni kimliðinin saðlıðını 
Fransız’ın, Alman’ın, Amerikalı’nın ille de Türk’ün soykırımı kabul etmesine baðlamak düíüncesinin terk edilmesi gerektiðini ve 
Türk’ü, Ermeni kimliðindeki bu etkin rolünden ötelemenin zamanının gelip geçtiðini, kimliksel dinginliðini Türk’e baskı uygulamaya ve 
soykırımı kabul ettirmeye ayıran Ermeni dünyasının, kendi acısını sırtlayarak, zaman kaybına gitmeden kimliðinin uyanıíını 
ertelememesinin gerektiðini, Ermeni dünyasının kendisini Türk’ten kurtardıðında, kimliðinde bir boíluk yaíayacaðı ve Ermeni 
Diasporasının kimliksel çözünürlüðünün hız kazanacaðını sanmanın aldatıcı olduðunu, artık Ermeni dünyasının geleceðini minik 
ülkenin gelecekteki refah ve mutluluðuna endekslemesi ve Türk’le uðraímayarak Türk’ten kurtulması, bunun yerini de gayri 
Ermenistan’la uðraímanın alması gerektiðini” belirtmektedir. 
Final niteliðindeki sekizinci yazısında ise, “Türk’ten boíalacak o zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan, Ermeni’nin Ermenistan’la 
kuracaðı asil damarında mevcuttur, yeter ki bu mevcudiyetin farkında olunsun diyen sanık, burada asıl sorumluðunun ise Diasporada 
deðil Ermenistan hükümetinde olduðunu vurgulamakta, ancak baðımsızlık dönemine bakılırsa Ermenistan’ın bu sorumluluðun 
bilincine henüz varamadıðını, Ermenistan ve Diaspora iliíkilerinde Ermenistan merkezli bir kurumlaímaya gidilemediðini, oysa 
Ermenistan’ın íimdiye kadar güçlü bir Diaspora Bakanlıðı kurması gerektiðini, böylece dünyaya daðılan tüm Ermenilerin 
kucaklanabileceðini, ancak Diasporaya Ermenistan layık olmasına raðmen henüz Ermenistan yönetiminin layık olmadıðını, 
Ermenistan’ın Diasporalı Ermeniyle kuracaðı iliíkinin Ermeni kimliðinin oluímasına etkisinin çok büyük olacaðını, bunun aynı 

