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İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME : Zile Ağı
r Ceza
Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 21.5.2002 günlü, 4758 sayı
lı“23 Nisan
1999 Tarihine Kadar İ
şlenen Suçlardan DolayıŞartla Salı
verilmeye,
Dava ve Cezaları
n Ertelenmesine Dair Kanunda Değişiklik
Yapı
lması
na İ
lişkin Kanun”un 1. maddesiyle yeniden düzenlenen
4616 sayı
lıKanun’un 1. maddesinin 9. bendinin, Anayasa’nı
n 2.
maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Hı
rsı
zlı
k suçundan Turhal Asliye Ceza Mahkemesi’nin
25.2.1997 günlü, E.1991/343, K.1997/64 sayı
lıkararı
yla 3 yı
l hapis
cezasıverilen ve hükmü kesinleşen kiş
i hakkı
nda Zile Cumhuriyet
Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n aynıMahkeme’nin 4616 sayı
lıYasa uyarı
nca ş
artla
tahliye isteminin reddine iliş
kin 24.3.2003 günlü, 2003/74 Müt. sayı
lı
kararı
nı
n kaldı
rı
larak cezanı
n tecili istemi üzerine görülen davada,
4758 sayı
lıKanun’un 1. maddesinin 9. bendini Anayasa’nı
n 2.
maddesine aykı
rıbulan Mahkeme iptali için başvuruda bulunmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“Yapı
lan incelemede sanı
k Rı
za Korkmaz’ı
n Turhal Asliye Ceza
Mahkemesinin 25.02.1997 tarihli, 1991/343 esas, 1997/64 sayı
lı
kararı
yla kilit kı
rmak suretiyle hı
rsı
zlı
k suçundan 3 yı
l hapis cezasıile
cezalandı
rı
ldı
ğı
, hükümlü Rı
za Korkmaz’ı
n 4616 sayı
lıYasadan
yararlandı
rı
larak cezası
nı
n ertelenmesine karar verilmesine dair C.
Baş
savcı
lı
ğı
nı
n taleplerinin önce Turhal Asliye Ceza Mahkemesinin
09.02.2001 tarihli ve 2001/24 müteferrik sayı
lıkararı
yla reddedildiği
yine C. Baş
savcı
lı
ğı
nı
n bu doğrultudaki daha sonraki taleplerinin de
Turhal Asliye Ceza Mahkemesinin 24.03.2003 tarihli 2003/74
müteferrik karar sayı
lıtalepleri ile reddedildiği anlaş
ı
lmaktadı
r.
21.12.2000 kabul tarihli 4616 sayı
lıYasanı
n 1/9 maddesinde
hakları
nda yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararıbulunupta
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firar halinde olanlar bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ay
içinde resmi mercilere baş vurup teslim olmadı
klarıtakdirde bu
madde hükümlerinden yararlanamazlar denilmektedir.
Anayasa Mahkemesinin 2001/4 esas, 2001/332 karar sayı
lı
18.07.2001 tarihli kararı
yla 4616 sayı
lıKanunun 1. maddesinin 9.
bendi Anayasaya aykı
rıbulunarak iptal edilmiş
tir.
21.05.2002 kabul tarihli 4758 sayı
lıYasanı
n 1. maddesinin 9.
bendinde ise hakları
nda yakalama, tutuklama veya mahkumiyet
kararı bulunupta firar halinde olanlar bu kanunun yürürlüğe
girmesinden itibaren 3 ay içinde resmi mercilere başvurup teslim
olmadı
kları takdirde bu madde hükümlerinden yararlanamazlar
denilmektedir.
Anayasa Mahkemesi 4616 sayı
lıKanunun 1. maddesinin 9.
bendi yani 4616 sayı
lıYasadan yararlanmayıbelli sürede mercilere
başvurma koş
uluna bağlayan hükmünü Anayasaya aykı
rıbularak
iptal etmiş
, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı
ndan sonra yürürlüğe
giren 4758 sayı
lıKanunun 1. maddesinin 9. bendi bu kanundan
yararlanmayıyine belli sürede (3 ay) resmi mercilere başvurma
şartı
na bağlamı
ş, sonradan yürürlüğe giren bu kanun maddesi
Anayasa Mahkemesinin iptal kararı
yla çeliş
mektedir, ş
öyle ki;
Hakları
nda yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararları
bulunanları
n bu durumdan haberleri olmamasınedeniyle ön görülen
süre
içerisinde
başvuramamaları
halinde
yasadan
yararlandı
rı
lmamaları
nı
n Anayasanı
n Hukuk devleti ilkesine açı
kça
aykı
rıolduğu bellidir. Bu nedenle anı
lan kanun maddesinin iptali
gerekir. Şöyle ki aynısuçtan değiş
ik mahkemelerde yargı
lanan
sanı
klardan biri hakkı
nda gı
yabi tutuklama kararıverilmesine karş
ı
lı
k
diğeri hakkı
nda adres araş
tı
rması
na karar verilmesi halinde hakkı
nda
gı
yabi tutuklama kararıverilen ancak 3 ay içinde teslim olması
koş
uluyla diğeri ise bu koş
ul aranmaksı
zı
n yasadan faydalanacaktı
r.
Ceza Muhakemeleri Usul Kanununun 401. maddesine göre
cezası
nıçekmeye gelmeyen veya kaçacağı
ndan şüphe edilen
hükümlüler hakkı
nda hürriyeti bağlayı
cıcezanı
n infazı
nısağlamak
için bir yakalama müzekkeresi verileceğinden bu hükümlüler
hakları
nki yakalama müzekkeresinden haberdar olmayabileceklerdir.
Öte yandan 9. bentte hakları
nda yakalama, tutuklama veya
mahkumiyet kararıbulunupta firar halinde olanlar bu kanunun
yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde resmi mercilere başvurup
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teslim olmadı
klarıtakdirde bu madde hükümlerinden yararlanamazlar
ibaresinde hükümlü veya tutuklu iken cezaevinden kaçanlar,
hakları
nda tutuklama veya yakalama kararıbulunanlar, gı
yabi tutuklu
olanlar, 647 sayı
lıYasa uyarı
nca izin verilipte cezaevine dönmeyenler
anlaş
ı
ldı
ğı
ndan bunlardan gı
yabi tutuklular ile hakları
nda tutuklama
ve yakalama kararıbulunanlar yasada öngörülen 3 aylı
k süre
içerisinde bu kararı öğrenememeleri durumunda yasadan
yararlanamayacaklardı
r.
Bu nedenle, hakkı
nda karar istenilen sanı
k Rı
za Korkmaz’a ait
infaz dosyası
nda olduğu gibi yokluğunda hüküm verilmişolup verilen
kararı
n ve müzekkerelerin kendisine tebliğ edilmediği durumunda
olduğu gibi, yasadan yararlanabileceklerin hakları
nda verilen
tutuklama veya yakalama kararları
ndan her zaman haberdar
olamayabilecekleri de gözetildiğinde itiraz konusu bent ile öngörülen
3 aylı
k sürenin 4758 sayı
lı Yasa ile tanı
nan olanaktan
yararlanmaları
na elveriş
li olmadı
ğıanlaşı
ldı
ğı
ndan açı
klanan bu
nedenlerle, kural Anayasanı
n 2. maddesine aykı
rı
dı
r iptali gerekir.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
21.5.2002 günlü, 4758 sayı
lı“23 Nisan 1999 Tarihine Kadar
İ
şlenen Suçlardan DolayıŞartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n
Ertelenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapı
lması
na İ
lişkin
Kanun”un 1. maddesiyle yeniden düzenlenen 4616 sayı
lıYasa’nı
n
1. maddesinin itiraz konusu 9. bendi şöyledir:
“9. Hakları
nda yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı
bulunup da firar halinde olanlar bu Kanunun yürürlüğe girmesinden
itibaren üç ay içinde resmi mercilere baş
vurup teslim olmadı
kları
takdirde bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralı
Baş
vuru kararı
nda Anayasa’nı
n 2. maddesine dayanı
lmı
ş
tı
r.
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca Haş
im
KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU,
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Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katı
lmaları
yla
27.5.2003 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda dosyada eksiklik
bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine oybirliğiyle karar
verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, itiraz konusu
Yasa kuralı
, dayanı
lan Anayasa kuralıile bunları
n gerekçeleri ve
diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
Baş
vuru kararı
nda, hakları
nda yakalama, tutuklama veya
mahkûmiyet kararıbulunup da firar halinde olanları
n 4616 sayı
lı
Kanun’da hükümlü lehine getirilen düzenlemeden yararlanabilmek
amacı
yla yetkili mercilere başvurabilmeleri için 4758 sayı
lıKanun’un
1. maddesinin 9. bendinde öngörülen 3 ay sürenin yeterli olmaması
ve adres araş
tı
rması
na karar verilenlere süre öngörülmemesi
nedenleriyle kuralı
n Anayasa’nı
n 2. maddesindeki hukuk devleti
ilkesine aykı
rı
lı
k oluşturduğu ileri sürülmüş
tür.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde, “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun
huzuru, millî dayanı
şma ve adalet anlayı
ş
ıiçinde, insan hakları
na
saygı
lı
, Atatürk milliyetçiliğine bağlı
, baş
langı
çta belirtilen temel
ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
denilmektedir.
Cumhuriyetin nitelikleri arası
nda sayı
lan hukuk devleti, insan
hakları
na saygıgösteren, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren,
her eylem ve işlemi hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk
düzeni kurup bunu geliş
tirerek sürdüren, Anayasa’ya aykı
rıdurum ve
tutumlardan kaçı
nan, hukuku tüm devlet organları
na egemen kı
lan,
Anayasa ve hukukun üstün kuralları
yla kendini bağlısayan, yargı
denetimine açı
k, yasaları
n üstünde yasa koyucunun da
bozamayacağı temel hukuk ilkeleri ve Anayasanı
n bulunduğu
bilincinde olan Devlettir.”
İ
tiraz konusu kuralda, hakları
nda yakalama, tutuklama veya
mahkûmiyet kararıbulunup da firar halinde olanları
n Yasa’nı
n
yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde resmî mercilere teslim
olmadı
klarıtakdirde madde hükümlerinden yararlanamayacakları
belirtilmiştir.
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4616 sayı
lı“23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İ
ş
lenen Suçlardan
DolayıŞartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n Ertelenmesine Dair
Kanun”un 9. bendi Anayasa Mahkemesi’nin 18.7.2001 günlü, E:
2001/4, K:2001/332 sayı
lıkararı
yla iptal edilmiş
, doğacak yasal
boşluğun giderilmesi için yasakoyucuya 6 aylı
k süre verilerek karar
27.10.2001 tarihinde Resmî Gazete’de yayı
mlanmı
ş
tı
r. Yeni bir yasal
düzenleme yapı
labilmesi için verilen 6 aylı
k sürenin 27.4.2002
tarihinde sona ermesine karş
ı
n düzenleme yapı
lmamı
şancak, bu
sürenin geçirilmesinden sonra 23 Mayı
s 2002 tarihinde yürürlüğe
giren 4758 sayı
lıKanun’un 2. maddesi ile kuralı
n 27.4.2002 tarihinde
geçerli olacağıöngörülmüştür.
Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı
yla öngörülen sürede yeni
düzenlemenin yapı
lmaması karşı
sı
nda, hakları
nda yakalama,
tutuklama veya mahkûmiyet kararıbulunup da firar halinde olanları
n
herhangi bir süreye bağlı olmaksı
zı
n 4616 sayı
lı Yasa’dan
yararlanma haklarıdoğmuş
tur.
Açı
klanan nedenlerle, adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu
sürdürmekle yükümlü olan hukuk devletinde, itiraz konusu kuralda
olduğu gibi aleyhe sonuç doğuran bir düzenlemenin adil olduğundan
söz edilemez. Kural, Anayasa’nı
n 2. maddesine aykı
rı
dı
r. İ
ptali
gerekir.
VI- SONUÇ
21.12.2000 günlü, 4616 sayı
lı“23 Nisan 1999 Tarihine Kadar
İ
şlenen Suçlardan DolayıŞartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n
Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin 21.5.2002 günlü, 4758
sayı
lıYasa ile yeniden düzenlenen 9. bendinin Anayasa’ya aykı
rı
olduğuna ve İ
PTALİ
NE, 27.5.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar
verildi.
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Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Enis TUNGA
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Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Mehmet ERTEN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2003/46
: 2003/46
: 4.6.2003

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Adana 4. Asliye Hukuk
Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU: 20.2.2001 günlü, 4628 sayı
lıElektrik
PiyasasıKanununun;
A- 2. maddesinin dördüncü fı
krası
nı
n (b) bendinin ilk
paragrafı
nı
n “... Elektrik enerjisi iletim faaliyeti Türkiye Elektrik
Kurumu İ
letim Anonim Şirketi tarafı
ndan yürütülür.” bölümünün,
B- 3. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (c) bendinin;
1- (2) sayı
lıalt bendinin ilk paragrafı
nda yer alan “... mevcut ve
...” ibaresinin,
2- (3) sayı
lıalt bendinin ikinci, beş
inci ve altı
ncıparagrafları
nı
n,
C- Geçici 3. maddesinin (b) bendinin (2) say ı
lıalt bendinin “...
Kurul tarafı
ndan belirlenen esaslar uyarı
nca ... Bu faaliyetlerden iletim
faaliyetiyle ilgili hususlar Kurulun yönetmelikle belirleyeceği esaslar
çerçevesinde yürütülür.” bölümünün,
Anayasanı
n Baş
langı
cıile 2., 5., 10., 13., 35., 48., ve 167.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Türkiye Elektrik İ
letim Anonim Şirketi’nin 4628 sayı
lıYasa ve
buna göre çı
karı
lmı
ş yönetmelikler uyarı
nca Çukurova Elektrik
Anonim Şirketine ait iletim tesislerini devir almaya ve bu konuda
görüşme yapmaya 19.2.2003 tarihinden itibaren hazı
r olduğuna ve
Şirketin görüş
meye gelmemesi halinde durumu Bakanlı
ğa
ileteceklerine iliş
kin 17.2.2003 gününde noter aracı
lı
ğıile gönderdiği
yazıüzerine “elatmanı
n önlenmesi ve ihtiyati tedbir talebi” ile açı
lan
davada, 4628 sayı
lıYasa’nı
n dava konusu kuralları
nı
n Anayasa’ya
aykı
rıolduğu savı
nıciddi bulan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.
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II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenilen Yasa Kuralları
20.2.2001 günlü, 4628 sayı
lıYasa’nı
n 2., 3. ve Geçici 3.
maddelerinin itiraz konusu kurallarıda içeren ilgili bölümleri ş
öyledir:
1- “Madde 2. ...
İ
letim faaliyeti gösterebilecek tüzel kişiler: Elektrik enerjisi iletim
faaliyetleri Türkiye Elektrik İ
letim Anonim Şirketi tarafı
ndan yürütülür.
...
2- Madde 3. ...
2. İ
letim lisansı
:
Türkiye Elektrik İ
letim Anonim Şirketinin mevcut ve inş
a
edilecek tüm iletim tesisleri üzerinden iletim faaliyetlerini yürütebilmesi
için Kurumdan almak zorunda olduğu lisansıifade eder.
...
3. Dağı
tı
m Lisansı
:
Belirli bir bölgede dağı
tı
m faaliyetinde bulunabilmek için tüzel
kişilerin Kurumdan almak zorunda olduklarılisansıifade eder.
Özel sektör dağı
tı
m şirketleri, dağı
tı
m ve perakende satı
ş
faaliyeti dı
şı
nda, lisansları
nda belirtilen bölgelerde üretim lisansı
almak kaydı
yla ve yı
llı
k elektrik enerjisi üretimi bir önceki yı
lda
bölgelerinde tüketime sunulan yı
llı
k toplam elektrik enerjisi miktarı
nı
n
yüzde yirmisinden fazla olmamak üzere üretim tesisi kurabilir.
...
Diğer taraftan, mevcut sözleşmeleri kapsamı
nda bölgelerinde
dağı
tı
m hizmeti yapma hakk ıelde etmişözel sektör dağı
tı
m şirketleri,
mevcut sözleş
melerini Kurulca belirlenecek bir süre dahilinde serbest
rekabet koşulları
nısağlayacak ş
ekilde tadil etmekle yükümlüdürler.
Sözleşmelerin niteliği bu hükümlerin uygulanması
na engel teş
kil
etmez.
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Dağı
tı
m ş
irketleri, tanı
mlanan bu faaliyetler dı
şı
nda piyasada
başka bir faaliyette bulunamaz.
3- Geçici Madde 3.- ...
2. Birden fazla piyasa faaliyetini sürdürmekte olan tüzel kişilerin,
bu hizmetlerin yapı
lmasıiçin görev verilmesine iliş
kin imtiyaz
sözleş
meleri, bunlardan doğan hak ve vecibeleri ile bu kanun
hükümleri göz önüne alı
narak, Kurul tarafı
ndan belirlenen esaslar
uyarı
nca tadil edilir. Kurul, tüzel kiş
ilerce vazgeçilen faaliyetlerin
sürdürülebilmesi için gerekli önlemleri alı
r. Bu faaliyetlerden iletim
faaliyetleriyle ilgili hususlar Kurulun yönetmelikle belirleyeceği esaslar
çerçevesinde yürütülür.
...”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Baş
vuru kararı
nda, Anayasa’nı
n 2., 5., 10., 13., 35., 48. ve 167.
maddelerine dayanı
lmı
ştı
r.
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince
yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda, başvuru kararıve ekleri, ilk
inceleme raporu, itiraz konusu yasa kurallarıve dayanı
lan Anayasa
kurallarıile bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun”un 28. maddesine
göre, bir davaya bakmakta olan mahkeme, o dava sebebiyle
uygulanacak bir kanunun veya kanun hükmünde kararnamenin
hükümlerini Anayasa’ya aykı
rıgörürse veya taraflardan birinin ileri
sürdüğü aykı
rı
lı
k savı
nı
n ciddi olduğu kanı
sı
na varı
rsa bu hükmün
iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidir. Ancak, bu
kurallar uyarı
nca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne
başvurabilmesi için, elinde yöntemince açı
lmı
ş ve mahkemenin
görevine giren bir davanı
n bulunmasıve iptali istenen kuralı
n da o
davada uygulanacak olmasıgerekir. Uygulanacak yasa kurallarıise,
davanı
n değiş
ik evrelerinde ortaya çı
kan sorunları
n çözümünde veya
davayısonuçlandı
rmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak
nitelikteki kurallardı
r.
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Mahkeme’de bakı
lmakta olan davanı
n konusunu oluş
turan
işlemlerden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı
ğı
’nı
n, davacıÇukurova
Elektrik A.Ş.ne noter aracı
lı
ğıile gönderdiği 10.2.2003 tarihli yazı
da,
bu Bakanlı
k ile Şirkete görev verilmesine ilişkin İ
mtiyaz
Sözleşmesi’nin 9.3.1998’de imzalanm ı
şolduğu, 2001 yı
lı
nda çı
kan
4628 sayı
lıYasa’da ise elektrik iletim faaliyetinin yeni kurulan Türkiye
Elektrik İ
letim Anonim Şirketi tarafı
ndan yürütülmesinin öngörüldüğü,
aynıYasa uyarı
nca çı
karı
lan ve 28.11.2002 tarih ve 24950 sayı
lı
Resmî Gazete’de yayı
mlanan “Elektrik Piyasası
nda Birden Fazla
Piyasa Faaliyetini sürdürmekte olan Tüzel Kişilerin Mevcut
Sözleşmelerinde Yapı
lacak Tadillere ve İ
letim Faaliyeti ile Vazgeçilen
Faaliyetlerin Devrine İ
lişkin Yönetmelik”e göre de adıgeçen şirket
tarafı
ndan iş
letilmekte olan iletim tesislerinin devrinin ivedilikle
TEİ
AŞ’a yapı
lmasıve devrin en geç 28.2.2003 tarihine kadar
gerçekleş
tirilmesi gerektiği, aksi taktirde İ
mtiyaz Sözleşmesi
hükümlerine göre işlem tesis edileceği belirtilmiş
tir. Dava konusu
ikinci idari iş
lem olan TEİ
AŞ’ı
n yine noter aracı
lı
ğıile Şirkete
gönderdiği 17.2.2003 tarihli yazı
da da 4628 sayı
lıYasa ve buna göre
çı
karı
lmı
şyönetmelikler uyarı
nca TEİ
AŞ’ı
n Şirkete ait iletim tesislerini
devir almaya ve bu konuda görüşme yapmaya 19.2.2003 tarihinden
itibaren hazı
r olduğu ve Çukurova Elektrik A.Ş.nin görüş
meye
gelmemesi halinde durumun Bakanlı
ğa iletileceği bildirilmiş
tir. Davacı
Şirket 24.2.2003 tarihinde davalı
lar TEİ
AŞ ve Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’na karş
ıAdana Asliye Hukuk Mahkemesine
başvurarak “elatmanı
n önlenmesi ve ihtiyati tedbir talebi”nde
bulunmuş, bu bağlamda, 4628 sayı
lıElektrik PiyasasıKanununun
bazımaddelerinin Anayasaya aykı
rıolduğunu ileri sürmüş
tür.
2577 sayı
lıİ
dari Yargı
lama Usulü Kanunu’nun 2. maddesine
göre, idari işlemler hakkı
nda yetki, ş
ekil, sebep, konu ve maksat
yönlerinden biri ile hukuka aykı
rıoldukları
ndan dolayıiptalleri için
menfaatleri ihlâl edilenler tarafı
ndan açı
lan iptal davalarıile genel
hizmetlerden birinin yürütülmesi için yapı
lan idari sözleş
melerden
dolayıtaraflar arası
nda çı
kan uyuşmazlı
klara ilişkin davalar idari
yargı
nı
n yetki alanı
na girmektedir.
Davacı Şirkete, 9.3.1998 tarihinde imzalanan imtiyaz
sözleş
mesi ile belli bir bölgede elektrik üretim, iletim ve dağı
tı
m
faaliyetini yürütme görevi verilmiş, ancak daha sonra çı
karı
lan 4628
sayı
lıElektrik PiyasasıKanunu ile elektrik iletim tesislerinin TEİ
AŞ’a
devredilmesi
öngörülmüştür.
Bu
devir
iş
lemlerinin
gerçekleş
tirilebilmesi için davalıBakanlı
k ve TEİ
AŞtarafı
ndan, idare
hukukuna özgü yöntemlerle oluş
turulan uyuşmazlı
k konusu işlemlerin
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idari nitelikte olmasınedeniyle bunlara ilişkin davaya bakmak idari
yargıyerlerinin görev alanı
na girmektedir.
Bu durumda, itiraz yoluna başvuran Adana 4. Asliye Hukuk
Mahkemesi’nin, idari nitelikteki bir davaya bakma yetkisi
bulunmadı
ğı
ndan itiraz konusu kurallara ilişkin başvurunun
Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir.
IV- SONUÇ
20.2.2001 günlü, 4628 sayı
lı“Elektrik PiyasasıKanunu”nun;
A- 2. maddesinin dördüncü fı
krası
nı
n (b) bendinin ilk
paragrafı
nı
n “... Elektrik enerjisi iletim faaliyetleri Türkiye Elektrik
İ
letim Anonim Şirketi tarafı
ndan yürütülür.” bölümüne,
B- 3. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (c) bendinin;
1- (2) sayı
lıalt bendinin ilk paragrafı
nda yer alan “... mevcut ve
...” ibaresine,
2- (3) sayı
lıalt bendinin ikinci, beş
inci ve altı
ncıparagrafları
na,
C- Geçici 3. maddesinin (b) bendinin (2) say ı
lıalt bendinin “...
Kurul tarafı
ndan belirlenen esaslar uyarı
nca ... Bu faaliyetlerden iletim
faaliyetleriyle ilgili hususlar Kurulun yönetmelikle belirleyeceği esaslar
çerçevesinde yürütülür.” bölümüne, ilişkin başvurunun, Mahkeme’nin
yetkisizliği nedeniyle REDDİ
NE, 4.6.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
karar verildi.
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Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Enis TUNGA
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Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Mehmet ERTEN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/8
: 2003/47
: 4.6.2003

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Diyarbakı
rİ
dare Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 19.3.1969 günlü, 1136 sayı
lıAvukatlı
k
Kanunu’nun 2178 sayı
lıYasa ile değiş
tirilen 3. maddesinin (b)
bendinin Anayasa’nı
n 10. ve 70. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali
istemidir.
I- OLAY
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun ve idari yargıhakimi
olarak görev yapan davacı
nı
n, avukatlı
k mesleğine kabul için
Diyarbakı
r Barosu Baş
kanlı
ğı
’na yaptı
ğıbaşvuruya süresinde cevap
verilmeyerek zı
mnen reddedilmesine ilişkin işlemin iptali istemi ile
açtı
ğıdavada, Mahkeme, 1136 sayı
lıAvukatlı
k Kanunu’nun 3.
maddesinin (b) bendinde yer alan avukatlı
ğa kabul edilebilmek için
hukuk fakültesinden mezun olma şartı
nıarayan hükmün, Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğısavı
nıciddî bularak iptali için başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
İ
tiraz baş
vurusunun gerekçe bölümü ş
öyledir:
“T.C. Anayasası
nı
n 10. maddesinde, Herkesin kanun önünde
eşit olduğu ve kimseye imtiyaz tanı
nmayacağıhükme bağlanmı
ş
olup, 70. maddesinde ise “Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkı
na
sahiptir. Hizmete alı
nmada görevin gerektirdiği niteliklerden baş
ka hiç
bir ayrı
m gözetilmez” hükmüne yer verilmiş
tir.
1136 sayı
lıAvukatlı
k Kanununun 3/b maddesinde Avukatlı
ğa
kabul şartlarıarası
nda “Türk Hukuk Fakültelerinden birinden mezun
olmak veya yabancımemleket Hukuk Fakültesinden mezun olup da,
Türkiye Hukuk Fakülteleri Programları
na göre noksan kalan
derslerden, başarı
lısı
nav vermişbulunmak “hükmüne yer verilmiş
; 4.
maddesinin 1. fı
krası
nda ise “Adli, idari ve Askeri Yargıhakimlik veya
savcı
lı
kları
nda, Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde, Danı
ştay
üyeliklerinde bulunan kimselerin 4 yı
l süreyle bu hizmetlerde
bulunmalarıhalinde Kanunun 3. maddesi “c” bendinde staj şartı
ndan
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muaf tutulmak suretiyle mesleğe kabul edilecekleri” hükmüne yer
verilmiş
tir.
Dava dosyası
nı
n incelenmesinden, İ
stanbul Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi mezunu olan ve Mayı
s 1993 tarihinden itibaren idari
yargıhakimi olarak görev yapan davacı
nı
n, avukatlı
k mesleğine kabul
edilmesi, yönünde Diyarbakı
r Barosu Başkanlı
ğı
na yaptı
ğı
, 2.2.2001
tarihli baş
vurunun zı
mnen reddedilmesi üzerine bakı
lan davanı
n
açı
ldı
ğıanlaşı
lmı
ş
tı
r.
Bakı
lan davada, Siyasal Bilgiler Fakültesi ile İ
ktisadi ve İ
dari
Bilimler Fakültesi mezunlarıile birlikte Hukuk Fakültesi mezunları
nı
n
da maliye müfettişliği, hesap uzmanlı
ğı
, gümrük müfettiş
liği, sayı
ştay
denetçiliği gibi mesleklere girebilmeleri olanaklıiken, ve Siyasal
Bilgiler Fakültesi ve İ
ktisadi ve İ
dari Bilimler Fakültesi mezunları
nı
n
Danı
ştay ve Anayasa Mahkemesi üyesi olabildikleri halde, 1136 sayı
lı
Kanun’un 3/b. maddesi hükmü uyarı
nca Avukat olamamaları
nedeniyle bu hususun Anayasanı
n 10. ve 70. maddelerinde belirtilen
“Kanun önünde eş
itlik” ilkesine aykı
rıolduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
Öte yandan, 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve
Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanunun 28. maddesinde “...Bir davaya
bakmakta olan mahkeme: ...taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k
iddiası
nı
n ciddi olduğu kanı
sı
na varı
rsa taraflardan bu konudaki iddia
ve savunmaları
nıve kendisini bu kanı
ya götüren görüş
ünü açı
klayı
cı
kararı
; dosya muhtevası
nımahkemece bu konu ile ilgili görülen
belgelerin tasdikli örnekleri ile birlikte Anayasa Mahkemesi
Baş
kanlı
ğı
na gönderir. Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği gelen
evrakıkaleme havale eder ve keyfiyeti ilgili mahkemeye bir yazıile
bildirir. Evrakı
n kayda girişinden itibaren 10 gün içinde noksanlı
kları
n
olup olmadı
ğı incelenir. Anayasa Mahkemesince yapı
lan bu
incelemede, eksiklikleri olduğu anlaş
ı
lan işlerin geri çevrilmesine,
mahkemesinin yetkisiz olduğu tespit edilen baş
vurmaları
nda reddine
karar verilir. Anayasa Mahkemesi, iş
in kendisine noksansı
z olarak
gelişinden baş
lamak üzere beş ay içinde karar verilmezse ilgili
Mahkeme davayıyürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandı
rı
r.”
hükmü yer almı
ştı
r.
Açı
klanan nedenlerle, 2949 sayı
lıKanun’un 28. maddesi hükmü
uyarı
nca 1136 sayı
lı Avukatlı
k Kanunu’nun 3/b maddesinin
Anayasanı
n 10. ve 70. maddeleri birinci ve ikinci fı
kraları
na aykı
rı
lı
k
iddiasıhakkı
nda karar verilmek üzere dava dosyası
ndaki belgelerin
onaylıörneklerinin Anayasa Mahkemesine gönderilmesine, dava
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dosyası
nı
n bu hususta karar verilene veya 5 Aylı
k süre geçene kadar
bekletilmesine, 23.10.2001 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
1136 sayı
lıAvukatlı
k Kanunu’nun “Avukatlı
ğa Kabul Şartları
”
başlı
ğı
nıtaş
ı
yan 3. maddesinin iptali istenen (b) bendi ş
öyledir:
“b- Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya
yabancımemleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk
fakülteleri programları
na göre noksan kalan derslerden baş
arı
lısı
nav
vermişbulunmak,”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Baş
vuru kararı
nda Anayasa’nı
n 10. ve 70. maddelerine
dayanı
lmı
ş
tı
r.
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Rüştü SÖNMEZ,
Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Enis TUNGA’nı
n katı
lı
mları
yla
15.1.2002 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda, dosyada eksiklik
bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine, oybirliğiyle karar
verildi.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenilen
itiraz konusu Yasa kuralı
, dayanı
lan Anayasa kurallarıve bunları
n
gerekçeleriyle diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düşünüldü :
Baş
vuru kararı
nda adli, idari ve askeri yargıhakimlikleri,
Anayasa Mahkemesi raportörlüğü ve Danı
ş
tay üyeliklerinde görev
yapan hukuk fakültesi mezunu hakimlerin dört yı
llı
k hizmet süresi
sonunda avukatlı
k stajıyapmadan ve avukatlı
k sı
navı
na girmeden
avukatlı
k mesleğine kabul edilmelerine olanak sağlanması
na rağmen,
aynı görevi yapan Siyasal Bilgiler, İ
ktisadi ve İ
dari Bilimler
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Fakültelerinden mezun olan hakimlerin avukatlı
k yapmaları
nı
engelleyen 1136 sayı
lı Yasa’nı
n 3. maddesinin (b) bendinin,
Anayasa’nı
n 10. maddesinde yer alan eşitlik ilkesine ve 70.
maddesinde yer alan kamu hizmetine girme hakkı
na aykı
rıolduğu
ileri sürülmektedir.
1136 sayı
lıAvukatlı
k Kanunu’nun “Avukatlı
ğa Kabul Şartları
”
başlı
ğı
nıtaş
ı
yan 3. maddesinin iptali istenen (b) bendinde avukatlı
k
mesleğine kabul edilebilmek için “Türk hukuk fakültelerinden birinden
mezun olmak veya yabancımemleket hukuk fakültesinden mezun
olup da Türkiye hukuk fakülteleri programları
na göre noksan kalan
derslerden başarı
lısı
nav vermişbulunmak,” ş
artıaranmaktadı
r.
Anayasa’nı
n 10. maddesinde “Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle
ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir. Hiçbir kiş
iye, aileye,
zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz. Devlet organlarıve idare
makamlarıbütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun
olarak hareket etmek zorundadı
rlar.” denilmektedir. Bu mutlak yasak,
birbirinin aynıdurumunda olanlara ayrıkuralları
n uygulanması
nıve
ayrı
calı
klıkişi ve toplulukları
n yaratı
lması
nıengellemektedir. Aynı
durumda olanlar için farklıdüzenleme, eş
itliğe aykı
rı
lı
k oluş
turur.
Ancak, farklı
lı
k, haklıbir nedene dayanı
yorsa bu kuralı
n eşitlik ilkesini
zedelediğinden söz edilemez. Anayasa’nı
n amaçladı
ğıeşitlik, mutlak
ve eylemli eşitlik değil hukuksal eş
itliktir. Aynıhukuksal durumlar aynı
,
ayrıhukuksal durumlar ayrıkurallara bağlıtutulursa Anayasa’nı
n
öngördüğü eşitlik çiğnenmiş olmaz. Baş
ka bir anlatı
mla, kişisel
nitelikleri ve durumlarıözdeşolanlar arası
nda, yasalara konulan
kurallarla değiş
ik uygulamalar yapı
lamaz. Durum ve hukuki statüdeki
özellikler, kimi kiş
iler ya da topluluklar için değiş
ik kurallarıve değiş
ik
uygulamalarıgerekli kı
labilir.
Kuruluş nedeni, okutulan dersler ve konular ile yetiştirme
amaçları gözönünde tutulduğunda, Siyasal Bilgiler Fakültesi
mezunları
yla Hukuk Fakültesi mezunlarıeş
it durumda değildirler.
Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları
nı
n idari yargıhakimi olarak görev
yapmaları
, Hukuk Fakültesi mezunları
nı
n elde ettiği bütün haklarıelde
edecekleri anlamı
na gelmez. İ
dari yargı
da görev yapan Siyasal
Bilgiler Fakültesi mezunlarıavukatlı
k mesleğine girişyönünden Hukuk
Fakültesi mezunu olan hakim meslektaşları
yla başvuru anı
nda aynı
hukuksal statüde bulunmadı
kları
ndan 1136 sayı
lıYasa önünde eşit
durumda değildirler. Bu nedenle değerlendirmenin aynıstatüde olan
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hakimlerin avukatlı
k yapmasıyönünden değil,
hukuk fakültesi
mezunu olup olmamalarıbakı
mı
ndan yapı
lmasıgerekir.
Bu durumda 1136 sayı
lıYasa’nı
n 3. maddesinin (b) bendi
Anayasa’nı
n 10. maddesine aykı
rıdeğildir.
Anayasa’nı
n 70. maddesinde, “Her Türk, kamu hizmetlerine
girme hakkı
na sahiptir. Hizmete alı
nmada, görevin gerektirdiği
niteliklerden başka hiçbir ayı
rı
m gözetilemez.” denilmektedir.
Bu madde ile güvence altı
na alı
nan kamu hizmetine girme
hakkıidare hukuku esasları
na göre devlet memuriyetine girme
hakkı
nıifade etmektedir. Serbest meslek olan avukatlı
k bu anlamda
bir kamu hizmeti değildir. Her ne kadar Avukatlı
k Yasası
’nı
n 1.
maddesi, avukatlı
ğı
n kamu hizmeti olduğuna işaret ediyor ise de,
yasakoyucunun herhangi bir serbest meslek faaliyetini kamu hizmeti
olarak tanı
mlamasıonun Anayasa’nı
n 70. maddesi anlamı
nda bir
kamu hizmeti olduğunu göstermez.
Bu nedenle, iptali istenilen kural Anayasa’n ı
n 70. maddesine
aykı
rıdeğildir.
İ
stemin reddi gerekir.
VI- SONUÇ
19.3.1969 günlü, 1136 sayı
lı“Avukatlı
k Kanunu”nun 2178 sayı
lı
Yasa ile değiştirilen 3. maddesinin (b) bendinin, Anayasa’ya aykı
rı
olmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE, 4.6.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N
Üye
Sacit ADALI
Üye
Ertuğrul ERSOY
Üye
Enis TUNGA

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ
Üye
Ali HÜNER
Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Yalçı
n ACARGÜN
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
Üye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Mehmet ERTEN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/132
: 2003/48
: 4.6.2003

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Van İ
dare Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 19.3.1969 günlü, 1136 sayı
lıAvukatlı
k
Kanunu’nun 2178 sayı
lıYasa ile değiş
tirilen 3. maddesinin (b)
bendinin Anayasa’nı
n 2., 10. ve 70. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla
iptali istemidir.
I- OLAY
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun ve idari yargıhakimi
olarak görev yapan davacı
nı
n, avukatlı
k mesleğine kabul için Van
Bölge Barosu Başkanlı
ğı
’na yaptı
ğıbaşvurunun reddine ilişkin işlemin
iptali istemi ile açtı
ğıdavada, Mahkeme, 1136 sayı
lıAvukatlı
k
Kanunu’nun 3. maddesinin (b) bendinde yer alan avukatlı
ğa kabul
edilebilmek için hukuk fakültesinden mezun olma ş
artı
nıarayan
hükmün, Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı savı
nı ciddî bularak iptali için
başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
İ
tiraz baş
vurusunun gerekçe bölümü ş
öyledir:
“1136 sayı
lıAvukatlı
k Kanunu’nun “Avukatlı
ğı
n amacı
” başlı
klı
2. maddesinde, “Avukatlı
ğı
n amacı
; hukuki münasebetlerin
düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaş
mazlı
kları
n adalet
ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kuralları
nı
n
tam olarak uygulanması
nıher derecede yargıorganları
, hakemler,
resmi ve özel kiş
i, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktı
r.
Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine
ve kiş
ilerin yararlanması
na tahsis eder.” hükmüne yer verilmiştir.
AynıYasanı
n 3. maddesinde; “Avukatlı
k mesleğine kabul
edilebilmek için: a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıolmak, b) Türk
hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabancımemleket
hukuk fakültelerinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri
programları
na göre noksan kalan derslerden baş
arı
lısı
nav vermiş
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bulunmak, c) Avukatlı
k stajı
nıtamamlayarak staj bitim belgesi almı
ş
bulunmak, d) Avukatlı
k sı
navı
nıbaşarmı
ş olmak, e) Levhası
na
yazı
lmak istenen baro bölgesinde ikametgahıbulunmak, f) Bu
Kanuna göre avukatlı
ğa engel hali olmamak gerekir.”, ‘istisnalar’
başlı
klı4. maddesinin birinci fı
krası
nda da; “Adli, idari ve askeri yargı
hakimlik ve savcı
lı
kları
nda, Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde,
Danı
ştay üyeliklerinde, üniversiteye bağlıfakültelerin hukuk bilimi
dersleri dalı
nda profesörlük, doçentlik, yardı
mcı doçentlik
görevlerinde dört yı
l, kamu kurum ve kuruluşları
nı
n hukuk müş
avirliği
görevinde on yı
l süre ile hizmet etmişolanlarda 3 üncü maddenin (c)
vs (d) bentlerinde yazı
lı koşullar aranmaz.” hükümlerine yer
verilmiş
tir.
Yasanı
n “Baroya yazı
lma istemi” başlı
klı6. maddesi ise;
“Avukatlı
k sı
navı
nıbaş
armı
şolanlar veya 4 üncü maddedeki koş
ulları
taşı
yanlar başvurduklarıyer barosu levhası
na yazı
lmaları
nıdilekçe ile
isteyebilirler.” hükmünü amirdir.
Olayda, İ
stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu
olan ve on yı
la yakı
n bir süredir idari yargıhakimi olarak görev
yapmakta olan davacı
nı
n ikametgahı
nı
n bulunduğu Van Bölge
Barosu Baş
kanlı
ğı
’na dilekçe ile baş
vuruda bulunarak Avukatlı
k
Kanununun ilgili maddeleri uyarı
nca avukatlı
k mesleğine kabul
edilerek tarafı
na ruhsatname verilmesi ve levhaya yazı
lma talebinde
bulunduğu, Van Bölge Barosu Başkanlı
ğıtarafı
ndan talebin 1136
sayı
lı Avukatlı
k Yasası
nı
n 3/b maddesi hükmüne uygun
bulunmayarak 02.01.2002 tarihli ve 7219 saydıiş
lemle reddedildiği
anlaş
ı
lmaktadı
r.
Mahkememizce re’sen dava konusu işlemin gerekçesini teşkil
eden 1136 sayı
lıAvukatlı
k Kanununun avukatlı
k mesleğine intisap
etme hakkı
nısadece hukuk fakültesi mezunları
na hasreden 3.
maddesinin (b) bendi hükmü 2709 sayı
lıTürkiye Cumhuriyeti
Anayasası
’nı
n “Kanun Önünde Eşitlik” başlı
ğı
nı taş
ı
yan 10.
maddesinin birinci ve ikinci fı
kralarıile “hizmete girme” başlı
ğı
nı
taşı
yan 70. maddesinin birinci ve ikinci fı
kraları
na aykı
rıgörülmüş
tür.
1136 sayı
lıYasanı
n 3. maddesinin (b) bendinin Anayasamı
zı
n
ilgili maddelerine aykı
rı
lı
ğıhususunun sı
rası
yla incelenmesinden:
2709 sayı
lıTürkiye Cumhuriyeti Anayasası
nı
n 70. maddesinde,
her Türk’ün, kamu hizmetlerine girme hakları
na sahip olduğu, hizmete
alı
nmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiç bir ayrı
mı
n
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gözetilemeyeceği kurala bağlanmı
ş
tı
r. Hukuk fakültesi mezunu
olmamakla birlikte hukuk fakültesi mezunu olan diğer hakim ve
savcı
larla aynı görevi yapmakta olan ve dolayı
sı
yla görevin
gerektirdiği niteliklere haiz olunduğu halde hukuk fakültesi mezunu
olmadı
kları
ndan bahisle aynıstatüde bulunan hakim ve savcı
lara
avukatlı
k mesleğine intisap etme hakkı
nı
n verilmemesi nitelik itibariyle
aynıişi yapmakta olan ve hukuk fakültesi mezunu olan hakim ve
savcı
lar gibi görevin gerektirdiği niteliklere sahip olan hukuk fakültesi
mezunu olmayan hakim ve savcı
lardan görevin gerektirdiği
niteliklerden baş
ka koşulları
n aranmasısonucunu doğurduğundan bu
haliyle belirtilen Yasa hükmü Anayasa hükmüyle çelişmektedir.
Yine Anayasamı
zı
n 10. maddesinde; herkesin dil, ı
rk, renk,
cinsiyet, siyasi düş
ünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri
sebeplerle ayrı
m gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu, hiç bir
kişiye, aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namayacağı
, Devlet
organlarıve idare makamları
nı
n bütün iş
lemlerinde kanun önünde
eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda oldukları
bildirildiğinden, 1136 sayı
lıYasanı
n 3. maddesinin (b) fı
krasıhükmü
ile avukatlı
k mesleğine girme hususunda getirilen sı
ralamanı
n aynı
Yasanı
n 4. maddesinin birinci fı
krasıhükmü yönünden fonksiyonel
olarak eşit statüde bulunan hukuk fakültesi mezunu ve hukuk fakültesi
mezunu olmayan hakim ve savcı
lar arası
nda hukuk fakültesi mezunu
olmayanlar aleyhine bir eş
itsizlik yaratı
ldı
ğı
, hukuk fakültesi mezunu
olsun ya da olması
n hakim ve savcı
lı
k görevinde bulunan kiş
ilerin
nitelik itibariyle aynıiş
i yaptı
klarıve aynıstatüde bulundukları
, buna
göre eşit durumda bulunduklarıhalde hukuk fakültesi mezunu
olmayan hakim ve savcı
ları
n avukatlı
k mesleğine kabul
edilmemesinin Anayasada öngörülen eş
itlik ilkesiyle bağdaşmadı
ğı
görülmektedir.
Öte yandan; baş
vuruya konu yasa hükmü ş
eklen Anayasa’ya
aykı
rıolmamakla birlikte, doğurduğu sonuçlar nedeniyle özü itibariyle
aykı
rı
lı
k oluş
turmaktadı
r. Anayasa’nı
n 140. maddesinde, hakim ve
savcı
lar “adli” ve “idari” yargıhakim ve savcı
larıolarak ayrı
lmı
ş
tı
r.
Yargıtürleri arası
ndaki bu genel ayrı
m dı
şı
nda hakim ve savcı
lar
arası
nda statü ve sorumluluk yönünden bir ayrı
m yapı
lmamı
ş
tı
r. İ
dari
yargımensupları
ndan hukuk fakülteleri veya diğer fakültelerden
mezun olanlar arası
nda da gerek Anayasa’da, gerekse uygulamada
herhangi bir ayrı
m yapı
lmamı
ş
tı
r. Eşit koşullarda yapı
lan sı
navla
alı
narak yine eşit koşullarda tamamlanan staj programı
ndan sonra
mesleğe başlayan yargımensuplarıarası
nda herhangi bir ayrı
m
yapı
lmasıAnayasa’nı
n eşitlik ilkesine açı
k bir şekilde aykı
rı
lı
k
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oluş
turmaktadı
r. Yasa koyucunun hukuk fakültesi dı
şı
ndan yargı
mensubu alı
p almama konusunda takdir yetkisi bulunmakla birlikte,
hakim veya savcıolarak mesleğe kabulü yapı
lmı
şkiş
iler arası
nda
mezun olduğu okula göre ayrı
m yapı
lması
nı
n hukukla ve Anayasa’yla
bağdaş
ması
na olanak yoktur.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde ‘Türkiye Cumhuriyeti, toplumun
huzuru, milli dayanı
şma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan haklama
saygı
lı
, Atatürk milliyetçiliğine bağlı baş
langı
çta belirtilen temel
ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”
hükmü yer almı
ştı
r.
Hukuk devleti olmanı
n önemli bir koş
ulu yargı
nı
n ve yargı
mensupları
nı
n yasal konumunun hukuk devletinin gerektirdiği temel
ilkelerle bağdaş
ı
r olması
dı
r. Bu nedenle aynıkonumdaki yargı
mensuplarıarası
nda hak ve yükümlülükler yönünden ayrı
m yapı
lmı
ş
olması
, Anayasa’nı
n 10. maddesiyle belirlenen eşitlik ilkesine aykı
rı
lı
k
teşkil ettiği gibi, 2. maddesinde tanı
mlanan hukuk devleti ilkesiyle de
bağdaş
maz.
Anı
lan yasa hükmünün diğer bir sonucu da hakimlik veya
savcı
lı
k mesleğini avukatlı
k mesleğinden daha düş
ük bir statüde
değerlendirmesi, hakim veya savcıolmuşbazıkimselerin avukatlı
k
yapma yeterliğine sahip olmadı
ğı
nıvarsayması
dı
r. Bu ise yargı
nı
n
Anayasa’daki konumuna ve Türkiye Cumhuriyeti’ni “hukuk devleti”
olarak tanı
mlayan Anayasa’nı
n 2. maddesine aykı
rı
dı
r.
Buna göre, netice itibariyle yargı
lama işlevini yerine getirmeleri
hesabı
yla eşit statüde bulunan hakim ve savcı
ları
n avukatlı
k
mesleğine kabul edilme yönünden mezun olduklarıfakültelerin baz
alı
narak eşitler arası
nda eşitsizlik doğması
na yol açan 1136 sayı
lı
Yasanı
n 3. maddesinin (b) bendi ile getirilen kı
sı
tlayı
cıhükmün
yukarı
da belirtilen gerekçelerle Anayasamı
zı
n 2, 10 ve 70.
maddelerine aykı
rıolduğu kanaatindeyiz.
Sonuç itibariyle 1136 sayı
lıAvukatlı
k Yasası
nı
n 3. maddesinin
(b) bendinin Anayasanı
n 2, 10 ve 70. maddelerine aykı
rıolduğu
yolundaki davacısav’ımahkememizce ciddi bulunduğu kanı
sı
na
varı
ldı
ğı
ndan söz konusu 1136 sayı
lıYasanı
n 3/b maddesinin iptali
gerekeceği görüşü ile konunun Anayasa Mahkemesine intikal
ettirilmesine, kararla birlikte dava dosyası
nı
n onaylıbir örneğinin
Anayasa Mahkemesine gönderilmesine ve Anayasa Mahkemesinin
bu konuda vereceği karara kadar davanı
n geri bı
rakı
lması
na T.C.
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Anayasası
nı
n 152. maddesi uyarı
nca 7.6.2002 gününde oybirliği ile
karar verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
1136 sayı
lıAvukatlı
k Kanunu’nun “Avukatlı
ğa Kabul Şartları
”
başlı
ğı
nıtaş
ı
yan 3. maddesinin iptali istenen (b) bendi ş
öyledir:
“b- Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya
yabancımemleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk
fakülteleri programları
na göre noksan kalan derslerden baş
arı
lısı
nav
vermişbulunmak,”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Baş
vuru kararı
nda Anayasa’nı
n 2., 10. ve 70. maddelerine
dayanı
lmı
ş
tı
r.
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Nurettin TURAN, Aysel PEKİ
NER, Ertuğrul ERSOY, Tülay
TUĞCU, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katı
lı
mları
yla 11.9.2002
günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda dosyada eksiklik
bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine oybirliğiyle karar verildi.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenilen
itiraz konusu Yasa kuralı
, dayanı
lan Anayasa kurallarıve bunları
n
gerekçeleriyle diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Baş
vuru kararı
nda adli, idari ve askeri yargıhakimlikleri,
Anayasa Mahkemesi raportörlüğü ve Danı
ş
tay üyeliklerinde görev
yapan hukuk fakültesi mezunu hakimlerin dört yı
llı
k hizmet süresi
sonunda avukatlı
k stajıyapmadan ve avukatlı
k sı
navı
na girmeden
avukatlı
k mesleğine kabul edilmelerine olanak sağlanması
na rağmen,
aynı görevi yapan Siyasal Bilgiler, İ
ktisadi ve İ
dari Bilimler
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Fakültelerinden mezun olan hakimlerin avukatlı
k yapmaları
nı
engelleyen 1136 sayı
lı Yasa’nı
n 3. maddesinin (b) bendinin,
Anayasa’nı
n 10. maddesinde yer alan eşitlik ilkesine, 70. maddesinde
yer alan kamu hizmetine girme hakkı
na ve ayrı
ca aynıkonumda
bulunan yargımensuplarıarası
nda hak ve yükümlülükler yönünden
ayı
rı
m yapı
lmasısonucu hakimlik mesleğinin avukatlı
k mesleğinden
daha düş
ük bir statüde değerlendirilmesinin Anayasa’nı
n 2.
maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesine aykı
rıolduğu ileri
sürülmektedir.
1136 sayı
lıAvukatlı
k Kanunu’nun “Avukatlı
ğa Kabul Şartları
”
başlı
ğı
nıtaş
ı
yan 3. maddesinin iptali istenen (b) bendinde avukatlı
k
mesleğine kabul edilebilmek için “Türk hukuk fakültelerinden birinden
mezun olmak veya yabancımemleket hukuk fakültesinden mezun
olup da Türkiye hukuk fakülteleri programları
na göre noksan kalan
derslerden başarı
lısı
nav vermişbulunmak,” ş
artıaranmaktadı
r.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, eylem ve
işlemleri hukuka uygun, insan hakları
na saygıgösteren, bu hak ve
özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni
kurup bunu geliş
tirerek sürdüren, Anayasa’ya aykı
rıdurum ve
tutumlardan kaçı
nan, hukuku tüm devlet organları
na egemen kı
lan,
Anayasa ve hukukun üstün kuralları
yla kendini bağlısayı
p yargı
denetimine açı
k olan, yasaları
n üstünde yasakoyucunun da
bozamayacağıtemel hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunduğu bilincinde
olan devlettir.
Yasaları
n, kamu yararı
nı
n sağlanmasıamacı
na yönelik olması
,
genel, objektif, adil kurallar içermesi ve hakkaniyet ölçütlerini
gözetmesi hukuk devleti olmanı
n gereğidir. Bu nedenle
yasakoyucunun hukuki düzenlemelerde kendisine tanı
nan takdir
yetkisini anayasal sı
nı
rlar içinde adalet, hakkaniyet ve kamu yararı
ölçütlerini göz önünde tutarak kullanması gerekir. Avukatlı
k
mesleğinin niteliğine göre bu mesleğin gerektirdiği formasyonu
vermeye en elverişli öğretim kurumlarıhukuk fakülteleridir. Hukuk
Fakültesi mezunları
nı
n hakimlik, avukatlı
k ve noterlik bakı
mı
ndan ülke
ihtiyaçları
nıgereği gibi karşı
layacak sayı
da olmadı
klarıdönemlerde
yasakoyucunun bu açı
ğıkapatacak geçici önlemler almasıolağandı
r.
Böyle bir uygulama sonucu hukuk fakültesi mezunu olmayanlara
hakimlik hakkıverilmesi, bu hakkı
n avukatlı
k yapmak için kazanı
lmı
ş
bir hak olarak düş
ünülmesine olanak vermez. Günümüzde hukuk
fakültesi mezunu olanları
n bile avukatlı
k mesleğine ancak sı
navla
girebildikleri gözetildiğinde, yasa koyucunun sözü edilen mesleği ülke
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gerçeklerine uygun olarak sadece Hukuk Fakültesi mezunları
na
özgülemesinde kamu yararı
nı
n bulunduğu kuşkusuzdur. Bu yönüyle
Avukatlı
k Yasası
nı
n 3. maddesinin (b) bendi Anayasa’nı
n 2.
maddesine aykı
rıdeğildir.
Anayasa’nı
n 10. maddesinde “Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle
ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir. Hiçbir kiş
iye, aileye,
zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz. Devlet organlarıve idare
makamlarıbütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun
olarak hareket etmek zorundadı
rlar.” denilmektedir. Bu mutlak yasak,
birbirinin aynıdurumunda olanlara ayrıkuralları
n uygulanması
nıve
ayrı
calı
klıkişi ve toplulukları
n yaratı
lması
nıengellemektedir. Aynı
durumda olanlar için farklıdüzenleme, eş
itliğe aykı
rı
lı
k oluş
turur.
Ancak, farklı
lı
k, haklıbir nedene dayanı
yorsa bu kuralı
n eşitlik ilkesini
zedelediğinden söz edilemez. Anayasa’nı
n amaçladı
ğıeşitlik, mutlak
ve eylemli eşitlik değil hukuksal eş
itliktir. Aynıhukuksal durumlar aynı
,
ayrıhukuksal durumlar ayrıkurallara bağlıtutulursa Anayasa’nı
n
öngördüğü eşitlik çiğnenmiş olmaz. Baş
ka bir anlatı
mla, kişisel
nitelikleri ve durumlarıözdeşolanlar arası
nda, yasalara konulan
kurallarla değiş
ik uygulamalar yapı
lamaz. Durum ve hukuki statüdeki
özellikler, kimi kiş
iler ya da topluluklar için değiş
ik kurallarıve değiş
ik
uygulamalarıgerekli kı
labilir.
Kuruluş nedeni, okutulan dersler ve konular ile yetiştirme
amaçları gözönünde tutulduğunda, Siyasal Bilgiler Fakültesi
mezunları
yla Hukuk Fakültesi mezunlarıeş
it durumda değildirler.
Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları
nı
n idari yargıhakimi olarak görev
yapmaları
, Hukuk Fakültesi mezunları
nı
n elde ettiği bütün haklarıelde
edecekleri anlamı
na gelmez. İ
dari yargı
da görev yapan Siyasal
Bilgiler Fakültesi mezunlarıavukatlı
k mesleğine girişyönünden Hukuk
Fakültesi mezunu olan hakim meslektaşları
yla başvuru anı
nda aynı
hukuksal statüde bulunmadı
kları
ndan 1136 sayı
lıYasa önünde eşit
durumda değildirler. Bu nedenle değerlendirmenin aynıstatüde olan
hakimlerin avukatlı
k yapmasıyönünden değil, hukuk fakültesi mezunu
olup olmamalarıbakı
mı
ndan yapı
lmasıgerekir.
Bu durumda 1136 sayı
lıYasa’nı
n 3. maddesinin (b) bendi
Anayasa’nı
n 10. maddesine aykı
rıdeğildir.
Anayasa’nı
n 70. maddesinde “Her Türk, kamu hizmetlerine
girme hakkı
na sahiptir. Hizmete alı
nmada, görevin gerektirdiği
niteliklerden başka hiçbir ayı
rı
m gözetilemez.” denilmektedir.
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Bu madde ile güvence altı
na alı
nan kamu hizmetine girme
hakkıidare hukuku esasları
na göre devlet memuriyetine girme
hakkı
nıifade etmektedir. Serbest meslek olan avukatlı
k bu anlamda
bir kamu hizmeti değildir. Her ne kadar 1136 sayı
lıAvukatlı
k
Yasası
’nı
n 1. maddesi, avukatlı
ğı
n kamu hizmeti olduğuna iş
aret
ediyor ise de, yasakoyucunun herhangi bir serbest meslek faaliyetini
kamu hizmeti olarak tanı
mlanmasıonun Anayasa’nı
n 70. maddesi
anlamı
nda bir kamu hizmeti olduğunu göstermez.
Bu nedenlerle iptali istenilen kural Anayasa’nı
n 70. maddesine
aykı
rıdeğildir.
İ
stemin reddi gerekir.
VI- SONUÇ
19.3.1969 günlü, 1136 sayı
lı“Avukatlı
k Kanunu”nun 2178 sayı
lı
Yasa ile değiştirilen 3. maddesinin (b) bendinin, Anayasa’ya aykı
rı
olmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE, 4.6.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
karar verildi.
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İ
Tİ
RAZLARIN KONUSU : 23.11.2000 günlü, 4605 sayı
lı
“Motorlu Taş
ı
tlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu, Gelir Vergisi
Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ile 4306 ve 4481 sayı
lı
Kanunlarda Değişiklik Yapı
lmasıve Kurumlar Vergisi Kanununa Bir
Geçici Madde Eklenmesi Hakkı
nda Kanun”un 12. maddesinin (a)
bendinin, Anayasa’nı
n 2. maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Bakmakta olduğu davalarda, 4605 sayı
lı Yasa’nı
n 12.
maddesinin (a) bendinin Anayasa’ya aykı
rıolduğu kanı
sı
na varan
Mahkeme kuralı
n iptali için başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZLARIN GEREKÇELERİ
Baş
vuru kararları
ndaki gerekçe bölümü şöyledir:
“Anayasa’nı
n 2. maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri arası
nda
sayı
lan hukuk devleti, insan hakları
na saygı
lıve bu haklarıkoruyucu
adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu sürdürmekle kendini yükümlü
sayan, bütün iş
lem ve eylemleri yargıdenetimine bağlıolan devlettir.
Kişi ve kuruluş
ları
n devlete güven duymaları
, maddi ve manevi
varlı
kları
nıkorkusuzca geliştirebilmeleri, temel hak ve özgürlüklerden
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yararlanabilmeleri ancak hukuk güvenliği ve üstünlüğü sağlandı
ğıbir
hukuk devleti düzeni ile gerçekleştirilebilir.
Hukuki güvenlik ilkesi ise herkesin bağlı olacağı hukuk
kuralları
nıönceden bilmesi, tutum ve davranı
şları
nıbuna göre
düzene sokabilmesidir. Zira ekonomik yaş
am belirlilik ve kararlı
lı
k
ister. Hukuki güvenlik ilkesi, vergilendirmenin belirliliğini, vergi
hukukunda kı
yas yasağı
nıve vergi yasaları
nı
n geriye yürümezliğini
içerir.
Yetkilerle güçlendirilmiş olan hukuk devletinin vergilendirme
konusunda gerekli düzenlemeleri gerçekleştirirken hak ve özgürlükleri
koruması
, devlete kaynak sağlamak amacı
yla hukuksal ilkelerin
yı
pranı
p yı
kı
lması
na duyarsı
z kalmasıve gelir elde edilmesi amacı
yla
hukuk devleti niteliklerinden vazgeçmemesi gerekir.
Mahkememizin Anayasa’ya aykı
rıgördüğü 4605 sayı
lıYasa’nı
n
12. maddesinin (a) bendi, dava konusu gelir vergisi ve fon payı
tahakkukunun yapı
lma esasları
nıbelirleyen yasa maddesinin yürürlük
tarihiyle ilgili olduğundan bu madde davanı
n çözümüne direkt etkide
bulunmaktadı
r.
Anayasa’ya aykı
rıolduğu görüşüyle iptali istenen 4605 sayı
lı
Yasa’nı
n 12. maddesinin (a) bendinde; bu Kanunun 5. maddesinin
2000 yı
lıgelirlerine de uygulanmak üzere yayı
mıtarihinde yürürlüğe
gireceği belirtilmiş
tir. 23.11.2000 tarihinde kabul edilen 4605 sayı
lı
Yasa 30 Kası
m 2000 tarih ve 24246 sayı
lıResmi Gazete’de
yayı
mlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yasayla mükelleflere vergiyi
doğuran olayı
n vukuundan 11 ay sonra aleyhe yükümlülükler
konulmuş
tur. Bilindiği üzere kanunilik ilkesinin geçerli olduğu vergi ve
ceza hukuku genel ilkelerine göre aleyhe hükümlerin geçmişe yönelik
olarak uygulanması veya aleyhe hüküm içeren düzenlemeler
yapı
lmasımümkün değildir.
Bu itibarla 30.11.2000 tarihinde yayı
mlanan yasa maddesiyle
2000 yı
lı
nı
n tümünü kapsayacak ş
ekilde geçmiş
e yönelik olarak
mükelleflere daha ağı
r vergi yükü getirilmesi sonucunu doğuran 4605
sayı
lıYasa’nı
n 12. maddesinin (a) bendi Anayasa’nı
n 2. maddesinde
değinilen hukuk devleti ibaresine aykı
rı
lı
k teşkil etmektedir.
İ
ptale konu edilen yasa maddesinin her ne kadar ülke ekonomik
koş
ulları
nı
n gerektirdiği finansman ihtiyacı
nı
n karş
ı
lanması için
konulduğu düş
ünülse dahi, yetkilerle güçlendirilmişdevlet gücünün
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temel öğelerinden baş
lı
casıolan “Vergilendirme”, adaletli davranı
ş
ı
n
ve hukuk güvenliğinin en belirgin bir biçimde yansı
dı
ğıalan olup, bu
alanda yapı
lacak olan yasal düzenlemelerin mükelleflerin geleceğe
kaygı
sı
z ve güvenle bakabilmelerini sağlayacak, belirsizliklere yer
vermeyecek nitelikte istikrarlıdüzenlemeler olmasıgerekir. Salt
devlete kaynak sağlamak amacı
yla yukarı
da değinilen ilkelere
duyarsı
z kalı
narak ve vergi alanı
ndaki güveni azaltacak şekilde
yapı
lan
yasal
düzenlemelerin
hukuk
devleti
nitelikleriyle
bağdaş
tı
ğı
ndan söz edilemeyeceği gibi vergi yükünün ağı
rlaş
tı
rı
lması
ve güvenilir olmayan vergi sistemlerinin uygulanmasıhalinde vergi
gelirlerinin azalması
na yol açı
lacağı vergi biliminin bilinen
ilkelerindendir.
Yukarı
da açı
klanan nedenlerle mahkememizin bakmakta
olduğu davada; dava konusu vergi ve fon payıtahakkukunun
dayanağı
nıoluşturan ve davanı
n çözümünde direkt etkisi bulunan
4605 sayı
lıYasa’nı
n 12. maddesinin (a) bendinin Anayasa’nı
n 2.
maddesinde belirtilen hukuk devleti ibaresine aykı
rı
lı
k teşkil ettiği
kanı
sı
na varmasıüzerine bu düzenlemenin iptali istemiyle konunun
Anayasa Mahkemesi’ne intikal ettirilmesine, bu kararla birlikte dava
dosyası
nı
n onaylıörneğinin Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine
ve Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda vereceği karara kadar davanı
n
GERİBIRAKILMASINA, T.C. Anayasası
’nı
n 152 ve 2949 sayı
lı
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda
Kanun’un 28. maddesi uyarı
nca 27.9.2001 tarihinde karar verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenilen Yasa Kuralı
23.11.2000 günlü, 4605 sayı
lı“Motorlu Taş
ı
tlar Vergisi Kanunu,
Finansman Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi
Kanunu ile 4306 ve 4481 sayı
lıKanunlarda Değişiklik Yapı
lmasıve
Kurumlar Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkı
nda
Kanun”un itiraz konusu kuralıda içeren 12. maddesi şöyledir:
“MADDE 12 - Bu Kanunun;
a) 5 inci maddesi 2000 yı
lıgelirlerine de uygulanmak üzere
yayı
mıtarihinde,
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b) 8 inci maddesiyle, 4306 sayı
lıKanunun geçici 1 inci
maddesinin (A) fı
krası
nı
n (9) numaralıbendine eklenen hüküm
1.1.2001 tarihinde,
c) 9 uncu maddesi yayı
mıtarihinde,
d) Diğer maddeleri yayı
mıtarihinde
Yürürlüğe girer.”
B- Dayanı
lan ve İ
lgili Görülen Anayasa Kuralları
Baş
vuru kararları
nda, itiraz Anayasa’nı
n 2.
dayandı
rı
lmı
ş, 73. maddesi ise ilgili görülmüş
tür.

