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ÖNSÖZ
Bir ülkenin Meclis faaliyetleri aynı zamanda o ülkenin uygarlık tarihidir.
Siyaset bilimcilerin üzerinde birleştiği bu görüş, parlamentoların güncel ve tarihsel işlevini de en iyi
şekilde tarif etmekte, özetlemektedir.
Halkın verdiği oylarla seçilen milletvekillerinden oluşan Meclis, attığı her adıma ülkenin kaderine yön
verirken aynı zamanda tarih yazmaktadır.
Kurtuluş Savaşı’nın en kritik günlerinden bile işlevini eksiksiz sürdüren, çalışmalarına devam eden
Meclis’in o dönemdeki tutanakları bugün de pek çok konuya ışık tutmaktadır.
Gelecekte TBMM’nin 2013 yılındaki tutanaklarına bakanlar sıkılıkla şu vurguyla karışılacaklardır:
8 Milletvekili hapishanede!
Bu tablo Türkiye’nin sadece siyasi tarihinin değil, genel uygarlık tarihinin de özetidir.
Halkın iradesinin Meclis’te tam yansımasını sağlayamayan bir yasama organı ülkesinin ne kadar ileriye
götürebilir?
Soruyu daha net sormak gerekirse; kendi sorununu çözemeyen bir Meclis ülkenin öteki sorunlarını
çözebilir mi?
Bu sorun bütün canlılığıyla Meclis gündeminde durmaktadır. Meclis’te, dolayısıyla Türkiye’de “irade
özgürlüğü sorunu” vardır.
Sorunu gündeme getirmek çözmeye başlamak demektir.
Bu Raporun temel amacı budur.
Türkiye öğrencilerden, gazetecilere, akademisyenlerden, askerlere, avukatlardan sendikacılara
kadar toplumun hemen her kesimi için “dünyanın en büyük cezaevi” görünümündedir. Aynı
tanımlama milletvekilleri için de geçerlidir.
Kalıcı çözüm daha çok özgürlük daha çok demokrasidir.
CHP’nin hedefi ve varlık nedeni budur!!!

MUSTAFA BALBAY
İzmir Milletvekili
Sincan L Tipi Cezaevi
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLETVEKİLİ CEZAEVİ(T.B.M.C.)
Bugün, iktidarı eleştiren, iktidarla aynı düşünmeyen, iktidarın biçtiği gömleği giymek istemeyen hemen
hemen herkesin potansiyel tehdit olarak görüldüğü bir ülkede yaşıyoruz. İktidarın çerçevesini çizdiği
yaşam tarzına sahip olmayan ve iktidara muhalefet eden herkes “ötekileştiriliyor”. Ötekileştirilmenin ve
tehdit olarak fişlenmenin yanında düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kitap yazan, haber yapan,
eyleme giden, eyleme gidenleri savunan, hükümeti eleştiren herkes (açıklanan tüm yargı paketlerine
rağmen) “terörist” damgası yemekten kurtulamıyor. Sabaha karşı düzenlenen operasyonlarla gözaltına
alınıyor, tutuklanıyor ve cezaevlerine gönderiliyor.

Gelinen noktada kimin terörist
olduğuna kimin olmadığına karar
vermek ise Başbakan’a kalıyor. Öyle
ki Başbakan, cezaevlerinde tutulan
belediye başkanları, gazeteciler,
sendikacılar, öğrenciler, avukatlar
ve bilim insanları için ortak bir
söylem geliştirdi: “Onlar öğrenci/
gazeteci/belediye başkanı/ avukat/
sendikacı/ bilim insanı/ milletvekili
vb.….. değil, terörist”.

İşte, AKP hükümetinin bu “otokratik/despotik” anlayışının
temelinde sorunlu ve yer yer “şizofrenik” bir “iç güvenlik
anlayışı” bulunuyor. Siyasi iktidar, “AKP’den olmayan”
ve kendisine muhalif olan herkesi adeta terörist olarak
damgalıyor. Eski Genelkurmay Başkanı terör örgütü lideri
oluyor, haber yapan gazeteciler “örgüt propagandası”
ile suçlanıyor ancak Hrant Dink’i katledenlerin örgüt
bağlantısı nedense bulunamıyor.
Gezi Parkı Eylemlerinde, Anayasal haklarını kullanan
bireyler, “darbeye ortam hazırlamak ve devleti yıkma
suçlamaları” ile karşı karşıya bırakılıyor. Halkın özgür
iradesi ile seçmiş olduğu milletvekilleri ise “örgüt
yöneticisi” olmakla itham ediliyor ve “kaçma riskleri”
olduğu düşüncesiyle cezaevlerinde tutuluyor.

Gelinen noktada kimin terörist olduğuna kimin olmadığına karar vermek ise Başbakan’a kalıyor. Öyle
ki Başbakan, cezaevlerinde tutulan belediye başkanları, gazeteciler, sendikacılar, öğrenciler, avukatlar
ve bilim insanları için ortak bir söylem geliştirdi: “Onlar öğrenci/gazeteci/belediye başkanı/ avukat/
sendikacı/ bilim insanı/ milletvekili vb.….. değil, terörist”.
Nazi Almanyası’nın Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı Joseph Goebbels’in “Büyük Yalan” tekniği
ile şekillendirilmiş bu söylem, ifade özgürlüğü konusunda bugün ülkemizin içinde bulunduğu içler acısı
durumun üstünü örtmeye, ülke ve dünya kamuoyunu yanıltılmaya hizmet etmektedir. Başbakan’ın
sürekli tekrarladığı bu söylem ile cezaevlerinde haksız ve hukuksuz yere tutulan binlerce insan, “iyi niyet
karinesine” rağmen “terörist” olarak yaftalanmaktadır.
Ülkemizde, en yetkili ağız tarafından sürdürülen bu “Büyük Yalan”a karşı, demokrasi ve özgürlükler
adına mücadele etmekten geri durmayan herkes, kendi kulvarında ses çıkarmaya, kurulmak istenen
dikta rejimine direnmeye, haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşı durmaya çalışıyor. Ancak tüm bu onurlu
insanlar, TOMA’lar ile, biber gazları ile, polis şiddeti ile karşı karşıya kalıyor. Tüm baskılara rağmen, bu
“Büyük Yalan”a karşı tüm orantısız zekâsıyla yükselen bir “Gezi Ruhu” vücut buluyor ve tüm toplumu
sarıyor artık.
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Bizler ise, halkımızın özgür iradesiyle seçilmiş sekiz milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
bulunmamasının ve cezaevlerinde tutsak edilmiş olmasının yarattığı büyük bir eksiklik duygusu ile yeni
yasama yılında da görevimizi sürdürmeye çalışıyoruz.
Cumhuriyet Halk Partisi Cezaevi İnceleme ve İzleme Komisyonu (CHP-CK) Üyeleri olarak bugüne
kadar, özellikle haksız ve hukuksuz gözaltılar, tutuklamalar, uzun tutukluluk süreleri, gerçekçi kanıtlara
ve delillere dayanmayan iddianameler ile hukuk devletinin adım adım nasıl ortadan kaldırılmaya
çalışıldığını kamuoyunun gündeminde tutmaya çalıştık, bu duruma karşı durduk, durmaya da devam
ediyoruz.
2011 yılında milletvekili seçildikten sonra hukuk
devletinde olmaması gereken uygulamalar ile
Bugün “muhafazakar-demokrasi”,
mücadele etmeyi öncelikli görevimiz olarak addettik.
asker tanklarının ve sıkıyönetim
Bu amaçla başlattığımız Meclis çalışmalarımıza (kanun
mahkemelerinin vesayetini eleştirerek
teklifleri, soru önergeleri vb.) ek olarak cezaevlerini
mağdur kimliğine bürünen bir siyasi
ziyaret etmeye başladık. Tutsak hastalar, sendikacılar,
akımın, polis TOMA’larının ve özel yetkili
avukatlar, gazeteciler, öğrenciler, bilim insanları ve
mahkemelerinin güdümünde yeşerttiği milletvekilleri ile görüşmeler yaptık. Onların adalet
dikta rejimine verilen isimdir.
çığlıklarını hazırladığımız raporlar ile kamuoyu ile
paylaştık. Cezaevi raporlarımıza ek olarak, 2012 yılında
hazırlamış olduğumuz “Hasta Mahpuslar Raporumuzu” ve “Tutuklu Gazeteciler Raporumuzu”
yayınladık.
Büyük bir utanç ile söylememiz gerekir ki, tüm ziyaretlerimiz sonrasında dünyanın en çok tutuklu
öğrencisini, sendikacısını, avukatını, gazetecisini, bilim insanını cezaevlerinde ziyaret eden milletvekilleri
olarak tarihe geçtik. Buna ek olarak, CHP-CK üyeleri olarak, “en çok tutuklu milletvekilini ziyaret
eden milletvekilleri” olarak da ne yazık ki bir rekor daha kırdık. Kırdığımız bu rekorla, adeta ülkemiz
demokrasisinin içine düşürüldüğü çıkmazı, siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçen bu durumu işte
bu raporla bir kez daha kamuoyunun gündeme getiriyoruz.
Halkın iradesini temsil edenler, yani milletvekilleri dünyanın hiçbir ülkesinde bu şekilde cezaevinde
tutulmamaktadır. Bu durum hiçbir demokrasi anlayışına uymamaktadır. Bu durum ancak ve ancak
ülkemizin AKP iktidarı ile tanışmış olduğu sığ demokrasi tanımına uygundur.
Bugün “muhafazakar-demokrasi”, asker tanklarının ve sıkıyönetim mahkemelerinin vesayetini eleştirerek
mağdur kimliğine bürünen bir siyasi akımın, polis TOMA’larının ve özel yetkili mahkemelerinin
güdümünde yeşerttiği dikta rejimine verilen isimdir. Siyaset bilimi terminolojisinde yer almayan ve
birbirinden çok farklı iki ideolojinin isimlerinin yan yana getirilmesiyle pazarlanan bu anlayış özünde
otokratik ve baskıcı temelleri olan muhafazakâr ideolojinin, “demokrasi” maskesiyle sunulmasından
başka bir şey değildir.
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Bugün bizler, üyeleri cezaevlerinde tutulan
Yüce Meclis’in 24. Dönem milletvekilleri olarak
Bizler açıkça söylüyoruz ki; halkın
“muhafazakâr demokrasi” anlayışı ile kurulan
vekillerinin zindanlarda tutulması
“Büyük Türkiye Hapishanesi” içinde demokrasi
ve tutuksuz yargılanma taleplerinin
ve insan hakları uğruna mücadeleye
reddedilmesi, ancak ve ancak demokrasi
devam ediyoruz. Elinizdeki rapor da bu
ile değil otorite ve despotik bir rejim ile
mücadelenin bir parçası olarak hazırlandı.
yönetilen bir ülkede varolabilir.
Bizler “Türkiye Büyük Milletvekili Cezaevi”
ismi ile hazırladığımız raporumuza “İradesi
Hapsolmuş Bir Ülkenin Çığlığı” alt başlığını belirlemeyi uygun bulduk. Çünkü, Cezaevindeki 8
milletvekili seçimlerde alınan yüzbinlerce oyun sahibi.
%10’luk seçim barajı ile zaten anti-demokratik bir sandalye dağılımının mevcut olduğu Meclis
çatısında üstüne üstlük yüzbinlerce seçmenin oyuyla milletvekili seçilen meslektaşlarımızın
bulunmaması, Yüce Meclis’in saygınlığını ve değerini yaralayarak siyasi tarihimize tıpkı askeri
darbeler gibi hesaplaşılması zor bir kara leke bırakmıştır.
Ayrıca, seçilmiş milletvekillerine yönelik TBMM Başkanlığı’nın tavrı kabul edilemez bir
noktadadır. Bugüne kadar tutuklu milletvekilleri ile TBMM Başkanlığı hiçbir iletişime
geçmemiş, yüz binlerce oy alarak seçilen milletvekilleri cezaevlerinde unutulmuş ve adeta yok
sayılmışlardır.
Bizler açıkça söylüyoruz ki; halkın vekillerinin zindanlarda tutulması ve tutuksuz yargılanma
taleplerinin reddedilmesi, ancak ve ancak demokrasi ile değil otorite ve despotik bir rejim
ile yönetilen bir ülkede varolabilir. Bu duruma “DUR” demek ve varolan baskıcı rejime karşı
yürütülen mücadeleye destek sunmak adına bu raporu iradesi hapsedilmiş olan halkımıza ve
cezaevlerinde tutulan milletvekili arkadaşlarımıza ithaf ediyoruz.

CEZAEVİ İNCELEME VE İZLEME KOMİSYONU
Nurettin DEMİR
Muğla Milletvekili
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“TEMSİLİ” DEMOKRASİ ve TUTUKLU MİLLETVEKİLLERİ
Düzenli genel seçimler ve seçimler aracılığıyla oluşturulan parlamentonun varlığı “demokrasi”
için yeterli görülemez. Siyaset bilimi literatüründe “katılımcı demokrasi” kavramının varlığı,
“temsili demokrasi”nin günümüz koşullarındaki eksikliklerini tamamlayacak bir kavram olarak
değerlendirilmelidir.
Bu noktada “temsili demokrasi”nin, literatürde eksiklikleri konuşuluyor ve tartışılıyorken
ülkemizde “temsili demokrasinin” asgari gerekliliklerinin bile sağlanamadığı bir dönemden
geçmekteyiz. Halkın özgür iradesi ile seçmiş olduğu milletvekilleri hukuksuz yere
cezaevlerinde tutulmakta; yasama faaliyetlerine katılmaları engellenmektedir.
Diğer yandan, eşitlik ve özgürlük idealleri doğrultusunda
Halkın özgür iradesi ile seçmiş sahip olunan demokrasi düşüncesi, tüm kurum
ve kuruluşları ile sahiplenilmesi, benimsenmesi ve
olduğu milletvekilleri hukuksuz
korunması gereken en çağdaş yönetim biçimidir.
yere cezaevlerinde tutulmakta; Günümüz koşullarında, “temsili” olarak icra edilen
yasama faaliyetlerine
bu yönetim biçimi ülkemizde “Türkiye Büyük Millet
katılmaları engellenmektedir. Meclisi”nin şahsında vücut bulmaktadır. Yüce Meclis’te
siyasi parti grupları ve diğer milletvekilleri aracılığıyla
temsil edilen halk iradesi ise demokrasinin en somut kanıtıdır. Dolayısıyla halk iradesinin
Meclis’e yansıması adına Anayasa ve Seçim Kanunları ile çerçevesi çizilmiş genel seçimlerin
özgür bir ortamda gerçekleştirilmesi ve halkın, vekillerini hiçbir engelleme olmadan Meclis’e
gönderebilmesi gerekmektedir.
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TÜRKİYE’DE MİLLETVEKİLİ SEÇİLMENİN
ANAYASAL KOŞULLARI
Anayasa’nın 76.Maddesinde belirtildiği üzere
“En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini
yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya
daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilâs, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını
açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından
biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.”
Koşulları Anayasanın bu ilgili maddesine uygun olan ve 25 yaşını doldurmuş her Türkiye
vatandaşı milletvekili seçilebilir. Buna ek olarak milletvekillerinin “yasama dokunulmazlığını”
düzenleyen Anayasanın 83. Maddesi’nin 2. fıkrasında “Seçimden önce veya sonra bir suç
işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya
çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.” ifadesi yer almaktadır. Ancak 2. fıkrada yer alan
iki istisna durum mevcuttur. Bu istisnai durumlar şu şekilde ifade edilmiştir:
“Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak
kaydıyla Anayasanın 14’üncü Maddesi’ndeki durumlar bu hükmün dışındadır”.
Buna göre ağır cezayı gerektiren suçüstü durumu ve seçimden önce soruşturmasına
başlanmış olması koşuluyla kişiler TBMM kararı olmadan tutulabilecek, sorgulanabilecek,
tutuklanabilecek ve yargılanabilecektir. Bu iki istisnai durumun bağlayıcı hükümü Anayasa’nın
14. Maddesinde yer alan halleri içermektedir. Anayasa’nın 14. Maddesi’ne göre
“Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerin hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti
ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. “
Bu bağlayıcı hükme göre milletvekili seçilenlerin tutukluluklarının sürmesi için isnat edilen
suçun, bölünmez bütünlüğü bozmayı ya da demokratik, laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı
amaçlayan bir eyleme dayanmış olması gerekmektedir. Diğer yandan, seçildikten sonra 14.
Madde kapsamında suç işleyen bir milletvekillinin cezasının infazı için milletvekilliğinin sona
ermesi beklenmek durumundadır. Bu durum seçilmeden önce ve sonra işlenen suçlar ile ilgili
Anayasa’da eşit olmayan bir uygulama da yaratmaktadır. Bu nedenle, halen tutuklu bulunan
milletvekillerinin biran önce salıverilmesi gerekmektedir. Zira buna benzer örnekler, siyasi
tarihimizde birçok kez yaşanmıştır.
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GEÇMİŞTE MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİKTEN
DURUMLARI SONLANDIRILANLAR

SONRA

TUTUKLULUK

Mümtaz Faik Fenik:
Ankara Demokrat Parti Milletvekili
Mümtaz Faik Fenik’in üstlendiği Zafer Gazetesi Demokrat Parti’ nin yayın
organı olarak kurulmuş ve Mümtaz Fenik Zafer Gazetesinin başyazarı
olmuştur. Daha sonra Şubat 1950 tarihinde tutuklanan Fenik, 14 Mayıs
1950’de yapılan seçimlerde tutuklu iken milletvekili seçilince tahliye
edilmiştir.

