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Önsöz
Halkın Kurtuluş Partisi ve Genel Başkanı Nurullah Ankut, AKP ikti-

darının hukuksuzluklarına ve yağmalarına karşı Türkiye’de halklarımız 
adına eylemler yaparak ve hukuk mücadelesi vererek; hakkaniyet sahibi 
vatandaşlarımızın da dile getirdiği gibi, gerçek bir muhalefet yürütmek-
tedir. Türkiye’deki tek ve gerçek muhalefet partisi HKP’dir, önyargısız 
insanlarımızın da teslim ettikleri gibi. Fakat özellikle 12 Eylül 2010 Re-
ferandumu’ndan sonra AKP’nin hukuk bürolarına çevrilmiş olan mah-
kemelerden sonuç almak bugüne kadar mümkün olmamıştır. Suriye’ye 
karşı AKP Hükümetlerinin, sırf AB-D Emperyalistlerine yaranmak için, 
yürüttükleri savaş çığırtkanlığı ve Ortaçağcı çetelere verdikleri destek, 
artık savaş suçu boyutuna ulaşmıştır. Bunun en somut göstergesi de MİT 
TIR’larıyla Suriye’ye gönderilen silah ve mühimmattır. Suriye konusun-
da işlenen suçlara karşı yapılan suç duyurularında, yukarıda da belirttiği-
miz gibi, bırakalım kovuşturmayı Cumhuriyet Savcılarınca herhangi bir 
soruşturma bile başlatılmamış, başvurular hep sonuçsuz kalmıştır.[1]

Ortadoğu’yu ve özellikle de ülkemizi felakete sürükleyen ve savaş 
suçu oluşturan bu girişimleri durdurmak için tek müracaat mercii olarak 
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kalmıştır. UCM’ye Başvuru[2] 
kaçınılmaz olmuştur çünkü Suriye’nin meşru yönetimine karşı savaş 
suçu işlenmeye devam edilmektedir.

Bu 02.06.2015 tarihli Suç Duyurusu Dilekçesine cevaben UCM 
Savcılığı, başvurunun değerlendirmeye alındığına dair biri İngilizce, 
biri Fransızca iki belge göndermiştir.[3]

Bu süreçte Reuters Haber Ajansı HKP Genel Başkanı Nurullah An-

[1] Bakınız: Ek 1, s. 223.
[2] Bakınız: Ek 2, s. 233.
[3] Bakınız: Ek 3, s. 241-242.
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kut’la 03.06.2015’te yayımlanan bir röportaj yaptı.[4]

Bu arada başta o zamanın İçişleri Bakanı Efkan Ala olmak üzere, 
Başbakan Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davudoğlu ve 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan tarafından “Hakaret, İftira ve Suç Uy-
durma” isnadıyla Ankara Başsavcılığına 08 Haziran 2016’da şikâyette 
bulunulmuştur.[5]

Bu şikâyeti sonuca bağlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı “İfti-
ra” ve “Suç Uydurma” suçlamalarını yerinde bulmamış, “Ek kovuştur-
maya yer olmadığına dair karar” vermiştir.[6]

Fakat Savcı, “Hakaret” suçlamasıyla iddianame düzenleyerek dava 
açmıştır.[7]

Ankara 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi de 14.10.2015 tarihinde aldı-
ğı bir kararla bu iddianameyi kabul ederek dava başlatmıştır.[8]

***
Suriye’ye karşı işlenen savaş suçları sadece Suriye’nin varlığını de-

ğil, tüm Ortadoğu ülkelerinin ve halklarının geleceğini tehdit etmekte-
dir. Özellikle de ülkemiz bakımından bu tehlike çok daha büyük önem 
arzetmektedir. Çünkü ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ve 
Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi (GOP) haritala-
rında Türkiye de üçe bölünmüş olarak gösterilmektedir. Bu harita, bir 
delinin çiziktirmesi değildir. Eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza 
Rice’ın söyleyişiyle; “Ortadoğu’da 22 ülkenin sınırları yeniden çi-
zilecek”tir. Harita böylesine açık bir ABD Projesidir. Ve NATO okulla-
rında, tatbikatlarında, hem de Türk subaylarının da bulunduğu seminer-
lerde ders olarak işlenmiştir. Nitekim bu toplantıların birinde bulunan 
bir Türk subayı salonu terk etmiştir.

Felaketin boyutunu anlamak için şunu da göz önüne almak gereki-
yor. Bu projenin eşbaşkanları İspanya Başbakanı ile Türkiye Başba-
kanıdır. Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhurbaşkanı olunca bu görevi 
Ahmet Davutoğlu’na devretmiş midir? Bilinmiyor... Fakat devretse 

[4] Bakınız: Ek 4, s. 243.
[5] Bakınız: Ek 5, s. 249.
[6] Bakınız: Ek 6, s. 253.
[7] Bakınız: Ek 7, s. 257.
[8] Bakınız: Ek 8, s. 269.
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de devretmese de bu, Ortadoğu Halklarına cehennemi yaşatacak, daha 
doğrusu yaşatmakta olan projenin Tayyip Erdoğan’ın deyişiyle “eşbaş-
kanlarından bir tanesi” Türkiye’yi yöneten AKP liderliğidir. Hem de 
ya Cumhurbaşkanlığı ya da Başbakanlık düzeyinde...

Zaten bu projenin gereği olarak Türkiye de Suriyeleşme sürecine 
girmiş bulunmaktadır. Bir taraftan PKK, diğer taraftan AKP Hükümeti, 
bin yılı aşkın bir süre kardeşçe bir arada yaşamış Türk ve Kürt Halkla-
rını biribirinden koparmak, düşmanlaştırmak için ne gerekiyorsa yapı-
yorlar. Gün geçmiyor ki bir Kürt ilinde ya da ilçesinde sokağa çıkma 
yasağı ilan edilmesin, şehir savaşlarında Türk ve Kürt gençleri toprağa 
düşmesin. Her iki taraftan da toprağa düşen her can, arkasında gözü 
yaşlı kitleler bırakırken kendileriyle birlikte iki halkı birbirine bağla-
yan gönül bağlarını da götürmektedir. Daha doğrusu ABD’nin istediği 
sonuç ne yazık ki bu genç bedenlerin harcanması üzerinden gerçekleş-
tirilmektedir. Her iki taraf da ABD’nin kendilerine verdiği bu rolü ne 
yazık ki başarıyla yerine getirmektedir. Her iki halktan yitirilen her can, 
halkları birbirinden uzaklaştırırken, acılara boğarken ayrıca yıkılan, 
yok edilen şehirler ve kendi yurdunda muhacir durumuna, sürgün du-
rumuna düşürülmüş yüz binlerce Kürt insanının yüreğinde onarılamaz 
yaralar açmaktadır.

Böylesine bir felaketin yaratıcıları savaş suçu işlemiyorlarsa ne ya-
pıyorlar?

Yurdunu ve Halklarını seven bir Parti ve onun Lideri bu duruma 
seyirci mi kalmalıydı?

Elbette eldeki tüm imkanlarla bu felakete engel olmaya çalışmak 
vatana ve halklarımıza karşı bir borçtur.

Bu borç yerine getirilmeye çalışılmıştır.
Bu yolda gelecek her acıya, her kahra hoş geldi safa geldi denmiştir.
HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un deyişiyle:
“Bilmiyorlar ki doğruyu, haklılığı, adaleti ve tahrip edilmiş en in-

sancıl, en yüce değerleri savunanlar, o değerlerin simgesi olanlar, Ta-
rihte hiçbir zaman yargılanamamıştır.

“Onlar katledilebilir, işkenceye uğratılabilir ama asla yargılana-
maz. Tarih ve halklar onları her zaman beraat ettirirler. Ve biz de 
çoktan bu davadan beraat etmiş durumdayız. Halkımız karşısında, 
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insanlık vicdanı karşısında, uluslararası adalet ve hukuk karşısın-
da ve Tarih karşısında çoktan beraat etmiş durumdayız.”

***

Not:
Kitap iki bölümden oluşuyor:
1- Savunmalar (daha doğrusu Yargılamalar),
2- Ekler.
Savunmanın (Yargılamanın) bütünlüğünü bozmamak için Savunma-

ları (Yargılamaları) birbirini takip eder şekilde kitabın birinci bölümüne 
koyduk. Konunun tüm yönleriyle anlaşılabilmesi için gereken belgeler, 
başta UCM’ye verilen dilekçe olmak üzere, görsel malzemeler, şikâyet-
çilerin şikâyet dilekçesi, iddianame, Avukatların yazılı savunmaları vb. 
de Ekler bölümünde sunulmuştur.

Derleniş Yayınları



Birinci Bölüm

Savunmalar
(Yargılamalar)



Ayrım I

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere;
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sözlü olarak yapılan 

Sorgulamanın  Tutanağı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderilmek üzere verilen yazılı savunma
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Şikâyetçi
suçlarını ispatlamamıza rıza göstersin[9]

Soruldu:
Ben Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı’yım. TIR’larla Suriye’de 

meşru hükümete karşı savaşan IŞİD, El Nusra, El Kaide ve ÖSO gibi 
Ortaçağcı terör örgütlerine silah yardımı yapıldığından dolayı Ulusla-
rarası Ceza Mahkemesi’ne müracaatta bulunmuştum. Daha önce yerel 
mahkemelere bu hususla ilgili olarak müracaatta bulunmuştum. Talebi-
me gerekli yanıtı alamadığım için Uluslararası Mahkemeye başvurmak 
zorunda kalmıştım. Ben şikâyetçi Efkan Ala’ya karşı herhangi bir haka-
ret, iftira ve suç uydurma gibi eylemde bulunmadım. Bu hususla ilgili 
olarak 10 sayfadan oluşan yazılı beyanımı, ayrıca yardım yapıldığına 
dair TIR’ların resimlerini ve jandarmanın yapmış olduğu aramalarda 
TIR’larda ele geçen silahların görüntülerini içeren CD’yi ibraz ediyo-
rum. Suçsuzum dedi.

Müdafiden soruldu: Şikâyetçi Efkan Ala’nın suçlarını ispatlama-
mıza TCK 125 ve devamlı maddeleri gereğince rıza göstermeye davet 
ediyorum dedi.

Ceza Muhakemesi Kanununun 147’nci maddesinde yazılı hususla-
rın yerine getirilmesinden sonra tutanak okunup ifade veren ile hazır 
bulunanlar tarafından imza altına alınmıştır. 19.08.2015

[9] Sözlü olarak yapılan Sorgulamanın Tutanağı. (19 Ağustos 2016) 



Şikâyetçilerin
savaş suçu işledikleri

ay gibi, güneş gibi kesin ve gerçektir[10]

[10] Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığına verilen yazılı savunmadır. (19 Ağustos 2015)
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ANKARA C. BAŞSAVCILIĞINA
Gönderilmek Üzere

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
Talimat no:
Ankara Savcılığı hazırlık no: 2015/4151
Konusu: Suçlamalara karşı yazılı savunmamdır.
Ben Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı’yım. Suçlandığım olay, 

Parti olarak avukatlarımız kanalıyla müşteki ve siyasi arkadaşlarını, 
Suriye’ye karşı savaş suçu işlediklerinden bahisle, Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’ne şikâyet etmemizdir.

Müşteki Efkan ALA’nın, kendi suçunu ve ceraim arkadaşlarının su-
çunu örtmek için bu şikâyette bulunduğu anlaşılmaktadır. Şöyle ki:

1- Öncelikle, Ulusal ya da Uluslararası bir mahkemeye başvurmak, 
şikâyet hakkını kullanmak, başlı başına SUÇ ATFEDİLEBİLİR BİR 
EYLEM DEĞİLDİR. Bilakis, ETKİLİ BAŞVURU HAKKI, Ulusla-
rarası Sözleşmelerde düzenlenmiş bir hukuksal haktır.

Bu hakkın kullanılmasının soruşturma/kovuşturma konusu olama-
yacağına ilişkin onlarca Yargıtay kararı mevcuttur.

Bunun da ötesinde, müşteki ve diğer savaş suçu işlemiş failler hak-
kında AİHS 10. Maddede düzenlenen ifade hakkı/özgürlüğü kullanımı 
kapsamına girmektedir bu başvurunun içeriği. Zira AİHS 10. Madde 
hükmü;

“Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu ma-
kamları tarafından müdahale olmaksızın ve ULUSAL SINIRLAR 
DİKKATE ALINMAKSIZIN, görüşlere sahip olma ve bilgi ve dü-
şünceleri edinme ve bunları yayma özgürlüğünü içerecektir.”

şeklindedir.
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2- Bu çerçevede, müşteki ve ceraim arkadaşları hakkında Uluslara-
rası Ceza Mahkemesi’ne başvuru dilekçemizin yazılı ve görsel medya-
da yayınlanmış olması da ifade ve haberleşme hakkının bir parçasıdır.

Tabiî, müşteki ve onun siyasal anlayışı, bu hakları kabul etmez, doğ-
ru bulmaz, bu haklar mümkünse kullanılmasın ister.

Nitekim aynı dilekçemizde savaş suçuyla itham ettiğimiz müş-
tekinin asıl siyasal önderi (ki onun da hakarete ve iftiraya uğradığını 
iddia etmektedir) Tayyip Erdoğan, henüz geçtiğimiz günlerde “TÜR-
KİYE’DE DÜZEN DEĞİŞMİŞTİR” şeklinde ikrarıyla, zaten kuru-
lamayan demokratik hukuk devletinin yok edildiğini, bir Tayyipgiller 
Diktatörlüğü kurulduğunu itiraf etmişti.

Dolayısıyla bu anlayış sahiplerinin, kendilerini her türlü demokra-
si, hukuk, insan hakları kavram ve özgürlüklerinin üzerinde gördüğü, 
kendilerine hiçbir hukuksal müeyyide uygulanamayacağını, dahası 
hukuksal suçlama bile yapılamayacağını düşündüklerini biliyoruz. Bu 
bakımdan, kendilerinden ulusal/uluslararası hak ve özgürlüklerimize 
saygı duymalarını beklemiyoruz. 

Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurumuz tam da bu ezberlerini 
bozmuştur.

3- Cumhuriyet hukuku düzenini fiilen ve cebren yıktıkları için 
sanık sandalyesinde olması gereken müşteki ve ceraim arkadaşla-
rını NEDEN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ’NE ŞİKÂ-
YET ETTİK?

Cevap çok açık: Ülkemizde etkili bir başvuru, yargılama olanağı bu-
lunmadığından, ya da bırakılmadığından!

Soruşturma savcıları gayet iyi bileceklerdir ki, AKP’nin yolsuz-
luklarını soruşturmak isteyen savcılar, Deniz Feneri soruşturmasından 
beri, sürülmekte, görevden alınmakta, kendileri soruşturulmakta ve 
hatta tutuklanmaktadırlar. Eski savcı İlhan Cihaner’in tutuklanmasıyla 
başlayan, AKP ve şürekasının ve bir dönemki müttefiklerinin eylem-
leri hakkında soruşturma yürütmek isteyen savcılara önce “Darbeci”, 
“Ergenekoncu”, şimdilerde ise “Paralelci” yaftasıyla başlarına binbir iş 
getirilmesi zulmü, ne yazık ki meslektaşları tarafından dahi kanıksan-
mış durumdadır. Yine 2010 yılındaki Anayasa değişikliği ile HSYK de 
tümüyle AKP güdümüne sokulmuştur. Yani gerçek bir hukuksal soruş-
turma yapacak, CMK 164 vd.deki düzenlemelere uygun vazife görecek 
imkan bırakmamıştır AKP iktidarı.
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Diğer yandan, müşteki ve ceraim arkadaşları hakkında, Suriye hü-
kümeti ve halkına karşı gerçekleştirdikleri suçlardan, Türkiye’de, Türk 
Ceza Kanununun yabancı devlete karşı suçlar başlığındaki suçlarını 
gerçekleştirdiklerinden bahisle onlarca suç duyurusu yapmamıza rağ-
men, hem yukarıda anlattığımız koşullar sebebiyle, hem de DOKU-
NULMAZLIK garabeti sebebiyle, hep takipsizlik kararları verildi. Bu 
kararlara itirazlarımız da sonuç vermedi.

Bu durumda, AKP iktidarından ve onun hukuksuzluklarından çekin-
meyecek, en azından hukuken çekinmeyecek bir merci aradık. Ulusla-
rarası Ceza Mahkemesi’ne başvurumuz işte şeklen bu sebepledir.

4- Türkiye’nin UCM ana sözleşmesi olan Roma Statüsü’nü im-
zalamaması, başvuruya engel midir?

Hayır!
Roma Statüsü’nün giriş bölümünde, çok önemli bir ilke belirlenmiş-

tir. Şöyledir ilgili bölüm:

“(…) Bu yüzyıl süresince milyonlarca çocuk, kadın ve erkeğin, 
insanlık vicdanını derinden etkilemiş, hayal edilemeyen katliamla-
rın kurbanı olduğunu akılda tutarak, 

“Bu tür ağır suçların, dünyadaki barış, güvenlik ve esenliği teh-
dit ettiğini kabul ederek, 

“Uluslararası toplumu bir bütün olarak yakından ilgilendiren, 
en ciddi suçların cezasız kalmaması...”

Tam da bu noktadan, “uluslararası toplumu ilgilendiren en ciddi suçla-
rın cezasız kalmaması” prensibinden hareketle, UCM’ye başvuru yaptık.

UCM, bu ilkeden hareketle Uganda ve Sudan yetkilileri hakkında 
soruşturma yapabilmiştir örneğin. Öyle ki UCM savcısı, Sudan Dev-
let Başkanı Ömer El Beşir’in tutuklanmasını bile istemiştir ve Sudan, 
Roma Statüsü’nü imzalamış değildir.

Konuyla ilgili haber şöyledir:

“Uluslararası Ceza Mahkemesi, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer 
el Beşir aleyhinde dava açılmasına karar verdi. Ömer el Beşir, Dar-
fur’da savaş suçu işlemekle itham ediliyor. Bu, görevi başındaki 
bir devlet başkanı hakkında açılan ilk dava olacak.” (http://www.
ucmk.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&i-
d=126:ucm-el-behakk-tutuklama-kararrdi-&catid=20:darfur-su-
dan&Itemid=80)
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El Beşir, UCM savcısının bu kararını tanımadığını ilan etmiştir. 
Ama onun bu tavrı, UCM yargılamasını durdurmamıştır.

Biz, Roma Statüsü’nü imzalayan tüm devletlerin, yukarıda alıntı-
ladığımız prensibi samimiyetle benimsediklerini düşünmüyoruz. Bu 
halde de geriye, bizler gibi Halk örgütlerinin başvurularıyla ve Dün-
yadaki devrimci-demokrat kamuoyunun etkisiyle UCM belki harekete 
geçirebilir düşüncesiyle hukuk yoluna başvuruyoruz. Keza başvurumuz 
da UCM’ye değil, UCM savcısına bir ihbardır esasen. Zira soruşturma 
açma yetkisi UCM savcısındadır.

Yoksa, çok iyi bilmekteyiz ki, savaş suçlarına karşı asıl mücadele 
halkın örgütlü siyasi mücadelesidir. Tek başına mahkemelere terk edi-
lebilir bir mücadele değildir.

5- Uluslararası mevzuat:
Her ne kadar Türkiye imzalamamış olsa da, UCM savcısı savaş suçu 

olduğu kanaatine ulaşırsa, aşağıdaki düzenlemeler gereği soruşturma 
başlatabilir:

Mahkemenin kuruluşunu düzenleyen 1. Maddesi ise:

“Mahkeme, daimi bir kurumdur ve bu Statüde sözü edilen, 
uluslararası toplumu ilgilendiren en ciddi suçları işleyen kişiler üze-
rinde, yargı yetkisine sahiptir ve ulusal ceza yargı yetkisini tamam-
layıcıdır. Mahkemenin yargı yetkisi ve işlevleri bu Statü hükümleri 
çerçevesinde belirlenir.”,

düzenlemesini havidir. 
“Mahkemenin Yargı Yetkisine Giren Suçlar” başlıklı 5. Maddesi 

ise;

“Mahkemenin yargı yetkisi, uluslararası toplumu bir bütün ola-
rak ilgilendiren en ciddi suçlar ile sınırlıdır. Mahkeme, bu Statü’ye 
uygun olarak, aşağıdaki suçlar hakkında yargı yetkisine sahiptir: 

“(a) Soykırım suçu; 
“(b) İnsanlığa karşı suçlar; 
“(c) SAVAŞ SUÇLARI; 
“(d) SALDIRI SUÇU.”

şeklindedir.

Statü’nün “Savaş Suçu” başlıklı 8. Maddesinin 2/a-(ii) bendi:

“Askeri olmayan, yani askeri maksatlı olmayan sivil hedeflere karşı 
kasten saldırı düzenlenmesi”;
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ıv bendi: “Tahmin edilen somut ve doğrudan askeri avantajlara 
kıyasla, aşırı olacak şekilde, sivillerin yaralanmasına veya ölmesine 
veya sivil nesnelerin zarar görmesine yol açacağı ve geniş çapta, uzun 
vadeli ve ağır bir biçimde doğal çevreye zarar vereceğinin bilincinde 
olarak saldırı başlatılması”; 

v bendi: “Savunmasız veya askeri hedef oluşturmayan kent, köy, 
yerleşim yeri veya binaların bombalanması veya bu yerlere herhangi 
bir araçla saldırılması” suçlarını düzenlemektedir.

“Saldırı suçu” başlıklı madde ise 1. Fıkrasında; “Bu statünün 
amacı bakımından “saldırı suçu”, bir Devletin siyasi veya askeri 
eylemlerini etkili biçimde kontrol edebilme veya yönetebilme konu-
munda bulunan bir kimse tarafından, karakteri, ağırlığı ve boyutu 
itibariyle Birleşmiş Milletler Şartı’nı açıkça ihlal eden bir saldırı 
fiilinin planlanması, hazırlanması, başlatılması veya icrasını ifade 
eder”,

denilmektedir.

İşte burada Roma Statüsü, BM Şartı’na gönderme yapmaktadır ve 
Türkiye BM şartını imzalamış, BM üyesi bir ülkedir.

IŞİD’e ve ÖSO’ya silah gönderilmesi
Suriye’ye savaş açmaktır

Ülkelerin taraf olduğu sözleşmelerin açık ihlalidir
Birleşmiş Milletler Şartı’nın “Amaç ve İlkeler” 
Bölümünün 2/1. Maddesinde düzenlenen: “Örgüt, tüm üyeleri-

nin egemen eşitliği ilkesi üzerine kurulmuştur.” ilkesi gereğince ise, 
Müştekinin ve ceraim arkadaşlarının Suriye hükümetine karşı ÖSO ve 
IŞİD’e MİT ARACILIĞIYLA SİLAH GÖNDERMESİ “egemen 
eşit” BM üyesi Suriye’ye karşı savaş ilanından başka bir şey değildir. 

Oysa aynı BM Şartı’nın 2/4. Maddesinde:

“Tüm üyeler, uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir başka 
devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığa karşı, gerek 
Birleşmiş Milletler’in Amaçları ile bağdaşmayacak herhangi bir 
biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına 
başvurmaktan kaçınırlar.”

denilmektedir. 
Yine bu eylemlerin; 24 Ekim 1970 tarihinde toplanan 1883. BM Ge-

nel Kurulu’nda kabul edilen “BM Antlaşması Doğrultusunda Dev-
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letler Arasında Dostça İlişkiler ve İşbirliğine İlişkin Uluslararası 
Hukuk İlkeleri Konusunda Bildirge”, Eki’nde belirtilen;

“Her devlet uluslararası ilişkilerinde herhangi bir Devletin ülke bü-
tünlüğü ya da siyasi bağımsızlığına karşı güç kullanma tehdidinde bu-
lunma ya da güç kullanmaktan ya da Birleşmiş Milletler’in amaçlarıyla 
ters düşen herhangi bir biçimde davranmaktan kaçınmak yükümlülüğün-
dedir. Böyle bir güç tehdidi ya da güç kullanımı uluslararası hukukun ve 
Birleşmiş Milletler Antlaşmasının ihlali anlamına gelir ve hiçbir zaman 
uluslararası sorunların çözümünde bir araç olarak kullanılmamalıdır.

“Saldırıdan kaynaklanan bir savaş, uluslararası hukuka göre so-
rumluluğu olan, barışa karşı işlenmiş bir suçtur. 

“Birleşmiş Milletler’in amaç ve ilkeleri uyarınca Devletlerin, sal-
dırıdan kaynaklanan savaş lehinde propaganda yapmaktan kaçınma 
yükümlülüğü vardır.

“Her Devletin, başka bir Devletin var olan uluslararası sınırlarını 
ihlal etmek amacı ile ya da toprak anlaşmazlıkları ve Devletlerin sınır-
ları ile ilgili sorunlar dahil olmak üzere uluslararası anlaşmazlıkların 
çözümünde araç olarak güç tehdidi ya da güç kullanımından kaçınma 
yükümlülüğü vardır. 

“Her Devletin, kendisinin taraf olduğu ya da başka bir şekilde say-
gılı olmak durumunda olduğu uluslararası bir antlaşma ile oluşturul-
muş ya da bu antlaşma gereğince ortaya çıkmış ateşkes sınırları gibi 
uluslararası sınır tayinlerini ihlal etmek amacı ile güç tehdidi ya da güç 
kullanmaktan kaçınma yükümlülüğü vardır. Yukarıda belirtilenlerin 
hiçbiri, kendi özel rejimleri altındaki bu gibi sınırların mevcut durum 
ve etkileri açısından tarafların konumlarına zarar verecek ya da geçici 
niteliklerini etkileyecek şekilde yorumlanamaz. 

“Devletlerin güç kullanımını içeren misilleme hareketlerinden ka-
çınma konusunda bir yükümlülükleri vardır. 

“Her Devlet, eşit haklar ve kendi geleceğini tayin etme ilkelerinin 
işlenmesi sırasında sözü edilen halkları, kendi geleceklerini tayin etme, 
özgürlük ve bağımsızlık haklarından yoksun bırakan herhangi bir zora 
dayalı eylemden kaçınma yükümlülüğüne sahiptir. 

“Her Devletin, başka bir Devletin toprağına saldırı amacını ta-
şıyan, ücretli askerler de dahil olmak üzere, düzensiz güçler ya da 
silahlı grupları örgütlemek veya örgütlenmelerini teşvik etmekten ka-
çınma yükümlülüğü vardır.

“Her Devlet, bir başka Devletin içindeki sivil mücadele hareket-
leri ya da terörist hareketleri örgütlemek, kışkırtmak, bunlara yar-
dımda bulunmak ya da bunların içinde yer almaktan ya da bu tür 
hareketlerin yürütülmesine yönelik olarak kendi toprakları içinde 
yürütülen örgütlü etkinliklere rıza göstermekten, bu paragrafta sözü 
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edilen hareketler güç tehdidi ya da güç kullanımı içerdiği zaman, ka-
çınmakla yükümlüdür. 

“Bir Devletin toprağı, Antlaşmanın hükümlerine aykırı bir biçimde 
güç kullanılmasından kaynaklanan askeri işgalin hedefi olmamalıdır. 
Bir Devletin toprağı, güç tehdidi ya da güç kullanılması sonucunda, bir 
başka devletin ele geçirme hedefi olmamalıdır. Güç tehdidi ya da güç 
kullanılması sonucunda sağlanan hiçbir toprak kazanımı yasal olarak 
kabul edilmeyecektir.”

Şimdi, AKP önde gelenleri, Türkiye’nin taraf olduğu tüm bu 
sözleşme maddelerini ihlal etmiş olmakta değiller midir?

Müşteki bu dönemin İçişleri Bakanı değil midir? Bu suçlara or-
tak değil midir?

Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair 
Uluslararası Sözleşme

“9 Aralık 1994 tarih ve 49/60 Kararı ile uluslararası terörizmin 
ortadan kaldırılmasını hedefleyen beyannamesini içeren ekinde, BM’e 
üye Devletlerin, nerede  ve kim tarafından yapıldığına bakılmaksızın 
devletler ve halklar arasındaki dostane ilişkileri ve Devletlerin güven-
liğini ve toprak bütünlüğünü tehlikeye düşürenler de dahil olmak üze-
re tüm terörist eylem, yöntem ve uygulamaları suç oldukları ve haklı 
gösterilemeyecekleri gerekçesiyle açık bir şekilde ve teyiden kınadığını 
keza hatırlatılarak,

“Uluslararası terörizmin ortadan kaldırılmasını hedefleyen tedbir-
ler beyannamesinde, Kurul’un, Devletleri, bu sorunun tüm veçhelerini 
kapsayacak genel bir yasal çerçevenin mevcudiyetini temin etmek ama-
cıyla, terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle önlenmesi, cezalandırılma-
sı ve ortadan kaldırılmasına ilişkin olarak yürürlükte bulunan ulusla-
rarası hukuki düzenlemelerin kapsamını acilen gözden geçirmeleri için 
de teşvik ettiğini not edilerek,

“Terörizmin, finansmanının engellenmesi ve faillerinin kovuşturul-
ması ve cezalandırılması suretiyle tecziyesine yönelik etkili önlemlerin 
oluşturulması ve benimsenmesi amacıyla devletler arasında uluslarara-
sı işbirliğinin geliştirilmesine acilen ihtiyaç duyulduğuna kani olarak”

Türkiye Devletinin de taraf olduğu TERÖRİZMİN FİNANSMA-
NININ ÖNLENMESİNE DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME 
imzalanmıştır.

Ancak Türkiye Devleti, Suriye’deki  silahlı Uluslararası alanda da 
Terörist sayılan grupları (IŞİD, El Nusra Cephesi ve El Kaide gibi Ulus-
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lararası Terörist Gruplar) koruyarak,  dahası bu gruplara kendi ülkesinden 
katılımı da sağlayarak  ve silah, mühimmat yardımında bulunarak, 
TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR ULUS-
LARARASI SÖZLEŞME’nin  aşağıdaki  maddelerini  ihlal etmiştir.

Madde 2’de belirtilen, niteliği veya kapsamı itibariyle, bir halkı 
korkutmak, ya da bir hükümeti veya uluslararası örgütü herhangi bir 
eylemi gerçekleştirmeye veya gerçekleştirmekten kaçınmaya zorlamak 
amacını gütmesi halinde, bir sivilin ya da bir silâhlı çatışma durumunda 
muhasemata doğrudan katılmayan herhangi başka bir kişiyi öldürmeye 
veya ağır şekilde yaralamaya yönelik diğer tüm eylemler Suriye Halkı 
üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Yine Madde 9’un 1. bendinde belirtildiği üzere, 2’nci Maddede 
belirtilen bir suçun failinin veya fail zanlısının topraklarında bulunabi-
leceği bilgisini alan ilgili Taraf Devletin bilgisine getirilen hususların 
soruşturulması için iç hukukuna göre gerekli olabilecek önlemleri al-
ması gerekir. Ancak Türkiye Devleti bu maddeye de aykırı davranarak 
Suriye’de sivil halka karşı saldırılarda bulunan terörist gruplara destek 
olmuş bu gruplardan kişilerin Türkiye’de yaşamasına, silahlanıp eğitil-
mesine, tedavi görmesine göz yummuştur.

6- Terörist Bombalamaların Ortadan Kaldırılması Hakkında 
Uluslararası Sözleşme;

6. Maddesinde belirtilen, ölüm veya bedensel yaralanma amacıyla 
(Madde 1) Suçun devletin hükümeti tarafından işletilen bir uçak vasıta-
sıyla işlenmesi hükmüne aykırı davranmıştır. Kendi sınırları içinde bir 
Suriye uçağı düşürüldüğü gibi yine yukarda belirtilen terör gruplarına 
sağlanan yardım sonucunda da binlerce sivil insan ölmüştür.

MİT TIR’larıyla, bu sözleşmeye aykırı olarak
Terörist Gruplara bomba, silah ve

mühimmat taşınmıştır
Müşteki ve arkadaşları, açıkça terörist grupları finanse etme suçunu 

işlemişlerdir.
UCM savcısına ihbar dilekçemizde, tüm bu hukuksal metinlere atıf 

yapmıştık. Ancak müştekinin işine gelmemiş olacak ki, Türkiye’nin 
taraf olduğu bu sözleşmelere hiç değinmemiştir, yalnızca Roma Statü-
sü’ne Türkiye’nin taraf olmamasına değinmiştir. Bu durumun UCM’nin 
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yargılama yapmasına engel olmadığını yukarıda ifade etmiştik kaldı ki.
Konunun bir diğer efektif tarafı şudur: BM Güvenlik Konseyinin 

başvurusu da, ya da UCM’nin BM’den görüş alması da yargılama baş-
latabilmektedir. Dolayısıyla başvurumuzun ardından, böyle bir gelişme 
de olabilir.

7- UCM, BAŞVURUMUZ ÜZERİNE TARAFIMIZA YAZILI CE-
VAP GÖNDERMİŞTİR (EK-1)[11]. Bu cevapta UCM savcısı, konunun 
değerlendirmeye alındığını, ancak bu cevabın herhangi bir soruşturma 
açıldığı anlamına gelmediğini söylemiştir. GÖRÜLECEĞİ ÜZERE 
UCM SAVCISI “TÜRKİYE TARAF OLMADIĞI İÇİN İŞLEM 
YAPAMAYIZ” DEMEMİŞTİR. Bilakis, başvurumuzu değerlendire-
ceğini söylemiştir.

Bu durumda, UCM’nin başvurusunu muhatap aldığı Partinin Genel 
Başkanı olarak benim soruşturulmam manidardır.

Bizi bu yolla uluslararası alanda hak aramaktan, savaş suçlularını 
yargılatma çabamızdan alıkoyacaklarını, korkutacaklarını düşünüyor-
larsa NAFİLEDİR!

Bizler, Gerçek Devrimciler, Emperyalistler ve İşbirlikçilerinin sebep 
olduğu “(…) Bu yüzyıl süresince milyonlarca çocuk, kadın ve erkeğin, 
insanlık vicdanını derinden etkilemiş, hayal edilemeyen katliamların 
kurbanı olduğunu akılda tutarak”, savaş suçlularının cezasız kalmama-
sı için hukuken ve siyaseten son nefesimize kadar mücadele edeceğiz!

Ülkenin itibarını düşüren
bizzat müşteki ve ceraim arkadaşlarıdır

8- MİT TIR’ları kime, ne taşıyordu?
Bu konuda önce bir AKP’linin ikrarları yansıdı basına:

“AK Parti Siirt milletvekili adayı ve AK Parti Dış İlişkiler’den So-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı YASİN AKTAY, Adana ve Hatay’da 
durdurulan MİT TIR’larının Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) gittiğini 
söyledi.

“Odatv internet sitesinde yer alan görüntülü habere göre, Si-
irt’te seçim çalışmalarını sürdüren Aktay, esnaf ziyaretinde tep-
kiyle karşılaştı. Görüntülere göre Aktay, bu tepkiler üzerine 

[11] Sözü edilen, Ek 3’te sunduğumuz UCM’nin, HKP’nin başvurusunu değerlendirme-
ye aldığını bildiren belgesidir. Bakınız: Ek 3, s. 241.
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kobani ile ilgili geçmişteki 
açıklamasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

“Bunun ardından bir vatandaşın “Oraya giden TIR’lar nerede? 
O TIR’lardan ne çıktı? Silahlar. IŞİD’e giden silahlar” demesi üze-
rine ise AKTAY’IN, “ÖZGÜR SURİYE ORDUSU’NA GİDİYOR-
DU” DEDİĞİ DUYULUYOR.” (http://www.hurriyet.com.tr/gun-
dem/29036154.asp)

Daha sonra da Cumhuriyet Gazetesi’ne ulaşan video görüntüleri or-
taya çıktı, TIR’larda açıkça silah ve mühimmat vardı.

Ve basına yansıyan MİT TIR’ları soruşturması tutanaklarına göre bu 
silahlar IŞİD’e gidiyordu. Örneğin: http://www.diken.com.tr/chpli-ve-
kil-mit-tirlariyla-ilgili-tutanaklari-acikladi-iside-silah-tasiniyordu/

Keza, soruşturma savcıları da bu nedenle MİT TIR’larını durdur-
muşlardı:

“MİT’e ait silah yüklü TIR’ları durdurarak arama yaptıkları 
için “hükümeti devirmeye teşebbüs” iddiasıyla tutuklanan 4 sav-
cı ile albayın mahkeme ifadeleri ilk kez ortaya çıktı. Kırıkhan’da 
TIR’ları durduran Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman, “O tarihler-
de ve öncesinde gerek benim yaptığım, gerekse başsavcıvekilliğimiz 
tarafından yapılan birçok soruşturmada tesadüfen bir kısım dev-
let görevlilerinin devlet görevi, istihbarat ve terör ayrımını yapa-
madıklarını, IŞİD’e ve benzeri Suriye bölgesinde faaliyet gösteren 
başka unsurlarla hukuka aykırı temaslarının bulunduğunu birçok 
dosyada tespit ettik” dedi.”[12] 

Ancak AKP’nin müsteşarı bu savcıları arayıp tehdit etmişti o zaman:
“İfade sorgu zaptına göre, dönemin Adana Cumhuriyet Baş-

savcısı Süleyman Bağrıyanık, Adana’da MİT’e ait TIR’ların 
durdurulması üzerine dönemin Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ke-
nan İpek’in kendisini aradığını belirterek, “Müsteşar Bey, bana 
TIR’larda arama yaptırılamayacağı, MİT Yasası’nın 26. Madde-
sinin bu duruma aykırı olduğunu, eğer arama yapılırsa aramayı 
yapanlar ve ben dahil hepimizin üzüleceğini, böyle bir şey olmasını 
istemediğini söyledi” dedi.”[13]

Peki MİT TIR’larıyla taşınan silahlar hakkında yabancı basın ne di-
yordu?

[12] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/273117/Devletin_ISiD_le_tema-
si_vardi.html
[13] agy.
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“Hollanda’da muhalefetteki Hristiyan Demokrat Parti (CDA), 
MİT’e ait TIR’larla Türkiye’den Suriye’deki cihatçı örgütlere silah 
gönderdiğine ilişkin “gizli belgelerin” kendilerinde de bulunduğunu 
açıkladı. CDA, bu belgeleri hükümete iletti.

“CDA Milletvekili Raymond Knops, hükümeti, Türkiye konusunda 
“deve kuşu politikası izlemekle” suçladı.

“Türkiye konusundaki gelişmeleri yakından izleyen CDA’lı parlamen-
ter Pieter Omtzigt, MİT tarafından Suriye’deki El Kaide militanlarına si-
lah gönderildiğine ilişkin belgelerin kendilerinde de olduğunu bildirdi.

“Omtzigt, Kasım ayında ulaştıkları “gizli belgeleri”, Güvenlik ve 
Adalet Bakanı Ivo Opstelten ile Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele 
Koordinatörü (NCTV) Dick Schoof ile de paylaştıklarını açıkladı.

“BBC Türkçe’nin edindiği bilgiye göre CDA’nın ulaştığı belgeler 
arasında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na ait tutanaklar, MİT ve jan-
darmaya ait belgeler bulunuyor.

“Savcılığa ait belgede, dönemin Adana Valisi Hüseyin Avni Coş’un, 
“silah ve mühimmat yüklü TIR’ların MİT’e ait olduğunu ve başbakanın 
talimatıyla Suriye’ye gönderildiğini söylediği” belirtiliyor.

“CDA’lı Omtzigt, Güvenlik ve Adalet Bakanı Opstelten’e, bu bel-
geleri Türkiye ziyareti öncesi Dışişleri Bakanı Bert Koenders’a iletip 
iletmediğini sordu. Koenders, 5 -7 Ocak günlerinde Türkiye’ye resmi 
bir ziyaret gerçekleştirmişti.

“Hollanda Parlamentosu Dış Politika Komisyonu Üyesi CDA’lı 
Raymond Knops da, konuyla ilgili bir soru önergesi verdi. Knops, 
Dışişleri Bakanı Koenders’in yanıtlamasını istediği önergede, Türki-
ye’den El Kaide’ye silah ve mühimmat yardımı iddialarını sordu.

“Knops, önergesinde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi 
tarafından oluşturulan Analitik Destek ve Yaptırımları İzleme Komite-
si’nin raporuna atıfta bulundu.

“RAPORDA, IŞİD VE EL NUSRA CEPHESİ’NİN ELLERİN-
DEKİ SİLAH VE MÜHİMMATIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜN TÜRKİ-
YE ÜZERİNDEN GİZLİCE GÖNDERİLDİĞİNİN VURGULANDI-
ĞINI BELİRTTİ.

“KNOPS, BU BİLGİNİN, BM’NİN IRAK’TA GÖREVLİ MİS-
YONU UNAMI TARAFINDAN DA DOĞRULANDIĞINI DA DİLE 
GETİRDİ.” [14]

Dolayısıyla, sanık sıfatı taşıması gereken müştekinin, bizleri Tür-
kiye’nin dünya kamuoyu nezdindeki itibarını düşürmekle suçlaması, 
ayniyle kendilerine aittir.

[14] http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/01/150117_hollanda_mit_silah
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ULUSLARARASI BASINDA ONLARCA HABER, RESİM, 
KARİKATÜR VARDIR, AKP’Yİ, TAYYİP ERDOĞAN’I KÜ-
ÇÜMSEYEN, DİKTATÖR VE SAVAŞ SUÇLUSU OLARAK 
GÖSTEREN. Ülkemizin itibarını bu ve benzeri eylemleriyle düşüren 
bizatihi müşteki ve ceraim arkadaşlarıdır.

Merd-i kipti şecaat arz ederken
sirkatin söyler

“TÜRKİYE CUMHURİYETİNE YÖNELİK KİN VE DÜŞ-
MANLIK” yaptığımız beyanları ise, müştekinin tümüyle kendi ruh hali-
nin, kendi duygu ve düşüncelerinin yansıtma yoluyla ikrarı olsa gerektir.

Yukarıda söylediğimiz gibi, Cumhuriyeti ortadan kaldıranlar tam da 
müşteki ve ceraim arkadaşlarıdır. Tayyip Erdoğan artık hiç çekinmeden 
“parlamenter sistem askıya alınmıştır”, “Türkiye’de düzen değiş-
miştir” diyebilmektedir!

EFKAN ALA’NIN KENDİSİ, “BEN BU ANAYASAYI TANIMI-
YORUM” DEMEMİŞ MİDİR? (http://www.cnnturk.com/video/tur-
kiye/icisleri-bakani-efkan-aladan-tepki-ceken-anayasa-ifadesi)

Neden tanımaz Efkan Ala bu anayasayı?
Laiklik düzenlendiği için, demokrasi düzenlendiği için, hukuk dev-

leti düzenlendiği için… dahası Millet Meclisi düzenlendiği için… On-
ların gönlündeki Hilafet ve Şeriat düzeni olmadığı ve dahi 4. Madde 
ile yasaklandığı için. Hemen belirtelim, tüm bu nitelikler, Anayasada 
yazdığı için yerine gelmiş olmaz… Müşteki ve ceraim arkadaşlarının 
eylemleriyle bu niteliklerin neredeyse yok edilmesi bunun göstergesi-
dir. Ancak işte müşteki ve arkadaşları, bunların kağıt üstünde düzenlen-
mesine bile karşıdırlar.

Yine Anayasa mahkemesince “LAİKLİK KARŞITI EYLEMLE-
RİN ODAĞI HALİNE GELDİĞİ” TESPİT EDİLEN DE, MÜŞTE-
KİNİN PARTİSİDİR!

Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyetine karşı kin ve nefret taşıyan işte 
müşteki ve benzerleridir. Bizse onların bu anlayışına karşı mücadele 
ediyoruz.

Bu nedenlerle, müştekinin bu suçlaması bir yansıtma mekanizma-
sından başka bir şey değildir. “Merd-i kipti şecaat arz ederken sirkatin 
söyler” sözünü hatırlatmaktadır.
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Müşteki ve ceraim arkadaşlarının işledikleri savaş 
suçları Türkiye’nin de bölünmesine sebep olacak

süreci başlattı
9- Suriye Halkına kan, gözyaşı, acı ve insanlık dışı katliamları müs-

tehak gören savaş suçlarının asıl sebebi AB-D Emperyalistlerinin BOP 
(Büyük Ortadoğu Porjesi)’dir. Bu projenin eşbaşkanı da Tayyip Erdo-
ğan’dır. Eski ABD Dışişleri Bakanlarından Condolleezza Rice, “Yeni 
Bir Ortadoğu’nun zamanı geldi” diyerek açıkça belirtmişti hedefini.

BOP projesi uyarınca Suriye fiilen bölünmüştür bile. Sıra Türki-
ye’ye gelmektedir. Türkiye Suriyeleşmiştir. Her gün onlarca kişinin öl-
düğü bir savaş ortamı yaratılmıştır Türkiye’de de. Dolayısıyla müşteki 
ve ceraim arkadaşlarının savaş suçları, Suriye’nin bölünmesini sağla-
dığı gibi, Türkiye’nin de bölünmesine sebep olacak süreci başlatmıştır.

10- Komşu ülkenin meşru hükümetine karşı, şekli de olsa bir Meclis 
kararı bile olmaksızın, illegal güçler eğiten, donatan, onlara yasadışı 
yollarla silah gönderenler hakkında tek bir işlem yapamayan Ankara 
Başsavcılığının, buna isyan eden, buna karşı ulusal ve uluslararası alan-
da siyasal ve hukuksal mücadele edenler hakkında soruşturma açması-
na şaşırdık mı?

HAYIR!
Böylece savaş suçu işleyenlerin aklanmaya çalışılmasına ve bunla-

rın üzerlerine gidenlere “aman verilmesin” mesajına şaşırdık mı?
Buna da HAYIR!
Lakin müşteki savaş suçlusu Efkan Ala’nın buradan açılacağına 

emin olduğumuz davaya bizzat katılmasını bekliyoruz. Türk Ceza Ka-
nununun Hakaret suçunu düzenleyen 125. Maddesi, “bir olgu isnadı”nı 
suç olarak tayin etmiş, devamındaki düzenlemeler ise isnat edilen fiilin 
ispatı halinde fiil isnat edene ceza verilmeyeceğini hükme bağlamıştır. 
Ancak bu nitelemeyi yapanın iddiasını ispat talebine müştekinin rıza 
göstermesi gerekmektedir, gene düzenlemeye göre.

Dolayısıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvuruda kendisine iza-
fe edilen “savaş suçu” isnadını hakaret olarak gören Efkan Ala’yı, bu isna-
dımızı ispata rıza göstermeye davet ediyoruz. Ve müştekiye sesleniyoruz:

Tümüyle seni kayıracak bir ceza muhakemesi rejiminde, üstelik de 
sanık olmamıza rağmen, gerçekleri ortaya koyalım, suçunu ispata giri-
şelim. Bunu reddedersen, zımnen suçu kabul ediyorsun demektir.
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Tüm bu nedenlerle, Müştekinin, kendisinin ve ceraim arkadaşları-
nın savaş suçlarını gizlemek ve uluslararası hukuku engellemek amaçlı 
şikâyetinin usul ve esas yönünden hukukiliği yoktur.

Yaptığı suçlamaları reddediyor, kendisinin suçlarını ispatlamamıza 
TCK 125 vd. hükümleri çerçevesinde rıza göstermeye davet ediyoruz. 
Saygılarımızla… 19.08.2015

Nurullah ANKUT
HKP Genel Başkanı

Ekler:
1- UCM’nin yazısı[15]

2- MİT TIR’larıyla ilgili görüntü CD’si[16]

3- MİT TIR’larıyla ilgili basın haberleri[17]

Not: Bu savunmadan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı “ifti-
ra” ve “suç uydurma” eylemlerinin gerçekleşmediğinden hareketle “Ek 
Kovuşturmaya Yer Olmadığı”na karar vermiştir.[18]

[15] Bakınız: Ek 3, s. 241.
[16] Bakınız: https://www.youtube.com/watch?v=uJAe4yUW7YY
https://www.youtube.com/watch?v=ELRxdefSphg
[17] Bakınız: Ek 9 s. 271-274..
[18] Bakınız. Ek 6, s. 253.



Ayrım II

İkinci Celse’de Yaşananlar[19]

(20 Ocak 2016)

[19] Not: Birinci Celse HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un katılımı olmaksızın 23 
Aralık 2015 tarihinde görüşülmüştür. Bakınız: Ek 10, s. 275.
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Devrimciler Tarihen Haklıdırlar
Haklı Olanlar Yargılanamazlar

Hâkim: Nurullah Ankut?
Nurullah Ankut: Benim.
Hâkim: Ne iş yapıyorsun?
Nurullah Ankut: Emekli öğretmenim. Felsefe öğretmeniyim.
Hâkim: Aylık gelirin ne kadar şu an?
Nurullah Ankut: Bin kırk lira.
Hâkim: Çocuk var mı?
Nurullah Ankut: 5 tane.
Hâkim: Sabıkan var mı?
Av. Metin Bayyar: İstanbul Anadolu 24’üncü Asliye Ceza Mahke-

mesinde.
Nurullah Ankut: Şimdi ben “Kedi Davaları” diyorum onlara, dört 

tane kedi davam var. Militan düzeyde hayvan severim aynı zamanda. 
Ezilenlerin, tüm zulüm görenlerin, acı çekenlerin hayvan olsun, insan 
olsun hep acılarını yüreğimde duyduğum için eşim ve ben sokak kedi-
lerine, sokak köpeklerine yiyecek veririz bu havalarda ve yazın. Mahal-
lede bir aşiret var, Rizeli Morgüller. Onlar da; “Burada bizim dediğimiz 
olur, burada hayvan bakılmayacak.”, dediler. Ben de; “Bakarım, biz ba-
kıyoruz, kimse de karışamaz, sokaklar hiç kimsenin değil.”, dedim. Bu 
meseleden dolayı dört davamız oldu. İkisinden beraat ettim. Eşim ve 
ben beraat ettik. Birinde hem onlar, hem ben ceza aldım, biri de devam 
ediyor şu anda.

Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu: Sayın Yargıcım bir söz alabilir mi-
yim?
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Hâkim: Hapis var mı?
Nurullah Ankut: Sekiz buçuk ay aklımda kaldığına göre benim 

için.
Hâkim: Şeyi okudunuz mu? 
Nurullah Ankut: İddianameyi okudum.
Hâkim: İddianameyi okudunuz mu? Evet.
Nurullah Ankut: Okudum, evet.
Hâkim: Savunma yapacak durumdasınız.
Nurullah Ankut: Tabiî, tabiî.
Av. Metin Bayyar: Biz savunmayı şöyle yapacağız.
Hâkim: Emekli öğretmensin. Edebiyat öğretmeni.
Nurullah Ankut: Siz diyeceksiniz yalnız!
Hâkim: Efendim?
Nurullah Ankut Siz diyeceksiniz bana!
Hâkim: Tamam, siz.
Nurullah Ankut: Ben de size, sen derim o zaman.
Hâkim: Neyse. Bu artık bizim öğrendiğimiz nezaket kuralları. Alın-

manıza gerek yok. 
Nurullah Ankut: Karşılıklı.
Hâkim: Hatırlatmanıza gerek yok. Ben sen derim, siz derim.
Nurullah Ankut: Siz diyeceksiniz! Ben de size, sen derim o zaman.
Hâkim: O benim bileceğim iş. Ama siz demeyi tercih ederim tabiî. 

Siz demeyi tercih ederim ama bu sen alışkanlığım olduğu için kusura 
bakma, tercihimi de bana bırak olmaz mı Sayın Hocam?

Nurullah Ankut: Keşan’dan yeni gelmedik. Keşan’da yaşıyor ol-
sak, yeni gelsek, onlar birbirlerine “sen” derler. Nezaket kurallarını bil-
mezler. Ama üniversite bitirmiş adamlar olarak, samimi olmadığımız 
insanlara “siz” diye hitap ederiz. 

Hâkim: O ayrı bir şey.
Nurullah Ankut: Genel ahlâk kuralları...
Hâkim: Nezaket kuralları...
Nurullah Ankut: Nezaket kuralları...
Hâkim: O ayrı bir şey.
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Nurullah Ankut: İnsan saygısının da gereğidir aynı zamanda.
Hâkim: İnsan saygısı farklı bir şey. İnsan saygısı konusunda sizinle 

çok şey konuşabilirim, insan saygısı konusunda. O ayrı bir konu,  o ayrı 
bir kültür, ayrı bir hukuk, ayrı bir gelenek, farklı bir şey. 

Nurullah Ankut: Hitap şekli, selam veriş hep bunun bir parçası.
Hâkim: O lafla olan bir şey değil.
Hâkim: İnsan sevgisi özü.
Nurullah Ankut: Bir bütündür hepsi.
Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu: Sayın müvekkilim, Sayın Yar-

gıcım şunu ifade ederim. Duruşmaya başlıyoruz. Malumunuz Asliye 
Ceza Mahkemelerinde Cumhuriyet Savcısı çıkartıldı 2019 yılına kadar. 
Yanınızda oturan kişi Cumhuriyet Savcısı. 

Hâkim: O Mahkememizin stajyer Hâkimi.
Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu: Cumhuriyet Savcısı cüppesini çı-

kartırsa, o cüppeyi çıkartırsa.
Hâkim:Tamam, olur.
Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu: Asliye Ceza Mahkemesinde Cum-

huriyet Savcısı sıfat ve göreviyle çalışıp çalışmadığı gibi durum ortaya 
çıkmasın.

Hâkim: Onu yetiştirmek için. (Savcı cübbeli Stajyer hâkim, cübbe-
sini çıkartır.) 

Hâkim: Şimdi anlaştık mı?
Nurullah Ankut: Evet.
Hâkim: Savunma yapacak durumda mısın?
Nurullah Ankut: Evet.
Hâkim: Şimdi o zaman, o zaman Edebiyat öğretmenliğinize de da-

yanarak...
Nurullah Ankut: Felsefe…
Hâkim: Felsefe, aa daha üst düzeyde. Cümle cümle, ağır bir şekilde, 

kâtibim çok yavaş yazar, söyleyeceksiniz yazacağız, ben araya girme-
yeceğim.

Nurullah Ankut: Şimdi ben konuşayım, siz özetleyin istersiniz.
Hâkim: Hayır. Siz konuşacaksınız, cümle cümle konuşacaksınız, 

yazdıracaksınız ben dinleyeceğim sadece. Eğer çıkarılması gereken şey 
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varsa, çıkarırım.
Av. Orhan Özer: Sayın Yargıcım o noktada bir talebimiz var.
Hâkim: Buyurun.
Av. Orhan Özer: SEGBİS (Sesli Görüntülü Kayıt ve Video Konfe-

rans Sistemi) var. Otomatik kaydeder, daha sonra tutanağa geçer.
Hâkim: Bizimki arızalı, şu arkaya çıkardılar, götürdüler, getirme-

diler.
Hâkim: Arızalı maalesef. Kolay olurdu.
Av. Fettah Ayhan Erkan: Savunmadan sonra yazılı sunsak?
Av. Doğan Erkan: Sayın Hâkim şöyle yapsak: Biz, geçtiği kadarı 

geçse de biz aynısını daha sonra yazılı olarak sunsak? Bölünmesin sa-
vunma.

Hâkim: Bir başlasın. Çünkü iddianameye bakarız. İddianamenin dı-
şına çıkarsa o zaman deriz ki, bu olayla hiç ilgisi yok, farklı bir konu, 
deriz. Kendisi anlatsın anlatabildiği kadar ki anlatır. Bir şeyi yok felse-
fe öğretmeni olduğuna göre. Anlatabildiği kadarıyla diyelim yazdırsın 
ondan sonra hem araya girmemiş oluruz, savunmasını da yapmış olur. 
Evet, buyurun efendim.

Savcı iddialarını bizzat kendisi çürütmüştür
Nurullah Ankut: Edebiyatçılar eserlerine başlarken bir açılış cüm-

lesi yazarlar. Mesela Tolstoy, dünya edebiyatının temel taşlarından 
“Anna Karenina”ya şöyle başlar:

“Bütün mutlu aileler birbirine benzer. Mutsuz ailelerinse her 
birinin kendine göre ayrı bir mutsuzluğu vardır.”

Ben de bu savunmaya nasıl bir açılış cümlesiyle başlasam diye dü-
şündüm. Şuna karar verdim:

Düşünce namusu diye bir şey var. Fikir namusu da diyebiliriz buna. 
Nedir bu?

Hâkim: Böleceğim.
Nurullah Ankut: Evet.
Hâkim: Yazdırıyorum cümle cümle bunları olmaz mı? Yazdırıyo-

rum efendim konuşmanızı cümle cümle. Hatta ben şunu söylemek is-
tiyorum. yani açılım olarak şimdi bu resmi havaya girdi biliyorsunuz 
kesinlikle hakaret bulunduracak, saldırı oluşturacak cümleleri seçme-
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yelim. Onları, öyle bir şey olursa onu, çıkartırım ona göre. Onu söyle-
yeyim lütfen. Yani her şey kuralı içerisinde. Burada savunmanı yapa-
caksınız. Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Hukukun Temel 
İlkeleri, değer yargılarımızla… O yüzden bunları ağır ağır söyleyin, 
yazdıralım lütfen. Buyurun efendim.

Nurullah Ankut: Nedir fikir namusu?
Ağızdan çıkan her düşünce önce yüreğimize geçecek. Bilincimizden 

yüreğimize geçecek öncelikle. Ahlâkımıza, erdemlerimize değecek, 
oradan süzülecek.

Erdemlerimize, vicdanımıza geçecek. Beynimizden önce yüreğimi-
ze geçecek. Vicdanımıza, ahlâki değerler sistemimize geçecek, oradan 
kelimeler halinde ağzımızdan dökülecek, cümleler oluşturulacak. Yani 
bu her söylenen söze, içtenlikle inandığımız ve onu her hal ve şartta 
savunmaya hazır olduğumuz, onun için her fedakârlığı yapmaya karar 
verişimiz anlamına gelir. Şimdi fikir namusu...

Hâkim: Oturarak konuşabilirsiniz.
Nurullah Ankut: Ayakta kendimi daha rahat hissediyorum.
Av. Sait Kıran: Hep ayakta konuşur. Konferanslarda da ayakta ko-

nuşur.
Nurullah Ankut: Öğretmenlik hayatımda da hiç oturmadım.
Fikir namusu açısından baktığımız zaman dosyaya, bizim savundu-

ğumuz her tezin, ayla güneş kadar gerçek olduğunu ve karşımızdaki 
insanların, bizi suçlayanların tümüyle gerçeklerden kopuk, sübjektif 
niyetlerle bize suçlama yönelttiklerini çok açık bir şekilde görüyoruz.

Hâkim: Yavaş yavaş. Önemli şeyler söylüyorsunuz. Detay kaybet-
meyelim...

Nurullah Ankut: Mesela bir örnek vereyim fikir namusu konusun-
da. Sizlerin de hepinizin genel mesleği olduğu için (müşteki avukatları-
na dönerek) bu Avukat Amcaların da...

Hâkim: Müdahale etmek durumunda kalmayayım. Kâtip yazıyor. 
Kelime kelime yazıyor. Bakın onun parmaklarına bakarak konuşun. 
Tamam hatipsiniz ama, şey yapmıyorsunuz, konferans vermiyorsunuz 
yani.

Nurullah Ankut: Bir Anayasa Hukukçusu Profesör vardı, kitabı 
var, ders kitabı üniversitelerde okutulur. Burada Başkanlık sistemine 
kesinlikle karşı. Parlamenter Sistemi savunur. Sonra bu şahıs siyasetçi 
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oldu, başkanlık sistemini savunmaya başladı. Akademik kariyeri bo-
yunca savunduğu düşüncenin tam karşısına geçti.

Hocam bu nedir? dediler.
Verdiği cevap aynen şu: “O akademik görüşümdü, bu siyasi görü-

şüm.” dedi.
Şimdi bu durumda bu görüşte içtenlik bulamazsınız. Fikir namusu 

bulamazsınız. Öyle olunca anlaşmak söz konusu olmaz, anlaşamazsınız. 
17’nci Yüzyılda yaşamış büyük halk ozanımız Karacaoğlan der ki:

Sak yabancı ile başa çıkılmaz
İçinden sıdk ile yanan olmalı.

Karacaoğlan... Toroslar’ın, benim de memleketimin, doğup büyü-
düğüm toprakların halkından Karacaoğlan. “Sak yabancı ile başa çıkıl-
maz, içinden sıdk ile yanan olmalı.”

Şimdi bu açıdan baktık mı yani olaya içimizden sıdk ile yanarak 
baktık mı ve de fikir namusu açısından baktık mı hepimiz hemfikir olu-
ruz. Hem sizinle hemfikir oluruz hem bu Avukat kızcağızlarla hem de 
böyle bakan herkesle hemfikir oluruz.

Ama mevcut konumumuz, durumumuz, siyasi çıkarlarımız açısın-
dan bakarsak anlaşamayız. Çünkü ortada gerçekliği bulma, gerçeği 
arama diye bir amacımız kalmaz. Başlangıçta da sözünü ettiğim gibi, 
“Kedi Davalarım” oldu benim. Savunmalarımızı kitaplaştırdık da. Bana 
suçlamalar yönelttiler, suç duyurusunda bulundular, ben hiçbiri hakkın-
da bana iftira attı, hakaret etti diye bir dava açmadım, şikâyetçi olma-
dım.

Şimdi burada da biz, sadece yüzde yüz suç oluşturan fiillerden do-
layı bir grup insanı mahkeme savcısına şikâyet etmişiz, burada bir suç 
var, bu savaş suçudur, bunun hakkında bir soruşturma yürütebilirsiniz 
diye bildirimde bulunmuşuz.

Şimdi bu nasıl hakaret oluyor?
Hâkim Bey, kıdemli bir Hâkimsiniz.
Bu yaşınıza kadar böyle bir davayla, böyle bir suçlamayla karşılaş-

tınız mı? Böyle bir dava gördünüz mü?
Bir mahkeme savcısına suç bildiriminde bulunuyorsunuz, suçlular, 

bize hakaret etti diye, sizin hakkınızda kovuşturma yürütüyorlar ve 
dava açtırıyorlar.

Böyle bir davaya tanık oldunuz mu Hâkim Bey siz bugüne kadar?
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Ben duymadım.
Böyle bir şey nasıl olabilir yani?
Akıl alır şey değil. Suçlu olduğu kanısına vardığınız birtakım insan-

lar için bir mahkemeye bildirimde bulunmak nasıl bir hakaret oluştu-
rabilir?

Biz hakaret içeren bir sözcük kullanmadık. Bir sıfat kullanmadık, 
hiç kimseyi aşağılamadık, insan haysiyetine, onuruna, şerefine biz son-
suz değer veririz. Ben bunu anlamış değilim.

İnsan haysiyetine, onuruna sonsuz değer veren bir insanız, bir partiyiz 
biz. Ve biz Sosyalist bir partiyiz. Önderimiz der ki; Hikmet Kıvılcımlı:

“Ben insanın hayvan yerine konulmasına isyan ettiğim için Sos-
yalist oldum.”

Biz de aynı şiarı en büyük erdem bellemişiz. O yüzden biz de böyle 
parti kuruyoruz, parti mücadelesi veriyoruz, siyasi mücadele veriyoruz. 
Yoksa bizim koltuk, makam, para pul gibi hiçbir amacımız yok. Para 
pul, koltuk, makam, ün, poz böyle bir amacımız hiç olmadı bizim 49 
yıllık siyasi mücadele hayatımızda. 

İddianameye baktığımız zaman, savcının temel tezi şu. Bize yönelt-
tiği temel suçlama şu:

UCM yani Uluslararası Ceza Mahkemesi, Tayyip Erdoğan, Ahmet 
Davutoğlu ve ekibini yargılayamaz. Hukuki prosedür gereği, hukuki 
statüsü gereği böyle bir durumu, böyle bir konumu yok. Çünkü Türki-
ye Roma Statüsü’ne üye değil. Ancak Roma Statüsü’ne üye ülkelerin, 
şahısları hakkında yargılama yapabilir, kovuşturma yürütebilir. Türkiye 
üye olmadığı için yargılayamaz, diyor şikâyetçi olanlar.

Savcı Bey bizim için de; bir Parti Genel Başkanı olarak bunu bilme-
mesi mümkün değil, diyor. Bunu da biliyordur, hukukçularına danışı-
yordur, onlarla görüşüyordur; o zaman böyle bir bildirimde bulunması 
ve bu suç duyurusunun dilekçesini partisinin internet sitesinde yayım-
laması sadece müvekkillerimizi aşağılama, onların itibarını örseleme, 
dolayısıyla onlara hakaret etme amacına yöneliktir, diye bir iddiada bu-
lundu Savcı Bey.

Fakat Savcı Bey, aynı iddianamesinin üçüncü sayfasında bizi şöy-
le haklı çıkarıyor. Siz de takip edebilirsiniz Hâkim Bey. İddianamenin 
üçüncü sayfasında, özellikle tüm arkadaşların dikkatini çekerim:

“Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8’inci Mad-



50

desi bu anlaşmalarda ve uluslararası örf ve adet hukukunda tanım-
lanmış, uluslararası silahlı çatışma esnasında işlenen savaş suçları-
nın büyük bir bölümü üzerinde Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne 
(UCM) yetki verilmiştir. Ancak bu yetki Roma Statüsü’nü imzala-
yan ülke devletlerin vatandaşları ve statüye taraf olmayan bir dev-
letin vatandaşı olsa bile (burası çok önemli) Roma Statüsü’ne imza 
koymuş olmayan bir devletin vatandaşı olsa bile, (yani bizim şikâyet 
ettiğimiz dörtlü konumundaki insanlar olsa bile diyor) Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyince hakkında UCM’de yargılanmasına ka-
rar verilen kişilerin soruşturulması ve yargılanmasıyla sınırlıdır.”

Demek ki, Statü’ye üye olmamak, o ülke insanlarını suç işlemekte, 
savaş suçu işlemekte özgür kılmıyor. Eğer Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi, bunların yargılanabileceği konusunda bir karar alırsa otoma-
tikman o kişiler de Statü kapsamı, Roma Statüsü kapsamı içine girmiş 
oluyor ve UCM Savcısı soruşturma başlatabiliyor o kişiler hakkında.

“Bir başka anlatımla (Savcı açıyor iddianameyi) Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyince bu yönde alınmış bir karar olmadıkça, 
mahkeme savcısının Statü’ye üye olmayan devlet vatandaşlarına 
ilişkin olarak, yapılan bireysel başvurulardan yola çıkarak soruş-
turma yapma ve dava açma yetkisi yoktur.”

Demek ki şarta bağlıyor, Statü’ye üye olmayan ülke vatandaşları 
için, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden bu yönde bir karar alın-
ması ya da karar çıkması şartına bağlıyor. Bu karar alındığı anda herke-
si yargılayabilir üye olsun olmasın, eğer savaş suçu işlemişse. 

Örnekliyor Savcı Bey:

“Örneğin; Sudan UCM’ye taraf olmadığı için Darfur’daki tra-
jediyle ilgili olarak otomatik yargılama yetkisi bulunmayan mah-
keme... (demek ki mahkeme yetkim yok diyor ama yetkim yok diye 
durmuyor bakın El Beşir için.) 

Ne yapıyor mahkeme?

“... böylesi bir yetki için, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
kararına ihtiyaç duymuş.”

Demek ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne bu yetkinin alın-
ması için başvuruda bulunmuş UCM Savcısı.

Devam ediyor Savcı Bey:

“Mart 2005 tarihinde 1593 sayılı karar ile Sudan’ın Darfur böl-
gesinde işlenen suçlar ile ilgili olarak yargı yetkisine sahip olmuştur.”
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Demek ki, iddianameyi hazırlayan Savcı Bey, hakkımızdaki suçla-
masını, bu kendi ifadesiyle çürütmüştür, ortadan kaldırmıştır. Demek ki 
Tayyip Erdoğan’ı, Ahmet Davutoğlu’nu, Hakan Fidan ve Efkan Ala’yı 
Uluslararası Ceza Mahkemesi yargılayabilir.

Ne şartla?
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden böyle bir karar talep edip 

ve o kararı alması şartıyla.
Böylece iddianamesini kendisi çökertmiştir Savcı Bey.
Bizim başvuru dilekçemizde bunun dışında hakaret içeren bir söz, 

bir sıfat var mı?
Hayır yok.

Erdoğan dostum-kardeşim dediği liderlere
Neden savaş açtı?

Ne değişti?
Biz ne demişiz? 
Bu ekip savaş suçu işledi, demişiz. Ve gerekçelendirmişiz. Hiçbir 

uluslararası karar bulunmadığı halde komşumuz Suriye’nin resmi dev-
let başkanı ve yönetimini bir anda düşman ilan edip; “Bir hafta sonra 
Şam’da Emevi Camii’nde namaz kılacağız.”, diyerek egemen bir dev-
lete saldırı başlatmak, açıktan savaş suçudur. Birleşmiş Milletler Hu-
kukunu, Uluslararası Hukuku yok saymaktır. Birleşmiş Milletler üyesi 
egemen bir devletin, her şeyden önce diğer tüm milletler ve insanlar 
egemenliğini tanımak zorundadır. İki toprak bütünlüğünü tanımak zo-
rundadır. Üç; İçişlerine karışmamak zorundadır herkes.

Suriye Devleti hakkında uluslararası herhangi bir planda böylesi 
alınmış bir karar var mı?

Hayır yok.
Egemen bir devlet, Birleşmiş Milletlere üye.
Siz bunun nasıl bu haklarını bir anda yok sayıp oraya savaş açabilir-

siniz? Hangi hakla?
Eğer bu yol olursa, dünyada huzur diye, barış diye bir şey kalmaz. 

Herkes kafasına esen ülkeye savaş açar. Toprak bütünlüğünü hiçe sayar, 
içişlerine müdahale eder, uluslararası hukuk tümden çökmüş olur.

İşin en acıklı tarafı nedir biliyor musunuz?
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Suriye’ye, Beşşar Esad Yönetimine savaş açan bu insanlar, 14 ay 
önce; “Biz Beşşar Esad’la kardeşten daha yakınız.” diyen insanlar-
dır.

Şimdi ne oldu da 14 ay sonra birden Beşşar Esad, Esed oldu, dikta-
tör oldu, zalim oldu? Ne değişti?

Hayır, bir şey değişmedi Beşşar Esad ve Suriye’de.
Değişen, bizim şikâyetçi olduğumuz insanlar. Kaldı ki, Beşşar Esad 

şunu dedi Türkiye gezisi dönüşünde:

“Ben Türk insanından gördüğüm dostluğu dünyada başka hiç-
bir ülkede görmedim.” dedi. 

Fransızlardan kalma sınır ihtilafı vardı. Hatay üzerinde hak iddia 
ediyorlardı; Suriye yönetimi, Hafız Esad döneminde, babası dönemin-
de. Fransızlardan kalma bir iddiaydı bu. Fransız sömürgesi olma döne-
minden kalma. Ama Beşşar Esad onu da giderdi. Sınır anlaşmazlığımız 
da ortadan kalktı ve de; “Türkiye’nin toprak bütünlüğünü ve Türk sınır-
larını tanıyorum.”, dedi. Yani o itilaf günümüzde aramızdan kalktı. Ve 
hâlâ da Beşşar Esad şu hakkaniyetli tutumunu sürdürmektedir:

“Ben Türkiye’nin ve Türk insanının hâlâ dostuyum, onlar da 
bizim dostumuz. Tayyip Erdoğan ve ekibine ne oldu da böyle bize 
düşman oldu onu anlayabilmiş değilim.”

Yine bildiğiniz gibi, bu aynı dörtlü ekip, Libya’ya da savaş açtı. 
Oysa Tayyip Erdoğan, aşağı yukarı 1 yıl önce Libya lideri Muammer 
Kaddafi’nin elinden İnsan Hakları Ödülü almıştı ve kucaklaşmışlar-
dı. O anı gösteren resimler de dosyada var. Nitekim Amerika BOP Planı 
çerçevesinde Libya’ya savaş açtığı zaman Tayyip Erdoğan’ın ilk tepkisi 
ne oldu hepimiz biliyoruz. “NATO’nun Libya’da ne işi var yahu?”, 
demişti,  ama ABD Başkanı Obama yukarıdan bir tehdit gönderince...

Av. Hüseyin Aydın (Tayyip Erdoğan’ın Avukatı): Efendim Lib-
ya’nın davayla ilgisi yok. Burada siyasi...

Av. Tacettin Çolak: İlgisi var, müdahale etme! Savunmaya müda-
hale etmeyin! Müdahale etme! Avukatıyım ben. Kurguyu bozuyorsun.

Av. Hüseyin Aydın (Tayyip Erdoğan’ın Avukatı): Mahkemeyi yö-
netiyorsun.

Av. Fettah Ayhan Erkan: Sen mi yöneteceksin? Burada hâkim var. 
Sen mi yöneteceksin? Karışamazsın. Otur yerine.

Av. Tacettin Çolak: Savunmaya müdahale etme.
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Av. Pınar Akbina: Siz niye rahatsız oluyorsunuz?
Av. Ali Serdar Çıngı: Siz niye müdahale ediyorsunuz? Provoke 

ediyor sizi Sayın Yargıcım.
Av. Doğan Erkan: Savaş suçu dediği için yargılanıyor müvekkilim. 

Suçları ispat ediyor. Bunlara katlanacaksın.
Av. Hüseyin Aydın (Tayyip Erdoğan’ın Avukatı): Ama meslekta-

şım biz…
Hâkim: Siz buraya kavga etmeye mi geldiniz?
Av. Tacettin Çolak: Hâkim Bey, lütfen ikide bir siz bunu söyleme-

yin. Yılların Avukatıyız. Biz kavga etmek istemiyoruz.
Hâkim: Siz bu şeyiniz, sakin sakin...
Av. Tacettin Çolak: Hayır ne güzel, sakin sakin savunma devam 

ederken, bilinçli bir şekilde provokasyon yaratılıyor. Sonradan geldi 
daha tutanağa bile geçmedi kendisi. Kim bu arkadaş? Kimin Avukatı?

Hâkim: Sonradan geldi, anlatacağım ben size.
Av. Tacettin Çolak: O zaman söylesin. Daha belli değil kimin Avu-

katı olduğun. Tutanağa bile geçmedi kimin Avukatı olduğun.
Tayyip Erdoğan’ın Avukatı: Biz belliyiz.
Av. Fettah Ayhan Erkan: Dosyaya bak kimin avukatı olduğumu 

anlarsın. Sen kimin avukatısın? Daha demin girdin duruşmaya. Girer 
girmez ortalığı karıştırıyorsun. Sen Avukat mısın, Avukat cüppesi giy-
miş başka bir şey misin?

Hâkim: Avukat Bey sizi çıkarırım salondan.
Av. Ali Serdar Çıngı: Sayın Yargıcım...
Hâkim: Salondan çıkarırım. Ayaktakiler oturun.
Av. Ali Serdar Çıngı: Sayın Yargıcım sizi provoke ediyor. Bakın...
Hâkim:  Savunma yapacaksınız. Müsaade almadan ayağa kalkmış-

sınız.
Av. Tacettin Çolak: Sayın Yargıcım bu müdahale eden arkadaşımız 

izin alsın.
Av. Sait Kıran: Neye müdahale ettin?
Hâkim: Siz müdahale istemeden böyle ayağa mı kalkıyorsunuz? 

Başka mahkemelerde bunu yapıyor musunuz?
Av. Ali Serdar Çıngı: Bakın ben el kaldırıyorum. Sizden söz isti-
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yorum.
Hâkim: Bir saniye, bir dakika. Sayın Avukat...
Av. Hüseyin Aydın (Tayyip Erdoğan’ın Avukatı):  Buyurun Hâ-

kim Bey...
Hâkim: Siz müdahale ettiniz. İddianameyle bir ilgisi var mı diye?
Şimdi dedim ki, yavaş yavaş savunmanı kendin yap, dedim. O da 

Suriye politikasını, çünkü sonuçta iddianame politik bir şeyi belirtiyor. 
Örnek babından söyledi, lütfen oturun yerinize.

 Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu: Sayın Yargıç sıfatını geçseniz 
yoksa çıkartın müdahale etmesin. 

Hâkim: Kesinlikle, kesinlikle, geçecekler, geçecekler. Sonradan 
geldi şimdi bölünmesin diye...

Lütfen izin almadan kalkmayın…
Av. Tacettin Çolak: Bakın biz daha yeni mezun insanlar değiliz. 

İkide bir bunları hatırlatmayın lütfen yani.
Hâkim: Avukat Bey...
Av. Tacettin Çolak: Hayır, siz de bize bunları hatırlatmayın. Biz 

saygıda sınırı aşmak istemiyoruz. Aşmadık hiçbir zaman.
Hâkim: Siz de tekrar etmek, müdahale etmek zorunda bırakıyorsu-

nuz.
Av. Tacettin Çolak: Ama çok sık tekrar ediyorsunuz.
Hâkim: Ama müdahale ediyorsunuz.
Av. Tacettin Çolak: Çok sık tekrar ediyorsunuz. 
Av. Tacettin Çolak: Duruşmaya geldiğinin hâkimin dahi, sizin dahi 

farkına varamadığınız...
Hâkim: Bir dakika. Savunmayı yarım bırakıyorsunuz. Savunmanın 

şeyini de değiştirdiniz. Konsantrasyonu da bozuldu. Şimdi Avukat Bey 
müdahale etti. Onu yazdıracağım ben. Bölünmesin diye şey yaptım. 
Gördüm onu. Bölünmesin savunma diye. Ben bunu delil gösterirken 
siz fırladınız. Yani millet illa bağırıp çağırmak zorunda mıydı? Böyle 
gösterirsek mi haklarımızı elde edeceğiz?

Av. Fettah Ayhan Erkan: Bir cümle bir şey söyleyeceğim.
Hâkim: Buyurun.
Av. Fettah Ayhan Erkan: Şu ana kadar çıt çıktı mı?
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Hâkim: Çıkmadı.
Av. Fettah Ayhan Erkan: Ha, nefes almalar bile duyulmadı. Nere-

den patladı bu olay? 
Hâkim: Bilmiyorum.
Av. Fettah Ayhan Erkan: Bir tane sonradan gelen birinin araya gir-

mesiyle oldu. O da sizden izin almadan ayağa...
Hâkim: Fırsat bırakmadınız ki. Bana fırsat bırakmadınız. Yani Allah 

korusun. Vallahi billahi. Burada duruşma yapalım sakin. Kaç celsedir 
gelemedim gidemedim diyor. İnşallah uzun ömür olur da savunmasını 
alıp da zapta geçelim, yazdıralım dedik kendi aksanıyla, şeyiyle, lü-
gatiyle. Daha güzel olmaz mı? Kendisine söyledim. Hakaret etmemek 
koşuluyla kimseye ki onu bilecek durumda insanlar.  Ama bizimkiler 
öyle değil. Beyni, kafası kızdı mı her türlü şeyi söylüyorlar Meclisi 
görüyorsunuz. Mahkemeleri görüyorsunuz işte olmaz böyle şey. 

Av. Hüseyin Aydın (Tayyip Erdoğan’ın Avukatı): Hâkim Bey, bi-
zim hassasiyetimiz de, devletimiz savunma kapsamında müvekkilime 
yeni hakaretler, yeni davalar vermeyin, diye.

Av. Doğan Erkan: CMK’da karşılıklı soru sormanın usulü var. Ya-
zın, tutanağa geçsin, suç duyurusunda bulunursunuz yeni hakaretler 
olursa.

Av. Pınar Akbina: Bir de savunmayı bölmeyin. Bölünmezliği var.
Hâkim: Lütfen Allah aşkına ya. Hep araya girmek ne demek böyle, 

üzülüyorum valla. Siz söylemek istediklerinizi aşağı yukarı söylediniz.
Nurullah Ankut: Ama devam ediyorum. İddianameyi baştan sona 

eleştireceğim.
Hâkim: Şimdi şöyle; giriş yaptınız, gelişmesini yaptınız, örnekler 

verdiniz, sanıyorum Avukatlarınızdan birisi hangisi olduğunu bilmi-
yorum, ben dedi, biz dedi, sair konuları da yazılı olarak bildireceğiz. 
Şimdi biliyorsunuz, bunlar da savunma sınırları içinde, milletin vaktini 
de zorlamayalım, sabrını da zorlamayalım lütfen. Burada kısa keselim 
demiyorum, savunmayı kesme adına değil ama toparlayın, birkaç cüm-
lede bitirelim.

Nurullah Ankut: Oraya geleyim. 7 sayfalık tekrar üslubuyla yazıl-
mış bir iddianame var. 

Hâkim: Peki şöyle yapalım. Şimdi bakın ben size şunu söylemek 
istiyorum. Sizi anlıyorum, birbirimizi anlıyoruz. Üç dört cümleyle özet-



56

leyelim, sair konularda yazılı bildireceğim diyelim. Avukat arkadaşlara 
da söz vereceğim. Zamanınızı da zorlamayalım. Şimdi bitirelim şu işi. 
Kısa keselim. Konsantrasyonunu bozmayalım.

Bölgemizdeki savaşlar
Amerika’nın savaşıdır, BOP savaşıdır

Nurullah Ankut: Ama ABD Başkanı bir tehdit gönderince...Yu-
karıdan bir emir verince, aynı Tayyip Erdoğan, bizzat gelsin Libya’ya 
saldırıyı organize eden NATO’nun ana karargâhı bizde olsun, dedi. Bu-
rada da ABD, Suriye’ye BOP planı çerçevesinde savaş açınca Tayyip 
Erdoğan ve ekibi bu dörtlü önce mesafeli durdular ve katılmadılar. Yine 
yukarıdan aynı şekilde emir geldi. Ondan sonra saldırı başladı. Şimdi şu 
harita, BOP haritası bu. (BOP haritası Mahkemeye sunuldu.)

O haritada Türkiye üç parçaya bölünmüş durumda. Free Kürdis-
tan, West Armenia ve Türklere Kalan Bölge. Şimdi bu haritayı, ilk 
kez 2003 yılında, sonradan Dışişleri Bakanı da olan ama o dönem Ulu-
sal Güvenlik Danışmanı olan Condoleezza Rice açıkladı. Bu harita 
Amerikan Ordusu Dergisinde yayımlandı ve İtalya’daki NATO Ko-
lejinde de ders olarak okutuldu. Tahtaya asıldı. O derste bulunan bir 
Türk Subayı da protesto ederek dersi terk etti. Şimdi gerçek bu kadar 
apaçık ortadayken yani Amerika’nın Ortadoğu’ya, İslam ülkelerine ve 
ülkemize yönelik böylesine emperyalist, hainane, alçakça bir planı var 
iken bir kişi Türkiye’den kalkar da, hem de o kişi Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı sıfatı taşımış olmasına rağmen; “Biz BOP’un yani Büyük 
Ortadoğu ve Genişletişmiş Kuzey Afrika Projesinin eşbaşkanların-
dan bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyoruz.”, derse siz buna ne dersiniz 
Hâkim Bey?

Hâkim: Bana sormayın.
Nurullah Ankut: Ne dersiniz? Yani Türkiye Cumhuriyeti Başbaka-

nı bunu nasıl söyleyebilir?
Hâkim: Şimdi şey yapalım. Özetini bir yazalım. Sonuç itibariyle 

bitirelim.
Nurullah Ankut: Şimdi Suriye’de yönelinen...
Hâkim: Siyasi olarak basına çıkan şeyleri söyleyip tekrar etmeyin, 

konuşmalarınızın çoğu şey yapılmış, aşağı yukarı inkar edilmeyen, 
basına geçilmiş sözler. O zaman biraz daha özelleştirelim savunmayı, 
daha özelleştirip bağlayalım.
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Nurullah Ankut: Şimdi Suriye’deki savaş da, Libya’daki savaş da, 
bugün bizim Kürt illerinde süren hendek savaşı da aslında ne Türk-
lerin savaşı, ne Kürtlerin savaşı. Kürt illerinde süren, Şırnak’ta, Ciz-
re’de, Nusaybin’de, Diyarbakır’da süren savaş da ne Türklerin savaşı, 
ne Kürtlerin savaşı. Bu Amerika’nın savaşıdır, BOP savaşıdır. Türkiye 
de Suriyeleşmiştir. Şu anda Türkiye de Suriyeleşmiştir. Her gün onlarca 
Kürt ve Türk insanı hayatını kaybetmektedir. Her geçen gün iki halk 
birbirinden kopmakta, ayrışmaktadır. BOP savaşıdır. Amerika’nın yü-
rüttüğü bir savaştır. Bu savaşın sonunda da ne yazık ki Suriye gibi, Irak 
gibi ülkemiz de parçalanacak.

Hâkim: Onu yazma.
Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu: Sayın Yargıcım somut değerlen-

dirmelerde bulunuyor müvekkiliniz, eğer söylediği sözlerde bir suç 
varsa TCK 279’a göre suç duyurusunda bulunmak göreviniz, suç yoksa 
TCK 128’e göre aynen Meclisteki milletvekilleri gibi müvekkilimizin 
de burada savunma dokunulmazlığı var. Müvekkilimizin sözlerinin ke-
silmeden, suçsa ihbar edilmesi ama, hiçbir şekilde savunma söyleminin 
TCK 128 nedeniyle zabıt dışı bırakılmamasını talep ediyorum.

Hâkim: Anladım, anladım. Kusura bakmayın biraz bu özet de bana 
ait olsun.

Av. Doğan Erkan: “Bu ülke parçalanacaktır” burası önemli
 Hâkim: Hayır efendim bunu yazdırmayacağım.
Av. Pınar Akbina: Böyle olursa ülke parçalanacak diyor. Bundan 

niye rahatsız oluyorsunuz Hâkim Bey?
Av. Tacettin Çolak: Sayın meslektaşımıza aynen katılıyoruz.
Hâkim: Ben onu yazdırmayacağım.
Av. Pınar Akbina: Böyle bir gidişat var, bir siyasi tespit var sayın 

hâkim.
Av. Doğan Erkan: Müvekkilimizin bütün amacı, bütün tartışması, 

bütün hukuki savunması, Türkiye’nin parçalanmasına karşı olmaktır.
Hâkim: Beyefendi ben rahatsız oluyorum böyle cümlelerden, yaz-

dırmayacağım.
Av. Doğan Erkan: Başka cümleleri çıkartabilirsiniz ama bunu...
Hâkim: Ben rahatsız oluyorum, yazdırmayacağım.
Av. Doğan Erkan: Biz beyan edelim, siz de bu talebi tutanağa ge-

çin.
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Hâkim: Ben yazdırmayacağım.
Av. Doğan Erkan: Sayın Hâkim, bütün davanın temeli bu. 
Av. Pınar Akbina: Neden yazdırmayacaksınız Hâkim Bey?
Av. Doğan Erkan: Ülkenin parçalanması bizim temel derdimiz. 

Bunu yazdırmak için biz hukuki olarak ikna değiliz siz de yazdırma-
mak için...

Hâkim: Yok, yazdırmayacağım.
Av. Doğan Erkan: Biz bu talebimiz hayata geçene kadar talebimiz-

den vazgeçmeyeceğiz.
Hâkim: Ayrışmaktadır.
Av. Doğan Erkan: TCK 128, CMK 147 çok açık. Sorgu usulü çok 

açık Sayın Hâkim.
Hâkim: Bana kanun falan okumayın.
Av. Doğan Erkan: Ben de 5 yıl Baro’da CMK Başkanlığı yaptım 

Avukatları size ben atadım efendim bu Baro’da. 2911 davalarının avu-
katlarını ben atadım. Yaşadığım coğrafyayı ben de biliyorum.

Hâkim: Ayrışmaktadır. Tamam yazma.
Nurullah Ankut: Bin yıldan bu yana bizi birbirimize bağlayan tari-

hi, kültürel bağlar toprağa düşen her canla birlikte yok olup gitti. Ame-
rika, Türkiye’yi de parçalama sürecine girdi artık. Gözünü Türkiye’ye 
dikti. Biz bunun çığlık çığlığa anlaşılmasını istiyoruz.

Hâkim: Sonuca gelelim.
Nurullah Ankut: Şimdi sonuca gelelim.
Hâkim: Siz şimdi uzattıkça salon gerginleşecek. Sonuca gelelim.
Nurullah Ankut: Hayır gerginleşmez Hâkim Bey. 
Hâkim: Söylediğiniz sözler herkes tarafından bilinen sözler, malu-

mun ilamı gibi.
Av. Pınar Akbina: Tamam işte o bile rahatsızlık veriyor. Biliniyorsa 

niye burada söylenmesi rahatsızlık veriyor.
Hâkim: Malumun ilamı. Bu şeyde, benim başkanlık yaptığım bura-

da, bu kadar şeye gerek yok.
Av. Pınar Akbina: Malum buysa?
Nurullah Ankut: Hâkim Bey. Biliniyor dediniz ama Savcı bilmi-

yor. Okuyacağım.
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Hâkim: Savcıdan bahsetmeyin ya… Yazmış iddianameyi burada.
Nurullah Ankut: Ne diyor bak? Okumuşsunuzdur. Bir Savcı, bir 

hukukçu böyle bir iddianame hazırlayabilir mi? Okuyayım.
Hâkim: Onu eleştirin. 
Nurullah Ankut: Tamam ona geliyorum.
Hâkim: Ona gelin. Savcıyı yerden yere vurma da. Gerek yok.
Nurullah Ankut: Benim düşünceleriyledir işim. Savcıyla işim yok. 

Benim işim bu İddianameyle. 
Hâkim: O anlamda söylüyorum, o anlamda. Onları çok yaşadık. 

Sen savcıya gel savcıya...