 354



Türkiye ñnsan Hakları Raporu 2006 Ekler

 
zamanda büyük bir moral okul niteliðinde de olacaðını, Diasporalı gence ne türlü eðitim verilirse verilsin o gencin Ermenistan’ı 
ziyaretinin daha önemli olduðunu, bunu da denemenin pahalı olmadıðını, gencin Ermenistan’ı ziyaretiyle kimliðin nasıl damardan 
absorbe edildiðinin görüleceðini, çünkü o kimliðin ona damardan íırıngalandıðını, Ermeni kimliðinin doðrudan Ermenistan’dan 
edinilecek cümleler ve kazanımlarla zenginleíeceðini, bunun saksıda yetiítirilmeye çalıíılan narin bir bitkinin kendi topraðı, kendi 
suyu ve kendi güneíiyle tanıímasına benzetilebileceðini” ifade etmektedir. 
D- Ulusal ve ulusalüstü hukukta ifade özgürlüðü 
a- Düzenlemeler 
765 sayılı TCY’nın 159/5 nci maddesinde “Tahkir, tezyif ve sövme kastı bulunmaksızın, sadece eleítirme maksadıyla yapılan düíünce 
açıklamaları cezayı gerektirmez” denilerek madde yönünden ifade özgürlüðünün sınırları çizilmiítir. 
Anayasa’nın 25 nci maddesinde düíünce, 26 ncı maddesinde ifade özgürlüðü, 28 nci maddesinde ise basın özgürlüðü düzenlemií 
olup; 26 ncı maddenin ikinci fıkrasında ise bu özgürlüklerin sınırları gösterilmiítir. 
Düíünce, ifade ve basın özgürlüðü, Anayasamıza göre temel hak ve özgürlükler kapsamında olup; Anayasa’nın 90/son maddesinde 
ise “Usulüne göre yürürlüðe konulmuí temel hak ve özgürlüklere iliíkin milletlerarası antlaímalarla kanunların aynı konuda farklı 
hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuímazlıklarda milletlerarası antlaíma hükümleri esas alınır.” denilmektedir. 
ñfade özgürlüðü, BM Kiíisel ve Siyasal Haklar Sözleímesi’nin 19 ncu ve ñnsan Hakları Avrupa Sözleímesi’nin (ñHAS) 10 ncu 
maddesinde düzenlenmií ve sınırları da bu maddelerde gösterilmiítir. 
Anayasa’nın 14 ncü, BM Kiíisel ve Siyasal Haklar Sözleímesi’nin 5 nci ve ñHAS’ın 17 nci maddelerinde ise, hak ve özgürlüklerin 
kötüye kullanılmasının korunmayacaðı ifade edilmiítir. 
Bu düzenlemeler yargısal kararlarla yorumlanarak açıklıða kavuíturulmuítur. 
b- Yargı kararları 
Makalede yer alan düíünceler ve ileri sürülen görüíler, makalenin bütün halindeki konusu ve hedefi açısından deðerlendirilmelidir (1. 
CD, 01.10.1969, 747/2630). 
“Boðazı kuruyan ve kana susayan” faíizan sözleri ile sonunda geçen “onların tankı, tüfeði, panzeri, faíizmi varsa” sözcükleri alınıp, 
bundan basit kıyas ve istidlal yoluyla hükümetin manevi íahsiyetini tahkir ve tezyif anlamı çıkarmak olanaksız olup, sözlerin 
hükümetin… manevi íahsiyetine matuf olduðundaki tereddüt ve bildiri içeriðine göre mübalaðalı bir anlatım yolunun seçilmesi 
karíısında… TCK’nun 159 ncu maddesinde tanımlanan suç oluímaz (CGK, 24.5.1976, 9/247-258). 
TCY 159 ncu maddesinde düzenlenen suçun oluíup oluímadıðı yönünden, olayın akıíı kül halinde deðerlendirilmelidir (CGK, 
05.10.1987, 9/167-422). 
Konuímanın içerisinden bazı sözcükler tek tek ele alınarak ve bu sözcüklere olumsuz anlamları açısından bakılarak ve konuíma 
bütünü deðerlendirme dıíı bırakılarak sonuca varılamaz (CGK, 24.4.1989, 9/63-165). 
Olayın deðerlendirilmesi yapılırken, yazının bütünlüðü bozulmamalıdır (CGK, 25.01.1993,8/299-10). 
Basın yoluyla iílenen suçlarda hukuka uygunluk halleri, temelini Anayasa’nın 28 nci ve devamı maddelerinden alan haber verme ve 
eleítirme hakları ile maðdurun rızasıdır. Haber verme ve eleítirme hakkının kabulü için, açıklama veya eleítiriye konu olan haberin, 
gerçek ve güncel olması, açıklanmasında kamunun ilgi ve yararının bulunması, açıklanıí íekliyle konusu arasında düíünsel bir bað 
bulunması, haberde veya yazıda küçültücü sözler kullanılmaması gerekmektedir (CGK, 24.02.1998, 4/386-52). 
Yüze karíı söylendiðinde sövme teíkil eden sözler, bir köíe yazısında yazılması durumunda eleítiri niteliðinde kabul edilemez (CGK, 
15.6.1999,4/152-162). 
Sövme içerikli sözler, yakınma ve eleítiri olarak kabul edilemez (CGK; 13.4.2001-9/50-61). 
“Eleítirinin sert üslûpla yapılması, kaba olması ve nezaket sınırlarını aíması, eleítirenin eðitim ve kültür düzeyine baðlı bir olgu ise 
de, kurumlar eleítirilirken görüí açıklama niteliðinde bulunmayan, küçültücü, aíaðılayıcı ifadeler kullanılmamalı, düíünceyi açıklama 
sınırları içinde kalınmalıdır (CGK, 03.7.2001, 9/132-155). 
Düíüncenin oluíabilmesi; kiíinin bilgi kaynaklarına özgürce ulaíabilmesi, edindiði bilgileri seçebilmesi ve bunun için de hukuksal 
olanakların ve güvencelerin bulunmasına baðlıdır. Kuíkusuz ki bunlar da yeterli deðildir; ayrıca bunlara uygun davranıílarda 
bulunabilme hakkının varlıðı da bireye/bireylere tanınmalıdır. Öte yandan bu davranıílarından dolayı insanın “kınanmaması” da 
gerekmektedir... Nitelikli haklar kategorisinde yer alan düíünce özgürlüðü yönünden devlet, biri pozitif diðeri negatif olmak üzere iki 
yükümlülük altındadır. Pozitif yükümlülüðü uyarınca devlet, bu özgürlüðün yaíanabileceði ortamı hazırlamak; negatif yükümlülüðü 
uyarınca ise kabul edilen sınırları içerisinde bu özgürlüðün kullanılmasına müdahale etmemek durumundadır... Demokratik toplum 
olmanın olmazsa olmaz koíulu olan düíünce ve düíünceyi açıklama özgürlüðünü olanca geniíliðiyle benimseyen ve güvenceye alan, 
toplum yaíamının gereði, tüm özgürlükler gibi, düzenleyici sınırlamaları, bireysel hak ve özgürlüklerin kullanılmasında iílevsel kılan ve 
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özgürlüðü kurumsallaítırmayı amaçlayan yapısal, maddi ve içerik olarak da birey-toplum iliíkisinde uzlaímayı hedefleyen özgürlük 
anlayıíı egemen kılındıðında, barıíçıl toplumun temellerinden biri de gerçekleítirilmií olacaktır... “Ceza hukukunun görevi ise”, ortak 
özgür yaíamın güvence altına alınabilmesi için konulması kesinlikle zorunlu olan yasaklar koyup, bireylerin, hak ve özgürlüklerden, 
barıí ve güvenlik içinde yararlanmalarını saðlamaktır... ñfadenin içeriðine, ifadenin açıklanmasındaki özene, yapıldıðı baðlama, 
açıklamayı yapanın toplumdaki konumuna ve amacına, açıklamanın konusuna ya da hedef aldıðı kiíi veya gruba, düíünce 
açıklamasının potansiyel etkisine, ifadeyi açıklayanın düíüncesini baíka kavramlarla dile getirebilmesinin mümkün olup olmadıðına, 
uygulanan yaptırımın oranlılıðı ile potansiyel caydırıcı etkisine, yargısal korumanın etkililiðine bakmak gerekmektedir... Toplumsal 
hayatı düzenleyen kurallar, uygulandıðı toplumdaki koíullara göre yargı kararlarıyla anlam bulmaktadır... Bu baðlamda zorlayıcı 
sosyal gereksinimlerden hareketle konulan kurallar, demokratik toplum ilke ve gereklerine de uygun olmalıdır (CGK, 15.3.2005, 
2004/8-201, 2005/30). 
ñHAS’taki ifade özgürlüðüne iliíkin düzenleme ise, ñnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (ñHAM) kararlarıyla yorumlanarak açıklanmıítır. 
Buna göre; 
ñfade özgürlüðüne yapılan müdahalelerin, mutlaka yasa ile öngörülmüí olması, bu müdahalelerin ñHAS’ın 10/2 nci maddesindeki 
yasal bir amaca dayanması, demokratik bir toplumda gerekli ve yaptırımın da orantısal olması gerekmektedir. 
ñfade özgürlüðü, yalnızca iyi karíılanan veya rahatsız edici bulunmayan veya kayıtsız kalınan bilgi ve fikirler için deðil, aynı zamanda 
saldırgan bulunan, sarsıcı bir etki yaratan veya rahatsız eden türdeki bilgi ve fikirler için de geçerlidir. Bunlar demokratik toplumun 
vazgeçilmez özelliði olan çoðulculuðun, açık fikirliliðin ve hoígörünün gereðidir. Ancak ifade özgürlüðü de 10/2 nci maddede belirtilen 
bir dizi sınırlamaya tabidir. Bu istisnalar dar ve ikna edici olarak yorumlanmalıdır. Basın için de bu sınırlamalar geçerli ise de, kamu 
yararını ilgilendiren bilgi ve fikirlerin açıklanması basının görevidir. Çünkü basın “kamunun gözü ve kulaðıdır”. Ancak ifade özgürlüðü, 
baíkalarını küçük düíürücü, incitici, hakaret edici ve onlara saldırgan ifadeler kullanılmasını, íiddeti teívik etmeyi de içermez 
(Observer-Guardian/Birleíik Krallık; Handyside/Birleíik Krallık; Jersild/Danimarka Kararları). 
Basın özgürlüðü bir derece abartmayı, hatta kıíkırtmaya baívurmayı da içerir. Gazetecinin yazısında kullandıðı deyimler “polemik” 
niteliðinde olsa da, bu ifadeler nesnel bir açıklamayla desteklendiðinde, bunlar asılsız kiíisel saldırı olarak görülemez (Prager ve 
Oberschlick/Avusturya; Bladet Tromso ve Stensaas/Norveç Kararlan). 
ñfade özgürlüðü, özellikle basın aracılıðıyla genel yararı ilgilendiren ve kamunun edinme hakkı bulunan bilgi ve fikirleri aktarmaya 
hizmet ettiði durumlarda, çoðulcu demokratik bir toplumda asli öneme sahiptir (Informationsverein Lentia vd/Avusturya Kararı). 
Özgür basın, demokratik bir toplumu, totaliter bir toplumdan ayırt eden en önemli öðelerden birisidir (Sunday Times/Birleíik Krallık 
Kararı). 
ñHAS’ın 10. maddesinin kamu yararını ilgilendiren konularda haber vermeye iliíkin olarak gazetecilere saðladıðı güvence, gazetecilerin 
basın etiðine uygun tarzda doðru ve güvenilir haber vermek amacıyla iyi niyetli davranmaları koíuluna baðlıdır (Goodwin/Birleíik 
Krallık Kararı). 
ñfade özgürlüðü, kamusal düzeyde her tür kültürel, siyasi ve toplumsal bilgi ve fikir alıíveriíinde bulunma fırsatını saðlar (Müller 
vd/ñsviçre Kararı). 
ñfade özgürlüðü, siyasi konulardaki eleítiri ve resmi görevlileri eleítiriyi de içermekte olup, eleítiri birey dıíında hükümete yönelik 
olduðu zaman daha genií bir koruma alanı söz konusudur (Aksoy/Türkiye; Castells/ñspanya Kararları). 
Makalede kullanılan ifadeler ve makalenin yayımladıðı durum da önemli olup; bir makalenin bazı bölümleri Devlet hakkında negatif bir 
tablo çizse ve metne kin uyandırıcı bir anlam yüklese de, ne íiddet kullanmaya, ne silahlı mücadeleye, ne de ayaklanmaya teívik 
edici olmadıkça ifade özgürlüðü korunmalıdır (Türkiye hakkındaki Aksoy, ñncal, Sürek, Gerger, Ceylan/2005 kararlan). 
Düíünce açıklamasına getirilen sınırlama yasal bir amaca dayanmalıdır. Bu amaca dayanan bir sınırlama, düíüncenin açıklandıðı yer 
ve zamandaki durumu daha da kötüleítirmekte, gerilimi iyice tırmandırmakta ise, zorlayıcı toplumsal ihtiyaç nedeniyle düíünce 
açıklamasına müdahale, demokratik toplum gerekleri yönünden uygun ve yeterli ise müdahale haklı görülebilir (Türkiye hakkındaki 
Zana/1991 kararı). 
ñfade özgürlüðünün içeriði yönünden olgular ve deðer yargıları arasında farklılık bulunmaktadır. Olguların varlıðı kanıtlanabilir ancak 
deðer yargılarının doðruluðunun kanıtlanmasını istemek, gerçekleítirilemeyecek bir íeyi istemektir (Lingens/Almanya Kararı). 
Bu açıklamalardan da anlaíıldıðı üzere, ifade özgürlüðünün kapsamı ulusal yargı organlarının yanında yukarıda belirtildiði gibi ñHAM 
kararlarıyla ortaya konulmuí olup, sözleímelerdeki düzenleme ile iç hukuk paralellik arzetmektedir. 
Yüksek Daire kararında da vurgulandıðı üzere, bir toplumu yüceltirken, diðer bir toplumu aíaðılamanın ñHAS kapsamında koruma 
gördüðü elbette söylenemez. 
Bu nedenle önemli olan somut olayda ifade özgürlüðü sınırlarının aíılıp aíılmadıðı ve atılı suçun oluíup oluímadıðıdır. Bunun 
saptanabilmesi için sözlerin irdelenmesi ve mevcut kural ve kararların somut duruma uyarlanması gerekmektedir. 
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E- Davaya konu sözlerin algılanma biçimleri 
Sanık, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Muhtaç olduðun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur” sözünden de çıkarım yaparak; 
“Türk’ten boíalacak o zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan, Ermeni’nin Ermenistan’la kuracaðı asil damarında mevcuttur” 
demektedir. 
Sanıðın kullandıðı cümle anlam yönünden açık ve net olmayıp polemik konusu olabilecek niteliktedir. Anılan cümlenin iki íekilde 
algılanması mümkündür: 
a- Cümlenin virgülle bölünen birinci bölümünün Türklere, virgül sonrasındaki bölümünün ise Ermenilere/Ermeni kökenlilere hitap ettiði 
söylenebilir. Bu durumda Türk ile kastedilenin Türkler olduðu ve Türklerdeki zehirli kanın boíalması, bu zehirli kanın yerini ise, 
Ermeni’nin Ermenistan’la kuracaðı asil damarındaki temiz kanın alması gerektiði söylenebilir. Bu durumda Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“Muhtaç olduðun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur” sözü, ustaca bir üslüpla deðiítirilerek “Türk’ten boíalacak o zehirli 
kan” olarak deðiítirilmekte ve Türklük aíaðılanmaktadır. 
b- ñkinci algılama ise, cümlenin bütünüyle Ermenilere/Ermeni kökenlilere hitap ettiðidir. Özellikle altıncı ve yedinci makaleler ile bu 
baðlamda yedinci makalede ikinci olasılık olarak ortaya konulan saptama gözetildiðinde, burada Türk kavramı ile kastedilen Türkler 
deðildir. Özellikle altıncı yazı da gözetildiðinde Ermenilerdeki/Ermeni kökenlilerdeki “Türk anlayıíı, Türk olgusudur”. Ermeninin kanına 
bile iíleyen ve sanıðın ifadesiyle Ermenileri zehirleyen anlayıítır. Ki bu anlayıíı, sanık özeleítiri yaparak Ermenileri zehirleyen ve 
terkedilmesi, ötelenmesi gereken bir anlayıí olarak ta ortaya koymaktadır. 
ñíte Ermenileri zehirleyen bu Türk anlayıíı terkedilmeli ve terkedilen anlayıíın yerini ise, -kendileri yönünden daha saðlıklı bir kimlik 
oluíumu için-, “Ermeni’nin Ermenistan’la kuracaðı asil damardaki kanın alması” gerektiði belirtilmektedir. Burada Ermenistanla bað 
kuracak olan Ermeniler olduðuna ve bu baðdan yani damardan alınacak kanı da Ermeniler/Ermeni kökenliler alacaðına göre, -kendi 
ifadesiyle- alınacak bu temiz kan ise, yine Ermenilerden boíalacak zehirli kanın yerine geçecektir. Damar Ermeniler/Ermeni 
kökenlilere ait olduðuna göre, damardan boíalacak zehirli kan da Ermenilerdeki/Ermeni kökenlilerdeki kandır. Yine zehirli kanın yerini 
alacak temiz kan da Ermeniler/Ermeni kökenlilere ait kandır. 
Bu iki algılama biçiminin somut duruma uygun olanı ortaya konulmalıdır. Esasen Yüksek Daire ile Baísavcılıðımız arasındaki 
uyuímazlık ta bu noktada toplanmaktadır. 
F- Dava konusu sözlerin irdelenmesi ve atılı suçun tartıíılması 
Yazı dizisi bütünlüðü içerisinde, sanıðın kavramlara verdiði anlam ortaya konulmadıkça ve cümle yapısı analiz edilmedikçe doðru 
sonuca varılamaz. Ayrıca bir yazı dizisi kapsamında ortaya konulan bu sözlerin doðru yorumlanabilmesi için, düíüncelerinin baílangıç 
ve geliíimini sergileyen önceki yedi yazının da irdelenmesi gerekmektedir. 
Aynı zamanda genel yayın yönetmeni de olan sanıðın bu cümleyi “yazarak” oluíturması karíısında, daha dikkatli hareket etmesi, 
amaçladıðının ötesinde anlamlar çıkabileceðini ve polemik yaratabileceðini düíünmesi; bunları özellikle yapmayarak yukarıda 
belirtilen ilk algılamaya, hatta her iki algılamaya bilerek yol açtıðı, bu nedenle atılı suçun oluítuðu ileri sürülebilir. 
Ancak sanık savunmasında kastının ve amacının bu olmadıðını, önceki yazılarında Türk sözcüðü ile Türkleri/Türklüðü deðil, 
Ermenilerdeki/Ermeni kökenlilerdeki Türk anlayıíını kastettiðini belirtmektedir. Dolayısıyla varsayımlarla hareket edilip, yazı bütünlüðü 
ve bu bütünlük içerisinde kavramların algılanma biçimi ortaya konulmadan sonuca gidilecek olursa, dolaylı yöntemlerle sanıðın 
kastının da ötesine geçilerek, atılı suçun oluítuðu söylenebilecektir. 
Söylenen sözler polemik yaratsa da, abartılı, rahatsız edici olsa da; yazı bütünlüðünü gözetmeyen ve cümle yapısını analiz etmeyen 
bir kısım kitlede farklı ve yanlıí anlamalara yol açsa ve bu yanlıí anlamanın nedeni sanık olsa da, sanıðın kastı ortaya konularak 
sonuca gidilmelidir. Bunun için sanıðın kavramları nasıl anlamlandırdıðı incelenerek, sözleri bu doðrultuda amaçsal olarak 
yorumlanmalı; sözleri, makale ve yazı dizisi bütünlüðü içerisinde ele alınmalı, gerçek amaç ve kastı saptanmalıdır. 
ìöyle ki sanık yazı dizisi içerisinde her bir yazısına numara vermií ve son yazıyı da sekiz olarak numaralandırmıí, tüm yazıları bir 
zincirin halkaları olarak ortaya koymuítur. Bu nedenle sanıðın kastını ortaya koymak için, son yazıyı kendi içinde deðerlendirmek 
gerektiði gibi, son yazıyı öncekilerle bir bütün içerisinde de deðerlendirmek gerekmektedir. 
Tüm yazılara bakıldıðında, izleyen her yazının kendisinden önceki yazıya dökülen fikirlerle baíladıðı da ayrıca görülmektedir. Bu 
nedenle sekizinci yazının, davaya konu cümleyle baílamasının özel bir kastın ürünü olduðu da söylenemez. 
Suça konu yazının yer aldıðı sekizinci yazı, final niteliðinde ve önceki yazılarla ortaya konulan düíünceleri sonuca baðlama amacını da 
taíıyan bir yazıdır. Sekizinci yazının ilk paragrafı, konu bütünlüðü yönünden aynı zamanda yedinci yazının bitií paragrafı niteliðindedir. 
Bu nedenle yedinci yazı kapsamında bile deðerlendirildiðinde, buradaki “zehirli kan” sözcüðü ile amaçlananın, Ermeni kimliðindeki 
saðlıklı yapıyı bozan “saplantı” olduðu; Türk sözcüðü ile de Ermenilerdeki “Türk olgusunun” kastedildiði açıkça ortaya çıkmaktadır. 
Yine sanık altıncı yazısında, soykırım olarak nitelediði olaylar hakkındaki Ermeni halkının travmatik hastalıðının hala sürdüðünü ve 
Ermeni kimliðini asıl kemiren ve tüketenin bu saðlıksız ruh hali olduðunu, bu konuda Türklerin tutumunun da Ermeni kimliðini tahrip 
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ettiðini ve Türk olgusunun Ermeni kimliðinin bugünkü yapısını hatalı íekillendiren bir “kanserojen tümör” niteliðinde “algılandıðını” 
söylemekte ve bu durumu eleítirmektedir. Yine aynı yazıda Ermeni kimliðinde algılanan bu Türk saplantısından kurtulmak gerektiðini 
ifade etmektedir. 
Yedinci yazısında ise Ermenilerin bu Türk anlayıíını kendi kimliðinden ötelediðinde, kimliklerinde adeta bir boíluk doðacaðı 
biçimindeki anlayıíın hatalı olduðunu, bu nedenle Türk’le uðraímayarak, Ermeni kimliðine yerleíen ve Ermenilerin algıladıðı Türk 
anlayıíından kurtulmak gerektiðini; saðlıklı yapının, Ermeni kimliðinin varlık nedeni haline gelen Türklere olan bakıí açısıyla deðil, 
Ermenistan’la kurulacak diyalogla ortaya çıkacaðını ifade etmektedir. 
Anlatıldıðı üzere, davaya konu sekizinci yazıdaki paragraf gerek kendi bütünlüðü, gerek sekizinci yazı kapsamında; gerekse tüm yazı 
dizisi kapsamında deðerlendirildiðinde, sanıðın yazısında küçültme unsuruyla kullandıðı ileri sürülen “zehirli kan” Türklere ait kan 
deðildir. Sanıða göre Ermeni kimliðini zehirleyen, Ermenilerin Türklere olan bakıí açılarını, kimliklerinin bir parçası haline getirmií 
olmalarıdır. Ermeni kimliði yönünden hatalı çıkıí noktasını ve zehiri oluíturan bu Türk saplantısı terk edilip, bunun yerinin 
Ermenistan’la kurulacak baðla dolacak temiz kanla doldurulması durumunda, daha saðlıklı bir kimliðin ortaya çıkacaðı 
belirtilmektedir. 
Burada sanıðın yazıyı okuyan kitlede özellikle tereddütlere veya yanlıí anlamalara neden olduðu, yedinci yazıdaki konu bütünlüðünü 
kopararak bu ifadeleri sekizinci yazıya aktardıðı, ustaca hareket ettiði, ayrıca sekizinci yazıyı okuyanların, önceki yazıları da 
izlemelerinin gerekmediði, dolayısıyla sanıðın ince ve yoðun bir kasıtla hareket ettiði ileri sürülebilir. 
Elbette yazının hitap edilen kitlede yaratacaðı etkinin, kaleme alınan tarafından normal ölçülerde bilinmesi gerekmektedir. Bu bilinme 
ve bilinen sonucu isteme ise kastı oluíturmaktadır. 
Atılı suça konu cümledeki “Türk’ten boíalacak o zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan” ibaresinin devamına bakıldıðında, 
boíalacak bu zehirli kanın yerini dolduracak olan temiz kanın, “Ermeni’nin Ermenistan’la kuracaðı damardan alınacaðı” 
belirtilmektedir. Yazıda Ermenistan’la bað kuracaðı belirtilen kiíilerin Ermeniler olması ve bu damarın da Ermenilere ait damar olması 
karíısında, bu damardan boíalacak zehirli kan da kuíkusuz Ermenilere ait kandır. Bu nedenle ilk bakıíta Türklerin kastedildiði 
biçimindeki gerçeði yansıtmayan anlayıí, cümlenin devamıyla ve sekizinci yazının diðer bölümleriyle bile deðiímektedir. 
Cümlede geçen Türk sözcüðü ile kastedilen ise Türkler olmayıp, Ermeniler/Ermeni kökenlilerdeki Türk olgusudur. ñíte 
Ermeniler/Ermeni kökenlilerdeki hatalı ve onları zehirleyen “Türk anlayıíı”, kanlarından temizlenmeli ve Ermeniler/Ermeni 
kökenlilerden boíalacak bu kanın yerini alacak temiz kanın da, Ermenistanla kurulacak damardan alınacaðı belirtilmektedir. Özellikle 
altıncı ve yedinci makaleler gözetildiðinde bu sonuç açıkça ortaya çıkmaktadır. 
Bu nedenlerle, sanık Türk sözcüðü ile Türkleri hedef almayıp Ermeniler/Ermeni kökenlilerdeki ve onların kanına iíleyen hatalı, zehirli 
anlayıíı kastetmektedir. Bu nedenle davaya konu sözler “Türkleri aíaðılayıcı, küçültücü ve/veya sövgü içerikli” olmadıðı gibi Türklüðe 
kin, nefret ve düímanlık çaðrısı da içermemektedir. Bu çıkarım, yukarıda açıklandıðı üzere sanıðın kastı ve yazı bütünlüðü ile 
uyumludur. 
Kaldı ki sanıðın yarattıðı polemik ve tereddüt nedeniyle ilk algılama biçiminin oluía uygun olmadıðı da, kastı araítırılınca ortaya 
çıkmaktadır. Üstelik tereddütlü bir durumda, bu tereddüt giderilemiyorsa, yorum yoluyla suç yaratılmamalı, tereddüt de sanıðın lehine 
yorumlanmalıdır. 
Ayrıca mahkemece ifade özgürlüðünün sınırlarının bazen “yasadan” bazen de “ahlak” kurallarından kaynaklanacaðı belirtilmiítir ki, 
yasal dayanaðı olmayan hiç bir nedenle ifade özgürlüðü kısıtlanamaz. ñHAS sisteminde “yasa” kavramının iç hukuktan özerk olması 
da, iç hukuk yönünden sonucu deðiítirmez. Ahlak kurallarına dayalı sınırlama nedeni bile mutlaka yasayla öngörülmelidir. 
Anayasa’nın Baílangıç bölümünün yedinci paragrafında vurgulandıðı üzere “Topluca Türk vatandaílarının millî gurur ve iftiharlarda, 
millî sevinç ve kederlerde, millî varlıða karíı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak 
olduðu, birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karíılıklı içten sevgi ve kardeílik duygularıyla ve “Yurtta sulh, cihanda sulh” arzu 
ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulundukları”; Anayasa’nın 66 ncı maddesiyle ise, Türk kavramının ırksal bir 
temele oturtulmayıp, “Türk Devletine vatandaílık baðı ile baðlı olan herkesin Türk olarak” nitelendirilmesi karíısında, Türkiye 
Cumhuriyeti yönünden Türk ve Türk Ulusu kavramlarının, bu Türk tanımlaması ekseninde biçimlendiði açıktır. Bu nedenlerle 
ülkemizdeki Ermeni kökenli Türk Vatandaíları baðlamında da “eleítiri” boyutunda kalan yazıda, Türklüðü (Anayasa md 66) alenen 
tahkir ve tezyifte söz konusu deðildir. 
Sanıðın bir takım benzetmelerden hareketle düíüncelerini ortaya koyması ve “Muhtaç olduðun kudret damarlarındaki asil kanda 
mevcuttur” sözünü, Ermeniler/Ermeni kökenliler için uyarlaması, Türklüðü aíaðılamak olarak da deðerlendirilemez. Türkler için 
doðruluðu kabul edilen sözden yola çıkarak Ermeniler/Ermeni kökenliler için de kendince doðru bir söylem geliítirme çabası, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün sözünün Türkler yönünden doðru olmadıðı anlamını da içermemektedir. 
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Ermeni kimliði, Ülkemizde Lozan Antlaíması uyarınca “azınlık kimliði” niteliðinde kabul edilmekte ve bu yönüyle korunmaktadır. 
Ermeni kimliði baðlamında “bu anlamıyla” Ermeni azınlık kimliðinin korunmasını savunmak, suç olmayacaðı gibi bir kastın göstergesi 
de olamaz. 
Tüm bu açıklamalar ve istikrar kazanan yargısal uygulamalar karíısında sanık, uslubüyla polemiðe yol açsa ve rahatsız edici olsa 
bile, yazıda geçen “Türk” sözcüðü, Türkleri ya da Türklüðü deðil Ermenilerdeki/Ermeni kökenlilerdeki hatalı “Türk anlayıíı/olgusu” 
yerine kullanıldıðından; dolayısıyla zehirli kan ile de Türklerdeki kan kastedilmediðinden, Türklüðe yönelik bir tahkir ve tezyiften 
sözedilemez. Kaldı ki aksinin kabulü halinde ise, sanıðın kastına yönelik tereddüdün de sanık lehine deðerlendirilmesi gerekmektedir. 
Bu nedenlerle suçun oluítuðuna yönelik gerekçeler, olaya ve dosya içeriðine uygun deðildir. Sanıðın “eleítiri sınırları” içinde de kalan, 
hatta mensubu olduðu cemaat/Diaspora yönünden “özeleítiri” niteliði taíıyan sözlerinde atılı suçun maddi ve manevi unsurları 
oluímamıítır.” gerekçeleriyle itiraz yasayoluna baívurularak, sanıða atılı suçun maddi ve manevi unsurları oluímadıðından, Yüksek 9 
ncu Ceza Dairesinin 01.05.2006 tarih ve 711/2497 sayılı kararındaki “suçun oluítuðuna yönelik bölümün” kaldırılarak, 
“Türklüðü yayın yoluyla tahkir ve tezyif etmek” suçundan kurulan ìiíli 2 nci Asliye Ceza Mahkemesinin 07.10.2005 tarih ve 184/1082 
sayılı hükmünün, esastan da bozulmasına karar verilmesi, isteminde bulunulmuítur. 
Dosya Yargıtay Birinci Baíkanlıðına gönderilmekle, Ceza Genel Kurulunca okundu, gereði konuíulup düíünüldü. 
TÜRK MñLLETñ ADINA 
CEZA GENEL KURULU KARARI 
Özel Daire ile Yargıtay C.Baísavcılıðı arasındaki uyuímazlık, Sanıðın, A Gazetesi’nin 13.02.2004 tarihli nüshasında yayımlanan 
makalesindeki “Türkten boíalacak o zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan, Ermeni’nin Ermenistan’la kuracaðı asil damarında 
mevcuttur” cümlesiyle, “Türklüðü alenen tahkir ve tezyif suçunu” düzenleyen 765 sayılı TCY’nın 159 ncu maddesini ihlal edip 
etmediði noktasında toplanmaktadır. 
Konunun düíünce (ifade) özgürlüðüyle doðrudan ilgisi nedeniyle, öncelikle bu konu ulusal ve uluslar arası düzenlemeler kapsamında 
deðerlendirilmeli, bu deðerlendirmeler ıíıðında, TCY’nın 159/1. maddesinde düzenlenen, Türklüðü alenen tahkir ve tezyif suçunun 
öðeleri ve bu doðrultuda, genel, bu suç açısından da özel bir hukuka uygunluk nedenini oluíturan eleítiri hakkı üzerinde durulmalıdır. 
Doðal haklardan kabul edilen ifade hürriyeti, çoðulcu demokrasilerde, vazgeçilemez ve devredilemez bir niteliðe sahiptir. Öðretide 
deðiíik tanımlara rastlanmakla birlikte, genel bir kabulle ifade/düíünce hürriyeti, insanın özgürce fikirler edinebilme, edindiði fikir ve 
kanaatlerinden dolayı kınanmama, bunları meíru yöntemlerle dıía vurabilme imkan ve özgürlüðüdür. Demokrasinin “olmazsa olmaz 
íartı” olan ifade hürriyeti, birçok hak ve özgürlüðün temeli, kiíisel ve toplumsal geliímenin de kaynaðıdır. 
ñíte bu özelliðinden dolayı ifade hürriyeti, temel hak ve hürriyetler kapsamında deðerlen-dirilerek, birçok uluslararası belgeye konu 
olmuí, T.C Anayasa’sında da ayrıntılı düzenlemelere tabi tutulmuítur. 
Bu baðlamda; 
ñnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 
19. maddesinde; 
“Herkesin görüí ve anlatım özgürlüðüne hakkı vardır. Bu hak, karıímasız görüí edinme ve herhangi bir yoldan ve hangi ülkede olursa 
olsun bilgi ve düíünceleri arama, alma ve yayma özgürlüðünü içerir.”, 
ñnsan Hakları Avrupa Sözleímesinin; 
10. maddesinin 1. fıkrasında; 
“Herkes görüílerini açıklama ve anlatım özgürlüðüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüðü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke 
sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir alma ve verme özgürlüðünü de içerir. Bu madde, devletlerin radyo, televizyon ve 
sinema iíletmelerini bir izin rejimine baðlı tutmalarına engel deðildir.” hükümlerine yer verilmií, 
Anayasa’nın; 
25. maddesinde düíünce ve kanaat hürriyeti baílıðı altında; 
“Herkes, düíünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne amaçla olursa olsun kimse düíünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. 
Düíünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. 
26. maddesinde, ñHAS’nin 10. maddesinin 1. fıkrasındaki düzenlemeye benzer íekilde; 
“Herkes, düíünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya baíka yollarla tek baíına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına 
sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliðini de kapsar. Bu fıkra 
hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine baðlanmasına engel deðildir.” hükümleri yer 
almıí, 
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28. maddesinde ise basın özgürlüðü ile ilgili düzenlemelere yer verilmiítir. 
Görüldüðü gibi, Sözleímenin 10. maddesinin 1. fıkrası ile Anayasa’nın 25 ve 26. maddelerinde ifade (düíünce) hürriyeti en genií 
anlamıyla güvence altına alınmıítır. 
Ancak, ifade hürriyetinin sonsuz ve sınırsız olmadıðı, kısıtlı da olsa sınırlandırılmasının gerekeceði, uluslararası ve ulusal alanda 
normlara konu edilmiítir. 
Bu cümleden olarak uluslararası alanda; 
ñHAS’nin; 
10. maddesinin 2. fıkrasında, 
“Kullanılması görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlükler, demokratik bir toplumda, gerekli tedbirler niteliðinde olarak, ulusal 
güvenliðin, toprak bütünlüðünün veya kamu emniyetinin korunması, nizamın saðlanması ve suç iílenmesinin önlenmesi, saðlıðın 
veya ahlâkın, baíkalarının íöhret ve haklarının korunması, gizli bilgilerin açıða vurulmasının önlenmesi veya yargı gücünün otorite ve 
tarafsızlıðının saðlanması için yasayla öngörülen bazı merasime, koíullara, sınırlamalara veya yaptırımlara baðlanabilir.” 
17. maddesinde ise; 
“Bu sözleíme hükümlerinden hiçbiri, bir devlete, topluluða veya kiíiye, Sözleíme’de tanınan hak ve özgürlüklerin yok edilmesine veya 
burada öngörüldüðünden daha genií ölçüde sınırlamalara uðratılmasına yönelik bir etkinliðe giriíme ya da eylemde bulunma hakkını 
saðlar biçimde yorumlanamaz.” tarzında düzenlemeler yapılmıí, 
Ulusal alanda ise Anayasa’nın; 
2. Maddesinde; 
“Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanıíma ve adalet anlayıíı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliðine 
baðlı, baílangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” 
13. Maddesinde; 
“Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere baðlı olarak ve ancak 
kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine 
ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz” 
14. Maddesinde; 
“Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðünü bozmayı ve insan haklarına 
dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. 
Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kiíilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada 
belirtilenden daha genií íekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak íekilde yorumlanamaz. 
Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir.” 
26/2. Maddesinin 2 ve devamı fıkralarında ise; 
“Bu hürriyetlerin kullanılması, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliði, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti 
ile bölünmez bütünlüðünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmií 
bilgilerin açıklanmaması, baíkalarının íöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüðü meslek sırlarının 
korunması veya yargılama görevinin gereðine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir. 
Haber ve düíünceleri yayma araçlarının kullanılmasına iliíkin düzenleyici hükümler, bunların yayımını engellememek kaydıyla, 
düíünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz. 
Düíünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak íekil, íart ve usuller kanunla düzenlenir.” 
Hükümlerine yer verilmiítir. 
Anayasa’nın 2, 13, 14 ve 26/2. ile ñHAS.nin 10/2 ve 17. maddeleri birlikte deðerlendirildiðinde; hürriyetlerin demokratik bir toplumda, 
zorunlu tedbirler niteliðinde olarak, ulusal güvenlik, toprak bütünlüðü, kamu güvenliði ve düzeninin korunması, suç iílenmesinin 
önlenmesi, saðlıðın veya ahlâkın, baíkalarının íöhret ve haklarının korunması, gizli kalması gereken haberlerin yayılmasına engel 
olunması veya yargı gücünün otorite veya tarafsızlıðının korunması için kanunla öngörülen bazı biçim koíullarına, sınırlama ve 
yaptırımlara tabii tutulacaðı anlaíılmaktadır. Ancak, ifade özgürlüðünün sınırlandırılmasına iliíkin düzenlemelerin dar yorumlanması 
gerektiði, sınırlandırma için, önemli bir toplumsal ihtiyaç veya zorunluluðun bulunması, bu sınırlandırmanın meíru bir amacı 
gerçekleítirmek için yapılması, sınırlandırmada aíırıya gidilmemesi ve her halükârda geliíimi zedelemeyecek ölçüde yapılması görüíü 
genel bir kabul görmüítür. 
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Sınırlama veya müdahale için; yasal bir düzenleme, sınırlamanın meíru bir amacı, fıkrada sayılan sınırlama nedenlerinin bulunması, 
sınırlamanın meíru amaçla orantılı ve önlemin demokratik toplum bakımından “zorunlu” olması gerekmektedir. 
“ñnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne göre; sınırlama için belli bir sınırlama nedeninin varlıðı yeterli olmayıp, aynı zamanda 
demokratik bir toplum bakımından zorunluluk bulunmalıdır. Zorunluluk, ölçüsüz bir sınırlamaya olanak tanımaz. Üye devletlere 
sınırlamada bir takdir alanı tanınmakla birlikte, ifade özgürlüðünün önemi nedeniyle devletler üzerindeki denetim sıkı olmalı, 
sınırlandırma zorunluluðu inandırıcı bulunmalıdır. Dolayısıyla, sınırlamalar dar ve sınırlayıcı bir ölçüde yorumlanmalıdır. “Kamu 
düzeni” genel hükmünde düíünülebilecek sınırlama nedenleri, genel çıkarların, yargı gücünün otorite ve yansızlıðının ve baíkalarının 
ünü ya da haklarının korunması amacıyla sınırlamaya konu olabilir. 
Anılan önlemin izlenen meíru amaçla sınırlı olması íeklinde ifade edilen ölçülülük ilkesi, demokratik bir rejimin dayandıðı “deðerler”, 
(çoðulcu, hoígörülü, hukuka ve bireysel özgürlüklere saygılı) öne çıkarılarak titiz ve derinleítirilmií bir denetime tâbi tutulmalıdır. 
(Prof. Dr. ñ.Özden Kabaoðlu; ñnsan Hakları- Avrupa Sözleímesi’nde ñfade Özgürlüðü sh. 111 ve 112) 
“Demokratik bir toplumun zorunlu temellerinden birini ve toplumun ilerlemesi ve bireyin özgüveni için gerekli temel íartlardan birini 
teíkil eden ifade hürriyeti, sadece kabul gören veya zararsız veya kayıtsızlık içeren bilgiler veya fikirler için deðil aynı zamanda kırıcı, 
íok edici veya rahatsız edici olanlar için de geçerlidir. Bunlar demokratik bir toplumun olmazsa olmaz tölerans ve hoígörünün 
gerekleridir.” (Prof.Dr.D.Tezcan, Yrd.Doç.Dr.M.R.Erdem, Yrd.Doç.Dr.O.Sancaktar, Türkiyenin ñnsan Hakları Sorunu, 2.Baskı, sh.462) 
Günümüz özgürlükçü demokrasilerinde, istisnaları dıíında, genií bir yelpazeyle düíünceyi açıklama korunmakta ve ifade hürriyeti 
kapsamında deðerlendirilmek suretiyle özgürlüðün saðladıðı haklardan en genií íekilde yararlandırılmaktadır. 
Ne var ki; iftira, küfür, onur, íeref ve saygınlıðı zedeleyici söz ve beyanlar, müstehcen içerikli söz, yazı, resim ve açıklamalar, savaí 
kıíkırtıcılıðı, hukuk düzenini cebir yoluyla deðií-tirmeye yönelen, nefret, ayrımcılık, düímanlık ve íiddet yaratmaya yönelik bulunan 
ifadeler ise düíünce özgürlüðü baðlamında hukuki koruma görmemekte, suç sayılmak suretiyle cezai yap-tırımlara baðlanmaktadır. 
TCY’nın 159/1. maddesinde düzenlenmií bulunan, Anayasal kurumları tahkir ve tezyif suçuna gelince; 
TCY’nın 159/1. maddesinde, “Türklüðü, Cumhuriyeti, Büyük Millet Meclisini, Hükü-metin manevi íahsiyetini, Bakanlıkları, Devletin 
askeri veya emniyet muhafaza kuvvetlerini veya Adliyenin manevi íahsiyetini alenen tahkir ve tezyif edenler.... cezalandırırlar” hükmü 
yer almaktadır. 
Bu hükümle, Devletin siyasal ve hukuki varlıðının ve aynı doðrultudaki çıkarlarının korunmaya çalıíıldıðında kuíku yoktur. Devlet 
kavramını, diðer bir anlatımla Devletin varlı-ðını oluíturan ve bir sentezin ayrılmaz unsurları sayılan müesseselerin madde metninde 
ayrı ayrı sayılması ve bunlara yönelen hareketlerin yaptırım altına alınmasıyla güdülen amaç temelde Devletin tüzel kiíiliðinin, 
saygınlıðının ve hukuki yararının korunmasıdır. Ancak bu hüküm ile Devlet kavramı ve Devletin varlıðını oluíturan ve maddede sayılan 
kurumlar korunmuí olup bu kurumlarda yer alan kiíi veya kiíilerin ya da grupların korunması amaçlanmamıítır. 
Fıkradaki Türk’lük kavramı devletin insan unsuruyla ilgili olup, bu kavramla Türk Milleti kastedilmektedir. Türklükten maksat, “Türk 
milletini oluíturan insani, dini, tarihi deðerleri ile milli dil, milli duygular ve milli geleneklerden oluían milli, manevi deðerler 
bütünü”dür. 
Suçun maddi öðesi, maddede belirtilen kavramların varsayılan tüzelkiíiliklerine yönelik, onları aíaðılayan, hor gören, küçük düíüren, 
onurlarını zedeleyici hareketler olup, ne tür fiil ve sıfatların tahkir ve tezyif edici olduðu toplumda hakim olan ortalama anlayıí, örf ve 
adetlere göre belirlenir. 
Manevi öðesi ise; tahkir ve tezyif kastı güdülmesi ve yasanın anılan kurumlara saðlamak istediði saygıyla çeliíen, bu kurumları 
koruyup kollama niyetini zedeleyip alçaltmayı hedefleyen amaçla hareket edilmesidir. 
Bir eylemin hukuk düzeni tarafından cezalandırılması ancak onu hukuka uygun kılan bir nedenin bulunmamasına baðlıdır. Bu 
baðlamda kurumlara yönelik tahkir ve tezyif suçlarında hukuka uygunluk nedenlerinden birini oluíturan ve düíünceyi açıklama ve 
yayma özgürlüðünün vasıtalarından olan ve pozitif bir hukuk normu olarak 765 sayılı TCY’nın 159. maddesinin 5. fıkrasında yer alan 
“Tahkir, tezyif ve sövme kastı bulunmaksızın, sadece eleítirmek maksadıyla yapılan düíünce açıklamaları cezayı gerektirmez.” 
biçiminde düzenlenmií bulunan, eleítiri hakkı üzerinde de durulmalıdır. 
ñfade özgürlüðü sadece lehte olduðu kabul edilen veya zararsız veya ilgilenilmeye deðmez görülen haber ve düíünceler için deðil, 
devletin veya toplumun bir bölümünün aleyhinde olan, onları rahatsız eden haber ve düíünceler için de uygulanır. Bu demokratik 
toplum düzeninin ve çoðulculuðun gereðidir. Eleítiri de kaynaðını bu özgürlükten alır. Eleítirinin doðasından kaynaklanan sertlik suç 
oluíturmaz, eleítiri övgü olmadıðına göre, sert, kırıcı ve incitici olması da doðaldır. Eleítirinin sert bir üslupla yapılması, kaba olması 
ve nezaket sınırlarını aíması, eleítirenin eðitim ve kültür düzeyine baðlı bir olgu ise de; kurumlar eleítirilirken görüí açıklama 
niteliðinde bulunmayan, küçültücü, aíaðılayıcı ifadeler kullanılmamalı, düíünceyi açıklama sınırları içinde kalınmalı, baíka bir 
anlatımla onların saygınlıðını zedeleyici veya yok edici, varlık nedenini tartıíılır hale getiren hareketlerden kaçınılmalıdır. Bu 
kapsamda, her hangi bir düíünce açıklaması olarak deðerlendirilemeyecek beyanlar veya açıklamalar, hukukun korumaya aldıðı 
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düíünce ve ifade hürriyeti kavramı dıíına taíacaðından fiile hukuka uygunluk niteliði kazandıracak “eleítiri hakkı” olarak 
deðerlendirilmesi de olanaksız hale girecektir. 
Bu açıklamalar ve genel ilkeler ıíıðında somut olay deðerlendirildiðinde; 
Sanık F (H) D, Türkçe ve Ermenice olarak yayın yapmakta olan, yaklaíık beíbin tirajlı haftalık siyasi ve aktüel A Gazetesinin genel 
yayın yönetmeni ve köíe yazarıdır. Gazetenin onuncu sayfasındaki ì isimli köíede “Ermeni kimliði üzerine” üst baílıklı yazı dizisi 
kapsamında; 
(1) Kuíaklara Dair (7 Kasım 2003 Sayı 397 A sayfa 10) 
(2) Kilisenin Rolü (14 Kasım 2003 Sayı 398 A sayfa 10) 
(3) Kaç Vartan’ın Çocukları (5 Aralık 2003 Sayı 400-401 A sayfa 10) 
(4) Pratik Kimliðin Teorisi (19 Aralık Sayı 403 A sayfa 10) 
(5) Batı: Cennet ve Cehennem (26 Aralık 2003 sayı 404 A sayfa 10) 
Baílıklı yazılarında özetle; Ermeni kimliðinin içeriðinin hangi deðerlerle doldurulması gerektiðini sormakta, daðılmıílık ve kilisenin 
rolünü sorgulamakta, diasporanın rolüne deðindikten sonra 6, 7 ve 8. yazılarını Türk-Ermeni iliíkilerine ayırmakta ve bir takım 
deðerlendirmeler ve tespitlerde bulunmaktadır. Konu hakkında saðlıklı bir çözüme ulaímak ve konu bütünlüðünü gözden kaçırmamak 
için herhangi bir deðerlendirme yapılmadan 6 ve 7. yazılara aynen yer verilmiítir. 
Serinin 6. yazısını oluíturan “Ermeni’nin Türk’ü” (23 Ocak 2004 Sayı 408 A sayfa 10) baílıklı yazı; 
Küresel ve Evrensel deðerlerin yerel deðerleri tahakküm altına aldıðı çaðımızda kültürel kimliðini tam anlamıyla yaíamak biryana, 
kimliðini bir nemze yaíatabilmek dahi Diaspora’nın özel çaba göstermesi gerekir. Bu özel çabanın ise her zaman için özel nedenlere 
ve araçlara ihtiyacı vardır. Ermeniler ve Yahudiler bu özel nedenlere sahip Diaspora’nın bilinen iki klasik örnekleridir. Her ikisinin de 
özel nedeni aynıdır...Soykırıma uðramıí olmak. 
Dolayısıyla onlara kimliklerini korumayla ilgili insanlıðın tanıdıðı hak bir miktar ayrımcı ve pozitif durumda olmalıdır. Hakikaten de, 
Yahudiler bu pozitif hakkı layıkıyla kullanabilmií ve kimliklerini korumada onlara bahíedilen toleransı çok iyi deðerlendirerek, dini 
inanıílarından aldıkları “Tanrının Ayrıcalıklı Halkı” ünvanını dünyadan aldıkları “Yeryüzünün ayrıcalıklı halkı” noktasına kadar 
taíımıílardır. Ne var ki aynı durum Ermeni Halkı için söz konusu olmamıítır. 
Dünya Yahudi soykırımına karíı göstermií olduðu hassasiyeti Ermeniler’den esirgemií, bu ise Ermeni kimliðinde en büyük tahribatın 
yaíanmasına sebep olmuítur. “ Hakkı esirgenmií Ermeniler” bundan böyle kimliðini “Gerçekleri talep etme inadı” üzerinden 
yaíamaya çabalamıí, gelinen noktada da bu inat Diaspora Ermeni kimliðinin temel düstürü haline dönüímüítür. Diasporanın ilk 
kuíakları için ayakta kalabilmenin, tükenmemenin adı olan bu inat, üçüncü ve dördüncü kuíaklarla birlikte gerçekleri Dünyaya kabul 
ettirme inadına dönüímüítür. ñíte bu inadın ortaklaímıí hali Ermeni Diasporasının ruhsal pozisyonunu yansıtır. Bu ruhu sürekli 
tutmak ise Ermeni kimliðini yaíatmanın temel aracı durumundadır. Dünyanın gerçekleri hala kabul etmemií olması bir yana, Ermeni 
kimliðini asıl tahrip eden, Türkler’in bu konuda kıllarını bile kıpırdatacak bir yaklaíım içinde olmamalarıdır. Nitekim kıyaslandıðında 
görülecektir ki Yahudilerin bugünkü seviyeye eriímesinde asıl etken kendi becerilerinden ziyade onlara soykırım uygulayan Alman 
Halkının sonradan oynadıðı íevkatli yoldur. Soykırım sorumluluðunu üstlenen Almanlar’ın Yahudiler’den özür dilemesiyle birlikte bu 
halk yaíadıðı travmayı üzerinden atarak ruh saðlıðına kavuímuí ve ancak bundan sonra kültürel kimliðinin açılımlarını 
saðlayabilmiítir. Ne var ki Ermeni Halkının travmatik hastalıðı hala sürmektedir sonuçta Ermeniler’in bin yılı aíkın süre islamla ve 
Türklerle yaíanmıí biraradalıðı mevcuttur, öyleki Ermenileri batılı Hristiyan’lardan ayıran önemli özelliklerinden biri, onların öteden 