Osman Bölükbaşı:
Kırşehir Millet Partisi Milletvekili
Millet Partisi’nin kurucularından olan Bölükbaşı, 1949 yılında İsmet İnönü
ve Celal Bayar’a komplo düzenlemekten tutuklanmış, bir süre sonra
serbest bırakılmıştır. Daha sonra 1950 seçimlerinde Millet Partisi’nin tek
milletvekili olarak parlamentoya giren Bölükbaşı, 1954 genel seçimlerinde
yeniden milletvekili seçilmiştir. Ancak bu kez hükümetin Kırşehir’i ilçe
yapması üzerine Bölükbaşı’nın sert muhalefet ettiği bir dönemde Bölükbaşı Temmuz 1957’de
hükümete hakaretten tutuklanmıştır. Tutuklu iken 1957 seçimlerinde Cumhuriyetçi Millet
Partisi’nden yeniden milletvekili seçilen Bölükbaşı’nın tutukluluğu milletvekili seçilmesi ile
birlikte sonlandırılmıştır.

Sebahat Tuncel:
BDP İstanbul Milletvekili
Sebahat Tuncel, PKK üyesi olmaktan yargılandığı davada 9 aydır tutuklu
iken, 2007 seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı olarak seçimlere
girmiş ve milletvekilli seçilmiş, daha sonrasında ise milletvekili seçilmesi
ile 25 Temmuz 2007 tarihinde cezaevinden tahliye edilmiştir. Tutuksuz
yargılamanın devam ettiği bu davada, 2012 yılında kararını veren
mahkeme, Sebahat Tuncel’e 8 yıl 9 ay hapis cezası vermiştir ve şu anda
dosya temyiz aşamasındadır.
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Fadıl Akgündüz:
2002- Siirt Bağımsız Milletvekili
Fadıl Akgündüz, hakkındaki dolandırıcılık iddiaları nedeniyle 4 yıl 2 ay
hapis cezası almış, tutuklama kararının çıkmasının ardından yurtdışına
kaçmış ve kırmızı bültenle aranmaya başlamıştır. Daha sonra 2002 yılı
seçimlerine Siirt’ten bağımsız aday olarak katılan Akgündüz, seçilmesinin
ardından hakkındaki gıyabi tutuklama kararı kaldırılmış ve 9 Kasım
2002’de Türkiye’ye gelmiştir. Daha sonra AKP, Siirt’in Pervari ilçesinde 3
sandık kurulunun oluşturulmadığını ve 1 sandığın kırıldığını öne sürerek bu ildeki seçimlerin
iptali istemiyle Yüksek Seçim Kurulu’na başvuruda bulunmuş ve YSK bu başvuruyu kabul
ederek 2 Aralık 2002’de Siirt seçimlerini iptal etmiştir. Böylece TBMM’ye Siirt’ten giren 3
milletvekilinin (AKP’den Mervan Gül, CHP’den Ekrem Bilek ve bağımsız milletvekili Fadıl
Akgündüz) milletvekillikleri düşmüş ve Akgündüz’ün dokunulmazlığının kaldırılması ile 10
Aralık 2002 tarihinde tutuklanmıştır. Fadıl Akgündüz 2004 yılında 150 milyar liralık kefaletle
serbest bırakılmıştır.

Geçmişte bu ve benzeri bir çok örneği olan ‘tutuklu milletvekilleri’ ile ilgili alınan kararlar,
aslında bugüne ışık tutmakta ve bugün yaşadığımız bu ayıbın çözümünü çok net bir biçimde
ortaya koymaktadır. Bugün de tıpkı geçmişte olduğu gibi, hangi gerekçeyle olursa olsun,
milletvekili seçilmiş olan tüm kişilerin “halkın iradesine saygı” duyulması anlayışı çerçevesinde
salıverilmeleri gerekmektedir.
Bugün ise, geçmişte benzer örnekleri olmasına rağmen, hala tutuklu milletvekilleri sorunu
devam etmektedir. Yüksek Seçim Kurulu’nun onayı ve halkın iradesi ile seçilmiş milletvekilleri
yargıçlar eliyle cezaevinde tutulmakta ve demokrasi adeta hiçe sayılmaktadır. Milletvekillerinin
yasama görevini yapıp yapamayacağına karar veren Yargı geçmiş dönem uygulamaları
görmezden gelerek, bugüne has, siyasi iktidarın güdümünde kararlar vererek, milli iradeyi
hapsetmeye devam etmektedir.
Üstelik 11 Haziran 2011 tarihinden bu yana yürütülen tüm iyi niyetli girişimlere rağmen,
verilen sözler, atılan imzalar unutulmuş, dahası sorunun çözümü için kanunlarda yapılması
gerekli düzenlemeler bile reddedilmiştir.
Cumhuriyet Halk Partisi 26 Nisan 2012 ve 15 Şubat 2013 tarihlerinde Ceza Muhakemesi
Kanunu’nda değişiklik yapılmasını teklif etmiş, ancak AKP iktidarı tutuklu milletvekilleri
ayıbına son verecek bu düzenlemeleri reddetmiştir.
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TUTUKLU MİLLETVEKİLLERİ
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri sonucunda, 24. Yasama Dönemi, meclise girmeye hak
kazanan ancak tutukluluk halleri devam ettiği için yemin edemeyen dokuz milletvekilinden
eksik bir şekilde çalışmalarına başladı. Siyasi tarihimizde tutuklu iken milletvekili seçilmesiyle
birlikte serbest bırakılan milletvekillerine1 birçok kez tanık olmamıza rağmen, 24. Yasama
Dönemi’nde halkın on binlerce oyuyla seçilmiş milletvekilleri Anayasal haklarından mahrum
bırakılmış ve yasama faaliyetlerine katılımları engellenmiştir.
Bu dokuz milletvekilinden biri olan ve Ergenekon Davası’ndan 12 yıl 6 ay hapis cezası alan
Zonguldak Milletvekili Prof.Dr. Mehmet Haberal tutuklu bulunduğu süre (4 yıl 3 ay 18 gün)
gözetilerek 5 Ağustos 2013 tarihinde tahliye edildi. İzmir Milletvekili Mustafa Balbay aynı
davadan 34 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Dosya Yargıtay aşamasında olduğu için Balbay’ın hükmen
tutukluluk hali devam ediyor.
Diğer tutuklu milletvekillerinden durumu farklı olan Hatip Dicle’nin (Diyarbakır), 2011
seçimlerinden önce Yüksek Seçim Kurulu tarafından adaylığı önceden onaylanmış olmasına
rağmen seçim sonucunda milletvekilliği Kurul kararı ile düşürülmüştür. Bu durum ise açık bir
hukuksuzluk örneği olarak siyasi tarihimize geçmiştir.
Bugün, salıverilmiş olmasına rağmen 2 yıl boyunca milletvekilli olarak hizmet etmesi
engellenmiş olan Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal’ın ve halen tutuklu bulunan Van
Milletvekili Kemal Aktaş, İstanbul Milletvekili Engin Alan, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan,
İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Şırnak Milletvekili Selma Irmak, Şırnak Milletvekili Faysal
Sarıyıldız ile Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım’ın cezaevlerinde tutulması bir demokrasi
ayıbıdır. Halkı temsil yetkileri kullandırılmayan milletvekilleri ve Diyarbakır Milletvekilliği
düşürülen Hatip Dicle’nin durumu Türkiye demokrasisinin girmiş olduğu çıkmazı ve ülkenin
adım adım otoriter bir “tek adam rejimine” nasıl dönüştüğünün kanıtıdır.
Genel seçimler sonrasında TBMM’de yemin krizi ile ülke kamuoyunda geniş yer tutan “tutuklu
milletvekilleri sorunu”, muhalefet partilerinin tüm çözüm arayışlarına rağmen bugün hala
çözülememiştir. Süreç içinde, Ergenekon Davası’nın karara bağlanarak Yargıtay sürecinin
başlaması, Balyoz Davası’nın temyiz savunmalarının yapılması sonrası 9 Ekim 2013’de karar
verecek olması ve yine her duruşmasında karar beklenen KCK Davası ile yeni bir aşamaya
geçilmiştir. Bu süreçte, “tutuklu milletvekilleri” sorununun içine girilen yeni yasama yılında
çözülmesi adına gerekli yasal düzenlemeler biran önce gerçekleştirilmelidir.

1 1950’de Mümtaz Faik Fenik, 1957’de Osman Bölükbaşı ve 2007’de Sebahat Tuncel milletvekili seçildikten sonra
tutukluluk halleri ortadan kalkarak cezaevinden salıverildiler. Ayrıca, 2002 yılında kırmızı bültenle aranan Fadıl Akgündüz,
yurtdışındayken seçimlere katılmış, milletvekili seçilmesini müteakip Türkiye’ye gelmiş ancak hakkında herhangi bir
işlem yapılmamıştır.
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TUTUKLU MİLETVEKİLLERİNE VE DURUMLARINA BAKIŞ
Raporun bu bölümünde tutuklu milletvekilleri ile yapılan görüşmeler ve yazışmalar
sonucunda elde edilmiş bilgiler bulunmaktadır. Raporda, her bir milletvekilinin hakkındaki
iddianamelerde yer verilen suçlamalara, delillere, cezaevlerindeki yaşam koşullarına, sağlık
durumlarına ve cezaevlerinde yaşadıkları hak ihlallerine yer verilmiştir.

KEMAL AKTAŞ
(24. DÖNEM VAN MİLLETVEKİLİ)
1958 Urfa/Suruç doğumlu olan Aktaş, Van Bağımsız Milletvekilidir.
14 Nisan 2009’da Diyarbakır’da tutuklanmıştır. Aktaş daha önce
1980-2001 yılları arasında PKK ana davasından cezaevinde kalmıştır.
2002 yılında Şanlıurfa HADEP il Yöneticiliği görevinde bulunmuş,
DTP’nin kurucuları arasında yer almıştır. Üç Dönem DTP PM ve MYK
üyeliği yapan Aktaş, 2006-2009 tarihleri arasında DTP Ekoloji ve
Yerel Yönetimler Komisyonu üyesi olarak çalışmıştır.

Hakkındaki İddialar
Kemal Aktaş’ın iddianamesinde;
“KCK/TM yapılanması içinde EKOLOJİ VE YEREL YÖNETİMLER KOMİTESİNDE yönetici
ve aynı zamanda örgüt elebaşısı Abdullah Öcalan’ın dört ayaklı paradigmasından
birisi olan Siyaset Akademisi’nden sorumlu olarak örgütsel faaliyetler yürüttüğü gibi
KCK/TM yapılanması adına bazı mali çalışmalarda da yer aldığı, para desteğinde
bulunmayanları tehdit ettiği tespit edilmiştir.”
ifadeleri yer almaktadır.
Aktaş hakkında, katıldığı eylemlere, ortam ve telefon dinlemelerine dayanılarak “Terör
Örgütünü Yönetme” suçlaması bulunmaktadır.
Aktaş hakkında Ekoloji ve Yerel Yönetimler Komitesine üye olmak, Azadiya Welat Dergisi’ni
desteklemek, Belediye Başkanları, Başkan yardımcıları ve yöneticilere eğitim verilmesi,
cezaevine ücretsiz belediye otobüs seferi düzenlenmesi, Kızıltepe belediye binasının bir
katının kadın ve kültür komitesine verilmesi gibi suçlamalar “terör örgütünü yönetme” suçu
işlediğine dayanak gösterilmektedir.
Aktaş’ın adreslerinde yapılan aramada hakkında el konulması, toplatılması ve yasaklama
kararı bulunan ‘’Özgür Halk Tavrı, İradeleşen Yurtsever Gençlik, Fedaileşen Yurtsever Gençlik

16

İradesi Hapsolmuş Bir Ülkenin Çığlığı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLETVEKİLİ CEZAEVİ (T.B.M.C.)

TUTUKLU MİLLETVEKİLLERİ RAPORU

Kemal Aktaş:
“Tanıkların her ikisi de “Örgütün
Siyaset Akademisi’nde faaliyet
gösterdiğimi..” söylemektedir.
Tanıklar yalan söylüyor. Çünkü
bildiğim kadarıyla gözaltına
alındığım tarihe kadar
Diyarbakır’da Siyaset Akademisi
adıyla tanınan, faaliyet yürüten
bir kurum yoktur. Dolayısıyla
olmayan bir kurumda nasıl faaliyet
yürüttüğümü bende merak ediyor
ve anlamak istiyorum?”

Dergisi, Devrimleşen Yurtsever Gençlik, Özgürleşen
Yurtsever Gençlik, Şahinleşen Yurtsever Gençlik
Özgür Halk Gençliği” adlı dergilerin ve kitapların ele
geçirildiği, iddianamesinde yer almakta ve bunlar
Aktaş’ın aleyhinde delil olarak kullanılmaktadır.
Aktaş’ın arabasında “Kızıltepe Belediyesi personel
isim listesi ve personelinin telefon numaraların
yazılı olduğu kağıt ile yerel seçimlerde DTP’li yeni
belediye başkanları ve il başkanlarının isim ve
telefon numaralarının yazılı olduğu başka bir kağıt”
bulunması iddianamede yer verilen diğer deliller
arasında yer almaktadır.

Aktaş’ın BDP’nin Siyaset Akademisi’nin genel
sorumlusu olduğu yönündeki iddiaların yanında
bu akademide bölgedeki belediye başkanı, başkan
yardımcılarına ve belediye çalışanlarına eğitim
verdiğinin tespit edilmesi de suç unsuru olarak gösterilmektedir. Aktaş savunmasında bu
iddiaya karşılık şu ifadeleri kullanmıştır:
“Tanıkların her ikisi de “Örgütün Siyaset Akademisi’nde faaliyet gösterdiğimi..”
söylemektedir. Tanıklar yalan söylüyor. Çünkü bildiğim kadarıyla gözaltına alındığım
tarihe kadar Diyarbakır’da Siyaset Akademisi adıyla tanınan, faaliyet yürüten bir kurum
yoktur. Dolayısıyla olmayan bir kurumda nasıl faaliyet yürüttüğümü bende merak
ediyor ve anlamak istiyorum?”
Aktaş’ın BDP’li Belediye Başkanları ve yardımcıları ile
sürekli toplantı yapması, Abdullah Öcalan’ın talimatlarını
bu kişilere iletmek olarak değerlendirilmektedir. Aktaş
savunmasında bu iddiaya karşılık şu sözleri söylemiştir:
“Her şeyden önce ben “KCK/TM yapılanması”
içerisinde DTP’li Belediyelerle çalışmıyordum. Ben
Anayasal güvence altında legal siyasal çalışmalar
yürüten DTP’nin Ekoloji ve Yerel Yönetimler
Komisyonunda çalışmalarımı yürütüyordum. DTP’nin
dışında ne KCK ne de başka illegal herhangi bir
yapıyla ne bir bağım ne de bir ilişkim vardır.”
Ayrıca “60.yıl Ormanı” adı altında fidan dikilmesi gibi
faaliyetlerin özellikle Abdullah Öcalan’ın doğum gününe
denk getirildiği ve bu faaliyetleri bizzat Abdullah
Öcalan´ın talimatı doğrultusunda gerçekleştirdiği
iddiası mevcuttur.
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Kemal Aktaş:
“Her şeyden önce ben “KCK/TM
yapılanması” içerisinde DTP’li
Belediyelerle çalışmıyordum.
Ben Anayasal güvence altında
legal siyasal çalışmalar
yürüten DTP’nin Ekoloji ve Yerel
Yönetimler Komisyonunda
çalışmalarımı yürütüyordum.
DTP’nin dışında ne KCK ne
de başka illegal herhangi bir
yapıyla ne bir bağım ne de bir
ilişkim vardır.”
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Aktaş’ın iddianamesinde ayrıca, “Artık Yeter
Kemal Aktaş:
Kürt Sorununa Demokratik Çözüm” adıyla 01“BDP Parti Meclisi Görevlendirmelerim 03 Kasım 2008 tarihleri arasında Diyarbakır ili
Batıkent semtinde bulunan boş arazide oturma
Suç Kabul Edildi”
eylemini organize etmek,” “Diyarbakır ilinde
Mezopotamya Kültür Yürüyüşü adı altında
yürüyüşü organize etmek,” ve “20.12.2008 tarihinde Ekin Parkı içerisinde ‘Mezopotamya Sosyal
Formu’ adı altında düzenlenen basın açıklamasına destek vermek” gibi eylemler suç unsuru
olarak kabul edilmektedir.
Yukarıdaki iddialara Aktaş 2011 yılında vermiş olduğu savunmasında “Artık Yeter Kürt
Sorununa Demokratik Çözüm” adıyla düzenlenen eylemin tertip komitesinin olduğunu ve
gerekli izinlerin Valilikten alındığını söylemiş ve DTP Genel Merkezi’nin kararıyla düzenlediğini
belirtmiştir.
Aktaş ayrıca aleyhinde delil olarak gösterilenleri mektubunda şu şekilde özetlemektedir:
•

Günlük olarak herkesin dinlediği Türkçe, Kürtçe ve başka dillerdeki müzikler “örgütün
dinlediği müzikler” olarak adlandırıldı.

•

Yöresel kıyafetlerle çektirdiğim fotoğraflara örgütün giydiği giysilerle fotoğraf çektirdiğim
iddia edildi.

•

Okumak için bilgisayarıma kaydettiğim “Dinler tarihi, Felsefe, Anarşizm, Ekoloji, … “ vb.
bir çok konudan oluşan ve herkesin istediği an ulaşabileceği yazıların hepsi “örgütsel
doküman” olarak adlandırıldı

•

ANF ve DİHA haber ajanslarının haberlerinin bilgisayarımda bulunması “örgüt ajanslarını”
takip ettiğim iddia edildi.