maddesine

IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Rüştü SÖNMEZ,
Ertuğrul ERSOY, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nı
n katı
lı
mları
yla
birleş
tirilen dosyalarla ilgili, 25.10.2001 tarihinde yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda, dosyalarda eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n
incelenmesine oybirliği ile karar verilmiş
tir.
V- Bİ
RLEŞTİ
RME KARARI
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI,
Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay
TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in
katı
lmaları
yla 4.6.2003 gününde yapı
lan toplantı
da;
23.11.2000 günlü, 4605 sayı
lı“Motorlu Taş
ı
tlar Vergisi Kanunu,
Finansman Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi
Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayı
lıKanunlarda Değişiklik Yapı
lmasıve
Kurumlar Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkı
nda
Kanun”un 12. maddesinin (a) bendinin iptali istemiyle yapı
lan itiraz
başvuruları
na iliş
kin davaları
n, araları
ndaki hukuki irtibat nedeniyle
2001/392 Esas sayı
lıdava ile Bİ
RLEŞTİ
Rİ
LMESİ
NE, esasları
nı
n
kapatı
lması
na, esas incelemenin 2001/392 Esas sayı
lı dosya
üzerinden yürütülmesine, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verilmiş
tir.
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VI- ESASIN İ
NCELENMESİ
Birleştirme kararı
na konu başvuru kararlarıve ekleri, işin
esası
na iliş
kin rapor, itiraz konusu Yasa kuralı
, dayanı
lan ve ilgili
görülen Anayasa kuralları
, bunları
n gerekçeleri ile diğer yasama
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Baş
vuru kararları
nda, itiraz konusu kuralı
n, mükelleflere vergiyi
doğuran olayı
n vukuundan sonra aleyhe yükümlülükler getirdiği
belirtilerek Anayasa’nı
n 2. maddesine aykı
rı
lı
k oluşturduğu ileri
sürülmüştür.
4605 sayı
lıYasa’nı
n 30 Kası
m 2000 tarihinde yürürlüğe giren
itiraz konusu 12. maddenin (a) bendinde, Yasa’nı
n 5. maddesinde yer
alan hayat standardıesası
nı
n 2000 yı
lıgelirlerine de uygulanacağı
belirtilmiş, bu maddeye göndermede bulunulan, 193 sayı
lıGelir
Vergisi Kanunu’na 4605 sayı
lıYasa’nı
n 5. maddesi ile eklenen
Geçici 58. maddede, 1.1.2000 - 31.12.2002 tarihleri arası
nda gelir
vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı
olanları
n tabi olacaklarıhayat standardıtemel ve ilave gösterge
tutarlarıbelirtilerek bu esası
n uygulanması
na ilişkin ilke ve esaslar
düzenlenmiştir.
2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesine göre, Anayasa
Mahkemesi yasaları
n, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM
İ
çtüzüğü’nün Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıkonusunda ilgililer tarafı
ndan ileri
sürülen gerekçelere dayanmak zorunda değildir. İ
stemle bağlıkalmak
koş
uluyla baş
ka gerekçe ile de Anayasa’ya aykı
rı
lı
k kararı
verebileceğinden, itiraz konusu kural, ilgisi nedeniyle Anayasa’nı
n 73.
maddesi yönünden de incelenmiş
tir.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, tüm eylem
ve iş
lemlerinin hukuka uygunluğunu başlı
ca geçerlilik koş
ulu sayan,
her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurmayıamaçlayan ve bunu
geliştirerek sürdüren, hukuku tüm devlet organları
na egemen kı
lan,
Anayasa’ya aykı
rıdurum ve tutumlardan kaçı
nan, insan hakları
na
saygıduyarak bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, hukuk
güvenliği sağlayan, yargı denetimine açı
k, yasaları
n üstünde
Anayasa’nı
n ve yasakoyucunun da bozamayacağıtemel hukuk
ilkeleri bulunduğu bilincinde olan devlettir.
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Hukuk devletinin sağlamakla yükümlü olduğu hukuk güvenliği,
kural olarak yasaları
n geriye yürütülmemesini gerekli kı
lar. Bu
nedenle “Kanunları
n geriye yürümezliği ilkesi” uyarı
nca yasalar
yürürlüğe
girdikleri
tarihten
sonraki
hukuki
durumlara
uygulanabileceklerinden, sonradan çı
kan bir yasa, yürürlüğe girdiği
tarihten önceki olaylara uygulanmaz.
Vergi hukukunda geriye yürümenin söz konusu olup
olmadı
ğı
nı
n saptanabilmesi için vergiyi doğuran olayı
n ne zaman
meydana geldiğinin tespiti gerekmektedir.
213 sayı
lıVergi Usul Kanunu’nun vergiyi doğuran olay başlı
klı
19. maddesine göre, vergi alacağı
, vergi yasaları
nı
n vergiyi
bağladı
kları olayı
n meydana gelmesi veya hukuksal durumun
oluş
masıile doğar. Buna göre, vergiyi doğuran olay meydana geldiği
anda yürürlükte olan yasa uygulanacaktı
r. Vergiyi doğuran olay, bir
yandan devletin vergi alacağı
nı
n diğer yandan da mükellefin vergi
borcunun doğması
na neden olur.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 1. maddesine göre gelir, bir takvim y ı
lı
içinde elde edilen kazanç ve iratları
n sâfi tutarı
dı
r.
30.11.2000 günlü, Resmî Gazete’de yayı
mlanan 4605 sayı
lı
Kanun’un 5. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 58.
maddedeki hayat standardıesası
, vergilendirme dönemi kapanmadan
ve hukuki sonuçları
nıdoğurmadan yürürlüğe girdiğinden 2000 yı
lı
vergilendirme dönemi için uygulanacaktı
r. Önceki yasa yürürlükte
iken baş
lamakla birlikte henüz sonuçlanmamı
şhukuksal iliş
kilere yeni
yasa
kuralı
nı
n
uygulanması geriye
yürüme
olarak
nitelendirilemeyeceğinden vergiyi doğuran olay tamamlanmadan
yürürlüğe giren kuralı
n uygulanması
, mükelleflerin hukuksal
güvenliklerini sarsmaz.
Gelirin gerçek tutarı
nı
n vergilendirilmesi, Anayasa’nı
n 73.
maddesinin birinci fı
krası
nda yer alan verginin adaletli ve dengeli
dağı
lı
mı
nısağlayan malî güce göre vergilendirme ilkesinin bir
gereğidir. Buna göre, bir faaliyet sonucunda elde edilen gelirin
vergilendirilmesinde bir yöntem olan hayat standardıesası
, gelirin
gerçek miktarı
nı
n vergilendirilmesi amacı
na yönelik olduğundan
verginin adaletli ve dengeli dağı
lı
mı
nısağlayan malî güce göre
vergilendirme ilkesine aykı
rı
lı
ğı
ndan söz edilemez.
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Bu nedenlerle, kural Anayasa’nı
n 2. ve 73. maddelerine aykı
rı
değildir. İ
tirazı
n reddi gerekir.
Ali HÜNER bu görüşe katı
lmamı
ştı
r.
VII- SONUÇ
23.11.2000 günlü, 4605 sayı
lı“Motorlu Taş
ı
tlar Vergisi Kanunu,
Finansman Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi
Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayı
lıKanunlarda Değişiklik Yapı
lmasıve
Kurumlar Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkı
nda
Kanun”un 12. maddesinin (a) bendinin, Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na
ve itirazı
n REDDİ
NE, Ali HÜNER’in karş
ı
oyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
4.6.2003 gününde karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA
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Üye
Mehmet ERTEN

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2001/392
: 2003/60

23.11.2000 günlü, 4605 sayı
lıYasa’nı
n 12. maddesinin (a)
bendinin iptali istemiyle açı
lan dava sonucunda verilen 4.6.2003
günlü, E.2001/392, K.2003/60 sayı
lıkarara aş
ağı
da izah edeceğim
nedenlerle katı
lmı
yorum.
Baş
vuran Mahkemece, 4605 sayı
lıYasa’nı
n 12. maddesinin (a)
bendinde yer alan “Bu Kanunun; 5. maddesi 2000 yı
lıgelirlerine de
uygulanmak üzere yayı
mıtarihinde ... yürürlüğe girer” şeklindeki
kuralı
nı
n Anayasa’nı
n 2. maddesine aykı
rı
lı
ğı nedeniyle iptali
istenilmiş
tir.
4605 sayı
lıYasa’nı
n kimi madde veya bentlerinin ve bu arada
12. maddesinin (a) bendinin de iptali istemiyle açı
lan iptal davası
sonucunda Mahkememizin 16.1.2003 gün, E.2001/36, K.2003/3 sayı
lı
oyçokluğuyla verilen kararla iptal davası
na konu edilen Yasa’nı
n 12.
maddesinin (a) bendinin, Anayasa’nı
n 2. maddesine aykı
rı
olmadı
ğı
na ve iptal isteminin reddine karar verilmişti. Bu karar üzerine
yazdı
ğı
m karşı
oy yazı
mda, 4605 sayı
lıYasa’nı
n dava konusu edilen
kimi kurallarıve bu arada 12. maddenin (a) bendi ile bu Yasa’nı
n
esası
nıoluşturan hayat standardıkonusunda genişaçı
klamalarda
bulunmuştum. Aynıhususlarıtekrar etmeksizin hayat standardı
esası
na ve itiraz konusu 12. maddenin (a) bendinde yer alan kurala
ilişkin görüşlerimi kı
saca belirtmek istiyorum.
4605 sayı
lıYasa’nı
n itiraz konusu 12. maddesinin (a) bendinde,
bu Yasa’nı
n hayat standardıesası
nı
n düzenlendiği 5. maddesinin
2000 yı
lıgelirlerine de uygulanmak üzere yayı
mıtarihinde yürürlüğe
gireceği öngörülmüş
tür.
4605 sayı
lıYasa’nı
n 5. maddesiyle 31.12.1960 günlü, 193 sayı
lı
Gelir Vergisi Kanunu’na Geçici 58. madde eklenmiş
tir. Getirilen
Geçici 58. maddenin (1) sayı
lıfı
krası
nda, “1.1.2000-31.12.2001
tarihleri arası
nda, gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest
meslek erbabı
, bu maddede belirtilen hayat standardıesası
na
tabidir.” kuralıyer almakta ve sözü edilen müteakip fı
kraları
nda da,
hayat standardıtemel gösterge tutarları
, hayat standardı
na hangi
ticari ve mesleki kazanç sahiplerinin tabi alacakları
, bazıistisna edilen
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vergi miktarları
, indirim ve yatı
rı
m indirimleri, hangi hallerde ne miktar
oranlarda eksilme ve artı
rma yapı
labileceğine iliş
kin kurallara yer
verilmiş
tir.
Yasa’nı
n 5. maddesinde, Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen
Geçici 58. maddenin birinci fı
krası
ndaki kural uyarı
nca, 1.1.200031.12.2001 tarihleri arası
nda hayat standardıesası
nı
n kapsamı
na
giren mükellefler gösterilmiştir:
1) Gelir vergisine tabi ticari kazancıgerçek ve basit usulde
tesbit edilen ticari kazanç sahipleri,
2) Gelir vergisine tabi serbest meslek erbabıolanlardı
r.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesinde, ticari kazanç “Her
türlü ticari ve sı
nai faaliyetlerden doğan kazanç” olarak
tanı
mlanmı
ştı
r. Ticari kazancı
n tesbiti, gerçek veya basit usulde
olmak üzere iki şekilde yapı
lmakta, gerçek usulde kazanç da bilanço
veya işletme hesabıesası
na göre tesbit edilmektedir. Serbest meslek
kazancıelde eden mükellefler de, 2000-2001 yı
lları
nda uygulanacak
hayat standardı esası kapsamı
na alı
nmı
şlardı
r. Gelir Vergisi
Kanunu’nun 65. maddesine göre, her türlü serbest meslek
faaliyetlerinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıolarak kabul
edilmiş
tir.
Hayat standardıesası
, Gelir Vergisi Kanunu’na 31.12.1982
günlü, 2772 sayı
lıKanun’la 1.1.1983 tarihinden itibaren uygulanmak
üzere Mükerrer 116. madde ile getirilmiş
tir. Zaman içerisinde değiş
ik
yasalarla getirilen kurallarla hayat standardı esası yeniden
uygulanmı
ş
,
iptali
istemiyle
açı
lan
davalarda
Anayasa
Mahkemesi’nce, kimi kuralları
n iptaline, kimi kuralları
n Anayasa’ya
uygun olduğuna ve iptal istemlerinin reddine dair kararlar verilmiştir.
“Hayat StandardıEsası
”, vergi yükümlüsünün ulaştı
ğıyaşam
düzeyini sağlayabilmesi için yaptı
ğıgideri karşı
layan bir gelirin olması
gerektiği varsayı
mıile getirilmiş bir vergi kontrol sistemidir. Bu
sistemle, yükümlünün yaş
am düzeyi ile vergi ödeme oranıarası
ndaki
tutarsı
zlı
ğı
n belirlenip verginin gerçek gelire uygun düzeye çı
karı
lması
amaçlanmı
ş
tı
r. Bu amaçla, yükümlünün yaş
am ve harcama düzeyi
yüksek, yı
l sonunda beyan ettiği geliri hayat standardıesası
na göre
bulunacak miktardan düşük ise, ödemesi gereken vergi bu sistemle
gerçek gelire uygun duruma getirilmektedir.
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Anayasa Mahkemesi’nin kararları
nda da gösterildiği gibi hayat
standardıesası
, “yapı
lan gideri karşı
layan bir gelir olmalıki yaşam
düzeyi sağlanabilsin” varsayı
mı
na dayanan götürü asgari vergi
görünümündedir. Elde edilen gelirlerin asgari gider düzeyinin altı
nda
kalamayacağıvarsayı
mı
ndan hareket eden dava konusu kural, bu
haliyle ve getirilen fı
kra ve bendlerdeki kriter ve durumları
yla sert ve
tüm gelir açı
klamaları
na kapalıbiçimiyle gerçek gelire yaklaş
ma
olanağı
nıortadan kaldı
rmaktadı
r. Yeni getirilen Geçici 58. maddenin
(1) sayı
lıfı
krası
nda ve müteakip fı
kra ve bendlerinde yer alan
düzenlemeler, kimi gelirlerin kanı
tlanmasıyolunun kapatı
ldı
ğıgibi
gerçek belli iken varsayı
mı
na dayanmaktadı
r. Oysa, hayat standardı
esası
nı
n varlı
k nedeni, gerçeğin bulunması
na yardı
mcıyöntem olarak
kabul edilmesidir. Bu yöntemle, gerçeğe ulaş
maya, yükümlülerin
gerçek kazançları
na yaklaşı
lmaya çalı
şı
r. Yoksa gerçek kazanç belli
iken veya belli bulunabiliyorsa, bir varsayı
ma veya belirtilere,
ihtimallere dayanı
lmaz ve buna değer verilemez.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde yer alan hukuk Devleti ilkesi
gereğince, tüm Devlet organları
nı
n eylem ve işlemlerinin hukuka
uygun olmasıgerekmektedir. Hukukun üstünlüğünü, toplumsal barı
ş
ı
ve ulusal dayanı
şmayı amaçlamayan, Anayasa’nı
n öncelik ve
bağlayı
cı
lı
ğı
nıgözetmeyen, hukukun evrensel kuralları
na saygı
lı
olmayan, adaletli bir düzeni gerçekleş
tirmeyen, kiş
ilere değer
vermeyen, çağdaşkurum ve kurallarla uyum sağlamayan Devletin
hukuk Devleti olduğundan söz edilemez. Yetkilerle güçlendirilen
Devlet,
vergilendirme
konusunda
gerekli
düzenlemeleri
gerçekleş
tirirken de hak ve özgürlükleri özenle korumalı
, Devlete
kaynak sağlamak amacı
yla hukuksal ilkelerin yı
pranı
p yı
kı
lması
na
duyarsı
z kalmamalıve gelir elde edilmesi amacı
yla hukuk Devleti
niteliklerinden vazgeçmemelidir.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin hukuk
Devletiyle birlikte aynı zamanda, sosyal Devlet de olduğu
belirlenmiştir. Bu ilke, bireyin doğuştan sahip olduğu onurlu bir yaş
am
sürdürme, maddi ve manevi varlı
ğı
nıbu yönde geliş
tirme hak ve
yetkisinin kullanı
lması
na Devletin, sosyal adalet gereklerince olanak
sağlamak yükümlülüğünü içerir. Sosyal Devletin temel amaç ve
görevleri, sosyal adaletin, sosyal refahı
n ve sosyal güvenliğin
sağlanması
dı
r.
Anayasa’nı
n 73. maddesinde öngörülen temel ilke, malî güce
göre vergilendirme esası
nıoluşturmaktadı
r. Bu ilkeye uyulmakla,
vergi yükünün adaletli ve dengeli dağı
lı
mıda sağlanmı
ş olur.
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Böylelikle Anayasa, malî güce göre vergilendirme ilkesini kabul
etmekle, 2. maddesinde öngörülen sosyal Devlet ilkesini
vergilendirme alanı
nda, somut olarak ortaya getirmektedir.
Yasakoyucunun, belirtilen bu ilkelere uygun olarak vergi
yasalarıgerçekleş
tirmesi zorunludur. Yeni düzenlemeyle getirilen
“hayat standardı esası
nı
n” söz edilen ilkelere uygun olduğu
söylenemez. Yeni düzenlemede, Geçici 58. maddenin (1) sayı
lı
fı
krası
nda hiçbir kriter, ş
art ve haller gösterilmeden “hayat standardı
esası
” uygulanacağıkuralıgetirildikten sonra müteakip fı
kralarda ve
bu fı
kraları
n bendlerinde belirtilen hallerinde kendi malî güçlerini aşan
vergi yükümlüler karşıkarş
ı
ya bı
rakı
lmakta oldukları
ndan sosyal
Devlet ilkesine aykı
rı
lı
k oluşturmaktadı
r. Bu kurallar sosyal Devlet
ilkesiyle bağdaşmadı
ğıgibi malî güce göre vergilendirme esası
na da
ters düş
mektedir.
Diğer taraftan yeni getirilen kurallarla, gelirle-vergi arası
nda
bulunmasızorunlu bağıkoparmak ve gerçeği gözardıeden bir
yöntemi yeğlemekle, vergideki belirlilik ilkesi yok edilmektedir. Bu
sistemle ortaya çı
kan sonuçla, kiş
ilerin kazanamadı
klarıgelirler
üzerinden ağı
r biçimde vergilendirilmeleri ve bazımükelleflerin
mesleklerinden ayrı
lmak zorunda kaldı
kları
dı
r. Anayasa’nı
n 49.
maddesinde öngörülen “çalı
şma hakkı
” bir temel hak ve özgürlük
olarak anayasal güvenceye bağlanmı
ş
tı
r. Çalı
ş
manı
n bir hak olduğu
noktası
ndan hareketle, Devletin çalı
şma imkanları
nı
n, iş alanı
nı
n
dengeli geliş
mesi için gerekli tedbirleri almasıtemel ödevlerindendir.
Yeni düzenlenen 4605 sayı
lı Yasa, 23.11.2000 tarihinde
yapı
ldı
ğıve 30.11.2000 tarihinde Resmi Gazete’de yayı
mlandı
ğı
halde Yasa’nı
n itiraz konusu 12. maddesinin (a) bendinde, bu
Yasa’nı
n 5. maddesinin 2000 yı
lıgelirlerine de uygulanmak üzere
yayı
mı tarihinde yürürlüğe konulacağı kuralı getirilmekle yasa
yürürlüğe girmeden öncesindeki bir zaman için uygulanmaya
getirilmiştir.
Böylece
mükelleflerin aleyhine olarak
geriye
yürümektedir. Aleyhteki yasaları
n geriye yürümesi ise, hukuk Devleti
ilkesine aykı
rı düş
er. Hukuk Devleti ilkesi uyarı
nca, bütün
vatandaşlara hukuki güvence sağlanması
dı
r. İ
ptal konusu kurallarla,
geriye dönük olarak vergileme yapı
lmaktadı
r. Yasa kapsamı
na giren
mükelleflere bir yı
l önceki (1999 yı
lı
) gelirleri için de 2000 yı
lıiçin vergi
alı
nmaktadı
r. Bu yönden de 4605 sayı
lıYasa’nı
n 12. maddesinin (a)
bendinde yer alan kurallar, Anayasa’nı
n 2. maddesine aykı
rı
dı
r.
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Yukarı
dan beri izah edilen nedenlerle özet olarak belirtmek
gerekir ki, hayat standardıesasıda mükellefin gerçek gelirine
ulaş
mak amacı
na yönelik bir düzenleme ve sistem olarak kabul
edilmiş
tir. Ancak bunun için mükelleflere, beyan ettikleri gelirin hayat
standardıesası
na göre bulunacak miktardan düşük olmasıhalinde
bunu açı
klama ve kanı
tlama hakkı
na yer verilmesi gerekmektedir.
Anayasa Mahkemesi, hayat standardıesası
nda bu ilkeyi gözönünde
bulundurarak gelir açı
klaması
na ve kanı
tlama hakkı
na tam olarak yer
veren yasal düzenlemeleri Anayasa’ya aykı
rıbulmamı
ş
, ancak gelir
açı
klama ve kanı
tlama hakkı
na yer vermeyen yasal düzenlemeleri de
Anayasa’ya aykı
rıgörerek iptal etmiş
tir. Bu kararları
nda da, gerçeğin
bulunmasıolanaklıiken varsayı
mı
na dayanı
lamayacağı
, gerçeğe
karşı
n aksi kanı
tlanabilecek karinelere geçerliliğin tanı
nması
nı
n,
hukuk Devletinin öngördüğü hukuk güvenliği ile bağdaşmayacağı
açı
kça ortaya konulmuştur.
Belirttiğim nedenlerle, itiraz konusu 4605 sayı
lıYasa’nı
n 12.
maddesinin (a) bendinde yer alan kurallar, Anayasa’nı
n 2. ve 73.
maddelerine aykı
rıolduğundan iptaline karar verilmesi gerekirken
iptal isteminin reddine iliş
kin çoğunluk görüş
üne katı
lmı
yorum.

Üye
Ali HÜNER
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/375
: 2003/61
: 11.6.2003

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME : Afyon Vergi
Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 31.12.1960 günlü, 193 sayı
lıGelir Vergisi
Kanunu’na 4605 sayı
lıYasa’nı
n 5. maddesi ile eklenen Geçici 58.
maddenin altı
ncıfı
krası
nda yer alan “... 89 uncu maddeye göre
yapı
lacak indirimler ...” ibaresinin Anayasa’nı
n 2., 49., 50., 61. ve 73.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Hayat standardıesası
nı
n uygulanmamasıve sakatlı
k indiriminin
beyan edilen kazançtan düş
ülmesi gerektiği ileri sürülerek yapı
lan
tahakkukun kaldı
rı
lması istemiyle açı
lan davada, Gelir Vergisi
Kanunu’na 4605 sayı
lıYasa ile eklenen Geçici 58. maddenin altı
ncı
fı
krası
nda yer alan “... 89 uncu maddeye göre yapı
lacak indirimler ...”
ibaresinin Anayasa’ya aykı
rıolduğu kanı
sı
na varan Mahkeme, iptali
için baş
vurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“193 sayı
lıGelir Vergisi Kanunu’nun geçici 58. maddesinde
düzenlenen hayat standardıesasıgelir vergisi mükelleflerinin ulaştı
kları
yaşam düzeyini sağlayabilmeleri için yaptı
klarıgiderleri karşı
layan
gelirlerinin olmasıgerektiğini varsayarak gerçek gelire yaklaş
abilme ve
böylece Anayasa’da öngörülen mali güce göre vergilendirme ilkesini
gerçekleş
tirme amacı
na yönelik olarak kanuni karine getiren bir vergi
güvenlik müessesesidir. Bu yöntemle zirai, ticari ve mesleki kazanç
sahiplerinin elde ettikleri gelirlerin asgari bir yaşam seviyesini
sağlayacak düzeyin altı
nda kalamayacağıvarsayı
mı
ndan hareketle ve
ayrı
ca hayat standardıgöstergelerinin de nazara alı
nmasısuretiyle,
yaşam düzeyi, beyan edilen gelirin sağlayabileceğinin çok üstünde olan
mükelleflerin gerçek gelirlerine vergi incelemeleri dı
ş
ı
nda da
yaklaş
abilme olanağısağlanmaktadı
r. Baş
ka bir anlatı
mla, mükellefin
yaşam ve harcama seviyesi yüksek, beyan ettiği geliri hayat standardı
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esası
na göre hesaplanan tutardan düş
ük ise ödenmesi gereken verginin
matrahı
bu sistemle gerçek gelirine uygun hale getirilmektedir.
Bu itibarla, bir ölçüde varsayı
ma dayanan hayat standardı
esası
nı
n haksı
zlı
k aracıolmamasıiçin öze uygun yani vergilendirmede
vergiyi doğuran olayı
n gerçek mahiyetine uygun donelerle bu esası
n
desteklenmesi gerekir. Diğer taraftan da vergi hukukunun neredeyse
her alanı
nda yer alan istisnalar, muafiyetler, indirimler gibi kalemlerin
getirilişamacı
na çatı
ş
mayacak ve toplumdaki adalet düş
üncesini rencide
etmeyecek dengelerin de gözetilmesi gerekmektedir.
193 sayı
lıGelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesinin birinci
fı
krası
nı
n üçüncü bendinde yer alan “Sakatlı
kİ
ndirimi”nin getirilişamacı
özürlü vatandaşları
n, içinde bulunduğu zor koşulları
n giderilmesine
katkı
da bulunmak ve özürlüler ile özürlü olmayanlar arası
nda rekabet
eş
itsizliğini gidermektir. Bu doğrultuda öteden beri vergi kanunları
nda
çeşitli düzenlemelere yer verile gelmiştir. Zira Anayasa’nı
n 2., 49., 50., 61.
ve 73. maddeleri bunu zorunlu kı
lmaktadı
r.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde yer alan ve Cumhuriyetin temel
niteliklerinden birisi olarak sayı
lan “hukuk devleti” tüm devlet
organları
nı
n eylem ve iş
lemlerinin hukuka uygun olması
nıgerekli kı
lar.
Hukukun üstünlüğü, toplumsal barı
ş
ıve ulusal dayanı
ş
mayıamaçlayan,
Anayasa’nı
n öncelik ve bağlayı
cı
lı
ğı
nıgözetmeyen, hukukun evrensel
kuralları
na saygı
lıolmayan, güçsüz vatandaş
ları
nıkorumayan, bunlar
için gerekli düzenlemeleri yapmayan, adaletli bir düzeni
gerçekleş
tirmeyen, kiş
ilere değer vermeyen, çağdaşkurum ve kurallara
uyum sağlamayan bir devletin hukuk devleti olduğundan bahsedemeyiz.
Yetkilerle donatı
lmı
şve bir gücü elinde tutan devlet, vergilendirme
konusunda gerekli düzenlemeleri gerçekleş
tirirken de hak ve
özgürlükleri özenle korumalı
, devlete kaynak sağlamak amacı
yla
hukuksal ilkelerin yı
pranı
p yı
kı
lması
na duyarsı
z kalmamalıve gelir elde
edilmesi amacı
yla hukuk devleti niteliklerinden vazgeçilmemelidir.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin sadece
hukuk devleti değil, aynı
zamanda sosyal devlet olduğu belirtilmiş
tir. Bu ilke,
bireyin doğuş
tan sahip olduğu onurlu bir yaş
am sürdürme, maddi ve
manevi varlı
ğı
nıbu yönde geliştirme hak ve yetkisinin kullanı
lması
na
devletin, sosyal adalet gereklerince olanak sağlamak yükümlülüğünü
içerir. Sosyal devletin temel amaç ve görevleri, sosyal adaletin, sosyal
refahı
n ve sosyal güvenliğin sağlanması
dı
r.
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Hukuk kurallarıbirbirinden çok farklıalanlarıdüzenleyen ve
dolayı
sı
yla da birbirleriyle hiç alakasıolmadı
ğısonucuna varı
labilirse de
Montesquieu’nun belirttiği gibi kanunlara biçim ve yön veren ortak bir
ruhun varlı
ğı
nı
n kabulü zorunlu olup, Anayasa’nı
n 2. maddesinde yer
alan düzenleme vazgeçilemez olduğ
una göre, bu maddenin kanunlara
biçim ve yön veren bir ruha iş
aret ederek söz konusu ruhun tarifini yaptı
ğı
nı anlamak gerekir. Kanun yaratı
cı ruh uzun deneyimlerin
neticesinde vardı
r ve bir günden ertesi güne yap-boz tahtasıgibi
değişemez. Onla çatı
ş
an geliş
i güzel ve rüzgar nereden eserse ona
göre kural konamaz. Anayasa kurallarıdahi aynıruh çerçevesinde
yorumlanı
r. Bir kuralı
n istisnası
nda dahi bu aranmalıve dengeler her
zaman gözetilmelidir. Geliş
miş
liğin ölçütü de budur. Öze gelecek olursak
Anayasa’nı
n 49. maddesinde yer alan; “Devlet, çalı
ş
anları
n hayat
seviyesini yükseltmek, çalı
ş
ma hayatı
nıgeliş
tirmek için çalı
şanları
korumak, çalı
şmayı desteklemek ve iş
sizliği önlemeye elverişli
ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alı
r.” hükmü,
Anayasa’nı
n 50. maddesindeki, “küçükler ve kadı
nlar ile bedeni ve ruhi
yetersizliği olanlar çalı
ş
ma şartlarıbakı
mı
ndan özel alarak korunurlar.”
hükmü, Anayasa’nı
n 61. maddesinde yer alan “Devlet, sakatları
n
korunmaları
nıve toplum hayatı
na intibakları
nısağlayı
cıtedbirleri alı
r.”
hükmü ile Anayasa’nı
n 73. maddesindeki, “Herkes, kamu giderlerini
karş
ı
lamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödenekle yükümlüdür. Vergi
yükünün adaletli ve dengeli dağı
lı
mımaliye politikası
nı
n sosyal
amacı
dı
r.” hükümlerinin tamamen birbirinden ayrı
ksı alanları
düzenlediği iddia edilemeyeceği gibi tersine belli bir amaç doğrultusunda
bir zincirin halkaları
nıoluşturduğu görülmektedir. Kimi endişelerle veya
kimi ön yargı
larla, çalı
ş
ması
yla gelir elde eden özürlü bir vatandaş
a aynı
oranda vergi konmasıadalet duygusunu rencide etmektedir. Gelir elde
eden herkesten aynıoranda vergi alı
nacaktı
r demek ilk anda adil
gözükebilir. Ancak adil olan bu olmuşolsaydımuaflı
k kavramı
na anlam
yüklemek zor olurdu. Yine daha fazla gelir elde edenden daha fazla
oranda vergi alı
nmasıda açı
klanamazdı
. Belki devlet işleyişinde üstün
bir kamu yararıveya ağı
r bir kriz nedeniyle siyasi tercih nedeniyle
toplumun gözden çı
karmamasıgerektiği bir kesim feda edilebilir ancak
bu da geliş
memiş
liğin ve sosyal hukuk devleti olunamadı
ğı
nı
n bir
göstergesi olabilir ve kamu yararı
, hizmet gereği, ağı
r ekonomik kriz gibi
aslı
nda somut olan kavramlara soyut anlamlar yüklenerek asla feda
edilemeyecek değerlerin siyasi tercihe malzeme haline getirilmemesi
gerekmektedir. Kaldıki ekonomik kriz ülkemizde son yarı
m yüzyı
ldı
r
üstesinden gelinemediği süreğen bir hal almı
ş
tı
r. Bunun sebebi de
hukuk devleti kavramı
nı
n ülkemizde yerleş
ememesiyle yakı
ndan ilgisi
olsa gerek.
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Olayı
mı
zda illerin durumuna göre belli, bir birim hayat standardı
belirlenmiş
tir. Aynıilde kalanlar için sübjektif bir farklı
lı
k yaratabilmek
için de izah nedeni kabul edilmiş
tir. İ
zah edeceği bir geliri yoksa o ildeki
bütün avukatları
n en az hayat standardıkadar kazanç sağladı
ğıyorumu
getirilmiş
tir. Belirlenen bu sisteme göre hayat standardı
nı
n üstünde
kazananlar 193 sayı
lı Gelir Vergisi Kanunu’nun 88 ve 89.
maddelerindeki mahsup, indirim gibi konularda hayat standardı
na kadar,
fazla kı
sı
m üzerinden matrahıdüş
ürüp daha az vergi verebileceklerdir.
Bu durum siyasi tercihini kullanan devlet açı
sı
ndan vatandaşları
na
kanun önünde eş
itlik getiriyor gibi gözükse de sosyal hukuk devleti
açı
sı
ndan bir eşitsizliğin ve çelişkinin getirildiği açı
ktı
r. Davacıavukat
açı
sı
ndan belli bir orana kadar (sakatlı
k indirimi tutarıkadar) hayat
standardı
nı
n üstünde kazanç sağlamasıile hayat standardı
nı
n altı
nda
kazanç sağlamasıarası
nda bir fark oluş
mamakta ve sakatlı
k indirimi bir
limite bağlanmaktadı
r. Bu da belli bir meblağa kadar aynıverginin
ödenmesi gerektiği sonucunu doğurmaktadı
r. Zaten Mahkememizin
re’sen itiraz gerekçesi de, belirli bir ile göre verilmesi zorunlu olan
verginin (izah nedeni gelirler hariç) Anayasa’nı
n 2., 49., 50., 61. ve 73.
maddeleri dikkate alı
nmaksı
zı
n çeliş
kili ve vergi adaletine aykı
rıbir
ş
ekilde belirlendiği noktası
ndan çı
kmaktadı
r.
Doğasıgereği daha fazla efor sarf ederek çalı
ş
mak zorunda kalanla doğasıgereği daha kolay çalı
şan arası
nda eşitsizliğe yol açı
lmakla
Anayasal koruma altı
na alı
nmı
şolan sakat serbest meslek sahibinin bu
noktada korunmadı
ğı
, teş
vik edilmediği görülmekte olup, bu da açı
kça
Anayasa’nı
n 2., 49., 50., 61. ve 73. maddelerindeki hükümlere aykı
rı
lı
k teş
kil
etmektedir.
Açı
klanan nedenlerle, 31.12.1960 tarih ve 193 sayı
lıGelir Vergisi
Kanunu’nun 23.11.2000 tarih ve 4605 sayı
lıKanun’un 5. maddesiyle
eklenen geçici 58. maddenin 6. fı
krası
nda yer alan “...89 uncu maddeye
göre yapı
lacak indirimler...” ifadesinin Anayasa’nı
n 2., 49., 50., 61. ve 73.
maddelerine aykı
rıolduğu sonucuna varı
ldı
ğı
ndan iptali için, 2949 sayı
lı
Yasa’nı
n 28. maddesinde öngörülen belgelerle birlikte Anayasa
Mahkemesi’ne başvurulması
na 2.7.2001 tarihinde karar verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenilen Yasa Kuralı
31.12.1960 günlü, 193 sayı
lıGelir Vergisi Kanunu’na 4605
sayı
lıYasa’nı
n 5. maddesi ile eklenen Geçici 58. maddenin birinci
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fı
krasıile iptali istenilen itiraz konusu ibareyi de içeren altı
ncıfı
krası
şöyledir:
1) “1/1/2000 - 31/12/2001 tarihleri arası
nda, gelir vergisine tabi
ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı
, bu maddede
belirtilen hayat standardıesası
na tabidir.”
6) “88 inci maddeye göre yapı
lacak zarar mahsubu, 89 uncu
maddeye göre yapı
lacak indirimler ve yatı
rı
m indirimi istisnasıdahil
istisnaları
n uygulanması
, yalnı
zca bu madde gereğince tespit
edilecek geliri aşan gelir kı
smıiçin mümkündür.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Baş
vuru kararı
nda, Anayasa’nı
n 2., 49., 50., 61. ve 73.
maddelerine dayanı
lmı
ştı
r.
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Rüştü SÖNMEZ,
Ertuğrul ERSOY, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nı
n
katı
lmaları
yla 12.9.2001 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na iliş
kin rapor, itiraz konusu
Yasa kuralı
, dayanı
lan Anayasa kurallarıve bunları
n gerekçeleri ile
diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
A- İ
tiraz Konusu Kuralı
n Anlam ve Kapsamı
Gelir Vergisi Kanunu’na
23.11.2000 günlü, 4605 sayı
lı
Yasa’nı
n 5. maddesi ile eklenen Geçici 58. maddede, 1.1.200031.12.2001 tarihleri arası
nda gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri
ile serbest meslek erbabıolanları
n tabi olacaklarıhayat standardı
temel ve ilave gösterge tutarlarıbelirtilerek, bu esası
n uygulanması
na
ilişkin ilke ve esaslar düzenlenmiştir.
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Hayat standardıesası
, vergi yükümlüsünün ulaştı
ğıyaşam
düzeyini sağlayabilmek için yaptı
ğıgideri karş
ı
layan bir geliri
olabileceğini varsayarak gerçek gelire ulaş
abilmek amacı
yla getirilmiş
bir vergi kontrol sistemidir. Bu sistemi, malî güce göre vergilendirme
ilkesini gerçekleştirmek amacı
na yönelik düzenleme, gerçek gelirin
bulunması
na yardı
mcıyöntem, vergi gelirlerinin güvencesi ve vergi
güvenlik önlemi olarak da nitelendirmek mümkündür.
Hayat standardıesası
na göre, ticari kazanç sahipleri ile serbest
meslek erbabı
nı
n zarar beyanıda dahil olmak üzere, bu faaliyetleri
ile ilgili olarak beyan edecekleri kazançları
, temel gösterge tutarları
na
hayat standardıgöstergelerine göre belirlenen ilavelerin yapı
lması
suretiyle bulunacak tutardan düş
ük olduğu takdirde vergi tarhı
, hayat
standardıesası
na göre belirlenen tutar üzerinden gerçekleştirilecektir.
Hayat standardı esası
, asgarî götürü vergi olmayı
p, vergi
yükümlülerinin gerçeğe uygun beyanda bulunmaları
nısağlamaya
yönelik bir vergi güvenlik önlemidir.
4605 sayı
lıYasa’nı
n 5. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’na
eklenen Geçici 58. maddenin altı
ncıfı
krası
nda yer alan itiraz konusu
ibareye göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesi uyarı
nca
yapı
lacak indirimler, hayat standardıesası
na göre tespit edilecek
geliri aş
an kı
sı
m için mümkündür.
Gelir Vergisi Kanunu’nun sigorta primi, teberru ve diğer
indirimler başlı
ğı
nıtaşı
yan 89. maddesinde de, mükelleflerin yı
llı
k
beyanname ile bildirecekleri gelirlerden belirli bir tutara kadar şahı
s
sigortaları
nı
n primleri ve 4697 sayı
lıYasa ile değişen ve 7.10.2001
tarihinde yürürlüğe giren 1. bent hükmüne göre, bireysel emeklilik
sistemine ödenen katkıpaylarıile maddede sayı
lanlara yapı
lan bağı
ş
ve yardı
mları
n indirilebileceği kabul edilmiştir. Ayrı
ca, mesleki faaliyet
icra eden veya basit usulde vergilendirilenlerden tüccar ve ücretli
duruma girmeksizin yapı
lan imalat, tamirat ve küçük sanat iş
leriyle
uğraşan özürlülerin gelir vergisi matrahı
na esas kazançları
na, 31.
maddede yer alan esaslara göre hesaplanan yı
llı
k sakatlı
k indirimi
uygulanacaktı
r.
B- Anayasaya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Baş
vuru dilekçesinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinin
üçüncü bendinde yer alan sakatlı
k indiriminin getirilişamacı
nı
n özürlü
vatandaşları
n, içinde bulunduğu zor koşulları
n giderilmesine katkı
da
bulunmak ve özürlüler ile özürlü olmayanlar arası
nda rekabet
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eşitsizliğini gidermek olduğu, hayat standardıesası
na göre, belli bir
tutara kadar aynıverginin ödenmesi sonucunu doğuran yasa
kuralı
nı
n, özürlü olan ile özürlü olmayan arası
nda sosyal hukuk
devleti açı
sı
ndan bir eş
itsizliğe yol açtı
ğı
, vergi adaletine aykı
rı
olduğu, Anayasa ile koruma altı
na alı
nmı
şolan sakatları
n bu noktada
korunmadı
ğıve teşvik edilmediği, bu nedenle Gelir Vergisi Kanunu’na
4605 sayı
lıYasa’nı
n 5. maddesi ile eklenen Geçici 58. maddesinin
altı
ncıfı
krası
nda yer alan “... 89 uncu maddeye göre yap ı
lacak
indirimler ...” ibaresinin Anayasa’nı
n 2., 49., 50., 61. ve 73.
maddelerine aykı
rıolduğu ve iptali gerektiği ileri sürülmüştür.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, tüm eylem
ve işlemleri hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni
kurmayıamaçlayan ve bunu geliştirerek sürdüren, hukuku tüm devlet
organları
na egemen kı
lan, Anayasa’ya aykı
rıdurum ve tutumlardan
kaçı
nan, insan hakları
na saygıduyarak bu hak ve özgürlükleri
koruyup güçlendiren, yargı denetimine açı
k, yasaları
n üstünde
Anayasa’nı
n ve yasakoyucunun da bozamayacağıtemel hukuk
ilkelerinin bulunduğu bilincinde olan devlettir.
Anayasa’nı
n “Vergi Ödevi” başlı
klı73. maddesinin ilk üç
fı
krası
nda, “Herkes, kamu giderlerini karşı
lamak üzere, malî gücüne
göre, vergi ödemekle yükümlüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağı
lı
mı
, maliye politikası
nı
n
sosyal amacı
dı
r.
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla
konulur, değiştirilir veya kaldı
rı
lı
r.” denilmektedir.
Anayasa’nı
n 73. maddesinde belirtilen herkesin vergi ödemekle
yükümlü olmasıve verginin malî güce göre ödenmesi ilkeleri birlikte
değerlendirildiğinde, bu ilkelerin vergilendirmede eşitlik ve adalet
ilkelerinin gerçekleş
tirilmesi amacı
na yönelik olduğu görülmektedir.
Malî güce göre vergilendirme, verginin yükümlülerin ekonomik
ve kişisel durumları
na göre alı
nması
dı
r. Bu ilke, malî gücü fazla
olanı
n malî gücü az olana göre daha fazla vergi ödemesini gerektirir.
Vergide eşitlik ilkesi de, malî gücü aynıolanlardan aynı
, farklı
olanlardan ise farklıoranda vergi alı
nmasıesası
na dayanı
r.
Yasakoyucu, anayasal ilkelere uymak koşuluyla gelir, servet ve
harcamaları
n vergilendirilmesinde konu, miktar ve niteliklerine göre
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değiş
ik ölçütler getirebileceği gibi, gelirin unsurları
na ve miktarı
na
göre ayrıyükümlülükler ve oranlar da belirleyebilir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun vergilendirilmesini öngördüğü
gelir, kazanç ve iratları
n safi tutarı
dı
r. Vergi, gelirin safi tutarı
üzerinden alı
nı
r. Gelirin gerçek tutarı
nı
n vergilendirilmesi, adil bir
vergilendirmeyi gerçekleştirmekle yükümlü sosyal devlet olmanı
n ve
verginin adaletli ve dengeli dağı
lı
mı
nısağlamaya yönelik malî güce
göre vergilendirme ilkesinin bir gereğidir. Aynıhayat standardı
na
ulaş
mı
şkişilerin aynıkurallara bağlıtutulmasıdoğal olup, bunları
n
özel durumları gözetilerek araları
nda farklı
lı
k yapı
lmaması
nda
Anayasa’nı
n vergi ödevinin temel ilkelerini belirleyen 73. maddesine
ve hukuk devleti ilkesini içeren 2. maddesine aykı
rı
lı
k yoktur.
Açı
klanan nedenlerle itiraz konusu ibare, Anayasa’nı
n 2. ve 73.
maddelerine aykı
rıdeğildir. İ
stemin reddi gerekir.
Ali HÜNER bu görüşe katı
lmamı
ştı
r.
Konunun Anayasa’nı
n 49., 50. ve 61. maddeleri ile bir ilgisi
görülmemiş
tir.
VI- SONUÇ
31.12.1960 günlü, 193 sayı
lı“Gelir Vergisi Kanunu”nun 4605
sayı
lıYasa ile eklenen Geçici 58. maddesinin altı
ncıfı
krası
nda yer
alan “... 89 uncu maddeye göre yapı
lacak indirimler...” ibaresinin,
Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE, Ali HÜNER’in
karşı
oyu ve OYÇOKLUĞUYLA, 11.6.2003 gününde karar verildi.
Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Mehmet ERTEN
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KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2001/375
: 2003/61

Baş
vuran Mahkemece, 31.12.1960 günlü, 193 sayı
lıGelir
Vergisi Kanunu’na 4605 sayı
lıKanun’un 5. maddesi ile eklenen
Geçici 58. maddesinin altı
ncıfı
krası
nda yer alan “...89. maddeye göre
yapı
lacak, indirimler...” ibaresinin iptali istemiyle açı
lan dava
sonucunda verilen 11.6.2003 günlü, E.2001/375, K.2003/61 sayı
lı
iptal isteminin reddine iliş
kin karara aşağı
da izah edeceğim
nedenlerle katı
lmı
yorum.
4605 sayı
lıYasa’nı
n kimi madde veya bentlerinin ve bu arada
5. maddesi ile eklenen Geçici 58. maddenin altı
ncıfı
krası
nı
n da iptali
istemiyle açı
lan davada Mahkememizin 16.1.2003 gün, E.2001/36,
K.2003/3 sayı
lıoyçokluğu ile verilen kararla, itiraz davası
na konu
edilen Geçici 58. maddenin altı
ncı fı
krası
nı
n tümü hakkı
nda,
Anayasa’nı
n 2. maddesine ayk ı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin
reddine karar verilmiş
ti. Bu karar üzerine yazdı
ğı
m karşı
oy yazı
mda,
4605 sayı
lıYasa’nı
n dava konusu edilen kimi kurallarıve bu arada
Geçici 58. madde ve fı
kralarıile bu Yasa’nı
n esası
nıoluş
turan hayat
standardıkonusunda geniş açı
klamalarda bulunduğumdan aynı
konularıtekrar etmeksizin hayat standardıesası
na ve itiraz konusu
kurala ilişkin görüşlerimi kı
saca belirtmek istiyorum.
4605 sayı
lıYasa’nı
n 5. maddesiyle, 31.12.1960 günlü, 193
sayı
lıGelir Vergisi Kanunu’na Geçici 58. madde eklenmiş
tir. Getirilen
Geçici 58. maddenin (1) sayı
lıfı
krası
nda, “1.1.2000-31.12.2001
tarihleri arası
nda, gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest
meslek erbabı
, bu maddede belirtilen hayat standardıesası
na tabidir”
kuralıyer almakta ve sözü edilen müteakip fı
kraları
nda da, hayat
standardıtemel gösterge tutarları
, hayat standardı
na hangi ticari ve
mesleki kazanç sahiplerinin tabi alacakları
, bazıistisna edilen vergi
miktarları
, indirim ve yatı
rı
m indirimleri, hangi hallerde ne miktar
oranlarda eksilme ve artı
rma yapabileceğine ilişkin kurallara yer
verilmiş
tir.
Yasa’nı
n 5. maddesinde, Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen
Geçici 58. maddenin birinci fı
krası
ndaki kural uyarı
nca, 1.1.200031.12.2001 tarihleri arası
nda hayat standardıesası
nı
n kapsamı
na
giren mükellefler gösterilmiştir.
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1) Gelir vergisine tabi ticari kazancıgerçek ve basit usulde
tesbit edilen ticari kazanç sahipleri,
2) Gelir vergisine tabi serbest meslek erbabıolanlardı
r.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesinde, ticari kazanç “Her
türlü ticari ve sı
nai faaliyetlerden doğan kazanç” olarak
tanı
mlanmı
ştı
r. Ticari kazancı
n tesbiti, gerçek veya basit usulde
olmak üzere iki şekilde yapı
lmakta, gerçek usulde kazanç da bilanço
veya işletme hesabıesası
na göre tesbit edilmektedir. Serbest meslek
kazancıelde eden mükellefler de, 2000-2001 yı
lları
nda uygulanacak
hayat standardı esası kapsamı
na alı
nmı
şlardı
r. Gelir Vergisi
Kanunu’nun 65. maddesine göre, her türlü serbest meslek
faaliyetlerinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıolarak kabul
edilmiş
tir.
Hayat standardıesası
, Gelir Vergisi Kanunu’na 31.12.1982
günlü, 2772 sayı
lıKanun’la 1.1.1983 tarihinden itibaren uygulanmak
üzere Mükerrer 116. madde ile getirilmiş
tir. Zaman içerisinde değiş
ik
yasalarla getirilen kurallarla hayat standardı esası yeniden
uygulanmı
ş
,
iptali
istemiyle
açı
lan
davalarda
Anayasa
Mahkemesi’nce, kimi kuralları
n iptaline, kimi kuralları
n Anayasa’ya
uygun olduğuna ve iptal istemlerinin reddine dair kararlar verilmiştir.
“Hayat StandardıEsası
”, vergi yükümlüsünün ulaştı
ğıyaşam
düzeyini sağlayabilmesi için yaptı
ğıgideri karşı
layan bir gelirin olması
gerektiği varsayı
mıile getirilmiş bir vergi kontrol sistemidir. Bu
sistemle, yükümlünün yaş
am düzeyi ile vergi ödeme oranıarası
ndaki
tutarsı
zlı
ğı
n belirlenip verginin gerçek gelire uygun düzeye çı
karı
lması
amaçlanmı
ş
tı
r. Bu amaçla, yükümlünün yaş
am ve harcama düzeyi
yüksek, yı
l sonunda beyan ettiği geliri hayat standardıesası
na göre
bulunacak miktardan düşük ise, ödemesi gereken vergi bu sistemle
gerçek gelire uygun duruma getirilmektedir.
Anayasa Mahkemesi’nin kararları
nda da gösterildiği gibi hayat
standardıesası
, “yapı
lan gideri karşı
layan bir gelir olmalıki yaşam
düzeyi sağlanabilsin” varsayı
mı
na dayanan götürü asgari vergi
görünümündedir. Elde edilen gelirlerin asgari gider düzeyinin altı
nda
kalamayacağıvarsayı
mı
ndan hareket eden dava konusu kural, bu
haliyle ve getirilen fı
kra ve bendlerdeki kriter ve durumları
yla sert ve
tüm gelir açı
klamaları
na kapalıbiçimiyle gerçek gelire yaklaş
ma
olanağı
nıortadan kaldı
rmaktadı
r. Yeni getirilen Geçici 58. maddenin
(1) sayı
lıfı
krası
nda ve müteakip fı
kra ve bendlerinde yer alan
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düzenlemeler, kimi gelirlerin kanı
tlanmasıyolunun kapatı
ldı
ğıgibi
gerçek belli iken varsayı
mı
na dayanmaktadı
r. Oysa, hayat standardı
esası
nı
n varlı
k nedeni, gerçeğin bulunması
na yardı
mcıyöntem olarak
kabul edilmesidir. Bu yöntemle, gerçeğe ulaş
maya, yükümlülerin
gerçek kazançları
na yaklaşı
lmaya çalı
ş
ı
lı
r. Yoksa gerçek kazanç belli
iken veya belli bulunabiliyorsa, bir varsayı
ma veya belirtilere,
ihtimallere dayanı
lmaz ve buna değer verilemez.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde yer alan hukuk Devleti ilkesi
gereğince, tüm Devlet organları
nı
n eylem ve işlemlerinin hukuka
uygun olmasıgerekmektedir. Hukukun üstünlüğünü, toplumsal barı
ş
ı
ve ulusal dayanı
şmayı amaçlayan, Anayasa’nı
n öncelik ve
bağlayı
cı
lı
ğı
nıgözetmeyen, hukukun evrensel kuralları
na saygı
lı
olmayan, adaletli bir düzeni gerçekleş
tirmeyen, kiş
ilere değer
vermeyen, çağdaşkurum ve kurallarla uyum sağlamayan Devletin
hukuk Devleti olduğundan söz edilemez. Yetkilerle güçlendirilen
Devlet,
vergilendirme
konusunda
gerekli
düzenlemeleri
gerçekleş
tirirken de hak ve özgürlükleri özenle korumalı
, Devlete
kaynak sağlamak amacı
yla hukuksal ilkelerin yı
pranı
p yı
kı
lması
na
duyarsı
z kalmamalıve gelir elde edilmesi amacı
yla hukuk Devleti
niteliklerinden vazgeçmemelidir.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk
Devletiyle birlikte aynı zamanda, sosyal Devlet de olduğu
belirlenmiştir. Bu ilke, bireyin doğuştan sahip olduğu onurlu bir yaş
am
sürdürme, maddî ve manevî varlı
ğı
nıbu yönde geliş
tirme hak ve
yetkisinin kullanı
lması
na Devletin, sosyal adalet gereklerince olanak
sağlamak yükümlülüğünü içerir. Sosyal Devletin temel amaç ve
görevleri, sosyal adaletin, sosyal refahı
n ve sosyal güvenliğin
sağlanması
dı
r.
Anayasa’nı
n 73. maddesinde öngörülen temel ilke, mali güce
göre vergilendirme esası
nıoluşturmaktadı
r. Bu ilkeye uyulmakla,
vergi yükünün adaletli ve dengeli dağı
lı
mıda sağlanmı
ş olur.
Böylelikle Anayasa, malî güce göre vergilendirme ilkesini kabul
etmekle, 2. maddesinde öngörülen sosyal Devlet ilkesini
vergilendirme alanı
nda, somut olarak ortaya getirmektedir.
Yasakoyucunun, belirtilen bu ilkelere uygun olarak vergi
yasalarıgerçekleş
tirmesi zorunludur. Yeni düzenlemeyle getirilen
“hayat standardı esası
nı
n” söz edilen ilkelere uygun olduğu
söylenemez. Yeni düzenlemede, Geçici 58. maddenin (1) sayı
lı
fı
krası
nda hiçbir kriter, ş
art ve haller gösterilmeden “hayat standardı
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esası
” uygulanacağıkuralıgetirildikten sonra müteakip fı
kralarda ve
bu fı
kraları
n bendlerinde belirtilen hallerinde kendi malî güçlerini aşan
vergi yükümlüleri karş
ıkarş
ı
ya bı
rakı
lmakta oldukları
ndan sosyal
Devlet ilkesine aykı
rı
lı
k oluşturmaktadı
r. Bu kurallar sosyal Devlet
ilkesiyle bağdaşmadı
ğıgibi malî güce göre vergilendirme esası
na da
ters düş
mektedir.
Diğer taraftan yeni getirilen kurallarla, gelirle-vergi arası
nda
bulunmasızorunlu bağıkoparmak ve gerçeği gözardıeden bir
yöntemi yeğlemekle, vergideki belirlilik ilkesi yok edilmektedir. Bu
sistemle ortaya çı
kan sonuçla, kiş
ilerin kazanamadı
klarıgelirler
üzerinden ağı
r biçimde vergilendirilmeleri ve bazımükelleflerin
mesleklerinden ayrı
lmak zorunda kaldı
kları
dı
r. Anayasa’nı
n 49.
maddesinde öngörülen “çalı
şma hakkı
” bir temel hak ve özgürlük
olarak anayasal güvenceye bağlanmı
ş
tı
r. Çalı
ş
manı
n bir hak olduğu
noktası
ndan hareketle, Devletin çalı
şma imkanları
nı
n, iş alanı
nı
n
dengeli geliş
mesi için gerekli tedbirleri almasıtemel ödevlerindendir.
Yeni düzenlenen 4605 sayı
lıYasa’nı
n 5. maddesiyle eklenen
Geçici 58. maddesinin birinci fı
krası
nda, 1.1.2000-31.12.2001 tarihleri
arası
nda, gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest m eslek
erbabı
nı
n bu maddede belirtilen hayat standardıesası
nı
n
bu
maddede belirtilen hayat standardıesası
na tabi olacaklarıdenildikten
sonra itiraz konusu kuralı
da içeren aynımaddenin altı
ncıfı
krası
nda,
88. maddeye göre yapı
lacak zarar mahsubunun, 89. maddeye göre
yapı
lacak, indirimler ve yatı
rı
m indirimi istisnasıdahil istisnaları
n
uygulanması
nı
n, yalnı
zca bu madde gereğince tesbit edilecek geliri
aşan kı
smıiçin mümkün olacağıkabul edilmiştir. Böylece itiraz
konusu kural uyarı
nca hayat standardıesasıbenimsenmişve 89.
maddeye göre yapı
lacak indirimler için de yalnı
zca bu madde
gereğince tesbit edilecek geliri aşan kı
smı için uygulanacağı
gösterilmiştir. İ
tiraz konusu kuralla gerçeğin bulunmasımümkün
olmadı
ğı
ndan ve hukuki güvenliği ile bağdaş
madı
ğı
ndan Anayasa’nı
n
2. maddesine aykı
rıbulunmaktadı
r.
Yukarı
dan beri izah edilen nedenlerle özet olarak belirtmek
gerekir ki, hayat standardıesasıda mükellefin gerçek gelirine
ulaş
mak amacı
na yönelik bir düzenleme ve sistem olarak kabul
edilmiş
tir. Ancak bunun için mükelleflere, beyan ettikleri gelirin hayat
standardıesası
na göre bulunacak miktardan düşük olmasıhalinde
bunu açı
klama ve kanı
tlama hakkı
na yer verilmesi gerekmektedir.
Anayasa Mahkemesi, hayat standardıesası
nda bu ilkeyi gözönünde
bulundurarak gelir açı
klaması
na ve kanı
tlama hakkı
na tam olarak yer
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veren yasal düzenlemeleri Anayasa’ya aykı
rıbulmamı
ş
, ancak gelir
açı
klama ve kanı
tlama hakkı
na yer vermeyen yasal düzenlemeleri de
Anayasa’ya aykı
rıgörerek iptal etmiş
tir. Bu kararları
nda da, gerçeğin
bulunmasıolanaklıiken varsayı
mı
na dayanı
lamayacağı
, gerçeğe
karşı
n aksi kanı
tlanabilecek karinelere geçerliliğin tanı
nması
nı
n,
hukuk Devletinin öngördüğü hukuk güvenliği ile bağdaşmayacağı
açı
kça ortaya konulmuştur.
Diğer taraftan, Anayasa’nı
n 61. maddesinde, devletin harp
vazife ve ş
ehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri koruyacağı
ve toplumda kendilerine yaraş
ı
r bir hayat seviyesi sağlayacağı
,
sakatları
n korunması
nıve toplum hayatı
na intibakları
nısağlayı
cı
tedbirleri alacağıhükme bağlanmaktadı
r. Yapı
lacak düzenlemelerde
bu kuralları
n gözönünde tutulması
, sosyal güvenlik ve sosyal Devlet
olmanı
n gereğidir. İ
tiraz konusu kuralda, hayat standardıesasıkabul
edilirken
varsayı
mlara
dayanı
ldı
ğı
,
gerçeğin
bulunması
araştı
rı
lmadı
ğı
, gelir açı
klaması
na ve kanı
tlama hakkı
na yer
verilmediği gibi, 61. maddesi uyarı
nca özel olarak korunmasıgereken
malûller ve sakatlar hakkı
nda bir indirim yapı
lmamı
ştı
r. Bu nedenle
itiraz konusu kural Anayasa’nı
n 61. maddesine de aykı
rı
lı
k
oluş
turmaktadı
r.
Belirttiğim nedenlerle, 4605 sayı
lıYasa’nı
n 5. maddesiyle
eklenen geçici 58. maddenin altı
ncıfı
krası
nda yer alan itiraz konusu
“...89. maddeye göre yapı
lacak indirimler...” yolundaki kural
Anayasa’nı
n 2., 61. ve 73. maddelerine aykı
rıolduğundan iptaline
karar verilmesi gerekirken, iptal isteminin reddine iliş
kin çoğunluk
görüşüne katı
lmı
yorum.

Üye
Ali HÜNER
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/346
: 2003/63
: 11.6.2003

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : Anamuhalefet (Fazilet) Partisi TBMM
Grubu adı
na Parti Genel Baş
kanıMehmet Recai KUTAN
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 6.4.2001 günlü, 4638 sayı
lı
“Emniyet Teş
kilatıKanununda Değişiklik Yapı
lması
na Dair Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkı
nda Kanun”un;
A) 1. maddesiyle değiştirilen, 3201 sayı
lıEmniyet Teşkilatı
Kanunu’nun 55. maddesinin;
1- Altı
ncıfı
kranı
n, ...liyakat koş
ulları
nıbelirlemek..., ...Genel
Müdürlük Merkez Değerlendirme Kurulu...,
2- Yedinci fı
kranı
n, ...liyakat koşulları
nıbelirlemek..., ...Genel
Müdürlük Yüksek Değerlendirme Kurulu...,
3- Onikinci fı
kranı
n, (B) Grubu komiser yardı
mcı
ları ve
komiserler için öngörülen 6’şar yı
llı
k en az bekleme süreleri,
4- Ondördüncü fı
kranı
n, ...polis amiri olduktan sonra yapı
lan...,
5- Onbeşinci fı
kranı
n, ...paraya çevrilse veya tecil edilse dahi ...,
6- Onyedinci fı
kranı
n, ...% 10’unu ...,
bölümlerinin,
B) 4. maddesiyle 3201 Sayı
lıYasa’ya Eklenen Ek Madde
23’ün;
1- Birinci fı
kranı
n, ...yaşşartıaranmaksı
zı
n, ...emekli edilir,
2- İ
kinci fı
kranı
n, ...emekliliğe sevk edilebilir,
3- Üçüncü fı
kranı
n, ...tekrar Emniyet Hizmetleri Sı
nı
fı
na dahil
bir görevde istihdam edilmeleri mümkün olmayı
p...,
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bölümlerinin Anayasa’nı
n 2., 6., 7., 10., 70. ve 128. maddelerine
aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulması
na karar
verilmesi istemidir.
I- İ
PTAL VE YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMLERİ
Nİ
N
GEREKÇESİ
İ
ptal ve yürürlüğün durdurulmasıistemlerini içeren 8.6.2001
günlü dava dilekçesinin gerekçe bölümü aynen şöyledir:
“I- 4638 SAYILI KANUNUN MAHİ
YETİ
4638 sayı
lıKanun, 4.6.1937 tarih ve 3201 sayı
lı“Emniyet Teş
kilatı
Kanunu”nda değiş
iklik yapan bir Kanundur.
Kanun özü itibariyle, Emniyet mensupları
nı
n terfi ve emeklilik
durumları
nıdüzenlemektedir.
Yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte toplam 7 maddeden
oluş
an Kanun’un bir kı
sı
m hükümleri açı
kça Anayasa’ya aykı
rı
dı
r.
II- 4638 SAYILI KANUN’UN ANAYASA’YA AYKIRI HÜKÜMLERİ
4638 sayı
lıKanun’un, l ve 4. maddelerinin bir kı
sı
m hükümleri
Anayasa’ya açı
kça aykı
rı
dı
r.
A) 1. Maddenin Anayasa Ayk ı
rıHükümleri:
4638 sayı
lıKanun’un 1. maddesiyle 4.6.1937 tarih ve 3201 sayı
lı
Emniyet Teş
kilatıKanunu’nun değişik 55. maddesi 18 fı
kra olarak
yeniden değiştirilmiştir. Ancak bu değiş
ikliklerin bir kı
smıAnayasa’ya
aykı
rı
olarak yapı
lmı
ş
tı
r.
Nitekim :
1) Altı
ncıFı
kra Anayasa’ya Aykı
rı
dı
r:
6. fı
kra aynen şöyledir :
“Üst rütbeye yükselmek için, kı
dem ş
artları
nıyerine getirmiş
Komiser Yardı
mcı
sı
, Komiser ve Başkomiserlerin liyakat koş
ulları
nı
belirlemek, üst rütbedeki boşkadro miktarı
na göre sı
ralayarak terfilerini
önermek üzere Genel Müdürlük Merkez Değerlendirme Kurulu
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oluş
turulur. Bu Kurul Emniyet Genel Müdürlüğü personel işlerinden
sorumlu Genel Müdür Yardı
mcı
sı
nı
n baş
kanlı
ğı
nda, Araştı
rma
Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı
, Personel Dairesi Baş
kanı
,
l inci Hukuk Müşaviri ve Genel Müdürün uygun göreceği iki Daire
Baş
kanıile TefrişKurulu Başkan Yardı
mcı
ları
nı
n birinden teş
ekkül
eder. “
Bu fı
kra iki bakı
mdan Anayasa’ya aykı
rı
dı
r.
a) Bu fı
krada yer alan “... liyakat koş
ulları
nıbelirlemek...” hükmü
Anayasa’nı
n 7. maddesine, “Yasama yetkisi ... devredilemez”
hükmüne aykı
rı
dı
r. Çünkü Anayasa’nı
n 128/2. maddesine göre;
“Memurları
n ... nitelikleri kanunla düzenlenir.”
Hiç kuşkusuz “liyakat” memurlar için bir “nitelik”tir. Liyakatin bir
nitelik olduğu hem de ilke düzeyinde bir nitelik olduğu Anayasamı
zı
n 128.
maddesinin gerekçesinde açı
kça belirtilmiş
tir:
“Getirilen önemli bir ilke de kamu hizmeti görevlilerinin
hizmete alı
nmaları
nda yetenek ve liyakat ilkelerine uyulması
zorunluğudur. “
Bu niteliğin, liyakat ilkesinin “kanun” ile düzenlenmesi gerekir.
Anayasa’nı
n buyurucu hükmüne rağmen değişik 55. maddenin
6. fı
krası
, liyakati düzenlememiş
, liyakatin şartları
nıbelirleme yetkisini
Genel Müdürlük Merkez Değ
erlendirme Kurulu’na devretmiş
tir. Bu
devir, bir “yasama yetkisi devri” olup açı
kça Anayasa’ya aykı
rı
dı
r.
Anayasa Mahkemesi’nin birçok kararı
nda belirttiği gibi;
“Yürütmenin, tüzük ve yönetmelik çı
karmak gibi klasik
düzenleme yetkisi, idarenin kanuniliği çerçevesinde sı
nı
rlı ve
tamamlayan bir yetki durumundadı
r. Bu bakı
mdan Anayasa’da
ifadesini bulan yukarı
daki ayrı
k haller dı
şı
nda, yasalarla
düzenlenmemişbir alanda yürütmenin sübjektif haklarıetkileyen bir
kural koyma yetkisi bulunmamaktadı
r. Yasa ile yetkili kı
lı
nmı
şolması
da sonuca etkili değildir.” (AYMK, 13.6.1985 günlü, E.1984/14,
K.1985/7, RG: 24.8.1985: T.01.02.1990, E.1988/64:K.1990/2,RG:
21.4.1990)