Savcı hukukçu kimliğini bırakmış
tamamen siyasi değerlendirme yapmıştır

Nurullah Ankut: Savcıya geliyorum. Altıncı sayfa üçüncü parag-
rafı:

“... Şüphelinin UCM savcısına yaptığı hukuken geçersiz olan 
şikâyet, gerçeği de yansıtmamaktadır, Çünkü. Ortadoğu ülkelerin-
de yaşanan ve Arap Baharı diye adlandırılan olayların itici etkisiy-
le 15 Mart 2011’de Suriye’de başlayan ve kırk sekiz yıldır iktidarda 
olan Suriye Baas Partisi iktidarına karşı yapılan silahsız gösteri ve 
protestolara, Esad’ın askerlerinin silahla karşılık vermesi suretiyle 
nitelik değiştiren ve binlerce sivilin ölümüne yol açan olaylarda, 
Esad yönetiminin ortaya koyduğu baskıcı tavır bir iç savaşın doğ-
masına neden olmuştur. Dört yılı aşkın bir süredir devam eden iç 
savaşla önemli bir kısmı kadın ve çocuk olmak üzere 191 bin insan 
hayatını kaybetmiştir. Birleşmiş Milletler heyetince, dört ayrı yer-
de kimyasal kullanıldığı bilirkişi raporuyla tespit edilen Suriye’de, 
Esad askerlerinin saldırılarına karşı direnmeyi göze alanlar, Özgür 
Suriye Ordusu adıyla kendi ülkelerinde var olma mücadelelerine 
devam ederken; basına yansıyan Birleşmiş Milletler verilerine göre 
10 Temmuz 2015 tarihi itibariyle başka ülkelere sığınan Suriyeli 
mülteci sayısı 4 milyonu geçmiştir, ABD başta olmak üzere geliş-
miş batı ülkelerinin, Suriye’de yaşanan iç savaşın sorumluluğunun 
Esad’a ait bulunduğu konusunda farklı bir düşünce serdetmedik-
leri ispata muhtaç olmayacak kadar açıktır.

“Dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu katliamlar karşısında, 
yaklaşık iki milyon mülteciye kapılarını açarak ölümden kurtaran 
Türkiye hükümetinin bu insancıl tavrını bütün dünya ülkeleri tak-
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dirle karşılarken, tarihsel ve kültürel bağlarımız bulunan yanı ba-
şımızdaki ülkenin mağdurlarına yardım amacıyla gönderilmek is-
lenen TIR’lardan dolayı ülke idarecilerini kamuoyu önünde “savaş 
suçlusu” ilan etme gayretine girmeyi bilgi eksiliğinden kaynaklanan 
bir yanılgı olarak değerlendirmek mümkün değildir. Zira şüpheli, 
hükümetin Suriye politikasını eleştirme sınırları dışına çıkarak, 
UCM savcısına yaptığı hukuken geçersiz olan şikâyetle ve bu şikâ-
yet dilekçesini genel başkanı olduğu Halkın Kurtuluş Partisi’nin 
(http://kurtuluspartisi.org/hkpden-tayyipgiller-hakkinda-lahey-u-
luslararasi-ceza-mahkemesine-suc-duyurusu/) URL’li web sayfa-
sında yayınlatmak suretiyle mağdurları tahkir etme kastıyla hare-
ket ettiğini açıkça göstermiştir...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Açıkca net siyasi değerlendirme yapıyor.
Bir hukukçu nasıl böyle bir şey yapar?
Hâkim: Tamam bunu eleştirebilirsin. Oraya gel, orayı söyle.
Nurullah Ankut:

“Şüphelinin UCM Savcısına yaptığı hukuken geçersiz olan şikâ-
yet gerçeği de yansıtmamaktadır. (bakın şimdi) Çünkü Ortadoğu 
ülkelerinde yaşanan ve Arap Baharı diye adlandırılan olayların iti-
ci etkisiyle 15 Mart 2011’de Suriye’de başlayan ve kırk sekiz yıldır 
iktidarda olan Suriye Baas Partisi iktidarına karşı yapılan silahsız 
gösteri ve protestolara, Esad’ın askerlerinin silahla karşılık verme-
si suretiyle nitelik değiştiren ve binlerce sivilin ölümüne yol açan 
olaylarda, Esad yönetiminin ortaya koyduğu baskıcı tavır bir iç sa-
vaşın doğmasına neden olmuştur.”

Bakın tümüyle siyasi değerlendirme yapıyor. Hukukçu kimliğini bı-
rakmış siyasi kimliğe soyunmuş yani. Bir hukukçu böyle bir değerlen-
dirme yapabilir mi?

Hâkim: “Savcıyı çok fazla yerden yere vurma.
Savcıyı  zaten belki kimler vurdu...”

Hâkim: Savcıyı çok fazla yerden yere vurma. Zaten belki kimler 
vurdu...

Av. Ali Serdar Çıngı: Ama Savcı Bey, müvekkilimize vurdukça 
vurmuş Hâkim Bey.

Nurullah Ankut: Savcı şöyle devam ediyor:

“(...) Dört yılı aşkın bir süredir devam eden iç savaşta önemli 
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bir kısmı kadın ve çocuk olmak üzere 191 bin insan hayatını kay-
betmiştir.”

Bu gerçekleri de bilmiyor. Bizzat geçen hafta Tayyip Erdoğan açık-
ladı ki; 400 bin insan hayatını kaybetti. Tayyip Erdoğan’ın ifadesinde 
400 bin insan hayatını kaybetmiş.

Bunların katili kim?
Amerika ve suç ortaklarıdır. Bölgedeki suç ortaklarıdır bu insanların 

katili…
Devam ediyor:

“(...) Birleşmiş Milletler heyetince dört ayrı yerde kimyasal si-
lah kullanıldığı bilirkişi raporuyla tespit edilen Suriye’de…”

Bunların hiçbirinin Beşşar Esad yönetimi tarafından kullanılmadı-
ğı bizzat ortaya çıktı. Eğer bunları Suriye yönetimi kullanmış olsaydı 
Amerika o kadar istihbaratına, uydu dinlemelerine rağmen durur muy-
du? Beşşar Esad yönetimi tarafından kullanılmadığı, cihatçı çeteler 
tarafından, terör örgütleri tarafından kullanıldığı ortaya çıktı bunların. 
Savcı gerçekleri tersyüz ediyor. 

Hele hele şuraya bak:

“(...) Esad askerlerinin saldırılarına karşı direnmeyi göze alan-
lar...”

Kimmiş bunlar?

“(...) Özgür Suriye Ordusu adıyla kendi ülkelerinde var olma 
mücadelelerine devam ederken; basına yansıyan Birleşmiş Millet-
ler verilerine göre...” diye devam ediyor.

Yani Özgür Suriye Ordusu’nda kim var?
El Kaide var, El Nusra var, Ahrar-uş Şam ve 11 cihatçı örgüt var 

bunun içinde. Yani Savcı cihatçı çeteleri savunuyor. Yönetime karşı 
mücadele eden cihatçı çeteleri savunuyor Savcı. IŞİD’den hiçbir ide-
olojice, dünya görüşü açısından farkları yok bunların. Böyle bir iddia-
name… Hazin...

Av. Metin Bayyar: Bu ÖSO’nun, IŞİD’den farkları yok demek is-
tedi.

Nurullah Ankut: Yok tabiî. Dünya görüşü, ideoloji bakımından 
IŞİD’den bir farkı yok.

IŞİD’in bunlarla farkı ne?



62

IŞİD Rojava’ya yani Kürt bölgesine saldırdı. Amerika, o yüzden 
düşman olduğunu ilan etti. Yoksa bir sene önce IŞİD de bunların için-
deydi. Bak bunların şu anda Rojava’yla bir meselesi yok. IŞİD, Roja-
va’ya yani Suriye’deki Kürt bölgesine saldırdı. Onun üzerine Amerika 
IŞİD’i şeytanlaştırdı ama bunlar hâlâ dostu. Hem Amerika’nın, hem 
Türkiye’nin dostu. Yoksa davranış bakımından hiçbir farkları yok.

Hâkim: Hocam yeter değil mi? Biraz da yazılı olur. Avukatlarınız 
da yazılı sunacaklar.

Av. Ali Serdar Çıngı: Zaten sonuna doğru yaklaştık Sayın Yargı-
cım. Sonuna doğru yaklaştık, biraz daha sabır...

Hâkim:  Biraz da siz parçalarsınız.
Av. Pınar Akbina: Asıl en önemli bölüme geldi. Tamamlasın.
Nurullah Ankut: Şimdi Savcı öyle gerçek dışı iddialarda bulunuyor 

ki, mesela “ÖSO’ya silah gitmedi” diyor. Oysa Ahmet Davutoğlu’nun, 
Kayseri’de yaptığı miting sonrası 31 Mayıs 2015 tarihli Hürriyet Gaze-
tesi’nin haberine göre Fransız Haber Ajansına yaptığı değerlendirme var.

Hâkim:  Ajansın ismi ne efendim?
Nurullah Ankut: Fransız Haber Ajansı. AFP. “Yardım, Özgür Su-

riye Ordusu ÖSO ve Suriye Halkı içindir” dedi. Aynı Ahmet Da-
vutoğlu altı gün sonra işi tersine çeviriyor. Burada Davutoğlu’nun bu 
yeni iddialarını Savcı alıntılamış. Ahmet Davutoğlu diyor ki; “Silahlar 
Türkmenlere, Bayırbucak Türkmenlerine gidiyordu.” Altı gün son-
ra aynı Ahmet Davutoğlu... Yani altı gün içinde böyle bir değişiklik 
nasıl olur? Dedik ya başta, konuşmama girerken dedik ya; içtenlik ol-
mayınca ne yapsanız bir sonuca varamazsınız.

Aynen şöyle diyor Davutoğlu: 06.06.2015 günü Hürriyet gazetesin-
de yayımlanan açıklamasında “Vallahi o TIR’lar Türkmenlere gidi-
yordu.”

Gördüğümüz gibi bir de “vallahi” diyerek yalanına Allah’ı tanık 
gösteriyor. Bunların dini işte bu! Yezid, Muaviye dini, CIA, Pentagon 
dini bu işte. 

Biz boşuna söylemiyoruz bu AKP’gillerin esnaflığını yaptığı dinin, 
Kur’an İslamıyla, Hz. Muhammed İslamıyla ilgisi olmadığını. 

Nasıl olur?
İçtenlik olmayınca böyle olur işte. Ben, en koyu dindar kadar Hz. 

Muhammed’i severim ve sayarım. Sevgim vardır. Bence İslamiyet gü-



63

zel ahlâktan ibarettir. Hz. Muhammed aynen öyle anlatır: Namazın, 
orucun, haccın, dinin, sarığın, cübbenin tek amacı güzel ahlâktan iba-
rettir. Gönül bazında o da bizim gibi sosyalisttir, Hz. Muhammed. Ama 
o günün şartlarında o kadarını başarabildi işte.

Şimdi Gezi Direnişi sırasında milleti birbirine düşürmek için ne de-
diler?

Dolmabahçe Camii’nde direnişçiler içki içtiler dediler değil mi? 
Tayyip Erdoğan ekibiyle birlikte...

Av. Hüseyin Aydın (Tayyip Erdoğan’ın Avukatı): Şimdi Hâkim 
Bey...

Nurullah Ankut: Dolmabahçe Camii’nin imamı ne dedi?
Av. Doğan Erkan: Savunmaya müşteki avukat müdahale edemez… 
Av. Hüseyin Aydın (Tayyip Erdoğan’ın Avukatı): Sizden öğrene-

cek değilim. Savunmayla ne ilgisi var bunun?
Av. Pınar Akbina: Bilmiyorsunuz, bilmiyorsunuz. Niye müdahale 

ediyorsunuz? Niye rahatsız oluyorsunuz?
Av. Doğan Erkan: Siz müdahale edemezsiniz. 
Av. Hüseyin Aydın (Tayyip Erdoğan’ın Avukatı): Burası miting 

alanı değil ki.
Hâkim: Dinliyorum. Sonuca gelelim.
Av. Tacettin Çolak: Sayın Hâkim müdahaleye izin veriyorsunuz.
Av. Tuğba Sağlam Eker (Tayyip Erdoğan’ın Avukatı): Görüntü 

alınıyor şu anda duruşma esnasında.
Avukatlar: Yok kardeşim, yok yok...
Hâkim: Söyleyin bana.
Av. Tuğba Sağlam Eker (Tayyip Erdoğan’ın Avukatı): Şu tarafta-

ki beyefendi az önce kavga esnasında. Evet o beyefendi.
Hâkim: Memur bey, al bakalım telefonu.
Av. Tacettin Çolak: Lütfen. Sizin inisiyatifinizi kırıyorlar. Siz du-

ruşmayı dirayetli bir şekilde yürütmüyorsunuz. Hep bize müdahale 
ediyorsunuz. Oradan müdahale geliyor sessiz kalıyorsunuz. Biz itiraz 
etmek zorunda kalıyoruz, ondan sonra bize dönüyorsunuz. Lütfen…

Hâkim: Görüntüyü kim aldı, görüntüyü?
Avukatlar: Yok yok Hâkim Bey. Yok öyle bir şey.
Av. Ali Serdar Çıngı: Sayın Yargıç. Lütfen! Sayın Yargıcım sizi 
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savunmak zorunda kalıyoruz.
Av. Tuğba Sağlam Eker (Tayyip Erdoğan’ın Avukatı): Müdahale 

etmeyin ya, müdahale etmeyin... 
Av. Ali Serdar Çıngı: Sayın Yargıcım, işinize müdahale ediyor. Ne-

redeyse sizi biz savunmak zorunda kalacağız. Lütfen bir de oraya sesle-
nin ya. Söz almadan müdahale ediyor.

Hâkim: Yok burada, onun için demiyorum. Ben kendimi savunu-
rum.

Av. Ali Serdar Çıngı: Elbette…
Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu: Katılan avukatı o yöntemle, sonra 

o yöntem tutmayınca bir başka yöntemle savunmayı bölüyor. Ne olursa 
olsun savunma bölünmesin.

Av. Pınar Akbina: Bitmek üzere, bölünmesin.
Av. Ali Serdar Çıngı: Müvekkilimizin kurgusu bozuldu.
Hâkim: Şimdi sen iddianameyi eleştiriyorsun, noksan kısımları 

söylüyorsun ama dışına da taşıyorsun.
Nurullah Ankut: Taşmıyorum.
Hâkim: Felsefi konulara girme.
Nurullah Ankut: Tamam girmeyelim.
Hâkim: Girme sona gel. Sadede gel de kurtar bizi şu çileden.
Nurullah Ankut: Tamam. (Gülüşmeler…)
Hâkim: Ecel teri döküyoruz.

Ortaçağcı terörist örgütlere silah gönderildiği 
internette yayınlanan görüntülerle

netçe açığa çıkmıştır
Nurullah Ankut: Şimdi Savcı Bey diyor ki; Suriye’ye silah gönde-

rilmemiştir.
Hâkim: Dedin onu. Söyledin onu. Konuştun ya...
Nurullah Ankut: Ama bakın. Erdoğan, 24 Kasım 2015 tarihli ga-

zetelerde: “O TIR’ların içinde silah varsa ne olur, yoksa ne olur?” 
demiş.

Buradan ne anlaşılır?
Hâkim: Buna da gerek yok.
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Av. Pınar Akbina: Tam da iddianameye uygun Hâkim Bey. En ca-
nalıcı noktası.

Av. Tacettin Çolak: Onları da dosyaya koyalım.
Hâkim: Dilekçe şeklinde versen Hocam olmaz mı bunları? Dilek-

çenin ekinde.
Av. Tacettin Çolak: Daha sonra verelim.
Hâkim: Yani ne demiştir sonuç olarak?
Nurullah Ankut: Şimdi bakın. Suriye Türkmen bölgesi başkanı 

Abdurrahman Mustafa...
Hâkim: İddianameyi şey yapıyorsunuz değil mi?
Nurullah Ankut: Tabiî, tabiî... Abdurrahman Mustafa, Ahmet Ha-

kan’a konuşuyor. Konuk oluyor konuşuyor. Ahmet Hakan soruyor:

“TIR’larla silahlar geldi mi size Türkiye’den?”

Verdiği cevap aynen şu:

“Bu uluslararası savaş suçudur. Bunu söyleyemem, her türlü 
desteği verdiğini söylemekle yetinirim.”

Şimdi buradan biz ne anlıyoruz?
Biz felsefede Hermeneutik diye bir ders gördük. Yani yorumlama, 

yorum bilgisi. Şimdi bu sözden çıkan anlam, açıkça şudur: Silah geldi 
dersem bu savaş suçudur ama her türlü desteği verdi Türkiye. Her tür-
lü... Silah savaş suçudur diyor, ama her türlü desteği verdiğini söyle-
mekle yetiniyor. 

Ne zaman verdi Türkiye Türkmenlere her türlü desteği? Onu da söy-
ledi. O MİT TIR’ları olayında, 2014 Ocak’ında vermedi. Dosyaya koy-
dum ben o zaman. Dosyada var. Türkmen liderlerinin görüşmelerini, 
hatta küfürlü konuşuyorlar, telefon konuşmalarında kendi aralarında.

 MİT TIR’ları olayının olduğu anda vermedi. O silahlar Türkmenle-
re gitmiyordu o zaman. O yakalanan, dosyada CD ve görüntüleri olan 
silahlar, Türkmenlere gitmiyordu. Dosyada koyduğum o telefon tapesi-
ne göre Türkmen liderleri kendi aralarında telefonla konuşuyorlar. Bize 
gelmez, diyorlar. Onlara gider. Hatta küfürlü konuşuyorlar, sinkaflı. 
Bize verirler mi? Vermezler, onlara verirler, diyorlar. Ama şimdi imajı 
düzeltmek için o tarihten sonra Türkmenlere de silah gitmeye başladı. 
Bu Türkmen lideri ondan böyle diyor. 

Ondan önce nereye gidiyor?
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El Kaide’ye, El Nusra’ya, ÖSO’ya gidiyor, IŞİD’e gidiyor silahlar.
Hâkim: Evet sonuç olarak Hocam?
Nurullah Ankut: Sonuç olarak, Savcı Beyin iddianamesine koydu-

ğu her şey gerçek dışıdır.
Hâkim: İzin verirsen bundan sonrasını ben yazdırayım. Sonuç ola-

rak Cumhuriyet Savcısının iddianamedeki açıklamaları gerçeği yansıt-
mamaktadır.

Nurullah Ankut: Bu hükümet ülkeye o kadar çok zarar vermiştir 
ki, komşularımız bize düşman olmuştur. Rus pilot havada vuruldu. 
Yerde öldürülürken resimleri var. IŞİD ile bunların hiçbir farkı yok. 
Bu cinayetin internet ortamında konuşmaları ve videoları da var. San-
ki düşmanlarımız yetmiyormuş gibi bir de Rusya düşman oldu bize. 
Şimdi bunlara Türkmen deniyor bakın. Türkmen bölgesinde yaşıyor. 
Rus pilot havada vuruldu. İşte yerde öldürülürken resimleri var. Aynı, 
IŞİD’den hiçbir farkı yok. Videoda var internet ortamında, konuşmaları 
da var bunların. Uçaktan paraşütle atlıyor. Pilotu havada vurup, yerde 
de katlediyorlar bıçakla. Bakın üzerine ayaklarıyla basmışlar pilotun 
cenazesinin. 

Hâkim: Evet Hocam sonuç itibariyle yazdırıyorum, bitiriyorum.
Nurullah Ankut: Şimdi... 
Hâkim:Dinler misin Hocam?
Nurullah Ankut: Türkmenler de iki kısım. 
Laik ve Yurtsever olanlar, resmi Suriye Ordusu ile birlikte Ortaçağ-

cılara karşı savaşıyor. Görüntüleri, resimleri açıklamaları var internet 
ortamında.

IŞİD, El Kaide ideolojisi ile doktrine edilmiş olanlar ise meşru yö-
netime karşı diğer Cihatçı çetelerle birlikte savaşıyor. İşte Rus uçağının 
düşürüldüğü bölgede bulunanlar da bunlar. Rus pilotu katlederek yine 
bir savaş suçu işleyenler de bunlar. 

Bizim şikâyetçi olduğumuz dörtlü işte bunların müttefiki. Bunlara 
da silah gönderiyor, diğer Ortaçağcı güçlere olduğu gibi. 

Hâkim: Anladım, onların hepsini şey yaptım, oraya geliyorum. So-
nuç itibariyle iddianamedeki olaylar, yukarıda anlattığım gibi gerçek 
dışıdır. Evet, şu ibareyi yazdırdım. Ben okuyacağım. Suçsuzum, önce-
likle beraatime,... 

Nurullah Ankut: Beraatime. Tabiî, tabiî...
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Hâkim: Mahkemenizde cezalandırılmam yönüne gidecekse, bunu 
şablon yazıyorlar, isterseniz yazmayabiliriz bunu. Lehime olan yasal 
ve takdiri indimler uygulanmasını ve CMK 231’inci Maddesi uyarınca 
verilen hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verilmesini ta-
lep ederim.

Nurullah Ankut: Hayır. Açıklansın. Suçum yok benim.
Hâkim: CMK 231’inci Maddesinin uygulanmamasına.
Nurullah Ankut: Uygulanmasın. Suçsuzum çünkü.
Hâkim: Evet. Ancak uygulanmamasına. Satır başı yapalım. Dön 

şimdi Hüseyin Aydın beyin de yazdıkları.
Av. Hüseyin Aydın (Tayyip Erdoğan’ın Avukatı): Kime Eklediniz 

Hâkim Bey?
Hâkim: Recep Tayyip Erdoğan’a.
Av. Fettah Ayhan Erkan: Belli oluyor...
Av. Hüseyin Aydın (Tayyip Erdoğan’ın Avukatı):  Belli olsun ar-

kadaşım.
Av. Fettah Ayhan Erkan: Belli oluyor, belli oluyor...
Hâkim: Sataşmayalım.
Av. Fettah Ayhan Erkan: Hep o sataştı.
Av. Ali Serdar Çıngı: Buyurun Sayın Yargıcım...
Hâkim: Siz Ankara Hukuk Mezunu değil misiniz? 
Av. Fettah Ayhan Erkan: Ben Ankara Hukuk Mezunuyum.
Hâkim: Uğur Alacakaptan’ın öğrencisi değil misiniz? 
Av. Fettah Ayhan Erkan: Evet.
Hâkim: Niye öyle söylüyorsun?
Av. Ali Serdar Çıngı: Yaştan konuştuk da. Yaşlarınız kaç?
Hâkim: Pardon ben başka amaçla söyledim onu Avukat Bey. Başka 

bir şey için söyledim onu. Arkadaş anlamıştır onu. 
Av. Fettah Ayhan Erkan: Elbette Hâkim Bey. Belki aynı yıllarda 

geçtik o sıralardan.
Hâkim: Savunmaya karşı katılan Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. 

Hüseyin Aydın’dan soruldu. Beni araya sokmayın, cümle cümle ekrana 
bakarak lütfen.

Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu: Efendim bizim müvekkilimize ek-
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leyeceğimiz hususlar var onu şey, söz hakkı tanıyabilirsiniz. 
Hâkim: Anladım, anladım buyurun...
Av. Hüseyin Aydın (Tayyip Erdoğan’ın Avukatı): Sanık savunma-

sında, kendisine isnat edilen suça yönelik açıklamalarda bulunmaktan 
ziyade, müvekkilim sanıkmış gibi, müvekkile asılsız ve gerçek dışı suç-
lamalarda bulunmaya devam ediyor. Buna ilişkin ayrıntılı olarak yazılı 
beyanda bulunma hakkımız saklı bulunuyor. Bir şey daha ekleyeceğim: 
Türkiye Cumhuriyetinin ve yöneticilerinin savaş suçu işlediğine yöne-
lik iddia alçakça bir iddiadır.

Av. Fettah Ayhan Erkan: Olmaz!
İzleyicilerden tepkiler: Alçak bu tarafta, terbiyesizlik yapma, al-

çakları biliyorsunuz... Sen bizi tanımıyorsun. Bana bak… Alçak sensin. 
Terbiyeli ol.

Alçak oğlu alçak!
Cumhurbaşkanının avukatıyım diye konuşamazsın böyle, hakaret 

edemezsin! 
Hâkim: İşimi yaptırmıyorsunuz bana.
Av. Ali Serdar Çıngı: Buyurun… Yargıcım… Buyurun…
Av. Pınar Akbina: O kadar söyleyecek sözümüz var, bir tane çıktı 

mı böyle bir kelime? En ufak bir söz söyletilmiyor ya. En ufak bir söz 
söyletilmiyor... 

Av. Doğan Erkan: Alçak diyemezsin ya… Alçak diyemezsin…
Av. Ali Serdar Çıngı: Özür dilemeye çağırıyoruz… Alçaklığın iade 

edilmesini...
Av. Fettah Ayhan Erkan: Ülkeyi bölmeye çalışanlardır... Türki-

ye’yi bölmeye çalışanları savunanlardır...
Av. Doğan Erkan: Zapta geçirilsin.
Av. Pınar Akbina: Zapta geçsin.
Hâkim: Lütfen beni böyle zorla, ben buna çok alınıyorum.
Av. Fettah Ayhan Erkan: Ya Hâkim Bey...
Hâkim: Hayatta hiç yapmadığım bir işi yaptırırsınız bana. Ben son-

radan üzülürüm, siz de üzülürsünüz. Şimdi bakın bir kişiden bir laf çık-
mış, ben bu lafı düzeltiririm. Siz parladınız. Bir dakika... Şimdi tekrar 
soracağım; böyle bir iddia, alçakça bir iddia diye söylerken arkadaşlar 
parladılar. Bu sözü tekrar söylemek istiyor musun? Zapta geçirmeyelim 
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demek istiyorum.
Av. Doğan Erkan: Hayır efendim geçirelim. Maddi gerçek bu.
Av. Pınar Akbina: Geçsin. Geçsin... Çıktı.
Av. Hüseyin Aydın (Tayyip Erdoğan’ın Avukatı): Geçsin.
Hâkim: Bir dakika soruyorum tekrar. Niye böyle yapıyorsunuz ya...
Av. Fettah Ayhan Erkan: Hep biz yapıyoruz… Hep biz yapıyoruz...
Hâkim: Konuşan avukatımızı dinleyelim. Ayakta konuşuyor. Yani 

burası mahkeme salonu. Siyasi bir arena değil 
Av. Fettah Ayhan Erkan: Hakaret etme yeri de değil.
Av. Ali Serdar Çıngı: Hep bize diyorsunuz Sayın Yargıcım. Bir kez 

ona bir şey demediniz.
Av. Doğan Erkan: Provokasyonu ne güzel öğreniyorsunuz.
Hâkim: Bu iddia diye yazdım, bunu değiştirelim.
Av. Hüseyin Aydın (Tayyip Erdoğan’ın Avukatı): Onu ben söylü-

yorum. Zaptı siz yazıyorsunuz. Ben cümlemi geri almıyorum. Zaptı siz 
yazıyorsunuz. Nasıl uygun görürseniz öyle yazın.

Hâkim: Evet… İşlendiğine yönelik iddia, gerçek dışı bir iddia ola-
rak kabul ediyorum. 

Av. Pınar Akbina: Hayır Hâkim Bey, kendisi geçin diyor. Lütfen!
Hâkim: Ben lafı geçirmiyorum. 
Av. Pınar Akbina: Nasıl geçirmiyorsunuz ya?
Av. Doğan Erkan: Bütün gerçeği ortaya koyacaktı. Yapmayın Sa-

yın Hâkim. Ağzından çıkan hakareti niye zapta geçmezsiniz? Hiçbir 
yargılama gerçeğe aykırı olmaz Sayın Hâkim...

Hâkim: Hâkim benim. Ben bu şekilde Hocamın söylediği o sözleri 
de geçmedim zapta, benim kulağımı tırmalıyor dedim. Kusura bakma-
yın hoşuma gitmedi dedim. 

Av. Doğan Erkan: Amerika’ya yönelik sözdü o.
Hâkim: Ben farklı anladım ama yok. Amerika’yla ilgisi yok onun. 
Av. Pınar Akbina: İyi de Türkiye parçalanacak bu gidişle, dedi.
Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu: Türkiye’nin parçalanmasını ifade 

etti efendim. Burada doğrudan muhatap alınan...
Hâkim: Bu bir iddiadır. Burayı bağlayalım. Konuşmalarımıza dik-

kat edelim.
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Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu: Sayın Yargıcım…
Hâkim: Ömer Bey tamam.
Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu:  Sayın Yargıcım, tutanağa burada 

kendilerinin reddetmediğinin tutanağa geçmesi, çünkü sizin tutanağınız 
yarın bir başka davaya kanıt olacak. O kanıtın gerçeğe uygun oluşturul-
ması gerekir.

Hâkim: İddia gerçek bir iddiadır.
Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu:  Gerçek bir iddia değildir demedi-

ler efendim. Dediler mi? Demediniz.
Av. Pınar Akbina:  Alçaklıktır dedi.
Av. Hüseyin Aydın (Tayyip Erdoğan’ın Avukatı): Alçaklıktır 

demedim, iddianın kendisini söyledim. Orada kimseye yönelik alçak 
kelimesini kullanmadım. Ben iddianın alçakça bir iddia olduğunu söy-
ledim.

Hâkim: Ben iddianın alçakça bir iddia olduğunu söyledim. 
Av. Hüseyin Aydın (Tayyip Erdoğan’ın Avukatı): Tabiî tabiî ben 

kimseye alçak demedim.
Av. Sait Kıran: Alçak ifade dediniz. Hukuki savunma yapsın.
Av. Hüseyin Aydın (Tayyip Erdoğan’ın Avukatı): Hukuki savun-

mayı burada arkadaş siyasi savunmasını dinledik.
Av. Fettah Ayhan Erkan: Bu dava hukuki mi? 
Av. Hüseyin Aydın (Tayyip Erdoğan’ın Avukatı):  Burada şahsı-

ma yönelik alçak ifadesi kullanıldı onun tutanağa geçmesini istiyorum.
Hâkim: Ben onu duymadım.
Av. Ali Serdar Çıngı: Sayın Yargıcım lütfen müdahale eder misi-

niz?
Hâkim: Alçak demedi. Başka diyecek Bir şeyiniz var mı? Lütfen 

şey olmasın.
Av. Hüseyin Aydın (Tayyip Erdoğan’ın Avukatı):  Orada savaş 

suçu işleyenler, sanık tarafından savunulan Esad ve onun hamisi olan-
lardır. Bunun da tutanağa geçmesini istiyorum. Ayrıca burada şahsıma 
yönelik olarak alçak ifadesini kullanan başta sanık olmak üzere...

Hâkim: Bunu da yaz. Ben duymadım yalnız, kusura bakma.
Av. Hüseyin Aydın (Tayyip Erdoğan’ın Avukatı):  Burada du-

yanlar var. Alçak ifadesini şahsıma kullanan sanık ve adını bilmediğim 
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avukat şahsıma yönelik olarak...
Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu: Efendim diğerlerini siz özetliyor-

dunuz. Bunları da siz özetleseydiniz.
Av. Hüseyin Aydın (Tayyip Erdoğan’ın Avukatı):  Siz bizi tanı-

mıyorsunuz şeklinde tehdit etmiştir. Onun da tutanağa geçmesini talep 
ediyorum.

Hâkim: Bir dakika müsaadenizle şimdi böyle (...) nereye gideceğiz 
ya…. Bitireceğim, bağlayacağım sonra. Geçeceğim bunu... 

Satır başı alalım. Salondaki gürültüler nedeniyle katılan vekilinin 
tehdit edildiğine ve kendisine alçak denildiğine ilişkin sözler tarafımız-
dan duyulmadı, anlaşılamadı, diyelim. O kadar çok gürültü yaptınız ki...

Av. Başak Burcu Bülbül (Ahmet Davutoğlu’nun Avukatı): Sa-
nığın savunmasına katılmıyoruz, yazılı beyanda bulunacağız, sanığın 
savunmalarının iddianamedeki suç isnadı ile hiçbir ilgisi bulunmamak-
tadır, bu kapsamda yazılı iddialarımızı ayrıca belirteceğiz. 

Av. Handan Çalık (Efkan Ala’nın Avukatı): Biz de sanığın savun-
malarına katılmıyoruz, sanık tarafından gerek soruşturma aşamasında 
sunmuş olduğu savunmasında ve gerekse mahkeme huzurunda vermiş 
olduğu savunmasında, aynı kasıtla savaş suçlusu olduğu ithamında bu-
lunmaya devam etmiştir. Ayrıca savunmanın iddianameye konu suçla 
ilgili olan kısımlarına ilişkin de yazılı beyanda bulunmak üzere süre 
talep ediyoruz.

Av. Sibel Ekmekçi (Efkan Ala’nın Avukatı): Meslektaşımın be-
yanlarına katılıyorum, dedi.

Av. Tuğba Sağlam Eker (Recep Tayyip Erdoğan’ın Avukatı): 
Ben de üstadımın beyanlarına katılıyorum, dedi.

Av. Doğan Erkan: Biz savunma yapmayacağız. Tevsii Tahkikat ta-
leplerimiz var. Bu çerçevede söz hakkı istiyoruz.

Hâkim: Söz alan sanık müdafilerinden Av. Doğan Erkan biz savun-
ma yapmayacağız, araştırılmasını istediğimiz hususlar vardır. Onları 
söyleyin yazdırayım.

Av. Doğan Erkan: Yazılı da var. … 
Hâkim: Dilekçemizi sunuyorum. Ama özetleyin lütfen. Bilgimiz 

olsun hiç olmazsa.
Av. Doğan Erkan: Şimdi Sayın Hâkim, biz sizinle bu kadar geril-
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mek istemedik.
Hâkim: Ne yazdık? Sanık müdafilerinden savunma yapmayacak-

larını, araştırılmasını istediğimiz hususlar var. Buna ilişkin yazdığımız 
ortak dilekçemizi sunuyoruz. Bu dilekçemizin sonuç kısmında araştır-
masını istediğiniz hususlar vardır. Bunların araştırılmasını istiyorum, 
dedi. 

Av. Doğan Erkan: Sayın Hâkim bu söyledikleriniz zaten yazılı di-
lekçemizde var. Bu söyleyeceklerim tutanağa geçmesin, hiç uğraşma-
yın. İstirhamım budur. Sözlü yargılama yapıyoruz. Sizinle böyle ge-
rilmek istemedik. Ancak Hukuki bilgimi belki yaşım itibarıyla yeterli 
görmediniz. Ancak ben Ankara Barosu’nda 5 yıl, 6 yıl CMK Başkan 
Vekilliği, Koordinatörlüğü, Başyardımcılığı görevlerinde bulundum. 5 
yıldır CMK ve Stajyer Avukatları eğitiyorum. Bir senedir yapmıyorum. 
Dolayısıyla biz de bir şeyler biliyoruz. 

Hâkim: Bir şey bilmedin demedik.
Av. Doğan Erkan: Biz hukuki savunma yapıyoruz. Ben sizi tanı-

yorum ve takdir ediyorum. Size Avukat atadım mahkemelerinize 2911 
atamaları yaptım. Ben sizi tanıyorum efendim. Ama bu duruşmada be-
nim tanıdığım hâkimin dışında oldu tavrınız.

Hâkim: Şartlar onu gerektirdi demek ki...
Av. Doğan Erkan: İddianameyi müvekkilimiz detaylı anlattı. Biz 

sizi yormayacağız.
Hâkim: Estağrufullah.

Müvekkilimize “O başvuruyu neden yaptın,
hak arama özgürlüğünü neden kullandın?” deniliyor

Av. Doğan Erkan: Çok çok somut ve açık bir biçimde biz iddia 
dokunulmazlığının ihlal edilmesi niteliğinde olduğunu düşünüyoruz bu 
iddianamenin. Bir iddiada bulunuyoruz. Nerede bulunuyoruz. Ulusla-
rarası Ceza Mahkemesinde.

Peki, UCM’ye doğrudan mı gittik?
Hayır. Yerel savcılıklarda yaptığımız suç duyuruları var. Bu suç 

duyuruları konusunda hiçbir araştırma yapılmamakta. Hiçbir belge 
yeterince toplanmamakta. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Kürşat 
Taylan resmen soruşturma başlattı Cumhurbaşkanına hakaretten. Basın 
suçları savcısı. 
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Mehmet beyi de tanıyoruz. Bu iddianameyi hazırlayan. O da ba-
sın suçları savcısı. ÖSO için diyor ya barışçıl gösteriler yapıyor. An-
kara’daki en küçük barışçıl basın açıklamasından iddianame düzenlen-
mekte. Ama ÖSO için barışçıl eylemler yapıyor demiş. Bu tezatlıkları 
sizinle paylaşmak istedim. Biz, hiçbir savcının haklarında en ufak bir 
fezleke hazırlamasını sağlayamadık. Yerel Mahkemelerdeki, yerel sav-
cılara verdiğimiz suç duyurularında hiçbir savcının en ufak bir incele-
me (ulusal ve uluslararası kaynaklar ve deliller sunduk, bunlara dair 
en ufak bir inceleme), celp talebi yapmadan, en ufak bir fezleke yazıp 
meclise göndermeden takipsizlik kararları verdiğini gördük.

Bir başka çare olarak, yerel mahkemeler artık siyasal iktidarın gü-
dümünden bağımsızca, yerel savcılar karar veremiyor düşüncesi ile 
Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurduk. Aslında Uluslararası Ceza 
Mahkemesinin savcılığına ihbarda bulunduk. Yani suç varsa soruştur 
ve gereğini yap, dedik. Dosyaya sunduk Sayın Hâkim, Savcı Bey de 
biliyor hazırlık aşamasında olduğunu. Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne 
başvurma yetkimiz olmadığı temeline dayanıyor iddianame, böylece 
diyor ki başvurma yetkisi olmadığını bile bile başvurularak bu iddiada 
bulunmak hakaret etmektir, o vasfı taşır gibi. Hukukta hiç karşılaşma-
dığımız bir yorum taktiği ile Sayın Savcı Mehmet Taştan da kamu gö-
revlisine hakaret suçu unsuru oluşmuştur, diyor. Tabiî kamu görevlisine 
hakaret, görevinden dolayı hakarettir, diyor.

Kamu görevlisinin hiçbir meclis kararı ve savaş fezlekesi kararı ol-
madan MİT TIR’ları ile silah taşıma yetkisi kamu görevi kapsamında 
mıdır?

O da başka bir tartışma konusu, şüphesiz ki değildir.
Nasıl görevlerinden dolayı hakaret oluyor bu?
Bu da iddianamenin yine anlaşılamaz yanlarındandır bizim için. Do-

layısıyla iddia dokunulmazlığının tamamen ihlali niteliğinde olan bu 
iddianamenin zaten ağırlıklı eleştirisini müvekkilimiz yaptı. Biz esas 
hakkındaki savunmamızda yapacağız. Bu aşamada şunu diyorum:

TCK 127, yani hakaret suçunun devam unsurlarını düzenleyen dü-
zenleme çok açık. Diyor ki; İsnadımızı ispat edersek bu bir suç olmak-
tan çıkar. Kamu yararı varsa bu isnadımızı ispatlarsak, bu isnatta bulun-
mak suç oluşturmaz.

 Biz bu iddianın ispatlanmasında Türkiye’nin, bölgenin, Suriye’nin 
ve dünyanın kamu yararı olduğunu düşünüyoruz açık. Var mıydı MİT 
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TIR’larında silah? Savcı Bey yoktu diyor. Varsa da diyor ki bir yerde,  
“Cenevre sözleşmesinde yasaklanmış, vücutta patlayan kurşun yoktu” 
diyor. Savcı Bey o TIR’la gitmiş herhalde. Yani diyor ki; vücutta parça-
lanan kurşun yoktu. Cenevre sözleşmesinde yasak olan bu diyor. Yani 
normal kurşun olabilir. Ama bu olamaz. Zaten çıkmamıştır diyor. Sınır 
dışına çıkamamıştır o TIR’lar diyor. Savcı bey herhalde TIR’la beraber 
gitmişti. Şimdi biz de diyoruz ki; 

Biz bu isnadımızı ispatlamaya hazırız, ama bunun için yerel mev-
zuatta hukuki ve fiili engeller var. Bu durumda bir yerde hukuksal 
başvuruda, konunun araştırılması talebinde bulunmak istediğimizde 
Uluslararası Ceza Mahkemesine başvuruda bulunulabileceğini öngör-
dük. Çünkü yerel savcı ve mahkemeler taleplerimizi ve şikâyetlerimizi 
incelemediğinden, başka hukuksal yol da kalmadı.

Yerel savcılık ya da mahkemede bir incelemede bulunulması ger-
çekleşemediğinden UCM’ye başvurulmuştur. Ve UCM’nin savcılık 
aşamasında, dosyaya sunduğumuz bizim başvurumuza hitaben, “Baş-
vurunuzu incelemeye aldık.” cevabı var, Sayın Hâkim.

Şunu diyor:
Evet, bu başvurunuzu kabul ettiğimiz anlamına gelmez. Ama baş-

vurunuzu incelemeye aldık, diyor. Aynı konudaki bir başka başvuruda 
başvurucunun tanık olarak çağrıldığını da biliyoruz yine Uluslararası 
Ceza Mahkemesi’ne. UCM ihtiyaç duyarsa Darfur katliamındaki gibi 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine yazıp bunu onun gibi şikâyete 
zorlama, fiili, defakto yolu var, bir yazı yolu olarak. Dolasıyla UCM 
bize şunu demedi, Savcının iddia ettiği gibi; “Türkiye Roma Statüsü’nü 
imzalamamıştır. Türkiye taraf değildir. Sizin başvurunuz incelenemez-
dir. Bir daha da başvuru yapmayın”, demedi. Bilakis Sayın Hâkimim, 
biz dört tane başvuru yaptık UCM’ye. İlk önce dedi ki, Türkçe dilimiz 
yok, ya Fransızca ya da İngilizce yapıp gönderin. İngilizceye çevirip 
gönderdik. İkincisinde de aynı şeyi söyledi.

Nelerle ilgili yaptık?
Eğit-Donat kamplarında Suriye’deki iktidara karşı burada terö-

rist yetiştiriliyor. Eğit-Donat kampları sebebiyle yaptık.  “4 adam, 8 
füze gönderirim, savaş çıkarttırırım.” sözü sebebiyle de yaptık.  Ve 
bunlardan önce Türkçeyi İngilizceye çevirin gönderin demişlerdi. Bu 
başvurumuzda ise Türkçe kullanmıyoruz, İngilizceye çevirin demedi 
UCM, ilgilendi. Hareketlendi bu olanlara. Türkçe başvurumuza İngiliz-
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ce yanıt gönderdi. Dosyaya sunduk.
“Başvurunuz incelemeye alınmıştır. Ancak bu size verdiğimiz ce-

vap, başvurunuzun kabul edildiği anlamına gelmez.”
Özet olarak, bir kabul edilemezlik incelenemezlik kararı yok. Örne-

ğin Anayasa Mahkemesine başvurduğumuz gibi incelenemezlik, kabul 
edilemezlik kararı yok.  İnceleyeceğim dedi UCM. Tek başına bu belge, 
bu iddianameyi keenlemyekün eder. Yani iddiayı incelenebilir bir ma-
kama sunmuşuz demektir Müvekkilimize vekâleten.

Siz, dolayısıyla aslında bu sebeple de oradaki açık siyasi değerlen-
dirmesine bakın. Müvekkil siyasi bir kişiliğe sahip, siyasi savunma 
yapar. Siyasi iddiada bulunur. Siyasi ithamda bulunur. Biz avukatlar 
olarak onun siyasi görüşlerinin hukuka uygunluğunu anlatabiliriz. Do-
layısıyla onun savunduğu siyasi görüşleri bilebiliriz. Ama savcı iddi-
anameye kendi siyasi duruşunu katamaz. Esad’ı kötüleyip, ÖSO’yu 
övemez. Bu iddianame iade edilmelidir. Sayın Hâkim, bu iddianame 
tarafınızdan iade edilmelidir. Bakın İstanbul’da bu CMK’da geldi ama 
uygulanmıyor. 170-174 arası çok açık. Bu koşullardaki iddianame biz-
ce iade edilmelidir. Bu tartışmaya girmiyorum. Biz dolayısıyla UCM 
incelemeye aldık dediği için UCM’den çıkacak kararın bekletici mesele 
yapılmasını talep ediyoruz. Birinci talebimiz bu.

Hâkim: UCM’deki davanın bekletici mesele yapılmasına, dilekçe-
deki belirttiğimiz hususların araştırılmasını.....

Av. Doğan Erkan: İsnadın ispatı sebebiyle bekletici mesele yapıl-
masına. 

Hâkim: Tamam o anlamda diyor. Böyle yazmasını istiyorum, dedi.
Av. Doğan Erkan: MİT TIR’ları ile ilgili yargılamanın sürdüğü 

dosya, MİT TIR’larını durduran, arama kararı veren savcı...
Hâkim: Onları okudum.
Av. Doğan Erkan: Okudunuz o dosyanın celbini talep ediyoruz.
Hâkim: Evet evet. Öyle şey yaptık.
Av. Doğan Erkan: O savcıların tanık olarak dinlenmesini talep edi-

yoruz. 
Hâkim: Bir de şey var.
Av. Doğan Erkan: Cumhuriyet Gazetesi’nde bununla ilgili görün-

tüler var.  Haber kaynağı gizli fakat talep edebilme hakkı var. Ama biz 
talep edelim. 
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Hâkim: O zaten aynı, dilekçenizde yazılı zaten.
Av. Doğan Erkan: Doğrudur efendim. Son talep Sayın Hâkimim. 
Hâkim: Bir şey mi söyleyeceksiniz?
Av. Doğan Erkan: Tabiî, Ömer Bey de konuşacak.  Çok kısa bitti 

zaten. Biz bu suçlarda, doktrinde bir tartışma var. Henüz doktrin aşa-
masında. Suçtan zarar görenin, kamu görevlisinin de, esas soruşturma 
olduğunu biliyorum ama, zarar unsurunun karşılanıp karşılanmadığını, 
gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi? Ortaya çıkartılması için, müştekinin 
de bizzat gelmesi gerektiğine dair, hatta bu yönde bir Yargıtay daire 
kararı var. 

Hâkim: Ayrıca müştekilerin de bizzat kendilerinin gelerek dinlen-
mesini talep ediyoruz dedi.

Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu: Suçlama, kamu görevinden dolayı 
zincirleme hakaret suçlamasıdır. Şimdi burada UCM’ye yapılmış, kayda 
girmiş bir başvuru var. Yani geri çevrilmemiş, ret edilmemiş bir başvu-
ru var. Dolayısıyla bu başvuruya dayalı iç hukukta suçlanmak demek; 
“O başvuruyu neden yaptın, hak arama özgürlüğünü neden kullandın?”, 
diyerek doğrudan suç olarak görmek, UCM önüne kanıt taşıma sürecin-
de zorluk yaratmak, UCM önündeki olanaklar nedeniyle Türkiye’de adı 
geçenlerin sıfatları da gözetildiğinde gerek müvekkilime, gerek kamu-
oyuna baskı yaratmak, o davayı sonuçsuz bırakma amacı taşımaktadır. 
Uluslararası Mahkemelerle ilgili hukuk tarihinde böyle bir suçlama ya-
pılmamıştır. Buradaki başvurunun doğrudan kayda girmesi, ilk aşama-
larda reddedilmeden sayı numarası verilmesi demek, iç hukukta ortada 
bir suç ve suçlu bulunmaması demektir. İç hukukta bir suç ve suçlu bu-
lunmayan olaylarda hiçbir işlem yapılmaksızın derhal beraat kararı ve-
rilmesi gerekir. CMK 223/2a’ya göre derhal beraat kararı verilmesi ge-
rekir. Aksi düşüncede ise Mahkeme, meslektaşlarımın ifade ettiği araş-
tırmaların yapılması gerekir ki; burada Cumhuriyet Savcılığı iddianame 
düzenlerken vahim bir gerçeği de ortaya koymuştur. O gerçek de şudur:

Görevden dolayı hakaret suçlaması getirilirken katılanlar müvek-
kilimin beyan ettiği konulardaki delili nereden ve kimden almışlardır. 
Burada iddia makamı alınmış bir görevden, yapılan bir görevden kay-
naklanan bir görevden bahsetmektedir. O halde alınan, yapılan, kay-
naklanan bir görev varsa o görevden dolayı iddia makamının böyle bir 
tarihi olayı ortaya çıkaran müvekkilimle ilgili işlem yapması değil, tam 
aksine nereden, kimden görev aldıklarını ortaya çıkararak, bu davada 
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katılan sıfatını alan kişiler hakkında soruşturma yapması veya soruştur-
maya geçilmesi için dosyayı ilgili mercilere iletmesi gerekir.

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 5. Maddesinde açıkça düzen-
lenen etkili olmayan, tarafsız olmayan, yansız olmayan bir soruşturma 
yürütülmüştür. O temele dayalı bir soruşturmada, bir iddianame ve id-
dianamenin kabulü ile başlayan yargılama süreci nedeniyle İnsan Hak-
ları Avrupa Sözleşmesinin 6. Maddesinde açıkça ifade edilen adil olma-
yan yargılama ortamını, adil olmayan kanıtları, adil olmayan suçlamayı 
yaratmıştır. Bu nedenle TCK 279 Maddesi de gözetildiğinde göreviniz 
nedeniyle sizin de iddia makamı ile yaptığınız yargılamada öğrenmiş 
olduğunuz bu durum karşısında, ortadaki eylemler açık olduğuna göre, 
böyle bir görevin alınması, yapılması, yürütülmesinin tartışılması dahi 
insanlık tarihi yönünden suç olduğuna göre bu konuda işlem yapılması 
bildiriminde bulunulması da ayrıca talebimizdir.

Yukarıda da belirttiğim gibi müvekkilimin değil suç işlemek, ortada 
suç oluşturan bir eylemi yoktur. Suç oluşturan bir eylem bulunmadığın-
da yargılama yapılamaz. Suç ve suçlusu olmayan davada beraat kararı 
verilmesi gerekir. Talebim bu doğrultudadır. Teşekkür ederim.

Hâkim:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1) Katılanlar Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Efkan 

Ala vekillerine beyanda bulunmak üzere önel verilmesine,
2) Sanık müdafi Av. Ömer Eminağaoğlu’nun işlem yapılmasına ilgi-

li isteğe ilişkin konular soruşturma evresinde C. Başsavcılığınca muttali 
olunan olaylar bulunması nedeni ile ve işlem de yapılmamış olmasın-
dan dolayı bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

3)
A) İsnadın ispatı yönünde araştırılması istenilen ve soruşturma ya-

pan C. Savcıları Süleyman Bağrıyanık, Ahmet Karaca, Özcan Şişman 
ve Özcan Çokay’ın dinlenilmesi istenilmiş olup, bugüne kadar yargı 
görevini yapan Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının yaptığı işlemlerle 
ilgili olarak tanık olarak dinlenilmeleri adet muktezasından olmadığın-
dan ve gerek duyulmadığından buna ilişkin istemin reddine,

B) Ayrıca kolluğun tanık olarak dinlenilmesi istenilmiş bulunduğun-
dan, bu konuda açıklık bulunmayıp isim ve adres bildirilmemiş bulun-
duğundan buna ilişkin istemin de reddine,
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C) Cumhuriyet Gazetesi’ndeki görüntülerle ilgili olarak sanık mü-
dafîinin istediğinde savunması ekinde bu gazetenin ilgili nüshalarının 
veya örneklerinin her zaman mahkemeye sunabileceği hususunun ken-
disine ihtarına (ihtar edildi),

D) Söz konusu olayla ilgili olarak Yargıtay 16. Ceza Dairesinde de-
vam eden dosyanın UYAP çıktılarının sanık müdafi tarafından ilgili dai-
reden alınarak mahkememize sunması için kendisine yetki verilmesine,

4) Varsa ilave yazılı savunmalarını sunmak üzere sanığa önel veril-
mesine,

5) Sanık müdafilerine yazılı savunmalarını yapmaları için önel ve-
rilmesine,

6) Uluslararası Ceza Mahkemesindeki davanın ne zaman biteceği 
belli olmadığından ve ayrıca davamıza konu iddianamenin çerçevesi 
de belli olduğundan CMK.nun 225 Maddesi uyarınca hükmün konusu, 
iddianamedeki olaydır, gerçeği karşısında uluslararası ceza mahkeme-
sindeki davanın bekletici meselesi yapılmasına ilişkin istemin reddine,

Bu nedenlerle duruşmanın 10/02/2016 günü saat 11:00’a bırakılma-
sına karar verildi. 20/01/2016



İkinci Celse sonrası
HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un
Adliye önünde yaptığı Basın Açıklaması

(20 Ocak 2016)
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Bizi korkutabileceklerini sanıyorlar
Sevgi ve saygıdeğer arkadaşlar,
Bunlar, BOP çerçevesinde Ortadoğu ve çevresinde on milyon ma-

sum insanın katledilmesinin suç ortakları.
Bunlar başlarından tırnaklarına kadar yolsuzluğa batmıştırlar. Bun-

ların yaptığı hiçbir meşru iş yok. Bunları devirdikten sonra bunların 
bütün ihaleleri iptal edilecek. Bunların bütün yöneticilerinin, ilçe baş-
kanlarının yakın ve uzak akrabalarına kadar tüm malvarlıkları gözden 
geçirilecek ve yandaşları ile beraber, milletin anasına küfreden müteah-
hitleri ile beraber, hepsi birden hesap verecek!

Bundan kurtuluşları yok!
Bizi korkutabileceklerini sanıyorlar.
Hayır! Hiçbir şey bizi korkutamaz.
Biz Halklarımızın davası için ve vatan sevgimiz için 50 yıldan bu 

yana kelle koltukta savaşıyoruz. Hiçbir şey bizi yıldıramaz.
Eninde sonunda başaracağız. Türk ve Kürt Halkı olarak kardeşçe bu 

ülkede yeniden dirliği düzeni, adaleti, hakkaniyeti sağlayacak ve Sos-
yalizmi kuracağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Halkız Haklıyız Yeneceğiz!



Sputnik Türkiye’den Elif Örnek’in
HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut

ile yaptığı röportaj
(21 Ocak 2016)
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Erdoğan’ı şikâyet ettiği için yargılanıyor

21 Ocak günü, Sputnik Türkiye’den Elif Örnek, HKP Genel Baş-
kanı Nurullah Ankut ile bir röportaj yaptı ve bu röportaj aynı gün 
(http://tr.sputniknews.com/turkiye/20160121/1020359345/erdogan-si-
kayet-yargilama.html) internet adresinde yayımlandı. (Bu adreste aynı 
zamanda röportajın ses kaydı da vardır.)

Röportajı olduğu gibi yayımlıyoruz:

Elif Örnek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 4 yetkili hak-

kında ‘savaş suçu işlediler’ iddiasıyla yargıya başvuran Nurullah An-
kut ‘hakaret’ suçlamasıyla yargılanıyor. Ankut, kendisine dava açılması 
üzerine yaptığı basın açıklamasından ötürü de hakkında soruşturma 
başlatıldığını söyledi.

Ankara yönetimi yetkililerinin savaş suçu işledikleri iddiasıyla, 
Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) başvuran siyasetçi Nurullah 
Ankut hakkında dava açıldı. İktidar üyelerini itibarsızlaştırmaya çalış-
tığı iddia edilen Ankut, savcının baskı altında olduğu için iddianame 
hazırladığını ve bu durumun davaya bakan hâkim tarafından dile geti-
rildiğini söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye’ye giderken durdurulan 
MİT TIR’larının silah taşıdığının görüntülenmesi üzerine dönemin 
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 
İçişleri Bakanı Efkan Ala ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı savaş suçu 
işledikleri iddiasıyla UCM’ye şikâyet eden Ankut hakkında dava açtı.
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“UCM’ye şikâyet ederek suç işledi”
Hazırlanan iddianamede Ankut’un UCM’ye şikâyet dilekçesi gön-

dererek ‘hakaret ettiği, iftira attığı ve suç uydurduğu’ iddia edildi. Sav-
cı, Ankut’un ‘Kamu görevlisine görevinden ötürü hakaret’ suçlamasıyla 
yargılanmasını istedi ve “Türkiye, Roma Statüsü’ne taraf olmadığı için 
UCM’nin Türk yetkilileri yargılama yetkisi yok. Ankut bunu bildiği 
halde UCM’ye şikâyette bulunarak Erdoğan, Davutoğlu, Ala ve Fidan 
hakkında savaş suçlusu algısı oluşturmaya çalıştı” dedi. Suriye Devlet 
Başkanı Beşşar Esad’ın ülkesinde iç savaş çıkardığını savunan hatta 
kimyasal silah kullandığı imasında bulunan savcı iddianamede Özgür 
Suriye Ordusu içinse övgüye yer verdi.

“TIR’lar yurtdışına çıkmadığı için
savaş suçu sayılmaz”

Savcı iddianamede “İçinde silah olduğu iddia olunan ve Adana’da 
durdurulan TIR’lar yurtdışına çıkmadığından Roma Statüsü kapsamın-
da kalan uluslararası hukukun ihlal edildiğinden bahis olunamaz. Do-
layısıyla eylem savaş suçu olarak tanımlanamaz” ifadelerine yer verdi.

Hakkında dava açılan ve hâkim karşısına çıkan Nurullah Ankut, 
Sputnik’e yaptığı açıklamada, “savcının iktidar tarafından baskı altı-
na alındığı için” hakkında iddianame hazırladığını söyledi. Yaptıkları 
başvurunun UCM tarafından ön incelemeye alındığını aktaran Ankut, 
Türkiye’de iktidarın savaş suçu işlediğini ve ülkeyi savaşa sokmaya 
çalıştıklarını ileri sürdü:

“Biliyorsunuz, Dışişleri Bakanlığında yaptıkları bir toplantı var, ta-
peleri basına yansıdı. Orada milleti de aldatarak, 4 kişi göndeririz 8 füze 
attırırız Türkiye’ye, Suriye bize saldırdı imajı oluştururuz ve bu sebeple 
Suriye’ye askeri olarak dalarız diye. Erdoğan’ın orada konuşması var: 
‘Süleyman Şah Türbesi’ni bir imkân olarak değerlendirebiliriz.’ Yani 
‘IŞİD oraya saldırdı, biz de orayı koruma amacıyla askeri harekât baş-
lattık Suriye topraklarında’ gerekçesini oluşturabilmek için. Suriye’ye 
karşı Türkiye’nin savaşa sokulması derdinde bu insanlar.”

Ankara yönetiminin 2011 yılından bu yana meşru Suriye hükümeti-
ne karşı faaliyetler yürüttüğünü söyleyen Ankut, “Birleşmiş Milletler’e 
üye bir hükümete karşı cihatçı terör örgütlerini her türden destekledi 
bunlar. Suriye’de şu an savaşan Özgür Suriye Ordusu, El Kaide, El 
Nusra, IŞİD gibi örgütlerin yüzde 90’ını oluşturan bölüm Suriye vatan-
daşı değil, dışarıdan toplanmış Ortaçağcılar. Bunların da çok önemli bir 
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bölümü Türkiye üzerinden Suriye’ye geçtiler. Hiçbir kısıtlama olmaksı-
zın çünkü sınırı kaldırıldı, Suriye-Türkiye sınırı kaldırıldı mevcut, şikâ-
yetçi olduğumuz şahısların hükümeti tarafından. Suudi Arabistan’dan, 
Katar’dan gelen silahlar hava yoluyla Türkiye’ye indirildi, TIR’larla 
buradan cihatçı çetelere ulaştırılmak üzere karayoluyla yola çıkarıldı. 
Suriye topraklarında onlara teslim edildi bu silahlar. Savaşta yaralanan-
ları getirilip bizim sınır illerimizde tedavi gördüler. Türkiye’yi lojistik 
üs olarak kullandılar. Gelip dinlenip, yeniden savaşa katıldılar. Her tür-
lü savaş suçunu, her gün işlemekteler” dedi.

“ABD’yi de şikâyet ettik geri çevirdiler”
Erdoğan ve diğer yetkililerin yargılanmasının çok zayıf bir olasılık 

olduğunu söyleyen Ankut, uluslararası mahkemelerin de bağımsız ol-
madıklarını söyledi. Mahkemelerin ABD ve AB’nin etkisi altında oldu-
ğunu savunan Ankut, “ABD her gün savaş suçu işliyor. ABD hakkında 
da UCM’ye şikâyette bulunduk, hemen geri çevirdiler” değerlendirme-
sinde bulundu.

Hâkim: “Savcının ne sıkıntı çektiğini düşünün”
Uzun bir savunma yaparak iddianameyi çökerttiklerini savunan 

Ankut, “Hatta hâkim bir ara şunu dedi: ‘Savcıya da acıyın, bu kadar 
perişan etmeyin. O insanın da böyle iddianameler oluştururken ne gibi 
sıkıntılar çektiğini düşünün’ diye bize ihsasta bulundu. Yani o savcının 
da mecburen, ba- ğımsız düşünemediği için, hukuki bir tavır koyamadı-
ğı için, ağır baskı altında olduğu için böyle bir iddianame düzenlediğini 
ihsas etti bize” ifadelerini kullandı. Ağır suçlar işlediği iddiasıyla suç 
duyurusunda bulunmanın hakaret sayılmasının bugüne dek görülme-
miş bir uygulama olduğunu söyleyen Ankut, “Bunların TIR’lar dolusu 
silahlar gönderdiği apaçık, belgelerle ortaya çıkmış durumda. Kendi 
yöneticilerinin itirafları var. Şu an Cumhurbaşkanlığı makamında otu-
ran Tayyip Erdoğan’ın konuşması var: ‘O TIR’larda silah olsa ne yazar 
olmasa ne yazar’ diye” dedi.

“Yargılanacaksınız dediğim için
bir soruşturma daha açtılar”

Nurullah Ankut, bu davanın açılmasının ardından bir basın açıkla-
ması yaparak ilgili yetkilileri Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri önün-
de yargılayacaklarını” söylediği için hakkında “hakaret” ve “tehdit” 
suçlamasıyla bir soruşturma daha açıldığını kaydetti.



Ayrım III
HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un
Mahkemeye verdiği Yazılı Savunması

(29 Ocak 2016)
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Kendin pahasına olduktan sonra;
tüm dünyayı kazansan neye yarar?..

Sokrates
Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimliğine

Bu duruşmadaki savunmama da mesleğimin en ünlü düşünürlerin-
den, Antik Felsefenin en önde gelen düşünce ekolünün öncüsü, kurucu-
su Sokrates’in şu özdeyişiyle başlayayım:

“İnsanlar her zaman ve her yerde acıkmışlardır. Ama her za-
man ve her yerde erdemli olmamışlardır.”

Rahmetli babam şu öğüdü vermişti bana, ilk gençlik yıllarımda:
“Oğlum, cesur adamdan korkma. Çünkü cesur adam özgüvenli olur, 

mert olur, şerefli olur. Cesur bir adamla düşman bile olsan ondan çekin-
me. Çünkü o ne yapacağını açıkça, mertçe söyler sana. Sen de ona göre 
tedbirini alırsın.

“Fakat, cesaretsiz adamdan kork. Çünkü o yüzüne güler, fakat fır-
satını bulduğu anda arkandan vurur seni. O yüzden böyle insanların ne 
yapacağını, sana ne gibi tuzaklar kuracağını hesaplayamazsın, öngöre-
mezsin. Dolayısıyla da gereken önlemleri alamazsın.”

Babamın bu uyarısını mıh gibi tuttum aklımda hep. Bir ömür boyu... 
Ve yaşadığım pekçok olay bu ata öğüdünde dile getirilen gerçeğin ne 
kadar geçerli ve önemli olduğunu tekrar tekrar gösterdi bana.

Babam yiğitti, mertti, malı mülkü olmadı hiç. Ama bizi de hiçbir 
zaman namerde muhtaç etmedi.

Konya’nın bir kenar mahallesi olan, yoksul insanlardan oluşmuş, 
Gemalmaz Mahallesi’nin orta halli ailesiydik. Birikmiş malımız mül-
kümüz olmazdı ama yiyecek ekmeğimiz, unumuz, bulgurumuz, yağı-
mız, pekmezimiz, nohutumuz, fasülyemiz, kavurmamız olurdu hep.
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Kışın ekmeksiz, unsuz, yağsız, odunsuz çaresiz kalanlar çalardı ka-
pımızı. Ve hiçbiri de boş gönderilmezdi...

Yoksulları, acı çekenleri, çaresizleri sevmek ve savunmak; onların 
acılarını yüreğimizde duymak ata mirasıdır bizim için.

Rahmetli Anam da aynı anlayış ve tutum içindeydi.  

***

Şimdi size iki bölüm fotoğraflar göstereceğim:
Birinci bölüm Libya Lideri Şehit Muammer Kaddafi’yle Tayyip 

Erdoğan’ı aynı karede gösteren ve ödül töreninden fotoğraflardır.[20]

İkinci bölümüyse Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve eşiyle Tay-
yip Erdoğan ve eşini aynı karede gösteren fotoğraflardır.[21]

Bakın şu samimiyete, şu dostluğa, şu sıcaklığa.
Kaddafi’yle çekilen bu fotoğraflardan -ki Muammer Kaddafi’nin 

elinden Kaddafi İnsan Hakları Ödülü almıştı Tayyip Erdoğan, o görün-
tülerin yaşandığı 2010 yılında Libya’da- yaklaşık 14 ay sonra zamanın 
Başbakanı aynı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Obama’dan aldığı kesin 
talimat üzerine Libya’ya savaş açtı, Emperyalist ABD ve Avrupa Birliği 
devletleriyle birlikte, NATO’yla birlikte. NATO’nun Libya’ya saldırı 
üssünü de kendi teklifiyle İzmir’e getirdi. Bu emperyalist saldırının ko-
muta konseyi İzmir’deki NATO üssünde konuşlandı. Ve savaş oradan 
yönetildi.

Bu savaş sürecinde Libya ölüm tarlalarına dönüştürüldü. 70 bin 
Libyalı Müslüman hayatını kaybetti. Muammer Kaddafi de, NATO 
uçaklarının konvoyunu vurması üzerine, saklandığı bir köprü altında 
yakalanıp yerli devşirilmiş ve satılmış hainler tarafından linç edilerek 
katledildi.

Venezuela’nın Ölümsüz ve ABD’nin Latin Amerika’daki korkulu 
rüyası Hugo Chavez, bu katliamı lanetledi. Ve Kaddafi için “Şehit” 
ibaresini kullandı. Elbette şehitti Kaddafi. Emperyalist Haçlılar güruhu 
BOP Planlarını hayata geçirebilmek için İslam’a ihanet etmiş işbirlik-
çileriyle birlikte katletmişti Türkiye dostu Muammer Kaddafi’yi. Aske-
ri öğretimini de Türkiye’de, Kara Harp Okulu’nda yapmıştı Kaddafi. 
Türkçe de biliyordu.

[20] Bakınız Ek 11, s. 278-279.
[21] Bakınız Ek 11, s. 279-281.
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İkinci bölümü oluşturan fotoğrafların yani Suriye Lideri ve eşiyle 
birlikte olunan fotoğrafların çekildiği tarihse 2008’dir.

Yine samimiyete bakın; arada oluşan sevgiye, saygıya bakın. Ne ka-
dar ileri boyutta, değil mi?

Aynı Başbakan Tayyip Erdoğan, 2010 yılında Gaziantep’te bir mi-
ting yapar. Orada da Suriye ve Türkiye arasında oluşan dostluktan ve 
Beşşar Esad’la aralarındaki kardeşlikten söz eder uzun uzun. Ve bu 
dostluktan hem Türkiye Halkının hem de Suriye Halkının kazançlı çık-
tığını ifade eder. Doğrudur bu sözü. Ender doğru sözlerinden biridir 
bu mitingde konuştukları. Sizin, ilgilenen arkadaşların ve buradaki tüm 
avukat arkadaşların bu linki özellikle ve de dikkatle izlemesini öneri-
rim: https://www.youtube.com/watch?v=To6AK3R9p00

İzlemelerini ve özgür bırakılmış akıllarıyla olayı değerlendirmeleri-
ni yani tüm yönleriyle, tarafsızca ve içtenlikle olay üzerinde düşünme-
lerini öneririm.

Savunmamıza girerken Sokrates’ten alıntılama yaptık. Devam ede-
lim isterseniz aynı düşünürden:

Der ki Sokrates;

“Ben kimseye bir şey öğretmiyorum. Sadece onların düşüncele-
rini harekete geçirmeye çalışıyorum.”

Modern doğa biliminin öncülerinden Galilei Galileo da bu konuda 
yine aynı şeyi söyler. Şöyle der:

“İnsanlara hiçbir şey öğretemezsiniz. Sadece onların kendi içle-
rinde, kendi çabalarıyla keşfetmelerine yardımcı olabilirsiniz.”

Bizim de meslek öğretmenlik ya; nerede olursak olalım, ne yaparsak 
yapalım biz de buna çalışırız. Zaten Felsefe de “Aydınlık Düşünmek” 
demektir. Yani her türlü korkudan, tarafgirlikten, önyargıdan ve bön-
yargıdan arınmış olarak sadece gerçeğe ulaşmak amacıyla, özgürleşti-
rilmiş akılla düşünmek demektir.

Suriye Lideriyle çekilmiş olan bu fotoğrafların çekiminden ortalama 
iki yıl, Gaziantep konuşmasınınsa yapılışından tam sekiz ay sonra ABD 
Emperyalistleri yine BOP Haritalarını hayata geçirmek için Suriye’ye 
savaş ilan ettiler. Üç parçaya bölünüyordu Suriye de o haritada, hatır-
layacağımız gibi.

Geçen duruşmada da söylediğim gibi zamanın Başbakanı Tayyip 
Erdoğan ve ekibi 15 gün tereddütte kaldı. Suriye’ye karşı açıktan ve 
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anında savaşa girişemedi. Fakat, yine ABD Başkanı Obama’dan kesin 
buyruk geldi, “Denileni yap!”, diye. AKP yöneticileri “başüstüne efen-
dim”i çaktılar ve “Kardeş” Esad, aynı anda “Zalim Esed” oldu. Esad’ın 
ve Suriye Halkının en zaptedilmez, en hırçın ve en önde gelen düş-
manıydı artık AKP patronları. Göze girmek, 15 günlük duraksamayla 
işledikleri suçun affını elde edebilmek için kraldan daha kralcı olmaları 
gerekiyordu artık. Öyle de oldular. Ve hâlâ da öyleler.

Yani, AKP ileri gelenleri Amerika’dan aldıkları talimat doğrultu-
sunda harcadılar, sattılar Muammer Kaddafi’yi ve Beşşar Esad’ı. Ha-
tırlanacağı gibi AKP Reisleri, yetiştiricileri, velinimetleri, hocaları olan 
Necmettin Erbakan’ı da satıp geçmişlerdi, Amerika’nın kendileri için 
hazırladığı makamlar karşılığında.

Sizler ne dersiniz, hangi karara ne gibi bir yorum yaparsınız şu anda 
bu olup bitenler üzerine, onu bilemem. Fakat ben, rahmetli babamın 
ergen yıllarımda bana verdiği öğüdün ne kadar gerçekçi olduğunu bir 
kez daha anımsadım.

AKP projesi kim tarafından neden oluşturuldu?
Ergün Poyraz’ın (Patlak Ampül, Takunyalı Führer, Musa’nın 

Çocukları, Musa’nın Gül’ü), Mehmet Bölük’ün (El Tayyip), Nasu-
hi Güngör’ün (“Yenilikçi Hareket”tir kitabının adı), Soner Yalçın’ın 
(Kayıp Sicil-Erdoğan’ın Çalınan Dosyası), Mustafa Hoş (Big Boss), 
Merdan Yanardağ’ın (Bir Amerikan Projesi Olarak AKP) adlı ki-
taplarını okursanız AKP’nin gerçekten de bir Amerikan, İngiliz ve İsrail 
projesi olduğunu, onların yapımı olduğunu çok kesin biçimde görürsü-
nüz.

Hatta, Merkez Parti Başkanı Abdurrahim Karslı’nın Odatv’de 
çıkan söyleşisini okuyunca da bu gerçek açık biçimde görülür, anlaşı-
lır, kavranır. Tabiî görmek için aydınlık düşünen bir akla gerek vardır 
öncelikle.

Şimdi Odatv’de yayımlanan bu söyleşiyi aktaralım:

“AK PARTİ BİR PROJE PARTİSİDİR”
“Abdurrahim Karslı: Yok yineleyeyim. Bir grup gazeteci arkadaş, 

bizim de kurucu arkadaşlarımız ile birlikte benim evimi ziyarete gel-
diler. Yemek yedik, sohbet ettik. Sohbet esnasında, bizim Medya ve Ta-
nıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Şeyda Açıkkol, bir soru 
sordu. Dedi ki gazeteci ve hazırda olan arkadaşlara;
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“1- Ak Parti ile ilgili düşünceniz nedir bu gelinen noktada?
“2- Biz yeni bir parti kurduk Merkez Parti ile ilgili ne düşünüyor-

sunuz”
“Orada muhtelif arkadaşlar vardı, demin yukarıda ismini söylediğim 

Ak Parti’ye çok hizmet eden, fikir babası, halen içinde olan, çok müdafaa 
eden gazeteci yazar, benim de eskiden beri tanıdığım, düşünce insanı 
olarak bildiğim Abdurrahman Dilipak da vardı. Hatta benden yaşça bü-
yük olduğu için ben ona ağabey diye hitap ederim. O da orada vardı. Bu 
soruya mukabil işte insanlar fikrini söylerken o da fikrini söyledi. Dedi 
ki “Ak Parti ben de bunu çok da yazdım” dedi, “saklamaya gerek yok 
her yerde de bu mevcut” dedi. “Ak Parti bir proje partisidir” dedi. “Ne 
projesi?” dediler. “Bir tarihte, 90’lı yıllarının başından sonra küresel 
güçler, emperyalist güçler bunun içinde ABD, İngiltere, İsrail falan Tür-
kiye’ye gidip gelmeye başladı. Bizlerle de görüşmeye başladı. ‘Niye ge-
lip gidiyorlardı?’ dediler. Bundan sonra Türkiye’de siyasal İslamcılar ile 
birlikte çalışmak istiyoruz. Çünkü yükselen trend siyasal İslam. Çünkü, 
Erbakan hoca ve ekibi gittikçe yükselen trendde puan almaya başlamış. 
Biz sizinle çalışmak istiyoruz biz anlaşma yapalım” yani kendi anlattı.

“Cem Özer: Neden Erbakan Hoca madem yükseliyor onunla anlaş-
ma yapmıyorlar?

“Abdurrahim Karslı: Erbakan hocaya teklif etmişler. Hatta bunu 
da söyledi. “O kabul etmedi” dedi. Yani nasıl bir anlaşma?

“Anlaşma şu:
“1. Biz sizi iktidara taşıyalım.
“2. Size iktidarda sorun çıkaracakları opere edelim.
“3. Size gerekli finansal destekleri getirelim.
“Cem Özer: Yani o zaman kabul ediyor ameliyatı. Memleketi üze-

rinde kendine yana olursa ameliyatı kabul ediyor…
“Abdurrahim Karslı: Tabiî.
“Cem Özer: Ben memleketin üzerinde ameliyat yaptırmam derken, 

o zaman yaptırıyor.
“ERBAKAN’A TEKLİF ETTİLER KABUL ETMEDİ
“Abdurrahim Karslı: Demiyor tabiî. Yani Erbakan hoca bunları 

kabul etmiyor. Ama Erbakan hocanın ekibi şimdi Ak Parti’yi kuranlar 
bunu kabul ediyor. Bunun içinde de Tayyip Bey ve Abdullah Bey var. 
“Ben de vardım” dedi o müzakere ekibinin içinde. Hatta insanlar orada 
garip garip bakınca orada huzurda olan Ali Bulaç Bey de vardı gazete-
ci yazar. “Ali Bey’in de haberi var o da biliyor bu ekibi.” dedi. Sonra 
biz bunları yapalım sizden de istediğimiz şu:

“1. İsrail’in güvenliğini arttıracaksınız, önündeki engelleri kaldı-
racaksınız.

“2. Büyük Ortadoğu projesi yani sınırların değişmesi.
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“3. İslam’ın yeniden yorumlanmasında bize yardımcı olacaksınız.
“Hatta orada DSP’li bir Bakanımız vardı Aydın Tümen onun da is-

mini söyleyeyim kızmaz inşallah. Aydın Tümen dönüp bakınca ters ters 
dedi ki; “Kızmanıza gerek yok. Sosyal demokratlardan da bu projenin 
içinde olanlar vardı. O zaman CHP’nin başında olan Deniz Baykal, 
ona da çünkü Cumhurbaşkanlığını verecektik” dedi. “Ama o sıra dedi 
anlaşma gereği hiç çalışmadı gitti sırt üstü yattı. ‘Nasıl olduysa anlaş-
tık’ diye, proje bozuldu Abdullah Bey’e teklif ettik” dedi.

“Cem Özer: Zaten Deniz Baykal, eğer evet demeseydi siyasi haya-
tımızda Recep Tayyip Erdoğan daha sonra olacaktı.

“Abdurrahim Karslı: Tam olarak değil aslında. Daha değişiği, bu 
iktidar bir proje iktidarı olduğu için muhalefette bu proje gereği iktida-
rın destekçisi. Dediğiniz gibi meclise girmesi Tayyip Bey’in Deniz Bey 
sebeptir. Ama erken seçimi teklif eden de Devlet Bahçeli’dir.

“Cem Özer: Yani bozalım iktidarı…
“BU PROJE TÜRKİYE’Yİ BÖLER
“Abdurrahim Karslı: Bozalım ve yani o ekonomik bunalımdan si-

yasi bir bunalım çıkardılar. Ak Parti iktidarı gerçekten projedir.
“Cem Özer: Tam da çözülmüştü ekonomi…
“Abdurrahim Karslı: Tam da çözülmüştü ekonomi…
“Cem Özer: Kemal Derviş geldi, falan filan…
“Abdurrahim Karslı: Birden işler tersine döndü. Bunu millet ya-

şadı. Yani bunu Abdurrahman Bey bunu ısrarla söyledi. “Ya ben bunu 
kaç defa yazdım. Zaten Türkiye bunu yaşadı.” Beni de göstererek dedi 
ki “O zaman ben bu arkadaşa gittim geldim bir hafta anlattım böyle 
böyle çalışalım diye bu kabul etmedi. Reddetti beni.” Doğru. Bana göre 
öyle bir teklif Türkiye’nin bölünmesi, İslam’ın tahrip edilmesiydi. Sırf 
Türkiye’nin değil, Büyük Ortadoğu projesi bütün Ortadoğu’daki ülke-
lerin sınırlarının değiştirilmesi, ekonomik imkanların küresel güçlere 
bağlanması demektir.

“Cem Özer: Peki şöyle bir şey yapmıştır iktidar tamam bunlar bi-
zim oyunumuza gelsin bunlar önümüzü açsınlar sonra biz bunların de-
diğini yapmayıveririz biter gider…

“Abdurrahim Karslı: Belki öyle düşünmüş olabilirler. Ben ne dü-
şündüklerini bilmiyorum ama şunu söyledi Abdurrahman Bey, dedi ki 
“Bu projeyi diğerleri kabul etmedi, biz ve bu projenin içinde ‘evet’ di-
yen Abdullah Bey’le Tayyip Bey ‘evet’ dedi. Bu bir projedir. Merkez 
Partinin başarı şansını şimdilik görmüyorum. Çünkü proje henüz ta-
mamlanmadı” dedi.

“İSRAİL’İN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ AKP KALDIRDI
“Cem Özer: Peki bir şey söyleyeceğim. Ama şimdi İsrail’in güven-

liğinin önünü açmak diyorsunuz. İsrail’e en çok kafa tutan ekip. Takır 
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takır kafa tutuyor.
“Abdurrahim Karslı: Kafa tutuyor dediğiniz zahiren hal böyle. Ama 

Numan Kurtulmuş’un da anlattığı bir şey var. Ben de hukukçuyum siz de 
hukukçusunuz. Biz İsrail’e kafa tuttuk. Ama bütün uluslararası kurum ve 
kuruluşlarda engelleri önlerinden kaldırdık. Bugün kaldırdık. Bir sürü 
kuruluşlarda mesela ortak olamayacağı birçok kuruluşlarda biz veto 
hakkımızı kullanmadık geldi ortak oldu. İsrail’deki yasak olan silahla-
rın üretimi var mıdır yok mudur filan diye biz tekini istemedik Türkiye 
olarak. Ondan da öte biz fiilen de İsrail önündeki engelleri kaldırdık.

“AKP’NİN SAYESİNDE İSRAİL ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK 
GEZİYOR

“Cem Özer: Nasıl kaldırdık?
“Abdurrahim Karslı: Hamas en büyük engeldi biz tahrik ettik İsrail 

Hamas’ı dümdüz etti.
“Cem Özer: Yani Hamas şimdi…
“Abdurrahim Karslı: Efendim akıllı insan ne düşünür. Şimdi İsra-

il’e karşı iki tane kuvvet var. 1. Filistin Kurtuluş Örgütü 2. Hamas.
“Filistin Kurtuluş Örgütü uluslararası camiada meşru organ kabul 

ediliyor. Bir de Hamas var. Bütün uluslararası camia da bunu terör 
olarak kabul ediyor. Biz bunu tahrik etmek yerine madem bizim sözü-
müzü dinliyor biz de kuvvetliyiz ağabeyiz, ne der insan siyaseten, siz 
kendinizi fesh edin nasıl olsa uluslararası illegal bir örgüt olarak ka-
bul ediyorsunuz, şu Filistin Kurtuluş Örgütü’ne iştirak edin. Zaten en 
sonunda birleştiler. Dolayısıyla buna kuvvet verip bununla iştirak etse 
biz meşru bir organı müdafaa edecektik. Biz öyle yapmadık. Verdik gazı 
Hamas’a Gazze’ye gidiyoruz diye, gidebildik mi? 3 kişi öldürdüler diye 
binlerce kişiyi İsrail’e öldürttük. Bunu beraber yaşadık. Yani ağaç mey-
vesini verdi diyorum. Biz gidecektik oraya ambargoyu kaldıracaktık, 
Mavi Marmara Gemisi’ni gönderdik insanlar öldü. Ne oldu? Sonuca 
bakmamız lazım. One Munite demekle bu işler hallolmuyor. Numan 
Kurtulmuş’un da ifadesiyle, hukuken önlerini açtık bütün kurum ve ku-
ruluşlarda. Önlerindeki engelleri kaldırdık.

“Hamas’ı mahvettik.
“Mısır’ı darma duman ettik.
“En çok kafa tutan Suriye’yi yerle yeksan ettik.
“Bunun dışında da Ürdün, Libya hepsi yok şu anda.
“Yani İsrail artık elini kolunu sallayarak geziyor. Güvenliğini arttır-

dık. Lütfen Ak Parti’nin getirdiği neticeyi dinleyin. İçerde PKK’yı mak-
bul ve mübarek yaptı. Dışarıda da İsrail’in önünü açtı. İslam adına da 
bir sürü terör örgütü icat etti.”[22]

[22] http://www.odatv.com/n.php?n=akp-aslinda-nasil-kuruldu-1612141200
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ABD-İngiltere-İsrail’in bölgemiz halkları için bir yıkım 
projesi olan BOP’u uygulatmak için

AKP’yi kurdurtup iktidara getirdi
Abdurrahim Karslı ne kadar açık bir şekilde anlatıyor projenin ülke-

miz ve bölge Müslüman ülkeleri için nasıl bir yıkım projesi olduğunu. 
Ve bu projeyi de Necmettin Erbakan’ın kabul etmeyip yetiştirdiklerinin, 
yani Abdullah Gül ve AKP’nin diğer ileri gelenlerinin makam, koltuk, 
ün, poz ve çıkar için kabul ettiklerini. Yani bir anlamda ruhlarını sat-
tıklarını, dini inançlarını sattıklarını... ABD Emperyalistlerinin emrine 
resmen ve fiilen girmiş bulunduklarını...

Açılışı Sokrates’ten yaptık ya; devam edelim yine. Şöyle der ünlü 
düşünür:

“Kendin pahasına olduktan sonra; tüm dünyayı kazansan neye 
yarar?..”

Ne kadar özlü, doğru ve gerçekçi bir söz, değil mi?
Bugün AKP’giller’in her şeyleri var; sarayları, koltukları, makam-

ları, pozları, ünleri, yüz milyarlarca doları bulan haksız kazanç ürünü 
(yani kamu malına el koyma yoluyla edinilmiş) olan servetleri ve çev-
relerinde binlerce kişiden oluşan koruma orduları, hizmetkârları, özel 
uçakları, helikopterleri, milyon dolarlık zırhlı arabaları...

Ama kendileri yok artık...
Biz aslında acırız böylelerine, üzülürüz. Değer mi, deriz. İnsan onu-

ru için yaşamalı dünyada. İnsan olarak doğduk, insan olarak tamamla-
malıyız ömrümüzü.

Kendimizi verirsek yukarıda sözünü ettiğimiz maddi varlıklar için 
insanlığımız kalmaz ki ortada.

Yeniden Suriye konusuna dönersek; işte Suriye’de süren, yaşanan 
savaş Suriye’nin Libya’da, Irak’ta olduğu gibi ülke halkı için ölüm 
tarlalarına dönüşmesi, ABD Emperyalistlerinin bu pojeleri gereğidir. 
Onun hayata geçirilmesi, pratiğe uygulanması gereğidir.

AKP reislerinin de bu projede en aktif biçimde yer alması, yukarı-
da Merkez Parti Başkanı Abdurrahim Karslı’nın sözünü ettiği anlaşma 
gereğidir.

A. Karslı’nın anlatımı sonucunda tüm bu yaşananlar, Suriye gerçeği 
ve bizim şu anda burada sanık bölmesinde bulunmamız apaçık bir şe-
kilde aydınlanıverdi, anlaşılıverdi, değil mi? Tabiî yine hep içimizden 



99

sıdk ile bakmamız şartıyla.
ABD Emperyalistleri, 1950 sonrasında hep benzer kişilerden oluşan 

partileri işbaşına getirmişlerdir, onları iktidar yapmışlardır. ABD için 
amaç, kendi emperyalist amaçlarına sadakatle hizmet edecek iktidarlar 
yaratmaktır. Ve ne acıdır ki başarmışlardır bunu da. Ve ülkemiz bugün-
kü duruma her geçen gün kerte kerte böyle iktidarlar eliyle düşürülmüş-
tür. Bunlar için öncelik hep Amerika’ya sadık kalmak, onları gücen-
dirmemek ve onlara hizmet etmek olmuştur. Ülkemizin ve halkımızın 
çıkarları ise hiç umurlarında olmamıştır.

Boynuzun kulağı geçmesi gibi 14 yıllık AKP iktidarı bu işte önceki-
leri kat be kat sollamıştır. Ülkemiz bugün Suriyeleştirilmiştir artık. Par-
çalanma sürecine sokulmuştur. Yani BOP Haritasının uygulanmasına 
Türkiye topraklarında da başlanmıştır. Ve öyle görünüyor ki, ne yazık 
ki, ABD Emperyalistleri bu amaçlarına ulaşacaklar. Çünkü bizim dışı-
mızda gerçek anlamda yurtsever, halksever, antiemperyalist ve Birinci 
Kuvayimilliye-Mustafa Kemal gelenekli bir hareket kalmamıştır Türki-
ye’de. Bizim de bugün için bu hainane gidişi durduracak Türk ve Kürt 
kardeşliğini gerçek anlamda eşitlik, özgürlük ve kardeşlik temelinde 
çözecek kitlesel gücümüz yok. Ama ileride olacak. O kesin. O mutlak...

Demek istediğimiz; Amerikan Emperyalistleri kendilerine hizmet 
edecek kadrolar ararken özellikle onların cesur olmamalarını ister. 
Çünkü cesur insan, vatanına, halkına ve dostlarına ihanet etmez, sırtını 
dönmez, satmaz onları.

Bugünkü iktidar, Hz. Muhammed’in dinini değil
“Robot İslamı”nı uygulamaktadır

Cesur olmayansa her şeyi yapar...
Bugünü Sokrates’ten açtık artık. Savunmamızın tümü boyunca da 

öyle gidecek gibi görünüyor.
Sizin de bileceğiniz gibi, Felsefenin, Ahlâkın, Edebiyatın, Huku-

kun anıt eserlerinden olan ve Hukukta “Kopuş Savunması” terimiyle 
adlandırılan savunmanın da ilk örneğini teşkil eden ünlü “Savunma” 
adıyla anılan savunmasında şöyle der:

“Lütfen tarzıma aldırmayın, iyi olabilir ya da olmayabilir; ama 
yalnızca sözlerimin haklı olup olmadığını düşünün ve yalnızca 
bunu dikkate alın. Çünkü yargıcın erdemi budur, tıpkı konuşmacı-
nın erdeminin gerçeği söylemek olması gibi.”
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Yine yargıçla ilgili olarak şunları der Sokrates:

“Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağ-
lıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir.”

Ben burada, avukatlar için de aynı ahlâki ve hukuki anlayışın gerekli 
olduğuna inanıyorum. Çünkü avukatlar da adaletin oluşmasında önemli 
bir yere sahiptirler. Onlar da Mahkemenin bir parçasıdırlar. Bence on-
ların da işi sadece müvekkillerini temize çıkarmak için çalışmak olma-
malıdır. Onların da öncelikli görevi hukuki gerçeğin ortaya çıkarılma-
sında pay sahibi olmalarıdır. Çabalarının ağırlığını buraya yöneltmeleri 
gerekir.

İşte bu gerçek anlamıyla yapılırsa kanunlara uygun, yani kanunlarca 
belirlenen adalet tecelli edebilir. Kimse de haksızlığa uğramamış olur.