•

Ziyaret ettiğimiz taziyeler ve katıldığımız cenazeler suç sayıldı.

“BDP Parti Meclisi Görevlendirmelerim Suç Kabul Edildi”

Kemal Aktaş:

Kemal Aktaş, hakkındaki iddialar için yapmış olduğu yorumda
“Bugün, 12 Eylül’den
BDP Parti Meclisi tarafından kendisinin birtakım faaliyetlerde
görevlendirildiğini ve bu faaliyetlerin hakkındaki davada suç Daha Ağır Koşullar Var”
sayıldığını ileri sürmüştür.
“Bugün, 12 Eylül’den Daha Ağır Koşullar Var”
GAP Belediyeler Birliği’ndeki eğitim faaliyetlerinin, telefon görüşmelerinin bu suçlamalara
örnek olarak gösterildiğini beyan eden Aktaş, Ekolojik Yerel Yönetim üyesi olarak bu alandaki
faaliyetlerinin de suç sayıldığını belirtmektedir. Kendisine yöneltilen suç unsurları arasında
“Barış Çadırı” kurulmasının da bulunduğunu söyleyen Aktaş, bugün Türkiye’de 12 Eylül’den
daha ağır koşullar olduğunu, daha fazla hukuksuzluk yaşandığını ve bu durumun
bugün görülmekte olan tüm siyasi davalar için geçerli olduğunu belirtmektedir.
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“Bir büyük çark bütün muhalefeti ezmektedir.”
Aktaş, bugün Türkiye’de 12 Eylül’den diyen Aktaş, Kürt meselesinin çözümüne ilişkin
“Bu mesele ölmekle, öldürmekle çözülmez. Herkes
daha ağır koşullar olduğunu, daha
samimi olmalı.” ifadesini kullanmaktadır.

fazla hukuksuzluk yaşandığını ve
bu durumun bugün görülmekte
olan tüm siyasi davalar için geçerli
olduğunu belirtmektedir.

Tutuklandıktan yaklaşık beş yıl sonra ilk
savunmasını veren Aktaş “Hukuk ve adalet adına
bu büyük haksızlığı anlamakta zorluk çekiyorum”
diyerek “80’li yıllarda Diyarbakır Cezaevi’nde
vahşeti,
işkenceyi
gördüm.
Sıkıyönetim
mahkemesi tarafından idamla yargılandım. 22 yıl ceza aldım. Cezaevinden çıktıktan sonra
demokratik siyaseti seçtim. 2009 yılında tutuklanana kadar legal demokratik siyaset alanında
mücadelemi yürüttüm. Cezaevinde milletvekili seçildim. Tutuklandığımdan beri ilk defa
savunmamı veriyorum” ifadelerine savunmasında yer verdi.
Aktaş, “Üyesi olduğum partinin tüm faaliyetleri, parti üyelerinin siyasete dair düşünceleri;
insanlık değerlerine, özgürlük, eşitlik, ekolojiye ve demokrasiye dair fikirleri, çalışmaları
kısacası parti tüzük programında tanımlanmış görevlerin tümü suçlama konusu haline
getirilmiştir” ifadelerini kullanmıştır.
Komisyonumuza göndermiş mektubunda ‘da Aktaş iddianamenin hukuk kriterlerinin dışında,
sadece Kürt sorunun siyasallaşmasını önlemek adına tamamen subjektif, esrarengiz, hayali
tanıkların söylentilerine dayanılarak hazırlandığını DTP çatısı altında yürüttüğü tüm siyasal
faaliyetlerin illegal faaliyetler olarak KCK ile ilişkilendirildiğini ifade etmiştir.
Kemal Aktaş, www.kemalaktas.net web sitesinde
yayınlanan
bir
röportajında
“Hakkımızda
hazırlanan iddianamelerin içeriğine baktığımızda
suç sayılabilecek bir bilgi belge ve ispata
rastlamak mümkün değildir. Adeta savcılıklar
önce suçu tarif etmiş sonrada zorlama savlarla
bu suça uygun suçlular yaratmıştır. Benim ve
arkadaşlarımın çoğunun dosyası günlük telefon
konuşmaları; içinde faaliyet gösterdiğimiz siyasi
partinin rutin çalışmaları adeta suç kapsamında
değerlendirilmiştir. Kürt Demokratik Hareketinin;
demokratik legal faaliyetleri siyasi bir linçe
tabi tutulmuştur bizlerin şahsında.” ifadelerini
kullanmaktadır.

Kemal Aktaş:
“Üyesi olduğum partinin tüm
faaliyetleri, parti üyelerinin
siyasete dair düşünceleri; insanlık
değerlerine, özgürlük, eşitlik,
ekolojiye ve demokrasiye dair
fikirleri, çalışmaları kısacası parti
tüzük programında tanımlanmış
görevlerin tümü suçlama konusu
haline getirilmiştir”

Aktaş ayrıca “Dağdakileri indireceğim derken ovadakiler içeriye atılmaya devam edilirse bu
çözüm arayışı inandırıcı olmaz. Bizim hiç birimiz şiddete başvurduğumuz ya da şiddet içeren
bir olaydan dolayı içeride tutulmuyoruz. Bize ithaf edilen suçlamaların tamamı bizim legal
demokratik siyasi çalışmalarımızdır.” demektedir.
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“Sık sık halkın iradesinden bahseden hükümet
Kemal Aktaş:
yetkilileri içerdeki milletvekillerinin durumunu
“Sık sık halkın iradesinden bahseden görmezden gelmektedir.” diyen Aktaş tutuklu
milletvekilleri hakkında ise “Hükümet tutuklu
hükümet yetkilileri içerdeki
milletvekilleriyle ilgili adeta yargının yerine
milletvekillerinin durumunu
kendini koyarak Anayasa, seçim kanunu vb.
görmezden gelmektedir.” diyen Aktaş
rağmen bizlerin yasama çalışmalarına katılmamızı
tutuklu milletvekilleri hakkında ise
engelleme yönünde iradesini kullanmıştır.
“Hükümet tutuklu milletvekilleriyle
Çağdaş demokratik hiçbir ülkede halkın oylarıyla
ilgili adeta yargının yerine kendini
seçilip parlamenter vasfına kavuşan hiç kimse
bizim gibi cezaevlerinde tutulmaz. Kaldı ki bizler
koyarak Anayasa, seçim kanunu
bize isnat edilen suçlardan yargılanmayalım
vb. rağmen bizlerin yasama
çalışmalarına katılmamızı engelleme gibi bir beklenti içinde de değiliz. Yasama
çalışmalarımız sürerken yargılamalarımızda
yönünde iradesini kullanmıştır.”
devam edebilir.” yorumunu yapmıştır.
Demokratik çözüm sürecine yönelik olarak Aktaş “Okullarda Kürtçeyi seçmeli ders haline
getirerek bu konuda ileri adım attığını söyleyen Hükümet 4 yıldır anadilimizde kendimizi
savunacağımızı söylediğimiz için savunmalarımızı dahi almadan bizleri cezaevinde
tutmaya devam etmektedir.”, eleştirisinde bulunmuş ve “Kürt Sorunuyla ilgili çözümlerin
basit faydacı yaklaşımlarla mümkün olmadığı görülmektedir. Samimi anayasal ve hukuksal
güvenceye dayalı adımlar atılmadığı müddetçe bu temel sorunla ilgili yol almak mümkün
görünmemektedir.” İfadelerine yer vermiştir.

Sağlık Sorunları
Aktaş mektubunda kalp kapakçığında sorun, bel
fıtığı, hipertansiyon, troid bezlerinin yetersizliği ve
ileri derecede siyatik hastalığı ile varis probleminin
olduğunu beyan etmiştir.

Cezaevinde Yaşadığı Hak İhlalleri
Aktaş mektubunda, ömrünün yarısından fazlasını (22 yıl)
cezaevlerinde geçirdiğini belirtmiş ve bu süre içerisinde
1980-1987 yılları arasındaki dönemi Diyarbakır
Cezaevinde geçirdiğini ifade ederek, bu cezaevinde
yaşanan tüm vahşetin canlı tanığı olduğunu söylemiş
ve yaşadığı ve tanık olduğu tüm işkence ve hak ihlalleri
hakkında kitap yazdığını iletmiştir. Ancak Bu kitabın
bile aleyhine delil olarak kullanıldığını söyleyen Aktaş
savunmasında şunları vurgulamıştır:
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Kemal Aktaş:
“Bir ülkenin Başbakan’ı
daha yakın bir zamanda
Diyarbakır’ın göbeğinde, halkın
karşısına geçip Diyarbakır
Cezaevini işaret ederek “Ah…
şu duvarların dili olsa da
konuşsa!” demesini nasıl
izah etmek gerekir? Demek ki
onun konuşması bir gerçekliği
ifade etmiyor. Çünkü onun
bu çağrısında propaganda
amaçlı bir suç yok. Fakat
benim, yani bizzat bu vahşetin
canlı tanığı ve yaşayanı olarak
gördüklerimi, yaşadıklarımı
yazmam suç delili oluyor?”
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“Bir ülkenin Başbakan’ı daha yakın bir zamanda Diyarbakır’ın göbeğinde, halkın
karşısına geçip Diyarbakır Cezaevini işaret ederek “Ah… şu duvarların dili olsa da
konuşsa!” demesini nasıl izah etmek gerekir? Demek ki onun konuşması bir gerçekliği
ifade etmiyor. Çünkü onun bu çağrısında propaganda amaçlı bir suç yok. Fakat benim,
yani bizzat bu vahşetin canlı tanığı ve yaşayanı olarak gördüklerimi, yaşadıklarımı
yazmam suç delili oluyor?”
İlk görüşmemizde Aktaş, milletvekili olduğu halde muayeneye, hastaneye ve duruşmaya
kelepçe ile götürülmesini onursuz olduğunu söylemiştir. “Bölge cezaevinde yatan insanlar
Karadeniz’e ve Batıya sürgün gönderiliyor. Böylelikle ailelerinin zor durumda kalıyor” diyen
Aktaş, bu tip durumda olan ve ailelerinden uzak cezaevlerine gönderilen mahkumların
ekonomik olarak cezalandırıldığını, böylelikle görüş haklarının da engellendiğini beyan
etmektedir. Aktaş ayrıca, kendi paralarıyla sağlanan olanaklarla istedikleri TV kanalını
izleyebildiklerini, ancak ısınmada sorun yaşadıklarını ifade etmiş, cezaevinde beslenme
konusunun ise çok ciddi bir sorun olduğunu belirtmiştir.
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ENGİN ALAN
(24. DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ)
31 Mart 1945 İstanbul Üsküdar doğumlu olan Engin Alan 28 Şubat
1997 tarihinde Özel Kuvvetler Komutanıydı. 1974 yılında Kıbrıs
Barış Harekâtına katılmış, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı
Karargâhı Planlama Subayı, Moskova Kara Ataşesi, Komando Tugayı
Kurmay Başkanı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Öğretim ve Eğitim
Grup Komutanı, Kurmay Başkanı, 5. Komando Alay Komutanı ve
2. Kolordu Kurmay Başkanı, 16. Zırhlı Tugay Komutanı, Bakü Silahlı
Kuvvetler Ataşesi, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, 8. ve 2. Kolordu Komutanlıkları,
Lojistik Komutanlıkları görevlerinde bulundu. 11 Haziran 2011 tarihinde yapılan seçimlerde
MHP’den İstanbul Milletvekili olarak seçildi.
26 Şubat 2010 tarihinde, 361 sanıklı “Balyoz Planı” davası kapsamında tutuklanan Alan
hakkında 18 yıl hapis cezası verildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki temyiz duruşmasında
savunmaların tamamlanmasından sonra karar 9 Ekim 2013’te açıklanacaktır.

Hakkındaki İddialar
Engin Alan 765 sayılı TCK 147,61 maddelerini ihlal suçlamasıyla Balyoz Davası kapsamında 26
Şubat 2010 tarihinde tutuklanmıştır.
‘’Balyoz Planı’’ iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma sonucu eski Hava Kuvvetleri Komutanı
emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden
Örnek ve eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu
196 kişi hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince 20 Temmuz
2010 tarihinde kabul edilmiştir. ‘’Balyoz Planı’’ iddialarına ilişkin hazırlanan iddianamede,
‘’Balyoz’’ yapılanmasının, askeri bir müdahale için öncelikle ülkeyi günden güne kaos ve
kargaşa ortamına çekerek ortamı şekillendirmeyi planladığı, bu amaçla ‘’Oraj’’, ‘’Suga’’, ‘’Çarşaf’’
ve ‘’Sakal’’ eylem planlarının hazırlandığı öne sürülmüş, iddianamenin ‘’Sonuç, Değerlendirme
ve Talepler’’ bölümünde, bu plan kapsamında hazırlandığı anlaşılan belgeler, planın denenip
müzakere edildiği, plan seminerine ait ses kayıtlarının çözümleri anlatılan deliller ışığında
bir bütün olarak incelendiğinde, ‘’Balyoz Sıkıyönetim Komutanlığı’’ isimli yapılanmanın nihai
amacının, devlet kontrolünü ele geçirmek olduğu belirtilmiştir.
Engin Alan Hakkındaki İddia ve Suçlama: 05.03.2003 ve 07.03.2003 tarihleri arasında 1.
Ordunun Plan Seminerine 2. Kolordu Komutanı olması nedeniyle üst komutanlık emriyle
katılmak ve sunum yapmak.
İddianamede; “Engin Alan’ın, Çetin Doğan liderliğinde, ‘Türkiye Cumhuriyeti Yürütme
Organını Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Men Etmek’ için oluşturulan yapılanma içinde
yer aldığı, bu amaçla düzenlenen ‘Balyoz Güvenlik Harekat Planı’ çerçevesinde kendisine
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görev teklif edildiği ve bu görevi kabul ettiği, şüpheli ile birlikte general seviyesinde bütün
üst düzey askeri personel ile ilgili olarak değerlendirmelerin yapıldığı belgede hakkında
olumlu görüş bildirildiği, görevlendirmeyle yetkili personel olarak tayin ve tespit edildiği,bu
kapsamda özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek personel, özel
görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel, sıkıyönetim mahkemelerinde
görevlendirilecek personel, darbe harekatı timlerinde görevlendirilecek personel, gözaltı
timlerinde görevlendirilecek personel, hasar tespit timlerinde görevlendirilecek personel,
kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek personel, özel hastaneler ve ilaç depolarında
görevlendirilecek personel, gümrükler, depolar, ambarlarda görevlendirilecek personel,
alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personel timlerinin teşkilinde
çalıştığı, kolordu komutanı olarak çalıştığı birimden kategorili personel olarak tavsif edilen
çok sayıda personelin ‘Balyoz Güvenlik Harekat Planı’ kapsamında ilişiğinin kesilmesinin
öngörüldüğü, aynı bağlamda ‘Hassas Tesisler’ ile ilgili görevlendirmelerin yapıldığı, ‘Balyoz
Güvenlik Harekat Planının’ müzakere edildiği plan seminerine katıldığı, katıldığı plan
seminerinde Balyoz Güvenlik Harekat Planında yer alan hususlarla paralel sunum yaptığı, bu
şekilde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren
Men Etmeye Teşebbüs suçunu işlediği kanaatine varılmıştır.” denilmektedir.
“Plan Seminerine Üst Komutanlık Emriyle Katıldım”
Ancak Engin Alan’ın savunmasında; komutanı olduğu 2. Kolordunun plan görevi Yunanistan
cephesi olduğu ve Kolordunun 1. Ordunun geri bölgesinde ve iç güvenlikte hiçbir görevi
olmadığının altı çizilmiştir. Ayrıca, Engin Alan’ın 26.02.2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet
Baş savcı vekilliğinde verdiği ifadede 05.03.2003 ve 07.03.2003 tarihleri arasında 1. Ordunun
Plan Seminerine 2. Kolordu Komutanı olması nedeniyle üst komutanlık emriyle katıldığını ve
kendisine sözde Balyoz Güvenlik Hareket Planı kapsamında görev verilmediğini, kendisinin
görevlendirilmede yetkili personel olarak tespit edilmediğini, bu kapsamda bir çalışma
yapmadığını ve yapılması yolunda kimseye talimat vermediğini vurguladığı, aynı savunmada
yer almıştır.
“Değerden Yoksun Suçlamalar”
Yine iddianamede yer alan “Tümg. Hayri Güner ile yakınlığı olup Tümg. Hüseyin Nusret
Taşdeler ve Tümg. Alaettin Parmaksız ile yakından tanışır.” ayrıca listenin 155. sırasında bulunan
Tuğgeneral Hüsmen Akdeniz’in karşısında “Ordu Komutanı Değerlendirmesi” kısmında
“Korg. Engin Alan ile akrabalık irtibatı var.” iddialarına ilişkin Engin Alan’ın savunmasında
“Cumhuriyet Savcılarının iddianamenin 1.cildinin 477-482 sayfalarında müvekkilim Engin
Alan’a yönelik suçlamaları da hiçbir hukuki dayanağı olmayan ve bir hukukçunun kaleme
almaması gerekli hukuki değerden yoksun suçlamalardır. Engin Alan’ın Tümgeneral Hayri
Güner ile yakınlığının olması, Tümgeneral Nusret Taşdeler, Tümgeneral Alaattin Parmaksız ile
tanışmışlığın Tuğgeneral Hüsmen Akdeniz ile akrabalığının olduğunun yazılmasının suçla ne
alakası vardır, ne ilgisi vardır? Hukuki yönden anlamış değilim. Her meslekte olduğu gibi bu
tip görevlerde olan asker kişilerin birbiri ile tanışmaları, konuşmaları hatta yakınlığının olması
hayatın akışına uygun durumlardır.” şeklinde cevap verilmiştir.
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30 Haziran 2011 tarihinde İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Engin Alan’ın avukatının tahliye
talebine ilişkin kararında;
‘Anayasa’nın ‘’Yasama dokunulmazlığı’’ başlığı altında düzenlenen 83. Maddesi
ile ‘’Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması’’ başlığıyla düzenlenen 14.
Maddesine yer vermiş; ‘’Dolayısıyla sanığın başlı başına milletvekili seçilmesinin,
belirtilen anayasal hükümler bakımından tahliye talebine ilişkin sonuca etkili bir
niteliğinin bulunmadığı, bu nedenle sanığın tutukluluk durumunun incelenmesinin
CMK’nın 100. Maddesi bakımından yapılması gerektiği anlaşılmıştır’’ denilerek oybirliği
ile reddetmiştir.’
Ayrıca 28 Şubat Davası’ndan da tutuklanan ve daha sonra bu davadan tahliye edilen Alan, bu
davaya ilişkin olarak 28 Şubat döneminde görevde olduğunun altını çizmekte ve 28 Şubat
sürecinde kendisinin bulunmadığını şu cümlelerle açıklamaktadır:
“28 Şubat Batı Çalışma Grubunda ben yokum. BÇG şemalarında ben yokum. Ben Irak’ta
savaşıyordum. Temmuzda geldim, Eylül’de Şafak Harekâtı’na gittim. Ekim sonu Kasım başında
geldim. Bana karşı yöneltilen iddiaların hepsi boş. Savaştaydım ben.”