625

Kı
saca, değiş
ik 55. maddenin 2. fı
krası
nda “... terfiler... kı
dem
ve liyakata göre yapı
lı
r” denildiği, söz konusu maddenin 3. fı
krası
nda
“kı
dem”in ölçütleri belirtildiği halde, Kanun, Anayasa’nı
n buyurucu
hükmüne rağmen “liyakatı
n ölçütlerini koymamı
ş
, bu yetkiyi, Anayasal
dayanağı
bulunmayan bir Kurul’a Anayasa’ya aykı
rı
olarak devretmiş
tir.
b) Altı
ncıfı
kra ile oluşturulan “Genel Müdürlük Merkez
Değerlendirme Kurulu” Anayasa’ya aykı
rı
dı
r.
Çünkü bu Kurul’un Anayasal dayanağıyoktur.
Anayasa’mı
zı
n 6. maddesinin son cümlesine göre:
“Hiçbir kimse veya organ kaynağı
nıAnayasa’dan almayan bir
Devlet yetkisi kullanamaz.”
Genel Müdürlük Merkez Değerlendirme Kurulu’nun Anayasal
Kaynağı
yoktur, iptali gerekir.
2) 1. Madde ile Değiş
ik 55. Maddenin 7. Fı
krasıAnayasa’ya
Aykı
rı
dı
r.
Söz konusu 7. fı
kra aynen şöyledir:
“Üst rütbeye yükselmek için, kı
dem şartları
nıyerine getirmiş
Emniyet Amirleri ile 4 üncü, 3 üncü ve 2 nci Sı
nı
f Emniyet Müdürlerinin
liyakat koşulları
nıbelirlemek, üst rütbedeki boşkadro miktarı
na
göre sı
ralayarak terfilerini ve ikinci meslek derecesindeki görev
unvanları
na atamasıyapı
lacak personeli değerlendirmek ve öneride
bulunmak üzere Genel Müdürlük Yüksek Değerlendirme Kurulu
oluşturulur. Bu Kurul, Emniyet Genel Müdürünün baş
kanlı
ğı
nda,
Genel Müdür Yardı
mcı
ları
, TeftişKurulu Baş
kanı
, Polis Akademisi
Baş
kanıve Emniyet Müdürü APK uzmanları
nca seçilecek birinci
meslek derecesindeki üç Emniyet Müdürü APK uzmanı
ndan teş
ekkül
eder.”
Yedinci fı
kra da tı
pk ı altı
ncı fı
kra gibi iki bakı
mdan
Anayasa’ya uygun düş
memektedir. Şöyle ki:
a) Memurları
n niteliklerinden olan ve Anayasa’nı
n 128/2.
maddesine göre “kanun” ile düzenlenmesi gereken “liyakat” koş
ulları
nı
belirleme yetkisinin bütünüyle bir idari organa, yeni kurulan “Genel
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Müdürlük Yüksek Değerlendirme Kurulu”na bı
rakı
lması
, bir “yasama
yetkisi devri” niteliğinde olup Anayasa’nı
n 7. maddesine aykı
rı
dı
r.
b) Altı
ncıfı
kra ile ihdas edilen “Genel Müdürlük Yüksek
Değerlendirme Kurulu”nun Anayasal dayanağıyoktur, bu yüzden
Anayasa’nı
n 6. maddesinin son cümlesi hükmüne aykı
rı
dı
r.
Kuş
kusuz ki Yasama Organı
nı
n geniş bir düzenleme alanı
vardı
r. Ancak bu alan, ne kadar genişolursa olsun, Anayasa’ya
dayanmak zorundadı
r. Çünkü bir “Hukuk Devleti”ndeki
düzenlemeler muhteşem bir ağaca benzer. Anayasa bu ağac ı
n
kökünü (temelini), kanunlar gövdesini, tüzük ve yönetmelikler kolları
nı
,
tebliğ ve genelgeler dalları
nı
, çeş
itli açı
klamalar ise yaprakları
nı
oluş
turur.
Bir ağacı
n, kaynağı
nıkökünden almayan bir “uzvu”nun hayatta
kalmasımümkün olmadı
ğıgibi bir “Hukuk Devleti”nde kaynağı
nı
Anayasadan almayan bir düzenlemenin hukuk aleminde varlı
ğı
nı
sürdürmesi düşünülemez.
3) Sekizinci fı
kranı
n durumu:
Sekizinci fı
kra bir tek cümleden oluşmaktadı
r. Fı
kra aynen
ş
öyledir:
“Kurullar her yı
l Mayı
s ayıbaşı
nda toplanı
r ve kararlar oy çokluğu
ile alı
nı
r. “
Görüldüğü gibi sekizinci fı
kra Kurullar’ı
n (Genel Müdürlük Merkez
Değerlendirme Kurulu ile Genel Müdürlük Yüksek Değerlendirme
Kurulu’nun) toplantızamanıile karar alma nisabı
nıdüzenlemektedir.
Buna karşı
lı
k oylamanı
n ş
eklini, kararları
n gizli oyla mı
, açı
k oyla mı
alı
nacağı
nıbelirtmemektedir. Ancak altı
ncıve yedinci fı
kraları
n iptal
edilmeleri ile sekizinci fı
kranı
n uygulanma olanağıkalmayacaktı
r. Bu
yüzden sekizinci fı
kranı
n da 2949 sayı
lıKanun’un 29/2. maddesi
uyarı
nca iptali gerekir.
4) Onikinci Fı
kra, Anayasa’nı
n 10. Maddesine Aykı
rı
dı
r.
“Rütbelerde ve meslek derecelerinde en az bekleme sürelerini
düzenleyen onikinci fı
kra (B) sı
nı
fı
komiser yardı
mcı
ları
ve komiserler terfi
edebilmek için (A) sı
nı
fıkomiser yardı
mcı
larıve komiserlere göre yüzde
elli nisbetinde daha fazla bekleyeceklerdir.
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Nitekim, anı
lan (12.) fı
kraya göre (A) sı
nı
fı
ndaki bir komiser
yardı
mcı
sıveya komiserin bir üst rütbeye geçebilmesi için bulunduğu
rütbede 6 yı
l beklemesi gerekmektedir.
Yapı
lan işve bulunulan makamlar aynıolduğu halde terfi
edilecek rütbe için adaylardan birinin bekleme süresini diğerinkine
oranla %50 daha geciktirmek Anayasa’nı
n eşitlik ilkesine uygun
düşmez. Bu sebeple (B) sı
nı
fıkomiser yardı
mcı
larıve komiserler
aleyhine sonuç doğuran altı
şar yı
llı
k bekleme sürelerinin iptali gerekir.
5) Ondördüncü fı
kranı
n ikinci cümlesindeki “polis amiri
olduktan sonra yapı
lan’’ ifadeleri Anayasa’nı
n 10. maddesine, eşitlik
ilkesine aykı
rı
dı
r.
Herhangi bir karı
ş
ı
klı
ğa meydan vermemek için 14. fı
krayı
buraya aynen aktarmak faydalıolacaktı
r.
Ondördüncü fı
kra aynen şöyledir:
“Mevzuat hükümlerine göre kazanı
lmı
ş hak aylı
ğı
nda
değerlendirilmesi yapı
lan her türlü uzmanlı
k, master, doktora ve
avukatlı
k stajırütbe kı
deminde değerlendirilmez. Ancak, polis amiri
olduktan sonra yapı
lan askerlik hizmeti, yurt dı
şımisyon koruma,
yurt dı
şıkurs ve diğer görevler sebebi ile geçirilen süreler ile tedavi ve
istirahat süreleri rütbe terfiinde değerlendirilir.”
Görüldüğü gibi 14. fı
kra, askerlik hizmetini, rütbe terfilerinde
sadece polis amiri olduktan sonra yapanlar için dikkate almakta, daha
önce yapı
lan askerlik hizmetlerini dikkate almamaktadı
r.
Böyle bir uygulamanı
n, Anayasa’nı
n 10. maddesine, eşitlik
ilkesine aykı
rıolarak, polis amiri olmadan önce askerliğini yapan
emniyet mensuplarıaleyhine sonuçlar doğuracağıgayet açı
ktı
r. Bir
Hukuk Devleti’nde bu tür (farklı
) uygulamaları
n yeri olamaz.
Nitekim bu tür (farklı
) uygulamaları
, idari yargıhukuka aykı
rı
bularak iptal etmiştir.
(Ek: 3, 4, 5) Bu sebeple 14. fı
kranı
n ikinci tümcesinde yer alan
“polis amiri olduktan sonra yapı
lan’’ sözcüğünün iptali gerekir. Söz
konusu sözcüğün iptali ile hüküm genelleş
ecek; eşitlik
sağlanacaktı
r.
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6) Onbeş
inci Fı
kra Anayasa’ya aykı
rı
dı
r.
Onbeşinci fı
kra şöyledir:
“Taksirli suçlar hariç, paraya çevrilse veya tecil edilse dahi
alı
nan hapis cezaları
, aylı
ksı
z izinde geçen süreler, uzun ve kı
sa
süreli durdurma cezalarıile meslekten ve memuriyetten men cezaları
,
ceza süreleri kadar rütbe terfiini geri bı
raktı
rı
r. Her olumsuz sicil,
rütbe terfiini bir yı
l geciktirir,”
Bu fı
kran ı
n ilk cümlesinin “paraya çevrilse veya tecil edilse
dahi” bölümü hem paraya çevirme ve tecil etmenin amacı
na,
hem de Anayasa’nı
n 2. maddesine “Hukuk Devleti” ilkesine
aykı
rı
dı
r.
Çünkü
hukukumuza
göre
“kademe
ilerlemesinin
durdurulması
” ve “rütbe terfilerinin geri bı
rakı
lması
” birer disiplin
cezası
dı
r.
İ
darenin, usulüne uygun bir ş
ekilde disiplin soruş
turması
açı
p ilgilinin
savunması
nıalmadan bu cezalarıvermesi -hukuken- mümkün olmadı
ğı
gibi paraya çevrilmişveya tecil edilmişhapis cezaları
na dayanarak olsa
bile bir memurun terfiini geciktirmesi uygun düşmez.
Aslı
nda böyle bir uygulamaya gerek de yoktur. Çünkü aynı(15.)
fı
kranı
n son cümlesine göre “her olumsuz sicil rütbe terfiini bir y ı
l
geciktirecek”tir.
Baş
ka bir ifadeyle hapis cezası paraya çevrilmiş veya
ertelenmişmemur için “olumsuz sicil” verilmiş
se mesele yoktur, “olumlu
sicil” verilmesine rağmen rütbe terfii geciktirilirse bu bir dolaylıbir disiplin
cezası
teş
kil eder ve hukuka aykı
rı
düş
er.
7) Onyedinci fı
krası
ndaki %10’luk kontenjan Anayasa’mı
zı
n;
a)
2. maddesindeki
hakları
na sayg ı
lı
”lı
k ilkesine

“adalet

anlayı
şı
”na

ve

“insan

b) 128. maddesindeki “liyakat” ilkesine,
c) 70. maddesinin ikinci fı
krası
na,
aykı
rı
düş
er.
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Dava konusu (17.) fı
kraya göre:
“(B) grubundan (A) grubuna geçecek olan amirlerin sayı
sı
, o yı
l
itibarı
yla (A) grubundan Emniyet Amirliği rütbesine terfi edenlerin
sayı
sı
nı
n % 10’unu geçemez.”
Ama % 10’luk kontenjanı
n altı
nda kalabilir, hatta hiçbir amir (B)
grubundan (A) grubuna geçememiş(geçirilmemiş
)de olabilir.
Böyle bir düzenlemenin hukuka uygun düş
meyeceği açı
ktı
r. Çünkü
bir amirin (B) sı
nı
fı
ndan yer almasıonun “ikinci sı
nı
f amir” (ikinci sı
nı
f
vatandaş) olduğu anlamı
na gelmez.
Eğer %10’luk kontenjan uygulamasıdevam edecek olursa (B)
sı
nı
fı
ndaki bir amir, hizmetin gerektirdiği bütün nitelikleri taş
ı
sa
(Any.M.70/2), hizmet için tam liyakat sahibi olsa (Any. M. 128/2) ve
yapı
lan sı
navda tam not (100 üzerinden 100 puan) alarak (A) sı
nı
fı
na
geçmeyi hak etse (Any. M.2), sı
rf %10’luk kontenjan engelinden
dolayı(A) sı
nı
fı
na geçemiyecek (ikinci sı
nı
f amir olmaya devam
edecek)tir.
Böyle bir uygulamanı
n Anayasa’ya aykı
rı
düş
eceği açı
ktı
r.
B) 4. Maddenin Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Durumu:
4638 sayı
lıKanun’un 4. maddesiyle 3201 sayı
lıKanun’ a “EK
MADDE 23” eklenmiştir.
Ek madde 23, beşfı
kradan oluşmaktadı
r. Bu beşfı
kradan ilk
üçü Anayasa’ya aykı
rı
dı
r; iptalleri gerekir.
İ
lk üç fı
kranı
n iptali ile, dördüncü fı
kranı
n uygulanma olanağı
kalmayacak, bu yüzden (2949 sayı
lıKanun’un 29/2. maddesi uyarı
nca)
dördüncü fı
kranı
n da iptali gerekecektir.
1) Ek 23. maddenin birinci f ı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
k
durumu:
Birinci fı
krada adıgeçen Yüksek Değerlendirme Kurulu’ nun
Anayasa’ya aykı
rıolarak kurulduğu, yukarı
da gerekçeli olarak belirtilmiş
ti.
Bu münasebetle burada tekrar edilmeyecektir.
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Birinci fı
kranı
n, Yüksek Değerlendirme Kurulu’ndan başka
“...yaş haddi aranmaksı
zı
n...” bölümü ile
“...emekli edilir.”
hükmündeki “edilir” sözcüğü Anayasa’nı
n 10. maddesinde ifadesini
bulan “eşitlik” ilkesine aykı
rı
dı
r.
Hemen belirtelim ki bu fı
kra, (ikinci fı
kra ile birlikte), “Hukuk Devleti”
ilkesine ters düş
en, “gerekçesi” ile beraber birçok insan ı
n “yüzünü
kı
zartacak kadar” “ayı
plı
” bir fı
kradı
r.
Çünkü bu fı
kra bir “kı
yı
m fı
krası
”, bir “tasfiye hükmü”dür.
Nitekim 4638 sayı
lı
Kanun’un “Genel Gerekçesi”nde aynen şu
ifadeler yer almı
ş
tı
r:
“Ayrı
ca, rüşvet ve yolsuzluk eylemleri ile bölücü ve laikliğe
aykı
rıfaaliyetlerde ad ıgeçen ve bu sebeple soruşturmaya tabi
Emniyet Müdürlerinin, hakkı
nda somut verilerin elde edilmemesi
nedeniyle ceza ve disiplin işlemi tesis edilmemişdahi olsa, oluşan
kanaatten hareketle iddiaları
n kuruma zarar vermemesi ve
halkı
n polise güvenini kaybetmemesi için, bu durumdaki
personelin “kadrosuzluk nedeniyle emekli” edilerek kurumla
ilişiğinin kesilmesi amaçlanmı
ş
tı
r.” (T.C. Baş
bakanlı
k Kanunlar ve
Kararnameler Genel Müdürlüğ
ü, “Emniyet Teş
kilatıKanununda Değiş
iklik
Yapı
lması
na Dair Kanun Tasarı
sı
”, Sayı
: B.02.0.K.KG.0.10/101-1588/l827.)
(l7.4.2000 tarihinde TBMM Baş
kanlı
ğı‘na sunulan Tasarı
, Genel Gerekçe
Kı
smı
)
Metni hazı
rlayanlar
duymamı
şlardı
r.

maksatları
nı gizleme

ihtiyacı
nı dahi

Böyle bir gerekçenin, dolayı
sı
yla bu tür gerekçelerle hazı
rlanan
kanunları
n Anayasa’nı
n;
- 15. maddesinin son cümlesi,
- 38. maddesinin 4. fı
krası
, hükümlerine göre kabul görmesi
mümkün olmadı
ğıgibi,
Avrupa İ
nsan HaklarıSözleşmesinin 6/2. maddesine de
aykı
rıdüşeceği kuşkusuzdur.
ÇÜNKÜ DEVLETİ
N Bİ
R GÖREVİDE SUÇUN DELİ
LLERİ
Nİ
BULMAKTIR.
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Delilsiz bir suçlama YARGISIZ İ
NFAZDIR.
Öte yandan 5434 sayı
lıTürkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı
Kanunu’nun 40. Maddesinin “Emniyet Mensupları
” baş
lı
ğı
nıtaşı
yan 1.
bendinde,
“Her derecedeki Emniyet Müdürleri ve Emniyet ve Polis
Müfettişlerinin yaşhaddinin 60” olduğu ifade edilmesine rağmen, 4638
sayı
lıYasanı
n 4. maddesi ile getirilen Ek 23. maddenin 1. (ve 2.) fı
krası
bu sürenin aş
ağı
ya çekilmesine yol açmaktadı
r. Geçmiş
te gösterdiği
baş
arı
lıçalı
ş
malarısebebiyle 1. sı
nı
f emniyet müdürlüğüne terfi eden ve
5 yı
lı
nıdolduran emniyet müdürleri yaşhaddine bakı
lmaksı
zı
n emekli
edilerek müktesep haklarıihlal edilecektir. Bu Kanunun uygulaması
yürürlük tarihinden sonraki terfiler için sözkonusu olmalı
dı
r. Personelin
lehine olmayan bu düzenlemenin geçmişe şamil olarak yürütülmesi
hukukun genel kuralları
na ve Anayasa ile teminat altı
na alı
nan memur
güvenliğine aykı
rıolduğu gibi “eş
itlik” prensibine de aykı
rı
dı
r. Çünkü
sadece 2. (ve 1.) sı
nı
f emniyet müdürleri “yaşş
artış
artıaranmaksı
zı
n”
emekli edileceklerdir, diğer emniyet mensuplarıise 60 yaş
ı
na kadar
çalı
ş
abilecek iş
güvencesinden istifade edebileceklerdir.
Ek 23. maddenin 1. (ve 2.) fı
krasıaynızamanda baş
arı
yı
cezalandı
rı
r niteliktedir.
Şöyle ki;
Aynıtarihlerde Amir olan personelden, ülkesine, milletine ve
mesleğine sadakatle çalı
şan, baş
arı
lıolduğu için yönetimce süresi
içinde terfii ettirilen personel “Başarı
lıolduğu ve süresi içerisinde
terfii ettiği için”, idarenin taktirine bağlıolarak emekliliği söz
konusu olacakken, disiplinsiz davranı
şlarıve başarı
sı
zlı
ğı
ndan
dolayıdevre arkadaşlarıile birlikte terfii edememi şpersonel,
“başar ı
sı
z oldukları
, zamanı
nda terfii edemedikleri” için 4638
sayı
lıKanunun çı
kı
şı
nda derecelerinde 5 yı
lıtamamlamadı
klarıve
süreleri dolmadı
ğıgerekçesi ile idarenin de takdiri dı
ş
ı
nda göreve
devam ettirileceklerdir.
Ek 23. maddenin birinci fı
krası
nı
n sonundaki “edilir” sözcüğü
Anayasa’nı
n 10. maddesindeki “kanun önünde eşitlik” ilkesine aykı
rı
dı
r.
Çünkü aynımaddenin ikinci fı
krası
nı
n sonunda “aynıdurumdaki”
birinci sı
nı
f emniyet müdürleri için “emekliliğe sevk edilebilir” ifadesi
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kullanı
ldı
ğıhalde, burada, yani birinci fı
krada, 2. sı
nı
f Emniyet Müdürleri
için “emekli edilir” ifadesi kullanı
lmı
ş
tı
r.
Bilindiği gibi “emekli edilir” ifadesindeki “edilir” sözcüğü, bağlı
yetkiye dayanan, mutlak bir kesinliği ifade etmektedir. Halbuki
‘‘‘emekliliğe sevk edilebilir” ifadesindeki “edilebilir” sözcüğü bir “bağlı
yetkiyi değil, bir” “takdir yetkisini” ifade etmektedir:
“Emekliliğe sevk edilebilir” demek, aynızamanda “emekliliğe sevk
edilmeyebilir” “birinci sı
nı
f Emniyet Müdürleri, İ
DARENİ
N TAKDİ
Rİ
NE
GÖRE, çalı
şmaya devam edebilirler” demektir.
Hemen belirtelim ki çalı
ş
ma hakkı
, temel haklardan olduğu için
“idarenin takdirine” bı
rakı
lamaz, hatta “kanun hükmünde
kararnamelerle” bile düzenlenemez, çalı
şma hakkı
nı
n mutlaka
“kanunla” düzenlenmesi gerekir.
İ
kinci olarak, Emniyet Müdürlerinin emekliliği konusunda, idareye bir
takdir yetkisi tanı
mak gerekiyorsa bu yetkinin, Birinci Sı
nı
f Emniyet
Müdürlerinin emekliliği konusunda değil, İ
kinci Sı
nı
f Emniyet Müdürlerinin
emeklilikleri konusunda tanı
mak gerekirdi.
Çünkü böylesi hakkaniyete ve hukuka daha uygun düş
erdi. Zira
Birinci Sı
nı
f Emniyet Müdürleri, yükselebilecekleri son kademeye
gelmiş
lerdir, bunları
n artı
k ilerleyebilecekleri bir kademe yoktur. Halbuki
İ
kinci Sı
nı
f Emniyet Müdürleri, emekli edilmedikleri takdirde belki Birinci
Sı
nı
f Emniyet Müdürü olabilirler. Kesin olarak emekli edilmekle, ikinci Sı
nı
f
Emniyet Müdürleri için Birinci Sı
nı
f Emniyet Müdürü olma imkan ve ihtimali
ortadan kalkacaktı
r.
2) Ek 23. maddenin ikinci fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
k
durumu:
İ
kinci fı
kra aynen ş
öyledir:
“Meslek derecelerinde fiilen beş yı
lı
nıdolduran 1 inci Sı
nı
f
Emniyet Müdürleri, kadro durumuna göre emeklilikle ilgili diğer
şartlarıhaiz olmak kaydı
yla yaş şartıaranmaksı
zı
n, Yüksek
Değerlendirme Kurulunun önerisi ve İ
çiş
leri Bakanı
nı
n onayıile
emekliliğe sevk edilebilir.”
Birinci fı
kra sebebiyle belirtildiği üzere, ikinci fı
kra, sonundaki
“...edilebilir sözcüğü sebebiyle “keyfilik” taş
ı
makta ve Anayasa’ya
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aykı
rıdüşmektedir. Bu fı
kra hükmüne göre Birinci Sı
nı
f Emniyet
Müdürleri,
- Yüksek Değerlendirme Kurulu’nun önerisi ve
- İ
çişleri Bakanı
’nı
n onayıile, “emekliliğe sevk edilebilir”, yani
emekliliğe sevk edilmeyebilirler de.
Burada Hukuk Devleti bakı
mı
ndan ş
u soruları
n cevaplandı
rı
lması
gerekmektedir:
- Birinci Sı
nı
f Emniyet Müdürleri ne zaman emekli edilirler,
ne zaman emekli edilmezler ?
- Birinci Sı
nı
f Emniyet Müdürlerinin emeklilikleri “hangi ölçütlere
göre” “kaç yı
l” ertelenebilir?
- Hiç kuşkusuz “ölçütleri” ve “erteleme süresi” belli olmayan
“emeklilik”, Birinci Sı
nı
f Emniyet Müdürleri için bir “tehdit aracı
” olarak
kullanı
labilir, keyfi uygulamalara sebep olabilir.
Keyfi uygulamalara sebep olabilecek hiçbir uygulama “Huk uk
Devleti” ilkesine uygun düşemez.
3) Ek 23. maddenin üçüncü f ı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
k
durumu:
Hem sözü uzatma, hem de dilekçeyi sevimsiz hale getirme
pahası
na da olsa, konuyu açı
k bir ş
ekilde ortaya koyabilmek için
dava konusu fı
krayıyine aynen yazmak faydalıolacaktı
r.
Dava konusu (3.) fı
kra aynen şöyledir:
“Kadrosuzluk nedeni ile emekliliğe sevvk edilenlerin tekrar
Emniyet Hizmetleri Sı
nı
fı
na dahil bir görevde istihdam edilmeleri
mümkün olmayı
p, emekliliğe sevk edildikleri tarihi takip eden ay
baş
ı
ndan itibaren rütbelerin yaşhaddine kadar olan süre için, en
yüksek Devlet memuru aylı
ğı
nı
n (ek gösterge dahil), l inci Sı
nı
f
Emniyet müdürlerinden birinci meslek derecesinde olanlara %60’ı
,
ikinci meslek derecesinde olanlara %50’si, 2 nci Sı
nı
f Emniyet
Müdürlerine ise %40’ıoranı
nda zorunlu emeklilik ek ödemesi yapı
lı
r.
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Bu f ı
kranı
n “... tekrar Emniyet Hizmetleri sı
nı
fı
na dahil bir
görevde istihdam edilmeleri mümkün olmayı
p...” bölümü Anayasa’nı
n
70. maddesine açı
kça aykı
rı
dı
r.
Bilindiği gibi 70. maddeye göre:
“Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkı
na sahiptir. Hizmete
(alı
nmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayı
rı
m
gözetilemez.”
Yaş haddini doldurmadı
ğı halde sı
rf kadrosuzluk sebebiyle
emekliye sevk edilen Birinci ve İ
kinci Sı
nı
f Emniyet Müdürleri, bilahare
kadro temin edilse ve bu müdürlerin hizmetlerine ihtiyaç duyulsa bile
“tekrar Emniyet Hizmetleri sı
nı
fı
na dahil bir görevde istihdam
edilmeleri mümkün olmayacak”tı
r.
Böyle bir düzenlemenin, Anayasa’nı
n 70. maddesine ve Kamu
hukukunun ortak amacıolan “kamu yararı
” ilkesine aykı
rıdüş
eceği
ortadadı
r.
Bu sebeple dava konusu bölümün, “... tekrar Emniyet Hizmetleri
Sı
nı
fı
na dahil bir görevde istihdam edilmeleri mümkün olmayı
p...”
hükmünün iptali gerekir.
Ek 23. maddenin 1. ve 2. fı
kralarıile 3. fı
krası
nı
n anı
lan
bölümünün iptal edilmesi halinde;
- 3. fı
kranı
n diğer bölümleri ile,
- 4. fı
kranı
n da uygulanma imkanıkalmayacaktı
r. Bu yüzden 3.
fı
kranı
n tamamıile 4. fı
kranı
n da
- 2949 sayı
lıKanun’un 29/2. maddesi uyarı
nca iptali gerekecektir.
III- YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA SEBEPLERİ
Malumlar ı olduğu üzere Kamu hukukunda yürütmeyi
durdurma kararı
nı
n verilebilmesi için iki ş
artı
n birlikte bulunması
gerekmektedir.
Bu iki şarttan biri düzenlemenin açı
kça hukuka aykı
rıolması
, diğeri
ise dava konusu düzenlemenin uygulanmasıhalinde ortaya telafisi
imkansı
z veya telafisi güç bir zararı
n doğacak bulunması
dı
r.
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06.04.2001 tarih ve 4638 sayı
lıKanun, yürürlüğün durdurulması
için gerekli olan her iki şartıda taşı
maktadı
r. Çünkü;
1) 4638 sayı
lıKanun’un 1. ve 4. maddeleri Anayasa’ya açı
kça
aykı
rı
dı
r.
Örneğin; 4638 sayı
lıKanun’un çerçeve 4. maddesiyle, 4.6.1937
tarih ve 3201 sayı
lıKanun’a eklenen Ek Madde 23rün ikinci fı
krası
na
göre:
“Meslek derecelerinde fiilen beş yı
lı
nıdolduran l inci Sı
nı
f
Emniyet Müdürleri, kadro durumuna göre emeklilikle ilgili diğer şartları
haiz olmak kaydı
yla yaş ş
art ı aranmaksı
zı
n, Yüksek
Değerlendirme Kurulu’nun önerisi ve İ
çişleri Bakanı
nı
n onayıile
emekli” edilebileceklerdir.
Yüksek Değerlendirme Kurulu’nun, emekliliğini önereceği
meslek derecelerinde 5 yı
lı
nıdoldurmuş1. Sı
nı
f Emniyet müdürlerini
hangi kı
stas ve kriterlere göre belirleyeceği hususu Kanun’da
belirtilmemiştir.
Anayasa Mahkemesinin yukarı
da arz edilen (T. 13.6.1985,
E.1984/14, K.1985/7 ve T.01.02.1990, E.1988/64, K.1990/2)
kararları
nda da vurgulandı
ğı
gibi;
“Yasalarla düzenlenmemiş bir alanda yürütmenin subjektif
haklarıetkileyen bir kural koyma yetkisi bulunmamaktadı
r. Yasa ile
yetkili kı
lı
nmı
şolmasıda sonuca etkili değildir.”
Kı
saca, 4638 sayı
lıKanun’un 4. maddesiyle getirilen Ek 23.
maddesinin 1. ve 2. fı
kralarıAnayasa’nı
n 128/2. maddesine açı
kça
aykı
rı
dı
r.
4638 sayı
lıKanun’un iptali istenilen diğer hükümleri için de
durum aynı
dı
r. Onlarda açı
kça Anayasa’ya aykı
rı
dı
r.
2)
Anayasa’ya açı
kça aykı
rı olan - dava konusu hükümlerin uygulanmasıhalinde hem Emniyet mensuplarıiçin,
hem de “Hukuk Devleti” bakı
mı
ndan bir tak ı
m telafisi imkansı
z
zararları
n doğacağıçok açı
k ve kesindir.
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3)
Dava
konusu
hükümler
hakkı
nda
yürürlüğün
durdurulmasıkararıverildiği zaman, hukuk sistemimizde herhangi bir
boşluk meydana gelmeyecektir.
Nitekim Anayasa Mahkemesi 12.7.2000 tarih ve 611 sayı
lı
“Emniyet Teş
kilatıKanununda Değişiklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun
Hükmünde Kararname”yi iptal ederken, “Ek madde 23” ile ilgili iptal
hükmünün, Resmi Gazete’de yayı
nlandı
ğı
, an yürürlüğe girmesinde
hiçbir sakı
nca görmemiş, yürütme organı
na da “Ek madde 23”ün
yeniden düzenlenmesi için bir süre tanı
mamı
ş
tı
r. (Any. Mah. Kararı
,
T.31.10.2000, E.2000/69. K.2000/42, R.G: 07.11.2000-24223)
SONUÇ
Yukarı
da arz ve izah edildiği üzere, 06.04.2001 tarih ve 4638
sayı
lıKanun’un:
A) 1. maddesiyle değiş
tirilen Emniyet Teş
kilatıKanunu’nun 55.
maddesinin:
1) 6. fı
krası
nda yer alan;
a) “...liyakat koşulları
nıbelirlemek...” hükmü, Anayasa’nı
n 7.
ve 128/2. maddelerine,
b) “Genel Müdürlük Merkez Değerlendirme Kurulu”,
Anayasal dayanaktan yoksun olup Anayasa’nı
n 6. maddesinin son
cümlesine,
2) 7. fı
krası
nda yer alan:
a) “...liyakat koş
ulları
nıbelirlemek” hükmü, Anayasa’nı
n yine 7.
ve 128/2. maddelerine,
b) “Genel Müdürlük Yüksek Değerlendirme Kurulu”, keza,
Anayasal dayanaktan yoksun olup Anayasa’nı
n 6. maddesinin son
cümlesine,
3) 10. Fı
krası
, Anayasa’nı
n 10. maddesinin “kanun önünde
eş
itlik” ilkesine,
4) 14. f ı
krası
nı
n ikinci cümlesindeki “polis amiri olduktan sonra
yapı
lan” sözcüğü yine,
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Anayasa’nı
n 10. maddesindeki eşitlik ilkesine,
5) 15. fı
krası
nda yer alan “... paraya çevrilse veya tecil edilse
dahi...” hükmü,
Anayasa’nı
n 2. maddesine, adalet ve Hukuk Devleti ilkelerine,
6) 17. fı
krası
ndaki %10’luk kontenjan, Anayasa’nı
n;
- 2. maddesindeki “adalet anlayı
şı
”na ve “insan hakları
na
saygı
lı
lı
k ilkesine,
- 128. maddesindeki “liyakat” ilkesine,
- 70. maddesinin ikinci fı
krası
na,
B) 4. maddesiyle, 3201 sayı
lıEmniyet Teş
kilatıKanunu’na
eklenen Ek Madde 23’ün:
1)
1. fı
krası
nda yer alan “... yaşhaddi aranmaksı
zı
n...” ve “...
emekli edilir.” Hükümleri, Anayasa’nı
n,
- 2. maddesine, “Hukuk Devleti” ilkesine,
- 10. maddesine, eşitlik ilkesine,
2) 2. fı
krası
nı
n sonundaki “... emekliliğe sevk edilebilir” hükmü,
Anayasa’nı
n,
- 2. maddesine, Hukuk Devleti ilkesine,
- 10. maddesine, eşitlik ilkesine,
3) 3. f ı
krası
ndaki “... tekrar Emniyet Hizmetleri sı
nı
fı
na dahil
bir görevde istihdam edilmeleri mümkün olmayı
p...” hükmü,
Anayasa’nı
n 70. maddesine, açı
kça aykı
rıolup bunları
n uygulanması
halinde hem emniyet mensuplarıiçin hem de Hukuk Devleti bakı
mı
ndan
telafisi imkansı
z birtakı
m zararları
n meydana geleceği çok açı
k ve
kesindir.
Bu münasebetle;
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a) Söz konusu hükümler hakkı
nda acilen yürürlüğü durdurma ve
iptal kararıverilmesini,
b) Dava konusu hükümlerin iptali üzerine, uygulanma olanağı
kalmayacak olan ve yukarı
da belirtilen- hükümlerin de iptal edilmesini,
saygı
ları
mla arz ederim. 30.05.2001”
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenilen Yasa Kuralları
6.4.2001 günlü, 4638 sayı
lı“Emniyet Teş
kilatıKanununda
Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiş
tirilerek Kabulü Hakkı
nda Kanun”un iptali istenilen bölümlerini
de içeren 1. ve 4. maddeleri ş
öyledir:
1- “MADDE 1 - 4.6.1937 tarihli ve 3201 sayı
lıEmniyet Teş
kilâtı
Kanunun değişik 55 inci maddesi, madde baş
lı
ğıile birlikle aşağı
daki
şekilde değiştirilmiştir.
Terfi ve atama
Madde 55 - Polis Amirleri, rütbe sı
rasıile Komiser Yardı
mcı
sı
,
Komiser, Baş
komiser, Emniyet Amiri, 4 üncü Sı
nı
f Emniyet Müdürü, 3
üncü Sı
nı
f Emniyet Müdürü, 2 nci Sı
nı
f Emniyet Müdürü, l inci Sı
nı
f
Emniyet Müdürü ve Sı
nı
f Üstü Emniyet Müdürüdür.
Bu rütbelere terfiler, bu maddede öngörülen sı
nav ve eğ
itim ş
artı
saklı
kalmak üzere, kı
dem ve liyakata göre yapı
lı
r.
Kı
dem sı
rası
nı
n tespitinde, bulunulan rütbeye terfi tarihi esas
alı
nı
r. Aynıtarihte terfi edenlerden sicil notu yüksek, sicil notları
nı
n
eş
itliği halinde ödül ve takdirnamesi fazla, ödül ve takdirnamelerin
sayı
ca eş
itliği halinde ise sicil numarasıdaha küçük olanlar diğerlerine
göre kı
demli sayı
lı
rlar.
Kı
dem sı
rası
, Emniyet Genel Müdürlüğünce her yı
l Mart ayı
nda
topluca Teş
kilâta duyurulur.
Terfiler ve atamalar, kanuni zorunluluk halleri dı
ş
ı
nda her yı
l
Haziran ayı
nda topluca yapı
lı
r.
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Üst rütbeye yükselmek için, kı
dem ş
artları
nıyerine getirmiş
Komiser Yardı
mcı
sı
, Komiser ve Baş
komiserlerin liyakat koşulları
nı
belirlemek, üst rütbedeki boş kadro miktarı
na göre sı
ralayarak
terfilerini önermek üzere Genel Müdürlük Merkez Değerlendirme
Kurulu oluşturulur. Bu Kurul, Emniyet Genel Müdürlüğü personel
işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardı
mcı
sı
nı
n başkanlı
ğı
nda,
Araştı
rma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Baş
kanı
, Personel
Dairesi Baş
kanı
, l inci Hukuk Müş
aviri ve Genel Müdürün uygun
göreceği iki Daire Baş
kanıile TeftişKurulu Baş
kan Yardı
mcı
ları
nı
n
birinden teş
ekkül eder.
Üst rütbeye yükselmek için, kı
dem şartları
nıyerine getirmiş
Emniyet Amirleri ile 4 üncü, 3 üncü ve 2 nci Sı
nı
f Emniyet
Müdürlerinin liyakat koş
ulları
nıbelirlemek, üst rütbedeki boşkadro
miktarı
na göre sı
ralayarak terfîlerini ve ikinci meslek derecesindeki
görev unvanları
na atamasıyapı
lacak personeli değerlendirmek ve
öneride bulunmak üzere Genel Müdürlük Yüksek Değerlendirme
Kurulu oluşturulur. Bu Kurul, Emniyet Genel Müdürünün
başkanlı
ğı
nda, Genel Müdür Yardı
mcı
ları
, Teftiş Kurulu Baş
kanı
,
Polis Akademisi Baş
kanıve Emniyet Müdürü APK uzmanları
nca
seçilecek birinci meslek derecesindeki üç Emniyet Müdürü APK
uzmanı
ndan teşekkül eder.
Kurullar her yı
l Mayı
s ayıbaş
ı
nda toplanı
r ve kararlar oy
çokluğu ile alı
nı
r.
Rütbelerde belirlenen zorunlu bekleme süreleri sonunda, bir
üst rütbeye terfi edebilmek için üst rütbede boşkadro bulunmasıve
bekleme süresi içindeki yı
l sayı
sıkadar olumlu sicil alı
nmı
şolması
şarttı
r. Ancak, Başkomiserlikten Emniyet Amirliğine ve 3 üncü Sı
nı
f
Emniyet Müdürlüğünden 2 nci Sı
nı
f Emniyet Müdürlüğüne terfi
edebilmek için ayrı
ca, çı
karı
lacak yönetmeliğe uygun olarak yapı
lacak
yazı
lısı
navda baş
arı
lıolmak ve Polis Akademisi Baş
kanlı
ğı
nca
düzenlenecek yöneticilikle ilgili hizmet içi Eğitimi başarı ile
tamamlamak ş
arttı
r.
Polis amirlerinden Polis Akademisi mezunları
, Polis Akademisi
mezunu sayı
lanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğüne eleman
yetiş
tirmek üzere Polis Akademisi bünyesinde en az dört yı
llı
k
fakülte ve yüksek okulları
ndan mezun olanlar (A), komiser
yardı
mcı
lı
ğıkursunu baş
arı
yla bitirmişolanlar (B) grubunu oluş
turur.
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İ
htiyaç halinde meslekte fiilen altıyı
lı
nıdolduran, 37 yaş
ı
ndan
gün almamı
şolan ve yönetmelikte belirtilen diğer nitelikleri taşı
yan
polis memurları
ndan, yönetmelik hükümlerine göre açı
lacak komiser
yardı
mcı
lı
ğısı
navı
nıkazanı
p dokuz aydan az olmamak üzere eğitim
kursunu baş
arı
yla bitirenler komiser yardı
mcı
lı
ğırütbesine atanı
r.
Rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme
süreleri aş
ağı
da gösterilmiş
tir.
Meslek
En Az Bekleme Süreleri
Rütbeler
Dereceleri
(A)
(B)
Komiser Yardı
mcı
sı
9
4
6
Komiser
8
4
6
Başkomiser
7
3
YaşHaddi
Emniyet Amiri
6
4
4 üncü Sı
nı
f Emniyet Müdürü
5
3
3 üncü Sı
nı
f Emniyet Müdürü
4
3
2 nci Sı
nı
f Emniyet Müdürü
3
3
1 inci Sı
nı
f Emniyet Müdürü
2
3
l inci Sı
nı
f Emniyet Müdürü
1
YaşHaddi
Sı
nı
f Üstü Emniyet Müdürü
Derece Üstü YaşHaddi
Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde, bu rütbedeki fiili
çalı
şma süresi esas alı
nı
r.
Mevzuat hükümlerine göre kazanı
lmı
ş hak aylı
ğı
nda
değerlendirilmesi yapı
lan her türlü uzmanlı
k, master, doktora ve
avukatlı
k stajırütbe kı
deminde değerlendirilmez. Ancak, polis amiri
olduktan sonra yapı
lan askerlik hizmeti, yurt dı
şımisyon koruma, yurt
dı
şıkurs ve diğer görevler sebebi ile geçirilen süreler ile tedavi ve
istirahat süreleri rütbe terfiinde değerlendirilir.
Taksirli suçlar hariç, paraya çevrilse veya tecil edilse dahi alı
nan
hapis cezaları
, aylı
ksı
z izinde geçen süreler, uzun ve kı
sa süreli
durdurma cezalarıile meslekten ve memuriyetten men cezaları
, ceza
süreleri kadar rütbe terfiini geri bı
raktı
rı
r. Her olumsuz sicil, rütbe terfiini
bir yı
l geciktirir.
(B) grubu polis amirlerinden en az dört yı
llı
k yüksek öğretim
kurumunu bitirenlerin (A) grubuna geçmeleri aş
ağı
daki şartlara
bağlı
dı
r:

641

a) Baş
komiserlik rütbesinde (A) grubu polis amirleri için öngörülen
en az bekleme süresi kadar çalı
ş
mı
şolmak.
b) Baş
komiser rütbesinden Emniyet Amiri rütbesine terfide bu
grup için ayrıyapı
lacak yazı
lısı
navda ve meslek içi yöneticilik
eğitiminde başarı
lıolmak.
c) Değerlendirme Kurulu kararı
yla Emniyet Amiri rütbesine terfi
etmişolmak.
(B) grubundan (A) grubuna geçecek olan amirlerin sayı
sı
, o yı
l
itibarı
yla (A) grubundan Emniyet Amirliği rütbesine terfi edenlerin
sayı
sı
nı
n % 10’unu geçemez.
Bu ş
ekilde terfi edeceklerin sı
ralaması
nda sı
nav notu esas alı
nı
r.
Rütbe, terfileri ve sı
navlar ile meslek içi yöneticilik eğitim
kursları
, eğitim tarih ve süreleri ile değerlendirme kurulları
nı
n
çalı
ş
maları
na iliş
kin esas ve usuller bu Kanunun yayı
mıtarihinden
itibaren üç ay içerisinde çı
karı
lacak yönetmelikle düzenlenir.”
2- “MADDE
eklenmiştir.

4 - 3201 sayı
lıKanuna aş
ağı
daki ek madde

EK MADDE 23 - Zorunlu bekleme süresini tamamlayarak terfi
durumu üç kez Yüksek Değ
erlendirme Kurulu tarafı
ndan görüşülmesine
rağmen, bir üst rütbeye terfi edemeyen 2 nci Sı
nı
f Emniyet Müdürleri,
kadro durumuna göre emeklilikle ilgili diğ
er ş
artlarıhaiz olmak kaydı
yla
yaşş
artıaranmaksı
zı
n, Yüksek Değerlendirme Kurulunun önerisi ve
İ
çişleri Bakanı
nı
n onayıile emekli edilir.
Meslek derecelerinde fiilen beşyı
lı
nıdolduran l inci Sı
nı
f
Emniyet Müdürleri, kadro durumuna göre emeklilikle ilgili diğer ş
artları
haiz olmak kaydı
yla yaşşartıaranmaksı
zı
n Yüksek Değerlendirme
Kurulunun önerisi ve İ
çişleri Bakanı
nı
n onayıile emekliliğe sevk
edilebilir.
Kadrosuzluk nedeni ile emekliliğe sevk edilenlerin tekrar
Emniyet Hizmetleri Sı
nı
fı
na dahil bir görevde istihdam edilmeleri
mümkün olmayı
p, emekliliğe sevk edildikleri tarihi takip eden ay
baş
ı
ndan itibaren rütbelerin yaşhaddine kadar olan süre için, en yüksek
Devlet memuru aylı
ğı
nı
n (ek gösterge dahil), 1 inci Sı
nı
f Emniyet
Müdürlerinden birinci meslek derecesinde olanlara % 60’ı
, ikinci meslek
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derecesinde olanlara % 50’si, 2 nci Sı
nı
f Emniyet Müdürlerine ise % 40’ı
oranı
nda zorunlu emeklilik ek ödemesi yapı
lı
r.
Emekli Sandı
ğı
, üçer aylı
k devreler halinde bu meblağı
, fatura
karş
ı
lı
ğı
nda Hazineden tahsil eder. Bu ödemeler, damga vergisi hariç,
herhangi bir vergiye tâbi tutulmaz ve yaşhaddinden önce ölenlerin
varislerine intikal etmez.
1 inci Sı
nı
f Emniyet Müdürü rütbesinde bulunanları
n sayı
sı500, 2
nci Sı
nı
f Emniyet Müdürü rütbesinde bulunanları
n sayı
sıise 800’ü
aşamaz.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Dava konusu kuralları
n, Anayasa’nı
n 2., 6., 7., 10., 70. ve 128.
maddelerine aykı
rı
lı
ğıileri sürülmüş
tür.
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. Maddesi gereğince
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Rüştü SÖNMEZ,
Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n katı
lı
mları
yla
19.6.2001 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda dosyada
eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine oybirliğiyle
karar verilmiş
tir.
IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
6.4.2001 günlü, 4638 sayı
lı“Emniyet Teş
kilatıKanununda
Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiş
tirilerek Kabulü Hakkı
nda Kanun”un 4. maddesiyle 3201 sayı
lı
Emniyet Teş
kilatıKanunu’na eklenen Ek madde 23’ün, Birinci
fı
krası
nda yer alan “...yaşş
artıaranmaksı
zı
n,....emekli edilir” ibaresi
ile İ
kinci fı
krası
nda yer alan “...emekliliğe sevk edilebilir” ibaresinin
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı konusunda güçlü belirtiler bulunması ve
uygulanması
ndan doğacak ve sonradan giderilmesi güç veya
olanaksı
z durum ve zararları
n önlenmesi için yürürlüklerinin
durdurulması
na, Mustafa BUMİ
N, Fulya KANTARCIOĞLU, Rüş
tü
SÖNMEZ ve Tülay TUĞCU’nun karşoylarıve oyçokluğuyla;
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dava konusu diğer hükümlere ilişkin yürürlüğün durdurulması
isteminin bu konudaki raporun hazı
rlanması
ndan sonra karara
bağlanması
na, 19.1.2001 gününde oybirliğiyle karar verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenilen
Yasa kuralları
, dayanı
lan Anayasa kurallarıile bunları
n gerekçeleri ve
öteki yasama belgeleri okunduktan sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
A- 6.4.2001 günlü, 4638 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesiyle
değiştirilen, 3201 sayı
lıEmniyet TeşkilatıKanunu’nun
55.
maddesindeki dava konusu bölümlerin incelenmesi:
1- Altı
ncı fı
krası
nı
n; ...liyakat koşulları
nı belirlemek...,
...Genel Müdürlük Merkez Değerlendirme Kurulu... bölümü ile
yedinci fı
krası
nı
n ...liyakat koşulları
nıbelirlemek..., ...Genel
Müdürlük Yüksek Değerlendirme Kurulu... bölümü
Fı
kra hükmüyle, üst rütbeye yükselmek için kı
dem şartları
nı
yerine getirmiş komiser yardı
mcı
sı
, komiser ve baş
komiserler ile
kı
dem ş
artları
nıyerine getirmişemniyet amirleri ve 4., 3., 2. Sı
nı
f
Emniyet Müdürlerinin liyakat koşulları
nıbelirlemek, üst rütbedeki boş
kadro miktarı
na göre sı
ralayarak terfilerini önermek üzere
değerlendirme kurullarıoluşturulmuş
tur.
Dava dilekçesinde, liyakatin, Devlet memurlarıiçin bir nitelik
olduğu, Anayasa’nı
n 128. maddesinin ikinci fı
krası
nda öngörülen
kanunilik ilkesi uyarı
nca liyakat koşulları
nı
n kanunla düzenlenmesi
gerekirken bu yetkinin Kurul’lara bı
rakı
lması
nı
n Anayasa’nı
n 7.
maddesi ile 128. maddesinin ikinci fı
krası
na aykı
rıolduğu, Genel
Müdürlük Merkez Değerlendirme Kurulu ile Yüksek Değerlendirme
Kurulu’nun Anayasal dayanağı
nı
n bulunmadı
ğı
, bu nedenle söz
konusu Kurullara iliş
kin düzenlemenin, Anayasa’n ı
n 6. maddesinin
üçüncü fı
krası
na aykı
rıolduğu ileri sürülmektedir.
Anayasa’nı
n kamu hizmetine girme hakkı
nıdüzenleyen 70.
maddesinin ikinci fı
krası
nda, “hizmete alı
nmada, görevin gerektirdiği
niteliklerden başka hiçbir ayrı
m gözetilmez” denilmekte; 657 sayı
lı
Devlet MemurlarıKanununun “Genel Hükümler” bölümünde yer alan
3. maddesinde de, liyakat görevin gerektirdiği temel ilkeler arası
nda
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sayı
lmaktadı
r. Buna göre liyakat, bir göreve layı
k olmayı
, görevin
gerektirdiği nitelikleri ve yetenekleri taş
ı
mayıifade eder.
3201 sayı
lıYasa’nı
n 4638 sayı
lıYasa ile değiştirilen 55.
maddesinin birinci fı
krası
nda, polis amirlerinin rütbeleri sayı
lmı
ş
, ikinci
fı
krası
nda bu rütbelere terfilerin maddede öngörülen sı
nav ve eğitim
şartısaklıkalmak üzere, kı
dem ve liyakata göre yapı
lacağıbelirtilmiş
,
üçüncü fı
krası
nda da kı
dem sı
rası
nı
n tespitinde, bulunulan rütbeye
terfi tarihinin esas alı
nacağı
, aynıtarihte terfi edenlerden sicil notu
yüksek, sicil notları
nı
n eş
itliği halinde ödül ve takdirnamesi fazla, ödül
ve takdirnamelerin sayı
ca eşitliği halinde ise, sicil numarasıdaha
küçük olanları
n diğerlerine göre kı
demli sayı
lacağıöngörülmüş
,
dokuzuncu fı
krası
nda da rütbelerde belirlenen zorunlu bekleme
süreleri sonunda, bir üst rütbeye terfi edebilmek için üst rütbede boş
kadro bulunmasıve bekleme süresi içindeki yı
l sayı
sıkadar olumlu
sicil alı
nmı
şolması
nı
nş
art olduğu hükme bağlanmı
ş
tı
r.
Genel personel kanunu niteliği taşı
yan 657 sayı
lıDevlet
MemurlarıKanunu’nun 109. maddesinde, her memur için bir özlük
dosyasıtutulacağı
, 110. maddesinde, her Devlet memurunun bir sicil
dosyası
nı
n bulunacağı
, sicil amirleri tarafı
ndan düzenlenecek sicil
raporlarıile varsa müfettişler tarafı
ndan verilen denetleme raporlarıve
memurları
n mal beyannamelerinin sicil dosyaları
na konulacağı
, 122.
maddesinde, verilen takdirnamelerin sicile geçeceği, 133.
maddesinde, disiplin cezaları
nı
n memurun siciline iş
leneceği
belirtilmiş, 111. maddesinde de, Devlet memurları
nı
n ehliyetlerinin
tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye
çı
karma veya hizmetle iliş
kilerinin kesilmesinde özlük ve sicil
dosyaları
nı
n başlı
ca dayanak olduğu belirtilmiştir.
Bu hükümlerle, ilgililerin sicil ve özlük dosyaları
nda yer alan
bilgiler temel ölçüt olarak kabul edilerek liyakatin belirlenmesi
bakı
mı
ndan genel çerçeve çizmiştir. 3201 sayı
lı Yasa’nı
n 55.
maddesinin altı
ncıfı
krası
yla oluşturulan Genel Müdürlük Merkez
Değerlendirme Kurulu ile Yüksek Değerlendirme Kurulu’nun, fı
kra
kapsamı
ndaki polis amirlerinin terfilerine iliş
kin liyakat koş
ulları
nı
yasakoyucu tarafı
ndan çizilen söz konusu çerçeve içinde belirlemesi
gerekeceği açı
ktı
r.
Anayasa’nı
n “Egemenlik” başlı
ğı
nıtaşı
yan 6. maddesinde;
“Egemenlik, kayı
tsı
z şartsı
z Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini,
anayasanı
n koyduğu esaslara göre, yetkili organlarıeliyle kullanı
r.
Egemenliğin kullanı
lması
, hiçbir surette hiçbir kiş
iye, zümreye veya
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sı
nı
fa bı
rakı
lamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağı
nıanayasadan
almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz”, 7. maddesinde; Yasama
yetkisi Türk Milleti adı
na Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki
devredilemez, denilmektedir. 128. maddesinin ikinci fı
krası
nda da,
memurları
n ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları
, görev
ve yetkileri, haklarıve yükümlülükleri, aylı
k ve ödenekleri ve diğer
özlük işleri kanunla düzenlenir denilerek, memuriyete giriş
ten
emekliliğe kadar memuriyet statüsünün kanunla düzenlenmesi esası
öngörülmüştür.
Anayasa’nı
n çeş
itli
maddelerinde yer alan kanunla
düzenlemeden neyin anlaş
ı
lmasıgerektiği Anayasa Mahkemesi’nin
bir çok kararı
nda açı
klanmı
ştı
r. Buna göre yasa ile düzenlenmesi
öngörülen konularda, yürütme organı
na, genel, sı
nı
rsı
z, esaslarıve
çerçevesi belirsiz bir düzenleme yetkisi verilmesi, yasama yetkisinin
devri anlamı
na geleceğinden Anayasa’nı
n 7. maddesine aykı
rıdüş
er.
Ancak, yasada temel esasları
n ve çerçevenin belirlenmesi koşuluyla,
uzmanlı
k ve teknik konulara iliş
kin ayrı
ntı
ları
n düzenlenmesinin
yürütmeye bı
rakı
lmasıAnayasa’ya aykı
rı
lı
k oluş
turmaz. Esasen
Anayasa’nı
n 8. maddesinde yer alan, “yürütme yetkisi ve görevi
anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanı
lı
r ve yerine getirilir”
hükmünün anlamıda budur.
Emniyet personelinin terfileri konusunda karar verme yetkisi,
3201 sayı
lıEmniyet TeşkilatıKanununun ilk şeklinde Umum Müdürlük
(Merkez) İ
ntihap Encümenine verilmiş, 1993 yı
lı
na kadar terfi
işlemlerine iliş
kin kararlar bu Encümen tarafı
ndan alı
nmı
ştı
r. 1993
yı
lı
nda çı
karı
lan 3870 sayı
lı Kanunda konuya iliş
kin yeni bir
düzenleme yapı
lmamakla birlikte, bu Kanuna dayalıolarak çı
karı
lan
ve 5.8.1993 günlü, 21659 sayı
lıResmî Gazete’de yayı
mlanan
“Emniyet Hizmetleri Sı
nı
fıPersonelinin Rütbe Yükselmeleri ile Görev
Unvanları
nda Uygulanacak Esaslara Dair Yönetmelik”in 3.
maddesiyle Merkez Değerlendirme Kurulu ve Yüksek Değerlendirme
Kurulu adı
nda iki yeni kurul oluşturulmuş
, 17. maddesiyle de terfi
işlemlerini yürütme yetkisi bu kurullara verilmiştir. Söz konusu
yönetmeliğe dayalıolarak faaliyetlerini sürdüren bu Kurullar ilk kez
12.7.2000 günlü, 611 sayı
lıKHK ile yasal dayanağa kavuş
turulmuş
,
4638 sayı
lıYasa ile de aynışekilde kanunlaş
tı
rı
lmı
ş
, Kanun’un
gerekçesinde de, her iki Kurulun, Terfi Yönetmeliğiyle oluş
turulduğu,
ancak bu Kurulları
n yasal dayanakları
nı
n bulunmadı
ğı
, bu nedenle
doğan hukuki boş
luğun giderilerek ortaya çı
kması muhtemel
sı
kı
ntı
ları
n önlenmesi amacı
yla Kurullara ilişkin düzenlemelerin
yasayla yapı
ldı
ğıbelirtilmiştir.
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Dava konusu bölümlerin yer ald ı
ğı 55. maddede polis
amirlerinin rütbeleri, bu rütbelere terfi esasları
, kı
dem sı
rası
nı
n
saptanması
nda gözetilecek ilkeler, kı
dem sonrası
, terfi ve atama
zamanıgibi hususlar belirtilerek bu konularda çerçeve çizilmiş, buna
göre liyakat koşulları
nıbelirleyecek üst rütbedeki boşkadro sayı
sı
na
göre terfileri önermek ya da ikinci meslek derecesindeki görev
unvanları
na atamasıyapı
lacak personeli değerlendirmek ve öneride
bulunmak üzere Genel Müdürlük Merkez Değerlendirme ve Yüksek
Değerlendirme Kurullarıoluşturulmuş
tur. Bu durumda Anayasa’nı
n
128. maddesine uygun olarak yasada bulunmasıgereken temel
esaslara yer verilmişve idarenin düzenleme yapacağıalanı
n sı
nı
rları
çizilmiş
tir.
Açı
klanan nedenlerle, dava konusu bölümler Anayasa’nı
n 6, 7
ve 128. maddelerine aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
2- Onikinci fı
krası
nı
n, (B) Grubu komiser yardı
mcı
larıve
komiserler için öngörülen 6’şar yı
llı
k en az bekleme sürelerine
ilişkin bölümü
Maddenin onuncu fı
krası
nda, polis amirleri (A) ve (B) ş
eklinde
iki gruba ayrı
lmı
ş, onikinci fı
krası
nda da rütbelerde ve meslek
derecelerindeki en az bekleme süreleri (A) ve (B) grubu için ayrıayrı
gösterilmiştir. Buna göre, en az bekleme süreleri, 9. ve 8. meslek
derecelerinde olan (A) grubu komiser yardı
mcı
larıve komiserler için 4
yı
l, (B) grubu komiser yardı
mcı
larıve komiserler için 6 yı
l olarak
düzenlenmiştir.
Dava dilekçesinde, (B) grubu komiser yardı
mcı
sıve komiserler
için öngörülen en az bekleme sürelerinin (A) grubunda yer alan
komiser yardı
mcı
sıve komiserlere göre daha fazla olması
nı
n
Anayasanı
n eşitlik ilkesine aykı
rıolduğu ileri sürülmektedir.
Yasa önünde eşitlik, herkesin her yönden aynıkurallara bağlı
olacağıanlamı
na gelmez. Yasaları
n uygulanması
nda dil, ı
rk, renk,
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep aykı
rı
lı
ğı
gözetilemez ve bu nedenlerle eşitsizlik yaratı
lamaz. Bu ilke,
birbirleriyle aynıdurumda olanlara ayrıkuralları
n uygulanması
nıve
ayrı
calı
klıkişi ve toplulukları
n yaratı
lması
nıengellemektedir. Durum
ve konumları
ndaki özellikler kimi kiş
iler ya da topluluklar için değiş
ik
kuralları ve değiş
ik uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal
durumlar aynı
, ayrıhukuksal durumlar ayrıkurallara bağlıtutulursa
Anayasa’da öngörülen eş
itlik ilkesi zedelenmez.
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3201 sayı
lıYasa’nı
n değiş
tirilen 55. maddenin onikinci fı
krası
incelendiğinde, (A) grubu polis amirlerinin komiser yardı
mcı
lı
ğı
ndan
başlayarak sı
nı
f üstü emniyet müdürlüğü dahil olmak üzere on farklı
meslek derecesi içinde yükselme olanakları
nı
n bulunduğu, (B) grubu
polis amirlerinı
n ise komiser yardı
mcı
lı
ğı
, komiserlik ve baş
komiserlik
olmak üzere en fazla üç meslek derecesi içinde yükselebildikleri
görülmektedir. Yasakoyucunun, eğitim durumları
ndaki farklı
lı
ğı
nazara alarak (B) grubu polis amirleri için daha fazla bekleme süreleri
öngörecek biçimde düzenleme getirmesi her iki gruba dahil amirlerin
durumları
ndaki farklı
lı
ktan kaynaklandı
ğı
ndan kuralı
n eş
itlik ilkesine
aykı
rı
lı
ğı
ndan söz edilemez. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
3- Ondördüncü fı
krası
nı
n; “...polis amiri olduktan sonra
yapı
lan...” bölümü
55. maddenin ondördüncü fı
krası
nda, rütbe kı
deminde
değerlendirilmeyecek durumlar gösterilmiş, ancak polis amiri olduktan
sonra yapı
lan askerlik hizmeti ise değerlendirilecek süreler arası
na
alı
nmı
ş
tı
r.
Dava dilekçesinde, polis amiri olduktan sonra yapı
lan askerlik
hizmeti rütbe kı
deminden sayı
ldı
ğıhalde polis amiri olmadan önce
yapı
lan askerlik hizmetinin rütbe kı
deminden sayı
lmaması
nı
n,
Anayasa’nı
n eş
itlik ilkesine aykı
rıolduğu ileri sürülmüştür.
Yukarı
da belirtildiği gibi, Anayasa’da öngörülen eş
itlik ilkesi,
aynıhukuksal durumda bulunanları
n farklıkurallara tabi tutulmaları
na
engel oluş
turur.
Anayasanı
n 72. maddesinde vatan hizmeti olarak nitelendirilen
askerlik hizmeti, her Türkün hakkıve ödevi biçiminde düzenlenmiş
tir.
657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’nda da askerlik hizmeti kamu
hizmeti niteliğinde sayı
lmı
ş
, 81 ve devamımaddelerinde memuriyet
öncesinde veya memuriyet sı
rası
nda yapı
lan askerlik hizmeti
süresinin, Devlet memurluğu kı
deminde değerlendirilmesi kabul
edilmiş
tir.
Askerlik hizmetinin rütbe kı
deminde sayı
lması ya da
sayı
lmaması
na iliş
kin düzenleme anayasal ilkelere uygun olması
koş
uluyla yasama organı
nı
n takdirinde olan bir husustur. Askerlik
hizmetinin yerine getirilmesinde kişilerin kamu görevlisi olup
olmaması
nı
n ya da yürüttüğü kamu görevinin niteliğinin farklıbir
konum yarattı
ğıkabul edilemez. Kamu görevlisi iken askerlik
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yapanlardan, bir rütbeyi aldı
ktan sonra veya önce askerlik yapanlar
aynıhukuksal durumda bulundukları
ndan bunlara farklıkuralları
n
uygulanmasısonucunu doğuran dava konusu bölüm, Anayasa’nı
n 10.
maddesinde belirtilen eşitlik ilkesine aykı
rı
dı
r, iptali gerekir.
4- Onbeşinci fı
krası
nı
n; “...paraya çevrilse veya tecil edilse
dahi ..” bölümü
Onbeş
inci fı
krada, paraya çevrilse veya tecil edilse dahi alı
nan
hapis cezaları
nı
n ceza süresi kadar terfîiyi geciktireceği hükme
bağlanmı
ş
tı
r.
Dava dilekçesinde, hukukumuza göre kademe ilerlemesinin
durdurulmasıve rütbe terfiinin geri bı
rakı
lması
nı
n birer disiplin cezası
olduğu, usulüne uygun bir soruş
turma açı
lmadan ve savunma
alı
nmadan bu cezaları
n verilmesinin hukuka uygun olmadı
ğı
, 3201
sayı
lıKanunun 55. maddesinin onbeş
inci fı
krası
na göre her olumsuz
sicilin rütbe terfiini bir yı
l geciktireceği, hapis cezasınedeniyle
olumsuz sicil almı
ş olan bir memurun rütbe terfiinin zaten
geciktirileceği, olumlu sicil verilmesine rağmen bu sürenin rütbe
terfiinden düş
ülmesinin ise dolaylıbir disiplin cezasıteş
kil edeceği,
söz konusu kuralı
n paraya çevirme ve tecilin amacı
na ve dolayı
sı
yla
Anayasanı
n hukuk devletine ilişkin 2. maddesine aykı
rıolduğu ileri
sürülmüştür.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde, Cumhuriyetin nitelikleri arası
nda
sayı
lan hukuk devleti, insan hakları
na dayanan, bu hak ve
özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun
olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek
sürdüren, Anayasa’ya aykı
rıdurum ve tutumlardan kaçı
nan, hukuku
tüm devlet organları
na egemen kı
lan, Anayasa ve hukukun üstün
kuralları
yla kendini bağlısayan, yargıdenetimine açı
k, yasaları
n
üstünde yasakoyucunun da bozamayacağıtemel hukuk ilkeleri ve
Anayasa’nı
n bulunduğu bilincinde olan devlettir. Bu bağlamda, hukuk
devletinde yasakoyucu, yasaları
n yalnı
z Anayasa’ya değil, evrensel
hukuk ilkelerine de uygun olması
nısağlamakla yükümlüdür.
Ceza hukukunda, doğrudan doğruya bir suçun karş
ı
lı
ğıolmak
üzere öngörülen asli cezaları
n yanı
nda, ası
l cezanı
n etkisini artı
rmak,
suç iş
lenmesinde caydı
rı
cı
lı
ğısağlamak için ası
l cezaya ek olarak,
feri ve mütemmim cezalar ile kimi hak yoksunlukları(kı
sı
tlı
lı
klar)
getirilmektedir.
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Cezaları
n paraya ya da diğer emniyet tedbirlerine çevrilmesi
veya ertelenmesi, suçluları
n hapiste tutulmak yerine daha insancı
l
yöntemlerle ı
slah edilerek topluma kazandı
rı
lması
na yönelik çağdaş
ceza ve ceza infaz hukuku uygulamaları
dı
r. Yasakoyucu cezalara
erteleme ya da paraya çevirme olanağıtanı
yı
p tanı
mama, paraya
çevrilse veya ertelense dahi ası
l cezalara bağlıolarak kimi kı
sı
tlı
lı
klar
öngörüp öngörmeme konuları
nda Anayasal ilkeler çerçevesinde
takdir hakkı
na sahiptir.
Dava konusu kuralla ülkenin iç güvenliğine ilişkin kamu
hizmetinin önemi ve gerekleri gözönüne alı
narak, bu hizmeti yürüten
amir durumundaki kiş
ilerin paraya çevrilse ya da ertelense dahi kası
tlı
olarak iş
ledikleri suçlar nedeniyle aldı
klarıhapis cezasısüresi kadar
rütbe terfiilerinin geri bı
rakı
lması ş
eklinde yasal bir kı
sı
tlı
lı
k
öngörülmüştür. Tüm polis amirleri için geçerli olan söz konusu kuralla
getirilen hak yoksunluğu, belirtilen konumdaki kiş
ilerin kası
tlısuçları
işlemesinde caydı
rı
cı etkiye sahip olması
nı
n yanı
nda ceza
mahkumiyetinin sonucunda ortaya çı
kan bir disiplin cezasıniteliğinde
de değildir.
Açı
klanan nedenlerle, kamu güvenliğini sağlamak amacı
yla,
kamu gücü ve bu bağlamda silah kullanma yetkisi bulunan polis
amirlerine asli ceza yanı
nda hak yoksunluğu cezası da
uygulanması
nda Anayasa’ya aykı
rı
lı
k bulunmamaktadı
r. İ
ptal
isteminin reddi gerekir.
5- Onyedinci fı
krası
nı
n “...% 10’unu ...” bölümü
Onuncu fı
krada, polis amirleri eğitim durumları
ndaki farklı
lı
k
gözetilerek (A) ve (B) şeklinde iki gruba ayrı
lmı
ş
, onaltı
ncıfı
krada, (B)
grubu polis amirlerinden en az dört yı
llı
k yüksek öğrenimi bitirenlerin
belli ş
artlarla (A) grubuna geçmelerine olanak tanı
nmı
ştı
r. Maddenin
dava konusu olan onyedinci fı
krası
yla da, (B) grubundan (A) grubuna
geçecek olan amirlerin sayı
sı
nı
n o yı
l itibariyle (A) grubundan emniyet
amirliği rütbesine terfi edenlerin sayı
sı
nı
n % 10’unu geçemeyeceği
hükme bağlanmı
ş
tı
r. Maddenin onsekizinci fı
krası
nda ise, bu ş
ekilde
terfi edeceklerin sı
ralaması
nda sı
nav notunun esas alı
nacağı
belirtilmiştir.
Dava dilekçesinde, (B) grubunda yer alan bir amirin yasada
aranan nitelik ve liyakat gibi bütün şartlarıtaşı
ması
na rağmen
öngörülen %10’luk kontenjan nedeniyle (A) sı
nı
fı
na geçemeyeceği,
bu durumun Anayasa’nı
n 2. maddesinde ifade edilen adalet
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anlayı
şı
na ve insan hakları
na saygı
lıdevlet anlayı
ş
ıile 70. ve 128.
maddelerine aykı
rıolduğu ifade edilmiştir.
(B) gurubu polis amirliğinden (A) grubuna geçişkonusunda
öngörülen koş
ullarla ilgili olarak Kanunun genel gerekçesinde ş
u
hususlara yer verilmiştir:
“Mevcut kanun ve yönetmeliklere göre, 3 yı
llı
k fiili hizmetinden
sonra yapı
lan sı
navda başarı
lıolan polis memurları
, polis amiri
olabilmekte ve 4 yı
llı
k herhangi bir yüksek okulu bitirdikleri takdirde,
hiç bir şarta tabi tutulmaksı
zı
n doğrudan Polis Akademisinden mezun
olan amir statüsünü belirleyen (A) grubu polis amiri olabilmektedirler.
Yeni düzenleme ile polis memurları
nı
n amirliğe geçişsürecinde fiili
memurluk süresi 3 yı
ldan 6 yı
la çı
karı
lmı
şve (B) grubundan (A)
grubuna geçişbelli ş
artlara bağlanmı
ş
tı
r. Çünkü;
a) Mesleğin çok çeş
itli dallara ayrı
lması
, yoğun meslek bilgisi ve
tecrübe gerektirdiğinden, personelin 3 yı
lda gerekli bilgi ve birikime
sahip olamayacağı
,
b) Emniyet Teş
kilatıpersonelinin rütbelere göre dağı
lı
mı
nı
gösteren mevcut personel piramit yapı
sıincelendiğinde, Emniyet
Müdürleri rütbesinde yı
ğı
lma olduğu, alt rütbelerdeki personele ise
ihtiyaç duyulduğu,
görülmüştür.
Diğer taraftan, sadece 1996 yı
lı
nda açı
lan komiser yardı
mcı
lı
ğı
sı
navı
nda 532 polis memuru (A) grubu statüsünü kazanmı
ş
tı
r.
Bunları
n öğrenim durumlarıincelendiğinde hemen hemen tamamı
nı
n
Açı
k Öğretim Fakültesinden mezun oldukları görülmektedir.
Teş
kilatı
mı
z bünyesinde çalı
şmakta olan polis memurları
nı
n yaklaşı
k
% 60’ı halen Açı
k Öğretim Fakültesinde öğrenimlerine devam
etmekte ve her geçen gün bu sayıartmaktadı
r. 3087 sayı
lıPolis
Yükseköğrenim Kanununun 3 üncü maddesinde ise, Polis Akademisi,
Emniyet Teş
kilatı
nı
n orta ve üst kademe amir ve yönetici ihtiyacı
nı
karşı
layan yükseköğretim kurumu olarak tanı
mlanmaktadı
r. Buna
göre, Emniyet Teşkilatı
nı
n orta ve üst kademe amir ihtiyacı
nı
karşı
layacak olan yegane birim, Polis Akademisidir” denilmektedir.
Kamu hizmetine girişin ve hizmet içinde yükselmenin koşulları
,
statü hukukunun gereği olarak kanunlarla belirlenmektedir. Bu durum
Anayasa’nı
n kamu hizmetine girme hakkı
nı
n düzenlendiği 70.
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maddesi ile kamu hizmeti görevlileriyle ilgili genel ilkelerin
düzenlendiği 128. maddesinden kaynaklanan bir zorunluluktur.
Yasakoyucu bir kamu hizmetinde görevin gerektirdiği niteliklerin
saptanması
nıveya saptanmı
şniteliklerin değiştirilmesini, Anayasa
çerçevesinde kalmak kaydı
yla, takdir edebilme yetkisine sahiptir.
Kanunun gerekçesinde de belirtildiği gibi, Yasakoyucu, polis
amirlerinin eğitim durumları
na, sayı
ları
na ve kimi rütbelerdeki
yı
ğı
lmalara ilişkin objektif verileri gözönüne alarak, personel piramit
yapı
sı
nısağlı
klıbir yapı
ya kavuş
turmak amacı
yla bu statüye iliş
kin
yeni düzenlemeler getirmişve yönetici personel piramidini emniyet
hizmetlerinin gereği olarak hedeflenen mesleki nitelikli eğitime dayalı
bir yapı
ya kavuşturabilmek amacı
yla (B) grubundan (A) grubuna
geçişte % 10 gibi bir oran belirlemiş
tir. 4638 sayı
lıKanun’un Geçici
20. maddesinde yer alan: “Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce,
dört yı
llı
k yükseköğretim kurumları
ndan mezun olarak komiser
yardı
mcı
lı
ğıkursunu bitirenler ile bulunduğu rütbede dört yı
llı
k
yükseköğretim kurumları
ndan mezun olup (B) grubundan (A) grubuna
geçen polis amirleri, (A) grubunda değerlendirilir” şeklindeki kuralla da
kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, önceki mevzuata göre (A)
grubunda değerlendirilmesi gerekenlere iliş
kin kazanı
lmı
ş haklar
korunmuş
tur.
Buna göre yürütülen kamu hizmetinin gerekleri dikkate alı
narak
(B) grubundan (A) grubuna geçiş
te bu şekilde bir oran
belirlenmesinde Anayasa’nı
n hukuk devleti ilkesine aykı
rı
lı
k
görülmemiş
tir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
B- 6.4.2001 günlü, 4638 sayı
lıYasa’nı
n 4. maddesiyle 3201
sayı
lıEmniyet TeşkilatıKanunu’na Eklenen Ek Madde 23’ün,
dava konusu bölümlerinin incelenmesi:
1- Birinci fı
krası
nı
n, “...yaş şartıaranmaksı
zı
n,...emekli
edilir” bölümü
Dava konusu Ek 23. madde ile 1. ve 2. sı
nı
f emniyet
müdürlerinin 5434 sayı
lıYasa’da öngörülen yaşhaddine ulaşmadan
önce de kadrosuzluk nedeniyle emekli edilebilmelerine olanak tanı
yan
yeni bir düzenleme getirilmiştir. Maddeyle, bu yeni sistemin
uygulanabilmesi amacı
yla 1. ve 2. sı
nı
f emniyet müdürlerinin sayı
sı
500 ve 800 olarak sı
nı
rlandı
rı
lmı
ş
, ayrı
ca zorunlu emeklilikten
kaynaklanan mali kayı
pları
nı
n giderilmesi için bu personele belli
miktarlarda zorunlu emeklilik ek ödemesi yapı
lmasıöngörülmüştür.
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Dava dilekçesinde, Kanunun gerekçesine göre rüşvet,
yolsuzluk, bölücü ve laikliğe aykı
rıfaaliyetlerde adıgeçmekle birlikte
suçluluğu yasal olarak kanı
tlanamamı
şolan emniyet müdürlerinin de
dava konusu kurala göre re’sen emekli edilebilecekleri, bu
uygulamanı
n hukuk devleti ilkesine aykı
rıolduğu, kimi emniyet
müdürlerini yaş haddinden önce emekliye sevk etmenin kapsam
dı
şı
nda olan (3. ve 4. sı
nı
f) emniyet müdürleri ile bunlar arası
nda
eşitsizliğe yol açtı
ğı
, kadrosuzluktan emekliliğin ancak bu kanunun
yürürlüğe girmesinden sonraki terfiler için söz konusu olması
gerektiği, düzenlemenin görevdeki personeli de kapsaması
nı
n
kazanı
lmı
şhaklarıihlal ettiği, kadrosuzluktan emekli edilecek 1. sı
nı
f
emniyet müdürleri için idareye takdir yetkisi tanı
ndı
ğıhalde 2. sı
nı
f
emniyet müdürleri için idareye bağlıyetki tanı
nması
nı
n 2. sı
nı
f
emniyet müdürleri aleyhine eş
itsizlik oluşturduğu ileri sürülmektedir.
Emeklilik, belli bir yaş
a gelmiş veya belli görev süresini
doldurmuş bulunan bir memurun, memuriyet statüsünden çı
kı
p
emeklilik statüsüne girmesini ifade eder. Devlet memurları
nı
n
emeklilik hakkı5434 sayı
lıTürkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı
Kanunu’yla düzenlenmiş
tir. Kanunun 40. maddesinde, zorunlu olarak
memuriyetten ayrı
lmayı
, emekliliği gerektiren azami yaşhaddi genel
olarak belirlendikten sonra, özelliği olan kimi hizmet gruplarıiçin
bunun üstünde veya altı
nda yaşhadlerine yer verilmiş
, (ç) bendiyle
emniyet müdürleri için bu yaş60 olarak öngörülmüş
tür.
Emniyet Teş
kilatı Kanunu’nun kadrosuzluktan emekliye
sevketme uygulaması
yla ilgili olarak genel gerekçesinde; “Emniyet
müdürleri için öngörülen yaşhaddi 60’dı
r. Mülga mevzuat hükümleri
gereği 46 ve 47 yaş
ları
nda 1. Sı
nı
f emniyet müdürü olan bir personel
aktif bir görevde bulunmasa dahi, günün emeklilik şartları
nı
n zor
olmasınedeniyle yaklaşı
k 13-14 yı
l bu rütbede bekleyerek emekli
olmamaktadı
r. Bu ise teş
kilatı
n iç yapı
sı
nda hizmetin ötesinde
disiplinsizliklere ve kadro yönünden olumsuzluklara yol açmaktadı
r.
Bu olumsuzluklarıgidermek için 1 inci sı
nı
f Emniyet Müdürleri ve bir
üst rütbeye terfi ettirilemeyen 2 nci sı
nı
f Emniyet Müdürleri için
emeklilikle ilgili diğer ş
artlarıtaş
ı
malarıkaydı
yla erken emekli
edilmeleri zorunluluk arz etmektedir”, ifadelerine yer verilmiş
; madde
gerekçesinde de; “Üst rütbelerdeki yı
ğı
lma nedeniyle oluş
an
olumsuzlukları
n giderilmesi, hiyerarş
ik yapı
ya uygun olarak olması
gereken personel piramidinin oluşturulmasıve hakkaniyet ölçüsünde
alt rütbelilere yetenekleri oranı
nda yükselme imkanıtanı
nması
amacı
yla, Türk SilahlıKuvvetlerinde olduğu gibi ‘kadrosuzluk nedeni
ile zorunlu emeklilik’ sisteminin getirilmesi zorunluluk arz ettiğinden,
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emeklilikle ilgili diğer şartlarıtaş
ı
malarıkaydı
yla erken emeklilik
sisteminin getirilmesi ve Teşkilatı
n sağlı
klıbir personel piramit
yapı
sı
na kavuşturulmasıve sağlanan dengenin korunmasıamacı
yla,
1 inci ve 2 nci sı
nı
f Emniyet Müdürlerinin sayı
larıbu kanunla
sabitleş
tirilmiştir. Bundan sonra doğabilecek üst rütbedeki yı
ğı
lmalar
ise, bu düzenleme ile sistem içinde kendiliğinden önlenmişolacaktı
r.”
denilmektedir.
Bu gerekçeden Yasakoyucunun, emniyet personelinde rütbe
esası
na dayalıolarak oluş
turulan piramidin taban ve tavanı
nda
uyumu koruyabilmek amacı
yla tepede yer alan emniyet müdürleri
kadroları
nıbelli sayı
larla sı
nı
rlandı
rarak, 1. ve 2. sı
nı
f emniyet
müdürlerinin kanunda öngörülen yaş haddinden önce emekli
edilebilmelerine olanak tanı
dı
ğı
, böylece hem bir amirin çok uzun
yı
llar aynıkadroda görev yapması
nı
n hizmet verimi bakı
mı
ndan
ortaya çı
karacağı sakı
ncaları önlemek hem de mesleğin alt
kadroları
nda bulunan genç ve yetenekli personele terfi imkanı
nı
sağlamak istediği ayrı
ca, bu tür personele belli miktarlarda
kadrosuzluk tazminatıödenerek hizmetin getirdiği zorunluluktan
kaynaklanan görevden ayrı
lmaya bağlımali kayı
pları
n giderilmesinin
amaçlandı
ğıanlaş
ı
lmaktadı
r.
3201 sayı
lıYasa’ya 4638 sayı
lıYasa ile eklenen Ek 23.
maddenin birinci fı
krası
nda: “Zorunlu bekleme süresini tamamlayarak
terfi durumu üç kez Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafı
ndan
görüşülmesine rağmen, bir üst rütbeye terfi edemeyen 2 nci Sı
nı
f
Emniyet Müdürleri, kadro durumuna göre emeklilikle ilgili diğer ş
artları
haiz olmak kaydı
yla yaşş
artıaranmaksı
zı
n, Yüksek Değerlendirme
Kurulunun önerisi ve İ
çişleri Bakanı
nı
n onayıile emekli edilir”
denilmektedir.
Kazanı
lmı
ş hak kişinin bulunduğu statüden doğan, kendisi
yönünden kesinleşmişve kiş
isel niteliğe dönüşmüşhaktı
r. Hukuk
devletinde bu hakları
n korunacağıkuşkusuzdur. Ancak, bir statüye
bağlıolarak ileriye dönük, beklenen haklar bu kapsamda değildir. 2.
sı
nı
f emniyet müdürü kadrosunda bulunanları
n dava konusu kuraldan
önce emeklilik konusunda 60 yaş haddine tabi olmalarıbu yaş
haddini kendileri yönünden kazanı
lmı
ş bir hak haline getirmez.
Hizmet koşullarıbütün hukuki sonuçları
nıdoğurarak kiş
isel hak haline
gelmedikçe kazanı
lmı
ş hak olarak nitelendirilemeyeceğinden dava
konusu kuralla kazanı
lmı
ş hakları
n ihlal edildiği savı yerinde
görülmemiş
tir.
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Fı
kra hükmüyle, 2. sı
nı
f emniyet müdürlerinin kadrosuzluktan
emekliye sevkedilme koşulları
, zorunlu bekleme sürelerini
tamamlamı
şolmak, terfi durumlarıYüksek Değerlendirme Kurulunda
üç kez görüşülmesine rağmen bir üst rütbeye terfi edememişolmak,
emeklilikle ilgili diğer ş
artlarıtaş
ı
mak, şeklinde hizmet gerekleri ve
liyakat ölçütü esas alı
narak objektif bir şekilde belirlenmiş
tir.
Dolayı
sı
yla, kapsamdaki personelin hakları
ndaki kanı
tlanmamı
şkimi
subjektif nedenlere dayalı olarak emekliliğe sevkedilebileceği
yönündeki sav yerinde görülmemiştir.
1., 2., 3. ve 4. sı
nı
f emniyet müdürlerinin hangi görev
unvanları
nı kapsadı
ğı 3201 sayı
lı Yasa’nı
n 13. maddesinde
gösterilmiştir. Her bir sı
nı
fa ilişkin emniyet müdürleri arası
nda görev
unvanları
, sayı
ları
, yetki ve sorumlulukları
, yükselme koş
ullarıgibi
çeş
itli yönlerden farklı
lı
klar bulunmaktadı
r. Aynıhukuki durumda
bulunmayanları
n farklıkurallara tabi tutulmalarıeş
itlik ilkesinin ihlali
anlamı
nda olmayacağı
ndan, 3. ve 4. sı
nı
f emniyet müdürleri için
kadrosuzluktan emeklilik söz konusu değilken, 2. sı
nı
f emniyet
müdürleri için kadrosuzluktan emeklilik öngörülmesinde ve yine 2. ve
1. sı
nı
f emniyet müdürlerinin kadrosuzluktan emeklilik koş
ulları
nda
farklı
lı
k bulunması
nda eş
itlik ilkesine aykı
rı
lı
k yoktur. Açı
klanan
nedenlerle kural, Anayasa’nı
n 2 ve 10. maddelerine aykı
rı
görülmemiş
tir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
2- İ
kinci fı
krası
nı
n, “...emekliliğe sevk edilebilir” bölümü
Ek 23. maddenin ikinci fı
krası
nda, “Meslek derecelerinde fiilen
beşyı
lı
nıdolduran 1 inci Sı
nı
f Emniyet Müdürleri, kadro durumuna
göre emeklilikle ilgili diğer şartlarıhaiz olmak kaydı
yla yaş ş
artı
aranmaksı
zı
n, Yüksek Değerlendirme Kurulunun önerisi ve İ
çişleri
Bakanı
nı
n onayıile emekliliğe sevk edilebilir” denilmektedir.
Dava dilekçesinde, 1. sı
nı
f emniyet müdürlerinin kadrosuzluktan
emekliye sevkedilmesi konusunda belirli bir ölçüt konulmadı
ğı
,
kanunilik ilkesine uymamasınedeniyle keyfiliğe yol açabileceği, kimi
emniyet müdürlerini yaşhaddinden önce emekliye sevk etmenin
kapsam dı
şı
nda olan emniyet müdürleri ile bunlar arası
nda eş
itsizliğe
neden olacağı
, kadrosuzluktan emekliliğin ancak bu kanunun
yürürlüğe girmesinden sonraki terfiler için söz konusu olabileceği,
düzenlemenin görevdeki personeli de kapsaması
nı
n kazanı
lmı
ş
hakları ihlâl ettiği belirtilerek kuralı
n, Anayasa’nı
n 2 ve 128.
maddelerine aykı
rı
lı
ğıileri sürülmektedir.
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Anayasa’nı
n 128. maddesinin ikinci fı
krası
na göre kamu
personeline iliş
kin statü esasları
nı
n ve bu bağlamda hizmetten
ayrı
lmaya ilişkin kuralları
n kanunla düzenlenmesi gerekmektedir.
Yasayla düzenleme belirli konulardan kavram, ad ve kurum olarak
söz etmek anlamı
na gelmeyip, düzenlenen alanda temel ilkelerin
konularak çerçevesinin çizilmişolması
nıifade eder. Ancak, yasada
temel esasları
n belirlenmiş olmasıkoş
uluyla uzmanlı
k ve teknik
konulara iliş
kin ayrı
ntı
lar yürütme organı
nı
n takdir yetkisine
bı
rakı
labilir.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde belirtilen hukuk devletinin
unsurları
ndan biri de, vatandaşları
na hukuk güvenliği sağlaması
dı
r.
Hukuk güvenliği, kurallarda belirlilik ve öngörülebilirlik gerektirir.
Hukuk devletinde yargıdenetiminin sağlanabilmesi için yönetimin
görev ve yetkilerinin sı
nı
rı
nı
n yasalarda açı
kça gösterilmesi bir
zorunluluktur.
İ
kinci fı
krada, 1. sı
nı
f emniyet müdürlerinin kadrosuzluktan
emekliye sevkedilmelerinde meslek derecelerinde 5 yı
lı
n
doldurulması
, emeklilikle ilgili diğer şartlarıtaşı
malarıdı
şı
nda bir koşul
getirilmeyerek idareye sı
nı
rlarıbelirsiz bir takdir yetkisi tanı
nmı
ş
tı
r.
Böylece 1. sı
nı
f emniyet müdürlerinden kadrosuzluk nedeniyle
emekliye ayrı
lacakları
n belirlenmesinde baş
arı
, sicil, yeterlik gibi
hizmet gereklerine ve mesleki niteliklere yönelik hiç bir objektif ölçü
öngörülmemiş
tir.
Açı
klanan nedenle ikinci fı
kra ile getirilen “emekliye sevk
edilebilir” biçimindeki kural, Anayasa’nı
n 2., 7. ve 128. maddelerine
aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
3- Üçüncü fı
krası
nı
n, “...tekrar Emniyet Hizmetleri Sı
nı
fı
na
dahil bir görevde istihdam edilmeleri mümkün olmayı
p...”
bölümü
Ek 23. maddenin üçüncü fı
krası
nda, kadrosuzluk nedeniyle
emekliye sevk edilenlerin tekrar emniyet hizmetleri sı
nı
fı
na dahil bir
görevde çalı
ş
tı
rı
lmaları
nı
n mümkün olmadı
ğıbelirtilmiş
tir.
Dava dilekçesinde, kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrı
lmı
ş
olanları
n daha sonra kadro temin edilmesi ve hizmetlerine ihtiyaç
duyulmasıhalinde bile atanma olanakları
nıortadan kaldı
ran dava
konusu kuralı
n Anayasanı
n 70. maddesine aykı
rıolduğu ileri
sürülmüştür.
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Anayasa’nı
n 70. maddesinde “Her Türk, kamu hizmetlerine
girme hakkı
na sahiptir. Hizmete alı
nmada, görevin gerektirdiği
niteliklerden başka hiçbir ayı
rı
m gözetilemez.” denilmektedir.
Yasakoyucu statü hukuku çerçevesinde yürütülen memuriyet
hizmetine giriş
, yükselme ve sona ermeye iliş
kin koşullarıanayasal
ilkelere uygun olarak belirleme yetkisine sahiptir.
Yasa ile emniyet hizmetlerinin özellikleri ve gerekleri gözeterek
belli üst düzey polis amirlerinin kanunda gösterilen yaşhaddinden
önce zorunlu olarak emekliye sevk edilebilmelerine olanak tanı
yan bir
sistem getirilmiş
tir. Rütbe esası
na dayanan, ast-üst iliş
kisine tabi
hiyerarş
ik bir yapı
sıolan emniyet teş
kilatı
nda çalı
şan kişilerin
başarı
sı
zlı
k ya da diğer zorunlu nedenlerle kadrosuzluktan emekliye
ayrı
ldı
ktan sonra tekrar aynıkadrolara atanması
nı
n, piramit yapı
sı
na
dayanan ast-üst iliş
kileri bakı
mı
ndan hizmeti olumsuz yönde
etkileyeceği düş
ünülerek getirildiği anlaşı
lan dava konusu kural,
emniyet hizmetleri sı
nı
fı dı
şı
nda baş
ka hizmetlere atanmayı
engellemediğinden, Anayasa’nı
n 70. maddesine aykı
rıgörülmemiş
tir.
İ
ptal isteminin reddi gerekir.
C- İ
ptal Sonucu Yasa’nı
n Diğer Hükümlerinin Uygulama
Olanağı
nıYitirip Yitirmediği Sorunu
2949 Sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesinin ikinci fı
krası
nda, “Ancak
başvuru, kanunun, kanun hükmünde kararnamenin veya içtüzüğün
sadece belirli madde veya hükümleri aleyhine yapı
lmı
şolup da, bu
belirli madde veya hükümlerin iptali kanunun, kanun hükmünde
kararnamenin veya içtüzüğün bazıhükümlerinin veya tamamı
nı
n
uygulanmaması sonucunu doğuruyorsa, Anayasa Mahkemesi,
keyfiyeti gerekçesinde belirtmek ş
artı
yla, kanunun, kanun hükmünde
kararnamenin veya içtüzüğün bahis konusu öteki hükümlerinin veya
tümünün iptaline karar verebilir” denilmektedir.
4638 sayı
lıYasa’nı
n 4. maddesiyle 3201 sayı
lıYasa’ya eklenen
Ek 23. maddenin ikinci fı
krası
ndaki, “...emekliliğe sevk edilebilir.”
bölümünün iptal edilmesi nedeniyle fı
kranı
n kalan bölümü de
uygulanma olanağı
nı yitireceğinden 2949 sayı
lı Yasa’nı
n 29.
maddesinin ikinci fı
krasıuyarı
nca iptali gerekir.
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V- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
6.4.2001 günlü, 4638 sayı
lı“Emniyet Teş
kilâtıKanununda
Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiş
tirilerek Kabulü Hakkı
nda Kanun”un:
A) 1- 1. maddesiyle değiş
tirilen 4.6.1937 günlü, 3201 sayı
lı
Emniyet Teş
kilâtıKanunu’nun 55. maddesinin;
a- Altı
ncıfı
krası
nı
n “... liyakat koş
ulları
nıbelirlemek,... Genel
Müdürlük Merkez Değerlendirme Kurulu...” bölümüne,
b- Yedinci fı
krası
nı
n “...liyakat koş
ulları
nıbelirlemek,... Genel
Müdürlük Yüksek Değerlendirme Kurulu...” bölümüne,
c- Onikinci fı
krası
nı
n, (B) grubu komiser yardı
mcı
larıve
komiserler için rütbelerde ve meslek derecelerinde öngörülen 6’şar
yı
llı
k en az bekleme sürelerine,
d- Onbeşinci
dahi...” bölümüne,