beri islamlarla birlikte yaíamıí olmalarıdır. Batılı Hıristiyanlar daha ziyade Hıristiyan-Hirisyan’a yaíarken, Ermeniler çoðu kez 
ñslamlarla yan yana kimi zamanda iç içe yaíayarak farklı bir deneyimin sahibi olmuílardır. Bugünün güncel tartıímalarında çok 
söylenegeldiði gibi Avrupalı Hıristiyanlar, Müslümanlar’ın da içinde yer aldıðı çok kültürlü bir yaíam biçimine henüz yeni yeni adapte 
olurken, Ermeniler Doðudaki Hıristiyan milletler gibi (Süryaniler, Keldaniler vs) realiteyi iyi ve kötü yönleriyle uzun süre yaíamıílardır. 
Dolayısıyla asırlar süren bu islamla bir aradalıðın Ermeni kimliðinin íekillenmesindede yadsınamaz bir rolü elbette olacaktır ancak 
Ermeni kimliðinin bugünkü yapısını íekillendiren ve Ermeni kimliðinde bir tür kanserojen tümör iílevi gören asıl etken “Türk 
olgusudur”. 
Ermeni’nin ve Türk’ün birbiri ile iliíkileri ve birbirlerinden etkileíimleri öyle iki kelimeyle geçiítirilecek bir sıradanlıkta deðildir. Asırlar 
süren iliíkilerde birbirinden alınan o kadar çok iyi ve kötü kimlik donanımları söz konusudur ki, kimi zaman davranıí biçimlerinde 
birini diðerinden ayırmak hayli güçtür. Yaíanılan birliktelik öylesine derindir ki bu birlikteliðin bozuluíunu ihanet olarak tanımlamak 
her iki tarafından kullandıðı karíılıklı bir argümandır. Ermeni milletini sadık millet olarak adlandırılan ancak daha sonra ihanet 
ettiklerini iddia eden Türk görüíü karíısında, Ermeniler 1915’te yaíananları salt bir halkın topluca imhası olarak yorumlamaz, bunun 
aynı zamanda asırlar süren iliíkiye ihaneti de içinde barındırdıðını belirtirler. Türk Ermeni iliíkisinin günümüzde geldiði nokta ise 
íudur. Ermeniler ve Türkler birbirine bakıílarında klinik iki vaka durumundadırlar. Ermeniler travmalarıyla Türkler paranoyalarıyla. 
ñçinde debelendikleri bu saðlıksız halden kurtulmadıkça-Türkler belki deðil ama- Ermenilerin kendi kimliklerini saðlıklı íekilde yeniden 
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yapılandırmaları mümkün gözükmemektedir. Özellikle Türkler 1915’e bakıílarında empatik bir yaklaíıma girmedikçe Ermeni kimliðinin 
sancılı kıvranıíı devam edecektir. Sonuçta görülüyor ki iíte ‘Türk’, Ermeni kimliðinin hem zehri hem panzehiridir. Asıl önemli sorun ise 
Ermeni’nin kimliðindeki bu Türk’ten kurtulup kurtulamayacaðıdır.” 
‘Türk’ten Kurtulmak” (30 Ocak 2004 Sayı 409 A sayfa 10) baílıklı 7.yazı; 
‘Ermeni kimliðinin ‘Türk’ten azad olmasının görünür iki yolu var. Bunlarda biri Türkiye’nin (devlet ve toplum olarak) Ermeni ulusuna 
karíı empatik bir tutum içine girmesi ve nihayetinde Ermeni ulusunun acısını paylaítıðını belli edecek bir anlayıí sergilemesidir. Bu 
tutum hemen olmasa da zaman içinde ‘Türk’ unsurunun Ermeni kimliðinden uzaklaímasına yol açabilir. Ne var ki bu íıkkın 
gerçekleímesi íimdilik zor bir olasılık ñkinci yol ise bizzat Ermeni’nin ‘Türk’ün etkisini kendi kimliðinden atması. ñlkine göre bu ikincisi, 
daha bir kendi iradesi ve inisiyatifine baðlı olduðundan gerçekleíme ihtimali daha fazla.Esas olarak tercih edilmesi gereken yolda 
budur. Ermeni Dünyasının bunu nasıl baíarabileceði ise tamamiyle mevcut duruma yeni bir anlayıíla bakabilmesiyle iliíkilidir 1915’e 
bakmak örneðin... Ermeni dünyası yaíadıðı tarihi dramın gerçekliðinin farkındadır ve bu gerçeklik bugün Dünya ülkelerinin yada 
Türkiye’nin kabul edip etmemesi ile deðiíecek deðildir. Onlar kabul etmese de Ermeni ulusunun vicdanında olan bitenin adı baíından 
beri kazınmıítır. Dolayısıyla Dünya’dan ne de Türkiye’den bu gerçekliðin tanınmasını beklemek, Ermeni dünyasının yegane hedefi 
olamaz. Gayrı herkesi kendi vicdansızlıðıyla baíbaía bırakma zamanı gelip de geçmiítir. Bu gerçekliði kabul edip etmemek, esasen 
herkesin kendi vicdani sorunudur, bu vicdan da temelini bizatihi insanlık denilen ortaklıðımızdan –’ñnsan’ kimliðimizden- alır. 
Dolayısıyla gerçeði kabul edenler asıl olarak kendi insanlıklarını arındırırlar. Ermeni kimliðinin saðlıðını Fransız’ın, Alman’ın, 
Amerikalı’nın ve ille de Türk’ün soykırımı kabul edip etmemesine endeksli bir durumda bırakmak, Ermeni dünyasının artık terk etmesi 
gereken bir hatadır. Gayrı bu hatadan uzaklaímanın ve ‘Türk’ü Ermeni kimliðindeki bu etkin rolünden ötelemenin zamanı gelip de 
geçmiítir. Ermeni kimliðinin çektiði bunca sancı artık yeterlidir, sancıyı bundan böyle biraz da insanlık denen aleme terk etmek 
gerekir. Kimliksel dinginliðini ‘Türk’ün olumsuz ve kayıtsız varlıðına kilitleyen Ermeni dünyasının tüm ortak performansını dünya 
üzerinde ‘Türk’e baskı uygulamaya ve soykırımı kabul ettirmeye ayırması, ne yazık ki kimliðin uyanıíını erteleyen koca bir zaman 
kaybından baíka bir íey deðildir. Ermeni Dünyası, kimliðinin geleceðine bundan böyle öylesi kavramlar yüklemelidirki bu kavramlar 
bu ulusun körelmií üretim yeteneðini tekrar fiíekliyebilecek itilicilikte olsun. ñíte bu nedenle, “kendi acısını sırtlayacak ve gerekirse 
mahíere kadar da onuruyla kendisi taíıyacak” bir anlayıíı ermeni kimliðine hakim kılmak en temel yönelim olmalıdır. Aksi durumda 
Ermeni dünyası kendini baíkalarının gerçeði kabul edip etmeme insafına zincirlemií olurki.... buda gerçek tutsaklıðın ta kendisidir. 
Ermeni dünyasının kendisini “Türk”ten kurtardıðında, kimliðinde bir boíluk yaíayacaðını ve özelliklede Diaspora Ermenileri’nin 
kimliksel çözünürlüðünün hız kazanacaðını sananlar aldanırlar. 
Ermeni kimliðinde ‘Türk’ten geriye kalacak boíluðu dolduracak çok daha yaíamsal bir olgu söz konusudur o da bizatihi baðımsız 
Ermenistan devletinin varlıðıdır. Bundan on beí yıl önce varolmayan bu yeni heyecan, artık her türlü etkinin ve etkenin üstünde 
Ermeni kimliðinin üzerinde büyük bir rol oynamaya namzettir. Ermeni dünyasının geleceði bu minik ülkenin gelecekteki refahına ve 
içinde yaíayanların mutluluðuna endekslenmesi aynı zamanda kendi kimliðini rahatsız eden sancılardan kurtuluíunun da bir iíareti 
olacaktır. Ermeni kimliðinin ‘Türk’ten kurtuluíunun yolu gayet basittir. ‘Türk’le uðraímamak... Ermeni kimliðinin yeni cümlelerini 
arayacaðı yeni alan ise artık hazırdır: Gayri Ermenistan’la uðraímak. 
Düíüncelerine yer verip, 
Kamu davasına konu; cümlenin yer aldıðı sekizinci yazısında ise, 
“Türk’ten boíalacak o zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan, Ermeni’nin Ermenistan’la kuracaðı asil damarında mevcuttur. 
Cümlesiyle baílayıp, Ermenistan’ın Diasporalı Ermeniyle kuracaðı iliíkinin Ermeni kimliðinin oluímasına etkisinin çok büyük 
olacaðını, bunun aynı zamanda büyük bir moral okul niteliðinde de olacaðını, Diasporalı gence ne türlü eðitim verilirse verilsin o 
gencin Ermenistan’ı ziyaretinin daha önemli olduðunu, bunu da denemenin pahalı olmadıðını, gencin Ermenistan’ı ziyaretiyle kimliðin 
nasıl damardan absorbe edildiðinin görüleceðini, çünkü o kimliðin ona damardan íırıngalandıðını, Ermeni kimliðinin doðrudan 
Ermenistan’dan edinilecek cümleler ve kazanımlarla zenginleíeceðini, bunun saksıda yetiítirilmeye çalıíılan narin bir bitkinin kendi 
topraðı, kendi suyu ve kendi güneíiyle tanıímasına benzetilebileceðini” ifade etmektedir. 
Sanık, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Muhtaç olduðun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur” sözünden de çıkarım yaparak ve bu 
sözü ustaca bir üslupla deðiítirerek “Türk’ten boíalacak o zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan, Ermeni’nin Ermenistan’la 
kuracaðı asil damarında mevcuttur” demek suretiyle Türklüðü aíaðılamıítır. 
Kurulca bu sonuca varılırken, sadece bu cümleye dayanılarak deðerlendirme yapılmamıí, 8 yazının birbirini takip eden seri yazılar 
olduðu, özellikle konuyla ilgili olarak, 6, 7 ve 8. yazıların birlikte deðerlendirilmesi gerektiði kabul edilmií, ayrıca Ermeni kökenli bir 
Türk vatandaíı olan sanıðın, tarihi olaylara bakıí açısı, katılınmamakla birlikte ifade özgürlüðü kapsamında deðerlendirilmiítir. 
Yine, Anayasasının 66. maddesiyle, vatandaílık baðı ile baðlı olan herkesi Türk olarak kabul eden gerek anayasası gerekse ceza 
yasasıyla her türlü ayrımcılıðı red eden, Lozan Antlaíması ile de, Ermeni Kimliðini, azınlık niteliðinde kabul eden bir ülkede, Ermeni 
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kimliðinin korunmasını savunmak, tamamen bu güvenceler kapsamında kabul edilmií, sanıðın bu düíünceleriyle eylemi arasında atılı 
suç ögeleri veya kastı yönünden düíünsel bað kurulması yoluna gidilmemiítir. 
ñzleyen her yazının kendisinden önceki yazıya dökülen fikirlerle baíladıðı ve dolayısıyla, sekizinci yazının da bu kapsamda bulunduðu 
kabul edilmií, ancak gerek savunmalarda gerekse bilirkiíi beyanı ile hukuki görüíte ifade edildiði ve Yargıtay C.Baísavcılıðınca da 
itirazen ileri sürüldüðü gibi, “zehirli kan” sözcüðü ile amaçlananın, Ermeni kimliðindeki saðlıklı yapıyı bozan “saplantı” olduðu; Türk 
sözcüðü ile de Ermenilerdeki “Türk olgusunun” kastedildiði görüílerine katılınmamıí, yazarın, Türk-Ermeni iliíkilerini ve tarihsel 
süreci kendi bakıí açısıyla yorumlarken, Türk’ler için “paranoya”, Ermeniler için “travma”, sözcüklerini kullanması, 7. yazıda; Ermeni 
dünyası yaíadıðı tarihi dramın gerçekliðinin farkındadır ve bu gerçeklik bugün Dünya ülkelerinin ve Türkiye’nin kabul edip etmemesi 
ile deðiíecek deðildir. Düíüncelerine yer verdikten sonra, “Gayrı herkesi kendi vicdansızlıðıyla baíbaía bırakma zamanı gelip de 
geçmiítir. Bu gerçekliði kabul edip etmemek, esasen herkesin kendi vicdani sorunudur, bu vicdan da temelini bizatihi insanlık denilen 
ortaklıðımızdan –’ñnsan’ kimliðimizden- alır. Dolayısıyla gerçeði kabul edenler asıl olarak kendi insanlıklarını arındırırlar.” yönündeki 
açıklamalar birlikte deðerlendirildiðinde, sanıðın yazısında küçültme unsuruyla kullandıðı “zehirli kan” sözcüðünün Türklere yönelik 
olduðu kötü niyetle ve tezyif amacıyla kullanıldıðı anlaíılmıítır. Suça konu yazının yayımlandıðı mevkute, sanıðın konumu, hitap edilen 
kitle, yazının muhatap kitle tarafından algılanma biçimi gözetildiðinde, kullanılan ibarenin Türklüðü tahkir ve tezyif edici nitelikte 
bulunduðu, esasen bu amaçla da kaleme alındıðı Ermeni toplumunu yüceltirken Türk toplumunu aíaðılamanın ifade özgürlüðü ve 
eleítiri kapsamında deðerlendirilemeyeceði sonucunu ulaíılmıí, Yerel Mahkeme kararının gerekçesinde yetersizlik bulunmakla 
birlikte, yapılan hukuki deðerlendirmelerde, Özel Dairece belirtilen bozma nedenleri dıíında bir isabetsizlik bulunmadıðı anlaíılmıí, bu 
nedenlerle Yargıtay C.Baísavcılıðı itirazının reddine karar verilmiítir. 
Çoðunluk görüíüne katılmayan Kurul Baíkanı Osman ìirin ve Kurul Üyesi Muvaffak Tatar; 
Yerel Mahkemenin, suçun 765 sayılı TCY’nın 159/1. maddesinde tanımı yapılan “Türklüðü tahkir ve tezyif” niteliðinde sübutuna 
yönelik hükmünü; TC Anayasası’nın düíünce ve ifade özgürlüðünü düzenleyen 25. ve 26. maddelerine, onaylanmıí milletlerarası 
andlaímaların üstünlüðü ve öncelikle uygulanması gereðini öngören 90/son maddesine, onaylanmakla mevzuatımıza dahil hale giren 
ñnsan Hakları Avrupa Sözleímesi (ñHAS)ın 10. maddesinde düzenlenen düíünce ve ifade özgürlüðü ölçülerine, anılan sözleímeyi 
yorumlamaya yetkili, Avrupa ñnsan Hakları Mahkemesi (AñHM)nin düíünce ve ifade özgürlüðünü ve eleítiri hakkını saptayan 
içtihatlarına, 765 sayılı Yasanın 159. maddesine 4771 sayılı Yasayla 3.8.2002 ve 4963 sayılı Yasayla 30.7.2003 tarihinde “tahkir, 
tezyif ve sövme kastı bulunmaksızın sadece eleítirmek maksadıyla yapılan düíünce açıklamaları cezayı gerektirmez” ifadeli normu 
ekleyen, gerek bu yasal deðiíikliklerin ve gerekse bilahare yürürlüðe giren 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Yasasının muadil 301. 
maddesinin gerekçesinde “Yargıtay ve AñHM kararlarında da belirtildiði üzere aðır, sert veya incitici nitelikte de olsa eleítiri hakkı 
kullanıldıðında kiíiye yaptırım uygulanamayacaðı çoðulcu demokrasinin vazgeçilmez bir gereðidir. Kuíkusuz ki;eleítiri hakkının 
kullanıldıðı bütün hallerde suç oluímayacaðı baíka bir deyiíle sözkonusu hakkın sadece bu maddedeki suçlar için deðil tüm suçlar 
için geçerli olduðu açıktır.” görüíünü vurgulayan Yasa Koyucu’nun iradesine, suç teorisi ilkelerine ve nihayet kuíkunun sanık yararına 
yorumlanacaðı evrensel ilkesine aykırı buluyor, sanık yazar F (H) D tarafından sekiz bölümlük dizi halinde yazılan ve düíünce 
açıklaması ve eleítiri hakkının tipik bir kullanım türü olan yayının, 765 sayılı TCY’nın 159/1. maddesi kapsamında “Türklüðü tahkir ve 
tezyif” olarak deðerlendirilmesinin kabul edilemez olduðunu ifade ediyor, açılan temyiz davası üzerine Yerel Mahkeme kararını isabetli 
bulan Yargıtay 9. Ceza Dairesi görüíüne ve suçun sübuta ermediði savıyla itiraz yasayoluna baívuran Yargıtay C.Baísavcılıðının 
itirazını isabetsiz kabul ederek sübutu benimseyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu çoðunluðunun düíünce ve deðerlendirmesine 
katılmıyoruz. 
ìöyle ki; 
1- Yerel Mahkeme konu olayı deðerlendirmede hataya düímüítür. 
Sanık yazar F (H) D imzasıyla ñstanbul’da haftalık olarak Ermenice ve Türkçe yayın yapan A Gazetesi’nin 397., 398., 400., 403., 404., 
408. ve 409. sayılarında ì adlı köíede yayınlanan yazı bütünlüðünü gözetmek yerine sadece 409. sayıda yayınlanan sekizinci yazının 
baílangıç cümlesinden esinlenip etkilenerek kastı yorumlamıí, böylece Yargıtay Ceza Genel Kurulunun yazının bütününün 
gözetilmesini zorunlu gören yerleíik içtihatlarına ters düímüítür. 
Yazının, 8 bölümlük bir yazı bütünlüðü olduðu ve “Ermeni Kimliði Üzerine” ortak baílıðı altında 1 den 8’de dek numara taíıdıðı açık 
iken ve; 
a) “Kuíaklara Dair” baílıklı ilkyazının son paragrafını oluíturan “Oysa Ermeni kimliðinin içini doldurmada kilisenin payı büyüktür. 
Kilisenin güçsüzleímesi Ermeni kimliðinin güçsüzleímesine yetiyor da artıyordu.” cümlesi “Kilisenin Rolü” baílıklı ikinci yazının ilk 
paragrafı olan “Gerçi kilisenin varlıðı dört bin yıllık kadim ermeni tarihinin ancak son bin yediyüz yılını kapsar. Neredeyse tarihi 
Ermeni kimliðinin tamamını o doldurur gözükür.” sözüyle, 
b) ñkinci yazının son paragrafını oluíturan “Çaðın gereði olarak o kiíi de Ermeni kimliðine kendi özelliðini oturtmak isteyecektir.” 
cümlesi “Kaç Vartanın Çocukları” baílıklı üçüncü yazının ilk paragrafı olan “Sonuçta Ermeniler de tam anlamıyla tipik bir íark milleti 
olma özelliði taíırlar.” sözüyle, 
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c) Üçüncü yazının son paragrafı olan “Kimlikteki çeínilik artmamaktadır ve kimliðin tarihine de yeni cümleler gerekmektedir.” sözü 
“Pratik Kimliðin Teorisi” baílıklı dördüncü yazının ilk paragrafını oluíturan “Ermeni kimliðindeki çeíniliðin artmasının en önemli 
sebeplerinden biri Diaspora olgusudur.” sözüyle, 
d) Dördüncü yazının son paragrafı olan “Ermenistan kimliðin yaíandıðı, Diaspora ise kimliðin yaíatılmaya çalıíıldıðı alandır.” sözü 
“Batı : Cennet ve Cehennem” baílıklı beíinci yazının ilk paragrafının baílangıcını oluíturan “Yaíadıðımız çaðda bir Diaspora’ya sahip 
olmak sadece ‘kaderin sillesini yemií’ halkların deðil hemen hemen yeryüzündeki tüm ulusların yaíadıðı bir gerçekliktir.” sözüyle, 
e) Beíinci yazının son paragrafı olan “Görünen o ki, Batı’nın özgürlükler cenneti kimliklerin cehennemine dönüímekte, çokkültürlülük 
adına kimliklere tanınan kolaylıklar ise ne yazık ki bu cehennemin ateíini söndürmeye yetmemektedir.” sözü “Ermeni’nin “Türk”ü” 
baílıklı altıncı yazının ilk paragrafı olan “Küresel ve evrensel deðerlerin yerel deðerleri tahakküm altına aldıðı çaðımızda, kültürel 
kimliðini tam anlamıyla yaíamak bir yana, kimliðini bir nebze yaíatabilmek için dahi Diasporanın özel çaba göstermesi gerekir.” 
sözüyle, 
f) Altıncı yazının son paragrafı olan “Sonuçta görülüyor ki iíte “Türk” Ermeni kimliðinin hem zehiri, hem de panzehiridir;Asıl önemli 
sorun ise Ermeni’nin kimliðindeki bu Türk’ten kurtulup kurtulamayacaðıdır.” sözü “ ‘Türk’ten kurtulmak” baílıklı yedinci yazının ilk 
paragrafını oluíturan “Ermeni kimliðinin Türk’ten azad olmasının görünen iki yolu var. Bunlardan biri, Türkiye’nin (devlet ve toplum 
olarak) Ermeni ulusuna karíı empatik bir tutum içine girmesi ve nihayetinde Ermeni ulusunun acısını paylaítıðını belli edecek bir 
anlayıí sergilemesidir.” sözüyle, 
g) Ve nihayet yedinci yazının son paragrafı olan “Ermeni kimliðinin “Türk’ten kurtuluíunun yolu gayet basittir. ‘Türk’le uðraímamak… 
Ermeni kimliðinin yeni cümlelerini arayacaðı yeni alan ise artık hazırdır. Gayrı Ermenistan’la uðraímak.” sözü, “Ermenistan’la 
tanıímak” baílıðını taíıyan ve suçlamaya konu ifadeyi kapsayan sekizinci ve son yazının ilk paragrafını oluíturan “Türk’ten 
boíalacak o zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan, Ermeni’nin Ermenistan’la kuracaðı asil damarında mevcuttur. Yeter ki bu 
mevcudiyetin farkında olsun.” sözüyle açık bir baðlantı oluítururken, Yerel Mahkeme sadece, 409. sayıda yayınlanan sekizinci yazının 
baílangıç ifadesi olan “Türk’ten boíalacak o zehirli kan” sözcüðünün etkisi ile yazı bütünlüðünü deðerlendirmií ve hükmünde bu 
sınırlandırmayı “mahkememizce suç kastı sanık H D tarafından 13.2.2004 tarihinde A Gazetesinde Ermeni kimliði üzerine 
Ermenistan’la tanıímak baílıklı yazısı dikkate alınarak belirlenmiítir” ifadesiyle netleítirmiítir. 
Esasen bu tek cümlelik etki, suç duyurularına hakim olmanın yanı sıra gerek Yerel Cumhuriyet Savcısı’nın Adalet Bakanı’ndan takibat 
izni talep eden tezkeresinde, gerek Adalet Bakanı’nın takibat izninde ve gerekse iddianamede açıkça íekillenmekte ve sekiz bölümlük 
dizi bütünlüðünün dıílandıðı, sadece ve yalnız “Türk’ten boíalacak o zehirli kan” sözcüðünün ölçü alındıðı gözlenmektedir. 
2- Yerel Mahkeme suçlamaya konu cümleyi deðerlendirmede de hataya düímüí; 
“Zehirli kan” tanımlamasının önünde yer alan “O” tanımlamasını gözetmemií, zehirli kan sözünün etki ve yönlendirmesi ile yazarın 
asıl kastının ne olduðunu sorgulamamıítır. 
Oysa “Türk’ten boíalacak “O” “zehirli kan” tanımlamasıyla kastedilenin, altıncı yazının sonuncu paragrafında; “sonuçta görülüyor ki 
iíte Türk, Ermeni kimliðinin hem zehiri hem panzehiridir. Asıl önemli sorun ise Ermeninin kimliðindeki bu Türkten kurtulup 
kurtulamayacaðıdır.” ñfadeleriyle açıklandıðı ve “zehirli kan” benzetmesiyle; Türklük ya da Türklerin deðil 1915 olayları nedeniyle 
Ermeni toplumunda oluían ve artık kurtulmak gereken hatalı anlayıíın kastedildiði görülmektedir. Yerel mahkeme ise bu baðı kurma 
gereðini duymamıítır. 
3- 1412 sayılı CYUY’nın 66. maddesi hükmü “hakimlik mesleðinin gerektirdiði genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan 
konularda bilirkiíi dinlenemez” buyruðunu içerdiði ve suçlama konusu yazı bu tanıma uygun düítüðü halde, Yerel Mahkeme, bilirkiíi 
incelemesine gereksinim duymuí, ancak ne var ki, isabetli bir hukuki sonuca varılabilmesini saðlayacak bu bilimsel görüíten de 
yararlanmamıítır. 
Oysa ñstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öðretim Görevlileri Selman Dursun, Serdar Talas ve Hasan 
Sınar’ın hukuki mütaalasında, sanıkça neíredilen yazı bütünlüðü ayrıntılı düzeyde deðerlendirilmekte, Türklüðü tahkir ve tezyif 
suçunun yasal ögeleri de incelenerek maddi olayda neden gerçekleímediði isabetle irdelenmektedir. 
Bilirkiíi Heyeti özetle; 
“Dava konusu yayın sanık F (H) D tarafından A gazetesinde kaleme alınan bir yazı dizisinin 8 numaralı yazısıdır. Bilindiði gibi bu tür 
yayınlara iliíkin yargılamalarda suçun tespit edilebilmesi için bütünün ve baðlamın dikkate alınması gerekmektedir.” 
“Dava konusu yayın Ermeni kimliði baílıðı altında yazılan bir dizi yazının içerisinde yer almaktadır. Bu dizi çerçevesinde yazar; (1) 
Kuíaklara Dair (7 Kasım 2003), (2) Kilisenin Rolü (14 Kasım 2003), (3) Kaç Vartan’ın Çocukları (5 Aralık 2003), (4) Pratik Kimliðin 
Teorisi (19 Aralık 2003), (5) Batı : Cennet ve Cehennem (26 Aralık 2003) (6) Ermeni’nin Türk’ü (23 Ocak 2004), (7) ‘Türk’ten 
Kurtulmak (30 Ocak 2004), (8) Ermenistan’la Tanıímak (13 ìubat 2004) baílıklı yazıları “Ermeni Kimliði” üst baílıðı altında 
incelemektedir. Bilindiði üzere milletler bakımından kimlik sorunu siyasi ve sosyolojik bir kavramdır. Milletler tanımları gereði ortak bir 
kültür ve amaç çerçevesinde bir araya gelmií insan topluluklarıdır. Bu kısa tanımlamada pek çok unsur yer almamakla birlikte ortak 
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kültür, aranan dil, din, yaíam tarzı, ortak tarih, coðrafya gibi pek çok unsuru bünyesinde barındırmaktadır. Milletlerin kimliði 
dendiðinde ise anılan sosyolojik ve siyasi pek çok kavramın bir bütünü, o milletin ortak deðerleri ifade edilmektedir. Milletlerin kimliði 
kullanılan dilden tarihe, siyasi olaylardan dine, ortak amaçlardan coðrafi birlikteliðe kadar pek çok kavram ve kurumdan 
etkilenmektedir. Örneðin Türk kimliði dendiðinde kabul edilen dinin, yaíanan siyasal süreçlerin, savaíların, kültürün, milleti oluíturan 
bireylerce benimsenen ortak amaçların -ki örneðin bunlar Anayasamızın baílangıç bölümünde ifade edilmektedir- etkisi 
tartıíılmazdır. Milletler bakımından kimliðin ortaya konması ve ana unsurların belirlenmesi hayati önemdedir. Zira kimlik, milletlerin 
varlık ve devamlılıkları bakımından son derece önemlidir. Ermeni kimliðine iliíkin sanıkça yazılan yazıda da bu baðlamda Ermeni 
kimliðinin bir deðerlendirmesi yapılmaktadır. Bu çerçevede sanık kuíaklar arasındaki farklılıklara, farklı ülkelerde yaíayan 
Ermenilerin kimlik bakımından durumlarına, 1915 yılında yaíanan olaylara, batıya göç eden Ermenilere, Ermenistan dıíında yaíayan 
Ermenilerin Ermenistan’la iliíkilerine deðinmektedir. Sanık bakımından kaleme alınan yazılardan sadece sonuncusu iddianamenin 
konusunu oluíturmaktadır. 
Sanıðın müsnet suç bakımından söz konusu ifadeleriyle anlatmak istediði husus, tüm yazıları ardı ardına okunduðunda ortaya 
çıkmaktadır. Buna göre 1915 yılında yaíanan olaylar soykırım niteliðindedir. Bu olaylar Ermeni kimliðinde gerek oluíları gerekse daha 
sonra dünyanın ilgisizliði nedeniyle ciddi tahribatlara yol açmıítır. Sonrasında Ermeni toplumu bu olayı ayakta kalmak için kullanmıí, 
zamanla ise bu olayların gerçekliði ve dünyaya kabul ettirilmesi bir inada dönüímüítür. Bu inat yani soykırım ve dünyaya kabul 
ettirme sorunu zamanla Ermeni kimliðinin asıl unsuru haline gelmiítir. Bu durum Ermeni kimliðine zarar vermekte ve Ermeni kimliðini 
tüketmektedir, saðlıksız bir ruh halinin göstergesidir. Ermenilerin ruhsal hayatında, ulusal kimliklerinde Türk unsuru, bu anlamda -
1915 olayları anlamında- ciddi etkiler doðurmaktadır ve Ermenilerin saðlıklı bir kimlik oluíturabilmeleri için bu etkiden kurtulmaları 
gerekmektedir. Bu kurtulma, Türklerin devlet ve toplum olarak Ermenilerin acılarını paylaítıðını ifade etmesi ile mümkün olacaktır ki 
bu olasılıðın gerçekleímesi zor görünmektedir. ñkinci yol olarak ise Ermeniler kendi kimliklerinden bu etkiyi çıkarmalıdır. Bu yol hem 
daha kolaydır ve yapılması gereken de budur. Ermeniler 1915’te yaíanan olayların gerçekliðinin farkındadır. Türkiye’nin ya da 
dünyanın bu olayları tanıması ya da tanımaması bir íeyi deðiítirmeyecektir. Dolayısıyla Ermenilerin tek hedefi bu olayları Türkiye’ye 
ve dünyaya kabul ettirmek olamaz. Ermeni kimliðinin saðlıðı baíka ülkelerin soykırımı kabul edip etmemesine baðlı olamaz. Bu 
yaklaíım hatalıdır. Bu hatalı yaklaíım artık terk edilmelidir. Ermeni kimliðinin oluíumu bu baðlamda Türk’e baðlı kalmamalıdır. Ayrıca 
Ermenilerin tüm çabalarını dünya üzerinde ‘Türk’e baskı uygulamaya ve soykırımı kabul ettirmeye ayırması, kimliðin oluíumunu 
engelleyen bir zaman kaybıdır. Bu anlamda Ermeni dünyası kendini ‘Türk’ten kurtarmalıdır. Bu yapıldıðında Ermeni kimliðinde 
‘Türk’ten geriye kalacak boíluk sorun oluíturmayacaktır. Zira bu boíluk Ermenistan devletine gösterilecek ilgi ve devlet için 
harcanacak çaba ile doldurulmalıdır. Ermeni kimliðinin ‘Türk’ten kurtuluíunun yolu, ‘Türk’le uðraímamaktır. ‘Türk’ten boíalacak o 
zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan, Ermeni’nin Ermenistan’la kuracaðı asil damarında mevcuttur. Yeter ki bu mevcudiyetin 
farkında olsun. 
159. maddede düzenlenen Türklüðü tahkir ve tezyif suçunun oluíumu için dava konusu yayında Türk kimliðine ve Türklüðe yönelik bir 
tahkir ve tezyifin bulunması, tahkir ve tezyifin tahkir etmek özel kastıyla yapılması ve ifadelerin düíünce özgürlüðü kapsamında yer 
almaması gerekmektedir. Sanık yazılarında ‘Türk’ten bahsetmekte ve Ermeni kimliðindeki bu Türk olgusundan kurtulmak gerektiðini 
ifade etmektedir. Türklüðü tahkir ve tezyif suçunun oluíabilmesi için, Türk kimliðinin, Türklüðün tahkir ve tezyife konu olması 
gerekmektedir. Sanıðın ifadelerinde sürekli olarak bir Türk olgusundan bahsedilmekte ve bu Türk olgusunun Ermeni kimliðini olumsuz 
etkilediði ve Ermeni kimliðinden çıkarılması gerektiði söylenmektedir. Sanıðın bu Türk olgusu ile ne anlatmak istediði ise önceki 
yazılarından anlaíılmaktadır. ìöyle ki; sanık Ermeni Kimliði Üzerine (6) Ermeni’nin Türk’ü Ermeni Kimliði Üzerine (7) ‘Türk’ten 
Kurtulmak, Ermeni Kimliði Üzerine (8) Ermenistan’la Tanıímak baílıklı yazıda bir olgu olarak Türk’le neyi anlatmak istediðini ifade 
etmektedir. Sanıðın bütün yazıları birlikte incelendiðinde yazıya konu olan Türk ifadesi ile anlatılmak istenenin; 1915 olayları sebebiyle 
Ermeni kimliðinde yer alan anlayıí ve bakıí açısı olduðudur. 159. maddede düzenlenen suçun oluíabilmesi için fail Türk kimliðine, 
Türklüðe yönelik eylemlerde bulunmalıdır. Oysa dava konusu yayında bu yönde bir eylem bulunmamaktadır. Yayında geçen “Türk’ten 
boíalacak o zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan, Ermeni’nin Ermenistan’la kuracaðı asil damarında mevcuttur.” ñfadeleri 
incelendiðinde ise ortaya çıkan sonuç, sanıðın Ermeni kimliðinde bir ruhsal sorun olarak ifade ettiði Türk olgusunu, yani 1915’te 
yaíananları Ermeni kimliðinin hayati bir unsuru olarak benimseyip, tüm çabaların ve birlikteliðin bu olgu üzerine kurulmasını, 1915 
olaylarını soykırım olarak dünyaya kabul ettirme çabası ve inadından kurtulmak gerektiðini söylemektedir. Sanık daha önceki 
yazılarında da bu anlayıí ve çabayı Ermeni kimliðini kemiren bir husus, ruhsal bozukluk ve zaman kaybı olarak nitelendirmektedir. 
“Zehirli kan” olarak ifade edilen husus, “Türklük ya da Türkler deðil, Ermeni kimliðinde yer alan sanıðın ifadesi ile-hatalı anlayıítır.” 
Tüm bu açıklamalar bir arada deðerlendirildiðinde, sanıðın ifadelerinin 159. maddede düzenlenen anlamda Türklüðü tahkir ve tezyif 
olarak nitelendirilmesi mümkün deðildir. Bir kere ifadeler Türklere ya da Türk kimliðine yönelik deðildir. Aksine ifadeler Ermeni 
toplumunun oluíturduðu Türk anlayıíına ve olgusuna yöneliktir. ñkinci olarak sarf edilen sözlerde tahkir, aíaðılama, küçük düíürme, 
zayıflatmak anlamına gelebilecek bir husus bulunmamaktadır. Salt 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirmek de bu anlamda 159. 
maddede düzenlenen suçu oluíturmayacaktır. Ermeni soykırımı iddiaları halen tartıíılmakta olup bu konuda gerek Ermenilerden 
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gerekse Türklerden farklı bakıí açıları ve görüíler ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu açıklamalar tarihi bir olaya iliíkin görüí 
açıklamalarıdır..... 
Demektedir. 
Yerel Mahkeme gereksinim duyarak derlediði bu hukuki görüíü her nedense nazara almamıí, “zehirli kan” deyimiyle “Türk kanının 
zehirli oluíu”nun deðil, Ermenide yer alan hatalı ve saplantılı anlayıíın kastedildiðini, zehir sözcüðünün gerçek anlamda deðil istiare 
yöntemiyle mecazi manada kullanıldıðını saptayamamıí, bunun kaçınılmaz sonucu olarak da hatalı sonuca varmıí, sübuta karar 
vermiítir. 
4- Yerel Mahkeme suç teorisi yönünden de isabet kaydedememiítir. 
Oysa bilirkiíi heyet raporu bu yönden de doyurucu ayrıntılar içermekte, Türklüðü tahkir ve tezyif suçunun oluíumu için tipe uygun 
eylem, hukuka aykırılık ve kusurluluk ögelerinin birlikte gerçekleímesi zorunluluðuna iíaret etmekte ve özetle ; 
TCK.m. 159’da “tahkir ve tezyif etmek ifadesine yer verilmek suretiyle suçun oluíu bakımından sadece tahkir yeterli görülmemií, 
bunun yanında “tezyif’de aranmıítır. Bu itibarla tipe uygun eylem unsurunun oluíması için söz, iíaret veya yazının sadece tahkiri 
içermesi yetmez, ayrıca bunun tezyif edici bir karakterde olması da lazımdır. “Tahkir”, kelime olarak hakaret etme, hor görme, küçük 
düíürme, onur kırma, aíaðılama, gurur kırıcı davranıí ve hareketlerde bulunma anlamına gelmektedir. “Tezyif” tabiri ise, bayaðı, adi, 
küçük düíürücü ve maðdurun íeref ve haysiyetini pek büyük ölçüde rencide edici bir kelime ile hakir görücü tahkirleri içermektedir. 
Diðer bir ifadeyle, tezyif, tahkirden kemiyet ve vahamet itibarıyla daha aðırdır. Kanun Türklüðü, ancak bu gibi pek aðır ve alçaltıcı 
hakaretlere karíı korumuí, tahkir edici olmakla beraber tezyif edici, adileítirici, istihkar edici ve aðır bir mahiyet arz etmeyen söz ve 
yazıları cezalandırmamıítır 
………… 
Bundan baíka tahkir ve tezyif hareketinin, Türklüðe yönelik olması gerekmektedir. Türklükle kastedilen ise Türk olmak manevi 
duygusu ve Türk kimliðidir. Bu baðlamda Türklere yönelik genel ve kapsayıcı hakaretler bu suç kapsamında deðerlendirilebilir. 
………… 
Tipe uygun olan bir eylem, kural olarak hukuka aykırılık unsurunu da bünyesinde taíır. Bununla birlikte hukuka uygunluk nedenlerinin 
bulunması durumunda eylem tipe uygun olsa da hukuka aykırılık unsuru gerçekleímeyecektir. Soruíturma konusu suç açısından 
üzerinde durulması gereken hukuka uygunluk nedeni, “hakkın icrası” íeklindeki hukuka uygunluk nedeninin bir görünümü olarak 
kabul edilebilecek olan “eleítiri yapma hakkı”dır. Bu hak Anayasada, kiíinin hak ve ödevleri baílıðı altında yer alan “Düíünce 
açıklama ve yayma hürriyeti”nin bir parçası ve uzantısıdır. Düíünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, Anayasanın 26. maddesinde 
güvence altına alınmıí, böylece 25. maddede öngörülen “düíünce ve kanaat hürriyeti” statik olmaktan çıkarılarak, ona dinamik bir 
fonksiyon kazandırılmıítır…Eleítiri hakkı da kaynaðını bu hürriyetten almaktadır. Eleítiride çeíitli olaylar açıklanmakla 
yetinilmemekte, hadiseler ve bunlar içinde adı geçen kiíi ve kurumların tutum ve davranıíları hakkında olumlu ya da olumsuz 
deðerlendirmelerde bulunulmaktadır. Açıklanan düíünce ve kanaatler olumsuz eleítiri niteliðinde olunca, onun bir övgü olmaması, 
sert bir üslupla olması doðal bir sonuçtur. 
Düíünce açıklama ve yayma hürriyeti, Anayasa m. 90 gereði iç hukukumuzda kanunla çatıíması durumunda daha üstün norm olan 
Avrupa ñnsan Hakları Sözleímesi’nin (ñHAS). 10. maddesinde de güvence altına alınmıítır. Buna göre söz konusu hürriyet, kamu 
makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ulusal sınırlara bakılmaksızın, bir görüíe sahip olma, haber ve düíünceleri elde etme ve 
bunları yayma hakkını da içermektedir. Sözleímeyi yorumlama hakkına sahip olan Avrupa ñnsan Hakları Mahkemesi (AñHM.), 
düíünceyi açıklama ve yayma hürriyetine iliíkin soyut madde metinlerinin uygulama alanını açıklıða kavuíturmuí ve geniíletmiítir. 
AñHM., 10. maddeyi içerik, íekil ve araç bakımından genií olarak yorumlamaktadır. Bu bakımdan yazılı basın, radyo, TV ve sinema 
gibi düíünceyi açıklama ve yayma araçları 10. madde kapsamı içinde olduðu gibi düíünce açıklamasının politik, ekonomik ve 
sanatsal gibi deðiíik íekilleri de bu madde kapsamına dahildir. Bundan baíka düíünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, ifadenin 
niteliði açısından, sadece lehte olduðu kabul edilen veya zararsız veya ilgilenmeye deðmez görülen haber ve düíünceler için deðil, 
ayrıca devletin veya nüfusun bir bölümünün aleyhinde olan, íaíırtıcı ve onları rahatsız eden haber ve düíünceleri de kapsamına 
almaktadır. 
AñHS’de güvence altına alınan ifade hürriyetinin en genií koruma saðladıðı alan, politik içerikli düíünce açıklamalarıdır... Mahkemeye 
göre, “politik ifade” teriminden, kamu yararı bulunan siyasi sorunlarda, sadece siyasetle uðraíanların deðil, bütün vatandaíların 
politik içerikli düíünce açıklamaları anlaíılması gerekir ve bu konuda herkesin düíünceyi açıklama ve yayma hürriyetinden en genií 
íekilde yararlanma hakkı vardır. 
Bir cürüm olarak Türklüðü tahkir ve tezyif suçuna iliíkin tipik eylem, ancak kasten gerçekleítirildiðinde kusurluluk niteliðine de sahip 
olacaktır. Uygulamada Yargıtay, istikrarlı olarak bilme ve isteme unsurlarından ibaret genel kastı yeterli görmemekte, kastı hazırlayan 
bir düíünce olarak özel kastı yani, “tahkir ve tezyif amacını” aramaktadır. Nitekim, 4771 sayılı Kanunla (RG. 9.8.2002) TCK. . 159 
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eklenen fıkraya göre, “Birinci fıkrada sayılan organları veya kurumları tahkir ve tezyif kastı bulunmaksızın, sadece eleítirmek 
maksadıyla yapılan yazılı, sözlü veya görüntülü düíünce açıklamaları cezayı gerektirmez.” görüílerine yer verilmiítir. 
Ancak bu bilimsel görüí Yerel Mahkemece itibar görmemií, neden ve hangi gerekçelere dayanıldıðı da karar yerinde açıklanmamıítır. 
Oysa kolaylıkla anlaíılmaktadır ki yazı bütünlüðü; Türk kimliðini Ermeni kimliðine baskın saymakta, ona hükmeden, benliðini bulmayı 
engelleyen üst bir etkinlik telakki etmekte, Ermeninin benliðini bulmasına yönelik öðüdünü de Atatürk’ün Türk gençliðine sesleniíinin 
baíat cümlelerinden olan “muhtaç olduðun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.” özdeyiíini benimseyip sahiplenerek adapte 
yöntemiyle seslendirmektedir. 
Böyle bir düíünce ve anlatım yöntemini, Türk’ü ve Türklüðü aíaðılamak, hakir görmek, zayıflatmak ve küçük düíürmek kastıyla 
irtibatlandırmak olanaklı görülmemektedir. 
Yerel mahkeme; “Türklük” kavramını ırkçı bir ulusçuluk anlayıíıyla özdeíleíen gerekçelerle izaha yeltenmií, tarihin derinliðinden bu 
yana süregelen birliktelikle oluímuí bu üst ve birleítirici deðerin, sadece Türk ırkını deðil deðiíik dil, din ve ırklara mensup olanları da 
kapsadıðını, Ermenilerin de bu oluíumda aynı devlet ve aynı bayrak altında “millet-i sadıka” adlandırılmasıyla yerini aldıðını gözden 
kaçırmıítır. 
Asıl göz ardı edilemeyecek bir diðer husus; 765 sayılı TCY.nın 159. maddesine 3.8.2002 gün ve 4771 ve 30.7.2003 gün ve 4963 sayılı 
yasalarla eklenen ve “tahkir, tezyif ve sövme kastı bulunmaksızın, sadece eleítirmek maksadıyla yapılan düíünce açıklamaları cezayı 
gerektirmez.” biçimindeki ilavelerdir. 
Bu ilavelerin esasen “olmazsa olmazın” gereksiz bir tekrarından ibaret bulunduðu doktrinde açıklanarak, eleítiri hakkının evrensel ve 
anayasal boyutuna iíaret olunmuí ise de ifade özgürlüðünün Türk Ceza Yargısı uygulamasında yeterince korunamaması ve özellikle 
milli deðerler söz konusu olduðunda, evrensel bakıía uygun bir korumaya kavuíturulamaması nedeniyle, Avrupa Birliðine üyelik 
sürecinde, üçüncü uyum paketi kapsamında 4771 sayılı Yasanın, yedinci uyum paketi kapsamında da 4963 sayılı Yasanın 
íekillendirildiði hatırlanmalıdır. 
Ancak üzücüdür ki; Türk ceza hukuku uygulaması, bu deðiíim ve geliíimi de yeterince kavrayamamıí ve eleítiri hakkının 
vazgeçilmezliðini kararlarına yansıtamamıítır. 
Oysa ifade özgürlüðü ñHAS’nin 10. maddesi kapsamında geniílikle yerini almıí, AñHM de sözleímeyi yorumlama ve kapsamını 
saptamada en yetkili mahkeme olarak bunun hudutlarını geniíleten içtihatlar üretmií, özellikle hukuka uygunluk ölçüsü olan “eleítiri 
hakkını” duraksamaları giderecek düzeyde ortaya koymuítur. 
Türk Ceza yargısı, artık bundan böyle, AñHM’nin kararlarını uyulması ve örnek olarak gözetilmesi gerekli içtihatlar cümlesinden 
saymak ve kendi uygulamalarını bu içtihatlara uyarlamak zorunluluðundadır. 
ñHAS, onaylanarak iç mevzuatımız haline geldiðine, TC Anayasası’nın 90. maddesinin son fıkrasında “usulüne göre yürürlüðe 
konulmuí milletlerarası andlaímalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine 
baívurulamaz. Usulüne göre yürürlüðe konulmuí temel hak ve özgürlüklere iliíkin milletlerarası andlaímalarla kanunların aynı 
konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuímazlıklarda milletlerarası andlaíma hükümleri esas alınır” kuralı yer 
aldıðına, iç hukukumuz haline dönüíen ñHAS’ın 10. maddesinde düíünce ve ifade özgürlüðünün geniíletilmií çerçevesi çizildiðine, 
AñHM’nin ñHAS’nin 10. maddesini yorumlama, uygulama ve tüm üye ülkelerce gözetilecek düzeyde içtihatlarını oluíturma yetkisine 
sahip üst mahkeme durumunda bulunmasına ve Türkiye Devletinin de AñHM’nin denetim yetkisini kabullenmií bulunmasına göre, 
anılan mahkemenin ifade özgürlüðüne ve eleítiri hakkına iliíkin içtihat istikrarını gözetmek zarureti tartıíılmaz hale gelmektedir. 
Bu içtihatlar, düíünceyi açıklama özgürlüðünün ve onun vazgeçilmezi durumundaki “eleítiri hakkı”nın, bireyin ve toplumun geliíimi 
için “olmazsa-olmaz”lıðını gerekçe ve dayanaklarıyla ortaya koymakta ve “eleítiri hakkının herkesce hoígörülen sıradan görüílerin 
yanı sıra toplumu veya bir kesimini üzen, rahatsız eden ve hatta íok eden düíünce ve anlatımları da kapsadıðını anlatım biçimlerini” 
de koruma kapsamına aldıðını süreklilik arzeder biçimde belgelemektedir. 
Bu çerçeve, AñHM kararlarında hiçbir koíulda daraltılmamakta ve hatta her geçen zamanda özgürlük lehine biraz daha 
geniíletilmektedir. Alanı daralan sadece ve yalnız kısıtlamalar olmaktadır. 
Açıkça ve duraksamadan belirtmek gerekir ki; suçlanan ve yargılamaya konu edilen yazının gerek bütünlüðü ve hatta gerekse tahkir 
ve tezyif sayılan cümlesi, ñHAS’ın 10. maddesince ve AñHM.nin süreklilik kazanan içtihatlarınca eleítri kapsamı dıíında 
deðerlendirilebilmeye elveriíli ölçülere varmamaktadır. 
Yerel mahkeme, konu yazıyı deðerlendirirken AñHM içtihatlarını gözetmemií, vardıðı hükümle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Avrupa 
Birliðiyle uyum programına katkıda bulunmamıítır. 
Üzüntü vericidir ki; karíı fikrin serbestçe ve korkusuz biçimde söylenmesinden, demokratik Cumhuriyet Türkiyesinde hala 
korkulmakta, söylemine izin verildiðinde o görüílerin kabullenilmií sayılacaðı ve yandaí toplayacaðı düíünülmektedir. 
Bu büyük bir yanılgıdır. 
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Demokrasi, hakaret ve kavgaya davet gibi çok zorunlu kısıtlamaların dıíında her görüíün serbestçe dile getirilmesini olanaklı 
kılmasıyla da diðer yönetim biçimlerine üstün hale gelen rejimin adıdır. 
Düíünce özgürce dile getirildiðinde, karíı fikirlerin acımasız testine tabi bir açıklıða kavuímaktadır. Bu açıklıkta ya kendini kabul 
ettirip yandaí bulabilecek ve böylece ayakta kalabilecek ya da kabul edilmezliði saptanacak, tükenip silinecektir. Tarih boyunca bu 
hep böyle olagelmiítir. Bundan sonra da bu sosyal kaide geçerliliðini sürdürecektir. 
Altı çizilmeli ve zihinlere öylece kaydedilmelidir ki; yargılanan ve cezaevi yolculuðuna çıkartılan hiçbir düíünce ölmemiítir. Aksine 
maðdur duruma düímüí, ya yandaí bulmuí ya da söyletilmesi yasaklanınca karanlıklara inmiítir. Karanlıklar kontrol edilemez 
alanlardır. Burada düíünceyi karíı düíünceyle ezmek, etkisiz hale getirmek ve yok etmek olgusu yoktur. O zeminde denetlenemez bir 
büyüme söz konusudur. 
Bu nedenlerdir ki uygar dünya, fikirleri, hep aydınlıkta tutmak ve ifade edilebilirliðini özgür bırakmak kararlılıðındadır. Çok zorunlu ve 
fakat kısıtlı sınırlamalar dıíında hiçbir düíünce “iyi-kötü” “yararlı-zararlı” ayrımına tabi tutulmamaktadır. Doðru ile yanlıíın, iyi ile 
kötünün göreceli olduðu, kiíiye, zamana ve zemine göre deðiítiði, dünün yanlıí ve kötüsünün, deðiíen koíullar karíısında bu gün 
doðru ve iyi kabul edilebildiði göz ardı edilmemelidir 
Her düíünce ve ifadenin karíıtının miheng taíı olduðu, karíıtıyla mukayese edilmediðinde doðrunun ortaya çıkamayacaðı, karíı 
düíünceyi yendiði ve etkisiz kıldıðı durumda düíüncelerin güç kazanıp benimsenebilir etkinliðe ulaíabileceði uygar alemin asla göz 
ardı etmediði doðrulardandır. 
Kuíkusuz bu doðrular uygarlık yarıíına çıkanlarca da gözetilmek zorundadır. 
Sanık yazarın savunduðu Ermeni Diasporası tezi de aynı kapsamda deðerlendirilmelidir. Sanık yazar, 1915 olaylarını Ermeni Diaspora 
gözüyle yorumlamakta ve Türk’den kaynaklanan soykırım niteliðinde görmektedir. 
Bu görüíün resmi Türk tezi ile baðdaímadıðı açıktır. 
Resmi olan ve tarihi belge ve gerçeklere dayandıðı ifade edilen Türk tezine göre; Osmanlı toplumunun bir parçası olan ve hatta 
“millet-i sadıka” olarak adlandırılan Ermenilerin savaíta düímanlarıyla birlik olduðu, Osmanlıyı arkadan vurduðu, toplu katliamlarla 
doðu vilayetlerinde zulüm yarattıðı, bu nedenle Osmanlı yönetimince zorunlu göçe tabi tutulduðu, bu göçün yine Osmanlıya ait güney 
coðrafyaya doðru gerçekleítirildiði, çok cephede yürütülen savaíın koíulları, toplu göçün sıkıntıları, açlık, hastalık gibi önlenemez 
nedenlerle toplu ölümler olduðu kabullenilmekte ve böylece sanıðın benimsediði tezin tam karíıtı bir diðer tez dile getirilmekte, tarihi 
belgelere göre asıl soykırımın zorunlu göçün öncesinde bizzat Ermenilerce Türklere karíı iílendiði savunulmaktadır. 
Sanık yazar da; yazısının 6. bölümünde “Ermeni’nin Türk’ü” baílıðı altında bu bakıí açısını da dile getiren tesbitlerde bulunmakta 
ancak kendi doðruları istikametinde farklı bir sonuca varmakta ve; “Ermeni kimliðinin bugünkü yapısını íekillendiren ve Ermeni 
kimliðinde bir tür kanserojen tümör iílevi gören asıl etken Türk olgusudur. Ermeninin ve Türk’ün birbiriyle iliíkileri ve birbirlerinden 
etkileíimleri öyle iki kelimeyle geçiítirilecek bir sıradanlıkta deðildir. Asırlar süren iliíkilerde birbirinden alınan o kadar çok iyi ve kötü 
kimlik donanımları söz konusudur ki, kimi zaman davranıí biçimlerinden birini diðerinden ayırmak hayli güçtür. 