Cezaevinde Yaşadığı Hak İhlalleri
Farklı hâkimlerin farklı kararlara imza
atmasına değinen Alan, “Bir hâkim çıkın diyor
bir hâkim girin diyor. Bunlar aynı mektebi
okumamışlar herhâlde. Bunların vicdanları da
farklı.” diyerek dava sürecini eleştirmektedir.

Engin Alan:
“Bir hâkim çıkın diyor bir hâkim girin
diyor. Bunlar aynı mektebi okumamışlar
herhâlde. Bunların vicdanları da farklı.”
diyerek dava sürecini eleştirmektedir.

“Öcalan’ın Kütüphanesi Var, Bize 10 Kitap Sınırı”
Hapishanelerdeki 10 kitap sınırını eleştiren Alan, “Buraya vatansever giren düşman çıkar.
Burada bir sürü saçmalık var. Şemdin Sakık’ın cep telefonu var. “Sayın (!)” Öcalan’ın kütüphanesi
var ama burada 10 kitap sınırı var. Bu sınırlama yüzünden okuma-yazmayı bırakacağım”
demektedir.
Sincan Cezaevi’nin olumlu taraflarına da değinen Alan, “Burada rutubet yok. Burada su derdi
yok. Yemekler sıcak geliyor.” diyor. Ancak çay içme olanaklarının olmadığını belirtiyor ve
ekliyor: “Milletvekillerin kullandığı ‘Unutmayınız’ kartını burada kullanmama izin vermiyorlar
ve birçok keyfi uygulama mevcut.”
Cezaevinde haftada bir defa 2,5 saat sohbet hakkı olduğunu belirten Alan’ın, cezaevi koşulları
hakkında belirttiği bir diğer husus Sağlık Bakanlığı tarafından kendisine verilen “adım ölçeri”
cezaevinde kullanmasına izin verilmemesi. Alan, obezite ile mücadele adına Sağlık Bakanlığı
tarafından ücretsiz dağıtılan “adım ölçeri” içeride kullanamaması hakkında ise “Dalga geçer
gibi ‘adım ölçer’ gönderiliyor sonra da kullandırmıyorlar.” yorumunda bulunmuştur.
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İBRAHİM AYHAN
(24. DÖNEM ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ)
10 Şubat 1968’de Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde doğan İbrahim
Ayhan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi ZooTeknik
Bölümü mezunudur. Ziraat Mühendisi olan Ayhan aynı zamanda
öğretmen. 1997 yılında öğretmenlik mesleğine başlayan Ayhan,
1997-2007 yılları arasında Eğitim-Sen Şube Yöneticiliği ve
Şube Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2007 genel seçimlerinde
öğretmenlik görevinden ve sendika başkanlığı görevinden istifa
ederek milletvekili adayı oldu. 1 Ekim 2010 tarihine kadar DTP
ve BDP Şanlıurfa İl Başkanlığı görevlerinin yürüttü. 1 Ekim 2010
tarihinde tutuklanarak cezaevine konuldu. 2011 Genel Seçimlerinde Şanlıurfa Milletvekili
seçildi.

Hakkındaki İddialar
İbrahim Ayhan’ın hakkındaki iddianamede “KCK Şanlıurfa il yürütmesinde görevli olup,
aynı zamanda KCK yapılanması il sözcüsü olduğu, şüphelinin Şanlıurfa’daki tüm KCK üyeleri
ile irtibat halinde olup örgütsel çalışmalarını kendisinin takip ettiği, ayrıca yapılan tüm
korsan gösteri yürüyüşü, basın açıklamaları ve serhildan tarzı eylemlere dönüşen olayları
kendisinin koordine edip müdahalede bulunduğu, Şanlıurfa iline gelen Yasadışı PKK terör
örgütü mensuplarının cenazelerinin propagandaya dönüştürülmesinde aktif rol oynadığı,
eyalet sistemine göre çalışan KCK yapılanmasında Şanlıurfa ilinin Diyarbakır yani örgütsel
isimlendirme ile sözde Amed eyaletine bağlı olduğundan oradaki KCK üyeleriyle koordineyi
sağladığı, KCK üyelerinin atanmaları ile ilgili de görüşmeler yaptığı ve Şanlıurfa ili ve ilçelerdeki
kadın, gençlik yapılanmaları ile yakından ilgilenip, Belediye ve belde yönetimlerine KCK
yetkilisi olarak müdahale ettiği,” suçlamaları mevcuttur. Bu suçlamalar doğrultusunda “terör
örgütünün üyesi olma suçu” yöneltilmektedir.
Ayhan hakkındaki iddianamede yer verilen suçlamalardan bazıları ise şunlardır:
•

Çatışmada ölen İbrahim Halil PARILDAR’ın cenazesinin Diyarbakır B. Şehir Belediyesine ait
ambulans ile getirilmesi için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden ambulans istemesi,

•

Ölen tüm terör örgütü üyelerinin cenazelerinin alınması defin edilmesi ve provokasyon
amaçlı örgüt propagandasına dönüştürülmesinde rol aldığı

•

12 Eylül’de yapılacak olan referandum ile ilgili boykot kararının şehir merkezinden
köylere kadar, muhtarlarda dahil olmak üzere afiş, pankart ve döviz çalışması yapılarak
desteklenmesini organize ettiği

•

ROJ TV’nin kapatılmasını protesto etmek amaçlı basın açıklaması metnini basın
mensuplarına hitaben okuması ve basın açıklaması yapılan yerde, GENÇ BAKIŞ, YAŞAM
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GAZETESİ, KADININ SESİ, AZADİYA WELAT-GÜNLÜK GAZETESİ İLE YURTSEVER GENÇLİK,
ÖZGÜR HALK, GENÇ BAKIŞ, ALEVİYE JİNE” isimli gazete ve dergilerin sergilenmiş olması,
•

16.03.2010 Şanlıurfa BDP İl Teşkilatı organize ettiği bir basın açıklamasında İl Başkanı olarak
“16-17-MART 1988’DE IRAK’IN HALEPÇE KENTİNDE MEYDANA GELDİĞİ İDDİA EDİLEN
SÖZDE KATLİAM” ile ilgili basın açıklamasını okuması

•

Şanlıurfa BDP İl Başkanı olarak “BDP URFA SİYASET AKADEMİSİ”nin açılış programında
konuşması,

Hakkındaki Deliller
•

Abdullah Öcalan’ın “Bir Halkı Savunmak” isimli kitabı

•

Aliza Marcus’un İletişim Yayınları’ndan çıkan “Kan ve inanç: PKK ve Kürt hareketi” isimli
kitap

•

Mustafa Karasu’nun Mezopotamya Yayınlarından çıkan “Radikal Demokrasi” isimli kitap

•

Zana Fargini tarafından hazırlanmış İstanbul Kürt enstitüsü tarafından basılmış TürkçeKürtçe Sözlük

•

Kurdi-Der için ihtiyaçlar başlıklı 1 sayfa 9 satırlık bilgisayar çıktısı

•

Özgür Demokratik yerel yönetimler başlığı ile başlayan 11 sayfalık bilgisayar çıktısı

•

Örgütlü Toplum Ve Demokratik Katılımcılık Tutum Belgesi başlığı ile başlayan 15 sayfalık
bilgisayar çıktısı

•

Örgütü övücü ve propagandasını yapıcı nitelikte ağıt, dilek ve şarkıların olduğu notlar

Sağlık Sorunları
Sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğunu söyleyen Ayhan “Bir doktor var, 1000’den fazla insana
bakıyor. Doktorun tutumu iyi ancak bir doktor yeterli değil.” İfadelerine yer vermiştir.

Cezaevinde Yaşadığı Hak İhlalleri

Ayhan cezaevinden “soda ve çiğ
yumurtanın yasak olduğunu”
koğuş veya oda değiştirilmesine
ise izin verilmediğini beyan
etmiştir.

Urfa Cezaevinde yaşanan yangın ile ilgili Ayhan şu
bilgileri vermiştir: “Hapishanede bu tarz olaylar yazın
oluyor. Bu konuyla ilgili olarak daha önce defalarca
yazdım. Acil müdahale edilmesi gerektiğini belirttim
ancak kale alınmadı.”

Ayhan cezaevinden “soda ve çiğ yumurtanın yasak olduğunu” koğuş veya oda değiştirilmesine
ise izin verilmediğini beyan etmiştir.
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MUSTAFA BALBAY
(24. DÖNEM İZMİR MİLLETVEKİLİ)
8 Ağustos 1960’ta Burdur Yeşilova’nın Güney beldesinde doğan
Mustafa Balbay, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu, gazeteci
ve yazar. Gazeteciliğe 1980 yılında İzmir’in yerel yayın organı
Gazete İzmir’de başladı. 1981’de Milliyet Gazetesi’ne geçti. 1985’te
Cumhuriyet Gazetesi İzmir Bürosu’na haber şefi olarak geçti. 1989’da
Cumhuriyet Ankara Haber Müdürü, 1992 Cumhuriyet İstanbul
Haber Merkezi Müdürü, 1993’te Cumhuriyet Ankara Temsilcisi oldu.
1993’ten itibaren köşe yazarlığına başladı. Köşe Yazarlığı ve Ankara
Temsilciliği görevini birlikte yürüttü. Halen, Cumhuriyet Gazetesi’nin “Gündem” başlıklı köşe
yazarlığını, Yayın Kurulu ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir.
5000 kadar köşe yazısı, 3000 kadar radyo - televizyon konuşması, 31 kitabı olan Balbay, 5 Mart
2009’da tutuklandıktan sonra koşullar elverdiği ölçüde yazarlığı cezaevinden sürdürmeye
çalıştı. Haftada 3 köşe yazısı yazdı. 31 kitabından 8’ini cezaevinde yazdı. 2011 Genel
Seçimlerinde İzmir Milletvekili seçilen Balbay Ergenekon Davası’nın karara bağlanması ile 5
Ağustos 2013’te 34 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Balbay, Yargıtay kararı onaylarsa 20 yıl
hapis yatacak. (Verilen cezanın 3/4’ünü cezaevinde geçirecek. Hali hazırda 4 yıl da tutuklu
kaldığı için 21 yıl cezaevinde kalacak. Denetimli serbestlik hükümleri uygulandığında ise
cezanın bitimine 1 yıl kala serbest kalabilecek.)

Hakkındaki İddialar
Balbay, Türk Ceza Kanunu’nun 311/1, 312/1, 313/1, 314/2, 326, 327 ve 334. maddeleri
gereğince yargılanmaktaydı. Bu durumda,
•

Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya veya Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye
teşebbüs,

•

Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya
görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs,

•

Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne karşı silahlı bir isyana tahrik,

•

Yukarıda sayılan suçları işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak.

•

Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları kısmen
veya tamamen yok etmek, tahrip etmek veya bunlar üzerinde sahtecilik yapmak veya
geçici de olsa, bunları tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanmak, hileyle almak
veya çalmak,

•

Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli
kalması gereken bilgileri temin etmek,
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•

Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve
niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin etmek,

Balbay’ın iddianamesinde yöneltilmiş suçlamalar olarak karşımıza çıkmaktadır.
01.07.2008 gözaltına alınan Balbay, 4 günlük gözaltı sonrası serbest bırakılmış, 05.03.2009
tarihinde ‘ek ifadesi alınacağı’ gerekçesiyle tekrar gözaltına alınarak 06. 03.2009 tarihinde
tutuklanmıştır. 31 saatlik emniyet, savcılık, mahkeme sürecinden sonra tutuklanan Mustafa
Balbay’a yöneltilen suçlamalar bilgisayarından çıktığı ileri sürülen notlara dayandırılmaktadır.
“Gazeteci Olarak Yaptığı Görüşmeler Suç Kabul Edildi”
Balbay, hakkında suçlamalara delil olarak gösterilenler bir gazeteci olarak Cumhurbaşkanları,
Yargıtay Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Siyasi parti temsilcileri, Kuvvet Komutanları,
Rektörler ve öğretim üyeleri, Türkiye’nin en büyük sendikalarından birinin başkanı gibi kişiler
ile “bir gazeteci olarak” yaptığı görüşmelerdir. Ayrıca bu görüşmelere binaen yazmış olduğu
gazetedeki eleştirel yazılar ve gazeteci olduğu için elinde bulundurduğu belgeler kendisi
aleyhine delil olarak kullanılmaktadır. Balbay bu belgelerin, gazetecilik faaliyeti çerçevesinde
elde ettiği ve kitaplarında kullandığı belgeler ile Cumhuriyet Gazetesi’nde çıkan haber ve
yazılar olduğunun altını çizmektedir. Balbay, cezaevinden avukatları aracılığıyla yaptığı ilk
açıklamasında; “Bunlar, benim notlarımdan esinlenerek yeniden oluşturulmuş” demiştir.
“8 Yıllık Süreyi Kapsayan Delillerin Notları 3,5 Dakikada ve Aynı Anda Oluşturuldu”
Ayrıca, iddianame ve kanıt klasörlerinin yayımlanmasından sonra Boğaziçi Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden alınan bilirkişi raporuna göre, Balbay’ın 1998-2006
arasındaki 8 yıllık dilimi kapsayan notlarının tümünün toplam 3,5 dakikada ve aynı anda
oluşturulduğu ortaya çıkmıştır. Raporda bu notların delil olarak kullanılamayacağı belirtilmiştir.
TÜBİTAK tarafından hazırlanan ve 03.01.2012’de yargılamanın yapıldığı 13. Ağır Ceza
Mahkemesine sunulan bilirkişi raporunda, “Belirtilen tarihler arasında (01 Temmuz 200807 Temmuz 2008) herhangi bir değişiklik yapılmadığı teknik açıdan kesinlikle söylenemez”
denilmektedir. Raporlarda da notların orijinal olmadığının belirtilmiştir. Kendisine yöneltilen
suçlamalar gibi yargılamayı da siyasi olarak niteleyen Balbay, bu süreci iktidara muhalif tüm
yapıları temizleme, etkisizleştirme girişiminin ana halkası olarak görmektedir.
Bu belgelerin, Mustafa Balbay, kitaplarında kullandığı belgelerin iddianameye, “devlete ait
gizli belge bulundurmak” şeklinde suç kanıtı olarak girdiğini; kendisine yönelik suçlamaların
ve bunun karşılığı olarak istenen cezaların tümünün sözde kanıtlara dayandırıldığını
belirtmektedir. Balbay, “delil olarak, sadece sonradan oluşturulduğu kanıtlanmış gazetecilik
notları, yazdığı haber ve köşe yazılarının gösterildiğini” söylemektedir.
Her seferinde bu suçlamaları reddeden Balbay, cezaevinden yazdığı köşe yazılarında ve
duruşmalarda, el konulan notlarının ve kayıtlı konuşmalarının da gazetecilik etkinliklerine
ilişkin olduğunu defalarca yinelemiştir.
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Dijital verilerin delil olarak kabul edilebilmesi için
bilgisayarlara el konulduğu anda mutlaka yedeklemesinin
Mustafa Balbay:
yapılması yani bilgisayarın içindeki tüm verilerin yeni
“5,5 yıldan beri yargılama hiç
kayıtla alınması gerektiğini ifade eden Balbay, bu
yapılmamış gibi 5,5 yıl önce şekilde gerçekleştirilmediyse “delillerin sakatlanmış”
savcı ne dediyse 5,5 yıl sonra olacağını ve kullanılmayacağının altını çizmiştir. Balbay’ın
aynısı diyorlar.” diyen Balbay, durumunda bilgisayar yedeklemesi el konulan günde
“Savunmamamızı yaptık
değil sorgusunda 2 gün, gözaltına alınışında 7 gün sonra
07.07.2008 tarihinde yapılmıştır.
düzeltilir dedik. TÜBİTAK

delillerin sahte olduğunu
kanıtladı, bilgisayardaki
belgelerde suç unsuru yok.
Hiç dikkate alınmamış.”

Balbay’ın bu kayıtların kullanılmayacağı hakkındaki
başvuruları ise mahkemece “delillerin değerlendirilmesi”
aşamasında karara bağlanacağını şeklinde karşılık
bulmuş olmasına rağmen yargılama sürecinde delillerin
değerlendirilmesi bölümü atlanmıştır.