fı
krası
nı
n “...paraya çevrilse veya tecil edilse

e- Onyedinci fı
krası
nda yer alan “... %10’unu ...” bölümüne,
2- 4. maddesiyle 3201 sayı
lıYasa’ya eklenen Ek Madde 23’ün
üçüncü fı
krası
nı
n “... tekrar Emniyet Hizmetleri Sı
nı
fı
na dahil bir
görevde istihdam edilmeleri mümkün olmayı
p,...” bölümüne,
yönelik iptal istemleri, 11.6.2003 günlü, E. 2001/346, K. 2003/63
sayı
lı kararla reddedildiğinden, BU BÖLÜMLERE İ
Lİ
ŞKİ
N
YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMLERİHAKKINDA KARAR
VERİ
LMESİ
NE YER OLMADIĞINA,
B- 1. maddesiyle değiş
tirilen 3201 sayı
lı Yasa’nı
n 55.
maddesinin ondördüncü fı
krası
nı
n “... polis amiri olduktan sonra
yapı
lan ...” bölümüne ilişkin YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI
İ
STEMİ
Nİ
N KOŞULLARI OLUŞMADIĞINDAN REDDİ
NE,
C- 4. maddesiyle 3201 sayı
lıYasa’ya eklenen Ek Madde 23’ün;
1- Birinci fı
krası
nı
n “... yaşş
artıaranmaksı
zı
n, ... emekli edilir.”
bölümüne iliş
kin iptal istemi, 11.6.2003 günlü, E. 2001/346, K.
2003/63 sayı
lıkararla reddedildiğinden, daha önce verilen 19.6.2001
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günlü, E. 2001/346, K. 2001/6-1 sayı
lıyürürlüğün durdurulması
kararı
nı
n, BU BÖLÜM YÖNÜNDEN KALDIRILMASINA,
2- İ
kinci fı
krası
nı
n “... emekliliğe sevk edilebilir.” bölümü,
11.6.2003 günlü, E. 2001/346, K. 2003/63 sayı
lıkararla iptal
edildiğinden, uygulanması
ndan doğacak ve sonradan giderilmesi güç
veya olanaksı
z durum ve zararları
n önlenmesi ve iptal kararı
nı
n
sonuçsuz kalmamasıiçin bu bölüm hakkı
nda daha önce verilen
19.6.2001 günlü, E. 2001/346, K. 2001/6-1 sayı
lı yürürlüğün
durdurulması kararı
nı
n, İ
PTALE İ
Lİ
ŞKİ
N KARARIN RESMÎ
GAZETE’DE YAYIMLANACAĞI GÜNE KADAR DEVAMINA,
11.6.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
VI- SONUÇ
6.4.2001 günlü, 4638 sayı
lı“Emniyet Teş
kilâtıKanununda
Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiş
tirilerek Kabulü Hakkı
nda Kanun”un:
A- 1. maddesiyle değiştirilen 4.6.1937 günlü, 3201 sayı
lı
Emniyet Teş
kilâtıKanunu’nun 55. maddesinin;
1- Altı
ncıfı
krası
nı
n “... liyakat koş
ulları
nıbelirlemek, ... Genel
Müdürlük Merkez Değerlendirme Kurulu...” bölümünün Anayasa’ya
aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE,
2- Yedinci fı
krası
nı
n “...liyakat koşulları
nıbelirlemek, ... Genel
Müdürlük Yüksek Değerlendirme Kurulu...” bölümünün Anayasa’ya
aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE,
3- Onikinci fı
krası
nı
n, (B) grubu komiser yardı
mcı
larıve
komiserler için rütbelerde ve meslek derecelerinde öngörülen 6’şar
yı
llı
k en az bekleme sürelerinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE,
4- Ondördüncü fı
krası
nı
n “... polis amiri olduktan sonra
yapı
lan...” bölümünün Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
5- Onbeş
inci fı
krası
nı
n “...paraya çevrilse veya tecil edilse
dahi...” bölümünün Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin
REDDİ
NE,
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6- Onyedinci fı
krası
nda yer alan “... %10’unu ...” bölümünün
Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE,
B- 4. maddesiyle 3201 sayı
lıYasa’ya eklenen Ek Madde 23’ün;
1- Birinci fı
krası
nı
n “... yaşşartıaranmaksı
zı
n, ... emekli edilir.”
bölümünün Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğı
na ve iptal isteminin
REDDİ
NE,
2- İ
kinci fı
krası
nı
n “... emekliliğe sevk edilebilir.” bölümünün
Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
3- Üçüncü fı
krası
nı
n
“... tekrar Emniyet Hizmetleri Sı
nı
fı
na
dahil bir görevde istihdam edilmeleri mümkün olmayı
p,...” bölümünün
Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE,
C- 4. maddesiyle 3201 sayı
lıYasa’ya eklenen Ek 23. maddenin
ikinci fı
krası
ndaki “... emekliliğe sevk edilebilir.” bölümünün iptali
nedeniyle uygulanma olanağıkalmayan fı
kranı
n kalan bölümünün de
2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri
Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesinin ikinci fı
krası gereğince
İ
PTALİ
NE,
11.6.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Mehmet ERTEN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/38
: 2003/66
: 18.6.2003

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Bergama Asliye Ceza
Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 24.6.1995 günlü, 556 sayı
lı“Markaları
n
KorunmasıHakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”ye 4128 sayı
lı
Yasa’nı
n 5. maddesiyle eklenen 61/A madde ile aynıKararname’nin
değiş
ik 82. maddesinin, Anayasa’nı
n 7., 38. ve 87. maddelerine
aykı
rıolduğu savı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Sanı
kları
n, sahibi bulunduklarıişyerlerinde yapı
lan aramalar
sı
rası
nda sahte Çaykur paketleri içerisinde çeş
itli cins ve miktarlarda
çayı
n ele geçirilmesi üzerine, açı
lan kamu davası
nda, itiraz konusu
kuralları
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
k iddiaları
nıciddî bulan Mahkeme iptali
için baş
vurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“…Sanı
kları
n eylemlerinin 551 sayı
lımarkalar yasası
na aykı
rı
lı
k
teşkil ettiği iddia edilerek hakları
nda mahkememize kamu davası
açı
lmı
ştı
r. Dolayı
sıile sanı
kları
n eylemleri 551 sayı
lımarkalar yasası
ve bu yasanı
n cezai hükümlerini kaldı
ran, cezalarla ilgili yeni
yaptı
rı
mlar koyan 556 sayı
lıK.H.K. ve bunda değiş
iklik yapan 4128
sayı
lıyasa hükümleri uygulanacaktı
r. 12.3.1965 tarihinde yürürlüğe
giren 551 sayı
lımarkalar yasası
nı
n ceza hükümleri dı
şı
ndaki
maddeleri 24.6.1995 gün 556 sayı
lımarkaları
n korunmasıhakkıda
K.H.K.’nı
n 82. maddesi yürürlükten kaldı
rı
lmı
ş, ceza hükümleri ile ilgili
maddeleri 3.11.1995 tarihinde yürürlüğe giren 4128 sayı
lıyasanı
n 5.
maddeleri ile 556 sayı
lıK.H.K.’ye eklenen 61/A maddesi ile yeni ceza
hükümleri konulmuştur.
7.11.1982 tarihli ve 2709 sayı
lı Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası
nı
n 9. maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin vereceği
yetkiye göre Bakanlar Kurulu’na bazı hallerde yasa gücünde
kararname çı
karma olanağıtanı
nmı
ş
tı
r. Yasa çı
karı
lması
nı
n zaman
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bakı
mı
ndan güçlüğü dikkate alı
narak Devletin acil ve önemli işlerinin
görülmesi için Yasa Koyucu öyle bir yol benimsemiş
tir. Ancak zaman
zaman bir çok konuda düzenlemelerin Yasa Gücü de Yasa yolu ile
düzenlendiği görülmektedir.
Anayasamı
zı
n 7. maddesine göre Yasama yetkisi Türk Milleti
adı
na Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir. Devredilemez.
Yine anayasamı
zı
n 38. maddesinin 3. fı
krası
nda “Ceza ve Ceza
yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konur.” hükmünü
taşı
maktadı
r.
Bu düzenleme
sonucudur.

suçları
n ve

cezaları
n yasallı
ğı ilkesinin

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev ve Yetkilerini
düzenleyen Anayasa7nı
n 87. maddesinin de; Kanun koymak,
değiş
tirmek ve kaldı
rmakta meclisin görevleri arası
nda sayı
lmı
ş
tı
r.
Her ne kadar 556 sayı
lıK.H.K.’ye cezai hükümler yasa ile
eklenmişse de; bu durum normlar hiyerarş
isine uygun olmadı
ğıgibi
551 sayı
lıyasanı
n Bakanlar Kurulu kararıile çı
karı
lan K.H.K. ile
yürürlükten kaldı
rı
lmasıAnayasa’nı
n 7., 38. ve 87. maddelerine
aykı
rı
dı
r.
Nitekim Yargı
tay Ceza Genel Kurulu 4250 sayı
lıispirto ve
ispirtolu içkileri Tekeli hakkı
nda yasanı
n cezai hükümlerini
düzenleyen 31. maddesinin 560 sayı
lıK.H.K. ile kaldı
rı
lması
nı
n
Anayasanı
n 7., 38. ve 87. maddelerine aykı
rıolduğu gerekçesi ile 31.
maddesinin halen yürürlükte bulunduğuna karar vermiş
tir. (Yargı
tay
Ceza Kurulu 2.6.1998 gün 1998/7-135-200 sayı
lıkararı-Yargı
tay
KararlarıDergisi Cilt: 24, Sayı
: 11 Sahife: 1668)
Bu neden ve açı
klamalar karş
ı
sı
nda belirtilen K.H.K. ve buna
eklenen yasa maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine
başvurmak gerekmiştir…”.
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralları
24.6.1995 günlü, 556 sayı
lı“Markaları
n KorunmasıHakkı
nda
Kanun Hükmünde Kararname”ye 3.11.1995 günlü, 4128 sayı
lı
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Yasa’nı
n 5. maddesi ile eklenen itiraza konu 61/A madde ile aynı
Kararname’nin değiş
ik 82. maddeleri ş
öyledir:
“Madde 61/A- (Ek: 3/11/1995 - 4128/5 md)
a) Marka hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik
bildirimini gerçeğe aykı
rıolarak yapanlar, marka korumasıolan bir
eşya veya ambalajıüzerine konulmuş
, marka korumasıolduğunu
belirten iş
areti yetkisi olmadan kaldı
ranlar, kendisini haksı
z olarak
marka başvurusu veya marka hakkısahibi olarak gösterenler
hakkı
nda, bir yı
ldan iki yı
la kadar hapis cezası
na ve üçyüzmilyon
liradan altı
yüz milyon liraya kadar para cezası
na,
b) Hak ve alakası olmadı
ğı
nı veya tasarruf yetkisi
bulunmadı
ğı
nıbilmesi gerektiği halde, marka korunması
na ilişkin
mevzuatı
n devir ve intikal, rehin ve haciz ile ilgili maddelerinde yazı
lı
haklardan birini veya bu hakla ilgili lisansıbaş
kası
na devreden, veren,
rehneden, bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunanlar ile
korunan bir marka hakkı
nı
n sahibi olmadı
ğıveya koruma süresinin
bittiği veya marka hakkı
nı
n hükümsüzlüğü veya marka koruması
ndan
doğan hakkı
nı
n sona ermesi durumları
nda; kendisinin veya
başkası
nı
n imal ettiği veya satı
ş
a çı
kardı
ğıeşyaya veya ambalajları
na
veya ticari evrakı
na veya ilanları
na, hukuken korunan bir marka hakkı
ile ilgili olduğu kanı
sı
nıuyandı
racak şekilde, işaretler koyan veya bu
amaçla yazı
lıve görsel bası
ndaki ilan ve reklamlarda, bu tarzda yazı
,
işaret veya ifadeleri kullananlar hakkı
nda, iki yı
ldan üç yı
la kadar
hapis cezası
na ve altı
yüz milyon liradan bir milyar liraya kadar para
cezası
na,
c) 61 inci maddede yazı
lıfiillerden birini işleyenler hakkı
nda, iki
yı
ldan dört yı
la kadar hapis cezası
na ve altı
yüz milyon liradan bir
milyar liraya kadar para cezası
na, ayrı
ca işyerlerinin bir yı
ldan az
olmamak üzere kapatı
lması
na ve aynı süre ticaretten men
edilmelerine, hükmolunur.
Yukarı
da yazı
lı suçlar hizmetlerini yaptı
kları sı
rada bir
işletmenin çalı
şanlarıtarafı
ndan doğrudan doğruya veya emir üzerine
işlenmişse çalı
şanlar ve suçun işlenmesine mani olmayan iş
letme
sahibi, müdür veya temsilcisi ve hangi unvan ve sı
fatla olursa olsun
işletmeyi fiilen yöneten kişi de cezalandı
rı
lı
r. Bir tüzelkiş
inin işleri
yürütülürken bu maddede sayı
lan suçlardan biri iş
lenirse, tüzelkişi,
masraflar ve para cezası
ndan müteselsilen sorumlu olur. Fiile iş
tirak
edenler hakkı
nda olayı
n mahiyetine göre Türk Ceza Kanununun 64,
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65, 66 ve 67 nci maddeleri hükümleri uygulanı
r. Bu maddede sayı
lan
suçlardan dolayı kovuş
turma ş
ikayete bağlı
dı
r. Bu madde
hükümlerinin uygulanması
nda 1412 sayı
lıCeza Muhakemeleri Usulü
Kanununun 344 üncü maddesinin birinci fı
krası
nı
n 8 numaralıbendi
uygulanmaz. Marka koruması
ndan doğan hakları tecavüze
uğrayandan baş
ka, 61 inci maddede sayı
lanlar dı
ş
ı
nda kalan
suçlarda Enstitü; marka hakkısahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik
bildiriminin gerçeğe aykı
rıolarak yapı
lmasıile korunan bir marka
hakkı
nı
n sahibi olmadı
ğıveya koruma süresi bittiği veya herhangi bir
sebeple marka hakkı
nı
n hükümsüzlüğü veya marka koruması
ndan
doğan hakkı
nı
n sona ermesi durumları
nda; kendisinin veya
başkası
nı
n imal ettiği veya satı
ş
a çı
kardı
ğıeşyaya veya ambalajları
na
veya ticari evrakı
na veya ilanları
na, hukuken korunan bir marka hakkı
ile ilgili olduğu kanı
sı
nıuyandı
racak şekilde, işaretler koyma veya bu
amaçla yazı
lıve görsel bası
ndaki ilan ve reklamlarda bu tarzda yazı
,
işaret veya ifadelerin kullanı
lmasıdurumları
nda 5590 veya 507 sayı
lı
kanunlara tabi kuruluş
lar ve Tüketici Dernekleri de şikayet hakkı
na
sahiptir. Şikayetin fiil ve failden haberdar olma tarihinden itibaren iki
yı
l içinde yapı
lmasıgerekir. Bu kapsamdaki suçlarla ilgili ş
ikayetler
acele işlerden sayı
lı
r. Bu Kanun hükümlerine göre marka hakkı
başvurusu veya marka koruması
ndan doğan haklara tecavüz
dolayı
sı
yla üretilmesi cezayıgerektiren eş
ya ile bu eşyalarıüretmeye
yarayan araç, gereç, cihaz, makine gibi vası
taları
n zaptedilmesi veya
elkoyulmasıveya yokedilmesinde Türk Ceza Kanununun 36 ncı
maddesi hükmü ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ilgili
hükümleri uygulanı
r.
Madde 82- (Değiş
ik: 3/11/1995 - 4128/5 md) 3.3.1965 tarihli ve
551 sayı
lıMarkalar Kanunu yürürlükten kaldı
rı
lmı
ştı
r.”
B- İ
lgili Yasa Kuralı
556 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname’nin ilgili görülen 61.
maddesi ş
öyledir:
“Madde 61 - Aşağı
da yazı
lıfiiller marka hakkı
na tecavüz sayı
lı
r:
a) 9 uncu maddenin ihlali,
b) Marka sahibinin izni olmaksı
zı
n markayı veya ayı
rt
edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayıtaklit
etmek,
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c) Markayı veya ayı
rt edilmeyecek derecede benzerini
kullanmak suretiyle markanı
n taklit edildiğini bildiği veya bilmesi
gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanı
lan markayıtaşı
yan ürünleri
satmak, dağı
tmak veya bir baş
ka ş
ekilde ticaret alanı
na çı
karmak
veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde
bulundurmak,
d) Marka sahibi tarafı
ndan sözleşmeye dayalılisans yoluyla
verilmişhaklarıizinsiz genişletmek veya bu haklarıüçüncü kişilere
devir etmek,
e) (a) ila (c) bendlerinde yazı
lıfiillere iş
tirak veya yardı
m veya
bunlarıteşvik etmek veya hangi ş
ekil ve ş
artlarda olursa olsun bu
fiillerin yapı
lması
nıkolaylaş
tı
rmak,
f) Kendisinde bulunan ve baş
kasıadı
na tescilli bir markayıveya
ayı
rt edilmeyecek derecede benzerini taş
ı
yan ürünün veya ticaret
alanı
na çı
karı
lan malı
n nereden alı
ndı
ğı
nıveya nası
l sağlandı
ğı
nı
bildirmekten kaçı
nmak.”
C- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Baş
vuru kararı
nda Anayasa’nı
n 7., 38. ve 87. maddelerine
dayanı
lmı
ş
tı
r.
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi hükmü uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Samia AKBULUT, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Mustafa YAKUPOĞLU, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can
ILICAK, Rüş
tü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY ve Tülay TUĞCU’nun
katı
lmaları
yla 20.6.2000 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine Haşim
KILIÇ, Samia AKBULUT, ile Sacit ADALI’nı
n karşı
oyları ve
oyçokluğuyla, sı
nı
rlama ve uygulanacak kural sorunları
nı
n esas
inceleme evresinde ele alı
nması
na oybirliğiyle karar verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, itiraz konusu
yasa kuralları
, dayanı
lan Anayasa kurallarıve bunları
n gerekçeleri ile
diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
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A- Uygulanacak Kural Sorunu
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre, mahkemeler, bakmakta olduklarıdavalarda uygulayacakları
kanun ya da kanun hükmünde kararname kuralları
nıAnayasa’ya
aykı
rıgörürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k savı
nı
n
ciddî olduğu kanı
sı
na varı
rlarsa o hükmün iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidir. Ancak, Anayasa’ya aykı
rı
bulduğu kurallar uyarı
nca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne
başvurabilmesi için elinde yöntemince açı
lmı
ş ve mahkemenin
görevine giren bir davanı
n bulunmasıve iptali istenen kuralı
n da o
davada uygulanacak olması gerekmektedir. Uygulanacak yasa
kuralları
, davanı
n değiş
ik evrelerinde ortaya çı
kan sorunları
n
çözümünde veya davayısonuçlandı
rmada olumlu ya da olumsuz
yönde etki yapacak nitelikte kurallardı
r.
İ
tiraz yoluna başvuran Mahkemede bakı
lmakta olan davanı
n
konusu Çay İ
ş
letmeleri Genel Müdürlüğü adı
na markalarıtescilli olan
Çaykur paketleri yerine taklit edilmiş paketler içindeki çayları
n
satı
lmasıve ticari amaçla elde bulundurulmasısuretiyle marka
hakkı
na tecavüz etmek suçudur. Bu suçun unsurları556 sayı
lıKanun
Hükmünde Kararname’nin “Marka hakkı
na tecavüz sayı
lan fiiller”
başlı
ğı
nıtaş
ı
yan 61. maddesinin (c) fı
krası
nda düzenlenmiştir.
27 Haziran 1995 günlü ve 22326 say ı
lıResmî Gazete’de
yayı
mlanarak yürürlüğe giren 556 sayı
lıMarkaları
n Korunması
Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname’nin 3.11.1995 günlü, 4128
sayı
lıYasa ile değişik 82. maddesi ile 3.3.1965 tarihli ve 551 sayı
lı
Markalar Kanunu yürürlükten kaldı
rı
lmı
ş
tı
r.
24.5.1999 günü işlendiği ileri sürülen suça 3.11.1995 tarihinde
yürürlükten kaldı
rı
lan Markalar Kanunu’nun uygulanma olanağı
bulunmadı
ğı
ndan, söz konusu Yasa’yıyürürlükten kaldı
ran 556 sayı
lı
Kanun Hükmünde Kararname’nin 4128 sayı
lıYasa’yla değişik 82.
maddesi Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada uygulanacak kural
değildir. Bu nedenle, kurala iliş
kin iptal isteminin, başvuran
Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir.
B- Sı
nı
rlama Sorunu
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
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göre, Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla yapı
lacak baş
vurular itiraz
yoluna başvuran mahkemenin bakmakta olduğu davada
uygulayacağıyasa kurallarıile sı
nı
rlıtutulmuş
tur.
556 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname’ye 4128 sayı
lıYasa’yla
eklenen 61/A maddesinin (c) bendinde, “61 inci maddede yazı
lı
fiillerden birini işleyenler hakkı
nda, iki yı
ldan dört yı
la kadar hapis
cezası
na ve altı
yüzmilyon liradan bir milyar liraya kadar para
cezası
na, ayrı
ca iş
yerlerinin bir yı
ldan az olmamak üzere
kapatı
lması
na ve aynısüre ticaretten men edilmelerine hükmolunur”
denilmiş
tir.
İ
ş
lendiği ileri sürülen suç 556 sayı
lı Kanun Hükmünde
Kararname’nin 61. maddesinin (c) bendinde tanı
mlanan nitelikte
olduğundan bu suça 556 sayı
lıMarkaları
n KorunmasıHakkı
nda
Kanun Hükmünde Kararname’nin 4128 sayı
lıYasa’yla eklenen 61/A
maddenin (c) bendinde öngörülen cezanı
n uygulanmasıgerekir. Bu
nedenle, inceleme anı
lan bentle sı
nı
rlıolarak yapı
lmasıgerekir.
C- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Baş
vuran Mahkeme, kanun hükmünde kararnamelere yasalarla
ceza hükümleri eklenmesinin normlar hiyerarş
isine uygun olmadı
ğı
nı
,
4128 sayı
lıYasa’nı
n 5. maddesi ile 556 sayı
lıKanun Hükmünde
Kararname’ye eklenen 61/A maddenin (c) bendinin, Anayasa’nı
n 7.,
38. ve 87. maddelerine aykı
rıolduğunu belirterek iptalini istemiş
tir.
İ
tiraz konusu bentde, “61 maddede yazı
lıfiillerden birini
işleyenler hakkı
nda, iki yı
ldan dört yı
la kadar hapis cezası
na ve
altı
yüzmilyon liradan bir milyar liraya kadar para cezası
na, ayrı
ca
işyerlerinin bir yı
ldan az olmamak üzere kapatı
lması
na ve aynısüre
ticaretten men edilmelerine hükmolunur” denilmektedir.
Anı
lan Yasa’nı
n gerekçesinde de, Anayasa’nı
n 91 inci
maddesine göre temel haklar, kiş
inin haklarıve ödevleri ile bunları
n
korunması
na iliş
kin hususları
n kanun hükmünde kararnamelerle
düzenlenemeyecek konulardan olduğu, bu alanları
n mutlaka kanunla
düzenlenmesinin gerektiği, Parlamentonun normlaş
ma sürecinin her
safhası
na hakim olduğu, mali ve diğer cezai hükümlerin kiş
ilerin
hakları
na taalluk eden özelliklere sahip olduğu şeklindeki
düşüncelerden hareketle, 560 sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin
etkin uygulanması
nıtemin bakı
mı
ndan ve onu tamamlayan bir
düzenleme olarak söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı
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maddelerinde değişiklik yapı
lmasıve muhtelif ceza hükümlerinin
ortaya konması
nıtemin maksadı
yla 4128 sayı
lıYasa’nı
n çı
karı
ldı
ğı
belirtilmiştir.
Yasakoyucu, ceza hukuku alanı
nda yasama yetkisini
kullanı
rken Anayasa’ya ve ceza hukukunun temel ilkelerine bağlı
kalmak koşuluyla, toplumda belli eylemlerin suç sayı
lı
p sayı
lmaması
,
suç sayı
ldı
klarıtakdirde hangi çeşit ve ölçülerdeki ceza yaptı
rı
mları
ile karşı
lanmalarıgerektiği ve hangi hal ve hareketlerin ağı
rlaştı
rı
cı
veya hafifletici neden olarak kabul edileceği konuları
nda takdir
yetkisine sahiptir.
Zaman içinde toplumsal gereksinimleri karşı
lamak, kişi ve
toplum yararı
nı
n zorunlu kı
ldı
ğıdüzenlemeleri yapmak, toplumdaki
değiş
ikliklere koşut olarak alı
nan önlemlerin etkisini artı
rmak ya da
bunlarıhafifletmek veya ortadan kaldı
rmak yetkisi yasakoyucuya
aittir.
Anayasa’nı
n 38. maddesinde, ceza ve ceza yerine geçen
güvenlik önlemlerinin ancak yasayla konulacağıbelirtilmiş
, 91.
maddesinin ilk fı
krası
nda da, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisi
verebileceği, ancak sı
kı
yönetim ve olağanüstü haller saklıkalmak
üzere, Anayasa’nı
n ikinci kı
smı
nı
n birinci ve ikinci bölümlerinde yer
alan temel haklar, kiş
i haklarıve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer
alan siyasî haklar ve ödevlerin kanun hükmünde kararnamelerle
düzenlenemeyeceği öngörülmüştür. Suç ve cezalara iliş
kin esasları
düzenleyen 38. madde Anayasa’nı
n ikinci kı
smı
nı
n ikinci bölümünde
yer aldı
ğı
ndan bu konudaki düzenlemelerin kanun hükmünde
kararname ile yapı
lmasıolanaklıdeğildir.
556 sayı
lıMarkaları
n KorunmasıHakkı
nda Kanun Hükmünde
Kararname’nin 61/A maddesinin (c) bendi, 4128 sayı
lıYasa ile
eklendiğinden Anayasa’nı
n cezaları
n yasa ile düzenlenmesi gereğine
uyulmuştur. Ayrı
ca, Anayasa’da Kanun Hükmünde Kararnamelerin
yasayla değiştirilmesini veya bunlara madde eklenmesini engelleyen
bir kural da bulunmamaktadı
r.
Bu nedenlerle, itiraz konusu (c) bendi
maddesine aykı
rıdeğildir. İ
tirazı
n reddi gerekir.
Konunun
görülmemiş
tir.
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Anayasa’nı
n

7.

ve

87.

Anayasa’nı
n 38.

maddeleriyle

ilgisi

VI- SONUÇ
24.6.1995 günlü, 556 sayı
lı“Markaları
n KorunmasıHakkı
nda
Kanun Hükmünde Kararname”nin 4128 sayı
lıYasa ile eklenen 61/A
maddesinin birinci fı
krası
nı
n (c) bendinin Anayasa’ya aykı
rı
olmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE, 18.6.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
karar verildi.

Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Mehmet ERTEN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2003/76
: 2003/80
: 11.9.2003

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Yalova Sulh Ceza Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 13.10.1983 günlü, 2918 sayı
lıKarayolları
Trafik Kanunu’nun 3493 sayı
lıYasa ile değiştirilen 115. maddesinin
son fı
krası
nı
n, Anayasa’nı
n 10. ve 125. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla
iptali istemidir.
I- OLAY
2918 sayı
lıKarayollarıTrafik Kanunu’nun 51. maddesinin ikinci
fı
krasıuyarı
nca uygulanan idarî para cezası
nı
n kaldı
rı
lmasıistemiyle
açı
lan davada, aynıYasa’nı
n değiş
ik 115. maddesinin son fı
krası
nı
n,
Anayasa’ya aykı
rı olduğu kanı
sı
na varan Mahkeme iptali için
başvurmuştur.
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
2918 sayı
lı“KarayollarıTrafik Kanunu”nun itiraz konusu kuralı
da içeren değişik 115. maddesi ş
öyledir:
“Madde 115- Tahsilat derhal yapı
lmadı
ğı takdirde, para
cezaları
nı
n tutanağı
n tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde
ödenmesi gerekir. 10 gün içinde ödenmeyen cezalar iki katı
na çı
kar
ve ödeme süresi 10 gün daha uzar, bu süre içinde de ödenmeyen
cezalar üç katı
na çı
kar.
Süresinde ödenmeyen para cezalarıiçin 6183 sayı
lıAmme
Alacakları
nı
n Tahsil Usulü Hakkı
nda Kanun Hükümleri uygulanı
r.
Bu para cezaları
, Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğı
nı
n Sayman
mutemetlerine, mal sandı
kları
na veya 114 üncü maddesinin birinci
fı
krası
na göre yetkili kı
lı
nmı
şpersonele ödenebileceği gibi, banka
veya PTT aracı
lı
ğıile de ödenir.
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116 ncımaddede öngörülen itiraza ilişkin hüküm saklıkalmak
üzere, para cezalarıile mahkemelerce verilen ve sadece hafif para
cezaları
na ait olan hükümler kesindir.”
B- İ
lgili Yasa Kuralları
2918 sayı
lıYasa’nı
n 4262 sayı
lıYasa ile değiştirilen 51.
maddesinin ikinci fı
krasıile aynıYasa’nı
n 3672 sayı
lıYasa ile
değiş
tirilen 116. maddesi ş
öyledir:
“Madde 51- ...
Hı
z ölçen teknik cihaz veya çeş
itli usullerle yapı
lan tespit
sonucu hı
z sı
nı
rları
nı
; yüzde ondan yüzde elliye (elli dahil) kadar aş
an
sürücüler 3.600.000 lira, yüzde elliden fazla aş
an sürücüler 7.200.000
lira para cezasıile cezalandı
rı
lı
rlar.”
“Madde 116- Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak şekilde
veya yasaklanmı
şyerlerde park etmişaraçlara veya trafik kural ve
yasakları
na aykı
rıdavranı
ş
larıbelirlenmişbulunan, karayollarıağı
rlı
k
kontrol mahallerinde iş
aret, ı
ş
ı
k, ses veya görevlilerin ikazı
na rağmen
tartısistemine girmeden seyrine devam eden ve sürücüsü tespit
edilemeyen araçlara tescil plâkları
na göre ceza veya suç tutanağı
düzenlenir.
Para cezası
nı
n ödenmesi gerektiği hallerde trafik kaydı
nda araç
sahibi olarak görülen kiş
iye cezayıödemesi için tebligat yapı
lı
r ve bu
cezalar 114 ve 115 inci maddelerde belirtilen ş
ekilde takip ve tahsil
olunur.
Bu ş
ekilde uygulanan cezalar için araç sahipleri cezanı
n tebliği
tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilirler.
İ
tiraz ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur.
İ
tiraz üzerine verilen kararlar kesindir.”
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca yapı
lan
ilk inceleme toplantı
sı
nda, dava dosyasıve ekleri, ilk inceleme raporu,
itiraz konusu ve ilgili görülen yasa kuralları
, dayanı
lan Anayasa
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kuralları ile bunları
n gerekçeleri ve diğer
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:

belgeler

okunup

Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre mahkemeler, bakmakta olduklarıdavalarda uygulayacakları
yasa ya da kanun hükmünde kararname kuralları
nıAnayasa’ya aykı
rı
görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k savı
nı
n ciddî
olduğu kanı
sı
na varı
rlarsa, o hükmün iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarı
nca
bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne baş
vurabilmesi için elinde
yöntemince açı
lmı
şve görevine giren bir davanı
n bulunmasıve iptali
istenen kuralları
n da o davada uygulanacak olmasıgerekir.
2918 sayı
lıKarayollarıTrafik Kanunu’nun 112. maddesinin
birinci fı
krası
nda adlî yargı
nı
n görev ve yetkisine giren suçlar
belirlenmiş, 115. maddesinin son fı
krası
nda, 116. maddede öngörülen
itiraza ilişkin hüküm saklı kalmak üzere, para cezaları ile
mahkemelerce verilen ve sadece hafif para cezaları
na ilişkin
hükümlerin kesin olduğu, 116. maddesinin birinci fı
krası
nda, trafik
kural ve yasakları
na aykı
rıdavranı
şlarıbelirlenen ve sürücüsü tespit
edilemeyen araçlara tescil plâkaları
na göre ceza ve suç tutanağı
düzenleneceği, üçüncü fı
krası
nda, birinci fı
kraya göre uygulanan para
cezalarıiçin araç sahiplerinin yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri;
son fı
krası
nda da, itiraz üzerine verilen kararları
n kesin olduğu hükme
bağlanmı
ştı
r.
Böylece, idarî para cezalarıiçin yalnı
z 116. maddenin birinci
fı
krası
nda gösterilen fiillerle sı
nı
rlıolarak adlî yargı
ya görev verilmiş
,
bu fı
krada belirtilenler dı
ş
ı
nda kalan eylemler nedeniyle verilen idarî
para cezaları
nı
n kaldı
rı
lmasıiçin adlî yargı
ya baş
vurma olanağı
tanı
nmamı
ş
tı
r.
2918 sayı
lıYasa’nı
n 51. maddesinin ikinci fı
krası
nda, hı
z
sı
nı
rları
nı
n aş
ı
lmasıyasaklanarak, bu kurallara uymayanlara idarî
para cezasıverileceği öngörülmüştür. Buna göre, olayda sürücünün
yüzüne karş
ıdüzenlenen tutanakta belirtilen idarî para cezası
nı
n
kaldı
rı
lması
na iliş
kin itirazı
n, adlî yargıyerinde görülemeyeceği
açı
ktı
r.
Bu durumda, baş
vurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle
reddi gerekir.
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IV- SONUÇ
13.10.1983 günlü, 2918 sayı
lı“KarayollarıTrafik Kanunu”nun
3493 sayı
lıYasa ile değiştirilen 115. maddesinin son fı
krası
na iliş
kin
başvurunun, Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİ
NE, 11.9.2003
gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Aysel PEKİ
NER

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Mehmet ERTEN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2003/77
: 2003/81
: 11.9.2003

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 9. İ
dare Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 14.7.1965 günlü, 657 sayı
lıDevlet
MemurlarıKanunu’na, 18.5.1994 günlü, 527 sayı
lıKHK’nin 3.
maddesiyle eklenen I SAYILI CETVEL’in “V- AVUKATLIK
Hİ
ZMETLERİSINIFI” başlı
klıbölümünün 1. derece avukatlar için
1.1.1995 tarihinden itibaren uygulanacak 3000 ek gösterge
yönünden, Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ıile 2., 6. ve 91. maddelerine
aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Avukatlı
k Hizmetleri Sı
nı
fı
ndan emekli olan ve 3000 ek gösterge
üzerinden emekli aylı
ğıalan davacı
nı
n, 3600 ek gösterge üzerinden
aylı
k ödenmesi ve birikmişek gösterge farkları
nı
n tazmin edilmesi
için yaptı
ğıbaş
vurunun reddine iliş
kin işlemin iptali istemiyle açtı
ğı
davada ileri sürdüğü Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
nı ciddî bulan
Mahkeme, 657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’na 527 sayı
lıKHK’nin
3. maddesiyle eklenen I SAYILI CETVEL’in “V-AVUKATLIK
Hİ
ZMETLERİSINIFI” başlı
klıbölümünün, 1. derece avukatlar için
1.1.1995 tarihinden itibaren uygulanacak 3000 ek gösterge yönünden
iptali için baş
vurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Mahkeme’nin başvuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“H. Betül Demirsoy tarafı
ndan Türkiye Çimento Sanayi A.Ş.de
avukat olarak görev yapmakta iken emekli olup 3000 olan emekli
ücreti ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi yolundaki başvurusunun
reddine iliş
kin işlemin iptali istemiyle T.C. Emekli Sandı
ğıGenel
Müdürlüğü’ne karş
ıaçı
lan davada, davacı
nı
n 527 sayı
lıK.H.K ile 657
sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’nun eklenen I sayı
lıCetvelin VAvukatlı
k Hizmetleri sı
nı
fıiçin 1. dereceden aylı
k alanlara 1.1.1994
tarihi itibariyle +2600 ek gösterge, 1.1.1995 tarihinden itibaren +3000
ek gösterge uygulanacağı
nı
n belirtildiği, ancak KHK’nin dayanağı
olan 3990 sayı
lıYetki Yasası
’nı
n Anayasa Mahkemesinin 5.7.1994
gün ve E:1994/50 ve K:1994/44-2 sayı
lıkararı
yla iptal edilmesi
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nedeniyle hukuki dayanaktan yoksun kalan 527 sayı
lıKHK uyarı
nca
3000 ek gösterge verilmesinin Anayasa’ya aykı
rıolduğu iddiası
üzerine dava dosyasıincelenerek iş
in gereği görüş
üldü.
A- İ
ptali istenen Kural
657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanununa 527 sayı
lıKHK ile
eklenen I sayı
lıcetvelin V- Avukatlı
k Hizmetleri Sı
nı
fıiçin l. dereceden
aylı
k alanlara 1.1.1994 tarihi itibariyle +2600 ek gösterge, 1.1.1995
tarihinden itibaren +3000 ek gösterge
B- Dayanı
lan İ
lgili Anayasa Kuralları
İ
lgili Anayasa Kurallarışunlardı
r:
1 - “ Başlangı
ç
...
Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğinin kayı
tsı
z
şartsı
z Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adı
na kullanmaya
yetkili kı
lı
nan hiçbir kiş
i ve kuruluş
un, bu Anayasada gösterilen
hürriyetçi demokrasi ve bunun icapları
yla belirlenmişhukuk düzeni
dı
şı
na çı
kamayacağı
;
...”
2- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli
dayanı
şma ve adalet anlayı
ş
ıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
Milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”
3- “MADDE 6. - Egemenlik, kayı
tsı
zş
artsı
z milletindir.
Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanı
n koyduğu esasa göre
yetkili organlarıeliyle kullanı
r.
Egemenliğin kullanı
lması
, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye
veya sı
nı
fa bı
rakı
lamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağı
nı
Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.”
4“MADDE 91.- Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar
Kuruluna kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisi verebilir.
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Ancak sı
kı
yönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere,
Anayasanı
n ikinci kı
smı
nı
n birinci ve ikinci bölümlerinde yeralan temel
haklar, kişi haklarıve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasî
haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.
Yetki Kanunu, çı
karı
lacak kanun hükmünde kararnamenin,
amacı
nı
, kapsamı
nı
, ilkelerini kullanma süresini ve süresi içinde
birden fazla kararname çı
karı
lı
p çı
karı
lamayacağı
nıgösterir.
C- Tarafları
n iddia ve savunmaları
Emekli avukat olan davacıemekli ücretinin +3600 ek gösterge
üzerinden ödenmemesi işleminin iptali istemiyle açtı
ğıdavada, 3990
sayı
lıYetki Yasası
na dayanı
larak çı
karı
lan 527 sayı
lıKHK’nin
dayanaksı
z kalmasınedeniyle ilgili KHK uyarı
nca kendisine 3000 ek
gösterge üzerinden ödeme yapı
lması
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolduğu
iddiası
nda bulunmuş
tur.
Davalısavunması
nda, yapı
lan ek gösterge uygulanması
nda bir
yanlı
şlı
k bulunmadı
ğı
nı belirterek
davanı
n reddi
gerektiğini
savunmuş
tur.
D - Mahkememizi Anayasaya Aykı
rı
lı
k İ
ddiası
nı
n Ciddi Olduğu
Kanı
sı
na Götüren Görüş
ü
Anayasanı
n 91. maddesi uyarı
nca yetki yasası
na dayalıolarak
çı
karı
lan KHK’ lerin Anayasa’ya uygunluk denetimleri, Anayasa
Mahkemesinin yerleşik içtihatları
nda, yasaları
n denetiminden farklı
değerlendirilmektedir. Buna göre Anayasa’nı
n 11. maddesinin
“Kanunlar Anayasa’ya aykı
rıolamaz” buyurucu kuralınedeniyle,
yasaları
n denetimi yalnı
zca Anayasa kuralları
na uygun olup olmadı
ğı
biçiminde yapı
lı
rken, KHK’lerin ise, konu, amaç, kapsam ve ilkeleri
yönünden hem dayandı
kları yetki yasası
na hem Anayasa’ya
uygunluğu yönlerinden irdelenmektedir.
Anayasa Mahkemesi, KHK’nin Anayasaya uygun bir yetki
yasası
na dayanması
nı
, geçerliliğinin ön koşulu kabul ederek, bir yetki
yasası
na dayanmadan çı
kartı
lan veya dayandı
ğıyetki yasasıiptal
edilen bir KHK’nin kuralları
, içerikleri yönünden Anayasa’ya aykı
rı
lı
k
oluş
turmasalar bile, Anayasa’ya uygunluğundan söz edilemeyeceği
görüşündedir.