Yaíanılan birliktelik öylesine derindir ki bu birlikteliðin bozuluíunu ihanet olarak tanımlamak her iki tarafın da kullandıðı karíılıklı bir 
argümandır. Ermeni milletini sadık millet olarak adlandıran ancak daha sonra ihanet ettiklerini iddia eden Türk görüíü karíısında, 
Ermeniler 1915 te yaíananları salt bir halkın topluca imhası olarak yorumlamaz bunun aynı zamanda asırlar süren iliíkiye ihaneti de 
içinde barındırdıðını belirtirler. 
Türk-Ermeni iliíkisinin günümüzde geldiði nokta ise; “Ermeniler ve Türkler birbirlerine bakıílarında klinik iki vaka durumundadırlar. 
Ermeniler travmalarıyla Türkler de paranoyalarıyla” demektedir. 
Türk tezini reddeden ve olayı Ermenilere yönetilmií bir soykırım olarak adlandıran bu deðerlendirme nihayet, Ermeni asıllı bir Türk 
vatandaíı olan sanık yazarın kendi özgür düíüncesinin açıklanmasıdır ve bir karíı görüí mahiyetindedir. 
Sanık yazarın, 1915 olaylarının Ermeni toplumundaki sonuçlarının da etkisiyle Türklere sempatiyle bakmadıðı ve yazısında incitici 
ifadeler de kullandıðı ve bu cümleden olarak uzun yazı dizisinin bir yerinde “Ermeni kimliðinde bir tür kansorejen tümör iílevi gören 
asıl etken “Türk” olgusudur.” diðer bir yerinde “Ermeniler ve Türkler birbirine bakıílarında klinik iki vaka durumundadırlar. Ermeniler 
travmalarıyla, Türkler de paranoyalarıyla” dediði, son olarak da “Türkten boíalacak o zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan 
Ermeni’nin Ermenistan’la kuracaðı asil damarında mevcuttur” ifadelerini kullandıðı gözlenmekte ise de, bu iðneleyici beyanların, 
yasada tanımını “eleítiri” olarak bulan ve hukuka uygunluk kapsamını aímayan açıklamalar olduðunda ve AñHM içtihatlarında siyasi 
içerikli eleítiriler kapsamında deðerlendirilerek koruma kapsamına dahil edeceðinde duraksamaya ve kuíkuya düíülmemelidir. 
Unutulmamalıdır ki; 
T.C. Anayasa’sının 66/1. maddesi; “Türk Devletine vatandaílık baðı ile baðlı olan herkes Türk’tür” tanımlamasını yapmaktadır. Sanık 
da Türkiye Devleti vatandaíıdır. Ermeni asıllı olsa da bu bað nedeniyle “Türk” kapsamının içindedir. Esasen “Türklük” ırkçılıðı 
reddeden ve farklı dil, din, ırk ve milliyetteki ve farklı düíüncedeki kiíi ve toplulukların insani, ahlaki, dini, tarihi deðerleri ile milli dil, 
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milli duygular ve milli geleneklerden doðan milli ve manevi deðerler bütünlüðü” olarak yargısal içtihatlarda tanımlandıðına göre, 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaíı olan Ermeni asıllı sanıðın, geçmiíten bu yana aynı bayrak altında ve aynı devletin eíit haklara sahip 
bireyleri olarak birlikte oluíturdukları bu yüksek deðeri aíaðılamak istediðine, tarihin derinliklerinde kalan bir olayı kendi mensubu 
olduðu Ermenilerin bakıíı doðrultusunda soykırım olarak deðerlendirmek ve bu deðerlendiriíte bazı incitici deyimler kullanmak 
suretiyle tahkir ve tezyif amacı güttüðüne bu uygar ülkede ve ulaíılan bu özgürlük sürecinde inanabilmek hukuk adına olanaksız 
görülmektedir. 
Türk Devletinin resmi görüíüyle baðdaímayan, onu reddeden ve 1915 olaylarını tarihi saptırma yöntemiyle Ermeni soykırımı 
mahiyetinde ifade eden bu görüí, ceza kovuíturması ve yaptırımı korkusuyla ülkede yasaklandıðında söyleniíinden vazgeçilmeyeceði, 
“Türkiyede Ermeniler düíündüklerini dile getiremiyor” tanımlamasıyla dıí ülke ve platformlara taíınarak tek yanlı anlatımlarla 
denetlenemez zaman ve zeminlerde yandaí arayacaðı, “susturulan ve maðdur hale düíürülen tez” edasıyla taraftar bulabileceði 
mutlaka ve cesaretle düíünülmeli, Türkiyede dile getirilmesine tanınacak olanakla Türk tezinin ve tarihi belgelerin sorgulamasına tabi 
tutulmalı, gücünü ve haklılıðını tarihi belgeler ve gerçek vakıalardan aldıðı ifade edilen Türk tezinin onu dayanaksız hale düíürmesine, 
varsa saklı amaçlarını gün ıíıðına çıkarmasına, yenmesine ve özgür ifade zemininde kendi üstünlüðünü ve gerçekçiliðini 
kanıtlayabilmesine olanak saðlamalıdır. 
Nitekim son bir yılda; “1915 olayları ve Türk-Ermeni iliíkileri” konulu konferansların Türkiyede gerçekleítirilmesi gayretleri ve bazı 
toplumsal ve yargısal karíı koyuílara raðmen düzenlenmelerinden cayılmaması, resmi Türk teziyle Ermeni karíı tezini savunanların, 
bilimsel tebliðlerle konuyu özgürce iíleyebilmesi, bu toplantılara Ermenistan’ın tarihçilerini ve bilim adamlarını göndermesi için 
yapılan davetlere karíı taraftan icabet edilmeyerek belgeli tartıímalardan kaçınıldıðı ve ürküldüðü izleniminin yaratılması, Türkiye 
yönetiminin Ermenistanla ortak bir tarih komisyonu kurulması ve Osmanlı aríivlerinin tüm araítırmacılara açılması önerilerinin 
muhatap ülke yönetiminden yanıt ve kabul görmemesi resmi Türk görüíünün aleyhine olmamıí, aksine, onu güçlendirici sonuçlar 
yaratmıí aynı zamanda karíıt görüílerin uygarca söylenebileceði ve sabırla dinleneceði bir ülke olunduðu görüntüsü ve izlenimini 
desteklemií,Türk halkının ifade özgürlüðüne verdiði deðeri ve katkıyı gün ıíıðına çıkarmıítır. 
ñfade olunan geliímeler ifade özgürlüðü ve geliíimi adına önemsenecek oluíumlardır. Kesinlikle resmi Türk tezini karíı tez karíısında 
zayıflatma deðildir. Karíı tezin söylenilmesine olanak saðlanması ise o teze teslim olma ya da o teze yandaí saðlatma zaafı 
mahiyetinde kesinlikle sayılmamalıdır. 
Tüm bu doðruların Türk Ceza yargısınca da kabul görmesi zarureti ise hala, çarpıcı bir gereksinim olarak varlıðını korumaktadır. 
Düíünce ve ifade özgürlüðünün sınırlandırılması genelde milli, manevi, sosyal ve dini üst deðerlere iliíkin görüí açıklamaları 
vakıalarıyla ortaya çıkmakta, bu kapsamdaki suçların yargılaması ise yargıç yansızlıðı yönünden çok kapsamlı bir zorluðu gündeme 
taíımaktadır. 
Genelde yargıç da aynı deðerlerin sahibi, benimseyeni ve onları koruyup kollamakla kendisini vazifeli sayan durumuna düímekte, bu 
duygularla ve sahiplenme içgüdüsünün sevkiyle tarafsızlıðını yitirme riskiyle karíı karíıya kalmaktadır. 
765 sayılı eski TCY.nın 159. ve 5237 sayılı yeni TCY.nın 301. maddelerinde tanımlanan suç türü, bu kapsamda milli ve manevi 
deðerlere yöneltilen saldırıları yaptırıma baðlamaktadır. 
Bu tür suçlarda; toplumsal tepkilerin etkisiyle yargıç kendi deðerlerine de saldırıda bulunulduðu saklı düíüncesiyle taraf 
olabilmektedir. 
Nitekim konu yargılamada yerel mahkeme, bu eðilimi sergileyen tavırlarla yargılama hataları yapmıí, Yasanın 159. maddesinde 
yaptırıma baðlanan “Türklüðü tahkir ve tezyif” suçunun maðduru devlet olduðu, íikayet ve kamu davasını takip hakkı da tüzel kiíiliðe 
sahip varlık sıfatıyla devlette bulunduðu halde, bu türden suçlarda kiíilerin davaya müdahale hak ve yetkilerinin olamayacaðı 
yönündeki yerleíik Yargıtay içtihatlara aykırı biçimde íikayetçi kiíileri davaya müdahil olarak kabul etmií, böylece yargıç olarak 
kendisinin de zarar görenlerden olduðunu ve hatta potansiyel müdahil adayları safında bulunduðunu kabule elveriíli tavır ve 
deðerlendirmelerle kararını gerekçelere baðlamıí, mahkumiyet hükmünü “maðdurun yargıçlıðı” görüntüsüyle kurmuítur. 
Oysa yargıcın zarar gönenler safından uzaklaíması, duygusallıktan kurtulması, yanların dıíında ve üstünde olması gerektiði bilincine 
varması ve bu yansızlıðını kendi duygu ve düíüncelerine karíı da gerçekleítirebilmesi zorunludur. 
Konu yargılamada ise bu görüntü eksiktir. 
Yerel mahkeme, tahkir ve tezyif kastıyla hareket edilmemií olabileceði kuíkusunu da deðerlendirmemií, kuíku halinden sanıðın 
yararlanacaðı evrensel ilkesini de göz ardı etmiítir. 
Bu yönden de yerel mahkeme hükmü benimsenebilen ölçülerden uzaktır. 
Deðerlendirmenin bu sonuç bölümünde: 
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Sanık müdafilerinin temyiz layıhalarına ekledikleri, Doç. Dr. Sami Selçuk imzalı hukuki görüíe, özet alıntılar halinde de olsa yer 
vermek ve “ifade özgürlüðü ile eleítri hakkı”nın ulaítıðı evrensel boyutu, bir diðer uygulayıcı bilim adamı bakıíıyla irdeleyerek gerek 
Türk Ceza yargıçlarının ve gerekse toplumun takdir ve deðerlendirmesine tevdi etmek yararlı olacaktır. 
Konuyu ve ifade özgürlüðünü irdeleyen hukuki görüíte kısmi ve özet alıntılarla; 
“Eylem, yazı dizisinin bütününden ve özellikle tümce içindeki zehirli sözcüðünden önce geçen ve yukarıda altı çizilen üçüncü tekil kiíi 
sıfatı “o”dan soyutlandıðı takdirde, sanık yazarın yazısında Türk kanının zehirli olduðunu söylediði ve dolayısıyla aíaðılayıcı bir 
davranıíı sergilediði sonucuna kolaylıkla varılabilir. 
Nitekim sayın Yerel Mahkeme, tümceyi yazı dizisinin bütününden soyutlayarak deðerlendirmií, ulaítıðı bu sonuca göre karar 
vermiítir. Bunu da kararında açıkça ve íu biçimde açıklamıítır: “Mahkememizce suç (kastı), sanık H D tarafından 13.2.2004 günlü A 
gazetesinde Ermeni kimliði üzerine Ermenistan’la Tanıímak baílıklı yazısı dikkate alarak belirlenmiítir.” 
Görülüyor ki, sayın Mahkeme, bakıí açısını yalnızca kullanılan tümce ile sınırlamıí ve hükmü de buna göre kurmuítur. 
Bu bakıí açısı ve yaklaíım yanlıítır. Çünkü, bırakalım günlerce süren bir dizi yazısını, tek bir yazıda bile tek bir kesimi gözeterek 
yapılan bir deðerlendirmenin yanlıí olacaðı Yargıtayca sayısız kez belirtilmiítir. O nedenle böyle bir tutum Yargıtay’ın yerleíik 
içtihatlarına aykırıdır. Bu yüzden davada aðaç görülmüí, orman göz ardı edilmií; dolayısıyla yanlıí sonuca ulaíılmıítır. 
Buna karíılık yazı dizisinin bütünü gözetildiðinde, baíka sonuçlara ulaímak kaçınılmaz görünmekte, esasen suç diye bir eylem 
bulunmamaktadır. 
ñlkin, yazı dizisi Ermeni kimliði ile ilgilidir. Ermeni kökenli bir yurttaí olan sanıðın yazı dizisinde 1915 olayını, resmi kabulün tersine bir 
“soykırım” olarak deðerlendirdiði anlaíılmaktadır. 
ñkinci olarak, sanık yazı dizisinde soykırım olarak nitelendirdiði bu olayın Ermeni kimliði üzerindeki etkisini incelemektedir. 
…….. 
Dava konusu sözlerin yer aldıðı 8. yazı ise “Ermenistan’la Tanıímak” baílıðını taíımakta ve íöyle baílamaktadır: “Türk’ten boíalacak 
o zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan, Ermeni’nin Ermenistan’la kuracaðı asil damarında mevcuttur. Yeter ki, bu mevcudiyetin 
fakında olunsun. Bu farkındalıðın asıl sorumlusu ise Diaspora’ya yayılmıí Ermenilerden ziyade Ermenistan yönetimleridir. Ermenistan 
hükümetlerinin sorumluluklarının bilincinde olmaları ve gereðini yerine getirmeleri asıl olandır. Ne var ki, 12 yılık baðımsızlık 
döneminde Diaspora ile Ermenistan iliíkilerine bakıldıðında Ermenistan hükümetlerinin henüz bu sorumluluðun bilincine yeterince 
varmadıkları görülür.” 
Yazı dizisinin bütünü ve kullanılan zehir sözcüðünün baíındaki ‘o’ üçüncü tekil kiíi sıfatı gözetildiðinde; sanık yazarın baívurduðu 
istiare/eðretileme/metafor yöntemini ve sanatını, yerel Mahkemenin doðru algılamadıðı, bu yüzden tam tersi bir sonuca ulaítıðı 
görülmektedir. Gerçekten sanık yazar, “Türk’ten boíalacak zehirli kan”dan söz etmiyor. “O zehirli kan”dan söz ediyor. O zaman 
kullanılan bu üçüncü tekil ‘o’ sıfatının neyi anlattıðını saptamak gerekir. Bu sıfatın çaðrıítırdıðı olay ise íudur: 1915 olaylarının 
Türkiye tarafından bir soykırım olarak algılanmamasının Ermenilerde yarattıðı ve onların kimliðini aíındıran, çözen ve tüketen bir 
koíullanma, bir önyargı ve ruh saðlıklarını etkileyen bir saplantı haline dönüímesi. Bu önyargı, koíullanma, kansorejen öðe, saplantı, 
yazara göre Türk kavramının algılanıí biçiminden kaynaklanmakta ve bir zehirli kana dönüímektedir. 
Görülüyor ki, buradaki zehirli kan, Mahkemenin algıladıðı gibi “Türk’ün zehirli kanı” deðil, Türk karíısında oluían önyargı, saplantı, 
koíullanmadır. Eðer, Ermeniler, kendi yarattıkları bu zehirden kendilerini arındırabilirlerse gerçek kimliklerine kavuíacaklardır. Bunu 
da baíka yerde aramaya gerek yoktur. Çünkü o kan esasen sanık yazara göre, “Ermeni’nin Ermenistan’la kuracaðı asil damarında 
mevcuttur.” Buna ulaímanın yolu da bellidir: “Türk’le uðraímamak. Ermeni kimliðinin yeni cümlelerini arayacaðı yeni alan ise artık 
hazırdır: Gayrı Ermenistan’la uðraímak”. 
Bu çıkarsamadan da anlaíılıyor ki, baívurulan istiareye göre, Ermenilerin yarattıkları saplantı, zehirli bir kan olarak anlatılmıítır. 
Kullanılan bu mecaz karıíımı istiareye karíın, Sayın Mahkeme tarafından mecaz ve istiareden soyulup sözcüðe gerçek anlamı 
verilerek ve üçüncü tekil kiíi sıfatından soyutlanarak Türk Ulusunun kanının zehirli olduðu biçiminde deðerlendirilmiítir. 
Yazılar, altıncı ve özellikle yedinci yazının sonlarından itibaren ele alındıðı takdirde baíka türlü sonuçlara ulaímak olanaksız 
görünmektedir. 
Özetle, yazının ve yazarı sanıðın temel vurgusu ve amacı, Türk’ün zehirli kanı deðil, Ermenilerdeki zehirli kana dönüíen saplantıdır. 
……… 
Sanık yazarın kullandıðı sözcükler, esasen suç deðildirler. Ayrıca, korunan deðer açısından bakıldıðında, sergilenen anlamda Türklük 
kavramına da yönelik deðildirler. 
Sayın Mahkeme, Atatürk’ün ‘Nutuk’unda yer alan gençliðe sesleniíindeki “muhtaç olduðun kudret damarlarındaki asil kanda 
mevcuttur” sözlerini sanıðın çarpıtarak Türklüðü aíaðıladıðını belirtmektedir. 
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Yerel Mahkeme Sayın Yargıcının bir Türk olarak ulusal kimlik ve Türklük konusundaki duyguları elbette takdire deðer. Ancak bu 
duygular, ulusal bir tören ya da toplantıda dile getirilebilir. Ama bir yargıç olarak yargı kararına gerekçe olamazlar. Zira; 
Nesnel ve öznel yansızlık ilkeleri açısından: 
Hukukun ne dediðini söyleyen (potere di jus dicere; jurisdictio), bir kiíi olarak deðil, bir kurum olarak yasayı yorumlama yetkisini 
tekelinde tutan yargıç, her türlü ilgili karíısında üçüncü kiíidir, yanlar üstüdür (super partes,) özneler dıíıdır, 
Bunun adı “nesnel (görevsel, kurumsal, maddi) yansızlık ilkesi”dir ve “herkesin yasa önünde eíitliði”ni saðlar. 
Yansızlık için bu da yetmez. Cüppeyi giyen yargıç/savcı, kendi inançlarına, görüílerine, hatta duygularına karíı kayıtsız ve baðımsız 
olmalı, tutkuları ve önyargılarıyla birlikte içindeki hukukçu/yargıç olmayan insanı silmelidir. Yargıcın baðımsızlıðı, kendi karíısında da 
baðımsızlıðıdır. (PEYREFñTTE, Alain, Les Jhevaux) 
………. 
Ancak, hüküm yargıcı, böylelikle bilimsel, ayırt etme yeteneði güçlü, bilge (hakim), kavrayıílı (fehîm), dürüst (müstakim), güvenilir 
(emin), aðırbaílı (mekin), saðlam (metin) olabilir. (Mecelle, md. 1793, 1794)... Avrupa ñnsan Hakları Mahkemesine göre, mahkeme 
güven vermelidir... Dıíardan ve yansız bir gözlemci, yargıcın bir tarafa yaklaímadan davayı çözemeyeceði inancında ise, nesnel 
olarak yansızlık yoktur. ñsterse yargıç öznel olarak kınanamaz olsun (Piersack, (Belçika) kararı, 1.10.1982). Bunun adı da, “öznel 
(bireysel) yansızlık” ya da “kiíisellikten arınmıílık ilkesi”dir; adalet terazisindeki tartının deðiímezliðini ve “yasa herkes için eíit 
uygulanır” ilkesini yaíama geçirir. 
Demek oluyor ki, bir mahkeme, aslında yansız olsa dahi, bu görüntüyü vermediði takdirde, A.ñ. Hakları Mahkemesinin kararlarına 
göre, yansızlıðını yitirmekte ve adil yargılanma hakkını çiðnemií olmaktadır. Bu nedenle yargıç, hüküm kurarken taraflar üstü (super 
partes) olmaya özen göstermek, kendi inançlarına, ideolojilerine, ulusal duygularına karíı da baðımsız olmak ve nesnel mantıkla 
düíünmek zorundadır. 
Sayın Mahkeme, yukarıdaki gerekçesiyle söz konusu baðımsızlık ve nesnel ve öznel yansızlık görüntüsüne uzak düímüítür. Çünkü, 
yerel Mahkemenin sanık yazarın Atatürk’ün ‘Nutuk’undan esinlendiði belli ise de, ‘Nutuk’ta geçen “soylu/asil damardaki kan” 
sözlerini mecazi anlamından soyutlayarak “soycu/ırkçı/rasist/etnisist” anlayıía indirgemesi onaylanamaz bir durumdur; Atatürk’e ve 
Atatürkçü ulusçuluk görüíüne de haksızlıktır. Çünkü, Atatürk, o deyiíleriyle geleceðin Türk çocuklarına yalnızca kendilerine 
güvenmelerini salık vermií, asla soycu/ırkçı bir ulusçuluk anlayıíını aíılamak istememiítir. Böyle bir gerekçe, Atatürkçülüðü dar bir 
anlayıía mahkûm etmek demektir. ñíte sanık yazar da Atatürk’ün bu anlayıíından esinlenerek Ermenilerin kendilerine güvenmelerini 
salık vermektedir. 
Sayın Mahkeme kararında korunan deðeri yanlıí yorumlamıí ve eíitlik ilkesini çiðnemiítir: “Eðer soy (ırk) ve kültür esaslarına dayalı 
bir koruma getirmek amaçlanırsa, o zaman ülkede bulunan bütün soy ve kültürlerin aynı biçimde korunması, Anayasada yer alan 
‘eíitlik ilkesi’nin de bir gereðidir. Tersi yaklaíım, ‘etnisist’ (etnik, S.S.) ya da ‘ırkçı’ olarak nitelendirilmeye mahkûmdur. Ceza yasaları 
bir ülkede bulunan herkesi muhatap alır, yani herkes aynı biçimde (eíit olarak) bu kurallara uymak zorundadır. Bu yükümlülüðün yanı 
sıra ceza yasaları ülkede bulunan herkesi de aynı biçimde korumak zorundadırlar. Baskıcı ve ayrıcalıkçı olmayan ceza yasalarının bu 
bilinçle kaleme alınmaları ve bu bilinçle yorumlanmaları gerekir. Tersi durumunda toplumdaki çatıímaları önlemek adına var olan 
yasalar bu çatıímaların kıíkırtıcısı durumuna gelirler” (Doç. Dr. Türkan Yalçın Sancar, Türklüðü, Cumhuriyeti, Meclisi Hükümeti, 
Adliyeyi, Bakanlıkları, Devletin Askeri ve Emniyet Muhafaza Kuvvetlerini Alenen Tahkir ve Tezyif Suçları (TCK, M. 159/1), Ankara, 
2004, s. 86) 
Gerçekten yasalar ve bu arada özellikle ceza yasaları, toplumdaki çatıímaları önlemek için yapılırlar. Varlık nedenleri budur. 
Üzülerek belirteyim ki, Sayın Yerel Mahkemenin kararıyla bilim adamımızın yukarıdaki öngörüleri gerçekleímií; korunan deðer iyi 
algılanmadıðından ve ırkçı bir yaklaíımla kavrandıðından verilen hüküm ve gerekçesi, Türk Ceza Yasasını toplumdaki çatıímaları 
önleme amacından/iílevinden ve varlık nedeninden uzaklaítırdıðı gibi geleceðin çatıímalarına zemin olabilecek bir boyut 
kazandırmıí; ayrıca özgürlükçü ceza hukukunu ayrıcalıkçı bir suç/ceza hukuku anlayıíına kaydırmıítır. 
Özetlemek gerekirse, Kurucusu ile birlikte Türk Ulusunu soycu/ırkçı bir ulusçuluk anlayıíını benimsemií gösteren, Türkiye 
Cumhuriyetini soycu/ırkçı bir temele dayandıran, Türk Ceza Yasasını çað gerisi ayrıcalıkçı bir hukuk anlayıíına yaslandıran ve bu 
durumuyla Anayasanın 10. ve Türk Ceza Yasasının 3/2. maddelerine ters düíen bu kararın, kesin hükme dönüímesine ve geleceðin 
adalet tarihi aríivinde yer almasına izin verilemez. Verilmemelidir. Yüce Yargıtay bu duruma el koymalı, kararı kesinlikle bozmalıdır. 
……. 
Özgür anlatım ve eleítiri hakkı ilkeleri açısından konuya yaklaíırsak, görürüz ki, özgür anlatım ilkesi, demokrasinin vazgeçilemez 
öðesidir ve deðeridir. Bu “ilke, sınırlamalar söz konusu olduðu zaman (bu sınırlamalar için) gerekçe bulmayı zorlar ve daha önemli 
olan genel özgürlük kavramına gönderme yapılarak bu ilke iptal edilemez ve yok sayılamaz” (Frederick Shaur, (M. B. Seçilmiíoðlu), 
ñfade özgürlüðü, Ankara, 2002, s. 12, 13, 237, 238.) 
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Görülüyor ki, demokratik bir toplumda, kamu yararı ölçütüyle özgür anlatım ilkesinden ve dolayısıyla eleítiri hakkından kolaylıkla 
vazgeçilemez. 
Özellikle Avrupa Birliðinin kapısında bekleyen Türkiye, özgür anlatım ilkesi gereðince, çetin bir hukuk sınavından geçmektedir. 
ñnsanları özgürleítiren bir hukuk anlayıíını uygulamaya yansıtamamıí bir Türkiye, bu sınavda elbette baíarılı olamaz. O yüzden 
herkesin bu konuda üstlenmesi gereken ödevler vardır ve bu ödevler Türkiye’yi bu sınavda baíarılı kılmak doðrultusunda olmak 
gerekir. 
……… 
Unutulmamalıdır ki, AñHM, tıpkı Yargıtay, Danıítay, Anayasa Mahkemesi ya da herhangi bir Türk mahkemesi gibi, bizim 
mahkemelerimizden biridir. Ona yapılan bir baívuru, yabancı bir mahkemeye deðil, bizim içimizdeki bir mahkemeye yapılan bir 
baívuru gibidir. Mahkeme, baía gelen bir olayın ya da iílemin salt hukuk karíısında deðerlendirmesini yapmaktadır. Bu bir saptama 
iílemidir. Verdiði kararı icra edecek hiçbir yaptırım gücü yoktur. Kuíkusuz Mahkemenin bu saptama kararına uymamak, sadece 
ülkenin saygınlıðı ve hukukun üstünlüðü ilkeleriyle ilgili bir durumdur. Ülkesinin saygınlıðını düíünenler, bu kararlara uymak gereðini 
elbette duyacaklardır. Bu nedenlerle hukuk uygulamacıları bu kararları iyi algılamak ve yorumlarında gözetmek zorundadırlar. 
AñHM, çoðulculuk, hoígörü, görüí açıklıðı, görüíleri açıklama öðelerini demokratik toplumun vazgeçilmez kurucu öðeleri olarak 
nitelendirmekte ve bütün dünya için minimum ölçütleri ortaya koymaktadır. Türkiye eðer demokrasiye geçmek istiyorsa, bu ölçütleri 
gözetmek ve uygulamaya geçirmek zorundadır. 
AñHM, eleítirel görüílerin sert (Ceylan/Türkiye, 8.7.1999) saldırgan (ìener Türkiye 18.7.2000), düímanca (Polat-Türkiye 8.7.1999) 
kaleme alınabileceklerini; herkesçe hoígörülen sıradan görüílerin yanı sıra toplumu sarsan, rahatsız eden düíüncelerin de anlatım 
özgürlüðü içinde deðerlendirilmek gerektiðini, aslında düíünceyi açıklama özgürlüðünün bu tür görüíler için olduðunu, bu özgürlüðün 
yalnızca kiíisel deðil toplumsal bir hak ve öðrenme, baíkalarını bilgilendirme özgürlüklerinin de kaynaðı olduðundan ve yönetime 
katılmayı saðladıðından çoðulcu demokrasinin temel, baíat öðesi bulunduðunu sürekli biçimde yineleyerek vurgulamıítır 
(Handyside/ñngiltere, 7.12.1976, Sunday Times/ñngiltere, 26.4.1979, Ligens/Avusturya, 8.7.1986, Oberschick/Avusturya, 23.5.1991, 
ñncal/Türkiye, 9.6.1998, Türkiye Birleíik Komünist Partisi 30.1.1998 Thoma/Lüksemburg, 29.3.2001) 
Kamuya mal olmuí kimselerin “yolsuzluklara bulaítıkları” (Dalban/Romanya, 28.9.1999) rüívetçi oldukları (Thoma/Lüksemburg, 
29.3.2001), bu arada bir bakan hakkında geçmiíte faíist olduðu (Feldek/Slovakya, 12.7.2001) yolunda yayınlar yapılabileceðine 
Mahkemece karar verilmiítir…… 
Zorunlu askerlik hizmetini yapan kiíinin komutanına gönderdiði hakaret içeren mektupdan dolayı orduya (silahlı kuvvetlere) hakaret 
suçundan hüküm giymesi düíünce özgürlüðünü ihlal olarak benimsenmiítir. (Grigoriades/Yunanistan, 25.11.1997)…. 
Profil Dergisinin basımcısı Peter Michael Ligens, “oportünizmin en aíaðılıðı ahlaksızlık, onursuzluk, vahíilik, siyasi ahlaktan 
yoksunluk” sözcüklerini kullanarak Avusturya Baíbakanı Kreisky’yi aíaðılamıí ve Avusturya mahkemelerince hüküm giymiíti. 
Yukarıdaki ilkelerden yola çıkan AñHM, düíünceyi açıklama özgürlüðünün demokrasinin temel taíı birey ve toplumun geliímesi için 
zorunlu bulunduðunu, yalnızca sakıncasız görüíleri deðil, inciltici, kaygı verici olan görüíleri ve haberleri de içerdiðini, çoðulculuk, 
hoígörü, açık görüílülüðün, dolayısıyla basın özgürlüðünün demokratik toplumun yüreði ve toplumun sadık bekçisi olduðunu 
vurgulayarak ihlal bulunduðuna karar vermiítir. (8.7.1986) 
……… 
AñH Mahkemesi, düíünce özgürlüðünün demokratik toplumun temellerinden biri ve sıradan haber ve görüílerden çok toplumları 
sarsıcı, kaygılandırıcı görüíler için olduðunu (tıpkısı Lehideux ve Isorni/Fransa, 23.9.1998, Nilsen ve Johnsen/Norveç) demokratik 
toplumun vazgeçemeyeceði deðerlerden biri olan basın özgürlüðünün de kıíkırtma dahil abartılı dozda haber ve deðerlendirmeler 
içerebileceðini (tıpkısı, Thorgeir Thorgeirson/ñzlanda, 25.6.1992) faíist deðerlendirmesinin bir deðer yargısı olup kanıtlanamayacaðını, 
bunu içeren bir deðerlendirmenin ise yayımlanmasının düíünceyi açıklama özgürlüðüne aykırı olmadıðını belirtmiítir (26.2.2002) 
Ayrıca Avrupa ñnsan Hakları Mahkemesi, íu noktaya sürekli vurgulamak gereðini duymuítur. Düíünceyi açıklama özgürlüðüyle ilgili 
sınırlamalar dar yorumlanmalıdır. (Castells/ñspanya 23.4.1992, Berger,s.468-471; Thorgeir Thorgeirson/ñzlanda, 25.6.1992, Pettiti-
Becaux-Imbert, s. 68, 80, 81, 342, 402, 410, 411, 412, 415, 416, 540) 
Sonuç olarak, Sayın Yerel Mahkemenin bu kararının, AñHM önünde ülkemizi mahçup durumuna düíürmesi güçlü bir olasılıktır. Zira 
Sayın Mahkemenin ölçütleri ve deðerlendirmeleriyle AñH Mahkemesinin ölçütleri ve deðerlendirmeleri arasında büyük bir uçurum 
olduðunu, yukarıdaki kararların objektif mantıkla deðerlendirilmeleri kolaylıkla ortaya koymaktadır. Yukarıda sergilediðimiz görüíler, 
zaman zaman Yüksek Yargıtay tarafından da desteklenmiílerdir. 
TC Yasasının 159. maddesinde öngörülen suçun edilgin öznesi (maðduru) tüzel kiíiliði olan devlettir. Çünkü, deðerlerin sahibi de, 
taíıyıcısı (hamili)da devlettir. Zarar gören ile maðdur nitelikleri devlette örtüímüílerdir. Türk Ulusu ve maddede sayılan kurum ve 
kuruluíların çoðu tüzel kiíiliði haiz bulunmadıðına, korunan deðerlerin sahipleri deðil, konuları olduklarına göre, olaydan doðrudan 
zarar görmeyen, deðerlerin sahibi bulunmayan kimi yurttaíların davaya katılan (müdahil) olarak kabulü hukuka aykırıdır. Katılma 
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gerekçesine karíın, bu kez bir derneðin katılma isteðinin reddine karar verilmesi ise bir iç çeliíkidir. Sayın Mahkemenin mantıðına 
göre, eðer Türk Ulusu ve Türkler aíaðılanmıí iseler, davada yargılama yapan yargıçlar dahil, her Türk yurttaíının davaya katılması 
gerekmez miydi? Eðer maðdur, zarar gören kavramları böyle algılanırsa, bu sorunun sorulması doðaldır. Demek, yanlıílık, korunan 
deðeri ve sahibini algılamakta duraksayan Sayın Mahkemenin katılma kararındadır. 
Eylemin Türklüðü aíaðılama mı yoksa tam tersine kendi ulusuna bir eleítiri mi olduðu konusunda duraksama yaíanmıítır. Sanık 
yazarın eyleminin Türklüðe yönelik olup olmadıðı konusunda iki görüíün ortaya çıkması ve alaya iliíkin durumun en azından kuíkulu 
bulunması karíısında Sayın Mahkemenin “kuíkudan sanık yararlanır” (indubio pro reo), “kuíku varsa sanık yararına olan seçenek 
yeðlenir” (in dubio mitius) ve “kuíku varsa özgürlükten yana olunur” (in dubio pro libertate) ilkeleri gereði karar vermesi gerekirdi. 
Görüldüðü üzere Sayın Yerel Mahkeme, suç hukukunun temel ilkelerine, kavramlarına yeterince eðilmeden yetersiz gerekçe ve eksik 
deðerlendirmelerle ve toptancı bir anlayıíla karar vermiítir. Yeri gelmiíken belirteyim ki, Napoli ñstinaf Mahkemesi 15.1.1987 tarihli 
ünlü bir kararında yine ünlü bir deyiíe yer vermiítir: “Adalet toptancı anlayıí ve yöntemle daðıtılmaz.” (Giustizia penale, 1988, II, n.1) 
Denilmektedir. 
Bu görüíler kiíisel olarak yıllar yılı söylediklerimizin ve imzamızı taíıyan kararlara ısrarla yansıttıðımız düíüncelerimizin tekrarı ve bir 
baíka tarzda ifadesidir. Bunlar eksiksiz doðrulardır. Bu doðrular toplumun ve bireyin yararınadır. Bunlar, ayrım gözetilmeden her tür 
ifade için geçerlidir. Artık Türkiye, deðiíen, geliíen ve kiíi ile özgürlüklerini haklar kavramının odak noktası olarak benimseyip koruyan 
bir dünyada yer aldıðını kavramak zorundadır. ñçine kapanmak ve düíünceleri sınırlayıp söylemleri kısıtlamakla hiçbir deðerini 
koruyamayacaðını, suskun kalanla deðil, konuían, karíı çıkan ve eleítiren toplumla uygarlıðı yakalayacaðını asla unutmamalıdır. 
Ceza korkusuyla hiçbir düíüncenin söylenmesinin engellenemeyeceðini, aksine denetlenemez zeminlerde dillenmelerine ve 
yeíermelerine neden olunacaðını, her fikrin ancak karíıtının varlıðıyla ve onu kabul edilmezliðe itiíiyle deðer ve yandaí kazanacaðını 
bilmelidir. 
Yasaklamaların nice yanlıí ve deðersiz düíünce ve görüíleri ve o görüílerin sahiplerini hiçte hak etmediði düzeyde íöhrete 
ulaítırdıðını artık herkesin kavraması ve ona göre duruí sergilemesi zarureti vardır. 
Bu görüíler ve hukuki tahlil ıíıðında; 
Yazar F (H) D’in suçlamaya konu yazı dizisiyle 765 sayılı TCY.nın 159/1. maddesinde yazılı “Türklüðü tahkir ve tezyif suçunun” 
iílenmií sayılamayacaðını yazı bütünlüðü yerine 8 nci sayıdaki tek cümlenin alınarak ve bütünden soyutlanıp eksik yorumlanarak 
kastın belirlenmesinin ceza hukuku adına kabul edilemez olduðunu, gerek ulusal ve gerekse onaylanmıí uluslararası normlarla 
benimsenen ve ifade özgürlüðünün hukuka uygunluk ölçüsünü ve “olmazsa olmazını” oluíturan eleítiri hakkının gözetilmemesi ve 
özellikle AñHM kararlarının yok sayılması suretiyle mahkumiyet hükmü kurulmasının süreklilik kazanmıí Yargıtay CGK. içtihatlarıyla da 
çeliítiðini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda çoðunluk oyuyla iíbu kamu davasında ulaíılan sonucun ifade özgürlüðünün kapsamını 
tayin yönünden Türk Ceza yargısının bakıí açısı olarak asla nazara alınmaması icap ettiðini ifadeyle, Yerel Mahkemenin mahkumiyet 
hükmünü, suçun sübutunu isabetli gören Yargıtay 9. Ceza Dairesi kararını ve suç ögelerinin oluímadıðı ve sanıðın beraati gerektiði 
savıyla Yargıtay C.Baísavcılıðınca yapılan itirazı reddeden Ceza Genel Kurulu çoðunluðunun hükme dönüíen düíüncesini 
paylaímıyoruz. 
Gerekçeleriyle, 
Çoðunluk görüíüne katılmayan Kurul Üyesi H. Y A; Sanık F (H) D, Türkçe ve Ermenice olarak yayın yapmakta olan, yaklaíık beíbin 
tirajlı haftalık siyasi ve aktüel A Gazetesinin genel yayın yönetmeni ve köíe yazarıdır. Gazetenin onuncu sayfasındaki ì isimli köíede 
“Ermeni kimliði üzerine” üst baílıklı yazı dizisi kapsamında; 
- 7.11.2003 tarihli “Kuíaklara Dair”, 
- 14.11.2003 tarihli “Kilisenin Rolü”, 
- 5.12.2003 tarihli “Kaç Vartan’ın Çocukları”, 
- 19.12.2003 tarihli “Pratik Kimliðin Teorisi”, 
- 26.12.2003 tarihli “Batı: Cennet ve Cehennem”, 
- 23.1.2004 tarihli “Ermeninin Türk’ü”, 
- 30.1.2004 tarihli “Türk’ten Kurtulmak”, 
- 13.2.2004 tarihli “Ermenistan’la Tanıímak”, 
baílıklı sekiz yazı yayınlanmıítır. 
Sanık ñlk beí yazısında, Ermeni kimliðinin içeriðinin hangi deðerlerle doldurulması gerektiðini sormakta, daðılmıílık ve kilisenin rolünü 
sorgulamakta ve diasporanın rolüne deðinmektedir. 
ñtirazda da isabetle belirtildiði üzere; 
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Altıncı yazısında “...Ermeni kimliðinin bugünkü yapısını íekillendiren ve Ermeni kimliðinde bir tür kanserojen tümör iílevi gören asıl 
etkenin Türk olgusu olduðunu, Ermeni’nin ve Türk’ün asırlardır süren birbirleriyle iliíkilerinde çok iyi ve çok kötü kimlik donanımlarının 
bulunduðunu, yaíanan birlikteliðin çok derin olması nedeniyle iki tarafın da bu nedenle ihanet tanımlamasını kullandıklarını, bugün 
Türklerin paranoyalarıyla, Ermenilerin ise travmalarıyla iki klinik vaka durumunda olduklarını, Türklerin 1915’e bakıílarında empatik 
bir yaklaíıma girmedikçe Ermeni kimliðinin sancılı kıvranıíının devam edeceðini, sonuçta Türk’ün Ermeni kimliðinin hem zehiri hem 
de panzehiri olduðunu, asıl önemli olanın ise Ermeni’nin kimliðindeki bu Türk’ten kurtulup kurtulamayacaðı olduðunu”; 
Yedinci yazısında “Ermeni kimliðinin Türk’ten azat olmasının görünür iki yolunun bulunduðunu ve bunlardan ilkinin Türkiye’nin Ermeni 
ulusuna karíı empatik bir tutum içine girmesi ve Ermenilerin acısını paylaítıðını belli edecek anlayıí sergilemesi olduðunu,, bu 
tutumun zamanla Türk unsurunu Ermeni kimliðinden uzaklaítıracaðını, ancak bunun íimdilik gerçekleímesinin zor bir olasılık 
olduðunu; ikinci olasılıðın ise bizzat Ermeni’nin Türk’ün etkisini kendi kimliðinden atması olduðunu, bu ikinci olasılıðın 
gerçekleíebilirliði yönünden tercih edilmesi gerektiðini, 1915 olayını dünya ve Türkiye nasıl nitelerse nitelesin Ermeni Ulusunun 
vicdanındaki tanımlamanın deðiímeyeceðini, bunu kabul edip etmemenin insanın vicdan sorunu olduðunu. Ermeni kimliðinin saðlıðını 
Fransız’ın, Alman’ın Amerikalı’nın ille de Türk’ün soykırımı kabul etmesine baðlamak düíüncesinin terk edilmesi gerektiðini ve Türk’ü 
Ermeni kimliðindeki bu etkin rolünden ötelemenin zamanının gelip geçtiðini, kimliksel dinginliðini Türk’e baskı uygulamaya ve 
soykırımı kabul ettirmeye ayıran Ermeni dünyasının, kendi acısını sırtlayarak zaman kaybına gitmeden kimliðinin uyanıíını 
ertelemesinin gerektiðini, Ermeni dünyasının kendisini Türk’ten kurtardıðında, kimliðinde bir boíluk yaíayacaðı ve Ermeni 
Diasporasının kimliksel çözünürlüðünün hız kazanacaðını sanmanın aldatıcı olduðunu, artık Ermeni dünyasının geleceðini minik 
ülkenin gelecekteki refah ve mutluluðuna endekslemesi ve Türk’le uðraímayarak Türk’ten kurtulması, bunun yerini de gayri 
Ermenistan’la uðraímanın alması gerektiðini”; 
Dizinin son yazısı olan sekizinci yazısında ise “ Türk’ten boíalacak o zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan, Ermeni’nin 
Ermenistanla kurucaðı asil damarında mevcuttur. Yeter ki bu mevcudiyetin farkında olunsun” diyen sanık, “burada asıl sorumluðunun 
ise Diasporada deðil Ermenistan hükümetinde olduðunu vurgulamakta, ancak baðımsızlık dönemine bakılırsa Ermenistan’ın bu 
sorumluluðun bilincine henüz varamadıðını, Ermenistan ve Diaspora iliíkilerinde Ermenistan merkezli bir kurumlaímaya 
gidilemediðini, oysa Ermenistan’ın íimdiye kadar güçlü bir Diaspora Bakanlıðı kurması gerektiðini, böylece dünyaya daðılan tüm 
Ermenilerin kucaklanabileceðini, ancak Diasporaya Ermenistan layık olmasına raðmen henüz Ermenistan yönetiminin layık 
olmadıðını, Ermenistan’ın Diasporalı Ermeniyle kuracaðı iliíkinin Ermeni kimliðinin oluímasına etkisinin çok büyük olacaðını, bunun 
aynı zamanda büyük bir moral okul niteliðinde de olacaðını Diasporalı gence ne türlü eðitim verilirse verilsin o gencin Ermenistan’ı 
ziyaretinin daha önemli olduðunu, bunu da denemenin pahalı olmadıðını gencin Ermenistan’ı ziyaretiyle kimliðin nasıl damardan 
absorbe edildiðinin görüleceðini, çünkü o kimliðin ona damardan íırıngalandıðını, Ermeni kimliðinin doðrudan Ermenistan’dan 
edinilecek cümleler ve kazanımlarla zenginleíeceðini, bunun saksıda yetiítirilmeye çalıíılan narin bir bitkinin kendi topraðı, kendi 
suyu ve kendi güneíiyle tanıímasına benzetilebileceðini” ifade etmektedir. 
Sekiz sayı süren yazıdan herbirinin son tümcesi, bir sonraki yazının ilk tümcesi olarak devam etmekte; bir bakıma bir büyük yazı sekiz 
parçaya bölünerek dizi yazısı yapıldıðı görülmektedir. 
Açılan kamu davası ise 13.2.2004 tarihli “Ermenistan’la tanıímak” baílıklı son yazı ve bu yazının da “Türkten boíalacak o zehirli 
kanın yerini dolduracak temiz kan, Ermeni’nin Ermenistan’la kuracaðı asil damarında mevcuttur.”tümcesi nedeniyledir. 
Yerel mahkeme de anılan yazıdan ötürü mahkûmiyet kararı verdiðini “Mahkememizce suç kastı sanık H D tarafından 13.2.2004 günlü 
A Gazetesinde Ermeni kimliði üzerine Ermenistan’la Tanıímak baílıklı yazısı dikkate alınarak belirlenmiítir.” gerekçesiyle açıklamakta 
ve “hüküm fıkrasında” aynı yazının yine anılan tümcesinin suç olduðunu belirtmektedir. 
Sekiz sayı süren bir dizi yazısının tümüyle dikkate alınması íöyle dursun, son yazının dahi bütününün dikkate alınmaması Yargıtay’ın 
süreklilik kazanmıí uygulamasına ters düímektedir. 
Oysa, olayın deðerlendirilmesi yapılırken yazının bütünlüðünün bozulmasına (CGK. 25.1.1993, 8/299-10) özen gösterilip sözcüklere 
olumsuz anlamları açısından bakılmaması (CGK. 24.4.1989, 9/63-165) gerekmektedir. 
Dosyaya sunulmuí olan “F D Kararına ñliíkin Hukuksal Görüí” te de belirtildiði üzere; 
“...Sanık yazar,Türk’ten boíalacak zehirli kan’dan sözetmiyor. “O” zehirli kan’dan sözediyor. O zaman kullanılan bu üçüncü tekil “o” 
sıfatının neyi anlattıðını saptamak gerekir. Bu sıfatın çaðrıítırdıðı olay ise íudur: 1915 olaylarının Türkiye tarafından bir soykırım 
olarak algılanmamasının Ermenilerde yarattıðı ve onların kimliðini aíındıran, çözen ve tüketen koíullanma, bir önyargı ve ruh 
saðlıklarını etkileyen bir saplantı haline dönüímesi. Bu önyargı, koíullanma, kanserojen öðe, saplantı, yazara göre Türk kavramının 
algılanıí biçiminden kaynaklanmakta ve bir zehirli kana dönüímektedir. 
“Görülüyor ki, buradaki zehirli kan, mahkemenin algıladıðı gibi “Türk’ün zehirli kanı” deðil, Türk karíısında oluían önyargı, saplantı, 
koíullanmadır. Eðer, Ermeniler, kendi yarattıkları bu zehirden kendilerini arındırabilirlerse gerçek kimliklerine kavuíacaklardır. Bunu 
da baíka yerde aramaya gerek yoktur. Çünkü o kan esasen sanık yazara göre, “Ermeni’nin Ermenistanla kuracaðı asil damarında 
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mevcuttur.” Buna ulaímanın yolu da bellidir: “Türk’le uðraímamak- Ermeni kimliðinin yeni cümlelerini arayacaðı yeni alan ise artık 
hazırdır. Gayri Ermenistan’la uðraímak.” 
Bu çıkarsamadan da anlaíılmaktadır ki, sanık yazarın eðretilemesine göre, Ermenilerin yarattıkları önyargı/saplantı/koíullanma zehirli 
bir kan olarak anlatılmaktadır. Bu anlatım, mahkemece ve genel kurul çoðunluðunca eðretilemeden ayrılarak sözcüðe gerçek anlam 
verilmií ve o üçüncü tekil kiíi sıfatından soyutlanarak Türk ulusunun kanının zehirli olduðu deðerlendirilmesi yapılmıítır. 
Hukuksal deðerlendirme yapıldıðında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 159. maddesinde korunan deðer, devletin ve ulusun öz 
deðerleridir. Bunlardan Türklük kavramından amaçlananın Türklerin insani, ahlaki, dinsel ve ulusal eðilimleri, inançları, ulusal dili, 
tarihi, gelenekleri, duyguları ve ulusu oluíturan tüm dinsel deðerleridir. (Bkz. Abdullah Polat Gözübüyük: Türk Ceza Kanunu Açılaması, 
C.1-2 3. baskı, Ankara, tarihsiz, S.620; Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, 8.4.1999, 60/73; Yargıtay 1, C.D., 25.6.1969, 1665/1980, 
17.3.1970, 494/808) 
Yukarıdan açıklamaya çalıítıðım üzere sanıðın yazısı esasen suç olmadıðı gibi, korunan hukuksal deðerlerden Türklük kavramına da 
yönelik deðildir. 
Öte yandan “Hukuksal Görüí”te de ifade edildiði üzere, TCK.nun 159. maddesinde öngörülen suçun maðduru, tüzel kiíiliði olan 
devlettir. Zarar gören ile maðdur nitelikleri devlette örtüímektedir. Türk Ulusu, korunan hukuksal deðerin konusu olduðuna göre, 
olaydan doðrudan zarar görmeyen kiíilerin davaya müdahil olarak katılmalarına karar verilerek bir bakıma baskıdan uzak yargılama 
kuralı zedelenmiítir. Kaldı ki, Türkler aíaðılanmıí ise, dava yargıcının da potansiyel olarak ve teknik anlamda davaya katılması 
olasılıðının mevcut olacaðı dikkate alındıðında sanıðın bakıíıyla mahkemenin görünümü de olması gereken tarafsız mahkeme ilkesini 
örseleyici nitelik alacaktır. 
Gerekçedeki “Her ülkenin kendine göre deðerleri vardır. Öyle ülkeler vardır, bayraðından íort yaparsın hoí görülür. Öyle ülkeler vardır, 
ineðine dokunursun, infial yaratır. Öyle millet var ki, kan dedin mi ecdatlarının (doðrusu ecdat) akıttıðı oluk oluk íehit kanı gelir. Öyle 
millet vardır ki, kan dedin mi akla bu toprakların her santiminde bulunan ecdat kanı gelir. Bu topraðın her karesi kanla sulanmıítır.” 
ibaresi ve devam eden gerekçe yargıcın duyguları yönünden kuíkusuz ki olumludur. Ne var ki, yargıcın duygularından arınması 
gerekliliðinin zorunluluðu karíısında, tarafsızlık baðlamında, deðerlendirmeye gereksinim bulunmaktadır. 
Avrupa ñnsan Hakları Mahkemesinin Soıravia de Carvalho-Portekiz davasında (22 Nisan 1994 Seri A No.286-B, S.38, paragraf 38) 
“tarafsızlıðın belirlenmesi için, belli bir yargıcın söz konusu davadaki kiíisel kanaatine dayalı öznel bir test uygulanması ve bir de 
nesnel test uygulanarak yargıcın bu baðlamda hiçbir meíru íüpheye yer bırakmayacak yeterlilikte güvenceler saðlayıp saðlamadıðının 
deðerlendirmesi gerektiði” belirtilmiítir. (Gilles Dutertre: Avrupa ñnsan Hakları Mahkemesi ñçtihatlarından Alıntılar-Avrupa Konseyi 
Yayını, 2005, 2.224.) 
Mahkemenin görünümü yönünden de Coeme ve Diðerleri-Belçika davasında ifade edildiði üzere (22 Haziran 2000, Baívuru 
No:32492/96, Paragraf/21) “Bu baðlamda ... görünüm bile belli bir öneme sahip olabilir. Söz konusu olan, demokratik bir toplumda 
halka yansıtılması gereken mahkemelere karíı güven duygusudur ve her íeyden önce, ceza davaları söz konusu olduðunda, bu güven 
duygusunun sanıða da yansıtılması gerekir.” (Gilles Dutertre, age, S.225) 
Davaya katılmaları olanaksız olanların katılmalarının saðlanması, gerekçedeki duygusal deðerlendirme ve bu baðlamda Atatürk’ün 
sözlerine ırkçı çaðrıíımlı anlam yüklemek mahkemenin görünümünü ve yargıcın tarafsızlıðını tartıíılır duruma getirmiítir. Yargıç, 
davanın taraflarına karíı onların leh ve aleyhlerinde bir duyguya sahip olmamalıdır. (Feyyaz Gölcüklü: Avrupa ñnsan Hakları 
Sözleímesinde “Adil Yargılanma” , AÜSBF Dergisi, 1994, C.49, No:1-2, S. 211-212 den aktaran Dr. Sibel ñnceoðlu: ñnsan Hakları 
Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, ñstanbul, 2002, S.182) 
Kuíkusuz ki bu görünüm ve ilkeler, davanın baílangıcından itibaren tüm aíamalarda geçerli olup, bu dava baðlamında ifade edilecek 
olursa, deðerlendirme yapılırken tarihsel yaklaíım ve yerindelik denetimi yerine de hukuksal yaklaíım ve denetim dikkate alınmalıdır. 
Mahkemenin düíünce özgürlüðünün sınırsız olmadıðını gerekçesine alması doðrudur. Ancak, “her íeyin bir sınırı vardır. Bu sınırlama 
bazen yasayla, bazen de ahlak kurallarıyla olur. Aíaðılayıcı, incitici nitelikte ifade özgürlüðü söz konusu olmaz. Buna hiçbir hukuk 
düzeni izin vermez. Her ülkenin kendine göre deðerleri vardır.” gerekçesi ise tartıímaya açıktır. Hukuksal yaptırım altına alınmayan bir 
söylemi ahlak kurallarıyla sınırlandırmaya kalkıímak herhalde mümkün olmasa gerek! 
Diðer yandan, ifadenin aíaðılayıcı olup olmadıðı deðerlendirmesi yapılırken özgürlükçü yaklaíımla yasaklamanın-sınırlamanın dar 
olarak yorumlanması gerekmektedir. Evrensel hukuk anlayıíının bu yönde olduðu da unutulmamalıdır. Avrupa ñnsan Hakları 
mahkemesince toplumu sarsan, rahatsız eden, íok ifadelerin çoðulcu demokrasinin temeli olduðuna iliíkin yerleíik içtihadının yanı 
sıra (Handyside/ñngiltere, 7.12.1976; Sunday Times/ñngiltere, 26.4.1979; Türkiye Birleíik Komünist Partisi, 30.1.1998 vb.) Yargıtay 
Ceza Genel Kurulunun 3.7.2001 gün ve 9/132-155 sayılı kararındaki “ifade özgürlüðü sadece lehte olduðu kabul edilen veya zararsız 
veya ilgilenilmeye deðmez görülen haber ve düíünceler için deðil, devletin veya nüfusun bir bölümünün aleyhinde olan, onları rahatsız 
eden haber ve düíünceler için de uygulanır. Bu demokratik toplum düzeninin ve çoðulculuðun gereðidir. Eleítiri de kaynaðını bu 