Balbay, dava ile ve mahkeme süreci ile ilgili yaptığımız görüşmelerde Komisyonumuza şunları
söylemiştir:
“Mahkeme boşu boşuna yapılmış, 5,5 yıl önce hüküm verilmiş”
“5,5 yıldan beri yargılama hiç yapılmamış
gibi 5,5 yıl önce savcı ne dediyse 5,5
Mustafa Balbay:
yıl sonra aynısı diyorlar.” diyen Balbay,
“Ben hukuk fakültesinde okuyan ve
“Savunmamamızı yaptık düzeltilir dedik.
hukukla uğraşan herkese bir çağrı
TÜBİTAK
delillerin
sahte
olduğunu
kanıtladı, bilgisayardaki belgelerde suç yapıyorum. Bu mütalaayı incelesinler. Bir
unsuru yok. Hiç dikkate alınmamış.”
mütalaanın nasıl olmaması gerektiğini
ifadelerini kullanmıştır. Mütalaa’nın karar
görecekler. Nasıl mütalaa yazılmaz diye
gibi yazıldığını, içine girenin kaybolacağını hukuk fakültesi öğrencilerine okutulabilir.
söyleyen Balbay; “Ben hukuk fakültesinde
Faili meçhul ihbar mektupları bile bundan
okuyan ve hukukla uğraşan herkese bir
daha mantıklı ve niteliklidir.
çağrı yapıyorum. Bu mütalaayı incelesinler.
Bir mütalaanın nasıl olmaması gerektiğini
görecekler. Nasıl mütalaa yazılmaz diye hukuk fakültesi öğrencilerine okutulabilir. Faili meçhul
ihbar mektupları bile bundan daha mantıklı ve niteliklidir. Birbiriyle ilişkisi olmayan olaylar
davada bir araya getirilmiş. Üzeyir Garih, Doğan Öz ve Uğur Mumcu cinayetlerini birbirine
bağlamışlar. Ama kişileri öldürenler ortada yok.” demiştir.
“Bu dava siyasi yönlendirme ile sürdürülüyor”
Balbay; “Bize en büyük cezayı aradılar. İdamdan daha ağır bir ceza bulalım dediler. Bu cezada
yargılama cezasıdır.” şeklinde yargılama sürecini değerlendirmekte ve Ergenekon Davası’nın
bir siyasi yönlendirme ile sürdüğünü belirtmektedir. Balbay konuyla ilgili olarak;
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“AKP ve Adalet Bakanlığı saldırısını DHKP-C üstlendi. Başbakan hala Ergenekon’a bağlamaya
çalışıyor. Bu bile Ergenekon Davası’nın siyasi yönlendirmeyle sürdüğünü kanıtlar. “İçişleri
Bakanı DHKP-C diyor, Başbakan’ın talimatı ile Ergenekon’a dönüştü. Türkiye’de artık
yargılamalar polis-savcı-hâkim zincirinde yapılıyor. Avukat yok sanık yok. Bu mantıkla İmralı
görüşmelerini yazan Namık Durukan yarın Türkiye’yi kaosa sürüklemekten mahkûm edilebilir.”
“Bana Verilen Ceza Matruşka Gibi”

Mustafa Balbay:
“Mahkeme Başkanı Türkiye’de
bir anlamda ‘içtihat’ haline
gelen ‘milletvekilinin tutuksuz
yargılanması’ ilkesi gereği serbest
bırakılması yönünde oy kullanırken,
iki üye tutukluluğun devamında
ısrar etmiştir. Bu oylamadan 2
hafta sonra ise mahkeme başkanı
görevinden alınmıştır”

“Benim için “Balbay, suçu 2005’ten önce işlemiş”
diyorlar. Ama ben yıllardır gazeteciyim. Yıllardır aynı
anlayış ile gazetecilik yapıyorum. Şimdi yaptığım
bu gazeteciliğin 2005 e kadar olan kısmı suç,
2005’ten sonrası suç değil. 2005 e kadar hükümeti
devirmeye teşebbüs etmişim, diğer zamanlarda
etmemişim. Ama Balbay aynı gazeteci Balbay.

Bana verilen ceza Matruşka gibi. Benim için 4 tane
suç verdiler ve her bir suçun içinden de 4 tane suçlu
Mustafa Balbay çıkardılar. Yazdıklarımla hükümeti
devirmeye çalışma suçundan 16 yıl, bu yazdıklarımı
dayandırdığım belgeleri bulundurduğum için 9
yıl, bu belgelerin içindeki adı geçen kişilerle ilgili
haber yapmaktan 7 yıl, buradaki kişilere ait verileri bulundurmaktan, yani kişisel verileri açığa
çıkartmaktan da 2 yıl 8 ay ceza aldım. Gazeteci aynı gazeteci. Yapılan haber, yazılan kitap aynı.
Suçun içinden suç, gazetecinin içinden suçlu çıkarıyorlar. Bilgisi, belgesi olmayan gazetecilik
olur mu? Öyle yapılırsa, buna gazetecilik denir mi?
“Mahkeme şu anda bu ismi geçen terör örgütünü zorla kurmaya çalışıyor”
Balbay yargılama sürecine ilişkin yaptığı yorumda “275 tane sanık var birbirlerini sokakta
görseler tanımazlar. Beni Uğur Mumcu’yu öldüren örgütün ve Cumhuriyet Gazetesi’ne
saldıran örgütün üyesi ile birlikte yargılıyorlar. Bundan daha büyük bir ceza var mı? Kafaya
taksam kanser olurum. Yargılamanın tüm aşaması böyle.” demektedir.
Ayrıca Balbay milletvekili seçilmesinden sonraki yargılamam sürecinde yeni hukuksuzlukların
ortaya çıktığını şu sözlerle ifade etmektedir.
“Mahkeme Başkanı Türkiye’de bir anlamda ‘içtihat’
“İlk savunmanızı yaparken
haline gelen ‘milletvekilinin tutuksuz yargılanması’
geçmişte milletvekilliği teklifi
ilkesi gereği serbest bırakılması yönünde oy
kullanırken, iki üye tutukluluğun devamında ısrar aldığınızı ancak kabul etmediğinizi
etmiştir. Bu oylamadan 2 hafta sonra ise mahkeme
söylemiştiniz. Şimdi neden
başkanı görevinden alınmıştır”
milletvekili oldunuz. Onu açıklayın”

30

İradesi Hapsolmuş Bir Ülkenin Çığlığı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLETVEKİLİ CEZAEVİ (T.B.M.C.)

TUTUKLU MİLLETVEKİLLERİ RAPORU

“Türkiye’nin yakın tarihinde hapisteyken milletvekili seçilen herkes serbest bırakıldığı halde
ilk kez bunun tersine karar verildi.” diyen Balbay, “Mahkeme tutukluluğa devam kararı verirken
Anayasa’yı “özgürlükleri kısıtlayıcı” yönde yorumlamış ve şu iki gerekçeye kararda yer vermiştir:
1. Milletvekili seçilmesi yurtdışına kaçma ihtimalinin ortadan kalktığı anlamına gelmez.
2. Serbest bırakılması öteki tutuklu sanıklara karşı eşitsizlik olur”
Mahkemenin bu kararını Balbay, “Mahkemeye göre milletvekili yurtdışına kaçabilir, bu
durumda mahkeme eşitliği özgürlükte değil tutuklulukta arıyor” şeklinde yorumlamaktadır.
Balbay ayrıca 11.03.2013 tarihindeki duruşmada talep konuşması sırasında Mahkeme
Heyeti’nin kendisine şu soruyu yönelttiğini aktarmıştır:
“İlk savunmanızı yaparken geçmişte milletvekilliği teklifi aldığınızı ancak kabul
etmediğinizi söylemiştiniz. Şimdi neden milletvekili oldunuz. Onu açıklayın”

Mustafa Balbay:
“Mahkeme tutukluluğa devam
kararı verirken Anayasa’yı
“özgürlükleri kısıtlayıcı” yönde
yorumlamış ve şu iki gerekçeye
kararda yer vermiştir:

Tüm yargılama sürecine ilişkin Balbay karşı
karşıya kaldığı haksızlıkların 4 önemli ihlalden
kaynakladığını söylemektedir.
•
Mesleki faaliyetlerimden terör suçu üretilerek
basın özgürlüğü ihlal edilmiştir. Tüm gazetecilere
yönelik bir tehdit oluşturulmuştur.
•
Mesleğimi özgürce sürdürmem, bildiğim
doğruları halka yansıtmam engellenerek ifade
özgürlüğü ihlal edilmiştir.

1.Milletvekili seçilmesi yurtdışına
Yukarıdaki iki ihlal beraberinde halkın bilgi
kaçma ihtimalinin ortadan kalktığı •
edinme
hakkını ihlal etmiştir.
anlamına gelmez.
2.Serbest bırakılması öteki tutuklu
sanıklara karşı eşitsizlik olur”

•
Milletvekili seçilmem hukuk önünde hiçe
sayılmış, Milli İradenin Meclis’e tam yansıması
engellenmiştir. Demokrasinin en önemli kuralı ihlal
edilmiştir.

Cezaevindeki Hak ihlalleri ve Sağlık Sorunları
“Türkiye’de cezaevleri infaz odaklı değil, içeri konan kişiyi suçlu olup olmamasına bakılmaksızın
cezalandırmaya odaklıdır.” diyen Balbay, “Yeni tip cezaevleri tamamen beton ve demirdendir.
Bir tek ağaç, toprak veya doğaya ait hiçbir şey yok” ifadelerini kullanmıştır.
İletişim olanaklarından en alt düzeyde yararlandırıldığını söyleyen Balbay, koğuşlarda
bilgisayar olmadığı gibi daktilo ve benzeri hiçbir yazıcıya izin verilmediğini ifade etmiştir.
Hücre sisteminin yalnızlaştırmaya neden olduğunu sözlerine ekleyen Balbay, diğer yandan
AB standartlarına göre 7 kişilik olması gereken koğuşa, 28 kişinin konmasıyla cezaevlerinde

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLETVEKİLİ CEZAEVİ (T.B.M.C)

İradesi Hapsolmuş Bir Ülkenin Çığlığı

31

TUTUKLU MİLLETVEKİLLERİ RAPORU

insani olmayan olağanüstü kalabalık ortamların yaratıldığını söylemektedir.
Herhangi önemli bir sağlık sorunu olmadığını beyan eden Balbay, cezaevlerinde kötü yaşam
koşulları sebebiyle “sağlığını koruma mücadelesinin” cezaevindeki hayatının en önemli
dilimini oluşturduğu ifade etmiştir.
Rapor hazırlanırken, hala tek kişilik hücrede tutulmaya devam eden Balbay, görüşmelerimizden
birinde ülke siyasetine yönelik çarpıcı bir tespiti şu cümlelerle ifade etmiştir:
“Diktatörlük bir kişinin milyonlarca insana hükmetmesi değil, milyonlarca insanın bir
kişinin diktatörlüğünü kabul etmesidir.”
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HATİP DİCLE
(24. DÖNEM DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ 2)
1954 Diyarbakır doğumlu olan Dicle, 1991 yılına SHP-HEP seçim
ittifakıyla Diyarbakır Milletvekili seçildi. Daha sonra (aynı yıl) HEP’e
katıldı. 12 Aralık 1993 tarihinde DEP Genel Başkanlığına seçildi. 2
Mart 1994 tarihinde TBMM tarafında milletvekili dokunulmazlığı
kaldırıldı. Aynı gün, Orhan Doğan ile birlikte gözaltına alındı. Dava
sonucu, hapis cezası aldı ve 10 yıl cezaevinde kaldı.
2004 yılında tahliye edilen Dicle, DTP (Demokratik Toplum Partisi)’ne dönüşen Demokratik
Toplum Hareketi’nin kuruluşunda yer aldı. Demokratik Toplum Kongresi’nin kurulma sürecinde
yer alan Dicle, bu kongrenin eş başkanlığı ve sözcülüğü görevini üstlendi. 2010 Nisan ayında
örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. 2011 seçimlerinde Emek, Özgürlük
ve Demokrasi Bloğunun Diyarbakır Milletvekili seçildikten sonra adaylığını seçimden önce
onaylayan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından vekilliği düşürüldü.

Hakkındaki İddialar
Hatip Dicle’nin iddianamesinde “terör örgütü adına ülkemizde faaliyette bulunan KCK/TM
yapılanması bünyesinde bulunan Ekoloji ve Yerel Yönetimler Komitesine bağlı olarak emir
ve talimat alarak örgütsel faaliyetleri yürüttüğü, KCK/TM yönetici ve üyeleri ile örgütsel ilişki
ve irtibat içerisinde olduğu, Abdullah Öcalan’ın Dört ayaklı paradigması içinde bulunan
Demokratik Toplum Kongresinin yapısının oluşturulması, örgüt ideolojisine inanan ve
inanmayan tüm Kürtçü grup temsilcilerinin kanaat önderlerinin, yazarların, DTK altında
çalışabilmesi ve Abdullah Öcalan’ın etkisi altında bir kongre yapısının oluşturulmasında görev
aldığı, toplantılara gelecek kişilerin tespiti, davet edilmesi, ulaşım ve diğer masraflarının
karşılanması ile DTK altında oluşturulan komisyonların işleyişinin tespitinde çalışmalar
yürüttüğü, Abdullah Öcalan’ın talimatı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday
olmasının teklif edildiği, ancak kendisinin bu teklifi kabul etmediği tespit edilmiştir.” ifadeleri
yer almaktadır.

Hakkındaki Deliller
•

Demokratik Toplum Kongresi’ne katılması düşünülen bazı öğretim üyelerinin ve siyasilerin
isimleri ile bu isimleri davet edecek şahısların yazılı olduğu, üzerinde «Diyarbakır Barosu»
ibaresi olan mavi defter,

•

Demokratik Toplum Kongresi faaliyetleri kapsamında görüşülen akademisyen, yazar,
sivil toplum kuruluşları temsilcileri, milletvekilleri, avukatlar, belediye başkanları ve

2 Diğer tutuklu milletvekillerinden durumu farklı olan Hatip Dicle’nin (Diyarbakır), 2011 seçimlerinden önce Yüksek
Seçim Kurulu tarafından adaylığı önceden onaylanmış olmasına rağmen seçim sonucunda milletvekilliği Kurul kararı ile
düşürülmüştür. Bu durum ise açık bir hukuksuzluk örneği olarak siyasi tarihimize geçmiştir.
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Hatip Dicle:
“İmralı ile görüşmeler, taktikseldir.
AKP 2013’ü savaşsız geçirmenin
planını yapmaktadır. Samimiyeti
kuşkuludur. 1 yıl 8 ay ceza aldım.
09.06.2011’de cezamın onaylandığını
öğrendim. Oysa seçim için başvurum
sırasında beni veto etmediler, veto
etseydiler yerime başka bir arkadaş
milletvekili olacaktı. 86.000 oy iptal
edilmiş oldu.”

siyasetçilerin belirttiği görüşlerin yazılı olduğu
üzerinde “Diyarbakır B.Belediyesi» ibaresi bulunan
mor renkli not,
• Demokratik
Toplum
Kongresi’nin
eş
başkanı olmak ve sözcüsü olarak Kongre’nin
planlanmasında ve düzenlenmesinde rol almak,
• Demokratik Toplum
meclisi üyesi olmak,

Kongresi’nin

daimi

• 26-28 Ekim 2007 tarihleri arasında,
Diyarbakır’da düzenlenen Demokratik Toplum
Kongresi SONUÇ BİLDİRGESİ’Nİ okumak,
• Abdullah Öcalan’ın Hatip DİCLE’ye selamlarını
göndermesi,

aleyhine delil olarak kullanılmakta ve Dicle “terör örgütüne üye” olduğu iddiasıyla
yargılanmaktadır.

Suç Unsuru Olarak Gösterilen Eylemler
•

01.09.2009 tarihinde İstasyon Meydanında “Onurlu Bir Barışa Evet” mitingine katılması ve
bu mitingde
“… bu vatan ortak vatanımızdır. Biz Çanakkale’de, Afyon’da, İzmir’de kan verdik,
her karışında alın terimiz, kanımız var. Onun için Türkiye ortak vatanımızdır. Biz
Cumhuriyetin kuruluşuna emek verdik, asli unsuruyuz. Yıkma gibi bir niyetimiz olamaz.
Biz demokrasiyi inşa etmek istiyoruz.”
“Sayın Öcalan ile devlet arasında konuşulan yol haritası kamuoyuna açıklanmalıdır”
“Yeni bir Anayasa oluşturulmalı, Kürt kimliği anayasal güvence altına alınmalı, Kürtçe
başta olmak üzere tüm dillerde eğitim hakkı anayasal güvence altına alınmalıdır.
Demokratik Özerk yapılanmanın yolu açılmalıdır. “
“PKK eylemsizliğini uzatmalı, asker operasyonları durdurmalı ve cezaevinde yatan DTP
yöneticileri serbest bırakılmalıdır. Hükümet samimi olarak sorunu çözmek istiyorsa Kürt
halkı olarak arkasındayız.”