676

Uyuş
mazlı
ğa konu olayda uygulanacak ek gösterge 527 sayı
lı
Kanun Hükmünde Kararname 3990 sayı
lıYetki Yasası
na dayanı
larak
çı
kartı
lmı
ş
tı
r. KHK’nin dayanağı
nıoluş
turan 3990 sayı
lıYetki Yasası
Anayasa Mahkemesinin 5.7.1994 günlü, E:1994/50, K:1994/44-2
sayı
lıkararıile iptal edilmiş
tir. Buna göre, Mahkememizce bakı
lmakta
olan davada uygulanacak olan 527 sayı
lı Kanun Hükmünde
Kararname ile 657 sayı
lıYasaya eklenen l sayı
lıCetvelin V Avukatlı
k
Hizmetleri Sı
nı
fıiçin l. dereceden aylı
k alanlara 1.1.1995 tarihinden
itibaren 3000 ek gösterge verilmesine dayanak olan yetki yasası
nı
n
iptal edilmesiyle anayasal dayanaktan yoksun kaldı
ğı
ndan,
Anayasanı
n baş
langı
ç, 2, 6 ve 91. maddelerine aykı
rıbulunduğu
kanaatine ulaş
ı
lmı
ş
tı
r.
E-İ
stem;
Açı
klanan nedenlerle Anayasanı
n 152. maddesinin 1., 2949
sayı
lıYasanı
n 28. maddesinin 2. fı
kralarıuyarı
nca, bir davaya
bakmakta olan mahkemenin, taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k
iddiası
nı
n ciddi olduğu kanı
sı
na varı
rsa, tarafları
n bu konudaki iddia
ve savunmaları
nıve kendisini bu kanı
ya götüren görüşünü açı
klayan
kararı ile
Anayasa
Mahkemesine
itirazen
baş
vurması
öngörüldüğünden, 527 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname ile 657
sayı
lıYasaya eklenen l sayı
lıCetvelin V Avukatlı
k Hizmetleri Sı
nı
fı
için 1. dereceden aylı
k alanlara 1.1.1995 tarihinden itibaren 3000 ek
gösterge verilmesi yönünden iptali için itirazen Anayasa Mahkemesi
Baş
kanlı
ğı
’na gönderilmesine ve Anayasa Mahkemesinin bu konuda
vereceği karara kadar davanı
n geri bı
rakı
lması
na, 28.4.2003 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.”
III-YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenilen Kural
657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’na 527 sayı
lıKHK’nin 3.
maddesiyle eklenen I-SAYILI CETVEL’in “V- AVUKATLIK
Hİ
ZMETLERİSINIFI” baş
lı
klıbölümü ş
öyledir:
“V- AVUKATLIK Hİ
ZMELERİSINIFI
Kadrolarıbu sı
nı
fa dahil olanlardan

1
2
3
4

2600
1900
1350
1300

3000
2200
1600
1500
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5
6
7
8

1000
900
800
700

1200
1100
900
800”

B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Dava konusu kuralı
n, Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ıile, 2., 6. ve 91.
maddelerine aykı
rı
lı
ğıileri sürülmüş
tür.
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Aysel PEKİ
NER,
Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Mehmet ERTEN’in katı
lmaları
yla
11.9.2003 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda dosyada eksiklik
bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine oybirliğiyle karar verildi.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenilen
Kanun Hükmünde Kararname kuralı
, dayanı
lan Anayasa kurallarıile
bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü:
A- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
1- KHK’nin Yargı
sal Denetimi Hakkı
nda Genel Açı
klama
Anayasa’da, KHK’lerin siyasal denetimi yanı
nda yargı
sal
denetimi de öngörülmüş
tür. KHK’ler, iş
levsel (fonksiyonel) yönden
yasama iş
lemi niteliğinde oldukları
ndan bunları
n yargı
sal
denetimlerinin yapı
lmasıgörev ve yetkisi de Anayasa Mahkemesi’ne
verilmiş
tir. Yargı
sal denetimde KHK’nin, öncelikle yetki yasası
na
sonra da Anayasa’ya uygunluğu sorunları
nı
n çözümlenmesi gerekir.
Her ne kadar, Anayasa’nı
n 148. maddesinde KHK’lerin yetki
yasaları
na
uygunluğunun
denetlemesinden
değil,
yalnı
zca
Anayasa’ya
biçim
ve
esas
bakı
mları
ndan
uygunluğunun
denetlenmesinden söz edilmekte ise de, Anayasa’ya uygunluk
denetiminin içerisine öncelikle KHK’nin yetki yasası
na uygunluğunun
denetimi de girer. Çünkü, Anayasa’da, Bakanlar Kurulu’na ancak
yetki yasası
nda belirtilen sı
nı
rlar içerisinde KHK çı
karma yetkisi
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verilmesi öngörülmüştür. Yetkinin dı
şı
na çı
kı
lması
, KHK’yi
Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir. Böylece, KHK’nin yetki yasası
na
aykı
rıolmasıAnayasa’ya aykı
rıolmasıile özdeş
leş
ir.
Olağanüstü Hal KHK’leri dayanakları
nıdoğrudan doğruya
Anayasa’dan (mad. 121) alı
rlar. Bu tür KHK’lerin bir yetki yasası
na
dayanmasıgerekli değildir. Buna karşı
lı
k olağan dönemlerdeki
KHK’lerin bir yetki yasası
na dayanmasızorunludur. Bu nedenle,
KHK’ler ile dayandı
klarıyetki yasasıarası
nda çok sı
kıbir bağvardı
r.
KHK’nin yetki yasasıile olan bağı
, KHK’yi aynıya da
değiş
tirerek kabul eden yasa ile kesilir. KHK’nin Anayasa’ya uygun bir
yetki yasası
na dayanması
, geçerliliğinin ön koş
uludur. Bir yetki
yasası
na dayanmadan çı
kartı
lan veya dayand ı
ğıyetki yasasıiptal
edilen bir KHK’nin kuralları
, içerikleri yönünden Anayasa’ya aykı
rı
lı
k
oluş
turmasalar bile Anayasa’ya uygunluğundan söz edilemez.
KHK’lerin Anayasa’ya uygunluk denetimleri, yasaları
n
denetimlerinden farklı
dı
r. Anayasa’nı
n 11. maddesinde, “kanunlar
Anayasaya aykı
rıolamaz” denilmektedir. Bu nedenle, yasaları
n
denetiminde, onları
n yalnı
zca Anayasa kuralları
na uygun olup
olmadı
klarısaptanı
r. KHK’ler ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri
yönünden hem dayandı
klarıyetki yasası
na hem de Anayasa’ya
uygun olmak zorundadı
rlar.
Bir yetki yasası
na dayanmadan çı
kartı
lan veya yetki yasası
nı
n
kapsamıdı
şı
nda kalan ya da dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen
KHK’lerin anayasal konumları birbirlerinden farksı
zdı
r. Böyle
durumlarda, KHK’ler anayasal dayanaktan yoksun bulundukları
ndan
içerikleri Anayasa’ya aykı
rıbulunmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalleri
gerekir.
Bu nedenlerle, iptaline karar verilen bir yetki yasası
na
dayanı
larak çı
karı
lan KHK’lerin, Anayasa’nı
n, Başlangı
ç’ı
ndaki “hiç bir
kişi ve kuruluş
un, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve
bunun icapları
yla belirlenmişhukuk düzeni d ı
şı
na çı
kamayacağı
,” 2.
maddesindeki “Hukuk devleti” ilkeleriyle, 6. maddesindeki “Hiç kimse
veya organ kaynağı
nı Anayasadan almayan bir devlet yetkisi
kullanamaz.” kuralıve KHK çı
karma yetkisine iliş
kin 91. maddesiyle
bağdaş
tı
rı
lmalarıolanaksı
zdı
r.
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2- İ
tiraz Konusu Kuralı
n Anayasa’ya Aykı
rı
lı
ğıSorunu
Baş
vuru kararı
nda, itiraz konusu kuralı
n Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç’ıile 2., 6. ve 91. maddelerine aykı
rıolmasınedeniyle
iptaline karar verilmesi istenilmiştir.
İ
tiraz konusu kuralıiçeren 527 sayı
lı Kanun Hükmünde
Kararname, 18.5.1994 günlü, 3990 sayı
lıYetki Yasası
’na dayanı
larak
çı
kartı
lmı
ş
tı
r. KHK’nin dayandı
ğı3990 sayı
lıYetki Yasası
, Anayasa
Mahkemesi’nin 5.7.1994 günlü, Esas 1994/50, Karar 1994/44-2 sayı
lı
kararı ile iptal edilmiştir. Böylece, 527 sayı
lı KHK Anayasal
dayanaktan yoksun kalmı
ştı
r.
Bu nedenle, Anayasa’ya aykı
rıgörülerek iptal edilen 3990 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lmı
şbulunan 527 sayı
lıKHK’nin 3.
maddesiyle 657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’na eklenen I SAYILI
CETVEL’in “V- AVUKATLIK Hİ
ZMELERİSINIFI” bölümü, 1. derece
avukatlar için 1.1.1995 tarihinden itibaren uygulanacak 3000 ek
gösterge yönünden Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ıile 2., 6. ve 91.
maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
B- İ
ptal Kararı
nı
n Yürürlüğe Gireceği Gün Sorunu
Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
nda, “Kanun,
kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmî Gazetede
yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa
Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmî Gazetede yayı
mlandı
ğı
günden baş
layarak bir yı
lı geçemez” denilmekte, Anayasa
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Yasa’nı
n 53.
maddesinin dördüncü fı
krası
nda da bu kural tekrarlanarak, beşinci
fı
krası
nda, Anayasa Mahkemesi’nin, iptal halinde meydana gelecek
hukuksal boşluğu kamu düzenini tehdit veya kamu yararı
nıihlâl edici
mahiyette görmesi halinde yukarı
daki fı
kra hükmünü uygulayacağı
belirtilmektedir.
527 sayı
lıKHK’nin 3. maddesiyle 657 sayı
lıDevlet Memurları
Kanunu’na eklenen I SAYILI CETVEL’in V- AVUKATLIK
Hİ
ZMETLERİSINIFI başlı
klıbölümünün 1. derece avukatlar için
1.1.1995 tarihinden itibaren uygulanacak 3000 ek gösterge yönünden
iptaline karar verilmesinin doğuracağıhukuksal boş
luk, kamu düzeni
ve kamu yararı
nıbozucu nitelikte olduğundan gerekli düzenlemelerin
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yapı
lması amacı
yla
iptal
kararı
nı
n
Resmî
Gazete’de
yayı
mlanması
ndan başlayarak bir yı
l sonra yürürlüğe girmesi uygun
görülmüş
tür.
VI- SONUÇ
A- 18.5.1994 günlü, 527 sayı
lı“Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlileri ile İ
lgili BazıKanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin 3.
maddesiyle 657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’na eklenen I SAYILI
CETVEL’in “V- AVUKATLIK Hİ
ZMETLERİSINIFI” baş
lı
klıbölümünün,
1. derece avukatlar için 1.1.1995 tarihinden itibaren uygulanacak
3000 ek gösterge yönünden Anayasa’ya aykı
rı olduğuna ve
İ
PTALİ
NE,
B- İ
ptal hükmünün doğuracağıhukuksal boş
luk kamu yararı
nı
ihlal edici nitelikte görüldüğünden, Anayasa’nı
n 153. maddesinin
üçüncü fı
krası
yla 2949 sayı
lıYasa’nı
n 53. maddesinin dördüncü ve
beşinci fı
kralarıgereğince İ
PTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMİ
GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK Bİ
R YIL
SONRA YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE,
11.9.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Aysel PEKİ
NER

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Mehmet ERTEN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2003/79
: 2003/83
: 11.9.2003

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Bakı
rköy 7. Ağı
r Ceza
Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 1.3.1926 günlü, 765 sayı
lıTürk Ceza
Kanunu’nun 522. maddesinin son fı
krası
nı
n, Anayasa’nı
n Başlangı
ç
hükümleri ile 10. maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Gasp suçundan açı
lan kamu davası
nda, Türk Ceza
Kanunu’nun 522. maddesinin son fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
iddiası
nı
n ciddî olduğu kanı
sı
na varan Mahkeme, iptali istemiyle
başvurmuştur.
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
765 sayı
lıTürk Ceza Kanunu’nun, itiraz konusu kuralı
n yer
aldı
ğı522. maddesi şöyledir:
“Madde 522- Onuncu babda beyan olunan cürümlerin
işlenmesinde cürmün mevzuu olan ş
eyin veya ika edilen zararı
n
kı
ymeti pek fahişise mahkeme cürme mahsus olan cezayıyarı
sı
na
kadar artı
rı
r ve eğer hafif ise yarı
sı
na ve eğer pek hafif ise üçte birine
kadar eksiltir.
Kı
ymet tâyini için cürmün mevzuu olan şeyin yahut vakızararı
n
cürüm iş
lendiği zamandaki kı
ymeti nazarıdikkate alı
nı
r. Yoksa failin
istihsal eylediği menfaat hesap edilmez.
Eğer fail aynıneviden olan cürümlerden dolay ımükerrir bulunur
veya bu babı
n ikinci faslı
nda yazı
lıcürümlerden birini iş
lemişolursa
cezayıtenkise mahal yoktur.”
B- İ
lgili Yasa Kuralı

682

765 sayı
lıTürk Ceza Kanunu’nun ilgili görülen 497. maddesi
şöyledir:
“MADDE 497- Yukarı
daki maddelerde beyan olunan cürümler,
geceleyin veya silah ile tehdit ederek iş
lenirse onbeşseneden yirmi
seneye kadar ağı
r hapis cezasıverilir.
Bu fiiler, yol kesmek suretiyle veya içlerinden velev biri görünür
şekilde silâhlıbulunan ikiden ziyade kimseler yahut kı
yafetini tebdil
etmişolan ş
ahı
slar tarafı
ndan işlenirse ağı
r hapis cezası20 seneden
aşağıolamaz.”
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca
11.9.2003 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda, ilk inceleme
raporu, dava dosyasıve ekleri, itiraz konusu yasa kuralı
, dayanı
lan
Anayasa kurallarıile bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri
okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
A- Davada Uygulanacak Kural Sorunu
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre, mahkemeler, bakmakta olduklarıdavalarda uygulayacakları
kanun ya da kanun hükmünde kararname kuralları
nıAnayasa’ya
aykı
rıgörürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k savı
nı
n
ciddî olduğu kanı
sı
na varı
rlarsa o hükmün iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarı
nca
bir mahkemenin, Anayasa Mahkemesi’ne baş
vurabilmesi için elinde
yöntemince açı
lmı
şve görevine giren bir davanı
n bulunmasıve iptali
istenen kuralları
n da o davada uygulanacak olmasıgerekmektedir.
Uygulanacak yasa kuralları
, davanı
n değişik evrelerinde ortaya çı
kan
sorunları
n çözümünde veya davayısonuçlandı
rmada olumlu ya da
olumsuz yönde etki yapacak nitelikteki kurallardı
r.
Baş
vuru kararı
nda, Türk Ceza Yasası
’nı
n 522. maddesinin son
fı
krası
nı
n iptali istenmişise de Mahkeme’de bakı
lmakta olan dava,
gündüzleyin silâhlıgasp suçunu iş
lediği ileri sürülen sanı
kları
n,
mağdur sayı
sı
na göre aynıYasa’nı
n 497/2. maddesi ile dörder kez
cezalandı
rı
lmalarıistemini içeren iddianame ile açı
lmı
şolup, suçta
mükerrirlik durumu söz konusu değildir. Bu nedenle “aynıneviden
olan cürümlerden dolayımükerrir bulunan veya” ibaresinin davada
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uygulanma olanağı bulunmadı
ğı
ndan buna iliş
kin baş
vurunun
Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle reddine oybirliğiyle karar
verilmiş
tir.
B- Sı
nı
rlama Sorunu
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre, Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla yapı
lacak başvurular,
itiraz yoluna baş
vuran Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada
uygulayacağıyasa kurallarıile sı
nı
rlı
dı
r.
İ
ddianamede nitelendirilen yağma (gasp) suçunun işlenmesinde
silah kullanı
ldı
ğıgözetilerek Türk Ceza Yasası
’nı
n 522. maddesinin
son fı
krası
nı
n “Eğer fail... bu babı
n ikinci faslı
nda yazı
lıcürümlerden
birini iş
lemişolursa cezayıtenkise mahal yoktur” bölümüne iliş
kin
incelemenin, aynıYasa’nı
n 497. maddesinin “...içlerinden velev birisi
görünür şekilde silâhlıbulunan ikiden ziyade kimseler...” ibaresi
yönünden sı
nı
rlıyapı
lması
na karar verilmiş
tir.
C- On Yı
llı
k Süre Sorunu
İ
ptali istenen 765 sayı
lı Türk Ceza Kanunu’nun, 522.
maddesinin son fı
krası
nı
n “Eğer fail ... bu babı
n ikinci faslı
nda yazı
lı
cürümlerden birini işlemişolursa cezayıtenkise mahal yoktur” bölümü
için daha önce yapı
lan baş
vuru, 7.6.1999 günlü, Esas 1998/4, Karar
1999/23 sayı
lıkararla Türk Ceza Kanunu’nun 495. maddesinin birinci
fı
krasıve 497. maddesinin ikinci fı
krası
ndaki “…içlerinden velev birisi
görünür şekilde silâhlıbulunan ikiden ziyade kimseler…” yönünden
esastan incelenerek reddedilmişve karar 21.7.2000 günlü, 24116
sayı
lıResmî Gazete’de yayı
mlanmı
ştı
r.
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddesine göre,
Anayasa Mahkemesi’nin işin esası
na girerek verdiği red kararı
nı
n
Resmî Gazete’de yayı
mlanması
ndan sonra on yı
l geçmedikçe aynı
yasa hükmünün Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıiddiası
yla tekrar Anayasa
Mahkemesi’ne başvurulamaz.
Anayasa Mahkemesi’nce iş
in esası
na girilerek, hakkı
nda red
kararı verilen itiraz konusu kuralla ilgili yeni bir başvurunun
yapı
labilmesi için, önceki kararı
n Resmî Gazete’de yayı
mlandı
ğı
21.7.2000 gününden başlayarak geçmesi gereken on yı
llı
k süre
henüz geçmemiş
tir.
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Bu nedenle itirazı
n, Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıYasa’nı
n
28. maddesi uyarı
nca reddi gerekir.
IV- SONUÇ
1.3.1926 günlü, 765 sayı
lı“Türk Ceza Kanunu”nun 497.
maddesinin ikinci fı
krası
nda yer alan “... içlerinden velev birisi görünür
şekilde silâhlıbulunan ikiden ziyade kimseler ...” ibaresi yönünden
incelenen aynıYasa’nı
n 522. maddesinin son fı
krası
nda yer alan
“Eğer fail ... bu babı
n ikinci faslı
nda yazı
lıcürümlerden birini işlemiş
olursa cezayı tenkise mahal yoktur.” bölümüne ilişkin itirazı
n
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddelerinin son
fı
kralarıgereğince REDDİ
NE, 11.9.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
karar verildi.

Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Aysel PEKİ
NER

Üye
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2003/84
: 2003/89
: 15.10.2003

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Söke Asliye Ceza Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 21.5.2002 günlü, 4758 sayı
lı23 Nisan
1999 Tarihine Kadar İ
şlenen Suçlardan DolayıŞartla Salı
verilmeye,
Dava ve Cezaları
n Ertelenmesine Dair Kanunda Değişiklik
Yapı
lması
na İ
lişkin Kanun’un 1. maddesiyle yeniden düzenlenen
4616 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin 4. bendinin, Anayasa’nı
n 10.
maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Sanı
kları
n, hı
rsı
zlı
k ve hı
rsı
zlı
k malı
nısaklamak ve tavassut
etmek suçları
nıişledikleri ileri sürülerek cezalandı
rı
lmalarıiçin açı
lan
kamu davası
nda, itiraz konusu kuralı
n Anayasa’ya aykı
rıolduğu
kanı
sı
na varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“...4758 S.Y. ile değişik 4616 S.Y’nı
n 1. maddesinin 4. bendi
uyarı
nca 23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı
davanı
n ertelenmesi hükme bağlanmı
ş
tı
r. Davaları henüz
sonuçlanmamı
şolan kişilere böyle bir ayrı
calı
k tanı
nması
nı
n hiçbir
haklı nedeni bulunmadı
ğı gibi bu durum açı
kça dürüst
davranmayan, yargı
lamadan kaçarak ya da başka kusurlu
davranı
ş
larla davanı
n sonuçlanması
nıengelleyen veya hukuki ve
fiili nedenlerle mahkemece davasısonuçlandı
rı
lamayan kişilerin
ödüllendirilmesi anlamı
na gelecektir. Aynıtarihte ayn ısuçu değişik
yerlerde işleyen iki kişiden biri hakkı
ndaki yargı
lamanı
n
soruşturmayı yapan
organlar
tarafı
ndan
kı
sa
sürede
sonuçlandı
rı
larak kesin hükümle bitirilmesi ve sanı
ğı
n hükümlü
statüsüne geçmesine karşı
n, ikinci kiş
inin kaçmasıya da kimi
nedenlerle yargı
lamayıgeciktirecek gayretler içerisinde olmasıveya
yargı
layanları
n çeş
itli nedenlerle yargı
lamayısonuçlandı
ramaması
halinde o kişinin sanı
k sı
fatı
nda olacağı
, bunun da Yasa’nı
n
uygulaması bakı
mı
ndan aynı suç işleyenler arası
ndaki farklı
sonuçlar doğuracağıaçı
ktı
r.
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Yukarı
da açı
klanan nedenlerle tüm dosya kapsamıile itiraz
konusu 4758 sayı
lıYasa ile değişik 4616 sayı
lıYasa’nı
n 1.
maddesinin 4. bendi Anayasa’nı
n 10. maddesine aykı
rıolduğundan
iptali için Anayasa Mahkemesi’ne baş
vurulması
na karar vermek
gerekmiş…”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
4616 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin 4. bendini yeniden
düzenleyen, 21.5.2002 günlü, 4758 sayı
lı“23 Nisan 1999 Tarihine
Kadar İ
şlenen Suçlardan DolayıŞartla Salı
verilmeye, Dava ve
Cezaları
n Ertelenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapı
lması
na İ
liş
kin
Kanun”un itiraz konusu 1. maddesi ş
öyledir:
“23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenmiş ve ilgili kanun
maddesinde öngörülen şahsi hürriyeti bağlayı
cıcezanı
n üst sı
nı
rıon
yı
lıgeçmeyen suçlardan dolayıhakları
nda henüz takibata geçilmemiş
veya hazı
rlı
k soruşturması
na girişilmiş olmakla beraber dava
açı
lmamı
şveya son soruşturma aş
aması
na geçilmişolmakla beraber
henüz hüküm verilmemiş veya verilen hüküm kesinleş
memişise,
davanı
n açı
lmasıveya kesin hükme bağlanmasıertelenir; varsa
tutukluluk halinin kaldı
rı
lması
na karar verilir. Bu suçlarla ilgili dosya ve
deliller, her bir suçun dava zamanaş
ı
mısüresinin sonuna kadar
muhafaza edilir.
Erteleme konusu suçun dava zamanaşı
mısüresi içinde bu suç
ile aynıcins veya daha ağı
rş
ahsi hürriyeti bağlayı
cıcezayıgerektiren
bir suç iş
lendiğinde, erteleme konusu suçtan dolayıda dava açı
lı
r
veya daha önce açı
lmı
ş bulunan davaya devam edilerek hüküm
verilir. Bu süre, erteleme konusu suç ile aynıcins veya daha ağı
r
şahsi hürriyeti bağlayı
cıcezayıgerektiren bir suç işlenmeksizin
geçirildiğinde, ertelemeden yararlanan hakkı
nda kamu davası
açı
lmaz; açı
lmı
şolan davanı
n ortadan kaldı
rı
lması
na karar verilir.
Bu bentle ilgili olarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren üç ay içinde dosyanı
n bulunduğu yargımerciine baş
vurmak
suretiyle soruş
turmaya veya davaya devam edilmesini istediklerini
bildirenler hakkı
nda soruşturma veya davaya devam olunur.
Mahkumiyet halinde verilen ceza, dava zamanaşı
mısüresince
ertelenir. Bu süre içinde erteleme konusu suç ile aynıcins veya daha
ağı
r ş
ahsi hürriyeti bağlayı
cıcezayıgerektiren bir suç iş
lendiğinde
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ertelenen ceza da infaz edilir. Aynısüre, erteleme konusu suç ile aynı
cins veya daha ağı
r şahsi hürriyeti bağlayı
cıcezayıgerektiren bir suç
işlenmeksizin geçirildiğinde, mahkumiyet vaki olmamı
şsayı
lı
r”
B- Dayanı
lan ve İ
lgili Görülen Anayasa Kuralı
Baş
vuru kararı
nda Anayasa’nı
n 10. maddesine dayanı
lmı
ş, 2.
maddesi ise mahkememizce ilgili görülmüştür.
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyar ı
nca
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Samia AKBULUT, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU,
Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN ve Fazı
l SAĞLAM’ı
n
katı
lmaları
yla 15.10.2003 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
öncelikle davada uygulanacak kural ve sı
nı
rlama sorunu
görüşülmüş
tür.
A- Davada Uygulanacak Kural Sorunu
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre, mahkemeler, bakmakta olduklarıdavalarda uygulayacakları
kanun ya da kanun hükmünde kararname kuralları
nıAnayasa’ya
aykı
rıgörürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k savı
nı
n
ciddî olduğu kanı
sı
na varı
rlarsa o hükmün iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidir. Ancak, Anayasa’ya aykı
rı
bulduğu kurallar uyarı
nca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne
başvurabilmesi için elinde yöntemince açı
lmı
ş ve mahkemenin
görevine giren bir davanı
n bulunmasıve iptali istenen kuralı
n da o
davada uygulanacak olması gerekmektedir. Uygulanacak yasa
kuralları
, davanı
n değiş
ik evrelerinde ortaya çı
kan sorunları
n
çözümünde veya davayısonuçlandı
rmada olumlu ya da olumsuz
yönde etki yapacak nitelikte kurallardı
r.
İ
tiraz yoluna başvuran mahkemenin bakmakta olduğu dava son
soruş
turma aş
aması
nda olup henüz sonuçlandı
rı
lmamı
ş
tı
r. Bu
durumda, davada uygulanacak kural, 4616 sayı
lı Yasa’nı
n 1.
maddesinin 4. bendini yeniden düzenleyen, 4758 sayı
lıYasa’nı
n 1.
maddesinin 4. bendinin birinci paragrafı
dı
r. Dava zamanaş
ı
mısüresi
içinde şahsi hürriyeti bağlayı
cıcezayıgerektiren bir suç iş
lenmesi ve
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davaya devam edilmesinin istenilmesi hallerinde yapı
lacak işlemleri
düzenleyen ikinci ve üçüncü paragraflar mahkemenin davada
uygulayacağı kurallar değildir. Bu nedenle, ikinci ve üçüncü
paragrafları
n iptaline ilişkin başvurunun mahkemenin yetkisizliği
nedeniyle reddine 15.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.
B- Sı
nı
rlama Sorunu
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre, Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla yapı
lacak başvurular,
itiraz yoluna baş
vuran Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada
uygulayacağıyasa kurallarıile sı
nı
rlı
dı
r.
İ
tiraza konu 4. bentte, 23 Nisan 1999 tarihine kadar iş
lenmişve
ilgili kanun maddesinde öngörülen ş
ahsi hürriyeti bağlayı
cıcezanı
n
üst sı
nı
rıon yı
lıgeçmeyen suçlardan dolayıhakları
nda henüz
takibata geçilmemişveya hazı
rlı
k soruşturması
na girişilmişolmakla
beraber dava açı
lmamı
şveya son soruşturma aşaması
na geçilmiş
olmakla beraber henüz hüküm verilmemiş veya verilen hüküm
kesinleşmemişkimselerle ilgili yapı
lacak işlemler düzenlenmiş
tir.
Baş
vuru kararı
nda, 4616 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin 4.
bendini yeniden düzenleyen 4758 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin 4.
bendinin tamamı
nı
n iptali istenilmişise de, sanı
klar hakkı
nda verilen
mahkûmiyet kararı
nı
n, yeniden düzenlenen 4. bent uyarı
nca davanı
n
ertelenmesine yer olup olmadı
ğı
nı
n değerlendirilmesi gerekçesiyle
Yargı
tay 6. Ceza Dairesi’nce bozulmasıüzerine mahkemede yeniden
yürütülen davanı
n son soruş
turma aşaması
nda olmasıve henüz
hüküm verilmemesi nedeniyle kurala ilişkin esas incelemenin davada
uygulanacak kural olan 4. bendin birinci paragrafı
nı
n “hakları
nda ...
son soruşturma aşaması
na geçilmişolmakla beraber henüz hüküm
verilmemiş ...”ler yönünden sı
nı
rlıolarak yapı
lması
na 15.10.2003
gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
yasa kuralı
, dayanı
lan Anayasa kuralıve bunları
n gerekçeleri ile diğer
yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
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Baş
vuru kararı
nda, 4758 sayı
lıYasa ile değiş
ik 4616 sayı
lı
Yasa’nı
n 1. maddesinin dördüncü bendinde, 23 Nisan 1999 tarihine
kadar işlenen suçlardan dolayıdavaları
n ertelenmesinin düzenlendiği,
bununla davalarıhenüz sonuçlanmamı
şolanlara ayrı
calı
k tanı
ndı
ğı
,
uygulamayla dürüst davranmayan, yargı
lamadan kaçan, davanı
n
sonuçlanması
nıengelleyen kişilerin
ödüllendirilmiş olacağı ve
yasanı
n uygulanmasıbakı
mı
ndan aynısuçu işleyenler arası
nda farklı
sonuçlar doğacağınedenleriyle kuralı
n, Anayasa’nı
n 10. maddesine
aykı
rıolduğu ileri sürülmüştür.
İ
tiraz konusu 4. bendin birinci paragrafı
nda, 23 Nisan 1999
tarihine kadar işlenmiş ve ilgili yasa kuralı
nda öngörülen ş
ahsi
hürriyeti bağlayı
cıcezanı
n üst sı
nı
rıon yı
lıgeçmeyen suçlardan
dolayıtakibata geçilmemişveya dava açı
lmamı
ş, hüküm verilmemiş
veya verilen hüküm kesinleş
memişise davanı
n açı
lmasıveya kesin
hükme
bağlanması
nı
n erteleneceği, varsa tutukluluk halinin
kaldı
rı
lması
na karar verileceği, bu suçlarla ilgili dosya ve delillerin her
bir suçun dava zamanaşı
mısüresinin sonuna kadar saklanacağı
belirtilmiştir.
2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesine göre Anayasa
Mahkemesi kanunları
n, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğü’nün Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı hususunda
ilgililer tarafı
ndan ileri sürülen gerekçelere dayanmaya mecbur
değildir. Anayasa Mahkemesi taleple bağlıkalmak kaydı
yla başka
gerekçe ile de Anayasa’ya aykı
rı
lı
k kararıverebilir. Bu nedenle, itiraz
konusu kural Anayasa’nı
n yalnı
z 10. maddesi yönünden değil, ilgisi
nedeniyle 2. maddesi yönünden de incelenmiştir.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti eylem ve
işlemleri hukuka
uygun, insan hakları
na saygı
lı
, bu hak ve
özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk
düzeni kurup bunu geliş
tirerek sürdüren, Anayasa’ya aykı
rıdurum ve
tutumlardan kaçı
nan, hukukun üstün kuralları
yla kendini bağlısayan,
yargıdenetimine açı
k, yasaları
n üstünde yasakoyucunun da uyması
gereken temel hukuk ilkeleri ve Anayasa’nı
n bulunduğu bilincinde
olan devlettir. Bu bağlamda hukuk devletinde yasakoyucu yalnı
z
yasaları
n Anayasa’ya değil, Anayasa’nı
n da hukukun evrensel temel
ilkelerine uygun olması
nısağlamakla yükümlüdür.
Hukukun temel ilkeleri arası
nda yer alan eş
itlik ilkesine
Anayasa’nı
n 10. maddesinde yer verilmiş
tir. Buna göre, yasa önünde
690

eşitlik ilkesi hukuksal durumlarıaynıolanlar için söz konusudur. Bu
ilke ile eylemi değil, hukuksal eş
itlik öngörülmüştür. Eş
itlik ilkesinin
amacı
, aynıdurumda bulunan kiş
ilerin yasalar karşı
sı
nda aynıiş
leme
bağlı tutulmaları
nı sağlamak, ayrı
m yapı
lması
nı ve ayrı
calı
k
tanı
nması
nıönlemektir. Bu ilkeyle, aynıdurumda bulunan kimi kişi ve
topluluklara ayrıkurallar uygulanarak yasa karşı
sı
nda eş
itliğin
çiğnenmesi yasaklanmı
ştı
r.
Yasa’da, birden fazla suç iş
lenmesi halinde, Yasa’nı
n yürürlük
tarihinden önce cezasıkesinleş
enlerin toplam hükümlülüklerinden
Yasa’nı
n 2. bendi uyarı
nca bir kez on yı
llı
k indirim yapı
lması
na karş
ı
n,
yargı
lamalarısürenler bakı
mı
ndan ise her davanı
n açı
lmasıveya
kesin hükme bağlanması
nı
n ertelenmesi öngörülmüştür.
Aynıtarihte suç iş
leyen iki kişiden biri hakkı
ndaki yargı
lamanı
n
soruş
turmayıyapan organlar tarafı
ndan kı
sa sürede sonuçlandı
rı
larak
kesin hükümle bitirilmesi ve sanı
ğı
n hükümlü statüsüne geçmesi
halinde indirimin bir kez yapı
lması
, ikinci kişinin kaçmasıya da kimi
nedenlerle yargı
lamayıgüçleştirecek gayretler içerisinde olmasıveya
yargı
layanları
n çeşitli nedenlerle yargı
lamayısonuçlandı
ramaması
durumunda ise her dava için ayrıerteleme imkanıgetirilmesi,
Yasa’nı
n
uygulanması
nda
adîl
olmayan
farklı sonuçlar
oluş
turabilecektir.
Öte yandan, 2. bentte infaz yasası
na göre çekmeleri gereken
toplam cezalarıon yı
ldan az olan hükümlülerin cezalarıinfaz
edilmeden şartla salı
verilip ceza süresi kadar deneme süresine tabi
tutulacaklarıbelirtilirken, itiraz konusu kuralla, davanı
n açı
lmasıveya
kesin hükme bağlanmasıertelenenlerin, suçun istilzam ettiği cezanı
n
veya aşağıve yukarısı
nı
rlarıiçeren cezalarda ise cezanı
n üst sı
nı
rı
esas alı
narak suç için Türk Ceza Kanunu’nda belirlenen dava
zamanaşı
mısüresi kadar deneme süresine bağlıolacakları
nı
n
öngörülmesi, infazda adalet anlayı
şıile bağdaş
mayan farklı
lı
klar
yaratabilecektir.
Açı
klanan nedenlerle itiraz konusu kural, Anayasa’nı
n 2.
maddesindeki “hukuk devleti” ilkesi ile 10. maddesindeki eş
itlik
ilkesine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Mehmet ERTEN bu görüş
e katı
lmamı
ştı
r.
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VI- SONUÇ
21.12.2000 günlü, 4616 sayı
lı“23 Nisan 1999 Tarihine Kadar
İ
şlenen Suçlardan DolayıŞartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n
Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin 21.5.2002 günlü, 4758
sayı
lıYasa ile yeniden düzenlenen 4. bendinin birinci paragrafı
nı
n, “...
hakları
nda ... son soruş
turma aşaması
na geçilmişolmakla beraber
henüz hüküm verilmemiş...”ler yönünden Anayasa’ya aykı
rıolduğuna
ve İ
PTALİ
NE, Mehmet ERTEN’in karş
ı
oyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
15.10.2003 gününde karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Mehmet ERTEN

Üye
Fazı
l SAĞLAM

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2003/84
: 2003/89

Somut olayda, son soruşturmaya geçilmiş
, henüz hüküm
verilmemiş ve kesin hükme bağlanması
nı
n ertelenmesine karar
verilmesi gereken bir davanı
n bulunduğu, 4758 sayı
lıYasa’nı
n 1.
maddesiyle yeniden düzenlenen 4616 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin
4. bendinin birinci paragrafı
nı
n da sözkonusu olayda uygulanacak
kural olduğu anlaş
ı
lmaktadı
r.
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İ
tiraz konusu 4. bendin birinci paragrafı
nda “23 Nisan 1999
tarihine kadar işlenmişve ilgili kanun maddesinde öngörülen şahsî
hürriyeti bağlayı
cıcezanı
n üst sı
nı
rıon yı
lıgeçmeyen suçlardan
dolayı hakları
nda henüz
takibata geçilmemiş veya hazı
rlı
k
soruş
turması
na girişilmişolmakla beraber dava açı
lmamı
şveya son
soruş
turma aş
aması
na geçilmiş olmakla beraber henüz hüküm
verilmemişveya verilen hüküm kesinleşmemişise, davanı
n açı
lması
veya kesin hükme bağlanmasıertelenir; ...” denilmektedir.
Baş
vuru kararı
nda, itiraz konusu Yasa’nı
n 1. maddesinin 4.
bent hükmünün uygulanması
nı
n davalarıhenüz sonuçlanmamı
ş
kişilerin hiçbir haklı neden yokken davaları
nı
n ertelenmesini
sağlayarak onlara ayrı
calı
k tanı
nması
na, kimi nedenlerle davaları
sonuçlandı
rı
lamayan kişilerin ödüllendirilmesine, aynıtarihte aynı
suçu iş
leyen iki kişiden biri hakkı
ndaki davanı
n süratle
sonuçlandı
rı
larak hükümlü statüsüne geçmesi diğerinin kaçmasıveya
başka nedenlerle sonuçlandı
rı
lamayan dava nedeniyle
sanı
k
statüsünde kalmasıdurumunda aynısuçu işleyenler arası
nda farklı
sonuçları
n doğması
na neden olacağıbelirtilerek, kuralı
n, Anayasa’nı
n
10. maddesine aykı
rıolduğu ileri sürülmüş
tür.
Anayasa’nı
n 10. maddesinde yer alan, “yasa önünde eş
itlik
ilkesi” hukuksal durumlarıaynıolanlar için sözkonusudur. Bu ilke ile
eylemli değil, hukuksal eş
itlik öngörülmüştür. Eş
itlik ilkesinin amacı
,
aynıdurumda bulunan kiş
ilerin yasalar karşı
sı
nda aynıişleme bağlı
tutulmaları
nısağlamak, ayrı
m yapı
lması
nıve ayrı
calı
k tanı
nması
nı
önlemektir. Bu ilkeyle, aynıdurumda bulunan kimi kişi ve topluluklara
ayrıkurallar
uygulanarak yasa karş
ı
sı
nda eşitliğin çiğnenmesi
yasaklanmı
ş
tı
r. Yasa önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı
kurallara bağlıtutulacağıanlamı
na gelmez. Durumları
ndaki özellikler,
kimi kiş
iler ya da topluluklar için değişik kurallarıve uygulamaları
gerektirebilir. Aynıhukuksal durumlar aynı
, ayrıhukuksal durumlar
farklıkurallara bağlıtutulursa Anayasa’da öngörülen eşitlik ilkesi
zedelenmez.
23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenmişkimi suçlar için şartla
salı
verilme ile dava ve cezaları
n ertelenmesini hükme bağlayan 4758
sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesiyle yeniden yasalaş
tı
rı
lan 4616 sayı
lı
Yasa’nı
n 1. maddesinin 2. bendi, kesinleşmiş hürriyeti bağlayı
cı
cezalar toplamı
ndan indirilecek süreyi, itiraz konusu 4. bendin birinci
paragrafıise, üst sı
nı
rıon yı
lıgeçmeyen suçlarda dava açı
lması
nı
n
veya kesin hükme bağlanması
nı
n erteleneceğini öngörmektedir.
Yasakoyucu, bu düzenlemeyle Anayasa’nı
n 38. maddesini ve ceza
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hukukunun genel ilkelerini gözetmiş
, 23 Nisan 1999 tarihinden önce
işlenen suçlarda suçluluğu hükmen sabit olanlarla (hükümlülerle)
olmayanları(sanı
kları
) ayı
rmı
ş, durumları
ndaki özellikler nedeniyle de
her birini kendi içinde aynıhukuksal kurallara bağlı tutmuş
tur.
Hakları
nda açı
lmı
ş veya açı
lacak davadan mahkûm edilip
edilmeyecekleri belirsiz olan sanı
kları
n, hükümlülerden (mahkûm
edilenlerden) ayrıhukuksal durumda oldukları
nı
n kabul edilmesi ve
buna göre sanı
klar için ayrıhükümlüler için ayrıkurallar konulması
yasa önünde eş
itlik ilkesinin gereğidir. Kaldıki, hükümlü ve sanı
kları
n
ayrıhukuksal kurallara bağlıtutulmalarıceza hukukunun genel
esasları
na da uygundur.
Öte yandan, suçu aynıtarihte iş
lediği iddia edilenlerden
kimilerinin süratle sonuçlanan yargı
lamada hükümlü konumuna
geçmeleri, kimilerinin ise maksatlıdavranı
şveya hukukî sebeplerle
sonuçlanmayan yargı
lamada sanı
k sı
fatı
nda kalmaları
, bunun da
uygulamada farklısonuçları
n doğması
na neden olduğu iddiası
, ceza
yargı
lamasıhukukunun konusunu teş
kil eden, kı
smen de yargı
lama
hukukunun doğası
ndan kaynaklanan bir husus olup, bu husus,
sanı
klar yönünden lehe getirilen kuralıtek baş
ı
na Anayasa’ya aykı
rı
hale getirmez.
Yasakoyucunun, Anayasa ve ceza hukukunun genel ilkelerine
aykı
rıolmamak kaydı
yla suç işlenmesinin önlenmesini ve suçluları
n
ı
slahı
nı temin için kanun yapması Anayasa’dan kaynaklanan
görevidir. Bu görevi yerine getirirken de bazıölçütlere yer vermek ve
adaletli olmak koş
ulu ile hükümlü ve sanı
klarla ilgili bazıkurallar
koyması
, yasadan istifade edecek suçları
n türlerini belirlemesi,
mahkûmiyet sürelerinden indirilecek ceza miktarı
nısaptaması
, gibi
takdir hakkı
na ilişkin yetkileri kullanmasıhukuk devleti olmanı
n
gereğidir. İ
tiraz edilen kuralı
n birinci paragrafı
nı
n, uygulamayı
sanı
klara hasretmek, suç tarihini ve cezanı
n üst sı
nı
rı
nıbelirlemek,
ikinci paragrafı
nı
n ise, deneme süresi içinde bir baş
ka suç iş
lenmesi
halinde erteleme konusu suçtan dolayıtekrar dava açı
labileceğine
veya daha önce açı
lmı
şolan davaya devam edilebileceğine iş
aret
edilmek suretiyle tüm sanı
klar yönünden ayrı
msı
z uygulanacak
biçimdeki ölçütlere yer verilerek düzenlendiği gözetildiğinde, söz
konusu kuralı
n adaleti zedeleyen, hukuk devleti ilkesiyle çelişen bir
yönü bulunmamaktadı
r.
Diğer taraftan, bir suçun faili olduğu yargıkararıile kesinlik
kazanan hükümlü ile suçluluğu hükmen sabit olmayan sanı
ğıaynı
hukuksal konumda görüp, bunlara iliş
kin düzenlemeler karşı
laştı
rı
lı
p
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yerindelik incelemesi yapı
lmak suretiyle kuralı
n sanı
klar lehine
hükümler içerdiğinden bahisle eş
itlik ve adalet ilkelerinin çiğnendiği
sonucuna ulaş
an düş
ünceye, gerek değerlendirmede izlenen yol ve
gerekse yukarda açı
klanan nedenlerle katı
lmak mümkün değildir.
Kuralı
n, Anayasa’nı
n 2. ve 10. maddelerine aykı
rıolduğuna ve
iptaline ilişkin çoğunluk görüşüne katı
lmı
yorum.

Üye
Mehmet ERTEN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/3 (Siyasi Parti-İ
htar)
: 2003/1
: 22.1.2003

İ
HTAR İ
STEMİ
NDE
Baş
savcı
lı
ğı

BULUNAN

:

Yargı
tay

Cumhuriyet

İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N KONUSU : Siyasi Partiler Yasası
’na aykı
rı
olduğu gerekçesiyle Parti tüzüğünün 60. maddesinin birinci fı
krası
nı
n
(c) bendinde yer alan kuralı
n Yasa’ya uygun hale getirilmesi için
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nı
n istemini süresinde yerine
getirmeyen Anavatan Partisi’ne 2820 sayı
lıSiyasi Partiler Yasası
’nı
n
104. maddesi uyarı
nca ihtar verilmesi istemidir.
I- İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nı
n 9.5.2002 günlü, SP.3.
Hz.2002/4 sayı
lıbaş
vuru dilekçesinin giriş ve gerekçe bölümü
şöyledir:
“I- Gİ
Rİ
Ş
Anavatan Partisi Tüzüğünün incelenmesinde; tüzüğün 60.
maddesinin birinci fı
krası
nı
n c bendindeki düzenlemenin Anayasanı
n
69. maddesinin birinci fı
krasıile Siyasi Partiler Yasası
nı
n 4, 16 ve 93.
maddelerine aykı
rıolduğu tesbit edilmiş ve adıgeçen partiden
tüzüğünü 2 aylı
k süre içerisinde düzeltmesi 5.3.2002 tarihli yazı
yla
istenilmiş ve bu yazıaynıgünde tebliğ edilmiştir. Buna karş
ı
n
Anavatan Partisi Genel Sekreterliğinin 2.5.2002 tarihli yazı
ları
na ekli
olarak gönderilen Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun
29.4.2002 gün ve 2 sayı
lıkararı
ndan söz konusu tüzüğün ilgili
hükmünün demokrasi esasları
na uygun olduğu görüşünün
benimsendiği ve tüzükte değişiklik yapma yönüne gidilmediği
anlaş
ı
lmı
ştı
r.
II- İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
Anayasamı
za göre Demokratik siyasal yaşamı
n vazgeçilmez
öğeleri olan siyasi partilerin, parti içi düzenlemeleri ve çalı
ş
maları
nı
n
demokrasi ilkelerine uygun olacağı
nda ve yasalara aykı
rıeylem ve
işlemlerden alı
konulmaları
nı
n gerektiğinde, duraksama yoktur.
Gerçekten, Anayasanı
n 69 uncu maddesinin birinci fı
krası
nda
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“Sİ
YASİ PARTİ
LERİ
N UYACAKLARI ESASLAR” baş
lı
ğıaltı
nda
“Siyasi Partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalı
şmaları
demokrasi ilkelerine uygun olur. Bu ilkelerin uygulanmasıkanunla
düzenlenir” hükmü yer almaktadı
r.
2820 sayı
lıSiyasi Partiler Yasası
nı
n 16. maddesinin beşinci
fı
krası
nda; siyasi partilerin, merkez karar ve yönetim organları
nı
n
üyelerinin büyük kongrece seçileceği öngörülmektedir.
Anavatan Partisi parti tüzüğünün 60. maddesinin birinci
fı
krası
nı
n (c) bendi ise Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun 10 asil 5
yedek üyesinin Büyük Kongrede yeni Genel Başkan tarafı
ndan
gösterilen 20 aday arası
ndan seçileceği biçimindedir.
Siyasi Partiler Yasası
nı
n 4. maddesinin ikinci fı
krası
nda,
Anayasaya uygun olarak “Siyasi partilerin kuruluşu, organları
nı
n
seçimi, işleyiş
i, faaliyetleri ve kararlarıAnayasada nitelikleri belirtilen
demokrasi esasları
na aykı
rı olamaz” hükmü getirilmekte; aynı
Yasanı
n 93. maddesinde de, “Siyasi partilerin parti içi çalı
şmaları
,
parti yönetimi, denetimi; parti organlarıiçin yapı
lacak seçimler ile parti
genel baş
kanlı
ğı
nca, genel merkez organları
nca ve parti gruplar ı
nca
alı
nan kararlarıve yapı
lan eylem ve işlemleri parti tüzüğüne, parti
üyeleri arası
ndaki eş
itlik ilkesine ve demokrasi ilkelerine aykı
rı
olamaz” kuralı
na yer verilmektedir.
Görülüyor ki, Siyasi Partiler Yasası
nı
n söz konusu bu
maddelerinde, parti içi çalı
ş
maları
n demokrasi esasları
na uygun olma
zorunluluğu açı
kça öngörülmektedir. Demokrasinin esasları
ndan biri
de tam katı
lı
mı
n sağlanması
dı
r. Parti tüzükleri, demokrasinin
esasları
na uygun olarak, parti yönetimine katı
lı
mıen üst düzeyde
gerçekleş
tirecek biçimde düzenlenmelidir. Oysa, parti tüzüğünün 60.
maddesinin birinci fı
krası
nı
n (c) bendinde yer alan Merkez Karar ve
Yönetim Kurulunun 10 asil ve 5 yedek üyesinin Büyük Kongrede yeni
Genel Baş
kan tarafı
ndan gösterilen 20 aday arası
ndan seçileceğini
belirten yöntem, Siyasi Partiler Yasası
na bu yönden aykı
rı
lı
k
oluş
turmaktadı
r.
Kaldıki Siyasi Partiler Kanununun 14/1. maddesine göre Siyasi
Partinin en yüksek organıBüyük Kongredir. Aynımaddenin beşinci
fı
krası
nda parti genel baş
kanı
nı
, partinin merkez karar ve yönetim
kurulu ile merkez disiplin kurulu üyelerini gizli oyla seçmek yetkisi
büyük kongrenin yetkileri arası
nda sayı
lmı
ştı
r. Kanun, diğer
organları
n seçim usul ve esasları
nıparti tüzüğüne bı
raktı
ğıhalde
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Merkez Karar ve Yönetim Organlarıbakı
mı
ndan böyle bir imkan
tanı
nmamı
ş
tı
r.
Bu yetkiler tam ve kesindir. Devredilemez ve kı
sı
tlanamaz.
Büyük Kongrenin tüzükte yapacağıbir değişiklikle bu yetkilerinin
tamamı
nıveya bir kı
smı
nıpartinin bir diğer organı
na devretmesi
Demokrasi ilkelerine aykı
rı
dı
r. Özellikle Büyük Kongre yetkilerinin
aleyhine olarak, genel başkanı
n Siyasi Partiler Kanununun 15 inci
maddesinde yer alan yetkilerinin genişletilmesi kabul edilemez. Aksi
hal, demokratik siyasi hayatı
mı
zı
n hastalı
ğıolarak görülen “Genel
Baş
kan Egemenliği”ne yol açar ki bu durumun sakı
ncalarıaçı
ktı
r.
Ayrı
ca, Siyasi Partiler Kanununun 93. maddesinde, parti
organlarıiçin yapı
lacak seçimlerin “parti üyeleri arası
ndaki eş
itlik
ilkesine” aykı
rıolamayacağıvurgulanmı
ş
tı
r. Parti tüzüğünde yer alan
hüküm, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu seçiminde, bir “Genel
Baş
kan Kotası
” yaratmakta ve parti içi demokratik yarı
ş
ıGenel
Baş
kana yakı
n olan veya onun tarafı
ndan tercih edilen üyeler lehine
sı
nı
rlamaktadı
r. Bu türden bir kota “parti üyeleri arası
ndaki eşitlik”
ilkesine aykı
rı
dı
r.
Anavatan Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulunun 02.05.2002
gün ve 2 sayı
lıkararı
nı
n irdelenmesinde,
Parti tüzüğünde yer alan mezkur hükmün 1988 yı
lı
nda
yürürlüğe girdiği ve Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğıtarafı
ndan
herhangi bir itiraza uğramadı
ğıyolundaki saptama, bu hükmü
Anayasa ve Yasalara uygun hale getirmez ve kazanı
lmı
ş hak
sağlamaz.
Genel Baş
kan tarafı
ndan gösterilen üyelerin Büyük Kongre
tarafı
ndan seçilmeleri olgusu, Büyük Kongrenin yetkilerinin
sı
nı
rlandı
rı
lmasıgerçeğini de değiştirmez. Zira seçime sunulan üyeler
arası
nda ayı
rı
m yapı
lmakta ve Genel Baş
kan Kotası
na Genel Başkan
tarafı
ndan aday gösterilenler, diğer parti üyelerine göre farklıbir
konuma getirilmektedir.
Siyasi Partiler Kanunu’nun 14 ve 37 nci maddeleri örnek
gösterilerek mekanik bir eş
itlik ve Demokrasi anlayı
şı
nı
benimsemediği ileri sürülmüşise de mezkûr maddelerin konuyla ilgisi
bulunmadı
ğıgibi SPK nun Siyasi Partiler yönünden temel öğesi “Parti
üyeleri arası
ndaki eşitlik” ilkesidir.
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Kadı
n-Erkek dengesi’nin sağlanmasıyönünde Avrupa Birliği
tarafı
ndan Dublin Konferansı
nda alı
nan kararla mezkûr tüzük
hükmünün doğrudan ilgisi bulunmamaktadı
r. Bu dengenin seçimlerde
Genel Baş
kanı
n tercihi ile değil, tüzüğe bu dengeyi oransal sağlayı
cı
hükümler konulmasıile elde edilebileceği açı
ktı
r.
Bu itibarla 2820 sayı
lıSiyasi Partiler Yasası
nı
n 12.8.1999
günlü, 4445 sayı
lıYasayla değiştirilen 104. maddesinde, bir siyasi
partinin bu Yasanı
n 101. maddesi dı
ş
ı
nda kalan emredici hükümleri
ile diğer yasaları
n siyasi partilerle ilgili emredici hükümlerine aykı
rı
lı
k
halinde bulunmasısebebiyle o parti aleyhine Anayasa Mahkemesi’ne
Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
nca re’sen yazıile baş
vurulacağıbelirtilmiş
tir.
Açı
klanan nedenlerle, Anavatan Partisi tüzüğünün Siyasi
Partiler Yasası
nda öngörülen emredici hükümlere aykı
rı
lı
ğı
nı
n
giderilmesi için, Yüksek Mahkemenize baş
vurulması zorunlu
görülmüş
tür.
III- SONUÇ VE İ
STEM
Anavatan Partisi tüzüğünün 60. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (c)
bendindeki, Anayasa’ya ve Siyasi Partiler Yasası
na aykı
rı
lı
k oluş
turan
kuralı
nı
n Yasaya uygun duruma getirilmesi için adıgeçen partiye
Siyasi Partiler Yasası
nı
n 104. maddesi uyarı
nca ihtarda bulunulması
arz ve talep olunur.”
II- DAVALI PARTİ
Nİ
Nİ
STEMLE İ
LGİ
LİGÖRÜŞÜ
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n 5.3.2002 tarih ve SP.3
Muh. 2002/124 sayı
lıyazı
sıüzerine Anavatan Partisi’nin Yargı
tay
Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’na gönderdiği 2.5.2002 tarihli cevabi
yazı
sı
nda şu görüş
lere yer verilmiştir:
“Anavatan Partisi Tüzüğünün 60 ı
ncı maddesinin birinci
fı
krası
nı
n (c) bendi, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun 10 asil ve 5
yedek üyesinin Büyük Kongrede Genel Baş
kan tarafı
ndan gösterilen
20 aday arası
ndan seçileceğini öngörmektedir.
Tüzüğümüzün bu hükmü, 1988 yı
lı
nda yürürlüğe girmiş ve
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
nı
n incelemesine sunulmuşolup, bu
süre içinde Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
nca herhangi bir itiraza
konu olmamı
ş
tı
r.
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Siyasi Partiler Kanununun 93 üncü maddesi, “siyasi partilerin
parti içi çalı
şmaları
, parti yönetimi, denetimi; parti organlarıiçin
yapı
lacak seçimler ile parti genel baş
kanlı
ğı
nca, genel merkez
organları
nca ve parti grupları
nca alı
nan kararlarıve yapı
lan eylem ve
işlemleri parti tüzüğüne, parti üyeleri arası
ndaki eşitlik ilkesine ve
demokrasi ilkelerine aykı
rıolamaz” hükmünü ihtiva etmektedir.
Parti tüzüğümüzün anı
lan hükmü, parti üyeleri arası
ndaki eş
itlik
ilkesine ve demokrasi esasları
na hiçbir şekilde aykı
rıdeğildir.
Herş
eyden önce, Genel Başkan tarafı
ndan aday gösterilen üyeler de,
diğer üyeler gibi Büyük Kongrenin oyuyla seçilmektedir. Genel
Baş
kanca aday gösterilen üyelerin seçilme ş
ansları
, Merkez Karar ve
Yönetim Kuruluna kendiliklerinden aday olan üyelerin seçilme
olası
lı
kları
ndan daha yüksek değildir.
Siyasi Partiler Kanununun mekanik bir eş
itlik ve demokrasi
anlayı
şı
nı benimsemediği, bu Kanunun çeşitli hükümlerinden
anlaş
ı
lmaktadı
r. Kanunun 14. maddesinin ikinci fı
krası
na göre,
“Büyük Kongre, seçilmiş üyeler ile tabi üyelerden oluşur”. Aynı
Kanunun 37 inci maddesine göre, “siyasi partiler önseçim ya da aday
yoklamasıyaptı
klarıseçim çevrelerinde, toplam olarak Türkiye Büyük
Millet Meclisi üye tam sayı
sı
nı
n % 5’ini aş
mamak üzere, ilini, seçim
çevresini, aday listesindeki sı
rası
nı
, önseçim veya aday yoklaması
tarihinden en az on gün önce Yüksek Seçim Kuruluna bildirmek
koş
uluyla merkez adayıgösterebilirler”. Nihayet, Anayasamı
zı
n 67
inci maddesinin son fı
krası
, “seçim kanunları
, temsilde adalet ve
yönetimde istikrar ilkelerini bağdaş
tı
racak biçimde düzenlenir” demek
suretiyle, mekanik bir demokrasi ve eş
itlik anlayı
şı
nıbenimsemediğini
açı
kça göstermektedir.
Tüzüğümüzün anı
lan hükmü, normal parti-içi süreçlerde uzman
kişilerin ve özellikle kadı
nları
n, parti merkez ve karar yönetim
organı
nda daha büyük ölçüde temsilini amaçlamaktadı
r. Nitekim, ş
u
anda Merkez Karar ve Yönetim Kurulunda görev yapan beşkadı
n
üyenin tümü, Tüzüğümüzün bu hükmü uyarı
nca seçilmişlerdir.
“Olumlu ayrı
mcı
lı
k” veya “olumlu eylem” (affirmative action) adı
verilen bu tür uygulamaları
n Batıpartilerinde pek çok örneği vardı
r.
Hatta, Avrupa Birliği tarafı
ndan 1996 yı
lı
nda yapı
lan Dublin
Konferansı
nda Avrupa Parlamentosu ve üye ülke Parlamentoları
nı
n
karar mekanizmaları
nda kadı
n-erkek dengesini sağlayacak
önlemlerin alı
nmasıyönünde karar alı
nmı
ş
tı
r. Bu niteliği itibariyle
Tüzüğümüzün ilgili hükmü, parti üyeleri arası
ndaki eş
itlik ilkelerine ve
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demokrasi esasları
na aykı
rıolmayı
p, ayrı
ca katı
lı
mcı
lı
ğıkı
sı
tlayı
cı
değil, teş
vik edici mahiyettedir.
Yüce makamı
nı
zı
n 05.03.2002 SP.3 Muh. 2002/124 yazı
sı
na
cevaben görüş
lerimizi takdirlerinize saygıile arzediyoruz.”
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nı
n ihtar baş
vurusu, işin
incelenmesine ilişkin rapor, ilgili Anayasa ve yasa kuralları
, bunları
n
gerekçeleri ve diğer belgeler okunup incelendikten sonra gereği
görüşülüp düş
ünüldü:
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
, Anavatan Partisi Tüzüğü'nün
60. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (c) bendinde yer alan, “Büyük
Kongrede yeni genel başkan tarafı
ndan gösterilen 20 aday arası
ndan
seçilen 10 ası
l ve 5 yedek üye” biçimindeki kuralı
n, Anayasa'nı
n 69.
maddesinin üçüncü fı
krası
na ve 2820 sayı
lıSiyasi Partiler Yasası
'nı
n
4., 16. ve 93. maddelerinde öngörülen parti içi demokrasi ve eş
itlik
ilkelerine aykı
rıolduğunu belirterek, adıgeçen Partiye, bu aykı
rı
lı
ğı
n
giderilmesi için, aynı Yasanı
n 104. maddesi uyarı
nca ihtarda
bulunulması
nıistemektedir.
Anayasa’nı
n 69. maddesinin ilk fı
krası
nda “Siyasî partilerin
faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalı
ş
malarıdemokrasi ilkelerine
uygun olur.” denilmektedir.
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun “Genel Esaslar” başlı
klı
birinci kı
sı
mda yer alan 4. maddesinin ikinci fı
krasış
öyledir :
“Siyasî partilerin kuruluşu, organları
nı
n seçimi, işleyişi,
faaliyetleri ve kararlarıAnayasada nitelikleri belirtilen demokrasi
esasları
na aykı
rıolamaz.”
Gerekçeye göre bu fı
kra, parti içinde demokrasiyi egemen k ı
lma
ve oligarşik eğilimleri önlemeyi amaçlamaktadı
r. Esasen, siyasi
partilerin kuruluş, işleyiş, faaliyet ve organları
nı
n seçiminden söz
edildiğine göre, fı
krayla, parti içi demokrasinin amaçlandı
ğı
kuş
kusuzdur.
Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 16. maddesinin birinci fı
krası
nda da,
“siyasî partilerin merkez karar, yönetim ve icra organlarıparti
tüzüğünde belirtilen isim, şekil ve sayı
da kurulur” denilmekte, siyasî
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parti yasakları
nıdüzenleyen Dördüncü Bölümünün 93. maddesinde
ise; “Siyasî partilerin parti içi çalı
şmaları
, parti yönetimi, denetimi; parti
organlarıiçin yapı
lacak seçimler ile parti genel başkanlı
ğı
nca, genel
merkez organları
nca ve parti grupları
nca alı
nan kararlarıve yapı
lan
eylem ve iş
lemleri parti tüzüğüne, parti üyeleri arası
ndaki eş
itlik
ilkesine ve demokrasi esasları
na aykı
rı olamaz” kuralı
öngörülmektedir.
Siyasî partilerin örgüt içi düzenlerinin demokrasi esasları
na
uygun olması
, hukuki düzenlemelerle sı
nı
rları
nı
n çizilerek, partilerdeki
oligarşik eğilimlerin ve baskı
ları
n ortadan kaldı
rı
lması
, demokratik
örgüt yapı
sı
nı
n kurularak lider, teşkilat, organlar ve adayları
n
demokratik yöntemlerle belirlenmesi ve karar mekanizması
nı
n
tabandan tepeye oluşturulması parti içi demokrasi ilkesinin
gerekleridir.
Halkı
n siyasî partiler kanalı
yla iktidar üzerinde etkili olabilmesi,
parti ile halk arası
ndaki bağları
n kuvvetli olması
na, parti içinde
demokratik bir karar alma mekanizması
nı
n kurulması
na bağlı
dı
r. Bu
nedenle parti içi demokrasinin gerçekleşmesi, demokrasinin
yaş
amasıve işlemesi bakı
mı
ndan zorunludur.
Anavatan Partisi Tüzüğü’nün 60. maddesinin birinci fı
krası
nı
n
(c) bendinde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na yeni Genel
Baş
kan’ı
n önereceği 20 aday arası
ndan 10 ası
l ve 5 yedek üyenin
Büyük Kongre’ce seçileceği öngörülmektedir. Buna göre, her ne
kadar Genel Baş
kan 20 aday öneriyor ise de bunlar arası
ndan 10 ası
l
ve 5 yedek üye Büyük Kongre’ce seçilmektedir. Ekonomik ve sosyal
nedenlerle siyasî hayata aktif olarak katı
lamayan belirli sı
nı
f ya da
meslekten olanları
n seçilmesini sağlamak amacı
yla Genel Başkan’ı
n
isteği doğrultusunda Büyük Kongre’ce seçilmek üzere sı
nı
rlısayı
da
aday gösterilmesi eşitlik ve demokrasi ilkelerine aykı
rı
lı
k oluşturmaz.
Genel Başkan’ı
n önereceği kişiler arası
ndan seçilecek ası
l ve
yedek üyelerin, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun toplam üye
sayı
sı
na oranlanmasıdurumunda da Genel Kongre’nin yetkilerinin
devredildiği ya da parti içi demokrasi ilkelerine aykı
rıdavranı
ldı
ğı
sonucunu çı
karmak olanaksı
zdı
r.
Anavatan Partisi Tüzüğü’nün ihtar istemine konu olan kuralı
Anayasa’nı
n 69. maddesinin birinci f ı
krasıile 2820 sayı
lıSiyasi
Partiler Kanunu’nun 4., 16. ve 93. maddelerine aykı
rı
lı
k
oluş
turmadı
ğı
ndan istemin reddine karar verilmesi gerekir.
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IV- SONUÇ
Yazı
lıuyarı
ya karşı
n Parti Tüzüğü’nün 60. maddesinin birinci
fı
krası
nı
n (c) bendini, Anayasa’nı
n 69. maddesinin birinci fı
krasıile
2820 sayı
lıSiyasi Partiler Kanunu’nun 4., 16. ve 93. maddelerine
uygun hale getirmediği ileri sürülerek Anavatan Partisi’ne ihtar kararı
verilmesi isteminin REDDİ
NE, 22.1.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
karar verildi.
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N
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/4 (Siyasî Parti-İ
htar)
: 2003/2
: 22.1.2003

İ
HTAR İ
STEMİ
NDE
Baş
savcı
lı
ğı

BULUNAN

:

Yargı
tay

Cumhuriyet

İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N KONUSU : Siyasî Partiler Yasası
’na aykı
rı
olduğu gerekçesiyle Parti Tüzüğü’nün 55. maddesinin onbirinci
fı
krası
nda yer alan kuralı
n Yasa’ya uygun hale getirilmesi için
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nı
n istemini süresinde yerine
getirmeyen Cumhuriyet Halk Partisi’ne 2820 sayı
lıSiyasî Partiler
Yasası
’nı
n 104. maddesi uyarı
nca ihtar verilmesi istemidir.
I- İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n 9.5.2002 günlü, SP.40.
Hz.2002/5 sayı
lıbaş
vuru dilekçesinin giriş ve gerekçe bölümü
şöyledir:
“I- Gİ
Rİ
Ş
Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü’nün incelenmesinde; tüzüğün
55/11. maddesindeki düzenlemenin Anayasanı
n 69. maddesinin
birinci fı
krasıile Siyasi Partiler Yasası
nı
n 4, 16 ve 93. maddelerine
aykı
rıolduğu tesbit edilmişve adıgeçen partiden tüzüğünü 2 aylı
k
süre içerisinde düzeltmesi 5.3.2002 tarihli yazı
yla istenilmişve bu
yazıaynıgünde tebliğedilmiştir. Bu isteğe bu güne kadar cevap
verilmediğine ilişkin tutanak eklidir.
II- İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
Anayasamı
za göre demokratik siyasal yaş
amı
n vazgeçilmez
öğeleri olan siyasi partilerin, parti içi düzenlemeleri ve çalı
ş
maları
nı
n
demokrasi ilkelerine uygun olacağı
nda ve yasalara aykı
rıeylem ve
işlemlerden alı
konulmaları
nı
n gerektiğinde, duraksama yoktur.
Gerçekten, Anayasanı
n 69 uncu maddesinin birinci fı
krası
nda
“Sİ
YASİ PARTİ
LERİ
N UYACAKLARI ESASLAR” baş
lı
ğıaltı
nda
“Siyasi Partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalı
şmaları
demokrasi ilkelerine uygun olur. Bu ilkelerin uygulanmasıkanunla
düzenlenir” hükmü yer almaktadı
r.
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2820 sayı
lıSiyasi Partiler Yasası
nı
n 16. maddesinin beşinci
fı
krası
nda; siyasi partilerin, merkez karar ve yönetim organları
nı
n
üyelerinin büyük kongrece seçileceği öngörülmektedir.
Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünün 55/11. maddesi ise
“seçimler için hazı
rlanan oy pusulaları
na her organı
n adaylarıayrı
ayrıolarak yazı
lı
r. Parti Meclisi’nin (12) ası
l üyesi, Bilim, Yönetim ve
Kültür Platformu üyeleri içinden kurultayda yapı
lan oylamada yeterli
oy alarak belirlenen yeni Genel Başkanı
n önereceği 18 kişi arası
ndan
Kurultayca seçilir; yedek üye seçilemez; 13. fı
kra hükmü, bu üyelikler
içinde uygulanı
r. Bunları
n oy pusulaları
, diğer (60) Parti Meclisi
üyesinin seçileceği bu listeden ayrıolarak hazı
rlanı
r ve oylamaları
aynızamanda yapı
lı
r” biçimindedir.
Siyasi Partiler Yasası
nı
n 4. maddesinin ikinci fı
krası
nda,
Anayasaya uygun olarak “Siyasi partilerin kuruluşu, organları
nı
n
seçimi, işleyiş
i, faaliyetleri ve kararlarıAnayasada nitelikleri belirtilen
demokrasi esasları
na aykı
rı olamaz” hükmü getirilmekte; aynı
Yasanı
n 93. maddesinde de, “Siyasi partilerin parti içi çalı
şmaları
,
parti yönetimi, denetimi; parti organlarıiçin yapı
lacak seçimler ile parti
genel baş
kanlı
ğı
nca, genel merkez organları
nca ve parti gruplar ı
nca
alı
nan kararlarıve yapı
lan eylem ve işlemleri parti tüzüğüne, parti
üyeleri arası
ndaki eşitlik ilkesine ve demokrasi esasları
na aykı
rı
olamaz” kuralı
na yer verilmektedir.
Görülüyor ki, Siyasi Partiler Yasası
nı
n söz konusu bu
maddelerinde, parti içi çalı
ş
maları
n demokrasi esasları
na uygun olma
zorunluluğu açı
kça öngörülmektedir. Demokrasinin esasları
ndan biri
de tam katı
lı
mı
n sağlanması
dı
r. Parti tüzükleri, demokrasinin
esasları
na uygun olarak, parti yönetimine katı
lı
mıen üst düzeyde
gerçekleş
tirecek biçimde düzenlenmelidir. Oysa, parti tüzüğünün
55/11. maddesinde yer alan Parti Meclisi’nin 12 ası
l üyesinin Büyük
Kongrede yeni Genel Başkan tarafı
ndan gösterilen 18 aday
arası
ndan seçileceğini belirten yöntem, Siyasi Partiler Yasası
na bu
yönden aykı
rı
lı
k oluş
turmaktadı
r.
Kaldıki Siyasi Partiler Kanununun 14/1. maddesine göre Siyasi
Partinin en yüksek organıBüyük Kongredir. Aynımaddenin beşinci
fı
krası
nda parti genel baş
kanı
nı
, partinin merkez karar ve yönetim
kurulu ile merkez disiplin kurulu üyelerini gizli oyla seçmek yetkisi
büyük kongrenin yetkileri arası
nda sayı
lmı
ştı
r. Kanun, diğer
organları
n seçim usul ve esasları
nıparti tüzüğüne bı
raktı
ğıhalde
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Merkez Karar ve Yönetim Organlarıbakı
mı
ndan böyle bir imkan
tanı
nmamı
ş
tı
r.
Bu yetkiler tam ve kesindir. Devredilemez ve kı
sı
tlanamaz.
Büyük Kongrenin tüzükte yapacağıbir değişiklikle bu yetkilerinin
tamamı
nıveya bir kı
smı
nıpartinin bir diğer organı
na devretmesi
Demokrasi ilkelerine aykı
rı
dı
r. Özellikle Büyük Kongre yetkilerinin
aleyhine olarak, genel başkanı
n Siyasi Partiler Kanununun 15 inci
maddesinde yer alan yetkilerinin genişletilmesi kabul edilemez. Aksi
hal, demokratik siyasi hayatı
mı
zı
n hastalı
ğıolarak görülen “Genel
Baş
kan Egemenliği”ne yol açar ki bu durumun sakı
ncalarıaçı
ktı
r.
Ayrı
ca, Siyasi Partiler Kanununun 93. maddesinde, parti
organlarıiçin yapı
lacak seçimlerin “parti üyeleri arası
ndaki eş
itlik
ilkesine” aykı
rıolamayacağıvurgulanmı
ş
tı
r. Parti tüzüğünde yer alan
hüküm, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu seçiminde, bir “Genel
Baş
kan Kotası
” yaratmakta ve parti içi demokratik yarı
ş
ıGenel
Baş
kana yakı
n olan veya onun tarafı
ndan tercih edilen üyeler lehine
sı
nı
rlamaktadı
r. Bu türden bir kota “parti üyeleri arası
ndaki eşitlik”
ilkesine aykı
rı
dı
r.
Bu itibarla 2820 sayı
lıSiyasi Partiler Yasası
nı
n 12.8.1999
günlü, 4445 sayı
lıYasayla değiştirilen 104. maddesinde, bir siyasi
partinin bu Yasanı
n 101. maddesi dı
ş
ı
nda kalan emredici hükümleri
ile diğer yasaları
n siyasi partilerle ilgili emredici hükümlerine aykı
rı
lı
k
halinde bulunmasısebebiyle o parti aleyhine Anayasa Mahkemesi’ne
Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
nca re’sen yazıile baş
vurulacağıbelirtilmiş
tir.
Açı
klanan nedenlerle, Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünün Siyasi
Partiler Yasası
nda öngörülen emredici hükümlere aykı
rı
lı
ğı
nı
n
giderilmesi için, Yüksek Mahkemenize baş
vurulması zorunlu
görülmüş
tür.
III- SONUÇ VE İ
STEM
Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünün 55/11. maddesindeki,
Anayasa’ya ve Siyasi Partiler Yasası
na aykı
rı
lı
k oluşturan kuralı
nı
n
Yasaya uygun duruma getirilmesi için adıgeçen partiye Siyasi Partiler
Yasası
nı
n 104. maddesi uyarı
nca ihtarda bulunulmasıarz ve talep
olunur.”
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II- DAVALI PARTİ
Nİ
Nİ
STEMLE İ
LGİ
LİGÖRÜŞÜ
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n Cumhuriyet Halk
Partisi’ne gönderdiği 5.3.2002 günlü, SP.40 Muh. 2002/125 sayı
lıyazı
aynıgün adıgeçen Parti’ye tebliğedilmesine rağmen yazıgereği
yerine getirilmediği gibi herhangi bir cevap da verilmemiş
, bu durum
8.5.2002 günlü tutanakla belirlenmiş
tir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nı
n ihtar baş
vurusu, işin
incelenmesine ilişkin rapor, ilgili Anayasa ve yasa kuralları
, bunları
n
gerekçeleri ve diğer belgeler okunup incelendikten sonra gereği
görüşülüp düş
ünüldü:
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
, Cumhuriyet Halk Partisi
Tüzüğü’nün 55. maddesinin değiş
ik onbirinci fı
krası
nda yer alan,
“…Seçimler için hazı
rlanan oy pusulaları
na her organı
n adaylarıayrı
ayrıolarak yazı
lı
r. Parti Meclisi’nin (12) ası
l üyesi, Bilim, Yönetim ve
Kültür Platformu üyeleri içinden kurultayda yapı
lan oylamada yeterli
oy alarak belirlenen yeni Genel Başkanı
n önereceği 18 kişi arası
ndan
Kurultayca seçilir; yedek üye seçilemez; onüçüncü fı
kra hükmü, bu
üyelikler için de uygulanı
r. Bunları
n oy pusulaları
, diğer (60) Parti
Meclisi üyesinin seçileceği bu listeden ayrıolarak hazı
rlanı
r ve
oylamalarıaynızamanda yapı
lı
r…” biçimindeki kuralı
n, Anayasa’nı
n
69. maddesinin üçüncü fı
krası
na ve 2820 sayı
lıSiyasî Partiler
Yasası
’nı
n 4., 16. ve 93. maddelerinde öngörülen parti içi demokrasi
ve eşitlik ilkelerine aykı
rıolduğunu belirterek, adıgeçen Partiye, bu
aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi için, aynıYasa’nı
n 104. maddesi uyarı
nca
ihtarda bulunulması
nıistemektedir.
Anayasa’nı
n 69. maddesinin ilk fı
krası
nda “Siyasî partilerin
faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalı
ş
malarıdemokrasi ilkelerine
uygun olur.” denilmektedir.
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun “Genel Esaslar” başlı
klı
birinci kı
sı
mda yer alan 4. maddesinin ikinci fı
krasış
öyledir :
“Siyasî partilerin kuruluşu, organları
nı
n seçimi, işleyişi,
faaliyetleri ve kararlarıAnayasada nitelikleri belirtilen demokrasi
esasları
na aykı
rıolamaz.”
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Gerekçeye göre bu fı
kra, parti içinde demokrasiyi egemen k ı
lma
ve oligarşik eğilimleri önlemeyi amaçlamaktadı
r. Esasen, siyasi
partilerin kuruluş, işleyiş, faaliyet ve organları
nı
n seçiminden söz
edildiğine göre, fı
krayla, parti içi demokrasinin amaçlandı
ğı
kuş
kusuzdur.
Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 16. maddesinin birinci fı
krası
nda da,
“siyasî partilerin merkez karar, yönetim ve icra organlarıparti
tüzüğünde belirtilen isim, şekil ve sayı
da kurulur” denilmekte, siyasî
parti yasakları
nıdüzenleyen Dördüncü Bölümünün 93. maddesinde
ise; “Siyasî partilerin parti içi çalı
şmaları
, parti yönetimi, denetimi; parti
organlarıiçin yapı
lacak seçimler ile parti genel başkanlı
ğı
nca, genel
merkez organları
nca ve parti grupları
nca alı
nan kararlarıve yapı
lan
eylem ve iş
lemleri parti tüzüğüne, parti üyeleri arası
ndaki eş
itlik
ilkesine ve demokrasi esasları
na aykı
rı olamaz” kuralı
öngörülmektedir.
Siyasî partilerin örgüt içi düzenlerinin demokrasi esasları
na
uygun olması
, hukuki düzenlemelerle sı
nı
rları
nı
n çizilerek, partilerdeki
oligarşik eğilimlerin ve baskı
ları
n ortadan kaldı
rı
lması
, demokratik
örgüt yapı
sı
nı
n kurularak lider, teşkilat, organlar ve adayları
n
demokratik yöntemlerle belirlenmesi ve karar mekanizması
nı
n
tabandan tepeye oluşturulması parti içi demokrasi ilkesinin
gerekleridir.
Halkı
n siyasî partiler kanalı
yla iktidar üzerinde etkili olabilmesi,
parti ile halk arası
ndaki bağları
n kuvvetli olması
na, parti içinde
demokratik bir karar alma mekanizması
nı
n kurulması
na bağlı
dı
r. Bu
nedenle parti içi demokrasinin gerçekleşmesi, demokrasinin
yaş
amasıve işlemesi bakı
mı
ndan zorunludur.
Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü’nün 55. maddesine göre, parti
meclisinin toplam 72 üyesinden 12. sinin yeni Genel Baş
kanı
n
önereceği 18 kişi arası
ndan Kurultay’ca seçileceği belirtilmektedir.
Buna göre, her ne kadar Genel Baş
kan 18 kişi öneriyor ise de bunlar
arası
ndan 12 üye Kurultay’ca seçilmektedir. Toplam 72 üyeli Parti
Meclisi’ne yapı
lacak seçimde, 12 üyelik için ekonomik ve sosyal
nedenlerle siyasî hayata aktif olarak katı
lamayan belirli sı
nı
f ya da
meslekten olanları
n seçilmesini sağlamak amacı
yla Genel Başkan’ı
n
isteği doğrultusunda Kurultay’a sı
nı
rlısayı
da aday gösterilmesi eşitlik
ve demokrasi ilkelerine aykı
rı
lı
k oluşturmaz. Nitekim Parti Tüzüğü’nün
55. maddesinde de Genel Başkan’ı
n aday göstereceği 18 kiş
inin
bilim, yönetim ve kültür platformu üyeleri arası
ndan seçilmesi
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zorunluluğu da belirtilen amacıgerçekleştirmeye yöneliktir. Genel
Baş
kan’ı
n önereceği kişiler arası
ndan seçilecek 12 üyenin Parti
Meclisi’nin toplam üye sayı
sı
na oranlanmasıdurumunda da Genel
Kongre’nin yetkilerinin devredildiği ya da parti içi demokrasi ilkelerine
aykı
rıdavranı
ldı
ğıbiçimde bir düşünce doğrulanmamaktadı
r.
Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü’nün ihtar istemine konu edilen
düzenlemesi, Anayasa’nı
n 69. maddesinin birinci fı
krasıile 2820
sayı
lıSiyasi Partiler Kanunu’nun 4., 16. ve 93. maddelerine aykı
rı
lı
k
oluş
turmadı
ğı
ndan istemin reddine karar verilmesi gerekir.
IV- SONUÇ
Yazı
lıuyarı
ya karş
ı
n Parti Tüzüğü’nün 55. maddesinin değiş
ik
11. fı
krası
nı
, Anayasa’nı
n 69. maddesinin birinci fı
krasıile 2820 sayı
lı
Siyasi Partiler Kanunu’nun 4., 16. ve 93. maddelerine uygun hale
getirmediği ileri sürülerek Cumhuriyet Halk Partisi’ne ihtar kararı
verilmesi isteminin REDDİ
NE, 22.1.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA

Üye
Mehmet ERTEN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/7 (Siyasî Parti-İ
htar)
: 2003/3
: 22.1. 2003

İ
HTAR İ
STEMİ
NDE
Baş
savcı
lı
ğı

BULUNAN

:

Yargı
tay

Cumhuriyet

İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N KONUSU : 2820 sayı
lıSiyasî Partiler
Yasası
’nı
n 74. maddesi gereğince 1999 yı
lıparti kesinhesabı
nıve
parti merkez ve bağlı ilçelerini de kapsayan iller teş
kilatı
nı
n
kesinhesapları
nı
n onaylıbirer örneğini göndermeyen Büyük Adalet
Partisi’ne Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 104. maddesi uyarı
nca ihtar
verilmesi istemidir.
I- İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nı
n 14.10.2002 günlü, SP.77
Hz. 2002/14 sayı
lıbaşvuru dilekçesinin gerekçe bölümü ş
öyledir:
“Anayasanı
n 69. maddesinin üçüncü. fı
krasıve 2820 sayı
lı
Siyasi Partiler Yasası
’nı
n 74. maddesinin birinci fı
krası
nda, siyasi
partilerin mali denetimlerinin Anayasa Mahkemesince yapı
lacağı
öngörülmektedir.
2820 Yasa’nı
n 74. maddesinin ikinci fı
krasıise, siyasi partilerin
genel başkanları
nı
n, karara bağlanarak birleş
tirilmişbulunan kesin
hesap ile parti merkez ve bağlıilçeleri de kapsayan iller teş
kilatı
nı
n
kesin hesapları
nı
n onaylıbirer örneğini o yı
lı
n Haziran ayısonuna
kadar Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Yargı
tay Cumhuriyet
Baş
savcı
lı
ğı
na bildirmek zorunda oldukları
nıbelirtmektedir.
DavalıBüyük Adalet Partisi Genel Başkanı
nı
n 2820 sayı
lı
Yasa’nı
n 74. maddesinde düzenlenen parti kesin hesabı
na iliş
kin
belgeleri vermemesi nedeniyle yasanı
n bu emredici hükmüne aykı
rı
davrandı
ğıanlaş
ı
lmaktadı
r.
2820 sayı
lıSiyasi Partiler Yasası
nı
n 12.8.1999 gün ve 4445
sayı
lıYasanı
n 19. maddesiyle değişik 104. maddesinde, bir siyasi
partinin bu yasanı
n 101. maddesi dı
şı
nda kalan emredici hükümleriyle
diğer yasaları
n siyasi partilerle ilgili emredici hükümlerine aykı
rı
lı
k
halinde bulunması sebebiyle o parti aleyhine Cumhuriyet
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Baş
savcı
lı
ğı
nca resen yazıile Anayasa Mahkemesine başvurulacağı
belirtilmektedir.
Açı
klanan nedenlerle, davalısiyasi partinin Siyasi Partiler
Yasası
nda öngörülen emredici hükme aykı
rıdavranı
ş
ı
nı
n giderilmesi
için Yüksek Mahkemenize baş
vurulmasızorunlu görülmüş
tür.
Sonuç ve istem
1999 yı
lıparti kesin hesabı
nıgöndermeyen Büyük Adalet
Partisi hakkı
nda, 2820 sayı
lıSiyasi Partiler Yasası
nı
n 74. maddesinin
emrettiği şekilde “karara bağlanarak birleştirilmişbulunan kesin hesap
ile parti merkez ve bağlıilçeleri de kapsayan iller teşkilatı
nı
n kesin
hesapları
nı
n onaylıbirer örneğinin” Anayasa Mahkemesine ve bilgi
için Başsavcı
lı
ğı
mı
za gönderilmesi suretiyle aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi
için aynıYasanı
n 104. maddesi uyarı
nca ihtar verilmesi arz ve talep
olunur.”
II- ESASIN İ
NCELENMESİ
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nı
n ihtar baş
vurusu, işin
incelenmesine ilişkin rapor, ilgili Anayasa ve yasa kuralları
, bunları
n
gerekçeleri ve diğer belgeler okunup incelendikten sonra gereği
görüşülüp düş
ünüldü:
2820 sayı
lıYasa’nı
n 74. maddesine göre, siyasî partilerin genel
başkanları
, karara bağlanarak birleştirilmişbulunan kesinhesap ile
parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teş
kilatı
nı
n
kesinhesapları
nı
n onaylıbirer örneğini Haziran ayısonuna kadar
Anayasa Mahkemesi’ne ve bilgi için de Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’na
vermek zorundadı
rlar.
Anayasa Mahkemesi, Büyük Adalet Partisi’nin 1999 y ı
lı
kesinhesap cetvellerinin incelendiği 4.1.2001 günlü toplantı
sı
nda,
kesinhesabı
nıve mali denetim için gerekli diğer belgeleri göndermesi
amacı
yla Parti’ye Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesinin
beşinci fı
krasıuyarı
nca kararı
n tebliğtarihinden itibaren 30 gün süre
verilmesine, bu konuda gerekli bildirimin yapı
lmasıiçin, karar
örneğinin Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’na gönderilmesine
oybirliğiyle karar vermiş
tir.
Baş
savcı
lı
k bu kararıBüyük Adalet Partisi’ne 11.9.2002 günü
tebliğetmiş
, verilen sürenin geçmesine karşı
n parti 1999 yı
lıbirleş
ik
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kesinhesabı
nıve mali denetim için gerekli diğer belgeleri Yargı
tay
Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’na ve Anayasa Mahkemesi’ne vermeyerek
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Yasası
’nı
n 74. maddesindeki yükümlülüğü
yerine getirmemiştir.
Demokratik siyasal yaşamı
n vazgeçilmez öğeleri olan siyasî
partilerin malî denetimlerinin tam bir uygunluk ve düzen içinde
yapı
lması
na olanak sağlamaları
, doyurucu bir açı
klı
kla iş
lemlerini
kanı
tlamaya özen göstermeleri gerekir.
Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 104. maddesinde, “Bir siyasi partinin
bu Kanunun 101 inci maddesi dı
şı
nda kalan emredici hükümleriyle
diğer kanunları
n siyasi partilerle ilgili emredici hükümlerine aykı
rı
lı
k
halinde bulunmasısebebiyle o parti aleyhine Anayasa Mahkemesine,
Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
nca re’sen yazıile baş
vurulur.
Anayasa Mahkemesi, söz konusu hükümlere aykı
rı
lı
k görürse
bu aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi için ilgili siyasî parti hakkı
nda ihtar kararı
verir. Bu yazı
nı
n tebliği tarihinden itibaren altıay içinde ayk ı
rı
lı
k
giderilmediği takdirde, Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğıo siyasî partinin
Devlet yardı
mı
ndan kı
smen veya tamamen yoksun bı
rakı
lmasıiçin
Anayasa Mahkemesine re’sen dava açabilir” denilmektedir.
Bu nedenle, 1999 yı
lıparti kesinhesabı
nıve parti merkez ve
bağlıilçelerini de kapsayan iller teşkilâtı
nı
n kesinhesapları
nı
n onaylı
birer örneğini vermeyen Büyük Adalet Partisi’ne 2820 sayı
lıSiyasî
Partiler Yasası
’nı
n 104. maddesi gereğince ihtar verilmesi gerekir.
III- SONUÇ
A- 2820 sayı
lı Siyasi Partiler Kanunu’nun 74. maddesi
gereğince 1999 yı
lıparti kesinhesabı
nı
, Anayasa Mahkemesine ve
bilgi için de Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’na göndermeyen Büyük
Adalet Partisi’ne, kararı
n tebliğtarihinden itibaren altıay içinde bu
aykı
rı
lı
ğıgidermesi için aynıYasa’nı
n 104. maddesi gereğince
İ
HTARDA BULUNULMASINA,
B- Karar örneğinin, gereği için
Baş
savcı
lı
ğı
’na gönderilmesine,

Yargı
tay

Cumhuriyet
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22.1.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
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Üye
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Üye
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Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
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Üye
Mehmet ERTEN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/5 (Siyasî Parti-İ
htar)
: 2003/4
: 25.3.2003

İ
HTAR İ
STEMİ
NDE
Baş
savcı
lı
ğı

BULUNAN

:

Yargı
tay

Cumhuriyet

İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N KONUSU : Tüzüğü’nün 46. maddesinin
birinci ve 58. maddesinin ikinci fı
kraları
ndaki düzenlemeleri, yapı
lan
uyarı
ya rağmen 2820 sayı
lıSiyasi Partiler Kanunu’nun 19. ve 31.
maddelerine uygun hale getirmeyen Sosyal Demokrat Parti’ye, aynı
Yasa’nı
n 104. maddesi uyarı
nca ihtar kararıverilmesi istemidir.
I- İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nı
n 11.6.2002 günlü, SP.112
Hz. 2002/11 sayı
lıbaşvuru dilekçesinin gerekçeyi içeren bölümü
aynen şöyledir:
“I- Giriş
Sosyal Demokrat Parti Tüzüğü’nün incelenmesinde; tüzüğün
46/1. ve 58/2. maddelerindeki düzenlemenin Siyasî Partiler
Yasası
’nı
n 19/4 ve 31. maddelerine aykı
rıolduğu tesbit edilmişve
adıgeçen partiden tüzüğünü 2 aylı
k süre içerisinde düzeltmesi
11.03.2002 tarihli yazı
yla istenilmişve bu yazı04.04.2002 tarihinde
tebliğedilmiştir. Bu isteğe bu güne kadar cevap verilmediğine iliş
kin
tutanak eklidir.
II- İ
htar İ
steminin Gerekçesi
1- 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Yasası
nı
n 19. maddesinin 4.
fı
krası
nda; il yönetim kurulunun, parti tüzüğünün göstereceği sayı
da
üyeden oluş
acağıve bu sayı
nı
n 7’den az olamayacağıhükmü
öngörülmektedir.
Sosyal Demokrat Parti Tüzüğünün 46. maddesinin 1. fı
krasıise
“İ
l yönetim kurulu, her ilde, il başkanıdahil en az beş, en çok onbeş
üyeden kurulur” biçimindedir.
Görülüyor ki, il yönetim kurulu üye sayı
sı
nı
n 7’den az olmamak
üzere tüzükte
kesin olarak saptanmasızorunludur ve Sosyal
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Demokrat Parti Tüzüğünün 46. maddesinin 1. fı
krası
nı
n Siyasî
Partiler Yasası
nı
n 19. maddesinin 4. fı
krası
na aykı
rı
lı
k
oluş
turmaktadı
r.
2- 2820 sayı
lıSiyasi Partiler Yasası
nı
n 31. maddesi “...yurt dı
ş
ı
temsilciliklerinin tüzüklerinde belirtilen yerlerde bulunacağı
”nı
belirtmektedir.
Sosyal Demokrat Parti Tüzüğünün 58. maddesinin 2. fı
krasıise
“Merkez karar ve yönetim kurulunun kararıile uygun ve gerekli
görülen ülkelerde (özellikle Avrupa Birliği ve Avrasya ülkeleri) ve
KKTC yurt dı
şıtemsilcilikleri kurulabilir” biçimindedir.
Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 31. maddesi yurt dı
şıtemsilcilerinin
yerlerinin tüzükte belirtilmesini şart koştuğundan ülke ve ş
ehir ismi de
belirtilmek suretiyle Sosyal Demokrat Parti’nin Tüzüğünün 58.
maddesinin 2. fı
krası
nı
n Siyasî Partiler Yasası
nı
n 31. maddesine
uygun hale getirilmesi zorunludur.
Bu itibarla 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Yasası
nı
n 12.8.1999
günlü, 4445 sayı
lı Yasayla değiş
tirilen 104. maddesinde, bir siyasi
partinin bu Yasa’nı
n 101. maddesi dı
ş
ı
nda kalan emredici hükümleri
ile diğer yasaları
n siyasî partilerle ilgili emredici hükümlerine aykı
rı
lı
k
halinde bulunmasısebebiyle o parti aleyhine Anayasa Mahkemesi’ne
Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
nca re’sen yazıile baş
vurulacağıbelirtilmiş
tir.
Açı
klanan nedenlerle, Sosyal Demokrat Parti Tüzüğünün Siyasî
Partiler Yasası
nda öngörülen emredici hükümlere aykı
rı
lı
ğı
nı
n
giderilmesi için, Yüksek Mahkemenize baş
vurulması zorunlu
görülmüş
tür.
III- Sonuç ve İ
stem
Sosyal Demokrat Parti Tüzüğünün 46/1. ve 58/2.
maddelerindeki, Siyasî Partiler Yasası
’na aykı
rı
lı
k oluş
turan
hükümlerinin Yasaya uygun duruma getirilmesi için adıgeçen partiye
Siyasî Partiler Yasası
nı
n 104. maddesi uyarı
nca ihtarda bulunulması
arz ve talep olunur.”
II- İ
NCELEME
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nı
n ihtar baş
vurusu, işin
incelenmesine ilişkin rapor, ilgili Anayasa ve yasa kuralları
, bunları
n
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gerekçeleri ve diğer belgeler okunup incelendikten sonra
görüşülüp düş
ünüldü:

gereği

Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğıSosyal Demokrat Parti Tüzüğü’nün 46.
maddesinin birinci ve 58. maddesinin ikinci fı
kraları
ndaki
düzenlemelerin, 2820 sayı
lı Siyasi Partiler Kanunu’nun 19.
maddesinin dördüncü fı
krası
na ve 31. maddesine ayk ı
rıolduğunu,
verilen süre içerisinde gerekli değiş
ikliğin yapı
lmadı
ğı
nıileri sürerek
ihtar kararıverilmesi isteminde bulunmuş
tur.
2820 sayı
lı Siyasi Partiler Kanunu’nun 19. maddesinin
dördüncü fı
krası
nda yer alan, “il yönetim kurulu, parti tüzüğünün
göstereceği sayı
da üyeden oluş
ur. Bu sayı7’den az olamaz”
biçimindeki kurala aykı
rıolarak, Parti Tüzüğü’nün 46. maddesinin
birinci fı
krası
nda, “İ
l yönetim kurulu, her ilde, il baş
kanıdahil en az
beş, en çok onbeşüyeden kurulur” denilmiştir. AynıYasa’nı
n 31.
maddesinin son cümlesinde, yurtdı
şıtemsilciliklerinin ise tüzüklerinde
belirtilen yerlerde bulunacağıöngörülmesine karş
ı
n, Parti Tüzüğü’nün
58. maddesinin ikinci fı
krası
nda “Merkez karar ve yönetim kurulunun
kararıile uygun ve gerekli görülen yerlerde (özellikle Avrupa Birliği ve
Avrasya ülkeleri) ve KKTC yurtdı
ş
ıtemsilcilikleri kurulabilir” denilerek
yurt dı
ş
ıtemsilciliklerinin yerleri tüzükte açı
kça belirtilmemiş
tir.
Böylece, Parti Tüzüğü’nün belirtilen maddeleri ile Siyasî Partiler
Kanunu’nun emredici kuralları
na aykı
rı davranı
ldı
ğı sonucuna
varı
lmı
ş
tı
r.
Bu durumda, Tüzüğü’nde yasaya aykı
rıkurallarıdeğiş
tirmeyen
Sosyal Demokrat Parti’ye bu aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi için Siyasî Partiler
Kanunu’nun 104. maddesi uyarı
nca ihtarda bulunulmasıgerekir.
III- SONUÇ
A- Parti Tüzüğü’nün 46/1. ve 58/2. maddelerindeki
düzenlemeleri, yapı
lan uyarı
ya rağmen 2820 sayı
lıSiyasi Partiler
Kanunu’nun 19/4. ve 31. maddelerine uygun hale getirmeyen Sosyal
Demokrat Parti’ye, kararı
n tebliğtarihinden itibaren altıay içinde bu
aykı
rı
lı
ğıgidermesi için aynıYasa’nı
n 104. maddesi gereğince
İ
HTARDA BULUNULMASINA,
B- Karar örneğinin, gereği için
Baş
savcı
lı
ğı
’na gönderilmesine,

Yargı
tay

Cumhuriyet
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25.3.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Üye
Mehmet ERTEN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/9 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2002/15
: 17.12.2002

I- MALÎ DENETİ
Mİ
N KONUSU
Demokrat
incelenmesidir.

Türkiye

Partisi’nin

1999

yı
lı kesinhesabı
nı
n

II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüş
tü
SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n
katı
lmaları
yla 4.1.2001 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
Demokrat Türkiye Partisi’nin 1999 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesi
sonucunda “Dosyadaki eksiklikler giderildiğinden iş
in esası
nı
n
incelenmesine, oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1999 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde
Demokrat Türkiye Partisi’nin 1999 yı
lıgelirlerinin 3.067.028.600.371.lira, giderlerinin 2.693.098.853.333.- lira, borçları10.275.874.696.lira, ve 2000 yı
lı
na nakit devrinin 384.205.621.734.- lira, olduğu, gelir
ile borç rakamları
nı
n toplamıile gider ve nakit devir rakamları
nı
n
toplamı
nı
n birbirine denk olduğu görülmüş
tür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin 1999 yı
lıgelirleri 2.094.527.371.961.719

lira olarak gösterilmiş
tir. Bu tutarı
n 1.644.904.131.000.- lirasıHazine
yardı
mı
ndan, 6.375.000.000.- lirasıaday adaylı
ğıödentilerinden,
443.248.240.961.- lirası banka faiz ve repo gelirlerinden elde
edilmiş
tir. Genel Merkez’in 1998 yı
lı
ndan devreden nakit mevcudu
250.704.571.- liradı
r.
Genel Merkezin defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin 2820 sayı
lıYasa’nı
n 61-69. madde
hükümlerine uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Partinin il örgütlerinin 1999 yı
lıgelirleri 960.294.572.062.- lira
olarak gösterilmiş
tir. Kesinhesap verilerine göre, bu gelirin
2.165.097.155.- lirasıgirişve üyelik aidatları
ndan, 14.250.000.000.lirasısatı
şgelirlerinden, 15.048.480.000.- lirasıfaaliyet gelirlerinden,
30.625.024.977.- lirası bağı
ş
lardan, 15.564.709.777.- lirası faiz
gelirlerinden, 878.663.619.178.- lirasıgenel merkez yardı
mları
ndan
ve 3.977.640.975.- lirasıda sair gelirlerden elde edilmiştir. İ
l ve ilçe
örgütlerinin 1998 yı
lı
ndan devredilen nakit mevcudu ise
11.955.951.777.- liradı
r.
İ
l örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin, Genel İ
dare Kurulu kararı
yla
doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lıYasa’ya uygun
olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
B-Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 1999 yı
lıgiderleri 1.738.184.154.145.lira olarak gösterilmiş
tir. Bu tutarı
n 38.097.234.044.- lirasıpersonel
giderleri, 28.212.825.000.- lirasıkira giderleri, 86.676.830.226.- lirası
haberleş
me giderleri, 40.890.251.553.- lirasıbası
lıkağı
t ve kı
rtasiye
giderleri, 2.706.200.000.- lirasıı
sı
tma giderleri, 2.559.608.000.- lirası
aydı
nlatma
giderleri,
1.541.944.000.-lirası su
giderleri,
19.529.127.080.- lirasıtemsil ağı
rlama giderleri, 878.663.619.178.lirasıteş
kilatlara yardı
m giderleri, 11.691.558.600 lirasıseyahat
giderleri, 1.030.135.000.- lirası taş
ı
t alı
m vergisi giderleri,
401.128.187.371.- lirasıpropaganda giderleri, 34.267.804.501.- lirası
taşı
ma vası
talarıgiderleri, 7.617.600.000.-lirasıbası
n yayı
n giderleri,
14.900.755.688.- lirasıvergi giderleri, 584.044.000.- lirasımahkeme
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giderleri, 18.104.443.649.- lirasısosyal güvenlik kuruluşlarıprim
giderleri, 7.613.666.067.- lirasısair giderler, 11.229.793.325.- lirası
bakı
m ve onarı
m giderleri, 9.851.412.383.- lirasıkargo giderleri,
5.999.962.280.- lirasıkonaklama giderleri, 3.601.816.897.- lirası
gecikme zammıve idari para cezaları
, 368.498.659.- lirasıbanka
giderleri, 9.407.017.850.- lirasıdemirbaşalı
mları
, 17.200.225.000.lirasıtaş
ı
t alı
mları
, 56.072.523.229.- lirası1998 yı
lı
na ait borç
ödemeleri , 28.637.070.565.- lirasıverilen sipariş avanslarıiçin
harcanmı
ş
tı
r.
Parti Genel Merkezinin borçları5.308.180.250.- liradı
r. Bu
tutarı
n tümü satı
n alı
nan ancak henüz karş
ı
lı
ğıödenmeyen mal ve
hizmet bedellerinden oluşmaktadı
r.
Parti Genel Merkezi 2000 yı
lı
na 361.902.102.637.- lira nakit
devretmiştir.
Genel Merkezin defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin ve borçları
n 2820 sayı
lıYasa’ya uygun
olarak gerçekleş
tirildiği sonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- İ
l ve İ
lçe Örgütleri Giderleri
Partinin il örgütlerinin 1999 yı
lıgiderleri 954.914.699.188.- lira
olarak gösterilmiş
tir. Bu tutarı
n 49.784.815.720.- lirasıpersonel
giderleri, 110.770.436.220.- lirasıkira giderleri, 38.672.452.522.- lirası
haberleş
me giderleri, 32.325.736.907.- lirasıbası
lıkağı
t ve kı
rtasiye
giderleri, 12.950.791.699.- lirasıı
sı
tma giderleri, 7.611.237.911.- lirası
aydı
nlatma giderleri, 6.496.795.172.-lirasısu ve temizlik giderleri,
80.843.485.360.- lirasıtemsil ağı
rlama giderleri, 192.824.283.875.lirasıteş
kilatlara yardı
m giderleri, 20.135.982.000.- lirasıseyahat
giderleri, 149.960.850.- lirası motorlu taş
ı
t vergisi giderleri,
166.414.556.648.- lirasıpropaganda giderleri, 101.987.978.896.lirasıtaş
ı
ma vası
talarıgiderleri, 38.242.205.920.-lirasıbası
n yayı
n
giderleri, 4.284.511.958.- lirasıvergi giderleri, 226.231.000.- lirası
mahkeme giderleri, 1.304.411.220.- lirasısosyal güvenlik kuruluş
ları
prim giderleri, 42.872.390.382.- lirasısair giderler, 7.947.877.211.lirasıbakı
m ve onarı
m giderleri, 3.080.699.780.- lirasıkargo giderleri,
18.038.837.349.- lirasıkonaklama giderleri, 1.384.422.752.- lirası
gecikme zammıve idari para cezaları
, 607.550.000.- lirasıbanka
giderleri, 7.302.443.000.- lirasıdemirbaş alı
mları
, 2.085.055.789.lirasıörgütlenme giderleri, 3.684.134.297.- lirası1998 yı
lı
na ait borç
ödemeleri , için harcanmı
ş
tı
r. Parti il örgütleri 2000 yı
lı
na nakit devri
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22.303.519.097.- lira olarak gösterilmiştir.
İ
l ve ilçe örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri
üzerinde yapı
lan incelemede, giderlerin Genel Yönetim Kurulu
kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lıYasaya
uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
C- Parti Malları
Demokrat Türkiye Partisi kesinhesap verilerine göre, 1999
yı
lı
nda satı
n alma yolu ile KDV dahil 16.709.460.850.- lira değerinde
demirbaşve 17.200.225.000.- lira değerinde iki taşı
t aracıedinmiştir.
Partinin 1999 yı
lı
nda edinmişolduğu taş
ı
nmazıile değeri yüz milyon
lirayıaşan menkul kı
ymetleri ve haklarıbulunmamaktadı
r.
IV-SONUÇ
Demokrat Türkiye
incelenmesi sonucunda;

Partisi’nin

1999

yı
lı kesinhesabı
nı
n

Partinin kesinhesabı
nda gösterilen 3.067.028.600.371.- lira gelir ile
2.693.098.853.333.- lira giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu'na uygun olduğuna, 17.12.2002 gününde
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Enis TUNGA
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Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Mehmet ERTEN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/21 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2002/18
: 17.12.2002

I- MALÎ DENETİ
Mİ
N KONUSU
Fazilet Partisi’nin 1999 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesidir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğünün 16. maddesi uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Nurettin TURAN, Aysel PEKİ
NER, Ertuğrul ERSOY,
Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nı
n katı
lmaları
yla
17.4.2002 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda; Fazilet
Partisi’nin 1999 yı
lı kesinhesabı
nı
n incelenmesi sonucunda,
“Dosyadaki eksiklikler giderildiğinden işin esası
nı
n incelenmesine,
oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Fazilet Partisi’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1999 yı
lı
kesinhesap çizelgeleri ile dayanağı
nıoluşturan defter ve belgeler
üzerinde yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu,
Anayasa ve 2949 sayı
lı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve
Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler
Kanunu’nun ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Fazilet
Partisi’nin 1999 yı
lı
; gelirleri 2.929.412.503.391.- lira, giderleri
3.038.447.015.512.- lira, borçları138.811.755.946.- lira, ve 2000
yı
lı
na nakit devri toplamı29.777.243.825.- lira olarak gösterilmiş
tir.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin 1999 yı
lıgelirleri 1.890.108.838.354.lira olarak gösterilmiş
tir. Bu tutarı
n 1.644.904.131.000.- lirasıHazine
yardı
mı
ndan, 7.485.500.000.- lirasıgiriş ve üyelik aidatları
ndan,
1.157.000.000.- lirası bağı
ş
lardan,
5.000.000.000.- lira il
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ödentilerinden, 230.844.707.354.- lirasıkur farkıgelirlerinden ve
717.500.000.- lirasıda sair gelirlerden oluş
maktadı
r.
Genel Merkezin defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin 2820 sayı
lıYasa’nı
n 61-69. madde
hükümlerine uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Partinin il örgütlerinin 1999 yı
lıgelirleri 1.039.303.665.037.- lira
olarak gösterilmiş
tir. Kesinhesap verilerine göre, bu gelirin
117.455.833.447.- giriş ve üyelik aidatları
ndan, 49.857.150.000.lirasımilletvekili aidatları
ndan, 94.780.000.000.- lirasıaday özel
aidatları
ndan, 364.320.932.084.- lirasıbağı
ş
lardan, 100.000.000.lirasıyayı
n satı
şları
ndan, 250.000.000.- kimlik kartısatı
ş
ları
ndan,
1.398.081.306.- lirasıbayrak, rozet satı
şları
ndan, 112.140.000.- lirası
parti mal varlı
ğıgelirlerinden, 7.817.280.552.- lirasıkonferans sergi
gelirlerinden,
49.627.548.000.lirası ilçe
örgütlerinden,
332.366.000.000.- lirası genel merkez yardı
mları
ndan ve
11.587.919.415.- lirasıda sair gelirlerden elde edilmiş
tir. İ
l ve ilçe
örgütlerinin 1998 yı
lı
ndan devredilen nakit mevcudu ise
9.630.880.233.- liradı
r.
İ
l örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin, Genel İ
dare Kurulu kararı
yla
doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lıYasa’ya uygun
olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 1999 yı
lıgiderleri 2.022.126.234.558.lira olarak gösterilmiş
tir. Bu tutarı
n 106.131.818.503.- lirasıbüro
giderleri, 58.653.052.070.- lirasıpersonel giderleri, 139.133.792.106.lirasıseyahat giderleri, 415.468.625.425.- lirasıparti bayrak, flama
giderleri, 862.431.319.467.- lirasıseçim ve propaganda giderleri,
4.364.900.000.- lirasıkonferans ve sergi giderleri, 82.284.321.371.lirasıbası
n-yayı
n giderleri, 967.039.398.- lirasıdemirbaşgiderleri,
5.633.795.639.- lirası sair giderler, 332.661.000.000.- lirası
teşkilatlara yapı
lan yardı
m ve 14.396.570.579.- lirasıgeçmişyı
llar
borç ödemeleri için harcanmı
ştı
r.
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Parti Genel Merkezinin borçları138.811.755.946.- liradı
r. Bu
tutarı
n 119.521.940.609.- lirasısatı
n alı
nan ancak henüz karşı
lı
ğı
ödenmemiş mal ve hizmet bedellerinden, 2.348.912.000.- lirası
verilen çeklerden, 13.451.463.000.- lirasıpersonele borçlardan,
442.840.090.- lirasıödenecek vergi ve fonlardan, 3.046.600.247.lirasısosyal güvenlik kurumları
na olan borçlardan oluş
maktadı
r.
Parti Genel Merkezi 2000 yı
lı
na 6.794.359.742.- lira nakit
devretmiştir.
Genel Merkezin defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin ve borçları
n 2820 sayı
lıYasa’ya uygun
olarak gerçekleş
tirildiği sonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- İ
l Örgütleri Giderleri
Partinin il örgütlerinin 1999 yı
lıgiderleri 1.016.320.780.954.- lira
olarak gösterilmiş
tir. Bu tutarı
n 274.680.123.143.- lirasıbüro giderleri,
51.562.389.503.- lirasıpersonel giderleri, 56.664.448.902.- lirası
seyahat giderleri, 42.302.398.554.- lirasıparti bayrak, flama giderleri,
363.818.631.357.lirası seçim
ve
propaganda
giderleri,
25.341.947.644.- lirasıkonferans ve sergi giderleri, 31.815.881.974.lirasıbası
n-yayı
n giderleri, 7.118.493.324.- lirasıdemirbaşgiderleri,
103.135.452.553.- lirası sair giderler, 54.881.014.000.- lirası
teşkilatlara yapı
lan yardı
m ve 5.000.000.000.- lirasıGenel Merkeze
yardı
m için harcanmı
ştı
r.
Partinin il örgütlerinin 2000 yı
lı
na nakit devri 22.982.884.083.lira olarak gösterilmiş
tir.
İ
l ve ilçe örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri
üzerinde yapı
lan incelemede, giderlerin Genel Yönetim Kurulu
kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lıYasa’ya
uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
C- Parti Malları
Fazilet Partisi 1999 yı
lı
nda KDV dahil 2.276.065.500.- lira
değerinde demirbaşedinmiştir. Partinin 1999 yı
lı
nda edinmişolduğu
taşı
nmazıile değeri yüz milyon lirayıaşan menkul kı
ymetleri ve
haklarıbulunmamaktadı
r.
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IV- SONUÇ
Fazilet
sonucunda;

Partisi’nin

1999

yı
lı kesinhesabı
nı
n incelenmesi

Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 2.929.412.503.391.- TL
gelir ile 3.084.447.015.512.- TL giderin, eldeki bilgi ve belgelere göre
doğru ve 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Yasası
’na uygun olduğuna,
17.12.2002 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA
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Üye
Mehmet ERTEN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/24 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2002/24
: 17.12.2002

I- MALÎ DENETİ
Mİ
N KONUSU
Sosyalist
incelenmesidir.

İ
ktidar

Partisi’nin

2000

yı
lı kesinhesabı
nı
n

II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU,
Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katı
lmaları
yla
17.12.2002 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda, Sosyalist
İ
ktidar Partisi’nin 2000 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesi sonucunda;
“Dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine,
oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2000 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluş
turan defter ve belgelerde;
Sosyalist İ
ktidar Partisi’nin 2000 yı
lıgelirlerinin 64.255.412.860.- lira,
giderlerinin 64.140.774.263.- lira olduğu ve 2001 yı
lı
na 114.638.597.lira nakit devredildiği, gelir ile gider ve nakit devir rakamları
nı
n
toplamı
nı
n birbirine denk olduğu görülmüş
tür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin 1999 yı
lı
ndan devredilen 401.412.860.lira dı
şı
nda 2000 yı
lı
nda elde ettiği gelir bulunmamaktadı
r. Genel
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Merkez nakit ihtiyacı
nı il ve ilçe
10.837.046.000.- lira ile karş
ı
lamı
ş
tı
r.

örgütlerinden

aktarı
lan

2- İ
l ve İ
lçe Örgütleri Gelirleri
Partinin il ve ilçe örgütlerinin gelirleri 63.854.000.000.- lira
olarak gösterilmiştir. Kesinhesap verilerine göre, bu gelirin tümü üye
aidatları
ndan sağlanmı
ştı
r. İ
l ve ilçe örgütlerinin 1999 yı
lı
ndan
devredilen nakit mevcudu bulunmamaktadı
r. 2001 yı
lı
na devredilen
nakit mevcudu ise 4.867.760.- liradı
r.
İ
l ve ilçe örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü
üzerinde yapı
lan incelemede, gelirlerin, Merkez Karar ve Yönetim
Kurulu kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lı
Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 2000 yı
lıgiderleri 11.128.688.023- lira
olarak gösterilmiştir. Bu tutarı
n 7.685.000.000- lirasıkira ve depozito
giderleri, 952.900.000- lirasıhaberleşme giderleri, 770.788.023.- lirası
ı
sı
tma ve aydı
nlatma ile su giderleri, 1.720.000.000.- lirasıdiğer
giderler için harcanmı
ştı
r.
Genel Merkezin defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olarak
gerçekleş
tirildiği sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l ve İ
lçe Örgütleri Giderleri
Partinin il ve ilçe örgütlerinin 2000 yı
lıgiderleri 53.012.086.240lira olarak gösterilmiştir. Bu tutarı
n 43.720.350.000- lirasıkira ve
depozito giderleri, 4.821.345.000- lirası haberleşme giderleri,
4.452.022.240- lirası ı
sı
tma ve aydı
nlatma ile su giderleri,
18.369.000.- lirasıdiğer giderler için harcanmı
ş
tı
r.
İ
l ve ilçe örgütleri Genel Merkez’e 10.837.046.000.- lira
aktarmı
ş
tı
r.
İ
l ve ilçe örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri
üzerinde yapı
lan incelemede, giderlerin Merkez Karar ve Yönetim
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Kurulu kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek; 2820 sayı
lı
Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
IV-SONUÇ
Sosyalist İ
ktidar Partisi’nin 2000 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesi
sonucunda;
Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 64.255.412.860.- TL gelir ile
64.140.774.263.- TL giderin, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Yasası
’na uygun olduğuna, 17.12.2002
gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA

Üye
Mehmet ERTEN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/5 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2002/25
: 17.12.2002

I- MALÎ DENETİ
Mİ
N KONUSU
Türkiye Özürlüsü ile
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

Mutludur

Partisi’nin

2001

yı
lı

II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU,
Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katı
lmaları
yla
17.12.2002 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda, Türkiye
Özürlüsü ile Mutludur Partisi’nin 2001 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesi
sonucunda; “Dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n
incelenmesine, oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Genel Merkez dı
şı
nda örgütü bulunmayan Parti’nin Anayasa
Mahkemesi’ne verdiği 2001 yı
lıkesinhesap çizelgeleri üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluş
turan defter ve belgelerde,
Partinin kesinhesabı
nda gösterilen toplam geliri ve gideri birbirine
denk biçimde 4.500.000.- lira olarak gösterilmiş
tir.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
Parti Genel Merkezi’nin 2001 yı
lıgelirleri 4.500.000.- lira olarak
gösterilmiştir. Bu tutarı
n 1.150.000.- lirası2000 yı
lı
ndan devir,
3.350.000.- lirasıise bağı
şgelirleridir. Parti Genel Merkezi’nin 2002
yı
lı
na devreden nakit mevcudu bulunmamaktadı
r.
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Genel Merkez kesinhesabı üzerinde yapı
lan incelemede;
gelirlerin 2820 sayı
lıYasa’nı
n 61-69 maddeleri hükümlerine uygun
olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
Parti Genel Merkezi’nin 2001 yı
lıiçindeki giderleri kesinhesap
verilerine göre 4.500.000.- lira olarak gösterilmiştir.
Genel Merkez kesinhesabı üzerinde yapı
lan incelemede,
giderin 2820 sayı
lıYasaya uygun olarak gerçekleş
tirildiği sonucuna
varı
lmı
ş
tı
r.
IV- SONUÇ
Türkiye Özürlüsü İ
le Mutludur
kesinhesabı
nı
n incelenmesi sonucunda;

Partisi’nin

2001

yı
lı

Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 4.500.000.- lira gelir ile
4.500.000.- lira giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve 2820 sayı
lı
Siyasî Partiler Kanunu'na uygun olduğuna, 17.12.2002 gününde
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA

Üye
Mehmet ERTEN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/3 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2002/26
: 17.12.2002

I- MALÎ DENETİ
Mİ
N KONUSU
Türkiye Özürlüsü ile
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

Mutludur

Partisi’nin

2000

yı
lı

II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU,
Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katı
lmaları
yla
17.12.2002 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda, Türkiye
Özürlüsü ile Mutludur Partisi’nin 2000 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesi
sonucunda; “Dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n
incelenmesine, oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Genel Merkez dı
şı
nda örgütü bulunmayan Parti’nin Anayasa
Mahkemesi’ne verdiği 2000 yı
lıkesinhesap çizelgeleri üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluş
turan defter ve belgelerde,
Partinin 2000 yı
lıgeliri 4.500.000.- lira, gideri 3.350.000.- lira olarak
gösterildiği; gelir fazlası1.150.000.- liranı
n 2001 yı
lı
na devredildiği;
gelir ile gider ve devir rakamları
nı
n toplamı
nı
n birbirine denk olduğu
görülmüş
tür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
Parti Genel Merkezi’nin 2000 yı
lıgelirleri 4.500.000.- lira olarak
gösterilmiştir. Bu tutarı
n 2.282.960.- lirası1999 yı
lı
ndan devir,
2.217.040.- lirasıise bağı
şgelirleridir. Parti Genel Merkezi 2001 yı
lı
na
1.150.000.- lira nakit devretmiştir.
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Genel Merkez kesinhesabı üzerinde yapı
lan incelemede,
gelirlerin 2820 sayı
lıYasa’nı
n 61-69 maddeleri hükümlerine uygun
olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
Parti Genel Merkezi’nin 2000 yı
lıiçindeki giderleri kesinhesap
verilerine göre 3.350.000.- lira olarak gösterilmiştir.
Genel Merkez kesinhesabı üzerinde yapı
lan incelemede,
giderin 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna
varı
lmı
ş
tı
r.
IV- SONUÇ
Türkiye Özürlüsü İ
le Mutludur
kesinhesabı
nı
n incelenmesi sonucunda;

Partisi’nin

2000

yı
lı

Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 4.500.000.- lira gelir ile
3.350.000.- lira giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve 2820 sayı
lı
Siyasî Partiler Kanunu'na uygun olduğuna, 17.12.2002 gününde
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Enis TUNGA

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Ali HÜNER

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Mehmet ERTEN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/24 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2002/27
: 17.12.2002

I- MALÎ DENETİ
Mİ
N KONUSU
Ulusal Muhtariyet
incelenmesidir.

Partisi’nin

2001

yı
lı kesinhesabı
nı
n

II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU,
Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katı
lmaları
yla
17.12.2002 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda; Ulusal
Muhtariyet Partisi’nin 2001 yı
lı kesinhesabı
nı
n incelenmesi
sonucunda, “Dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n
incelenmesine, oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Genel Merkez dı
ş
ı
nda 6 ilde örgütlenmişolan Parti’nin Anayasa
Mahkemesi’ne verdiği 2001 yı
lıkesinhesap çizelgeleri ile dayanağı
nı
oluş
turan defter ve belgeler üzerinde yapı
lan inceleme sonuçları
nı
içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayı
lıAnayasa
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun ile
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları
, bunları
n
gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Ulusal
Muhtariyet Partisi’nin 2001 yı
lıtoplam gelirlerinin 5.152.000.000.- lira,
giderlerinin 5.139.258.053.- lira olduğu ve 2002 yı
lı
na 12.741.947.lira nakit devredildiği, gelir ile gider ve devir rakamları
nı
n toplamı
nı
n
birbirine denk olduğu görülmüştür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
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Parti Genel Merkezi’nin 2001 yı
lıgelirleri 2.795.000.000.- lira
olarak gösterilmiştir. Gelirin tümü bağı
ş
lardan elde edilmiş
tir.
Genel Merkezin defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan inceleme sonucunda, gelirlerin 2820 sayı
lıYasa’nı
n 61-69.
maddeleri hükümlerine uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Partinin 2001 yı
lıiçinde 6 il örgütünce sağlanan gelirleri toplamı
2.357.000.000.- lira olarak gösterilmiş
tir. Gelirin tamamıbağı
şlardan
elde edilmiş
tir.
İ
l örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin, Genel Yönetim Kurulu kararı
yla
doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lıYasa’ya uygun
olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 2001 yı
lıgiderleri 2.786.278.753.- lira
olarak gösterilmiş
tir. Bu tutarı
n 2.167.842.300- lirasıulaşı
m ve
haberleş
me giderleri, 77.250.000.- lirası kı
rtasiye giderleri,
50.000.000.- lirasıtemsil ağı
rlama giderleri, 491.186.453.- lirasıdiğer
yönetim giderleri için harcanmı
ştı
r.
Parti Genel Merkezi 2002 yı
lı
na 8.721.247.- lira nakit
devretmiştir.
Genel Merkezin defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olarak
gerçekleş
tirildiği sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Giderleri
Partinin 6 il örgütünün 2001 yı
lıiçindeki giderleri toplamı
2.352.979.300.- lira olarak gösterilmiştir. Bu tutarı
n 90.370.000.- lirası
ulaş
ı
m ve haberleşme giderleri, 911.879.050.- lirasıkı
rtasiye giderleri,
400.000.000..- lirasıkira giderleri, 530.000.000.- lirasıdemirbaş
giderleri, 143.186.000.- lirasıvergi, sigorta ve noter giderleri,
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30.000.000.- lirasıtemsil ağı
rlama giderleri için, 247.544.250.- lirası
diğer yönetim giderleri için harcanmı
ş
tı
r.
Parti il örgütleri 2002 yı
lı
na 4.020.700.- lira nakit devretmiş
tir.
İ
l örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin, Genel Yönetim Kurulu kararı
yla
doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek; 2820 sayı
lıYasa’ya uygun
olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
IV - SONUÇ
Ulusal Muhtariyet
incelenmesi sonucunda;

Partisi’nin

2001

yı
lı kesinhesabı
nı
n

Partinin kesinhesabı
nda gösterilen 5.152.000.000.- lira gelir ile
5.139.258.053.- lira giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğu, 17.12.2002
gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA
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Üye
Mehmet ERTEN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
: 2003/1
: 16.04.2003

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Radikal Değiş
im Projesi Partisi’nin 2001 yı
lıkesinhesabı
nı
n
incelenmesidir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU,
Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katı
lmaları
yla
16.4.2003 tarihinde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda;
Radikal Değiş
im Projesi Partisi’nin 2001 yı
lıkesinhesabı
nı
n
incelenmesi sonucunda “Dosyadaki eksiklik giderildiğinden işin
esası
nı
n incelenmesine; oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Partinin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2001 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri
Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun ilgili
kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluş
turan defter ve belgelerde, il
örgütü bulunmayan Parti’nin Genel Merkezi’nin 2001 yı
lıgelirlerinin
1.380.701.288.- lira, giderlerinin 1.235.578.000.- lira ve 2002 yı
lı
na
nakit devrinin 145.123.288.- lira, gelir ile gider ve nakit devir
rakamları
nı
n toplamı
nı
n birbirine denk olduğu görülmüş
tür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
Parti Genel Merkezi’nin gelirleri 1.380.701.288.- lira olarak
gösterilmiştir. Bunun 745.000.000.- lirasıaidat geliri, 191.400.000.-
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lirasıbağı
şgeliri, 185.000.000.- lirasırozet satı
şıvb. faaliyet geliri,
259.301.288.- lirasıise kredili alı
nan mal karşı
lı
ğı
dı
r.
Parti defter kayı
tları ve gelir belgeleri üzerinde yapı
lan
incelemede, gelirlerin 2820 sayı
lıYasa’nı
n 61-69. maddelerine uygun
olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
Parti Genel Merkezi’nin giderleri 1.235.578.000.- lira olarak
gösterilmiştir. Bunun 670.578.000.- lirasıgenel yönetim giderleri,
565.000.000.- lirasıise parti rozeti yaptı
rı
lması
na ilişkin harcamalar
ve diğer giderlerdir.
Parti Genel Merkezi’nce 145.123.288.- lira nakit mevcudu
olarak 2002 yı
lı
na devredilmiştir.
2820 sayı
lı Yasa’nı
n 70. maddesinin üçüncü fı
krası
nda,
beşmilyon liraya kadar harcamaları
n makbuz veya fatura gibi bir
belge ile tevsik edilmesinin zorunlu olmadı
ğıbelirtildiğinden bu tutarı
(2820 sayı
lıYasa’nı
n Ek Madde 6 hükmüne göre 2001 yı
lıiçin
11.949.600.- lirayı
) aşan tüm harcamaları
n makbuz veya fatura gibi
bir belgeye dayandı
rı
lmasıgerekmektedir.
2820 sayı
lıYasa’nı
n 76. maddesinin dördüncü fı
krası
nda ise
“Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri
miktarı
nca parti malvarlı
ğı
, Anayasa Mahkemesi kararı
yla Hazineye
irad kaydedilir” denilmektedir.
Parti defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde yap ı
lan
incelemede, aş
ağı
da belirtilen dı
şı
ndaki giderlerin 2820 sayı
lıYasa’ya
uygun olarak gerçekleş
tirildiği sonucuna varı
lmı
ştı
r.
Parti genel merkezinin aşağı
da tarihi, numarası
, tutarıve niteliği
gösterilen belge ile yaptı
ğı300.000.000.- liralı
k giderini ise bu
kurallara uymadan sadece tutanak düzenlemek suretiyle 2820 sayı
lı
Yasa’nı
n 70. maddesine uygun olarak belgelendirmediği görülmüştür.
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Yevmiye Defteri Kaydı
nı
n İ
braz Edilen Belgenin Ödemenin Kime Yapı
ldı
ğı
Tarihi
Numarası Cinsi
Tutarı
ve Niteliği
30.06.2001
10
Tutanak
300.000.000.Erdoğan SARI
Rozet yapı
m, malzeme ve işçiliği

Bu durumda, 2820 sayı
lıYasa’nı
n 70. maddesi ile öngörülen
tutarıaş
an ve tevsik belgesi olarak nitelenemeyecek belge ile yapı
lan
300.000.000.- liralı
k harcamanı
n 2820 sayı
lıYasa’nı
n 76. maddesinin
dördüncü fı
krası uyarı
nca Hazine’ye gelir yazı
lması gerektiği
sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
C- Parti Malları
Parti’nin kesinhesabıve ekleri üzerinde yapı
lan incelemede,
2001 yı
lı
nda taşı
nmaz ve değeri yüzmilyon lirayıaşan taş
ı
nı
r mal,
menkul kı
ymet ve her türlü hak ediniminin bulunmadı
ğıanlaşı
lmı
ştı
r.
IV- SONUÇ
Radikal Değiş
im Projesi Partisi’nin 2001 yı
lıkesinhesabı
nı
n
incelenmesi sonucunda;
1- Partinin kesinhesabı
nda gösterilen 1.380.701.288.- lira gelir
ile 935.578.000.- lira giderin, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,
2- 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesine ayk ı
rı
olarak yapı
lan 300.000.000.- liralı
k gider karş
ı
lı
ğıparti malvarlı
ğı
nı
n,
aynıKanun’un 76. maddesi uyarı
nca Hazine’ye gelir yazı
lması
na,
16.4.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Enis TUNGA
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Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Mehmet ERTEN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/2 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2003/2
: 16.4.2003

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Anayol Partisi’nin 2000 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesidir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU,
Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katı
lmaları
yla
17.9.2002 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda; “Dosyada
eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine, oybirliğiyle”
karar verilmiş
tir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2000 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddî öğelerini oluş
turan defter ve belgelerde
Parti’nin Genel Merkezi ile İ
zmir-Konak İ
lçe Örgütü’nün 2000 yı
lı
gelirlerinin 1.068.373.000.- lira, giderlerinin 1.028.863.163.- lira ve
2001 yı
lı
na nakit devrinin 39.509.837.- lira, gelir rakamları
nı
n toplamı
ile gider ve nakit devir rakamları
nı
n toplamı
nı
n birbirine denk olduğu
görülmüş
tür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin gelirleri 1.046.726.000.- lira olarak
gösterilmiştir.
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Bunun 1.030.000.000.- lirasıbağı
şgelirleri, 16.726.000.- lirası
önceki yı
ldan devreden nakit mevcududur.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede; gelirlerin 2820 sayı
lı Yasa’nı
n 61-69.
maddelerine uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- İ
lçe Örgütü Gelirleri
Parti’nin İ
zmir-Konak İ
lçe Örgütü’nün
21.647.000.- lira olarak gösterilmiş
tir.

gelirleri

toplamı

Bunun 10.000.000.- lirasıbağı
ş gelirleri, 11.647.000.- lirası
önceki yı
ldan devreden nakit mevcududur.
İ
lçe Örgütü kesinhesap çizelgesinin gelir bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lıYasa’ya
uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel
gösterilmiştir.

Merkezi’nin

1.013.563.163.-

lira

olarak

Bunun, 758.500.000.- lirasıkira, 96.500.000.- lirasıhaberleşme,
43.486.000.- lirasıaydı
nlatma giderleri, 115.077.163.- lirasıçeşitli
giderlerdir.
Parti Genel Merkezi’nce. 33.162.837.- lira
olarak 2001 yı
lı
na devredilmiştir.

nakit mevcudu

Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olduğu
sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
lçe Örgütü Giderleri
Parti’nin İ
zmir-Konak İ
lçe Örgütü’nün giderleri 15.300.000.- lira
olarak gösterilmiştir.
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Bunun, 6.350.000.- lirasıikram ve reklam, 4.950.000.- lirası
kı
rtasiye giderleri, 4.000.000.- lirasıçeşitli giderlerdir.
Parti İ
lçe Örgütü’nce 6.347.000.- lira nakit mevcudu olarak 2001
yı
lı
na devredilmiş
tir.
İ
lçe Örgütü kesinhesap çizelgesinin gider bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararı
yla
doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lıYasa’ya uygun
olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
C- Parti Malları
Parti’nin kesinhesabıve ekleri üzerinde yapı
lan incelemede,
2000 yı
lı
nda taşı
nmaz ve değeri yüzmilyon lirayıaşan taş
ı
nı
r mal,
menkul kı
ymet ve her türlü hak ediniminin bulunmadı
ğıanlaşı
lmı
ştı
r.
IV- SONUÇ
Anayol
sonucunda;

Partisi’nin

2000

yı
lı kesinhesabı
nı
n incelenmesi

Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 1.068.373.000.- lira gelir ile
1.028.863.163.- lira giderin ve 39.509.837.- lira nakit devrinin eldeki
bilgi ve belgelere göre doğru ve 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na
uygun olduğuna, 16.4.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA

Üye
Mehmet ERTEN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/13 (Siyasi Parti Malî Denetimi)
: 2003/3
: 16.4.2003

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Demokrat Parti’nin 2000 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesidir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Nurettin TURAN, Aysel PEKİ
NER, Ertuğrul ERSOY,
Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nı
n katı
lmaları
yla;
17.4.2002 tarihinde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda;
Demokrat Parti’nin 2000 yı
lı kesinhesabı
nı
n incelenmesi
sonucunda “Dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n
incelenmesine oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2000 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddî öğelerini oluşturan defter ve belgelerde,
Parti’nin Genel Merkezi ile 41 il örgütünün 2000 yı
lıgelirlerinin
39.884.323.820.- lira, giderlerinin 39.285.349.245.- lira ve 2001 yı
lı
na
nakit devrinin 598.974.575.- lira olduğu, gelir ile gider ve nakit devir
rakamları
nı
n toplamı
nı
n birbirine denk olduğu görülmüş
tür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin gelirleri 36.538.367.070.- lira olarak
gösterilmiştir.
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Bunun 4.130.000.000.- lirası giriş ve üyelik aidatı
,
31.969.793.250.- lirasıbağı
şlar, 432.240.000.- lirasıdiğer gelirler,
6.333.820.- lirasıönceki yı
ldan devreden nakit mevcududur.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin 2820 sayı
lı Yasa’nı
n 61-69.
maddelerine uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Parti’nin il örgütlerinin gelirleri 3.345.956.750.- lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun; 3.340.750.000.- lirasıbağı
ş
lar, 5.206.750.- lirasıönceki
yı
ldan devreden nakit mevcududur.
İ
l örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin, Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lıYasa’ya
uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin giderleri 35.943.449.245. - lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun 25.345.068.133.- lirası büro genel giderleri,
8.046.947.000.- lirasıpersonel giderleri, 90.000.000.- lirasıbakı
m
giderleri, 2.461.434.112.- lirasıise diğer giderlerdir.
Parti Genel Merkezi’nce 594.917.825.- lira nakit mevcudu
olarak 2001 yı
lı
na devredilmiştir.
Genel Merkez defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olarak
gerçekleş
tirildiği sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Giderleri
Parti’nin il ve ilçe örgütlerinin giderleri 3.341.900.000.- lira
olarak gösterilmiştir.
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Bunun 2.908.900.000.- lirasıbüro genel giderleri, 420.000.000.lirasıpersonel giderleri, 13.000.000.- lirasıise seyahat giderleridir.
Parti il örgütlerince 4.056.750.- lira nakit mevcudu olarak 2001
yı
lı
na devredilmiş
tir.
İ
l ve ilçe örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü
üzerinde yapı
lan incelemede, giderlerin Parti Merkez Karar ve
Yönetim Kurulu kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820
sayı
lıYasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
C- Parti Malları
Parti’nin kesinhesabıve ekleri üzerinde yapı
lan incelemede,
2000 yı
lı
nda taşı
nmaz ve değeri yüzmilyon lirayıaşan taş
ı
nı
r mal,
menkul kı
ymet ve her türlü hak ediniminin bulunmadı
ğıanlaşı
lmı
ştı
r.
IV- SONUÇ
Demokrat Parti’nin 2000 yı
lı kesinhesabı
nı
n incelenmesi
sonucunda;
Parti kesinhesabı
nda gösterilen 39.884.323.820.- TL gelir ile
39.285.349.245.- TL. giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 16.4.2003
gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Enis TUNGA
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Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Mehmet ERTEN

Esas Sayı
sı : 2001/28 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
Karar Sayı
sı : 2003/4
Karar Günü
: 16.4.2003
I-MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Demokrasi ve
incelenmesidir.

Barı
ş Partisi’nin

2000

yı
lı kesinhesabı
nı
n

II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Nurettin TURAN, Aysel PEKİ
NER, Ertuğrul ERSOY,
Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nı
n katı
lmaları
yla
17.4.2002 tarihinde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda;
Demokrasi ve Barı
ş Partisi’nin 2000 yı
lı kesinhesabı
nı
n
incelenmesi sonucunda “Dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin
esası
nı
n incelenmesine; oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2000 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddî öğelerini oluşturan defter ve belgelerde,
Parti’nin Genel Merkezi ile 50 il örgütünün 2000 yı
lıgelirlerinin
21.585.583.147.- lira, giderlerinin 20.896.447.336.- lira ve 2001 yı
lı
na
nakit devrinin 689.135.811.- lira, gelir ile gider ve nakit devir
rakamları
nı
n toplamı
nı
n birbirine denk olduğu görülmüş
tür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
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Parti Genel Merkezi’nin gelirleri 3.099.673.386.- lira olarak
gösterilmiştir. Bunun 2.975.000.000.- lirasıbağı
şgeliri, 44.000.000.lirasıönceki yı
ldan devreden borç mevcudu, 80.673.386.- lirasıise
önceki yı
ldan devreden nakit mevcududur.
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 60-68. maddelerinde
siyasi partilerin gelirleri açı
klanmı
ş
, 69. maddesinde de gelirlerin
sağlanması
ndaki usul belirlenmiştir. 2820 sayı
lı Yasa’nı
n 76.
maddesinin üçüncü fı
krası
nda ise “Bu Kanunun 69. maddesinde
belirtilen esaslara aykı
rıolarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen
kaynaklardan gelir
sağladı
ğı anlaş
ı
lı
rsa, Anayasa Mahkemesi
kararı
yla bu gelir Hazineye irad kaydedilir.” denilmiş
tir.
Parti Genel Merkezi’nin defter kayı
tlarıve gelir belgeleri
üzerinde yapı
lan incelemede, aş
ağı
da belirtilenler dı
ş
ı
ndaki gelirlerin
2820 sayı
lıYasa’nı
n 61-69. maddelerine uygun olarak sağlandı
ğı
sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
Ayrı
ntı
sı aşağı
da
gösterilen
Muhasebe
Fişleri
ile
muhasebeleştirilen ve Parti’nin 2000 yı
lıbağı
şgeliri olarak Genel
Merkez kesinhesabı
nda gösterilen toplam 2.975.000.000.- liralı
k
gelirine iliş
kin tevsik edici belgelerin (bağı
ş makbuzları
nı
n)
bulunmadı
ğıgörülmüş
tür.
Muhasebe
Tarihi
10.1.2000
20.1.2000
20.1.2000
20.1.2000
20.1.2000

Fişinin
Belgesiz
No’su
gider tutarı
2
25.000.000.3
1.000.000.000.3
1.000.000.000.3
750.000.000.3
200.000.000.2.975.000.000.-

Bu durumda, 2820 sayı
lıYasa’nı
n 69. maddesinde belirtilen
esaslara aykı
rıolarak elde edilen (bağı
ş makbuzlarıile tevsik
edilemeyen) toplam 2.975.000.000.- TL. gelirin (D.B.P., 2.3.2002
tarihinde 2820 sayı
lıYasa’nı
n 110. maddesinin birinci fı
krasıhükmü
çerçevesinde malvarlı
ğıile birlikte Hak ve Özgürlükler Partisi ile
birleş
tiğinden) Hak ve Özgürlükler Partisi’nin malvarlı
ğı
ndan, 2820
sayı
lıYasa’nı
n 76. maddesinin üçüncü fı
krası
na göre Hazineye irad
kaydedilmesi gerektiği sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
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Parti il örgütlerinin gelirleri 18.485.909.761.- lira olarak
gösterilmiştir. Bunun 12.991.272.000.- lirasıbağı
ş, 4.827.210.000.lirasıaidat, 300.000.000.- lirasıetkinliklerden sağlanan gelirleri,
274.925.000.- lirası önceki yı
ldan devreden borç mevcudu,
12.991.272.000.- lirasıise önceki yı
ldan devreden nakit mevcududur.
İ
l örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin Parti Meclisi Kararıile doğruluğunun
onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olduğu sonucuna
varı
lmı
ş
tı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin giderleri 2.687.570.275. - lira olarak
gösterilmiştir. Bunun tamamıgenel giderlerdir.
Parti Genel Merkezi’nce 412.103.111.- lira nakit mevcudu
olarak 2001 yı
lı
na devredilmiştir.
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesinin üçüncü
fı
krası
nda, beşmilyon liraya kadar harcamaları
n makbuz veya fatura
gibi bir belge ile belgelendirilmesinin zorunlu olmadı
ğıbelirtildiğinden,
bu tutarı(2820 sayı
lıYasa’nı
n Ek Madde 6 hükmüne göre 2000 yı
lı
için 7.800.000.- lirayı
) aşan tüm harcamaları
n makbuz veya fatura gibi
bir belgeye dayandı
rı
lmasıgerekmektedir.
2820 sayı
lı Siyasî Partiler Kanunu’nun 76. maddesinin
dördüncü fı
krası
nda ise “Belgelendirilmesi gerektiği halde
belgelendirilmeyen parti giderleri miktarı
nca parti malvarlı
ğı
, Anayasa
Mahkemesi kararı
yla Hazineye irad kaydedilir.” denilmektedir.
Parti Genel Merkezi’nin defter kayı
tlarıve gider belgeleri
üzerinde yapı
lan incelemede, aşağı
da belirtilen dı
şı
ndaki giderlerin
2820 sayı
lı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna
varı
lmı
ş
tı
r.
Ayrı
ntı
sıaş
ağı
da gösterilen Muhasebe Fiş
leri ile Ekim, Kası
m
ve Aralı
k kirasıolarak muhasebeleştirilen ve 2000 yı
lıgideri olarak
Genel Merkez Kesinhesabı
nda gösterilen toplam 300.000.000.- liralı
k
giderin ise bu kurallara aykı
rıolarak tevsik edici belgeler ile
belgelendirilmediği görülmüştür.
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Muhasebe
Tarihi
30.10.2000
30.11.2000
31.12.2000

Fişinin
No.su
28
31
34

Belgesiz
gider tutarı
100.000.000.100.000.000.100.000.000.300.000.000.-

Bu durumda belgelendirilemeyen gider tutarı300.000.000.- lira
tutarı
ndaki parti malvarlı
ğı
nı
n (D.B.P., 2.3.2002 tarihinde 2820 sayı
lı
Yasa’nı
n 110. maddesinin birinci fı
krası hükmü çerçevesinde
malvarlı
ğıile birlikte Hak ve Özgürlükler Partisi ile birleştiğinden) Hak
ve Özgürlükler Partisi’nin malvarlı
ğı
ndan Hazine’ye irad kaydedilmesi
gerektiği sonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- İ
l Örgütleri Giderleri
Parti il örgütlerinin giderleri 18.208.877.061.- lira olarak
gösterilmiştir. Bunun tamamıbüro ve genel yönetim giderleridir.
Parti il örgütlerince 277.032.700.- lira nakit mevcudu olarak
2001 yı
lı
na devredilmiştir.
İ
l örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin Parti Meclisi Kararıile doğruluğunun
onaylandı
ğıgörülerek 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olduğu sonucuna
varı
lmı
ş
tı
r.
C- Parti Malları
Parti 2000 yı
lı
nda, 2820 sayı
lıYasa’nı
n 74. maddesi uyarı
nca,
sadece her birinin değeri yüzmilyon lirayıaşan 212.399.925.- lira
tutarı
nda taş
ı
nı
r mal ile 201.600.000.- lira tutarı
nda hak ediniminde
bulunmuştur.
Parti’nin kesinhesabıve ekleri üzerinde yapı
lan incelemede,
satı
n alma yoluyla elde edilen değerlerin 2820 sayı
lıYasa’ya uygun
olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
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IV- SONUÇ
Demokrasi ve Barı
ş Partisi’nin 2000 yı
lı kesinhesabı
nı
n
incelenmesi sonucunda;
1- Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 18.610.583.147.- lira gelir
ile 20.596.447.336.- lira giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,
2- 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 69. maddesine ayk ı
rı
olarak sağlanan 2.975.000.000.- lira gelirin aynı Yasa’nı
n 76.
maddesi uyarı
nca Hazine’ye gelir yazı
lması
na,
3- Belgesiz olarak gider kaydedilen 300.000.000.- lira karşı
lı
ğı
Parti malvarlı
ğı
nı
n, 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 76.
maddesi uyarı
nca Hazine’ye gelir yazı
lması
na,
16.4.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
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Üye
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
: 2003/5
: 16.4.2003

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Halkı
n Demokrasi
incelenmesidir.