 376



Türkiye ñnsan Hakları Raporu 2006 Ekler

 
özgürlükten alır, eleítirinin doðasından kaynaklanan sertlik suç oluíturmaz, eleítiri övgü olmadıðına göre, sert, kırıcı ve incitici olması 
da doðaldır.” içtihadı da evrensel geliímeye koíut bir karardır. 
Sanıðın bir dizi halinde yazdıðı yazılardaki söylemi, ifade tarzı gerçekten rahatsız edici olmakla birlikte bu içerikteki bir söylem 
TCK.nun 159. anlamında suç deðildir. Öte yandan sanık, resmi kabullere göre düíünmediði için cezalandırılmalıdır biçimindeki görüí 
de doðru olmamalıdır. “ifade özgürlüðü çoðunluk gibi düíünmeme, kurulu düzeni sorgulama, hatta eleítirme hakkını da kapsar. 
Dahası, sarsıcı nitelik taíıyan, toplumun çoðunluðunu kızdıran ve tartıímaya yönelten fikirler de ifade özgürlüðünün koruması 
altındadır.” (8. CD. 22.6.2004, 2003/2930, 2004/5686) 
Çoðunluk gibi düíünmeme, çoðulculuðun/demokrasinin gereðidir; Yenilenin, yendiði tek yarıí olan tartıímaya (Cemil Meriç: Bu Ülke, 
ñstanbul, 1993, S.281) ve eleítirmeye olanak saðlanmalıdır. Tartıíma tek doðru anlayıíının yadsınmasıdır. ñsaiah Berlin’e göre 
“Adalet, ilerleme, gelecek nesillerin mutluluða veya bir ulusun, ırkın yada sınıfın kurtuluíu veya kutsal misyonu, hatta toplumun 
özgürlüðü için bireylerin feda edilmesini isteyen özgürlüðün kendisi gibi büyük tarihi ideallerin mabetlerinde insanların 
boðazlanmasından tek bir inanç sorumludur. Bu inanç,bir yerlerde, geçmiíte yada gelecekte, kutsal vahiyde yada bir düíünürün 
zihninde, tarihin yada bilimin açıklamalarında yada bozulmamıí iyi bir insanın sade yüreðinde, nihai tek bir çözümün olduðu 
inancıdır.” (Zühtü Arslan: ñfade Özgürlüðünün Sınırlarını Yeniden Düíünmek: “Açık ve Mevcut Tehlike” nin Tehlikeleri”, Liberal 
Düíünce, Sayı:24, 2001, S.15-16, dipnot:6) 
Düíünce ve bu baðlamda eleítiri özgürlüðünün ulaítıðı evrensel anlayıía deðinmeksizin daha 1943 yılında Amerikan Yüksek 
Mahkemesinin “Anayasal takım yıldızı içinde, eðer sabit bir yıldız varsa o da, hiçbir resmi makamın politikada, milliyetçilikte, dinde 
yada düíünce ile ilgili herhangi bir alandan tek doðrunun ne olacaðını buyurma yetkisine sahip olmadıðıdır.” (Bakır Çaðlar: Anayasa 
Mahkemesi Kararlarında Demokrasi-Sentetik Bir Deneme ñçin Notlar, Anayasa Yargısı, Sayı:7, Ankara, 1990, S.83-84) gerekçesini 
anımsatmak gerekmektedir. 
Sanıðın yazdıðı bir dizi yazı ve mahkûmiyet kararına konu yazı bir bütün olarak ele alınmadan ve bu yazıdaki bir cümle gerçek 
anlamından soyulup, soyutlamaya gidilmek suretiyle mahkûmiyetine karar verilmesi yerleíik uygulamaya uygun düímemektedir. 
Rahatsız edici, incitici bir söylemle yüklü olduðuna kuíku bulunmayan yazı gerçekten bu içeriktedir ... Hepsi bu kadar! 765 sayılı Türk 
Ceza Yasasının 159. maddesiyle bir ilgisi bulunmamaktadır. Yargıtay Cumhuriyet Baísavcılıðının itiraznamesinin kabulü gerektiði 
düíüncesinde olduðumdan çoðunluðun görüíüne katılmamaktayım. 
Görüíüyle, 
Diðer dört Kurul Üyesi ise Yargıtay C.Baísavcılıðı itiraznamesinde belirtilen gerekçelerle, 
ñtirazın kabulü yönünde oy kullanmıílardır. 
SONUÇ: Açıklanan nedenlerle, 
1-Yargıtay C.Baísavcılıðı itirazının REDDñNE, 
2-Dosyanın, mahkemesine gönderilmek üzere, Yargıtay C.Baísavcılıðına tevdiine, 11.07.2006 günü yapılan müzakerede oyçokluðuyla 
karar verildi. 
H.E 
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Ek 4 
Terörle Mücadele Kanununda Deðiíiklik Yapılmasına Dair 