Ben, beni savunan saygıdeğer avukat arkadaşlarıma da sadece bu 
söylediklerimi göz önünde tutmaları için ricada bulunuyorum. Eğer be-
nim de bu davada suç oluşturan bir işim olmuşsa onu da çekinmeden 
söylesinler. Çünkü biz, ömrümüz boyunca sadece gerçeklerin peşinde 
koştuk ve onları savunduk. Doğa için, canlılar için, insan için, yürek 
için onlara yakışan gerçek ne ise onu göstermeye, kabul ettirmeye ça-
lıştık.

Sosyalizm olayların bilimidir. Olaylardan daha önemli hiçbir şey 
yoktur. Devrimci olan da sadece olaylardır.

İnsanların milliyeti de, lisanı da, ahlâkı da, kültürü de, dini de, mez-
hebi de, felsefesi de, ağız tadı da, estetik anlayışı da, sanatı da, müziği 
de kendini içinde bulup doğup büyüdüğü toplumdan gelir. Sanırız ki 
biz bunları özgür irademizle seçtik. Hayır. Onları tıpkı bir bilgisayara 
işletim sistemi, program yükler gibi toplum bizim belleğimize yükler. 
Bu anlamıyla insan, toplum yaratığıdır. Hayvandan farkı da budur. 
Hayvansa sadece doğa yaratığıdır. İçgüdüleri onun hayatta kalmasını 
ve neslinin üremesini sağlar, onu yönlendirir. İnsansa doğa yaratığı ol-
makla birlikte aynı zamanda toplum yaratığıdır.

Tabiî bu, insanın toplum karşısında tümüyle pasif olduğu anlamına 
gelmez. İnsan, eğer özgürce aklını kullanabilirse, toplumdan gelen her 
türlü önyargıdan kurtulup toplumu ve kendini sorgulayabilirse toplum 
karşısında aktif duruma da geçer. Toplumu değiştirecek etkilerde de bu-
lunur.

Devrimcilik de böyledir. Biz de içinde yaşadığımız bu sömürü, talan 
ve zulüm düzeninin değişmesini istiyoruz. İnsanların kardeşçe yaşadı-
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ğı, kimsenin kimseyi sömürüp ezmediği bir toplum kurmak istiyoruz. 
Bunun için de her türden sosyal eşitsizliği ortadan kaldırmak istiyoruz. 
Yani Cenneti bu dünyada oluşturmak istiyoruz.

Hz. Muhammed’in de, Kur’an’ın da bütün amacı budur: Dünyayı 
Cennet kılmaktır. Öncelikli hedef de sosyal eşitsizlikleri ortadan kal-
dırmaktır, bu amaca ulaşmak için. Kur’an bu konuda çok açık ve kesin 
buyruklar verir. Ama onu anlayan nerede... Bırakalım uygulamayı, an-
layan nerede bugün...

İşte bu sebepten dolayı ben hayatım boyunca hep bunu önerdim 
gençlere; her şeyi özgür akıllarıyla irdelemelerini, sorgulamalarını, 
gözden geçirmelerini. Çünkü aklımızdan ve bilimden gayri bize yol 
gösterecek bir aracımız yok.

Bizden şikâyetçi olup kendilerine hakaret ettiğimiz savıyla bizi suç-
layanlara gelirsek; onların yapıp ettiklerini incelersek, ne yazık ki tü-
münün baştan ayağa yolsuzluğa batmış olduklarını görürüz. Açıktan ve 
resmen Amerikan işbirlikçiliğini meslek edindiklerini görürüz. Durup 
dinlenmeden kamu malı aşırdıklarını görürüz.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Profesörü Hayri Kırbaşoğlu 
da, Marmara Üniversitesi İlahiyet Fakültesi eski dekanı, Profesör Ya-
şar Nuri Öztürk de, İlahiyatçı İhsan Eliaçık da bunların işledikleri 
ağır gulül (kamu malı hırsızlığı) hakkında aynen bizim söylediklerimizi 
söyler. Hatta Yaşar Nuri Öztürk bunların ve tüm AKP yöneticilerinin 
cenaze namazlarının Müslüman sıfatıyla kılınamayacağını söyler. Ve 
hatta bunların gittikleri camilerde namaz da kılınamayacağını söyler.

Bunlarınkinin, Kur’an’da ortaya konan, Hz. Muhammed ve Dört 
Halife’nin yaşayışlarıyla örneklik ettikleri Gerçek İslam’la hiçbir il-
gilerinin bulunmadığını söyler bu ilahiyatçılar. Bunlarınki Muaviye ve 
Yezid İslamı’dır. Bugünün deyişiyle CIA-Pentagon İslamıdır, Ame-
rikan İslamıdır. İçi boşaltılmış, ruhu öldürülmüş, kof bir kabuğa dön-
dürülmüş İslam’dır.

Nedir bunlarınki?
Kara çarşaf, türban, sarık, cübbe, hac, kurban ve şekli bir namaz. 

Başka da hiçbir şey yok.
Bunların İslamında insan sevgisi yok, hayvan sevgisi yok, doğa sev-

gisi yok, vicdan yok, merhamet yok, acıma yok. His yok. Bir robot 
İslamı bunlarınki.

AKP kurucularından, bugün yürürlükteki AKP Programının da yazı-
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cısı olan ve AKP’nin uzun yıllar Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakan-
lığını yapan Ekonomi Profesörü Abdüllatif Şener sadece Tayyip Erdo-
ğan ve ailesinin yüz ila yüz yirmi milyar dolar arasında bir kamu malını 
zimmetine geçirdiğini söylemektedir. Ve hiçbir şekilde bu ailenin hak-
sız edindiği mal varlığı 80 milyar doların altına düşmez, demektedir. 

25 Aralık’ta da bir milyar dolar tutarındaki bir naktin Kısıklı’daki 
villadan taşındığını, başka yerlere gizlendiğini ve oranın sıfırlandığını 
söylemektedir.

AKP kadrolarının bütünününse iki trilyon dolar civarında bir kamu 
malını iç ettiklerini ve bu miktarda haksız servet edindiklerini iddia et-
mektedir.

Bir başka iddiada daha bulunmaktadır:

“Tayyip Erdoğan beni dava etsin, ben de gelip mahkemede bir 
bir ispatlayayım bu dediklerimi.”

demektedir.
Neredeyse “uçan kuşa” dava açan Tayyip Erdoğan, Abdüllatif Şe-

ner’in bu vahim ve ağır iddiaları karşısında sadece susmaktadır. Duy-
mamış gibi yapmaktadır...

Hep söylediğimiz gibi, bunların halkımıza ve vatana karşı işledik-
leri suçlar saymakla bitmez. Mesela; bunlar Ege’deki birkaç tanesi Bü-
yükada’dan daha büyük olan Türk toprağı adayı Yunanistan’a peşkeş 
çekmişlerdir. Bu adalar ki, Lozan Anlaşması’nda bize bırakılmış alan 
içindedir. 1941 tarihli bir İngiliz haritasında Türk toprağı olarak gös-
terilmektedir bu adalar. 1951 tarihli bir ABD haritasında da aynı tespit 
vardır.

Vatan satıcılar sırf iktidarda kalabilmek, o arada Karun’un hazine-
lerinin bile binlerce misli servet biriktirebilmek için -ki tamamı kamu 
malı vurgunuyla ele geçirilmiştir- ABD ve AB’li efendilerinin kendile-
rine verdiği bu buyruğu tereddütsüz yerine getirmişlerdir. Yani satmış-
lardır vatan toprağını iktidarları karşılığında.

Bu ihanetlerinin hesabını vermekten kurtulamayacaklar. Eninde so-
nunda çelik bilezikle tanışacaklar. Ve bu şehirde, bu Adliye Binasında ve 
belki de şu an benim bulunduğum bölmede yer alacaklar. Hem de tekmili 
birden. Bütün büyük ve küçük reisleri, bütün AKP yöneticileri, il ve ilçe 
yöneticileri ve milletimize sinkaflı küfürler savuran vurguncu müteahhit-
leri, hepsi birden bu sanık bölmesinde saf olacaklar. Ve bunların yakın 
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uzak akrabalarının mal varlıkları gözden geçirilecek, suç oluşturacak bir 
işleri olmuş ise onlar da getirilecek buraya. Şunu da belirtelim ki, şu an yü-
rürlükteki yasalara göre yargılanacaklar. Çünkü bunların tamamı Anayasa 
dışına düşmüş mücrimlerdir. Zaten biri; “Ben bu anayasayı tanımıyorum”, 
diyor. Efkan Ala’yı bu sözünü söylerken gösteren videosu da var dosyada.

İdeallerime ömrümü adadım;
hiçbir şey beni yıldıramaz, korkutamaz

Bizce şu anda yargı bağımsız olsa ve hukuka uygun çalışan mah-
kemeler olsa, AKP yöneticilerinin tümü, yüzde 90’ı akçeli suçlardan 
olmak üzere, 300-400 yıllık ağır cezalara çarptırılmış olarak Silivri, 
Sincan vb. cezaevlerine çoktan gönderilmiş olurlardı.

Belki diyeceksiniz ki, bu kadar kalabalık bu mahkeme salonuna sı-
ğar mı?

Evet sığmaz. Kim bilir belki de Kaçak Saray’ın muhtar toplantıla-
rının yapıldığı salona sığabilir. Oraya da sığmazsa bizim eskiden beri 
bildiğimiz ve 1971 Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda müsabık ola-
rak spor karşılaşması yaptığımız ve Konya Takımı olarak Türkiye ikin-
ciliğini kazandığımız salona sığar herhalde...

Vatana ihanetten yargılanacaklar. Yargılayacağız...
Biz, bu ihanetlerinden dolayı onları İzmir-Çeşme’de bir eylemli 

protestonun ardından Çeşme Cumhuriyet Savcılığına ihbar ettik. Ko-
vuşturma yapılmasını istedik. Dilekçemizi bile kabullenmekte zorlandı 
Savcı. Uzun uğraşlar sonucunda Savcılığa kaydettirebildik suç duyu-
rumuzu. Çeşme Savcılığı, Ankara Cumhuriyet Savcılığına göndermiş 
dilekçeyi, suçluların bulunduğu mekân, il olması nedeniyle.

Tabiî bizim hakkımızda soruşturmalar başlatıp iddianameler düzen-
leyen ve bize görünüşte de olsa sanık sıfatı iliştiren Ankara Cumhuriyet 
Savcılığı bunlar hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar veriyor. 
Tümüyle hukuk dışı, kanun dışı gerekçelerle, bahanelerle...

Üstelik de bu kararını bize bildirmiyor, itiraz edemeyelim diye. Ne-
den bildirmemiş, biliyor musunuz?

Biz, söz konusu olayda mağdur olan-hak kaybına uğrayan taraf de-
ğilmişiz.

Peki Sayın Savcılık Makamı, biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
değil miyiz?
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Bu vatan bizim değil mi?
Bu vatanı Çanakkale’de, Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Sava-

şı’mızda 8 yıl çarpışarak kurtaran bizim atalarımız değil mi?
Bakın; benim dedem Seferberlik ilan edildiğinde ninemin karnında 

üç aylık olan babamı bırakarak savaşa katılıyor. Ve 8 yıl sonra evine 
dönüyor. Döndüğünde, o güne dek hiç yüzünü görmediği, kucağına alıp 
sevmediği babamı 7 yaşında bir çocuk olarak evin bir köşesinde, utan-
gaç bir şekilde otururken buluyor.

Ben, kendimi bildiğim günden itibaren ninemin dizinin dibinde hüzün, 
acı dolu, yürek parçalayan Seferberlik türküleri dinleyerek büyüdüm.

Okumayı söktükten sonra Hz. Ali Cenknamelerini okuyarak büyü-
düm. Hem de öylesine heyecanla ve zevkle okurdum ki, içlerinde yer 
yer çizimlerle canlandırmaların yer aldığı kitapları, bir türlü elimden 
bırakamazdım. Tekrar tekrar, belki de onuncu kez aynı heyecanı duya-
rak, aynı tadı alarak okurdum.

İşte kişiliğimi bunlar belirledi benim. Hep Hz. Ali gibi yiğit, mert, 
halkı savunan, acı çekenlerin dertlerine derman bulmaya çalışan bir in-
san olmaya çalıştım. Aynı zamanda adsız bir Kuvayimilliye kahramanı 
olmaya çalıştım.

Ömrüm boyunca da bu idealime uygun bir hayat sürdüm. Bu sebep-
le bizi hiçbir şey yıldıramaz, korkutamaz.

Bizden şikâyetçi olanlar böylesi soruşturmalar ve davalarla bizi yıl-
dırabileceklerini, sindirebileceklerini sanıyorlar. Yanılıyorlar. Hem de 
fena halde yanılıyorlar...

Halkımızın menfaatleri ve vatan topraklarımız söz konusu olmaya 
görsün;

Biz gözümüzü kırpmadan belaya atlar gideriz
Kurşun gibi, mavzer gibi, dağ gibi patlar gideriz.

Suçun açık, net ve kesin kanıtı
ses kayıtlarında yer alıyor

Yeniden dönersek Suriye meselesine ve müşteki dörtlünün işledik-
leri savaş suçuna:

Hatırlanacağı gibi bunlar Dışişleri Bakanlığında bu konu üzerine bir 
toplantı düzenlerler. Toplantıda bulunanlar Ahmet Davutoğlu, Hakan 
Fidan, Feridun Sinirlioğlu, Genelkourmay İkinci Başkanı Org. Yaşar 
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Güler’dir. Toplantının basına yansıdığı tarih ise 27 Mart 2014’tür.
Bu toplantıyı ne Tayyip Erdoğan ne de toplantının katılımcıları inkâr 

edemedi. Ne dedi Erdoğan?

“Dışişleri Bakanlığımıza bile girmişler, dinlemişler.”,

dedi.
Yani dolaylı yoldan böyle bir toplantının olduğunu kabul etti. Za-

ten toplantının ses kaydı çok açık ve net. Şu an internet ortamında da 
mevcut:

https://www.youtube.com/watch?v=X-4VWADux4Y
https://www.youtube.com/watch?v=crqZhK0BFSc
Bu konuşmalarda da bir savaş suçunun işlenmekte olduğu, bu suçu 

çok daha kapsamlı biçimde işlenmek istendiği açıkça görülür. Bakın şu 
söylenenlere:

“Ahmet Davutoğlu: Yani ben şimdi diğer şey yarım kaldı tam anla-
yamadım.  Dışişleri Bakanlığımızın yapması gereken ne? Yok şey için 
söylemiyorum. Bizim yapacağımız başka şeyler var. Eğer buna karar 
verirsek bizim bugün Birleşmiş Milletlere Suriye rejiminin İstanbul 
konsolosluğuna herhangi şey gerekirse bir bildirimde bulunmamız ge-
rekiyor değil mi?

“Feridun Sinirlioğlu: Yalnız orada harekâta karar verirsek, sürp-
riz etkisi olması lazım yani. Böyle bir şey yapacaksak. Ne yapacağımı-
zı bilmiyorum da neye karar verirsek verelim önceden haber verirsek 
doğru olmaz.

“Ahmet Davutoğlu: Yav tamam da onun bir hazırlığını yapmak la-
zım, Uluslararası hukuk açısından açığa düşmemek için, içeride cum-
hurbaşkanıyla konuşurken aklıma geldi, bizim Türk tankı girdiğinde 
zaten girmiş olmuyor muyuz?

“Yaşar Güler: Girmiş oluruz
“Ahmet Davutoğlu: Hayır şimdi uçakla girmekle tankla girmek 

arasında…
“(…)
“Yaşar Güler: İvedi olarak Hakan Beyin desteklenip silah ve mü-

himmatı muhaliflere ulaştırmasını sağlamamız lazım. Sayın bakanla 
konuşmanız lazım. İçişleri bakanımız, Savunma bakanımız. Bunu ko-
nuşmanız lazım bir yere getirmeniz lazım sayın bakanım.

“Ahmet Davutoğlu: Kuzey Irak’a bir tehdit varken biz nasıl özel 
kuvvetleri devreye sokabildik? Orada da sokmalıydık. Oradaki adam-
ları eğitmeliydik. Adamları göndermeliydik.  Neyse biz bunu yapamayız 
ki, biz diplomaside ne ise onu.
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“Feridun Sinirlioğlu: Ben o zaman söyledim, o tankları nasıl sok-
tuk paşam ya allah aşkına, siz vardınız o zaman?

“Yaşar Güler: Hangi bizim şeyleri mi?
“Feridun Sinirlioğlu: Tabi yaa Irak’a tankları nasıl soktuk? Nasıl 

soktuk? Özel kuvvetleri nasıl soktuk, taburları nasıl soktuk? Ben var-
dım işin içinde yaa. Hükümet kararı hiçbir şey yoktu, bir emirle soktuk. 
Gayet açık olarak söyleyeyim.

“(…)
“Yaşar Güler: Bir de kalabalık olmasın sayın bakanım. Zatıâliniz 

olsun, sayın savunma bakanı, içişleri bakanımız bir de genelkurmay 
başkanımız dördünüz oturun. Bu kadar kimseye ihtiyaç yok. Çünkü 
oradaki ihtiyaç sayın bakanım silah ve mühimmat. Silah da değil mü-
himmat. Biraz önce konuştuk biz şimdi efendim. 1000 kişilik bir ordu 
kuruyoruz diyelim orada. Biz bunun asgari 6 aylık mühimmatını bu-
rada depolamadan bu adamları oradaki muharebeye sokarsak sayın 
bakanım iki ay sonra bu adamlar bize döner.

“Ahmet Davutoğlu: Döndüler zaten şimdi.
“Yaşar Güler: Döner sayın bakanım.
“Ahmet Davutoğlu: Şeyden döndüler. Neydi o? Çobanbey’den dön-

düler.
“Yaşar Güler: Evet, evet efendim. Bu iş sadece Hakan Beyin sırtına 

kalmış bir konu olmuş yani. Olacak iş değil. Yani anlayamıyoruz biz 
yani. Neden?

“(…)
“Hakan Fidan: 2000’e yakın TIR malzeme gönderdik biz oraya.
“Yaşar Güler: Bence orada silaha ihtiyaç yok. Benim şahsi görü-

şüm orada mühimmata ihtiyaç var. Sayın Bakanım Hakan Bey burada 
bir tane general verelim dedik. Hakan bey burada sağ olsun zaten ken-
disi başta o istedi. Biz verelim dedik, generali belirledik, general gitti.

“Feridun Sinirlioğlu: Pratik olmak gerekirse Savunma Bakanımı-
zın derhal bu millet için imzayı atması lazım. Tekarar Başbakanımızın 
çok açık bir şekilde bu talimatı vermesi lazım.

“Ahmet Davutoğlu: Esas beni bu gece…
“Yaşar Güler: Bu gece efendim hiçbir sorunumuz yok.
“Feridun Sinirlioğlu: Bu gece harekât emri verilmiş zaten.
“Yaşar Güler: Biz harekât yıldırım planı planladık. Hakan Bey ken-

disi biliyordur belki.
“Ahmet Davutoğlu: Hakan tank göndermeye kalksak orada bunun 

komplikasyonları nedir?
“Hakan Fidan: Şimdi koordinasyon olmadan güç dengelerini göze 

aldığımız zaman silahlı insan varlığı ve kapasiteleri ile olmaz.
“Yaşar Güler: Zaten biz onun için MİT’in koordinesini istiyoruz sa-
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yın Bakanım. Yani biz o yüzden başından beri MİT’in koordinasyonunu 
şart koşuyoruz sayın Bakanım. Yani bu gece sizin endişe edeceğiniz bir 
durum yok sayın Bakanım. Bu gece de yok sonra da yok. Ama bizim 
uzun vadede çözmemiz gereken iş var sayın Bakanım.

“Ahmet Davutoğlu: Şeyi ben opsiyonel olarak hep düşünüyorum 
da adamları ikana edemedik. Biz tank sokma içeriye tahkim edeceğiz. 
O andan itibaren biz bir savaş halini göz önüne almak ve onu yapmakla 
savaşa girmek arasında harekât işte harekât yapıyoruz.

“(…)
“Yaşar Güler: Yapacağımız iş direk savaş. Yani yapacağımız iş di-

rek savaş sebebi.
“Feridun Sinirlioğlu: Suriye ile bir savaş sebebi değil.
“Yaşar Güler: Hayır adamları…
“Hakan Fidan: Ama ben şimdi şuna geliyorum; şimdi biz iki iki 

daha 4 eder biliyoruz. Şimdi biz eğer orada, oradaki şeyin bizim için bir 
anlamı stratejik manada yok imaj vesaire var da… Şimdi eğer savaşa 
gireceksek biz bunu baştan planlayalım ve girelim, yani şimdi benim...

“Yaşar Güler: Biz başından beri bunu söylüyoruz.
“(…)
“Ahmet Davutoğlu: Laf aramızda Başbakan da bunu gerektiğinde 

bir imkân gibi değerlendirilmeli bu konjonktürde dedi yani.
“Hakan Fidan: Şimdi bakın komutanım şimdi biz gerekçeyse ge-

rekçeyi ben öbür tarafa gerektiğinde 4 adam gönderirim, 8 tane boş 
alana füze de attırırım. Problem değil o, gerekçe üretilir. Olay böyle 
bir iradenin ortaya konması. Biz savaş idaresi ortaya koyuyoruz, her 
zaman yaptığımız şeyi akıl yürütme hatasına düşüyoruz.

“Feridun Sinirlioğlu: Şimdi şunu söyleyeyim, 10 dönümlük bir ara-
zi. Burada 10 dönümlük bir yurt toprağı uluslararası hukukta çok sağ-
lam bir gerekçe ayrıca meşruiyeti açısından da böyle harekâtın IŞİD’e 
bir operasyon yapıyor olmak bütün dünya arkamızda olur. Bir kere 
onda hiç tereddüdünüz olmasın.

“Yaşar Güler: Hayır hiçbir tereddüdümüz yok.
“(…)
“Feridun Sinirlioğlu: Hayır ben hepimize söylüyorum. O konuda 

yani.
“Yaşar Güler: Yani biz ordaki kuvvetler 1 yıldır bekliyor sayın ba-

kanım. Dün aldığımız bir tedbir değil 1 yıldır orda adamlar.
“Hakan Fidan: Biz niye illa Süleyman Şah’ı bekliyoruz onu da an-

lamadım.
“Ahmet Davutoğlu: Biz her şeyi diplomatik olarak her şeyi yaptık.
“Feridun Sinirlioğlu: Gerekçe lazım sağlam gerekçe.
“Hakan Fidan: Ben gerekçeyi hallederim o problem değil yaaa.
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“Feridun Sinirlioğlu: Hayır gerekçe üretmek başka da ortada çok 
sağlam gerekçe lazım 

“Hakan Fidan: Gerekirse orayı da (Süleyman Şah Türbesi) biz 
saldırı düzenleriz oraya da biz saldırtırız önden canım. Şey yapmaya 
çalışıyorum. Ben şeyi anlamaya çalışıyorum.”

ABD Emperyalistlerinin talimatlarını uyguladılar:
Büyük halk desteğine sahip olan

Beşşar Esad’a saldırdılar
Biz, burada işlenen suç hakkında da eylemli basın açıklamaları 

yaptık. Tüm arkadaşlarımızın bildiği gibi AKP iktidarının yaptığı bü-
tün hukuksuzlar, kanunsuzluklar, vurgunlara karşı biz hep mücadele 
ettik. Fakat ne yazık ki yaptığımız suç duyuruları hep sonuçsuz kaldı. 
Hukuk yoluyla bunları cezalandırmak mümkün olamıyor ne yazık ki 
Türkiye’de. Tabiî bunların iktidarı döneminde… Çünkü hukuku da blo-
ke etmiş durumdadır bunlar. Hukuka bağlı tüm savcıları ve yargıçları 
sürgünlerle, hapislerle, tenzil-i rütbelerle korkutmuşlar, sindirmişler, 
görevlerini vicdanları doğrultusunda yapamaz hale getirmişlerdir. Aynı 
zamanda da yandaşlarını, hiçbir kıdeme sahip olmamalarına rağmen 
savcı ve yargıç kadrolarına doldurmuşlardır. Yani yandaş bir Adliye 
sistemi yaratmışlardır. Eğer böyle olmasa savcılar sadece bu tapeler 
hakkında bile hemen harekete geçer ve bunlar için savaş suçu işledik-
leri gerekçesiyle ağır mahkûmiyetlerle sonuçlanacak davalar açarlardı. 
Fakat nerede... 

Bütün millet ahmak, bunlara göre. Tek akıllı bunlar. Şu çevirmek 
istedikleri dümene bakın. İblis’in bile aklına gelmez be! Dört kişi gön-
derecekmiş de sekiz füze attıracakmış. Suriye bize saldırdı, diyerek sa-
vaşa sokacakmış ülkeyi.

Aynı Hakan Fidan ne diyor?
“Zaten 2 bin TIR dolusu silah gönderdik bu cihatçı muhaliflere”, 

diyor.  
Bundan açık itiraf olur mu?
Bizim hakkımızda iddianame hazırlayan Savcı ne diyor?
Adana’da yakalanan MİT TIR’ları sınırı geçmediği için silah taşıyor 

olsa bile savaş suçu işlenmiş olmaz, diyor. Yahu adam 2 bin TIR dolu-
su silah gönderdik, diyor. Geçen duruşmada aktarmıştık bunu; Ahmet 
Hakan’a konuşan Türkmen lider, “Her türlü yardımın gönderildiğini 



109

söylemekle yetinirim”, diyor. “Silah gönderdi, dersem, bu savaş suçu 
oluşturur”, diyor. “Ama her türlü yardım geldi”, diyor.

Savcı, bu savaş suçlularını savunmak için nasıl kan teri döküyor, 
değil mi?

Hukukçuluğu, Hukuku, Savcılığı bir tarafa bırakmış, AKP yönetici-
lerinin işlediği suçu örtbas etmeye adamış sanki kendini...

Tabiî bu AKP patronları, alıştılar milleti din alıp satarak, din tüccar-
lığı yaparak kandırmaya.

Ne diyordu bunların eski AB Bakanı?
“Bakara makara diyerek birkaç ayet gönderdik mi bu, kitleyi kandı-

rıp oyunu almaya yeter de artar bile.”
Milleti böylesine düzenbazca planlarla, oyunlarla kandırıp savaşa 

sokacasınız, öyle mi?
Böyle bir savaş olmuş, on binlerce, yüz binlerce vatan evladı haya-

tını kaybetmiş umurunuzda olmaz, değil mi?
Nasıl olsa sizin evlatlarınız değil ölenler. O masum, yoksul, acılar 

içindeki halkımızın evlatları. Onlar hiç umurunuzda olmaz. Size göre 
onlar sadece kullanılır. Kullanılırken ölürse de ölür.

Amaç sizin koltuğunuz, makamınız, küpleriniz, ününüz, pozunuz, 
değil mi?

Ne kadar vahim günlerdeyiz. Türkiye yönetimi işte bunların elinde 
ne yazık ki…

Oysa Antiemperyalist Birinci Milli Kurtuluş Savaşı’mızın Büyük 
Önderi Mustafa Kemal ne diyordu?

“Ulusun bağımsızlığı tehlikeye girdiği zaman, ulus ordularını 
kendi toplar ve yalnız bir hareket tarzı kabul eder. O da kurtuluş 
uğrunda sonuna kadar kanını dökmek. Kurtuluş için, bağımsızlık 
için düşmanla bütün varlığımızla vuruşarak onu yenmekten başka 
karar ve çare yoktur. “Şu veya bu sebepler için, ulusu harbe sürük-
lemek taraftarı değilim. Harp zarurî ve hayatî olmalıdır. Gerçek 
kanaatim şudur: Ulusumuzu harbe götürünce vicdanımda azap 
duymamalıyım.” “Öldüreceğiz” diyenlere karşı “ölmeyeceğiz” diye 
harbe girebiliriz. Fakat ulusun hayatı tehlikeye girmeyince harp 
bir cinayettir.”

Böylesine büyük bir komutana, dahi bir komutana, yurtsevere: “İki 
Ayyaş”, diye saldırırsın, değil mi?
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Onları zerrece anlamadığın gibi, zaten anlamanın da mümkünatı 
yok, böyle küfredersin, değil mi?

Amerika’ya güvenerek, seni o makamlara getiren o emperyalist 
Başhayduta güvenerek, insan soyunun en büyük düşmanına güvenerek 
saldırırsın Mustafa Kemal’e, İsmet İnönü’ye...

Bunun da yanına kalacağını sanırsın, değil mi?
Yanlış hesap yapıyorsun yine. Bu hakaretlerinizin de hesabını vere-

ceksiniz. Eninde sonunda, daha önce de söylediğim gibi geleceksiniz 
buraya. Benim bu ayaklarımı bastığım yere. Kurtuluşunuz yok bundan...

Hırsları ve kini çok ama öngörüsü zayıf iktidar 
Türkiye’yi uçuruma sürüklüyor

Şimdi dönelim iddianameye.
Ne diyor Savcı, bu cihatçı çeteler için?

“Esad askerlerinin saldırılarına karşı direnmeyi göze alanlar, 
Özgür Suriye Ordusu adıyla kendi ülkelerinde var olma mücadele-
lerine devam ederken...”

Savcı, Suriye’deki her konuya ilişkin gerçeği tersyüz ediyor. Tersin-
den okuyor. Sanki Cumhuriyet Savcısı değil de AKP’nin hukuk bürosu 
sözcüsü, ya da Meclisteki komisyon üyesi.

Bütün dünya bilmektedir ki Suriye’deki bu cihatçı çeteler, ister IŞİD 
olsun, ister Özgür Suriye Ordusu adı altında bir araya gelen Ortaçağcı 
gruplar olsun, yüzde doksan oranında dünyanın değişik İslam ülkele-
rinden buraya cihat yapma amacıyla gelmiş katiller sürüsüdür. Başta 
İslam ülkeleri olmak üzere hemen hemen tüm ülkelerden cihat için gel-
miş insanlardan oluşmaktadır. Önceden de söylediğimiz gibi bunların 
büyük bölümü Türkiye üzerinden Suriye’ye geçmiştir. Yani bunların 
ancak yüzde on kadarı Suriye vatandaşıdır.

Yine hatırlanacağı gibi, Suriye’de 2014 Haziranı’nda devlet başkanlı-
ğı seçimleri oldu. Seçim öncesinde bizzat Beşşar Esad Hükümeti Birleş-
miş Milletler ve Batı ülkelerinden gözlemciler davet etti Suriye’ye, se-
çim sürecini izlemeleri için. Bu gözlemcilerin seçim sonrası raporu hile-
siz, kanunlara uygun bir seçim olduğu şeklindedir. Ve böyle bir seçimde 
Beşşar Esad, geçerli oyların yüzde 84’ünü alarak devlet başkanı seçildi.

Bu da neyi gösterir?
Suriye içinde ancak yüzde on altı oranındaki bir seçmenin Beşşar 
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Esad’ı istemediğini. Beşşar Esad karşıtlarının yani gerçek Suriye muha-
lefetinin bu kadar küçük bir oran oluşturduğunu ve azınlık olduğunu...

Siz kalkıyorsunuz, böylesine güçlü bir halk desteğine sahip olan 
Beşşar Esad ve BAAS Yönetimini “en kısa zamanda” yani bir ya da 
birkaç haftada yerle bir edeceğinizi ve Şam’da, Emevi Camii’nde na-
maz kılacağınızı söylüyorsun. Bu kadar da öngörüden yoksunsunuz. 
Hatta burnunuzun önünü bile göremeyecek kadar ağır bir siyasi körlük 
içindesiniz. Bu konuya ilişkin video kaydının linki: (https://www.you-
tube.com/watch?v=1XBDcMeRl28)

Oysaki sizin elinizde MİT istihbaratı var, askeri istihbarat var, polis 
istihbaratı var, Dışişleri Bakanlığının uzmanlarının hazırladığı raporlar 
var ama bunların hiçbiri sizin gerçeği görmenize yardımcı olmuyor. Ya 
da size gerçeği göstermekten yoksunlar. Çünkü onları yazanları, söy-
leyenleri de kendiniz gibi öngörüsüz insanlardan oluşturdunuz. İşiniz 
gerçeği görmek, o gerçeğin ışığında vatan için uygun politikalar üret-
mek ve uygulamak değil ki. Asli işiniz Amerika’ya hizmet. Çünkü ona 
sözle bağlısınız. O sözünüzden caydığınız anda Amerika sizin partinizi 
bir haftada alaşağı ediverir. İktidardan tekerleyiverir. O sebepten ABD 
Emperyalistlerinin istekleri sizin için Allah kelamı yerine geçmiş.

Peki, biz ne dedik Suriye krizi ilk başladığı günlerde?
Aynen şunu:

“Rusya, Çin ve İran Suriye’ye sırtlarını dönmediği sürece Beş-
şar Esad ve BAAS Yönetimini hiçbir güç yenemez ve deviremez.”

Bizim elimizde hiçbir istihbarat kurumu, dolayısıyla da raporu yok-
tur. Fakat gerçekleri görmede ve göstermede eşsiz bir teorimiz vardır, 
metot ve mantığımız vardır. İşte bu gücümüzle biz her sosyal gerçeği 
görürüz netçe ve gösteririz. Ona uygun da davranırız.

Hırsları ve kini çok ama öngörüsü, vatan ve halk sevgisi hiç yok 
olan bir iktidarla karşı karşıyayız şu anda. Bu iktidar Türkiye’yi hızla 
uçuruma sürüklemektedir. Amerika’nın BOP Haritasında gösterdiği fe-
lakete sürüklemektedir.

Bu sebeple şu anın en ivedi ve vazgeçilmez görevi, böyle bir iktidar-
dan Türkiye’nin kurtarılmasıdır...

İşte biz tüm bu sebeplerden bu AKP şefleri için UCM’ye başvuruda 
bulunduk.

Şimdi yeniden Savcının iddianamesine dönelim:
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“ABD başta olmak üzere gelişmiş batı ülkelerinin, Suriye’de ya-
şanan iç savaşın sorumluluğunun Esad’a ait bulunduğu konusunda 
farklı bir düşünce serdetmedikleri ispata muhtaç olmayacak kadar 
açıktır.”

Evet, açıktır öyle dedikleri. Onlar elbette öyle diyecekler. Esad’ı 
suçlayacaklar tabiî ki. Çünkü onların amacı BOP Planları çerçevesinde 
Suriye’yi de Şii bölgesi, Sünni bölgesi ve Kürt bölgesi olmak üzere üç 
parçaya bölmektir. Üç ayrı devlet oluşturmaktır Suriye’de de.

Fakat acı olan nedir biliyor musunuz?
Savcının bu güneş kadar açık ve kesin olan gerçeği yani insan soyu-

nun başdüşmanı bu emperyalist haydutların amacını, haritasını bilmi-
yor olması, onların iblisçe yalanlarına kanması ve bundan daha da acı 
olanı ise, biliyor olmasına rağmen sırf AKP Reislerini savunmak için 
bilmezlikten gelmesi.

Ortadoğu’da on milyon masum Müslümanın kanını son 25 yıl için-
de akıtan bu emperyalist Haçlılar güruhunu, bu çakallar sürüsünü, bu 
insanlıktan çoktan çıkmış, his yoksunu, aşağılık canavarı referans gös-
termesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir Cumhuriyet Savcısına asla ya-
kışmaz. Neylersiniz... AKP iktidarı hukuku hiçe sayan düzenlemeriyle 
Adalet sistemini de çökertti, felç etti.

Beşşar Esad, Ortadoğu’da vatanını savunan, halkını savunan, an-
tiemperyalist bir tutum içinde olan ve cansiperane bir savaş veren tek 
Müslüman devlet başkanıdır. Onu savunmak, onun yanında olmak hem 
Gerçek Müslümanların hem de Gerçek İnsanların, Gerçek Devrimcile-
rin vazgeçilmez görevidir şu anda.

Çünkü Beşşar Esad bir anlamıyla Türkiye için de savaşmaktadır. 
Çünkü bu emperyalist haydutlar sürüsü Irak’taki Amerikancı Barzanis-
tan gibi, Suriye’deki Amerikancı Rojova’yı da kesin bir devlet statüsü-
ne kavuşturduktan sonra füzelerinin ve silahlarının yönünü Türkiye’ye 
çevireceklerdir. Ve bir olasılıkla Birleşmiş Milletler’in 1973 sayılı ka-
rarının Türkiye için de geçerli olduğunu ve Türkiye’ye de artık uygu-
lanması gerektiğini savunacaklardır, Birleşmiş Milletler’den bu yönde 
bir karar çıkaracaklardır.

Bu emperyalist haydutlar böyle bir karar tasarısını Birleşmiş Millet-
ler gündemine getirdikleri zaman orada Türkiye’yi savunacak ancak bir 
iki ülke olacak, belki de hiç olmayacaktır. Çünkü AKP iktidarı 13 yıllık 
iktidarı süresince dünyanın da nefretini kazandı. Dost ülke bırakmadı.
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Yanıbaşımızdaki savaşın, katliamın sorumlusu
AB-D Emperyalistleri ve cihatçı örgütlerdir;

Suriye devleti değil
Şu anda kimdir AKP iktidarının müttefikleri?
Bir günde 47 insanın kellesini kestiren -ki bunlardan bir tanesi Şii din 

adamıdır ve Suudi yönetiminin kanunsuzluklarını eleştirmenin ötesinde 
hiçbir eylemi olmamıştır- Suudi Krallığı. Müslümanlıkla zerrece ilgisi 
kalmamış, Firavunların, Nemrutların sürdüğü türden bir hayat süren ve 
Haccac kadar zalim, vicdansız, adaletsiz, zulümkar, Amerikan uşağı Su-
udi Krallığı ve onun küçük çapta bir benzeri olan Katar Emirliği.

1973 sayılı karar Libya için çıkarılmıştı. Muammer Kaddafi yöne-
timini düşürüp Libya’yı cehenneme çevirebilmek için. 70 bin masum 
Libyalı Müslümanın canına kıyabilmek için, Libya petrollerini kendi 
kasalarına doğrudan akıtabilmek için...

Bu karar şöyle bir içerik taşır:
“Bir devlet kendi halkına zulmediyor ve katliam yapıyorsa ora-

ya Birleşmiş Milletler askerî olarak müdahale edebilir.”

İşte NATO böylesi bir emperyalist düzmecesi karara dayanarak sal-
dırmış ve ölüm tarlalarına çevirmişti Libya’yı.

İddianameye tekrar dönersek:

“Dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu katliamlar karşısında, 
yaklaşık iki milyon mülteciye kapılarını açarak ölümden kurtaran 
Türkiye hükümetinin bu insancıl tavrını bütün dünya ülkeleri tak-
dirle karşılarken, tarihsel ve kültürel bağlarımız bulunan yanıbaşı-
mızdaki ülkenin mağdurlarına yardım amacıyla gönderilmek iste-
nen TIR’lardan dolayı ülke idarecilerini kamuoyu önünde “savaş 
suçlusu” ilan etme gayretine girmeyi bilgi eksikliğinden kaynakla-
nan bir yanılgı olarak değerlendirmek mümkün değildir.”

Savcı, çok açık bir şekilde görüldüğü gibi, artık Hukuku ve Savcı 
cübbesini tümüyle bir kenara bırakmış, adeta yandaş yazarlar gibi id-
dianame hazırlamıştır. Savcının bu satırlarının aynını Yiğit Bulut da, 
Abdulkadir Selvi de, Hilal Kaplan da ve benzeri yandaş-besleme sözcü 
ve yazarçizerler de hemen her gün söylemektedir, yazmaktadır.

Savcı tabiî hep yaptığı gibi burada da gerçekleri tersyüz etmektedir. 
Evet, yanıbaşımızda bir katliam yaşanmaktadır. Fakat sadece yanıbaşı-
mızda değil, Pakistan’dan Libya’ya kadar uzanan geniş İslam Coğraf-
yasının her bölgesinde katliamlar yaşanmaktadır.
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Mehmet Görmez bile ender de olsa doğru laf eder ya; ne demişti 
bir keresinde?

“Her ay ortalama bin Müslüman, Müslümanlar tarafından öl-
dürülmektedir.”

Kim yaptırtmaktadır bu kırımı?
ABD-AB Emperyalistleri...
Ortaçağa götürdüler İslam Dünyasını. Ümmetçilik Konağına... Din 

ve mezhep savaşları yaptırtıyorlar Müslümanlara. Bunun sonucunda da 
kendi hainane planlarını hayata geçiriyorlar.

Ne demişti bunların en hainlerinden biri olan CIA şefi? CIA’nın eski 
Ortadoğu Bölgesi Şefi Robert Baer yayımladığı “Yeni Süper Güç-İ-
ran” isimli kitabında?

Aynen şunu:

“Ön Asya ile Ortadoğu’da niye Amerikalılar ölsün ki! Müslü-
manları Şia - Sünni diye ayrıştıralım ve bırakalım onlar birbirini 
öldürsün.”

Yaşanan işte bu yahu.
Peki fail kim?
Onun da itirafı var yukarıda. ABD, onun casus örgütü CIA.
İki artı iki eşittir dört ederce kesin değil mi bu gerçek? 
Ne yazık ki Savcı bu gerçeği de ya bilmemekte ya da bilerek tersyüz 

etmektedir. Acı...
Savcı, rakamlar konusunda da hep yanlış içindedir. Türkiye’de bulu-

nan Suriyeli göçmen sayısı hiçbir biçimde üç milyondan aşağı değildir. 
Zaten İçişleri Bakanlığı resmi olarak on gün kadar önce açıkladı, Tür-
kiye’de kayıtlı Suriyeli göçmen sayısı iki milyon beş yüz yirmi üç bin 
beş yüz elli dört.[23]

Yine Yalçın Akdoğan’ın Başbakan Yardımcısı sıfatıyla yaptığı 
açıklamada; bu göçmenler için, krizin başından bu yana Türkiye ta-
rafından 8 milyar dolar civarında harcama yapıldığını, bunun yalnızca 
450 milyon dolarının uluslararası toplum tarafından karşılandığını söy-
ledi. (Gazeteler, 28 Ocak 2016)

Felaketi görebiliyor musunuz?
Emperyalist haydutlar binlerce, onbinlerce kilometre öteden gelip 

[23] Gazeteler, 13 Ocak 2016.
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savaş çıkartıyorlar, milyonlarca Müslüman insanın kanını akıtıyorlar, 
bu savaşlarının maddi faturasını da yine başta Suriye olmak üzere bizim 
gibi Müslüman ülkelerin halkına çıkarıyorlar.

Türkiye 8 milyar dolar harcama yapmış, savaşın esas faili olan em-
peryalist haydutlar ise bunun sadece 450 milyon dolarlık bölümünü 
karşılamış. Devleti de milleti de ahmak yerine koyuyor bu emperyalist 
çakallar. Savaşı biz çıkarırız, sizi birbirinize kırdırırız, savaşın fatura-
sını da can olsun, mal olsun yine size çıkarırız, diyorlar. Siz ödersiniz, 
diyorlar.

Başımızda AKP iktidarı gibi iktidarlar olduğu sürece, Türkiye ne yazık 
ki böyle acı durumlara, utanç verici durumlara çok düşürülecektir daha.

Ne yazık ki Savcı, bu utanılacak durumu da övünülecek bir durum 
sanıyor. Emperyalist haydutların verdiği uyuşturucuyu yutmuş görünü-
yor. Hâlbuki emperyalistler, bizi keriz yerine koyuyorlar, halkımızın 
deyişiyle.

“Afferim oğlum Mehmet, sen bu yolda devam et”, diyorlar. Güler 
misiniz, ağlar mısınız?..

 Oysa aynı emperyalistler kendi aralarında Türkiye’yi alaya alıyor-
lar. Şamaroğlanı gibi nasıl kullandıklarını anlatıyorlar birbirlerine.

Batı basınında Türkiye ve özellikle de Tayyip Erdoğan hakkında çi-
zilen ağır hakaret dolu karikatürleri burada göstersek, sanırız Savcılar 
bizim için hemen yeni hakaret davaları açarlar. Kaldı ki Erdoğan’ı konu 
eden bu aşağılayıcı karikatürlerden biri Friedrichshafen Kentinde yer 
alan Gymnasium (Lise) ders kitaplarında da çıkmıştır, yer almıştır.
Savcının herhalde bu gerçeklerden de hiç haberi yok.

Suriye’ye silah gönderildiğinin açık ve net kanıtları...
AKP’liler kendi beyanlarıyla suçu itaraf etti

Dönelim yine iddianameye. Şöyle der Savcı:

“Zira Türkiye’den Suriye topraklarına silah götürüldüğüne 
dair hiçbir somut bulgu yoktur.”

Nasıl yok yahu?..
Pek çok somut bulgu var da, hadi bunları bir tarafa bırakalım. AKP 

iktidarının Tayyip Erdoğan’dan başlamak üzere hemen tüm yetki-
lilerinin pek çok kere dile getirdikleri ve uygulamasını da yaptıkları 
“eğit-donat projesi” nedir?
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Tabiî bu da diğerleri gibi bir Amerikan projesidir, öncelikle belirte-
lim ki.

Ortaçağcı cihatçıları Türkiye’nin birkaç bölgesinde askeri eğitim-
den geçireceksin, sonra da onları her türden silahla donatacaksın ve de 
Suriye’nin meşru hükümetine karşı savaştırmak üzere o ülkeye gönde-
receksin.

Bu bile tek başına dört dörtlük bir savaş suçu oluşturmaz mı? Birleş-
miş Milletler yasalarını ve uluslararası hukuku hiçe saymak anlamına 
gelmez mi?

Hep söylediğimiz gibi, Savcı ne yazık ki, bu iddianameyi hazırlar-
ken kanun adamı kimliğini bir tarafa bırakmış, bütünüyle siyasetçi, 
daha da açığı bir AKP yandaşı kimliğine bürünmüştür.

Devam eder Savcı iddianamede AKP iktidarını savunmaya:

“İçinde silah olduğu iddia olunan ve Adana’da durdurulan 
TIR’lar ise yurt dışına çıkmadığından Roma Statüsü kapsamında 
kalan, uluslararası örf ve adet hukukunun ihlal edildiğinden de 
bahsolunamaz.”

Hemen soralım Savcıya:
“İçinde silah olduğu iddia olunan ve Adana’da durdurulan TIR’lar”, 

diyor. Yahu, ilk ifademizde sana o TIR’ların silahla yüklü resimlerini 
ve silahların bulunma anını gösteren videosunu sunduk. İnsanın bunları 
görmemesi, kabul etmemesi ve hâlâ “iddia olunan” ibaresini kullanabil-
mesi için kör ve sağır olması gerekir.

Hani ne diyordu bir atasözü?

“Hiç kimse görmek istemeyen bir göz kadar kör olamaz...”

Peki Savcı, o TIR’lar için “yurt dışına çıkmadığından”, diyorsun.
Nereden biliyorsun yurt dışına çıkmadığını? TIR’ların içinde, şofö-

rün yanında mıydın? Peki öyleyse söyle bakalım, yurt dışına çıkmadıy-
sa nereye gitti ondan sonra? Buharlaştı mı yoksa başka bir yere mi gitti?

Peki Efkan Ala’nın Dışişleri Bakanlığındaki o meşhur toplantıda de-
diği ne olacak?

İki bin TIR dolusu silah gönderdik, şeklindeki yukarıda alıntıladığı-
mız itirafı ne olacak?

Hatta o toplantıda Genelkurmay temsilcisinin itirafına göre bir de 
General göndermişler Suriye’ye, bu çeteleri eğitip onlara askeri strateji 
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ve taktik dersi vermesi için.
Hakan Fidan, iki bin TIR’ı dolu olarak gönderdik bunlara, diyor; Savcı 

ise yakalanan TIR’lar sanki Suriye’ye gönderilmek istenen ilk TIR’larmış 
gibi “onlar yurt dışına çıkmadı, böylece de savaş suçu oluşmadı”, diyor.

Onlar da yurtdışına çıktı, Savcı Bey! Burada da gerçeği tersyüz edi-
yorsun. Kaldı ki yine aktardık savunmamızda:

Ahmet Hakan sorar Türkmen temsilci Abdurrahman Mustafa’ya:

“TIR’larla silahlar geldi mi size Türkiye’den?
“ABDURRAHMAN MUSTAFA: Bu uluslararası savaş suçu-

dur. Bunu söyleyemem. Her türlü desteği verdiğini söylemekle ye-
tinirim.”

Bu itiraf ne olacak Savcı?
TIR’larla silah da gitmiş mi?
Gitmiş.
Üstelik sadece Türkmenlere değil, ÖSO’ya, IŞİD’e ve benzerlerine. 

Türkmenlere sadece Adana’daki TIR olayından sonra gitmeye başladı.
Bu da neden?
AKP iktidarının, “Bakın biz yalnızca Türkmenleri destekledik”, de-

magojisini üretebilmesi için.
Çünkü Adana’daki TIR olayı günlerinde Türkmen temsilciler kendi 

aralarında konuşuyorlardı. Bu konuşmaların tapelerini de sunduk ilk 
ifademizde Savcılığa. Şu anda da dosyada var bunlar. Bir senedir bize 
hiçbir yardım gelmedi, diyorlardı o zaman. Bize gelmez, onlara gider, 
diyerek ÖSO’yu, IŞİD’i işaret ediyorlardı. Hatta, kendilerine yardım 
vermediği için AKP iktidarına sinkaflı küfürler de ediyorlardı.

Yine ifademizde aktardık; Yasin Aktay’ın, Ahmet Davutoğlu’nun 
o silahlar ÖSO’ya gidiyordu, şeklindeki itiraflarını.

Anlaşılan Savcı, bizi suçlayabilmek için Suriye’yle ilgili tüm ger-
çekleri görmemeye ant içmiş. Olmaz yahu... Bir hukukçuya, eğer hu-
kuk adamı olma iddiasındaysa asla yakışmaz bu.

Savcı, AKP iktidarını savunma telaşıyla bir de net itirafta bulunur, 
yukarıdaki alıntıladığımız cümlelerinde.

Ne der?
“O TIR’lar Suriye topraklarına geçmediği için savaş suçu oluştur-

maz”, der.
Demek ki geçer ise savaş suçu oluşurmuş. Öyle mi Savcı?
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Evet.
Hakan Fidan 2 bin TIR dolsusu silahı gönderdiklerini söylüyor Suri-

ye’ye. Yukarıda konu ettiğimiz Türkmen temsilciler söylüyor.
Demek ki binlerce TIR silah Suriye’ye gönderilmiş, bu cihatçı çe-

telere verilmiş. Hem IŞİD’e hem ÖSO’ya, hem de Türkmenlerin Orta-
çağcı kesimine. Yani IŞİD, El Kaide çizgisindeki kesimine.

Ne oldu Savcı? Savaş suçu işlemiş mi savunduğun insanlar?
Evet, işlemiş...
Buna son bir somut kanıt sunalım. Suriye’de düşürülen Rus uça-

ğının pilotunu havadayken vurduğunu iddia eden Keban eski Beledi-
ye Başkanının oğlu Alparslan Çelik, Doğan Haber Ajansı’na yaptığı 
açıklamada aynen şöyle diyor:

“Evet, Türk Devleti’nin ve Türk milletinin hassasiyeti bu 
noktada iyi. Ama yalnız bugün karşımızda, dün Esad’a karşı 
savaşırken de aynı silah geliyordu, İran’a karşı savaşırken de 
aynı silah geliyordu, Hizbullah’ a karşı da, DHKP-C’ye karşı 
da, PKK’ya karşı da aynı silah geliyordu. Bugün Rusya gibi 
bir dünya devleti karşımızdayken de aynı silah geliyor. Bizim 
onların teknolojik silahlarına cevap verecek silah gücümüz yok. 
Ama Türkiye Devleti’nden tabii ki geliyor. Göğüs göğüse mu-
harebe de işe yarayan silahlar. Ama hava savunma sistemimiz 
yok. Teknolojik olarak hiçbir altyapımız yok. Kendi imkânla-
rımızla oluşturduğumuz bir altyapımız var. Türkiye Devleti’n-
den istediğimiz bu noktada bize hava savunması açısından silah 
vermeleri, teknolojik olarak altyapımızın oluşturulması.”[24]

Demek ki, AKP iktidarının Suriye’deki cihatçı çetelere silah gön-
derdiği ay gibi, güneş gibi kesin bir gerçek. Bunda şek ve şüphe yok.

Bu kişinin başka itirafları da var, aynı söyleşide:

“Alparslan Çelik, mücadelelerine katılmak isteyen olup olma-
dığıyla ilgili olarak ise, “Evet Avrupa’dan, Türkiye’den, Makedon-
ya’dan, Macaristan’dan çeşitli ülkelerden Müslüman Türk gençle-
ri akın akın orduya katılmak istiyorlar” dedi.”

Demek ki Suriye’de meşru hükümete karşı savaşanlar, kendilerini 
savunmak zorunda kalan Suriye Halkı değilmiş.

[24] 28.01.2016 http://www.cnnturk.com/video/turkiye/ruslarin-aradigi-alparslan-ce-
lik-cenazede-ortaya-cikti
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Neymiş?
Çeşitli ülkelerden toplanan Ortaçağcı cihatçılarmış. ABD Planı çer-

çevesinde bunlar Bayırbucak Türkmenlerini olduğu gibi çok küçük 
oranda da olsa Suriye Arap Halkını kandırabiliyorlar. Onları da hükü-
mete karşı kışkırtıyorlar ve sonunda kırdırıyorlar, yerlerinden yurtların-
dan ediyorlar.

Suriye’deki bu Türkmen katliamının da sorumlusu ABD-AB Em-
peryalistleri ve onların maşası AKP İktidarı, Suudi Krallığı, Katar 
Emirliği’dir.

Binlerce yıldır vatanlarında rahatça yaşayan Türkmenler artık vatan-
larından da olmuştur, canlarından da. Çünkü BOP Planı’nda Suriye’de 
bir Türkmen bölgesi yoktur. Bu nedenle, oradaki Türkmenler de yok 
sayılacaktır. İşte bu şekilde yok ediliyorlar.

BOP Planı’nda ne vardır?
Suriye’de kurulacak Alevi Devleti vardır, Ortaçağcı Sünni Devleti 

vardır ve yine Amerikancı Kürt Devleti vardır. Dikkat edersek, geliş-
meler hep bu sonuca gidiş yönünde oluyor.

AKP iktidarı, yukarıda da defaatle söylediğimiz gibi Türkiye için en 
büyük tehlikedir. Türkiye’yi uçuruma sürüklemektedir. Bunların uygu-
ladığı iç ve dış politika, Türkiye’nin felaketi olmuştur.

Bunlar, ahlâkı çürüttüler. Yolsuzluğu meşrulaştırdılar. Övünülecek 
bir iş haline getirdiler, kamu malı uğrulanmasını.

AKP’giller, siz ancak CIA-Pentagon İslamını
yani sahte İslam’ı aşılarsınız topluma...

Yine bunların üst yöneticilerinin kendi aralarında yaptığı bir toplan-
tının kayıtları düştü internet ortamına. Bu kayıtların tapesinde aynen 
şöyle der, Beşir Atalay’ın sahibi olduğu ANAR Araştırma Şirketi’nin 
Genel Müdürü İbrahim Uslu. Tabiî hemen anlaşılacağı üzere AKP adı-
na çalışmaktadır bu şirket. Evet, şöyle der:

“Aralık 2014 itibariyle, AK Parti seçmeninin sadece yüzde 7’si 
yolsuzlukla suçlanan dört Bakanın masum olduğuna inanıyordu. Bu 
veriler AK Parti’nin elindeydi fakat herhangi bir adım atılmadı.”[25]

Bu toplantıda Efkan Ala, Ömer Çelik gibi AKP yönetiminin önde 

[25] 12.10.2015, http://www.aktifhaber.com/nokta-akpnin-bitis-gunluklerini-yayinla-
di-1242912h.htm
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gelenleri de bulunmuştur. 
İşin ahlâki yönden ne kadar vahim boyutlarda olduğu apaçık bir şe-

kilde görülüyor, değil mi?
Demek ki 17-25 Aralık’taki, AKP tarafından yapılan yolsuzlukların 

bütün delilleriyle birlikte ortaya saçıldığı patlamaya, AKP’ye oy veren 
seçmenin sadece yüzde 7’si inanmıyormuş. Yüzde 93’ü ise, “evet AKP 
yönetimi bu yolsuzlukları yaptı ama olsun ben yine oyumu o partiye 
veririm”, diyerek oy kullanıyormuş.

İnsanlarımızdaki ahlâki çürümenin boyutunu düşünebiliyor musunuz?
Bu iktidar insanlarımızı büyük ölçüde bu hale getirdi. İnsanlara yol-

suzluk yapıyorlar, diyorsun; olsun, hepsi yapıyor, diyor. Ötekiler farklı 
mı? Bu hiç değilse Müslüman.

İnsanlarımız hiç düşünmüyor, bunca büyük miktarda yolsuzluk ya-
pan insanlar nasıl Müslüman olabilir, diye.

Müslümanlıkta kamu malı aşırmanın en büyük suçlardan biri oldu-
ğunu bilmiyor insanlarımız?

AKP iktidarı, hep diyoruz ya toplumda her şeyi çürüttü, diye. Bunlar 
dinin de içini boşalttılar. İslamiyet’i Muaviye-Yezid dini, CIA-Penta-
gon dini haline getirdiler. Bir örnek verelim:

Eğitim emekçisi bir arkadaşımız Diyanet İşleri tarafından bastırılıp 
okullarda ortaöğretim öğrencilerine parasız olarak dağıtılan “İslama 
Giriş” adlı 2002’de Amerika’da ölen Hindistanlı Muhammed Hami-
dullah adlı bir yazarın kitabını getirdi. Kitabın başında 14’üncü baskı 
olduğu ve bu baskıda 37 bin adet basıldığı yazıyordu. Nitekim İstanbul 
Bahçelievler ilçesi içindeki 29 okulda bu kitabın 30 bin adet dağıtıldığı 
basında yer almıştır.

Demek ki kitap ortalama yarım milyon civarında basılıp çocukları-
mıza dağıtılmış. Baktık kitaba. “Dört Halife Dönemi” adlı başlık altın-
da anlatılanlara baktık. Halife Hz. Ali diye bir ibareye rastlayamadık. 
Yani kitaba göre Hz. Ali hiç Halife olmamış. Bu adlı bir Halife yok. Bir 
paragraf aktaralım, konuya ilişkin:

“Üçüncü halife Hz. Osman’ın ölümünden sonra, İslam dünyası, 
yirmi yıl içinde birçok kez yenilenen bir veraset savaşına şahit oldu. 
Yarım düzine kadar hükümdar geldi ve gitti. Abdulmelik’in tahta 
çıkmasıyla (685-705), hükümet istikrara kavuştu ve yeni bir fetih 
dalgası başladı.”[26] 

[26] Muhammed Hamidullah, İslama Giriş, s. 322.
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Yazarın burada övdüğü Abdülmelik, Emevilerin 5’inci Halifesidir. 
Adam onu övüyor da Hz. Ali’nin Halifeliğinden ve o dönemden hiç söz 
etmiyor. Tersine, o dönemi bir veraset savaşı olarak niteliyor.

Yazarın anlattığı Muaviye ve Yezid dinidir. Hattı odur. Eee, AKP’nin 
de aynı. Birbirlerini bulmaları ve birbirlerine sarılmaları bundandır.

Hz. Ali ki, en halkçı Halifedir. Hz. Muhammed’in deyişiyle “Ko-
nuşan Kur’an”dır. Esedullah’tır. Yani Allah’ın Aslanı’dır. Ve bu isim 
Hz. Muhammed tarafından verilmiştir Hz. Ali’ye. 

AKP Reisleri imam okullarında filan okumuşlardır. Fakat daha “Ese-
d”in anlamını bile bilmiyorlar, gerçeğiyle. Esed’in anlamının zalim oldu-
ğunu sanıyorlar. Oysa Esed, Aslan anlamındadır Arapçada. Demek ki AKP 
Reislerinin Arapçası da “one minute” düzeyindeki İngilizceleri gibidir.

Hz. Ali ki, 17 yaşındayken İslam’ı ilk kabul edenler arasına girmiş-
tir. Hem de babası Ebu Talib’in İslam’ı kabul etmemesine rağmen o 
kabul etmiştir.

Tebük Seferi hariç Hz. Muhammed döneminin bütün seferlerine 
katılmıştır. Ve yiğitçe çarpışmıştır. Tebük’te de onu sefer dışı bırakan 
Hz. Muhammed olmuştur. “Sen kal, benim yerime vekâlet et”, demiştir.

Hendek Muharebesi’nde Mekkeli müşrik Arapların ünlü savaşçısı 
Amr bin Abduvvedd bir hamle ile atını sıçratıp Müslümanların tarafına 
geçirir. Ve Müslümanlardan kendisine karşı savaşacak birinin çıkmasını 
ister. Meydan okur. Amr’ın ünü o denli yaygındır ki Sahabenin bir teki 
bile onun karşısına çıkmaya cesaret edemez. Çünkü Amr o güne dek 
karşısına çıkan her savaşçıyı kılıcıyla parçalayıp öldürmüştür. Sadece 
Hz. Ali “Ya Resulullah, ben çıkayım.”, der. Hz. Muhammed, sonucun 
olumsuz olacağını düşünmüş olsa gerektir ki “Otur yerine.”, der Ali’ye.

Amr tekrarlar meydan okumasını. Hz. Ali yine “Ben çıkayım.”, der. 
Hz. Muhammed, “Otur yerine.”, der. Amr üçüncü kez tekrarlar meydan 
okumasını. Ali de “Ben çıkayım.”, der.

Hz. Muhammed Ali’ye, “Ama o bugüne dek karşısına çıkan her sa-
vaşçıyı öldürmüştür, bunu biliyor musun?”, der. “Biliyorum”, der Ali. 

Bunun üzerine Hz. Muhammed, kendi sarığını çıkarıp Hz. Ali’nin 
başına giydirir, zırhını üzerinden çıkarıp Hz. Ali’ye kuşandırır, kendi 
kılıcını da Hz. Ali’ye verir.

Vuruşma başlar. Amr hamle yapıp yine her zaman yaptığı gibi has-
mını başından gövdesine kadar ikiye bölmek ister. Kılıcını Hz. Ali’nin 
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başına indirir. Hz. Ali kalkanıyla darbeyi karşılar. Kılıç, kalkanı yarar, 
kalkana saplanır fakat bu arada Ali’nin alnında da bir yara açar. (Hz. Ali 
bu yaranın bıraktığı izi ömür boyu taşıyacaktır). İşte bu anda Ali şim-
şek süratiyle kılıcını savurur, Amr’ın boynuna indirir. Amr, boynundan 
kanlar fışkırır halde yere yuvarlanır. Ve ölür tabiî. Ali ardından Hende-
ğin içine atlayan bir başka savaşçıyı da oraya inip öldürür. Bunun üzeri-
ne Müşrikler şoke olmuş bir vaziyette donup kalırlar. Yeni bir saldırıda 
bulunmaya cesaret edemezler. Geri çekilip beklemeye başlarlar. Bir ay 
kadar sonra da kuşatmayı kaldırıp Mekke’ye yani şehirlerine dönerler. 
Bu savaş onlar için bir hezimettir tabiî ki.

Bir gün Hz. Muhammed, Hz. Ali’yi, Hz. Fatma’yı, Hz. Hasan ve Hü-
seyin’i kollarıyla kuşatarak “İşte benim ehlibeytim.”, der. Yani ailem, 
der. Bunu gören kıskanç Hz. Ayşe; “Ya Resulallah, ben neyin olurum?”, 
der. Hz. Muhammed, “Sen bana Allah’ın bir hediyesisin.”, der sadece.

Yine bir gün Hz. Muhammed, Hz. Hüseyin’i omzuna bindirerek 
mescide gider. Ve Müslümanlara hitaben; “İşte benim dünyada en 
sevdiğim varlığım.”, der.

İşte Muhammed Hamidullah ve AKP’nin Diyanet İşleri böylesine 
değerli bir Halifeyi yok sayıyor. Ondan sonra da küçücük çocukları-
mıza güya İslamiyet’i öğretecekmiş. Sizin kendinizin bir ilgisi, bilgisi 
kalmamış ki Gerçek İslam’la, Kur’an’la. Bir de kalkmışsınız İslam’ı 
öğreteceksiniz çocuklarımıza, öyle mi?.. Siz ancak CIA-Pentagon İsla-
mı yani sahte İslam’ı öğretirsiniz yavrularımıza.

Bunlar ancak toplumu din ve mezhep temelinde bölerek birbirleri-
ne düşürmeye ve hatta birbirlerine kırdırmaya çalışırlar, Amerika’nın, 
CIA’nın verdiği direktif doğrultusunda.

Hatırlardadır; bunların ünlü bir “Kabataş Gelini” kandırmacası 
vardı, Taksim-Gezi Direnişi günlerinde. Ne diyordu bunlar?

“Benim başörtülü bacıma Kabataş’ta yetmiş kişilik bir grup saldırdı. 
Üzerine idrarlarını yaptı. Üstelik de o bacım çocuk arabasında bebeğini 
taşıyordu. Bunlar böylesine saldırgan işte.”

Bu söylem, korkunç bir provokasyondu. Sıradan bir yalan değildi. Dini 
hassasiyetleri güçlü olan insanlarımızı, laikliği ön planda tutan insanları-
mıza karşı kışkırtıp onlara saldırtmayı amaçlayan bir söylemdi. Yani tüm 
Türkiye çapında böyle bir savaş çıkartmayı ve binlerce, on binlerce insa-
nımızı birbirine kırdırtmayı amaçlayan bir söylemdi. Bir büyük yalandı.

Fakat halkımız dünyanın en hoşgörülü halklarından biridir. Bu yala-
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na kanmadı. Ve provokatörler amaçlarına ulaşamadılar.
Bugün bile yalanlarının yüzde yüzlük bir kesinlikle ortaya çıkmış 

olmasına rağmen iddialarından vazgeçip özür dilemiş değillerdir.
Hatırlanacaktır; o “gelin”in çocuk arabası ve bebeğiyle birlikte Ka-

bataş’taki anılan saatteki görüntüleri sonunda ortaya çıkmıştır. İnternet 
ortamında da bulunmaktadır. O görüntülerde ne “gelin”e herhangi bir 
sözlü ya da fiili saldırıda bulunan vardır, ne de sözü edilen deri panto-
lonlu, bellerinden yukarısı çıplak insanlar. [27]

AKP Reislerini, tertipledikleri bu korkunç provokasyon ve katliam 
girişiminden dolayı da yargılayacağız biz; bu şehirde, bu adliyede, bu 
mahkemede!

Yeryüzünün en meşru ve kutsal davasını savunduk
son soluğumuzu verene dek de

savunmaya devam edeceğiz
Sözümüzü isterseniz yine söze başlarken andığımız Sokrates’ten 

bir anekdotla bitirelim.
Sokrates, yargılanmış, ölüme mahkûm edilmiştir. Çığlık çığlığa eşi 

koşar yanına:

“Sokrates seni idam edecekler. Ama senin hiçbir suçun yok ki.”

Sokrates’in verdiği cevap aynen şudur:

“Be kadın! Suçlu olarak mı idam edilmemi yeğlerdin?”

Sokrates baldıran zehiriyle katledildi. Son anında bile cellâdına ta-
kılmaktan geri durmadı. Bir toprak tasta baldıran zehiri suyunu kendi-
sine sunan kişiye hitap ederek:

“Tanrı adına bunun birazını yere döksek ne olur?”, diye sorar.

Öbürüyse;

“Sokrates tam yeterli ölçüdedir, ne eksik, ne fazla...”, der.

Sokrates zehiri içer, yoldaşlarının arasında uzanır sırtüstü yere ve 
üzerine bir örtü çekerek zehrin bedenine yayılıp kendisini öldürmesini 
beklemeye başlar. Bir süre sonra aklına bir şey takılır. Yüzünden örtüyü 
açar;

“Asklepios’a bir horoz borcumuz vardı. Onu ödeyiverin.”, der.

[27] https://www.youtube.com/watch?v=KZWxblQMJ9A.
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Son sözleri de bu olur... 
Sokrates’in bu borcu tıp ya da sağaltım Tanrısına adadığı bir adaktan 

dolayıdır...
Sokrates’i sözde yargılamışlardır ve öldürmüşlerdir zamanın Atina-

lıları.
Fakat gerçekte yargılayan ve ölümsüzleşen Sokrates olmuştur.
Ünlü devrimci isyancılarımız Babek, Şeyh Bedrettin, Thomas 

More da, Georges Politzer de, Julius Fuçik de, Nikos Beloyannis 
de ve daha binlerce devrimci yoldaşımız da ve Denizler de, egemen 
sömürgenlerin, faşizmin sözde mahkemelerinde yargılanmışlar ve idam 
edilmişlerdir. Fakat gerçekte yargılayan da, ölümsüzleşen de hep bu 
öncü yoldaşlarımız olmuştur. 

Çağdaş Bilimin öncülüğünü ederek insanlığa büyük hizmetlerde 
bulunan Giordano Bruno da Ortaçağın Engizisyon Mahkemesinde 
yargılanmış ve idam edilmiştir. Fakat ölüme giderken bile karanlığın 
temsilcisi Ortaçağcılara şöyle haykırabilmiştir:

“Ölümümü bildirirken siz benden daha çok korkuyorsunuz.”

Bizler de hep gerçekleri savunduk. Haklı olanları savunduk. Ezilen, 
sömürülen, acı çeken insanların haklarını savunduk. Halkımızın, ülke-
mizin, vatanımızın çıkarlarını savunduk.

Biricik tarihsel meşru hak olan devrim hakkını savunduk. Bu dün-
yayı cennete dönüştürmek için gerçekleştirmek istediğimiz devrim hak-
kını savunduk. İnsanlığın en yüce değerlerini ve ideallerini savunduk. 
Yani özetçe; yeryüzünün en meşru ve kutsal davasını savunduk. İnsan-
cıl olan ne varsa onları savunduk.

Vicdanı, merhameti, hakkaniyeti, gerçek adaleti ve sosyal eşitliği 
savunduk. Tıpkı Hz. Muhammed gibi, Dört Halife gibi Gerçek İslam’ı 
kavrayan, anlayan büyük İslam âlimleri gibi.

İnsanın insanı hayvan yerine koymadığı, ezip sömürmediği, tersi-
ne bir anadan doğmuş kardeşler gibi eşitçe ve kardeşçe yaşanacak bir 
hayatı savunduk. Son soluğumuzu verene dek de savunmaya devam 
edeceğiz.

Önderimiz Hikmet Kıvılcımlı bu değerleri savundu. Biz bunu sa-
vunduk, Partimiz bunu savunuyor, bizden sonra bayrağı devralacak ve 
Davamızı sürdürecek, zafere ulaştıracak yoldaşlarımız da bunu savuna-
cak. Ve eninde sonunda davamız zafer kazanacak.
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Ne diyor yiğitler yiğidi Hz. Ali?

“Doğruyla savaşan yenilir.”

Bize düşman olanların sonu hüsrandır. Onları bir hezimet beklemek-
tedir.

Sayın Hâkim;
Son sözlerimiz budur. Takdir sizin...
Kararınız ne yönde olursa olsun o karar metnini de alıp; bir ömür-

65 yaşımı doldurana dek Kızılay’a yaptığım kan bağışları karşılığında 
aldığım takdirnamelerin ve rozetimin, organ bağış kartımın ve Kedi 
Davalarımdan aldığım karar metinlerinin yanına, onların bulunduğu 
dosyaya koyacağım. Evlatlarıma, torunlarıma, genç yoldaşlarıma ve 
manevi oğul ve kızlarıma bizden kalan, onurla taşıyacakları bir miras 
olarak bırakacağım. Çünkü biz, insanlık ve Tarih önünde çoktan beraat 
etmişiz. 29.01.2016[28]

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut

[28] HKP Avukatları da HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un bu savunmasına ek ola-
rak Ankara 5’inci Asliye Ceza Mahkemesine 08.02.2016 tarihinde bir Savunma sun-
muşlardır. Bakınız Ek: 12, s. 283.



Ayrım IV

Üçüncü Celse sonrası HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un
Adliye önünde yaptığı Basın Açıklaması

ve HKP Genel Merkezi’nde yaptığı Değerlendirme[29]

(10 Şubat 2016)

[29] Üçüncü Celse 10.02.2016 tarihinde görüldü. Bu celsede hukukî teknik sorunlar 
görüşüldü. HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un savunmasına devam edilemedi.
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Doğruyla savaşan yenilir[30]

Sevgi ve saygıdeğer arkadaşlarım,
Hırsızlar İmparatorluğunun kodamanları bizi korkutup yıldırabi-

leceklerini sanıyorlar. Bizi Meclisteki ibiş muhalefetle karıştırıyorlar. 
Bilmiyorlar ki bizi dünyada hiçbir güç yıldıramaz, korkutamaz, kararlı-
lığımızı, yiğitliğimizi sınayamaz.

Biz Mustafa Kemal Samsun’a çıkarken, daha 17 yaşında emper-
yalist Yunan Ordusu’na karşı, Ege’de savaşmak üzere Yörük Ali Efe 
Çetesi’nde kavgaya giren Hikmet Kıvılcımlı’nın öğrencileri ve yoldaş-
larıyız.

Dünyanın ve tarihin en meşru kavgasını, mücadelesini, davasını 
sürdürüyoruz. Eninde sonunda ABD Emperyalistlerinin, insan soyunun 
başdüşmanlarının Ortadoğu’daki ve ülkemizdeki işbirlikçisi olan bu 
iktidarı yıkacağız. Onlar yargılanmaktan ve bu adliyede suçlarının he-
sabını bir bir vermekten asla kurtulamayacaklar. Bundan kaçışları yok.

En halkçı halife olan Hz. Ali’nin deyişiyle; “Doğruyla savaşan ye-
nilir.” Eninde sonunda yenilecekler. Bunların tamamı Anayasa dışına 
düşmüş mücrimlerdir, hesap vermekten kaçamayacaklar. 10.02.2016

Halkız Haklıyız Yeneceğiz!

[30] HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un Üçüncü Celse sonrası Adliye önünde yap-
tığı Basın Açıklaması.
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Biz ABD’nin ve onun Ortadoğu’daki 
işbirlikçilerinin amansız düşmanı, Ortadoğu 

Halklarının ise en candan dostuyuz[31]

Önyargısız herkes
bizim mücadelemizi anlar, destekler

Nurullah Ankut Yoldaş: Bizim teorimizi ve pratiğimizi gören, an-
layan bir insanın, önyargılı olmayan bir insanın bizi benimsememesi, 
bizden olmaması mümkün değildir. Örneğin TRT çekimlerinde tüm 
TRT personeli, bizi ve teorimizi tanıyınca takdir etti bizi… Yani bizi 
tanıyan insan şaşırıyor; “Yahu biz solu böyle bilmiyorduk...”, diyorlar.

Sol bu yahu… Başka sol yok. Öbürlerinin hepsi sahte…
Halkın gerçek özlem ve çıkarlarını temsil eden harekettir gerçek sol 

hareket. Ona çözümler üretendir gerçek sol hareket.
Öbürlerinin halkla ilgileri, bağlantıları olmadığı için onlar ayrı dün-

yanın insanları.
Bizim bütün meselemiz bu ablukayı yarabilmekti. İşte dün partiden 

çıktık, karşıya geçtik, tam yolun karşısına geçtik Sait Yoldaş’ı bekler-
ken bir genç, 30’lu yaşlarda bir genç, Erzurumluymuş gülerek el uzattı; 
“Nurullah Hoca’m!”, diye.

“Ben, dedi seçimlerden bu yana sizi takip ediyorum ve artık sizin 
görüşlerinizi benimsiyorum.”

“Nerelisin”, dedim. “Erzurum Aşkale’den”, dedi. “Burada Tİ-

[31] HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un Üçüncü Celse sonrası HKP Genel 
Merkezi’nde yaptığı değerlendirme. (Baştarafı ve son kısmı kaydedilememiştir. 
Kaydedilen bölümü yayımlıyoruz.)
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GEM’de çalışıyorum”, dedi. Yani hayranlıkla... Sohbet ettik ayaküstü. 
“Arabam var. Nereye gidecekseniz sizi götürebilirim”, dedi. Dedim; 
“Arkadaşlar geliyor, çok sağ ol.” Cihan’la birbirlerinin telefonlarını al-
dılar bu arada. Cihan Yoldaş’la; “Görüşelim.”, diye sözleştiler.

Yani insanlar bizi böyle izliyor, takip ediyor arkadaşlar. Bütün me-
sele, şu ablukayı yarmak ve birazcık kitleselleşebilmek… Ondan sonra 
çığ gibi gelişeceğiz, bizi durdurmaları mümkün değil. Ablukayı da ya-
vaş yavaş çatlatıyoruz işte.

Aslında bunlar şaşırdığı için bu davaları bize karşı açıyorlar; bu da-
valar bize yarıyor sonuçta tabiî... 

Kim kimi yargılıyor?
Biz onları yargılıyoruz. İşte yine 19 sayfalık savunma daha ver-

dik. Onu da okuyacaksınız, arkadaşlar yayımlayacaklar. Kesin onların 
mahkûm edilmesi anlamına geliyor.

Av. Tacettin Çolak Yoldaş: Bunlardan da bir dava çıkar yani…

(Gülüşmeler…)

Nurullah Ankut Yoldaş: Çıkarsa çıkacak. Davalardan çekinmiyo-
rum.

Av. Fettah Ayhan Erkan Yoldaş: Bize uyar.
Nurullah Ankut Yoldaş: Hapis cezası falan bize vız gelir.

Emperyalistlere ve yerli işbirlikçilerine göre
en büyük tehlike biziz

Elhak doğru söylüyorlar
Yolun sonuna geliyorlar.
İşte onları iktidar yapan, iktidara getiren, oluşturan, onların yapım-

cısı olan Amerika bile artık ne diyor?
Soruyor bizimkiler ABD’ye: PYD mi senin müttefikin, ben miyim, 

diyor.
PYD, diyor ABD.
(Gülüşmeler…)
Büyükelçiyi çağırıyor, o da PYD, diyor. Hadi bakalım. Yersen lo-

kantasını açıyor. Yersen bizden bu, diyor. Hadi gık de bakalım. Yok…
Şimdi dikkat edersek, Suriye süpürme hareketi yapıyor. Rojava’nın 
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yani Kürdistan bölgesinin dışında hiçbir muhalif güç bırakmayacak. Ki 
yapması da gereken o zaten Esad’ın, onu yapıyor şu anda.

Ve Putin meydan okuyor: Hadi uçak uçur bakalım, diyor. Hadi gel, 
diyor.

Yok... Uçaklar da geri çekildi. Hani angajman kuralıydı, bilmem 
neydi...

Yani iyice dünyaya da maskara oldular, Türkiye’de de öyle oldular. 
Yolun sonuna geldiler ama bu adamlar utanma arlanmayı bilmiyor, ar 
damarları çatlamış bunların.

O bakımdan, onlar gerçekten nasıl bir dünyanın insanları, ben akıl 
erdiremiyorum onlara. Hep söylüyoruz ya; canlıların en yücesi, en şe-
reflisi de insandır, en aşağı, en kalitesizi, en iğrenci de insandır, diye. 
Gerçekten çok doğru bir tespit...

Onlar artık yolun sonuna geldiler, devrilecekler.
Ve biz ablukayı yardığımız anda, bizi de tutabilen olmayacak artık. 

Gerçek anlamda Marksist-Leninist Sol Hareketin temsilcisi biziz. Ama 
hâlâ satılmış Amerikancı medyanın tepesi bizi görmezden gelmeye de-
vam ediyor, bildiğimiz gibi. Ama olsun, etsinler bakalım, bir süre sonra 
ona da güçleri yetmeyecek.

O bakımdan biz kararlılıkla mücadelemize devam ediyoruz. Sonun-
da, en sonunda biz kazanacağız; buna hiç kuşku duymamak gerekir.

İşte bu davalar da o yolun, o mücadelenin bir parçası, bizim için 
onur bunlar yani.

Dünkü savunmamızda yazmıştım, bir hareketi, bir insanı tanımak 
için ne yapılır?

Sadece sözlerine değil (sözlerin bir kıymeti yok) yapıp ettiklerine 
bakılır, eylemine, işine bakılır ve dostlarına bakılır, değil mi?

Bizim yapıp ettiklerimiz meydanda.
Dostlarımız:
İşçi Sınıfımız, Kürt Halkı, ezilen sömürülen yığınlar, Ortadoğu’nun, 

emperyalizmin saldırısına uğrayan halkları. Ne diyeyim, komşumuz 
Arap Halkları, mazlum halklar... Komşumuz Suriye Halkı ve emperya-
lizme karşı direnen Suriye’nin meşru yönetimi...

Düşmanlarımız kim?
Gerçekten de, o da onur madalyası bizim için: Amerikan Emperya-
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listleri, onların Başkan Yardımcısı Joe Biden geldiğinde, ABD Dışişleri 
Bakanlığı ne dedi?

“Ankara’daki Amerikan vatandaşları için güvenlik uyarısı: HKP ya-
rın ABD Büyükelçiliği önünde toplanacak. Gösterilerden uzak durma-
nızı tavsiye ederiz.”

Tek düşman olarak bizi gösterdi, malum. Ne büyük onur bu...
Bundan büyük onur olur mu dünyada?
İnsan soyunun başdüşmanı diyor ki; Türkiye’deki en büyük düşma-

nımız HKP... En büyük onur bu, bizim hakkımız da bu zaten, arkadaş-
lar. Bununla övünmeliyiz biz.

Kim başka düşmanımız?
Onun yerli işbirlikçisi AKP’giller. Onlarla işte bugün de hesaplaştık, 

hesaplaşacağız. Onlar da bizi düşman ilan ettiler. O bakımdan, yarın 
Tarihte bizi tanımak isteyenler bakacak; dostları kim, düşmanları kim 
bunların? Nasıl bir mücadele vermişler?..

Bunları kilometre taşları gibi somut, net, belgeleriyle ortaya koyu-
yoruz, Tarihe diziyoruz.

O bakımdan mutluyuz, gururluyuz, umutluyuz, yoldaşlar.
En sonunda mutlaka biz kazanacağız, yeneceğiz!

(Alkışlar…)

AKP’giller’deki çatlama haberleri üzerine
Sait Yoldaş uyardı; yeni bir gelişme, AKP’den kopan grubun parti-

leşme süreci var, diye. Medyada o yazılıp çiziliyor, bildiğimiz gibi.
İşte Bülent Arınç. Artık böylesine kaypak, silik bir kişilik bile açık-

tan bayrak açtı Tayyip’e karşı, değil mi yoldaşlar?
Geri adım da atmadı. Oysa nasıl çapsız, zayıf, yani tavşan gibi bir 

adam. Öyle bir adam bile artık cesurca kükrüyor karşısında, yalanını 
ortaya koyuyor.

Biz ne dedik bunlar için?
Nefes alır gibi, su içer gibi yalan söylerler, dedik.
O da diyor ki; yalan söylüyorsun. Dolmabahçe’de kimin nerede otu-

racağına bile sen karar verdin, sen belirledin, diyor. Şimdi de benim 
haberim yok diyorsun. Buna gülerler, diyor. Ve hiç cevap vermiyor. İşte 
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eski Spor Bakanı vardı...
Dinleyiciler: Suat Kılıç.
Nurullah Ankut Yoldaş: Namı neydi?
Tokat manyağı...

(Gülüşmeler…)

Şimdi o da intikamını alıyor. Tabiî o da ne de olsa insan yaratılmış, 
onun da bir öfkesi var. Yani o kadar yediği tokada karşılık, o da Bülent 
Arınç’ın safında yer alıyor.

Av. Doğan Erkan Yoldaş: Hüseyin Çelik.
Nurullah Ankut Yoldaş: Hüseyin Çelik, Sadullah Ergin...
Av. Pınar Akbina Yoldaş: Abdullah Gül’le de görüşüyor herhâlde.
Nurullah Ankut Yoldaş: Abdullah Gül, o da...
Av. Doğan Erkan Yoldaş: İzliyor sanki.
Nurullah Ankut Yoldaş: Gerçekten tavşan yaratılacağına tesadü-

fen, yanlışlıkla insan yaratılmış…

(Gülüşmeler…)

Nurullah Ankut Yoldaş: Ondan bir ses yok daha deniyor. İşte ger-
çekten başkan, lider falan da olmaz ondan.

Bir Dinleyici: ANAP’a döndü Hoca’m.
Nurullah Ankut Yoldaş: Ali Babacan için deniyor ki; Uluslararası 

Finans-Kapitalin has adamlarındandır. Hem tanınan, hem güvenilen, 
makbul adamlarındandır Ali Babacan.

Av. Halil Ağırgöl Yoldaş: Bilderberg üyesi, Hoca’m...
Nurullah Ankut Yoldaş: Bilderberg’ci evet, Bilderberg’ci...
Av. Sait Kıran Yoldaş: Genel Başkanlıkta onun adı geçiyor.
Nurullah Ankut Yoldaş: Uyar. Eğer böyle bir hareket çıkarsa, bile-

lim ki Tayyip’in sonudur.
Av. Doğan Erkan Yoldaş: Kendiliğinden çıkmaz zaten Hoca’m onlar.
Nurullah Ankut Yoldaş: Tabiî. İşin diğer bir yönü de asla kendili-

ğinden çıkmaz, Amerika sinyal verir bunlara...
Ne yapar Amerika?
Demirel’in vazgeçilmez Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil 

vardı, belgelerimizde var, kayıtlarımızda dahi.
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Ne diyor Amerikalılar için?
“İhsas ederler”, diyor.
“Yani şöyle yapsanız bizce de çok uygun olur.”, derler, diyor. “Ya-

pın demezler.”, diyor. Ama o emir anlamına gelir. “Biz böyle yapma-
nızı istiyoruz, böyle yaptığınız anda yanınızdayız.”, anlamına gelir.

O bakımdan Amerika’dan bağımsız bunların hiçbiri hareket ede-
mez. Eğer öyle bir çıkış olursa, bilelim ki bu Amerika’nın çıkışıdır ve 
Tayyip’lerin sonudur.

Av. Pınar Akbina Yoldaş: Hoca’m Davutoğlu’yla da araları bozuk.
Nurullah Ankut Yoldaş: Davutoğlu da, evet, evet... 
Av. Pınar Akbina Yoldaş: Fuat Avni de yazmıştı bayağı sorunlar 

var, diye...
Nurullah Ankut Yoldaş: Son anda Davutoğlu da takla atabilir, öbür 

tarafa.
O da neden?
Bunun bu kadar yolsuzluğunu, katliamını, cinayetini üstlenmeye-

yim, diyebilir.
Mesela Kaymakamları topladı, ne dedi?
“Mevzuatı bırakın, kafanıza göre takılın, arkanızda ben varım.”, 

dedi.
Ne isterseniz yapın benim hoşuma gidecek, arkanızda ben varım, 

korkmayın, diyor yani.
Zaten bugün savunma yapabilseydik, konuşacaktık. Bütün o; “Yargı 

bize kan kusturdu,  ayak bağı oldu.” vb. konuşmalarını, bir bir bilgi 
verip gösterecektik Hâkime.

Yani bunların, dediğimiz gibi, hepsi aslında Anayasa dışına, şu anki 
kanunların dışına düşmüş suçlulardır. Yani bunlar aslında oralarda ol-
madıkları gibi, 300-400 sene de hüküm giymiş olarak Silivri’de, Sin-
can’da yatıyor olmaları gerekir, şu anda hukukun birazcık ABC’si olsa 
Türkiye’de. Ama maalesef yok, arkadaşlar. Bu bakımdan onlar oradalar.

Ama Davutoğlu hemen o günün akşamı açıklama yaptı, dikkat eder-
sek.

Ne dedi?
“Kimse bizden hukuk dışı bir davranışta bulunmamızı beklemesin.”
O açıktan Tayyip’e cevaptı. Yani Kaymakamlara diyor ki; asla hu-
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kuk dışı bir davranış yapmayın, yaparsanız sorumluluğunu üstlenirsi-
niz. Sorumluluğu sizin üzerinizde olur.

Biz hep söyledik ya, bunlar siyasi parti değil; çıkar amaçlı suç ör-
gütü... Bunların arasında ne sevgi var, ne saygı var, ne insanlık var, ne 
bağlılık var. Yani bunlar tamamen çıkar amacıyla birbirlerini bulmuşlar 
ve örgütlenmişler. Yani mücrimler, suçlular bunlar. O bakımdan bunlar, 
şimdi güçlü olan kimse onun yanında görünür ama ayağı kaydığı anda, 
hemen ilk tekmeyi en yakınındaki vurur.

Av. Doğan Erkan Yoldaş: Erbakan’ı sattıkları gibi...
Nurullah Ankut Yoldaş: Erbakan’ı sattıkları gibi. Yani bunlar sa-

tarlar, hiç umurlarında olmaz. Bir acıma hissi, duygu, vicdan yok bun-
larda. Bunlar robotlaşmış yaratıklar, robota dönüşmüşler. Bunlar hak-
kında çok konuştuk, biliyorsunuz.

O bakımdan böyle bir çıkış da eğer şu günlerde gerçekleşir ise bile-
lim ki bunların artık Amerika ipini çekti demektir. Böyle de bir durum, 
son günlerin böyle bir siyasi konuşması var, gündemi var, tartışılması 
var. Ama henüz netleşmiş bir şey yok. Daha henüz fısıltı halinde, yazı-
lıp çiziliyor bunlar, netçe ortaya çıkmış değiller. Bakalım artık...

Tabiî biz bunlara bağlı değiliz. Biz bildiğimiz hatta kararlıca, kendi 
devrimci anlayışımız doğrultusunda mücadeleye devam edeceğiz.

Meclisteki diğer çetelerin, Amerikancı çetelerin üyeleri de birbirin-
den farklı değil…

Ne olacak bunlar yeni bir parti kursalar ayrılıp da, bunlardan farklı 
mı davranacak?