Partisi’nin

2001

yı
lı kesinhesabı
nı
n

II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU,
Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katı
lmaları
yla
17.12.2002 tarihinde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda;
Halkı
n Demokrasi Partisi’nin 2001 yı
lı kesinhesabı
nı
n
incelenmesi sonucunda “Dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin
esası
nı
n incelenmesine; oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2001 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri
Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun ilgili
kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddî öğelerini oluşturan defter ve belgelerde,
Parti’nin Genel Merkezi ile 65 il örgütü ve il örgütü bulunmayan 1 ilçe
örgütünün 2001 yı
lıgelirlerinin 857.767.579.519.- lira, giderlerinin
808.465.373.281.- lira ve 2002 yı
lı
na nakit devrinin 49.302.206.238.lira, gelir ile gider ve nakit devir rakamları
nı
n toplamı
nı
n birbirine denk
olduğu görülmüş
tür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
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Parti Genel Merkezi’nin gelirleri 67.935.518.604.- lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun 67.550.000.000.- lirası bağı
ş ve aidat geliri,
385.518.604.- lirasıise önceki yı
ldan devreden nakit mevcududur.
Parti Genel Merkezi’nin defter kayı
tlarıve gelir belgeleri
üzerinde yapı
lan incelemede, gelirlerin 2820 sayı
lıYasa’nı
n 61-69.
maddelerine uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- İ
l ve İ
lçe Örgütleri Gelirleri
Parti il ve ilçe örgütlerinin gelirleri 789.832.060.915.- lira olarak
gösterilmiştir. Bunun 763.178.058.248.- lirasıbağı
şve aidat gelirleri,
271.827.000.- lirası önceki yı
ldan devreden borç mevcudu,
26.382.175.667.- lirasıise önceki yı
ldan devreden nakit mevcududur.
İ
l ve ilçe örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü
üzerinde yapı
lan incelemede, gelirlerin Parti Meclis Kararıile
doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lıYasa’ya uygun
olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin giderleri 67.489.901.507. - lira olarak
gösterilmiştir. Bunun 35.759.275.000.- lirası büro giderleri,
14.386.356.477.- lirası yol, seçim ve propaganda giderleri,
13.894.270.030.- lirasıiş
çi ücretleri, vergi ve sosyal sigorta prim
giderleri, 3.450.000.000.- lirasıise danı
şmanlı
k giderleridir.
Parti Genel Merkezi’nce 445.617.097.- lira nakit mevcudu
olarak 2002 yı
lı
na devredilmiştir.
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesinin ikinci
fı
krası
nda “Bir siyasi partinin bütün giderlerinin, o siyasi parti
tüzelkişiliği adı
na yapı
lacağı
”, üçüncü fı
krası
nda “beş
milyon liraya
kadar harcamaları
n makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik
edilmesinin zorunlu olmadı
ğı
” belirtilmektedir. Buna göre parti
tüzelkişiliği adı
na yapı
lan ve belirtilen miktarı(2820 sayı
lıYasa’nı
n
Ek Madde 6 hükmüne göre 2001 yı
lıiçin 11.949.600.- lirayı
) aşan tüm
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harcamaları
n makbuz veya fatura gibi bir belgeye dayandı
rı
lması
gerekmektedir.
2820 sayı
lıYasa’nı
n 76. maddesinin dördüncü fı
krası
nda ise
“Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri
miktarı
nca parti mal varlı
ğıAnayasa Mahkemesi kararı
yla Hazine’ye
irad kaydedilir.” denilmektedir.
Parti Genel Merkezi’nin defter kayı
tlarıve gider belgeleri
üzerinde yapı
lan incelemede, aşağı
da belirtilen dı
şı
ndaki giderlerin
2820 sayı
lı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna
varı
lmı
ş
tı
r.
Parti tüzelkişiliği adı
na olmayan giderler:
Halkı
n Demokrasi Partisi Genel Merkezi’nce ayrı
ntı
sıaşağı
daki
tabloda görüleceği üzere bu kurallara uymadan kişi adı
na (M. Salim
Özalp ve M. Selim Özalp) düzenlenmişEGO Doğalgaz faturaları
na
istinaden ödemede bulunulduğu ve bunun parti gideri olarak
gösterildiği görülmüş
tür.
Muhasebe Fişi No
6
6
11
11
12
12
20
20
21
21
25
25
27
27
33
35
35
42
42
45
45
754

Fatura No
105497
105483
200414
200406
282874
282860
515136
515160
549063
549070
627630
627598
692547
692539
778125
827993
828007
913258
913257
944298
944303

Tutar(TL)
20.000.000.40.000.000.30.000.000.30.000.000.30.000.000.30.000.000.30.000.000.30.000.000.40.000.000.20.000.000.30.000.000.30.000.000.40.000.000.40.000.000.30.000.000.30.000.000.20.000.000.30.000.000.30.000.000.35.000.000.15.000.000.-

48
48
49
51
51
58
58
61
66
75
84
96
113
117
130
134
134
135
135
138
142
142
145
145
147
147
151
151
156
156
157
157

981086
981082
1020090
1058984
1058978
1184683
1184694
1212050
1277074
1355342
1448342
1531209
1763814
1793085
1996065
2098396
2098394
2122100
2122085
2175466
2216019
2216021
2257845
2257830
2366606
2366633
2447023
2447018
2548015
2547983
2662562
2662601

20.000.000.20.000.000.40.000.000.20.000.000.40.000.000.40.000.000.20.000.000.20.000.000.50.000.000.60.000.000.50.000.000.40.000.000.50.000.000.50.000.000.60.000.000.50.000.000.50.000.000.15.000.000.25.000.000.40.000.000.50.000.000.30.000.000.75.000.000.125.000.000.50.000.000.50.000.000.75.000.000.125.000.000.50.000.000.50.000.000.130.000.000.70.000.000.2.270.000.000.-

Bu durumda 2820 sayı
lı Yasa’nı
n yukarı
da açı
klanan
hükümlerine aykı
rıolarak belgelendirilmeyen 2.270.000.000.- lira
tutarı
ndaki mal varlı
ğı
nı
n Hazine’ye irad kaydedilmesi gerektiği
sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
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2- İ
l ve İ
lçe Örgütleri Giderleri
Parti il ve ilçe örgütlerinin giderleri 740.975.471.774.- lira olarak
gösterilmiştir. Bunun 540.146.749.779.- lirası büro giderleri,
195.188.147.995.- lirası yol, seçim ve propaganda giderleri,
5.640.574.000.- lirasıişçi ücretleri, vergi ve sosyal sigorta prim
giderleridir.
Parti il ve ilçe örgütlerince 48.856.589.141.- lira nakit mevcudu
olarak 2002 yı
lı
na devredilmiştir.
İ
l ve ilçe örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü
üzerinde yapı
lan incelemede, giderlerin Parti Meclis Kararıile
doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek 2820 sayı
lıYasa’ya uygun
olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
C- Parti Malları
Parti’nin kesinhesabıve ekleri üzerinde yapı
lan incelemede,
2001 yı
lı
nda taşı
nmaz ve değeri yüzmilyon lirayıaşan taş
ı
nı
r mal,
menkul kı
ymet ve her türlü hak ediniminin bulunmadı
ğıanlaşı
lmı
ştı
r.
IV- SONUÇ
Halkı
n Demokrasi
incelenmesi sonucunda;

Partisi’nin

2001

yı
lı kesinhesabı
nı
n

1- Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 857.767.579.519.- lira
gelir ile 806.195.373.281.- lira giderin, eldeki bilgi ve belgelere göre
doğru ve 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,
2- Parti Genel Merkezi’nce 2820 sayı
lıKanun’un 70. maddesine
aykı
rıolarak yapı
lan 2.270.000.000.-TL. giderin; 2820 sayı
lıSiyasî
Partiler Kanunu’nun 76. maddesi uyarı
nca Hazine’ye
gelir
yazı
lması
na,
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16.4.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
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Baş
kanvekili
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Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA

Üye
Mehmet ERTEN
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Esas Sayı
sı : 2002/26 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
Karar Sayı
sı : 2003/6
Karar Günü
: 16.4.2003
I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Demokrat Parti’nin 2001 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesidir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU,
Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katı
lmaları
yla
16.4.2003 tarihinde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda;
Demokrat Parti’nin 2001 yı
lı kesinhesabı
nı
n incelenmesi
sonucunda “Dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n
incelenmesine, oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2001 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddî öğelerini oluşturan defter ve belgelerde,
Parti’nin Genel Merkezi ile 43 il örgütünün 2001 yı
lıgelirlerinin
74.085.639.434.- lira, giderlerinin 74.037.756.637.- lira ve 2002 yı
lı
na
nakit devrinin 47.882.797.- lira, gelir ile gider ve nakit devir
rakamları
nı
n toplamı
nı
n birbirine denk olduğu görülmüş
tür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin gelirleri
gösterilmiştir.
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67.135.197.434.- lira olarak

Bunun 1.100.000.000.- lirası Parti malvarlı
ğı gelirleri,
55.940.000.000.- lirasıbağı
ş
lar, 1.724.716.395.- lirasıözkaynaklar,
8.363.204.104.- lirasıyasal kesintiler (SSK, vergi), 7.276.935.- lirası
ise önceki yı
ldan devreden nakit mevcududur.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin 2820 sayı
lı Yasa’nı
n 61-69.
maddelerine uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Parti’nin il örgütlerinin gelirleri 6.950.442.000.- lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun 6.816.445.000.- lirasıbağı
şlar, 133.560.000.- lirasısene
sonu borçları
, 437.000.- lirası önceki yı
ldan devreden nakit
mevcududur.
İ
l örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin ve borçları
n Parti Merkez Karar ve
Yönetim Kurulu kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820
sayı
lıYasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin giderleri 67.087.314.637. - lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun
10.784.222.560.lirası personel
giderleri,
4.390.874.720.- lirasıenerji, yakı
t, su giderleri, 6.805.080.700.- lirası
haberleş
me giderleri, 826.000.000.- lirası akaryakı
t giderleri,
860.912.859.- lirası büro giderleri, 37.688.461.540.- lirası kira
giderleri, 686.676.382.- lirası temsil ve ağı
rlama giderleri,
28.791.296.- lirasıvergi, resim ve harçlar, 2.115.478.720.- lirasısair
giderler, 127.000.000.- lirasıişve seyahat avansları
, 2.773.815.860.lirasıise bina, taş
ı
t ve demirbaşgiderleridir.
Parti Genel Merkezi’nce 47.882.797.- lira nakit mevcudu olarak
2002 yı
lı
na devredilmiştir.
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Genel Merkez defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olarak
gerçekleş
tirildiği sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l ve İ
lçe Örgütleri Giderleri
Parti’nin il ve ilçe örgütlerinin giderleri 6.950.442.000.- lira
olarak gösterilmiştir.
Bunun 3.730.442.000.- lirasıbüro giderleri, 200.000.000.- lirası
personel
giderleri,
100.000.000.lirası seyahat
giderleri,
200.000.000.-lirasıbayrak, flama, rozet giderleri, 2.000.000.000.-lirası
seçim giderleri, 720.000.000.- lirasıise sair giderlerdir.
Parti il ve ilçe örgütlerinin gelirleri giderlerine denk olup, bir
sonraki yı
la devreden nakit mevcudu bulunmamaktadı
r.
İ
l ve ilçe örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri
üzerinde yapı
lan incelemede, giderlerin Parti Merkez Karar ve
Yönetim Kurulu kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820
sayı
lıYasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
C- Parti Malları
Parti’nin kesinhesabıve ekleri üzerinde yapı
lan incelemede,
2001 yı
lı
nda taşı
nmaz ve değeri yüzmilyon lirayıaşan taş
ı
nı
r mal,
menkul kı
ymet ve her türlü hak ediniminin bulunmadı
ğıanlaşı
lmı
ştı
r.
IV- SONUÇ
Demokrat Parti’nin 2001 yı
lı kesinhesabı
nı
n incelenmesi
sonucunda;
Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 74.085.639.434.- lira gelir
ile 74.037.756.637.- lira giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 16.4.2003
gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Başkan
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Üye
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/31 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2003/7
: 16.4.2003

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Varlı
ğı
mı
z Partisi’nin 2001 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesidir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU,
Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katı
lmaları
yla
17.12.2002 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda;
Varlı
ğı
mı
z Partisi’nin 2001 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesi
sonucunda, “Dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n
incelenmesine, oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2001 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddî öğelerini oluşturan defter ve belgelerde,
Parti’nin Genel Merkezi’nin 2001 yı
lıgelirlerinin 45.500.000.- lira,
giderlerinin 45.500.000.- lira, gelir ile gider rakamları
nı
n toplamı
nı
n
birbirine denk olduğu görülmüştür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel
gösterilmiştir.
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Merkezi’nin

gelirleri

45.500.000.-lira

olarak

Bunun tamamıalı
nan bağı
şlardı
r.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin 2820 sayı
lı Yasa’nı
n 61-69.
maddelerine uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Parti’nin yeni kurulmasınedeniyle halen hiçbir il ya da ilçede
örgütlenmediği, dolayı
sı
yla herhangi bir gelirinin bulunmadı
ğı
anlaş
ı
lmı
ştı
r.
Bu durumun Parti Meclisi kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğı
görülerek, 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin giderleri 45.500.000.- lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun tamamıParti merkez binasıiçin yapı
lan kira giderleridir.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede giderlerin 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olarak
gerçekleş
tirildiği sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Giderleri
Parti’nin yeni kurulmasınedeniyle halen hiçbir il ya da ilçede
örgütlenmediği, dolayı
sı
yla herhangi bir gelirinin bulunmadı
ğı
anlaş
ı
lmı
ştı
r. Bu durumun Parti Meclisi kararı
yla doğruluğunun
onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olduğu sonucuna
varı
lmı
ş
tı
r.
Bu durumun Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararı
yla
doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lıYasa’ya uygun
olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
C- Parti Malları
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Parti’nin kesinhesabıve ekleri üzerinde yapı
lan incelemede,
2001 yı
lı
nda taşı
nmaz ve değeri yüzmilyon lirayıaşan taş
ı
nı
r mal,
menkul kı
ymet ve her türlü hak ediniminin bulunmadı
ğıanlaşı
lmı
ştı
r.
IV- SONUÇ
Varlı
ğı
mı
z Partisi’nin 2001 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesi
sonucunda;
Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 45.500.000.- lira gelir ile
45.500.000.- lira giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve 2820
sayı
lıSiyasî Partiler Yasası
’na uygun olduğuna, 16.4.2003 gününde
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA
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Üye
Mehmet ERTEN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/7 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2003/8
: 16.4.2003

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Gönül Birliği Yeş
iller Partisi’nin 2001 yı
lı kesinhesabı
nı
n
incelenmesidir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU,
Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katı
lmaları
yla
17.12.2002 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda;
Gönül Birliği Yeş
iller Partisi’nin 2001 yı
lı kesinhesabı
nı
n
incelenmesi sonucunda, “Dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin
esası
nı
n incelenmesine, oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2001 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddî öğelerini oluşturan defter ve belgelerde,
Parti’nin Genel Merkezi ile 3 il örgütünün 2001 yı
lıgelirlerinin
2.092.562.430.- lira, giderlerinin 2.045.889.301.- lira, 2002 yı
lı
na nakit
devrinin 46.673.129.- lira, gelir ile gider ve nakit devir rakamları
nı
n
toplamı
nı
n birbirine denk olduğu görülmüş
tür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
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Parti Genel Merkezi’nin gelirleri 1.602.562.430.- lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun 1.285.000.000.- lirasıaidat gelirleri, 272.000.000.- lirası
bağı
ş gelirleri, 45.562.430.- lirasıönceki yı
ldan devreden nakit
mevcududur.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin 2820 sayı
lı Yasa’nı
n 61-69.
maddelerine uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Parti’nin il örgütlerinin gelirleri 490.000.000.gösterilmiştir.

lira olarak

Bunun 300.000.000.- lirasıüyelik aidatları
, 190.000.000.- lirası
bağı
şlardı
r.
İ
l örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin, Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lıYasa’ya
uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin giderleri 1.564.609.301.- lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun 228.000.000.- lirasıParti binasıgiderleri, 3.250.000.lirasıulaşı
m giderleri, 4.000.000.- lirasıtemsil ağı
rlama giderleri,
18.568.000.- lirasısu giderleri, 335.300.000.- lirasıhaberleşme
giderleri, 600.000.000.- lirasıkira giderleri, 26.041.301.- lirasıelektrik
giderleri, 26.700.000.- lirasıkı
rtasiye giderleri, 292.500.000.- lirası
rozet giderleri, 30.250.000.- lirasımüteferrik giderlerdir.
Parti Genel Merkezi’nce 37.953.129.- lira nakit mevcudu olarak
2002 yı
lı
na devredilmiştir.
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Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede giderlerin aşağı
da gösterilenler dı
ş
ı
nda 2820
sayı
lıYasa’ya uygun olarak gerçekleş
tirildiği sonucuna varı
lmı
ştı
r.
a) Kişiler Adı
na DüzenlenmişBelgeler
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesinde, bir
siyasi partinin bütün giderlerinin o siyasi parti tüzelkiş
iliği adı
na
yapı
lacağıbelirtilmiştir. Genel muhasebe kuralları
na göre de, bir gelir
ve gider belgesinin muhasebe kayı
tları
na esas alı
nabilmesi için
bunları
n kayı
t sahibinin adı
na düzenlenmişolmasıgerekir.
Aş
ağı
da dökümü gösterilen, parti tüzelkiş
iliği yerine kişiler adı
na
düzenlenmiş belgelere dayanı
larak kaydedilen 65.009.000.- liralı
k
gider karş
ı
lı
ğı
nı
n, 2820 sayı
lıYasa’nı
n 75. maddesinin dördüncü
fı
krasıuyarı
nca Hazine’ye gelir yazı
lmasıuygun görülmüş
tür.
Yevmiye Defteri No
3
13
26
6
10
30
41

Giderin Niteliği
Elektrik Gideri
Elektrik Gideri
Elektrik Gideri
Su-Kanalizasyon Gideri
Su-Kanalizasyon Gideri
Telefon Gideri
Telefon Gideri
TOPLAM :

Tutarı(TL)
14.091.000.5.300.000.6.650.000.16.774.000.1.794.000.11.200.000.9.200.000.65.009.000.-

b) Belgesiz Gider
2820 sayı
lıSiyasi Partiler Kanunu’nun 70. maddesinin üçüncü
fı
krası
nda, beşmilyon liraya kadar harcamaları
n makbuz veya fatura
gibi bir belge ile belgelendirilmesinin zorunlu olduğu belirtildiğinden,
bu tutarı(2820 sayı
lıYasa’nı
n Ek Madde 6 hükmüne göre 2001 yı
lı
için 11.949.600.- lirayı
) aş
an tüm harcamaları
n makbuz veya fatura
gibi bir belgeye dayandı
rı
lmasıgerekmektedir.
2820 sayı
lı Siyasî Partiler Kanunu’nun 76. maddesinin
dördüncü fı
krası
nda ise, “Belgelendirilmesi gerektiği halde
belgelendirilmeyen parti gideri miktarı
nca parti mal varlı
ğı
, Anayasa
Mahkemesi kararı
yla Hazineye irad kaydedilir.” denilmektedir.
Parti defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde yap ı
lan
incelemede, 2001 yı
lı
nda “kira giderinin ödenmesi” iş
leminde bu
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kurallara
uyulmadı
ğı ve
giderin
belgelendirilmediği görülmüştür.

tevsik

edici

belgelerle

Bu durumda belgelendirilmeyen aşağı
da dökümü gösterilen
gider tutarı600.000.000.- lira tutarı
ndaki Parti malvarlı
ğı
nı
n Hazine’ye
irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna varı
lmı
ştı
r.
Yevmiye No
18
20
33
39
45

Kayı
t Tarihi
1.05.2001
4.06.2001
3.10.2001
20.11.2001
30.12.2001
Toplam:

Miktarı
250.000.000.50.000.000.200.000.000.50.000.000.50.000.000.600.000.000.-

2- İ
l Örgütleri Giderleri
Parti’nin il örgütlerinin giderleri 481.280.000. - lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun 11.000.000.- lirasıkı
rtasiye giderleri, 51.480.000.- lirası
demirbaş alı
m giderleri, 90.000.000.- lirası çiçek giderleri,
318.800.000.- lirasıhaberleşme giderleri, 10.000.000.- lirasısair
giderlerdir.
Parti il örgütlerince 8.720.000.- lira nakit mevcudu olarak 2002
yı
lı
na devredilmiş
tir.
İ
l ve ilçe örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü
üzerinde yapı
lan incelemede, giderlerin Parti Merkez Karar ve
Yönetim Kurulu kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820
sayı
lıYasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
C- Parti Malları
Parti’nin kesinhesabıve ekleri üzerinde yapı
lan incelemede,
2001 yı
lı
nda taşı
nmaz ve değeri yüzmilyon lirayıaşan taş
ı
nı
r mal,
menkul kı
ymet ve her türlü hak ediniminin bulunmadı
ğıanlaşı
lmı
ştı
r.
IV- SONUÇ
Gönül Birliği Yeş
iller Partisi’nin 2001 yı
lı kesinhesabı
nı
n
incelenmesi sonucunda;
768

1- Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 2.092.562.430.- lira gelir
ile 1.380.880.301.- lira giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,
2- 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesine
aykı
rıolarak yapı
lan 665.009.000.- lira giderin aynıKanun’un 75.
maddesi uyarı
nca Hazine’ye gelir yazı
lması
na,
16.4.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA

Üye
Mehmet ERTEN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/32 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2003/9
: 16.4.2003

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Lider
Türkiye
incelenmesidir.

Partisi’nin

2001

yı
lı kesinhesabı
nı
n

II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU,
Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katı
lmaları
yla
17.12.2002 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda;
Lider Türkiye Partisi’nin 2001 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesi
sonucunda, “Dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n
incelenmesine, oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2001 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddî öğelerini oluşturan defter ve belgelerde,
Parti’nin Genel Merkezi’nin 2001 yı
lıgelirlerinin 714.250.000.- lira,
giderlerinin 714.250.000.- lira, gelir ile gider rakamları
nı
n toplamı
nı
n
birbirine denk olduğu görülmüştür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin gelirleri 714.250.000.- lira olarak
gösterilmiştir.
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Bunun
bağı
şlardı
r.

21.450.000.-

lirası aidatlar,

692.800.000.-

lirası

Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin 2820 sayı
lı Yasa’nı
n 61-69.
maddelerine uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Parti’nin halen hiç bir il ya da ilçede örgütlenmediği, dolayı
sı
yla
herhangi bir gelirinin bulunmadı
ğıbelirtilmiştir.
Bu durumun, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararı
yla
doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lıYasa’ya uygun
olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin giderleri 714.250.000. - lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun 29.250.000.- lirasıkuruluşgiderleri, 65.000.000.- lirası
medya tanı
tı
m giderleri, 160.000.000.- lirası temizlik giderleri,
200.000.000.- lirasıulaşı
m giderleri, 60.000.000.- lirasıbüro giderleri,
200.000.000.- lirasıkira giderleridir.
Geliri giderine denk olduğundan bir sonraki yı
la devreden nakit
mevcudu bulunmamaktadı
r.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olarak
gerçekleş
tirildiği sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Giderleri
Parti’nin halen hiçbir il ya da ilçede örgütlenmediği, bu nedenle
de herhangi bir gelirinin bulunmadı
ğıbildirilmiş
tir.
Bu durumun, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararı
yla
doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lıYasa’ya uygun
olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
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C- Parti Malları
Parti’nin kesinhesabıve ekleri üzerinde yapı
lan incelemede
2001 yı
lı
nda taşı
nmaz ve değeri yüz milyon lirayıaşan taşı
nı
r mal,
menkul kı
ymet ve her türlü hak ediniminin bulunmadı
ğıanlaşı
lmı
ştı
r.
IV- SONUÇ
Lider Türkiye Partisi’nin 2001 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesi
sonucunda;
Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 714.250.000.- lira gelir ile
714.250.000.- lira giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve 2820
sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 16.4.2003 gününde
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Enis TUNGA

772

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Mehmet ERTEN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/13 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2003/10
: 16.4.2003

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Demokratik
incelenmesidir.

Halk

Partisi’nin

2001

yı
lı kesinhesabı
nı
n

II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU,
Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katı
lmaları
yla
17.9.2002 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda;
Demokratik Halk Partisi’nin 2001 yı
lı kesinhesabı
nı
n
incelenmesi sonucunda, “Dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin
esası
nı
n incelenmesine, oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2001 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddî öğelerini oluşturan defter ve belgelerde,
Parti’nin Genel Merkezi’nin 2001 yı
lıgelirlerinin 4.128.500.358.- lira,
giderlerinin 3.846.498.000.- lira, 2002 yı
lı
na nakit devrinin
282.002.358.- lira, gelir ile gider ve nakit devir rakamları
nı
n
toplamı
nı
n birbirine denk olduğu görülmüş
tür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
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Parti Genel Merkezi’nin gelirleri 4.128.500.358.- lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun 3.975.000.000.- lirasıbağı
şve aidatlar, 153.500.358.lirasıönceki yı
ldan devreden nakit mevcududur.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin 2820 sayı
lı Yasa’nı
n 61-69.
maddelerine uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Parti’nin 61 il örgütünce sağlanan herhangi bir gelirinin
bulunmadı
ğıbelirtilmiştir.
Bu durumun Parti Meclisi kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğı
görülerek, 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin giderleri 3.846.498.000. - lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun 3.541.998.000.- lirasıbüro giderleri, 304.500.000.- lirası
seçim, tanı
tma ve propaganda giderleridir.
Parti Genel Merkezi’nce 282.002.358.- lira nakit mevcudu
olarak 2002 yı
lı
na devredilmiştir.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olarak
gerçekleş
tirildiği sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Giderleri
Parti’nin 61 il örgütünce yapı
lan herhangi bir giderinin olmadı
ğı
belirtilmiştir.
İ
l ve ilçe örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri
üzerinde yapı
lan incelemede, Parti Meclisi kararı
yla doğruluğunun
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onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olduğu sonucuna
varı
lmı
ş
tı
r.
C- Parti Malları
Parti’nin kesinhesabıve ekleri üzerinde yapı
lan incelemede
2001 yı
lı
nda taşı
nmaz ve değeri yüz milyon lirayıaşan taşı
nı
r mal,
menkul kı
ymet ve her türlü hak ediniminin bulunmadı
ğıanlaşı
lmı
ştı
r.
IV- SONUÇ
Demokratik Halk
incelenmesi sonucunda;

Partisi’nin

2001

yı
lı kesinhesabı
nı
n

Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 4.128.500.358.- lira gelir ile
3.846.498.000.- lira giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 16.4.2003
gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Enis TUNGA

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Mehmet ERTEN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/3 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2003/11
: 16.4.2003

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Anayol Partisi’nin 2001 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesidir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU,
Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katı
lmaları
yla
17.9.2002 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda; “Dosyada
eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine, oybirliğiyle”
karar verilmiş
tir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2001 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddî öğelerini oluş
turan defter ve belgelerde
Parti’nin Genel Merkezi ile İ
zmir-Konak İ
lçe Örgütü’nün 2001 yı
lı
gelirlerinin 1.249.510.000.- lira, giderlerinin 1.115.060.000.- lira ve
2002 yı
lı
na nakit devrinin 134.450.000.- lira, gelir rakamları
nı
n
toplamıile gider ve nakit devir rakamları
nı
n toplamı
nı
n birbirine denk
olduğu görülmüş
tür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin gelirleri 1.203.163.000.- lira olarak
gösterilmiştir.
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Bunun 1.170.000.163.- lirasıbağı
şgelirleri, 33.162.837.- lirası
önceki yı
ldan devreden nakit mevcududur.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede; gelirlerin 2820 sayı
lı Yasa’nı
n 61-69.
maddelerine uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- İ
lçe Örgütü Gelirleri
Parti’nin İ
zmir-Konak İ
lçe Örgütü’nün
46.347.000.- lira olarak gösterilmiş
tir.

gelirleri

toplamı

Bunun 40.000.000.- lirasıbağı
ş gelirleri, 6.347..000.- lirası
önceki yı
ldan devreden nakit mevcududur.
İ
lçe Örgütü kesinhesap çizelgesinin gelir bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lıYasa’ya
uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin giderleri 1.073.025.000. - lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun, 703.150.000.- lirasıkira, 71.800.000.- lirasıhaberleşme,
168.875.000.- lirasıaydı
nlatma giderleri, 129.200.000.- lirasıçeşitli
giderlerdir.
Parti Genel Merkezi’nce, 130.138.000.- lira
olarak 2002 yı
lı
na devredilmiştir.

nakit mevcudu

Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olarak
gerçekleş
tirildiği sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
lçe Örgütü Giderleri
Parti’nin İ
zmir-Konak İ
lçe Örgütü’nün giderleri 42.035.000.- lira
olarak gösterilmiştir.
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Bunun, 7.975.000.- lirasıikram ve reklam, 15.010.000.- lirası
kı
rtasiye giderleri, 19.050.000.- lirasıçeşitli giderlerdir.
Parti İ
lçe Örgütü’nce 4.312.000.- lira nakit mevcudu olarak 2002
yı
lı
na devredilmiş
tir.
İ
lçe Örgütü kesinhesap çizelgesinin gider bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararı
yla
doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lıYasa’ya uygun
olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
C- Parti Malları
Parti’nin kesinhesabıve ekleri üzerinde yapı
lan incelemede,
2001 yı
lı
nda taşı
nmaz ve değeri yüzmilyon lirayıaşan taş
ı
nı
r mal,
menkul kı
ymet ve her türlü hak ediniminin bulunmadı
ğıanlaşı
lmı
ştı
r.
IV- SONUÇ
Anayol
sonucunda;

Partisi’nin

2001

yı
lı kesinhesabı
nı
n incelenmesi

Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 1.249.510.000.- lira gelir ile
1.115.060.000.- lira giderin ve 134.450.000.- lira nakit devrinin eldeki
bilgi ve belgelere göre doğru ve 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na
uygun olduğuna, 16.4.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA
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Üye
Mehmet ERTEN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2003/1 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2003/12
: 16.4.2003

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Avrasya Partisi’nin 2002 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesidir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU,
Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katı
lmaları
yla
16.4.2003 tarihinde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda;
Avrasya Partisi’nin 2002 yı
lı kesinhesabı
nı
n incelenmesi
sonucunda “Dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n
incelenmesine, oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2002 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddî öğelerini oluşturan defter ve belgelerde,
Parti’nin Genel Merkez’i ile il örgütü bulunmayan 2 ilçe örgütünün
2002
yı
lı gelirlerinin
109.350.766.033lira,
giderlerinin
109.350.766.033- lira gelir ile gider rakamları
nı
n toplamı
nı
n birbirine
denk olduğu görülmüş
tür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin gelirleri 109.350.766.033- lira olarak
gösterilmiştir.
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Bunun 108.330.766.033.- lirası bağı
ş ve
1.020.000.000.- lirası ilçe örgütlerinden aktarı
lan
yardı
mlardı
r.

yardı
mlar,
bağı
ş ve

Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin 2820 sayı
lı Yasa’nı
n 61-69.
maddelerine uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- İ
l ve İ
lçe Örgütleri Gelirleri
Parti’nin 2 ilçe örgütünün gelirleri 1.020.000.000.- lira olarak
gösterilmiştir. Gelirlerin tamamıbağı
şve yardı
mlardı
r.
Parti’nin kapanma kararı almasıüzerine Genel Merkez’e
devredilmiştir.
İ
l örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lıYasa’ya
uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin giderleri 109.350.766.053 - lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun 27.490.183.979.- lirasıpersonel giderleri, 400.000.000.lirasıtemsil giderleri, 61.566.720.887.- lirasıgenel yönetim giderleri,
1.983.934.000.- lirasıdemirbaşalı
mları
, 17.909.927.167.- lirasıdiğer
giderlerdir.
Parti Genel Merkez’i gelir ve giderinin birbirine denk olması
nedeniyle 2003 yı
lı
na devreden nakit mevcudu bulunmamaktadı
r.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olarak
gerçekleş
tirildiği sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l ve İ
lçe Örgütleri Giderleri
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Parti’nin il örgütü bulunmayan 2 ilçe örgütünün gideri
bulunmamaktadı
r.
İ
l ve İ
lçe örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü
üzerinde yapı
lan incelemede, giderlerin Parti Merkez Karar ve
Yönetim Kurulu kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820
sayı
lıYasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
C- Parti Malları
Parti 2002 yı
lı
nda 2820 sayı
lıYasa’nı
n 74. maddesi uyarı
nca
her birinin değeri yüzmilyon lirayıaş
an 1.983.394.000.- lira tutarı
nda
taşı
nı
r mal edinmiş
tir.
Bunun tamamısatı
n alma yoluyla edinilmiştir.
IV- SONUÇ
Avrasya Partisi’nin 2002 yı
lı kesinhesabı
nı
n incelenmesi
sonucunda;
Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 109.350.766.033.- lira gelir
ile 109.350.766.033.- lira giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru
ve 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 16.4.2003
gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA

Üye
Mehmet ERTEN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2003/3 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2003/13
: 16.4.2003

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Radikal Değiş
im Projesi Partisi’nin
incelenmesidir.

2002 yı
lıkesinhesabı
nı
n

II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU,
Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katı
lmaları
yla
16.4.2003 tarihinde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda;
Radikal Değiş
im Projesi Partisi’nin 2002 yı
lıkesinhesabı
nı
n
incelenmesi sonucunda “Dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin
esası
nı
n incelenmesine; oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2002 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddî öğelerini oluşturan defter ve belgelerde, il
örgütü bulunmayan Parti’nin Genel Merkezi’nin 2002 yı
lıgelirlerinin
259.301.288.- lira, giderlerinin 259.301.288.- lira olarak birbirine denk
olduğu görülmüş
tür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
Parti Genel Merkezi’nin gelirleri 259.301.288.- lira olarak
gösterilmiştir. Bunun 114.178.000.- lirasıbağı
şgeliri, 145.123.288.lirasıise önceki yı
ldan devreden nakit mevcududur.
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Parti defter kayı
tları ve gelir belgeleri üzerinde yapı
lan
incelemede, gelirlerin 2820 sayı
lıYasa’nı
n 61-69. maddelerine uygun
olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
Parti Genel Merkezi’nin giderleri 259.301.288. - lira olarak
gösterilmiştir. Bunun tamamıkredili alı
nmı
şmal bedelinin ödenmesi
gideridir.
2820 sayı
lıSiyasi Partiler Kanunu’nun 70. maddesinin üçüncü
fı
krası
nda, beş
milyon liraya kadar harcamaları
n makbuz veya fatura
gibi bir belge ile belgelendirilmesinin zorunlu olmadı
ğıbelirtildiğinden,
bu tutarı(2820 sayı
lıYasa’nı
n Ek Madde 6 hükmüne göre 2002 yı
lı
için 18.999.864.- lirayı
) aş
an tüm harcamaları
n makbuz veya fatura
gibi bir belgeye dayandı
rı
lmasıgerekmektedir.
2820 sayı
lı Siyasi Partiler Kanunu’nun 76. maddesinin
dördüncü fı
krası
nda ise “Belgelendirilmesi gerektiği halde
belgelendirilmeyen parti giderleri miktarı
nca parti malvarlı
ğı
, Anayasa
Mahkemesi kararı
yla Hazineye irad kaydedilir.” denilmektedir.
Parti defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde yap ı
lan
incelemede, 2002 yı
lı
nda tek gider kalemi olarak gösterilen satı
cı
lar
hesabı
nda bulunan “2001 yı
lı
nda kredili satı
n alı
nmı
şmal bedeli
259.301.288.- liranı
n ödenmesi” işleminde bu kurallara uyulmadı
ğıve
giderin tevsik edici belge ile belgelendirilmediği görülmüştür.
Bu durumda belgelendirilemeyen gider tutarı259.301.288.- lira
tutarı
ndaki parti malvarlı
ğı
nı
n Hazine’ye irad kaydedilmesi gerektiği
sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
C- Parti Malları
Parti’nin kesinhesabıve ekleri üzerinde yapı
lan incelemede,
2002 yı
lı
nda taşı
nmaz ve değeri yüzmilyon lirayıaşan taş
ı
nı
r mal,
menkul kı
ymet ve her türlü hak ediniminin bulunmadı
ğıanlaşı
lmı
ştı
r.
IV- SONUÇ
Radikal Değiş
im Projesi Partisi’nin 2002 yı
lıkesinhesabı
nı
n
incelenmesi sonucunda;

783

1- Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 259.301.288.- lira gelirin
eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve 2820 sayı
lıSiyasî Partiler
Kanunu’na uygun olduğuna,
2- Belgesiz olarak gider kaydedilen 259.301.288.- lira karşı
lı
ğı
Parti malvarlı
ğı
nı
n 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 76.
maddesi uyarı
nca Hazine’ye gelir yazı
lması
na,
16.4.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA
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Üye
Mehmet ERTEN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2003/20 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2003/14
: 22.10.2003

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Aydı
nlı
k Türkiye
incelenmesidir.

Partisi’nin

2002

yı
lı kesinhesabı
nı
n

II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Aysel PEKİ
NER, Ertuğrul
ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Mehmet ERTEN’in
katı
lmaları
yla 22.10.2003 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda;
Aydı
nlı
k Türkiye Partisi’nin 2002 yı
lı kesinhesabı
nı
n
incelenmesi sonucunda “Dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin
esası
nı
n incelenmesine; oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2002 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde
Parti’nin Genel Merkezi ile 65 il ve il örgütü bulunmayan 2 ilçe
örgütünün 2002 yı
lıgelirlerinin 75.781.490.621.- lira, giderlerinin
75.777.406.750.- lira ve 2003 yı
lı
na nakit devrinin 4.083.871.- lira,
gelir ile gider ve nakit devir rakamları
nı
n toplamı
nı
n birbirine denk
olduğu görülmüş
tür.
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A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin gelirleri 15.704.910.653.- lira olarak
gösterilmiştir. Bunun 15.697.000.000.- lirası “bağı
ş
lar ve diğer
gelirler”, 7.910.653.- lirasıise önceki yı
ldan devirdir.
Genel Merkezin defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede; gelirlerin 2820 sayı
lı Yasa’nı
n 61-69.
maddelerine uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- İ
l ve İ
lçe Örgütleri Gelirleri
Parti’nin 65 il örgütü ile il örgütü bulunmayan 2 ilçe örgütünün
gelirleri 60.076.579.968.- lira olarak gösterilmiş
tir. Bunun
59.912.000.000.- lirasıBağı
ş
lar ve Diğer Gelirler, 164.579.968.- lirası
ise önceki yı
ldan devirlerdir.
İ
l ve ilçe örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü
üzerinde yapı
lan incelemede, gelirlerin Parti Merkez Karar ve
Yönetim Kurulu kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820
sayı
lıYasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin giderleri 15.704.277.750. - lira olarak
gösterilmiştir. Bunun 7.389.728.000.- lirasıbüro genel, 54.400.000.lirasıyayı
n, 350.000.000.- lirasıbalo, eğlence, konser vb. faaliyet,
7.862.949.750.- lirasıseçim, 47.200.000.- lirasıise diğer giderleridir.
Parti Genel Merkezi’nce 632.903.- lira nakit mevcudu olarak
2003 yı
lı
na devredilmiştir.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede; giderlerin 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olarak
gerçekleş
tirildiği sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.

786

2- İ
l ve İ
lçe Örgütleri Giderleri
Parti’nin 65 il ve il örgütü bulunmayan 2 ilçe örgütünün giderleri
60.073.129.000.- lira olarak gösterilmiştir. Bunun tamamıbüro genel
giderleridir.
Parti il ve ilçe örgütlerince 3.450.968.- lira nakit mevcudu olarak
2003 yı
lı
na devredilmiştir.
İ
l ve ilçe örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri
üzerinde yapı
lan incelemede, Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
kararıile de doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lıYasa’ya
uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
C- Parti Malları
Parti’nin kesinhesabıve ekleri üzerinde yapı
lan incelemede,
2002 yı
lı
nda taşı
nmaz ve değeri yüzmilyon lirayıaşan taş
ı
nı
r mal,
menkul kı
ymet ve her türlü hak ediniminin bulunmadı
ğıanlaşı
lmı
ştı
r.
IV- SONUÇ
Aydı
nlı
k Türkiye
incelenmesi sonucunda;

Partisi’nin

2002

yı
lı kesinhesabı
nı
n

Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 75.781.490.621.- lira gelirin,
75.777.406.750.- lira giderin ve 4.083.871.- lira nakit devrinin eldeki
bilgi ve belgelere göre doğru ve 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na
uygun olduğuna, 22.10.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Aysel PEKİ
NER
Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU
Üye
Mehmet ERTEN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/24 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2003/15
: 22.10.2003

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Milliyetçi Hareket
incelenmesidir.

Partisi’nin

1999

yı
lı kesinhesabı
nı
n

II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüş
tü
SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n
katı
lmaları
yla 04.01.2001 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda;
Milliyetçi Hareket Partisi’nin 1999 yı
lı kesinhesabı
nı
n
incelenmesi sonucunda “Dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin
esası
nı
n incelenmesine; oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1999 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde
Parti’nin Genel Merkezi ile 81 il örgütünün 1999 yı
lıgelirlerinin
3.385.917.443.500.-lira,
giderlerinin
3.187.751.724.106.-lira,
borçları
nı
n 75.995.913.647.-lira ve 2000 yı
lı
na nakit devrinin
274.161.633.041.-lira, gelir ve borç rakamları
nı
n toplamıile gider ve
nakit devir rakamları
nı
n toplamı
nı
n birbirine denk olduğu görülmüş
tür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri

788

Parti Genel Merkezi’nin gelirleri 2.453.354.597.316.-lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun
1.644.904.131.000.lirası Hazine
yardı
mı
,
40.319.474.900.- lirasımilletvekili aidatları
, 165.300.000.000.- lirası
milletvekili aday gelirleri, 4.775.000.000.-lirasısigorta tazminatları
,
588.852.991.416.- lirasıbanka gelirleri, 9.203.000.000.- lirasıise taş
ı
t
satı
şgelirleridir.
Genel Merkezin defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin
2820 sayı
lı Yasa’nı
n 61-69.
maddelerine uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Partinin il örgütlerinin gelirleri 932.562.846.184.-lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun 129.314.491.673.- lirası üye giriş ve aidat,
655.958.834.988.- lirasıbağı
ş
, 50.074.539.957.- lirasıeğlence ve
şölen, 8.554.120.500.- lirasısatı
ş
, 2.822.492.656.- lirasıbanka,
76.358.337.968.- lirasıdiğer faaliyet gelirleri, 9.480.028.442.- lirasıise
önceki yı
ldan devreden nakit mevcududur.
İ
l örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lıYasa’ya
uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin giderleri 2.204.161.307.519.-lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun 555.925.070.122.- lirasıbüro, 142.779.491.399.- lirası
personel, 26.709.055.000.- lirasıseyahat, 918.852.425.606.- lirası
bayrak, flama ve rozet, 362.269.360.269.- lirası yayı
n,
74.727.263.931.- lirası demirbaş, 20.154.554.999.- lirası yakı
t,
8.486.807.938.- lirasıtamir ve bakı
m giderleri, 94.257.278.255.- lirası
ise borç ödemesidir.
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Parti Genel Merkezi’nce 249.193.289.797.- lira nakit mevcudu
olarak 2000 yı
lı
na devredilmiştir.
2820 sayı
lıYasa’nı
n (12.8.1999 tarih ve 4445 sayı
lıKanun’la
yapı
lan değişikliğe kadar aş
ağı
da konu edilen giderlerin
gerçekleş
tirildiği dönemde yürürlükte bulunan) 70. maddesinin, birinci
fı
krası
nda “Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasî parti tüzelkiş
iliği
adı
na yapı
lı
r.”, ikinci fı
krası
nda da “Beş
bin liraya kadar harcamaları
n
makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu değildir.”
hükümlerine yer verilmiştir.
Genel Merkezin defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, aşağı
da belirtilenler dı
ş
ı
nda kalan giderler ile
borçları
n 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olarak gerçekleş
tirildiği sonucuna
varı
lmı
ş
tı
r.
1- Aşağı
da ayrı
ntı
sıbelirtilen belgelerle trafik cezasıadıaltı
nda
toplam 60.300.000.- lira tutarı
nda harcamanı
n Parti adı
na yapı
ldı
ğı
görülmüş
tür.
Tediye Fişinin
Tarihi
Nosu
11.5.1999
76
21.5.1999
80
21.5.1999
80

Trafik Cezası
na
Tarihi
11.5.1999
21.5.1999
21.5.1999

İ
lişkin
Nosu
343
155
156

Belgenin
Tutarı
33.900.000.9.600.000.16.800.000.60.300.000.-

Parti adı
na çalı
şanları
n kişisel kusurları
ndan kaynaklanan trafik
cezalarıParti tüzelkişiliği adı
na yapı
lmı
şödeme sayı
lamayacağı
ndan,
2820 sayı
lıYasa’nı
n 70. maddesinin birinci fı
krası
na aykı
rıolarak
yapı
lan toplam 60.300.000.- liralı
k ödemenin, aynıYasa’nı
n 75.
maddesinin dördüncü fı
krası hükmü uyarı
nca Hazine’ye irat
kaydedilmesi gerektiği sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- Aşağı
da ayrı
ntı
sı belirtilen belgelerle, ş
ahı
s adı
na
düzenlenmişve Parti adı
na kayı
tlıolmayan (Parti’ye ait telefonlar
listesinde yer almayan) telefon fatura bedellerinin ödendiği
görülmüş
tür.
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Tediye Fişinin
Tarihi
Nosu
18.6.1999
90
18.6.1999
90

Faturanı
n
Adı
na Düzenlendiği Kişi
Tutarı
Haydar Akı
ncı
20.750.000.Feridun Kalaycı
13.440.000.34.190.000.-

Parti telefonlarıarası
nda yer almayan şahı
s adı
na düzenlenmiş
faturalar karşı
lı
ğıyapı
lan ödemeler Parti tüzelkiş
iliği adı
na yapı
lmı
ş
ödeme sayı
lamayacağı
ndan, 2820 sayı
lıYasa’nı
n 70. maddesinin
birinci fı
krası
na aykı
rıolarak yapı
lan toplam 34.190.000.- liralı
k
ödemenin, aynıYasa’nı
n 75. maddesinin dördüncü fı
krasıhükmü
uyarı
nca Hazine’ye irat kaydedilmesi gerektiği sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
3- Aşağı
da ayrı
ntı
sıbelirtilen tediye fiş
leri ile yapı
lan bazı
giderlere ilişkin tevsik edici belgelerin bulunmadı
ğıgörülmüş
tür.
Tediye Fişinin
Belgesiz Giderin
Tarihi
Nosu
Çeşidi
Tutarı
25.1.99
9
8120215519 nolu Telekom faturası 10.510.000.25.2.99
27
9019098170 nolu Telekom faturası 65.070.000.23.3.99
43
9020060187 nolu Telekom faturası 58.270.000.133.850.000.Beş
bin lirayıaştı
ğıhalde makbuz veya fatura gibi bir belge ile
tevsik edilmemesi nedeniyle 2820 sayı
lıYasa’nı
n 70. maddesinin
ikinci fı
krası
na aykı
rıolarak yapı
lan toplam 133.850.000.- liralı
k
ödemenin, aynıYasa’nı
n 76. maddesinin son f ı
krasıhükmü uyarı
nca
Hazine’ye irat kaydedilmesi gerektiği sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Giderleri
Partinin il örgütlerinin giderleri 983.590.416.587.-lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun 375.163.283.062.- lirasıbüro, 87.450.113.553.- lirası
personel, 22.115.188.986.- lirasıseyahat, 21.294.566.000.- lirası
bayrak,
flama
ve
rozet,
38.216.000.166.lirası yayı
n,
12.491.665.927.- lirasıeğlence ve ş
ölen, 311.960.970.436.- lirası
seçim, 41.402.127.784.- lirasıdemirbaş, 73.496.500.673.- lirasıtamir
ve yakı
t giderleridir.
Parti İ
l Örgütleri’nce 24.968.343.244.-lira nakit mevcudu olarak
2000 yı
lı
na devredilmiştir.
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İ
l örgütlerinin borçlarıise 75.995.913.647.-liradı
r.
İ
l örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin ve borçları
n Merkez Karar ve Yönetim
Kurulu kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lı
Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
C- Parti Malları
Parti 1999 yı
lı
nda 2820 sayı
lıYasa’nı
n 74. Maddesi uyarı
nca
sadece her birinin değeri yüz milyon lirayıaşan 72.883.845.779.-lira
tutarı
nda taş
ı
nı
r mal edinmiştir.
Bunun tamamısatı
n alma yoluyla elde edilmiş
tir.
Parti’nin kesinhesabıve ekleri üzerinde yapı
lan incelemede,
satı
n alma yoluyla elde edilen değerlerin 2820 sayı
lıYasa’ya uygun
olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
IV- SONUÇ
Milliyetçi Hareket
incelenmesi sonucunda;

Partisi’nin

1999

yı
lı kesinhesabı
nı
n

1- Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 3.385.917.443.500.- lira
gelirin, 3.187.523.384.106.- lira giderin, 75.995.913.647.- lira borcun
ve 274.161.633.041.- lira nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre
doğru ve 2820 sayı
lıSiyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,
2- 2820 sayı
lıYasa’nı
n 70. maddesine aykı
rıolarak yapı
lan
94.490.000.- lira karşı
lı
ğıParti malvarlı
ğı
nı
n aynıYasa’nı
n 75.
maddesi uyarı
nca Hazine’ye gelir yazı
lması
na,
3- 2820 sayı
lıYasa’nı
n 70. maddesine aykı
rıolarak bir belge ile
tevsik edilemeyen belgesiz gider tutarı133.850.000.- lira karşı
lı
ğı
Parti malvarlı
ğı
nı
n, aynıYasa’nı
n 76. maddesi uyarı
nca Hazine’ye
gelir yazı
lması
na,
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22.10.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Aysel PEKİ
NER

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Mehmet ERTEN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/16 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2003/16
: 22.10.2003

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Milliyetçi Hareket
incelenmesidir.

Partisi’nin

2000

yı
lı kesinhesabı
nı
n

II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU,
Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katı
lmaları
yla
16.04.2003 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda;
Milliyetçi Hareket Partisi’nin 2000 yı
lı kesinhesabı
nı
n
incelenmesi sonucunda “Dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin
esası
nı
n incelenmesine; oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2000 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde
Parti’nin Genel Merkezi ile 81 il örgütünün 2000 yı
lıgelirlerinin
5.219.589.526.230.- lira, giderlerinin 4.085.706.106.042.- lira,
borçları
nı
n 45.957.219.683.-lira ve 2001 yı
lı
na nakit devrinin
1.179.840.639.871.-lira, gelir ve borç rakamları
nı
n toplamıile gider ve
nakit devir rakamları
nı
n toplamı
nı
n birbirine denk olduğu görülmüş
tür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
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Parti Genel Merkezi’nin gelirleri 4.191.000.293.640. - lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun
2.888.731.367.500.lirası Hazine
yardı
mı
,
40.000.799.900.- lirasıaidat gelirleri, 738.800.661.-lirasısigorta
tazminatları
, 941.077.648.221.- lirasıbanka gelirleri, 71.258.387.561.lirasıtaşı
t satı
şgelirleri, 249.193.289.797.- lirasıise önceki yı
ldan
devreden nakit mevcududur.
Genel Merkezin defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin
2820 sayı
lı Yasa’nı
n 61-69.
maddelerine uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Partinin il örgütlerinin gelirleri 1.028.589.232.590.- lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun 150.073.123.348.- lirasıaidat, 829.991.742.059.- lirası
bağı
ş, 21.105.546.596.- lirasıeğlence ve şölen, 165.817.575.- lirası
demirbaş satı
ş, 331.874.768.- lirasıbanka, 1.952.785.000.- lirası
diğer faaliyet gelirleri, 24.968.343.244.- lirasıise önceki yı
ldan
devreden nakit mevcududur.
İ
l örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lıYasa’ya
uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin giderleri 3.033.325.627.746. - lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun 662.829.561.027.- lirasıgenel, 309.944.534.828.- lirası
personel, 25.034.830.867.- lirasıseyahat, 663.541.752.350.- lirası
bayrak, rozet, afiş, ilan ve yayı
n, 1.116.877.147.904.- lirasıdemirbaş
,
255.097.800.770.- lirasıise eğlence ve şölen giderleridir.
Parti Genel Merkezi’nce
1.157.674.665.894.mevcudu olarak 2001 yı
lı
na devredilmiş
tir.

lira nakit
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Genel Merkezin defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, aşağı
da belirtilen dı
şı
nda kalan giderlerin ve
borçları
n 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olarak gerçekleş
tirildiği sonucuna
varı
lmı
ş
tı
r.
Mükerrer Gider:
26.12.2000 tarih ve 888851 nolu fatura ile yap ı
lan
541.013.850.- lira tutarı
ndaki giderin, 31.12.2000 tarih ve 182 nolu
Tediye Fişi’nde mükerrer olarak (iki kez) gider gösterildiği
görülmüş
tür.
Aynıhizmet alı
mıiçin ikinci kez ödeme yapı
lamayacağı
ndan,
ikinci kez gider gösterilen 541.013.850.- liranı
n tahsil edilerek Parti
gelirlerine alı
nmasıve bu işlemin tahsilat kaydı
nı
n yapı
ldı
ğıyı
l hesabı
içinde izlenmesi gerektiği sonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- İ
l Örgütleri Giderleri
Partinin il örgütlerinin giderleri 1.052.380.478.296.- lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun 766.928.606.368.- lirasıgenel, 46.476.825.000.- lirası
personel, 19.910.486.558.- lirasıseyahat, 26.152.128.593.- lirası
bayrak, rozet, afiş
, ilan ve yayı
n, 40.152.282.117.- lirasıeğlence ve
şölen, 150.267.277.575.- lirasıdemirbaş, 2.492.872.085.- lirasıtaş
ı
t
giderleridir.
Parti İ
l Örgütleri’nce 22.165.973.977.- lira nakit mevcudu olarak
2001 yı
lı
na devredilmiştir.
İ
l örgütlerinin borçlarıise 45.957.219.683.- liradı
r.
İ
l örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin ve borçları
n Merkez Karar ve Yönetim
Kurulu kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lı
Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
C- Parti Malları
Parti 2000 yı
lı
nda 2820 sayı
lıYasa’nı
n 74. Maddesi uyarı
nca
sadece her birinin değeri yüz milyon lirayıaşan 158.341.058.224.- lira
tutarı
nda taş
ı
nı
r mal edinmiştir.
796

Bunun tamamısatı
n alma yoluyla elde edilmiş
tir.
Parti’nin kesinhesabıve ekleri üzerinde yapı
lan incelemede,
satı
n alma yoluyla elde edilen değerlerin 2820 sayı
lıYasa’ya uygun
olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
2820 sayı
lıYasa’nı
n 60. maddesi ve Milliyetçi Hareket Partisi
Tüzüğü’nün 94. maddesinde DemirbaşEşya Defteri tutulmasızorunlu
defterler arası
nda sayı
larak, bunları
n kayı
tları
nı
n tutulmasıgerekliliği
de belirtilmiş
tir.
Demirbaşkaydedilmeyen Giderler:
Yapı
lan incelemede, aş
ağı
da yazı
lıfaturalarla Parti Genel
Merkezi’nce 2000 yı
lı
nda satı
n alı
ndı
ğıanlaşı
lan eşyaları
n, Parti’nin
2000 yı
lı
nda edinilen değeri yüzmilyon lirayıgeçen taşı
nı
r mal
listesine dahil edilmediği ve dolayı
sı
yla demirbaş kayı
tları
nı
n
yapı
lmadı
ğıanlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
İ
lgili Muhasebe Fişinin
Tarihi
Nosu
24.03.2000
56
25.11.2000
167
Satı
nalı
nan
Firma
Galeri Kenan
Day.Tük.Mal. İ
nş. Tur.
Barı
şİ
letiş
im Sistemeri
Paz.Tic.Ltd.Ş.

Faturanı
n
Tarihi
Nosu
23.3.2000
892
22.11.2000
538732
DemirbaşMalzemenin
Cinsi Tutarı
Tutarı
1 adet Fakir
175.000.000.HalıYı
kama M.
1 adet Panasonic
GD-92 Cep Telefonu 142.000.000.317.000.000.-

Demirbaş niteliğindeki söz konusu eşyaları
n,
kayı
tları
na alı
nmasıgerektiği sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.

demirbaş

IV- SONUÇ
Milliyetçi Hareket
incelenmesi sonucunda;

Partisi’nin

2000

yı
lı kesinhesabı
nı
n
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1- Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 5.219.589.526.230.- lira
gelirin, 4.085.165.092.192.- lira giderin, 45.957.219.683.- lira borcun
ve 1.179.840.639.871.- lira nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere
göre doğru ve 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,
2- Aynıhizmet alı
mıiçin ikinci kez yapı
lan ödeme tutarı
541.013.850.- liranı
n tahsil edilerek Parti gelirlerine alı
nmasıve bu
işlemin tahsilat kaydı
nı
n yapı
ldı
ğıyı
l hesabıiçinde izlenmesine,
3- 175.000.000.-lira ve 142.000.000.- lira tutarları
nda olup,
demirbaş niteliğindeki eş
yaları
n Demirbaş Eşya Defterine
kaydedilmesi ve DemirbaşEş
ya Hesabı
nda gösterilmesi,
gerektiğine,
22.10.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Aysel PEKİ
NER

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Mehmet ERTEN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/10 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2003/17
: 22.10.2003

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Milliyetçi Hareket
incelenmesidir.

Partisi’nin

2001

yı
lı kesinhesabı
nı
n

II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU,
Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katı
lmaları
yla
16.04.2003 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda;
Milliyetçi Hareket Partisi’nin 2001 yı
lı kesinhesabı
nı
n
incelenmesi sonucunda “Dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin
esası
nı
n incelenmesine; oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2001 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde
Parti’nin Genel Merkezi ile 81 il örgütünün 2001 yı
lıgelirlerinin
9.991.765.542.358.- lira, giderlerinin 9.110.567.154.087.- lira,
borçları
nı
n 89.703.066.658.-lira ve 2002 yı
lı
na nakit devrinin
970.901.454.929.- lira, gelir ve borç rakamları
nı
n toplamıile gider ve
nakit devir rakamları
nı
n toplamı
nı
n birbirine denk olduğu görülmüş
tür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
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Parti Genel Merkezi’nin gelirleri 8.098.607.214.338.- lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun
4.463.727.760.000.lirası Hazine
yardı
mı
,
37.783.300.000.- lirası aidat, 2.393.321.488.444.- lirası banka,
46.100.000.000.- lirasıdemirbaşsatı
şgelirleri, 1.157.674.665.894.lirasıise önceki yı
ldan devreden nakit mevcududur.
Genel Merkezin defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin
2820 sayı
lı Yasa’nı
n 61-69.
maddelerine uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Partinin il örgütlerinin gelirleri 1.893.158.328.020.- lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun 230.699.432.949.- lirasıaidat, 38.617.000.000.- lirası
eğlence ve şölen, 2.554.500.000.- lirasıdemirbaş
, 3.102.305.000.lirasısatı
ş
, 48.722.723.845.- lirasıbanka, 1.547.296.392.249.- lirası
bağı
ş ve diğer gelirler, 22.165.973.977.- lirasıise önceki yı
ldan
devreden nakit mevcududur.
İ
l örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lıYasa’ya
uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin giderleri 7.284.009.026.305. - lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun 1.397.343.962.438.- lirasıgenel, 463.825.717.981.- lirası
personel, 26.875.465.001.- lirasıseyahat, 961.511.279.572.- lirası
bayrak, flama ve rozet, 4.124.427.587.063.- lirası demirbaş
,
136.919.170.821.- lirasıeğlence ve şölen, 173.105.843.429.- lirasıise
taşı
t giderleridir.
Parti Genel Merkezi’nce 814.598.188.033.- lira nakit mevcudu
olarak 2002 yı
lı
na devredilmiştir.
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2820 sayı
lıYasa’nı
n 12.8.1999 tarih ve 4445 sayı
lıYasa ile
değiş
ik 70. maddesinin birinci fı
krası
nda “Siyasî partilerin giderleri
amaçları
na aykı
rıolamaz.”, ikinci fı
krası
nda “Bir siyasî partinin bütün
giderleri, o siyasî parti tüzelkişiliği adı
na yapı
lı
r.” hükümlerine yer
verilmiş
tir.
Genel Merkezin defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, aşağı
da belirtilen dı
şı
nda kalan giderlerin ve
borçları
n 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olarak gerçekleş
tirildiği sonucuna
varı
lmı
ş
tı
r.
1- Aşağı
da ayrı
ntı
sıbelirtilen belge ile ş
ahı
s adı
na düzenlenmiş
ve Parti adı
na kayı
tlıolmayan (Parti’ye ait telefonlar listesinde yer
almayan) telefon fatura bedelinin ödendiği görülmüştür.
Tediye Fişinin
Tarihi
Nosu
20.03.2001
39

Faturanı
n
Adı
na Düzenlendiği Kişi
Ha... Ta... En...
(05324541948)

Tutarı
88.300.000.-

Parti telefonlarıarası
nda yer almayan şahı
s adı
na düzenlenmiş
fatura karşı
lı
ğıyapı
lan ödeme Parti tüzelkiş
iliği adı
na ve Parti
amaçlarıdoğrultusunda yapı
lmı
şödeme sayı
lamayacağı
ndan, 2820
sayı
lıYasa’nı
n 70. maddesinin birinci ve ikinci fı
kraları
na aykı
rıolarak
yapı
lan 88.300.000.- liralı
k ödemenin, aynıYasa’nı
n 75. maddesinin
dördüncü fı
krası hükmü uyarı
nca Hazine’ye irat kaydedilmesi
gerektiği sonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 17. maddesinde de
belirtildiği üzere siyasî partilerin malî denetimi, partilerin gelir ve
giderlerinin doğru ve Yasa’ya uygun olup olmadı
ğıyönlerinden
yapı
lmaktadı
r.
Siyasî partilerin malî iş
lemlerinin 2820 sayı
lıSiyasî Partiler
Kanunu’na uygun olup olmadı
ğı
nı
n tespiti için, Anayasa
Mahkemesi’ne sunulan defter ve belgelerin denetime elverişli olması
gerekmektedir.
Parti’nin 2001 yı
lıhesabı
na ilişkin bazıbelge ve kayı
tlarda
gidere iliş
kin açı
klama yer almadı
ğı
ndan, Parti adı
na düzenlenen
faturalarla yapı
lan uçak yolculuğu giderleri, nedeni ve içeriği belirsiz
yemek giderleri, araç plakasıbelirsiz benzin giderleri gibi giderlerin
niteliği saptanamamı
ş
tı
r.
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Bu nedenle, bundan böyle muhasebe kayı
tları
nı
n açı
klama
içerir şekilde düzenlenmesi gerektiği hususunun Parti’ye
bildirilmesinin uygun olacağısonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- İ
l Örgütleri Giderleri
Partinin il örgütlerinin giderleri 1.826.558.127.782.- lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun 1.321.971.189.117.- lirasıgenel, 75.193.913.400.- lirası
personel, 40.539.178.626.- lirasıseyahat, 39.606.412.908.- lirası
bayrak, rozet, afiş
, ilan ve yayı
n, 70.819.566.256.- lirasıeğlence ve
şölen, 240.170.258.850.- lirasıdemirbaş, 17.404.343.375.- lirasıtaş
ı
t,
11.420.000.000.- lirasıseçim, 9.433.265.250.- lirasıAr-Ge ve eğitim
giderleridir.
Parti İ
l Örgütleri’nce 156.303.266.896.- lira nakit mevcudu
olarak 2002 yı
lı
na devredilmiştir.
İ
l örgütlerinin borçlarıise 89.703.066.658.- liradı
r.
İ
l örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin ve borçları
n Merkez Karar ve Yönetim
Kurulu kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lı
Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
C- Parti Malları
Parti 2001 yı
lı
nda 2820 sayı
lıYasa’nı
n 74. maddesi uyarı
nca
sadece her birinin değeri yüz milyon lirayıaşan 479.797.900.178.- lira
tutarı
nda taş
ı
nı
r mal ve 15.000.000.000.- lira tutarı
nda taş
ı
nmaz mal
edinmiştir.
Taşı
nmaz mal ile taşı
nı
r malı
n 429.504.088.516.- liralı
k kı
smı
Parti Genel Merkezi’nce satı
n alma yoluyla, 50.293.811.662.- liralı
k
kı
smıise il örgütlerince satı
n alma yoluyla elde edilmiş
tir.
Parti’nin kesinhesabıve ekleri üzerinde yapı
lan incelemede,
satı
n alma yoluyla elde edilen değerlerin 2820 sayı
lıYasa’ya uygun
olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
2820 sayı
lıYasa’nı
n 60. maddesi ve Milliyetçi Hareket Partisi
Tüzüğü’nün 94. maddesinde DemirbaşEşya Defteri tutulmasızorunlu
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defterler arası
nda sayı
larak, bunları
n kayı
tları
nı
n tutulmasıgerekliliği
de belirtilmiş
tir.
Demirbaşkaydedilmeyen Giderler:
Yapı
lan incelemede, aş
ağı
da yazı
lıfaturalarla Parti Genel
Merkezi’nce 2001 yı
lı
nda satı
n alı
ndı
ğıanlaşı
lan eşyaları
n, Parti’nin
2001 yı
lı
nda edinilen değeri yüzmilyon lirayıgeçen taşı
nı
r mal
listesine dahil edilmediği ve dolayı
sı
yla demirbaş kayı
tları
nı
n
yapı
lmadı
ğıanlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
İ
lgili Muhasebe Fişinin
Tarihi
Nosu
28.03.2001
43
28.06.2001
93

Faturanı
n
Tarihi
Nosu
28.3.2001
A-0552
02.7.2001
76753

Satı
nalı
nan
DemirbaşMalzemenin
Firma
Cinsi
Tutarı
Aselsan
1 adet 8125 Siren
212.428.710.Elk. San. Tic. A.Ş.
16 Ohm
Bümak Mak.Elk.Isı
tma
1 tk. Mitsubijhi
2.381.400.000.(İ
rsaliye 27.6.2001 54218) Soğutma İ
nş
. Taah. San.
SRK 328 Henf Klima
2.593.828.710.Demirbaş niteliğindeki söz konusu eşyaları
n,
kayı
tları
na alı
nmasıgerektiği sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.

demirbaş

IV- SONUÇ
Milliyetçi Hareket
incelenmesi sonucunda;

Partisi’nin

2001

yı
lı kesinhesabı
nı
n

1- Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 9.991.765.542.358.- lira
gelirin, 9.110.478.854.087.- lira giderin, 89.703.066.658.- lira borcun
ve 970.901.454.929.- lira nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre
doğru ve 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,
2- 2820 sayı
lıYasa’nı
n 70. maddesine aykı
rıolarak gider
kaydedilen 88.300.000.- lira karşı
lı
ğı Parti malvarlı
ğı
nı
n, aynı
Yasa’nı
n 75. maddesi uyarı
nca Hazine’ye gelir yazı
lması
na,
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3- 212.428.710.-lira ve 2.381.400.000.- lira tutarları
nda olup,
demirbaş niteliğindeki eş
yaları
n Demirbaş Eşya Defterine
kaydedilmesi ve DemirbaşEş
ya Hesabı
nda gösterilmesi gerektiğine,
4- Malî iş
lemlerin 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olup olmadı
ğı
nı
n
tespiti için, Anayasa Mahkemesi’ne verilen defter ve belgelerin
denetime elveriş
li olmasıgerektiğinden, bundan sonra gönderilecek
gelir-gider belgeleri ile muhasebe kayı
tları
nı
n, açı
klama içerir ş
ekilde
düzenlenmesinin Parti’ye bildirilmesine,
22.10.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Aysel PEKİ
NER

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Mehmet ERTEN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/17 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2003/18
: 22.10.2003

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Adalet ve Kalkı
nma Partisi’nin 2001 yı
lı kesinhesabı
nı
n
incelenmesidir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU,
Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katı
lmaları
yla
17.12.2002 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda;
Adalet ve Kalkı
nma Partisi’nin 2001 yı
lı kesinhesabı
nı
n
incelenmesi sonucunda “Dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin
esası
nı
n incelenmesine; oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2001 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde
Parti’nin Genel Merkezi ile 81 il örgütünün 2001 yı
lıgelirlerinin
1.023.314.630.565.-lira,
giderlerinin
1.809.765.405.639.-lira,
borçları
nı
n 1.168.136.283.382.-lira, alacakları
nı
n 273.753.251.353.lira ve 2002 yı
lı
na nakit devrinin 107.932.256.955.-lira, gelir ve borç
rakamları
nı
n toplamıile gider, alacak ve nakit devir rakamları
nı
n
toplamı
nı
n birbirine denk olduğu görülmüş
tür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
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Parti Genel Merkezi’nin gelirleri 754.422.450.163.-lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun
159.961.370.000.-lirası
Hazine
yardı
mı
,
315.839.017.600.-lirası bağı
ş
lar, 7.500.000.000.-lirası milletvekili
aidatları
, 266.616.560.640.-lirasısatı
ş ve 4.505.501.923.-lirasıise
malvarlı
ğıgelirleridir.
Parti Genel Merkezi’nce alı
nan çekler 2.640.000.000.-lira,
verilen avanslar 55.000.000.000.-lira ve teşkilatlardan alacaklar
214.933.019.353.-liradı
r.
Genel Merkezin defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin
2820 sayı
lı Yasa’nı
n 61-69.
maddelerine uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Partinin il örgütlerinin gelirleri 268.892.180.402.-lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun
95.301.255.000.-lirası üye
giriş
aidatları
,
36.110.738.340.-lirasıüye yı
llı
k aidatları
, 100.528.395.415.-lirası
bağı
ş ve yardı
mlar, 36.951.791.647.-lirası ise genel merkez
yardı
mları
dı
r.
Parti İ
l Örgütleri’nce verilen depozito ve teminatlar
1.155.232.000.-lira, verilen avanslar 24.000.000.-lira, sayı
m ve
tesellüm noksanları1.000.000.-liradı
r.
İ
l örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lıYasa’ya
uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin giderleri 1.315.320.997.615. -lira olarak
gösterilmiştir.
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Bunun 1.405.000.000.-lirasıpersonel, 82.350.000.000.-lirası
kira, 14.294.247.977.-lirasıhaberleşme, 23.730.965.460.-lirasıı
sı
tma,
aydı
nlatma ve temizlik, 59.913.690.707.-lirasıtemsil ve ağı
rlama,
10.248.216.880.-lirasıseyahat, 25.117.799.274.-lirasıtaş
ı
ma vası
ta,
6.367.887.919.-lirasıbası
n yayı
n, 14.296.685.716.-lirasıvergi,noter
ve sigorta, 512.143.994.118.-lirasımalzeme, 14.909.099.340.-lirası
bası
lıkağı
t, kı
rtasiye ve büro, 36.951.791.647.-lirasıteş
kilata yardı
m,
513.591.618.577.-lirasıise sair giderleridir.
Parti Genel Merkezi’nce 86.631.623.888.- lira nakit mevcudu
olarak 2002 yı
lı
na devredilmiştir.
Parti Genel Merkezi’nin borçları920.103.190.693.-liradı
r. Bunun
tamamı satı
n alı
nan ancak henüz karşı
lı
ğı ödenmeyen mal
bedellerinden oluş
maktadı
r.
Genel Merkezin defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin ve borçları
n 2820 sayı
lıYasa’ya uygun
olarak gerçekleş
tirildiği sonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- İ
l Örgütleri Giderleri
Partinin il örgütlerinin giderleri 494.444.408.024. -lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun 1.172.906.822.-lirasıpersonel, 40.631.262.820.-lirası
kira, 7.754.779.332.-lirasıhaberleşme, 18.738.158.419.-lirasıı
sı
tma,
aydı
nlatma ve temizlik, 41.489.254.436.-lirasıtemsil ve ağı
rlama,
1.546.187.000.-lirasıseyahat, 4.919.602.765.-lirasıtaş
ı
ma vası
ta,
13.498.355.200.-lirasıbası
n yayı
n, 462.393.970.-lirasıvergi, noter ve
sigorta, 254.495.897.301.-lirası malzeme, 20.130.725.475.-lirası
bası
lıkağı
t, kı
rtasiye ve büro, 206.155.000.-lirasıteşkilata yardı
m,
89.398.729.484.-lirasıise sair giderleridir.
Parti İ
l Örgütleri’nce 21.300.633.067.-lira nakit mevcudu olarak
2002 yı
lı
na devredilmiştir.
İ
l örgütlerinin borçları 248.033.092.689.-liradı
r. Bunun
31.995.998.208.-lirasısatı
n alı
nan ancak henüz karş
ı
lı
ğıödenmeyen
mal bedelleri, 214.933.019.353.-lirasıteş
kilatlara (Genel Merkez’e)
borçlar, 1.104.075.128.-lirasıise ödenecek vergi ve SSK primlerinden
oluş
maktadı
r.
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İ
l örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin ve borçları
n Merkez Karar ve Yönetim
Kurulu kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lı
Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
C- Parti Malları
Parti’nin kesinhesabıve ekleri üzerinde yapı
lan incelemede,
2001 yı
lı
nda taşı
nmaz ediniminin bulunmadı
ğıanlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
Parti 2001 yı
lı
nda 2820 sayı
lıYasa’nı
n 74. Maddesi uyarı
nca
her birinin değeri yüz milyon lirayıaşan 488.302.057.333.-lira
tutarı
nda taş
ı
nı
r mal edinmiştir.
Bunun 439.125.308.069.- liralı
k kı
smıParti Genel Merkezi’nce
satı
n alma yoluyla, 48.641.749.264.- liralı
k kı
smıil örgütlerince satı
n
alma yoluyla, 535.000.000.- liralı
k kı
smıise Van il örgütünce bağı
ş
yoluyla elde edilmiş
tir.
Parti’nin kesinhesabıve ekleri üzerinde yapı
lan incelemede,
satı
n alma ve bağı
şyoluyla elde edilen değerlerin 2820 sayı
lıYasa’ya
uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
IV- SONUÇ
Adalet ve Kalkı
nma Partisi’nin 2001 yı
lı kesinhesabı
nı
n
incelenmesi sonucunda;
Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 1.023.314.630.565.- lira
gelirin, 1.809.765.405.639.- lira giderin, 1.168.136.283.382.- lira
borcun, 273.753.251.353.- lira alacağı
n ve 107.932.256.955.- lira
nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve 2820 sayı
lı
Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 22.10.2003 gününde
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/13 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2003/19
: 22.10.2003

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Demokratik
incelenmesidir.