Kanun 
Kanun No.  5532 
Kabul Tarihi : 29/6/2006  
MADDE 1- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci maddesinin baílıðı “Terör tanımı” íeklinde 
deðiítirilmiítir.  
MADDE 2- 3713 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aíaðıdaki íekilde deðiítirilmiítir.  
“MADDE 3- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 302, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 320 nci maddeleri ile 
310 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlar, terör suçlarıdır.” 
MADDE 3- 3713 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi baílıðı ile birlikte aíaðıdaki íekilde deðiítirilmiítir. 
“Terör amacı ile iílenen suçlar  
MADDE 4- Aíaðıdaki suçlar 1 inci maddede belirtilen amaçlar doðrultusunda suç iílemek üzere kurulmuí bir terör örgütünün faaliyeti 
çerçevesinde iílendiði takdirde, terör suçu sayılır: 
a) Türk Ceza Kanununun 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 96, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 142, 148, 149, 151, 
152, 170, 172, 173, 174, 185, 188, 199, 200, 202, 204, 210, 213, 214, 215, 223, 224, 243, 244, 265, 294, 300, 316, 317, 318 ve 
319 uncu maddeleri ile 310 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar.  
b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateíli Silahlar ve Bıçaklar ile Diðer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan suçlar. 
c) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesinin dördüncü ve beíinci fıkralarında tanımlanan kasten 
orman yakma suçları. 
ç) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar. 
d) Anayasanın 120 nci maddesi gereðince olaðanüstü hal ilan edilen bölgelerde, olaðanüstü halin ilanına neden olan olaylara iliíkin 
suçlar.  
e) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 inci maddesinde tanımlanan suç.” 
MADDE 4- 3713 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aíaðıdaki íekilde deðiítirilmiítir. 
“MADDE 5- 3 ve 4 üncü maddelerde yazılı suçları iíleyenler hakkında ilgili kanunlara göre tayin edilecek hapis cezaları veya adlî para 
cezaları yarı oranında artırılarak hükmolunur. Bu suretle tayin olunacak cezalarda, gerek o fiil için, gerek her nevi ceza için muayyen 
olan cezanın yukarı sınırı aíılabilir. Ancak, müebbet hapis cezası yerine, aðırlaítırılmıí müebbet hapis cezasına hükmolunur. 
Suçun, örgütün faaliyeti çerçevesinde iílenmií olması dolayısıyla ilgili maddesinde cezasının artırılması öngörülmüíse; sadece bu 
madde hükmüne göre cezada artırım yapılır. Ancak, yapılacak artırım, cezanın üçte ikisinden az olamaz.”  
MADDE 5- 3713 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında geçen “beímilyon liradan onmilyon liraya 
kadar aðır para” ibaresi “bir yıldan üç yıla kadar hapis” olarak, dördüncü fıkrası ise aíaðıdaki íekilde deðiítirilmií ve maddeye 
aíaðıdaki fıkra eklenmiítir. 
“Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiillerin basın ve yayın yoluyla iílenmesi hâlinde, basın ve yayın organlarının suçun iíleniíine iítirak 
etmemií olan sahipleri ve yayın sorumluları hakkında da bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, yayın 
sorumluları hakkında, bu cezanın üst sınırı beíbin gündür.”  
“Terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde suç iílemeye alenen teívik, iílenmií olan suçları ve suçlularını övme veya terör örgütünün 
propagandasını içeren süreli yayınlar hâkim kararı ile; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de Cumhuriyet savcısının emriyle 
tedbir olarak onbeí günden bir aya kadar durdurulabilir. Cumhuriyet savcısı, bu kararını en geç yirmidört saat içinde hâkime bildirir. 
Hâkim kırksekiz saat içinde onaylamazsa, durdurma kararı hükümsüz sayılır.” 
MADDE 6- 3713 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aíaðıdaki íekilde deðiítirilmiítir. 
“MADDE 7- Cebir ve íiddet kullanılarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, 1 inci maddede belirtilen 
amaçlara yönelik olarak suç iílemek üzere, terör örgütü kuranlar, yönetenler ile bu örgüte üye olanlar Türk Ceza Kanununun 314 üncü 
maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. Örgütün faaliyetini düzenleyenler de örgütün yöneticisi olarak cezalandırılır.  
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Terör örgütünün propagandasını yapan kiíi, bir yıldan beí yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile 
iílenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun iíleniíine iítirak etmemií olan 
sahipleri ve yayın sorumluları hakkında da bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, yayın sorumluları 
hakkında, bu cezanın üst sınırı beíbin gündür. Aíaðıdaki fiil ve davranıílar da bu fıkra hükümlerine göre cezalandırılır: 
a) Terör örgütünün propagandasına dönüítürülen toplantı ve gösteri yürüyüílerinde, kimliklerin gizlenmesi amacıyla yüzün tamamen 
veya kısmen kapatılması. 
b) Terör örgütünün üyesi veya destekçisi olduðunu belli edecek íekilde, örgüte ait amblem ve iíaretlerin taíınması, slogan atılması 
veya ses cihazları ile yayın yapılması ya da terör örgütüne ait amblem ve iíaretlerin üzerinde bulunduðu üniformanın giyilmesi.  
ñkinci fıkrada belirtilen suçların; dernek, vakıf, siyasî parti, iíçi ve meslek kuruluílarına veya bunların yan kuruluílarına ait bina, lokal, 
büro veya eklentilerinde veya öðretim kurumlarında veya öðrenci yurtlarında veya bunların eklentilerinde iílenmesi halinde bu 
fıkradaki cezanın iki katı hükmolunur.”  
MADDE 7- 3713 sayılı Kanunun mülga 8 inci maddesi baílıðı ile birlikte aíaðıdaki íekilde yeniden düzenlenmií ve 8 inci maddeden 
sonra gelmek üzere aíaðıdaki 8/A ve 8/B maddeleri eklenmiítir. 
“Terörün finansmanı 
MADDE 8- Her kim tümüyle veya kısmen terör suçlarının iílenmesinde kullanılacaðını bilerek ve isteyerek fon saðlar veya toplarsa, 
örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Fon, kullanılmamıí olsa dahi, fail aynı íekilde cezalandırılır. 
Bu maddenin birinci fıkrasında geçen fon; para veya deðeri para ile temsil edilebilen her türlü mal, hak, alacak, gelir ve menfaat ile 
bunların birbirine dönüítürülmesinden hasıl olan menfaat ve deðeri ifade eder.” 
“Nitelikli hal  
MADDE 8/A- Bu Kanun kapsamına giren suçların kamu görevinin saðladıðı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle iílenmesi halinde, 
verilecek ceza yarı oranında artırılır.” 
“Tüzel kiíilerin sorumluluðu  
MADDE 8/B- Bu Kanun kapsamına giren suçların bir tüzel kiíinin faaliyeti çerçevesinde iílenmesi halinde, Türk Ceza Kanununun 60 
ıncı maddesine göre bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.” 
MADDE 8- 3713 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi baílıðıyla birlikte aíaðıdaki íekilde deðiítirilmiítir. 
“Görev ve yargı çevresinin belirlenmesi 
MADDE 9- Bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili davalara, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci 
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen aðır ceza mahkemelerinde bakılır. Bu suçlardan dolayı onbeí yaíın üzerindeki çocuklar 
hakkında açılan davalar da bu mahkemelerde görülür.” 
MADDE 9- 3713 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi baílıðıyla birlikte aíaðıdaki íekilde deðiítirilmiítir. 
“Soruíturma ve kovuíturma usûlü 
MADDE 10- Bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, Ceza Muhakemesi Kanununun 250 ilâ 252 nci maddelerinde hüküm 
bulunmayan hususlarda diðer hükümleri uygulanır. Ancak; 
a) Soruíturmanın amacı tehlikeye düíebilecek ise yakalanan veya gözaltına alınan veya gözaltı süresi uzatılan kiíinin durumu 
hakkında Cumhuriyet savcısının emriyle sadece bir yakınına bilgi verilir. 
b) ìüpheli, gözaltı süresince yalnız bir müdafiin hukuki yardımından yararlanabilir. Gözaltındaki íüphelinin müdafi ile görüíme hakkı, 
Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, hâkim kararıyla yirmidört saat süre ile kısıtlanabilir; ancak bu süre içerisinde ifade alınamaz.  
c) ìüphelinin kolluk tarafından ifadesi alınırken, ancak bir müdafi hazır bulunabilir. 
ç) Kolluk tarafından düzenlenen tutanaklara, ilgili görevlilerin açık kimlikleri yerine sadece sicil numaraları yazılır. 
d) Müdafiin dosya içeriðini incelemesi veya belgelerden örnek alması, soruíturmanın amacını tehlikeye düíürebilecek ise, Cumhuriyet 
savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla bu yetkisi kısıtlanabilir.  
e) Bu Kanun kapsamında yer alan suçlardan dolayı yapılan soruíturmada müdafiin savunmaya iliíkin belgeleri, dosyaları ve tutuklu 
bulunan íüpheli ile yaptıðı konuímaların kayıtları incelemeye tâbi tutulamaz. Ancak müdafiin terör örgütü mensuplarının örgütsel 
amaçlı haberleímelerine aracılık ettiðine iliíkin bulgu veya belge elde edilmesi halinde, Cumhuriyet savcısının istemi ve hâkim 
kararıyla, bir görevli görüímede hazır bulundurulabileceði gibi bu kiíilerin müdafiine verdiði veya müdafiince bu kiíiye verilen belgeler 
hâkim tarafından incelenebilir. Hâkim, belgenin kısmen veya tamamen verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu karara karíı 
ilgililer itiraz edebilirler.  
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f) Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinin (8) numaralı alt bendindeki, 139 uncu 
maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendindeki ve 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) 
numaralı alt bendindeki istisnalar uygulanmaz.  
g) 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ñnfazı Hakkında Kanunun 92 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü 
bu Kanun kapsamında yer alan suçlar bakımından da uygulanır.” 
MADDE 10- 3713 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi baílıðı ile birlikte aíaðıdaki íekilde deðiítirilmiítir. 
“Seçenek yaptırımlara çevirme ve erteleme yasaðı  
MADDE 13- Bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı verilen hapis cezası, seçenek yaptırımlara çevrilemez ve ertelenemez. 
Ancak, bu hüküm, onbeí yaíını tamamlamamıí çocuklarla ilgili olarak uygulanmaz.” 
MADDE 11- 3713 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aíaðıdaki íekilde deðiítirilmiítir. 
“MADDE 15- Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla görevlendirilmií diðer personelin, bu 
görevlerinin ifasından doðduðu iddia edilen suçlardan dolayı yapılan soruíturma ve kovuíturmalarda müdafi olarak belirlediði en fazla 
üç avukatın ücreti ödenir ve bunlara avukatlık ücret tarifesine baðlı olmaksızın yapılacak ödemeler, ilgili kuruluíların bütçelerine 
konulacak ödenekten karíılanır. 
Avukatların ücretlerinin ödenmesine iliíkin esas ve usûller, Millî Savunma ve ñçiíleri bakanlıklarınca müítereken çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir.” 
MADDE 12- 3713 sayılı Kanunun 17 nci maddesi baílıðı ile birlikte aíaðıdaki íekilde deðiítirilmiítir.  
“Koíullu salıverilme 
MADDE 17- Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar hakkında, koíullu salıverilme ve denetimli serbestlik tedbirinin 
uygulanması bakımından 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ñnfazı Hakkında Kanunun 107 nci 
maddesinin dördüncü fıkrası ile 108 inci maddesi hükümleri uygulanır.  
Tutuklu veya hükümlü iken firar veya ayaklanma suçundan mahkûm edilmií bulunanlar ile disiplin cezası olarak üç defa hücre hapsi 
cezası almıí olanlar, bu disiplin cezaları kaldırılmıí olsa bile íartla salıverilmeden yararlanamazlar. 
Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar, hükümlerinin kesinleíme tarihinden sonra bu Kanunun kapsamına giren bir 
suçu iílemeleri halinde, íartla salıverilmeden yararlanamazlar. 
Ölüm cezaları, 14/7/2004 tarihli ve 5218 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile deðiíik 3/8/2002 tarihli ve 4771 sayılı Çeíitli Kanunlarda 
Deðiíiklik Yapılmasına ñliíkin Kanunla müebbet aðır hapis cezasına dönüítürülen terör suçluları ile ölüm cezaları aðırlaítırılmıí 
müebbet aðır hapis cezasına dönüítürülen veya aðırlaítırılmıí müebbet aðır hapis cezasına mahkûm olan terör suçluları koíullu 
salıverilme hükümlerinden yararlanamaz. Bunlar hakkında aðırlaítırılmıí müebbet aðır hapis cezası ölünceye kadar devam eder.” 
MADDE 13- 3713 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aíaðıdaki íekilde deðiítirilmiítir. 
“MADDE 19- ñíleniíine iítirak etmemií olmak koíuluyla bu Kanun kapsamına giren suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı 
olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere para ödülü verilir. Ödülün miktar, usûl ve esasları ñçiíleri Bakanlıðınca 
çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.” 
MADDE 14- 3713 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aíaðıdaki íekilde deðiítirilmiítir. 
“MADDE 20- Terörle mücadelede görev veren veya bu görevi ifa eden adlî, istihbarî, idarî ve askerî görevliler, kolluk görevlileri, Ceza 
ve Tevkifevleri Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları, terör suçlularının muhafaza edildiði ceza ve tutukevlerinin savcıları ve 
müdürleri, Devlet Güvenlik Mahkemelerinde görev yapmıí hâkim ve savcılar, Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesiyle 
yetkili kılınmıí aðır ceza mahkemelerinde görev yapan hâkim ve savcılar ile bu görevlerinden ayrılmıí olanlar ve terör örgütlerinin açık 
hedefi haline gelen veya getirilenler ile suçların aydınlatılmasında yardımcı olanlar hakkında gerekli koruma tedbirleri Devlet 
tarafından alınır.  
Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesi uyarınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca görevlendirilecek aðır ceza 
mahkemeleri baíkan ve üyeleri ile bu mahkemelerin görev alanına giren suçları soruíturmakla ve kovuíturmakla görevli Cumhuriyet 
savcılarının korunma ve güvenlik talepleri ilgili makam ve mercilerce öncelikle ve ivedilikle yerine getirilir. Koruma için ihtiyaç duyulan 
araç ve gereçler Adalet ve ñçiíleri bakanlıklarınca temin edilir. 
Bu koruma tedbirleri; talep halinde estetik cerrahi yoluyla fizyolojik görünümün deðiítirilmesi dahil, nüfus kaydı, ehliyet, evlenme 
cüzdanı, diploma ve benzeri belgelerin deðiítirilmesi, askerlik iíleminin düzenlenmesi, menkul ve gayrimenkul mal varlıklarıyla ilgili 
hakları, sosyal güvenlik ve diðer hakların korunması gibi hususlarda düzenleme yapılır. Korumaya alınmıí emekli personelden, 
meskende korunmaları mutlak surette zorunlu bulunanlar; görev yaptıkları bakanlık veya kamu kurum ve kuruluílarına ait 
konutlardan Maliye Bakanlıðınca rayiç kiralar dikkate alınarak tespit olunacak kira bedeli ile kiralama esaslarına göre yararlandırılır. 
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Bu tedbirlerin uygulanmasında, ñçiíleri Bakanlıðı ile ilgili diðer kurum ve kuruluílar gerekli her türlü gizlilik kurallarına uymak 
zorundadırlar. 
Koruma tedbirleriyle ilgili esas ve usûller Baíbakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenir. 
Yukarıda sayılanlardan kamu görevlileri, görevlerinden ayrılmıí olsalar dahi terör suçluları tarafından kendilerine veya eí ve 
çocuklarının canına vuku bulan bir taarruzu savmak için silah kullanmaya yetkilidirler.” 
MADDE 15- 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Memur ve” ibaresi  madde metninden çıkartılmıí ve 
aynı fıkranın (e) ve (ı) bentleri aíaðıdaki íekilde deðiítirilmiítir. 
“e) Malûl olanlar ile ölenlerin dul ve yetimleri, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandıðınca kendilerine verilen tanıtım kartlarını ibraz 
etmeleri durumunda, kamu kurum ve kuruluílarına ait bütün hastanelerde muayene ve tedavi edilirler. Bunların her türlü tedavi 
giderleri; ilgililerin herhangi bir kamu kurumu veya kuruluíunda çalıímaları halinde bu kurum veya kuruluíça, emekli, yaílılık, 
malûllük veya dul ve yetim aylıðı almaları halinde baðlı bulundukları sosyal güvenlik kurumunca, herhangi bir kuruma tâbi olarak 
çalıímamaları, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaíını Doldurmuí Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaílarına Aylık 
Baðlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık alanlar hariç emekli, yaílılık, malûllük veya dul ve yetim aylıðı almamaları durumunda 
Millî Savunma veya ñçiíleri Bakanlıðınca karíılanır. Malûl olanların eksilen vücut organları, yurt içi veya yurt dıíında en son teknik 
usûllere göre yapılması mümkün sunileriyle tamamlatılır ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptırılır.” 
“ı) Terörle mücadeleden dolayı köyleri boíaltılan üniversite çaðındaki öðrencilere ve ölenlerin çocuklarına yüksek öðrenimleri 
süresince Devletçe karíılıksız burs verilir.” 
MADDE 16- 3713 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi aíaðıdaki íekilde yeniden düzenlenmiítir. 
“EK MADDE 2- Terör örgütlerine karíı icra edilecek operasyonlarda “teslim ol” emrine itaat edilmemesi veya silah kullanmaya 
teíebbüs edilmesi halinde kolluk görevlileri, tehlikeyi etkisiz kılabilecek ölçü ve orantıda, doðrudan ve duraksamadan hedefe karíı 
silah kullanmaya yetkilidirler.” 
MADDE 17- 3713 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 12, 16 ve 18 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıítır. 
MADDE 18- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüðe girer. 
MADDE 19- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Ek 5 
ñzmir Ceza ve Tutukevleri Baðımsız ñzleme Grubu 

Kasım 2005-Ekim 2006 
Raporu 

Katılımcı ve ñmzacı Kurumlar 
TMMOB ñzmir ñl Koordinasyon Kurulu 

TñHV ñzmir Temsilciliði 
ñHD ñzmir ìubesi 
ÇHD ñzmir ìubesi 

10.10.2003 tarihinde, ortak ilke ve amaçlarını bir deklarasyonla açıklayarak çalıímalarına baílayan “ñzmir Ceza ve Tutukevleri 
Baðımsız ñzleme Grubu” olarak üçüncü raporumuzu hazırlamıí bulunuyoruz. 
Grubumuz; çalıíma esaslarını, yasayla oluíturulan Ceza ñnfaz Kurumları ve Tutukevleri ñzleme Kurullarının1 oluíum ve çalıímalarına 
dair eleítirilerini, ilk yıllık raporu ile 2004 yılında kamuoyuna duyurmuí, ayrıca baíta Adalet Bakanlıðı, Milli Savunma Bakanlıðı, 
Cumhurbaíkanlıðı, TBMM ñnsan Hakları ñnceleme Komisyonu olmak üzere pek çok kuruma yazılı olarak iletmiíti. Açıklık ilkemiz ve 
cezaevi izlemenin sorun - ihlal tespiti ile sınırlı kalmayıp çözüm üretilmesinin de aracı olması hedefimiz doðrultusunda bu raporu da 
adı geçen yetkili ve sorumlu mercilere ileteceðimizi belirtmek isteriz.  

Girií: 
“Suç” ve “ceza”, neredeyse insanlık tarihi kadar eski iki kavramdır. Farklı toplumsal evrelerde her iki kavramın nedenleri, sonuçları, 
biçimleri üzerindeki tartıímalar felsefi ve sosyolojik boyutları da içerecek íekilde halen sürmektedir.  
Tarihsel süreç içerisinde bedensel acı çektirmeye ve bu acıyı ya da ölümü seyrettirmeye dayanan cezalandırma anlayıíı, zamanla 
evrilerek kiíileri özgürlüðünden yoksun kılan, bedeni yok etmeyip hapseden bir ceza anlayıíına dönüítü. Hapsetme olgusu ise infaz 
hukukunun doðmasına ve geliímesine yol açtı. Bugün çaðdaí infaz hukuku, her ne kadar hapsetmenin alternatiflerini yaratmaya 
çalıíıyorsa da; hapsetme hâlâ en yaygın cezalandırma modeli olarak varlıðını devam ettiriyor. Bu nedenle cezaevleri, cezaevi 
kuralları, infaz yasaları da tartıíması süren bir konu olarak her dönemde karíımıza çıkıyor.  
Ülkemizde uygulanmakta olan Ceza ve Tedbirlerin ñnfazı Hakkındaki Kanun; infaz koíullarının tespitinde, suçun kiíilere ya da devlete 
yönelmií olması, türü ya da mahkeme kararının niteliði yönünden ayrımcılık yasaðına aykırı esaslara dayanmaktadır. Hapsetme, 
dıíarıdaki sosyal yaíamdan fiziken ayrı tutmadır. Bu anlamda hareket özgürlüðünü kısıtlamayla sınırlı olarak uygulanması gerekir. 
Ceza hukukunun temel ilkeleri; cezanın ancak bir yargılama sonucunda ve ancak bir mahkeme tarafından verilmesini 
gerektirmektedir. BM Asgari Standartlar Kurallar gereðince de cezaevi koíulları ve uygulamalarının, “hapis cezasında içkin elem ve 
acıyı arttırmaması” gerekmektedir. Bu kurallar baðlamında ülkemizde sistemli bir uygulama biçimine dönüíen ve giderek yaygılaían 
tecrit temelli cezalandırma yöntemlerini gözden geçirmek gerekmektedir.  
Tecrit temelli cezalandırma; insanın bedensel ve ruhsal bütünlüðüne zarar vermeyecek, düíünsel ve kültürel kimliðini korumasını 
saðlayacak hapsetme anlayıíına dayanmaktan uzaktır. Temel insani gereksinmelerden ve uyaranlardan yoksun bırakarak zamana 
yayılmıí tüketme, yok etme sonucunu yaratmaktadır. Tecrit aðır bir kiíilik hakkı ihlali ve uzun erimli iíkencedir. Ayrımcılık esasına 
uygun olarak “F” tipi cezaevindeki mahkumların cezaları, bu cezaevlerinde tek kiíi tutma ya da küçük grup izolasyonu biçiminde 
çektirilmektedir. Bugüne kadar yapılan bilimsel araítırmalara göre tecrit sayılmayacak en az sayı onbeítir. Ancak her toplumun 
kültürel ve geleneksel yapısı, sosyal iliíkilenme biçimleri ve aile üyelerinin sayısı, farklı asgari sayıları zorunlu kılabilir. Ülkemizde 
izolasyon sınırını belirlemeye yönelik ciddi bir bilimsel çalıíma ve tespit yapılmıí deðildir.  
Yürürlükteki ñnfaz Yasasına kaynaklık eden temel anlayıí “suç”u hastalık, suçu iíleyeni ise “hasta” olarak deðerlendirmektedir. 
Mahkumları “iyileítirmek” adına insanın toplumsal varlıðını hiçe sayarak, toplu alanların kullanımını “tredman koíulu”na 
baðlamaktadır. Yine íartlı salıverilme, ödüllendirme, bir kısım hakların kullanımında aranan “iyi hal”in varlıðını kabul etmek için; 
piímanlık duyma, tam itaat - yani teslimiyet - kriteri kullanılmaktadır. Oysa insan haklarını temel alan infaz anlayıíı; insani 
geliímeye, sosyal, kültürel birikimi arttırmaya yönelik olanakları hak kabul eder. Bu hakların tanınmasını ve kullandırılmasını herhangi 
bir koíula baðlamaz.  

                                                 
1 Ceza ñnfaz Kurumları ve Tutukevleri ñzleme Kurulları, raporda “ñzleme Kurulları” olarak anılacaktır. 
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Bir hakkın varlıðı, doðası gereði iktidara dokunulmaz ve yok edilmez bir alan yaratma yükümlülüðü verir ki; bu da hak ve iktidar 
kavramlarının her zaman karíılıklı ama birlikte var olduðu gerçeðini göstermektedir. Cezaevleri ise gözden uzak, kapalı mekanlar 
olmaları nedeniyle bu ortamdaki hak ve iktidar dengelerinin daha kolay bozulabildiði, hak ihlallerinin daha yoðun yaíanabildiði, 
Türkiye cezaevlerinde yaíanan örnekleri ile de görülmektedir. 
19 Aralık 2000 tarihinden bu yana, tecrit uygulaması yoðunluðu artarak sürmekte; tutuklu ve hükümlülerin ruh saðlıðını ciddi biçimde 
tehdit etmektedir. Cezaevlerinde yaíanan sorunlar ve ihlaller karíısında baðımsız izleme grupları, insan hakları kurumları devre dıíı 
kalmaktadır. 
Bu raporumuzda tecrit uygulamasının neden olduðunu düíündüðümüz bir uygulamaya yer vermek isteriz: 

Pozisyon ñíkencesi ve Uzun Süreli Aðırlaítırılmıí Tecrit Uygulaması;  
“Tutuklu ve Hükümlülerin ñfadesi ñle Süngerli Oda”: 
Bu baílık altındaki ihlallerin deðerlendirilmesinde, Grubumuz bileíeni olan ÇHD ñzmir ìubesine ulaían bilgi ve baívurular esas 
alınmıítır. Yakınmaların bütünlüðü ve yaygınlıðı nedeniyle, bu baívuruları önceki raporlarımızdan farklı olarak “iíkence ve kötü 
muamele” baílıðı altında deðil de ayrı bir baílık altında toplamayı uygun bulduk. ÇHD tarafından Grubumuza aktarılan ve 
mahpusların anlatımları ile avukatların tespitlerine dayanan bilgilere göre;  
Uygulamaya maruz kaldıkları yönünde toplam 31 mahpusun ismi Grubumuza ulaímıítır. Bunlardan 11’i ile görüíülebilmií ise de 20 
mahpus ile nakil, tahliye ya da vekalet gibi sorunlar yüzünden görüíülememiítir. Görüíme yapılan 11 mahpustan biri konu ile ilgili 
olarak íikayet ya da baívuruda bulunmayacaðını belirtmiítir. Diðer 10 mahpusla ilgili olarak ñzmir Cumhuriyet Baísavcılıðınca 
soruíturma yürütülmektedir. 
ñzmir F Tipi Cezaevlerinin her ikisinde de görülen uygulamayla ilgili ilk baívuru 2005 yılının Aralık ayına iliíkindir. Ancak görüíülen 
mahpuslardan biri Aralık 2004 tarihinde de benzer bir uygulamanın olduðunu belirtmií ise de bu kiíinin ismi belirlenememiítir. Son 
baívuru ise Eylül 2006 tarihlidir. 
Gelen baívurularda belirtilen iddialara göre;  
Görüíme yapılan mahpusların 10’u adli suçlardan tutuklu/hükümlü olup biri ñslami bir örgüte üyelik suçlaması ile tutulmaktadır. 
Mahpuslar genelde bulundukları hücrelerden ( bir mahpus ortak mekanlardan yararlandıðı sırada alınmıítır) “Ani Müdahale Mangası” 
adı verilen birim tarafından ve bir kısım idari personelin gözetimi altında alınmaktadır. Zaman zaman götürülme ve baðlama eylemine 
1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde genel olarak 2. müdürlerden biri; 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde ise bizzat 1. müdür nezaret etmektedir.  
Genelde kaba dayak ile baílayan uygulama; hakaret, tehdit içeren sözlü sataímalarla devam etmektedir. Mahpuslardan en az birine 
falaka uygulaması da yapılmıítır. Yine mahpuslardan birinin boynuna takılan iple nefessiz bırakılarak direncinin kırıldıðı 
belirtilmektedir.  
Mahpusların “süngerli oda” olarak adlandırdıkları yer; 8-10 m2 büyüklüðünde, içinde bir adet tuvalet taíı bulunan ve tüm duvarları 
süngerle kaplı bir odadır. Yine mahpusların tarifine göre kütüphanenin alt katında bulunan oda B Blok giriíinden 5-6 m. sonra sola 
çıkan koridorun baíındadır. F Tipi cezaevlerinde bu hücrelerden iki tane bulunmaktadır. Odaların tavanında havalandırma borularının 
üzerine kamera yerleítirilmiítir.  
Mahpuslar bu hücrelere tek baílarına konmaktadırlar. Ancak bir vakada mahpus sayısı fazla olduðundan kardeí olan iki mahpus 
hücrede beraber tutulmuílardır. Ancak 1 numaralı F Tipi Cezaevinde A-6 ve A Tek 15 numaralı hücrelerin de benzer uygulama için, 
geçici veya sürekli tutma amacı ile iki kere kullanıldıðı bilgisi de gelen yakınmalardan anlaíılmaktadır. Anılan hücrelerin musluklarının 
sökülmüí olduðu, ayna ve yatak bulunmadıðı da anlatımlar arasındadır.  
Mahpuslar belirtilen odada ayaklarının birbirine baðlandıðını, her iki elin arkadan baðlandıðını, daha sonra el ve ayaklardaki baðın 
vücudun arkasından baðlanması ile oluíturulan pozisyonda yere yatırılarak bekletildiklerini belirtmektedirler. Bu pozisyon mahpuslar 
tarafından “domuz baðı” olarak nitelenmektedir. Kelepçe, bez, koli bandı, yatak çaríafı gibi materyaller bað için kullanılmaktadır. 
Arkadan baðlama uygulamasının tek istinası islami örgüt üyeliði isnadı ile tutulan mahpusa, namaz kılmasına olanak saðlamak için 
ellerin önden baðlanması íeklinde gerçekleímiítir.  
Tutma sırasında mahpuslar uzun süre aç bırakıldıklarını belirtmektedirler. Yemek verilmesi sırasında eleri açılmayan ve gardiyanlar 
tarafından beslenen mahpuslar bulunmaktadır. Ancak bir kısım mahpus, ekmek arasına konan besinleri kendilerinin yediðini ve bu 
sırada yalnızca ellerinin geçici çözüldüðünü aktarmaktadır. Mahpuslar bu durundayken kendilerine günde 1-2 kere su verildiðini 
belirtmektedirler.  
Mahpuslar, hücrede bulunan giderde iíeyebildikleri halde dıíkılarını yapamamıílardır. 4 gün boyunca bu ihtiyacını gideremediði için 
hemoroid olduðunu belirten bir mahpus bulunmaktadır. Beraber tutulan iki mahpus birbirilerinin fermuarını aðızları ile açmak zorunda 
kaldıklarını, bir baíka mahpus ise üzerine yapmak zorunda kaldıðını belirtmiítir. Bu durum kötü hijyen koíulları yaratması, kiíilerin 
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saðlıðını tehdit etmesi yanında onur kırıcı niteliði nedeniyle aíaðılanma duygusu yaratmaktadır. Mahpuslar pozisyon iíkencesine 
maruz kalmalarının yanı sıra sürekli olarak sözlü hakaret ve tacize maruz kaldıklarını da belirtmektedirler.  
Uygulama 5 saatten 7 gün’e kadar uzayabilmektedir. Aralıklar ile 11 gün bu íekilde tutulan bir mahpus bulunmaktadır. Cezaevi 
hekimlerinin kapı penceresi ve kamera ile kiíileri izlediði gelen duyumlar arasındadır. Ancak üzerindeki kesikler nedeni ile iðne 
yapılması dıíında tutma sırasında ve sonrasında tıbbi tedavi uygulaması bulunmamaktadır. Yine tutulma sırasında dilekçe verme, 
görüí ve doktora çıkma gibi istemler reddedilmektedir. Adli tıbba sevk ve iz tespitine iliíkin talepler reddedilmektedir. Yalnızca bir 
mahpusa yara izlerinin saðlık dosyasına geçirildiði yönünde cezaevi hekimince bilgi verilmiítir. Adalet Bakanlıðı’na konuya iliíkin 
yapılan 29/08/2006 tarihli bilgi edinme baívurusu 01/12/2006 tarihi itibari ile halen cevaplanmamıítır.  

Cezaevi ñzlemenin Bugünkü Durumu  
Hatırlanacaðı üzere ñzleme Kurullarının kurulacaðı ve cezaevlerinin sivil denetime açılacaðı, siyasi otorite tarafından, ölüm oruçları ve 
19 Aralık cezaevleri operasyonlarının gerek iç, gerekse dıí kamuoyunda yarattıðı tepkiler nedeniyle gündeme getirilmiíti. Bu kurullar, 
14.06.2001 tarihinde kabul edilen 4681 sayılı “Ceza ñnfaz Kurumları ve Tutukevleri ñzleme Kurulları Kanunu” ile yasallık kazanmıítı. 
Adı geçen kanun ve ilgili yönetmeliðin, izleme kurullarının saðlıklı ve etkili bir denetim yapmasını, özellikle cezaevlerinin 
íeffaflaítırılmasını saðlamaya yetmediði geçen beí yıllık süre zarfında net olarak açıða çıkmıítır. ñzleme Kurullarının iíleyiíine iliíkin 
en temel eleítirimiz, kurulun ya da üyelerinin görev sırasında edindikleri bilgileri ve hazırladıkları raporları Adalet Bakanlıðı veya 
Cumhuriyet Baísavcısının izni olmaksızın açıklaması, kamuoyuyla paylaíımı da mümkün kılınmamıí olmasıdır. Yasa gereði üç ayda 
bir rapor düzenlemek zorunda olan izleme kurullarının hiçbir raporu bugüne kadar yayınlanmamıítır. 
Grubumuz 2005 yılı içinde, ñzmir ilinde bulunan izleme kurullarının kurulmalarından itibaren düzenledikleri raporların birer örneðini 
Adalet Bakanlıðından istemiíti. ñstemimiz konunun “devlet sırrı” kapsamında olduðu belirtilerek reddedilmiíti. 2006 yılı içinde 
yaptıðımız aynı içerikteki bilgi istemimize yanıt ise “yetki belgesi olmadıðı” gerekçesiyle baívurumuzun iíleme konmadıðı” 
yönündedir. Sivil bir izleme; cezaevlerinin dıíarıdan görülebilmesini, íeffaflaímasını yani bilginin kamuoyunu ile paylaíılmasını 
gerekli kılar. Sivil izleme aynı zamanda bilginin ilgili kiíi veya kuruluíların görüí ve tartıímasına açılmasını da hedeflemelidir. Bunun 
etkili yolu da toplanan bilgi ve bulguların sadece resmi mercilerle deðil, ilgili kiíi ve yapılarla doðrudan paylaíılmasından, çözüm 
önerilerinin ortaklaítırılmasından geçer. ñzleme Kurullarında bu güne kadar biriken bilgiler, kamuoyu ile paylaíılmadıðı için 
cezaevlerinin íeffaflaímasını saðlamak bir yana, tutuklu ve hükümlülerin hakları yönünden de bir iyileímeye yol açmamıítır.  
Bakanlık beí yıldır ısrarla bu yanlıítan dönmemektedir. ñzleme Kurularının çalıíma esaslarının düzenlendiði 4681 sayılı Kanunun 
deðiítirilmesine iliíkin yasa teklif ve tasarıları yıllardır meclis gündeminde beklemektedir. “Bir milletvekilince hazırlanan; kurul 
üyelerinin görev süresinin dört yıldan iki yıla düíürülmesini ve meslek örgütleri ile odaların doðrudan üye belirlemesini öngören yasa 
teklifi 16.12.2003 tarihinden beri meclis genel kurulunda görüíülmeyi beklemektedir. Yine Adalet Bakanlıðı’nın ñzleme Kurullarından 
gelen bilgiler doðrultusunda yıllık raporlar hazırlayıp kamuoyuna açıklayabileceðine iliíkin yasa tasarısı da; 15.09.2004 tarihinden bu 
yana sadece Meclis gündeminde sıraya alınabilmiítir. ñstenen deðiíikliklerin eleítiri ve taleplerimizi karíılamaya yetmediði açık 
olmakla birlikte, teklif ve tasarı metinlerinin bir türlü görüíülüp yasalaímaması, izleme kurullarının iyileítirilmesi konusundaki 
isteksizliðin göstergesidir. Kısaca söylemek gerekirse; Grubumuzun oluíturulmasında hareket noktası olan “ñzleme Kurullarının” sivil 
bir izleme yapamayacaðı ve cezaevi sorunun çözümüne katkı koyamayacaðına dair tespitlerimiz varlıðını ve güncelliðini devam 
ettirmektedir.  