Yo, aynı... Amerika’nın dediklerini yapacaklar, emirlerini uygulaya-
caklar. Diğerleri de onu yapıyor.

Biz Antiemperyalist, Antifeodal, Antişovenist hattaki Demokratik 
Halk Devrimi çizgimizi savunacağız ve o çizgideki mücadelemizi sür-
düreceğiz. Sonunda da mutlaka zafer kazanacağız...

Av. Sait Kıran Yoldaş: Evet Hoca’mıza teşekkür ederiz.
Nurullah Ankut Yoldaş: Bilmukabele.

***
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Türkiye, Suriye denkleminin dışına düşmüştür
Av. Sait Kıran Yoldaş: Söz almak isteyen ya da kendi düşüncelerini 

paylaşmak isteyen ya da Hoca’mızı yakalamışken, açılmasını istediği-
niz konular varsa diyelim…

Bir Dinleyici: Suudi Arabistan’ın bir askeri hamlesi var Hoca’m.
Nurullah Ankut Yoldaş: Şimdi o da Katar’la beraber biliyorsunuz. 

Türkiye de ona katılırım, dedi. Yani Suudi Generalin emrinde Türk Or-
dusu’nu da savaştıracaklar, Amerika’nın istediği cephelerde.

Bu da geldikleri, düştükleri durumu gösteriyor. Yani utanç verici bir 
durum var. Suudiler, biliyorsunuz, Türkiye düşmanı oldum olası.  Tâ 
Şerif Hüseyin’den bu yana Türklere düşman yani Türkiye’ye düşman. 
Geldiği zaman Türkiye’ye, bildiğimiz gibi, bunlar ne Anıtkabir’e gider, 
ne bizimkilerin makamına gider. Otelde bizimkiler giderler onların ya-
nına, dizinin dibine. Orada bir de sanki kendi sarayındaymış gibi kendi 
forslarını, posterlerini astırır, onun etrafına tahtını kurar. Bunlar da etra-
fına dizilir, öyle görüşür bizimkilerle.

Yani bu kadar utanç verici bir kişiliğe sahip insanlar bunlar.
E, şimdi o (Suudi Kralı) Amerika’nın başaktörü ben olayım, diyor 

Arap ülkelerinde. En büyük hizmetkâr ben olayım. Artık Türkiye bir 
iş yapamaz, Arap dünyasında etkisi olmaz zaten. Gerçekten de, Suriye 
denkleminin, bileşenlerinin tümüyle dışında, şu anda Türkiye.

Türkiye’nin bundan sonra Suriye’yle ilgili görüşmelerde asla bir söz 
hakkı olmayacak. Çünkü Amerika’nın stratejisi zaten belli: BOP çerçevesi.

E, Rusya da rol almak istiyor, indi sahaya.
Rusya da Türkiye’ye Amerika kadar düşman mı şu anda?
Düşman arkadaşlar.
Aynı zamanda Çin de düşman ve İran da düşman, Suriye zaten haklı 

olarak düşman.
Şimdi Suriye’nin geleceğiyle ilgili görüşmelerde, Türkiye’nin söz 

sahibi olması zinhar bundan sonra mümkün değildir. Kendini tamamen 
dışlamış durumda. Yani bunlarda hırs var, kin var, gurur var, kibir var 
ama siyasi bilginin, bilimin, bilincin, cesaretin zerresi yok... Öyle olun-
ca ne yaptıklarını da bilmiyorlar. Aslında şu anda şaşırmış, pusulayı 
şaşırmış durumdalar. Yaptıkları işin kime hizmet ettiğini de bilmiyorlar.

O bakımdan bunlar Suriye denkleminin dışına düşmüş, bileşenleri-
nin dışına düşmüştür.
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Artık emperyalistler,
Beşşar Esad’sız bir Suriye’nin
olamayacağını görmüşlerdir

Söylediğimiz gibi Suriye de artık üç parçaya değil, iki parçaya bölü-
necek ve öyle görünüyor ki bir federasyona gidilecek. Yani Rojova’yla, 
Suriye’nin meşru Beşşar Esad yönetimi federasyon oluşturacaklar. Ta-
biî bu geçici bir süre için olacak ama Suriye’nin kısa dönemdeki çözü-
mü böyle sonuçlanacak gibi görünüyor.

Av. Sait Kıran Yoldaş: Savaş ilk başladığında da Beşşar Esad bunu 
önermişti.

Nurullah Ankut Yoldaş: Önerdi tabiî ama işte...
Av. Doğan Erkan Yoldaş: Özellikle verdi.
Nurullah Ankut Yoldaş: Verdi tabiî. Çağrı yaptı; Federasyon oluş-

turalım beraber, diye. Ama Amerika’nın attığı yemin peşine takıldı 
PYD Amerika’yı tercih etti ve diğer Ortaçağcılarla, ÖSO’yla beraber 
meşru yönetime karşı savaşmayı tercih etti.

Şimdi Rusya da alana girince ikili oynuyor PYD.  Bildiğimiz gibi 
hem Amerika’yla, hem Rusya’yla oynuyor PYD. Medyaya düşen ha-
berlere göre, Suriye’nin yönetimiyle de görüşmeler yaptığı ileri sürü-
lüyor şu anda PYD’nin. Görüşmelere geçtiği, görüşme sürdürdükleri 
yazılıp çiziliyor. Öyle gelişecek Suriye’deki olay. Beşşar Esad’ın da, 
BAAS’ın da gitmesi asla söz konusu değil. İşte 18 aylık bir geçiş süreci 
üzerinde anlaştılar. 

O süreçte Beşşar Esad yönetimi kalacak mı?
Kalacak.
Onun sonunda ne olacak?
Özgür seçimler yapılacak ve Beşşar Esad dâhil kadrosu da özgürce 

seçimlere girme hakkına sahip olacak mı?
Olacak.
Adam zaten % 84 oy oranıyla seçilmiş bir başkan. Seçime 10 sefer 

girse 10 sefer Beşşar Esad kazanır.
Bu ne demektir?
Artık emperyalistler, Beşşar Esad’sız bir Suriye’nin olamayacağını 

gördüler.
Zaten onların derdi de neydi?
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Rojova’ydı BOP haritası çerçevesinde. E, tamam, bir de şeriatçı 
Suriye, Sünni Suriye bölgesi kurmak istiyorlardı ama o da olamazsa 
olamaz derler geçerler. Gerçekçidirler. Amerikan Emperyalistlerinin en 
büyük özelliği akılcı olmalarıdır; zorlamazlar yani sonuna kadar gidip 
gereksiz riske girmezler.



Ayrım V

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un
Mahkemeye Verdiği Yazılı Ek Savunma

(21 Şubat 2016)



143

AKP’giller eliyle  Pentagon-CIA İslamını halkımıza 
Gerçek İslamiyet gibi sunan ve yutturan ABD
ülkemizi iç ve dış savaşta harcamak istiyor

Ankara 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimliğine
Ek Savunmamdır

Sayın Yargıç;
Şu an yargılanmamıza yol açan bu iddianame, hukuki bir metin de-

ğildir. Siyasi bir metindir. Savcı, siyasiliğe soyunmuştur. AKP’nin siya-
si çizgisine, anlayışına yerleşmiş ve hukuku, o anlayışı savunmak için 
bir araç olarak kullanmıştır. Daha önceki savunmalarımızda bunu gös-
termiştik. Zaten iddianamede de neredeyse bir sayfaya yakın bir metin 
oluşturacak şekilde, bu apaçık görülmektedir.

Bizce, siyasetle ilgilenmek iyidir. Bize uyar.
Yine mesleğimizin çok ünlü düşünürü Aristotales, insanı “zoon 

politikon”- “politik hayvan”, diye tanımlar. Bizce de çok yerinde bir 
belirlemedir bu. Bu sebeple, aslında her insanın, özellikle de her aydı-
nın siyasetle ilgilenmesi gerekir. Çünkü siyaset, içinde bulunduğumuz 
topluma ve dünyaya ve de insanlığın geleceğine dair bizim sözümüz-
dür. Bu konudaki düşüncelerimizi, önerilerimizi, tepki ve eleştirilerimi-
zi ortaya netçe, açıkça koymamızdır. Sonra da o doğrultuda davranışta 
bulunmamızdır. Düşündüğü gibi yaşamayan insan bizce erdemli değil-
dir, ahlâklı değildir.

Neden düşündüğü gibi yaşamaz insan?
Şu iki sebepten:
Ya kişicil çıkarları, mevkisi, konumu, durumu buna elvermez, yani 

düşündüğü gibi yaşamasıyla çelişir, düşündüğü gibi yaşarsa bunları 
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kaybedebileceğini görür;
Ya da korkaktır. Düşündüğü gibi yaşamasına yüreği, cesareti yetmez.
Bu her iki durum da insanın erdemlerini, ahlâkını büyük oranda alır 

götürür.
Aristotales’in tanımına gelirsek:
Politikliği çıkarırsanız insandan geriye hayvan kalır. Yani politika-

dan vazgeçip bundan bana ne, dersek zavallı hayvancıklardan bir far-
kımız kalmaz.

Fakat insan politikayla ilgilenirken önce aklını özgürce kullanacak. 
Her türlü önyargılarını ve korkularını, çıkar hesaplarını bir kenara bıra-
kacak. Sonra da toplum ve dünya gerçeklerini tüm yönleriyle, tarihsel 
geçmişleriyle, bugünüyle ve sebep-sonuç ilişkileriyle tam olarak ince-
leyip araştıracak. Ondan sonra bir sonuca, karara varacak. Tabiî hep 
toplumun ve insanlığın iyiliğini ön planda tutacak bu kararı oluşturur-
ken. Ölçüt bu olacak.

Biz devrimciyiz, bilindiği gibi. Hem de Türkiye’nin biricik Gerçek 
Devrimci Hareketiyiz, Partisiyiz. Bizim bu anlayışımıza göre; “Siyaset, 
ekonominin yoğunlaşmış ifadesidir.” Yani her siyaset, toplumu oluştu-
ran bir sınıfın, tabakanın ya da zümrenin çıkarını ve dünya görüşünü 
temsil eder. İşte dayandığı ya da temsilcisi olduğu sınıf, zümre ya da 
tabakanın yoğunlaşmış bir biçimde ekonomik çıkarını ifade eder.

Ortadoğu’daki bitmez tükenmez savaşların nedeni 
ABD’nin emperyalist politikalarıdır

Mesela; Amerika ne arıyor Ortadoğu’da?
O emperyalist haydut devlet, BOP’unu, bunun haritasını niye oluş-

turdu, çizdi?
Ve bu projesini pratiğe uygulamak için 1990’dan, yani Birinci Kör-

fez Savaşı’ndan bu yana Ortadoğu’yu neden kana ve ateşe buladı? 
Ölüm tarlalarına, ceset tarlalarına çevirdi?

On milyona yakın masum Müslümanın canına kıydı o acımasız cel-
lat. Hâlâ da kıymaya devam ediyor.

Her şeyden önce zengin Ortadoğu petrol yataklarının üzerine otur-
mak, onları kendi tekelci şirketleriyle işletmek ve Ortadoğu petrollerini 
ülkesindeki bu tekellerin kasalarına petrodolarlar biçiminde doldurmak 
için.



145

Ortadoğu pazarlarını kendi tekelci şirketlerinin hâkimiyetine almak 
için.

Bölgedeki en kıdemli petrol bekçisi olan Siyonist İsrail’in güvenli-
ğini sağlamak için.

Tüm bunlara Mazlum Ortadoğu Halklarını boyun eğer hale getire-
bilmek için. Yani Ortadoğu Halklarını sömürge halkları biçiminde kö-
leleştirebilmek için.

Özetçe; Ortadoğu’yu gönlünce talan edebilmek, sömürebilmek ve 
orada tahakkümünü iyice pekiştirebilmek için.

Demek ki ABD Emperyalistleri işte bu emperyalist çıkarlarını yo-
ğunlaştırılmış bir biçimde Ortadoğu siyasetleriyle dile getirebilmekte-
ler, ortaya koyabilmektedirler. BOP denen siyasi proje, işte bu ekono-
mik çıkarların yoğunlaştırılmış bir ifadesidir.

Peki, o emperyalist vurgunculara, soygunculara bu zalimane işle-
rinde yardımcılık eden, dolayısıyla da suç ortaklığı eden, bizdeki AKP 
iktidarı gibi, Suudi Krallığı gibi, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bah-
reyn ve Ürdün Krallığı gibi yönetimler neden bunu yapmaktadırlar?

Yani bile bile bu emperyalistlerin işbirlikçisi ve suç ortağı olmakta-
dırlar?

Onlar da kendilerinin temsil ettikleri sınıf ve zümrelerin çıkarı öyle 
gerektirdiği için, ayrıca da kendileri de bu arada hem küplerini dol-
durmak, hem de makam, ün, poz sahibi olmak; zaten o makama sahip 
olanlarsa oralardaki varlıklarını Amerika’ya dayanarak koruyabilmek, 
sürdürebilmek için.

Demek ki hiç kimse Parababaları siyasetinde akıntıya kürek çek-
mez. Herkes çıkar, vurgun, talan ve tahakküm peşinedir.

İşte ABD Emperyalist haydutları 1990’dan bu yana durup dinlenme-
den savaş yapmakta ve yaptırtmaktadırlar Ortadoğu’da, bu sebeplerden 
dolayı. Yani amaçlarına, başka türlü dersek siyasetlerinin pratiğe geçi-
rilmesine savaşla varmaktadırlar. Savaş onların siyasetinin uygulanma 
aracıdır.

Tarihin en ünlü savaş kuramcılarından Carl Von Clausewitz zaten 
savaşı çok dahice bir şekilde şöyle tanımlar:

“Savaş politikanın başka araçlarla devamıdır.”

Yani şiddet araçlarıyla devamıdır.
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Bir kez daha ABD-AB haydutlarına dönersek; demek ki onlar Orta-
doğu’daki bitmez tükenmez bu caniane savaşlarını, emperyalist politi-
kalarının bir devamı olarak yapmaktadırlar.

Şimdi Güneri Civaoğlu’nun Milliyet’teki köşesinde 22.06.2010 ta-
rihinde yayımlanan yazısının şu bölümüne bir bakalım:

“1. Körfez Savaşı sırasında Suudi Arabistan’dayım. ABD ku-
manda merkezi olarak kullanılan otelin bir odasında dinlediklerim 
dehşet verici.

“Amerikalı yarbay duvardaki harita üzerinde Türkiye’nin Gü-
neydoğusu’nu ve Kuzey Irak’ı işaret ediyor.

“Avucunu o coğrafyada dolaştırırken şöyle diyor:
“Savaş bitecek. Amerika Irak’tan çıkacak. Giderken silahları-

nın büyük bölümünü bırakacak.
“Bunlar içinde ağır silahlar, roketler de olacak.
“Yöredeki Kürtler bu silahları alacaklar ve Türkiye’ye karşı 

kullanacaklar.
“Toprak isteyecekler.
“Türkiye, ya istedikleri toprağı verecek ya da vermeyecek ve 

savaşacak.’
“Yarbay iyi derecede Türkçe konuşarak anlatıyor bunları.
“Kulaklarıma inanamıyorum.
“Ya NATO ortaklığı ya ülkelerimiz arasındaki dostluk” diye so-

ruyorum oralı olmuyor.
“Gene de bunun “Amerikalı yarbayın kendi fantezisi” olabile-

ceğini düşünüyorum.
“Ama...
“Birkaç dakika sonra bir başka odada gene Amerikalı bir rüt-

beliden aynı şeyleri dinliyorum.
“Bunun “bir mesaj olabileceğini” düşünüyorum.
“Çünkü bu randevuyu bana ilk Dışişleri Bakanı ve o zamanki 

Suudi Arabistan Büyükelçimiz Yaşar Yakış oradaki ABD Büyükel-
çisi ile konuşarak sağlamıştı.

“ABD Büyükelçisi, ABD komutanıyla temasa geçmiş ve bu iki rüt-
beli subay tarafından verilecek kişisel brifing için davet edilmiştim.

“Dönemin ABD Başkanı Bush Bağdat’a girmedi, Kuzey Irak 
senaryosunun uygulanma olanağı kalmadı.

“Ama...
“1991’de dinlediğim o senaryonun 2010 Türkiyesi’nde sahne-

lendiği kuşkusundayım.
“PKK o roketatarları, uzun namlulu ağır silahları, dockaları, 

tonlarca patlayıcıyı nasıl elde etmekte.
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“50-100 kişilik gruplar halinde askeri üstlere, karakolla-
ra saldıracak cesareti nereden alıyor?” (http://www.milliyet.
com.tr/abd-li-yarbay/guneri-civaoglu/siyaset/siyasetyazarde-
tay/22.06.2010/1253818/default.htm)

ABD Emperyalistleri, gördüğümüz gibi, en yetkili askeri kişileri ta-
rafından mesajlarını en açık şekilde veriyorlar. Alışın buna, diyorlar. 
Kendinizi alıştırın...

Ardından BOP Haritası açıklandı, bilindiği gibi. İşte bu harita. (Dos-
yaya konmuştur.)[32] İşte orada da Türkiye üç parçaya bölünmüş halde 
gösteriliyor. Ermenistan’a da özellikle dikkat edelim. Karadeniz’e açı-
lan bir koridor veriliyor BOP Haritasında Ermenistan’a. Yani nasıl bir 
Ermenistan kuracağını da gösteriyor adam. Denize açılan bir penceresi 
de olacak bu Ermenistan’ımızın, diyor.

Bütün bu gerçekler en ince ayrıntısına varıncaya kadar ortaya se-
riliyor. Hani halkımız der ya; “Lafın tamamı ahmağa söylenir”, diye. 
Adam da aynen öyle yapıyor. Lafının daha doğrusu niyetinin tamamını 
söylüyor. Ahmağa söyler gibi söylüyor. Ahmağın bile duraksamaksızın 
anlayacağı şekilde söylüyor.

ABD Türkiye’yi Suriyeleştirerek Libya’da olduğu 
gibi Birleşmiş Milletler’in müdahalesini sağlamayı 

amaçlamaktadır
Biz emperyalistlerin bu niyetini zaten 1960’lardan bu yana biliyo-

ruz. Onların Yeni Sevr peşinde koştuklarını biz bugüne dek onlarca kez 
tekrarladık, yazılarımızda konuşmalarımızda.

İşte bu kitabımızda da en net şekilde anlattık bu meseleyi. 16 ay 
önce Önderimiz Hikmet Kıvılcımlı’nın Anma Etkinliğinde yaptığımız 
konuşmada bu meseleyi detaylıca işledik. Sonra da kitaplaştırdı bu ko-
nuşmamızı arkadaşlarımız. İşte kitabımızın kapağı.

Neymiş kitabımızın adı?
“Yugoslavya, Irak, Libya, Suriye/Sıra Sende Türkiye”
Demek ki 16 ay önce Türkiye’nin Suriyeleşme eşiğine getirildiğini 

kesince söylemişiz. 7 Haziran Seçimleriyle ilgili olarak yaptığımız TRT 
Konuşmalarımızda da ekranlardan yine çok açık biçimde çığlık çığlığa 
anlatmışız yaklaşan felaketi.

[32] Bu harita için Bakınız: Ek 11, s. 277.
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Bugün hemen herkes Türkiye’nin artık Suriyeleştiğini söylüyor. Eee 
gayri bunu görmemek için kör olmak lazım. Demek ki plan aşama aşa-
ma işlendi ve iş bu noktaya geldi. Felaketin boyutları haber saatlerinde 
televizyon ekranlarından görülüyor artık. Hemen her gün ortalama 5-10 
Türk, Kürt genci hayatını kaybetmekte. Ve bu ölümler beraberinde par-
çalanmayı da getirmekte. Yani gün be gün parçalanıyor Türkiye. Tıpkı 
Yugoslavya’da, Irak’ta, Libya’da, Suriye’de olduğu gibi.

Öyle görülüyor ki yakın ya da yakın olmayan bir gelecekte ABD 
Emperyalistleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1973 sayılı 
kararının Türkiye’ye de uygulanması gerektiğini söyleyeceklerdir. Ya 
da söyleteceklerdir işbirlikçilerinden birine.

Ne diyor bu karar?
Şunu:

“Bir devlet kendi halkına şiddet uygularsa BM o devlete askeri 
olarak müdahale etme hakkına sahiptir.”

ABD Emperyalistleri Libya için çıkartmışlardı bu kararı. Rusya ve 
Çin de ABD’nin oyununa gelerek bu karara imza atmıştı.

İşte bu karar uyarınca NATO Libya’yı havadan vurarak meşru yöne-
timin askeri gücünü çökertmiş, cihatçı çetelerin Kaddafi’yi linç ederek 
katletmelerini sağlamıştı.

Böylece Libya aşiretler ülkesine dönmüştü, hâlâ da öyledir. Artık 
zengin Libya petrolleri Amerikan ve AB Emperyalistlerinin kasalarına 
doğrudan akmaktadır.

Bu emperyalist saldırı, işgal, talan ve paylaşım sonrasında Rusya ve 
Çin’in payına hiçbir şey düşmemişti. Buradan çıkardıkları dersle Rusya 
ve Çin Suriye’de aynı oyuna gelmedi. ABD ve AB Emperyalistlerinin 
Suriye için de bu kararı uygulamalarına izin vermedi BM Güvenlik 
Konseyi’nde.

Libya’da Türkiye de kaybedenler arasındaydı, hatırlanacağı gibi. 
Türk müteahhitlerin 10 milyar dolar civarındaki alacağı ve kurmuş ol-
dukları iş bağlantıları güme gitti. Yani Türkiye’nin bu emperyalist yağ-
mada ABD’ye yaptığı yardım hiçbir şey kazandırmadığı gibi 10 milyar 
dolarlık bir kayba da yol açtı. Üstelik de Libya Halkının haklı düşman-
lığını kazanmış oldu Türkiye. Oysa o halk savaş öncesinde Türkiye’nin 
dostuydu. Libya Lideri Muammer Kaddafi de.

Zaten böyle bir müdahalede bulunması için HDP-BDP yetkilileri 
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belli aralıklarla çağrılar yapmaktadırlar ABD-AB Emperyalistlerine.
Bu iktidar, Türkiye’nin felaketi olmuştur. Çünkü bu iktidarın büyük 

ve küçük patronları ABD’nin BOP’unun eşbaşkanlarından bir tanesi 
olduklarını defalarca dile getirmişlerdir kürsülerden, televizyon ekran-
larından. Türkiye’ye bu rolü oynatmışlardır. Ve ne yazık ki o hainane 
projenin hayata geçirilmesinde ABD Emperyalistlerince kendilerine 
verilen rolü eksiksiz oynamışlardır, oynamaya da devam etmektedirler.

Meclisteki 4 Amerikancı Parti de yani AKP de, CHP de, MHP de, 
HDP de; IŞİD de, ÖSO da, El Kaide de, El Nusra da, Fetih Ordusu da; 
PKK de, PYD de, YPG de ABD’nin değişik enstrümanlarıdır, oyuncu-
larıdır, piyonlarıdır. ABD bunları oynatır, birbiriyle kapıştırır, kimisini 
şeytanlaştırır, kimisini melekleştirir, süreç içinde bu şeytan ve melekle-
re yer değiştirtir, rol değiştirtir, oyunun sonunda da amacına, en azından 
büyük ölçüde ulaşır. İşte bunu yapıyor 25 yıldan bu yana Ortadoğu’daki 
kanlı savaşlarıyla.

Biz tam bu satırları dizdiğimiz anda Ankara’daki intihar bombacısı 
sürücünün kullandığı bomba yüklü bir otomobille yapılan İkinci Ankara 
Katliamı’nın haberi, görüntüleri düştü ekranlara ve ajanslara. Askerle-
rin ve sivillerin bulunduğu 4 servis aracının arasında patlatmıştı sürücü 
arabasını. Bu katliamda asker ve sivillerden oluşan 28 insanın hayatını 
kaybettiğini ve 61’inin de yaralandığını duyurdu devlet yetkilileri.

Biz, bu katliamda hayatını kaybeden bu insanlarımız için de daha 
önceki katliamlarda yani Birinci Ankara Katliamı’nda, Suruç, Diyarba-
kır Katliamlarında hayatını kaybedenler için olduğu gibi üzüldük, yara-
landık. Hayatını kaybeden bu insanlarımızın geride kalan yakınlarının 
acılarını içtenlikle paylaşır başsağlığı dileriz, sabır dileriz onlara da.

Biz hep söylüyoruz ki, bu davaya ilişkin savunmalarımızda da birkaç 
kez söyledik, böylesi katliamlarla ve sürdürülen savaşla hayatlarını kay-
beden Türk ve Kürt insanlarımız kendileriyle birlikte iki halkı birbirine 
bağlayan birlikteliği sağlayan bağlardan bir bölümünü de koparıp götürüp 
gitmektedirler. Ve aradaki çatlak gittikçe derinleşmekte, büyümektedir.

Tetikçisi kim olursa olsun, hangi Amerikancı grup içinde yer almış 
olursa olsun, bu katliamın birincil plandaki projecisi de, yöneticisi de 
ABD Emperyalistleridir, onların casus örgütleridir. İkincil plandaki so-
rumlularıysa ABD’nin yukarıda adlarını andığımız yerli işbirlikçileri-
dir, suç ortaklarıdır. 

Ve hep söylediğimiz gibi Ortadoğu’da ve ülkemizdeki savaşın, böy-
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lesi vahşi, canavarca bir ruh haliyle işlenmiş katliamların ve bunlar-
da hayatını kaybeden herbir insanın en önde gelen katili, azmettiricisi 
ABD Emperyalistleridir.

Özetçe bu savaş, onun yürüttüğü bir savaştır, onun komutası altın-
da yürütülen bir savaştır. Amaç da BOP’u hayata geçirmektir. Ortado-
ğu’yu sömürgeleştirmektir. Ortadoğu’da kendine İsrail’den başka yeni 
petrol bekçileri yaratabilmektir.

Savaşın sahibi böyle caniane bir hedefe sahip olduğu için ne ya-
zık ki bu tür katliamlar son bulmayacak ve yine çok acıdır ki giderek 
de yoğunlaşacak, araları sıklaşacaktır. Yani Türkiye de bugün başlamış 
olduğu Suriyeleşme sürecinin daha ağır ve daha tahripkar yönlerini de 
yaşayacaktır. Öyle görülüyor...

Bildiğimiz gibi böylesi katliamlar Suriye’de, Irak’ta sıradan günlük 
olaylar durumundadır ve neredeyse hemen her gün yaşanmaktadır böy-
lesi felaketler.

Hatta, Pakistan ve Afganistan’da da uzak olmayan aralıklarla yap-
tırtmaktadır Amerika böyle katliamları.

Biz hep diyoruz ya; onların demokrasi, özgürlük, adalet, hukuk ge-
tirmek kandırmacasıyla girdikleri her ülke, adım attıkları her coğrafya 
ölüm tarlalarına dönüşür, diye. O ülkelerin üzerinde cehennemin en 
kara dumanları tüter, diye. Bunların gittikleri her yere ölüm celladı da 
bunlarla birlikte gider, diye.

Bu katliam sonrası Meclisteki 4 Amerikancı Partinin en tepedeki li-
derleri ve sözcüleri açıklamalar yaptılar.

Bir teki olsun gerçek suçlunun, yani ABD haydut devletinin adını 
ağzına alabildi mi?

Hayır.
Çünkü onların hepsi ABD’nin işbirlikçisi ve suç ortağıdır. Çünkü 

onları oraya getiren, Meclise dolduran aslında halkımız değil, ABD 
Emperyalistleridir. O bakımdan bunlarda Allah korkusunun yerini 
Amerika korkusu almıştır. Bunların Kâbesi, kıblesi Washington’dur, 
White House’dur, Pentagon’dur.

ABD’nin BOP Haritasını sunmuştuk önceki savunmamızda, yukarı-
da da belirttiğimiz gibi.

Tayyip Erdoğan’ı Libya’da Kaddafi’den ve Libyalı yetkililerden 
ödül alırken gösteren fotoğraflarını da sunmuştuk.
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Tayyip Erdoğan ailesiyle Beşşar Esad ailesinin eski günlerdeki dost-
luklarını yansıtan fotoğrafları da sunmuştuk.

Şimdi bunların hepsine birer kez daha dikkatlice bakalım, lütfen. 
Teker teker bakalım, aradaki dostluğu, sıcak ortamı görelim. Dost gü-
lüşlerini ve söyleşilerini görelim. Düşünelim...

İnsanlar, ondan hiçbir kötülük görmediği halde böylesi dostlarını 
nasıl harcayıp satabilirler?

Böylesi bir dostluğu nasıl berheva edebilirler?
Bir anda eski dostlarını en büyük düşman diye nasıl niteleyebilirler? 

Ve ona karşı tüm imkanlarıyla bir savaşa girişebilirler?
Bu nasıl yapılabilir?
Ve kimler yapabilir böyle bir şeyi?
Bizi yetiştiren büyüklerimiz, babamız ve aile büyüklerimiz bize in-

sanlığa dair değerleri yüklerken şunu da söylemişlerdi hep:
“İnsan şerefi için yaşar.”
Dostlarını korumak, onlara sahip çıkmak şerefin bir parçasıdır. Bu 

sebeple dostlar asla harcanmaz. Hiçbir şey karşılığında satılmaz. Ter-
sine, kara günlerinde onlara sahip çıkılır. Onlar yalnız bırakılmaz. Her 
zaman onların dertlerine derman olmaya çalışılır.

Dostunu harcayan, dostuyla birlikte kendi şerefinin de çok önemli bir 
bölümünü harcamış, satmış olur. Bize böylesi erdemler, ahlâki ve insani 
değerler yüklendi. Ruhi şekillenmemize böyle erdemler yön verdi.

Bu sebeple, biz AKP’giller’in yaptığı bu Beşşar Esad düşmanlığını 
anlayamıyoruz. Ve onları hiçbir şekilde meşru görmüyoruz. Ayrı geze-
genlerin insanlarıyız onlarla biz. Aramızda suretin dışında hiçbir ben-
zerlik yok.

İslam’ın Kurucu Önderleri canları pahasına
dostlarına gerekli saygıyı göstermiş

ve onları korumuşlardır
AKP’giller genelde imam okullarında okumuşlardır. Fakat, hep söy-

lediğimiz gibi, bunlar Gerçek İslam’ı da bilmiyorlar. Hz. Muhammed’i, 
Dört Halife’yi ve o dönemin sahabelerini de bilmiyorlar. Zerrece bilmi-
yorlar. Hiç anlamamışlar. Hem İslam’ı hem de o dönemi...

Hz. Muhammed, altı yaşında hem yetim hem öksüz hem de dedesiz 
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kalmıştır. Dedesi Abdülmuttalib’i de kaybetmiştir.
O andan itibaren hem Hz. Muhammed’e hem de kabileleri olan Ha-

şimi Kabilesi’ne amca Ebu Talip sahip çıkmıştır. Hz. Muhammed’i ya-
nına almış, o büyütmüştür.

Bilindiği gibi, Ebu Talip hiçbir zaman İslamiyet’i kabul etmemiştir. 
Ölüm döşeğindeyken Hz. Muhammed yalvarmıştır ona:

“Amcacığım ne olur, Allah’tan başka ilah yoktur, de. Benim de Al-
lah’ın elçisi olduğumu söyle de ben de yarın Mahşer gününde sana şa-
hitlik yapayım.”

Cevabı şu olmuştur Ebu Talip’in:
“Sevgili yeğenim; eğer Ebu Talip ölümden korktu, demeyeceklerini 

bilseydim sadece seni memnun etmek için bu dediğini yapardım. Fakat 
izin ver de ben atalarımın düzenine, inandıklarına sadık kalarak öle-
yim.”

İşte böylesi bir yiğit olan Ebu Talip, Mekkeli kodamanların bütün 
tehdit ve baskılarına rağmen Hz. Muhammed’i satmıyor. Haşimi Kabi-
lesi’nin lideri olarak Hz. Muhammed’in kendi koruması altında bulun-
duğunu her seferinde ihtar ederek söylüyor, Mekkeli Müşriklere.

Mekkeli kodamanların en önde gelen şeflerinden olan Mahsum Ka-
bilesi’nin lideri Ebu Cehil (Cehaletin Babası) olarak İslam Tarihine 
geçen bu kişiyle Ümeyye Kabilesi’nin lideri Ebu Sufyan defalarca Ebu 
Talip’e başvurup onun Kureyş’in atalarının düzenine meydan okuma-
sının önlenmesini ya da Haşimi Kabilesi’nden ihraç edilmesini talep 
etmişlerdir. Ebu Talip’se her seferinde onların bu talebini şiddetle red-
detmiştir.

Fakat, Ebu Talip öldükten sonra onun yerine geçen yani Haşimi 
Kabilesi’nin önderliğini ele alan Ebu Leheb (Alevlerin Babası), Hz. 
Muhammed’e kendisini satmayacağına dair söz vermesine rağmen sat-
mıştır. Böylece Hz. Muhammed, Müşrikler karşısında-Mekkeli Tefe-
ci-Bezirgân kabile şefleri karşısında kendi kabilesinin korumasından 
mahrum kalmıştır. Yani bir başına bırakılmıştır. Bunun üzerine de he-
men harekete geçen Kureyş’in Parababaları, Müşrik her kabileden genç 
ve güçlü birer savaşçıdan oluşan bir suikast timi oluşturmuşlar ve Hz. 
Muhammed’i sabah namazına giderken hançerleyerek katletmeyi plan-
lamışlardır.

Bunu haber alan Hz. Muhammed, kendi yatağına Hz. Ali’yi yatıra-
rak can yoldaşı Hz. Ebu Bekir’le birlikte gece gizlice evin arka tara-
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fından çıkıp Medine’nin yolunu tutmuştur. Meşhur Hicret Olayı işte 
suikast planının eyleme konmasının kararlaştırıldığı gece başlamıştır.

Sabah namazında Hz. Ali evden çıkınca infaz timi saldırıya geçmiş, 
Hz. Ali pelerinini açınca da bu kişinin Ali olduğunu, Hz. Muhammed 
olmadığını görüp durmuşlardır. Hz. Muhammed nerede, diye sormuş-
lar, Ali de “İstemiyordunuz, o da çekip gitti”, diye cevap vermiştir. 
Hz. Ali, Haşimi Kabilesi’nin korumasında olduğu için de suikast timi 
Ali’ye bir kötülükte bulunamamıştır.

Evet. Hz. Muhammed’i kabilesine yeni lider olan Ebu Leheb sat-
mıştır sadece. Bu ihaneti karşılığında da Kur’an-ı Kerim’de kendisine 
ismiyle hitap edilerek lanetlenen tek kişi olma ünvanına sahip olmuştur.

Hz. Muhammed’in bir diğer amcası, Kureyş’in en güçlü ve en yiğit 
savaşçısı Hz. Hamza, Kur’an ayetlerinin mesajı kalbine vurduğu için 
İslamiyet’i kabul etmemiştir. Şöyle olmuştur Müslüman oluşu:

Haşimi Kabilesi Ebu Talip liderliğindeyken Hz. Muhammed’i kabi-
leden ihraç edip satmadığı için Kureyş’in Tefeci-Bezirgân Parababası 
kabileleri, Haşimi Kabilesi’nin tamamına karşı abluka uygulama kararı 
almıştır:

Denmiştir ki; “Hiçkimse bu kabileyle alışveriş yapmayacak. Görüş-
meyecek. Bu kabileden biriyle evlenmeyecek. Eğer bu kabileden kız 
alınmış ise o kızlar boşanacak ve babalarının evine geri gönderilecek.”

Ebu Cehil ve Ebu Sufyan imzalı bu karar bir parşomene yazılıp 
Kâbe’nin kapısına çiviyle asılmıştır.

Ve bu kararın bir gereği olarak, Hz. Muhammed’in eşi Hz. Hati-
ce’nin üvey kardeşinin bir oğluyla evli olan kızı, eşi tarafından boşan-
mış ve Hz. Muhammed’in evine geri gönderilmiştir. Bu kız, daha sonra 
Hz. Osman’la evlendirilmiştir.

Yani böylesine sert bir şekilde uygulanmıştır Müşriklerin bu kararı.
İşte bu günlerde kabilesinin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara 

bir nebze de olsa derman olur düşüncesiyle ok ve yayını sırtlayarak ava 
giden Hamza, üç gün süren av sonucu Mekke’ye dönmüş ve sağ salim 
olarak şehre dönüşünün bir karşılığı olarak o günün geleneği gereği 
Kâbe’nin etrafında tavaf ederek oradaki Tanrılara şükranlarını sunmuş-
tur. İbadetini bitirir bitirmez de bir kalabalığın hararetle bir şey konuş-
tuklarına tanık olmuştur. Yanlarına varmış ve ne olup bittiğini sormuş-
tur. Biri anlatır:
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“Hz. Muhammed oturuyordu az önce. Onun yanında ayakta duran 
Ebu Cehil (o zamanki lakabı Ebu’l Hakem, yani Bilgelik Babası idi) 
ona ağır hakaretler, küfürler yağdırdı. Hz. Muhammed’se hiç cevap ver-
medi. Sadece sustu.”

Böylesi bir pasif direniş Hamza’ya göre değildi tabiî ki. Yeğenine 
karşı yapılan bu fütursuz ve aleni saldırı Hamza’yı deliye döndürmüştü. 
Hemen az ötede olan Ebu Cehil’in yanına gitti, ve yayının çubuğuyla 
onun göğsüne vurarak şöyle bağırdı:

“Ben de Hz. Muhammed’in ümmetindenim dediğimde bana da böy-
le laf edebilecek misin?

Hadi bakalım, buna cesaretin var mı?”
Bu açıktan bir meydan okumaydı. Mahsum Kabilesi’nden birkaç 

kişi Ebu Cehil’i korumak üzere koşarlar hemen. Fakat Ebu Cehil elini 
kaldırarak durdurur onları. Hamza’yı rahat bırakın, der. Onun yeğenini 
biraz önce çok ağır biçimde yaraladım.

İşte böylece kendisinin bile hiç aklından geçirmediği bir anda Ham-
za tüm Kureyşliler karşısında İslamiyet’i kabul ettiğini beyan etmiş 
oluverir. Ve bilindiği gibi sonrasında da İslam’ın en önde gelen yiğit 
savaşçılarından biri olur çıkar.

Bedir Savaşı’nda Ebu Sufyan’ın eşi Hind’in hem babasını hem de 
kardeşini öldürür. İntikam ateşiyle yanan Hind de Uhud Savaşı’nda 
Müşrik Ordusunu teşvik etmek için orada bulunan on beş Mekkeli ka-
dının başında bulunur. Ve kendisine hem azatlık hem de büyük bir ödül 
vaat ettiği Vahşi adındaki Habeşistanlı bir köleyi Hamza’yı öldürmeye 
azmettirir. Eşit silahlarla hiçbir şekilde yenilemeyecek olan Hz. Hamza, 
Vahşi’nin kalleşçe, o başkasıyla savaşırken uzaktan attığı bir mızrakla 
karın altından vurulur ve düşerek şehit olur. Hind de savaş bitiminde, o 
savaşta 65 şehit veren Müslüman cesetleri arasından arayıp bulur Ham-
za’nın cansız bedenini. Oturur göğsünün üzerine ve hançerini çıkararak 
Hz. Hamza’nın karnını yarar ve karaciğerini söküp çıkarır. Eliyle hava-
ya kaldırarark kanlar akan ciğerin bir parçasını ısırıp yer.

Demek ki Hz. Hamza yeğenini korumak için Ebu Cehil’e meydan 
okur Kâbe Meydanı’nda ve aynı anda da Müslümanlığı kabul ettiğini 
beyan eder. Demek ki Hz. Hamza yeğenini sevdiğinden dolayı, ataları-
nın inandığı dini bırakıp İslamiyet’i seçer.

İşte İslam büyüklerinin ve önderlerinin dostluğa, kardeşliğe, kabile 
bağlarına verdikleri değer bu kadar büyüktür. O yüzden onlar insan ola-
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rak Tarihin tanık olduğu en onurlu kişiler arasındadır.
Tayyip Erdoğan ne demişti, dosyamızda bulunan bu dostluk fotoğ-

raflarının çekildiği günlerde?
“Kardeşim Beşşar Esad”, demişti.
“Biz Beşşar Esad’la kardeşten daha ileriyiz”, demişti.
Eee, ne oldu 7 dsay sonra?
Gözünü kırpmadan, duraksamadan, hiçbir rahatsızlık duymadan 

harcadı, sattı Beşşar Esad’ı. 
Bu mu AKP’giller’in Müslümanlığı?
Bu mu onların Müslümanlıktan anladığı?
Yazık ki hiçbir şey anlamamışlar bunlar. Ne Hz. Muhammed’den, ne 

Kur’an’dan, ne de İslam büyüklerinden...
İşte bu sebepten biz AKP’giller’in savunduğu Gerçek İslam değil, 

Muaviye-Yezid İslamı, diyoruz. CIA, Pentagon, Washington İslamı, di-
yoruz. 

Hz. Muhammed’in ve Gerçek İslam’ın meşru mirasçısı ve devamcı-
sı biziz, diyoruz. Onu en iyi anlayan biziz, diyoruz. Hz. Muhammed’in 
gönlünde de sosyalist bir toplum düzeni yatıyordu, diyoruz. Hz. Mu-
hammed ve Kur’an da cenneti aslında bu dünyada kurmak istiyorlardı, 
diyoruz. Onu amaçlıyorlardı, diyoruz. Ve biz de aynı amaç için mü-
cadele ediyoruz, diyoruz. Her türden sosyal eşitsizliğin son bulduğu, 
kimsenin kimseyi ezip sömüremediği, herkesin birbirini kardeş görüp 
öyle sevdiği ve saydığı, insanların mutlu olduğu, ölümden başka hiçbir 
acının, şikâyetin yaşanmadığı bir dünya kurmak için mücadele ediyo-
ruz biz de...

Bunların tamamı
Anayasa dışına düşmüş mücrimlerdir

Hep söylediğimiz gibi, bu iktidarın hırsı var, kini var, nefreti var 
fakat siyasi, sosyal, askeri hiçbir öngörüsü yok.

Sandı ki Obama’dan Suriye’ye saldıracaksın emrini aldıktan sonra, 
hemen bir iki hafta içinde Beşşar Esad ve Suriye-BAAS Yönetiminin 
işi bitecek, bu Hafızlar da Şam’a girip Emevi Camii’nde Cuma namazı 
kılacaklar. Böylesine uçuk, boş hayallere kapıldılar.

Fakat biz ne dedik krizin başında?
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Rusya, Çin ve İran, Suriye’yi satmadığı sürece, Beşşar Esad ve 
BAAS Yönetimine sırtını dönmediği sürece hiçkimse onları yenemez, 
yıkamaz.

Kimin dediği doğruymuş?
Bizim. Biz teorimizin ışığında, siyasi öngörümüzle bunu gördük ve 

gösterdik. Elimizde hiçbir istihbarat bilgisi yoktu. Sadece teorinin gü-
cüyle gördük.

AKP’giller’in elindeyse MİT’in, Jandarma’nın, Emniyet İstihbara-
tı’nın verileri vardı. Buna rağmen onlar hiçbir şey göremedi, gerçeğe 
ilişkin.

Çünkü o istihbarat örgütleri, sadece bir tek şeye odaklanmışlar: Laik 
Cumhuriyeti yıkmak, Mustafa Kemal ve Birinci Kuvayımilliye’nin izi-
ni tozunu ortadan kaldırmak... E böyle olunca göremezsin tabiî.

Onların askeri planda hiçbir yetenekleri, becerileri ve öngörüleri 
yoktur. Bilgileri, bilinçleri yoktur.

İşte bu sebepten bunlar Türkiye’yi Ortadoğu’da böylesi bir cehenne-
min içine itmiş durumdadırlar bugün. Hem Suriye Halkına karşı, hem 
de ülkemiz halkına karşı büyük bir suç işlemişlerdir. Ortalama yarım 
milyona yaklaşan masum insanın, Müslümanın yok yere hayatının sona 
erdirilmesine sebep olmuşlardır. ABD ve AB Emperyalistleriyle birlik-
te, dökülen bu yarım milyon civarındaki Müslüman kanının da sorum-
lusu ve suç ortağıdır AKP’giller.

Bunlar askeri planda da Hz. Muhammed’i zerrecek kadar olsun an-
lamamışlardır.

Hz. Muhammed büyük bir askeri dehadır, aynı zamanda. Bedir, 
Uhud, Hendek, Hayber vb. savaşların stratejisini büyük bir beceriyle 
hazırlamış ve uygulamştır. Her şeyi kılı kırk yararca hesaplayarak ha-
zırlamıştır bu savaş planlarını. Ve Müslüman Ordularından üç kat, hatta 
bazen Uhud’da olduğu gibi 10 kat büyük Mekkeli Müşrik Ordularıyla 
savaşmış ve İslam’ın varlığını, gücünü kabul ettirmiştir onlara. İslam’ın 
tüm Arap Yarımadası’nda yayılıp egemen olmasında bu askeri başarıla-
rın da çok belirleyici rolü olmuştur.

Hep diyoruz ya; bunlar Hz. Muhammed’in ve İslam’ın hiçbir yönü-
nü anlamazlar, kavramazlar ve benimsemezler, diye.

Mustafa Kemal de Hz. Muhammed’in askeri dehasına hayrandır. Ve 
O’nu Tarihin en büyük komutanlarından biri olarak görür. Kendisi de 
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bir askeri deha olduğu için Hz. Muhammed’in bu konudaki kalitesini 
de anında görüp kavrar.

Sözü uzatmayalım.
Bu iktidarın ve Meclisteki diğer üç Amerikancı Partinin Türkiye’yi 

götürebileceği bir tek yer vardır: Suriyeleşmek, bunun sonucunda da 
Yeni Sevr. Yani Sevr’de emperyalistlerin çizdiği şekilde parçalanmak. 
Üç parçaya bölünmek. Başkaca da hiçbir yere götüremez. Ne yazık ki...

Bu iktidar hak huku da tanımaz.
Ne demişti müşteki, İçişleri Bakanlığı makamında oturan Efkan Ala:
“Ben bu Anayasayı tanımıyorum.”
Hem de TBMM çatısı altında söylemişti bunu. 
Sen bu Anayasayı tanımıyorsan, senin her türlü resmi sıfatın o anda 

boş düşer. Sona erer. Biter. Çünkü tüm devlet kurumları o Anayasaya 
uyarınca oluşan yasalar çerçevesinde meydana gelmiştir ve o yasalara 
uygun olarak çalışmak mecburiyetindedir.

Sen o Anayasayı tanımadığın anda “ben bu devleti tanımıyorum”, 
demiş oluyorsun. Çünkü devleti oluşturan kurumlar o Anayasa çerçe-
vesinde meydana gelmiştir. O zaman senin senin devlet adamı olma 
sıfatın ortadan kalkar.

Ne demişti Tayyip Erdoğan aynı konuda?
Şunları:

“(…) Ama kuvvetler ayrılığı denilen olay varya o geliyor sizin 
önünüze bir engel olarak dikiliyor. Diyor ki ‘senin de bir oynama 
sahan var’ diyor”[33]

“Yargı bize kan kusturdu, bakanları, çetenin nöbetçi hâkimleri 
var.”[34]

“Yasama ve yargı benim için ayak bağıdır.”[35]

Görüyoruz işte. Söylenenler çok açık. Çok net. Çok kesin. Bebeler 
bile anlar bunu.

Ne diyor adamlar?

[33] http://www.milliyet.com.tr/erdogan-kuvvetler-ayriligi-elestirisi/siyaset/siyasetde-
tay/17.12.2012/1642954/default.htm
[34] TBMM Genel Kurul Tutanağı, 11 Ocak 2012 https://www.tbmm.gov.tr/develop/
owa/genel_kurul.cl_getir?pEid=16026
[35] Doğan Haber Ajansı, 11.06.2013.
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“Ben ne yasa tanıyorum ne hukuk, ne adli sistem, ne mahkeme.” 
Hiçbir şey tanımıyorum, diyor. Hatta adalet mekanizmasını “çete” ola-
rak niteliyor Tayyip Erdoğan.

Burada adalete, adli sisteme, mahkemelere açıktan ve aleni bir ha-
karet yok mu?

Var. Kim yok diyebilir?..
Ben şimdi kalksam da size “burası çetenin bir kurumudur. Siz de o 

çete adına, onun bir mensubu olarak beni güya yargılıyorsunuz”, desem 
size hakaret etmiş olmam mı?

Ve siz benim için anında suç duyurusunda bulunmaz mısınız Sav-
cılığa?

Bulunursunuz.
Peki bunlar için niye bizim dışımızda kimse gık demiyor?
Besbelli ki korkudan. Korkutmuşlar Savcıları.
İşte biz bu sebepten bu AKP’giller için “Bunların tamamı Anayasa 

dışına düşmüş mücrimlerdir”, diyoruz. İşledikleri suçların hesabını bir 
gün mutlaka vereceklerdir, diyoruz. Hem de bu adliyede. Bu Anayasa 
çerçevesinde...

Yargılanacaklardır. Eninde sonunda... Görülecektir bu. Tanık ola-
caksınız siz de buna. Burada bulunan herkes de...

Biz, Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Bandırma 
Vapuru’yla ve 18 yoldaşıyla birlikte Samsun’a doğru yola çıkarken; 
Batılı Emperyalistlerin maşası işgalci Yunan Ordusu’na karşı savaşmak 
üzere Ege’ye çıkan ve Yörük Ali Efe’nin Çetesine kızan yazılan Hik-
met Kıvılcımlı’nın öğrencileri, yoldaşları ve dava arkadaşlarıyız.

Birinci Kuvayimilliyeciliğin, Mustafa Kemal geleneğinin, vatanse-
verliğin, halkseverliğin, laikliğin gerçek savunucularıyız.

Bizi hiçkimse yıldıramaz, korkutamaz, sindiremez!
En sonunda biz kazanacağız!
Bir insanı tanımak için sadece söylemlerine bakılmaz. Aslında söy-

lemlerin de tek başına bir değerleri yoktur fazlaca. Asıl olarak yapıp 
ettiklerine bakılır. Yani işine bakılır. Bir de dostlarına bakılır. Ama bu 
da yetmez. Ve bir de düşmanlarının kim olduğuna bakılır. İşte bu bakış 
sonucu elde edilen bütün veriler değerlendirilerek o insanın kim oldu-
ğu, nasıl bir kimliğe sahip olduğu hakkında bir kanaate varılır.
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Bizim için de geleceğin Tarihçileri böyle yapacaklar. Bakacaklar ve 
görecekler yüce insani kalitemizi.

Diyecekler ki “bu insanlar bu vatanı, bu halkı ne kadar çok sevmiş-
ler... Ve hayatlarını bu dava için, bu sevgi için harcamışlar.”

Ve Tarih hak ettiğimiz, layık olduğumuz yeri verecektir bize. Bun-
dan da kuşkumuz yoktur. 21.02.2016

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı



Ayrım VI

Dördüncü Celse’de Yaşananlar
(07 Mart 2016)



Bütün Çabamız ülkemizin ABD ve AKP eliyle 
felakete sürüklenmesinin
önüne geçmekten ibarettir

Avukat yoklaması yapıldıktan sonra:
Hâkim: Sait Bey ne yaptınız?[36] 
Av. Sait Kıran: Efendim, evrakı verdim.  Duruşmada şu an ver-

meme kararı almışlar. Kişi olarak dilekçe verdim, duruşma tutanağını 
yazılı verin dedim, ona da dönmediler.

Hâkim: Yargıtayın vermeme gerekçesi nedir?
Av. Sait Kıran: Efendim dilekçe verdim, duruşma tutanağını vere-

yim, bana bir yazı verin, dedim. Ne onu veririz, ne onu veririz. Netçe 
Söyledikleri bu... 

Yazılı dilekçe verdim en azından duruşma tutanağını verin, dedim, 
onu da vermediler.

Tayyip Erdoğan avukatı: Meslektaşlarımın da bildiği gibi dosyada 
gizlilik kararı var. 

Av. Sait Kıran: Sözlü söyledikleri o; gizlilik kararı var, diyorlar 
ama tutanakta öyle bir şey yok.  

Av. Orhan Özer: 40 küsur yıllık meslek hayatımda, sıkıyönetim 
mahkemeleri dahil birçok mahkemeye savunman olarak girdim, böy-
lesini görmedim. Bir mahkemenin, gizlilik kararı gerekçe gösterilerek 
evrak vermemesi usul hükümlerine aykırı ve gerçekten acı bir durum. O 

[36] Hakim burada bir önceki duruşmada verilen kararın sonucunu soruyor. Bir önceki 
duruşmada HKP’li avukatlar, UCM’ye yaptıkları başvurunun en önemli dayanağı olan 
MİT TIR’ları Davasının iddianamesinin, tüm sanık savunmalarının örneklerinin ve 
olay tutanağının örneklerinin Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesinden istenmesini talep etmiş, 
bu talep kabul edilmişti. Yargıtayın bu talebe verdiği cevap için Bakınız: Ek 13, s. 291.
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bakımdan zaten dosya, delilleri itibari ile de toplanmış durumda. Soruş-
turma aşamasında hâkim, savcı subayların ifadelerini toplu olarak gön-
dermesi gerekiyordu, en azından bilgi olarak göndermesi gerekiyordu, 
bunu yapmamıştır. Bundan sonra yapmayacağı da artık belli olmuştur. 
Bizzat Müştekiler beyanlarında, bu TIR dolusu silahların Özgür Suriye 
Ordusu’na gittiğini kendileri açıklamışlardır. İddianame de bunu doğru 
kabul etmektedir. Yasal şikâyet hakkımızı kullandık.  

Tayyip Erdoğan avukatı: Düzeltme ihtiyacı hissettim, efendim. Si-
lahların Özgür Suriye Ordusu’na gittiği ile ilgili müvekkilimin ve hiç-
bir devlet görevlisinin beyanı olmamıştır.

Hâkim: Sizin bir sözünüz var mı?
Efkan Ala Avukatı: Aynı şekilde biz de şikâyet dilekçemizde belirt-

miştik. Müvekkilimin zaten bu konuyla alakalı hiçbir açıklaması yok. 
Kaldı ki iktidarın Özgür Suriye Ordusu’na silah gönderdiği ile ilgili 
hiçbir beyanı yok.

Ahmet Davutoğlu Avukatı: Aynı şekilde efendim, sizin de belirtti-
ğiniz gibi gerek müvekkilimin gerekse devlet büyüklerinin Özgür Suri-
ye Ordusu’na silah gönderildiği ile ilgili bir beyanı yoktur.

Hâkim: Sanık tarafından verilen 9 sayfa halindeki yazılı ek savun-
ma dilekçesi okundu. Diyeceğiniz var mı?

BOP’un eşbaşkanı olmak
Ortadoğu Halklarının Azrail’i olmaktır

Nurullah Ankut: Sayın yargıç, bizzat dosyada mevcut. Tayyip Er-
doğan; “O TIR’larda silah olsa ne olur, olmasa ne olur?” diye yakında 
da, birkaç ay önce, açıklama yaptı. Bu, dosyaya da kondu. Ahmet Da-
vutoğlu’nun; “Vallahi (dosyada var, aktardık) o TIR’lar Türkmenlere 
gidiyordu.”, diye beyanı var.

Ve o anda Türkmen liderlerden; “Bize gelmedi. Onlara gider, bize 
gelmez. Bir yıldır bize ne insani yardım, ne silah, hiçbir şey gelmedi.”, 
diye haberlerinin tapelerini koyduk dosyaya.

Yasin Aktay’ın açıklaması var. Bir sürü insanın açıklaması var...
Gerçekler ay ve güneş kadar kesin, açık. Yani bunları inkar etmek 

gerekmiyor bence. Bunlar doğru değil, hukuki de değil bunlar.
Gerçekler üzerine konuşalım. Söylediklerimize, iddiamıza inanalım. 

70 yaşındaki bu şahıs, bugüne kadar inanmadığı hiçbir cümle kurmadı. 
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Yüreğiyle ve inancıyla, hayatını ortaya onu savunmak için koymayaca-
ğı hiçbir şeyi savunmadı. Hiç kimseye hakaret etmeyiz biz. Biz bilge 
ve kibar insanlarız.

Bu iktidar ve Meclisteki bu dörtlü grup (Amerikancılık diyoruz or-
tak paydaları bunların); Türkiye’nin, bu vatanın Türk ve Kürt Halkının 
felaketi olmuştur. Ve defalarca söylediğimiz gibi Türkiye’yi felakete 
götürüyorlar, uçuruma götürüyorlar. Kendileri de uçuruma gidiyor Tür-
kiye ile beraber. Biz bunun derdindeyiz… 

Hâkim: Sanık müdafiinden soruldu.
Nurullah Ankut: Hayır, devam edeceğim…
Av Doğan Erkan: Sayın Hâkim biz biraz kısa tutacağız. Bir beş on 

dakika daha...
Hâkim: Yani ek savunmasını okudum ben sanığın. Usulen konuştu-

racağım. Gün vereceğim ayrıca. Yani bugün değil.
Av. Fettah Ayhan Erkan: Yani bugün karar çıkartmayacaksınız.
Hâkim: Hayır çıkartmayacağım.
Hâkim: Anladınız, değil mi meramımı?
Nurullah Ankut: Anladım, anladım...
Bu haritayı göstermiştim, avukat kardeşlere de göstereyim: BOP ha-

ritası. Biz hayatımız boyunca gerçek öğretmendik, öğretmen kalırız. Bu 
kardeşlere de …

Hâkim: Geçen hafta göstermiştiniz.
Nurullah Ankut: Hayır bunları göstermedim. Bakın Recep Tayyip 

Erdoğan ve Muammer Kaddafi. Şu dostluğa bakın...
Hâkim: Savunmayı aşmayalım.
Nurullah Ankut: Hayır savunma sınırları içindeyim.
Hâkim: Geriyorsunuz ama savunmayı, böyle savunma olmaz.
Nurullah Ankut: Sesinizi yükseltmeyin!
Hâkim: Beyefendi böyle savunma olmaz.
Nurullah Ankut: Tamam yapıyorum!
Av. Tacettin Çolak: Yapar, istediği gibi yapar. Özgür…
Hâkim: Belgeleri bana gösterin, karar verecek olan biziz yani.
Nurullah Ankut: Tamam, size göstereyim.
Av. Doğan Erkan: Müvekkilime sesinizi yükseltmeyin. Karşınızda 
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70 yaşında bir parti genel başkanı var.
Hâkim: Ben dikkat ediyorum, konuşmayın.
Av. Doğan Erkan: Sesinizi yükseltmeyin, bağıramazsınız sanığa.
Hâkim: Benim sesim budur.
Av. Doğan Erkan: Bu ses tonu iyi. Ama sanığa bağırmayın.
Av. Tacettin Çolak: Hâkim bey özgürce savunmasını yapar sanık. 

Müdahaleniz usül hükümlerini aşan sınırlarda, biz buna müdahale et-
mek zorundayız.

Hâkim: Savunmanızı kesiyorum burada.
Nurullah Ankut: Hayır ama ben yarım bırakmam burada!
Hâkim: Konuşun o zaman, konuşun. Göstererek yapıyorsunuz ya, 

geriyorsunuz duruşmayı. 
Nurullah Ankut: Bakın ödül aldı. Kaddafi’den bakın ödül aldığı 

resim.
Hâkim: Tamam, bunların ne ilgisi var savunmanızla?
Nurullah Ankut: İlgisi şundan var. İnsan bunlara karşı nasıl düş-

manlık eder Hâkim Bey? Bu dostluğu nasıl bozar insan bu yeminini 
nasıl bozar?..

Hâkim: Bu siyasi bir şey.
Nurullah Ankut: Bakın Beşşar Esad’a geldik. Siyasi değil.
Hâkim: Beşşar Esad’la ne ilgisi var?
Nurullah Ankut: Bakın işte Beşşar Esad’la şu resmin ilgisi yok mu 

hâkim bey? Bakın, dostluğa bakın... 
Hâkim: Bu resimler her yerde, kamuoyunda bilinen resimler. Niye 

gösteriyorsunuz bunları burada?
Nurullah Ankut: Ama buna rağmen bize dava açılıyor, ben burala-

ra geliyorum.
Hâkim: Bize verecek misiniz bu resimleri?
Nurullah Ankut: Verdim zaten, dosyada var bu resimler. Şimdi 

Kur’an aynen şunu der:

“Bir insanı suçlarken Allah korkusunu düşünün.”

Bu dostluğa rağmen Muammer Kaddafi Amerikalıların emri üzerine 
nasıl katledildi? Nasıl Türkiye Cumhuriyetini temsil eden insanlar o 
katliamın ve yüz bin masum Müslümanın suç ortağı oldular. Bunun 
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davasındayız biz. Yarım milyon insan, Müslüman Suriye’de katledildi.
Hâkim: Anladım Nurullah Bey, siz bir televizyon konuşması yapın, 

basına demeç verin, orada anlatın bunları.
Av. Doğan Erkan: Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurma se-

bebini anlatıyor.
Hâkim: Ben iddianameyi okudum. Israr etmeyin. Konuşmalarınız 

siyasi bir konuşma, savunma değil.
Av. Doğan Erkan: Diyelim ki siyasi savunma yapıyor. Savunma ke-

silemez. On dakikalık savunma hakkı var zaten, sizin böldüklerinizle 
uzuyor. Bir on dakika sabırla dinleyin. İsnatın ispatını yapıyoruz. Neden 
savaş suçluları dediğimizin ispatını yapıyoruz.

Nurullah Ankut: Hiçbir şeyi germek istemiyorum ben, sakin sakin 
anlatıyorum.

 Hâkim: Kamuoyunda bilinen şeyleri söylemeyin bize.
Av. Doğan Erkan: Hâkim Bey, böyle bir engel var mı? Kamuoyun-

da bilinenleri söyleme, diye savunma kesilir mi? Geriyorsunuz, geri-
yorsunuz... Bir on dakika savunması var, lütfen dinleyin.

Hâkim: Bence dosya ile de ilgisi yok onun.
Av. Doğan Erkan: Efendim, niye savaş suçluları dediğimizi açık-

layacağız.
Av. Fettah Ayhan Erkan: İddianamede deniliyor ki, ÖSO, ABD, 

bunlar demokrasi güçleridir. İddianame de ÖSO’yu savunuyor. Şimdi 
ÖSO’nun ne olduğunu, ÖSO’yu destekleyenlerin ne olduğunu… Dava 
bu dava...

Hakan Fidan Avukatı: Sayın Başkanım özür diliyorum...
Av. Doğan Erkan: Hayır lütfen. Avukat Bey bari siz kesmeyin sa-

vunmasını.
Hâkim: Oturun, oturun. Bir sandalye getirin. Karışmayın, müdaha-

le etmeyin. Ortalığı germeyin. 
Nurullah Ankut: Yine Kur’an’a göre bir Müslümanı öldürmek tüm 

insanlığı öldürmek gibidir. Yarım milyon Müslüman katledildi Suri-
ye’de Amerika’nın bu BOP planı çerçevesinde ve bizi şu anda dava 
edip yargılatan insanlar bu katliamın suç ortaklarıdır. O yüzden biz 
bunlara karşı her türden mücadeleyi veriyoruz. Bunlar bu vatan için, 
Ortadoğu halkları için Müslümanlar için felaket olmuştur bu iktidarlar 
ve bu kişiler. Bunlar eninde sonunda yaptıklarının hesabını verecekler. 
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Bundan kurtuluşları yok.
Bizim böyle davalardan ceza almamız, almamamız bizim için önem 

taşımaz. Biz doğru bildiğimizi yaparız. İnandığımızı yaparız. Vatanımı-
zın ve halklarımızın haklarını savunuruz. Bunu savunurken de bizi hiç-
bir şey durduramaz, yıldıramaz. Biz terk edilmiş ve yüz çevrilmiş tüm 
insani ve ahlâki değerlerin temsilcisiyiz, simgesiyiz. Bizim arkamızda 
ordularımız yok, paramız yok.

Biz insanları kandırmayız, gerçekleri söyleriz. Bizim inancımız ve 
yüreğimiz var; bu doğrultuda vatanımıza ve halklarımıza hizmet ile yü-
kümlüyüz ve en yüce, insana yaraşan en insani yaşam biçimi budur. 
O yüzden biz bu iktidardan hesap soracağız. Bunlar yaptıkları suçla-
rın hesabını vermekten kurtulamayacaklar, nereye giderlerse gitsinler. 
Bakın ülke bölündü fiilen, şu anda ülke bölünmüş durumda. Bunların 
umurunda değil bunlar başka bir dünyada yaşıyorlar.

RTE Avukatı: Efendim   savunmayla alakası yok şu anda.
Av. Fettah Ayhan Erkan: Müdahale etme savunmaya.
Nurullah Ankut: Yani demek istediğim, hâkim bey bu halkların çı-

karı için bu iktidarlardan ve Meclisteki dörtlü ekipten Türkiye’nin kur-
tarılması en hayati önem taşımaktadır. Biz bunun mücadelesini veriyo-
ruz. Vatanımız parçalanmış, halklarımız birbirinin düşmanı olmuş du-
rumdadır. Bu bataktan Türkiye’yi çıkarmanın mücadelesini veriyoruz.

Hâkim: Gereği düşünüldü. Dosyanın karar öncesi incelemeye alın-
masına karar verildi.
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Halkımıza söz verdik
bunlardan hesap soracağız[37]

Sevgi ve saygıdeğer arkadaşlarım;
Geçen konuşmamızda demiştik; bunların tamamı Anayasa dışına 

düşmüş mücrimlerdir, diye. İşte AKP’nin Büyük Patronu birkaç gün 
önce; “Ben bu Anayasa Mahkemesinin kararını tanımıyorum, saygı da 
duymuyorum, ona da uymuyorum.”, diye konuştu.

O zaman onların işgal ettiği bütün mevkiler, kurumlar bir anda boş 
düşer. Onların devlet adamı yetkisi bir anda biter. Devlet biter. Bu ku-
rumlar biter. Yani onlar suç işlemeyi nefes alır, su içer gibi bir alışkanlık 
haline getirmişlerdir. Kendilerini kanun dışı, hukuk dışı saymaktadır 
onlar…

Bunlar ABD Emperyalistlerine güveniyorlar. AB Emperyalistlerine 
güveniyorlar. Onlardan aldıkları güçle sonsuza kadar böyle iktidarları-
nı sürdürebileceklerini sanıyorlar. Ama yanılıyorlar. Fena halde yanılı-
yorlar. Yolun sonuna geldiler. Fakat ülkemizi uçuruma sürüklüyorlar. 
Vatanımızı parçalayıp, halklarımızı birbirine düşman ediyorlar. Ama 
kendilerin de sonunu getiriyorlar.

Halkımıza söz verdik. Bunlardan hesap soracağız. Bunlar nereye 
giderlerse gitsinler, hesap vermekten kurtulamayacaklar. Ortadoğu’da 
ABD Emperyalistlerinin katlettiği on milyon Müslüman insanın ölü-
münde suç ortaklığı etmelerinin, onların kanını dökmelerinin hesabını 
soracağız bunlardan.

Milyonlarca ağacı sökerek, yok ederek; vurguncu, millete küfreden 

[37] 07.03.2016 tarihli Dördüncü Celse sonrası HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un 
Adliye önünde yaptığı basın açıklaması.
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müteahhitlere peşkeş çekerek, köprüler, havaalanları ve AVM’ler yaptı-
ran bu iktidardan, bu vurgunlarının hesabını soracağız. 17-25 Aralık’ın 
hesabını soracağız. Abdocan’ların, Özgecan’ların hesabını soracağız. 
Hiç boşuna bayram etmesinler. Hele hele erken bayram etmesinler. He-
sap vermekten, bu Adliyede sanık kürsüsüne çıkmaktan asla kurtula-
mayacaklar.

Halkız, Halkıyız, Yeneceğiz!
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Tarih karşısında ve
Ortadoğu Halklarının gönlünde

çoktan beraat ettik[38]

Sevgi ve Saygıdeğer Yoldaşlarım
Gördüğümüz gibi AKP’nin büyük ve küçük, her boydan ve her soy-

dan patronları bizi yargılamaya yeltendiler. Ama ayaklarına dolaştı. 
Bilmiyorlar ki doğruyu, haklılığı, adaleti ve tahrip edilmiş en insancıl, 
en yüce değerleri savunanlar, o değerlerin simgesi olanlar, Tarihte hiç-
bir zaman yargılanamamıştır.

Onlar katledilebilir, işkenceye uğratılabilir ama asla yargılanamaz. 
Tarih ve halklar onları her zaman beraat ettirirler. Ve biz de çoktan bu 
davadan beraat etmiş durumdayız. Halkımız karşısında, insanlık vicda-
nı karşısında, uluslararası adalet ve hukuk karşısında ve Tarih karşısın-
da çoktan beraat etmiş durumdayız.

Ve AKP’giller çoktan mahkûm olmuş durumdalar.
İşte en deneyimli avukatları geldi duruşma salonuna, kaç duruşma-

dır da geliyorlar.
Ne söyleyebildiler, yalandan başka ne söyleyebildiler?..
Yine bu duruşmada onlara da hitap ettik.
Müvekkillerimiz bu TIR’larla ilgili, silahlarla ilgili hiçbir beyanda 

bulunmamıştır, dediler. Ben dosyada var, dedim, yani açık. Birkaçından 
da örnekler verdim; Erdoğan’dan, Davutoğlu’ndan…

Ve “İnsan doğruları konuşmalı, yalanlarla nereye varacaksınız?”, 
dedim. Yani “Yalandan ne çıkar, niye yalan söylüyorsunuz?” dedik.  Ve 

[38] Dördüncü Celse sonrası HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un HKP Genel 
Merkezi’nde yaptığı değerlendirme. (07 Mart 2016)
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tık diyemediler, arkadaşlar. Çünkü haksızlar, biliyorlar haksız oldukla-
rını ve bizim meşru ve haklı olduğumuzu biliyorlar.

O bakımdan Birinci İmam, bilge, filozof, savaşçı Hz. Ali ne diyor?

“Doğru ile savaşan yenilir.”

Hiç başka şıkkı yok, yenilecektir bunlar da. Belki yargıçları korku-
sundan bize ceza verebilir. Ama duruşma salonunda da söylediğimiz 
gibi, onun hiçbir önemi yok bizim için. Ama biz savunmalarımızla ve 
yargılamalarımızla çoktan, apaçık bir şekilde ve aklına ve insanlığına, 
namusuna ihanet içinde olmayan herkesin matematiksel bir kesinlikte 
görüp anlayacağı açıklıkta onların suçlu olduğunu, savaş suçlusu oldu-
ğunu ortaya koyduk. Bundan da kurtulamayacaklar.

Suçlarının bir sonuncusu, adliye önündeki açıklamalarımızda da 
söyledik, bunların en büyük patronu ne diyor?

“Ben Anayasa kararı filan tanımam.”, diyor.
E, o zaman senin bütün o işgal ettiğin makam boş düşer yani senin 

hiçbir devlet yetkilisi sıfatın kalmaz, hepsi bir anda biter…
Hep söylediğimiz gibi aslında bağımsız hukukun, adaletin, adliye-

nin zerresi olsa, bunlar inanın hepsi her türden suçtan, savaş suçu da-
hil, akçeli suçlar dahil, yüz kızartıcı suçlar dahil, cinayetler-katliamlar 
dahil, kadına yönelik suçlar dahil bütün bu suçlardan yargılanırlardı ve 
binlerce yıla mahkûm olurlardı...

Ama işte zalimler ne yazık ki, her çağda olduğu gibi bu çağda da, 
tüm devlet kurumlarını korkutmuş durumdalar, silahlı güçleriyle kor-
kutmuş durumdalar, ses çıkartamaz hale getirmiş durumdalar. Artı, pa-
rayla belli resmi ve sivil kurumları satın almış durumdalar. Artı, Mua-
viye-Yezid dinini kulllanarak insanlarımızı bunların zehri ile kandırmış 
durumdalar. Ve hepsinden daha önemlisi de sırtlarını dünyanının baş-
haydut devletine, insan soyunun başdüşmanına, Amerika’ya, Avrupa 
Birliği’ne dayamış durumdalar. Onlara güveniyorlar şimdilik. Ama Ta-
rihteki bütün despotlar gibi, bütün zulümkârlar gibi, bütün vurguncular 
gibi bunların da sonu yaklaştı, gelecek ve yaklaştı da yoldaşlar.

Hep söylediğimiz gibi bugünün, yasalarıyla ve bu mahkemelerde, 
ama bağımsız vicdanını hukuku kullanan ve sadece onu ölçüt alan yar-
gıçlar önünde yargılayacağız. Sanık sandalyesine çıkacak onlar. Bizler, 
ölüm avcısının oklarının menziline girmiş durumdayız. Belki o günü 
göremeyebiliriz. Ama siz genç yoldaşlarımız mutlaka göreceksiniz ve 
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bizden aldığınız kızıl savaş bayrağının altında onları mutlaka yargılaya-
caksınız; halklarımız görecek, tanık olacak buna, yoldaşlar.

Ve iki halkı şu anda birbirlerine karşı kışkırtıyorlar durup dinlen-
meden,  bunların halklar arasındaki dostluğu bozarak yarattıkları düş-
manlığı da biz ortadan kaldıracağız, halklarımızı yeniden kardeşleşti-
receğiz. Gerçek anlamda eşitlik, özgürlük ve kardeşlik temelinde Kürt 
Meselesini de çözeceğiz.

Ve hep söylediğimiz gibi Edirne’den Çin sınırına kadar Türk-Kürt 
Halk Cumhuriyeti’ni kuracağız ve emperyalisletleri de ülkemizden, 
bölgemiz Ortadoğu’dan ve Asya’dan püskürtüp atacağız.

Sovyetler’den çok daha güçlü ve çok daha yetkin gerçek bir Halk 
Cumhuriyeti kuracağız. Ve İnsanlık Tarihine yeniden yön vereceğiz. 
Ve Hz. Muhammed’in de, Ustalarımızın da; Marks-Engels-Lenin’in 
de, Kıvılcımlı Usta’nın da, Şeyh Bedrettin’lerin de tümünün ideali olan 
Cenneti bu dünyada kuracağız, yoldaşlar.

Böylesine haklı ve meşru kavgayı yürütüyoruz. Bizi kim yargılaya-
bilir, kim yenebilir...[39]

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz! 

[39] HKP Avukatları 11.03.2016 tarihinde Ankara 5’inci Asliye Ceza Mahkemesine “Ek 
ve Son Yazılı Savunma”larını sunmuşlardır. Bakınız: Ek 14, s. 293.
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Biz insanlık vicdanının,
insani erdemlerin gereğini yerine getirdik

Avukat yoklamalarından sonra..
Hâkim: Sanık Nurullah Ankut’tan esas hakkındaki savunması so-

ruldu. 
Nurullah Ankut: Şimdi Sayın Yargıç, aslında bir tiyatro oynanıyor. 

Yoksa müştekilerin bir değil defalarca savaş suçu işlediklerini hepimiz 
biliyoruz. Müştekilerin 17-25 Aralık’ta suçlu olduklarına, kendi seç-
menlerinin (dosyaya koyduk o tapeleri, kendi aralarındaki konuşmala-
rın tapelerini) sadece yüzde yedisi inanmıyor, yüzde doksan üçü bunlar 
olmuştur, diyor. Bu ayakkabı kutuları, bu para sayma makineleri, “sıfır-
layamadım babacığım”ların hepsi gerçektir, diyor. 

Hâkim: Siyaset açıklaması yapıyorsunuz. Olaya gelelim.
Nurullah Ankut: Yani Hâkim Bey, savaş suçu olduğunu hepimiz 

biliyoruz. Size bir resim göstereceğim. Libya lideri, Türk dostu Mu-
ammer Kaddafi’nin linç edilme görüntülerini. Yani şunu izleyince ina-
nın vicdan sahibi her insan, insanlığından utanır. Ciğeri beş para etmez 
çakallara, hayatta her türlü kriminal suçu işlemeye potansiyel olarak 
yatkın ve işlemiş kişilere teslim ediliyor bir lider. Ve bir Müslüman linç 
ettiriliyor. Dosyaya konmasını istiyorum. Bu CD’de de canlı görüntüle-
ri var. Türk ve Türkiye dostu, gerçek bir Müslüman olduğunu da herkes 
bilmektedir, kimsenin tereddüdü yoktur.

Hâkim: Onun linç edilmesine ilişkin resimleri sunuyorum, dedi. Sa-
nık tarafından sunulan resimler ile CD dosyaya kondu.

Nurullah Ankut: Ne yazık ki, O liderin öldürülmesine dâhil olan 
suçlular arasında müştekiler de vardır. Türk Ordusu’nu oraya gönder-
mişlerdir ve o suça ortak olmuşlardır. Suriye’de de aynı suçu işlemiş-
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lerdir. Bu apaçık bir şeydir. Yani bundan hiç kimsenin tereddütü yok 
aslında. Belgeler, kanıtlar hepsi ortada. Ve biz; ülkesini, halkını, vata-
nını her şeyin üstünde tutan ve seven ve onun korunması için gözünü 
kırpmadan bütün hayatını ortaya koyan bir insan olarak ve yoldaşlarım-
la birlikte bir partinin lideri olarak, bunun hesabının elbette sorulması 
için mücadele ettik ve ediyoruz. Etmeseydik suçlu olurduk. Çağımıza 
ve halkımıza karşı suç işlemiş olurduk. O yüzden insanlık vicdanının ve 
insani erdemlerin gereğini yerine getirdik biz. 

Ne yazık ki bu iktidar, geçen sefer de söylediğimiz gibi, ülkemizin 
felaketi, kâbusu olmuştur. Ne sınır kalmıştır, ne komşu.  Suriye ve Irak 
sınırı yoktur. Fiilen şu anda ortadan kalkmıştır.

Bir tek dost komşumuz da yoktur. 
Müslüman âleminde, gerçek Müslümanlığı temsil eden ülkelerle de 

düşmandır bu iktidar şu anda. 
Bunların dostu, hâlâ Ortaçağ engizisyon anlayışındaki, ruhundaki; 

insanların kafasını kesen (Şii din adamı da dahil bir günde 47 insanın 
kafasını kesen) ve ilan vererek 8 tane kafa kesecek cellat arayan Suudi 
Kralıdır. Suudi Arabistan Kralıdır.

Sonuç olarak bunlara karşı mücadele etmek hem vatanımızın çıkarı 
için, hem halklarımızın çıkarı için bizlere düşen en büyük insani bir 
görevdir her şeyin ötesinde. Biz yıllardır söylüyoruz bunlar Türkiye’yi 
Suriyeleştirecekler diye. 

7 Haziran’da ve 1 Kasım seçimlerinde TRT konuşmalarımızda da 
aynı şeyi feryat ettik. Çığlık çığlığa aynı şeyleri anlattık.

İşte Türkiye Suriyeleşmiştir artık. 
Türk ve Kürt Halkı birbirine düşmanlaştırılmıştır.
İki gün önce bir felaket yaşandı. Sonuç itibari ile 16-22 yaş arası 

gençlerin yüzde altmışını oluşturduğu 37 insan bir anda parçalanarak 
ve bedenleri onlarca, yüzlerce parçaya bölünerek yok olup gitti. Ve bu 
katliam sonrası hepsi açıklamalar yaptı. Müştekiler de dahil. 

Hepimiz izledik ekranlardan Sayın Yargıç. Ben İstanbul Üniversitesi 
Psikoloji bölümünde psikoloji eğitimi almış biri olarak, üzüntünün zer-
resini görmedim beden dillerinde Meclisteki diğer Amerikancı dörtlü 
de dahil olmak üzere. Ve bunların medyaları da aynı şekildedir.

Müştekilerin emrindeki medya manşetten görmüyor bu katliamı, 
Başkanlığı manşete çıkarıyor. Böyle bir şey olabilir mi Sayın Yargıç?
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Türkiye böyle bir felaket yaşarken, bir siyasi partinin emrindeki 
medya bunu manşetten görmeyip başkanlığı manşete taşırsa buna isyan 
etmez mi insan vicdanı taşıyan herkes? 

Hâkim: Evet sonuç itibarı ile bunları söylediniz. Teşekkür ediyo-
rum.

Nurullah Ankut: Bilmukabele Sayın Yargıç, kolaylıklar dilerim.
Hâkim: Sağ olun.

“Kamu gücünü kullananların iç hukukta 
denetlenmemesi bu davayı doğurmuştur”

Hâkim: Avukat Orhan Özer’den esas hakkındaki savunmasını is-
tendi.

Av Orhan Özer: Sayın Yargıç,
Ben bu davayı, müştekilerin; “Bizi niye şikâyet ettin?” davası olarak 

görüyorum. Bu tür davaların normal demokrasilerde, çağdaş demok-
rasilerde yeri olmadığını düşünüyorum. En azından iddianın dokunul-
mazlığı ve hak arama özgürlüğünün bir gereği olarak görülmesi gere-
kirken, ne yazık ki bu dava açılabiliyor.

Ben meslek yaşamım boyunca savunmalarımı formüle ederek çok 
uzatmadan sunmaya çalışırım.

Burada mahkeme olarak hakaret suçlamasıyla ilgili (mahkeme ola-
rak da, savunma olarak da) soracağımız soru şudur: Müvekkilimin tem-
sil ettiği siyasi parti adına yaptığı şikâyet başvurusu hayali, uydurma ve 
müştekileri tahkir amacı güden, aşağılanmasını amaçlayan bir dilekçe 
midir, yoksa gerçekten olaylara, belgelere, bilgilere, müştekilerin bir 
kısmının beyanlarına dayanarak yapılmış bir şikâyet başvurusu mudur?

Şikâyet dilekçesini incelediğimizde bir tek hakaret içeren ve haka-
ret amaçlı tek bir cümleye rastlanamaz. Müvekkilimin dilekçesi başlı 
başına bir belge niteliğindedir. Araştırılmış, incelenmiş, kanıtları gös-
terilmiş ve böylece yasal bir şikâyet hakkının kullanılması söz konusu 
olmuştur.

Dolayısıyla burada hakaret kastı olması mümkün değildir.
Şikâyet hakkının, iddia hakkının kullanılması da suç sayılamaz ve 

bu konuda Sayın mahkemenizin gösterdiği, özellikle 16. Ceza Dairesi-
nindeki davanın araştırılmasını da  ben çok saygıyla karşılıyorum. Çün-
kü iddianın ispatı niteliliğinde görüyorum, dolayısıyla iddialar ispatlan-
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mıştır. Müvekkilimin biraz önce söylediği gibi, ispatlanmış iddialardır 
ve bize göre bunun herhangi bir suç unsuru olduğu düşünülemez.

Çok uzatmadan, müvekkil sanığın beraatına karar verilmesini... as-
lında bu davanın reddedilmesi gerektiğini düşünüyorum, baştan beri de 
onu söylüyorum. İddia çünkü tutarsız. Davanın reddini veya müvekki-
limin beraatına karar verilmesini saygıyla sunuyorum.

Av. Sait Kıran: Esasını da söyleyebilirim efendim, 2015’e 1 md.
Hâkim: Onu öyle yazalım. Sonuç itibari ile müvekkil iddiasını is-

pat etmek için şikâyet dilekçesi vermiştir. Bunun, iddia dokunulmazlığı 
içerisinde değerlendirilmesi gerekir.

Av. Orhan Özer: Efendim, iddia değil. Şikâyet dilekçesinin içinde 
belge, bilgi, onları koyduk zaten. 

Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu: Müvekkilim bir Siyasi Parti Genel 
Başkanıdır. Kamu gücü kullananların etkin bir şekilde denetimini amaç 
edinmektedir. Kamu gücünü kullananların bugüne kadar iç hukukta et-
kin bir şekilde denetiminin ortaya çıkmaması bu davayı doğurmuştur. 
Çünkü kamu gücünü kullananlar, kendilerinin denetlenmesini ve huku-
ka tabi olmalarını hiçbir şekilde hazmedememiştir ve hazmedememek-
tedir. Müvekkilim de siyasi parti genel başkanı olarak, kamu gücünü 
kullananların hukuken denetlenmesi amacıyla, hukuk içerisinde kalma-
dıklarını göstermek amacıyla hareket etmiştir, haklarını kullanmıştır. 
Hak arama özgürlüğünü kullanmıştır.

Siyasi partiler, hak arama özgürlüğüne en geniş sahip olan tüzel ki-
şiliklerdir. Müvekkil de Siyasi Parti Genel Başkanı olarak, bu bağlamda 
hareket etmiştir.

Müvekkil, yaşanan olaylardan hareketle, somut ve gerçek olayları 
ortaya koyarak, hayali olmayan, tamamen gerçek olan olayları ortaya 
koyarak bir başvuruda bulunmuştur. Dolayısıyla başvuru doğal şekilde 
bir kişilik haklarına saldırı değil, somut, yaşanan olayın hukuken ta-
nımlanması ve hukuken bu olayın sorumlularının ortaya çıkarılması ve 
buna yönelik yaptırımların uygulanması amacı güdülmüştür.

Başvurulan yer, uluslararası hukukta varlığı olan, görevleri olan bir 
yargı merciidir. Bu noktada herhangi bir tartışma bulunmamaktadır. 
Burada müvekkilin eylemi değil, açılan bu dava hukuka saldırıdır. Mü-
vekkilimin, hukukun dışında herhangi bir eylemi söz konusu değildir. 
Türkiye’de böyle bir davanın açılması artık bu dava ile son olsun, bu 
dava ile hukuk devletine saldırılar ortadan kalksın istiyoruz.
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Eğer müvekkilin eylemi suç olarak niteleniyor ise gerek davayı açan 
irade, gerekse davaya katılanların tutarsızlıklarında şu ortaya çıkmak-
tadır ki, bu başvuru kayda alınmış bir başvurudur yani hukuk içerisinde 
kalan bir başvurudur. Eğer bu başvuru suç teşkil ediyorsa, bu başvuruy-
la katılanların şahıslarına yönelik bir saldırı ortaya çıkıyorsa, o zaman 
kayda alanların da suçu işlemiş olmaları gerekir. Ama nedense karşı 
taraf ve davayı açan idare, iç hukukta kendi vatandaşlarına baskıyı alış-
kanlık haline getirdikleri için bu dava ile de bunu sergilemişlerdir. Aksi 
halde söylediğim gibi, kaydı alan kişiler aynı eylemi devam ettirmişler-
dir. Çünkü bu eylem hukuk içerisinde gerçekleşmiş bir eylemdir. Do-
layısıyla daha önceki yazılı savunmaları, sözlü savunmaları tekraren, 
ortada suç teşkil eden herhangi bir eylem bulunmamaktadır. Kaldı ki, 
bir hukuka uygunluk nedeni de söz konusudur. Bu nedenle müvekkilim 
hakkında açılan davadan beraatına kararı verilmesini talep etmekteyiz.

Av. Metin Bayyar: Sayın Hâkim çok kısa söyleyeceğim. Meslek-
taşlarımın savunmalarına aynen katılıyorum. Olayımızda işlenmez suç 
konumu vardır. Biraz evvel Sayın Eminağaoğlu’nun da belirttiği gibi 
suça uygunluk konusu olayımızda yoktur. Suçun unsurları olayımız açı-
sından gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla sanık müvekkilimizin beraatine 
karar verilmesini talep ediyoruz.

İddianame ÖSO’yu savunuyor
ona yardım etmek bir haktır, diyor

Av Doğan Erkan: Sayın Hâkim, sizinle yol almak için önerim 
şudur; benim sözlerimi, meslektaşlarımın söylediklerine katılıyorum, 
diye tutanağa geçmeniz yeterli. Ben size hitap etmek istiyorum.

Şimdi çok yakın zamanda müşteki dedi ki; “Ben Anayasa Mahke-
mesi kararını tanımıyorum, saygı duymuyorum, uymuyorum.” Anaya-
saya “Bireysel Başvuru” yolunu getiren iktidar olarak yani bu başvuru 
yolunu...

Hâkim: İddianamedeki olaylara gelelim efendim.
Av. Doğan Erkan: Geliyorum efendim. Müştekinin kendisinin 

mahkeme kararlarına saygı duymuyorum ve uymuyorum dediğini hesa-
ba katarak bir hukuksallık denklemi kurmak gerektiğini düşünüyorum.

Ne kadar hukuken korunabilir,  kendisi en yüksek mahkemenin ka-
rarına uymayacağını söyleyen müştekinin şikâyeti? Bir başka başvuru-
yu şikâyet konusu yapabiliyor. Korumaya değer bir hukuksallik algısı 
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yok müştekinin... Anayasa mahkemesi kararını tanımıyorum demesini 
bu bağlamda dikkatinize sunuyorum...

Yine müşteki bizim iddiamızın ispatını (bakın bunlar isnadın ispatı 
bakımından, TCK 127 bağlamında) geçtiğimiz haftalarda dedi ki; “Ve-
lev ki o TIR’larda silah vardı.”

Yani müşteki kendisini hukukla bağlı hissetmeme ihtiyacını, bizim 
hukuk mücadelemizi haklı çıkarır biçimde ortaya koydu sayın Hâkim. 
“Velev ki o TIRlarda silah vardı.”, diyor. Başka bir ülkeye silah gönder-
menin uluslararası hukukuna da ben uymak zorunda değilim, istersem 
gönderirim, demiş oluyor müşteki. Gerçekten de kendisini bu özgür-
lükte hissediyor.

Şimdi buna karşı başka deliller sunuldu, onları tekrar özetlemem ge-
rekmiyor. Biz, başka egemen bir ülkenin (hep işte “milli irade” diyor 
ya, yüzde 50 oy almış bir iktidarımız var, diyorlar ya) yüzde 84 oy almış 
bir iktidarına karşı silah göndermenin hukuka aykırılığını anlatmaya 
çalışıyoruz.