şeklinde bölümlerin olduğu bir konuşma yapması terör örgütü propagandası olarak
değerlendirilmiştir.
•

34

12.09.2007 tarihinde Diyarbakır ili Koşuyolu Parkı yanında meydana gelen patlamanın
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patlamanın gerçekleştiği yerde basın açıklaması ve oturma eylemi,
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•

28.05.2008 tarihinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi organizesinde 8. Diyarbakır Kültür
ve Sanat Festivali,

•

21 Mart 2009 tarihinde Diyarbakır ilinde düzenlenen Nevruz kutlaması sırasında Mehmet
Hatip DİCLE’nin terör örgütü mensuplarının giydiği iddia edilen kıyafetleri giymiş olması,

•

21.10.2009 tarihinde Şırnak Habur kara sınır kapısından Türkiye’ye giriş yapacak olan
PKK’lıları karşılamak üzere Batıkent boş arazide düzenlenen karşılama töreni,

•

Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşullarını protesto etmek amacıyla Diyarbakır ilinde
18.02.2009 tarihinde gerçekleştirilen eylem,

işlemiş olduğu iddia edilen suça kanıtı olarak gösterilmektedir. Tüm bunlara ek olarak bölgede
gerçekleştirilen birçok eyleme, basın açıklamasına katılmış olması, konuşma yapmış olması
aleyhinde delil olarak gösterilmektedir.
Dicle, Diyarbakır cezaevindeki ilk görüşmemiz sırasında ülke siyasetine ilişkin şunları
anlatmıştır:
İmralı ile görüşmeler, taktikseldir. AKP 2013’ü savaşsız geçirmenin planını yapmaktadır.
Samimiyeti kuşkuludur. 1 yıl 8 ay ceza aldım. 09.06.2011’de cezamın onaylandığını
öğrendim. Oysa seçim için başvurum sırasında beni veto etmediler, veto etseydiler
yerime başka bir arkadaş milletvekili olacaktı. 86.000 oy iptal edilmiş oldu. DTK eş
başkanlığım sırasında organize ettiğim; “Kürt sorunu nasıl çözülür, işsizlik nasıl
çözülür?” çalıştaylar suç unsuru olarak gösterilmektedir. KCK ana sözleşmesinde yazan
şeyler yaptıklarımızla çakışmışsa durumu örgütsel olarak yorumluyorlar. Örneğin, KCK
çalıştaydan bahsediyor, biz de çalıştay yapmışız, durum KCK’ya bağlanıyor. Diyarbakır
İHD’nin de yaptığı çalışmalar da bu bağlamda değerlendiriliyor. Abdullah Öcalan,
“Hatip’e selam söyleyin!” demiş bu da iddiada yer alıyor.

Cezaevinde Yaşadığı Hak İhlalleri
Dicle, özellikle KCK Davasından yargılananların, Karadeniz Bölgesi’ndeki cezaevlerine sürgün
gönderildiğini belirterek bu durumun aileleri zor durumda bıraktığını ifade etti.
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MEHMET HABERAL
(24. DÖNEM ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ)
Mehmet Haberal, 1944’te Rize Pazar’da doğdu. Tıp Doktoru,
öğretim üyesi Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi.
Uzmanlığını genel cerrahi alanında yaptı. Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Yanık ve Transplantasyon Ünitesini kurdu. Türkiye’de ilk
kez canlıdan böbrek, Türkiye ve Avrasya’da kadavradan ilk başarılı
karaciğer ve çocuklarda canlıdan kısmi karaciğer ile Dünya’da ilk
kez erişkinde canlıdan kısmı karaciğer ve ilk kez canlı donörden
kısmı karaciğer ve böbrek nakillerini gerçekleştirdi. Başkent
Üniversitesi’ni kurdu. Birçok uluslararası cerrah örgütlerinin onursal
ve şeref üyeliklerine; Orta Doğu Yanık ve Yangın Afetleri Derneği
Başkanlığına, Dünya Organ Nakli Derneği’nin Orta Doğu ve Afrika Bölge Encümenliğine ve
Dünya Yanık Derneği’nin Dönem Başkanlığına seçildi. 1428 bilimsel yayını bulunmaktadır. Tıp
alanında 28 uluslararası ödülün yanı sıra Amerikan Yanık Derneği’nin «Everett Idris Evans Özel
Ödülü”nün ve Dünya Transplantasyon Derneği’nin «Milenyum Madalyası» nın sahibidir.
Ergenekon Davası’ndan 12 yıl 6 ay hapis cezası alan Zonguldak Milletvekili Prof.Dr. Mehmet
Haberal tutuklu bulunduğu süre (4 yıl 3 ay 18 gün) gözetilerek 5 Ağustos 2013 tarihinde
tahliye edilmiştir.

Hakkındaki İddialar
18 Mart 2013 tarihinde verilen mütalaa’da Haberal hakkında;
“Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya
görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmiştir.” denilmektedir.
Haberal’ın Savunmasından Bazı Bölümler:
17 Nisan 2009 günü tutuklanan Haberal
tutukluluğunun 50. ayında son savunmasını
Mehmet Haberal:
yaparken ( 17.05.2013) şu sözleri dile
“Tutuklamamın üzerinden 356 gün
getirmiştir;
geçtikten sonra mahkemeniz tarafından
“4 yıl sonra hala neden tutuklandığımı
bilmiyorum”
“Tutuklamamın üzerinden 356 gün geçtikten
sonra mahkemeniz tarafından sorgulanmam
yapıldı. Sorgulamamın üzerinden 3 yıl daha
geçtikten sonra savcı mütalaasını okudu. 17
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sorgulanmam yapıldı. Sorgulamamın
üzerinden 3 yıl daha geçtikten sonra
savcı mütalaasını okudu. 17 Nisan
2009’da tutuklandım. Fakat neden
tutuklandığımı o gün de bilmiyordum,
şimdi de bilmiyorum.
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Nisan 2009’da tutuklandım. Fakat neden tutuklandığımı o gün de bilmiyordum, şimdi de
bilmiyorum.
Sorgulama esnasında bana iddia makamıyla beraber tam 185 soru sordunuz. Bu 185 sorudan
tek bir tanesi bile, ne şiddetle, ne cebirle, ne terörle, ne de darbeyle ilgiliydi. Şimdi iddia
makamının hakkımdaki suçlamasına bakınca; iddia makamı herhalde darbe nedir bilmiyor.
Darbe dönemlerinde yaşamış olsaydı, darbeyi görmüş olsaydı, darbenin benim gibi o sıkıntılı
dönemlerini yaşamış olsaydı, şimdi böyle bir şey söylemezdi. Neden? E, çünkü ben ülkemdeki
bütün darbeleri yaşayan Mehmet Haberal’ım.”
“İlhan Selçuk ve Yalçın Küçük’le 1984’ten Beri Görüşmüyorum”
Bu mütalaada birtakım kişilerle benim ilişkilerim olduğu iddia ediliyor. Bunlardan bir grubuyla
zaten mesleğim itibarıyla tanışırım. Ben rektörüm; rektörlerle doğal olarak toplantılarda
karşılaşıyorum veya sosyal kuruluşlarda, sosyal aktivitelerde değişik kişilerle karşılaşıyorum.
Ama bunların arasında ikisi çok enteresan. Merhum İlhan Selçuk’la ve Sayın Yalçın Küçük’le
1984’deki Aydınlar Dilekçesi’nin imzalanmasından sonra hiç görüşmedim. Yalçın Küçük’le
25 yıl sonra ilk kez burada görüştüm. Başka hiç ilgim yok; görüşmedim. Bunun dışında hiç
görüşmediğim Ercüment Ovalı kimdir, bilmiyorum. Hayri Bildik kimdir, bilmiyorum. Mehmet
Bora Perinçek’i ilk kez burada gördüm burada tanıdım. Önceden bilmiyorum, tanımıyorum.
Ergün Poyraz’la burada bile tanışmadım.
“Halk İçin, Halk tarafından seçilmiş Milletvekilleri Halka rağmen Neden içerideler?”

Mehmet Haberal:
“Cevaplanması gereken asıl
soru “Ülkemizde halk için,
halk tarafından seçilmiş
milletvekillerinin, Halka
rağmen neden hala içeride
olduklarıdır?”

Geçmişte 50’li yılları hatırlayalım. Merhum Sayın Mümtaz
Faik Fenik ve Sayın Osman Bölükbaşı ve daha sonraki
yıllarda 80’li yıllarda 2007 yıllarında tutuklu olduğu
halde milletvekili seçilip tahliye edilen milletvekilleri var.
Anayasa değişmedi, yasalar değişmedi; birtakım insanlar
tahliye oluyor ama biz buradayız. Ben, şunu söylüyorum;
tabi cevaplanması gereken asıl soru “Ülkemizde halk
için, halk tarafından seçilmiş milletvekillerinin, Halka
rağmen neden hala içeride olduklarıdır?”

“Ülkemiz dünyada milletvekilleri tutsak olan nadir ülkelerin başında”
Ülkemiz gerçekten şu anda dünyada milletvekilleri tutsak olan herhalde çok nadir ülkelerin
başında gelir. Sanıyorum bir ülke daha varmış bir yerde Filistin olabilir galiba, ama onun
dışında dünyanın hiçbir yerinde seçilmiş milletvekilleri kesinlikle tutsak değildir.
Haberal Dava ile ilgili 21 Mart 2013 tarihinde yaptığımız ziyarette şu ifadeleri kullanmıştır:
“Ülkeme hizmet etmekten başka hiçbir şey yapmadım. Bunun bedeli ağırlaştırılmış
müebbetmiş.”
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“Bu davada adil yargılama yok”
“Mütalaada, 10 sayfalık benimle ilgili bölümde lehimde
Mehmet Haberal:
olan tanık ifadelerinin hiçbiri yer almamaktadır. Can Dündar
“Ülkeme hizmet etmekten
ve hastane başhekimi gibi diğer tanıkların lehimdeki
beyanatların hiçbir yer almamıştır. Lehimde tanıklık edecek başka hiçbir şey yapmadım.
birçok kişinin ifadesine başvurulmamıştır. İddianamede Bunun bedeli ağırlaştırılmış
yer alan aleyhimdeki tüm olumsuz iddialar olduğu gibi
müebbetmiş.”
mütalaada da yer almış.
Bülent ARINÇ, Hürriyet’e verdiği demeçte haklarında müebbet istenen sanıkların tahliye
istemlerini gülünç bulduğunu söylemiş. Bir Başbakan Yardımcısının ve hukukçu kimliği olan
birinin, mahkemeyi böyle yönlendirici bir beyanda bulunmasını hem yadırgadım hem de
kınıyorum.”

Sağlık Sorunları

Mehmet Haberal:
Bülent ARINÇ, Hürriyet’e verdiği
demeçte haklarında müebbet
istenen sanıkların tahliye istemlerini
gülünç bulduğunu söylemiş. Bir
Başbakan Yardımcısının ve hukukçu
kimliği olan birinin, mahkemeyi
böyle yönlendirici bir beyanda
bulunmasını hem yadırgadım hem
de kınıyorum.”

CHP Cezaevleri İnceleme ve İzleme Komisyonu
Üyeleri olarak 21 Mart 2013 tarihinde Silivri
Cezaevine yaptığımız ziyarette, Fatih Hilmioğlu,
Mehmet Haberal’ın sağlık durumu ile ilgili şu
ifadeleri kullanmıştır:
“Haberal’ı revire yetiştiremezler”
“Mehmet Haberal çıkmalıdır. Çok hızlı, ani ölecek
olan Haberal’dır. Ritim bozukluğu O’nu anında
götürür. Revire ulaştıramazlar.”

Cezaevinde Yaşadığı Hak İhlalleri
Haberal Cezaevi koşullarını şu cümlelerle anlatmaktadır:
“Cezaevi Ortamı Çağdaş İşkence”
“Cezaevinde öyle bir ortamdayız ki; koğuş, demir parmaklıklar, demir kapı, o demir kapının
üzerinde 10’a 15 santim boyutlarında gözetleme deliği, onun hemen altında 30’a 15 santim
boyutlarında yemek verilen bir yer. Bu durum benim insani duygularımla ve insanlıkla
bağdaşan bir ortam değildir. Bu ortamı bir işkence olarak görüyorum kendime. Keza o
cezaevinde bulunan durumu da çağdaş işkence olarak görüyorum.”
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SELMA IRMAK
(24. DÖNEM ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ )
1971, Kızıltepe Mardin doğumlu Irmak, DTP Konya İl Başkanlığı
yaptı. 2009 yerel seçimlerinde Derik Belediye Başkan adayı iken
gözaltına alındı. 2011 Genel Seçimlerinde Şırnak milletvekili olan
Irmak, 14 Nisan 2009 tarihinde Kızıltepe ilçesinde sabah saat 06:
30’da gözaltına alınarak tutuklandı.

Hakkındaki İddialar
Selma Irmak hakkındaki iddianamede “yurtdışına çıkışlarında muhtemelen örgütün Kuzey
Irak’taki kamplarına ve genelde Brüksel şehrinde ikamet eden KCK/TM yapısının Türkiye
Sorumlusu Sabri OK ile görüşmeye gittiğinin değerlendirildiği,” KCK/TM yapılanmasının
organize ettiği, eylem, miting ve basın açıklamalarına katıldığı, YJA-Kadın Komitesi faaliyetleri
kapsamında kurulan DÖKH (Demokratik Özgür Kadın Hareketi) içerisinde aktif olarak örgütsel
faaliyetler yürüttüğü, KCK/TM üst düzey yöneticileri tarafından verilen talimatlar ile 2009 yerel
seçimlerinden Mardin ili Derik belediye başkan adayı olarak gösterildiği, “yerel yönetimler
bürosu” olarak adlandırılan yerin çöpleri arasından elde edilen rapor şeklindeki dokümanda
diğer örgüt mensupları ile birlikte faaliyet yürüttüğü, DTP’li il ve ilçe başkanları ile belediye
başkanlarını sahiplenmek için eylemlere katıldığı, “Demokratik Özerklik” konusunda kitapçık
ve bildiri bastırılmasını ve anket yaptırılmasını sağladığı, ölen örgüt mensuplarından şehit
diye bahsettiği, cenazelerine gittiği tespit edilmiştir denilmektedir.
Tüm bunlara dayanılarak Irmak’ın “TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA” suçu ile yargılanması devam
etmektedir.

Suç Unsuru Teşkil Ettiği İddia Edilen Eylemler
•

“Artık Yeter Kürt Sorununa Demokratik Çözüm” adıyla 01-03 Kasım 2008 tarihleri arasında
Diyarbakır ili Batıkent semtinde bulunan boş arazide oturma eylemine katılmak,

•

21.03.2008 tarihinde kutlanan Nevruz kutlamalarına katılmak,

Ayrıca DTP’li İl, İlçe ve belediye başkanlarının gözaltına alınıp serbest bırakılmaları ile ilgili
olarak, BDP Genel Başkanı olan Selahattin DEMİRTAŞ ile görüşmesi aleyhinde delil olarak
kullanılmaktadır.
Irmak’ın ev aramasında ele geçirildiği ileri sürülen flashdisk içinde bir belgede yazılanlara da
delil olarak iddianamede yer verilmiştir. Bu belgede;
“Kürt ve Türk halklarının iç içeliği, Cumhuriyetin birlikte kurulması, mücadelemizin
telosu olarak özgür ve eşit bir vatanda kardeşçe bir arada yaşama, genel olarak seçim
süreci: baraj ve sonuçları, örgütsüzlüğün sonuçları, özeleştirel yaklaşım, örgütlenme,
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görev ölçüleri ve yeni süreçte örgütlenmenin hayati önemi, yaklaşan yerel seçimler, Kürt
sorununa bir nihai çözüm önerisi olarak demokratik özerklik, konunun örgütlenmeye
ilişkin boyutu, yeni sivil anayasa ve Kürtlerin talepleri, parti içi düzenlemeler/yeniden
harmanlanma, parti okulu ve ön çalışmalar, eğitim, Türkiye’nin partisi olarak DTP,
kadın, gençlik, ekoloji....»
şeklinde notların yazılı olduğunun tespit edildiği iddianamede yer almaktadır.
Sonuç olarak, tanık beyanları, ele geçirildiği iddia edilen örgütsel olduğu söylenen
dokümanlar, el konulan dijital malzemelerin incelemeleri, yasak yayınlar, telefon görüşmeleri
ve ortam tapeleri değerlendirildiğinde Selma Irmak’ın “terör örgütüne üye olma suçunu
işlediği” iddia edilmektedir.