Resmi Merci ve ñlgili Kurumlarla ñliíki  
1- Grubumuzun önceki raporunun yayınlanması ve basında yer alması üzerine ñzmir Cumhuriyet Baísavcılıðı, ñzmir Tabip Odası 
Baíkanlıðı’na 28.12.2005 tarihinde yazılı olarak baívurmuí ve “raporda bahsi geçen 41 adet baívuruda deðinilen sorun alanları 
hakkında araítırılıp, gereðinin icrası için, Baðımsız ñzleme Grubuna gönderilen 41 adet baívuru suretlerinin ve ilgili belgelerin C. 
Savcılıðına gönderilmesini” istemiítir. 
ñzmir Tabip Odası Baíkanlıðınca, ñzmir Ceza ve Tutukevleri Baðımsız ñzleme Grubu’nun ayrı bir Sekreteryasının olduðu, ilgili baívuru 
ve belgelerin sekreterya eliyle tutulduðu bildirilmiítir. ñzmir Cumhuriyet Baísavcınca 17.01.2006 tarihinde Grubumuz Sekreteryasına 
hitaben yazılan yazıda yukarıdaki istemi yinelemiítir.  
ñzmir Kırıklar 1 ve 2 No’lu F Tipi Cezaevleri ile Buca Kapalı Cezaevi’nde bulunan baívuruculardan, (raporda sözü geçen) Cumhuriyet 
Savcılıðı yazısı da eklenerek, baívurularının ve ek belgelerinin verilmesi konusunda onayları olup olmadıðı konusu yazılı olarak 
sorulmuítur. Onay veren baívurucuların yakınmaları ve 63 sayfadan oluían ilgili belgeler, 03.07 2006 tarihinde Cumhuriyet 
Baísavcılıðı’na iletilmiítir.  
Ancak bu güne kadar konuyla ilgili resmi iílem yapıldıðına dair yazılı ya da duyumsal bilgi alınamamıítır. 

2- Grubumuza yapılan baívurular içerisinde, tutuklu ve hükümlülerin hastaneye sevk sırasında ring araçlarında ve hastanede 
bekleme yerinde ellerinin kelepçelendiði, bu uygulama nedeniyle muayene olunmayı reddettikleri belirtildiðinden, 09.10.2006 tarihinde 
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ñzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu’na baívurularak, Oda Yönetim Kurulu’nca hastanelerdeki uygulamanın nasıl olduðu konusunda bilgi 
istenmesi ve inceleme yapılması istenmiítir. Bu konudaki çalıíma devam etmektedir.  

3- Bilgi Edinme Yasası kapsamında 20.10.2006 tarihinde Adalet Bakanlıðı’na baívurularak, ñzmir merkez ve çevre ilçelerde kurulu 
Ceza ñnfaz Kurumları ve Tutukevleri ñzleme Kurullarının faaliyetleri, tespit edilen sorun alanları ve düzenlenmií raporların bir örneði 
istenmiítir. 
31.10.2006 tarihinde Adalet Bakanlıðı Müsteíarlık Bilgi Edinme Bürosunca verilen yanıtta, tüzel kiíilerin bilgi edinme baívurularının, 
yetki belgesini içeren bir dilekçeyle yapılması gerektiði, dilekçemiz ekinde yetki belgesi olmadıðından baívurumuzun iíleme 
konulmadıðı belirtilmiítir. 

4- Yine Grubumuza ulaían yakınma ve ihlal konuları kapsamında grup bileíenlerinden ÇHD ñzmir ìubesince yapılan ve sonuçları 
grubumuzla paylaíılan yazıímalar kapsamında; 

* ñzmir 2 No’lu F Tipi Cezaevi Müdürlüðü’ne baívurularak; kurumda bulunan tutuklu ve hükümlülere uygulanan disiplin 
soruíturmaları, verilen cezalar, 5275 sayılı Yasanın 48/1 ve 49. maddelerinin (kurumun ve kiíilerin güvenliðinin tehlikede olması 
durumunda, asayií ve düzen için, cezaevi yönetimince uygulanan tedbirler) konusunda bilgi istenmiítir. Cezaevi Müdürlüðü 
baívuruyu Cumhuriyet Baísavcılıðı’na 28.03.2006 tarihinde ilettiðine dair bir cevap vermií ise de, bu güne kadar sorulan hususlarda 
esasa iliíkin bir bilgi verilmemiítir.  

* 29.08.2006 tarihinde Adalet Bakanlıðı’na yapılan baívuruda; F Tipi Cezaevlerinde çeíitli bölümlerin kamera ile izlenmesinin yasal 
dayanaðı, kaç kamera ile hangi bölümlerin izlendiði, izleme yapılan özel birim olup olmadıðı, kamera kayıtlarının nerede ve hangi süre 
ile saklandıðı sorulmuítur. Adalet Bakanlıðınca 28.09.2006 tarihinde verilen yanıtta, uygulamanın yasal dayanaðının Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin ñnfazı Hakkındaki Kanunun 9. maddesindeki Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza ñnfaz Kurumlarının tanımı içinde yer 
aldıðı, firarın vuku bulduðu girií - çıkıílar, mahkum ve personel giriíi ile koridorlar, ziyaretçi kabul mahalli, cezaevi çatı ve çevresinin 
toplam 160 kamera ile izlendiði, ancak özel yaíamın gizliliði gereði odaların izlenmediði, izlemenin kurum bünyesindeki ana kontrol 
merkezinde cezaevi personelince yapıldıðı, kamera kayıtlarının 6 ay süre ile saklandıðı, adli makamlara kovuíturma halinde verildiði, 
bunun dıíında hiçbir makama ya da kuruma verilmediði belirtilmiítir. 

* 29.08.2006 tarihinde Adalet Bakanlıðı’na yapılan baívuruda; ñzmir Kırıklar F Tipi Cezaevinde bir kısım mahkumun, kaldıkları 
hücreler ve disiplin cezası çektirilen hücreler dıíında, özel hazırlanmıí sünger kaplı hücrelerde tutuldukları bilgisi doðrultusunda, 
uygulamanın dayanaðı, kaç kiíiye, kaç kez, hangi sürelerle ve ne sebeple uygulandıðı, uygulamaya neden olan fiil nedeniyle ayrıca 
disiplin cezası verilip verilmediði, özel hücreye koyma konusunda doktor raporu alınıp alınmadıðı sorulmuítur. 11.09.2006 tarihinde 
Adalet Bakanlıðı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce, baívuruda istenen bilgilerin ñzmir Cumhuriyet Baísavcılıðınca temin 
edileceðinden, yasal cevap verme sürenin uzatıldıðı bildirilmiítir. Bilgi Edinme Yasasında belirtilen ek süre dolduðu halde, sorulan 
konulara iliíkin yanıt halen verilmemiítir.  

* 13.09.2006 tarihinde Adalet Bakanlıðına yapılan baívuruda; ñzmir 1 ve 2 No’lu F Tipi Cezaevlerindeki bazı hükümlülerin Bolu F Tipi 
Cezaevi’ne nakledildiði, bu durumun ziyaret edilme hakkının fiilen engellenmesi sonucunu yarattıðı vurgulanmıítır. Nakil iíleminin iç 
hukuka ve uluslararası sözleímelere aykırı yönleri belirtilerek, uygulamanın düzeltilmesi konusunda talepte bulunulmuítur2. Adalet 
Bakanlıðı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce 06.10.2006 tarihinde verilen yanıtta, “ñzmir 1 ve 2 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli 
Kapalı Ceza ñnfaz Kurumlarının kapasitelerinin üzerinde hükümlü ve tutuklu bulundurmaları nedeniyle cezası kesinleímií 
hükümlülerden, 1 No’lu F Tipi Cezaevinden 24 kiíi, 2 No’lu F Tipi Cezaevinden 46 kiíi olmak üzere toplam 70 hükümlünün, Ege 
Bölgesinde konumlarına uygun baíka bir ceza infaz kurumu bulunmadıðından, 24.08.2006 tarihinde Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli 
Kapalı Cezaevine nakledildiði, sevk edilecek kurumun belirlenmesinde 01.01.2006 tarih ve 45 no’lu genelgenin 2. bölüm, 8. 
madde, 1. fıkranın esas alındıðı” belirtilmiítir. ñílemin düzeltilmesi (geri gönderme) talebi ise açıkça olmasa bile, zımnen 
reddedilmiítir.  
Aynı konuda ñHD ñzmir ìubesine yapılan baívuruya, 07.09.2006 tarihinde Adalet Bakanlıðı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü’nce 
yukarıdaki gibi yanıt verilmiítir.  

x� 20.10.2006 tarihinde ñzmir Cumhuriyet Baísavcılıðı’na baívurularak; ñzmir ili ve ilçelerinde bulunan ceza infaz kurumları 
ve tutukevlerinin kapasitelerinin kaç kiíilik olduðu ve bugünkü mevcutları, hangilerinde kadın-çocuk hükümlü/tutuklu bulunduðu, 
cezaevinde kadrolu olarak çalıían veya kadrosuz, geçici çalıíanların sayısı (öðretmen, sosyolog, dií hekimi vs.), sosyal kültürel 
aktivite mekanları olup olmadıðı sorulmuítur. 07.11.2006 tarihli cevap yazısında; “sosyal ve kültürel aktiviteye uygun mekanlar ñzmir 
Kapalı Ceza ñnfaz Kurumu, ñzmir 1 ve 2 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza ñnfaz Kurumu, ñzmir Çocuk Eðitimevi Müdürlüðü 
ve Foça Açık Ceza ñnfaz Kurumunda mevcuttur. Dilekçenizdeki diðer talep edilen bilgiler 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununun 7/2 
maddesi gereðince özel bir çalıíma, araítırma ve inceleme gerektirmesi ayrıca aynı Kanununun 9. maddesi gereðince gizli olması 
nedenleriyle reddedilmiítir.” denilmektedir. Yazıda ñzmir merkez ve ilçe cezaevlerinin kapasiteleri, mevcutları, kadın ve çocuk 
                                                 
2 Nakil iíleminin hukuka aykırılıðına dair raporun devamında “Nakiller” baílıðı altında ayrıntılı açıklama yer almaktadır. 
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tutuklu/hükümlü sayısının gizliliðini gerektiren nedenler ve zaten bakanlık ve savcılık kayıtlarında yer alan bu bilgileri vermenin nasıl 
bir araítırma gerektiðine dair gerekçe sunulmamıítır. Önceki yıllarda Bakanlıkça verilen bilgilerin dahi, bu yıl konuyla ilgili kurumlarla 
paylaíılmaması cezaevlerinin giderek daha kapalı mekanlara dönüímekte olduðunu göstermektedir.  

Basın Açıklamaları:  
Grubumuz 13.07.2006 tarihinde, basın organlarına, “Cezaevlerinde Tecrit Uygulamasının Son Bulması” konulu açıklamada 
bulunmuítur. Grubumuzun 2005 yılı raporu verilerinden yararlanılarak yapılan açıklamada; hukukçuların, hekimlerin, mimar -
mühendislerin, insan hakları savunucularının ve diðer ilgili meslek gruplarının insan saðlıðına, onuruna ve bütünlüðüne aykırı bulduðu 
TECRñT uygulamasına daha fazla gecikmeden son verilmesi íeklinde dilekleri yinelenmií; siyasi yetkililer tarafından tecrit 
uygulamasına son verilmesine yönelik hukuksal, mekansal deðiíikliklerin yapılması için çaðrıda bulunmuítur. 

GRUBUMUZA YAPILAN BAìVURULAR HAKKINDA 
GENEL DEïERLENDñRME 
Grubumuza son dönemde, biri Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne sevklere iliíkin olmak üzere toplam 38 baívuru 
yapılmıítır. Yapılan baívuruların ikisi çevre ilçelerdendir. Baívurular farklı konuları içermekle birlikte, bazı baívurular ayrı 
gruplandırarak deðerlendirme yapılmıítır.  
ñzmir 1 ve 2 No’lu F tipi cezaevlerinden, Bolu F Tipi Cezaevi’ne yapılan sevkler bir baílıkta deðerlendirilmií; Menemen Kapalı 
Cezaevinde yaíanan isyan ile ilgili kısa anlatımda bulunulmuí; son bir yılda ñzmir 1 ve 2 No’lu F Tipi Cezaevlerinde meydana gelen 
süngerli odaya kapatılma ve domuz baðı uygulaması ayrı baílıkta deðerlendirilmiítir. Bunların dıíındaki yakınmalar konu baílıklarına 
göre sınıflandırılmıítır.  
Bu yıl Grubumuza diðer yıllardan farklı olarak, her bir baívurunun kendisi bir rapor olabilecek íekilde yapılan baívurular olmuítur. Bu 
baívurular belli ve tek bir soruna özgülenmemií, farklı konulardaki yakınmalar toplanarak sorun tespitleri yanında çözüm önerileri ve 
beklentiler de dile getirilmiítir. Rapor niteliðindeki bu mektupların bir kısmı ñnsan Hakları Derneði ñzmir ìubesi ile Çaðdaí Hukukçular 
ñzmir ìubesi’ne, bir kısmı da doðrudan ñzmir Ceza ve Tutukevleri Baðımsız ñzleme Grubu’na gönderilmiítir. 
Cezaevlerine göre gelen baívuru sayıları íöyledir: 
Buca (Merkez) Kapalı Cezaevi: 2 
ñzmir 1 No’lu F Tipi Cezaevi: 12 
ñzmir 2 No’lu F Tipi Cezaevi: 20 
Kınık Kapalı Cezaevi: 1 
Menemen Kapalı Cezaevi(isyan): 1 
Bolu F Tipi Cezaevine Sevk: 1 

Yaíam Hakkının ñhlali: 
02.03.2006 tarihinde ñzmir Atatürk Eðitim ve Araítırma Hastanesi’nin mahkum koðuíunda yatmakta olan bir mahpusun, görevli 
gardiyan tarafından darp edildiði ve aynı gün kiíinin öldüðü, o tarihte hasta olarak mahkum koðuíunda bulunan iki mahpus 
tarafından grubumuza iletilmiítir. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılıðında soruíturma baílatıldıðı ve soruíturmanın halen 
yürütüldüðü bildirilmiítir. Ancak geçen sekiz aylık sürede soruíturmanın hala bitirilmemií olması, etkili bir soruíturma 
yürütülmediðine dair ciddi kaygıya neden olmaktadır. 

ñíkence ve kötü muamele ñddiaları: 
Raporun girií bölümünde izole edilmií özel odaya kapama ve pozisyon iíkencesi uygulamasına dair yakınmalar ayrıntılı olarak 
deðerlendirilmiítir. O nedenle bu bölümde ilgili yere atıf yapmakla yetiniyoruz. 
Bunun haricinde, gruba yapılan bir baíka kötü muamele iddiasında, baívurucu, avukatıyla yaptıðı görüímeden dönerken, arama 
sırasında yaklaíık 10 kadar gardiyanın saldırısına uðradıðını ve bu saldırının hücrede ve havalandırmada devam ettiðini belirtmiítir. 
Konu ile ilgili suç duyurusunda bulunulmuítur.  

Saðlık Sorunları ile ñlgili Yakınmalar: 
1- Talep edilen saðlık birimine sevkin yapılmaması, bazen geç yapılması, yeterli tedavi olanaðına ulaíamama 

2- Cezaevi doktorunun, baívurucunun maruz kaldıðı kötü muamele sonrası yaptıðı muayene sırasında, adli kuruma sevk yapmamak 
suretiyle görevini ihmal etmesi,  
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3- Hücre cezasının çekilmesi öncesi doktor tarafından yapılan muayene sırasında, baívurucunun tedavi gördüðünü ve tedavi 
bitiminde çekmesinin uygun olacaðını raðmen doktorun hücre cezasının çekilmesini ertelememesi3, 

4- Hastaneye sevkler sırasında, ring araçlarının pencerelerinin tamamen kapalı olması nedeniyle havasız ve basık olması, yazın ve 
kıíın araçlara takılan klimaların aðır bir hava üflemesi nedeniyle, ringlerde seyahatin iíkence ve eziyet haline dönüímesi, 

5- Böbreðinde taí bulunan ve íiddetli aðrıları olan baívurucunun götürüldüðü Yeíilyurt Devlet Hastanesinde taíın kırılması gerektiði 
ya da ameliyat olması gerektiðinin söylenmesi üzerine, Alsancak Devlet Hastanesi’ne sevk edildikten sonra gerekli tedavinin 
yapılmaması ve “makine yok” denilerek geri gönderilmesi4, 

6- Hastaneye sevk edilen tutuklu ve hükümlülerin Yeíilyurt Devlet Hastanesindeki yeni uygulama nedeniyle dar ve havasız bekleme 
odalarına konulmaları, gün boyu burada tutulmaları, zaruri ihtiyaçlar için dahi alıíveriíin olanaklı kılınmaması5, 

7- Baívurucunun hastaneden getirildikten sonra, pansumanının geç yapılması, aðır saðlık sorunlarına raðmen revirde tedaviye 
olanak tanınmaması, kurum doktoruna çıktıðında en az bir memurun muayene sırasında yanlarında olması6, 

8- Hastaneye götürülme sırasında iki kiíiye tek kelepçe takılmak istenmesi, baívurucunun bu uygulamayı reddetmesi nedeniyle 
hastaneye sevklerinin yapılmaması, daha sonra kalp ve hipertansiyon gibi ciddi rahatsızlıkları olduðundan tekrar hastaneye sevk 
istediðinde, “jandarma ve araç olmadıðı” gerekçesi ile hastaneye sevkinin gerçekleímemesi7, 

9- Baívurucunun 2005 yılında gözaltı sürecinde maruz kaldıðı iíkence ve kötü muamele nedeniyle ellerinde titreme, ensesinde 
sertleíme, baíının sol üst kısmında íiddetli aðrı íikayetleri nedeniyle, doktora çıkma isteminin yaklaíık 3 gün sonra yerine getirilmesi, 
doktora çıkma konusundaki gecikmenin nedenini sorduðunda ise azarlanması ve hakkında tutanak tutulması8, 

10- Yeíilyurt Atatürk Eðitim Hastanesi Kulak-Burun–Boðaz Servisi ve Göz Servisi ile Konak Dií Hastanesinde kelepçeli muayene ve 
tedavi uygulaması9 ile ilgili yakınmalar alınmıítır. 

Ölüm Orucu Eylemi, Açlık Grevi: 
Baívurucu, ñzmir Kırıklar 2 No’lu F Tipi Cezaevinde kalmakta iken 14.02.2006 tarihinde baílattıðı süresiz açlık grevi eylemini, 
10.03.2006 tarihinde ölüm orucu eylemine çevirmiítir. 10.03.2006 tarihinde ñzmir Cumhuriyet Savcılıðı’na yazmıí olduðu dilekçede, 
ölüm orucu eylemine baílama nedenlerini beí maddede toplamıí ve özetle cezaevinde günlük yaíamın dahi keyfi, hukuksuz, 
insancıllıktan uzak uygulamalarla dayanılmaz hale getirildiðini, insanın F Tipi cezaevlerinde kimliksizleítirildiðini belirtmiítir. Yirmi altı 
ay boyunca dilekçe verdiði, taleplerde bulunduðu halde en basit ihtiyaç ve sorunları konusunda gerçek bir muhatap bulunmadıðını 
ifade eden baívurucu dilekçesinde; taleplerinin kabul edilir olduðunu ve eyleminin çözümsüzlük dayatmasını aíacaðına inandıðını 
aktarmaktadır.  
06.06.2006 tarihinde Atatürk Eðitim ve Araítırma Hastanesi’ne giden ñzmir 2 No’lu F Tipi Cezaevi Müdürü ve cezaevinin sosyal hizmet 
kadrosundan iki görevli ile yaklaíık üç saat görüítüðünü “mini pilli satranç takımı ve atlama ipinin verilmesi” dıíındaki taleplerinin 
yerine getirileceði konusunda kendisine söz verildiðini belirten baívurucu, amacının inatlaíma olmadıðını, çözüm ve diyalog olduðunu 
ve bu koíullarda eyleme son verdiðini belirtmiítir. Baívurucu íu an Edirne F Tipi Cezaevi’ndedir. 

Ziyaretler ve Görüí Uygulamaları ile ñlgili Yakınmalar: 
Yakın görüíü için belirlenen sürelere uyulmadıðı, keyfi bekletmeler ve uzun süren aramalar nedeniyle görüílerin mevzuatta belirtilen 
süreden daha kısa sürdüðü íeklindeki yakınmalar, bu konuda en fazla dile getirilen yakınmalar olmaya devam etmektedir. Daha 
önceki raporumuzda da yer alan bu yakınmalara ek olarak; 

1- Birbirleriyle karíılaímamaları için, bir kiíinin ziyareti bitmeden ve odalarına geri götürülmeden, ziyaretçisi gelen diðer mahpusların 
ziyarete çıkarılmadıðı; 

2- Hükümlülerin ailelerinin yaíadıðı yerlerden uzak bir cezaevine gönderilmesi nedeniyle ziyaretlerin güçleítiði; 

3- F Tipi Cezaevinde tutulan baívurucunun annesinin felç geçirmesi nedeniyle telefonla görüíme talebinde bulunduðu, ancak 
baívurucunun bu talebinin “iyi halli olmadıðı” gerekçesi ile idarece reddedildiði, yine tekerlekli sandalye ile hareket edebilen 

                                                 
3 Baívurucu, kötü muamele gördüðü iddiasıyla C.Savcılıðına íikayette bulunmuítur. 
4 Baívurucunun yakınması ile ilgili ñHD tarafından yazıíma yapılmıí ve 24.07.2006 tarihinde basın açıklaması yapılmıítır. 
5 Baívurucunun yakınmasını konu alan basın açıklaması ñHD tarafından 24.07.2006 tarihinde yapılmıítır. 
6 Baívurucu ölüm orucu eylemini sürdürürken tıbbi müdahale yapılmak istenince, kendisini yakmıí, bir süre Yeíilyurt devlet Hastanesinde kaldıktan 
sonra, F Tipi Cezaevinde söz konusu yanıklara iliíkin olarak yukarıda belirtilen sorunları yaíadıðını beyan etmiítir. 
7 Baívurucu yaíadıðı sorun ile ilgili olarak 25.08.2006 tarihinde C. Savcılıðına suç duyurusunda bulunmuítur. Yine yaíadıðı saðlık sorunları, tecridin 
etkileri ve kelepçeli muayene ile ilgili olarak Türk Tabipler Birliði Genel Merkezine 10.09.2006 tarihli bir mektup yazmıítır. 
8 Baívurucu konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılıðı’na suç duyurusunda bulunmuítur. 
9 Konu hakkındaki diðer baívurularda esas alınarak, ñzmir Ceza ve Tutukevleri Baðımsız ñzleme Grubu olarak, ñzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu 
Baíkanlıðına 09.10.2006 tarihinde baívurarak, hastanelerdeki uygulamalar hakkında araítırma yapıp, bilgi istenilmesi talep edilmiítir. 
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annesinin görüí yapmasının “tekerlekli sandalyenin ziyaretçi kabul kapısından geçemeyeceði”nden bahisle reddedildiði íeklindeki 
yakınmalar Grubumuza iletilmiítir.  

Aramalarla ñlgili Yakınmalar: 
F Tipi cezaevlerinde arama, ana sorunlardan biri olarak karíımıza çıkmaya devam etmektedir. Grubumuza: 

1- Üst aramasının onur kırıcı bir íekilde yapıldıðı, hücreden her çıkıíta en az üç kere arama yapıldıðı, ayakkabıların çıkartılmasının 
istenildiði, hatta son dönemde çorap çıkarılmasının dayatıldıðı, 

2- Kurum dıíına (örneðin mahkemeye) götürüldüklerinde en az üç defa yapılan üst aramasının, son dönemlerde altıya çıkarıldıðı, 

3- Son dönemlerde (Eylül-Ekim ayları) 1 No’lu F Tipi Cezaevindeki aramaların cumartesi günleri sabah sayımında yapılması, gerekçe 
olarak hafta içi ií yurdu ve benzeri faaliyetlere katılanların “faaliyetlerimiz engelleniyor” íeklindeki açıklamalarının gösterildiði, 

4- Arama nedeniyle hücrelere gelininceye kadar, havalandırma kapılarının açılmadıðı, 

5- Baívurucunun avukat görüíünden dönüíü sırasında yapılan aramada kötü muameleye maruz kalması, kendisine dört kez 
yapılmak istenen arama iílemine izin vermediði için saldırıya uðradıðı; 

6- Kınık Kapalı Cezaevi’nde yapılan mutat arama sırasında, baívurucunun aðzının “rütbeli bir asker” tarafından aranmak istemesi, 
bu isteðin beden muayenesine girdiði, üst ve eíya araması kapsamında olmadıðından bahisle baívurucu tarafından reddedildiðine 
iliíkin yakınmalar ulaímıítır.  

Tecrit Yakınmaları: 
F Tipi Cezaevlerinin temel sorunu tecrit, etkilerini olanca íiddetiyle göstermeye devam etmektedir. Baívurucuların kendi ifadeleriyle:  

* “F Tipi Cezaevinde gardiyanlıðın teknisyen gibi yapıldıðı, gardiyanlarla diyalogda kendisini sanki robotla konuíuyormuí gibi 
hissettiði, tecridin artık sorunları görmezden gelmelerine neden olduðu ve bezginlik yarattıðı” 

* “Tecridin insan bedenini isyan ettirdiði” 

* “8 m2 de bir yatak, bir dolap, bir masa, sandalye, banyo-tuvalet var, ayrı bir bulaíık yıkama yeri yok, banyo lavabosunda bulaíık 
yıkanıyor, spor yapılamıyor, havalandırma çok küçük” 
Tecrit koíullarının daha da aðırlaítırılmasına yönelik iki uygulama dikkat çekicidir: Bunların ilki “süngerli oda” olarak adlandırılan 
uygulamadır. Diðeri ise 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde, A-10 ve A-11 numaralı hücrelerde, pencerelerin parmaklıkları dıíında, ayrıca 
delikli demir kafesle kapatılması, bu hücrede kalanların ayrıca yalıtılmasıdır.10 Aðırlaítırılmıí müebbet hapis uygulamasının yanı sıra 
bu iki durum tecridin aðırlaítırılmıí íekillerinin her an uygulanabileceðinin iíaretidir.  

ñnfaz Kanunun 16. Maddesinin (Ceza ñnfazının Ertelenmesi) Uygulamasına ñliíkin Yakınmalar: 
1- Baívurucu hakkında, 2004 yılında Wernicke-Korsakoff tanısı konularak infaz ertelemesi yapılmıí, ancak yeni ñnfaz Yasasının 16/1. 
maddesi ve 5237 sayılı yeni TCK’nın 57. maddesi uyarınca erteleme kararı deðiítirilerek, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesine kapatılmıítır. 
Baívurucunun vekili tarafından 20.04.2006 tarihinde ñzmir ñnfaz Savcılıðına baívurulmuí ve Wernicke-Korsakoff hastalıðının Türk 
Tabipler Birliði ve Adli Tıp Uzmanlarınca organik bir akıl hastalıðı olarak kabul edilmediði, nörolojik bir tanı olduðu Manisa Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesinde Nöroloji Servisi bulunmadıðı belirtilerek tedavinin ñzmir Atatürk Eðitim Hastanesinde yürütülmesi talep 
edilmiítir.  
ñzmir Cumhuriyet Baísavcılıðı, Adli Tıp Kurumundan hükümlünün infazının devam edip etmeyeceði konusunda istenilen rapor 
gelmediðinden 20.04.2006 tarihinde talebi reddetmiítir. 

2- Baívurucu, 66 ay hapis cezası almıí olup, yaklaíık 15 yıldır íeker hastasıdır (DM tip-insüline baðımlı). 1992 yılında ses tellerinde 
Larenks Kanseri tanısı konulmuí ve larenjektomi operasyonu uygulanmıítır. Daha sonra ses protezi uygulanmıí ve 2004 yılında 
trakeoözafageal fistül protez yerleítirilmiítir. 1999 yılında sol bacakta ayak damarına by-pass yapılmıí, 2003’te sað ayak damarına 
aynı iílem yapılmıítır. 2003 yılında sað bacak diz altından kesilmiítir. 2004 yılında sað göz küresi çıkarılmıí olup sol gözde %80 
görme kaybı bulunmaktadır. Bunun yanında hipertansiyon, koroner arter hastalıðı, KOAH, hiperlipidemi, anemi gibi ciddi hastalıkları 
bulunmaktadır. 
Sözkonusu hastalıklar nedeniyle, öncelikle ceza ertelemesi ve Cumhurbaíka’-nından af talep edilmiítir. Bunun üzerine Adli Tıp 
Kurumu 3. ñhtisas Kurulu tarafından, cezanın infazına hastanede devam edilmesinin uygun olduðu yönünde rapor düzenlenmiítir.  
Grubumuza yapılan baívurudan sonra, baívurucunun yakınları ñstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı 
Baíkanlıðına baívurularak deðerlendirme raporu talep etmiítir. Çapa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Baíkanlıðı tarafından 
düzenlenen raporda, cezanın infazına doktoru ve reviri olan bir kurumda dahi devam edilmesinin uygun olmayacaðı, halihazır 
                                                 
10 Baívurucu talebi sonucunda kendi hücresindeki kafesin kaldırıldıðını belirtmiítir. 
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durumun T.C. Anayasasının 104/b maddesinde geçen sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali kapsamında olduðuna dair bir kanaat 
raporu vermiítir. 
22.11.2006 tarihli ñstanbul Üniversitesi Cerrahpaía Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Baíkanlıðı tarafından düzenlenen “Bilimsel 
Mütalaa” baílıklı raporda da tüm bulguların Cumhurbaíkanlıðı affı için Anayasada düzenlenen “sakatlık” ve “sürekli hastalık”a 
uygun olduðu belirtilmiítir. Her iki Fakültenin Adli Tıp Anabilim Dalı’nca açıklanan raporlar karíısında, baívurucunun yeniden Adli Tıp 
kurumuna sevki istenmiítir. 

Disiplin Uygulamaları: 
1- ñdarenin takdirine göre, keyfi olarak her eylem ve davranıí disiplin suçu sayılmakta ve cezalandırılmaktadır.(Örnek olarak; türkü 
söylemek, Adalet Bakanlıðı, Savcılık veya herhangi bir resmi kuruma bireysel veya toplu dilekçe yazmak disiplin cezasına konu 
olmuítur.) 

2- Disiplin cezası alınması durumunda, sosyal alanlardan yararlanmasına da kısıtlama getirilmektedir. (Baívurucu, 1 ay mektuptan 
men cezası aldıðını, bununla birlikte tüm sosyal alanlardan -spor, ií atölyesi- yasaklı olduðunu belirtmiítir.) 

3- Disiplin cezası alınması durumunda, bu cezanın kaldırılması için öngörülen 6 ay ve 1 yıllık sürelerle açık görüíe izin verilmemekte, 
böylece bir fiil nedeniyle birden fazla yaptırım uygulanmaktadır. 

4- Baívurucu 2 No’lu F Tipi Cezaevinde kaldıðı sürede, hücre cezasını çekmekte iken, günde 1 saat açılması gereken 
havalandırmanın hiç açılmadıðını belirtmiítir. 

5- Baívurucu Grubumuza yazmıí olduðu mektuba idare tarafından el konulduðunu, bunun üzerine ÇHD’ye, Av. Behiç Aíçı’ya ve ñzmir 
Tabip Odası’na mektup yazdıðını, fakat bu mektuplara da el konularak muhataplarına gönderilmediðini belirtmiítir. ñdare 
“mektuplarda kamu personelini hedef gösteren ibareler olduðu” gerekçesi ile mektuplara el koyduðunu açıklamıítır11. Baívurucuya 
göre mektup içeriklerinde hedef gösteren herhangi bir ifade bulunmamaktadır, amaç tecrit konusundaki yakınmaların dıí dünyada 
bilinmesini engellemektir.  

6- Yine baíka bir baívurucu, 27.06.2006 tarihinde ñHD, ÇHD ve Tabip Odası’na bir arkadaíının saðlık problemi ile ilgili 3 adet faks 
yazdıðını, ancak 2 No’lu F Tipi Cezaevi ñdaresince fakslara el konularak ilgili yerlere gönderilmediðini belirtmiítir. 