Ama nerede anlatmaya çalıştık?
Önce Türkiye’deki savcılıklarda… Anında takipsizlikler verilmişti, 

şimdi işleme koymama kararı veriliyor. Hukuka aykırı bir biçimde, iş-
leme konulmama kararı verilmiş.

Genel Başkan’la, bu başvurunun yapılması öncesinde istişare de 
etmiştik, yöneticilerimizle hukukçular olarak. Uluslararası Ceza Mah-
kemesi’nin Uganda ve Sudan örneklerinde, üye olmayan ülkeleri de 
yargılayabildiğini tespit ettik. Araştırma ve inceleme yapmadan yapma-
dık biz bunu. Ve gördük ki Roma Statüsü’nde Şayet Savcı, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’ne yazarsa, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi; “Burada Savaş Suçu olmuştur ve bu kişileri yargılayın.”, der-
se, Roma Statüsü’ne göre Uluslararası Ceza Mahkemesi, üye olmayan 
ülkeleri vatandaşlarını da yargılayabiliyor.

Birleşmiş Milletler üyesi değil mi Türkiye?
Demek ki burada bir hukuka bağlılık silsilesi var Sayın Hâkim. Do-

layısıyla şunu anlatmak isterim bir de:
Ve Genel Başkan olan müvekkilimiz ve temsil ettiği parti, müşte-

kileri herhangi bir dış siyasi güce mi şikâyet etmiştir? Örneğin Avrupa 
Birliği’ne mi?

Hâşâ… Biz bundan utanç duyarız. Emperyalist bir ülkeye kendi ül-
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kemizin sorunlarını taşımaktan utanç duyarız.
Bilakis Almanya’nın, Tayyip Erdoğan’ın hukuka aykırı olarak te-

lefonunu dinlediği ortaya çıktı. Merkel de zımnen ikrar etti bunu. Biz 
buna suç duyurusu yaptık. Sen egemen bir ülkenin başbakanını illegal 
olarak dinleyemezsin, diye Alman Büyükelçiliği önünde de eylem yap-
tık. Yani biz uluslararası emperyalist güçleri kendi ülkemizin iç işlerine 
karıştırmamayı bilir ve öyle bir durumda kendi mücadelemizi kendi ül-
kemizde veririz.

Ancak burada bir mahkeme var Sayın Hâkim, hem de anayasanın ve 
TCK 128’in söylediği.

Ne diyor?
Meşru asgari yollardan faydalanmak sureti ile yargı mercileri önün-

de davacı veya davalı olma hakları. Roma Hukuku’ndan gelen bir hak-
tır Sayın Hâkim, dilekçe hakkı, talep hakkı. Yani 2500 yıllık bir haktan 
bahsediyoruz.

Ne yapmış müvekkil?
Uluslararası bir mahkemede, üye olmayan ülkeleri de gerekirse yar-

gılayabilen bir mahkemede, onu daha ayrıntılı dilekçemizde anlattık, 
yargılayabilen bir mahkemeye, böyle kafasına göre silah gönderenleri, 
başka bir ülkenin gerici, illegal güçlerine, hukuka aykırı güçlerine si-
lah gönderenleri, uluslararası hukuku çiğneyerek silah gönderen güçleri 
şikâyet etmiş.

Burada isnat edilen suç ne?
Savaş suçu.
E, bunu da Roma Statüsü diyor ama. Bu mahkeme dört suça bakar, 

diyor
Saldırı suçu, soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları, 

diyor.
Yani tüm tarifler hukuki.
Şimdi hukuki bir suç, hukuki bir mahkeme, uluslararası bir mahke-

me, hukuki bir dilekçe.
Bu başvuru sebebiyle yargılanacaksak Ortaçağa döneriz.
Bu iddianameden bir ceza çıkacaksa kolokyum sistemini yıkarız, 

tahkik sistemine geri döneriz Ortaçağın.
Bu iddianame; bir iddianame değil, bir tez değil, bir kolokyum kura-
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cak, yargılama tezi kuracak bir iddianame değil.
ÖSO’yu savunuyor iddianame, ÖSO’ya yardım etmek bir haktır, di-

yor. Bunu şikâyet eden kamu görevlisine hakaret suçu işlemiştir, diyor.
Son olarak Sayın Hâkim, iddia makamı şunu yapmıyor. Başvuruda 

şu kavram ile, şu kelime ile iddia dokunulmazlığı aşılmıştır, demiyor. 
Dilekçede şikâyet edilenler hakkında kullanılan şu ifade ile hakaret 
suçu oluşmuştur, demiyor.

Bu iddianame, başvurunun kendisini hakaret suçu olarak görüyor. 
Çünkü başvurulan yer yetkisizdir, diyor. Başvuranlar yetkisiz mahkeme 
olduğunu biliyorlar, diyor. Burada bir iddiada bulunmanın, savaş suçu 
iddiasında bulunmanın kendisi, kamu görevlisine hakarettir, diyor. Bu 
anlaşılamaz.

Bu iddianame üzerinden Sayın Hâkim, inanıyorum ki bir ceza tesis 
etmeyeceksinizdir.

Sonuç olarak son bir karardan bahsetmek istiyorum. Son dilekçemi-
zi okuyabildiniz mi bilmiyorum. Orada Yargıtay kararları ve Anayasa 
Mahkemesi kararları koyduk. Bir Anaysa Mahkemesi kararı ve bir Yar-
gıtay kararından bahsetmek istiyorum.

Anayasa Mahkemesi kararı, bu hakkın kullanılması ile ilgili şunu 
diyor: Bireyin adaleti bulma, haklı olanı elde etme ve haksızlığı gider-
me uğraşının uygar yöntemidir başvuru hakkı. Yani bu toplumda, bu 
yüzyılda birey olmanın, uygar bir toplum olmanın doğal bir sonucudur 
başvuru, hukuki sonuç elde etmeye çalışma hakkı.

Buna Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, biliyorsunuz; Etkin Baş-
vurma Hakkı, diyor.

Velev ki yetkili değil ama etkili olduğu açık ki müştekiler bu kadar 
etkilendiler. 

Yargıtay da diyor ki; tam da hakaret suçu, iddia ve şikâyet hakkının 
kullanılması, hakaret suçu açısından hukuka uygunluk nedenidir. Yani bu 
ihbar ve iddia esnasında kullanıyorsa, hukuka uygunluk nedenidir, do-
layısıyla ceza veremezsiniz, diyor. Yeter ki diyor (Anayasa Mahkemesi 
kararından bahsetmiştim. Yeter ki), ihbar veya yakınma konusu ile ifade 
ediliş biçimi arasında bulunması gereken fikri bağ ortadan kalkmasın.

Tümüyle bir fikri bağ dilekçesidir o zaten. Yabancı basının haberle-
rine dayanır Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yaptığımız şikâyet, Av-
rupa’daki birkaç siyasi partinin bahsettikleri delillere dayanır. AKP’nin 
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silah göndermesi, elimizdeki delillere dayanır, haberlere dayanır. Yani 
biz basından edindiğimiz delillerle, görüntülerle uluslararası kaynak-
lardan, BBC’den, onların yazdıkları yazılardan bunları delil kabul et, 
dedik. Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı da, ihbar dedi, bu bir ih-
bar. Tam da Anayasa Mahkemesinin, Yargıtayın aradığı fikri bağın ken-
disinden oluşan bir dilekçe var. Ve bu fikri bağın kendisine hazırlanmış 
bir iddianame var.

O yüzden Savcı diyor ki; ABD, Batı; Suriye’nin, Esad’ın zalim ol-
duğunu kabul ediyor. Hepsi ona karşı olanlara destek veriyor. Buna kar-
şı destek vermek de haktır. ÖSO, direnenlerin ordusudur. Dolayısıyla 
bizim fikri bağımızın, Genel Başkan’ın fikri bağının kendisi suç olarak 
addediliyor.

Dolayısıyla Sayın Hâkim, bütün bunları öngöreceğinizi biliyoruz, 
başvuru hakkının kendisi lehinde, iddia dokunulmazlığının kendisi 
lehinde bir karar vermek üzere müvekkil hakkında 223/2 a ve d yani 
bunun suç oluşturmadığı ve bir uygunluk nedeni olduğu sebepleriyle 
beraatına kararı vermenizi talep ediyoruz.

Hâkim: Biz, esas itibarı ile Emperyalist ülkelerin ülkemiz üzerinde 
söz sahibi olmamaları düşüncesini taşımaktayız. Bu bağlamda, katılan-
lardan Recep Tayyip Erdoğan’ın Alman Devleti tarafından dinlenmesi 
konusunu (bizzat Alman Başbakanı Merkel tarafından inkâr edilme-
miştir), biz bu dinlemeyi ülke çıkarına aykırı görerek protesto ettik. Ve 
eylemimizle bu durumu açıklamış olduk. Bu nedenle müvekkil Roma 
Hukuku’nda belirlenen ve 2000 yıllık başvuru hakkını ve dilekçe hak-
kını kullanmıştır. Bu yasal klasik hakların en önde gelenlerindendir. Bu 
nedenle CMK 223 a ve b Maddeleri uyarınca müvekkilimin beraatına 
karar verilmesini talep ediyorum.

Av. Tacettin Çolak: Her biri ayrı ayrı ceza hukuku otoritesi olan 
benden önceki meslektaşlarımın beyanlarına aynen katılıyorum.

Müvekkilimin yazılı ve sözlü tüm beyanlarına aynen katılıyorum.
İş bir de Özel Hukuk yönünden değerlendirildiğinde Sayın Yargıç, 

elimizde Yargıtay kararları var. 4’ncü Hukuk Dairesinin iki tane kararı-
nı buldum ama gerçekten sayısız kararları var. Özel Hukukta da kişilik 
haklarına saldırı söz konusu olduğunda, Yargıtayın yaklaşımı hak ara-
ma özgürlüğü (yine meslektaşlarımızın belirttiği gibi, hak arama özgür-
lüğü) bağlamında şikâyeti haklı gösterecek bazı emare ve olguların za-
yıf veya dolaylı dahi olsa var olmaları yeterlidir, diyor. Kişilik haklarına 
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saldırı kabul edilemez yani.
Yine 2009 tarihli başka bir kararında, bırakalım mahkemelerin bera-

at kararı vermesini, savcılığın delilleri yeterli görmemesi ve takipsizlik 
kararı vermesi halinde dahi bu tür hak arama özgürlüğü çerçevesinde 
şikâyet hakkının kişilik haklarına zarar verdiğini de kabul etmiyor…

Şimdi Sayın Yargıç, olayımızda, bu davada, egemen bir devlete kar-
şı MİT TIR’larıyla silah gönderilmesiyle uluslararası bir suç işlendiğin-
den bahisle bu dava görülüyor.

Yakın geçmişte, biliyorsunuz bu MİT TIR’ları olgusunu haberleş-
tiren gazeteciler de benzer bir cezalandırma yöntemiyle tutuklandılar 
ve onların da hak ihlaline uğradıkları şeklinde bir Anayasa Mahkemesi 
kararı var.

Her ne kadar katılan Tayyip Erdoğan tanımıyorum dese de, biz ger-
çekten bu davanın bir ceza ile sonuçlandırılması halinde zaten Anayasa 
Mahkemesinden döneceğini inanıyoruz. Eğer Anayasa Mahkemesinin 
de, bu siyasi iktidar eliyle, yapısı değiştirilmezse...

Yine biz Sayın Yargıç, Doğan meslektaşımın da belirttiği gibi, biz 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de gitmeyi kendi açımızdan zül 
sayıyoruz. Çünkü biz Türkiye de yargıçların olduğunu, Türkiye’de hu-
kukun üstünlüğünü uygulayan ve gerçekten görevi icabı siyasi parti li-
deri olarak, görevi icabı uluslararası alanda işlenmiş bir suça müdahil 
olan müvekkilin yargılanması karşısında Türkiyeli yargıçların hukuka 
uygun karar vereceğine inanmak istiyoruz.

Ama böyle bir cezalandırma ile karşılaşırsak da zorunluluktan dola-
yı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gitmek durumunda kalabiliriz. 
Biz bunu istemiyoruz Sayın Hâkim. Çünkü esasa ilişkin meslektaşlarım 
ayrıntılı belirtti. Tekrara girmek istemiyorum. Biz Türkiye’de de, Anka-
ra’da da yargıçların olduğunu dışarıda da savunabilmeliyiz.

Bu çerçevede suç söz konusu değildir. Müvekkilimiz biz Avukatları 
ile birlikte ayrıntılı değerlendirmeler sonucunda bu dilekçeyi vermiştir. 
Ne yaptığını bilmektedir. Zaten dikkat ederseniz kendisi de savunma-
sında beraat istememiştir, anlaşılmak istemiştir.

Dolayısıyla biz sayın yargıçlığınızın, sayın mahkemenizin de mü-
vekkilimizi her türlü samimi, içten savunması karşısında anladığınızı 
düşünüyoruz.

Hâkim: Gereği düşünüldü...
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Bunların zulüm iktidarını yıkacağız![40]

Sevgi ve saygıdeğer arkadaşlarım,
Daha önceki konuşmalarımızda, Meclisteki bu Amerikancı dörtlü 

çetenin yöneticilerinin hiçbirinde merhametten, vicdandan, acımadan, 
halk ve vatan sevgisinden eser olmadığını belirtmiştik.

İşte iki gün önce birkaç yüz metre ilerimizde otuz yedi gencecik in-
sanımız; lise öğrencilerimiz, ODTÜ’lü öğrencilerimiz bedenleri onlar-
ca parçaya ayrılarak, canavarca, namussuzca, alçakça katledildi. Bunla-
rın yetkililerinin tamamı açıklamalar yaptılar ekranlarda.

Bir tekinin yüzünde üzüntüden, acımadan eser göreniniz oldu mu?
Hayır!
Bunlar kendi çıkarları, küp doldurmaları derdindeler, başkanlık der-

dindeler! Otuz yedi insanımız katledilmiş, bunların gazeteleri manşet-
ten görmüyor bu katliamı! Başkanlık sevdasını manşete çekiyor. Bunlar 
işte böylesine insanlıktan uzaklaşmış kişilerdir.

Bunlar, insana üç ila on iki yaş arasında erdemlerin, insani değerle-
rin yüklendiği altın çağı heba etmiş insanlardır. Bundan sonra da asla 
iflah olmazlar.

Yine yoldaşlar, biz nasıl ki Yunanistan’ın ve Ermenistan’ın ulu-
sal kimliklerini Türk düşmanlığı üzerine inşa ettiklerini söylemişsek, 
PKK’nin, PYD’nin, YPG’nin, Kandil’in de siyasi kimliğini aynı şekil-
de Türk düşmanlığı üzerine inşa ettiğini söylemiştik. İşte iki gün önceki 
katliam sonrası Kandil’den yapılan açıklamalarda bunu netçe gördük. 
Adamlar doğrudan Türk Halkını düşman ilan ediyorlar ve katliamlarına 

[40] 16.03.2016 tarihinde görülen Beşinci Duruşma sonrası HKP Genel Başkanı Nurul-
lah Ankut’un Adliye önünde yaptığı Basın Açıklaması.
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devam edeceklerini söylüyorlar.

Yoldaşlar!

Amerika’nın Ortadoğu’da ve ülkemizdeki piyonlarının tamamında; 
yani Meclisteki Dört Amerikancı Parti’de; IŞİD’de, El Nusra’da, El 
Kaide’de; PKK’de, PYD’de acımadan, insaftan ve merhametten eser 
yoktur. Bunlar robotlaşmış kişilerdir. Bunların hepsi aynı kefededir yol-
daşlar! Bunlardan kurtulmak Türk ve Kürt Halkının en acil görevidir. 

O yüzden biz bunları yargılayacağız! 
Bunların zulüm iktidarını yıkacağız! Bunları bu mahkemelerde, bu-

günkü yasalar önünde hesaba çekeceğiz! Bu katliamlarının, ABD’ye 
yaptıkları suç ortaklığının, 17-25 Aralık’taki vurgunlarının, Berkin El-
van’larımızı, Abdocan’larımızı, Ahmet Atakan’larımızı katletmelerinin 
hesabını ve Ege’de birkaç tanesi Büyükada’dan daha büyük olan on altı 
adayı Yunanistan’a peşkeş çekmelerinin hesabını soracağız bunlardan! 
Bunlar asla hesap vermekten kurtulamayacaklar! Bizi korkutmaları, 
yıldırmaları asla mümkün değildir.

Halkız! Haklıyız! Yeneceğiz!
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Türkiye’nin içine düşürüldüğü Suriyeleşme 
ortamında bizim yargılanmamız

vaka-i adiyedendir[41]

Av. Sait Kıran: 
Yoldaşlar, bir eylemi daha gerçekleştirdik. Her zaman yaptığımız 

gibi eylemimizin bir değerlendirmesini Genel Başkan’ımızdan alalım, 
ondan sonra sizlerin sözleri varsa katılırsınız. Buyurun Hoca’m.

Sevgi ve Saygıdeğer yoldaşlar,
Ülkemizin, halklarımızın içinde bulunduğu durumu göz önüne alın-

ca, bizim davamızın falan hiçbir önem taşımadığı apaçık ortaya çıkar. O 
bakımdan AKP’giller’le, bu davamızla ilgili bir şey söylemek içimden 
gelmiyor bugün.

Hep söylediğimiz gibi, Meclisteki bu Amerikancı Dörtlü Çetenin 
ve Amerika’nın Ortadoğu’daki yerel enstrümanlarının yani IŞİD’in, El 
Kaide’nin, El Nusra’nın, PKK’nin, PYD’nin tamamının, aslında Ame-
rika’nın BOP’unun görevlileri olduğunu belirtmiştik defalarca. Bunlar 
bir trajedi oyunundalar. Yani bu haritanın hayata geçmesi için kendile-
rine verilen rolü oynuyorlar.

Malum Yugoslavya yedi parçaya bölündü. Ne kadar insan öldü?
Yüz binlerce insan öldü. Libya’da iki yüz bine gidiyor hayatını kay-

beden masum Müslüman halktan insanların sayısı. Irak’ta beş milyonu 
çoktan aştı hayatını kaybeden masum insanların sayısı. İşte Suriye’de 
kendi açıklamalarına, resmi açıklamalarına göre dört yüz yetmiş bini 

[41] HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un Beşinci Celse sonrası HKP Genel 
Merkezi’nde yaptığı Değerlendirme.
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geçmiş durumda ölenlerin sayısı.
Yani haritalar az can kaybıyla çizilmiyor, yoldaşlar. Aynen Birinci 

Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda olduğu gibi, İkinci Emperyalist Pay-
laşım Savaşı’nda olduğu gibi, Kore Savaşı’nda olduğu gibi, Vietnam 
Savaşı’nda olduğu gibi yüz binlerin, milyonların kanıyla yeniden bozu-
lup çiziliyor haritalar.

Ülkemizde de ne yazık ki böyle olacak ve hep üzülerek belirttiğimiz 
gibi, ideolojimiz ışığında gördüğümüz gerçekleri belirtmek durumun-
dayız, söylemezsek görevimizi yapmamış oluruz:

Ne yazık ki, bu alçakça planın hayata geçmesi için daha on binlerce, 
yüz binlerce masum Türk ve Kürt gencinin hayatını kaybetmesi gere-
kecek.

İşte iki gün önceki katliamda da, büyük çoğunluğu demokrat, aydın, 
laik ve özellikle de yirmi beş yaşın altında gençlerden olmak üzere 37 
insanımız hayatını kaybetti. Burjuva siyasetçilerinin açıklamalarını iz-
ledik. Adliye önünde de belirttiğimiz gibi, hiçbirinin beden dilinde, yü-
zünde, bakışlarında bir üzüntü ifadesi yok. Tayyip, biliyorsunuz katliamı 
duyduktan sonra programına devam ediyor Haliç Kongre Merkezi’nde. 
Onun en iyi yaptığı iş, ellerine yazıp verdikleri metinleri kasaba ima-
mı, hafızı üslubuyla ve tonlamasıyla prompter’dan okumak, arkadaşlar. 
Günde cami imamlarının beş vakit ezan okuduğu gibi, adam günde beş 
vakit ekranlardan, kürsülerden bu yazılı metinleri okuyor prompter’dan.

Köylerimizde eskiden demirciler olurdu hani, kok kömürü ateşin-
de, kor ateşte demirleri ısıtırlar ve şekil verirlerdi. Köylümüzün üretim 
araçlarını, pulluk bıçağı vs. gibi araçları, boyunduruk zilvesi gibi, kaz-
ma, kürek, dirgen, çapa gibi araçlar yapmak için. Onların körüğü olur 
biliyorsunuz. Körüğün de askısı olur, kok ateşi biraz karardı mı, hemen 
körüğe asılır demirci; birkaç kere asıldı mı o körüğün verdiği büyük 
havanın oksijeniyle hemen alevlenir kok ateşi. Ve yeniden demirleri 
yumuşatıp, kızartacak hale gelir.

İşte onlar da aynen böyle yapıyor. Herhangi bir olayda bir vurgunları, 
bir hainlikleri ortaya çıktı mı, biraz yıpranır gibi oldular mı, hemen din 
sömürüsü körüğünün koluna asılıyorlar, din alıp satmaya hız veriyorlar. 
Böylece Muaviye, Yezid diniyle afyonlanmış kitleler yeniden bunların 
etrafında kümeleniyor. Bu öylesine güçlü bir uyuşturucu ki, yani bunun-
la ne içki yarışabilir, ne esrar yarışabilir, ne eroin yarışabilir hiçbir şey 
yarışamaz bu CIA ya da Yezid-Muaviye dininin uyuşturucu etkisiyle.
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İdeolojimiz, olayları tüm yönleriyle değerlendirip
ona göre bir strateji oluşturmamızı emreder

Maalesef hep söylediğimiz gibi, bir hayvan bir, en fazla iki kere 
kanabilir ve size karşı güvenini bir yitirdi mi, bir daha o hayvanı dost 
edinemezsiniz, o güveni bir daha sağlayamazsınız. Bazı hayvanlar çok 
zor güvenir insanlara. Kediler özellikle. Defalarca test ederler, acaba 
gerçekten bana dost mu, beni seviyor mu, kontrol eder, ondan sonra 
güvenir, kendisini teslim eder. Kucağınıza aldığınız zaman sizi yalar, 
hırlar hatta en savunmasız yatış şekliyle size güvenini belirtir; sırt üstü 
yatar bacaklarını açarak. O en savunmasız halidir kedinin. Yani o kadar 
güvendiğini belirtir size. Ama bir iki kere ihanet ettiniz mi o güvene, 
bir daha asla o güveni sağlayamazsınız. Sizi gördüğü anda kuşkulu, 
korkulu gözlerle bakar ve kaçar.

Ama din afyonuyla afyonladınız mıydı insanları, onlarca defa ihanet 
edin, onlarca defa yeniden kandırırsınız. Bunun en açık, somut kanıtı, 
belgesi İslam Tarihinde.

Biliyorsunuz Hz. Muhammed’in ölümünden 50 yıl bile henüz geç-
meden, bütün sülalesini kazıyor Yezid Kerbela’da. Torunlarını, torun-
larının çocuklarını, bütün soyunu kazıyor. Ağır hasta olduğu için tek 
bir torununun çocuğu, Hz. Hüseyin’in oğlu Zeynel Abidin kalabiliyor. 
Onu da öldürecekler ama onun üzerine halası, Hz. Ali’nin büyük kızı 
kapanıyor; beni öldürmeden onun kılına dokunamazsın, diyor. Çadırda 
hasta, ateşler içinde yatıyor, öyle canını kurtarabiliyor. Ve On İki İmam 
süreci öyle devam edebiliyor. Yoksa o anda Kerbela’da kesilecek. Yani 
Hz. Muhammed’in soyundan hiç kimseyi bırakmayacak.

Ve Hz. Hüseyin’in bahtsız bedeni, hep söylediğim gibi, atların ayak-
ları altında kâğıt gibi çiğnenerek ezildikten sonra, orada vahşi hayvan-
ların yemesine terk ediliyor bütün sülalesi ve kendisine güvenen 72 
yoldaşı Müslüman, gerçek Müslüman yoldaşıyla birlikte. Yani öyle bir 
zulüm ki, mezara bile gömmüyorlar. Bu kadar hain davranıyorlar. Ama 
yakınlarındaki gerçek Müslüman köylüler, ordu çekildikten sonra ge-
liyorlar, oradaki bütün cenazeleri İslami kurallara göre defnediyorlar.

Hz. Hüseyin’in ve diğer savaşçıların kesik başları, götürülüp önce 
Kufe’de Irak valisi Ubeydullah’ın sarayında önüne atılıyor torbadan 
ve Ubeydullah bin Ziyad tarafından kesik başlara bile hakaret ediliyor. 
Ubeydullah, İmam Hüseyin’in kesik başını bir sopaya taktırıp Kufe so-
kaklarında teşhir etme alçaklığını da göstermiştir. Daha sonra Hz. Hüse-
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yin’in kesik başı Şam’a Yezid’in sarayına götürülüyor. Yezid, elindeki 
bastonunun ucuyla Hz. Hüseyin’in dudaklarına dokunuyor; itiyor kesik 
başı, yuvarlıyor. Yani bu kadar zalimane davranıyor Hz. Muhammed’in 
dünyada en sevdiği kula.

Bu arada bir ihtiyar, Hz. Muhammed’in dostu olan bir Sahabe, buna 
tepki göstererek; “Çek o sopayı o mübarek dudaklardan. Peygamberin 
İmam Hasan ve İmam Hüseyin’in dudaklarından öperek; ‘Siz ikiniz 
Cennet gençlerinin ulularısınız, Allah sizinle savaşanlarla savaşsın.’ de-
diğini duydum.”, deyince Yezid’in emriyle dışarı çıkarılıyor; ağlayarak 
gözyaşları içinde çıkıp gidiyor saraydan.

Yani bütün bunlar, Tefeci-Bezirgân Sermayenin kinini, gaddarlığını, 
acımasızlığını, insanlıktan çıkmışlığını gösteriyor. Ve diğerleri de, güya 
din adına bunları yapmış oluyorlar. Hz. Hüseyin, Halifeye biat etmediği 
için bu cezayı hak etmiş gözüyle bakıyorlar.

Din afyonu işte böylesine korkunç bir afyondur. O yüzden biz İs-
lam’ın gerçek ruhunu ortaya çıkarmalıyız, onu ortaya koymalıyız, Hz. 
Muhammed’in çağının devrimcisi olduğunu ve İslam’ın bir Tarihsel 
Devrim olduğunu ortaya koymalıyız. Yezid dini insanları uyutur, af-
yonlar, aşağılar, kandırır. Ama gerçek İslam, biz onun ruhunu ortaya 
çıkarıp Marksist-Leninist ideolojimizin ışığında değerlendirir ve ona 
sahip çıkarsak; insanları uyandırır, ayıktırır, bir isyan bayrağı olur. Ön-
derimiz de böyle yaklaşıyor, gerçek devrimciler de böyle yaklaşıyor, 
Marks-Engels-Lenin de böyle yaklaşıyor.

Bu iktidarı bizim devrimci mücadelemizle yıkmamız için ideoloji-
miz, olayları tüm yönleriyle değerlendirip ona göre bir strateji oluştur-
mamızı ve o doğrultuda savaşmamızı emreder ki, biz bunu yapıyoruz. 
Tabiî küçükburjuva sosyalistleri bizi anlamayacaklar. Burjuva sosya-
listleri bizi anlamayacaklar. Onları zaten önderlerimiz mekanik mater-
yalist, burjuva materyalisti olarak adlandırılmıştır, onlar anlamaz. Ama 
biz diyalektik materyalistiz, diyalektik maddeciyiz biz. Yani olayları 
tüm yönüyle düşünür, ele alır, değerlendirir ve ondan sonuçlar çıkarırız.

Bu araştırma metodumuzun Tarihe ve dolayısıyla o bağlam içinde 
Kadın Sorunu’na nasıl uygulandığını yeni çıkan; “Kadın/İnsanlığa 
Geçiş, Tarih, Sosyalizm” kitabımızda göstermiştik uzun uzun. Yani 
devrimci araştırma metodunun, Marksist-Leninist araştırma metodunun 
ne olması gerektiğini koymuştuk. Ancak o metotla olaylara yaklaşılırsa, 
olayların gerçek anlamıyla, bütün gerçekliğiyle görülüp, kavranıp, de-
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ğerlendirilip oradan sonuçlara varılabileceğini göstermiştik.
İslam’a da aynı şekilde yaklaşıyoruz biz. Yani bunlara karşı uzlaş-

maz bir şekilde bütün gücümüzle, her yönden mücadele ediyoruz, bun-
dan sonra da hep edeceğiz. 

Halkların gerçek kurtuluşunu
kavgamızın zaferi sağlayacak

Öbür yandan, Adliye önünde de söylediğim gibi, baştan itibaren 
PKK bir küçükburjuva hareketi olarak doğdu ve sonunda Sosyalist 
Kamp’ın yıkılmasıyla birlikte bir burjuva hareketine dönüştü. Burjuva 
Ulusal Kurtuluş Hareketi olunca, dünyadaki en büyük, en güçlü emper-
yalist güçlerle hemen ittifaka girdi. Amerika’yla ittifaka girdi biliyor-
sunuz.

Burjuva hareketlerde de acıma, his olmaz. Biz bunu hep söyledik. 
Bunların dilindeki halkların kardeşliği söylemi falan, tamamen içi boş 
bir kandırmacadan ibarettir. PKK, siyasi hayatının hiçbir döneminde 
halkların kardeşliğine inanmadı ve tam tersine siyasi kimliğini Türk 
düşmanlığı üzerine inşa etti. Pınar Yoldaş’ımız söylemişti bir keresin-
de, akrabalarımla görüşemiyorum ben diye, konuşamıyoruz, artık o 
çizgiye geldik, diyor. Artık Türk düşmanlığından başka hiçbir şey yok 
söylediklerinde, diyor. Hatta Türk kahvesi bile içmiyoruz, adı Türk ol-
duğu için diyorlar, diyor. Yani doktrine edebildiği oranda insanları da 
böylesine düşmanlaştırdı Türklere karşı.

Bizim egemen sınıfların görevi, zaten acıma hisleri olmadığı için, 
Kürt düşmanlığını devamlı körüklemek. 

Karşılıklı olarak bu Amerikancı güçler halklar arasındaki düşmanlı-
ğı sürekli kışkırtırlarsa iş nereye varacak?

Parçalanmaya.
Amerika da onu istiyor zaten. Halklar birbirine iyice düşman olma-

dan parçalanma sağlanmaz.
Ama burada diğer ülkelere benzemez bir durum var. Yani Türkler ve 

Kürtler, hep söylediğimiz gibi, 1071’den bu yana hep yan yana olmuş-
lar. Bu toprakları birlikte vatan yapmışız. Yani Anadolu’nun kapılarını 
açan Malazgirt Savaşı’nda Alpaslan’ın ordusunda, 60 bin kişilik ordu-
da, 10 bin Kürt savaşçı var. Ondan sonraki her kritik savaşta Kürtler ve 
Türkler hep yan yana olmuş, omuz omuza olmuşlar. Safeviler’e karşı 
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savaşta, Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda, Çanakkale dâhil her 
cephede ve Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda hep 
yan yana olmuşlar; hep birbirleriyle karışmışlar, kaynaşmışlardır. Bu 
iki halkı birbirinden koparmak, birbirine düşmanlaştırmak çok zor. İşte 
bunu sağlamak için bu tür katliamlar yapıyorlar.

Cemil Bayık’ın açıklamaları gerçekten insanın kanını donduracak 
acımasızlıkta. Bizim bu tespitimizin, bunlar siyasi kimliklerini tama-
men Türklere düşmanlığı üzerine inşa ettiler tespitimizin, çok açık bir 
kanıtı, arkadaşlar.

İşte biz bunu kırmak istiyoruz. Yani biz bunlara karşı da, bu düş-
manlığa karşı da mücadele ediyoruz. Biz diyoruz ki; iki halk eşit ve kar-
deş. Bin yıllık tarihimiz beraber, yan yana, iç içe kader birliği şeklinde 
geçmiş. E, o zaman bu iki halkın gerçek anlamda eşitliğini sağlamak 
gerekir. Gerçek bir devrimci kavganın ve devrimci iktidarın, devrim-
ci zaferle sonuçlanan bir mücadelenin bunu yapması gerekir, diyoruz. 
Bunun yolu da çok açık. Lenin Usta koymuş bunu: Gerçek anlamda 
eşitliğe dayanan federasyon, gönüllü birliğe dayanan bir federasyon. 
Gerçek anlamda eşitlik sağlanırsa bu iki halk arasında gönüllü birliğin 
olmaması için hiçbir neden yok. Ve biz bunu en aktif bir şekilde savu-
nuyoruz. Hep diyoruz ki; Edirne’den Çin sınırına kadar Türk-Kürt 
Halk Cumhuriyeti. Usta’mız da koymuş bunu 1933’te. Biz de bunu, 
Sosyalist Kamp’ın yıkılışı sonrasındaki dünya şartlarına uyarlayarak, 
bu formülasyonu yaptık, arkadaşlar. Bu bakımdan iki halkın gerçek 
anlamda kardeşliğini ve gerçek anlamda onurlu kurtuluşunu da bizim 
mücadelemiz sağlayacak.

Diyelim PKK zafer kazandı, BOP çerçevesinde yeni bir İsrail oluş-
turdu. Kürt Halkına ne getirecek bu? Maddi planda ne getirecek?

Hiçbir şey getirmeyecek. Barzanistan Kürt Halkına ne getirdiyse, 
bunların oluşturacağı yeni Amerikancı Kürt devleti de Kürt Halkına, 
Kürt işçilerine, Kürt köylülerine, Kürt aydınlarına, Kürt esnaflarına, 
ezilen ve sömürülen Kürt Halkına aynı şeyi getirecek. Hiçbir maddi 
kazanım getirmeyecek.

Ama halkların gerçek kurtuluşunu bizim kavgamız sağlayacak, bi-
zim kavgamızın zaferi sağlayacak. O kararlılıkla mücadele ediyoruz ve 
ablukayı yırttığımız oranda Kürt Halkından da karşılık buluyoruz. İşte 
yoldaşlarımız gidiyorlar Kürt illerine, bizi arayan, hiç tanımadığı halde 
farkımıza varıp bizi arayan yoldaşlarla görüşmeler yapıyorlar ve yeni 
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anlaşmalar yapıyorlar. Bu daha da gelişecek. 
Dün akşam yoldaşlarla da konuştuk. Bildiğimiz gibi PKK, HDP, bi-

zim Sevrci Soytarı Sahte Sol dediğimiz, yine Amerika’nın “demokrasi 
güçleri” olarak ilan ettiği sollarla, onların dokuz örgütüyle beraber bir 
birlik kurdu değil mi? Onu açıkladı. Şimdi bu da bizlerin mücadelesine 
karşı bir savunma tedbiri bizce.

Kürt köylüleri, işçileri, aydınları da görecek bizim mücadelemizi. 
Gençler de var bizi arayanlar arasında, Kürt aydın üniversite gençleri 
de var, Kürt köylüleri de var. O insanlar bizim mücadelemizi görüyor.

PKK’nin milletvekili dediği, önder dediği insanların sınıfsal yapısı-
na baktığı zaman kimi görüyor?

Ağaları, beyleri görüyor, burjuvaları görüyor.
Ama bize baktığı zaman, biz tamamen ezilen ve sömürülen halk 

kesimlerinin savunucusuyuz ve onların temsilcileri var bizim aramız-
da. Onların en fedakâr, en namuslu, en yiğit, en cesur temsilcileri var 
bizim hareketimizde. Bunu görüyorlar. O zaman bize karşı da bir ilgi, 
bir sempati oluşuyor. İşte buna karşı bir savunma tedbiri olarak Sevrci 
Sahte Sollarla birlik yaparak, güya ben Türk Solu’yla da birleştim, solu 
da temsil ediyorum havası ve kandırmacası oluşturmak için, öyle bir 
kandırmacayı başarmak için bu birliği yaptı diye düşünüyorum. Bunu 
açıkladı.

Bir Yoldaş: Eski bir sol söylemle açıklama yaptı.
Nurullah Ankut Yoldaş: Zaten beraberler on yıldır. Öbürlerinin 

ismi var cismi yok zaten. Bir maddi varlıkları, kitlesel varlıkları yok 
birleştiğini söylediği grupların. Şimdi bunu fiilen, şekil olarak da yaptık 
diyerek açıklaması, sadece bize karşı bir savunma tedbiri diye düşünü-
yorum ben.

Kaldı ki bizim bu ideolojimiz, bizim dışımızda bazı aydınları da et-
kiliyor. Oralarda da savunulmaya başlanması çok rahatsız ediyor tabiî 
Amerikancı Kürt hareketini. Ona karşı bir tedbir almak istiyor, ona ça-
lışıyor.

Ama bizim mücadelemiz en sonunda mutlaka üste çıkacak ve en son 
zaferi biz kazanacağız. Geçici olarak onlar Amerikancı Kürt devletini 
kurabilirler, ikinci bir İsrail oluşturabilirler ama son duruşmada yine 
biz kazanacağız. Bu iki halkın birliğini ve kardeşliğini eşit federatif bir 
yapı içinde yine biz sağlayacağız. Böylece dünyanın baş haydut devleti 
ABD Emperyalistlerini, onların baş müttefiki Avrupa Birliği Emper-
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yalistlerini hem ülkemizden, hem bölgemizden, hem Asya’dan söküp, 
kovalayıp atacağız.

Dünya devrimine de (biliyoruz proletarya hareketi özünde ulusla-
rarası bir hareket; bunu hiç gözden uzak tutmadık, tutmamak da gere-
kir) çok büyük bir yardımda bulunmuş olacağız, o hareketin de önünü 
açmış olacağız böylece. Bunu başardığımız oranda, bu uğurda aktif ve 
fedakâr şekilde mücadele ettiğimiz oranda önderlerimize, ustalarımıza 
layık olacağız. Onun bilinciyle tüm yoldaşlarımızdan çalışmalarını, dö-
vüşmelerini bekliyoruz arkadaşlar.

Halkız haklıyız yeneceğiz.
(Alkışlar…)
Av. Sait Kıran Yoldaş: Evet yoldaşlar, Hoca’mızın bu inançlı, ka-

rarlı, ufuk açan konuşması için teşekkür ediyoruz.
Nurullah Ankut: Bilmukabele.



Ayrım VIII

Altıncı Celse’de Yaşananlar.
(01 Nisan 2016)



“Hükm-ü Avam İstinafsızdır!”
Avukat yoklaması yapıldıktan sonra:
Hâkim: Recep Tayyip Erdoğan vekilinden esas iddiası soruldu.
R. T. Erdoğan Avukatı Hüseyin Aydın: Efendim dosyayı ibraz et-

tiğimiz, yazılı şekilde ibraz ettiğimiz gibi sanığa isnat edilen hakaret su-
çunun unsurları oluşmuştur. Atılı suçtan ceza verilmesini talep ediyoruz.

Hâkim: Katılan Ahmet Davutoğlu vekiline esas iddiası soruldu.
A. Davutoğlu Avukatı Sacit Göksu: Efendim biz de ibraz ettiğimiz 

beyanlarımızı tekrar ediyoruz, suçun unsurları oluşmuştur,  sanığın ce-
zalandırılmasını talep ediyoruz.  

Hâkim: Katılan Hakan Fidan vekili var mı ?
H. Fidan Avukatı Hasan Selim: Efendim biz de önceki beyanla-

rımızı tekrar ediyoruz.  Meslektaşlarımın beyanlarına da katılıyorum. 
Suç sübut bulmuştur. Özellikle sanığın duruşmalardaki tutumları, dav-
ranışları da dikkate alınarak ceza verilmesini talep ediyorum

Hâkim: Katılan Efkan Ala vekiline esas hakkındaki iddiası soruldu. 
E. Ala Avukatı Handan Çalık: Biz de aynı şekilde. Suç unurları 

oluşmuştur, beyanlarımızı tekrar ediyoruz, şikâyetçiyiz, sanığın ceza-
landırılmasını talep ediyoruz.

Hâkim: Sanıktan esas savunması soruldu.
Nurullah Ankut: Hâkim Bey, böyle bir suçun olmadığını hemen 

herkes bilmektedir. Siz meslek hayatınızın son günlerini yaşıyorsunuz. 
Böyle bir suçla karşılaşmadınız. Ömer Faruk Eminağaoğlu Bey 30 yıl-
lık sizin meslektaşınız, böyle bir suç görmedi. Ben de 49 yıldır siyasi 
mücadele hayatımda yani devrimci hayatımda böyle bir suçla karşılaş-
madım.
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Bir insan, bir yargı organına suç duyurusunda bulunduğu için nasıl 
hakaret etmiş olabilir?

Bunun akılla, hukukla ilgisi yok. Ama ne yazık ki, Tarih boyunca da 
sık sık görüldüğü gibi, egemenler, hukuku da baskı altına alıyorlar ve 
onu da kendi egemenliklerinin bir aracı olarak kitleleri terörize etmek 
için kullanıyorlar. O bapta açılmış bir davadır bu. Böyle bir suç yok, 
benim de herhangi bir kişiye hakaret etmem diye bir şey söz konusu 
değil. Çünkü biz insan sevgisini, hayvan sevgisini, doğa sevgisini ha-
yatımızın odağına almışız. Niye insanlara hakaret edelim?.. Ama bizim 
ömrümüzü vakfettiğimiz ülkemizin ve bölgemizin, Ortadoğu Halkları-
nın çıkarları, hak ve menfaatleridir. Ünlü Osmanlı tarihçisi Ebul Faruk 
(Mizancı Murad) der ki; “Tarih-i Ebul Faruk” adlı ünlü eserinde:

“Hükm-ü Avam İstinafsızdır!”

Yani: Halkın adaletinin ve hükmünün temyizi yoktur!
Bizi suçlu ilan eden müştekiler (ki burada bir Rabia[42] da biz yapalım; 

çok sever Rabia’yı bu dörtlü) savaş suçunu işlemiştir. Bugün görüşmek 
için can attıkları, kıvrandıkları dünyanın en haydut emperyalist devletinin 
başkanı Obama ve ondan önceki lideri Bush, Ortadoğu’da 10 milyona 
yaklaşan masum Müslümanın kanını akıtmışlardır, canını almışlardır. Bu 
müştekiler de onların suç ortağıdır. Bu suçu işlemişlerdir. Böylece halk-
lara, Müslüman dünyasına, ülkemiz halklarına ve ayrıca da hassaten be-
lirtiyorum, Kur’an’a ihanet etmişlerdir. Çünkü Kur’an aynen şunu der:...

R.  T. Erdoğan Avukatı Hüseyin Aydın’ın müdahalesi üzerine 
tartışmalar…

Av. Fettah Ayhan Erkan: Otur yerine.
Av. Ali Serdar Çıngı: Sayın yargıcım lütfen.
Av. Tacettin Çolak: Öğreneceksiniz… Savaş suçlarını da öğrene-

ceksiniz siz böyle.
Av. Fettah Ayhan Erkan: Hâkim Bey, müştekiler kendilerini mah-

keme yerine koymaya çalışıyor. 
Av. Tacettin Çolak: İşine bak.
Hâkim: Söz vermeyeceğim.
Av. Ayça Alpel Okur: Niçin?
Av. Pınar Akbina: Hiçbir söylediği yanlış değil, söyleyin bilelim 

[42] N. Ankut burada eliyle dört (rabia) işareti yaparak konuşmasını sürdürmüştür. 
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ne yanlış?
Av. Doğan Erkan: İsnadın ispatı diye bir şey var. Usul öğrenin. 
Hâkim: Ne yazdın?
Sanıktan esas savunması soruldu. Önceki savunmalarımı tekrar edi-

yorum, dedi.
Bir kişi konuşsun, sanık müdafii.
Av. Fettah Ayhan Erkan: Savunması bitmedi Hâkim Bey. Bitmedi 

Hâkim Bey iktidar müdahale etti.
Ömer Faruk Eminağaoğlu: Sayın Yargıcım, müvekkilim sözünü 

bitirdiğinde ben devam edeceğim.
Nurullah Ankut: Sözümü kestiler görüyorsunuz.
Hâkim: Siz burada siyasi bir konuşma yapıyorsunuz.
Av. Fettah Ayhan Erkan: Hâkim Bey, dava siyasi. Kaç defa söy-

leyeceğiz?
Nurullah Ankut: Dava siyasi, hukuki değil ki dava.
Hâkim: Siyasi arena haline getirdiniz.
Nurullah Ankut: Ama hukuki bir olay yok ortada.
Hâkim: Aynı şeyleri söylüyorsunuz. Ben de evrensel hukuk kuralla-

rını dikkate alarak savunmanı kesmek istemiyorum. Ancak çok detaylı 
giriyorsunuz. Yapılacak savunma bu olmamalı bu şekilde. Ve her celse 
de size konuşma hakkı verdim. Her celsede genişleterek aynı şeyi söy-
lüyorsunuz. Aynı şeyleri söylüyorsunuz ve salonu elektriklendirdiniz.

Av. Tacettin Çolak: Müdahale olmasaydı bir sorun yoktu.
Hâkim: İki cümle söyleyeceksiniz. Söylemek istediklerinizi söyle-

diniz. Salonu germeye gerek yok.
Nurullah Ankut: Kur’an aynen şunu der:

“Suçsuz bir Müslümanı öldürmek tüm insanlığı öldürmek gi-
bidir.”

Hâkim: Şimdi bunun bu dosyayla ne ilgisi var?
Nurullah Ankut: Şu ilgisi var.
Hâkim: Bir dakika.
Nurullah Ankut: Şu ilgisi var…
Hâkim: Böyle bir savunma olmaz.
Nurullah Ankut: (Sesini yükselterek) 10 milyona yakın masum 

Müslümanın kanını akıtmıştır ABD Emperyalistleri, bunlar da suç or-
taklığı etmişlerdir.
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Hâkim: Siyasi konuşma yapıyorsun.
Nurullah Ankut: Davanın özü bu,
Hâkim: Siyasi konuşma yapıyorsun sen. Böyle bir savunma olmaz 

işte.
Savunma avukatlarıyla Hâkim arasında tartışmalar...
Nurullah Ankut: ABD Emperyalistlerine suç ortaklığı etmişlerdir 

bunlar. Savaş suçudur bu. Bizim bütün ispat etmek istediğimiz bu.
Hâkim: Ne dedik? Ne dedik oraya? Buyurun Ömer Bey.
Ömer Faruk Eminağaoğlu: Efendim aynı müdahaleyi katılan tara-

fa da yapmanızı arzu ederdik.
Hâkim: Yaptım, onlar sustular.
Ömer Faruk Eminağaoğlu: Müvekkilimin hak etmediği bir müda-

halede bulundunuz, katılan tarafa da…
Hâkim: Uyarısını yaptım, sustular.
Ömer Faruk Eminağaoğlu: Müvekkilimle ilgili olarak daha önce 

yapılan savunmaları tekrar ediyoruz.
Müvekkilim, bir siyasi parti Genel Başkanı olarak haklarını kullan-

mıştır. Siyasi partiler, kamu gücünü kullananların denetiminde, toplu-
mun aydınlatılmasında en çok haklara sahip en etkin tüzel kişiliklerdir. 
Bu nedenle somut ve gerçek yaşanan bir olayı, bir uluslararası yargı 
merciine aktarma durumu söz konusudur. Çünkü iç hukukta bu konula-
ra yönelik bir hesap sorma durumu söz konusu olamamıştır. İç hukukta 
hesap sordurmamanın sonrasında uluslararası yargı merciinin başvuru-
yu kayda alması, iç hukuktaki tablo karşısında bir hazımsızlık yaratmış 
olup bu durum da bu davayı ortaya çıkarmıştır. Burada hukuka ve hak-
lara bir saldırı varsa bu saldırı asla eylem değil, ortaya çıkan bu davanın 
varlığı hukuk devletine saldırı oluşturmaktadır.

Eğer müvekkilimizin eylemi  suçsa o zaman bu eylemi kayda alan 
uluslararası yargı merciindeki görevliler için de aynı durumu söz konu-
su etmek gerekir ki, akıl dışı bu durum karşısında böyle bir şey günde-
me dahi gelmemiş, ancak iç hukukta toplumu aydınlatan siyasi partilere 
yönelik baskı anlamında, müvekkilimize yönelik bu eylem ortaya çık-
mıştır. Bütünüyle hukuk içerisinde yapılan bir başvuruyu, hukuk içeri-
sinde kayda almak durumu söz konusudur.

Bu davada verilecek karar için gerek katılan tarafın, gerekse mü-
vekkilimizin kimlik özelliklerinin, kimlik tahlilinin yapılması da ayrıca 
kaçınılmazdır.
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Katılan Recep Tayyip Erdoğan yönünden olaya bakıldığında neden 
bu davada yakınıcıdır? Neden uluslararası yargı merciinin kayda aldığı 
bir başvuruyu kendine saldırı olarak saymaktadır?

Şu yönüyle baktığımızda bu soru yanıtını bulmaktadır. Çünkü ka-
tılan, Anayasaya bağlılık yemini etmiş olan bir kişi olarak, Anayasa 
Mahkemesi kararının yakın tarihteki Erdem Gül, Can Dündar kararının 
varlığını dahi kendisine saldırı olarak yorumlayan bir kimlik ve kişilik 
özelliklerine sahiptir. Oysa katılan Anayasaya ve Anayasa Mahkeme-
si kararlarına bağlı olması gereken bir kişidir. Bu örnek bile katılanın 
nasıl bir kişilik ve kimlik taşıdığını ve nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu 
ortaya koymaktadır…

Recep  Tayyip Erdoğan Avukatı Hüseyin Aydın: Cumhurbaşka-
nımız hakkında kimlik tahlili yapmak ne hakkınızdır ne de haddiniz.

Tartışmalar… (Savunma avukatları katılan tarafının avukatlarını 
azarlıyor...)

Av. Tacettin Çolak: Hâkim bey duruşma nizamını her duruşmada 
bu kişi bozuyor. Yaptırmayın bunu Hâkim bey.

Ne haddine terbiyesiz!.. Savunma yapılıyor.
Av. F. Ayhan Erkan: Efendim savunmayı onlar yapsın. Oh ne güzel 

mahkeme…
Av. Doğan Erkan: Kendinizi müşteki yerine niye koyuyorsunuz? 

Avukatsınız.
Av. A. Ayça Alpel Okur: Mahkemeyi siz mi yönetiyorsunuz, bunlar 

mı?..
Hâkim: Her seferinde müdahaleyi siz yapıyorsunuz.
Tartışmalar…
Av. Ali Serdar Çıngı: Ama hiç eleştirmiyorsunuz sayın yargıç, her 

seferinde müdahale ediyor.
Ömer Faruk Eminağaoğlu: Devam ediyorum… Ancak bir davada 

savunma yapılırken, hüküm verilirken, her iki tarafın kimlik özellikleri-
nin, kişilik özelliklerinin tartışılacağı usul kurallarının ve yargılamanın 
olmazsa olmazıdır. Bu uyarıyla, lütfen müdahale edilmesin. Böyle bir 
yakınmaları varsa lütfen tutanağa geçirilsin.

Hâkim: Tamam, sen şey yapma. Evet. 
Ömer Faruk Eminağaoğlu: Müvekkil, kimlik ve kişilik özellikleri 

itibarıyla katılan Recep Tayyip Erdoğan’ın her durumda şahsını hedef 
almayı fırsat kollayan bir kimlik taşımamaktadır. Çünkü adı geçenin 
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[Almanya tarafından] dinlenmesi üzerine tavır ve tepki koyan, eşit ve 
egemen bir devletin temsilcisinin dinlenemeyeceğine, sessiz kalmayan 
bir kimlik ve kişilik taşımaktadır. Müvekkilimiz bir siyasi parti Genel 
Başkanı duyarlılığı içerisinde bu kişiliğini ortaya koymuştur.

Katılanın son bir olaydaki kişilik özelliği ise az önce belirtildiği şe-
kildedir.

Dava, Türk Hukuk Tarihi yönünden, Tarihe not düşülecek bir dava-
dır. Bu yönüyle davanın taraflarının kişilik özelliklerini karara yansıt-
mak mahkeme yönünden de Tarihi bir sorumluluktur. Bu yönüyle mah-
keme de tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyadır. Ankara’da yargıçlar 
var demek gerçeğinin ortaya konulacağı bir davadır. Ortada müvekkil 
yönünden ne bir suç vardır, dolayısıyla ne de bir suçlu vardır. Hak ara-
ma özgürlüğünü kullanmak dünyanın çağdaş hiçbir hukuk devletinde 
suç olarak görülemez, Türkiye’de de böyle bir eylem suç olarak nite-
lendirilemez. Bu nedenle müvekkilimizin savunmalarını tekrar ediyor 
beraatine karar verilmesini arz ediyoruz.

Hâkim: Sanıktan son sözü soruldu.
Nurullah Ankut: Biz, halkımızın ve Ortadoğu Müslüman halklarının 

gönlünde zaten çoktan beraat etmişiz. Bizi şikâyet edenlerse yine halkı-
mızın ve Ortadoğu Halklarının gözünde çoktan hüküm giymişlerdir. Ve 
Ebul Faruk’un dediği gibi; “Halkın hükmünün temyizi yoktur.”

Biz suçsuzuz, meşruyuz, haklıyız!
Bizi şikâyet edenler suçlu, gayrimeşru ve haksız.
Haksızlıklarının ve yaptıkları hukuksuzlukların; ABD Emperyalist-

lerine, Avrupa Birliği Emperyalistlerine ettikleri suç ortaklığının hesa-
bını mutlaka bu adliyede, burada eninde sonunda vereceklerdir.

Biz, ölüm avcısının oklarının menzili içindeyiz. Belki o günleri gör-
meye ömrümüz yetmeyecek ama genç arkadaşlarımın ve karşı tarafın 
Avukatı olan bu genç kardeşlerin de buna tanık olacaklarına adım gibi 
eminim.

Halkız Haklıyız Yeneceğiz!
Hâkim: Halkız Haklıyız Yeneceğiz, dedi.
Dosya incelendi, duruşmaya son verildi. Gereği düşünüldü. 10 daki-

ka karar için ara veriyorum.
***
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10 dakika aradan sonra dinleyiciler alınmaksızın
duruşma yeniden başladı

Hâkim: Gereği Düşünüldü:
“Gerekçesi bilahare açıklanacağı üzere:
“Sanık Nurullah Ankut’un, sübut bulunan müsnet kamu görevlileri-

ne görevlerinden dolayı alenen hakaret suçundan eylemine uyan TCY 
125/1-3.a maddesi uyarınca suçun işleniş şekli, işlendiği yer, sanığın 
kişisel ve sosyal durumu, suçtan sonraki tutum ve davranışları nazara 
alınarak takdiren bir yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

“Sanığın eylemini alenen işlemiş olması nedeniyle cezasının TCY 
125/4 maddesi uyarınca 1/6 oranında arttırılarak bir yıl iki ay hapis ce-
zası ile cezalandırılmasına,

“Sanığın atılı suçu birden fazla kişiye karşı müteselsil olarak işlemesi 
nedeniyle cezasının TCY 43/2 maddesi uyarınca cezasının takdiren 1/4 ora-
nında artırımı ile bir yıl beş ay on beş gün hapis cezası ile cezalandırılması,

“Koşulları oluşmadığından TCY 129 maddesinin uygulanmasına 
takdiren yer olmadığına, bu konudaki istemin reddine,

“Başkaca yasal ve takdiri tahfif ve artırım hükümlerinin uygulanma-
sına takdiren yer olmadığına, bu yöndeki istemlerin reddine,

“Sanığın duruşmadaki iyi hali, lehine takdiri tahfif nedeni sayılarak 
tayin edilen cezanın TCY 62 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında 
indirilerek ve sonuç olarak 1 (BİR) YIL 2 (İKİ) AY 22 (YİRMİ İKİ) 
GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,”[43]

***
Kararın okunmasının bu aşamasında HKP Genel Başkanı 

Nurullah Ankut tepkisini şöyle dile getirmiştir:

Bu karar bizim için şeref madalyasıdır
Bu ceza, bizim için şeref madalyasıdır. İnsanlığımızın hakkını ver-

diğimizin, en yüce insani, vicdani ve ahlaki değerlerin emrettiği şekilde 
davrandığımızın bir kanıtı, bir belgesidir. 

Bu karar; yoldaşlarımıza, kardeşlerimize, evlatlarımıza, torunları-
mıza ve manevi evlatlarımıza bırakacağımız şerefli bir mirastır.

[43] 01.04.2016 tarihinde geçen Altıncı Celse’nin  Mahkeme Tutanağı’ndan.



207

Cezalar, baskılar, yıldırma politikaları
savaş suçlularını hesap vermekten 

kurtaramayacak![44]

Sevgi ve saygıdeğer arkadaşlarım,
Bir CIA, Pentagon projesi olan 12 Eylül diktatörlüğünün faşist mah-

kemeleri bizi 146. Madde’den ölümle yargılamışlardı. Ama bugün on-
ları herkes yurtiçinde ve yurtdışında lanetle anmaktadır.

Yine bir ABD projesi olan AKP’giller’in büyük ve küçük reisleri 
bugün yine bizi kendilerine hakaret ettiğimiz gerekçesiyle kukla mah-
kemelerinde yargılatmaya kalktılar. Ama geçen açıklamamızda da söy-
lediğimiz gibi onlar bizi cezalandırabilirler, hapsettirebilirler, işkenceye 
uğratabilirler, öldürebilirler ama asla yargılayamazlar.

Çünkü biz Tarihin biricik haklı ve meşru davasını yürütüyoruz. 
Onun savunucularıyız. Bugün onların mahkemesi bize 1 yıl 2 ay 22 
gün ceza verdi. O yargıcın karşısında da söyledik. Kararını açıkladıktan 
sonra “bu bizim için şeref madalyasıdır”, dedik. “İnsanlık onurunun, 
insanlığımızın hakkını verdiğimizin belgesidir”, dedik. “Bu bizim yol-
daşlarımıza, torunlarımıza, manevi evlatlarımıza bırakabileceğimiz bü-
yük ve şerefli bir mirastır”, dedik.

Gerçekten de öyledir. Hz. Muhammed der ki;

“Herhangi bir beldede zalimler bütün şiddetiyle zulümlerini 
sürdürürken bir tek kişi kalkıp da onların karşısında haykırmazsa, 
ey zalim demezse o kavimden umut kesilmiştir.”

der.

[44] Altıncı Celse sonrası HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un Adliye önünde yaptığı 
Basın Açıklaması.
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Biz işte bunları dedik.
En son savunmamızın son cümlelerinde de dedik:
“Ey zalimler eninde sonunda siz bu mahkemelerde, bu duruşma sa-

lonlarında, ülkemiz halklarına ve kardeş Ortadoğu halklarına ettiğiniz 
zulümden dolayı, AB-D Emperyalistlerine, dünyanın baş haydut dev-
letine ettiğiniz ortaklıktan dolayı, taşeronluktan dolayı eninde sonun-
da yargılanacaksınız. Halkların gönlünde ve vicdanında sizler çoktan 
mahkûm oldunuz. Sizin kaçışınız, kurtuluşunuz yok. Eninde sonunda 
bu gerçekleşecek.”

Onları buralarda yargılayacağız, yoldaşlar.
Halkız,Haklıyız, Yeneceğiz!
Basın açıklamasında HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un ardın-

dan söz alan Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu ise şunları söyledi:
Değerli basın emekçileri;
Bir Anayasa Mahkemesi kararının varlığı bile bugün Anayasa’ya 

bağlı olması gereken iktidar tarafından kendisine saldırı olarak görüle-
bilmektedir. Nasıl bir Türkiye’de yaşadığımızın fotoğrafı yönünden bu 
tablo son derece önemlidir.

Bu nedenle iç hukukta hiç kimse hak ve özgürlüğüne kavuşama-
makta, bu anlamda uluslararası yargı merciine yapılan, üstelik kayda 
alınan başvuruyu iç hukukta denetim tanımayan bir iktidar, kendisine 
saldırı olarak görmektedir.

Ortaya çıkan karar müvekkilimizin haklılığını tespit ve tescil eden 
bir karardır. Yaşananın bir faşizmin olduğunu tespit ve tescil edilen bir 
karardır. Burada ortaya adaletin çıkmasını beklerken yargı kendisini 
mahkûm etmiştir. Türkiye’de, Ankara’da hâkimlerin var olduğu, huku-
kun yaşandığı günleri bu mücadele ile tekrar kazanacağız. Saygılarım-
la...
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Herkes insan doğar
ama herkes insan olarak ölemez[45]

Av. Sait Kıran Yoldaş: Yoldaşlar, yargılama maratonunun ilk etabı 
bitti, bundan sonrası Yargıtay aşaması. Bütün eylemlerimizden sonra 
yaptığımız gibi bir genel değerlendirme yapacağız. Önce sözü Genel 
Başkan’ımıza vereceğiz, ondan sonra konuklarımızdan, arkadaşları-
mızdan söz almak isteyen olursa onlara da söz vereceğiz.

Sevgi ve Saygıdeğer Yoldaşlar,
Geçen konuşmamızda da belirttiğimiz gibi ülkemizin, halklarımızın 

ve Ortadoğu kardeş halklarımızın içinde bulunduğu durumu gözönüne 
alınca bizim yargılanmamızın, bize ceza vermelerinin hiçbir önem taşı-
madığı apaçık ortada.

Maalesef Ortadoğu ve ülkemiz ölüm tarlalarına dönüşmüş durumda. 
Sabah haberlerini izledik, 12 günde 43 şehit verildi deniyor Doğu’da, 
Güneydoğu’da, arkadaşlar. Tabiî bu arada hayatını kaybeden Kürt 
gençlerin sayısı da bunun birkaç katı, belki on katı.

Bu süreç nereye gidiyor, yani Türkiye nereye götürülüyor?
İşte Suriyeleştirildi, parçalanmaya gidiyor ne yazık ki ülkemiz. Ve 

öyle görülüyor ki, bunu engellemeye bizim de gücümüz yetmeyecek 
ve ABD, BOP çerçevesinde Türkiye’yi parçalayacak. İşte Irak’ı, Suri-
ye’yi, Libya’yı parçaladığı gibi, Yugoslavya’yı parçaladığı gibi bu hay-
dut, insan soyunun başdüşmanı, Türkiye’yi de parçalayacak.

Karayılan’ın Kandil’den, aşağı yukarı bir hafta önce, bir açıklaması 
oldu:

“Ya masaya oturursunuz ya da Kürtler ayrılacak.”

[45] Altıncı Celse sonrası HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un HKP Genel 
Merkezi’nde yaptığı Değerlendirme.



Yani bunu genel çerçeve içinde değerlendirdiğimiz zaman, biz ay-
rılacağız; ya masada usturuplu şekilde bunu hallederiz ya da biz başı-
mızın çaresine Amerika’yla birlikte, yeni müttefikleri olan Rusya’yla 
birlikte bakarız mesajı veriyordu ki öyle de gidiyorlar.

Ve halklarımızı birbirine bağlayan gönül bağları, her gün bu toprağa 
düşen canlarla birlikte birer, beşer, onar koparılıp götürülüp gidiyor ve 
bir ayrışma süreci giderek hız kazanıyor yani aradaki çatlak gittikçe 
büyüyor ve süreç boyutlanarak ilerliyor ne yazık ki.

Türk ve Kürt Halkları olarak
eninde sonunda yine kardeşleşeceğiz

Fakat hep söylediğimiz gibi, biz maratoncuyuz, arkadaşlar. Bizim 
hesabımız Tarihe bakarak yapılır ve sonunda Tarih bizi mutlaka haklı 
çıkaracak. Yani mutlaka olumlu yönde gelişme gösterecek Tarih. Genel 
boyutuyla baktığımız zaman, böyle geriye gidişler, Ortaçağlarda, bur-
juva toplumunda, emperyalizm döneminde çok görülmüştür insanlığın 
geriye gittiği ama genel doğrultu hep ileriye doğrudur.

Yani bu diktatörlükler yıkılacak, AKP’giller yıkılacak, dünyanın 
başhaydut devleti ABD Emperyalistleri yıkılacak ve biz de 1933 yılın-
da Önderimiz Kıvılcımlı’nın Elazığ zindanında ortaya koyduğu çözüm-
lemeyi bugünün şartlarındaki formülasyonuyla eninde sonunda hayata 
geçireceğiz. Yani iki milliyetten oluşan halkımızı, Türk ve Kürt milli-
yetinden oluşan halkımızı eninde sonunda yine kardeşleştireceğiz. Bin 
yıldır nasıl bir arada kardeşçe yaşamışsak, iç içe geçmişsek, yine onu 
sağlayacağız, yoldaşlar.

Bunun yolu ne?
İki milliyetin yani iki milletin gerçek anlamda eşit, özgür ve kardeş-

liğe dayanan bir çerçevede yan yana gelmesi ve birlik oluşturulması. 
Bunu da önderimiz koymuş biz de formüle ettik. Edirne’den Çin sı-
nırına kadar Kürt Türk Halk Cumhuriyeti’ni, Sosyalist Cumhuri-
yeti mutlaka kuracağız, bunun önünde hiçbir şey duramaz. Ve bu öyle 
bir güç oluşturacak ki, eski Sovyetler Birliği bunun yanında daha zayıf 
kalacak. Çünkü o doğal coğrafyaya dayanmıyordu Mustafa Kemal’in 
dediği gibi. Bir anlamda zora dayanıyordu. Stalin’in milliyet mesele-
sindeki şoven tutumuna dayanıyordu. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, 
yani Türkistan o zamanki adıyla, gönüllü olarak Sovyetler içinde yer 
almamıştı. Stalin’in zorlaması ve Kızıl Ordu’nun o bölgeleri zoraki ola-
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rak işgal etmesiyle o birlik içinde yer almışlardı ve bu doğal bir coğraf-
ya değildi. Ama bizim kuracağımız birlik, doğal coğrafyaya dayanacak.

Türklerle Kürtler bin yıldır birlikteler hep söylediğimiz gibi. Malaz-
girt’te de bu ülkenin kapısını birlikte açtılar. 60 bin kişilik Alpaslan Ordu-
su’nun 10 bin kişisi Kürt savaşçılardan oluşuyordu. Ondan sonra hep bera-
ber yan yana oldular bugüne kadar. Tarih boyunca yine beraber olacaklar.

Diğer Müslüman halklar Osmanlı’yı tek tek terk etti Birinci Emper-
yalist Paylaşım Savaşı’nda biliyorsunuz ve Osmanlı’nın en güvendiği 
Arap Halkları sırtından vurmakla kalmadı, terk ettiler. En ağır ihaneti 
yaptılar yani emperyalistlerle yan yana oldular. Yani çöllerde İngiliz 
Emperyalizmine karşı, Fransız, İtalyan Emperyalistlerine karşı savaşan 
Osmanlı Ordusu’nu bile geceleri baskınlar yaparak arkadan vurdular ve 
çengel denilen eğri Arap bıçağıyla Mehmetçiklerin boğazlarını keserek 
bugün IŞİD’in yaptığı gibi katlettiler.

Ama Kürtler asla bu ihaneti yapmadı. Hem İngiliz Emperyalizminin 
bütün zorlamalarına rağmen, İngiliz ajanı Yüzbaşı Noel’in Kürt illerinde 
yaptığı bütün çalışmalarına rağmen, tek, iki küçük aşiret düzeyinden baş-
ka hiç kimseyi elde edemedi İngiliz Emperyalizmi ve diğer onların müt-
tefiki emperyalistler. Ve Kürtler yan yana Kurtuluş Savaşı’mızda da, An-
tiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızda da bizimle birlikte savaştılar. 
Bu ülkeyi birlikte bağımsızlığına kavuşturduk, emperyalistleri birlikte 
kovduk. En sonunda yine biz kazanacağız ama ne yazık ki acılar çekile-
cek. Yani on binler, belki de yüz binler hayatını kaybedecek bu süreçte.

Emperyalistler için insan canının, insan kanının hiçbir önemi yok. 
Onlar için, onların gözünde, onların nezdinde bizim gibi mazlum ül-
kelerin halkları itlaf edilmesi gereken haşereler gibi görülür. Onla-
rın demokratlığı da, hukuku tanımaları da, insan haklarını savunuyor 
görülmeleri de büyük bir kandırmacadan ibaret. Hiçbir içtenliği yok. 
Adamlar sahte kanıtlarla gelip Irak’ı işgal ediyorlar, milyonlarca insan 
katlediyorlar, sonunda iddiaları boş çıkıyor. Hiçbir kitle imha silahı bu-
lunmuyor.

Ne dedi başkanları, arkadaşlar, CIA başkanları, Genelkurmay baş-
kanları?

Evet, kitle imha savaşı yokmuş ama olsun, Saddam diktatördü, onun 
diktatörlüğünü yıktık.

Yani hiçbir utanma yok, suçluluk duygusuna kapılma yok. İyi de mil-
yonlarca insanı öldürdünüz… Yok, onun sorumluluğunu duymaları yok.
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İşte Yugoslavya’da, hep söylemişizdir size, Yugoslavya Dışişleri Ba-
kanıydı o zamanlar; “Amerika’nın bizi yönetmesine izin vermeyece-
ğiz” dedi. Ama yenildi. Çünkü onların askeri gücü karşısında duramadı 
Yugoslavya ve birlikte yüzlerce yıldır kardeşçe yaşayan halklar birbirine 
düşürüldü. En canlı kanıtı, daha önce de söyledim, eski Fenerbahçe Baş-
kanı Ali Şen. Kardeşçe yaşıyorduk, diyor, biz. Sırplar, Hırvatlar, Arna-
vutlar, Türkler aramızda hiçbir sorun yoktu, diyor. Birlikte okullara gidi-
yorduk, mahallelerde, sokaklarda yan yana oyunlar oynuyorduk, diyor, 
çocukluğumuzda. Onların Hristiyan olması, bizim Müslüman olmamız 
hiçbir sorun teşkil etmiyordu, diyor. Ama ne zaman ki NATO geldi, Ame-
rika geldi… Almanya başlattı (ilk başlatan tabiî Avrupa Emperyalistle-
rinin temsilcisi olarak Almanya’ydı oradaki iç karışıklıkları) ve onun 
sonucunda birbirimize düştük. Bugün artık hepimiz birbirimizi düşman 
gözüyle görüyoruz, diyor. Yani bu, Yugoslavya’nın, onun sosyalist siste-
minin bir sonucu değil, diyor. Tersine o günlerde iyiydik, kardeştik ve Yu-
goslavya’nın parçalanmasında en büyük zararı biz Türkler gördük, diyor. 
Ve kökeni oralı olan bir Parababası söylüyor bunu. Türkiye’nin en önde 
gelen üç futbol kulübünden birinin başkanı söylüyor. En büyük zararı biz 
gördük, Türkler gördü, diyor. Çünkü Türklere hepsi düşman, şu anda di-
yor. Yani Arnavut’u da, Hırvat’ı da, Sırp’ı da Türklere düşman, diyor.

Niye?
Çünkü siz gidip NATO’yla birlikte uçaklarınızla bu ülkenin, Yugos-

lavya’nın topraklarını bombaladınız o halklar öldü.
Şu anda da ne yazık ki Arap Halkları da bize düşman oldu bu ik-

tidar döneminde özellikle. Libya’da yüz bini geçti hayatını kaybeden 
Müslüman insan sayısı. Yine Suriye’de yarım milyona geliyor. Irak’ta 
milyonları geçti, toplam on milyon masum insan hayatını kaybetti. Ve 
bu Arap Halkları da bize, Türkiye’ye düşman.

Ama ne yazık ki bu olumsuz tablonun bir parça olumlu tarafı, Beşşar 
Esad Yönetiminin sağduyulu davranmasıdır. Türk Halkını asla düşman 
görmüyoruz, Türk Halkını dost görüyoruz. Bizim düşmanımız Tayyip 
Erdoğan iktidarıdır. Bize düşmanlık eden odur. Bize gerçekten de Türk 
Halkı çok dostane davrandı.

İşte Suriye olayları ilk başladığı gün ve sanıyorum iddialı olmaz Sait 
Yoldaş, Suriye Büyükelçiliğini ilk ziyaret eden bizim ekibimizdi. Par-
timizin yöneticileriydi. 

Av. Sait Kıran Yoldaş: Gitmeden önce de Hoca’m. En son görü-
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şen biziz. Yani bizimle vedalaşıp ondan sonra gitti. Nurullah Ankut 
Yoldaş: Büyükelçiyle, Büyükelçiliğin önünde birlikte açıklama yaptık. 
Sait Yoldaş, Metin Yoldaş, Adnan Yoldaş, değil mi?

Av. Sait Kıran Yoldaş: Evet.
Nurullah Ankut Yoldaş: Gitmeden önce de beraber görüştük. Son-

raki süreçte de ilişkilerimiz devam etti. Ali Başkan, Nakliyat-İş Genel 
Başkanı Yoldaş’ımız, Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) Ulusla-
rarası Taşımacılık İşçileri Sendikası Enternasyonali’nin (TUI’nin) 
Genel Başkanı. Bizim Yoldaş’ımız olduğu için Parababalarının satıl-
mışlar medyası öne çıkarmıyor. Ama gerçek anlamda devrimci olan 
uluslararası bir sendikanın Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu 
Yoldaş’ımız. Başka bir sendikacı böyle bir genel başkanlığa ulaşama-
mıştır Türkiye’de. Hepsi yok sayıyor, görmezlikten geliyor.

Niye?
Çünkü Ali Başkan bizim Yoldaş’ımız ve ABD Emperyalistlerine, 

Avrupa Birliği Emperyalistlerine en cepheden karşı çıkıyor ve müca-
dele ediyor, savaşıyor onlarla ve onların Türkiye’deki yerli müttefik-
leriyle. O yüzden tıpkı Partimizi, mücadelemizi yok sayıp bizi susuş 
suikastıyla katletmek istemeleri gibi, Nakliyat-İş’in mücadelesini de 
yok sayıyorlar.

Ali Başkan, Suriye’deki yurtsever, antiemperyalist, BAAS çizgisin-
deki işçi sendikacılarıyla ilişki içinde olduğu için davet edildi Suriye’ye 
bu olaylar sürecinde. Şam’da görüşmeler yaptı sendikacılarla ve devlet 
yöneticileriyle. Onlara da bizim Beşşar Esad yönetimini haklı ve meş-
ru gördüğümüzü, antiemperyalist, antifeodal mücadelelerinde onların 
yanında olduğumuzu iletti. Suriye Halkını sonuna kadar emperyalist 
saldırganlara karşı savunacağımızı bildirdi. İşte bugün yargılandığımız 
dava da o sözümüzün ve anlayışımızın bir sonucu olarak ortaya çıktı. 
Tabiî bundan da memnunuz. Asla şikâyetçi değiliz.

Can Dündar ve Erdem Gül:
Emperyalizmin kahramanları

İşte şu anda İstanbul Çağlayan Adliyesinde de bir dava görülüyor, 
değil mi arkadaşlar?

Ama göreceksiniz medyada… O davada yargılanan Amerikan uşak-
ları, bizzat Joe Biden’in kahramanı değil mi? Kahraman ilan etti… 
Mark Toner’ın kahramanı, Avrupa Birliği Emperyalist devletlerinin 
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kahramanları. Yine övgüler düzülerek göklere çıkarılacak, ama bizim 
davamızdan asla tek satırla olsa söz edilmeyecek.

Çünkü ABD Emperyalistleri ne diyor?
Biz iktidarı da, muhalefeti de kendi içimizde yaparız. Ama siz bizim 

sistemimize, düzenimize karşı çıkıyorsunuz. Yani onları kahraman ilan 
ediyorlar, bizi de Joe Biden geldiğinde ne yaptı?

En büyük düşman ilan etti, değil mi?
ABD Büyükelçiliği böyle bir açıklama yayımladı Halkın Kurtuluş 

Partisi’ne karşı uzak durun.
Av. Sait Kıran Yoldaş: Eylem yapacaklar uzak durun
Nurullah Ankut Yoldaş: Eylem yapacaklar, elçilik görevlileri uzak 

dursun, diye. Yani ben onlara ABD Emperyalistlerinin Gusanoları, di-
yorum arkadaşlar. Ne yazık ki bizim sözde demokrat medya da onların 
gerçek kimliklerini göremiyor. Yazarlar, aydınlar da göremiyorlar on-
ları içtenlikli sanıyorlar. Yoksa bunlar, “Ergenekon Davası” denen CIA 
operasyonunda, Pensilvanyalı İblis’in sözde hukukçularıyla beraber el 
ele verdiler, yazarçizerleriyle beraber el ele verip Ergenekon avcılığı 
yaptılar, Ergenekoncu avcılığı yaptılar, arkadaş- lar değil mi?

Biri zaten Taraf’ın yani Yasemin Çongar, Ahmet Altan yöneti-
mindeki Taraf’ın çalışanıydı. Öbürü de meşrebi gereğince ikili oynaya-
rak (belirleyici karakteristiği ikili oynamak) yandan çarklı sinsice, bu 
CIA operasyonuna destek veriyordu. “Eskiden darbeciler bunları içeri 
atıyordu, şimdi darbeciler içeride.”, bugünkü gibi hatırlarım, bir yazı-
sında “O gün içeri atılanlar bunları yargılıyor.” diye yazılar yazıyordu.

O zaman bunların Mehmet Baransu’lardan, Ekrem Dumanlı’lardan 
ne farkı var?

Başka bir kulvarda bunlar da CIA’ya, ABD’ye aynı şekilde hizmet 
ediyorlar. Ama işte bu özelliği, işin bu yönünü görmek için devrimci 
siyasi bilinç gerekir. Biz bunların sisteminin tümüne karşıyız. Bugün 
Cumhuriyet, eski Taraf’ın, Radikal İki’nin aynı yerini almıştır. Hiçbir 
farkı yoktur. Onların ipliği pazara çıkmıştır, görevlerini tamamlamış-
lardır. Ki zaten öyle diyorlar; bir misyonu vardı onu tamamladı, diyor-
lar. Şimdi yeni misyon bunlara verildi, Cumhuriyet’e verildi. Bunlar da 
misyon gazetecisi...

Ama biz bundan da şikâyetçi değiliz. Amerikancı satılmışlar med-
yasının ekranları, sayfaları bizi vermesin, o ekranlarda, o sayfalarda 
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bizim suretlerimiz görünerek, adlarımız yazılarak kirletilmesin, yoldaş-
lar. Önderimize de 50 sene böyle davranıldı. Ne büyük onur ki, bize de 
aynı şekilde davranılıyor.

Çünkü bir düşmana karşı siz gerçek anlamda savaşıyorsanız, mü-
cadele ediyorsanız o size düşmanlığını gösterecek. Bütün imkânlarıyla 
gösterecek, gösteriyor.

İşte biz gerçek anlamda amacımıza ulaştığımız zaman; ülkemizden 
de, Ortadoğu’dan da emperyalistleri söküp atacağız. Asya’dan da söküp 
atacağız. Ve dünya halklarının, bu insan soyunun başdüşmanı emper-
yalist iki bloku yenmelerinde çok önemli rol oynayacağız, büyük katkı 
sunacağız bu haklı mücadeleye, bu devrimci mücadeleye. Emperyalist 
Tarihçiler teslim ediyorlar ya; iki bin yıldır Tarihin her yerinde Türkler 
vardı, onları görmezlikten gelemeyiz, diyorlar. Bundan sonraki Tarihte 
de; insanlığın bu sosyal, en son sosyal hayvanlık konağından kurtulup 
gerçek insanlık konağına sıçrayacağı süreci oluşturan Tarih bölümünde 
de Türkler ve Kürtler, Tarihin belirleyici unsurları olacaklar, aktörleri 
olacaklar, Tarih yapıcıları olacaklar. Bundan adımız gibi eminiz.

Av. Sait Kıran Yoldaş: Yoldaşlar, yargılama maratonunun ilk etabı 
bitti, bundan sonrası Yargıtay aşaması. Bütün eylemlerimizden sonra 
yaptığımız gibi bir genel değerlendirme yapacağız. Önce sözü Genel 
Başkan’ımıza vereceğiz, ondan sonra konuklarımızdan, arkadaşları-
mızdan söz almak isteyen olursa onlara da söz vereceğiz.

Bize asla geri adım attıramazlar
Davamıza gelirsek… Bu önemsiz, yani bizim için çerez, arkadaşlar. 

Daha önce de söyledik, bizi cezalandırabilirler, içeri atabilirler. İşkence 
ettiler bize, sayısız işkencelere uğrattılar. İşte söyledik bıyıklarımızı de-
metiyle söküp, yolup önümüze attılar. Ama bizi asla ne korkutabilirler, 
ne sindirebilirler, ne geri adım attırabilirler. Sonunda mutlaka başara-
cağız. Bu dava süreci hareketimiz açısından büyük kazanımlar getir-
di bize. Ve biz onları yargıladık dikkat ederseniz. Yoldaşlarımız zaten 
yargılamanın tüm aşamalarını kitaplaştırmak için çalışıyorlar ve kararı 
bekliyorlardı, kısa süre sonra yazılı, sözlü savunmalarımızın tamamı da 
yayımlanmış olacak. Ve orada gerçekten insan vicdanı ve insani, siyasi 
ahlâk taşıyan herkes, bizim onları kesinkes yargılayıp mahkûm ettiği-
mizi, matematiksel bir kesinlikle onları mahkûm ettiğimizi görecek.

Yoksa onların cezasının ne önemi var bizim için... Orada da söyle-
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dik; bu bizim için şereftir. Hani ozanlarımız, şairlerimiz der ya:

Güç iştir çünkü bir tarihi insan gibi yaşamak
Bir hayatı insan gibi tamamlamak güç iştir

(Edip Cansever)

Herkes insan doğar ama herkes insan olarak ölemez.
Bir hayatı insan olarak tamamlamak kolay değil. İnsan olabilmek 

için her aşamasında insanlığın hakkını vereceksin, her yönde, her olay-
da aslında, arkadaşlar.

Che nasıl tanımlıyordu bunu?
Hani biri kendisine yazıyor İspanya’dan, bir kadın mektup yazıyor. 

Guevara soyadlı bir kadın, diyor ki Che’ye, daha önce de anlatmıştım 
size, hatırlatma babında söylüyorum:

“Atalarınız acaba İspanya’nın hangi bölgesinden geldiler. Benim 
soyadım da Guevara da yani bir akrabalığımız olabilir mi kökenleri-
mizde?” diye.

Che’nin verdiği yanıt aynen şu:
“Atalarımın İspanya’nın hangi bölgesinden geldiklerini bilmiyorum 

ama dünyanın herhangi bir bölgesinde emperyalistlerin yaptığı bir hak-
sızlık karşısında öfkeden tir tir titreyebiliyorsanız o zaman yoldaşız de-
mektir ki, bu hepsinden önemlidir”, diyor. Her şeyden önemlidir, diyor.

İşte insan olabilmek bu, arkadaşlar. Öncelikle ülkemizde ve sonra 
da dünyanın herhangi bir bölgesinde bu insan soyunun başdüşmanları-
nın yaptığı bir haksızlığa karşı öfkeden tir tir titreyebiliyorsak o oran-
da insanlığımızın hakkını veriyoruzdur. İşte biz bugün yargıca da bunu 
söyledik kararından sonra bu bizim için onurdur, dedik. Bu arkadaşla-
rımıza, bizden sonra evlatlarımıza ve torunlarımıza ve sonra manevi 
oğullarımıza ve kızlarımıza bırakabileceğimiz şerefli bir mirastır bu, 
dedik. Bu verdiğiniz karar, bu aldığımız ceza, dedik. Gerçekten de öyle. 
Çünkü en sonunda mutlaka biz kazanacağız. Doğru, haklı ve meşru bi-
ziz çünkü, yoldaşlar.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz! (Alkışlar…)
Av. Sait Kıran Yoldaş: Evet Hoca’mıza teşekkür ederiz biz de.
Nurullah Ankut Yoldaş: Bilmukabele.
Av. Sait Kıran Yoldaş: Söz almak isteyen. Soru ya da duygularını, 

paylaşmak isteyen, düşüncelerini paylaşmak isteyen?..
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Bir Yoldaş: Ben bir şey sorabilir miyim?
Av. Sait Kıran Yoldaş: Buyurun.
Bir Yoldaş: Şimdi bu İstanbul’da yargılanan iki tane gazeteci, bir 

taraftan Amerika onları destekliyor, bir taraftan Tayyip onlara düşman. 
Burada ben bir çelişki görüyorum. Nasıl yorumlarsınız? Ben bunu an-
lamakta zorlanıyorum. Acaba?..

Nurullah Ankut Yoldaş: Şimdi biraz önce de kısaca söyledim ya, 
Amerika hem iktidarı, hem muhalefeti kendisi yapmak istiyor. Yani oy-
nanan bir tiyatro bu, bir oyun yani. Bir oyunda hani iyiler olur, kötüler 
olur ve bunlar birbiriyle mücadele eder ve sonunda oyun oluşur, bir so-
nuca varılır. ABD de böyle bir oyun içinde, oyun oynuyor yani. Mesela 
Mehmet Baransu da bunlara karşı mücadele ediyor. Ekrem Dumanlı 
da... Yani Fethullah’ın medyası da bunlara karşı mücadele ediyor, değil 
mi?

Ama o da Amerika’da, o da Amerikancı. Tayyip’de Amerikancı. 
Yani oyunun gereği böyle. Hep iyiler olursa bir oyun olmaz, hep kötüler 
olursa yine oyun olmaz.

Bir Yoldaş: Boşluğunu dolduruyor yani.
Nurullah Ankut Yoldaş: Boşluğunu dolduruyor. Hani, İlhami Yol-

daş daha iyi hatırlarsın, ne diyordu bir CIA ajanı?
Türkiye’ye daha çok (Graham Fuller mi diyordu?), daha çok sol la-

zım, sol gerek, diyordu. İşte bunlar, daha önce söylemiştim de, yaşlı-
lık…

İlhami Yoldaş: Graham Fuller.
Nurullah Ankut Yoldaş: Graham Fuller, evet. Türkiye’ye daha çok 

sol gerekir, diyordu. Aktardık.
İşte bunlar, o gereğin icabı ortaya çıkan misyon gazetecileridir, 

yoldaşlar. Amerika, solculuğu da kendisi oynamak ister. Gerçek solu 
gölgede bırakmak, maskelemek için, onun önüne engeller çıkarmak, 
set oluşturabilmek için solu da kendi imkânlarıyla, kendi adamlarının 
oynamasını ister. Hani bunlar bir zaman, bizim Sevrci Soytarı Sahte Sol 
dediğimiz solu “özgürlük savaşçıları” olarak ilan etmişti.

Bir Yoldaş: “Umut kaynağı”.
Nurullah Ankut: “Umut Kaynağı” olarak ilan etmişti hatırlarsınız.
Av. Pınar Akbina Yoldaş: Hrant Dink cenazesinde.
Nurullah Ankut Yoldaş: Yani şimdi bunlar da “umut kaynağı” 
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ABD’nin. Güya birbirleriyle mücadele ediyorlar. Bu göstermelik ta-
biî... Yoksa Cumhuriyet, Cumhuriyet olmaktan çoktan çıktı. Mesele bu, 
arkadaşlar.

Av. Sait Kıran Yoldaş: Evet, arkadaşlar. Var mı başka? Yoksa sizi 
fazla yormayalım.

Av. Ali Serdar Çıngı Yoldaş: Ben bir bilgiyi paylaşayım yoldaşlar-
la. Hani Genel Başkan’ımızın, Hoca’mızın çok net söylediği gibi, hal-
kımız nezdinde bu dava kazanılmış davadır, beraat çoktan verilmiştir. 
Tayyipgiller’e de hüküm kesilmiştir. 

Şimdi düz baktığımız zaman, polis bu düzenin koruyucu güçlerin-
den biridir. Ben, Hâkim karar verebilmek için bizi salondan 10 daki-
kalığına çıkardığında, oradaki resmi devlet görevlisi var biliyorsunuz, 
dedim ki; “Sen bilirsin, sence karar nedir?” Bir tereddüt etti o memur, 
ben Avukatım tabiî. Ya bilirsin, senin deneyimin çok fazla, çekinme, 
dedim. “Suç ve suçlu yok ki.”, dedi. “Suç ve suçlu yok.”, dedi.

Bunu kim dedi?
Bunu adliyede görevli bir devlet memuru dedi. Yani aslında başka 

bir şey anlatmaya hiç gerek kalmadı, arkadaşlar. Yani asıl beraat, bu 
düzenin bir anlamda görevlisi, ama yüreğinde sevgi taşıdığı belli, doğ-
ruları tarafsızca gördüğü belli olan biri bunu söyleyebildi. İşte bizim 
için en büyük kanıtlardan bir tanesi de budur. Paylaşmak istedim.

Av. Sait Kıran Yoldaş: Hâkim de sözde solcu biliniyor.
Bir Yoldaş: Yani yargı, sistemin kolluk kuvvetine soyunmuş durum-

da. Yargı o görevi yapıyor.
Av. Sait Kıran Yoldaş: Bu yargıç da solcu biliniyor. YARSAV’ın 

kurucularından değil mi Ömer Bey?
Ömer Faruk Eminağaoğlu: Maalesef geldiğimiz nokta…
Av. Sait Kıran Yoldaş: Dost görünüp düşmanlık yapan…
Av. Ali Serdar Çıngı Yoldaş: Hani Gezi İsyanı’mızdaki slogan de-

vam ediyor:
Bu daha başlangıç mücadeleye devam!
Nurullah Ankut Yoldaş: Bu vesileyle… Biraz önce de Ömer Faruk 

Bey’le konuşurken söylemiştim. Sizlere daha önce hep, bizim üç vata-
nımız var, diyoruz değil mi yoldaşlar?