Gözaltı ve Mahkeme Sürecinde Yaşadığı Hak İhlalleri
Irmak tarafımıza gönderdiği mektupta gözaltı süresince yaşadığı ihlallere değinerek şunları
söylemiştir:
“Muayene sırasında TEM polisleri dışarı çıkmadı, muayenede mutlaka 3-4 kişi hazır
bulundu. İtirazlarımız üzerine paravanın arkasına geçmediler ama bizi görebilecek şekilde
konumlandılar. Doktorların da buna itiraz etmemesi bir başka dikkat çekilmesi gereken
noktadır.”
Ayrıca gece geç saatlerde (saat 02: 00, 03: 00 gibi) sorguya alınmaya çalışıldıklarını belirten
Irmak, bir hücrede 7-8 kişi kaldıklarını 4 gün boyunca ne aileleri ile ne de avukatları ile
görüşmelerine izin verilmediğini ifade etmiştir.
“Gözaltı operasyonundan hemen 1 saat sonra listeler basında çarşaf çarşaf yer aldı.”
Hakimlikten tutuklama kararı çıkmadan ailelerinin
Selma Irmak:
ve avukatlarının tutuklama haberini basından
duyduklarını söyleyen Irmak, “Bu da başka bir Gözaltı operasyonundan hemen
skandaldır herhalde.” İfadesini kullanmaktadır.Buna ek
1 saat sonra listeler basında
olarak savcılık sorgusunda yaşadıklarını ise Irmak şu
çarşaf çarşaf yer aldı.
sözlerle anlatmaktadır:
Savcı, bir sorgu ve hakikate ulaşma çabasından çok, zaten verilmiş olan tutuklama
kararının formalitesini uygular gibi bir havayla, gece geç saat olduğunu, yorgun
olduğunu, kısa cevaplar vermemi söyleyince doğrusu bunun gizlenmeyen, hukuk
işliyormuş gibi yapılmasına bile gerek duyulmayan bir müsamere olduğuna
tam anlamıyla ikna oldum. Kendisine, iddiaların kurmacadan ibaret olduğunu,
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operasyonun başlamasından sonra ilk bir saat içinde, henüz ismi geçen arkadaşlarım
gözaltına alınmadan, haber ajanslarına, internet sayfalarında çarşaf çarşaf gözaltı
listesinin basına servis edildiğini söyledim.
“Hiçbirimizin kaçma şüphesi yok!”
“Bunun çok açık bir siyasi operasyon olduğunu burada gözaltında bulunan ben dahil
tüm arkadaşlarımın hakkında açılmış onlarca dava olduğunu, seçilmiş belediye
başkanı, meclis üyesi partili arkadaşlarımın hiçbirinin kaçma şüphesi olmadığını,
defalarca bu makamlara gelip ifade verdiğini, dolayısıyla varsa iddia edilen bir suç,
soruşturma kapsamında, davet edildiğimiz takdirde gelip ifade verebileceğimizi böyle
darbe görüntüsüyle bir operasyona gerek olmadığını belirttim.”
Cezaevine götürülürken ellerinin arkadan plastik
kelepçelerle bağlandığını hatırlatan Irmak,
arka arkaya dizildiklerini ve refakatçi polisler
sollarında kalacak şekilde dışarı çıkarıldıklarını
ifade etmiştir. Bu şekilde verilen görüntünün
basına daha rahat teşhir edilmek amacını
taşıdığını vurgulayan Irmak, arka arkaya dizilerek
cezaevine götürülmeleri görüntüsü hakkında
“bugün Türkiye’nin demokrasi ayıbının resmi
olduğunu “yüksek mercilerce” de kabul edilmiş
bir gerçekliktir.” ifadelerini kullanmıştır.

Selma Irmak:
“Tüm arkadaşlarımın hakkında
açılmış onlarca dava olduğunu,
seçilmiş belediye başkanı, meclis
üyesi partili arkadaşlarımın hiçbirinin
kaçma şüphesi olmadığını, defalarca
bu makamlara gelip ifade verdiğini,
dolayısıyla varsa iddia edilen bir
suç, soruşturma kapsamında,
davet edildiğimiz takdirde gelip
“1,5 yıl boyunca ne ile suçlandığımızı
ifade verebileceğimizi böyle darbe
bilmedik!”
görüntüsüyle bir operasyona gerek
Irmak ve diğer tutuklular hakkındaki 7552
olmadığını belirttim.”

sayfalık iddianame, yüzlerce klasör ek delil
dosyasıyla birlikte tutuklanmalarından 1,5
yıl sonra hazırlandı. Bu durumu yorumlayan Irmak, “O zamana kadar tam olarak neyle
suçlandığımızı bile bilmiyorduk.” İfadelerinin kullanmıştır.
18 aylık tutukluluktan sonra Irmak, 18 Ekim
2010’da ilk mahkemesine çıkmıştır.
Duruşmada anadilde savunma haklarını talep
ettiklerini yineleyen Irmak, “İlk sorgudan
itibaren ağzımızdan çıkan ilk Kürtçe kelime
duyulur duyulmaz mikrofon yüzümüze kapatıldı
ve biz susturulduk.” yorumunu yapmakta, ve şu
sözlerle durumu özetlemektedir.
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Irmak ve diğer tutuklular hakkındaki
7552 sayfalık iddianame, yüzlerce
klasör ek delil dosyasıyla birlikte
tutuklanmalarından 1,5 yıl sonra
hazırlandı. Bu durumu yorumlayan
Irmak: “O zamana kadar tam olarak
neyle suçlandığımızı bile bilmiyorduk.”
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“Ez li vir im !!!”
“… anadilimizle kendimizi savunmak istedik. O nedenle kimlik sorgusuyla başlayan
süreç başta olmak üzere tüm aşamalarda Kürtçe konuşmak istediğimizi ifade ettik.
Kimlik yoklaması esnasında “Ez li vir im” yani “Buradayım” cevabı tarihe düşmüş bir
nottur. Buradayım, buradayız, yok değiliz, yok sayılmayız!

Cezaevinde Yaşadığı Hak ihlalleri
Irmak cezaevinde karşı karşıya kaldıkları sorunlara ilişkin şunları söylemiştir.
“1 yıl boyunca 8 kişilik koğuşta 27 kişi, 22 kişilik koğuşta 45 kişi kaldık! Yerlerde,
aralarda, mutfak masanın üstünde dahi yatmak zorunda kaldık”
“Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde kaldığımız ilk günden bugüne yaşadığımız en temel
sorunların başında yer sorunu gelmektedir. 1 yıl boyunca 8 kişilik koğuşta 27 kişi, 22
kişilik koğuşta 45 kişi kaldık. Yerlerde, aralarda, mutfak masanın üstünde dahi yatmak
zorunda kaldık. Bunu kendim bizzat Adalet Bakanlığı’na defalarca yazmama rağmen
çözüm getirilmedi. Tam bir işkence ve kötü muamele örneği olan yaşamımız son 9-10
aydır nispeten normal bir sayıyla biraz yaşanılır hale geldi.”
Yerel televizyon kanalları (GÜN TV, DENGE TV,
DİCLE TV) ve kimi ulusal kanalların cezaevi
Selma Irmak:
idare kurul kararıyla yasaklandığını ve sohbet
“1 yıl boyunca 8 kişilik koğuşta 27
haklarının keyfi olarak “kurum güvenliği”
kişi, 22 kişilik koğuşta 45 kişi kaldık!
bahanesi ile engellendiğini belirten Irmak,
Yerlerde, aralarda, mutfak masanın
“Basına, kurumlara, kişilere gönderdiğimiz
üstünde dahi yatmak zorunda kaldık”
mektuplar, cezaevi uygulamalarından söz edildiği
için engellendi, ya gönderilmeyip iade edildi
ya da göndermede ısrar ettiğimizde hakkımızda kurumu karalama gerekçesiyle soruşturma
açıldı, disiplin cezası verildi.” diyerek cezaevinde yaşadıklarını özetlemektedir.
Irmak cezaevinde karşılaştıkları diğer hak ihlallerini ise şu şekilde sıralandırmaktadır:
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•

Görüşçülerimizin taciz düzeyinde aranması : Rencide edici, onur kırıcı, ince arama yapılması,
çıplak aramalarda bayanların iç çamaşırına kadar aranması.

•

Banyo için yeterli miktarda ve belli periyotlarda sıcak su verilmemesi,

•

Kışın ısınma, yazın serinleme sorunu

•

Yılda bir kez her tutukluya verilmesi gereken nevresimin dahi bize parayla satılması,

•

Kürtçe yayınların, Kürtçe yazılan mektupların emniyete götürülüp uzun süre (bazen
aylarca) el konulması, sakıncalı bulunanların verilmemesi,

•

Her türlü demokratik eylem ve tepki için disiplin cezasıyla sonuçlanan soruşturmaların
sürekli açılması,
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Sağlık Sorunları
Sağlık sorunları için revire çıkmak üzere verdikleri dilekçelerin ya kaybolduğunu ya da haftalar
sonra cevaplandığını söyleyen Irmak, “Hastane sevklerimiz ayları buldu. Doğru dürüst bir
tedavi uygulanmadığı gibi çoğu zaman ağrı kesici ilaçlarla geri gönderildik.” Diyerek sağlık
hizmetine ulaşmakta ne kadar zorluk yaşadıklarının altını çizmiştir.
Irmak’ın cezaevindeki temizlik ve hijyen konuları hakkındaki söyledikleri ise şöyle:
“Doğa tanrıçasından hep yardım diledik.”

Selma Irmak:
“Karavana usulü gelen
yemekleri yiyebilmek için Doğa
tanrıçasından hep yardım
diledik. Yemekten çıkan çivi,
tırtıl, sinek, kıl, saç vb. katkı
maddelerinin cezaevinin ikramı
olduğunu düşündük hep.”
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“Karavana usulü gelen yemekleri yiyebilmek için Doğa
tanrıçasından hep yardım diledik. Yemekten çıkan çivi,
tırtıl, sinek, kıl, saç vb. katkı maddelerinin cezaevinin
ikramı olduğunu düşündük hep.”
İlk görüşmemizde “Milletvekilli seçildiğimden beri
sadece geçtiğimiz yıl bayramda Meclis Başkanlığı’ndan
tebrik kartı geldi, bunun dışında hiçbir iletişimimiz
olmadı”, diyen Irmak seçilmiş insanların içerde
olmasının, AKP Hükümetinin demokrasiye bakış açısını
göstermek açısından önemli olduğunu” belirtmiştir.
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FAYSAL SARIYILDIZ
(24. DÖNEM ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ)
1975 Cizre doğumlu olan Sarıyıldız, 2001 yılında mezun olduğu
Harran Üniversitesi’nde makine mühendisliği okurken Ülkede
Gündem, Özgür Bakış ve Azadiya Welat gazetesinde çalıştı.
Gazetecilik yaparken birçok kez gözaltına alındı. 2009 yılında
yapılan yerel seçimlerde Cizre’de belediye meclis üyeliğine seçildi.
Aynı yıl KCK Davası kapsamında gözaltına alındı ve tutuklandı. 22
Temmuz 2011 seçimlerinde Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloğu’ndan Şırnak Milletvekili
seçildi.

Hakkındaki İddialar
•

Yasadışı PKK Kongra-Gel terör örgütü adına faaliyet yürüten KCK/TM yapılanmasına bağlı
olarak Şırnak ilinde ve ilçelerinde örgütsel faaliyet yürütmek,

•

Örgütün gençlik yapılanması olan YDG (YDGM-YDGH) içerisinde ve örgütün siyasi alanı
içerisinde örgütsel faaliyet yürütmek,

•

KCK/TM tarafından talimatlandırılan birçok eylemi Şırnak ili ve ilçelerinde gerçekleştirmeye
çalışmak,

•

Bir kısım eylemlere bizzat iştirak edip, bir kısmı ile alakalı talimatlar verip gerekli iletişimleri
sağlamak

gibi iddiaların yöneltildiği Sarıyıldız’ın KCK/TM yapılanmasına bağlı olarak Şırnak ilinde ve
ilçelerinde örgütün “Gençlik Yapılanması” için çalıştığı ve bu nedenle de TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ
OLMAK suçlarını işlediği iddiası mevcuttur.

Suç Unsuru Teşkil Ettiği İddia Edilen Eylemler
•

17.01.2009 günü Şırnak ilinde TRT 6’yı Protesto ve Ana
Dilde Eğitim isimli eylem,

•

24.10.2008 tarihinde daha önce güvenlik güçlerince
öldürülen PKK’lı bir kişinin Cizre İlçesinde kurulan taziye
çadırını ziyaret ve ardından protesto yürüyüşü,

•

07 Nisan 2009 tarihinde il merkezinde, 08 Nisan 2009
tarihinde Silopi İlçesinde, 09 Nisan 2009 tarihinde ise
İdil ilçesinde ve 10 Nisan 2009 tarihinde Cizre ilçesinde
Abdullah Öcalan’ın doğum günü vesilesiyle olduğu iddia
edilen fidan dikme kampanyasına katılmak.

Sarıyıldız’ın ayrıca Roj TV muhabiri Valat ÖZDEMİR ile
“örgütsel irtibat” içinde olduğunun tespit edildiği ve bölgede
yapılan basın açıklamalarında eylemlerde kullanılan pankart
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“…siyasi parti çalışmaları,
sivil toplum örgütleri,
sendikalar, siyasi partiye
bağlı akademiler,
demokratik basın ve
çevreci hareketlerin
faaliyetleri iddia
makamları tarafından
çarpıtılmış gerekçelerle
illegalize edilmeye çalışıldı.”
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vb. materyalleri temin ettiği, pankartların ücretini karşıladığı ve 04/04/2009 tarihinde Şanlıurfa
ili Halfeti ilçesi Ömerli köyünde yapılan eylemlere gidenlere araç temin ettiği, suç işlediği
yönündeki iddialara delil olarak gösterilmektedir.
Genel Olarak KCK Davası ile ilgili olarak Sarıyıldız Komisyonumuza ilettiği mektubunda şunları
söylemektedir:
“İnsanlığın özlem duyduğu ve olmasını istediği bağımsız, tarafsız, adaletin dengeli
şekilde dağıtıldığı, caydırıcılığı olan hukuk düzeninin simgesi olan adaletin terazisi
bu yargılamalarda iktidarın insafına terk edilmiştir. İktidardan, güçlüden yana olan
yargıdan da adalet çıkmaz. Bu yargılamaların bütün süreçlerinde de adalet duygusu
yerle yeksan olmuştur. Bunun en somut örneklerinden biri Anadilde savunma hakkının
engellenmesi olmuştur.”
Sarıyıldız ayrıca kendisine yönelik suçlamaları, tüm diğer KCK Davasındaki suçlamalar ve
iddialar ile birlikte değerlendirerek
“…siyasi parti çalışmaları, sivil toplum örgütleri, sendikalar, siyasi partiye bağlı
akademiler, demokratik basın ve çevreci hareketlerin faaliyetleri iddia makamları
tarafından çarpıtılmış gerekçelerle illegalize edilmeye çalışıldı.”
ifadelerine mektubunda yer vermiştir.
“Devletleşen AKP Kürt siyasal hareketi içinde yer alan insanlardan açık bir şekilde
ahlaksızca intikam alıyor.”

Faysal Sarıyıldız:
“Devletleşen AKP Kürt siyasal
hareketi içinde yer alan
insanlardan açık bir şekilde
ahlaksızca intikam alıyor.”

2 aylık seçim çalışmaları ile yasa dışı KCK üyesi olduğunun
iddia edildiğini söyleyen Sarıyıldız, basın açıklamalarına
katılmak, parti meclis üyesini ağırlamak, taziye ziyaretinde
bulunmak, seçim mitingi pankartı hazırlamak vb.
çalışmaların iddianamesinde yaratılmış kurguya göre
anlamlar yüklenerek delil olarak sunulduğunu beyan
etmektedir.

“Yaşananlar ihmallerin ötesinde bir hukuk katliamıdır.”
Gözaltı aşamasından yargılama sürecine kadar hukuki prosedürün işletilmediğini rahatlıkla
belirtebilirim diyen Sarıyıldız, “Yaşananlar ihmallerin ötesinde bir hukuk katliamıdır. Hukuk bir
silaha dönüştürülerek farklı düşünceleri, demokratik talepleri, daha yaşanılır bir ülke arayışını
bastırmak ve sindirmek için kullanılmıştır. Yani yargı siyasallaşmıştır.” ifadelerini kullanmaktadır.
Cezaevine konulduktan 1 yıl sonra ilk kez mahkeme önüne çıkan Sarıyıldız, “Emniyet
merkezlerinde yasal olmayan bir şekilde hazırlanan kurgu, çarpıtma ve yöneltilen sorular,
yazım ve isim hataları dahil mahkemede kelimesi kelimesine savcı iddiası olarak karşımıza
çıkmıştır” diyerek iddianamelerin nasıl hazırlandığını ilişkin görüşlerini beyan etmiştir.
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“Tutuklu Vekiller Skandalı Siyasal İradenin Gaspıdır”
Mektubunda “siyasal iradenin bir gaspı olan
“Tutuklu vekiller” skandalını gündemine
Faysal Sarıyıldız:
taşıyan ve bu konuda çaba sarf eden
“Yaşananlar ihmallerin ötesinde bir hukuk
herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.” diyen
katliamıdır... Tutuklu Vekiller Skandalı
Sarıyıldız, “Kürt halkının meşru demokratik
Siyasel İradenin Gaspıdır”
talepleri
kabul
görmediği
sürece
yüzyıllık tarihsel haksızlık ve siyasal gasp
bitmeyecektir. Dolayısı ile sadece tutuklu vekillere “özgürlüğün” bir lütuf olarak sunulmasını
da asla kabul etmediğimizi vurgulamakta yarar var.” şeklinde süreci yorumlamaktadır.

Cezaevinde Yaşadığı Hak İhlalleri
Sarıyıldız, tutuklu bulunduğu cezaevlerinde yaşamış olduğu hak ihlallerine ilişkin ise “İlkel esir
kampı koşullarını aratmayan Mardin Cezaevi’nde kaldığım 3 buçuk yıl boyunca her türlü gayri
insani dayatma ile karşılaştık.” ifadesini kullanmaktadır.

Faysal Sarıyıldız:
“İlkel esir kampı koşullarını
aratmayan Mardin Cezaevi’nde
kaldığım 3 buçuk yıl boyunca her
türlü gayri insani dayatma ile
karşılaştık.”

Mardin Cezaevi’nin kapasitesinin çok üstünde mahpus
bulunduğunu söyleyen Sarıyıldız, cezaevindeki kötü
yaşam koşullarını şu cümlelerle anlatmaktadır.
“16 kişilik koğuşlarda 40’a yakın insan tutulunca
kimi koğuşlarda merdiven altında, lavaboda, mutfak
masası üzerinde yatmak zorunda kalınırken kimi
koğuşlarda da vardiya halinde yatmak zorunda
kalınıyordu.”