Yiyecek, Isınma ve Hijyen Konularındaki yakınmalar: 
1- Yemeklerin, özellikle sabah kahvaltısı ve akíam yemeklerinin, miktar açısından az ve besleyici olmadıðı, 

2- Rahatsızlıkları olanlara diyet yemeði olarak sadece patates ve yoðurdun verildiði, 

3- 1 No’lu F Tipi Cezaevinde kıí boyunca sıcak suyun 1 saatle sınırlandıðı ve bunun da ancak 5-10 dakikasının sıcak aktıðı, yazın ise 
sıcak suyun 2 saat süre ile verildiði ve temizlik ihtiyacını karíılamaya yetmediðini belirtilmiítir. 

Telefon Görüímeleri: 
Grubumuza son dönemde yapılan baívurularda, telefon görüímelerinin Kürtçe konuíma yapıldıðı gerekçesi ile engellendiði 
belirtilmiítir. 
Baívurucuların Cumhuriyet Baísavcılıðı’na yazdıkları dilekçelere yanıt olarak: Ceza ñnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin ñnfazı Hakkında Tüzük’ün Telefon Görüíme Hakkı baílıklı 88/2-p. maddesinde belirtilen “Telefon görüímeleri Türkçe 
yapılır. Ancak, hükümlünün Türkçe bilmemesi veya görüíeceðini bildirdiði yakınının mahallinde yaptırılacak araítırma ile Türkçe 
bilmediðinin tespit edilmesi halinde konuímanın yapılmasına izin verilir.” hükmü gereðince, kurum idaresinin hükümlü ve 
tutukluların Türkçe bilmeyen yakınlarının mahallerinde yaptıracaðı araítırma sonuçlanıncaya kadar geçecek olan sürede haftalık 
telefon görüímelerinin Türkçe yapılması gerektiðinden uygulamanın yasa, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olmadıðını belirtmiítir.  
Konu hakkında ñHD tarafından yapılan baívuru da aynı íekilde cevaplanmıítır.  
Yine bu dönemki raporumuz Kasım 2005-Ekim 2006 tarihleri arasında gruba yapılan ihlal baívurularını içermektedir. Bu nedenle, 
Kasım ayı içerisinde ñHD ñzmir ìubesi’ne yapılan çok sayıda Kürtçe konuíma yasaðına iliíkin baívuruya, raporda yer verilememiítir.  

Kitap-Dergi –Diðer ñletiíim Araçları ile ñlgili Yakınmalar: 
F Tipi Cezaevinden gelen baívurularda; 

1- Mahkeme kararıyla yasaklanmamıí olmasına raðmen, kitap ve dergilerin “güvenlik” gerekçesiyle alıkonulduðu, mahpuslara 
verilmediði, 

2- Kitap-dergi bulundurma konusunda sayı sınırlaması getirildiði, mevzuat gerekçe gösterilerek 10 kitap-15 dergi alınabileceði, bu 
sebeple bir dergiyi atmak için bile idareye dilekçe vermek gerektiði, 

                                                 
11 1 No’lu Disiplin Kurulu Baíkanlıðının 10.03.2006 ve 06.03.2006 tarihli kararları 
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3- Hücrelerine CD çalar ve walkman alınmasına izin verilmediði, 

4- Yasal olarak sınırlama olmamasına raðmen merkezi TV kanalı sayısının 16-17 ile sınırlandıðı, 

5- ñnfaz Yasasında bir hak olarak tanındıðı halde, mahpusların dergi çıkarmalarına izin verilmediði íeklinde yakınmalar iletilmiítir.  

Savunma Hakkının Kısıtlanması  
ñzmir Kırklar 2 Numaralı F Tipi Cezaevinde savunma evrakları idare tarafından incelenmektedir. Baívurucu kapalı zarf içinde verdiði 
savunma evrakının avukat görüí yerine açılarak getirildiði ve evrakın incelemeden verilmeyeceðinin kendisine söylendiðini 
belirtmektedir.  

Menemen Kapalı Cezaevinde Meydana Gelen ñsyan Baívurusu: 
14.03.2006 tarihinde Menemen Kapalı Cezaevinde, akíam saatlerinde meydana gelen isyan nedeniyle yaklaíık 19 kiíi Buca Kapalı 
Cezaevi’ne nakledilmií ve bu 19 kiíiden dokuzu daha sonra Kırıklar F Tipi Cezaevi’ne götürülmüítür. 
Baívurucular, isyan ile ilgilerinin olmadıðını, fakat Menemen Kapalı Cezaevinde 14 kiíilik koðuílarda, 20-23 kiíi kalındıðını, bir 
ranzada 2 kiíi yattıðını, iaíelerin yetmediðini, bazı ranzalarda yatak olmadıðını belirtmiílerdir. Çıkan isyan ve devamında meydana 
gelen olaylarla ilgili olarak íikayetlerinin olmadıðını dile getirmiílerdir. Cezaevinde yaíanan sorunların daha iyi anlaíılabilmesi, eksik 
iaíe ve yatacak yer sorununa dikkat çekmek açısından konuyla ilgili anlatımlara bu raporda yer verilmiítir. 

Nakiller: 
24.08.2006 tarihinde ñzmir 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nden 24, 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nden 46 kiíi olmak üzere toplam 70 kiíi, Bolu F Tipi 
Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza ñnfaz Kurumuna nakledilmiítir. 
Nakil gerekçesi olarak; 01.01.2006 tarih ve 45 no’lu Genelgenin “Zorunlu Nedenlerle Nakil” baílıklı m.8/1’de yer alan “Kurumların 
elveriísiz ve yetersiz kalması, kapsama gücünün aíılması, kullanılmaz hale gelmesi, asayií, güvenlik, doðal afet, yangın ve büyük 
onarım gibi zorunlu nedenlerle baíka kurumlara nakledilmeleri gerekli görülen hükümlü ve tutuklular yargı çevresi dıíında 
Bakanlıkça belirlenen ve konumlarına uygun olan diðer kurumlara nakledilecektir.” hükmünün esas alındıðı belirtilmiítir.  
Bolu F Tipi Cezaevi’ne nakledilen hükümlülerin pek çoðunun ailesi Ege Bölgesinde ikamet etmektedirler. Yapılan sevk hükümlü 
ailelerinin ziyaret koíularını olumsuz etkilemiítir. Bolu F Tipi Cezaevi’ne nakledilen hükümlülerden bir kısmı; aileleri ñzmir ve 
çevresinde yaíadıðından kendi istekleri ile nakil giderlerini ödeyerek ñzmir’e gelmiílerdir. Bazı hükümlülerin ise; ñzmir’de cezaları infaz 
edildiðinden aileleri kendilerini ziyaret edebilmek için ñzmir’e yerleímiílerdir.  
ñzmir Kırıklar 1 ve 2 No’lu F tipi cezaevlerinden yapılan sevklerin, yazılı uluslararası kurallar ve iç hukuktaki düzenlemeler dikkate 
alınmadan yapıldıðı açıktır. ñç hukuk yönünden “hükümlüyü ziyaret hakkının”(ñnfaz Kanunu 83.) kullanılabilirliðinin fiilen ortadan 
kalktıðı, “avukatla görüíme hakkının” (ñnfaz Kanunu 59.) kullanılmasının zorlaítırıldıðı, “telefon, faks, mektup haklarının” (ñnfaz 
Kanunu 66-68) kullanımı için gerekli masrafları arttırdıðı ve hakkın kullanımı yönünde sıkıntı yaratacaðı anlaíılmaktadır.  
Uluslararası Sözleímeler cezaevine yerleítirmeler konusunda, aile ile iliíkinin devamını saðlayacak iílem tesisini gerekli görmektedir. 
Uluslararası hukukta ilgili maddeler íöyledir: 
Herhangi bir ìekilde Gözaltında Tutulan ya da Hapse Konan Tüm Kiíilerin Korunmasına Dair ñlkeler Bütünü: 
Madde 19: Gözaltında Tutulan ya da hapsedilen bir kimsenin kanunlarda ya da yasal yönetmeliklerde belirtilen makul íartlar ve 
sınırlamalar dahilinde, özellikle aile üyeleri tarafından ziyaret edilebilme ve onlarla haberleíme hakkı vardır ve dıí dünya ile iletiíim 
kurabilmesi için kendisine yeterli imkan verilir.  

Madde 20: Gözaltında tutulan ya da hapsedilen talep ettiði zaman eðer mümkünse genellikle ikamet ettiði yere makul uzaklıktaki 
bir tutukevi veya cezaevinde tutulur. 

BM Mahpusların Islahı için Asgari Standart Kuralları ; 
Madde 79: Hem mahpusun, hem de ailenin yararına olacak íekilde mahpus ile ailesi arasındaki iliíkinin sürdürülmesine ve 
geliítirilmesine özel bir önem verilir.  

Hükümlerini içermektedirler. Görüldüðü gibi Uluslararası düzenlemeler açısından da yapılan nakiller yerinde deðildir. 

RAPORUN GENEL DEïERLENDñRMESñ  
VE ñLGñLñ MERCñLERñN SORUNLARA YAKLAìIMI 
Yapılan baívurular dikkate alındıðında, baívuruların büyük çoðunluðunun ñzmir 1 ve 2 No’lu F Tipi Cezaevlerinden geldiði 
anlaíılmaktadır. Deðerlendirmeler bize ulaían baívurular üzerinden yapılmaktadır. Hükümlü/tutukluların hakları arama bilinci ile 
gelen baívuruların yoðunlaítıðı cezaevi modelleri arasında bir paralellik gözlenmektedir.  
Ülkemizde F tipi cezaevlerine ve tecrit uygulamalarına karíı uzun yıllardır devam bir karíı çıkıí vardır. Sosyalist siyasi mahkumlar 
tarafından F tipi cezaevlerindeki uygulamalara baíından beri karíı olunduðu ve tretman faaliyetlerine katılmama, iílikleri 
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kullanmama, onur kırıcı arama olarak nitelendirdikleri ayakkabı araması nedeniyle görüí ve revire çıplak ayakla çıkma íeklindeki 
protestolar halen devam etmektedir. Ancak son yıllarda F tipi cezaevlerine nakledilen tutuklu ve hükümlülerde; siyasi görüílerinden, 
iílediði iddia edilen suçun niteliðinden baðımsız olarak uygulamaya karíı ciddi bir tepki oluítuðu gözlenmektedir. Farklı görüílerden 
olan siyasi mahpuslar kadar adli mahpusların da tecrit uygulamaları eleítirdikleri ve yakınmalarını duyurmak amacıyla dıí dünya ile 
baðlantı kurduklarını söyleyebiliriz. Bu deðiíim cezaevleri ile ilgilenen kurumlar hakkında bilgi edinme ve bu kurumlara ulaíma 
faaliyetini arttırmaktadır. Yine ister siyasi, ister adli olsun F tipi cezaevlerinden infazla ilgili konularda, cezaevi idaresine, savcılıklara, 
Adalet Bakanlıðı ve ilgili diðer resmi mercilere yapılan baívuruların sayısı da diðer cezaevlerindekilere oranla daha fazladır. Bu 
durumu “yalıtılmıí cezaevi koíullarının ve baskının; hak arama bilincini arttırdıðı” íeklinde yorumlamak mümkündür.  
Bu yıl altını çizmek istediðimiz bir konu da; infaz hukukuna iliíkin yapılan her yeni düzenlemenin cezaevlerinde yeni sorun alanları 
yarattıðıdır. 2005 yılında yayınlanan raporumuzda 01.06.2005 tarihinde yürürlüðe giren yeni ñnfaz Yasasından kaynaklanan özellikli 
konulara dikkat çekmiítik. Nasıl uygulanacaðı yeni infaz kanunu ile düzenlenen aðırlaítırılmıí müebbet hapis cezasının nasıl aðır ve 
telafisi zor tahribatlara yol açacaðına deðinmiítik. Yine akıl hastalıðı ve aðır fiziksel hastalıðı olanların cezalarının ertelenmesine 
iliíkin hükümlerin yeni yasayla, uygulanmasının neredeyse imkansız hale getirildiðini, ceza hukuku ilkeleri ve tıbbi kurallar açısından 
kabul edilemez olduðunu açıklamıítık. 06.04.2006 tarihinde resmi gazetede yayımlanan ñnfaz Tüzüðü’nün de benzer sonuçlar 
doðurduðu anlaíılmaktadır. ñnfaz yasasında; telefon görüímelerinin Türkçe yapılması zorunluluðu bulunmadıðı ve bu konuda herhangi 
kısıtlama olmadan kiíilerin kendi dilleri ile telefon görüímesi yaptıðı halde; Tüzük ile bu hak sınırlanmıí ve Türkçe konuíma 
zorunluluðu getirilmiítir. Konuyla ilgili olarak gelen baívuruların tamamı önceden “Kürtçe” yaptıkları telefon görüímelerinin 
yasaklandıðına iliíkindir. Getirilen kısıtlama pratikte “Kürtçe konuíma yasaðı” íeklinde algılanmaktadır.  
Tüzük; hükümlünün Türkçe bilmemesi veya görüíeceði yakının Türkçe bilmediðinin mahallinde tespiti halinde baíka bir dilde 
görüímeye izin vermektedir. Ancak bu hal istisnadır. Mutat bir uygulamanın, tüzük ile istisnaya dönüítürülmesinin nedenleri 
açıklanmıí deðildir. Kaldı ki; normlar hiyeraríisi gereðince; hiçbir yasal düzenleme kendisinden önce gelene aykırı olmamalıdır. Yine 
hakları ancak yasayla sınırlanabileceði kuralı karíısında dayanaðı olan infaz kanununda sınırlandırılmamıí bir hakkın tüzükle 
sınırlandırılması hukukun genel ilkelerine aykırıdır. Tüzükle getirilen düzenlemenin uygulamada yarattıðı bir sorun da; hükümlünün 
telefon görüímesi yapmak istediði yakınının Türkçe bilip bilmediðinin mahallinde araítırılacak olması, araítırmanın da cezaevi 
idaresince yapılacak olmasıdır. ñdareye yüklenen bu yükümlülüðün yerine getirilmesinde gösterilen gecikme ve özensizlik, telefonla 
görüíme hakkının fiilen kullanılamaması sonucunu yaratmaktadır. Medeni kanun gereðince bir yıldan fazla hapis cezası alanlara vasi 
atanması için cezaevi idaresine sulh hakimine baívuru yapma konusunda getirilen, yükümlülüðünün yıllarca yerine getirilmediðini 
benzer yeni düzenleme nedeniyle hatırlatmak isteriz.  
Savunma hakkının ihlali sonucunu doðuran yakınmalara ilk kez bu raporda yer almaktadır. Mahpusların avukatlarıyla görüíe giderken 
yanlarına aldıkları evrakların gardiyanlarca incelenmesi, avukata verilen evrakın mektup okuma komisyonunca yeniden incelenmesi 
yasayla güvence altına alınmıí savunma hakkının ve avukatla iliíkinin gizliliðinin açıkça ihlalidir.  
Bu son raporda yer alan sorun alanları ve ihlallere iliíkin anlatımlar, önceki yıllardakilerle benzer, hatta aynıdır.  
Tüm sorun alanlarının varlıðına, grubumuzun henüz cezaevlerinde izleme faaliyeti yapamamıí olmasına, Resmi kurullarca düzenlenen 
raporların istenmesi ve fakat henüz hiçbir raporun iletilmemesine raðmen, cezaevlerinden gelen baívuruların bir kısmının, grubumuz 
adına gönderilmesi ve sorunlar konusunda bilgi aktarıyor olması sevindiricidir. 
O nedenle daha önceki raporlarda da belirttiðimiz gibi, konu ile ilgili tüm kiíi ve kuruluíları alanda birlikte çalıíma konusundaki 
davetimizi yineliyoruz. 
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Ek 6 
20 Ekim 2000 tarihinde baílayan ölüm orucu sürecinde 

ölenlerin tam listesi 
19 Aralık 2000 Operasyonu’nda ölenler: 

x� Bayrampaía: Cengiz Çalıkoparan, Ali Ateí, Mustafa 
Yılmaz, Murat Ördekçi, Nilüfer Alcan, Fırat Tavuk, Aíur 
Korkmaz, ìefinur Tezgel, Yazgülü Güder Öztürk, Gülser 
Tuzcu, Seyhan Doðan, Özlem Ercan. 

x� Ümraniye: Ahmet ñbili, Ercan Polat, Umut Gedik, Alp Ata 
Akçagöz, Rıza Poyraz, Haydar Akbaba, Muharrem 
Buldukoðlu.  

x� Çanakkale: Fidan Kalíen, Fahri Sarı, Sultan Sarı, ñlker 
Babacan. 

x� Bursa: Murat Özdemir. 

x� Çankırı: ñrfan Ortakçı, Hasan Güngörmez, Ali ñhsan Özkan. 

x� Uíak: Berrin Bıçkılar, Yasemin Cancı. 

x� Ceyhan: Halil Önder. 

x� Askerler: Nurettin Kurt (Ümraniye), Mustafa Mutlu 
(Çanakkale) 

Hapisanede ölenler: 
1. Cengiz Soydaí, 21 Mart 2001 
2. Adil Kaplan, 7 Nisan 2001 
3. Bülent Çoban, 7 Nisan 2001 
4. Fatma Ersoy, 10 Nisan 2001 
5. Nergis Gülmez, 11 Nisan 2001 
6. Tuncay Günel, 11 Nisan 2001 
7. Celal Alpay, 12 Nisan 2001 
8. Abdullah Bozdað, 12 Nisan 2001 
9. Erol Evcil, 13 Nisan 2001 
10. Murat Çoban, 13 Nisan 2001 
11. Gürsel Akmaz, 16 Nisan 2001 
12. Endercan Yıldız, 18 Nisan 2001 
13. Sibel Sürücü, 22 Nisan 2001 
14. Hatice Yürekli, 22 Nisan 2001 
15. Sedat Karakurt, 24 Nisan 2001 
16. Fatma Hülya Tümgan, 28 Nisan 2001 
17. Hüseyin Kayacı, 6 Mayıs 2001 
18. Cafer Tayyar Bektaí, 6 Mayıs 2001 
19. Veli Güneí, 16 Haziran 2001 
20. Aysun Bozdoðan, 26 Haziran 2001 
21. Gökhan Özocak, 4 Temmuz 2001 
22. Ali Koç, 8 Temmuz 2001 

23. Muharrem Horuz, 2 Aðustos 2001 
24. Ali Ekber Barıí, 18 Ekim 2001 
25. Tülay Korkmaz, 19 Kasım 2001 
26. Ali Çamyar, 2 Ocak 2002 
27. Zeynel Karataí, 5 Ocak 2002 
28. Yusuf Kutlu, 8 Mart 2002 
29. Yeter Güzel, 10 Mart 2002 
30. Doðan Tokmak, 15 Mart 2002 
31. Meryem Altun, 31 Mart 2002 
32. Okan Külekçi, 22 Mayıs 2002 
33. Semra Baíyiðit, 29 Temmuz 2002 
34. Fatma Bilgin, 10 Aðustos 2002 
35. Melek Birsen Hoíver, 22 Aðustos 2002 
36. Gülnihal Yılmaz, 24 Aðustos 2002 
37. Fatma Tokay Köse, 31 Aðustos 2002 
38. Hamide Öztürk, 10 Eylül 2002 
39. Serdar Karabulut, 8 Kasım 2002 
40. ñmdat Bulut, 19 Kasım 2002 
41. Zeliha Ertürk, 30 Kasım 2002 
42. Feridun Yücel Batu, 1 Aralık 2002 
43. Berkan Abatay, 20 Aralık 2002 
44. Özlem Türk, 11 Ocak 2003 
45. Yusuf Aracı, 26 Mart 2003 
46. Ümit Günger, 31 Mart 2004 
47. Selma Kubat, 1 Mayıs 2004 
48. Selami Kurnaz, 12 Aðustos 2004 

Ölüm oruçlarına destek veren tutuklu yakınlarından ölenler: 
1. Gülsüman Ada Dönmez, 9 Nisan 2001 
2. Canan Kulaksız, 15 Nisan 2001 
3. ìenay Hanoðlu, 22 Nisan 2001 
4. Erdoðan Güler, 24 Nisan 2001 
5. Zehra Kulaksız, 29 Haziran 2001 
6. Hülya ìimíek, 31 Aðustos 2001 
7. Özlem Durakcan, 28 Eylül 2001 

Tahliye olduktan sonra ölüm orucunu sürdürürken ölenler: 
1. Uður Türkmen, 27 Mayıs 2001 
2. Sevgi Erdoðan, 14 Temmuz 2001 
3. Osman Osmanaðaoðlu, 14 Aðustos 2001 
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4. Gülay Kavak, 7 Eylül 2001 
5. Ümüí ìahingöz, 14 Eylül 2001 
6. Abdülbari Yusufoðlu, 20 Eylül 2001 
7. Ali Rıza Demir, 27 Eylül 2001 
8. Ayíe Baítimur, 28 Eylül 2001 
9. Zeynep Arıkan Gülbað, 27 Eylül 2001 
10. Lale Çolak, 8 Ocak 2002 
11. Tuncay Yıldırım, 21 Mart 2002 
12. Feride Harman, 15 Aralık 2002 
13. Fatma Koyupınar, 27 Nisan 2006 

Kendini yakanlar: 
1. Kazım Gülbað, 25 Nisan 2001 (Almanya’da) 
2. ñbrahim Erler, 18 Eylül 2001 
3. Eyüp Savur, 7 Kasım 2001 
4. Nail Çavuí, 7 Kasım 2001 
5. Muharrem Çetinkaya, 12 Kasım 2001 
6. Orhan Oður, 27 ìubat 2003 (F tipinde ölüm orucunda 

deðilken kendini yaktı) 
7. Muharrem Karademir, 28 ìubat 2004 (ölüm orucunda 

kendini yaktı) 
8. Günay Öðrener, 2 Mart 2004 (ölüm orucunda kendini yaktı) 
9. Ümit Günger, 31 Mart 2004 (ölüm orucunda kendini yaktı) 
10. Hüseyin Çukurluöz, 23 Haziran 2004 (ölüm orucunda 

kendini yaktı) 
11. Bekir Baturu, 23 Haziran 2004 (ölüm orucunda kendini 

yaktı) 
12. Sergül Albayrak, 28 Aralık 2004 (tahliye olduktan sonra 

kendini yaktı) 
13. Faruk Kadıoðlu, 26 Mayıs 2005 (ölüm orucunda kendini 

yaktı) 
14. Serdar Demirel, 7 Ocak 2006 (ölüm orucunda kendini 

yaktı) 

Tedavi sırasında ölen: 
1. Mustafa Coíkun, 3 Ekim 2001 (ölüm orucunu bıraktıktan 

sonra kanser tedavisinde yanlıí sonda takılması 
sonucunda) 

2. Ali ìahin 21 Mayıs 2004, (ölüm orucunu bıraktıktan sonra 
lösemi tedavi sırasında) 

3. Salih Sevinel 23 Temmuz 2005, (F tipi cezaevinde 
müdahale edilmediði için kalp krizi) 

Saldırılar sonucu ölen: 
1. Cafer Dereli, 9 Aralık 2000 (Hollanda’da destek ölüm 

oruççusu. Faíistler tarafından öldürüldüðü iddiası…) 

ñntihar saldırısı sonucu ölenler: 
1. Gültekin Koç, 3 Ocak 2001 (eylemci) 
2. Naci Canan Tuncer (polis) 

3. Uður Bülbül, 10 Eylül 2001 (eylemci) 
4. Tuncay Karataí, (polis) 
5. Halil ñbrahim Doðan, (polis) 
6. Amanda Rigg, (turist) 
7. ìengül Akkurt, 20 Mayıs 2003 (eylemci) 
8. Semiran Polat, 24 Haziran 2004 (eylemci) 
9. Kemal Polat (sivil) 
10. Zehra ìahin (sivil) 
11. Firdevs ñlgin (sivil) 
12. Eyüp Beyaz 1 Temmuz 2005 (ñntahar eylemi giriíiminde 

yargısız infaz) 

5 Kasım 2001 Küçükarmutlu müdahalesi sırasında ölenler: 
1. Arzu Güler (Destek ölüm oruççusu) 
2. Sultan Yıldız (Refakatçi)  
3. Bülent Durga (Refakatçi)  
4. Barıí Kaí (Refakatçi) 

Liste dıíı 
1. ñsmail Karaman, 6 Temmuz 2001 (yargısız infaz) 
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Ek 7 
Türk Tabipleri Birliði Heyeti’nin Tekirdað F Tipi Cezaevi 

Ziyareti Raporu 
28.12.2006 günü Tekirdað F Tipi Cezaevine TTB Baíkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Merkez Konsey üyesi Dr. Ali Çerkezoðlu, ñnsan 
Hakları Çalıíma Grubu’ndan  Doç.Dr. Doðan ìahin, Dr. Zeki Gül ve TMMOB’den Mimar Tores Dinçöz’ün katılımıyla TTB adına bir 
inceleme ziyareti gerçekleítirdik. 
Bu ziyaretimizde, gerek Bakanlık, gerekse ilin baísavcılıðı ve cezaevi idaresi, ziyaretin amacına uygun olarak gerçekleítirilmesi 
yönünde gerekli kolaylıðı göstermií, istenen kiíilerle görüíme ve cezaevinin tüm bölümlerini görme olanaðı saðlamıítır. 
Cezaevinin fiziksel incelenmesi, iíleyiíin gözlenmesi, Cezaevi görevlileri, Cezaevi ñzleme Kurulu üyeleri ve tutuklu/hükümlülerle 
doðrudan görüímelerle tamamladıðımız ziyaretimiz, kısıtlı bir zaman diliminde yapılması ve görüíülen kiíi sayısının azlıðı da dikkate 
alındıðında yetersiz olmakla birlikte, ülkemizde son günlerde önemli bir tartıíma gündemi haline gelen F Tipi Cezaevleri hakkında bazı 
deðerlendirmeler yapma olanaðı saðlamıítır. 
Bilindiði gibi F Tipi Cezaevleri, daha yapılmadan önce ülkemizde ciddi tartıímalara yol açmıí, birçok ulusal ve uluslararası kuruluí bu 
konuda deðerlendirmeler yapmıí, eylemlere, ölümlere sahne olmuítur. 
TTB, F Tipi Cezaevi sorununa, insanların fiziksel ve ruhsal saðlıklarının, insan haklarının evrensel deðerleri çerçevesinde “saðlıklı 
yaíama” hakkının her íart altında korunması yönünden yaklaímıítır. Saðlıklı olmanın “bedenen ve ruhen saðlanan iyilik hali” 
olduðundan hareketle, izolasyonun insan saðlıðını fiziksel ve ruhsal olarak olumsuz etkilediði gerçeðini bilimsel raporlarla duyurmaya 
çalıímıítır. 
Ziyaretimizde 372 kiíi kapasiteli olduðu belirtilen Tekirdað F Tipi Cezaevi’nde, deðiíik sol ve sað görüílü politik tutuklu ve 
hükümlünün yanı sıra, organize aðır suçlardan yargılanan deðiíik “gruplara” mensup toplam 324 tutuklu ve hükümlü  bulunduðu 
tespit edildi. 
Cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin bir, iki yada üç kiíilik hücre/oda’larda tutuldukları, bu mekanların üst ve alt kat olmak üzere iki 
bölümden oluítuðu, üst katta üç yataðın sıðabileceði geniílikte bir alan, alt katta tuvalet ve banyo olarak kullanılan bölüm ile birlikte 
bir plastik masa ve üç sandalye bulunduðu, tutukluların kendilerinin temin etmesi halinde hücre/odalara televizyon ve mini buzdolabı 
konulabildiði tespit edildi. Bu hücre/oda’ların açıldıðı havalandırmanın gün batımına kadar açık tutulduðu anlaíıldı. 
Cezaevinde bir adet kütüphane ve bir adet kapalı spor salonu dıíında, seramik, aðaç oymacılıðı vb. mesleki becerilerin 
geliítirilebileceði 6 adet iílik bulunduðu görüldü. Bir günlük ziyaretimiz süresince kapalı spor salonunun o gün içinde hiç 
kullanılmadıðı, kütüphanede, ilk kez çıktıklarını ifade eden ve dıíardan gelen din bilgisi öðretmeni eíliðinde din dersi yapan 6 kiíi 
bulunduðu, yine seramik, aðaç oymacılıðı, hamak yapımı gibi iíliklerde 2 ile 5 kiíi arasında deðiíen, ortalama 3-4 kiíiden oluían 
küçük grupların bulunduðu tespit edildi. 
Mevcut infaz kanunları ve disiplin yönetmeliði’nin titizlikle uyguladıðı, buna karíılık her türlü itiraz hakkının iíletildiði ve infaz 
hakimliði ya da daha üst mercilere itiraz yolunun açık olduðu ifade edilen mevcut cezaevi uygulamasında, iíleyiíin kurala uygun 
olarak yapıldıðı vurgulanmıí ise de, fiilen yaíanan uygulamanın sonucunda tutuklu ve hükümlülerin çok büyük bir çoðunluðunun ortak 
alanlardan yeteri kadar yararlanamadıðı görüldü. Mevcut infaz ve disiplin uygulamasının yanı sıra  infaz memuru sayısının yetersizliði 
ve özellikle adli organize suç gruplarının birbiriyle karíılaímalarını önleyebilmek için çok titiz gruplamalar yapılarak sosyal alanlara 
çıkarılmalarına dair gerekçe de eklendiðinde,  sosyal alana çıkma sıklıðının ve çıkılınca kalınan sürenin çok fazla azaldıðı gözlendi. 
Kapalı spor salonu, kütüphane ya da diðer tüm sosyal alanların tretmana tabi olduðu, buna tabi olmayan hiçbir sosyalleíme ortamı 
bırakılmadıðı, buna uyan tutuklu ve hükümlülerin dahi, gerekçeleri bulunmakla birlikte, fiilen bu hakkı çok sınırlı olarak kullanabildiði 
saptandı. 
Genií bir politik tutuklu ve hükümlü grubunun F Tipi Cezaevi uygulamasının baílangıcından bu güne kadar “tretmana” tabi olduðu ve 
fiilen kullandırılmayacaðı görüíünden hareketle sosyal alanlara çıkmayı reddettikleri, diðer bir politik grubun ise  prensip olarak 
çıkmak istemekle birlikte, disiplin cezaları vb. nedenlerle 6 aydır sosyal alanlara çok az yada hiç çıkarılmadıðı saptandı. Bu duruma, 
yani sosyal alana çıkacak kiíi sayısının fiilen 1/3 oranına düímesine raðmen, gerek organize grupları birbiriyle karíılaítırmama, gerek 
iíleyiíin hantallıðı ve memur yetersizliði, gerekse tam olarak anlaíılamayan nedenlerle fiilen sosyal alana çıkma sıklıðı ve kalıí 
süresinin çok sınırlı olduðu görüldü. 
Son ziyaretimiz, mekansal kapasitesi, temizliði gibi fiziki íartlarda bazı olumluluklar, idarenin (bize yansıyan ve yansıtılan) bazı iyi 
niyetli tutumlarına karíın, son 6 yıllık iíleyiíi ile birlikte deðerlendirildiðinde; mevcut F Tipi cezaevlerinin gerek mimari yapısı, gerek 
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yasal mevzuatı ve iíleyiíi açısından ne yazık ki izolasyona dayalı, insanın fiziksel ve ruhsal bütünlüðünü örseleyici nitelikte olduðunu 
göstermiítir. 
Ziyaretimizde ayrı gruplardan politik ve adli 6 tutuklu ve hükümlü ile gerçekleítirdiðimiz yüzyüze ayrıntılı görüímelerin ve iíliklerde 
karíılaítıklarımızla yaptıðımız kısa süreli konuímaların sonucunda, görüíme yapılan tutuklu ve hükümlülerin hemen tamamında 
sosyal temas yetersizliði yanı sıra, uzun süren sınırlı insani temas ve iliíkiden kaynaklanan çeíitli fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklar 
gözlendi. 
Bugüne kadar yapılan bütün bilimsel çalıímalar fiziksel ve ruhsal bütünlüðün korunabilmesi için “yeterli, uygun, deðiíken dıí 
uyaranlara” ihtiyaç duyulduðunu göstermiítir. Uzun süren izolasyonun insan saðlıðı üzerinde olumsuz sonuçlar doðurduðu bilimsel 
olarak kanıtlanmıítır. 
Bu tespitler ıíıðında, F Tipi Cezaevlerindeki izolasyon koíullarının tutuklu/hükümlülerin fiziksel ve ruhsal saðlıðı açısından en az 
zararlı hale getirilebilmesi için, sonuç olarak; 
1-Hangi yöntemle olursa olsun her hükümlü/tutuklunun, tretmana tabi olmaksızın, ortak alanlarda makul sayıda baíka insanlarla 
birlikte, günün makul bir süresini geçirmesinin saðlanması ve bunun bir hak olarak algılanması gerekir. 
2-Mimari deðiíiklik, yapısal eklenti, iíleyiíe dair düzenleme, yasal mevzuat iyileítirmesi ya da bir baíka yöntemle yapılacak ve 
izolasyonu ortadan kaldıracak düzenlemelerin aciliyet taíıdıðı açıktır. 
3-Öncelikle 2005 Eylül ayında hükümetimizce imzalanan Birleímií Milletler iíkenceyi önleme komitesinin seçmeli protokolünün iç 
hukuk hükümlerine uyarlanacak íekilde TBMM tarafından onaylanması saðlanmalıdır. 
4-F Tipi Cezaevlerindeki uygulamalar konusunda íeffaf bir kamu denetimi için Cezaevi ñzleme Kurulu’nda en yakın ilin Baro ve Tabip 
Odası temsilcilerinin de yer alması uygun olacaktır. 
5-F Tipi Cezaevleri ile ilgili olarak acilen Adalet Bakanlıðı ve siyasi iradenin ilgili bilimsel kurum ve sivil toplum kuruluíları 
temsilcilerinin de katılabileceði, ülkemiz ihtiyaçlarına uygun çözümlerin üretilebileceði bir tartıíma ve çözüm üretme zemini 
oluíturması gerekmektedir. 
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