Tek vatan değil.
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Birincisi; bize kan veren, kas veren, beden veren bu coğrafya bizim 
vatanımız.

İkincisi; bizim düşünce dünyamızın içinde yaşadığı dilimiz, dil ol-
madan düşünce olmaz. İkinci vatanımızda dilimiz, ana dilimiz, arka-
daşlar.

Üçüncü vatanımız ne demiştik?
Cesaretimiz. Çünkü bu cesaret vatanına sahip değilsek, diğer iki 

vatanı da koruyamayız. Onurumuzu da koruyamayız, insan onurumuzu 
da koruyamayız. O yüzden cesaret de bir vatandır bizim için demiştik.

İşte Ömer Faruk Bey de tekrar tekrar belirtti, güya sosyal demokrat 
geçinir dedi bu yargıç da. Ama cesaret vatanına sahip olamadığı için 
hem insani onurunu koruyamadı, hem de mesleki onurunu koruyamadı.

Bilmiyor mu?
Adı gibi biliyor bu da. Polisin bildiğini bu 40 senelik yargıç bilmi-

yor mu? Adı gibi biliyor. Ama o vatana sahip olmadığı için onurunu 
koruyamadı. Yani aslında onun adına üzülmek lazım. İnsan olarak onun 
adına üzülmek lazım.

Halil Arabulan Yoldaş: Acımak lazım.
Nurullah Ankut: Acımak lazım…
Ömer Faruk Eminağaoğlu: Sistem, yargı kendini mahkûm ediyor. 

Sistem ne olduğunu ortaya koyuyor. İşte gerçekten faşizm olduğunu 
gösteriyor, yargı kararını böyle yorumlamak lazım. Yaşananın bir fa-
şizm olduğuna delildir. Yargının verdiği hüküm budur. Aslında müca-
delenin ne derece haklı olduğunu ortaya koyan, ne derece gerekli oldu-
ğunu ortaya koyan bir karar. Başka türlü okumak mümkün değil.

Bir Yoldaş: Çok iyi bir kopuş savunması oldu değil mi Hoca’m?
Av. Pınar Akbina Yoldaş: Evet.

(Gülüşmeler…)

Nurullah Ankut Yoldaş: Ona, hukuku meslek edinmiş ve o konuda 
akademik eğitim almış deneyimli yoldaşlar karar verir.

Aynı Yoldaş: Yine de teşekkür etmeliyiz aslında. Ömer Faruk Bey’e 
de teşekkür etmeliyiz. Gösterdiği emeğine, yüreğine, cesaretine…

Nurullah Ankut Yoldaş: Bilmukabele. Ben de sizlere, hepinize te-
şekkür ederim. Ömer Faruk Bey’e de gösterdiği ilgiden, yakınlıktan, 
dayanışmadan ve çok değerli savunmalarından dolayı teşekkür ettik 
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tekrar tekrar. Bir kez daha teşekkür ederiz. Sağ olsun.
Ömer Faruk Eminağaoğlu: Estağfurullah. Hepimizin topyekûn 

mücadelesi. Aynı şeyi amaçlıyoruz ve bu yolda yürüyoruz.
Nurullah Ankut Yoldaş: Tabiî, tabiî.
(Alkışlar…)
Nurullah Ankut Yoldaş: Siz yoldaşlarıma da emeğinize, yüreğini-

ze sağlık diyorum, en içten sevgi ve selamlarımı iletiyorum, gösterdiği-
niz bu çabadan, harcadığınız emeğinizden dolayı, yoldaşlar.

Av. Pınar Akbina Yoldaş: Bizim için bir onurdu.
(Alkışlar…)
Halil Arabulan: Sait Başkan, sonuç olarak: Halkız, Haklıyız, Ye-

neceğiz!
Ömer Faruk Eminağaoğlu: Halkın kendi hukukuna sahip çıkma 

mücadelesi, diyoruz. Başka bir anlamı yoktur.



İkinci Bölüm

Ekler
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Ek 1

HKP’nin Türkiye’de İç Yargıya Yaptığı
Suç Duyurularından Örnekler

HKP’nin, ülkemiz Başsavcılıklarına yaptığı suç duyuruları hakkın-
da savcılıklarca “Soruşturmaya Yer Olmadığı” yönünde verilen çok 
sayıdaki karardan birini ve bu kararlara itiraz edilmesi üzerine  mah-
kemelerin bu savcılık kararlarını aynen onayladıklarını gösteren belge-
lerden sadece ikisini sunuyoruz. Ki, Başvuruların nasıl sonuçsuz kaldı-
ğı ve UCM’ye niçin başvurmak zorunda kalındığı netçe anlaşılabilsin.



a) Savcılığın
“Soruşturmaya Yer Olmadığı” kararı

Soruşturma Evrakı İncelendi:
Halkın Kurtuluş Partisi vekilleri Av. Metin Bayyar, Av. Doğan Er-

kan, Av. Tacettin Çolak’ın Cumhuriyet Başsavcılığımıza hitaben verdi-
ği 27/07/2012 tarihli dilekçelerinde özetle;

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerinin Büyük 
Ortadoğu Projesi ya da Genişletilmiş Ortadoğu Projesi kapsamında Su-
riye’de 1,5 yıldan bu yana mezhep çatışmalarını ve etnik kimlik çatış-
malarını desteklediklerini,

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve diğer ba-
kanlıklarında bulunan şikâyet edilenlerin Suriye devletine karşı sürekli 
saldırgan ve tahrik edici üslup kullanarak, ülkemizi ABD’nin çıkarları 
uğruna savaşa sürüklediklerini, Suriye ve Türkiye halklarını birbirine 
düşman etmek için uğraş verdiklerini,

Ülkemiz topraklarında bulunan kamplardan CIA  ve MOSSAD ajan-
ları tarafından eğitilen kişilerin Suriye’ye geçerek katliam yaptıklarını, 
mülteciler için kurulan kamplarda bu kişilerin barındırıldığını,

Şikâyet edilenlerin Suriye’ye gönderilen savaş uçağımızın düşürül-
mesine neden olduklarını, Suriye’ye karşı başlatılacak savaşa halkı ikna 
etmek için bu uçak kazasını kullandıklarını,

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyelerinin açıklama-
ları ile her iki ülkeyi karşı karşıya getirecek söylemlerde bulundukların-
dan bahisle vekâleten şikâyetçi olduklarını beyan ettikleri,

Müşteki vekilleri Av. Orhan Özer, Av. Metin Bayyar, Av. Fettah Ay-
han Erkan, Av. Ali Serdar Çıngı, Av. Tacettin Çolak, Av. Sait Kıran, Av. 
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Halil Ağırgöl, Av. Ayça Alpel, Av. Pınar Akbina ve Av. Doğan Erkan 
31/08/2012 tarihli dilekçelerinde özetle;

27/07/2012 tarihli dilekçelerini tekrar ettikleri, şikâyet edilenlerin 
ülke menfaatlerini gözetmeyerek Amerika Birleşik Devletleri ve Avru-
pa Birliği ülkelerinin kendilerine verdiği desteği kaybetmemek uğruna 
komşu Suriye ile ülkemizin savaş hali durumuna getirildiğini,

Suriye sınırına kurulan kamplarda kalanların Alevi vatandaşlarımıza 
karşı sıra size de gelecek şekilde tehditte bulunduklarını,

Hatay ilinde bulunan Apaydın kampında kalanların kimler olduğu-
nun bilinmediğini, milletvekillerinin dahi bu kampa alınmadığını,

Yurt dışı yazılı basında sınırda bulunan kamplar hakkında muhtelif 
haberler çıktığından bahisle vekâleten şikâyetçi olduklarını beyan et-
tikleri,

İncelenen Belgeler ve Yapılan İşlemler
Dosyada mevcut delil durumu nazara alınarak başkaca bilgi ve bel-

ge teminine gerek duyulmadığı,

Delillerin Değerlendirilmesi
1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yönünden yapılan değerlendirme:
Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmanın 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görev yaptığı dönemi kapsadığı,
Abdullah Gül’ün; iddia tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ta-

rafından seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı olarak gö-
rev yaptığı,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Sorumluluk ve Sorumsuzluk 
Hali başlıklı 105. Maddesinde:

“Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve il-
gili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belir-
tilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca 
imzalanır: bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur.

Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine 
Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz.

Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Milleti 
Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsa-
yısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır.” hükmünün 
mevcut olduğu,
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Anayasada mevcut bulunan düzenlemenin “geçici dokunulmazlık” 
niteliğinde olmadığı, maddede yazılı suç dışında Cumhurbaşkanı hak-
kında “şahsi sorumsuzluk hali” niteliğinde olduğu,

Cumhurbaşkanı’nın görev süresi sona erse dahi yukarıdaki maddede 
belirtilen suç haricinde görev süresinde işlediği ileri sürülen fiilleri hak-
kında soruşturma yapılmasının ve yargılanmasının hukuken mümkün 
bulunmadığı,

Cumhuriyet Başsavcılığımızın bu sıfata sahip kişiler haklarında so-
ruşturma ve kovuşturma yapma yetkisinin bulunmadığı,

2- Başbakan ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Yönünden Yapılan Değer-
lendirme:

Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında isnat edilen suçla-
manın görevleri sırasında ve görevlerine ilişkin bulunduğu,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 100. ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İç Tüzüğünün 107. Maddelerine göre Başbakan ve Bakanlar 
hakkındaki soruşturma yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait 
olduğu,

Cumhuriyet Başsavcılığımızın bu sıfata sahip kişiler haklarında so-
ruşturma ve kovuşturma yapma yetkisinin bulunmadığı, 

3- Milletvekilleri Yönünden Yapılan Değerlendirme:
Milletvekilleri hakkındaki şikâyetin milletvekilleri hakkında genel 

şikâyet prosedürüne tabi olduğu, bu nedenle mevcut delil durumunun 
işin esasına girilerek tespitinin gerektiği,

Müştekinin şikâyet dilekçelerinde milletvekili ismi belirtmedikleri 
ancak tespit edilerek milletvekilleri hakkında işlem yapılmasını talep 
ettikleri,

Bu nedenle somut olarak bir milletvekiline yönelik suçlamada bu-
lunmadıkları, yer zaman ve somut eylem tarifi yapmadıkları,

Bu nedenle şikâyet edilenler hakkında kamu davası açılmasını ve 
dolayısı ile dokunulmazlıklarının kaldırılmasının talep edilmesini ge-
rektiren delil bulunmadığı anlaşıldığından,

Netice
Yukarıda izah edilen gerekçeler ile;
1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında kamu adına SORUŞ-

TURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA,
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2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davu-
toğlu ve diğer bakanlar kurulu üyeleri hakkında kamu adına SORUŞ-
TURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA,

3- Şikâyet edilen ancak isim belirtilmeyen milletvekilleri hakkında 
kamu adına SORUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞI-
NA,

CMK 172/1 maddesi gereğince kararın bir örneğinin müşteki veki-
line TEBLİĞİNE

CMK’nun 6217 sayılı kanunla değişik 173. maddesi gereğince, teb-
liğden itibaren 15 gün içerisinde Sincan Ağır Ceza Mahkemesine İTİ-
RAZ HAKKININ BULUNDUĞUNA, CMK’nun 172 ve 173 mad-
deleri gereğince İTİRAZİ KABİL OLMAK ÜZERE karar verildi. 
23/01/2013

***
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b) Mahkemenin
“itirazın reddi” kararı

(Örnek 1)

TC
ANKARA 4. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ

DEĞİŞİK İŞ KARAR
DEĞİŞİK İŞ NO              : 2014/3293 D. İş
HAKİM                            : DENİZ GÜL 33543
KATİP                              : HASAN ÖKSÜZ   116595

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen 29/04/2014 tarih ve 
2014/54630 soruşturma 2014/38461 karar sayılı Kovuşturmaya Yer 
Olmadığına Dair Karar’a karşı müşteki Halkın Kurtuluş Partisi Genel 
Başkanlığı vekilleri Av. Metin Bayyar, Av. Sait Kıran ve Av. Doğan Er-
kan tarafından;

28/05/2014 havale tarihli ve ortak imzalı dilekçe ile itiraz edilmesi 
üzerine soruşturması dosyası 17/09/2014 tarihli havale ile Hâkimliği-
mize gönderildiğinden dosya incelendi. 

İtiraz mercii olarak, itiraz edenin itirazının yasal süreci içinde oldu-
ğu anlaşılmış olup Hakimliğimizce CMK 173. Maddesi gereğince yapı-
lan inceleme ve değerlendirmede; itiraza konu kovuşturmaya yer olma-
dığına dair kararın dayandığı gerekçelerin usül ve yasaya uygun olduğu 
anlaşılmakla, itirazın reddine dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:      
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen 29/04/2014 tarih ve 

2014/54630 soruşturma 2014/38461 karar sayılı Kovuşturmaya Yer 
Olmadığına Dair Karar’a karşı müşteki Halkın Kurtuluş Partisi Genel 
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Başkanlığı vekilleri Av. Metin Bayyar, Av. Sait Kıran ve Av. Doğan Er-
kan tarafından yapılan İTİRAZIN REDDİNE,

Kararın itiraz edene varsa vekiline C. Başsavcılığı tarafından TEB-
LİĞİNE,

Soruşturma dosyasının Ankara C. Başsavcılığı’na  İADESİNE,
Dair;
Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda kesin olarak karar veril-

di. 19/09/2014 
Katip 116595 Hakim 33453
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c) Mahkemenin
“itirazın reddi” kararı

(Örnek 2)

TÜRK MİLLETİ ADINA 
DEĞİŞİK İŞ KARAR 

T.C. SİNCAN AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DEĞİŞİK İŞ NO  : 2013/902 D. İş
BAŞKAN   : SÜLEYMAN SAVUT 34020
ÜYE    : MEHMET TUNÇ 38066
ÜYE    : JALE TETİK 38633
KATİP    : NEBİHA ÇELİK 136541

Ankara C.Başsavcılığının 23/01/2013 tarih ve 2012/1832 Bas. So-
ruşturma, 2013/35 Bas. Karar sayılı Kovuşturmaya Yer Olmadığına 
Dair Karara şikâyetçi Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı Vekille-
ri Av. Metin Bayyar-Av. Sait Kıran-Av. Doğan Erkan itiraz etmekle bu 
konuda C.Savcısının yazılı görüşü de alındıktan sonra evrak ve ekleri 
tetkik edildi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :

Soruşturma evraklarının yapılan incelemesinde;
Müştekinin şikâyeti üzerine şüpheliler Abdullah Gül, Recep Tayyip 

Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Bakanlar Kurulu Üyeleri ve Suça İştirak 
Ettikleri Tespit Edilecek Milletvekilleri haklarında “Görevini Kötüye 
Kullanmak Suretiyle Komşu Devletler Aleyhine Provakatif Eylemler-
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de Bulunmak ve Bulunmaya Azmettirmek” suçundan dolayı Ankara C. 
Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonunda takibata yer olmadığına 
karar verildiği görülmüştür.

CMK’nın 172. maddesinde “(1) Cumhuriyet savcısı, soruşturma ev-
resi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak 
delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hal-
lerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir…(2) Kovuşturmaya 
yer olmadığına dair karar verildikten sonra yeni delil meydana çıkma-
dıkça, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz.” Hükmü yer almakta 
olup yeni delil meydana çıkması halinde aynı fiilden dolayı kamu dava-
sı açılabileceği muhakkaktır.

Dosya kapsamına göre Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı 
usul ve yasaya uygun olup, yine Kovuşturmaya Yer Olmadığına karar 
verilirken gösterilen gerekçelerin dosya içeriğine uygun olduğu, ileri 
sürülen itiraz nedenlerinin ise yerinde olmadığı anlaşılmakla itirazın 
reddine karar vermek gerekmiştir.

Açıklanan nedenlerle;

KARAR:

1-Ankara C.Başsavcılığının, 23/01/2013 ve 2012/1832 Bas. Soruş-
turma, 2013/35 Bas. Karar sayılı Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair 
Kararı usul ve yasaya uygun olup, yine Kovuşturmaya Yer Olmadığına 
karar verilirken gösterilen gerekçelerin dosya içeriğine uygun oldu-
ğu, ileri sürülen itiraz nedenlerinin ise yerinde olmadığı anlaşılmakla; 
şikâyetçi Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı Vekilleri Av. Metin 
Bayyar- Av. Sait Kıran- Av. Doğan Erkan’ın itirazının CMK’nın 173/3. 
Maddeleri gereğince REDDİNE,

2-Kararın itiraz edene mahallince TEBLİĞİNE,
3-Masraf bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olma-

dığına, 4-Evrakın Ankara C. Başsavcılığına TEVDİİNE,
Evrakın üzerinde yapılan inceleme sonucu talebe uygun ve 

CMK’nun 271/4 maddesi gereğince oy birliğiyle kesin olarak karar ve-
rildi.25/03/2013

Başkan 34020  Üye 38066  Üye 38633

Katip 136541
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Ek 2

HKP’nin 02.06.2015 tarihinde
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)

Savcısı’na Verdiği Suç Duyurusu Dilekçesi 

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ SAVCISI’NA
(TO THE PROSECUTOR OF INTERNATIONAL CRIMINAL 

COURT)

Savaş Suçu İhbarında Bulunan
(The Institution Reporting The War Crime):

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı
Karanfil Sokak No: 24/15 Kızılay/ANKARA

Vekilleri: Av. Metin Bayar, Av. Sait Kıran, Av. Doğan Erkan
Necatibey Caddesi Sezenler Sokak No: 4/15Sıhhıye/ANKARA

İhbar Edilenler (Suspicious Persons):
1- Recep Tayyip Erdoğan (President of The State of Turkish Rupublic)
2- Ahmet Davutoğlu (Prime Minister of Turkey)
3- Efkan Ala (The Former Interior Minister of Turkey)
4- Hakan Fidan (Head of National Intelligence Organization)

İhbara Konu Olaylar
(The Cirminal Complaints Are Based On The Facts):
Hürriyet Gazetesi’nde, OdaTv haber sitesine atıf yapılarak yapılan 

bir habere göre:

“AK Parti Siirt milletvekili adayı ve AK Parti Dış İlişkiler’den 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı YASİN AKTAY, Adana ve Ha-
tay’da durdurulan MİT TIR’larının Özgür Suriye Ordusu’na 
(ÖSO) gittiğini söyledi.
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“Odatv internet sitesinde yer alan görüntülü habere göre, Si-
irt’te seçim çalışmalarını sürdüren Aktay, esnaf ziyaretinde tep-
kiyle karşılaştı. Görüntülere göre Aktay, bu tepkiler üzerine 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan‘ın Kobani ile ilgili geçmişteki 
açıklamasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

“Bunun ardından bir vatandaşın “Oraya giden TIR’lar nerede? 
O TIR’lardan ne çıktı? Silahlar. IŞİD’e giden silahlar” demesi üze-
rine ise AKTAY’IN, “ÖZGÜR SURİYE ORDUSU’NA GİDİYOR-
DU” DEDİĞİ DUYULUYOR.” (http://www.hurriyet.com.tr/gun-
dem/29036154.asp)

Bu gelişmenin hemen ardından “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, MİT TIR’larındaki bombaların görüntülerini izlediğini söyle-
di. Yasin Aktay’ın ”O TIR’lar ÖSO’ya gidiyordu” sözlerini doğrulayan 
Kılıçdaroğlu, ”Dolayısıyla bunların gizlenecek bir yanı yok. Onun 
söylemesiyle de insani yardım olmadığı çıkıyor ortaya” ifadelerini 
kullandı.

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Baş-
danışmanı Erdoğan Toprak ile birlikte Hürriyet’i ziyaret etti. Kı-
lıçdaroğlu, Hürriyet Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek, Temsilci Yar-
dımcısı Şükrü Küçükşahin ve Uğur Ergan, Haber Müdürü Saffet 
Korkmaz, CHP muhabiri Okan Konuralp’in sorularını yanıtladı.

“TIR’LARDAKİ SİLAHLARI SEYRETTİM
“Kılıçdaroğlu MİT TIR’ları ile ilgili şunları söyledi:
“Yasadışı yollardan sınır geçişlerine izin vermeyeceğiz. MİT 

TIR’ları da gidip gelmeyecek. Silah taşımayacaklar. Yani Yasin Ak-
tay doğruyu söylüyor. Filmleri var, kamyonlardaki kasaların nasıl 
açıldığının, bombaların görüntüleri var. Ben de seyrettim. Dolayı-
sıyla bunların gizlenecek bir yanı yok. Onun söylemesiyle de insani 
yardım olmadığı çıkıyor ortaya.”[46]

29 Mayıs 2015 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde bahse konu TIR’lar-
da ele geçirilen ağır silah ve mühimmatın listesi ve görüntüleri yayım-
lanmıştır. Bu görüntüler ihbar ettiğimiz şüpheliler tarafından yalanlan-
mazken bu haberleri yapan gazeteciler en ağır dille şüpheliler tarafın-
dan açıkça tehdit edilmişlerdir.

Ayrıca bu konuda soruşturma yapan Cumhuriyet savcıları ve Jandar-
ma görevlileri de şu anda tutuklanarak hapse atılmışlardır.

Sonuç olarak, şüphelilerin emir ve talimatlarıyla TIR’lar dolusu ağır 

[46] http://odatv.com/n.php?n=o-goruntuleri-ben-de-izledim-2005151200
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silah ve mühimmatın açık savaş ilanı olmadan başka bir komşu ülkeye 
gönderildiği artık aşikârdır. Bu silahların IŞID, El-Nusra gibi uluslara-
rası alanda da terörist grup sayılan örgütlere ulaştırıldığı ve masum sivil 
komşu ülke halkının bu silahlarla öldürüldüğü tüm uluslararası kamu-
oyunca artık bilinmektedir. Bu suçların soruşturulmasını sağlayacak iç 
hukuk mekanizmaları da şüpheli kişiler tarafından devlet gücü kullanı-
larak ortadan kaldırılmıştır.

Hukuksal Değerlendirme:
1- 24 Ekim 1970 tarihinde toplanan 1883. BM Genel Kurulu’nda 

kabul edilen “BM Antlaşması Doğrultusunda Devletler Arasında 
Dostça İlişkiler ve İşbirliğine İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri 
Konusunda Bildirge” Eki’nde belirtilen;

“Her devlet uluslararası ilişkilerinde herhangi bir Devletin ülke 
bütünlüğü ya da siyasi bağımsızlığına karşı güç kullanma tehdidinde 
bulunma ya da güç kullanmaktan ya da Birleşmiş Milletler’in amaçla-
rıyla ters düşen herhangi bir biçimde davranmaktan kaçınmak yüküm-
lülüğündedir. Böyle bir güç tehdidi ya da güç kullanımı uluslararası 
hukukun ve Birleşmiş Milletler Antlaşmasının ihlali anlamına gelir ve 
hiçbir zaman uluslararası sorunların çözümünde bir araç olarak kul-
lanılmamalıdır.

“Saldırıdan kaynaklanan bir savaş, uluslararası hukuka göre so-
rumluluğu olan, barışa karşı işlenmiş bir suçtur.

“Birleşmiş Milletler’in amaç ve ilkeleri uyarınca Devletlerin, sal-
dırıdan kaynaklanan savaş lehinde propaganda yapmaktan kaçınma 
yükümlülüğü vardır.

“Her Devletin, başka bir Devletin var olan uluslararası sınırlarını 
ihlal etmek amacı ile ya da toprak anlaşmazlıkları ve Devletlerin sınır-
ları ile ilgili sorunlar dahil olmak üzere uluslararası anlaşmazlıkların 
çözümünde araç olarak güç tehdidi ya da güç kullanımından kaçınma 
yükümlülüğü vardır.

“Her Devletin, kendisinin taraf olduğu ya da başka bir şekilde say-
gılı olmak durumunda olduğu uluslararası bir antlaşma ile oluşturul-
muş ya da bu antlaşma gereğince ortaya çıkmış ateşkes sınırları gibi 
uluslararası sınır tayinlerini ihlal etmek amacı ile güç tehdidi ya da güç 
kullanmaktan kaçınma yükümlülüğü vardır. Yukarıda belirtilenlerin 
hiçbiri, kendi özel rejimleri altındaki bu gibi sınırların mevcut durum 
ve etkileri açısından tarafların konumlarına zarar verecek ya da geçici 
niteliklerini etkileyecek şekilde yorumlanamaz.

“Devletlerin güç kullanımını içeren misilleme hareketlerinden ka-
çınma konusunda bir yükümlülükleri vardır.
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“Her Devlet, eşit haklar ve kendi geleceğini tayin etme ilkelerinin 
işlenmesi sırasında sözü edilen halkları, kendi geleceklerini tayin etme, 
özgürlük ve bağımsızlık haklarından yoksun bırakan herhangi bir zora 
dayalı eylemden kaçınma yükümlülüğüne sahiptir.

“Her Devletin, başka bir Devletin toprağına saldırı amacını ta-
şıyan, ücretli askerler de dahil olmak üzere, düzensiz güçler ya da 
silahlı grupları örgütlemek veya örgütlenmelerini teşvik etmekten ka-
çınma yükümlülüğü vardır.

“Her Devlet, bir başka Devletin içindeki sivil mücadele hareket-
leri ya da terörist hareketleri örgütlemek, kışkırtmak, bunlara yar-
dımda bulunmak ya da bunların içinde yer almaktan ya da bu tür 
hareketlerin yürütülmesine yönelik olarak kendi toprakları içinde 
yürütülen örgütlü etkinliklere rıza göstermekten, bu paragrafta sözü 
edilen hareketler güç tehdidi ya da güç kullanımı içerdiği zaman, ka-
çınmakla yükümlüdür.

“Bir Devletin toprağı, Antlaşmanın hükümlerine aykırı bir biçimde 
güç kullanılmasından kaynaklanan askeri işgalin hedefi olmamalıdır. 
Bir Devletin toprağı, güç tehdidi ya da güç kullanılması sonucunda, bir 
başka devletin ele geçirme hedefi olmamalıdır. Güç tehdidi ya da güç 
kullanılması sonucunda sağlanan hiçbir toprak kazanımı yasal olarak 
kabul edilmeyecektir.”

şeklinde ilkeler belirtilmiştir.
Yukarıda belirttiğimiz eylemlerin bu ilkelere aykırı olduğu açıktır.
Hemen her gün bir yeni örneği ile karşılaştığımız uygulamalarla, 

egemen bir devletin (Suriye’nin) toprağına saldırı amacı taşıyan güçle-
rin ülkemizde örgütlendiklerini hatta bu güçlerin kontrolsüz bir şekilde 
kendi halkımıza karşı da saldırganlaştıklarını görmekteyiz.

Bir başka anlatımla, 42 yıl önceki BM toplantısında kabul edilen bu 
ilkelerin bütün üye ülkeleri bağlayıcı hükümleri ortadayken, şüpheli-
lerin temsil ettiği yürütme organının kendilerini bu taahhütlerle bağlı 
hissetmemesi, tümüyle uluslararası hukuku tanımamalarından kaynak-
lanmaktadır.

2– Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası 
Sözleşme;

“9 Aralık 1994 tarih ve 49/60 Kararı ile uluslararası terörizmin 
ortadan kaldırılmasını hedefleyen beyannamesini içeren Eki’nde, BM’e 
üye Devletlerin, nerede  ve kim tarafından yapıldığına bakılmaksızın 
devletler ve halklar arasındaki dostane ilişkileri ve Devletlerin güven-
liğini ve toprak bütünlüğünü tehlikeye düşürenler de dahil olmak üze-
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re tüm terörist eylem, yöntem ve uygulamaları suç oldukları ve haklı 
gösterilemeyecekleri gerekçesiyle açık bir şekilde ve teyiden kınadığını 
keza hatırlatılarak,

“Uluslararası terörizmin ortadan kaldırılmasını hedefleyen tedbir-
ler beyannamesinde, Kurul’un, Devletleri, bu sorunun tüm veçhelerini 
kapsayacak genel bir yasal çerçevenin mevcudiyetini temin etmek ama-
cıyla, terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle önlenmesi, cezalandırılma-
sı ve ortadan kaldırılmasına ilişkin olarak yürürlükte bulunan ulusla-
rarası hukuki düzenlemelerin kapsamını acilen gözden geçirmeleri için 
de teşvik ettiğini not edilerek,

“Terörizmin, finansmanının engellenmesi ve faillerinin kovuşturul-
ması ve cezalandırılması suretiyle tecziyesine yönelik etkili önlemlerin 
oluşturulması ve benimsenmesi amacıyla devletler arasında uluslara-
rası işbirliğinin geliştirilmesine acilen ihtiyaç duyulduğuna kani ola-
rak”,

Türkiye Devletinin de taraf olduğu Terörizmin Finansmanının 
Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme imzalanmıştır.

Ancak Türkiye Devleti, Suriye’deki silahlı, Uluslararası alanda da 
Terörist sayılan grupları (IŞID, El Nusra Cephesi ve El Kaide gibi Ulus-
lararası Terörist Grupları) koruyarak,  dahası bu gruplara kendi ülke-
sinden katılımı da sağlayarak ve silah, mühimmat yardımında bulu-
narak, Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası 
Sözleşme’nin  aşağıdaki  maddelerini  ihlal etmiştir.

Madde 2’de belirtilen, niteliği veya kapsamı itibariyle, bir halkı 
korkutmak, ya da bir hükümeti veya uluslararası örgütü herhangi bir 
eylemi gerçekleştirmeye veya gerçekleştirmekten kaçınmaya zorlamak 
amacını gütmesi halinde, bir sivilin ya da bir silâhlı çatışma durumunda 
muhasemata doğrudan katılmayan herhangi başka bir kişiyi öldürmeye 
veya ağır şekilde yaralamaya yönelik diğer tüm eylemler Suriye Halkı 
üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Sözleşmenin  7’nci maddesinde belirtilen; 

“1. Her Taraf Devlet aşağıdaki hallerde 2 nci Maddede belirti-
len suçlara ilişkin yargılama yetkisini tesis etmek için gerekli ön-
lemleri alır.

“a) Suç, topraklarında işlendiğinde,
“(…)
“c) Suç, bir vatandaşı tarafından işlendiğinde, (…) yargılama 

yetkisini tesis eder.”

dendiği halde dava konusu olan olaylarda suç topraklarımızda ve vatan-
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daşlarımız tarafından işlendiği halde…
Türkiye Devleti, işlenen suçun amaç veya sonucunun topraklarında 

işlenmesine rağmen yargılama yetkisini tesis etmemiştir. Kaldı ki or-
taya çıkan kayıtlardan yargı yetkisinin kullanılmasından ziyade nasıl 
terörizme destek olunduğu ortadadır.

Yine Madde 9’un 1. bendinde belirtildiği üzere, 2’nci Maddede 
belirtilen bir suçun failinin veya fail zanlısının topraklarında bulunabi-
leceği bilgisini alan ilgili Taraf Devletin bilgisine getirilen hususların 
soruşturulması için iç hukukuna göre gerekli olabilecek önlemleri al-
ması gerekir. Ancak Türkiye Devleti bu maddeye de aykırı davranarak 
Suriye’de sivil halka karşı saldırılarda bulunan radikal gruplara destek 
olmuş bu gruplardan kişilerin Türkiye’de yaşamasına, tedavi görmesi-
ne göz yummuştur.

3- Cenevre Sözleşmesi;
Sivil şahısların harp zamanlarında himayesi için yapılan Cenevre 

Sözleşmesi’nin genel prensiplerine de Türkiye Hükümeti aykırı dav-
ranmıştır. Henüz bir açık savaş ilanı olmamasına rağmen Türkiye’den 
gönderilen mühimmat ve silah yardımları sonucunda taraf olmayan si-
vil halk Suriye’de açıkça katledilmiştir.

Türkiye Hükümetinin sağladığı destekle, özellikle Suriye’de yaşa-
yan Alevi ve Hıristiyan yerleşim yerleri saldırıya uğramış, bu bölgeler-
deki insanlar açıkça katledilmiştir.

4- Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü Giriş bölümünde:

“Bu Statü’ye taraf devletler,
“Bütün insanların ortak bağlarla birleştiği, ortak bir miras dahilin-

de kültürlerinin bir araya geldiği ve bu hassas mozaiğin her an dağıla-
bileceğinden endişe duyulduğunun bilincinde olarak,

“Bu yüzyıl süresince milyonlarca çocuk, kadın ve erkeğin, insan-
lık vicdanını derinden etkilemiş, hayal edilemeyen katliamların kur-
banı olduğunu akılda tutarak,

“Bu tür ağır suçların, dünyadaki barış, güvenlik ve esenliği tehdit 
ettiğini kabul ederek,

“Uluslararası toplumu bir bütün olarak yakından ilgilendiren, en 
ciddi suçların cezasız kalmaması ve ulusal düzeyde ve uluslararası iş-
birliğinin güçlendirilmesi suretiyle, bu suçların etkin bir şekilde kovuş-
turulmasının, güvence altına alınması gerektiğini teyit ederek,

“Bu suçların faillerinin, cezasız kalmasına son verme ve böylece 
bu tür suçları önleme konusunda kararlı olarak,
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“Uluslararası suçların sorumluları üzerinde yargı yetkisinin kul-
lanılmasının her devletin görevi olduğunu anımsayarak,

“Birleşmiş Milletler Şartı Amaç ve İlkeleri ile özellikle tüm devlet-
lerin, herhangi bir devletin toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığına 
karşı güç veya tehdit kullanmaktan veya Birleşmiş Milletler Amaçla-
rına uymayan müdahalelerden kaçınmaları gereğini tekrar teyit ederek,

“Bu bağlamda Statünün hiçbir maddesinin, hiçbir devlete başka bir 
devletin içişlerine ya da silahlı çatışmalarına karışma yetkisi vermedi-
ğini vurgulayarak,

“Şimdiki ve gelecek nesillerin iyiliği için, uluslararası toplumu bir 
bütün olarak ilgilendiren, en ciddi suçlar üzerinde yargı yetkisi olan, 
Birleşmiş Milletler Sistemi ile ilişki içinde, bağımsız ve daimi bir Ulus-
lararası Ceza Mahkemesi kurulması konusunda kararlı olarak,

“Bu Statü altında kurulacak olan Uluslararası Ceza Mahkeme-
si’nin, ulusal ceza yargı yetkisinin tamamlayıcısı olduğunu vurgulaya-
rak,

“Uluslararası adaletin uygulanacağına ilişkin, sonsuz güveni sağ-
lama konusunda emin olarak,

“Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır”

denilmiştir.
Uluslararası Ceza Mahkemesi bu Statü ile kurulmuştur.
Mahkemenin kuruluşunu düzenleyen 1. Maddesi ise:

“Mahkeme, daimi bir kurumdur ve bu Statüde sözü edilen, ulusla-
rarası toplumu ilgilendiren en ciddi suçları işleyen kişiler üzerinde, 
yargı yetkisine sahiptir ve ulusal ceza yargı yetkisini tamamlayıcıdır. 
Mahkemenin yargı yetkisi ve işlevleri bu Statü hükümleri çerçevesinde 
belirlenir.”

düzenlemesini havidir.
“Mahkemenin Yargı Yetkisine Giren Suçlar” başlıklı 5. Maddesi ise

“Mahkemenin yargı yetkisi, uluslararası toplumu bir bütün olarak 
ilgilendiren en ciddi suçlar ile sınırlıdır. Mahkeme, bu Statü’ye uygun 
olarak, aşağıdaki suçlar hakkında yargı yetkisine sahiptir:

“(a) Soykırım suçu;
“(b) İnsanlığa karşı suçlar;
“(c) SAVAŞ SUÇLARI;
“(d) SALDIRI SUÇU.”,

şeklindedir.
Statü’nün ”Savaş Suçu” başlıklı 8. Maddesinin 2/a-(ii) bendi:
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“Askeri olmayan, yani askeri maksatlı olmayan sivil hedeflere karşı 
kasten saldırı düzenlenmesi”;

ıv bendi: “Tahmin edilen somut ve doğrudan askeri avantajlara 
kıyasla, aşırı olacak şekilde, sivillerin yaralanmasına veya ölmesine 
veya sivil nesnelerin zarar görmesine yol açacağı ve geniş çapta, uzun 
vadeli ve ağır bir biçimde doğal çevreye zarar vereceğinin bilincinde 
olarak saldırı başlatılması”;

v bendi: “Savunmasız veya askeri hedef oluşturmayan kent, köy, 
yerleşim yeri veya binaların bombalanması veya bu yerlere herhangi 
bir araçla saldırılması”

suçlarını düzenlemektedir.

“Saldırı Suçu” başlıklı madde ise 1. Fıkrasında ise;

“Bu statünün amacı bakımından “saldırı suçu”, bir Devletin siya-
si veya askeri eylemlerini etkili biçimde kontrol edebilme veya yöne-
tebilme konumunda bulunan bir kimse tarafından, karakteri, ağırlığı 
ve boyutu itibariyle Birleşmiş Milletler Şartı’nı açıkça ihlal eden bir 
saldırı fiilinin planlanması, hazırlanması, başlatılması veya icrasını 
ifade eder”

denilmektedir.

Sonuç olarak; yukarıda anlatılan eylemler SAVAŞ SUÇU ve SAL-
DIRI SUÇU kapsamında bulunduğundan, iç hukukta şüpheliler hak-
kında hiçbir yargılama yapılmadığından ve iç hukuk yolu tıkandığın-
dan, Uluslararası Mahkemenin amacındaki “Bu suçların faillerinin, 
cezasız kalmasına son verme ve böylece bu tür suçları önleme ko-
nusunda kararlı olmak” vurgusu dahilinde, şüphelilerin yargılanma-
sını talep etmek üzere mahkemeniz savcılığına başvurma zorunluluğu 
doğmuştur. 02.06.2015

Halkın Kurtuluş Partisi

Vekilleri

Av. Metin Bayar    Av. Sait Kıran    Av. Doğan Erkan
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Ek 3
a) UCM’den HKP’ye Gönderilen ve Suç Duyurusu 
Dilekçesinin Değerlendirmeye Alındığını Belirten  

İngilizce Belge
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b) UCM’den HKP’ye Gönderilen ve Suç Duyurusu 
Dilekçesinin Değerlendirmeye Alındığını Belirten  

Fransızca Belge
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Ek 4

Reuters Haber Ajansı’nın, Halkın Kurtuluş Partisi 
Genel Başkanı Nurullah Ankut’la

03.06.2015’te yaptığı röportaj
Reuters: Sayın Genel Başkan, bu bir başvuru, Lahey’e yapılan baş-

vuru. Gerçi savcılığa yaptınız ama. Genel olarak sizden dinleyelim, 
amacı nedir? Bu MİT TIR’ları ile ilgili başvurunun?

Nurullah Ankut: Şimdi Türkiye’yi 13 yıldan beri yöneten bu iktidar 
ve onun büyük reisi Tayyip Erdoğan kriminal bir tip yani ahlâki, vicdani, 
insani hiçbir değer, kural, kanun tanımayan bir tip. Bugüne kadar yüz-
lerce defa suç işlemiştir. Daha Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde altı 
tane, hepsi de ahlâk dışı, yüz kızartıcı suçlardan dolayı davası var ama 
dokunulmazlık sayesinde dondurulmuş durumda şu anda.  Ve bir milyar 
dolarlık yolsuzluk yaptığı iddiası var. Bunu Rahmi Koç söylemiştir. O 
zamanın İstanbul Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yıldırım söylemiştir. 
Serveti var, yolsuzluk yaptı, demiştir. Yani iktidara geldikten sonra biz-
zat AKP’nin kurucusu, programının yazarı Abdullatif Şener sadece ken-
disinin ve ailesinin yüz ila yüz yirmi milyar dolar arasında serveti var, 
kamu malı çalmışlığı var, diyor. Seksen milyardan aşağı düşemez bu 
serveti, diyor. Ve AKP yöneticilerinin iki trilyonluk gayrimeşru servet 
edindiklerini söylüyor. Yani bu denli yolsuzluğa batmış bir insan. Eğer 
Türkiye’de hukukun zerresi olsa bu adamların bırakalım devletin tepe-
sinde olmalarını, yüzlerce yıllık hapis cezalarıyla mahkûm edilmiş ve 
hapishanelerde cezalarını çekiyor olmaları gerekirdi. 

Reuters: Bu MİT TIR’ları başka bir şey tabiî. 
Nurullah Ankut: MİT TIR’ları bu suçlarından bir tanesi. Kendileri 

her türlü kanun dışı işi yaptıkları için, ne ulusal ne uluslararası kanun 
tanımadıkları için MİT TIR’ları kolayca komşumuz Suriye’ye karşı 
kullanılmak üzere gönderiliyor.

Ki en iyi komşularımızdan biriydi Suriye. Beşşar Esad diyordu ki, 
2011’de, ilk Suriye’ye karşı Batının taarruzu başladığında diyor ki: 
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“Ben Türkiye’yi ziyaret ettim ve Türklerden gördüğüm dostluğu haya-
tımda hiçbir insandan, hiçbir halktan görmedim”, diyordu. 

Hatay anlaşmazlığı vardı, sınır anlaşmazlığı. Fransızlardan kalma 
bir anlaşmazlık. Hatay’ın Türkiye’ye katılmasını, özgür iradesi ile ka-
tılmasını kabul etmemişlerdi Suriye yönetimi. Beşşar Esad’ın babası 
Hafız Esad da kabul etmemişti. O zamanki Suriye televizyonlarının 
hava durumu raporları verilirken Hatay Suriye sınırları içinde, Suriye 
toprağı olarak gösteriliyordu ve alınması gereken bir hedef olarak gös-
teriyordu. Ve Beşşar Esad, bir anlaşmayla bizim sınırlarımızı kabul etti 
ve bu anlaşmazlık giderildi. Ve Hatay Türkiye toprağıdır, bizim orada 
bir hak iddiamız yoktur, denildi. Yani bu denli Türkiye’ye ve Türklere 
dostluk göstermiş bir insan.

Arap dünyasına baktığımız zaman da şu an Esad yönetimi Arap dün-
yasının en laik yönetimi. Ve gelir adaleti, gelir eşitliği bakımından en iyi 
durumda olan yönetim Beşşar Esad yönetimi. Ama buna rağmen, ABD 
BOP haritası çerçevesinde planını yürürlüğe koymaya başlayınca, işte 
Irak’tan başladı. Irak’ta hedefine ulaştı, üç parçaya böldü. Libya’ya gitti. 
Libya’da hedefine ulaştı. Şu an üç parçaya bölünmüş durumda ve her gün 
yüzlerce insan katlediliyor Libya’da da. Ondan sonra Suriye’ye geldi.

Suriye’de kaç yüz bin insanın katledildi şu anda?
İki yüz elli veya üç yüz bin insan hayatını kaybetmiş durumda Suri-

ye’de, masum insanlar bunlar. 
Reuters: Dediğim gibi, MİT TIR’ları ile ilgili olarak bu yardımlar 

nereye ulaştı?
Nurullah Ankut: Oraya geleceğim. Biz, Türkiye’deki AKP ve Tay-

yip Erdoğan yönetimini tepeden tırnağa suça batmış bir iktidar olarak 
niteliyoruz. Onlarca hem yerel mahkemelerde hem uluslar arası mahke-
melerde dava açtık bugüne kadar. Yerel mahkemeler jet hızıyla, on gün 
içerisinde reddediyorlar. Uluslararası mahkemelerden de sonuç çıkmıyor.

Niye çıkmıyor?
Ne yazık ki uluslararası mahkemeler de özgür iradesiyle uluslar ara-

sı hukuka uygun düşünüp kararlar oluşturamıyorlar. Yani bu bakımdan 
ben bu MİT TIR’ları olayını da sadece Tayyip Erdoğan yönetiminin 
işlediği uluslararası bir suç olarak görmüyorum. Aynı zamanda Ameri-
ka’nın, İngiltere’nin, Avrupa Birliği’nin de ortaklaşa işledikleri bir suç 
olarak görüyorum. Çünkü Türkiye’deki iktidarları getiren de götüren de 
Amerika’nın kendisidir.
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Bu MİT TIR’larıyla ilgili, ilk defa 2013’te medyaya düşen tapelere 
göre, diyor ki Hakan Fidan: “iki bin sefer yaptı” diyor. İki bin TIR dolusu 
silah gönderildi, diyor, Suriye’deki bu şeriatçı, Ortaçağcı insanlıktan çık-
mış insan sefaleti, canavarlaştırılmış canilere gönderildi diyor ki onları ca-
navarlaştıranlar da CIA’dır, Afganistan’daki sosyalist iktidarı yıkmak için.

İki bin TIR dolusu silah gitti IŞİD’e. Bunu CIA bilmiyor mu, götü-
rüldüğünü? Adamlar otuz kırk yıl önce uydularındaki gözetleme istas-
yonlarıyla arabaların plakasını tespit edebiliyordu, yani bir tavşanın ha-
reketini tespit edebiliyorlardı. Şimdi bu MİT TIR’larının her gün, hangi 
bölgeye, ne denli silah götürdüğünü, kimlere teslim edildiğini CIA da 
MI6 de MOSSAD da avucunun içi gibi biliyor.

Ama bugüne kadar niye gizledi?
Tayyip Erdoğan’ı kullanması gerekiyordu bugüne kadar. Yani BOP 

planının Türkiye’de de uygulanması için onun yönetiminin bir süre 
daha iktidarda kalması gerekiyordu. Ama Tayyip Erdoğan kontrolden 
çıktı. Özellikle 2013 bizim Gezi İsyanı’mız sonrası, zaten ruh sağlığı 
yerinde değildi, mitoman bir tipti. İyice ruh sağlığı bozuldu, kontrolden 
çıktı. Onun için Batı kamuoyunu da, Tayyip Erdoğan’ın Ilımlı İslamın 
temsilcisi diye inandırmak, yutturmak imkânı kalmadı.

Reuters: Sayın Genel Başkan, şöyle bir şey var. Siz diyorsunuz ki 
uluslararası mahkemelerden de bir şey beklemiyoruz, ona rağmen bu 
başvuruya yaptınız.

Nurullah Ankut: Bekliyoruz. Oraya geliyorum şimdi. Şimdi o ta-
peler niye bugüne kadar düşmedi? 2013’de bu suçlar işlenmiş. Bu bili-
niyor, ortaya çıkmış.

CIA’nın elinde yok muydu, MI6’nın elinde yok muydu, MOS-
SAD’ın elinde yok muydu bu tapeler? Hatta Fettullah’ın tarikatının 
elinde yok muydu? Ki iç içe çalışıyorlar CIA’yla.

Vardı?
Niye bugüne kadar gizlediler de bu görüntüleri, bugün ortaya çıka-

rıp Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiler?
Şimdi Tayyip Erdoğan’ın kullanım süresinin dolduğunu gösteriyor 

bu. Bu yüzden uluslararası mahkemelerden de bir sonuç çıkabilir. Bu 
apaçık, uluslararası hukuku apaçık hiçe sayan bir şey. Devletlerin ba-
ğımsızlığı, iç işlerine karışmama ilkesi, sınırların dokunulmazlığı, bili-
yorsunuz ki üç önemli ilkedir bunlar, uluslararası hukukta. Tüm bunları 
hiçe sayan bir davranıştır bu açıkça.
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Reuters: Şimdi diyorsunuz ki Uluslararası işlerde beraber hareket 
etti, diyorsunuz. Peki, şimdi onlar diyorlar ki, terör örgütlerine silah 
gitmesine karşıyız falan. BM’den açıklama geldi mesela.

Nurullah Ankut: Yani şimdi Tayyip Erdoğan gibi söylediklerine de-
ğil yaptıklarına bakmak lazım. Dedim ya bir ülkeyi de bir yönetimi de 
değerlendirirsek siyasi eyleminin muhtevasına, içeriğine bakmak lazım.

Şimdi bunlar biz demokrasi ve özgürlük getiriyoruz, diyorlar değil 
mi bütün Ortadoğu’ya saldırırken?

Ama onların bu iddia ile girdikleri bütün ülkeler ölüm tarlalarına 
dönüşüyor. Ve cehennemin en kara dumanları yükseliyor o ülkelerden. 
Ve kan denizine dönüyor. Yüz binlerce, milyonlarca mazlum insan ha-
yatını kaybediyor. Demek ki demokrasi ile özgürlükle zerre kadar ala-
kaları yok.

Reuters: Şey nereden aklınıza geldi Lahey’e başvuralım… Mesela 
Ana Muhalefet yapmadı Lahey savcılarına başvurmayı.

Nurullah Ankut: Türkiye’de bir demokrasicilik oyunu oynanıyor. 
Demokrasinin zerresi yok aslında Türkiye’de. Şimdi Amerika seçim-
lerden bir kombinasyon çıkarıyor. Tamam sen iktidar olacaksın, sizler 
muhalefet olacaksınız. Yani bir tiyatronun değişik aktörleri bunlar. Tıpkı 
Sheakespare’in Macbeth’i gibi ki benim en sevdiğim oyunlardan biridir. 
Nasıl ki orada Kral Duncan var, Macbeth var, Leydi Macbeth var, Mac-
duff var. Yani hepsi kendine verilen (oyunu izlediğimiz zaman, hepsi 
kendilerine verilen) rolü çok başarılı oynarlar. Yani aynen öyle bir traje-
dinin Mecliste oynanmasından ibaret Türkiye’de demokrasi denen şey. 
Onlar da uyumlu muhalefet yapıyorlar. Mesela ağzı bir lağım kadar iğ-
renç konuştuğu zaman. En son biliyorsunuz Kürt kadınlara  küfretti Tay-
yip Erdoğan. O küfrün içeriğini de biliyorsunuz yani bir Türk olarak…

Reuters: Yani anlaşılıyor zaten ne demek istediği.
Nurullah Ankut: Yani bütün kadınların aslında, kadın örgütlerinin 

infial halinde, isyan halinde Meclisin önünü doldurmaları gerekir.
Reuters: Şimdi o başka bir konu. Şimdi Lahey’den bahsediyorduk. 

CHP’nin niye aklına gelmedi de sizin aklınıza geldi? Neden biz böyle 
yapalım, dediniz?

Nurullah Ankut: Şimdi biz gerçek anlamda devrimciyiz. Onlar gibi 
sahte değiliz. Bizim ağzımızdan çıkan her söz, bilincimizden yüreği-
mize geçer, oradan süzülüp süzülüp dilimize ve kelimelere geçer. Ama 
onlar hep ikiyüzlü yani ruhlarında sakladıkları çürümüşlüğü, ihaneti, 
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Amerika’nın kendilerine takmış olduğu, nakletmiş olduğu ikinci yüzle-
riyle maskelerler, gizlerler. Yani siz bu oyunu oynayacaksınız, muhale-
fet edeceksiniz deniyor. Onlar da muhalefet yapıyor yani. Ölümüne bir 
muhalefet yapmıyorlar yani.

Reuters: Bu başvurudan ne bekliyorsunuz sayın genel başkan, gerçi 
daha önce söylediniz ama?..

Nurullah Ankut: Bu başvurudan olumlu sonuç çıkabilme olasılığı 
yüksek. Çünkü Amerika, Tayyip Erdoğan’ın kullanım süresinin doldu-
ğuna karar verdi. Şimdi yerlerine yeni partiler hazırlıyor. Bunlardan biri 
HDP, biri CHP biliyorsunuz. Bunları artık sahneye sürüyor. Biliyorsu-
nuz bunların belli kullanım süreleri var ABD için tıpkı eşya gibi. Onları 
kullanır belli bir süre, onlar artık halkı kandıramaz hale gelince onun 
yerine yeni bir oyuncu sürer.

Reuters: Aslında siz Lahey’e de güvenmiyorsunuz. Ama şimdi or-
tam uygun olduğu için…

Nurullah Ankut: Biz her zaman hukuktan bir şey çıkması için, hal-
kımıza teşhir etmek için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. 
Mahkemelere mesela, güvendiğimizden değil, onlarca kez arkadaşla-
rımız suç duyurusunda bulunmuştur. Yirmiyi, otuzu geçti. Yani bir şey 
çıkacağından değil, amaç teşhir etmek…

Reuters: Yani Lahey’e güvenmiyoruz ama şu anda ortam uygun, 
diyorsunuz.

Nurullah Ankut: Yani hem ortam uygun hem de teşhir etmek için. 
Yani en azından bunların içyüzünü bin kişi, iki bin kişi görüp anlayabi-
lir. Yani halkımıza bir mesaj vermek istiyoruz. O bakımdan biz bunlara 
karşı, en ölümcül kararlı muhalefeti yaptık. Mesela Tayyipgiller 1, Tay-
yipgiller 2 kitaplarını bir zahmet arkadaşlar getirsinler.

Reuters: Peki bu arada da onu konuşalım sayın genel başkan. MİT 
TIR’larıyla işlenen suçu tam olarak ne olarak görüyorsunuz?

Nurullah Ankut: Uluslararası hukukun hiçe sayılması, bağımsız bir 
devletin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve sınırlarına doğrudan bir 
saldırı olarak görüyoruz. Ki bunlar, uluslararası hukuk ile devletler hu-
kukunun en temel ilkeleridir. Bunların hiçe sayılması olarak görüyoruz. 
Uluslararası en ağır suçu işlemiştir. Yani Uluslararası Ceza Mahkeme-
sinde yargılanıp mahkûm edilmesi gerekir.

Şimdi herkes, dünya ve Amerika, Avrupa Birliği, Avrupa Parlamen-
tosu bunlara methiye düzerken, biz bunların içyüzünü gördük ve gös-
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terdik. Bunu kaç yılında yayınlamışız?
Birinci baskısı 2006 mesela. Tayyipgiller I, II. İki cilt kitap yayın-

lamışız. Bugün bunlar hakkında ne denmesi gerekiyorsa o günden gös-
termişiz. Bunların içyüzünü göstermişiz. Bir de devrimci teorimiz var 
bizim. Bu teorinin ışığında bütün sınıf ve tabakaların, bütün siyasi par-
tilerin kimliklerini net bir şekilde görürüz, bu yönde davranabiliriz biz, 
yani oradan kaynaklandı.

Reuters: Peki Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanması, zamanlama-
sı önemli değil mi?

Nurullah Ankut: Çok önemli. Şimdi dikkat edersek, artık medyada 
reyting sıralamasında 17’nci sıraya düşmüş. Yani medyayı da bize göre 
ABD yönettiği için, oradan aldığı sinyale göre, Tayyip Erdoğan’ın eski-
den olağanüstü meziyetleri demokrat olduğu vesairesi anlatılırdı. Ama 
şimdi artık diktatör olduğu, despot olduğu, kanun tanımaz, hukuk tanı-
maz olduğu anlatılmaya başlandı medyada da, yerel medyada da. Yani 
tüm bunlara bir bütünlük içinde baktığımız zaman Tayyip Erdoğan’ın 
kullanım süresi doldu. Ve artık yolcu edilecek.

Reuters: Yani bundan dolayı uluslararası anlamda bir karar çıkar, 
diyorsunuz.

Nurullah Ankut: Çıkabilir, çıkma olasılığı var. 
Reuters: Yani ne gibi bir karar çıkar, ne gibi bir yaptırım uygulanır?
Nurullah Ankut: Şimdi eğer gerçek anlamda bir karar çıkarsa bu 

adamın uluslararası suçlu ilan edilip İnterpol tarafından kırmızı bülten-
le aranması gerekir ve görüldüğü yerde tutuklanıp mahkeme karşısına 
çıkarılması gerekir. Sadece kendisinin değil, ekibinin. Hakan Fidan’ın, 
Dışişleri Bakanı Efkan Ala’nın, kendisiyle işbirliği yapan genelkurmay 
temsilcisinin. Bu TIR’lar da hep genelkurmayın gözetimi altında gidi-
yor. Bunların hepsinin hatta Bakanlar Kurulunun da toptan ceza mah-
kemesi karşısına çıkarılması gerekir.

Reuters: Savaş ve saldırı suçu iddiasında bulunuyorsunuz yani.
Nurullah Ankut: Evet uluslararası hukuku hiçe saydığı iddiasında 

bulunuyoruz.
Reuters: Tamamdır Sayın Başkanım. Sağ olun, çok teşekkür ederiz.
Nurullah Ankut: Bilmukabele, siz sağ olun.
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Ek 5

Efkan Ala’nın
08.06.2015 tarihli Şikâyet Dilekçesi

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILİĞINA

Müşteki: Efkan Ala
Vekili: Av. Muhsin Özyar 
Şüpheli: Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut ve 

diğer yasal sorumlular
Suç: Hakaret, iftira ve Suç Uydurma 5237 Sy. TCK 125, 267, 

271’inci maddeler.
Suç Tarihi: 02.06.2015 (Öğrenme Tarihimiz)
Açiklamalar: Halkın Kurtuluş Partisi isimli siyasi parti tarafından 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 
Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu, müvekkilim Eski içişleri Bakanı 
Sayın Efkan Ala ve MİT Müsteşarı Sayın Hakan Fidan hakkında Ulus-
lararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı’na hitaben gönderilen dilekçe 
ile müvekkilimin “savaş suçu işlediği” iddiasında bulunmak suretiyle, 
“hakaret, iftira ve suç isnadı cürümleri işlenmiş olup, şüphelinin eyle-
mine uyan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 125, 267 ve 271’inci mad-
deleri kapsamında cezalandırılması amacıyla gerekli soruşturmanın ya-
pılarak, kamu davasının ikamesine karar verilmesi gerekmektedir. Zira;

Birtakım basın yayın organlarında ve internet haber sitelerinde ya-
yınlanan gerçek dışı, tamamen kurguya dayalı, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ni ve hükümetini uluslararası kamuoyunda olumsuz yargı ve 
kanaatlere muhatap kılarak zor durumda bırakmaya yönelik, Devlet 
içinde görevini kötüye kullanarak suç işlerniş bulunan bir takım kamu 
görevlilerinin de desteği ve yardımı ile siyasi algı oluşturmak amacıyla 
gündeme getirilen mesnetsiz iddialar ve görüntüler dayanak gösteril-
mek suretiyle Şüpheli tarafından, T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
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Tayyip Erdoğan, T.C. Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu, Mit Müs-
teşarı Sayın Hakan Fidan ve Müvekkilim Eski içişleri Bakanı Sayın 
Efkan Ala hakkında “ Uluslararası Ceza Mahkemesine” savaş suçu iş-
ledikleri isnadıyla başvuruda bulunulmuş olduğu yazılı ve görsel med-
yada yer alan haberlerden öğrenilmiştir.

Şüpheli tarafından da bilinen/bilinmesi gereken bir husus olduğu 
üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti Uluslararası Ceza Mahkemesinin 
oluşturulmasına dayanak olan Roma Anlaşmasına taraf değildir ve bu 
sebepledir ki Uluslararası Ceza Mahkemesinin Türkiye hakkında her-
hangi bir yargılama yetkisi bulunmamaktadır.. Hal böyle iken siyasi bir 
parti adına bu iftira nitelikli başvuru yapılabiliyorsa yargılama amacı 
güdüldüğünden bahsedilebilmesi mümkün olmayıp Şüpheli/şüphelile-
rin bu eylemi, Müvekkilime ve diğer şikâyet edilen şahsiyetlere yönelik 
olarak özellikle de Dünya Kamuoyu nezdindeki itibarlarına ve tabi ki 
onların şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin saygınlığına gölge 
düşürebilmek ve yıpratmak gayesine matuf bir davranış olduğu çok 
açıktır. Şüphelinin, başvurusuna konu isnadının gerçek dışı olduğunu 
ve yine bu başvurusunun usulen de tanınmayan ve geçersiz bir başvuru 
niteliğinde olduğunu da bildiği ve bu durumun açıkça ortada olmasına 
karşın, sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Hükümetini 
ve müvekkilim de dâhil olmak üzere Devleti ve Milleti uğruna hizmet 
eden şahsiyetleri karalamak, itibarlarını zedelemek, adeta “çamur at 
tutmazsa izi kalır” mantığı ile hareket etmek kasıt ve suretiyle şikâye-
tin gerçekleştirdiği açıktır. Ülkemizin seçim arifesinde olduğu nazara 
alındığında bu karalama kampanyasının amacı ve boyutu da daha iyi 
anlaşılmaktadır.

Şüphelinin şikâyet dilekçesindeki iddia ve isnatlar tamamen gerçek 
dışı olup, Müvekkilime ve diğer şikâyet edilen şahsiyetlere yönelik kin 
ve garezin tezahürü, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin manevi şahsiye-
tine yönelik, plânlı ve kurgulanmış iftiralar yumağı olmaktan öte bir 
anlam taşımamaktadır. Söz konusu ihbar dilekçesinin müvekkilim ve 
diğer ihbar edilenler hakkında hiçbir hukukiliği olmamakla birlikte 
sadece şüphelinin “Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı olan kin ve 
nefretini ortaya koymakta, ayrıca işlediği suçlar bakımından da yasal 
sorumluluğunu doğurmaktadır. Şüpheli/Şüphelilerin bu eylemleri 5237 
sayılı TCK’nın 267’inci maddesinde düzenlenen iftira suçunu oluştur-
duğu gibi, ayrıca doğrudan müvekkilim ve diğer kamu görevlilerinin 
şahsına yönelik olarak 125’inci maddede düzenlenen kamu görevlisine 



251

görevinden dolayı hakaret ve yine aynı kanunun 271’inci maddesinde 
düzenlenen “suç uydurma” suçlarını oluşturmaktadır.

Delillerimiz: Şikâyete konu ihbar dilekçesi ve her türlü yasal delil.
Netice Ve Talep: Yukarıda arz edilen nedenlerle, şüpheli hakkında 

Türk Ceza Kanunu’nun 125, 267 ve 271’inci maddeleri kapsamında ge-
rekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması amacıyla, kamu davası 
açılmasına karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederim. 08.06.2015

Şikâyetçi Efkan Ala
Vekili

Av. Muhsin Özyar

Ekler:
1- Vekâletname ve yetki belgesi
2- Şikâyete konu dilekçe (dilekçe http;//kurtuluspartisi.org/hkp-

den-tavvipgiller-hakkinda-lahey-uluslararasi-ceza-mahkemesi-
ne-suc-duyurusu/adresinden alınmıştır.)
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Ek 6

Ankara Cumhuriyet Başsavcısının 30.09.2015 tarihli
Ek Kovuşturmaya Yer olmadığı Kararı

TC
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Basın Bürosu
Basın Soruşturma No: 2015/4151 
Basın Karar No: /

EK KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR

Davacı: K. H.

Mağdurlar:
1- RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AHMET Oğlu TENZİLE’den 

olma, 26/02/1954 doğumlu, Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Cad-
desi Yeni Cumhurbaşkanlığı Binası Pk.06689  Yenimahalle/ Ankara.

2- AHMET DAVUTOĞLU, MEHMET DURAN Oğlu MEMNU-
NE’den olma, 26/02/1959 doğumlu, Başbakanlık Merkez Bina Bakan-
lıklar  Çankaya/ Ankara.

3- HAKAN FİDAN, MUHYETTİN Oğlu GÜLÜŞAN’den olma, 
17/07/1968 doğumlu.

Müşteki:
EFKAN ALA, TEMEL Oğlu GÖNÜL’den olma, 21/02/1965 do-

ğumlu.
VEKİLİ: Av. MUHSİN ÖZYAR
Şüpheli:
NURULLAH ANKUT, YAKUP Oğlu ATİYE’den olma, 01/04/1946 
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doğumlu. Atatürk Bulv. Emlak Bankası Blokları B Blok No:146  Kat:3 
D: 11  Fatih/ İstanbul.

Suç: Suç Uydurma, İftira
Suç Tarihi Ve Yeri: 02/06/2015 ANKARA

Soruşturma Evrakı İncelendi:
Müşteki Efkan Ala adına vekili Av. Muhsin Özyar, Başsavcılığımıza 

sunduğu 08/06/2015 havale  tarihli dilekçeyle, Halkın Kurtuluş Partisi 
Genel Başkanı Nurullah Ankut’un, Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, İçişleri eski Ba-
kanı Efkan Ala ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında Uluslararası 
Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısına hitaben yazıp gönderdiği dilekçey-
le, savaş suçu işledikleri iddiasında bulunmak suretiyle, hakaret (TCK 
125/1), iftira (TCK 267) ve suç uydurma (TCK 271) suçlarını işlediği 
iddiasıyla  şikâyetçi olmuştur.

Şikâyet dilekçesinde belirtilen, http://kurtuluspartisi.org /hkpden 
-tayyipgiller -hakkinda-lahey -uluslararasi-ceza -mahkemesine-suc-du-
yurusu/ URL’li web sayfasından alınan internet çıktısının incelenmesin-
de,  Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı adına Uluslararası Ceza 
Mahkemesi Savcısına hitaben yazılmış 5 sayfadan ibaret dilekçede, 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başba-
kan Ahmet Davutoğlu, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, MİT Müsteşarı 
Hakan Fidan hakkında, Hürriyet Gazetesi web sayfasında 18/05/2015 
günü yayınlanan “Yasin Aktay: MİT TIR’ları ÖSO’ya gidiyordu”  baş-
lıklı haber ile Oda TV’nin web sayfasında 20/05/2015 günü yayınlanan 
“Kılıçdaroğlu MİT TIR’larındaki bombaları izlediğini söyledi”  başlıklı 
habere dayanarak Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısına savaş suçu 
ve saldırı suçunu işlediklerinden bahisle suç duyurusunda bulunduğu; 
soruşturmaya konu dilekçeyi Halkın Kurtuluş Partisi Web sayfasında 
yayınlandığı ve halen bu dilekçenin anılan sayfada yayında olduğu tes-
pit edilmiştir.

Şikâyet dilekçesinin Başsavcılığımıza hitaben yazıldığı, müşteki ad-
resinin Ankara olduğu, CMK 12. Maddesinin 5. fıkrasının, “görsel ve 
işitsel yayın, mağdurun yerleşim yerinde ve oturduğu yerde işitilmiş 
veya görülmüşse o yer mahkemesi de yetkilidir.” hükmünü amir bulun-
duğu, internet sitesi üzerinden yapılan yayınların Ankara’dan görülüp 
okunabildiğinde tereddüt bulunmadığından, Başsavcılığımızın müsnet 
suçları soruşturmakla yetkili olduğu tespitiyle işin esasına girilmiştir.
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Şikâyet konusu yapılan iftira ve suç uydurma eylemlerinin, oluşup 
oluşmadığının tespiti bakımından şüpheli tarafından Uluslararası Ceza 
Mahkemesi´ne sunulan dilekçesinin hukukî niteliğinin belirlenmesinde 
zaruret bulunmaktadır.

Kavramsal olarak ortaçağda ortaya çıkan ve ulusal mahkemelerce 
yargılama konusu edilen “savaş suçu” ilk kez Amerikan İç Savaşı sı-
rasında Başkan Lincoln tarafından 1863’de çıkarılan Lieber Kuralları 
diye anılan metinle kanun halinde toplanmıştır. O tarihten bu yana 1907 
tarihli IV nolu La Haye Sözleşmesi ve onun yönetmelikleri, 1949 tarihli 
Cenevre Sözleşmeleri ve onların 1977 tarihli protokolleri de dahil ol-
mak üzere pek çok uluslararası insancıl hukuk sözleşmesi hazırlanmış-
tır. Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü´nün (Statü) 8. Madde-
si bu anlaşmalarda ve uluslararası örf ve adet hukukunda tanımlanmış 
uluslararası silahlı çatışma esnasında işlenen savaş suçlarının büyük bir 
bölümü üzerinde Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) yetki ve-
rilmiştir. Ancak bu yetki, Roma Statüsü’nü imzalayan ülke devletlerin 
vatandaşları ve statüye taraf olmayan bir devletin vatandaşı olsa bile 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin hakkında suç duyurusunda 
bulunduğu kişilerin soruşturulması ve yargılanmasıyla sınırlıdır. Bir 
başka anlatımla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nce yapılmış bir 
ihbar bulunmadıkça, mahkeme savcısının statüye üye olmayan devlet 
vatandaşlarına ilişkin olarak yapılan bireysel başvurulardan yola çıka-
rak soruşturma yapma ve dava açma yetkisi yoktur.

Örneğin, Sudan UCM’ye taraf olmadığı için Darfur’daki trajedi ile 
ilgili olarak otomatik yargılama yetkisi bulunmayan mahkeme, böyle-
si bir yetki için BM Güvenlik Konseyi kararına ihtiyaç duymuş, Mart 
2005 tarihinde 1593 sayılı karar ile Sudan’ın Darfur bölgesinde işlenen 
suçlar ile ilgili olarak yargı yetkisine sahip olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, UCM’ye yargılama yetkisi veren 
Roma Statüsü’ne taraf olmaması nedeniyle şüphelinin, anılan mahke-
me savcısına sunduğu dilekçe hukuken yok hükmündedir. Zira UCM 
savcısının, Roma Statüsü’ne taraf olmayan devlet vatandaşları hakkın-
da yapılan bireysel başvurularla ilgili işlem ve soruşturma yapma yet-
kisi bulunmamaktadır. Dolasıyla hukuken yok hükmündeki bir şikâyeti 
geçerli kabul ederek, şüphelinin eylemini, TCK’nın 267/1. fıkrasında 
tanımlanan, “işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve ko-
vuşturma başlatılmasını sağlamak amacıyla bir kimseye hukuka aykırı 
bir fiil isnat ederek yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunmak” 



olarak yorumlamak mümkün görünmemektedir.
Yine hukuken yok hükmündeki ihbara gerekçe teşkil eden iki ayrı 

internet sitesindeki haberlerin  şüpheliler tarafından yapıldığına dair 
bir kuşku ve iddia bulunmadığından “suç uydurma” fiilinin varlığından 
da söz edilemez. Zira, soruşturmaya konu dilekçe içeriğinde     http://
www.hurriyet.com.tr/gundem/29036154.asp şeklindeki URL adresi 
verilen “Yasin Aktay: MİT TIR’ları ÖSO’ya gidiyordu” başlıklı haber 
Hürriyet Gazetesi web sayfasından,  http://odatv.com/n.php?n=o-go-
runtuleri-ben-de-izledim-2005151200 şeklindeki URL adresi verilen 
“Kılıçdaroğlu MİT TIR’larındaki bombaları izlediğini söyledi” başlıklı 
haber ise OdaTV web sayfasından alınmıştır. Her iki habere de belirti-
len linklerden ulaşmak halen mümkündür. Bu nedenle şüphelinin “iş-
lenmediğini bildiği suçun delil ve emarelerini” uydurduğundan (TCK 
271/1) söz edilemez. Kaldı ki, bir an aksi düşünülse bile  UCM savcısı-
nın anılan şikâyetle ilgili olarak işlem yapma yetkisi bulunmadığından, 
yetkisiz kişiye yapılan ihbarda “suç uydurma” fiilinin varlığından söz 
edilemez.

Suçta ve cezada kanunilik prensibi gereğince suç olarak nitelen-
dirilmesi mümkün bulunmayan ve fakat gerçek olgulara dayanmayan 
yazıların, kişilik haklarına yönelik saldırıların özel hukuk hükümlerine 
göre M. K.’nun 24 ve 6098 sayılı B. K.’nun 58 Maddeleri gereğince 
taraflarca değerlendirilmesi mümkündür.

İzah olunan gerekçeyle, müsnet iftira (TCK 267/1) ve suç uydur-
ma (TCK 271) isnatları  nedeniyle şüpheli hakkında kovuşturmaya yer 
olmadığına, müştekinin hukuk mahkemelerine başvurmakta muhtari-
yetine, kararın bir örneğinin müşteki vekiline ve savunması alınan şüp-
heliye tebliğine, CMK’nin 172/1-173 Maddesi uyarınca şikâyetçinin 
tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde Ankara Nöbet-
çi Sulh Ceza Hakimliğinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 
30/09/2015

MEHMET TAŞTAN 32368
Cumhuriyet Savcısı
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Ek 7

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının İddiaanamesi
(01.10.2015)

T.C.
ANKARA

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Basın Bürosu

Basın Soruşturma No: 2015/4151 
Basın Esas No: 2015/776
Basın İddianame No: 2015/630

İDDİANAME
ANKARA  ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

Davacı: K.H.

Mağdurlar:
1- RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AHMET Oğlu TENZİLE’den 

olma, 26/02/1954 doğumlu, Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Cad-
desi Yeni Cumhurbaşkanlığı Binası Pk.06689  Yenimahalle/ Ankara.

2- AHMET DAVUTOĞLU, MEHMET DURAN Oğlu MEMNU-
NE’den olma, 26/02/1959 doğumlu, Başbakanlık Merkez Bina Bakan-
lıklar  Çankaya/ Ankara.

3- HAKAN FİDAN, MUHYETTİN Oğlu GÜLÜŞAN’den olma, 
17/07/1968 doğumlu.

Müşteki:
EFKAN ALA, TEMEL Oğlu GÖNÜL’den olma, 21/02/1965 do-

ğumlu. 
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Vekili:
Av. MUHSİN ÖZYAR
Şüpheli:
NURULLAH ANKUT, YAKUP  Oğlu ATİYE’den olma, 01/04/1946 

doğumlu. Atatürk Bulv. Emlak Bankası Blokları B Blok No:146  Kat:3 
D: 11  Fatih/ İstanbul.

Suç: Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret

Suç Tarihi Ve Yeri: 02/06/2015 ANKARA

Sevk Maddeleri: TCK 125/1, 3a,4, 43/2, 53/1, CMK 231/11 Mad-
deleri.

Deliller: Şikâyet, şüpheli beyanı, CD içeriği ve tüm dosya kapsamı.

Soruşturma Evrakı İncelendi:
Müşteki Efkan Ala adına vekili Av. Muhsin Özyar, Başsavcılığımıza 

sunduğu 08/06/2015 havale  tarihli dilekçeyle, Halkın Kurtuluş Partisi 
Genel Başkanı Nurullah Ankut’un, Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, İçişleri eski Ba-
kanı Efkan Ala ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında, Uluslararası 
Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısına hitaben yazıp gönderdiği dilekçey-
le, savaş suçu işledikleri iddiasında bulunmak suretiyle hakaret (TCK 
125/1), iftira (TCK 267) ve suç uydurma (TCK 271) suçlarını işlediği 
iddiasıyla  şikâyetçi olmuştur.

Şikâyet dilekçesinde belirtilen, http://kurtuluspartisi.org/hkp-
den-tayyipgiller-hakkinda-lahey-uluslararasi-ceza-mahkemesi-
ne-suc-duyurusu/ URL’li web sayfasının incelenmesinde,  Halkın Kur-
tuluşu Partisi Genel Başkanlığı adına Uluslararası Ceza Mahkemesi 
Savcısına hitaben yazılmış 5 sayfadan ibaret dilekçede Türkiye Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Da-
vutoğlu, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, MİT Müsteşarı Hakan Fidan 
hakkında, Hürriyet Gazetesi web sayfasında 18/05/2015 günü yayınla-
nan “Yasin Aktay: MİT TIR’ları ÖSO’ya gidiyordu”  başlıklı haber ile 
Oda TV’nin web sayfasında 20/05/2015 günü yayınlanan “Kılıçdaroğlu 
MİT TIR’larındaki bombaları izlediğini söyledi”  başlıklı habere daya-
narak Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısına savaş suçu ve saldırı su-
çunu işlediklerinden bahisle suç duyurusunda bulunduğu; soruşturma-
ya konu dilekçeyi Halkın Kurtuluş Partisi Web sayfasında yayınlandığı 
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ve halen bu dilekçenin anılan sayfada yayında olduğu tespit edilmiştir.
Şikâyet dilekçesinin Başsavcılığımıza hitaben yazıldığı, müşteki ad-

resinin Ankara olduğu, CMK 12. Maddesinin 5. fıkrasının, “görsel ve 
işitsel yayın, mağdurun yerleşim yerinde ve oturduğu yerde işitilmiş 
veya görülmüşse o yer mahkemesi de yetkilidir.” hükmünü amir bulun-
duğu, internet sitesi üzerinden yapılan yayınların Ankara’dan görülüp 
okunabildiğinde tereddüt bulunmadığından, Başsavcılığımızın müsnet 
suçları soruşturmakla yetkili olduğu tespitiyle işin esasına girilmiştir.

Her ne kadar, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısına hitaben yazı-
lan dilekçede tarih bulunmuyor ise de, dilekçeye konu edilen Hatay’da-
ki MİT TIR’ları hadisesinin 01/01/2014, Adana’daki MİT TIR’ları ha-
disesinin 19/01/2014 tarihlerinde gerçekleşmiş bulunduğu, bu itibarla 
şüphelinin eylemlerinin o tarih itibari ile Türkiye Cumhuriyet Başba-
kanı olan Recep Tayyip Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğ-
lu’na, İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a 
yönelik ve görevlerinden kaynaklanan eylemler olarak değerlendiril-
mesi gerektiği; bu nedenle TCK 299’de düzenlenen “cumhurbaşkanına 
hakaret” suçunun varlığından söz edilmeyeceği kanaatine varılmıştır.

Talimat yoluyla savunması alınan şüpheli hakkındaki isnatları red-
detmiş, UCM Savcısına yaptığı başvurunun haklı gerekçelere dayandı-
ğını dile getirmiş, savunması ekinde UCM tarafından kendisine hitaben 
yazılan 06/07/2015 tarih ve 245/15 sayılı yazıyla şüphelinin yaptığı 
başvurunun kayda alındığını, ancak bu kaydın Savcılık bürosunca ihba-
ra konu olayla ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı ya da başlatı-
lacağı anlamına gelmediğinin bildirildiği görülmüştür. Bu cevabi yazı 
ile şüphelinin genel başkanı olduğu partinin web sayfasında yayınlanan 
dilekçenin UCM Savcısına da gönderilmiş olduğunun teyidi niteliğin-
de bulunduğu sonucuna varılmıştır. Şüphelinin  bunun dışında,  ihbara 
konu ettiği MİT TIR’larına ilişkin gazete küpürü ve TIR fotoğraflarını 
savunması ekinde sunduğu  görülmüştür.

Şikâyet konusu yapılan hakaret suçunun oluşup oluşmadığının tes-
piti bakımından “savaş suçu” kavramının irdelenmesinde, UCM sav-
cısının soruşturma yapmakla yetkili kılındığı durumların belirlenme-
sinde ve şüpheli tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne sunulan 
dilekçenin hukukî niteliği ve içeriğinin  değerlendirilmesinde zaruret 
bulunmaktadır.

Kavramsal olarak ortaçağda ortaya çıkan ve ulusal mahkemelerce 
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yargılama konusu edilen “savaş suçu” ilk kez Amerikan İç Savaşı sıra-
sında Başkan Lincoln tarafından 1863´de çıkarılan “Lieber Kuralları” 
diye anılan metinle kanun halinde toplanmıştır. O tarihten bu yana 1907 
tarihli IV nolu La Haye Sözleşmesi ve onun yönetmelikleri, 1949 ta-
rihli Cenevre Sözleşmeleri ve onların 1977 tarihli protokolleri de dahil 
olmak üzere pek çok uluslararası insancıl hukuk sözleşmesi hazırlan-
mıştır. Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün  8. Maddesi bu 
anlaşmalarda ve uluslararası örf ve adet hukukunda tanımlanmış ulusla-
rarası silahlı çatışma esnasında işlenen savaş suçlarının büyük bir bölü-
mü üzerinde Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) yetki verilmiştir. 
Ancak bu yetki, Roma Statüsü’nü imzalayan ülke devletlerin vatandaş-
ları ve statüye taraf olmayan bir devletin vatandaşı olsa bile Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nin hakkında UCM’de yargılanmasına 
karar verilen kişilerin soruşturulması ve yargılanmasıyla sınırlıdır. Bir 
başka anlatımla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nce bu yönde 
alınmış bir karar olmadıkça, mahkeme savcısının statüye üye olmayan 
devlet vatandaşlarına ilişkin olarak yapılan bireysel başvurulardan yola 
çıkarak soruşturma yapma ve dava açma yetkisi yoktur.

Örneğin, Sudan UCM’ye taraf olmadığı için Darfur’daki trajedi ile 
ilgili olarak otomatik yargılama yetkisi bulunmayan mahkeme, böyle-
si bir yetki için BM Güvenlik Konseyi kararına ihtiyaç duymuş, Mart 
2005 tarihinde 1593 sayılı karar ile Sudan’ın Darfur bölgesinde işlenen 
suçlar ile ilgili olarak yargı yetkisine sahip olmuştur.

Statü kapsamındaki uluslararası silahlı çatışmalar sırasında işlenen 
savaş suçları iki ana kategoriye ayrılmaktadır:

1. Uluslararası Ceza Mahkemesi; 1949 Cenevre Sözleşmeleri’nin 
dördünün ağır ihlalleriyle suçlanan kişileri yargılayabilir. Bunlar yaralı 
askerler, yaralı ya da deniz kazasına uğrayan denizciler, savaş esirleri 
ve işgal altındaki topraklardaki siviller dahil olmak üzere Cenevre Söz-
leşmeleri tarafından korunan kişilere karşı işlendiğinde şu eylemlerini 
içerir; kasten öldürme, biyolojik deneyler yapmayı da kapsayan işkence 
ya da insanlık dışı muamele, kasten dayanılmaz acıya maruz bırakma 
ya da vücuda veya sağlığa ciddi zarar verme; kanunsuz ve nedensiz bir 
şekilde ve askeri zorunluluklarla meşrulaştırılamayacak şekilde geniş 
çapta tahrip etme ve mülke el koyma; savaş esirlerini ya da korunan 
diğer kişileri düşman devletin silahlı kuvvetlerinde hizmet vermeye 
zorlama; savaş esirlerini ya da korunan diğer kişileri adil ve kurallara 
uygun yargılanma hakkından kasıtlı olarak mahrum bakma; hukuk dışı 
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bir şekilde sınır dışı ya da transfer etme ya da kanundışı bir şekilde 
hapsetme; rehin alma.

2. Mahkeme, La Haye yönetmeliklerinde ve Cenevre Sözleşmele-
ri’nin I nolu Protokolünde ve uluslararası örf ve adet hukukunda ta-
nımlanmış ihlalleri de içerecek şekilde uluslararası insancıl hukukun 
diğer ihlallerinin büyük bir kısmı üzerinde yargılama yetkisine sahip 
bulunmaktadır. Statü, uluslararası olmayan silahlı çatışmaları, tek ba-
şına ya da ara sıra gerçekleşen şiddet eylemlerini ve benzer nitelikteki 
farklı eylemler gibi dahili karışıklık, gerginlik içeren durumları kapsa-
maz.  Ancak, UCM’nin yargı yetkisinin, silahlı politik gruplarla hükû-
met güçleri arasında uzun süreli çatışmalarda olduğu kadar, dünyada 
sayıları giderek artan silahlı politik gruplar arasındaki silahlı çatışmalar 
esnasında işlenmiş savaş suçlarını kapsadığı Statü’de açıkça belirtilmiş 
ve şu şekilde sıralanmıştır:

a-) Doğrudan sivil nüfusa, sivil eşyalarına, insani yardıma ya da ba-
rış koruyucu misyonların yanı sıra sağlayacağı önceden tahmin edilen 
somut ve doğrudan doğruya askeri avantaja oranla aşırı bir şekilde sivil 
hedeflere zarar vereceği ya da sivilleri yaralayacağı ya da rastlantısal 
olarak can kaybına yol açacağı bilinen saldırılar da dahil olmak üzere 
sivillere yönelik yasaklanmış saldırılar; Kızılhaç ve Kızılay amblem-
lerini taşıyan binalara, malzemelere, tıp birimlerine, ulaşım araçlarına 
ve kişilere karşı saldırılar; ve askeri hedef olmayan din, eğitim, sanat, 
bilim ya da hayır amaçlarıyla kullanılan binalara, tarihi anıtlara ve has-
tanelere saldırılar;

b-) Teslim olmuş askerleri öldürmek ya da yaralamak; uzuv keserek 
fiziksel olarak sakat bırakmak; kişinin ölüme sebebiyet verecek ya da 
onun sağlığını ciddi biçimde tehlikeye atacak tıbbi olarak meşrulaştırı-
lamayacak ve kişinin çıkarları doğrultusunda yapılmayan tıbbi ya da bi-
limsel deneyler gerçekleştirmek; kişinin onuruna yönelik saldırı, özel-
likle de onur kırıcı ve aşağılayıcı muamele; tecavüz ve cinsel şiddetin 
diğer biçimleri ve insanları kalkan olarak kullanmak gibi savunmasız 
kişilere zarar verme;

c-) Ateşkes bayrağını, BM ya da düşman işaretini ya da Kızılhaç 
ve Kızılay amblemlerini kötüye kullanmak; esir alınmayacağını bil-
dirmek; askeri gerekliliklerle meşrulaştırmadıkça düşman mülklerini 
yağmalama, yok etme ya da zaptetme; zehir ya da zehirli silahlar, be-
lirli gazları, vücutta parçalanan kurşunları ve yapılacak bir değişiklikle 
statüye eklenecek diğer silahlar gibi yasaklanmış silahları kullanmak; 
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bir savaş yöntemi olarak sivilleri kasten aç bırakmak ya da ulusal si-
lahlı kuvvetlere 15 yaşından küçük çocukları almak ya da onları silahlı 
çatışmalara aktif bir şekilde katarak kullanmak gibi bazı yasaklanmış 
savaş yöntemleri;

d-) İşgalciler tarafından işgal ettikleri topraklara kendi sivil nüfusla-
rının dolaylı olarak ya da doğrudan transferi ya da işgal edilen toprak-
ların nüfusunun tamamının veya bir parçasının sınır dışı edilmesi ya da 
transferi; düşman vatandaşlarının yasal haklarını kaldırma ya da askıya 
alma ya da onları kendi ülkelerine karşı askeri operasyonlara katılmaya 
zorlamak da dahil olmak üzere, işgal edilen topraklarda ya da düşman 
vatandaşlarına karşı yasaklanmış bazı eylemler.

e-) Statü UCM’nin yargı yetkisinin, silahlı politik gruplarla hükûmet 
güçleri arasında olduğu kadar, giderek artan silahlı politik gruplar ara-
sındaki silahlı çatışmalar sırasında işlenmiş savaş suçlarını da kapsadı-
ğını açık bir şekilde belirtir. Uluslararası olmayan silahlı çatışmalarda 
işlenen savaş suçları da dahil edilmektedir.

Statü, uluslararası olmayan silahlı çatışmalar sırasında işlenen savaş 
suçlarının üç şeklini içermektedir:

Yaşama ve kişilik haklarının ihlali, özellikle her türlü cinayet, uzuv 
kesilmesi, zalimane muamele ve işkence; onuruna yönelik yapılan sal-
dırı, özellikle aşağılayıcı ve onur kırıcı muamele; rehin alma; önceden 
yaygın olarak vazgeçilmez kabul edilen bütün adli garantileri sağlayan 
ve kurallara uygun bir şekilde oluşturulmuş mahkeme tarafından veri-
len karar olmaksızın idam hükümlerinin ve infazların gerçekleştirilmesi 
de dâhil olmak üzere sivillere, yaralılara ve gözaltındakilere karşı Ce-
nevre Sözleşmeleri´nin ortak 3. Maddesinin ihlalleri.

Doğrudan sivil nüfusuna, Kızılhaç ve Kızılay’ı belirten amblemle-
ri taşıyan binalara, malzemelere, tıp birimlerine ve ulaşım araçları ve 
kişilere; insani yardım ya da BM barış koruyucu misyonlarına; askeri 
bir hedef teşkil etmeyen din, eğitim, sanat, bilim ya da hayır işlerinde 
kullanılmak üzere tahsis edilmiş binalara, tarihi anıtlara, hastanelere 
yönelik kasten saldırı; yağmalama; tecavüz ve cinsel şiddet suçlarının 
diğer biçimleri; 15 yaşından küçük çocukları askere veya silahlı grup-
lara alma ya da onları silahlı çatışmalara aktif bir şekilde katılarak kul-
lanma da dahil olmak üzere Cenevre Sözleşmeleri II nolu Protokol’de 
genel olarak öngörülen insancıl hukukunun ihlalleri.

Düşman savaşçıları hileli bir şekilde öldürmek ya da yaralamak; esir 
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alınmayacağını bildirmek, fiziksel uzuv kesimi ya da tıbbi ya da bi-
limsel deneyler yapmak; askeri bir zorunlulukla meşrulaştırılmadıkça 
bir düşman mülkünü yok etmek ya da zaptetmek de dahil olmak üzere 
geleneksel olarak sadece uluslararası silahlı çatışmalarda savaş suçu 
olarak tanınmış eylemler.

Bu mevzuat hükümlerine göre,   Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, 
UCM’ye yargılama yetkisi veren Roma Statüsü’ne taraf olmaması ne-
deniyle şüphelinin, anılan mahkeme savcısına sunduğu dilekçe huku-
ken yok hükmündedir. Zira UCM savcısının, Roma Statüsü’ne taraf 
olmayan devlet vatandaşları hakkında yapılan bireysel başvurularla 
ilgili işlem ve soruşturma yapma yetkisi bulunmamaktadır. Bir siyasi 
partinin genel başkanı olan ve parti hukukçularıyla birlikte görüş alış 
verişinde bulunarak yok hükmündeki bu dilekçeyi hazırlayıp UCM 
savcısına sunan şüphelinin bu gerçeği bilmemesi imkânsız görünmek-
tedir. Bu durum karşısında şüphelinin eylemle ortaya koyduğu amaç, 
MİT TIR’ları adıyla basına yansıyan hadisenin yaşandığı Ocak 2014 
tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı olan Recep 
Tayyip Erdoğan,  Dışişleri bakanı olan Ahmet Davutoğlu, İçişleri Ba-
kanı olan Efkan Ala, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı olan Hakan 
Fidan’ın hakkında “savaş suçlusu” şeklinde ağır şekilde tahkir edici bir 
algı oluşturmaya dönüktür. Nitekim şüpheli, UCM’ye gönderdiği huku-
ken yok hükmündeki dilekçenin bir suretini genel başkanı bulunduğu 
Halkın Kurtuluş Partisinin http://kurtuluspartisi.org/hkpden-tayyip-
giller-hakkinda-lahey-uluslararasi-ceza-mahkemesine-suc-duyurusu/ 
URL’li web sayfasında yayınlayarak / yayınlatarak mağdurların say-
gınlıklarını rencide etmeye dönük kastını ortaya koymuştur. Dolasıyla 
yetkisiz makama yapıldığı için hukuken yok hükmündeki bir şikâyeti 
geçerli kabul ederek, şüphelinin eylemini, TCK’nın 267/1. fıkrasında 
tanımlanan, “işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve ko-
vuşturma başlatılmasını  sağlamak amacıyla bir kimseye hukuka aykırı 
bir fiil isnat ederek yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunmak” 
olarak yorumlamak mümkün görünmemektedir.