Mahkemelere götürülüş süreçlerinde yaşadıklarını anlatan Sarıyıldız,
“Üç yıl boyunca gittiğimiz mahkemeler ayrıca işkenceye dönüşmektedir. Cezaevi
ringlerinin standartlara göre olmayışı, 50’e yakın tutuklu veya hükümlünün her
seferinde neredeyse üst üste yığılarak taşınması, en önemlisi de mahkeme günü
boyunca ellerimiz kelepçeli olarak tutulduğumuz Adliye Binasındaki hücrelerin havasız,
kirli ve dar olması açık bir işkenceye dönüşmektedir. Söz konusu durumu birçok kez
mahkemede dile getirmemize rağmen en ufak bir çözüm geliştirilmemiştir.”
diyerek yaşamış oldukları hak ihlallerine ve uygulanan kötü muamelelere yönelik herhangi bir
çözüm geliştirilmediğini ifade etmektedir.

Sağlık Sorunları
Bel fıtığı ve mide rahatsızlığı bulunan Sarıyıldız, hastaneye sevk süreçlerinde yaşanılan
aşağılayıcı tutumlar nedeniyle hastaneye götürülmekten imtina ettiğini söylemektedir.

46

İradesi Hapsolmuş Bir Ülkenin Çığlığı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLETVEKİLİ CEZAEVİ (T.B.M.C.)

TUTUKLU MİLLETVEKİLLERİ RAPORU

Diyarbakır D ve E Tipi Cezaevlerinde 900’e yakın siyasi tutsak bulunduğunu belirten Sarıyıldız,
çok sayıda tutuklunun ve hükümlünün uzun süredir cezaevinde olduğunu ve önemli sağlık
sorunları ile uğraştığını ifade etmiştir.
Hastaneye acil olarak yatırılması gereken ve tam teşekküllü hastanelerde tedavi edilmesi
gereken tutuklu ve hükümlüler bulunduğunu altını çizen Sarıyıldız, “Ancak her iki
cezaevinde de hastanelerde tutuklu bölümü olmadığı iddia edilerek birçok kişinin tedavisi
gerçekleştirilmemektedir.” diyerek tutuklu ve hükümlülerin adeta ölümcül hastalıklar ile karşı
karşıya bırakıldığını beyan etmektedir.
Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun hemen 2 kilometre ötesinde
bulunan Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tutuklu ve hükümlü koğuşu bulunduğu
halde, hastane duvarları ‘ince’ olduğu gerekçesi ile tutuklular bırakılmaktadır diyen Sarıyıldız,
önceki kaldığı Mardin cezaevine ilişkin de mektubunda şu ifadelere yer vermiştir:
“Bir grip virüsünün tüm cezaevinde yayılması 2-3 günde gerçekleşebiliyordu.”
Sarıyıldız, cezaevinin çok eski, yıkık, dökük ve kapasitesinin çok üzerinde olması sebebiyle
hijyen noktasında da ciddi sorunlar yaşandığını ifade etmektedir.
Bir grip virüsünün tüm cezaevinde yayılmasının
2-3 günde gerçekleşebildiğini söyleyen Sarıyıldız,
hastaneye sevk edilen hastaların bazen 6-7 ay sonra
götürüldüğünü ifade etmiştir. Küçük bir kanal tedavisi
ile kurtarılabilecek bir diş için, hastaneye aylar sonra
gidilmesi sebebiyle, genelde dişin çekilmek zorunda
kalındığını, söyleyen Sarıyıldız, “Günde 1 ya da 2
sefer yarım saatliğine verilen su ihtiyacı karşılamamakta, ciddi temizlik sorunlarına neden
olmaktaydı.” Diyerek Mardin Cezaevinde yaşana temizlik, hijyen ve sağlık sorunlarına dikkat
çekmektedir.

Faysal Sarıyıldız:
“Bir grip virüsünün tüm
cezaevinde yayılması 2-3 günde
gerçekleşebiliyordu.”

Yakın dönemde yaşamış olduğu bir hastane sevkini ise Sarıyıldız şu cümleler ile anlatmaktadır:
“Hala hastaneye götürülürken tutuklu vekiller dahil, tüm siyasi tutsakların elleri
kelepçeli olduğu halde ayrıca bir asker de harici bir kelepçeyle daha tutsağın koluna
bağlanmaktadır. En son 17 Eylül 2013 tarihinde götürüldüğüm Diş Hastanesinde hasta
koltuğuna oturtuluncaya kadar ellerim kelepçeli, bir er de koluma başka bir kelepçeyle
bağlı, sağımda, solumda, önümde uzman bir çavuşun emrindeki askerlerle götürüldüm.
Uzman Çavuş’a “Ellerim zaten bağlı, ayrıca bir askeri bağlayarak rencide etmenize gerek
yok. Milletvekiliyim, kaçacak değilim.” Dediğimde oldukça soğuk bir tavırla “Benim için
fark etmez, bana böyle emir verildi, ben de uygulayacağım.” şeklinde cevap verdi.”
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GÜLSER YILDIRIM
(24. DÖNEM MARDİN MİLLETVEKİLİ)
1963 Mardin Nusaybin doğumlu olan Gülser Yıldırım lise
mezunudur. 2000 yılında HADEP Kadın Kolları’nda çalışan Yıldırım,
Özgür Parti, DEHAP, DTP ve en son olarak BDP’de yönetici olarak
çalıştı. 15 Şubat 2010 yılında BDP Mardin Merkez İlçe Yöneticisi
görevindeyken gözaltına alındı. Daha sonra tutuklanan yıldırım,
2011 Genel Seçimlerinde Mardin Milletvekili oldu.

Hakkındaki İddialar
Gülser YILDIRIM hakkında “Kent Meclisi” içerisinde bulunan komisyonlarda görevlendirilecek
şahısların tespiti için toplantı düzenlenmek, yeni üye kayıtlarının yapılabilmesi için düzenlenen
toplantıları organize etmek gibi suçlamalar mevcuttur.
Gülser YILDIRIM, “Kent Meclisi” isimli örgütsel yapı içerisinde bahsedilen örgütsel faaliyetleri
yürütmek sureti ile TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ olmak ile yargılanmaktadır. Kendisinin Mardin
ilinde KCK/TM’ye bağlı olduğu iddia edilen “Kent Meclisi” içerisinde aktif olarak çalıştığı, çadır
kurma ve buna benzer konular ile alakalı görüşmeler yaptığı, kırsalda ölen örgüt üyeleri ile
alakalı şehit ifadesini kullandığı iddia edilmektedir.

Deliller
•

Abdulah Öcalan tarafından kaleme alınan Aralık 2000 basım tarihli NASIL YAŞAMALI 1
isimli kitap,

•

Temmuz 2009 tarihli Abdullah Öcalan tarafından yazılan Demokratik Uygarlık ManifestosuUygarlık isimli kitap,

•

Temmuz 2009 tarihli Abdullah Öcalan tarafından yazılan Demokratik Uygarlık ManifestosuKapitalist Uygarlık isimli kitap,

•

Temmuz 2009 tarihli Abdullah Öcalan tarafından yazılan Demokratik Uygarlık ManifestosuÖzgürlük Sosyolojisi isimli kitap,

•

HEJMAR 12 sayılı AZADİYA WELAT resimli dergi

•

HEJMAR 24 sayılı KOVARA WEJEYİ ÇANDİ HUNERİ isimli dergi,

•

ESLİXAN YILDIRIM DI SEDSALA 20’AN D KURDİSTAN Ü SINOR 1 isimli kitap,

•

Abdullah Öcalan tarafından kaleme alınan Şubat 2005 Sosyal Devrim ve Yeni Yaşam isimli
kitap

Toplatma Kararı olduğu belirtilen ve Aramalarda EL konulan Diğer Yayınlar
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•

DEMOKRATİK UYGARLIK MANİFESTOSU UYGARLIK (Maskeli Tanrılar ve Örtük 1Krallar Çağı)
Cilt I.

•

DEMOKRATİK UYGARLIK MANİFESTOSU KAPİTALİST UYGARLIK (Maskesiz Tanrılar ve Çıplak
Krallar çağı) II.
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•

DEMOKRATİK UYGARLIK MANİFESTOSU ÖZGÜRLÜK SOSYOLOJİSİ-Cilt III

•

NASIL YAŞAMALI isimli kitabın İstanbul 6. nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 2000/756
sayılı toplatma kararının olduğu

•

SOSYAL DEVRİM VE YENİ YAŞAM isimli kitabın Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 2008/40
Değişik İş sayılı toplatma kararının olduğu,

•

ÖZGÜR HALK isimli derginin İstanbul 6 Nolu DGM’nin 2004/595 sayılı toplatma kararının
bulunduğu,

•

ÖZGÜR HALK GÜNEŞİ isimli derginin İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/278
değişik iş sayılı toplatma kararının olduğu,

•

ÖZGÜR HALK AYDINLIĞI isimli derginin İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/750
değişik iş sayılı toplatma kararının olduğu,

•

ÖZGÜR HALK ŞİARI isimli derginin İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/447 değişik
iş sayılı toplatma kararının olduğu,

•

DENİZLEŞEN YURTSEVER GENÇLİK isimli derginin İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin
2009/643 değişik iş sayılı toplatma kararının olduğu,

•

RENGE HEVİYA JİNE isimli derginin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/1074 değişik
iş sayılı toplatma kararının olduğu,

•

NÜBİN ve DEM isimli dergilerin Nusaybin Asliye Ceza Mahkemesinin 2004/39 değişik iş
sayılı toplatma kararının olduğu,

Suç Unsuru Teşkil Ettiği İddia Edilen Eylemler
•

05.04.2009 günü Mardin ili Demokratik Toplum Partisi İl Başkanlığı Abdullah Öcalan’ın
doğum gününde yaşanan olayları protesto etmek amacıyla düzenlenen yürüyüş ve basın
açıklamasına katıldığı,

•

18.04.2009 günü Mardin ili Merkezinde “değişik illerde DTP (Demokratik Toplum Partisi) il
binalarına yapılan aramalar ve bu aramalarda gözaltına alınanlara destek olmak amacıyla
düzenlenen oturma eylemine katıldığı,

•

12.09.2009 günü Mardin ili Cumhuriyet Meydanında “sözde DTP’ye yönelik gözaltıları
protesto etmek” amacıyla gerçekleştirilen basın açıklamasına katıldığı,

•

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından 11.09.2009 tarihinde KCK (Koma Civaken
Kürdistan) üyelerine yönelik olarak yapılan operasyonları protesto etmek amacıyla
01.10.2009 günü Mardin ili Özel İdare Müdürlüğü toplantı salonunda oturma eylemi
başlatıldığı, oturma eylemine 02.10.2009 günü son verildiği ve akabinde Özel İdare
Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasına katıldığı,

•

15.10.2009 günü Mardin ili İkinci Cadde üzerinde demokratik açılıma katkıda bulunmak
bahanesiyle düzenlenen etkinliğe katıldığı,

•

12.08.2009 günü Mardin ili Demokratik Toplum Partisi (DTP) Mardin İl Teşkilatı organizesinde
T.S.K. tarafından yapılan operasyonların durdurulması ve barış sürecine katkıda bulunmak
amacıyla “Ya Onurlu Bir Barış Ya Demokratik Onurlu Direniş” sloganı ile gerçekleştirilen
basın açıklamasına katılarak basın metnini okuduğu,
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•

11.09.2009 günü Diyarbakır İlinde KCK/TM yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şahıslara
yönelik gerçekleştirilen operasyonları protesto etmek amacıyla 18.09.2009 günü Mardin ili
Merkezinde düzenlenen basın açıklaması, yürüyüş ve oturma eylemine katıldığı,

•

15/10/2009 günü DTP üyelerince Demokratik açılıma katkı
sağlamak amacıyla Mardin ili Merkez 2. cadde üzerindeki
boş alana 2 adet çadırın kurulduğu, çadırın etrafına beyaz
zemin üzerine sarı, kırmızı ve yeşil renklerle “YOL HARİTAMIZI
İSTİYORUZ” beyaz zemin üzerine siyah renkli harflerle
“YA ONURLU BİR BARIŞ YA DEMOKRATİK BİR DİRENİŞ” ve
“ADİL, EŞİT, ÖZGÜR VE DEMOKRATİK BİR ÜLKE” ibarelerinin
yazılı olduğu, pankartlar ile sözde havan mermisinin
isabet etmesiyle hayatını kaybeden Ceylan ÖNKOL isimli
kız çocuğunun resminin asıldığı etkinlikten bahsedildiği,
bahse konu etkinliğe kalabalık bir grubun katılımıyla
başlandığı, etkinlik süresince yasadışı PKK terör örgütünün
ve hükümlü elebaşısını övücü nitelikte sloganların atıldığı,
şüpheli Gülser YILDIRIM’ın da bahse konu etkinliğe bizzat
katıldığı ve etkinliği organize ettiği, etkinliğe katılan şüpheli
Hilmi ÖNCÜ ve Cemal VESKE ile irtibat halinde olduğunun
güvenlik güçlerince tespit edildiği

Gülser Yıldırım:
“Tutukluluğumuzdan
dolayı, milletvekilliğimi
yapamıyorum, halka
hizmet veremiyorum.
Aldığım oyların hakkını
veremiyorum. 54 bin oy
aldım. İçerde olmama
değil, aldığım oyların
karşılıksız kalmasına
üzülüyorum.”

ifadeleri iddianamede yer almıştır.
Ayrıca, 24-25 Ekim 2009 tarihlerinde güvenlik güçlerince yasadışı PKK terör örgütüne yönelik
olarak Kuzey Irak’ ta yapılan operasyonlarda ölen Naim ÇAKAR isimli örgüt mensubundan
bahsedildiği, şüpheli Gülser YILDIRIM’ ın şüpheli İpek GÜNEŞ ile birlikte devlet hastanesinde
bulunan ve “Şehit” olarak bahsettikleri örgüt mensubunun cenazesine gittiklerinin tespit
edildiği söylenmektedir.

Sağlık Sorunları
Gülser Yıldırım ilk görüşmemiz sırasında sağlık sorunlarına ilişkin şunları paylaşmıştır:
“Cezaevinde birlikte kaldığımız Hanım Onur, Cizre Belediye Başkan yardımcısıdır. Çocukları
Selin Onur; 5 yaşında ve kan kanseri, Mirhan, Epilepsi hastası.
Koşullar, insan hakları komisyonunun incelemesinden sonra düzeldi. Cezaevinde 32 kişi
kalıyoruz. Sadece 2 wc ve 2 banyo var. 2006’da 4,5 ay cezaevinde kaldım, o zaman su problemi
yoktu.”
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Cezaevinde Yaşadığı Hak İhlalleri
Yıldırım ilk görüşmemiz sırasında gündemi değerlendirerek şunları söylemiştir:
“İmralı ile yapılan görüşmede samimi olunmalı, deneme için yapılmamalı. Biz çözümden,
barıştan yanayız. Tutukluluğumuzdan dolayı, milletvekilliğimi yapamıyorum, halka hizmet
veremiyorum. Aldığım oyların hakkını veremiyorum. 54 bin oy aldım. İçerde olmama değil,
aldığım oyların karşılıksız kalmasına üzülüyorum.
Kötülükler o kadar çok ki, herkes kendi cephesinden bakar, önemli olan karşıkinin
cephesinden bakmaktır.13.02. 2010’dan beri cezaevinde tutuklu bulunuyorum. Gizli tanık bir
yıl sonra ifade verdi. BDP’nin çalışmalarını KCK çalışmaları olarak gösteriyorlar. BDP merkez
ilçe başkan yardımcısıydım. BDP İl binasına gitmem suç olarak gösteriliyor. Avukatım diyor
ki: ‘Dosyanda bir şey yok, sen milletvekili olmasaydın, içerde olmazdın.’ Ben de cezaevinde
kalmamın milletvekili olduğumdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
En ilginç suçlama/delil olarak Habur sürecinde, Mardin merkezde valilikten izin alarak
açtığımız Barış Çadırı gösterilmiş. Ayrıca defterinde yazılmış olan kent meclisi notunun, neden
il değil de kent meclisi yazıldığını sordular. Bende bunun suç olduğunu bilmediğimi söyledim.
Cezaevindeki sürgün ve sevklerde mahkûmlar genellikle Karadeniz Bölgesi’ne
gönderilmektedir. Aileleri bu bölgede olan mahkûmların, aileleriyle görüşmeleri büyük bir
sorun haline gelmektedir.”

Anayasanın 83. maddesi: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında seçimden
önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi (İnfaz) üyelik
sıfatının sona ermesine bırakılır. Üyelik süresince zaman aşımı işlemez.
“Tutuklu Milletvekili!”
Yıldırım’ın tutukluğuna ilişkin itiraz dilekçesinde yer verdiği cümlelerin tüm tutuklu
milletvekilleri için geçerli olması ve ülkemizde yaşanan bu demokrasi ayıbının bir an önce son
bulması gerekmektedir.
“Anayasanın 83 maddesi: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında seçimden önce veya
sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi (İnfaz) üyelik sıfatının sona ermesine
bırakılır. Üyelik süresince zaman aşımı işlemez.
Anayasanın 83 maddesine göre Mahkeme bir hüküm verse bile infazı Anayasa gereğince
mümkün değildir. Bu bir Anayasal güvencedir. Bu Anayasasal güvenceye rağmen kaçma
şüphesi gerekçesiyle tutuklamanın devamına karar verilmesi Anayasanın milletvekilleri
için ön gördüğü güvencenin yok sayılmasıdır. Bu güvence Anayasanın 14 maddesinde
sayılan suçları da kapsamaktadır.”
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Halk iradesinin tutsak edilmediği, tutuklu milletvekilleri ayıbının bir an önce
son bulduğu, adil yargılamanın yapıldığı, aydınlık,
özgür ve demokrat günlerin özlemi ile...

CEZAEVİ İNCELEME VE İZLEME KOMİSYONU
Nurettin DEMİR
Muğla Milletvekili
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Veli AĞBABA
Malatya Milletvekili

Özgür ÖZEL
Manisa Milletvekili
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