Yine hukuken yok hükmündeki ihbara gerekçe teşkil eden, iki ayrı 
internet sitesindeki  haberlerin,  şüpheli tarafından yapıldığına dair bir 
kuşku ve iddia bulunmadığından, “suç uydurma” fiilinin varlığından 
da söz edilemez. Zira, soruşturmaya konu dilekçe içeriğinde,     http://
www.hurriyet.com.tr/gundem/29036154.asp şeklindeki URL adresi 
verilen “Yasin Aktay: MİT TIR’ları ÖSO’ya gidiyordu” başlıklı haber 
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Hürriyet Gazetesi web sayfasından,  http://odatv.com/n.php?n=o-go-
runtuleri-ben-de-izledim-2005151200 şeklindeki URL adresi verilen 
“Kılıçdaroğlu MİT TIR’larındaki bombaları izlediğini söyledi” başlıklı 
haber ise OdaTV web sayfasından alınmıştır. Her iki habere de belirti-
len linklerden ulaşmak halen mümkündür. Bu nedenle şüphelinin “iş-
lenmediğini bildiği suçun delil ve emarelerini” uydurduğundan (TCK 
271/1) söz edilemez. Kaldı ki, bir an aksi düşünülse bile UCM savcısı-
nın anılan şikâyetle ilgili olarak işlem yapma yetkisi bulunmadığından, 
yetkisiz kişiye yapılan ihbarda “suç uydurma” fiilinin varlığından söz 
edilemez. Bu nedenle, şüpheliye isnat edilen iftira ve suç uydurma fi-
illeri bakımından hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar 
verilmiştir.

Hakaret suçunun oluşup oluşmayacağı noktasında yapılan değer-
lendirmede, soruşturmaya konu dilekçenin içeriğini oluşturan TIR’lar, 
soruşturma gerekçesiyle Hatay ve Adana’da durdurulan TIR’ların, 
kime ya da kimlere gönderildiği konusunda hükûmet üyelerinin yap-
tığı açıklamaları reddeden görüş tahmine dayalı bir düşünce olmaktan 
öteye gitmemektedir. Dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 
06.06.2015 günü Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan “Başbakan Ahmet 
Davutoğlu: Vallahi o TIR’lar Türkmenlere gidiyordu” başlıklı haber-
de, olaya konu TIR’ların Türkmenlere gittiği ifade edilmektedir. http://
www.hurriyet.com.tr/gundem/29209682.asp

Benzer açıklamaların başka hükûmet üyeleri tarafından da yapıldığı 
basına yansıyan çeşitli haber sayfalarından görülmektedir. 01.06.2015 
günü Yenişafak Gazetesi web sayfasında yayınlanan “O TIR’lar bi-
zim içindi” başlıklı haberde “Suriye Türkmen Kitlesi Lideri ve Suriye 
Türkmen Meclisi üyesi Turgay Mollamusa, durdurulan MİT TIR’larına 
ilişkin, “O TIR’lar bize geliyordu. Haberimiz vardı. Ama bize ulaşma-
dı” dediği belirtilmiştir. http://www.yenisafak.com/gundem/o-tirlar-bi-
zim-icindi-2154103

Basında, bu açıklamaların aksine haber ya da yorumlara rastlamak 
da mümkündür. Anayasamızın 90. Maddesi gereğince usulüne uygun 
antlaşmalarla iç hukukumuzun bir parçası haline gelen Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’ni yorumlayan, AİHM’sinin kararlarında çok sıkça 
vurgu yaptığı üzere çok seslilik, demokrasinin olmazsa olmazlarından-
dır. Demokratik süreçte, bireylerin gelişmesinde, anlatım özgürlüğünün 
korunması hayati önem taşımaktadır. Bunun vücut bulması ise birden 
çok düşüncenin varlığı ve bunların açıklanması ile mümkündür. Bu du-
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rum karşısında, devlet ya da toplumun bir kesimini rahatsız edici nite-
likte bulunsa bile  “milli güvenlik veya toprak bütünlüğü gibi devletin 
çıkarlarının korunmasını sağlayıcı” asgari sınırları aşmamak kaydıyla 
kırıcı, rahatsız edici, şoke edici eleştirilerde bulunmakta ifade özgürlü-
ğü kapsamında kalmaktadır.

Ancak şüpheli, bu sınırların dışına çıkarak Suriye’de yaşanan gerçe-
ğe ve somut vakıalara açıkça ve alenen aykırı şekilde Türkiye Cumhu-
riyeti Devletinin başbakanı, dışişleri bakanı, içişleri bakanı, MİT müs-
teşarı hakkında, uluslararası arenada savaş suçlusu algısı oluşturmaya 
çalışmış; onların isimlerinin, dünyanın nefretle andığı savaş suçlularıy-
la birlikte anılması gayreti içinde olmuştur. Nitekim soruşturma konusu 
yapılan olaya ilişkin 10 sayfadan ibaret yazılı savunmasında da aynı 
kastı mahsusayı devam ettirmiştir.

Şüphelinin UCM savcısına yaptığı hukuken geçersiz olan şikâyet, 
gerçeği de yansıtmamaktadır. Çünkü, Ortadoğu ülkelerinde yaşanan ve 
Arap Baharı diye adlandırılan  olayların itici etkisiyle 15 Mart 2011’de 
Suriye’de başlayan ve kırk sekiz yıldır iktidarda olan Suriye Baas Par-
tisi İktidarına karşı yapılan silahsız gösteri ve protestolara, Esad’ın 
askerlerinin silahla karşılık vermesi suretiyle nitelik değiştiren ve  
binlerce sivilin ölümüne yol açan olaylarda, Esad yönetiminin ortaya 
koyduğu baskıcı tavır bir iç savaşın doğmasına neden olmuştur. Dört 
yılı aşkın bir süredir devam eden iç savaşta önemli bir kısmı kadın ve 
çocuk olmak üzere 191 bin insan hayatını kaybetmiştir. Birleşmiş Mil-
letler heyetince, dört ayrı yerde kimyasal kullanıldığı bilirkişi raporuyla 
tespit edilen Suriye’de,  Esad askerlerinin saldırılarına karşı direnmeyi 
göze alanlar, Özgür Suriye Ordusu adıyla kendi ülkelerinde var olma 
mücadelelerine devam ederken; basına yansıyan Birleşmiş Milletler 
verilerine göre 10 Temmuz 2015 tarihi itibariyle başka ülkelere sığınan 
Suriyeli mülteci sayısı 4 milyonu geçmiştir. ABD başta olmak üzere 
gelişmiş Batı ülkelerinin, Suriye’de yaşanan iç savaşın sorumluluğunun 
Esad’a ait bulunduğu konusunda farklı bir düşünce serdetmedikleri is-
pata muhtaç olmayacak kadar açıktır.

Dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu katliamlar karşısında, yak-
laşık iki milyon mülteciye kapılarını açarak ölümden kurtaran Türkiye 
hükümetinin bu insancıl tavrını bütün dünya ülkeleri takdirle karşılar-
ken, tarihsel ve kültürel bağlarımız bulunan yanı başımızdaki ülkenin 
mağdurlarına yardım amacıyla gönderilmek istenen TIR’lardan dolayı 
ülke idarecilerini kamuoyu önünde “savaş suçlusu” ilan etme gayreti-
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ne girmeyi bilgi eksiliğinden kaynaklanan bir yanılgı olarak değerlen-
dirmek mümkün değildir.  Zira şüpheli, hükûmetin Suriye politikası-
nı eleştirme sınırları dışına çıkarak,  UCM savcısına yaptığı hukuken 
geçersiz olan şikâyetle ve bu şikâyet dilekçesini genel başkanı olduğu 
Halkın Kurtuluş Partisinin http://kurtuluspartisi.org/hkpden-tayyip-
giller-hakkinda-lahey-uluslararasi-ceza-mahkemesine-suc-duyurusu/ 
URL’li web sayfasında yayınlatmak suretiyle mağdurları tahkir etme 
kastıyla hareket ettiğini açıkça göstermiştir.

Tahminle kabul edilmiş verilerle, “savaş suçu” gibi ağır bir ithamla 
Uluslararası bir mahkemede devleti yönetenleri suçlamak, Tarih önün-
de yalnız o kişileri değil, temsil ettikleri devleti, yani somut olayda Tür-
kiye Cumhuriyeti Devletini mahkûm ettirme gayretinden başka bir şey 
değildir. Zira Türkiye’den Suriye topraklarına silah götürüldüğüne dair 
hiçbir somut bulgu yoktur. İçinde silah olduğu iddia olunan ve Ada-
na’da durdurulan TIR’lar ise yurt dışına çıkmadığından Roma Statüsü 
kapsamında kalan, uluslararası örf ve adet hukukunun ihlal edildiğin-
den de bahsolunamaz. Dolayısıyla UCM Savcısına şikâyet konusu ya-
pılan eylemin, iddia olunan haliyle bile savaş ya da saldırı suçu olarak 
tanımlanmasının mümkün olmadığı açıktır.

Şüphelinin, MİT TIR’ları adıyla basına yansıyan hadisenin yaşandı-
ğı 19 Ocak 2014 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbaka-
nı olan Recep Tayyip Erdoğan,  Dışişleri Bakanı olan Ahmet Davutoğ-
lu, İçişleri Bakanı olan Efkan Ala, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı 
olan Hakan Fidan’ın hakkında yetkisiz olan UCM Savcısına şikâyette 
bulunmak ve şikâyet dilekçesini başkanı olduğu partinin web sayfasın-
da yayınlamak suretiyle mağdurlara görevlerinden dolayı hakaret etti-
ği; şüphelinin bu eylemi gerçekleştirirken UCM Savcısının bu konuyu 
araştırmakla yetkili olmadığını bildiği, bilmesi gerektiği; dolayısıyla 
mağdurları tahkir etmeye dönük eylemin şikâyet hakkının kullanılma-
sı olarak yorumlamanın mümkün olmadığı, nitekim hukuken geçersiz 
şikâyet dilekçesini partinin web sayfasında yayınlayarak mağdurlar 
hakkında “savaş suçlusu” algısı oluşturmaya çalıştığı, dilekçenin web 
sayfasında yayınlanması suretiyle eylemin aleniyet kazandığı, şüpheli-
nin tek fiil ile dört ayrı kamu görevlisine tahkirde bulunması nedeniyle 
hakkında TCK 43/2’nin tatbikini gerektiği anlaşılmakla;

Şüphelinin müsnet suçtan mahkemenizde yargılanarak sevk Mad-
desi gereğince tecziyesine, TCK 53/1 gereğince belli hakları kullan-
maktan mahrumiyetine, adli sicil kaydında bulunan açıklanması geri 
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bırakılmış karar nedeniyle gereğinin takdir ve ifası için ait olduğu mah-
kemeye  ihbarda bulunulmasına, karar verilmesi kamu adına talep ve 
iddia olunur. 01/10/2015

Mehmet TAŞTAN
Cumhuriyet Savcısı-32368

 
Not: Nurullah ANKUT hakkında, Suç Uydurma, İftira suçundan ko-

vuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmiştir.[47]

[47] Bu not Cumhuriyet Savcısına aittir.
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Ek 8

Ankara 5’inci Asliye Ceza Mahkemesinin
İddianameyi kabul ettiğine dair Tensip Zaptı

(14.10.2015)

T.C.
ANKARA

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

TENSİP ZAPTI
Dosya No: 2015/651 Esas
Hakim: YUSUF ÖZTÜRK 21308
Katip: ELMAS CENİK TURAN 96471
Davaci: K.H.
MAĞDUR: RECEP TAYYİP ERDOĞAN, Ahmet oğlu, 26/02/1954 

doğumlu- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı  -Beştepe Mahallesi 
Alparslan Türkeş Caddesi Yeni Cumhurbaşkanlığı Binası Pk.06689 Ye-
nimahalle/ ANKARA

MAĞDUR: AHMET DAVUTOĞLU, Mehmet Duran oğlu, 
26/02/1959 doğumlu- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı -Başbakanlık 
Merkez Bina Bakanlıklar  Çankaya/ ANKARA

MAĞDUR: HAKAN FİDAN, Muhyettin oğlu, 17/07/1968 doğum-
lu 

MÜŞTEKİ: EFKAN ALA, Temel oğlu, 21/02/1965 doğumlu. Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi - Bakanlıklar Merkez/ ANKARA

VEKİLİ: Av. MUHSİN ÖZYAR
SANIK: NURULLAH ANKUT, YAKUP ve ATİYE oğlu, 01/04/1946 

doğumlu. Atatürk Bulv. Emlak Bankası Blokları B Blok No:146  Kat:3 
D: 11 - Eminönü/ İSTANBUL adresinde oturur.
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Suç: Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret
Suç Tarihi: 02/06/2015
Ankara Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nun 01/10/2015 tarih ve 

2015/776 sayılı iddianamesi ile açılan dava mahkememize tevzi edil-
mekle incelendi.

Gereği Düşünüldü:
1- İddianamenin incelenmesinden, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunun 175 maddesindeki unsurları içerdiği anlaşılmakla; CMK’nın 
175/1 maddesi uyarınca İDDİANAMENİN KABULÜNE, sanık hak-
kında KOVUŞTURMAYA BAŞLANMASINA,

2- Mağdurlara iddianame eklenerek duruşma gün ve saatini bildiren 
çağrı kağıdı çıkartılmasına,

3- Müşteki ve vekiline iddianame eklenerek duruşma gün ve saatini 
bildiren çağrı kağıdı çıkartılmasına,

4- Sanığın savunma ve delillerinin tespiti için İstanbul Asliye Ceza 
Mahkemesine yönerge yazılmasına,

5- Sanığın sabıkasına esas işaretli ilamların UYAP’tan çıkartılarak 
dosyaya konulmasına,

Duruşmanın bu nedenle 23/12/2015 günü saat: 09:10’a bırakılması-
na karar verildi. 14/10/2015

Hakim 21308      Katip 96471
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Ek 9

19.08.2015 Tarihli Savunma Metninin Ekleri
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Ek 10

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un Katılmadığı
Birinci Celse Duruşma Tutanağı

(23.12.2015)

T.C.
ANKARA

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Duruşma Tutanaği
Dosya No: 2015/651 Esas
Duruşma Tarihi: 23.12.2015
Celse No: 1

Hâkim: YUSUF ÖZTURK 21308
Kâtip: ALİ KILIÇARSLAN 96746
Belirli gün ve saatte 1. celse açıldı. Açık yargılamaya başlandı.
Müşteki Hakan Fidan vekili Av. Hasan Selim ile Sanık NURUL-

LAH ANKUT vekilleri Av. Metin Bayyar ile Müşteki EFKAN ALA 
vekili Av. Gülnur Kara, Av. Sibel Ekmekçi, Av. Handan Çalık ile Mağ-
dur RECEP TAYYİP ERDOĞAN vekili Av. Hüseyin Aydın ile Mağdur 
AHMET DAVUTOGLU vekili Av. Başak Burcu Bülbül’ün geldikleri 
görüldü.

Müştekiler vekilleri tarafından verilen vekâletnameler okundu.
Müştekiler vekilleri ayrı ayrı, şikâyetçiyiz, katılmamıza karar veril-

sin, dediler.
Sanık müdafi Av. Metin Bayyar’dan soruldu, katılma isteğinin tak-

dirini mahkemeye bırakıyoruz, sanığı temin edemedik, önümüzdeki 
celse getireceğiz, dedi.

G.D.
Suçtan zarar görmeleri olasılığına binaen müştekiler RECEP TAY-
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YİP ERDOĞAN, AHMET DAVUTOGLU VE HAKAN FİDAN’ın ka-
tılan, usulüne uygun vekâletname sunan Av. Hüseyin Aydın, Av. İsmail 
Safı Işık, Av. Hasan Selim, Av. Muhsin Özyar, Av. Handan Çalık, Av. 
Sibel Ekmekçi, Av. Gülnur Kara’nın katılanlar vekili olarak duruşmala-
rı takibine karar verilerek tefhimle açık duruşmaya devam edildi.

İddianame ve ekleri okundu.
Katılanlar vekillerinden ayrı ayrı soruldu, sanıktan şikâyetçiyiz, 

şikâyet dilekçelerimizi tekrar ediyoruz, cezalandırılmasını istiyoruz, 
dediler.

Sanık müdafinden soruldu, müvekkilimizi önümüzdeki celse hazır 
edeceğiz, savunmasından sonra da savunma dilekçemizi verip savun-
mamızı yapacağız, dedi.

Gereği Düşünüldü:
1-Hazır edildiğinde sanığın savunmasının alınmasına,
2-Sanığın adresine savunması için yazılan yönergenin beklenilme-

sine,
Bu nedenlerle duruşmanın 20.01.2016 günü saat 10.50’ye bırakıl-

masına karar verildi. 23.12.2015
Hâkim 21308      Kâtip 96746
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Ek 11

21.02.2016 Tarihinde Mahkemeye verilen
Ek Savunma Metninin Ekleri

ABD Eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice’ın söylemiyle Ortadoğu’daki 22 
ülkenin sınırlarını değiştiren Amerika’nın-Pentagon’un-CIA’nın

Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) Haritası 

ABD’nin BOP Haritası
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Erdoğan-Kaddafi
“Dostluk” Fotoğrafları

R. T. Erdoğan’a “Kaddafi İnsan Hakları Ödülü” töreninde madalya takılırken

R. T. Erdoğan Libya Lideri Muammer Kaddafi’yle “dostluk” günlerinde...
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Erdoğan-Beşşar Esad
“Dostluk” Fotoğrafları

“Biz Beşşar Esad’la kardeşten daha yakınız.”
R.T. Erdoğan

R. T. Erdoğan Suriye Lideri Beşşar Esad’la “dostluk” günlerinde...

R. T. Erdoğan’a “Kaddafi İnsan Hakları Ödülü” töreninde berat verilirken
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“Kardeşten de öte...”

Erdoğan ve Esad ailesi bir arada
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“Kardeş”ler ve eşler...

“Kardeş”lik yetmedi bir de takımdaşlık...
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Ek 12

HKP’li Avukatların
Ankara 5’inci Asliye Mahkemesine Verdikleri

08.02.2016 Tarihli Yazılı Savunma

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
ANKARA

Dosya No: 2015/651 E.

Savunmasını Üstlendiğimiz Müvekkil (Sanık):  Nurullah ANKUT
Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı
Vekilleri:
1- Av. Orhan Özer/Konya Barosu
2- Av. Metin Bayyar – Ankara Barosu
3- Av. F. Ayhan Erkan- İstanbul Barosu
4- Av. A. Serdar Çıngı – İstanbul Barosu
5- Av. Tacettin Çolak- İzmir Barosu
6- Av. Sait Kıran -  Ankara Barosu
7- Av. Pınar Akbina- İstanbul Barosu
8- Av. Halil Ağırgöl – Bursa Barosu
9- Av. Azime Ayça Okur - Ankara Barosu
10- Av. Doğan Erkan- Ankara Barosu
11- Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu- Ankara Barosu

Müştekiler:
1- Recep Tayyip Erdoğan – Cumhurbaşkanı
2- Ahmet Davutoğlu  - Başbakan
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3- Efkan Ala – İçişleri Bakanı
4- Hakan Fidan – MİT Müsteşarı
Suç İsnadı: Kamu görevlisine görevinden dolayı, birden fazla ha-

karet.
Suç Tarihi: İddianamede suç tarihi 02.06.2015 tarihi olarak belir-

tilmiştir.
Konu: Savunmalarımızdır.
Savunmalarımız:

1- İddia ve Eleştirisi:

7 sayfayı bulan İddianame ve ekleriyle, müvekkilimiz hakkında 
kamu görevlilerine hakaret suçlamasıyla TCK’nin  125/1, 3a, 4  Mad-
deleri uyarınca 43/2 Maddesi de uygulanarak cezalandırılması talep 
edilmiştir.

İddianın bize göre ciddiye alınacak bir yanı yoktur. Müvekkilimizin 
de savunmasında belirttiği gibi, İddianame kendi iddiasını bizzat ken-
disi çürütmektedir. Bunları aşağıda açıklayacağız. Ancak ondan önce şu 
hukuki gerçeği göze batırmak zorundayız:

a-) Müşteki vekillerinin şikâyet dilekçeleri incelendiğinde, müvek-
kilimiz hakkında iftira ve suç uydurma (TCK.267, 271) suçlarından da 
dava açılmasını istedikleri açıkca görülmektedir. Bu konuda yürütme-
nin etkisiyle alınacak bir yargı kararını, UCM Savcılığına delil olarak 
sunmayı amaçlamışlardır. İddianameyi hazırlayan Savcı, olayda iftira 
suçunun oluşamayacağını görerek, müvekkilimizin şikâyeti ile ilgili 
başvurusunu yoklukla malul olarak kabul edip, KYOK kararı vermiştir. 
Ancak her ne hikmetse yoklukla malul saydığı aynı şikâyet dilekçesiyle 
ilgili, kamu görevlilerine hakaretten işbu davayı açabilmiştir. Bunun 
takdirini Sayın Mahkemeye bırakıyoruz.

Müvekkilimizin HKP Genel Başkanı olarak, MİT TIR’larıyla ilgili 
UCM Savcılığına şikâyeti hakkında; UCM Savcılığı tarafından kayda 
alınıp şikâyet incelemeye alınmıştır. Yani “Türkiye Roma Statüsü’nü 
imzalayan devlet olmadığı için başvuruyu reddediyoruz” denilmemiş-
tir. UCM Savcılığının incelemesini tamamlayıp, Sudan olayında olduğu 
gibi, BM Güvenlik Konseyi’nden olur alıp, dava açma ihtimalinin oldu-
ğu bizzat İddianamede de kabul edildiğine göre, UCM SAVCILIĞININ 
İNCELEME VE SORUŞTURMASININ SONUCU BEKLENMEDEN 
YANİ O SORUŞTURMA BEKLETİCİ MESELE YAPILMADAN, 
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İŞBU DAVANIN APAR TOPAR AÇILMASI USUL HÜKÜMLERİ-
MİZE AYKIRIDIR.

BU DAVANIN ANA DELİLİ VE KONUSU MÜVEKKİLİMİZİN 
UCM SAVCILIĞINA YAPTIĞI BAŞVURU VE EKLERİDİR. UCM 
SAVCILIĞI İNCELEMEYE ALDIĞI MÜVEKKİLİN BAŞVURU-
SUYLA İLGİL PROSEDÜRÜ TAMAMLAYIP DAVA AÇARSA NE 
OLACAK?

GEREK İDDİANAME VE GEREKSE İDDİANAMEYE DAYALI 
YARGILAMA SONUCU VERİLECEK KARAR, ASIL O ZAMAN 
“YOKLUKLA MALUL OLACAKTIR”. BU NEDENLE İŞBU DA-
VAMIZIN İDDİANAMESİ KABUL EDİLEMEZ. HAKKINDA BİR 
KARAR VERİLEMEZ.

b-) Müvekkilimiz HKP Genel Başkanı Sayın Nurullah Ankut, ilk 
duruşmadaki savunmasında, sadece bir siyaset bilimcisi ve siyasi lider 
olarak değil, adeta bir hukuk otoritesi gibi, İddianamedeki çelişki ve 
zorlama yorumları çürütmüştür. Bize çok fazla iş bırakmamıştır. Ancak 
biz yine de birkaç noktaya değinmek istiyoruz. Müvekkilimizin de çok 
haklı olarak delilleriyle birlikte dile getirdiği; MİT TIR’LARIYLA İL-
GİLİ GÖRÜNTÜ VE HABERLER KAMUOYUNA YANSIYINCA, 
BİZZAT KATILAN BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU VE EN 
YAKINI YASİN AKTAY, BU SİLAHLARIN ÖZGÜR SURİYE OR-
DUSUNA GİTTİĞİNİ AÇIKCA İKRAR ETMİŞLERDİR.  Sonradan 
“Türkmenlere gönderilen insani yardımdı” diyerek olayın üstünü ört-
meye çalışmışlarsa da, mızrak çuvala sığmamıştır. Müvekkilimiz gerek 
UCM Savcılığına sunduğu şikâyet dilekçesinde ve gerekse mahkeme-
nizdeki savunmalarında buna ilişkin delilleri en kör göze batarcasına 
açıklamıştır.

Bizim yadırgadığımız ve eleştirdiğimiz, İddianamedeki konuyla il-
gili şu değerlendirmedir: İDDİANAME SAVCISI, SİLAHLARIN ÖZ-
GÜR SURİYE ORDUSUNA GİTTİĞİNİ, DELİLLER KARŞISINDA 
DOLAYLI OLARAK KABUL EDİYOR. ANCAK, “ZALİM ESAD’A 
KARŞI ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ VEREN ÖSO’YA VERİLEN 
BU DESTEĞİN ABD VE BATI TARAFINDAN DESTEKLENDİĞİ 
İÇİN MEŞRU OLDUĞUNU” İLERİ SÜRÜYOR.

BU BİR HUKUKİ DEĞERLENDİRME OLABİLİR Mİ? TAM DA 
YAKINICILARIN AĞZIYLA VE POLİTİKALARINI SAVUNAN 
BİR İDDİA DEĞİL MİDİR BU?
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BİZİ SURİYE BATAKLIĞINA SÜRÜKLEYEN O ABD VE AB 
EMPERYALİSTLERİ DEĞİL MİDİR? 

SAVCI BEY, SİZ BİR HUKUKÇUSUNUZ. OLAYLARI ULUS-
LARARASI  HUKUK KURALLARIYLA DEĞERLENDİRMEK ZO-
RUNDASINIZ. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÜYESİ OLAN BAĞIM-
SIZ BİR SURİYE DEVLETİNE, ABD’NİN EMRİYLE VE TÜRKİYE 
DEVLETİNİ YÖNETENLERİN SİLAH DESTEĞİYLE, MEŞRU SU-
RİYE YÖNETİMİNE BAŞ KALDIRAN ORTAÇAĞCI TERÖRİST-
LERİ SAVUNMAK SİZE Mİ KALDI?

BÖYLESİ TARAFLI BİR  SİYASİ DEĞERLENDİRMEYİ, NASIL 
OLUR DA İDDİANAMENİN TEMELİ YAPABİLİRSİNİZ?

İDDİANAME BU YÖNÜYLE DE SAKAT VE KABUL EDİLE-
MEZ. BÖYLESİ BİR İDDİAYA DAYALI HÜKÜM KURULUMAZ.

Açıkladığımız bu nedenlerle iddia, eksik soruşturma ürünü ve ob-
jektif delillerden uzak, tamamen yakınıcıların politik görüş ve yorum-
larına dayalı bir iddia olup, hukuken kabulü mümkün değildir. Bu id-
dianameye bağlı karar verilmesinin mümkün olmadığını düşünüyor, bu 
nedenle müvekkil hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz.

2- Deliller ve Değerlendirilmesi:

a-) Giriş:
Suça konu iddia  “Hakaret” suçlaması olunca, kastın belirlenmesi 

hayati önem kazanmaktadır. Olayımızda müvekkilimizin hakaret kas-
dıyla mı, yoksa olayları olduğu gibi görüp değerlendirerek, yasal şikâ-
yet hakkını mı kullandığı önem arz etmektedir. Bu nedenle de müvek-
kilimizin siyasi ve düşünsel kişiliğini göze batırmamız gerekmektedir.

Sayın Yargıç;
İlk duruşmada müvekkilimiz HKP Genel Başkanı Sayın Nurullah 

Ankut’un; inançlı, kararlı, ödünsüz  ve doğrularını eğip bükmeden, ola-
ya ilişkin delilleri ve davaya konu şikâyet gerekçelerini çok inandırıcı 
bir üslupla uzun uzun açıkladığına siz de tanık oldunuz.

Müvekkilimiz Sayın Genel Başkan; Bugüne kadar gördüğümüz di-
ğer parti Genel Başkanları ve politikacılarından çok farklı bir siyasi 
liderdir: Müşteki politikacılar ve öncekileri gibi polemiklerle siyaset 
yapan, “dün dündür” diyerek politika kurnazlığı yapan birisi değildir.

Müvekkilimiz HKP Genel Başkanı Sayın Nurullah Ankut, öncelikle 



287

bir Bilim İnsanıdır. Kendisinin sık sık söylediği; olayları olduğu gibi 
görüp değerlendirmeliyiz. Gönlümüze göre değerlendirirsek yanılırız. 
“OLAYLARIN KENDİSİ DEVRİMCİDİR.” şiarı, O’nun siyasi müca-
delesinde hiç elden bırakmadığı bir ilkedir. Müvekkilimiz, gerek Türki-
ye ve gerekse Dünya sorunlarına, hep bu bilimsel yaklaşımla çözümler 
üretmiş, tüm sorunlarımıza ışık tutmuş bir liderdir.

Hiçbir konuda hakaret olsun diye, polemik olsun diye görüş belirt-
mez. Her konuda, belgelere dayalı, çok yönlü araştırma ürünü emek 
sonucunda bilimsel görüşlerini açıklar. İnandığı bu görüşleri savun-
maktan da ölümü pahasına vazgeçmez. Bu dava da, müvekkilimizin 
korkutularak sindirilemeyeceği bir davadır. Kanıtlarıyla açıklanmış bir 
şikâyet hakkından kimse korkutarak müvekkilimizi vazgeçiremez.

Sayın Yargıç;
Bu girişi müvekkilimizin kastının belirlenmesi yönünden açıklama-

yı gerekli gördük. İnanın ölüm cezası verilecek olsa dahi, müvekkilimiz 
haklı ve kanıtlanmış bu şikâyetinden asla vazgeçmeyecektir. Çünkü 
müvekkilimizin UCM’ye şikâyeti, son derece haklı ve inandırıcı gerek-
çelere dayalıdır. Bize göre müştekiler sert kayaya çarpmıştır.

b-) Hak Arama Özgürlüğü suç olarak nitelenemez:
Müvekkilimizin UCM Savcılığına başvurması, suça konu edilmek-

tedir. Yukarıda iddianın eleştirisi bölümünde de açıkladığımız üzere, 
UCM Savcılığınca “incelemeye alınmış” bir başvuru nedeniyle, “niye 
böyle bir başvuru yaptın” korkutmasıyla açılan işbu davanın, müşteki-
ler üzerinde yarattığı paniğin bir ürünü olduğu açıktır.

Oysa gerek AİHS ve gerekse Anayasamız hükümleri gereği, BU-
NUN BİR YASAL HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ, BİR ETKİLİ BAŞ-
VURU HAKKI olduğu açıktır.

Müvekkilimiz bir siyasi parti genel başkanıdır. Müştekiler tarafın-
dan işlenen  savaş suçunu, iç hukuk tüketildikten sonra UCM’ye  ta-
şımıştır. UCM savcılığı da incelemeye alındığını belirtmiştir. Çünkü 
müvekkilimizin başvurusunda son derece önemli belge ve bilgilere yer 
verilmiştir.

Müvekkilimizin gerek savunmalarında ve gerekse şikâyet başvuru-
sunda olayla ilgili iddia ve delilleri, müştekilerin çürütemeyeceği delil-
ler olup, devlet otoritesini kullanarak müvekkili bu şikâyetten vazgeçir-
mek için bu davayı tehdit olarak kullanmak istemektedirler.
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Diğer yandan UCM savcılığının inceleme sonucunda vereceği ka-
rar son derece önemlidir. Yukarıda da belirtiğimiz gibi, bu soruşturma 
sonuçlanmadan, böyle bir dava açılmasının bir panik ürünü olduğu ve 
müvekkilimizi korkutmaya yönelik olduğu açıktır.

AMA BOŞA ÇABA, MÜVEKKİLİMİZ, BU TEHDİTE BOYUN 
EĞECEK BİR LİDER DEĞİLDİR.

Nitekim, Türk Ceza Kanunu’nun İddia ve savunma dokunulmazlığı 
başlıklı 128. Maddesi de “Yargı mercileri veya idari makamlar nezdin-
de yapılan yazılı veya sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kapsamında, 
kişilerle ilgili olarak somut isnadlarda ya da olumsuz değerlendirmeler-
de bulunulması halinde, ceza verilmez.” düzenlemesini içermektedir.

Müvekkilimiz de suçlama konusu beyan ve isnadlarını, bir yargı 
merciinde ileri sürmüştür. Bu yargı merciinin uluslararası bir mahkeme 
olması, maddedeki düzenlemeye dahildir. Dolayısıyla TCK 128 bağla-
mında, müvekkilin UCM başvurusundaki iddialarına suç izafe edilebil-
mesi mümkün değildir. Anlaşılan o ki iddianame savcısı, bu maddeyi 
bilmemekte, ya da bilmezden gelmektedir.

c-) Olayda Kamu Yararının Varlığı açıktır. Müvekkilimizin id-
diaları kanıtlanmıştır:

TCK’nin “isnadın ispatı” başlıklı 127 Maddesi, KESİNLEŞMİŞ 
BİR MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ HALİNDE İSNAT İS-
PATLANMIŞ SAYILIR” amir düzenlemesi karşısında, yukarıda da be-
lirttiğimiz gibi müvekkilimizin UCM Savcılığına yaptığı ve inceleme-
ye alındığı belirtilen şikâyet başvurusuyla ilgili soruşturmanın sonucu 
beklenmeden böyle bir dava açılamayacağını belirtmiştik.

Yine ilk duruşmada sunduğumuz 20.01.2016 tarihli dilekçemizde, 
TCK’nin 127. Maddesinde, İSNAT OLUNAN FİİLİN DOĞRU OLUP 
OLMADIĞININ ANLAŞILMASINDA KAMU YARARI BULUN-
MASI HALİNDE, İSNADIN İSPAT İSTEMİNİN KABUL EDİLECE-
Ğİ hüküm altına alınmıştır.

Olayımızda, MİT TIR’larıyla Suriye’ye taşınan silah ve mühimma-
tın ülkemizi, bölgemizi, dünyayı ve insanlığı ilgilendirmesi nedeniyle, 
müvekkilimizin şikâyet ettiği konuların araştırılması talebimiz kabul 
edilmiş; bu konuda Yargıtay’da devam eden, Hakim ve Savcılarla ilgili 
Yargıtay 16. Ceza Dairesinde devam eden davanın dosyaya sunulması 
için bize süre verilmesine karar verilmişti.
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Bu karara istinaden tarafımızdan 16. Ceza Dairesine başvurulmuş, 
ancak “DOSYADA GİZLİLİK KARARI BULUNDUĞUNDAN, DU-
RUŞMADA KARAR VERİLECEKTİR” şerhiyle başvurumuz geri 
çevrilmiş ve mahkemenizle görüşüleceği şerhi verilmiştir. Bu şerh içe-
ren belgeyi dilekçemiz ekinde sunuyoruz. (Ek-1)[48]

Esasen olayla ilgili tüm bilgi ve belgeler, müvekkilimiz tarafından 
hem UCM Savcılığına başvurusunda, hem de sayın mahkeme sunduğu 
savunmalarında eklidir. Müvekkilimiz, konuyla ilgili belge ve bilgileri 
dayanak belgeleriyle açıklamış bulunmaktadır. Bunun aksi bir yöntem, 
suç uydurma, iftira, hakaret gibi isnatlar müvekkilimizin yaşam felse-
fesine, bilimsel kişiliğine aykırıdır. Müştekiler siyasi sindirme politi-
kalarıyla bu davayı açtırmışlardır. Dosya delilleri itibarıyla da bu dava 
ciddiye alınamaz.

d-) Olayda hakaret kastı yoktur:
Müvekkilimizin suça konu edilen UCM Savcılığına şikâyet başvu-

rusunda, tahkir kastını ortaya koyan tek bir sözcük bulunamaz. Yukarı-
da da belirttiğimiz gibi, müvekkilimiz olayın adı neyse onu şikâyet ko-
nusu yapmaktadır. Müvekkilimiz, tüm kanıtlarını ortaya koyarak, “bu 
bir SAVAŞ SUÇUDUR, bunu soruşturun” diyor. Bu başvurusunun en 
doğal hak arama özgürlüğü ve başvuru hakkı olduğu açıktır. Müştekiler 
niye bundan gocunuyorlar?

Türkiye’den alacakları bir yargı kararıyla müvekkilin şikâyetini çü-
rüteceklerini sanıyorlar. Yanılıyorlar.

Diğer yandan, iç hukukta bu tür hak aramalar cezalandırıldığı için, 
KORKUTMA VE SİNDİRME TAKTİĞİ UYGULANMAKTADIR. 
Bunu Sayın Mahkemenin de değerlendirdiğine inanmak istiyoruz. 
Medya susturuluyor, Yargı susturuluyor, muhalefet susturuluyor, böy-
lesine hukuk dışı uygulamalara dur denilmesi gerekmektedir.

e-) Müştekilerin görevleri arasında “savaş suçu” işlemek yoktur.
Müştekilerin yürütme gücünü elinde bulunduran yetkililer olduğu 

tartışmasızdır. Ancak görev ve sorumlulukları, Anayasa ve yasalarla 
sınırlıdır. Hiçbir yasal ve Anayasal düzenleme onlara, BM Üyesi ba-
ğımsız bir devlete karşı ayaklananlara silah gönderme hak ve yetkisini 
vermez. Dolayısıyla olayımızda, kamu görevlisinin görevinden dolayı 

[48] Bakınız Ek 13, s. 299.
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bir hakaret söz konusu olamaz.

Sonuç ve İstem: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, haksız ve hu-
kuki dayanaktan yoksun olan davada, iddianın reddiyle, müvekkilimiz 
hakkında beraat kararı verilmesini vekâleten saygıyla dileriz.08.02.2016

Sanık Müdafileri

Av. Metin BAYYAR   Av. Sait KIRAN   Av. Azime Ayça OKUR
Av. Doğan ERKAN
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Ek 13

HKP Avukatlarının
Savunmalarında Sözü Edilen EK-1 Belgesi

(16. Ceza Dairesi Şerhi)
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Ek 14

HKP’li Avukatların 11.03.2016 Tarihinde Verdikleri
Ek ve Son Yazılı Savunma

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
ANKARA

Dosya No: 2015/651 E.
Savunmasını Üstlendiğimiz Müvekkil (Sanık):  Nurullah ANKUT

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı
Vekilleri:
1- Av. Orhan Özer/Konya Barosu
2- Av. Metin Bayyar/Ankara Barosu
3- Av. F. Ayhan Erkan/İstanbul Barosu
4- Av. A. Serdar Çıngı/İstanbul Barosu
5- Av. Tacettin Çolak/İzmir Barosu
6- Av. Sait Kıran/Ankara Barosu
7- Av. Pınar Akbina/İstanbul Barosu
8- Av. Halil Ağırgöl/Bursa Barosu
9- Av. Azime Ayça Okur/Ankara Barosu
10- Av. Doğan Erkan/Ankara Barosu
11- Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu/Ankara Barosu

Müştekiler:
1- Recep Tayyip Erdoğan/Cumhurbaşkanı
2- Ahmet Davutoğlu/Başbakan
3- Efkan Ala/İçişleri Bakanı
4- Hakan Fidan/MİT Müsteşarı
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Konu: Ek Savunmalarımızdır.

Savunmalarımız:
Önceki savunmalarımıza ek olarak ve müşteki vekillerinin “hak ara-

ma hürriyetinin sınırlarının aşıldığı”na ilişkin iddialarını sundukları ya-
zılı beyanları karşısında, işbu ek savunmalarımızı sunmak gereği hasıl 
olmuştur:

İddia Dokunulmazlığı

Bilindiği üzere, müvekkilimize yapılan suçlamanın sebebi, müşte-
kiler hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı’na müvekkilin 
genel başkanı olduğu Halkın Kurtuluş Partisi’nce yapılan ihbar başvu-
rusudur.

İddia makamı, yapılan başvurunun içeriğinde kullanılan herhangi bir 
ifade biçimi sebebiyle değil, BİZATİHİ BAŞVURUNUN KENDİSİ-
NİN SUÇ OLDUĞU İDDİASIYLA müsnet suçlamayı izafe etmektedir.

İddia makamının, bizce tamamen ideolojik olan ve daha önce buna 
dönük hukuksal eleştirilerimizi sunduğumuz iddianamesi, bu sakatlığı-
nın yanı sıra; bir uluslararası mahkemeye yapılan başvuruyu ve bu baş-
vuruda müştekilere “savaş suçu” isnad edilmesini “kamu görevlisine 
görevinden dolayı hakaret” suçu olarak addetmektedir.

Bu iddia, yüzlerce yıllık evrensel bir hak olan “HAK ARAMA 
HÜRRİYETİ”ni ve bunun doğal bir sonucu olan “İDDİA DOKU-
NULMAZLIĞI”nı yok saymak niteliğindedir. Şöyle ki:

1- Hak arama hürriyeti ve AİHS 13. Maddesinde düzenlenen adlan-
dırmayla ETKİLİ BAŞVURU HAKKI, temelini DİLEKÇE HAK-
KI’nda bulur.

“Orjinini Latince “petitum” (talep) kavramı oluşturan ve Anayasa-
nın 74. Maddesinde güvence altına alınan dilekçe hakkı. Bir subjektif 
kamusal haktır.., bir talebin resmi bir makama iletilmesi, bir hukuka 
uygunluk sebebi niteliğindedir.

“Barış esasına dayalı Hukuk Toplumunda yaşama hakkına sahip 
olan herkes, toplum barışını bozucu nitelik taşıması dolayısıyla devlet-
ten suç işlenmesinin önlenmesini ve suçluların cezalandırılmasını talep 
hakkına sahiptir.., bu itibarla belli bir suç vakıasıyla ilgili olarak ihbar 
ve şikâyette bulunmak, bir hakkın icrasından ibarettir.

“Gerçekleşmiş bir olayla ilgili olarak bu olayın oluşumuna neden 
olan kişiler de gösterilmek suretiyle ihbar ve şikâyette bulunulması 
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durumunda, HAKARET VEYA İFTİRA SUÇUNUN OLUŞTUĞUN-
DAN SÖZ EDİLEMEZ.   Çünkü burada gerçekleşmiş somut olayla 
ilgili olarak ihbar veya şikâyette bulunmak şeklinde bir hakkın icrası 
söz konusudur.

“İhbar veya şikâyet hakkının Anayasal dayanağını, Anayasanın 
“hak arama hürriyeti”ni düzenleyen 36. ve dilekçe hakkını düzenleyen 
74. Maddeleri oluşturmaktadır. Anayasanın Hak Arama Hürriyetini dü-
zenleyen 36. Maddesi, sadece İhbar veya Şikâyet Hakkının dayanağını 
değil, aynı zamanda savunma hakkının ve hatta iddia ve savunmada 
bulunma hakkının dayanağını oluşturmaktadır.”[49]

2- Öğretideki bu sarih görüş bir ilmi içtihat niteliğindedir.
Yukarıdaki alıntıda geçen Anayasanın 36. Maddesine hakkın özü ve 

niteliği şöyle düzenlenmiştir:

“HERKES, MEŞRU VASITA VE YOLLARDAN FAYDALAN-
MAK SURETİYLE YARGI MERCİLERİ ÖNÜNDE DAVACI 
VEYA DAVALI OLARAK İDDİA VE SAVUNMA İLE ADİL YAR-
GILANMA HAKKINA SAHİPTİR.”

Tıpkı tarif edilen hakkın muhtevasına uygun olarak, düzenlemenin 
unsurları müvekkilin başvurusunda mevcuttur.

Müvekkil;
- Uluslararası bir YARGI MERCİİ’nin savcılığına,
- Meşru bir ihbar yoluyla başvurarak,
- İddiada bulunma hakkını kullanmıştır.
Müvekkil, yine genel başkanı olduğu partiyi temsilen, avukatları 

aracılığıyla, yerel savcılıklara da aynı konuda pek çok ihbar yapmış, 
ancak AİHS 13 anlamında etkili başvuru yolu tamamen tıkandığından 
ve ilgililer hakkında hiçbir yerel savcılık soruşturma yürütmeyerek Ko-
vuşturmaya Yer Olmadığına ve hatta Dilekçeyi İşleme Koymama ka-
rarları vermişlerdir.

Bunun üzerine, her ne kadar Türkiye Roma Statüsü’nü imzalamamış 
da olsa, Türkiye’nin de üye olduğu BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’in ta-
nıdığı ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ’ne, bu mahkemenin 
savcılığına ihbarda bulunmuştur.

Dolayısıyla müvekkil, herhangi bir idari ya da siyasi kuruma baş-

[49] İddia ve Savunma Hakkı, Doç. Dr. İzzet ÖZGENÇ, Doç. Dr. Cumhur ŞAHİN, Gazi 
Üniversitesi.
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vurmuş değildir. Bir hukuksal iddiası vardır ve bu iddiasını, ulusal sav-
cılıklara taşımasının neticelerini alamadığında, bu kez uluslararası bir 
mahkemenin savcılığı nezdinde ileri sürmüştür.

3- Bizzat iddia makamının iddianamede söylediği gibi, UCM, Roma 
Statüsü’nü imzalamayan ülkeler veya bu ülkelerin yöneticileri hakkın-
da da dava açabilmektedir. Bunun koşulu, Birleşmiş Milletler’in sürece 
şikâyetiyle katılmasıdır. Dolayısıyla müvekkilin ihbarı sonucunda, Tür-
kiye’nin üye olduğu Birleşmiş Milletler’in konuya dahli halinde UCM, 
Türkiye yöneticileri (yani müştekiler) hakkında da yargılama yetkisi 
kullanacaktır.

UCM bu yetkisini, Roma Statüsü’nde yer verdiği “Uluslararası 
toplumu bir bütün olarak yakından ilgilendiren, en ciddi suçların 
cezasız kalmaması”, “Bu suçların faillerinin, cezasız kalmasına son 
verme ve böylece bu tür suçları önleme” prensiplerine dayandırmak-
tadır.

4- “SAVAŞ SUÇU” nitelendirmesi, müvekkile ait bir tarif değildir. 
Bu kavram, bir uluslararası suç tipi olarak, yine Roma Statüsü’nde dü-
zenlenmiştir.

“Mahkemenin Yargı Yetkisine Giren Suçlar” başlıklı 5. Maddesi:

“Mahkemenin yargı yetkisi, uluslararası toplumu bir bütün ola-
rak ilgilendiren en ciddi suçlar ile sınırlıdır. Mahkeme, bu Statü’ye 
uygun olarak, aşağıdaki suçlar hakkında yargı yetkisine sahiptir:

“(a) SOYKIRIM SUÇU;
“(b) İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR;
“(c) SAVAŞ SUÇLARI;
“(d) SALDIRI SUÇU” şeklindedir.

Dolayısıyla müvekkil, uluslararası bir sözleşmede tarif edilen suç 
katoloğunu kullanmış, bunu tekrar etmiştir. Hukuksal iddiasını bu kato-
loğa dayandırmaktadır.

Ne yazık ki gerek müştekiler, gerekse onlarla tam uyum içinde olan 
savcı, bu hukuksal gerçekleri görmezden gelmektedirler.

5- Yukarıdaki açıklamalarımıza ek olarak, Türkiye’nin bu kere im-
zacısı, yani tarafı olduğu; UCM’nin de hukuksal kaynak kabul ettiği bir 
başka sözleşmeden bahsetmek gereğini duyuyoruz: Birleşmiş Millet-
ler Şartı…

Ne yazık ki savcı, bu sözleşmeden hiç bahsetmemiştir.
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Birleşmiş Milletler Şartı’nın “Amaç ve İlkeler” Bölümünün 2/1. 
Maddesinde düzenlenen: “Örgüt, tüm üyelerinin egemen eşitliği il-
kesi üzerine kurulmuştur.” ilkesi gereğince Suriye, tüm diğer ülkeler 
gibi, onlara eşit ve kendi ülkesinde egemen bir devlettir.

Aynı BM Şartı’nın 2/4. Maddesinde:

“Tüm üyeler, uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir başka 
devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığa karşı, gerek 
Birleşmiş Milletler’in Amaçları ile bağdaşmayacak herhangi bir 
biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına 
başvurmaktan kaçınırlar.”

denilmektedir.
İşte müvekkilin genel başkanı olduğu partinin, MİT TIR’LARI İLE 

SİLAH TAŞINMASINI UCM’ye ihbar etmesinin sebebi tam da budur. 
Uluslararası Hukuka göre hiçbir devlet bunu yapamamalıdır.

6- POZİTİF DÜZENLEME OLARAK İDDİA DOKUNUL-
MAZLIĞI:

Türk Ceza Kanununun 128. Maddesinde;

“YARGI MERCİLERİ VEYA İDARİ MAKAMLAR NEZDİN-
DE YAPILAN YAZILI VEYA SÖZLÜ BAŞVURU, İDDİA VE SA-
VUNMALAR KAPSAMINDA, KİŞİLERLE İLGİLİ OLARAK 
SOMUT İSNADLARDA YA DA OLUMSUZ DEĞERLENDİR-
MELERDE BULUNULMASI HALİNDE, CEZA VERİLMEZ.”

Bu açık yasal hükmün açıklayan bir ANAYASA MAHKEMESİ 
KARARI şöyledir:

“Anayasa’nın “Hak arama hürriyeti” başlıklı 36. Maddesin-
de herkesin geçerli araç ve yollardan faydalanarak yargı yer-
lerinde davacı ya da davalı kimliğiyle sav ve savunma hakkına 
sahip olduğu öngörülmüştür. “Sav ve savunma hakkı” birbirini 
tümleyen ve birbirinden ayrılması olanaksız bir kurum niteliğiyle 
hak arama özgürlüğünün temelidir. Yaşam hakkının karşı öğesi 
olmaktan ötede, bu hakka işlerlik ve anlam kazandıran önemiyle 
insanlık yaşamında yadsınmaz bir yeri olan hak arama özgür-
lüğü, toplumsal barışı güçlendiren dayanaklardan biri olmakla 
birlikte bireyin adaleti bulma, hakkı olanı elde etme ve haksızlı-
ğı giderme uğraşının uygar yöntemidir. Uluslararası hukuk kay-
naklarında özgün yeri bulunan, hak arama özgürlüğü, değişik 
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alanlardaki özellikleriyle insan Haklan Evrensel Bildirgesi’nin 
6.-12. Maddelerinde düzenlenmiştir. Bu özgürlük de, öbür hak ve 
özgürlükler gibi, ancak demokratik toplum düzeninin gereklerine 
uygun biçimde yasa ile ve geçici olarak sınırlanabilir. Anaya-
sa’ya aykırı olarak, açık ya da üstü kapalı sınırlamalar, han-
gi yolla yapılırsa yapılsın uygun karşılanamaz, insan varlığını 
soyut ve somut değerleriyle koruyup geliştirmek amacıyla hu-
kuksal olanaktan kapsamlı biçimde sağlama, bu konuda tüm 
yollardan yararlanma hakkını içeren hak arama özgürlüğü, 
hukuk devletinin başlıca ölçütlerinden, demokrasinin en çağ-
daş gereklerinden, vazgeçilmez koşullarından biridir. Kullanıl-
masını yöntem, süre ve gerekler yönünden koşullara bağlayarak 
düzenleme dışında kısıtlama, engelleme ve olumsuz yönde etki-
leme hoşgörüyle karşılanamaz ve bu doğrultudaki düzenlemeler 
Anayasa’yla bağdaşamaz”[50]  

İddia makamının, tam olarak yukarıda bahsedilen Anayasa Mahke-
mesi kararında lafzı geçen bireyin adaleti bulma, hakkı olanı elde 
etme ve haksızlığı giderme uğraşının uygar yöntemi ile sorunu var-
dır. Ve bu uygar yöntemin, salt AKP Roma Statüsü’nü imzalamadı diye 
suç olarak izafe edilmesi, hangi yolla yapılırsa yapılsın bu hakkın 
sınırlanması kapsamına girmektedir.

Savcının, bu sınırı aşan bir ifade kullandığımız yönünde bir iddiası 
yoktur. Başvurunun kendisini hakaret olarak addetmektedir. Bu halde 
iddia makamı, müvekkilin UCM ihbarındaki herhangi bir ifadesine 
somut olarak iddia dokunulmazlığı sınırı dışına taşma ithamı yapma-
yıp, salt olarak başvurunun kendisiyle isnat edilen suçu hakaret suçuna 
konu yapamaz. Zira İddia dokunulmazlığı müessesesi, tam da hu-
kuksal başvuru yoluyla yapılan isnadın HAKARET SUÇU OLUŞ-
TURMAYACAĞIna ilişkindir.

Keza, YARGITAY CEZA GENEL KURULU 19.12.1994, 4-327/349 
sayılı kararında, “ihbar ve şikâyet hakkının kullanılması, bu hakkın 
sınırları aşılmadığı sürece HAKARET SUÇU AÇISINDAN BİR HU-
KUKA UYGUNLUK NEDENİ OLUŞTURACAKTIR” kazai içtihatını 
oluşturmuştur.

Olayımıza benzer, ve dahi daha geniş kapsamda bir “hak arama hür-

[50] AYM, 19.9.1991, 2/30, AMKD, sayı 28, cilt 1, Ankara, 1993, s.108.
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riyeti” değerlendirmesi içerir bir diğer Yargıtay kararından söz etmek 
isteriz.

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ, E. 2006/10787, K. 2008/14429, 
T. 23.6.2008 kararı şu şekildedir:

“Hukuka uygunluk nedenlerinden biri olan hakkın icrası kapsamın-
daki Anayasa’nın 74. Maddesi, bireye gerek kendisi gerekse kamu ile 
ilgili konulardaki dilek ve yakınmalarını yetkili makamlara bildirme 
hakkını tanımak suretiyle toplumun hukuka aykırı durumlar konusunda 
bilgi sahibi olması, bu yolla kamu yönetiminin denetlenmesi ve sonuçta 
kamu düzeninin sağlanmasını amaçlamıştır. Birey, demokratik düzen-
de bu hakkını yetkili mercie başvurmaksızın doğrudan kamuoyuna 
duyurmak suretiyle de yerine getirebilir. Yeter ki ihbar veya yakın-
ma konusu ile ifade ediliş biçimi arasında bulunması gereken fikri 
bağ ortadan kalkmamış, başka deyişle öz ile anlatım biçimi arasındaki 
denge korunarak küçültücü değer yargılarına yer verilmemiş olsun. Di-
ğer taraftan, DEMOKRASİLERDE KAMUOYUNUN OLUŞMASIN-
DA SİYASİ PARTİLERİN SAHİP OLDUKLARI ETKİN ROL GÖZ 
ÖNÜNDE BULUNDURULDUĞUNDA, somut olayda, bir siyasi par-
tinin ilçe örgütü temsilcileri olan sanıkların parti adına kaleme alıp 
dağıttıkları bildirinin, ilçedeki bir ilköğretim okulundaki bir öğretme-
nin eleştiri konusu edilen davranışlarının ilçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğüne bildirilmesine rağmen yasal işlem yapılmayarak faaliyetlerine 
göz yumulduğu ve kollandığı belirtilerek Milli Eğitim yetkililerinin kı-
nanmasını ve İlçe Milli Eğitim Müdürü olan yakınanın istifaya davet 
edilmesini dile getiren içeriği karşısında, sanıkların ihbar ve yakınma 
haklarının sınırlarını ne suretle aştıkları ve hukuka aykırılık öğesinin 
ne suretle gerçekleştiği açıklanıp tartışılmadan yetersiz gerekçeyle hü-
kümlülük kararları verilmesi… HÜKMÜN BOZULMASINA... oybirli-
ğiyle karar verildi.”

İdari bir makama, dilekçe ile yapılan şikâyet üzerine, bu şikâyetle 
ilgili işlem yapılmaması halinde dağıtılan bildirideki ifadeler bile, siya-
sal partinin ihbar hakkı kapsamına girebilmektedir.

İşbu temel haklara uygun anayasal yorumun, olayımıza uyarlanması 
doğru olacaktır.

Sonuç olarak, tüm ilmi ve kazai içtihat uyum içinde, İhbar/Şikâyet 
hakkını, Anayasal Hak Arama Hürriyeti kapsamında bir hak olarak ta-
rifle, bu hak sınırları içinde kalan her hukuksal başvurunun, hakaret 
suçundan bağışık olacağında mutabıkken; olay savcısının iddialarının 
hukuken bir kıymeti olmasa gerektir.
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Tüm bu hukuksal sebeplerle, “Yüklenen fiilin kanunda suç olarak 
tanımlanmamış olması” sebebiyle, müvekkilimiz hakkında BERAAT 
kararı verilmesini talep ediyoruz.

Sonuç ve İstem: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, haksız ve hu-
kuki dayanaktan yoksun olan davada, iddianın reddiyle, CMK 223/2-a 
uyarınca “Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması” 
sebebiyle müvekkilimiz hakkında BERAAT kararı verilmesini vekâle-
ten saygıyla dileriz. 11.03.2016

Sanık Müdafileri

Av. Metin Bayyar       Av. Sait Kıran      Av. Doğan Erkan
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Ek 15[51]

T.C.
ANKARA

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2015/651 Esas
KARAR NO: 2016/176
C. SAVCILIĞI BASIN NO: 2015/776

GEREKÇELİ KARAR
TÜRK MİLLETİ ADINA

HAKİM : YUSUF ÖZTÜRK  21308
KATİP : ALİ KILIÇARSLAN  96746
DAVACI : K.H.
KATILAN : HAKAN FİDAN, Muhyettin ve Gülüşan oğlu, 

17/07/1968 ANKARA doğumlu.
VEKİLİ : Av. HASAN SELİM.
KATILAN : AHMET DAVUTOĞLU, Mehmet Duran ve Mem-

nune oğlu, 26/02/1959 TAŞKENT doğumlu.
VEKİLLERİ: Av. İSMAİL SAFİ IŞIK.
Av. BAŞAK BURCU BÜLBÜL
KATILAN : RECEP TAYYİP ERDOĞAN, Ahmet ve Tenzile 

oğlu, 26/02/1954 İSTANBUL doğumlu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı  -Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi Yeni Cumhur-
başkanlığı Binası Pk.06689  Yenimahalle/ ANKARA adresinde oturur.

[51] 5. Asliye Ceza Mahkemesinin Gerekçeli Kararı. UYAP’tan alınan metni aynen ya-
yımlıyoruz.
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VEKİLLERİ: Av. HÜSEYİN AYDIN
Av. TUĞBA SAĞLAM EKER
KATILAN : EFKAN ALA, Temel ve Gönül oğlu, 21/02/1965 

OLTU doğumlu. Türkiye Büyük Millet Meclisi - Bakanlıklar Merkez/ 
ANKARA adresinde oturur.

VEKİLLERİ : Av. MUHSİN ÖZYAR
Av. GÜLNUR KARA
Av. SİBEL EKMEKÇİ
Av. HANDAN ÇALIK
SANIK: NURULLAH ANKUT, Yakup ve Atiye oğlu, 01/04/1946 

EKSİLE doğumlu.
MÜDAFİLERİ Av. METİN BAYYAR
Av. DOĞAN ERKAN
Av. FETTAH AYHAN ERKAN
Av. PINAR AKBİNA
Av. SAİT KIRAN
Av. AZİME AYÇA OKUR
Av. ALİ SERDAR ÇINGI
Av. TACETTİN ÇOLAK
Av. HALİL AĞIRGÖL
Av. ÖMER FARUK EMİNAĞAOĞLU

SUÇ : Kamu Görevlilerine Görevlerinden Dolayı Alenen Hakaret
SUÇ TARİHİ / SAATİ: 02/06/2015 
SUÇ YERİ: ANKARA/MERKEZ
KARAR TARİHİ: 01/04/2016
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan 

duruşma sonunda:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA: Uluslararası Ceza Mahkemesine Halkın Kurtuluş Partisi 

Genel Başkanı olan sanık Nurullah Ankut hakkında Ankara Cumhu-
riyet Başsavcılığının 01/10/2015 tarih ve 2015/776 esas sayılı iddia-
namesi ile birden fazla kamu görevlisine görevinden dolayı alenen ha-
karet suçunu işlediği iddiası ile TCK.nun 125/1-3.a-4, 43/2, 53/1 ve 
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CMK.nun 231/11 maddeleri gereğince cezalandırılması istemi ile kamu 
davası açılmıştır.

Sanık Nurullah Ankut, duruşmada; “Okunan savunmam doğrudur, 
altındaki imza bana aittir. Okunan doğum ve sabıka (hükmün açıklanma-
sının geri bırakılmasına dair sabıka) kaydı bana aittir. Düşünce namusu 
diye bir şey vardır, buna fikir namusu da diyebiliriz. Nedir fikir namu-
su, ağızdan çıkan her düşünce, önce yüreğimize geçecek, bilincimizden 
yüreğimize geçecek önce. Ahlakımıza erdemlerimize, vicdanımıza geçe-
cek, beynimizden önce yüreğimize, ahlaki değerler sistemimize geçecek, 
oradan kelimeler halinde ağzımızdan dökülecek cümleler oluşturacak. 
Yani bu her söylenen söze içtenlikle inandığımız ve onu her hal ve şartta 
savunmaya hazır olduğumuz, onun için her fedakarlığı yapmaya karar 
verişimiz anlamına gelir. Şimdi, fikir namusu açısından baktığımız za-
man dosyaya bizim savunduğumuz her tezin ay ve güneş kadar gerçek 
olduğunu ve karşımızdaki insanların, bizi suçlayanların tümü ile gerçek-
lerden kopup subjektif niyetlerle bize suçlama yönelttiklerini görürüz. 
Mesela, fikir namusu konusunda bir örnek verecek olursak, bir Anayasa 
hukukçusu bir prof. Vardır, kitabı vardır, ders kitabı üniversitelerde oku-
tulur. Burada başkanlık sistemine karşıdır, parlamenter sistemini savunur. 
Sonra bu kişi siyasetçi oldu, başkanlık sistemini savunmaya başlayınca 
hocam bu nedir dediler. O akamedik görüşümdü, bu siyasi görüşümdür, 
dedi. Bu tutumda, bu görüşte içtenlik bulamayız biz. Böyle olunca anlaş-
mamız mümkün değildir. 17 YY’ın büyük halk ozanı Karacaoğlan der ki 
“Yüz yalancı ile başa çıkılmaz, içinden sıtk ile yanan olmalı” demiştir. 
Bu açıdan bakınca hem fikir oluruz, herkes ile hem fikir oluruz, ama 
mevcut konumumuz, durumumuz siyasi çıkarlarımız açısından bakın-
ca anlaşamayız. Çünkü ortada gerçeği bulma, arama diye bir amacımız 
kalmaz. Başlangıçta da sözünü ettiğim gibi kendi davalarım oldu benim 
savunmalarımı kitaplaştırdım da. Bana suçlamalar yönelttiler, suç duyu-
rusunda bulundular, ben hiçbirisinde bana hakaret ettiler diye şikayetçi 
olmadım. Şimdi burada da biz sadece %100 suç oluşturan fiillerden dola-
yı bir grup insanı mahkeme savcısına şikayet etmişiz. Burada bir suç var, 
bu savaş suçudur, bunun hakkında bir soruşturma yürütebilirsiniz diye 
bildirimde bulunmuşuz, bu nasıl bir suç olabilir. Bu yaşınıza kadar böyle 
bir dava ile karşılaştınız mı? Bir mahkeme savcısına suç bildiriminde 
bulunuyorsunuz, suçlular bize hakaret etti diye hakkınızda kovuşturma 
yürüttürüyorlar, dava açtırıyorlar ve sanık konumunda beni buraya getir-
tiyorlar, böyle bir şey nasıl olabilir. Bu akıl alır şey değil. Bir mahkemeye 
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bildirimde bulunmak bir takım suçlu kanısına vardığımız bir insan için 
nasıl hakaret olabilir. Biz hakaret içeren bir söz kullanmadık, hiç kim-
seyi aşağılamadık, ben insan haysiyetine, onuruna sonsuz değer veren 
bir insanım ve biz öyle bir partiyiz. Biz sosyalist bir partiyiz. Önderimiz 
Hikmet Kıvılcımlı der ki, ben insanın hayvan yerine konulmasına isyan 
ettiğim için sosyalist oldum der. Biz de aynı şiarı erdem bellemişiz. O 
yüzden bizler böyle parti  kuruyoruz, siyasi mücadelede bulunuyoruz. 
Yoksa bizim 49 yıllık siyasi mücadele hayatımızda para pul, koltuk ma-
kam, ün gibi böyle bir amacımız hiç olmadı.

 İddianameye baktığımız zaman Savcının bize yönelttiği temel suç-
lama şu. UCM, Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Hakan Fidan ve 
Afkan Ala ekibini yargılayamaz. Hukuki statüsü gereği böyle bir konu-
mu ve durumu yok. Çünkü Türkiye Roma Statüsüne üye değil. Ancak 
Roma Statüsüne üye ülkelerin şahısları hakkında yargılama yapabilir, 
kovuşturma yürütebilir, Türkiye üye olmadığı için yargılayamaz diyor, 
şikayetçi olanlar ve Savcı bey. Bizim için de bir parti genel başkanı ola-
rak bunu bilmemesi mümkün değil diye düşünüyor, o zaman böyle bir 
bildirimde bulunması ve suç duyurusu dilekçesini partisinin internet si-
tesinde yayımlaması sadece müvekkillerimizi aşağılama, onların itiba-
rını örseleme, dolayısı ile onlara hakaret etme amacına yöneliktir diye 
bir iddiada bulunuyor Savcı bey. Fakat Savcı bey aynı iddianamesinin 
üçüncü sayfasında bizi şöyle haklı çıkartıyor. İddianamenin üçüncü say-
fasında “... Uluslararası ceza mahkemesi Roma statüsünün 8.maddesi bu 
anlaşmalarda ve uluslararası örf ve adet hukukunda tanınmış uluslara-
rası silahlı çatışma esnasında işlenen savaş suçlarının büyük bir bölümü 
üzerinde uluslararası ceza mahkemesinde (UCM) yetki verilmiştir. An-
cak bu yetki, Roma statüsünü imzalayan ülke devletlerinin vatandaşları 
ve statüye taraf olmayan bir devletin vatandaşı olsa bile, yani bizim şi-
kayet ettiğimiz dörtlü konumundaki insanlar olsa bile, birleşmiş millet-
ler güvenlik konseyinin hakkında UCM’de yargılanmasına karar verilen 
kişilerin soruşturulması ve yargılanması ile sınırlıdır...” demek ki sta-
tüye üye olmamak o ülkenin insanlarının savaş suçu işlemesinde özgür 
kılmıyor. Eğer Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi bunların yargıla-
nabileceği konusunda bir karar alır ise otomatikman o kişiler de Roma 
statüsü kapsamına girmiş oluyor ve UCM Savcısı bu kişiler hakkında 
soruşturma başlatabiliyor. Bir başka anlatımla, BM Güvenlik konseyin-
ce bu yönde alınmış bir karar olmadıkça, mahkeme savcısının statüye 
üye olmayan devlet vatandaşlarına ilişkin olarak yapılan bireysel baş-



305

vurulardan yola çıkarak soruşturma yapma ve dava açma yetkisi yoktur. 
Demekki bunu şarta bağlıyor. BM’den bir karar alma şartına bağlıyor, 
bu karar alındığında üye olsun olmasın herkes yargılanabiliyor diyor. 
Örnekliyor ayrıca Sudan, UCM’ye taraf olmadığı için Darfur’daki tra-
jedi ile ilgili olarak otomatik yargılama yetkisi bulunmayan mahkeme 
böylesi bir yetki için BM Güvenlik Konseyi kararına ihtiyaç duymuş. 
Demek ki bu yetkinin alınması için UCM savcısı başvuruda bulunmuş. 
Mart 2005 tarihinde 1593 sayılı Karar ile Sudan’ın Darfur bölgesinde 
işlenen suçlarla ilgili olarak Yargı yetkisine sahip olmuştur. Demek ki, 
iddianameyi hazırlayan Savcı bey, hakkımızdaki suçlamasını bu kendi 
ifadesi ile çürütmüş, ortadan kaldırmıştır. Demek ki Tayip Erdoğan’ı, 
Ahmet Davutoğlu, HAkan Fidan ve Afkan Ala’yı uluslararası ceza mah-
kemesi yargılayabilir. Ne şartla, BM Konseyinden bir karar alması şar-
tıyla yargılayabilir. Böylece iddianamesini kendisi çökertmiştir Savcı 
bey. Bizim başvuru dilekçemizde bunun dışında hakaret içeren bir  söz 
yoktur. Biz bu ekip savaş suçu işlemiştir, dedik ve bunu gerekçelendir-
dik. Hiçbir uluslararası karar bulunmadığı halde, komşumuz Suriye’nin 
resmi devlet başkanı ve yönetimini bir anda düşman ilan edip, bir hafta 
sonra Şamda Emevi camiinde namaz kılacağız diyerek saldırı başlat-
mak, bir egemen devlete açıktan savaş suçudur. Birleşmiş Milletler Hu-
kuk ve Uluslararası hukuku yok saymaktır, bu. Birleşmiş Milletler üye-
si egemen bir devletin her şeyden önce diğer milletlerin egemenliğini, 
toprak bütünlüğünü tanımak zorundadır, ayrıca içişlerine karışmamak 
durumu zorunluluğu vardır. Suriye devleti hakkında herhangi bir ulusla-
rarası alınmış bir karar da yoktur. Bunun nasıl bir anda bütün haklarını 
yok sayıp bir anda oraya savaş açabilirsiniz. Eğer bu yol olursa dünyada 
huzur ve barış diye bir şey kalmaz. O zaman her kes kafasına göre her 
ülkeye savaş açar, toprak bütünlüğünü yoka sayar, uluslararası hukuk 
tümü ile çökmüş olur o zaman. İşin en acıklı tarafı ise, Suriye’ye ve Be-
şar Esat yönetimi savaş açan bu insanlar, 14 ay önce biz Beşar Esat ile 
kardeşten daha yakınız diyen insanlardır. Şimdi ne oldu da bu adam bir 
anda düşman oldu, Eset oldu, zalim oldu. Ortada değişen bir şey olmadı, 
değişen bizim şikayetçi olduğumuz insanlar. Kaldı ki, Beşar Esat ülke-
sine dönüşünde “Ben Türkiye’de, Türk insanından gördüğüm dostluğu 
hayatımda başka hiçbir yerde görmedim” dedi. Fransızlardan kalma sı-
nır ihlali vardı. Hatay üzerinde Suriye yönetimi hak iddia ediyordu. Bu 
Fransızlardan kalma bir ihtilaftı. Ama Beşar Esat onu  da giderdi. Ben 
Türkiye ve mevcut sınırlarını tanıyorum, dedi. Yani o ihtilaf, pürüz de 
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aramızdan kalktı. Halen de Beşar Esat şu hakkaniyetli tutumunu sür-
dürmektedir. “Ben halen de Türk insanı ve Türkiye’nin de dostuyum, 
Tayyip Erdoğan’ın ve ekibine ne oldu da bize böyle  düşmanlaşmıştır, 
bunu anlayabilmiş değilim” der. Yine bildiğimiz gibi bu aynı dörtlü ekip 
Libya’ya da savaş açmıştır. Oysa Tayip Erdoğan aşağı yukarı 1 yıl önce 
Libya lideri Muammer Kaddafi’nin elinden insan hakları ödülü almış-
tı ve kucaklaşmışlardı. O anı gösteren resimler de dosyada mevcuttur. 
Nitekim Amerika BOP Planı çerçevesinde Libya’ya savaş açtığı zaman 
Tayyip Erdoğan’ın ilk tepkisi ne oldu hepimiz biliyoruz. Nato’nun Lib-
ya’da ne işi var demişti, ama ABD Başkanı yukarıdan bir emir verince 
aynı Tayyip Erdoğan bizzat gelsin Libya’ya saldırıyı organize eden Na-
to’nun ana karargahı İzmir olsun dedi ve o güçler İzmir’e geldi. Bura-
da da ABD Suriye’ye BOP planı çerçevesinde bir savaş açınca Tayyip 
Erdoğan ve eki önce mesafeli durdular ve buna katılmadılar. Yine yu-
karıdan aynı şekilde emir gelince ondan sonra saldırı başladı. Dosyaya 
sunduğum harita BOP planı haritasına göre Türkiye 3 parçaya bölünmüş 
durumdadır. Free Kürdistan, West Ermenistan ve Türklere kalan böle 
olmak üzere. Şimdi bu haritayı ilk kez 2003 yılında sonradan dış işle-
ri bakanı açıkladı. Bu harita Amerikan Ordu dergisinde yayımlandı ve 
İtalya’daki Nato Kolejinde de ders olarak okutuldu. O derste bulunan bir 
Türk subayı da protesto ederek  dersi terk etti. Şimdi, gerçek bu kadar 
apaçık ortada iken yani Amerika’nın Ortadoğu’ya İslam Ülkelerine ve 
ülkemize yönelik emperyalist, hainane bir planı varken, bir kişi Türki-
ye’den kalkar da hem de o kişi Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı sıfatı ta-
şımış olmasına  rağmen biz BOP’un yani Büyük Orta Doğu ve Genişle-
tilmiş Kuzey Afrika Projesinin eş başkanlarından birisiyiz ve bu görevi 
yapıyoruz derse, biz buna ne diyelim. Bu kişi Türkiye Cumhuriyetinin 
o tarihte Başbakanı. Suriye’deki, Libya’daki savaşta, bizim bugün Kürt 
illerinde süren savaşta ne Türklerin ne Kürtlerin savaşıdır. Bu Ameri-
ka’nın savaşı ve BOP savaşıdır. Şuanda Türkiye de Suriyeleşmiştir. Her 
gün onlarca Türk ve Kürt insanı savaşta hayatını kaybetmekte ve her iki 
halk da ayrışmaktadır. 1000 yılından bu yana bizi birbirimize bağlayan 
tarihi, kültürel, kardeşlik bağlarının bir bölümü de toprağa  düşen her 
can ile birlikte yok olup gitmektedir. Amerika, Türkiye’yi de parçalama 
sürecine de girdi artık. Gözünü de Türkiye’ye dikti. Biz bunun çığlık 
çığlığa anlaşılmasını istiyoruz. 

C. Savcısı iddianamesinde “...Şüphelinin UCM savcısına yaptığı hu-
kuken geçersiz olan şikâyet, gerçeği de yansıtmamaktadır. Çünkü, Or-
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tadoğu ülkelerinde yaşanan ve Arap Baharı diye adlandırılan  olayların 
itici etkisiyle 15 Mart 2011’de Suriye’de başlayan ve kırksekiz yıldır 
iktidarda olan Suriye Baas Partisi İktidarına karşı yapılan silahsız göste-
ri ve protestolara, Esad’ın askerlerinin silahla karşılık vermesi suretiyle 
nitelik değiştiren ve  binlerce sivilin ölümüne yol açan olaylarda, Esad 
yönetiminin ortaya koyduğu baskıcı tavır bir iç savaşın doğmasına ne-
den olmuştur. Dört yılı aşkın bir süredir devam eden iç savaşta önemli 
bir kısmı kadın ve çocuk olmak üzere 191 bin insan hayatını kaybetmiş-
tir. Birleşmiş Milletler heyetince, dört ayrı yerde kimyasal kullanıldığı 
bilirkişi raporuyla tespit edilen Suriye’de,  Esad askerlerinin saldırıla-
rına karşı direnmeyi göze alanlar, Özgür Suriye Ordusu adıyla kendi 
ülkelerinde var olma mücadelelerine devam ederken; basına yansıyan 
Birleşmiş Milletler verilerine göre 10 Temmuz 2015 tarihi itibariyle baş-
ka ülkelere sığınan Suriye’li mülteci sayısı 4 milyonu geçmiştir. ABD 
başta olmak üzere gelişmiş batı ülkelerinin, Suriye’de yaşanan iç sava-
şın sorumluluğunun Esad’a ait bulunduğu konusunda farklı bir düşünce 
serdetmedikleri ispata muhtaç olmayacak kadar açıktır.

Dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu katliamlar karşısında, yak-
laşık iki milyon mülteciye kapılarını açarak ölümden kurtaran Türkiye 
hükümetinin bu insancıl tavrını bütün dünya ülkeleri takdirle karşılar-
ken, tarihsel ve kültürel bağlarımız bulunan yanı başımızdaki ülkenin 
mağdurlarına yardım amacıyla gönderilmek istenen tırlardan dolayı 
ülke idarecilerini kamuoyu önünde “savaş suçlusu” ilan etme gayreti-
ne girmeyi bilgi eksiliğinden kaynaklanan bir yanılgı olarak değerlen-
dirmek mümkün değildir.  Zira şüpheli, hükûmetin Suriye politikası-
nı eleştirme sınırları dışına çıkarak,  UCM savcısına yaptığı hukuken 
geçersiz olan şikayetle ve bu şikayet dilekçesini genel başkanı olduğu 
Halkın Kurtuluş Partisinin http://kurtuluspartisi.org/hkpden-tayyip-
giller-hakkinda-lahey-uluslararasi -ceza-mahkemesine-suc-duyurusu/ 
URL’li web sayfasında yayınlatmak suretiyle mağdurları tahkir etme 
kastıyla hareket ettiğini açıkça göstermiştir...” şeklinde beyanda bulun-
muştur. Burada tümü ile hukukçu kimliğini bırakıp siyasi değerlendir-
me yapmıştır. Bizzat geçen hafta Tayyip Erdoğan’ın ifadesi ile 400 bin 
insan hayatını kaybetmiştir. Bunun katili de Amerika ve bölgedeki suç 
ortaklarıdır. Bunların hiçbirinin Beşat Esat yönetimince kullanılmadığı 
ortaya çıkmıştır. Cihatçı çeteler, terör örgütleri tarafından kullanıldığı 
ortaya çıkmış, gerçekler ters düz edilmiştir. Özgür Suriye ordusunda El 
Kaide, El Nusra, Takrurü Şam ve 11 cihatçı örgüt vardır bunun içinde. 
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Yani savcı Suriye’deki yönetime karşı mücadele eden cihatçı çeteleri 
savunmaktadır. Bu örgütlerin İşid’ten dünya görüşü açısından bunların 
bir farkı yoktur. İşid’in bunlardan tek farkı İşid Rojova’ya yani Kürt 
bölgesine saldırdı, onun üzerine Amerika İşid’i şeytanlaştırdı, ama bun-
lar halen hem Amerika hem de Türkiye’nin dostudur. 

Savcı öyle gerçek dışı iddialarda bulunuyor ki, örneğin ÖSO’ya si-
lah gitmedi diyor, oysa Ahmet Davutoğlu’nun 31 Mayıs 2015 tarih-
li Kayseri’de yaptığı bir miting sonrası Fransız haber ajansına (AFP) 
yaptığı bir değerlendirme var. Yardım, Özgür Suriye Ordusu ve Suriye 
halkı içindi dedi şeklindedir. Aynı Ahmet Davutoğlu 6 gün sonra işi 
tersine çeviriyor. Silahlar Bayırbuçak Türkmenlerine gidiyor dedi. 6 
gün içerisinde böyle bir değişiklik nasıl olur? Ama içtenlik olmayın-
ca böyle olur işte. Ben koyu dindar kadar Hz. Muhammed’i sever ve 
sayarım. Bence İslamiyet “Güzel ahlaktan ibarettir” Hz. Muhammet 
böyle tanımlamıştır. Gönül bazında o da bizim gibi Sosyalisttir. Ama 
o şartlarda o kadarına gücü yetmiştir. Kuran ayetleri ile bunu çok net 
görebiliyoruz. Gezi direnişi sırasında milleti birbirine düşürmek için 
“Dolmabahçe camiinde direnişçiler içki içtiler” dediler. Savcı bey diyor 
ki Suriye’ye silah gönderilmemiştir. Erdoğan 24 Kasım 2015 tarihinde 
“o tırların içerisinde silah varsa ne olur olmasa ne olur” demiştir.

 Suriye Türkmen Bölgesi başkanı Abdurrahman Mustafa, Ahmet 
Hakan’ın konuğu olduğu bir sırada; Ahmet Hakan’ın “Tırlarla silahlar 
geldi mi size Türkiye’den” sorusunda cevaben “Bu uluslararası savaş 
suçudur, bunu söyleyemem, her türlü desteği verdiğini söylemekle yeti-
nirim” diyor. Şimdi biz buradan ne anlarız. Buradan çıkan “evet açıkça 
verdi, ancak açıkça söylersem savaş suçu olur, ama her türlü desteğini 
verdiğini söylemekle yetinirim” dedi. Ama ne zaman verdi. MİT tırları-
nın olayının olduğu anda vermedi. O silahlar Türkmenlere gitmiyordu 
o  zaman. Dosyada koyduğum o telefon tapesine göre Türkmen liderleri 
kendi aralarında küfürlü bir şekilde konuşuyorlar “bize verirler mi, on-
lara verirler” diyorlar. Ama imajı düzeltmek için sonrasında Türkmen-
ler’e de silahlar gitmeye başladı. 

Sonuç olarak C. Savcısının iddianamedeki açıklamaları gerçeği 
yansıtmamaktadır. Bu hükümet ülkeye o kadar çok zarar vermiştir ki, 
komşularımız bize düşman olmuştur. Rus pilot havada vuruldu. Yerde 
öldürülürken resimleri var. İşid ile bunun hiçbir farkı yok. Bunun inter-
net ortamında konuşmaları ve videoları da var, sonuç itibari ile iddiana-
medeki olaylar yukarıda anlattığım gibi gerçek dışıdır, suçsuzum, önce-
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likle beraatıma, şayet mahkemece cezalandırılmam yönüne gidilecekse 
lehime olan yasal ve takdiri indirim nedenlerinin uygulanmasına, ancak 
CMK.nun 231 maddesinin uygulanmamasına karar verilmesini talep 
ediyorum. Önceki savunmalarımı yinelerim, Libya eski lideri Muam-
mer Kaddafi’nin Türk ve Türkiye dostu olduğunu herkes bilmektedir. 
Gerçek bir Müslüman olduğundan da kuşku yoktur. Bunun linç edil-
mesine ilişkin resimleri sunuyorum. Biz insanlık vicdanının ve insani 
erdemlerin gereğini yerine getirdik. Bu iktidar Türkiye’nin kabusu ve 
felaketi olmuştur. Fiilen Suriye ve Irak sınırı yoktur. Bir tek dost kom-
şumuz da yoktur. Gerçek Müslümanlığı temsil eden ülkeler arasında 
da dostumuz yoktur. Sonuç olarak, bunlara karşı mücadele etmek, hem 
halkımızın, hem ülkemizin çıkarınadır, ayrıca her şeyin ötesinde insani 
bir görevdir. Yıllardır biz politikamız olarak bu ekibin Türkiye’yi Su-
riyelileştireceğini söylüyoruz. Haziran ve Kasım seçimlerindeki TRT 
konuşmalarımızda da aynı şeyleri söyledik, haykırdık. İşte görüldüğü 
gibi Türkiye Suriye gibi olmuştur. Türk ve Kürt halkı birbirine düş-
manlaştırılmıştır. Sonuç itibari ile ülkemizdeki terör devam etmektedir. 
Son olaylarda bir üzüntü emaresi görmedim. Meclisteki diğer 4 Ame-
rikancı parti de dahil olmak üzere, aynı şeyi gözlemledim. Medyaları 
da kendileri gibidir. Biz halkımızın ve Ortadoğu Müslüman halklarının 
gönlünde çoktan beraat etmişiz. Bizi şikayet edenler de çoktan hüküm 
giymişlerdir. Halkın hükmünün temyizi yoktur. Bizi suçsuzuz. Halkız, 
haklıyız, yeneceğiz” şeklinde savunmada bulunmuştur.

Sanık müdafiilerinden Av. Doğan Erkan, duruşmada; “biz savunma 
yapmayacağız, ancak araştırılmasını istediğimiz hususlar vardır, buna 
ilişkin imzaladığımız ortak dilekçemizi sunuyoruz, bu dilekçemizin 
sonuç kısmında araştırılmasını istediğimiz hususlar vardır, bunların 
araştırılmasını istiyoruz, Uluslararası Ceza mahkemesindeki davanın 
bekletici mesele yapılmasına, dilekçedeki belirttiğimiz hususların araş-
tırılmasına karar verilmesini istiyoruz, ayrıca müştekilerin de bizzat 
kendilerinin gelerek dinlenmelerini istiyoruz. Meslektaşlarımın beyan-
larına katılıyorum, söz konusu mahkeme Uganda ve Sudan hakkında 
yargılama yapmıştır. Biz esas itibari ile Emperyalist ülkelerin ülkemiz 
üzerinde söz sahibi olmamaları düşüncesini taşımaktayız. Bu bağlam-
da katılanlardan Recep Tayyip Erdoğan’ın Alman devleti tarafından 
dinlenmesi konusu bizzat Alman Başbakanı Merkel tarafından inkar 
edilmemiştir. Biz bu dinlemeyi ülke çıkarına aykırı görerek protesto 
ettik ve eylemimizle bu  durumu açıklamış olduk. Bu nedenle müvekkil 
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Roma Hukukunda belirlenen ve 2000 yıllık geçmişi olan talep hakkı ve 
dilekçe hakkını kullanmıştır. Bu hak klasik hakların en önde gelenle-
rindendir. Bu nedenle CMK.nun 223/2-a ve d maddeleri uyarınca mü-
vekkilin beraatına karar verilmesini talep ediyoruz” şeklinde müvekkili 
adına savunmada bulunmuştur. 

Sanık müdafiilerinden Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu, duruşmada; 
“suçlama kamu görevinin görevinden dolayı zincirleme hakaret suçla-
masıdır. Burada Uluslararası ceza mahkemesine yapılmış, kayda gir-
miş, bir başvuru var, bu başvuru geri çevrilmemiş, reddedilmemiştir. O 
başvuruyu neden yaptın, hak arama özgürlüğünü neden kullandın  diye-
rek doğrudan suçlanmak Uluslarrası Ceza mahkemesi önüne kanıt taşı-
ma sürecinde zorluk yaratmak, Uluslararası ceza mahkemesi önündeki 
olanaklar nedeni ile Türkiye’de adı geçenlerin sıfatları da gözetildiğin-
de gerek müvekkilime, gerek kamuoyuna baskı yaratmak, o davayı so-
nuçsuz bırakmak amacı taşımaktadır. Uluslararası mahkemeler ile ilgili 
hukuk tarihinde böyle bir suçlama yapılmamıştır. Oradaki başvurunun 
doğrudan kayda girmesi ilk aşamalarda reddedilmeden sayı numarası 
verilmesi demek iç hukukta ortada bir suç ve suçlu bulunmaması de-
mektir. İç hukukta bir suç ve suçlu bulunmayan olaylarda hiçbir işlem 
yapılmaksızın CMK.nun 223/2.a maddesi gereğince derhal beraat kara-
rı verilmesi gerekir. Mahkeme aksi görüşte ise meslektaşlarımın ifade 
ettiği araştırmaların yapılması gerekir ki, burada C. Savcılığı iddianame 
düzenlerken vahim bir gerçeği de ortaya koymuştur. O gerçek de şudur; 
görevden dolayı hakaret suçlaması getirilirken katılanlar müvekkilimin 
beyan ettiği konulardaki görevi nereden ve kimden almışlardır, burada 
iddia makamı alınmış bir görevden, yapılan bir görevden, kaynaklanan 
bir görevden bahsetmektedir. O halde alınan, yapılan, kaynaklanan bir 
görev var ise o görevden  dolayı iddia makamının böyle bir tarihi olayı 
ortaya çıkaran müvekkilim ile işlem yapması değil, tam aksine nereden, 
kimden görev aldıklarını ortaya çıkartarak bu davada katılan sıfatını 
alan kişiler hakkında soruşturma yapması veya soruşturulmaya geçil-
mesi için  dosyayı ilgili mercilere iletmesi gerekirken İnsan Hakları 
Avrupa Sözleşmesinin 5.maddesinde açıkça gösterilen etkili olmayan, 
tarafsız olmayan, yansız olmayan bir soruşturma yürütülmüştür. O te-
mele dayalı bir soruşturma da bir iddianame ve iddianamenin kabulü 
ile başlayan yargılama süreci nedeni ile İHS’nin 6.maddesinde açık-
ça gösterilen adil olmayan yargılama ortamını, adil olmayan kanıtları, 
adil olmayan suçlamayı yaratmıştır, bu nedenle TCY 279 maddesi de 
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gözetildiğinde göreviniz nedeni ile sizin de iddia makamı ile ilgili yap-
tığınız yargılamada öğrenmiş olduğumuz bu durum karşısında ortada-
ki eylemler açık olduğuna göre, böyle bir görevin alınması, yapılması, 
yürütülmesinin tartışılması dahi insanlık tarihi yönünden suç olduğuna 
göre, bu konuda işlem yapılması, bildirimde bulunulması da ayrıca ta-
lebimizdir. Yukarıda da belirttiğim gibi müvekkilim değil suç işlemek, 
ortada suç oluşturan bir eylemi yoktur. Suç oluşturan bir eylem bulun-
madığında yargılama yapılamaz. Suç ve suçlusu olmayan yargılamada 
beraat kararı verilmesi gerekir, talebim bu yöndedir. Müvekkil bir siya-
si partinin genel başkanıdır. Siyasi Partiler demokrasinin vazgeçilmez 
unsurlarındandır. Bu nedenle esas görevleri yöneticileri denetlemektir. 
Katılanlar bu denetlemeyi ve denetlenmeyi hazmedememişlerdir. Bu 
nedenle şikayette bulunmuşlardır. Başvuru şikayet hakkını kullanmak 
için yapılan bir eylemdir ve Uluslararası ceza mahkemesi tarafından 
kabule değer görülen bir başvurudur. Kabul edilmiştir. Bu nedenle ka-
bul edenler yönünden hukuka uygunluk eylemi vardır. Şikayet etmek 
katılanlar yönünden hukuka saldırıdır. Hukuk devletine saldırıdır. Hak 
arama özgürlüğünün sonucu olan bu başvuru hakkının kullanılmasına 
engel olmak için yapılmıştır. Bu nedenle ortada suç yoktur. Müvek-
kilimin beraatına karar verilmesini istiyoruz. önceki savunmalarımızı 
tekrar ediyoruz, müvekkilim ile ilgili olarak daha önceki savunmaları 
da tekrar ediyoruz, müvekkilim bir siyasi partinin genel başkanı olarak 
haklarını kullanmıştır. Siyasi partiler kamu gücünü kullananların dene-
timinde toplumun aydınlatılmasında en çok haklara sahip en etkin tüzel 
kişiliklerdir. Bu nedenlerle somut ve gerçek yaşanan bir olayı bir ulus-
lararası yargı merciine aktarma söz konusudur. Çünkü iç hukukta bu 
konulara yönelik bir hesap sorma durumu söz konusu olamamıştır. İç 
Hukukta hesap sordurmamanın sonrasında uluslararası yargı merciinin 
başvuruyu kayda alması iç hukuktaki tablo karşısında bir hazımsızlık 
yaratmış olup bu durumda bu davayı ortaya çıkartmıştır. Burada huku-
ka ve haklara bir saldırı varsa bu saldırı asla eylem değil, ortaya çıkan 
bu davanın varlığı hukuk devletine saldırı oluşturmaktadır. Eğer mü-
vekkilimizin eylemi suç olsa o zaman bu eylemin kayda alan uluslara-
rası yargı merciindeki görevliler için de aynı  durumu söz konusu etmek 
gerekir ki, akıl dışı bu durum karşısında böyle bir şey gündeme dahi 
gelmemiş, ancak iç hukukta toplumu aydınlatan siyasi partilere yöne-
lik baskı anlamıda, müvekkilimize yönelik bu eylem ortaya çıkmıştır. 
Bütünü ile hukuk içerisinde yapılan bir başvuru, hukuk içerisinde kay-
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da alma söz konusudur. Bu davada verilecek karar için gerek katılan 
tarafın, gerekse müvekkilimizin kimlik özelliklerinin, kimlik tahlilinin 
yapılması da ayrıca kaçınılmazdır. 

Katılan Recep Tayyip Erdoğan yönünden olaya bakıldığında neden 
bu davada yakınıcıdır, ne den uluslararası yargı mercinin kayda aldığı 
bir başvuruyu kendine saldırı olarak saymaktadır. Şu yönü ile baktığı-
mızda bu soru yanıtını bulmaktadır, çünkü katılan Anayasaya bağlılık 
yemini etmiş bir kişi olarak Anayasa Mahkemesi kararının yakın tarih-
teki Erdem Gül Candündar kararının varlığını dahi kendisine saldırı ola-
rak yorumlayan bir kimlik ve kişilik özelliklerine sahiptir. Oysa katılan 
Anayasa’ya ve Anayasa Mahkemesi kararlarına bağlı olması gereken 
bir kişidir. Bu örnek bile katılanın nasıl bir kişilik ve kimlik taşıdığını 
ve nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Müvekkil kim-
lik ve kişilik özellikleri itibari ile katılan Recep Tayyip Erdoğan’ın her 
durumda şahsına hedef almayı fırsat kollayan bir kimlik taşımamakta-
dır çünkü adı geçenin dinlenmesi yönünden tavır ve tepki koyan, eşit ve 
egemen bir devletin temsilcisinin dinlenemeyeceğine sessiz kalmayan 
bir kimlik ve kişilik taşımaktadır. Müvekkilimiz bir siyasi parti genel 
başkanı duyarlılığı içerisinde bu kişiliğini ortaya koymuştur. Katılanın 
son bir olaydaki kişilik özelliği ise az önce belirtildiği şekildedir. Dava 
Türk Hukuk tarihi yönünden tarihe not düşülecek bir davadır. Bu yönü 
ile davanın taraflarının kişilik özelliklerinin karara yansıtmak mahkeme 
yönünden de tarihi bir sorumluluktur. Bu yönü ile mahkeme de tarihi bir 
sorumlulukla karşı karşıyadır. Ankara’da yargıçlar var deme gerçeğinin 
ortaya konulacağı bir davadır. Ortada müvekkil yönünden ne bir suç 
vardır, dolayısı ile ne de bir suçlu vardır. Hak arama özgürlüğünü kul-
lanmak dünyanın çağdaş hiçbir hukuk devletinde suç olarak görülemez, 
Türkiye’de de böyle bir eylem suç olarak nitelendirilemez bu nedenle 
müvekkilimin savunmalarını tekrar ediyor, beraatine karar verilmesini 
talep ediyoruz, müvekkilim ile ilgili olarak daha önceki savunmaları 
da tekrar ediyoruz, müvekkilim bir siyasi partinin genel başkanı olarak 
haklarını kullanmıştır. Siyasi partiler kamu gücünü kullananların dene-
timinde toplumun aydınlatılmasında en çok haklara sahip en etkin tüzel 
kişiliklerdir. Bu nedenlerle somut ve gerçek yaşanan bir olayı bir ulus-
lararası yargı merciine aktarma söz konusudur. Çünkü iç hukukta bu 
konulara yönelik bir hesap sorma durumu söz konusu olamamıştır. İç 
Hukukta hesap sordurmamanın sonrasında uluslararası yargı merciinin 
başvuruyu kayda alması iç hukuktaki tablo karşısında bir hazımsızlık 
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yaratmış olup bu durumda bu davayı ortaya çıkartmıştır. Burada huku-
ka ve haklara bir saldırı varsa bu saldırı asla eylem değil, ortaya çıkan 
bu davanın varlığı hukuk devletine saldırı oluşturmaktadır. Eğer mü-
vekkilimizin eylemi suç olsa o zaman bu eylemin kayda alan uluslara-
rası yargı merciindeki görevliler için de aynı  durumu söz konusu etmek 
gerekir ki, akıl dışı bu durum karşısında böyle bir şey gündeme dahi 
gelmemiş, ancak iç hukukta toplumu aydınlatan siyasi partilere yöne-
lik baskı anlamıda, müvekkilimize yönelik bu eylem ortaya çıkmıştır. 
Bütünü ile hukuk içerisinde yapılan bir başvuru, hukuk içerisinde kay-
da alma söz konusudur. Bu davada verilecek karar için gerek katılan 
tarafın, gerekse müvekkilimizin kimlik özelliklerinin, kimlik tahlilinin 
yapılması da ayrıca kaçınılmazdır. Katılan Recep Tayyip Erdoğan yö-
nünden olaya bakıldığında neden bu davada yakınıcıdır, ne den ulusla-
rarası yargı mercinin kayda aldığı bir başvuruyu kendine saldırı olarak 
saymaktadır. Şu yönü ile baktığımızda bu soru yanıtını bulmaktadır, 
çünkü katılan Anayasaya bağlılık yemini etmiş bir kişi olarak Anayasa 
Mahkemesi kararının yakın tarihteki Erdem Gül Candündar kararının 
varlığını dahi kendisine saldırı olarak yorumlayan bir kimlik ve kişilik 
özelliklerine sahiptir. Oysa katılan Anayasa’ya ve Anayasa Mahkeme-
si kararlarına bağlı olması gereken bir kişidir. Bu örnek bile katılanın 
nasıl bir kişilik ve kimlik taşıdığını ve nasıl bir kişiliğe sahip olduğu-
nu ortaya koymaktadır. Müvekkil kimlik ve kişilik özellikleri itibari ile 
katılan Recep Tayyip Erdoğan’ın her durumda şahsına hedef almayı 
fırsat kollayan bir kimlik taşımamaktadır çünkü adı geçenin dinlenmesi 
yönünden tavır ve tepki koyan, eşit ve egemen bir devletin temsilcisinin 
dinlenemeyeceğine sessiz kalmayan bir kimlik ve kişilik taşımaktadır. 
Müvekkilimiz bir siyasi parti genel başkanı duyarlılığı içerisinde bu 
kişiliğini ortaya koymuştur. Katılanın son bir olaydaki kişilik özelliği 
ise az önce belirtildiği şekildedir. Dava Türk Hukuk tarihi yönünden 
tarihe not düşülecek bir davadır. Bu yönü ile davanın taraflarının ki-
şilik özelliklerinin karara yansıtmak mahkeme yönünden de tarihi bir 
sorumluluktur. Bu yönü ile mahkeme de tarihi bir sorumlulukla karşı 
karşıyadır. Ankara’da yargıçlar var deme gerçeğinin ortaya konulacağı 
bir davadır. Ortada müvekkil yönünden ne bir suç vardır, dolayısı ile 
ne de bir suçlu vardır. Hak arama özgürlüğünü kullanmak dünyanın 
çağdaş hiçbir hukuk devletinde suç olarak görülemez, Türkiye’de de 
böyle bir eylem suç olarak nitelendirilemez bu nedenle müvekkilimin 
savunmalarını tekrar ediyor, beraatine karar verilmesini talep ediyoruz” 
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şeklinde müvekkili adına savunmada bulunmuştur. 
Sanık müdafiilerinden Av. Orhan Özer, duruşmada; “bugüne kadar 

meslek hayatımda sıkı yönetim mahkemeleri dahil birçok mahkemeye 
savunman olarak girdim, böylesini görmedim. Yargıtay mahkemenizin 
yazısına cevap vermedi, dosyayı göndermedi, duruşma tutanağını da 
vermedi. İstenilen belgeleri de göndermedi. Bu usüle aykırıdır. İsteni-
len belgeler soruşturma aşamasında toplanın kanıtlardır. Bunları gön-
dermesi gerekirdi. En azından gizli olarak göndermesi gerekirdi, bunu 
yapmamıştır, yapmayacağı da belli olmuştur. Dosyanız yönünden ka-
nıtlar da toplanmıştır, karar verilmesini istiyorum, müşteki beyanları, 
silahların Suriye’ye Özgür Suriye Ordusu’na gittiğini belirtmişlerdir. 
Biz oradaki bilgileri bu şekilde öğrendik, biz yasal şikayet hakkımı-
zı kullandık. Bu davanın amacı müştekilerin “bizi niye şikayet ettin” 
davası olarak özetlenebilir. Müvekkil iddianın dokunulmazlığı ve hak 
arama özgürlüğü kavramları içerisinde hareket ederek şikayet dilekçesi 
vermiştir. Bu şikayet dilekçesinde hakaret amaçlı bir tek cümle dahi 
yoktur. Yasal şikayet hakkı kullanılmıştır. Yargıtay’da 16. Ceza Dairesi-
nin 2015/1MD’de devam eden olaylarda da şikayete konu olaylar ispat-
lanmıştır. Sonuç itibari ile müvekkil iddiasını ispat etmek için şikayet 
dilekçesi vermiştir. Bu iddia dokunulmazlığı kurumu içerisinde değer-
lendirilmesi gerekir. Şikayet dilekçesinin içerisinde müvekkil tarafın-
dan bilgi ve belgeler de belirtilmiştir. Bu nedenle müvekkilin beraatına 
karar verilmesini talep ediyoruz” şeklinde müvekkili adına savunmada 
bulunmuştur. 

Sanık müdafiilerinden Av. Metin Bayyar, duruşmada; “meslektaş-
larımın savunmalarına aynen katılıyorum. Ortada işlenemez bir suç 
vardır, bu nedenle müvekkilin beraatına karar verilmesini istiyorum” 
şeklinde müvekkili adına savunmada bulunmuştur.

Sanık müdafiilerinden Av. Tacettin Çolak, duruşmada; “benden 
önceki meslektaşlarımın beyanlarına ve müvekkilimin sözlü ve yazılı 
savunmalarına katılıyorum” şeklinde müvekkili adına savunmada bu-
lunmuştur.

Yargılama sırasında müştekiler Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Da-
vutoğlu, Efkan Ala ve Hakan Fidan vekilleri, kamu görevlilerine gö-
revlerinden dolayı alenen hakaret suçunu işleyen sanıktan şikayetçi 
olduklarını, davaya katılmak istediklerini mahkememize bildirmişler 
ve mahkememizce müştekilerin davaya katılmalarına karar verilmiştir. 



315

Katılan Recep Tayyip Erdoğan vekilleri Av. Hüseyin Aydın ve Av. 
Tuğba Salam Eker, duruşmada; “sanık savunmasında kendisine isnad 
edilen suça yönelik açıklamalarda bulunmaktan ziyade müvekkilimiz 
sanıkmış gibi müvekkilime yönelik asılsız ve gerçek dışı suçlamalarda 
bulunmaya devam etmiştir. Buna ilişkin ayrıntılı olarak yazılı beyanda 
bulunma hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu aşamada şunu ifade etmek iste-
rim ki, Türkiye Cumhuriyetinin ve yöneticilerinin savaş suçu işlediğine 
yönelik iddia gerçek dışı bir iddiadır. Ben iddianın alçakça bir iddia ol-
duğunu söyledim. Hiç kimsenin şahsına yönelik alçak demedim. Orada 
savaş suçu işleyenler sanık tarafından savunulan Esad ve onun hamisi 
olanlardır. Ayrıca burada şahsıma yönelik olarak alçak ifadesini kulla-
nan sanık ve adını bilmediğim avukat şahsıma yönelik olarak “siz bizi 
tanımıyorsunuz” şeklinde tehdit etmiştir. Müvekkilimin tırların Özgür 
Suriye Ordusuna gittiğine ilişkin hiçbir beyanı olmamıştır, ayrıca hiçbir 
devlet görevlisinin de böyle bir beyanı olmamıştır. Önceki beyanları-
mızı tekrar ediyoruz, şikayetçiyiz, sanığın cezalandırılmasını istiyoruz” 
şeklinde müvekkili adına beyanda bulunmuşlardır.

Katılan Ahmet Davutoğlu vekili Av. Başak Burcu Bülbül, duruşma-
da; “sanığın savunmasına katılmıyoruz, yazılı beyanda bulunacağız, 
sanığın savunmalarının iddianamedeki suç isnadı ile hiçbir ilgisi bu-
lunmamaktadır, bu kapsamda yazılı iddialarımızı ayrıca belirteceğiz. 
Gerek müvekkilimizin gerekse hiçbir devlet görevlisinin tırların Öz-
gür Suriye Ordusuna gittiğine ilişkin hiçbir beyanı olmamıştır. Önceki 
beyanlarımızı tekrar ediyoruz, şikayetçiyiz, sanığın cezalandırılmasını 
istiyoruz” şeklinde müvekkili adına beyanda bulunmuştur.

Katılan Efkan Ala vekilleri Av. Handan Çalık ve Av. Sibel Ekmekçi, 
duruşmada;  “biz de sanığın savunmalarına katılmıyoruz, sanık tara-
fından gerek soruşturma aşamasında sunmuş olduğu savunmasında ve 
gerekse mahkeme huzurunda vermiş olduğu savunmasında, aynı kasıt-
la savaş suçlusu olduğu ithamında bulunmaya devam etmiştir. Ayrıca 
savunmanın iddianameye konu suçla ilgili olan kısımlarına ilişkin de 
yazılı beyanda bulunmak üzere süre talep ediyoruz. Müvekkilimin  tır-
ların Özgür Suriye Ordusuna gittiğine ilişkin hiçbir beyanı olmamıştır, 
önceki beyanlarımızı tekrar ediyoruz, şikayetçiyiz, sanığın cezalandı-
rılmasını istiyoruz” şeklinde müvekkili adına beyanda bulunmuşlardır.

Katılan Hakan Fidan vekili Av. Hasan Selim, duruşmada; “önceki 
açıklamaları tekrar ediyoruz, şikayetimiz devam ediyor, sanığın cezalan-
dırılmasını istiyoruz” şeklinde müvekkili adına beyanda bulunmuştur.
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İncelenen dosya kapsamına göre; olayın konusu Halkın Kurtuluş 
Partisi Genel Başkanlığı adına, vekilleri aracılığı ile Türkiye Cumhur-
başkanı (suç tarihi itibari ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı) Recep 
Tayyip Erdoğan, Türkiye Başbakanı (suç tarihi itibari ile Dışişleri Baka-
nı) Ahmet Davutoğlu, Eski (suç tarihi itibari ile İç İşleri Bakanı) İç İşleri 
Bakanı Efkan Ala ve Mit Müsteşarı Hakan Fidan hakkında Uluslararası 
Ceza Savcısına, “savaş ve saldırı” suçlarını işlediklerinden bahisle şi-
kayet dilekçesinin sunulması, bu dilekçenin bir örneğinin ise sanık Nu-
rullah Ankut’un genel başkanı olduğu Halkın Kurtuluş Partisi’nin resmi 
web sitesinde yayımlanması ile Savcılıkça başvuru kaydı yapılan, ancak 
henüz hiçbir inceleme ve soruşturma işlemi yapılmayan (kaldı ki, 
ileride de açıklanacağı üzere Türkiye Cumhuriyeti, Mahkemenin ku-
ruluş statüsüne ilişkin Roma anlaşmasına taraf olmadığından, işlendiği 
iddia edilen suçlarla ilgili olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yet-
kisi bulunmamaktadır. Sanık bu duruma rağmen Türk yargı organlarına 
başvurmak yerine UCM’ye başvuru yapmış) tüm dünyaya ilan edile-
rek “savaş suçlusu” şeklinde henüz hiçbir inceleme ve soruşturma 
işlemi yapılmayan ve hukuken de yapılması mümkün olmayan bir 
başvuru dilekçesi ile Türkiye Cumhuriyeti’nde saygınlıkları olan 
devletin yönetim kadrosunda bulunan katılanların saygınlıklarını 
rencide etmeye dönük kasıtla hareket edilmesinden ibarettir. 

 TCK’nın 128. maddesinde düzenlenen ve Anayasanın 36. madde-
siyle de güvence altına alınan iddia ve savunma dokunulmazlığı; şahıs-
ların yargı mercileri veya idari makamlar nezdinde, serbestçe ve hiçbir 
endişenin etkisi altında kalmaksızın haklarını özgürce iddia edebilmele-
ri veya kendilerini savunabilmeleri imkanının sağlanmasını ifade eder. 
Eğer böyle bir hak olmazsa, iddia ve savunma serbestçe yapılamayacak 
ve söylenmesi gereken, cezai yaptırıma maruz kalma korkusuyla ifade 
edilemeyeceğinden, yapılan yargılama sonucunda hedeflenen, “gerçe-
ğe ulaşma” ve “adaletin gerçekleşmesi” de söz konusu olamayacaktır.

Madde gerekçesinde de açıklandığı üzere; iddia ve savunma hakkı-
nın kullanılması bağlamında, kişiler açısından somut isnat ifade eder 
nitelikte maddi vakıaların ortaya konulması ya da kişilerle ilgili olum-
suz değerlendirmelerde bulunulması mümkündür. 

Bu somut isnatlar veya olumsuz değerlendirmeler, iddia ve sa-
vunma hakkının kullanılmasıyla ilişkilendirilememesi durumunda, 
hakaret ve hatta iftira suçunu oluşturur.

Bu şekilde, davada taraf olan; davalı, davacı, şahsi davacı, katılan, 
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sanık ve savcının iddiasının ve savunmanın gerektiği şekilde yapılabil-
mesi için belirli koşullar dahilinde bazı isnadlarda bulunabilecekleri, 
bunu yaparken de bazan muhataplarını küçük düşürücü ifadeler kul-
lanabilecekleri öngörülmekte ise de, iddia ve savunmanın gerekliliği 
ile orantılı olmak şartıyla bu şekilde ortaya çıkan eylemlerin hukuka 
uygun sayılacağı açıktır.

Yerleşmiş Yüksek mahmkeme içtihatları dikkate alındığında bu 
hakkın kullanımının bazı koşullara bağlı olduğu, bu koşulların;

a) Eylemin iddia veya savunma niteliğindeki evrak ile yazılı ola-
rak veya iddia ve savunma sırasında sözlü olarak yapılması gerek-
tiği (Şekil şartı),

b) Eylemin, yargı organlarına verilen dilekçelerde veya bu or-
ganlar huzurunda yapılması zorunluluğu (Yer şartı),

c) Hak kullanılırken sınırın aşılmamasının gerekli olduğu (Öl-
çülülük şartı) görülmektedir. 

Demokratik süreçte sanığın Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısına 
başvuru yapması, demokrasinin olmazsa olmazlarından, anlatım özgür-
lü, hukuk devleti olmanın bir gereğidir. Ancak bu milli güvenlik veya 
toprak bütünlüğü gibi devletin çıkarlarının korunmasını sağlayıcı, 
asgari sınırları aşmamak kaydıyla yapılmalıdır. Söz konusu ülke çı-
karlarının olduğu bir durumda, henüz hukuken savaş suçunu işledikle-
ri ispat edilmeyen ve bu hususta karar verilmeyen ve devlet nezdinde 
saygınlıkları olan kişilerin uluslararası arenada savaş suçlusu olarak 
göstermek, ne ülke çıkarları ile ne de masumiyet karinesi ile bağda-
şır. Bu kişilerin uluslararası arenada şikayet edilmesi, tarih önün-
de yalnız o kişileri değil, temsil ettikleri devleti, yani somut olayda 
Türkiye Cumhuriyeti Devletini mahkum ettirme gayretinden öteye 
gidemez. Kaldı ki, dilekçenin Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısına 
veriliş konusu olan MİT Tırları adıyla basına yansıyan olayda, Tırların 
içerisinde insani yardım malzemesi veya silah yüklü olması ülkenin iç 
güvenliğini ilgilendirir. Ülke çıkarlarının herşeyin üstünde tutulması 
gerekir ancak bazı sol görüşlü partiler uluslararası hukuk değerlerini 
benimsemekte, ulusal değerler gözardı edilmektedir.

Sanık aşamalardaki savunmalarında, isnad edilen fiillerle ilgili yet-
kili olmadığı açık olan UCM Savcılığına niye başvuru yaptığının ve bu 
başvuru dilekçesini niçin Halkın Kurtuluşu Partisi’nin resmi web 
sitesinde yayınladığı veya yayınlattığına yönelik bir savunmada bu-
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lunmadığı görülmüştür.
Yargılama konu olayda, sanık tarafından katılanların savaş suçlusu 

oldukları iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığına başvurdu-
ğu, ancak daha sonra bu başvuruyu Halkın Kurtuluş Partisi web sitesin-
de yayınladığı açıktır. Uluslararası Ceza Mahkemesi, uluslararası ilgiye 
mazhar en ciddi suçları olan soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçla-
rı ile saldırı suçunun faillerinin yargılamak ve hesap verilebilirliği sağla-
mak amacıyla kurulan ilk daimi uluslararası ceza mahkemesidir. Türkiye 
Cumhuriyeti, UCM’nin kuruluş belgesi olan Roma Stutüsüne taraf değil-
dir. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili olarak herhangi bir yargı 
yetkisi bulunmamaktadır. Sanık bu duruma rağmen Türk yargı organları-
na başvurmak yerine UCM’ye başvuru yapmış ve bu başvuruyu internet 
sitesinde yayınlamak suretiyle ifşa ederek fiiline aleniyet kazandırmıştır. 
Bu iki husus dikkete alındığında sanığın katılanlara alenen hakaret etme 
kastıyla hareket ettiği kabul edilmiş, söz konusu fiil, TCK’nın 128. mad-
desinde düzenlenen iddia ve savunmanın dokunulmazlığı kapsamında 
değerledirilmemiştir. Zira şekil ve ölçülülük şartı gerçekleşmemiş, sanı-
ğın fiilinin hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu belirlenmiştir.

 Sanığın, MİT Tırları adıyla basına yansıyan hadisenin yaşandığı 19 
Ocak 2014 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı olan 
Recep Tayyip Erdoğan,  Dışişleri bakanı olan Ahmet Davutoğlu, İçişleri 
Bakanı olan Efkan Ala, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı olan Hakan 
Fidan hakkında UCM Savcısına şikayette bulunmak ve şikayet dilek-
çesini başkanı olduğu partinin web sayfasında yayınlamak/yayınlatmak 
ve Savcılıkça başvuru kaydı yapılan, ancak henüz hiçbir inceleme ve 
soruşturma işlemi yapılmayan bir başvurunun tüm dünyaya ilan edile-
rek “savaş suçlusu” şeklindeki bir dilekçe ile Türkiye Cumhuriyeti’nde 
saygınlıkları olan katılanların saygınlıklarını rencide etmeye dönük ka-
sıtla hareket ettiği ve dilekçenin Halkın Kurtuluş Partisinin resmi web 
sayfasında yayınlanması suretiyle eylemine aleniyet kazandırdığı, sa-
nığın tek fiil ile dört ayrı kamu görevlisine, masumiyet karinesini hiçe 
sayarak tahkirde bulunduğu; sav, sanığın hakaret suçu yönünden yeterli 
bulunmayan savunması, katılanların vekillerinin beyanları, CD içeriği 
ve tüm dosya kapsamı ile sabit olduğu anlaşılmakla; sanığın eylemine 
uyan TCY 125/1-3.a-4, 43/2, 53/1 ve CMK.nun 231/11 maddeleri uya-
rınca cezalandırılmasına, daha önceden sanık hakkında İstanbul Anado-
lu 24. Asliye Ceza Mahkemesince 2013/18 Esas sayılı dava dosyasında 
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verildiği, hük-
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mün 12/02/2014 tarihinde kesinleştiği, 18/06/2014 tarihli 6545 Sayılı 
Kanunun 72. maddesi gereğince “Denetim süresi içinde, kişi hakkında 
kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakıl-
masına karar verilemez” hükmü getirildiğinden ve söz konusu suçu da 
bu denetim süresi içerisi olan 02/06/2015 tarihinde işlediği ve hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini de istemediğini de 
açıkça bildirdiği anlaşıldığından, sanık hakkında verilen hükmün açık-
lanmasının geri bırakılmasına kanunen yer olmadığına, ancak koşulları 
bulunmakla hakkında verilen cezasının TCY 51.maddesi uyarınca erte-
lenmesine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki yargı kurulmuştur.

SONUÇ: Bu itibarla;
Sanık Nurullah Ankut’un, sübut bulan müsnet kamu görevlilerine 

görevlerinden dolayı alenen hakaret suçundan eylemine uyan TCY 
125/1-3.a maddesi uyarınca suçun işleniş şekli, işlendiği yer, sanığın 
kişisel ve sosyal durumu, suçtan sonraki tutum ve davranışları nazara 
alınarak takdiren bir yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın eylemini alenen işlemiş olması nedeniyle cezasının TCY 
125/4 maddesi uyarınca 1/6 oranında arttırılarak bir yıl iki ay hapis ce-
zası ile cezalandırılmasına, 

Sanığın atılı suçu birden fazla kişiye karşı müteselsil olarak işlemesi 
nedeniyle cezasının TCY 43/2 maddesi uyarınca cezasının takdiren 1/4 
oranında artırımı ile bir yıl beş ay onbeş gün hapis cezası ile cezalan-
dırılmasına,

Koşulları oluşmadığından TCY 129 maddesinin uygulanmasına 
takdiren yer olmadığına, bu konudaki istemin reddine,

Başkaca yasal ve takdiri tahfif ve artırım hükümlerinin uygulanma-
sına takdiren yer olmadığına, bu yöndeki istemlerin reddine,

Sanığın duruşmadaki iyi hali, lehine taktiri tahfif nedeni sayılarak 
tayin edilen cezanın TCY 62 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında 
indirilerek ve sonuç olarak 1 (BİR) YIL 2 (İKİ) AY 22 (YİRMİİKİ) 
GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Daha önceden sanık hakkında İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza 
Mahkemesince 2013/18 Esas sayılı dava dosyasında hükmün açıklan-
masının geri bırakılmasına dair karar verildiği, hükmün 12/02/2014 
tarihinde kesinleştiği, 18/06/2014 tarihli 6545 Sayılı Kanunun 72. mad-
desi gereğince “Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç 
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nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ka-
rar verilemez” hükmü getirildiğinden ve söz konusu suçu da bu dene-
tim süresi içerisi olan 02/06/2015 tarihinde işlediği ve hükmün açıklan-
masının geri bırakılmasına karar verilmesini de istemediğini de açıkça 
bildirdiği anlaşıldığından, sanık hakkında verilen hükmün açıklan-
masının geri bırakılmasına kanunen yer olmadığına, 

Sanığa tayin olunan ceza süresi nedeniyle TCK’nun 50. maddesinin 
uygulanmasına kanunen yer olmadığına, bu yöndeki istemlerin reddine,

Sanığın geçmişteki hali ile suç işleme hususundaki eğilimine, sabı-
kasız bulunmasına ve suçtan sonraki tutum ve davranışları nazara alına-
rak sanığa tayin edilen hürriyeti bağlayıcı cezanın TCY 51. MADDESİ 
UYARINCA TAKDİREN ERTELENMESİNE,

TCY 51/3 maddesi uyarınca 1 yıl 2 ay 22 gün süre ile denetim 
süresi belirlenmesine,

TCY 51/5 maddesi uyarınca denetim süresi içinde rehberlik edecek 
uzman kişi görevlendirilmesine yer olmadığına,

TCY 51/6 uyarınca hükümlünün kişiliği nazara alınarak denetim sü-
resini herhangi bir yükümlülük belirlenmeden veya uzman kişi görev-
lendirilmeden geçirilmesine,

TCY 51/7 uyarınca sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç 
işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere uyarıya rağmen uy-
mamakta ısrar etmesi nedeniyle tayin edilen cezanın tamamen infaz 
kurumunda çektirilmesine, bu hususta sanığa ihtarat yapılmasına (İH-
TARAT YAPILDI)

Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 günlü, 2014/140 Esas ve 
2015/85 Karar sayılı, 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan kısmi iptal kararı uyarınca, 5237 sayılı TCK 53.madde 
1.fıkra b. bendinde düzenlenen “seçme ve seçilme ehliyetinden ve di-
ğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına” hükmünün iptal 
edilmesi nedeniyle uygulanamayacağının gözetilmesi zorunluluğu ve 
kasten işlemiş olduğu suç dolayısıyla hapis cezasıyla mahkûmiyetin 
yasal sonucu olarak sanığın, 5237 sayılı TCK’nın  53/1.maddesinin (a), 
(c), (d) ve (e) bentlerinde yazılı haklardan aynı maddenin 2. fıkrası uya-
rınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki 
velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 
3. fıkrası uyarınca mahkûm olduğu hapis cezasından koşullu salıve-
rilinceye kadar yoksun bırakılmasına,
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Sanık hakkında İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesinin 
26/12/2013 gün, 2013/18 Esas - 2013/607 sayılı kararı ile verilen hük-
mün açıklanmasının geri bırakılmasına dair hükmü bulunmakla 5271 
sayılı CMK’nın 231/11. maddesi uyarınca gereğinin takdir ve ifası 
için hüküm kesinleştiğinde durumun ilgili mahkemeye bildirimde 
bulunulmasına,

Katılan Recep Tayyip Erdoğan kendisini vekil (Av. Tuğba Sağlam 
Eker) ile temsil ettirmiş bulunduğundan avukatlık asgari ücret tarife-
sine göre tayin edilen 1.800 TL. vekalet ücretinin sanıktan alınarak 
katılan Recep Tayyip Erdoğan’a verilmesine,

Katılan Ahmet Davutoğlu kendisini vekil (Av. Sacit Göksu) ile tem-
sil ettirmiş bulunduğundan avukatlık asgari ücret tarifesine göre tayin 
edilen 1.800 TL. vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılan Ahmet 
Davutoğlu’na verilmesine,

Katılan Efkan Ala kendisini vekil (Av. Handan Çalık) ile temsil et-
tirmiş bulunduğundan avukatlık asgari ücret tarifesine göre tayin edilen 
1.800 TL. vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılan Efkan Ala’ya 
verilmesine,

Katılan Hakan Fidan kendisini vekil (Av. Hasan Selim) ile temsil 
ettirmiş bulunduğundan avukatlık asgari ücret tarifesine göre tayin edi-
len 1.800 TL. vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılan Hakan 
Fidan’a verilmesine,

Posta ve davetiye giderinden ibaret olmak üzere toplam: 92,34.-TL 
yargılama giderinin sanıktan TAHSİLİNE,

6217 sayılı yasa uyarınca kararın görüldüsü için dosyanın C. Baş-
savcılığına gönderilmesine,

Dair, CMK’nın 34/2., 231/2., 232/6 ve 291/1-2. maddeleri uyarın-
ca; sanık NURULLAH ANKUT ve müdafiileri Av. Metin Bayyar, Av. 
Pınar Akbina, Av. Sait Kıran, Av. Azime Ayça Okur, Av. Fettah Ayhan 
Erkan, Av. Ali Serdar Çıngı, Av. Tacettin Çolak, Av. Doğan Erkan, Av. 
Halil Ağırgöl ve Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu ile; katılan RECEP 
TAYYİP ERDOĞAN vekili Av. Hüseyin Aydın ile katılan AHMET DA-
VUTOĞLU vekili Av. Sacit Göksu ile katılan EFKAN ALA vekili Av. 
Handan Çalık ile katılan HAKAN FİDAN vekili Av. Hasan Selim’in 
yüzüne karşı, kararın tefhimden itibaren bir hafta içerisinde, hükmü 
veren  mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak 
bir beyanla, beyanının tutanağa geçirilip Hakime onaylatmak suretiy-
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le, Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, temyiz edilmedi-
ği takdirde kararın kesinleşeceği ihtarı ile verilen karar açıkça okunup 
usulen tefhim kılındı. 01/04/2016

Hakim 21308          Katip 96746 
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Ek 16

HKP’li Avukatların 20.04.2016 Tarihinde Verdikleri
Temyiz Dilekçesi (1)

YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİNE
Gönderilmek Üzere

ANKARA 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE
        
Dosya No: 2015/651 E.
       2016/176 K.

TEMYİZ EDEN
SANIK     :  Nurullah ANKUT      
VEKİLLERİ    :
1- Av. Orhan ÖZER – Konya Barosu
2- Av. Metin BAYYAR – Ankara Barosu
3-Av. F. Ayhan ERKAN- İstanbul Barosu
4- Av. A. Serdar ÇINGI – İstanbul Barosu
5- Av. Tacettin ÇOLAK- İzmir Barosu
6- Av. Sait KIRAN -  Ankara Barosu
7- Av. Pınar AKBİNA- İstanbul Barosu
8- Av. Halil AĞIRGÖL – Bursa Barosu 
9- Av. Azime Ayça OKUR - Ankara Barosu
10-Av. Doğan ERKAN- Ankara Barosu
11- Av. Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU- Ankara Barosu

KATILANLAR   :
1- Recep Tayyip Erdoğan 
2- Ahmet Davutoğlu 
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3- Efkan Ala
4- Hakan Fidan 

KONUSU : Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 01.04.2016 
tarih, 2015/651 E., 2016/176 K. Sayılı kararı usul ve esas yönlerinden 
hukuka aykırı olduğundan, kararın bozulması istemli gerekçeli temyiz 
layihamızın sunulmasıdır.

TEBLİĞ TARİHİ : 18.04.2016
TEMYİZ GEREKÇELERİMİZ : 
Yerel Mahkeme Kararı, öznel, siyasal, ve hukuk dışı kavramlara da-

yanmakta olup, açıkça yasaya aykırı olduğu gibi, diğer yandan eksik 
incelemeye dayalıdır. Şöyle ki:

İDDİA DOKUNULMAZLIĞI
Müvekkilimize yapılan suçlamanın sebebi, müştekiler hakkında 

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ Savcılığı’na müvekkilin ge-
nel başkanı olduğu HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ’nce yapılan ihbar 
başvurusudur.

Yerel mahkeme, yapılan başvurunun içeriğinde kullanılan herhangi 
bir ifade biçimi sebebiyle değil, BİZATİHİ ULUSLARARASI MAH-
KEME SAVCILIĞINA YAPILAN BAŞVURUNUN KENDİSİNİN 
SUÇ OLDUĞU düşüncesiyle temyize konu mahkûmiyet kararını ihdas 
etmiştir.

Bu tasavvur, yüzlerce yıllık evrensel bir hak olan “HAK ARAMA 
HÜRRİYETİ”ni ve bunun doğal bir sonucu olan “İDDİA DOKU-
NULMAZLIĞI”nı yok saymak niteliğindedir. Şöyle ki:

1- Hak arama hürriyeti ve AİHS 13. maddesinde düzenlenen adlan-
dırmayla ETKİLİ BAŞVURU HAKKI, temelini DİLEKÇE HAK-
KI’nda bulur.

“Orjinini Latince “petitum” (talep) kavramı oluşturan ve Anayasa-
nın 74. Maddesinde güvence altına alınan dilekçe hakkı. Bir subjektif 
kamusal haktır.., bir talebin resmi bir makama iletilmesi, bir hukuka 
uygunluk sebebi niteliğindedir.

“Barış esasına dayalı Hukuk Toplumunda yaşama hakkına sahip 
olan herkes, toplum barışını bozucu nitelik taşıması dolayısıyla devlet-
ten suç işlenmesinin önlenmesini ve suçluların cezalandırılmasını talep 
hakkına sahiptir.., bu itibarla belli bir suç vakıasıyla ilgili olarak ihbar 
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ve şikayette bulunmak, bir hakkın icrasından ibarettir.
“Gerçekleşmiş bir olayla ilgili olarak bu olayın oluşumuna neden 

olan kişiler de gösterilmek suretiyle ihbar ve şikâyette bulunulması 
durumunda, HAKARET VEYA İFTİRA SUÇUNUN OLUŞTUĞUN-
DAN SÖZ EDİLEMEZ.   Çünkü burada gerçekleşmiş somut olayla 
ilgili olarak ihbar veya şikayette bulunmak şeklinde bir hakkın icrası 
söz konusudur.

“İhbar veya şikâyet hakkının Anayasal dayanağını, Anayasanın 
“hak arama hürriyeti”ni düzenleyen 36. v, dilekçe hakkını düzenleyen 
74. maddeleri oluşturmaktadır. Anayasanın Hak Arama Hürriyetini dü-
zenleyen 36. Maddesi, sadece İhbar veya Şikâyet Hakkının dayanağını 
değil, aynı zamanda savunma hakkının ve hatta iddia ve savunmada 
bulunma hakkının dayanağını oluşturmaktadır.” ( İddia ve Savunma 
Hakkı, Doç. Dr. İzzet ÖZGENÇ, Doç. Dr. Cumhur ŞAHİN, Gazi 
Üniv.)

2- Yukarıdaki alıntıda geçen Anayasanın 36. Maddesine hakkın özü 
ve niteliği şöyle düzenlenmiştir:

“HERKES, MEŞRU VASITA VE YOLLARDAN FAYDALAN-
MAK SURETİYLE YARGI MERCİLERİ ÖNÜNDE DAVACI 
VEYA DAVALI OLARAK İDDİA VE SAVUNMA İLE ADİL YAR-
GILANMA HAKKINA SAHİPTİR.”

Tıpkı tarif edilen hakkın muhtevasına uygun olarak, düzenlemenin 
unsurları müvekkilin başvurusunda mevcuttur. Müvekkil;

- Uluslararası bir YARGI MERCİİ’nin savcılığına,
- Meşru bir ihbar yoluyla başvurarak,
- İddiada bulunma hakkını kullanmıştır.
Müvekkil, yine genel başkanı olduğu partiyi temsilen, avukatları 

aracılığıyla, yerel savcılıklara da aynı konuda pek çok ihbar yapmış, 
ancak AİHS 13 anlamında etkili başvuru yolu tamamen tıkandığından 
ve ilgililer hakkında hiçbir yerel savcılık soruşturma yürütmeyerek Ko-
vuşturmaya Yer Olmadığına ve hatta Dilekçeyi İşleme Koymama ka-
rarları vermişlerdir.

Bunun üzerine, her ne kadar Türkiye Roma Statüsünü imzalamamış 
da olsa, Türkiye’nin de üye olduğu BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’in ta-
nıdığı ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ’ne, bu mahkemenin 
savcılığına ihbarda bulunmuştur.
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Dolayısıyla müvekkil, herhangi bir idari ya da siyasi kuruma baş-
vurmuş değildir. Bir hukuksal iddiası vardır ve bu iddiasını, ulusal sav-
cılıklara taşımasının neticelerini alamadığından, bu kez uluslararası bir 
mahkemenin savcılığı nezdinde ileri sürmüştür.

3- Bizzat iddia makamının iddianamede söylediği gibi, UCM, Roma 
Statüsünü imzalamayan ülkeler veya bu ülkelerin yöneticileri hakkın-
da da dava açabilmektedir. Bunun koşulu, Birleşmiş Milletlerin sürece 
şikayetiyle katılmasıdır. Dolayısıyla müvekkilin ihbarı sonucunda, Tür-
kiye’nin üye olduğu Birleşmiş Milletlerin konuya dahli halinde UCM, 
Türkiye yöneticileri (yani müştekiler) hakkında da yargılama yetkisi 
kullanacaktır.

UCM bu yetkisini, Roma Statüsünde yer verdiği “Uluslararası 
toplumu bir bütün olarak yakından ilgilendiren, en ciddi suçların 
cezasız kalmaması”, “Bu suçların faillerinin, cezasız kalmasına son 
verme ve böylece bu tür suçları önleme” prensiplerine dayandırmak-
tadır.

4- “SAVAŞ SUÇU” nitelendirmesi, müvekkile ait bir tarif değildir. 
Bu kavram, bir uluslararası SUÇ TİPİ olarak, yine Roma Statüsü’nde 
düzenlenmiştir. 

“Mahkemenin Yargı Yetkisine Giren Suçlar” başlıklı 5. Maddesi:

“Mahkemenin yargı yetkisi, uluslararası toplumu bir bütün ola-
rak ilgilendiren en ciddi suçlar ile sınırlıdır. Mahkeme, bu Statü’ye 
uygun olarak, aşağıdaki suçlar hakkında yargı yetkisine sahiptir:

“(a) SOYKIRIM SUÇU;
“(b) İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR;
“(c) SAVAŞ SUÇLARI;
“(d) SALDIRI SUÇU”

şeklindedir.

Dolayısıyla müvekkil, uluslararası bir sözleşmede tarif edilen suç 
katoloğunu kullanmış, bunu tekrar etmiştir. Hukuksal iddiasını bu kato-
loğa dayandırmaktadır.

Türkiye taraf olsun ya da olmasın, ULUSLARARASI BİR SÖZ-
LEŞMEDE “SAVAŞ SUÇU” OLARAK KAVRAMLAŞTIRILAN 
BİR SUÇ TİPİNE HUKUKEN DAYANMAK suçlama ve cezalan-
dırma gerekçesi yapılırsa, hiçbir suç tipi iddiası hukuksal olarak 
ortaya atılamaz hale gelir. İDDİA DOKUNULMAZLIĞI ilkesi, 
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tam da bunun için vardır.
Ne yazık ki yerel mahkeme, bu hukuksal prensipleri görmezden gel-

mektedirler.

5- Yukarıdaki açıklamalarımıza ek olarak, Türkiye’nin bu kere im-
zacısı, yani tarafı olduğu; UCM’nin de hukuksal kaynak kabul ettiği bir 
başka sözleşmeden bahsetmek gereğini duyuyoruz: BİRLEŞMİŞ MİL-
LETLER ŞARTI…

Ne yazık ki yazılı savunmalarımızda izah etmemize rağmen yerel 
mahkeme bu sözleşmeden hiç bahsetmemiştir.

Birleşmiş Milletler Şartı’nın “Amaç ve İlkeler” Bölümünün 2/1. 
Maddesinde düzenlenen: “Örgüt, tüm üyelerinin egemen eşitliği il-
kesi üzerine kurulmuştur.” ilkesi gereğince “ Suriye, tüm diğer ülke-
ler gibi, onlara eşit ve kendi ülkesinde egemen bir devlettir.

Aynı BM Şartı’nın 2/4. Maddesinde:

“Tüm üyeler, uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir başka 
devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığa karşı, gerek 
Birleşmiş Milletler’in Amaçları ile bağdaşmayacak herhangi bir 
biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına 
başvurmaktan kaçınırlar.”

denilmektedir. 
İşte müvekkilin genel başkanı olduğu partinin, MİT TIRLARI İLE 

SİLAH TAŞINMASINI UCM’ye ihbar etmesinin sebebi tam da budur. 
Uluslararası Hukuka göre hiçbir devlet bunu yapamamalıdır.

6- POZİTİF DÜZENLEME OLARAK İDDİA DOKUNUL-
MAZLIĞI:

Türk Ceza Kanununun 128. Maddesinde;

“YARGI MERCİLERİ VEYA İDARİ MAKAMLAR NEZDİN-
DE YAPILAN YAZILI VEYA SÖZLÜ BAŞVURU, İDDİA VE SA-
VUNMALAR KAPSAMINDA, KİŞİLERLE İLGİLİ OLARAK 
SOMUT İSNADLARDA YA DA OLUMSUZ DEĞERLENDİR-
MELERDE BULUNULMASI HALİNDE, CEZA VERİLMEZ.”

Bu açık yasal hükmün açıklayan bir ANAYASA MAHKEMESİ 
KARARI şöyledir:

“Anayasa’nın “Hak arama hürriyeti” başlıklı 36. maddesinde herke-
sin geçerli araç ve yollardan faydalanarak yargı yerlerinde davacı ya da 
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davalı kimliğiyle sav ve savunma hakkına sahip olduğu öngörülmüştür. 
“Sav ve savunma hakkı” birbirini tümleyen ve birbirinden ayrılması 
olanaksız bir kurum niteliğiyle hak arama özgürlüğünün temelidir. 
Yaşam hakkının karşı öğesi olmaktan ötede, bu hakka işlerlik ve anlam 
kazandıran önemiyle insanlık yaşamında yadsınmaz bir yeri olan hak 
arama özgürlüğü, toplumsal barışı güçlendiren dayanaklardan 
biri olmakla birlikte bireyin adaleti bulma, hakkı olanı elde etme 
ve haksızlığı giderme uğraşının uygar yöntemidir. Uluslararası hu-
kuk kaynaklarında özgün yeri bulunan, hak arama özgürlüğü, değişik 
alanlardaki özellikleriyle insan Haklan Evrensel Bildirgesi’nin 6.-12. 
maddelerinde düzenlenmiştir. Bu özgürlük de, öbür hak ve özgürlükler 
gibi, ancak demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun biçimde 
yasa ile ve geçici olarak sınırlanabilir. Anayasa’ya aykırı olarak, açık 
ya da üstü kapalı sınırlamalar, hangi yolla yapılırsa yapılsın uy-
gun karşılanamaz, insan varlığını soyut ve somut değerleriyle ko-
ruyup geliştirmek amacıyla hukuksal olanaktan kapsamlı biçimde 
sağlama, bu konuda tüm yollardan yararlanma hakkını içeren hak 
arama özgürlüğü, hukuk devletinin başlıca ölçütlerinden, demok-
rasinin en çağdaş gereklerinden, vazgeçilmez koşullarından biridir. 
Kullanılmasını yöntem, süre ve gerekler yönünden koşullara bağlaya-
rak düzenleme dışında kısıtlama, engelleme ve olumsuz yönde etkileme 
hoşgörüyle karşılanamaz ve bu doğrultudaki düzenlemeler Anayasa’yla 
bağdaşamaz”[52]

Yerel mahkeme kararının, tam olarak yukarıda bahsedilen Anayasa 
Mahkemesi kararında lafzı geçen bireyin adaleti bulma, hakkı olanı 
elde etme ve haksızlığı giderme uğraşının uygar yöntemi ile sorunu 
vardır. Ve bu uygar yöntemin, salt AKP Roma Statüsünü imzalamadı 
diye cezalandırılması, bu hakkın sınırlanması kapsamına girmektedir.

Mahkemenin, bu sınırı aşan bir ifade kullandığımız yönünde bir id-
diası yoktur. Başvurunun kendisini hakaret olarak addetmektedir. Bu 
halde yerel mahkeme, müvekkilin UCM ihbarındaki herhangi bir ifa-
desine somut olarak iddia dokunulmazlığı sınırı dışına taşma ithamı 
yapmayıp, salt olarak başvurunun kendisiyle isnat edilen suçu hakaret 
suçuna konu yapamaz. Zira İddia dokunulmazlığı müessesesi, tam 
da hukuksal başvuru yoluyla yapılan isnadın HAKARET SUÇU 
OLUŞTURMAYACAĞIna ilişkindir.

Keza, YARGITAY CEZA GENEL KURULU 19.12.1994, 4-327/349 
sayılı kararında, “ihbar ve şikayet hakkının kullanılması, bu hakkın 
sınırları aşılmadığı sürece HAKARET SUÇU AÇISINDAN BİR HU-

[52] AYM, 19.9.1991, 2/30, AMKD, sayı 28, cilt 1, Ankara, 1993, s.108.



329

KUKA UYGUNLUK NEDENİ OLUŞTURACAKTIR” kazai içtihatını 
oluşturmuştur.

7- Olayımıza benzer, ve daha geniş kapsamda bir “hak arama hür-
riyeti” değerlendirmesi içerir bir diğer Yargıtay kararından söz etmek 
isteriz.

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ, E. 2006/10787, K. 2008/14429, 
T. 23.6.2008 kararı şu şekildedir:

“Hukuka uygunluk nedenlerinden biri olan hakkın icrası kapsamın-
daki Anayasa’nın 74. maddesi, bireye gerek kendisi gerekse kamu ile 
ilgili konulardaki dilek ve yakınmalarını yetkili makamlara bildirme 
hakkını tanımak suretiyle toplumun hukuka aykırı durumlar konusunda 
bilgi sahibi olması, bu yolla kamu yönetiminin denetlenmesi ve sonuçta 
kamu düzeninin sağlanmasını amaçlamıştır. Birey, demokratik düzen-
de bu hakkını yetkili mercie başvurmaksızın doğrudan kamuoyuna 
duyurmak suretiyle de yerine getirebilir. Yeter ki ihbar veya yakın-
ma konusu ile ifade ediliş biçimi arasında bulunması gereken fikri 
bağ ortadan kalkmamış, başka deyişle öz ile anlatım biçimi arasındaki 
denge korunarak küçültücü değer yargılarına yer verilmemiş olsun. Di-
ğer taraftan, DEMOKRASİLERDE KAMUOYUNUN OLUŞMASIN-
DA SİYASİ PARTİLERİN SAHİP OLDUKLARI ETKİN ROL GÖZ 
ÖNÜNDE BULUNDURULDUĞUNDA, somut olayda, bir siyasi par-
tinin ilçe örgütü temsilcileri olan sanıkların parti adına kaleme alıp 
dağıttıkları bildirinin, ilçedeki bir ilköğretim okulundaki bir öğretme-
nin eleştiri konusu edilen davranışlarının ilçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü’ne bildirilmesine rağmen yasal işlem yapılmayarak faaliyetlerine 
göz yumulduğu ve kollandığı belirtilerek Milli Eğitim yetkililerinin kı-
nanmasını ve İlçe Milli Eğitim Müdürü olan yakınanın istifaya davet 
edilmesini dile getiren içeriği karşısında, sanıkların ihbar ve yakınma 
haklarının sınırlarını ne suretle aştıkları ve hukuka aykırılık öğesinin 
ne suretle gerçekleştiği açıklanıp tartışılmadan yetersiz gerekçeyle hü-
kümlülük kararları verilmesi… HÜKMÜN BOZULMASINA... oybirli-
ğiyle karar verildi.”

İdari bir makama, dilekçe ile yapılan şikayet üzerine, bu şikayetle 
ilgili işlem yapılmaması halinde dağıtılan bildirideki ifadeler dahi, si-
yasal partinin başvuru hakkı kapsamına girebilmektedir. Özetle ya-
pılan başvuru değil, başvurunun duyurulması da başvuru/iddia hakkı 
kapsamında görülmektedir.

Bu durumda, yerel mahkemenin, müvekkilin UCM’ye yaptığı baş-
vuruyu sosyal medyada duyurmasının suç olduğu yönündeki görüşüne 
de itibar edilemez. Başvuru dilekçesinin ilan edilmesinden ibaret duyu-
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ru, hakkın kapsamına dahildir.
Tüm bu hukuksal sebeplerle, “Yüklenen fiilin kanunda suç olarak 

tanımlanmamış olması” sebebiyle beraat kararı verilmesi gerekirken, 
yerel mahkemenin kararı açıkça hukuka aykırı olup, iddia ve başvurma 
hakkını ortadan kaldıran bir karar niteliğindedir.

8- Yerel mahkemenin bu hukuka, anayasaya ve yasaya açıkça aykırı 
kararının gerekçeleri de hukuk dışıdır. Şöyle ki:

a-) Yerel mahkeme, müvekkilce UCM savcısına yapılan başvuruyla 
ilgili “hiçbir inceleme ve soruşturma işlemi yapılmayan” diyebilmiş-
tir. Oysa UCM’den gelen, müvekkili temsilen biz avukatlarına yapılan 
başvuruyla ilgili “başvurunuzun kabul edildiği anlamına gelmemekle 
birlikte, başvurunuz incelemeye alınmıştır” şeklindeki cevabi yazıyı 
dosyaya sunmuştuk.

Demek ki UCM, inceleme yapmamış değil, bilakis, BAŞVURU-
YU İNCELEMEYE ALMIŞTIR. (Elbette incelemeye almak kabul 
anlamına gelmez.)

Dolayısıyla yerel mahkeme hakimi, tümüyle kendi öznel yaklaşı-
mıyla, UCM’den gelen cevabı görmezden gelmiş, dahası tersyüz et-
miştir.

Peki yerel mahkeme hakimi, dosyaya biz savunmanların sunduğu 
UCM’NİN İNGİLİZCE CEVABİ YAZISINI TÜRKÇEYE ÇE-
VİRTME İHTİYACI HİSSETMİŞ MİDİR? HAYIR! Zira mahkeme 
hakiminin zihninde vereceği önyargılı ve siyasi karar önceden kurulu-
dur. Dolayısıyla da UCM’den tarafımıza gelen yazı yokmuş gibi algıla-
makta ve bu hukuki olmayan öznel algı ve değerleri üzerinden hüküm 
kurmaktadır.

Tam da yerel mahkeme hakiminin dayandığı tez bakımından, hem 
“isnadın ispatı”, hem “iddia dokunulmazlığı”nın kabul edilebilirliğini 
göstermek açısından UCM BAŞVURUSUNUN AKIBETİNİN SO-
RULMASINI TALEP ETMİŞTİK. YEREL MAHKEME BUNU 
DA REDDETMİŞTİR! Bu durumda yerel mahkeme hakimi, akıbe-
tini sormayı reddettiği Uluslararası Ceza Mahkemesi başvurusu 
konusunda HİÇBİR SORUŞTURMA İŞLEMİ YAPILMADIĞINI 
NEREDEN ANLAMIŞTIR? Yerel mahkeme hakimi acaba hukuksal 
olmayan, dava dosyasında da bulunmayan harici bir bilgi mi almıştır? 
Yoksa yine zihninde peşinen verdiği karar onu bu yanılsamaya mı sü-
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rüklemiştir?
Her iki halde, yerel mahkeme, kendisi incelemeyi reddettiği bu 

iki nokta hakkında, incelemeden varılamayacak nesnel sonuçlara, 
kendi zihninde ve vicdanında varmıştır. Bu muhakeme yöntemine 
“analoji” denebilse de, yargılama denemez!

Yerel mahkeme, dosyada varolan incelemeye başlama kararını gör-
mezden gelmek ve başvuru akıbetinin araştırılmaması yoluyla hukuka 
aykırı davranmış, eksik incelemeyle şahsi yorum yapmış; ve araştırma-
dığı başvuruyu meşru olmayan bir yöntem olarak nitelendirerek iddia 
dokunulmazlığı dışında ilan etmiş, hasılı kendi eksikliğini kendi hük-
müne gerekçe yapmıştır.

Tersi durumda, mahkeme şayet başvuru akıbetini araştırsaydı, soruş-
turma başladığını göreceğinden kararının gerekçesi ortadan kalkacaktı. 
Dolayısıyla önden verilmiş siyasi ve hukuksuz kararın gerekçesini ko-
rumak adına yerel mahkeme, bu incelemeyi iradi olarak yapmamıştır.

b-) Yerel mahkeme akıbetini araştırmamayı uygun gördüğü başvuru 
makamını (UCM’yi), “hukuken soruşturma yapması mümkün olma-
yan” olarak nitelendirmiş, böylece de kendisini UCM yerine koymuş-
tur. Yerel mahkeme uyuşmazlık mahkemesi değildir. UCM savcılığının 
soruşturma yürütmesinin mümkün olup olmadığına kendisi karar vere-
mez.

Elbette bu bağlamda, yerel mahkemenin eksik inceleme yapması 
daha da anlaşılır olmaktadır. Zira başvurunun UCM savcılığınca soruş-
turuluyor olması ihtimali (velev ki sonradan başvuru reddedilse dahi) 
başvurunun hukuksallığını ispatlayacaktı. Bu durumda da yerel mah-
kemenin, UCM’ye yapılan başvurunun hukuksal olmadığı yönündeki 
peşin ve siyasal kararı temelinden çökecekti.

c) Yerel mahkeme yine başvurunun sonuçsuz olacağını, hiçbir araş-
tırma yapmadan hükmetmek yoluyla, müvekkilin, devletin yönetim 
kadrosunda bulunan katılanların saygınlıklarını RENCİDE ET-
MEYE DÖNÜK KASITLA HAREKET ETMESİ, dahası DEVLETİ 
MAHKUM ETTİRME GAYRETİ olarak nitelendirmiştir.

Böylelikle yerel mahkeme hakimi, bir yandan sevk maddesinde ge-
çen madde-i mahsusu genişletmiş, suç tipinde bulunmayan yeni unsur-
lar katmıştır.

Diğer yandan, devlet yöneticilerine karşı başvurulabilecek tüm id-
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dia ve hak arama yollarının bu bakış açısıyla engellenebileceği bir fiili 
engel yolu yaratmıştır.

Şikayet/ihbar hakkını kullanan kişinin, ihbar edilenin devlet yöneti-
cisi olması halinde,  saygınlığının rencide olup olmayacağını düşünme 
yükümü yoktur.

Asıl vahim olan nokta ise şudur: İddiada bulunurken kullanılan so-
mut ifadeler üzerinden böyle bir “rencide edici kasıt” atfı yapılmadığı-
na göre, salt iddiada bulunmak ile devlet yöneticilerinin saygınlığının 
ortadan kalkacağı; iddiada bulunanın iddiada bulunma hakkının ise bu 
nedenle cezalandırılacağı bir yorum ile, devleti hukuken sınırlama, de-
netleme araçları olan:

- Anayasa Mahkemesi’ni,
- İdari Yargıyı,
- Hesap Yargısını (Sayıştay’ı)
- Seçim denetleme yargısını (Yüksek Seçim Kurulu’nu)
- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını (Yüce Divan’da dava açaca-

ğından)
- Devlet Denetleme Kurulu’nu
- Kamu Denetçiliği Kurumunu
- Tüm Demokratik Kitle örgütlerini
- Tüm basın kuruluşlarını
Yok edersiniz, lağvedersiniz!
Tüm bu kurum ve toplumsal araçlar, bizatihi devleti ve devlet yöne-

ticilerini denetlemek, devleti ve devlet yöneticilerini yargılamak, dev-
leti ve devlet yöneticilerini sınırlandırmak üzere, hukuk devrimleriyle 
oluşturulmuşlardır. MAGNA CARTA’dan beri, devlet ve devlet yöne-
ticileri aleyhinde hak arama faaliyetleri, yurttaşların bu arayışlarının 
temsil edilmesi, hak talebine cevap verilmesi ve HUKUK YOLUYLA 
SINIRLAMA/DENETLEME araçları geliştirilmesini gerektirmiştir. 
Diğer bir deyişle, binyıllardır süren hak arama mücadelesinin sonucu 
bu araçlar/kurumlar doğmuştur.

Türk hukuk tarihinde Sened-i İttifak, Islahat ve Tanzimat Ferman-
ları, Meşrutiyet ilanları yine mutlak iktidara karşı hak arama faaliyet-
lerinin hukuksal sonuçlarıdır. Bu faaliyetlerin bir sonucudur ki örneğin 
1868’de Osmanlı’da Danıştay (Şurayı Devlet) kurulmuştur.
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Kuruluşu “Kavanin ve nizamat layihalarını tetkik ve tanzim, mesa-
lihi mülkiyeyi tetkik, hükümet ile eşhas beyninde mütehaddis deaviyi 
rü’yet ve memurini devletin tahkik ahvaliyle, muhakemelerini icra” ge-
rekçesiyle fetvalaştırılmıştır.

Osmanlı memurini devlet (devlet yöneticileri) “SAYGINLAĞIMIZ 
RENCİDE OLUR” diyerek karşı çıkmamışlardır Danıştay’ın kurulma-
sına yahut buraya başvuru yapılmasına…

Mutlak siyasal yürütme uygulamaları sebebiyle, gerektiğinde yasa-
ları ve dahi YASAMA’yı denetlemek gereği doğmuş, 1961 Anayasası 
ile ilk kez ANAYASA MAHKEMESİ kurulmuştur.

Nitekim, BİZATİHİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
ALEYHİNE BİR BAŞVURU YOLU OLARAK, AVRUPA İNSAN 
HAKLARI MAHKEMESİ’NİN YARGI YETKİSİ TANINMIŞTIR.

Dolayısıyla önce hak arama faaliyeti, ardından hakkın aranacağı ku-
rumlar doğmuştur. ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ DE BU 
YOLLA OLUŞMUŞTUR.

Anlata geldiğimiz bu gelişmelerin tarihsel öncülerinden biri, 250 yıl 
önce şu soruyla ifade etmişti hak arama/iddiada bulunma hakkını:

“Ulusların yasalarını imtiyazlarıyla büyük oranda belirleyen 
soyluların suçları hangi yasalarla cezalandırılacak?” (Beccaria)

9- Yerel mahkeme hakiminin, müvekkilce yapılan başvuruyu ÜLKE 
ÇIKARLARI İLE BAĞDAŞMAZ nitelemesine gelince, tam da bu nok-
ta yerel mahkeme hakiminin siyasal saiklerini saklama gereği duymadı-
ğı, hatta alenen ilan ettiği yerdir.

Ne demiş müvekkil UCM Savcılığı’na ihbarında?

“Her Devletin, başka bir Devletin toprağına saldırı amacını ta-
şıyan, ücretli askerler de dahil olmak üzere, düzensiz güçler ya da 
silahlı grupları örgütlemek veya örgütlenmelerini teşvik etmekten 
kaçınma yükümlülüğü vardır.

“Her Devlet, bir başka Devletin içindeki sivil mücadele hareket-
leri ya da terörist hareketleri örgütlemek, kışkırtmak, bunlara yar-
dımda bulunmak ya da bunların içinde yer almaktan ya da bu tür 
hareketlerin yürütülmesine yönelik olarak kendi toprakları içinde 
yürütülen örgütlü etkinliklere rıza göstermekten, bu paragrafta 
sözü edilen hareketler güç tehdidi ya da güç kullanımı içerdiği za-
man, kaçınmakla yükümlüdür.

“Hemen her gün bir yeni örneği ile karşılaştığımız uygulama-
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larla, egemen bir devletin (Suriye’nin) toprağına saldırı amacı ta-
şıyan güçlerin ülkemizde örgütlendiklerini hatta bu güçlerin kont-
rolsüz bir şekilde kendi halkımıza karşı da saldırganlaştıklarını 
görmekteyiz”

Türkiye’de sayıları 4 milyona yaklaşan Suriyeli mülteci, Uluslara-
rası Terörün Önlenmesi Sözleşmesine göre açıkça Suriye egemen dev-
letine karşı terörist bir örgütlenme olan (buna rağmen iddia makamının 
iddianamesinde açıkça savunabildiği) ÖSO’nun, IŞİD’in bölgemizi ve 
ülkemizi kan gölüne çevirmesi, Suriye devletinin ve halkının ve bu se-
beple İran, Suriye ve diğer komşularımızın neredeyse tamamının Tür-
kiye’ye düşman olduğu, Türk jetlerinin düşürüldüğü, Türk tanklarının 
henüz geçtiğimiz günlerde IŞİD tarafından vurulduğu, IŞİD’in Diyar-
bakır, Suruç, Sultanahmet, Ankara ve Beyoğlu katliamları gerçekleştir-
diği bir TÜRKİYE MİDİR ÜLKE ÇIKARINA OLAN?

Bu davanın müştekileri, Suriye’ye karışmadan önce, bu olayların 
hangisi yaşanmıştır Türkiye’de?

Müştekilerden Recep Tayyip Erdoğan, Mit tırları için “velev ki silah 
taşıyorlardı” demişti yakın zamanda.

Egemen Suriye devletine karşı ayaklanmış çetelere silah göndermek, 
Türkiye’nin de taraf olduğu Terörizmin Finansmanının Önlenme-
sine Dair Uluslararası Sözleşme’nin açıkça ihlali değilse nedir?

Hangi BM kararı, hangi TBMM kararı ile silah gönderiyorsu-
nuz Suriye’deki çetelere? Bu kararlar olmadan, egemen bir devle-
te, hem de komşumuza karşı silahlanan gruplara silah gönderilme-
si Uluslararası bir savaş suçu değilse nedir?

Ve bu eylemler ülkemizin çıkarına mıdır? Yoksa ülkemizin de 
Suriyeleşmesine, ayda bir canlı bombaların patladığı, katliamların 
gerçekleştiği, komşularıyla düşman olduğu bir Ortadoğu ülkesi ha-
line gelmesine mi sebep olmuştur?

Belirtmek gerekir ki, Avrupa Konseyi üyesi olup da Roma Statü-
sü’nü imzalamayan tek ülke Türkiye’dir.

Acaba hükümet yetkilileri, UCM’nin alanına giren suç kategorileri 
düzenlemesi sebebiyle mi Roma Statüsü’nü imzalamaktan kaçınmakta-
dırlar? Bu sorunun cevabını tarihe bırakıyoruz… Şimdilik…

Ancak görüleceği üzere, yerel mahkeme hâkiminin sübjektif ve 
ideolojik “ülke çıkarları ile bağdaşmaz” başvuru olduğu iddiası, salt 
bu nedenle bile hükmün hukuk dışı olduğunu ve bozulması gerektiğini 
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açıkça gözler önüne sermiştir.

10- Yerel Mahkeme hâkimi - hangi yetki ve yetkinlikle böyle bir 
değerlendirme yapar bilemiyoruz - ancak şu sözleri gerekçeli kararında 
kullanabilmiştir:

“… bazı sol görüşlü partiler, uluslararası hukuk değerlerini be-
nimsemekte, ulusal değerler gözardı edilmektedir”

Bu cümle, gerekçeli kararı başlı başına bozma sonucuna götürme-
lidir. Zira:

- Müvekkilin genel başkanı olduğu partinin sol bir parti olmasıyla 
hâkim neden ilgilenmektedir? Bunu karar gerekçesinde belirtme ihtiya-
cı hissetmesi nedendir? Sol parti genel başkanı olması suçun unsurla-
rından birisi midir, yoksa bir algı yaratma, ya da peşin kararın algısının 
kabul görmesini sağlama saiki mi vardır?

- Sol parti değerlendirmesi, hukuksal bir değerlendirme midir, yoksa 
siyasal bir değerlendirme midir?

Biz bu soruların cevabını biliyor, Yargıtay dairesinin serbestçe de-
ğerlendirmesi için kendi cevaplarını daire hâkimlerinin takdirine bıra-
kıyoruz. Ancak iki husus açıklanmak zorundadır:

a) Bu yorumda örtülü bir “argumentum a contrario” (mefhumu mu-
halif) HUKUKSAL İKRAR VARDIR. “ULUSLARARASI HUKUK 
DEĞERLERİNİ BENİMSEMEK…”. Demek ki müvekkil, BENİM-
SEDİĞİ ULUSLARARASI HUKUK DEĞERLERİNE GÖRE BİR 
BAŞVURU YAPMIŞTIR!

“Uluslararası hukuk değerleri”ne göre yapılan bir başvuru ise 
suçlama konusu olamaz.

(Elbette müvekkil, tüm uluslararası hukuk değerlerini değil, ilerici 
ve insancıl olanları benimsemektedir.)

b) “ulusal değerleri gözardı etme…” değerlendirmesini müvekkil 
genel başkan hakkında yapmak ise, yerel mahkeme hakimi de dahil hiç 
kimsenin vazifesi değildir. Böyle bir değerlendirme kabul edilemez.

Müvekkil, Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’nın Kuvayi Mil-
liye Komutanlarından, bu toprakların yetiştirdiği en büyük Sosyalist 
olan, Hikmet KIVILCIMLI’nın en yetkin öğrencisi, O’nun önderliğinin 
yaşayan mirasçısı, devamcısıdır.

Müvekkilin, ulusal değerleri korumak için yaptıklarından, mücade-



336

lesinden ve eylemlerinden, yerel mahkeme hakimi bihaberdir.
Birkaç örnek verelim:
Müvvekilin genel başkanı olduğu, temsil ettiği Parti;
- Yaptığı başvurusuyla, Türgev’in kamu malından karşılıksız fayda-

lanması sonucunun farkedilerek Ecr-i misil alınmasını sağlamıştır.
- Kamu parasına ilişkin Yolsuzluk soruşturmalarına müdahil olmuş, 

verilen takipsizlik kararlarına itiraz etmiş, konuyu Anayasa Mahkeme-
si’ne kadar taşımıştır.

- Ulusal değerin en büyüğü, toplumsal artı değerin alınterinin sahibi 
SOMA işçilerinin katledilmesinden dolayı idarece verilen “soruşturma 
izni verilmemesi kararı”na Danıştay’da itiraz ederek, ihmali olan ba-
kanlık müfettişlerinin de yargılanmasını sağlamıştır.

- Uluslararası ajanlardan derleşik, Emperyalizmin Yeni Dünya Dü-
zeni aygıtı Bilderberg’in Türkiye’deki faaliyetlerine karşı suç duyuru-
sunda bulunmuştur.

- ULUSAL MECLİSİN kuruluş günü olan, ULUSAL EGEMEN-
LİK ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan kutlamalarının kaldırılmasına 
karşı dava açmıştır.

- Lozan Antlaşması ile Türkiye’ye bırakılmış Ege adalarının Yu-
nanistan devleti tarafından fiilen işgal edilmesine karşı suç duyuruları 
yapmıştır.

- AKP’nin kah iptal ettiği, kah yasakladığı 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 
Ekim, 30 Ağustos kutlamalarına eylemli olarak katılmıştır.

- Mazlum Milletlerin Emperyalizme karşı ilk Zaferi olan Çanakkale 
Zaferi kutlamalarının yasaklanmasına karşı idari dava açmış, dava ile 
idare yasağı kaldırmak durumunda kalmıştır, Onlarca kez de bu zaferi 
eylemli olarak kutlamıştır.

- Cumhuriyetin kazanımlarını ve Cumhuriyet kurumlarını yok etmek 
üzere dizayn edilmiş hukuk maskeli Ergenekon, Balyoz “dava”larında-
ki suçları, sahte delilleri savcılıklara bildiren başvurular yapmış, bizzat 
bu hükümetin bir yetkilisinin (Yalçın Akdoğan’ın) “orduya kumpas ku-
ranlar” olarak nitelendirdiği kişiler hakkında suç duyuruları yapmıştır.

- Ülkemizin doğal zenginliklerinin talanlarına, ağaç ve orman katli-
amlarına karşı suç duyurular yapmıştır.

Bunlar ilk aklımıza gelenlerdir. Dolayısıyla, hangi makamda olursa 
olsun, BU ÜLKEDE HİÇ KİMSE, müvekkil genel başkana “ulusal de-
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ğerleri göz ardı etme” suçlaması yapamamalıdır.
Kaldı ki, müvekkilin her biri birer ders niteliğindeki duruşma sa-

vunmaları ve son savunması bütünlüklü değerlendirildiğinde, tüm has-
sasiyetinin ulusal değerler, ülke itibarının korunması, komşularla iyi 
ilişkiler ve egemenlik haklarına saygı üzerine bina edildiği görülecektir. 

Tüm bu sebepler, temyize konu kararın esastan bozulmasını gerek-
tirmektedir.

Sonuç Ve İstem  : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, 
Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 01.04.2016 tarih, 2015/651 E., 
2016/176 K. Sayılı kararı usul ve esas yönlerinden açıkça hukuka aykırı 
olduğundan, kararın bozulmasını bilvekale talep ederiz. 20.04.2016

Sanık Müdafileri
Av. Metin BAYYAR       Av. Sait KIRAN Av. Doğan ERKAN
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A- USUL YÖNÜNDEN:

Bu davanın görülemezliği vardır.
Davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul 

ve yasa hükümlerine aykırıdır.
Bir Yargı Merciinde soruşturulmakta olan bir olayla ilgili, o soruş-

turmanın sonucu beklenmeden, aynı olayla ilgili ikinci bir soruşturma 
ve dava açılamaz. Dolayısıyla UCM Savcılığının soruşturması, dava-
mız yönünden BEKLETİCİ MESELE niteliğindedir. UCM Savcılı-
ğınca “ İNCELEMEYE ALINAN” müvekkilin müştekiler hakkındaki 
şikâyet başvurusuyla ilgili her hangi bir karar verilmeden, bu konuda 
incelemenin seyri hakkında bir yazışma dahi yapılmadan, apar topar 
açılan bu davanın görülemezliği vardır. Zira UCM Savcılığı bir dava 
açar ve bu dava yargılama konusu edilirse, temyiz konusu kararın hiç-
bir hukuki dayanağı kalmayacak, asıl o zaman bu karar YOKLUKLA 
MALUL OLACAKTIR. Temyiz konusu iddia ve karar, usul hükümle-
rine, hukukun temel ilkelerine aykırı bir karardır. Kararın öncelikle bu 
yönden bozulması gerekmektedir.

Burada, gerek iddianın, gerekse de yerel mahkemenin dayandığı şu 
gerekçe haklı ve yasal değildir:

“Türkiye Roma Statüsünü imzalamadığı için UCM Savcılığının ola-
yı soruşturmaya yetkisi yoktur”

İyi de, Roma statüsünü imzalamayan Sudan olayında, BM Gü-
venlik Konseyi’nin oluruyla El Beşir yargılanıp mahkûm edilmiş-
tir.

Olayımızda UCM Savcılığı, “Türkiye, Roma Statüsü’nü kabul et-
mediği için biz bu incelemeyi yapamayız” demiyor. “incelemeye aldık 
“ diyor. Belli ki, konuyu UCM’ye taşıyan başka ülkeler ve kuruluşlar 
da var. UCM Savcılığı “incelemeye aldım, soruşturacağım” diyor. İn-
celeme sonucunda BM Güvenlik Konseyi’nden olur alarak dava açabi-
lecek. İddianamede bile bu husus kabul edilmişken, yerel mahkemenin 
bunu göz ardı eden kararını anlamak mümkün değildir. Biz bu kararı, 
yürütmeyle ters düşmemek adına, sağlıklı bir değerlendirme yapılma-
dan, geçiştirici bir karar olarak görüyoruz.  Kopyala-yapıştır yöntemiy-
le 12 sayfayı bulan gerekçeli kararın, iki sayfayı bile bulmayan gerek-
çesinin de, usul ve esas yönlerinden doyurucu bir değerlendirmeden 
yoksun olduğunu belirtiyor, kararın bozulmasını istiyoruz.



341

B- KARAR EKSİK SORUŞTURMA ÜRÜNÜDÜR.

1-)  UCM Savcılığına, müvekkilin şikâyetiyle ilgili incelemeye 
alınan soruşturmanın akıbeti ve mahiyeti ile ilgili bir yazı ve cevap 
alınmadan karar verilmesi;

2-) Suça konu MİT TIRLARIYLA ilgili Savcılar ve kolluk görev-
lilerinin yargılandığı, Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen davanın 
delillerinin istenmesine rağmen, “gizlilik kararı” gerekçesiyle gön-
derilmemesi karşısında, yerel mahkemece böyle bir dava yokmuş gibi, 
kararından vazgeçip, bu konuda delil toplamadan karar verilmesi;

3-) Suça konu MİT TIRLARI’yla ilgili Cumhuriyet Gazetesi’nden 
olayla ilgili belge ve görüntülerin istenmemesi;

4-) Bu deliller toplandıktan sonra, suça konu müvekkilin UCM 
Savcılığına suç duyurusunda: konuyla ilgili kamuoyuna yansıyan 
bilgi ve belgelerin dışında, uydurma ve tahkir kastı içeren bir iddia 
ve açıklama olup olmadığının, müvekkilin şikâyet başvurusunun 
tahkir amaçlı olup olmadığının, konularında uzman bir bilirkişi 
veya bilirkişi heyetinin görüşüne başvurulmaması, bu konuda ra-
por alınmaması;

Nedenleriyle karar eksik soruşturma ürünüdür. Bunun sonucu ola-
rak da, keyfi değerlendirmeye dayalı, subjektif kanaat içeren bir kararla 
karşı karşıyayız.

Kararın bu eksik soruşturma nedeniyle de bozulmasını talep ediyo-
ruz.

SÜBUT YÖNÜNDEN:
Temyize konu davanın tek bir adı var: müştekilerin “ bizi niye şikâ-

yet ettin?” davasıdır. Yani, “biz dokunulmazız, biz ne yaparsak ka-
bulleneceksiniz” davası. Bunun Çağdaş-çoğulcu demokrasilerde yeri-
nin olmadığı açıktır.

Olayımızda, Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı olan sanık 
müvekkilim, partisi adına avukatları aracılığıyla, kamu oyunda MİT 
TIRLARI  olarak bilinen olayla ilgili olarak tüm haber, bilgi, belge ve 
demeçleri dilekçesine ekleyerek, UCM Savcılığına suç duyurusunda 
bulunmuştur. Davamıza konu olay, bu suç duyurusu dilekçesinin müş-
tekileri tahkir kastıyla yapıldığı iddiasıdır.

Yerel Mahkeme de, bu suçlamayı doğru bularak temyiz konusu ka-
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rarıyla cezai yaptırıma bağlamıştır.
Gerekçeli kararın 10 ve 11. sayfalarında açıklanan gerekçeler; 

hukuki dayanaktan yoksun, dosya delilleriyle bağdaşmayan,  inan-
dırıcılık ve hakkaniyetten uzak, sübjektif değerlendirmeye dayalı, 
zorlama bir karardır. Şöyle ki:

1-)  İddia ve Savunma dokunulmazlığı yönünden:
Bu konuda, savunmayı birlikte üstlendiğimiz Ankara’daki meslek-

taşlarımın temyiz dilekçesinde geniş açıklamalar yer aldığı için, tekrar-
dan kaçınarak, başlıklar halinde, özet olarak, gerekçelerimi sunacağım.

a- ) Yerel Mahkeme kararı, iddia ve savunma hakkını ortadan 
kaldırıcı niteliktedir:

Yerel Mahkeme , “İddia ve Savunma bağlamında, kişiler açısından 
somut isnat ifade eder nitelikte maddi vakaların ortaya konulması” 
gerektiğini belirtmektedir. Doğrudur.

Müvekkilimin UCM Savcılığına verdiği şikâyet dilekçesinde, 
HEM MADDİ VAKA, HEM KAMERA GÖRÜNTÜLERİ, HEM 
BİR KISIM MÜŞTEKİLERİN ŞİKÂYETİMİZİ HAKLI KILAN 
DEMEÇLERİ, kısaca olayla ilgili tüm bilgi ve belgeler şikâyet di-
lekçesinde yer almaktadır. BU İSNATLARINI, O ŞİKÂYETİN SA-
NIKLARIYLA İLİŞKİLENDİRİLDİĞİ DE AÇIK VE NETTİR. 
Bu nedenle ki, UCM Savcılığı müvekkilin başvurusunu İNCELE-
MEYE ALMIŞTIR. Karar Mahkemesinin bu şikâyet dilekçesi ve ek-
lerini incelemeden karar verdiği anlaşılmaktadır.

Gerekçeli kararın 10. sayfasının sonunda içtihatlara dayanılarak sı-
ralanan şikâyet hakkının kullanımı ölçütlerine, müvekkilimin şikâyet 
başvurusu tamamen uygun bir başvurudur. Bize göre, yerel mahkeme 
kararı bu ölçütlere aykırıdır.

b-) Şayet müvekkilimin bu şikâyet dilekçesindeki iddiaları da 
“ölçülülük şartına” uymuyorsa, hiçbir şikâyet yapılamaz. Temyiz 
konusu karar, İDDİA HAKKI ve DOKUNULMAZLIĞINI ORTA-
DAN KALDIRAN BİR KARAR NİTELİĞİNDEDİR. Bunun da 
Anayasanın 36. Maddesi ile TCK. 128 maddesi hükümlerine aykırı 
olduğu açıktır. Kararın bozulması gerekir.

2- UCM, “ İNSANLIK SUÇU” ŞİKÂYETLERİNDE YETKİ-
LİDİR.

Bu konu, gerek müvekkilin şikâyet dilekçesinde, gerekse de müvek-
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kilimizin ve bizim yargılamadaki savunmalarımızda; “ UCM’nin, BM 
Güvenlik Konseyi’nin kararıyla, Sudan olayında olduğu gibi, söz-
leşmede taraf olmayan kişi ve devlet yöneticileri hakkında, kendi 
görev alanına giren suçlarla ilgili dava açma yetkisine sahip oldu-
ğunu” gerekçeleri ile dile getirdik.

Hatta bu konuda İddianamede de, Sudan olayından söz edilerek, 
BM kararı ile UCM nin yetkili olduğunun kabul edildiğini belirttik.

Böyle olmasına rağmen gerekçeli kararda; bu konuda bir hukuki 
değerlendirme dahi yapılmadan, “Yetkisiz mahkemeye şikâyet baş-
vurusuyla müvekkilimizin hakaret amacı güttüğü” sonucuna ulaşıl-
mıştır. Bu gerekçeyi anlamak ve açıklamak mümkün değildir. İnsanlar, 
yanlış mercilere de şikâyet başvurusu yapabilirler. Yargı mercileri, Yet-
ki ve Görev sorununu kendi içinde çözerler. Ama  “yetkisiz yere baş-
vurdun, sen hakaret kastı taşıyorsun” denilebilir mi? Böyle bir yorum 
ve yargı olabilir mi?

Kaldı ki olayımızda, UCM Savcılığı, müvekkilin şikâyetinin kendi 
görev alanına girdiğini kabul ederek, “şikâyetin incelemeye alındı-
ğını” bildirmiştir. Dolayısıyla, UCM Savcılığının bir örneği dosyada 
bulunan bu kararı, yerel mahkeme kararının gerekçesini çürütmektedir. 
Yerel mahkeme kararı bu yönden de sakat olup, bozulması gerekir.

3- DEVLETİN GÜVENLİĞİ VE ÇIKARLARINI KİM İHLAL 
ETMEKTEDİR?

Müvekkilimizin uzun yazılı ve sözlü savunmalarında, bu sorunun 
cevabı çok açık olarak verilmektedir. Karar mahkemesi bu savunmaları 
sağlıklı değerlendirmiş olsaydı, müvekkil hakkında böyle bir yargıda 
bulunmaktan kesinlikle kaçınırdı.

a-) MİT TIRLARIYLA ÖSO (Özgür Suriye Ordusu)’na silah 
göndermenin, ülkenin güvenliği ve çıkarlarıyla bağdaşır bir yanı 
olabilir mi? Aksine tehlikeli ve yanlış politikalar nedeniyle bugün 
sonucunu gördüğümüz gibi, ÜLKEMİZ KAOSA SÜRÜKLENMİŞ, 
SINIR GÜVENLİĞİMİZ KALMAMIŞ, UÇAĞIMIZI BİLE SU-
RİYE TARAFINA UÇURAMAZ DURUMA GELMİŞİZ. ÜLKE 
GÜVENLİĞİNİ VE ÇIKARLARINI TEHLİKEYE ATAN, BU 
DAVANIN MÜŞTEKİLERİ OLAN YÖNETİCİLER Mİ? YOKSA 
BU TEHLİKEYİ ÖNCEDEN GÖRÜP, MUHALEFET GÖREVİ-
Nİ YERİNE GETİREN MÜVEKKİLİMİZ Mİ?

Bu sorunun cevabını en sade vatandaş bile verebilir. Ama karar 



344

mahkemesi yargıcı verememektedir.
Kaldı ki; bu değerlendirme SUÇUN UNSURLARI YÖNÜN-

DEN SUBJEKTİF BİR DEĞERLENDİRME OLUP, HUKUKİ 
BİR DEĞERİ DE YOKTUR.

Diğer yandan, ülkemizin güvenliğini ve çıkarlarını tehlikeye 
atan bu davanın müştekileri hakkında suç isnadında bulunmak, 
neden Türkiye Cumhuriyetini mahkûm ettirme gayreti olarak gö-
rülebiliyor? Bunun kabul edilebilir bir yanı var mıdır?

Bu kişilerin( davamız müştekilerinin) pervasız devlet idaresi 
dizginlenemez ise, asıl o zaman ülkemizin güvenliği tehlikede ola-
caktır ve olmaktadır, diyor müvekkilimiz. 

b-) Yine gerekçeli kararda; “Tırların içinde silah olması iç gü-
venliği ilgilendirir”, “niye ulusal değerler göz ardı edilmektedir de 
uluslararası UCM’ye başvuruluyor ” denilmektedir.

Her şeyden önce, TIRLARIN İÇİNDEKİ SİLAH, BM ÜYE-
Sİ BAĞIMSIZ BİR DEVLETE KARŞI AYAKLANAN ÖSO’YA 
GÖNDERİLMEKTEDİR. BUNUN HEM KENDİ İÇ GÜVENLİ-
ĞİMİZİ HEM DE DIŞ GÜVENLİĞİMİZİ TEHDİT EDEN BİR 
OLAY OLDUĞU AÇIKTIR. AYRICA DA BİR SAVAŞ SUÇUDUR. 
Karar mahkemesi yargıcı, ufku kadar olayı görebilmekte, “va-
tan-millet “ edebiyatıyla temyize konu kararı verebilmektedir. Bu 
değerlendirmeleri sübjektiftir. Hukuki bir değeri yoktur. Ayrıca da 
hiçbir yargıcın, böylesine önemli konularda, sübjektif siyasi değer-
lendirmeler ile hüküm kurma hakkı yoktur.

Bir siyasi parti lideri olan müvekkilimiz, ülkeyi uçuruma sürükle-
yecek bu tehlikeli politikalara karşı hem hukuk alanında hem de siyasi 
yollarla bu politikaları eleştirmiş ve tehlikeye dikkat çekmiştir. Bir mu-
halefet partisi Genel Başkanı olarak, bu hem görevi hem de Anayasal 
bir hakkıdır.

Sonuç Olarak, bu bölümdeki yerel mahkemenin değerlendir-
meleri, hem sübjektif, hem de hukuki bir değeri olmayan, maddi 
delillere dayanmayan değerlendirmelerdir. Bu gerekçelerle verilen 
mahkûmiyet kararı yasal dayanaktan yoksundur. Kararın bu yön-
lerden de bozulması gerekir.

4-  Son olarak Karar Mahkemesi Yargıcı, yine kendi sübjektif 
görüşü olarak, ülkemizdeki sol partilerin, ulusal yargı yerine, ulus-
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lararası yargı mercilerine başvurma yolunu seçtikleri, ulusal de-
ğerleri göz ardı ettikleri şeklindeki bir görüşünü kararına gerekçe 
yapmaktadır.

Sayın Yargıç, davamız yönünden hiçbir hukuki değeri olmayan bu 
nitelemesiyle, kimlere mesaj göndermektedir?

Bilemiyoruz. Ancak hangi delillerle, hangi vakalarla böyle bir so-
nuca gittiği de gerekçeli kararda açıklanamamaktadır. Böylesine indi 
değer yargılarıyla karar verilemeyeceğini biliyoruz.

Ayrıca müvekkilimizin ve savunma olarak bizlerin, konuyla ilgili, 
iç hukuktaki başvurularımızdan sonuç alamadığımızı bildirme-
mize rağmen, böyle bir gerekçe gösterilmesini yadırgıyoruz. Bize bu 
başvurularımızla ilgili delil bildirmemiz dahi istenmeden, bu konunun 
gerekçe yapmasını anlayabilmiş değiliz. Bunlar zorlama gerekçelerdir.

TÜM BU NEDENLERLE MÜVEKKİL HAKKINDA BERAAT 
KARARI VERİLMESİ YERİNE, YAZILI ŞEKİLDE MAHKÛ-
MİYET KARARI VERİLMESİNDE YASAL İSABET BULUN-
MAMAKTADIR. KARARIN BOZULMASI GEREKİR.

Sonuç Ve Talep: Yukarıdan beri açıkladığımız nedenlerle, hu-
kuki dayanaktan yoksun, temyiz konusu kararın BOZULMASINA 
karar verilmesini, sanık vekili olarak arz ve talep ederiz. 25.04.2016

Temyiz Eden Sanık Nurullah ANKUT
Vekillerinden

Av. Orhan ÖZER