Sol

Parti’nin

1999

yı
lı kesinhesabı
nı
n

II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüş
tü
SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n
katı
lmaları
yla 4.1.2001 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda;
Demokratik Sol Parti’nin 1999 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesi
sonucunda “Dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n
incelenmesine; oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1999 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde
Parti’nin Genel Merkezi ile 80 il örgütünün 1999 yı
lıgelirlerinin
11.195.198.152.898.-lira,
giderlerinin
6.623.198.331.296.-lira,
borçları
nı
n 139.442.159.367.- lira ve 2000 yı
lı
na nakit devrinin
4.711.441.980.969.-lira, gelir ve borç rakamları
nı
n toplamıile gider ve
nakit devir rakamları
nı
n toplamı
nı
n birbirine denk olduğu görülmüş
tür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri

810

Parti Genel Merkezi’nin gelirleri 8.324.227.800.179.-lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun
2.943.936.000.000.-lirası
Hazine
yardı
mı
,
30.322.258.000.-lirasıParti bayrağı
, flaması
, rozet ve yayı
n satı
ş
gelirleri,
603.740.141.310.-lirası
milletvekili
aidatları
,
1.436.760.554.194.-lirası geçen
yı
ldan
devreden
nakit,
3.309.468.846.675.-lirasıbanka faizleri ve sair gelirlerdir.
Genel Merkezin defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin
2820 sayı
lı Yasa’nı
n 61-69.
maddelerine uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Partinin il örgütlerinin gelirleri 3.010.412.512.086. -lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun 48.812.826.303.-lirası parti üyelerinin aidatları
,
75.691.806.700.-lirasıgenel seçim adaylı
k aidatı
, 12.462.035.935.lirası parti bayrağı flaması
, rozet ve yayı
n satı
ş gelirleri,
33.944.439.000.-lirasıpartice tertiplenen gece ve konser gelirleri,
258.010.476.616.-lirasıbağı
ş
lar, 11.001.773.028.-lirasıgeçen yı
ldan
devreden nakit, 2.268.792.070.000.-lirasıgenel merkez yardı
mı
,
162.254.925.137.-lirası banka
faizleri
ve
sair
gelirler,
139.442.159.367.-lirasıdevreden borçlardı
r.
İ
l örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lıYasa’ya
uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin giderleri 3.896.698.794.785.-lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun 100.355.947.750.-lirasıpersonel, 252.027.803.525.-lirası
yönetim giderleri, 2.268.792.070.000.- lirasıil örgütlerine yardı
mlar,
23.108.400.000.-lirasıdemirbaş alı
mları
, 1.252.414.573.510.- lirası
seçim, tanı
tı
m ve propaganda giderleridir.
811

Parti Genel Merkezi’nce 4.427.529.005.394.- lira nakit mevcudu
olarak 2000 yı
lı
na devredilmiştir.
Genel Merkezin defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin ve borçları
n 2820 sayı
lıYasa’ya uygun
olarak gerçekleş
tirildiği sonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- İ
l Örgütleri Giderleri
Partinin il örgütlerinin giderleri 2.726.499.536.511.-lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun 122.533.100.006.-lirasıpersonel, 586.536.819.482.-lirası
yönetim
giderleri,
76.623.052.938.lirası
yardı
mlar,
104.399.161.276.- lirasıdemirbaşalı
mları
, 1.836.407.402.809.- lirası
seçim, tanı
tı
m ve propaganda giderleridir.
Parti il örgütlerince 283.912.975.575.-lira nakit mevcudu olarak
2000 yı
lı
na devredilmiştir.
İ
l örgütlerinin borçları139.442.159.367.-liradı
r. Bunun tamamı
satı
n alı
nan ancak henüz karş
ı
lı
ğıödenmeyen mal bedellerinden
oluş
maktadı
r.
İ
l örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin ve borçları
n Merkez Karar ve Yönetim
Kurulu kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, 2820 sayı
lı
Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
C- Parti Malları
Parti’nin kesinhesabıve ekleri üzerinde yapı
lan incelemede,
1999 yı
lı
nda taşı
nmaz ediniminin bulunmadı
ğıanlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
Parti 1999 yı
lı
nda 2820 sayı
lıYasa’nı
n 74. maddesi uyarı
nca
her birinin değeri yüz milyon lirayıaşan 93.017.705.807.-lira tutarı
nda
taşı
nı
r mal edinmiş
tir.
Bunun 23.088.535.000.-liralı
k kı
smıParti Genel Merkezi’nce
satı
n alma yoluyla, 69.929.170.807.- liralı
k kı
smıil örgütlerince satı
n
alma yoluyla elde edilmiş
tir.
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Parti’nin kesinhesabıve ekleri üzerinde yapı
lan incelemede,
satı
n alma ve bağı
şyoluyla elde edilen değerlerin 2820 sayı
lıYasa’ya
uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
IV- SONUÇ
Demokratik Sol Parti’nin 1999 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesi
sonucunda;
Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 11.334.640.312.265.- lira
gelirin, 6.623.198.331.296.- lira giderin eldeki bilgi ve belgelere göre
doğru ve 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,
22.10.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/1 (Siyasî Parti Kapatma)
: 2003/1
: 13.03.2003

DAVACI : Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
sı
DAVALI : Halkı
n Demokrasi Partisi
DAVANIN KONUSU : Halkı
n Demokrasi Partisi’nin, Devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykı
rıeylemlerin odağı
haline geldiği ileri sürülerek Anayasa’nı
n 68. ve 69. maddeleri ile
2820 sayı
lı“Siyasi Partiler Kanunu”nun 78., 79., 80., 81. ve 82.
maddeleri uyarı
nca kapatı
lması
na karar verilmesi istemidir.
I- DAVA
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
sı
’nı
n
SP.60.Hz. 1999/37 sayı
lıiddianamesi şöyledir:

29.1.1999

günlü,

“Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinde açı
lan bazıdavalara
ilişkin iddianamelerin içerikleri ve bu iddianamelerin düzenlenmesine
esas olan somut delillerden, Halkı
n Demokrasi Partisi (HADEP)’in,
Anayasa’mı
zı
n ve 2820 sayı
lıSiyasi Partiler Kanununun, parti
kapatı
lması
na neden oluşturacak pek çok hükmünü ihlal ettiği
açı
klı
kla anlaş
ı
lmaktadı
r.
Şöyle ki:
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
nı
n
16.3.1998 gün ve 53 sayı
lı iddianamesinde: (Anayasanı
n l.
maddesinde “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir’ hükmüyle devletin
şeklinin Cumhuriyet olduğu vurgulanmı
ş
tı
r. Türkiye Cumhuriyetinin
niteliklerinin sayı
ldı
ğı 2. maddesinde “Toplumun huzuru milli
dayanı
şma ve adalet anlayı
ş
ıiçinde insan hakları
na saygı
lıAtatürk
Milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan
demokratik laik ve sosyal bir hukuk devleti” olduğu belirtilmiştir.
Anayasanı
n
başlangı
ç
hükmünde
“Topluca
Türk
vatandaşları
nı
n milli gurur ve iftiharları
nda milli sevinç ve kederlerde,
milli varlı
ğa karş
ıhak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet
hayatı
nı
n her türlü tecellisinde ortak olduğu, her Türk vatandaş
ı
nı
n
Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerde eş
itlik ve sosyal adalet
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gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni
içinde onurlu bir hayat sürme ve maddi ve manevi varlı
ğı
nıgeliştirme
hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu, hiçbir düşünce ve
mülahazanı
n, Türk milli menfaatlerinin, Türk varlı
ğı
nı
n devleti ve
ülkesiyle bölünmezliği esası
nı
n,Türklüğün tarihi ve manevi
değerlerinin
Atatürk
milliyetçiliği
ilke
ve
inkı
lapları ve
medeniyetçiliğinin karşı
sı
nda korunma göremeyeceği...” kuralıkabul
edilmiş
tir.
Anayasanı
n 3. maddesinde yer alan “Türkiye devleti ülkesi ve
milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe’dir. Bayrağışekli
kanunda belirtilen beyaz ayyı
ldı
zlıalbayraktı
r. Milli marşıİ
stiklal
Marşı
dı
r, baş
kenti Ankara’dı
r.” hükmüyle Cumhuriyetin niteliklerinin
sayı
ldı
ğı2. maddesiyle 1. maddesinin “değiştirilemez ve değiştirilmesi
teklif edilemez” Anayasa hükümleri oldukları
, Anayasanı
n 4. maddesi
hükmüdür.
Devletin birliği ülkenin ve milletin bölünmez bir bütün olduğu
ilkesi, Anayasanı
n en temel hükümlerindendir. Anayasaya ülkenin ve
milletin birliğini bölünmezliğini sağlamaya yönelik daha birçok hüküm
konmuştur. Anayasanı
n 5. maddesi ‘‘Devletin temel amaç ve görevleri
Türk milletinin bağı
msı
zlı
ğıve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini...
korumak...” 13. maddesinde Anayasa’da yer alan “...temel hak ve
hürriyetler devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün...
korunması amacı ile... kanunla sı
nı
rlanabilir.” 14. maddesinde
Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri Devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak... veya din, ı
rk, dil ve
mezhep ayrı
mıyaratmak amacı
yla kullanı
lamazlar. Bu yasaklara
aykı
rıhareket eden ve başkaları
nıbu yolda teş
vik veya tahrik edenler
hakkı
nda uygulanacak müeyyideler kanunla düzenlenir.” Hükümleri
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak amacı
yla
kabul edilmiş, Anayasa hükümleridir.
Anayasanı
n 14/2 maddesinde kabul edilen kural uluslararası
hukukça da benimsenmiş
tir. Türkiye’nin de imzaladı
ğı“Avrupa İ
nsan
Hakları Sözleş
mesinin 10/2 maddesi “Kullanı
lması vazife ve
mesuliyeti tazammum eden bu hürriyetler bir toplulukta zaruri tedbirler
mahiyetinde olarak milli güvenliğin, toprak bütünlüğünün...
sağlanmasıiçin ancak ve kanunla muayyen merasime, ş
artlara
tahditlere ve müeyyidelere tabi tutulabilir” kuralı
yla temel hak ve
hürriyetlerin kullanı
lması
nı
n kanunla sı
nı
rlanabileceğini ve müeyyide
konacağı
nıkabul etmiştir.
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Yine Anayasa’nı
n 27/2 maddesi bilim ve sanatıyayma hakkı
nı
n,
Anayasanı
n 1. 2. 3. madde hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak
amacı
yla kullanı
lamayacağı
, 28. maddesinde “Bası
n hürriyetinin
sı
nı
rlanması
nda Anayasanı
n 26-27. maddeleri” hükümlerinin
uygulanacağı
, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü
tehdit eden... her türlü haber ve yazı
yıyazanlar ve bastı
ranlar,
başkası
na verenlerin” bu suçlara ait kanun hükümleri uyarı
nca
sorumlu olacakları
nı
, 30. maddesinde Devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğü aleyhine işlenmiş bir suçtan mahkum olma
halinde kanuna uygun şekilde bası
n işletmesi olarak kurulan bası
m
evi ve eklentilerinin zapt ve müsadere edilebileceği, işletmekten
alı
konabileceği 42/son maddesinde Türkçe’den başka hiçbir dilin
eğitim ve öğretim kurumları
nda Türk vatandaş
ları
na anadilleri olarak
okutulamayacağıve öğretilemeyeceği kurallarıkabul edilmiştir.
Anayasanı
n siyasi partilerle ilgili 68/4 maddesinde “Siyasi
Partilerin tüzük ve programlarıile eylemleri, Devletin bağı
msı
zlı
ğı
na,
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne..., aykı
rıolamaz hükmü
kabul edilmiş
, bu hüküm 69/6 maddesinde ki “Bir siyasi partinin 68.
maddenin 4. fı
krasıhükümlerine aykı
rıeylemlerinden ötürü temelli
kapatı
lması
na ancak onun bu nitelikteki fiillerin iş
lendiği odak haline
geldiğinin Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar
verilir.” hükmüyle kuvvetlendirilmiştir.
Anayasa da yer alan bu hükümlerin amacıdevletin birliğini,
ülkenin ve milletin bütünlüğünü korumaktı
r. Anayasanı
n 11. maddesi
uyarı
nca “Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargıorganları
nı
idare makamları
nıve diğer kuruluşve kişileri bağlayan temel hukuk
kuralları
dı
r... “Siyasi partiler ve parti yöneticileri faaliyetlerinde
Anayasa ve yasalara uymak zorundadı
r. Aksi halde hukuki
meşruiyetlerini kaybederler.
Anayasada ı
rkçı
lı
k kabul edilmemişreddedilmiştir. Anayasada
kabul edilen Atatürk Milliyetçiliği ı
rkıdeğil Türk vatandaşlı
ğı
nıesas
alı
r. Atatürk’te bir konuş
ması
nda İ
stiklal Savaşı
nıyapan bugünkü
Türkiye Cumhuriyeti sı
nı
rları içindeki bütün vatandaşları
n Türk
oldukları
nıbelirtmiş
tir. Anayasanı
n 66. maddesi “Türk devletine
vatandaşlı
k bağıile bağlıherkes Türktür” hükmünü koymuş
tur.
Anayasada Türk vatandaşlarıarası
nda hiçbir ayrı
m yapı
lmamı
ş
,
hiçbir ı
rka, aileye ayrı
calı
k ve üstünlük tanı
nmamı
ş
tı
r. Anayasanı
n
başlangı
ç hükmünde “Her Türk vatandaş
ı
nı
n bu Anayasada ki temel
hak ve hürriyetlerden eş
itlik ve sosyal adalet gereklerince
yararlanarak milli kültür medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir
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hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlı
ğı
nıbu yönde geliştirme hak
ve yetkisine sahip olduğu” belirtilmiş
. Anayasanı
n 10. maddesinde de
“Herkes dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din,
mezhep ve benzeri sebeplerle ayrı
m gözetmeksizin kanun önünde
eşittir. Hiçbir kiş
iye, aileye, zümreye ve sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz’’
hükmü kabul edilmiştir.
Anayasanı
n açı
k hükümlerine rağmen sanı
klar devamlıolarak
ayrıbir ı
rk, ayrıbir halk oldukları
, ayrıdilleri, ayrıkültürleri ve ayrı
yurtlarıolduğu, temaları
nıişleyerek PKK’nı
n siyasi kanadıolduğu
aşağı
da gösterilecek delillerle anlaşı
lan HADEP içinde Türkiye’nin
milli birliğini toprak bütünlüğünü bozacak faaliyetlerde bulunmuşlardı
r.
HADEP, PKK İ
Lİ
ŞKİ
LERİ
Anayasa ve yasalara göre kurulan HADEP’in faaliyet ve
söylemlerinin terör örgütü PKK’nı
n faaliyet ve söylemleriyle aynı
paralellerde olduğu gözlenmiş
tir:
1997 yı
lıAğustos ayısonları
nda gündeme gelen “Musa Anter
barı
ştreni olayı
nda PKK yöneticileri ile HADEP yöneticilerinin aynı
paralelde konuştuklarıaynıtemayıişledikleri,
Brüksel-Diyarbakı
r-Brüksel güzergahı arası
nda düzenlenen
“Musa Anter” barı
ştreni adıverilen organizasyonun PKK’nı
n Türkiye
ve Avrupa’da kendi güdümündeki kuruluş
larla birlikte organize ettiği,
amacı
n oluş
turulacak dünya kamuoyu baskı
sıile Türkiye’yi PKK ile
barı
şa mecbur etmek olduğu, trenin 26 Ağustos 1997 günü
Brüksel’den hareket etmesinin, hareketinden bir gün önce Brüksel’de
bir barı
şmitingi düzenlenmesinin kararlaş
tı
rı
ldı
ğıtrenin kapasitesinin
600 kişi olması
nı
n, trene medya çalı
şanlarıiçin faks, telefon ve diğer
elektronik iletişim araçları
yla teçhiz edilmiş bir vagon tahsis
edilmesinin, l Eylül de İ
stanbul’da olması
nı
n yol boyunca Almanya’nı
n
Köln ve Mains şehirleriyle Avusturya’nı
n baş
şehri Viyana ile,
Bulgaristan’ı
n baş
şehri Sofya’da miting düzenlenmesinin ve mitingler
de PKK’nı
n görüşü doğrultusunda barı
ştreninin amacı
, Doğu ve
Güneydoğu Anadolumuzda cereyan eden olaylarla ilgili PKK’yı
destekler bilgi verilmesinin kararlaş
tı
rı
ldı
ğıbarı
ştrenine bütün hayatı
Türkiye’yi bölmek için uğraşmakla geçmişMusa Anter’in adıverildiği
ve trenine Musa Anter barı
ştreni dendiği,
Organizasyonu düzenleyenlerden “Halkları
n Birliği İ
çin
Hannover Çağrı
sı
” grubu baş
kanıHans Brauscheidf’in medyaya
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organizasyonunun amacı
nı
n “Avrupa adı
na Kürt halkı
nı
n barı
şve
demokrasi taleplerini Türkiye’de, Balkanlarda bası
n ile halk ve
kuruluşlarla yapı
lacak doğrudan görüş
meler ve lobi çalı
şmalarıyolu
ile iletileceği, amaçları
nı
n savaşı
n durdurulması ve Kürt-Türk
halkları
nı
n birlikteliği sağlamak olduğu” sözleriyle açı
kladı
ğı
,
HADEP Genel Merkezi tarafı
ndan il ve ilçe başkanlı
kları
na
gönderilen genelgeyle barı
ştreninin tanı
tı
lmasıkurum ve kiş
ilerden
trenin desteklendiğine dair imza toplanması ve bu imzaları
n
İ
stanbul’da bulunan tren organize komitesine gönderilmesi, barı
şiçin
bildiri, afiş, el ilanıverilmesi, söyleşiler yapı
lmasıtalimatıverildiği,
Dosyada mevcut barı
ştreni ile ilgili bilgilerden:
a) HADEP Genel Merkezinin 1-7 Eylül barı
şetkinlikleri ve Musa
Anter Barı
şTreni hakkı
nda il başkanlı
kları
na yolladı
ğı15.8.1997
günlü HADEP Genel Baş
kan Yardı
mcı
sıMehmet SATAN imzalı
dosyada mevcut genelge sureti,
b) “Şimdi Barı
şZamanı
” baş
lı
klıHADEP amblemli “Bu treni
kaçı
rma 29 Ağustos’ta Sirkeci’de buluşalı
m” yazı
lı
, “Halkları
mı
za”
başlı
klı
, “Brüksel’den kalkı
p l Eylül’ de Diyarbakı
r’a gelecek olan Musa
Anter Barı
şTreni 31 Ağustos akşamıMalatya’da olacaktı
r” yazı
lı
KESK, İ
HD, Halkevleri, HADEP, ÖDP, EMEP imzalıdosyada mevcut
gazete ilan suretleri kapsamı
ndan anlaşı
lmı
ş
tı
r.
Türkiye’nin zamanı
nda müdahalesi ile barı
ştreninin Türkiye’ye
gelmesinin engellendiği, Musa Anter barı
ş treninin gelmesinin
engellenmesinden sonra PKK’nı
n yayı
n organıMED Televizyonun da
22.8.1997 günü Zülküf GÜNAY’ı
n hazı
rladı
ğıprogramda konuş
an
Şemdin SAKIK’ı
n (parmaksı
z ZEKİ
) “...Şimdi bugün biz yine barı
ş
çağrı
ları
mı
zı yeniliyoruz. Generaller, Baş
bakan, Bakanlar barı
ş
çağrı
mı
za karş
ı
lı
k vermiyor, yine barı
ştreni Avrupa’dan çı
kı
p Türkiye
içinden Kürdistan’a gelecek. Bunun amacıKürt sorununu barı
ş
çı
l
çözümle halletmek. Ama sizde biliyorsunuz; Türk devleti bütün
dı
şardaki dostları
nıda devreye sokarak bu barı
ştreni karş
ı
sı
nda
engel oluşturuyor. Bir planlarıda trenin yerine ulaş
mamasıbiz bu
konuda bir tren değil iki tren çı
karttı
k. Şimdi eğer barı
ştreni yerine
ulaş
mazsa savaştreni yerine ulaş
acaktı
r. Yani Türkiye sağı
r ve dilsiz
olarak bu meseleyi kapatması
n bugün biz ne durumdayı
z, düş
man ne
durumda bu göz önündedir. Turizm bölgeleri de bu savaş
ta
hedefimizdir.” dediği.
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MED Televizyonunda yayı
nlanan Mahir SAYIN’ı
n sunduğu ve
PKK’nı
n başıAbdullah Öcalan’ı
n telefonla katı
ldı
ğıpanelde:
“Çok iyi açı
ğa çı
ktıki en barı
şçı
l bir adı
m da atsak bu
Türkiye’deki gerçekten tam bir kendisine özgü vakı
a olan insanlı
kla
çağdaş hiçbir ulusal demokratik değerle alakası olmayan ve
gerçekten konukları
n da biraz da hayretlerine giden en mütavazi bir
adı
mıbile bir meydan savaş
ıgibi, iş
te batı
dan Sevr geliyor, batı
dan
terör geliyor diyorlar inanı
lmaz birşey bu. Hemen şunu burada
vurgulamalı
yı
m ki, peki sen bu kadar yı
kı
cı silahı nereden
alı
yorsun?...Yalnı
z bir Almanya’nı
n verdiği silah miktarı
nısöyleyebilir
misiniz? Britanya’dan, Fransa’dan, Almanya’dan aldı
ğı
n destekle
Anadolu’yu kaç tane halka ne kadar kültüre mezar ettin ve bunları
n
hepsinin treni batı
dan gelmedi mi?... Şimdi Kanther’in (Almanya
İ
çişleri Bakanı
) burada ki tavrıbize belki ilginç ve çarpı
cıgelmiş
tir.
Alman İ
çişleri Bakanlı
ğımuhtemelen belki PKK propagandasıolabilir
diyor, bu adam korkunç bir tip, trenin PKK propagandasıile ne
alakasıvar. Bu anlamda bir tren senin babanı
n malıda değil. PKK’nı
n
propagandası olup olmaması seni ne diye ilgilendiriyor? Sen
Türkiye’nin politikası
nı
n İ
çişleri Bakanımı
sı
n? Türkiye’nin sorunu
sana mıdüşüyor? Bunu biraz aydı
nlatmak gerekiyor. Neden bu adam
Almanya’yıbı
rakı
yor? Almanya da PKK avı
, PKK yasağıyetmediği
gibi Türkiye’yi de sözüm ona terörist trenden korumak istiyor...”
dediği.
MED Televizyonun da yayı
nlanan PKK’nı
n kurduğu sürgünde
Kürt Parlamentosu üyeleri Ali Yİ
Ğİ
T ve Mahmut KILINÇ’ı
n katı
ldı
ğı
sunuculuğunu Maş
allah ÖZTÜRK’ün yaptı
ğıpanel isimli programa
HADEP İ
stanbul il başkanıHikmet Fİ
DAN’ı
n PKK’nı
n öncülüğünde
organize edilen Musa Anter barı
ştreni organizasyonu ile görüş
lerini;
“Öncelikle bu ülkede 13 yı
ldı
r sürmekte olan bir savaş
ı
hatı
rlatmak isterim. Bu savaşta toplam 3500 köy boşaltı
lmı
ştı
r. Ayrı
ca
gerek Türk gerekse Kürt olan binlerce kiş
i hayatı
nıkaybetmiş
tir. 5000
kişi toprağı
ndan göçmüştür. Bu kirli savaşsadece Kürt meselesi
değildir. Bu dünya üzerinde yaş
ayan tüm insanları
n sorunudur. Bütün
bunlara rağmen sona ermesi gereken kirli bir savaşyaşanı
yor... Biz
kardeş
çe özgün bir yaşam içinde barı
ş istiyoruz. Bu noktada
barı
şseverler de kalı
cıbir barı
ş
a taraftar olarak İ
stanbul’a gelmiş
bulunuyorlar... Biz barı
ş istiyoruz. Devletin de konuya bu şekilde
yaklaş
ması
nıbekliyoruz. Yetmiş yı
ldı
r baskıyapı
lı
yor. Biz bunun
doğru yol olmadı
ğı
nısöylüyoruz. Gelin beraber kardeş
çe yaşayalı
m
diyoruz. Yani biz pazar günü orada olacağı
z tüm halk orada,
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olacaktı
r. Bu barı
ş
ı
n sağlanacağı
na inanı
yorum. Ben inanı
yorum ki l
Eylül Dünya Barı
şgünü Kürt ve Türk halkıiçin büyük bir bayram
olacak... Kürt halkısavaşdeğil daima barı
şisteyen taraftı
r. Bugüne
kadar büyük bedeller ödedi” sözleriyle açı
kladı
ğı
.
30.8.1997 günü MED Televizyon haber yayı
nı
nda yine İ
stanbul
HADEP il BaşkanıHikmet Fİ
DAN’ı
n canlıtelefon bağlantı
sı
nda barı
ş
treni organizasyonu ve barı
şgirişimcileri ile ilgili;
“Yarı
n Kadı
köy meydanı
n da barı
ş heyetinin Diyarbakı
r’a
uğurlamak için saat 12.00’de tüm barı
şseverler bütün parti teşkilatı
orada bulunacak... Başta Kürt halkıolmak üzere Türkiye’de yaş
ayan
herkes emekçiler, yurtseverler... bu savaş
ı
n son bulmasıgerektiğine
inanı
yorlar. Artı
k kalı
cıbir barı
ş
, Kürt sorunu barı
ş
, demokratik siyasal
düzenin getirilmesini istiyor. Bu tren Brüksel’den kalkı
p Amed’e
gidecek. (Diyarbakı
r’a PKK lı
ları
n dediği gibi Amed diyor.) Bunun için
çok önemli fı
rsat değerlendirilmeli... Avrupa’dan yola çı
kan değiş
ik
yerlerden gelen barı
ş elçilerini Amed’e uğurlamak üzere yarı
n
Kadı
köy meydanı
n da bulunmaları
nıistiyoruz, bekliyoruz, çünkü bu
ülkede yaşayan herkesin çı
karıburadadı
r” dediği...
MED televizyonunda yayı
nlanan haber panel gibi açı
koturum
programları
nı
n zaptedildiği teyp ve video kasetlerin dosyada mevcut
çözümlerinden anlaşı
lmı
ş
tı
r.
PKK’nı
n girişimleri ile düzenlenen Musa Anter Barı
ş Treni
organizasyonun ası
l amacıPKK’yıTürkiye Cumhuriyeti karş
ı
sı
na
savaşan taraf olarak çı
karmak ve PKK’ya hukuki bir ş
ahsiyet
kazandı
rmaktı
r. Şimdiye kadar PKK’nı
n ve PKK’ya bağlıkişi ve
kuruluşları
n buna benzer birçok teş
ebbüsü olmuştur. Terör örgütü
PKK Türkiye Cumhuriyeti Devletinin karşı
sı
nda muhatap olacağıtaraf
olamaz. Yargı
tay kararları
nda PKK Türk Ceza Kanunu 125.
maddesinde yazı
lısuçu iş
leme için kurulmuşillegal silahlıçetedir.
Kurulduğundan itibaren PKK amacı
na ulaş
mak ve adı
nıduyurmak
için kanlıTerör eylemleri gerçekleştirmiş
, eylemleriyle savunması
z
binlerce vatandaşı
mı
zı
n hayatı
na son vermiştir. PKK’nı
n hayatı
na son
verdiği Kürt ası
llıvatandaş
ları
mı
zı
n sayı
sıpusuya düşürmek ve pusu
kurmak suretiyle ş
ehit ettiği polis ve asker sayı
sı
ndan fazladı
r. PKK,
terör eylemlerinden baş
ka gelir temin etmek amacı
yla eroin ticareti de
yapmaktadı
r.
Zaman zaman ateş
kes ilan ettiğini yani terör eylemlerine ara
verdiğini ilan eden PKK Avrupa ve Türkiye’de kendisine bağlıkiş
i ve
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kuruluşlara barı
şistediği propagandası
nıyaptı
rmakta ve yapmaktadı
r.
Barı
şiçin, PKK’nı
n devlet tarafı
ndan hukuken tanı
nmasıistendiği gibi;
tabii olarak PKK, terör eylemlerine son vermek için devleti bölünmeye
götürecek birtakı
m siyasi isteklerde de bulunacaktı
r. HADEP Musa
Anter Barı
ş treni organizasyonu hadisesinde devleti bölünmeye
götürecek bazısiyasi neticeler elde etmek için PKK ile eylem ve amaç
birliği içinde hareket etmiştir.
AÇLIK GREVLERİ
:
PKK Cezaevlerinde de örgütlenmeye gitmiştir. PKK’nı
n1995
yı
lı
nda gerçekleş
tirdiği 5 kongresinde cezaevi faaliyetleri ile ilgili
PKK’nı
n merkez komitesinden bir üyenin de içinde bulunduğu veya
merkez komitesine bağlıbüronun yönlendirmesi ve denetimi altı
nda
çalı
şan bir “Zindan Komisyonu” kurulması
, komisyonun zindan
örgütlenmesini denetlemek, zindan da PKK’nı
n hakimiyetini sağlamak
ve cezaevlerindeki birikimi dı
ş
arı
da ki mücadele alanları
nı
n hizmetine
sunmakla sorumlu ve yetkili kı
lı
nması
na, tutuklu ailelerinin
örgütlendirilip örgütsel faaliyetlere kanalize edilmesine karar
alı
nmı
ştı
r.
Siirt Cezaevinde tutuklu ve hükümlü bulunan PKK militanları
nı
n
başlattı
klarıve o tarihte devam eden açlı
k grevlerine destek vermek
için 6.1.1998 günü Siirt HADEP il binası
nda.
1998 yı
lıOcak ayı
nda HADEP Şiş
li ve Ümraniye teşkilat
binaları
nda.
Erzurum ve Nazilli cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü
PKK militanları
nı
n baş
lattı
klarıaçlı
k grevlerine destek vermek ve
Temmuz genelgesini protesto etmek için 11.1.1998 günü mahkum
yakı
nlarıve onlarıdestekleyen 20 kişilik grubun Bursa HADEP il
merkezi binası
nda.
PKK militanları
nı
n devam eden açlı
k grevlerini desteklemek için
HADEP Antalya il merkez binası
nda ve Eskiş
ehir HADEP il merkez
binası
nda.
Erzurum Cezaevinde süren açlı
k grevine destek vermek için
HADEP Adana il binası
nda ve Balı
kesir HADEP il binası
nda açlı
k
grevine gidildiği, HADEP’le ilgili toplanan dosyada mevcut bilgilerden
anlaş
ı
lmı
ştı
r.
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PKK hükümlü ve tutukluları
n cezaevlerinde baş
lattı
klarıaçlı
k
grevleri tamamen PKK örgütünün organize ettiği örgütsel
faaliyetlerdir. HADEP yöneticileri PKK ile aynıamaca yönelik olarak
bu örgütsel faaliyetlere iştirak etmişlerdir.
BASIN AÇIKLAMALARI

:

24 Aralı
k 1995 milletvekili genel seçimlerinden önce 15 Aralı
k
1995 günü PKK yine tek taraflıateşkes ilan etmiş yani terör
eylemlerine bir süre ara vereceğini duyurmuş
tur. PKK’nı
n 15 Aralı
k’ta
bir süre için terör eylemlerine ara vereceğini ilan etmesi ile ilgili İ
çel il
başkanıVeli AYDOĞAN yaptı
ğıbası
n açı
klaması
nda:
“...Bu ülkede halkları
n kardeşliği, barı
şve demokratik hakları
için herş
eyini ortaya koyan Kürt halkı
nı
n gencecik insanları
nı
n da
katledildiği, köylerinin haritadan silinerek adeta açlı
ğa mahkum
edilmekte ve yaşadı
klarıbölgede anlatmaya - dilin varmayacağı
dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kirli savaş politikası
sürdürülmektedir... Bu talihsiz ş
iddet politikasıtüm toplumsal muhalif
güçlerin barı
şçaba ve istemlerine rağmen geliştirilmektedir. Özellikle
barı
ş ve halkları
n kardeşliğine önemli bir gelişme sağlayabilecek
PKK’nı
n ilan ettiği tek taraflıateşkes değerlendirilmemektedir... Bu
kirli savaşı
n cezaevine taşı
nı
lma çabaları
na yöneliktir. Bu
uygulamalara son verilmeli ve benzeri uygulamaları
n son bulmasıiçin
Diyarbakı
r Cezaevinde baş
latı
larak içerde ve dı
ş
arda yayı
lan açlı
k
grevlerine destek olmak amacı
yla Mersin’de tutsak aileleri tarafı
ndan
başlatı
lacak olan süresiz üç günlük dönüş
ümlü açlı
k grevini
destekliyor ve tüm demokrat kamuoyunu bu konuda duyarlı
lı
ğa davet
ediyoruz” dediği.
HADEP İ
stanbul il kadı
n komisyonunun anneler günü sebebiyle
“Kamuoyuna ve İ
nsanlı
ğa Çağrı
mı
zdı
r” başlı
klıduyurusunda.
“...Bugün kan gölü haline getirilmeye çalı
şı
lan coğrafyamı
zdan
yaş
adı
kları
mı
z kelimelerle ifade edilmesi zor olan bir vahşetin akı
l
almayacak ş
ekilde sürdürüldüğü savaşkuralları
nı
n hiçe sayı
ldı
ğıve
sivillerin hedef olarak görüldüğü bir savaş yaşamaktayı
z. Can
güvenliğinin olmadı
ğıinsanları
n gözler önünde alı
nı
p, kaybedildiği ve
çoğu zaman da intihar ettiği gerekçesiyle yapı
lan ş
iddet insanlı
ğa bu
şekilde kabul ettirilmeye çalı
şı
lı
yor... Savaş
ı
n bir tarafıyani Kürt
halkı
nı
n temsilcileri, onurlu demokratik ve siyasi hakları
n tanı
nması
temelinde bir barı
şa hazı
r oldukları
nıdefalarca ortaya koymaları
na
rağmen kirli savaş bittiğinde kendilerinin saltanatları
nı
n biteceğini
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bilen savaştacirlerinin bu iktidar olduğunu biliyoruz... Kadı
nları
mı
zı
n
gözü yaşlıkalması
nıve kirli savaş
ı
n bir parçasıolması
nıistemiyoruz.
Türk ve Kürt emekçilerinin boğazı
ndan kesilen ekmeğin
çocukları
mı
zdan alı
nan harçları
n bizlere kurşun gözyaşıve kan olarak
dönmesini istemiyoruz.
Bugün için 15 Aralı
ktan beri uzatı
lan barı
şelini tutalı
m, barı
ş
çı
ğlı
kları
na kulak verelim bu barı
şılekeleyecek provokasyonlara karş
ı
bir olalı
m. Bu anlamda kendisini insan olarak nitelendiren herkesin
sürdürülen kirli savaşa karş
ıçı
kması
nıistiyoruz... Savaşı
n sürmesine
seyirci kalmakta bir insanlı
k suçu olup, bu suçtan kurtulmanı
n yolu
vahş
ete uğrayan Kürt halkı
nı
n sorunları
nı
n çözümü için en azı
ndan
kendi vicdanları
nı
n rahatlatmak ve kendilerine uzanan barı
ş
insanca...” dendiği
Tarsus ilçe
açı
klaması
nda.

baş
kanı Murat

KORKMAZ’ı
n yaptı
ğı bası
n

“Ülkemizin bir bölgesinde 11 yı
ldı
r oluk gibi kan akı
yor... ancak
bir süre önce ülkede yapı
lan genel seçimler öncesi savaş
an
taraflardan birisi 15 Aralı
kta tek taraflıbir ateş
kes ilan ettiği, ateşkesin
yanı
t bulmasıiçinde ülkemizin insan haklarısavunucularıve aydı
nları
demokrasi güçleri barı
ş giriş
imcileri çeşitli panel ve toplantı
lar
düzenlediler... Ancak ülkenin içinde bulunduğu durumu düzeltmek için
seçimler öncesi çeşitli vaatlerde bulunan başta da Kürt sorunu
konusunda önemli adı
mlar atacağı
nısöyleyen anayol hükümeti çok
acı
dı
r ki halklarıkandı
rmaktan baş
ka birş
ey sergilemiyorlar... Son
Güneydoğuda yapı
lan operasyonlar tek taraflıilan edilen ateşkesin
bozulması için ve kirli savaş
ı
n boyutlanması
dı
r... Ülkemizdeki
demokrasi güçlerinin kalı
cıbarı
şı
n sağlanmasıiçin çaba sarfetmeye
çağı
rı
yorum” dediği.
Terör örgütünün başıAbdullah ÖCALAN’ı
n 15 Aralı
k 1995 günü
terör eylemlerine bir süre ara vereceğini duyurmasıile ilgili HADEP
genel başkam Murat BOZLAK’ı
n 10.4.1996 günü bası
n
açı
klaması
nda:
“Onbinlerce gencin ölümüne, ülkenin ekonomik ve siyasal krize
sürüklenmesine
neden
olan
savaşı
n
son
operasyonlarla
tı
rmandı
rı
lmasıtoplumda geliş
en barı
şumudunu zedelemiştir.
15 Aralı
k 1995 tarihinde PKK tarafı
ndan ilan edilen tek taraflı
ateşkes bugüne değin sürdürülen operasyon ve provokasyonlara
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rağmen devam ettirilmektedir... Tek taraflıda olsa ateş
kesin yarattı
ğı
olumlu ortam iyi değerlendirilmeli savaş değil barı
ş ve
demokratikleşme doğrultusunda ciddi adı
mlar atı
lmalı
dı
r. Halkı
n
yararıbarı
şta ve demokratikleş
mededir. Daha fazla can kaybı
olmadan mevcut olumlu ortam bozulmadan hükümeti başlatı
lan
operasyonlarıderhal durdurmaya davet ediyoruz” dediği.
HADEP’le ilgili toplanan bilgilerin bulunduğu dosyada mevcut
bası
n açı
klamalarısuretlerinden bellidir.
Dosyada mevcut diğer bası
n açı
klamalarıda incelendiğinde
HADEP yöneticilerinin bası
n açı
klamaları
nı
n tamamen PKK
örgütünün istek ve amaçlarıdoğrultusunda olduğu ve HADEP ’ in
PKK’ya bağı
mlıolduğu anlaşı
lı
r.
Terör örgütü PKK’nı
n başı Abdullah ÖCALAN’a suikast
giriş
iminde bulunulduğu haberinin duyulması
ndan sonra gazetede
yayı
nlanan “Halkları
mı
za” baş
lı
klıduyurusunda, “PKK genel baş
kanı
sayı
n Abdullah ÖCALAN’a karşıgirişilen bombalısuikast girişimini
kı
nı
yoruz. Halkları
n eş
itlik, özgürlük ve kardeşlik özlemlerine yapı
lan
bir saldı
rıolarak değerlendiriyoruz.” dendiği, duyuruyu imzalayanlar
arası
nda HADEP İ
stanbul il başkanıHikmet Fİ
DAN ve yine HADEP
İ
stanbul il başkanlı
ğı
nıyapan Mahmut SAKAR, HADEP Ankara il
yönetim kurulu üyesi Nur Hayat ALTAN, HADEP Genel başkan
Yardı
mcı
sıOsman ÖZÇELİ
K de vardı
r. Duyuruda kullanı
lan “halkları
n
eşitlik, özgürlük ve kardeşlik özlemlerine karşıyapı
lan bir saldı
rı
...”
ifadesinden HADEP yöneticilerinin Abdullah ÖCALAN’ı Kürt
özgürlüğünün sembolü olarak gördükleri bu itibarla Abdullah
ÖCALAN’a karşı giriş
ilecek bir taarruzun halkları
n özgürlük
özlemlerine yapı
lan bir saldı
rıolarak kabul ettiklerini ve kamuoyuna
açı
klama yaptı
kları
nıgösterir.
HADEP’in yaptı
ğıtoplantı
larda mitinglerinde şenliklerinde çok
sayı
da ERNK ve ARGK, Pankart ve flamaları
nı
n açı
ldı
ğıgözlenmiş
tir.
HADEP Çağlayan teşkilâtı
nı
n 21.3.1997 günü düzenlediği
mitingde HADEP parti bayraklarıile birlikte PKK (ERNK) bayrağı
nı
taşı
ndı
ğı
, HADEP İ
stanbul il teş
kilatı
nı
n 1997 yı
lı
nda İ
stanbul Abdi
İ
pekçi Spor Salonunda düzenlediği Nevroz kutlamaları
nda üzerinde
“PARTİPKK ORDU ARGK, CEPHE ERNK, GENÇLİ
K YCK” pankart
açı
ldı
ğımitingde ve nevroz gecesinde çekilen ve dosyada mevcut
fotoğraflardan anlaş
ı
lmı
ştı
r.
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İ
stanbul Bağcı
lar HADEP İ
lçe binası
nda eğitim çalı
ş
maları
nı
n
yapı
ldı
ğısalonda ERNK bayrağı
nı
n ası
lıolduğu,
Dosyada mevcut Bağcı
lar HADEP teş
kilat binasıeğitim salonu
fotoğrafı
ndan anlaş
ı
lmı
ştı
r.
Tokat kı
rsal kesiminde güvenlik kuvvetlerimizce girdiği silahlı
çatı
ş
mada öldürülen DHKP/C militanıAdnan ŞEKER’in İ
stanbul’da
yapı
lan cenaze törenine PKK örgütünün militanları
nı
n da katı
ldı
ğı
cenaze töreninde ERNK bayrağıve ARGK flamaları
nı
n taş
ı
ndı
ğıaynı
cenaze törenine ERNK bayrağıve ARGK flamalarıaltı
nda HADEP
İ
stanbul il baş
kanıMahmut ŞAKAR’ı
n da katı
ldı
ğı
,
Cenaze töreninde çekilen ve dosyada mevcut fotoğraflardan
anlaş
ı
lmı
ştı
r.
DHKP/C örgütünün terör eylemlerinde PKK’ya destek veren
dostu örgütlerden olduğu Tokat ve Sivas kı
rsalı
nda DHKP/C ile PKK
çetelerinin birbirlerine yardı
m etlikleri bilinmektedir. PKK militanları
dost bir örgütün öldürülen militanı
nı
n cenaze törenine katı
lmı
şlar, hem
DHKP/C örgütüne dostlukları
nıgöstermişler hem de çektikleri ERNK
bayrakları ve ARGK flamaları ile PKK’nı
n propagandası
nı
yapmı
şlardı
r. Aynıcenaze törenine HADEP İ
stanbul il başkanı
Mahmut ŞAKAR da katı
lmı
ştı
r. Mahmut ŞAKAR HADEP İ
stanbul il
başkanıve aynızamanda PKK örgütü elamanı
dı
r.
YAKALANAN PKK Mİ
Lİ
TANLARININ HADEP İ
LE İ
LGİ
Lİ
BEYANLARI:
Karakocan BorçatıJandarma Karakoluna kendiliğinden teslim
olan PKK örgütü üyesi Sakine DAĞISTAN beyanı
nda.
“2 Mayı
s 1995 tarihinde HADEP Kartal Samandağ belde
teşkilatı
na katı
ldı
ğı
nı burada yapı
lan propaganda sonucu Kürt
milliyetçisi ve devrimcisi olduğunu sonunda HADEP’in desteklemiş
olduğu PKK terör örgütünü” benimsediğini silahlı mücadeleye
katı
lmak için kı
rsala çı
kmaya karar verdiğini bu maksatla İ
stanbul’dan
ayrı
ldı
ğı
nı ancak yolda hatası
nı anlayarak kendiliğinden teslim
olduğunu” söylediği
Silahlıçete PKK’nı
n sair efradıolmak suçundan yakalanan
BektaşNERGİ
Z’in beyanı
nda:

825

“Abim Ali NERGİ
Z halen Kocaeli Gebze ilçesi HADEP ilçe
başkanlı
ğı
nıyapmaktadı
r... Bana HADEP parti binası
nda kal burada
özgür halk dergisini, gündem gazetesini partimizin çı
kartmı
şolduğu
Gençlik dergilerini oku takip et partimiz içerisinde bulunan örgütsel
içerikli kitaplardan oku, Kürtçe kasetler dinle MED TV’yi izle partimize
gelen giden kişilerle görüş, konuşonlardan fikirler al PKK örgütü
hakkı
nda bilgi edin, ben Gebze ilçesinde 2 seneye yakı
ndı
r HADEP
parti ilçe baş
kanlı
ğıyapmaktayı
m. Bu süre içerisinde partimize gelen
gençleri PKK terör örgütüne kazandı
rarak o gençleri ilişki kurduğum
örgüt mensuplarıaracı
lı
ğıile silahlıfaaliyetler göstermeleri üzere
kı
rsal alana gönderdim. Bizler de Kürdüz. Kürdistan devletinin
kurulmasıiçin Kürt ailelerinden en az bir kişi PKK terör örgütüne
girerek faaliyet göstermektedir... Gençlik Komisyonunda üye olan
kişiler ve Memduh isimli kiş
i tarafı
ndan da bütün Kürt halkı
nı
Kürdistan devletinin kurulması
, Kürt halkı
nı
n tam olarak
sömürülmekten kurtulup, özgür bir devlet olup, kendi bayrağıve
toprağı
nda rahat ve refah bir hayat sürdürmesi için canla başla
Türkiye Cumhuriyet Devletine karş
ı silahlı olarak mücadele
başlattı
kları
nıve bu mücadeleden baş
arı
lıbir ş
ekilde çı
kacakları
nı
vurgulayarak örgütün propagandası
nıyapı
yorlardı
. Ben de edinmiş
bilgiler ve bana yapı
lan propagandalar sonucu örgüt adı
na silahlı
olarak faaliyet göstermek üzere kı
rsal alana çı
kmaya karar verdim...”
dediği.
PKK’nı
n sair efradıolmak suçundan yakalanan Fersande
GÖKTIMAR’ı
n beyanı
nda:
“...Sorejkot adlıörgüt mensubu bana Çukurova Üniversitesi
içerisinde çalı
ş
ma yapabileceğini, ayrı
ca HADEP içerisinde bulunan
gençlik komitelerinden örgüte eleman temin edebileceğini söyledi, bu
konularla ilgili Sami isimli örgüt mensubunun bana her türlü yardı
mı
gösterebileceğini... Çukurova Üniversitesi içerisinde ve HADEP
bünyesinde bulunan Gençlik komitelerinde çalı
ş
malara baş
ladı
m.
HADEP Yüreğir ilçe Gençlik Baş
kanlı
ğı
nıyapan Mehmet Murat
TEKTAŞ isimli ş
ahı
sla örgütün kı
rsal alanı
na eleman temin etmek
amacı
yla ve HADEP gençliği üzerinde daha etkili propaganda
yapmak amacı
yla tanı
ş
tı
m... Mehmet Murat TEKTAŞ bana gelerek
kendisinin denetiminde üç örgüt mensubu bulunduğunu ancak üç
kişiyi örgütleyebildiğini söyledi...” dediği.
PKK’nı
n sair efradı olmak
KAYNAR’ı
n beyanı
nda:
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suçundan

yakalanan

Edip

“Bu parti ilk kurulduğu yı
llarda çeş
itli adlar altı
nda faaliyet
gösterdi. Son olarak da HADEP adıaltı
nda faaliyet göstermektedir.
Ancak bu parti Ali FIRAT (K) Abdullah ÖCALAN’ı
n talimatları
doğrultusunda hareket eden legal bir partidir. Genellikle parti üyeleri
PKK terör örgütü sempatizanı
dı
r. HADEP binaları
nda PKK terör
örgütüne yönelik propagandalar sonucu örgüte katı
lan örgüt
mensupları
, örgüt içerisinde çoğunluktadı
r. Bende Bingöl HADEP il
binası içerisindeki propagandalardan etkilenerek terör örgütüne
katı
ldı
m” dediği.
Silahlıçete PKK’nı
n sair efradıolmak suçundan yakalanan
Bahattin CESUR beyanı
nda:
“...Bu şahı
s beni Adana HADEP il binası
na götürdü, iki-üç gün
buraya birlikte gittik. O sı
ralarda cezaevlerinde bulunan solcu, PKK’cı
örgüt mensuplarıadı
na açlı
k grevi baş
latmı
ş
tı
m. HADEP il teşkilat
başkanıSüleyman KILINÇ ve yardı
mcı
sıolduğunu bildiğim Fesih
isimli şahı
s açlı
k grevinin yapı
lmasıiçin örgütleme yapı
yorlardı
... bu
kasetlerde de görüyorsunuz. Sizler Kürt gençlerisiniz Kürt davası
na
sahip çı
kmalı
sı
nı
z. Bunun için de kı
rsalda ve metropollerde üzerinize
düşen görevleri yapmalı
sı
nı
z... Buna benzer propagandalar Özgür
Halk Bürosunda bulunanlar. Mezopotamya Kültür Derneği ve HADEP
il binası
nda buraya gelen Üniversiteli gençler ve HADEP ve diğer
dernek ve yayı
n organları
nda çalı
ş
an eleman kadrolarıtarafı
ndan
yapı
lmaktaydı
...” dediği,
Sakine DAĞISTAN, BektaşNERGİ
Z, Fersande GÖKTIMAR,
Edip KAYNAR ve Bahattin CESUR’un dosyada mevcut ifade
suretlerinden anlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
Sakine DAĞISTAN, BektaşNERGİ
Z, Fersande GÖKTIMAR,
Edip KAYNAR ve Bahattin CESUR’un beyanlarırastgele seçilmiş
beyanlardı
r. HADEP’le ilgili bilgilerin toplandı
ğı
. EK 1, EK 2, EK 3
numaralıdosyalarda mevcut PKK’nı
n sair efradıolmaktan yakalanan
çok sayı
da PKK militanı
n beyanlarıincelendiğinde bu militanları
n da
ilk eğitimlerini HADEP teş
kilat binaları
nda aldı
klarıbu binalarda
görevli militanları
n dersleri ile yine binalarda mevcut özgür halk gibi
PKK’nı
n legal yayı
nlarıile illegal yayı
nları
nıokumak suretiyle
beyinlerinin yı
kandı
ğı
. Türkiye Devleti düşmanlı
ğıve özgür Kürdistan
hayaline şartlandı
kları
. Türk Devletine karşısilahlımücadele vermek
için kı
rsala çı
kmaya hazı
r hale getirildikleri anlaşı
lı
r.
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HADEP’le ilgili toplanan ve yukarı
da anlatı
lan delillerden
HADEP’in tamamen illegal PKK örgütünün kontrolünde ve
güdümünde bir kuruluş olduğu PKK’nı
n çok önem verdiği,
cepheleş
me faaliyetlerini HADEP vası
tası
yla organize ettiği anlaş
ı
lı
r.
OLAY
Diyarbakı
r DGM. Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n 1997/3299-3184
Hz. ve karar numaralı30.12.1997 günlü yetkisizlik kararıve eklerinin
Baş
savcı
lı
ğı
mı
za intikalinden sonra yaptı
rı
lan tahkikat sonucunda:
10.2.1998 günü HADEP Genel Merkezinde yapı
lan arama
genel merkezin eğitim toplantısalonunda parti eğitim komisyonu
üyesi olan İ
hsan DURUKAL’ı
n hazı
r olduğu, salonda mevcut masa
üzerinde İ
hsan DURUKAL’a ait bir deri çanta olduğu, çantanı
n içi
boşaltı
ldı
ğı
nda içinden;
1- Abdullah ÖCALAN’ ı
n yazdı
ğı19.YY. dan günümüze
Kürdistan Gerçeği ve PKK harekatıisimli kitap,
Toplumlar Tarihi isimli 133 sayfa fotokopi edilmişnotlar,
Yine Toplumlar Tarihi isimli notlar,
PKK’nı
n Parti tarihi başlı
klı160 sayfa fotokopi yazı
,
Kürdistan’da Sanatı
n İ
şlevi ve Devrimci Bir Roman Taslağı
başlı
klı238 sayfa fotokopi edilmişyazıbulunduğu,
Eğitim salonunda bulunan kara tahta üstü üzerinde tebeşirle
“Ape Musa Eğitim devresi 4” yazı
sı
nı
n yazı
lmı
şolduğu,
Girişkatı
nda bulunan depo olarak kullanı
lan odada Diyarbakı
r
Devlet Güvenlik Mahkemesince toplatı
lması
na karar verilen “Barı
ş
Kardeşlik ve Demokrasi Dileği İ
le” yazı
sıbulunan 450 adet HADEP
amblemli 1998 yı
lı
na ait takvim, bası
n bürosu odası
nda hemen
tamamıyasaklanmı
şözgür Halk Eğitim dizisine ait dergiler, Özgür
Halk dergileri, Yaşamda Özgür Kadı
n dergisi, Öncü Yurtsever
dergileri, Özgürleş
en Yurtsever Gençlik dergileri, Jujin ve Rewş
en
dergileri, ÇağdaşZülfikar, Yeni Zülfikar, Alternatif Sosyalist dergileri,
Genel Başkan Murat BOZLAK’ı
n odası
nda Ali FIRAT’ı
n (Abdullah
ÖCALAN) yazdı
ğıKürdistan’da Kişilik Sorunu isimli kitap, Seracettin
KIRCI’nı
n yazdı
ğı“Eşa HADEPE Jana Amede” isimli kitabıile
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“Aydı
nlar ne diyor Kürt sorunu” isimli kitap ve başka kitaplar, Genel
Sekreter Hamit Geylani’nin odası
nda Yalçı
n KÜÇÜK’ün El Kitabı
isimli kitabı
, Abdullah ÖCALAN’ı
n Kadı
n ve Aile Sorunu isimli kitabı
ve baş
ka dokümanlar, Genel Baş
kan Yardı
mcı
sıMehmet SATAN’ı
n
odası
nda Ali FIRAT’ı
n (Abdullah ÖCALAN’ı
n) yazdı
ğıKürdistan’da
Kiş
ilik Sorunu isimli kitabı
n bir cildi, Memduh Mahmut UYAN’ı
n
“Gerilla Kartal” isimli kitabıve baş
ka dokümanları
n bulunduğu,
10.2.1998 günlü arama tutanağıkapsamı
yla,
10.2.1998 günü HADEP Genel Merkezi’nde yap ı
lan aramada
bulunan yukarı
da yazı
lı dergi, kitap gibi dokümanları
n
incelenmesinde,
9 sayfadan ibaret “Kürdistan Tarihi” baş
lı
klı
, ders hocasıolarak
İ
hsan DURUKAL’ı
n ders tarihi olarak 15.1.1998 Perş
embe ve
16.1.1998 Cuma günlerinin gösterildiği, fotokopi edilmişders notları
,
6 sayfa Toplumlar Tarihi baş
lı
klıbirinci sayfası
nı
n köşesinde
DURUKAL yazı
lıders notları
,
7 sayfadan ibaret Türkiye Ekonomisi baş
lı
klı
, ders hocasıolarak
Ali Rı
za YURTSEVER’ in ders günü olarak 21.1.1998 Çarşamba ve
22.1.1998 Perşembe günlerini gösterdiği ders notları
,
Yurtseverlik başlı
klı6 sayfalı
k kimin tarafı
ndan yazı
lıolduğu
belirlenmeyen,
Kürt Tarihi baş
lı
klı27 sayfalı
k doküman bulunduğu
10.2.1998 günlü tespit tutanağıkapsamı
ndan:
İ
hsan DURUKAL’ı
n çantası
nda Abdullah ÖCALAN’ı
n yazdı
ğı19
YY. dan günümüze Kürdistan Gerçeği ve PKK Harekatıisimli kitap,
Toplumlar Tarihi isimli 130 sayfalı
k fotokopi edilmiş doküman,
Toplumlar Tarihi isimli diğer notlar PKK’nı
n Parti Tarihi baş
lı
klı160
sayfalı
k fotokopi edilmişyazı
, Kürdistan da Sanatı
nİ
şlevi ve Devrimci
Bir Roman Taslağıbaş
lı
klı238 sayfalı
k fotokopi edilmiş yazı
dan
başka Eğitim görmeye gelmişkişilere ait özgeçmişraporları
, sı
nı
fta
oturma şeklini gösterir isimlerin yazı
lı olduğu kroki, Gönül
SAYGIDEĞER imzalı noterde hazı
rlanmı
ş vekaletname, Genel
Sekreter Faysal ÖZÇİ
FT imzalıKESK baş
lı
klıŞ.Urfa Cumhuriyet
Baş
savcı
lı
ğı
na hitaben yazı
lmı
şUrfa Cezaevinde yatan şahı
slarla
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görüşme talebi, Kamu Emekçileri Konfederasyonu başlı
klıBası
na ve
Kamuoyuna hitaben yazı
lmı
şaçı
klama bulunduğu,
10.2.1998 günü saat 15.40’da yapı
lan inceleme ile ilgili tutulan
inceleme ve tespit tutanağıkapsamı
ndan anlaş
ı
lmı
ştı
r.
Ders hocasıolarak İ
hsan DURUKAL’ı
n gösterildiği Kürt Tarihi
başlı
klıders notları
nda,
“....Kürt Tarihi ile ilgili belge ve arş
ivler ya imha yada çok gizli
olarak saklanmı
ş
tı
r. Elde olan bilgiler ise tümüyle yabancı
kaynaklardan ve su götürür bilgilere dayanı
r. Kürt sözcüğü 1989
yı
lı
na kadar söylem ve yazı
mıyasaktı
r. Ne ilginçtir ki Türk Subay
Akademilerinde 3 yı
llı
k bir süreçle sürekli olarak Kürt Tarihi
okutulmaktadı
r. Kendi gerçeğini kendisi bilmek istiyor. Yani düşmanı
görmek ve tanı
mak istiyor... Aslı
nda Türk kelimesi hakaret anlamı
na
gelir bir şekilde, mesela, Osmanlı
nı
n son dönemlerinde Devlet
işlerinin iyi gitmediğini gören yönetim. Araştı
rmacı
lara nedenini
sormuş
lar, araş
tı
rmacı
lar ise “Eskiden Devletin işleri iyi gidiyordu,
ama ne zaman ki devlet yönetimine Hamamcı
lar, Tellaklar ve Türkler
alı
ndıo zaman devletin iş
levi kötüleşti diyorlar.” dendiği,
Ali Rı
za YURTSEVER’in 21.1.1998 çarşamba günü verdiği ders
notları
nda Türk Ekonomisinin Kürdistan Ekonomisine etkileri başlı
ğı
altı
nda,
a) Kürt Coğrafyasıucuz hammadde deposudur.
Kürt Coğrafyasıucuz işgücü deposudur.
Kürt Coğrafyası
nda sanayi tesisi yoktur.
Kürt Coğrafyası
nda tarı
m çökertilmiş
tir.
e) Kürt Coğrafyası
nda sermaye birikimi yoktur.
Doğuda kurulan enerji tesisleri batısanayisi içindir. Bunun
temel fonksiyonu bölgeyi sadece aydı
nlatmak için kullanı
lı
rken, batı
da
tesislerin çalı
ş
masıiçindir.
GAP PROJESİ
: Bunun ası
l amacıgenişve verimli toprakları
n
batı
ya çekilmesidir. Fakat gözden kaçan bir olay ise, GAP’ı
n
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bulunduğu toprakları
n % 90’ı
nıyabancıiş
adamlarıve sermaye
gruplarıalmı
ştı
r. Bunu 3 maddede toplayalı
m:
1- İ
şadamlarıpamuk ekip batı
daki sanayi için hammadde
oluş
turur.
2- Yabancıiş
adamlarıise burayı20 yı
l sonra endüstri alanı
olarak düşündüğü için,
3- Burada ise karşı
mı
za ilginç bir neden çı
kı
yor. Bu toprakları
yabancı
lara satarken daha sonra olası bir Kürt Cumhuriyeti
karşı
sı
nda, yabancıdevletlerin holdinglerine dokunmasıhalinde
devleti yabancıdevletlerle bozuk iliş
kilere sokuyor... Türk Devleti tüm
bunlarla Kürtleri bütünüyle tüketici bir toplum haline getirmiş
tir.”
dediği.
Yine 22.1.1998 Perşembe günkü derste Ali Rı
za
YURTSEVER’indir.
Türkiye’nin
1980-1987
yı
lları
nda
Kürt
Coğrafyası
nda uyguladı
ğıekonomik modelleri, sonuçları
, Türkiye’nin
idari yapı
sıözelleştirme ve yeni dünya düzeni üzerinde durduktan
sonra,
“Geçen sayfadaki 6 madde böyle oluşmaktadı
r:
1- Kültür Emperyalizmi dayatı
lı
yor.
2- Umutsuzluk, çaresizlik dayatı
lı
yor.
3- Şiddet, baskısüreci tı
rmanı
yor.
4- Irkçı
lı
k, militarizm egemen kı
lmı
yor.
5- Yoksulluk, sefalet yaygı
nlaş
tı
rı
lı
yor.
6- Tüketim, reklam çı
lgı
nlı
ğı
.
Yeni dünya düzenine alternatif çözümler nedir?
Şimdi dersi bitirirken görülüyor ki Avrupa da ve diğer ülkelerde
sürekli sosyal demokratlar işbaşı
na gelirken bir sağa eğilim fı
rtı
nası
da baş
lamı
ş
tı
r. Bölgemiz olan Ortadoğu’nun tüm kurtuluş
u Kürt Ulusal
Kurtuluşmücadelesine bağlı
dı
r. Çünkü ABD hegemonyasıbölgeyi
fethetmişbulunmaktadı
r. Bir dünya savaşı
nda yapı
lan birçok devrim
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olmuş
tur. İ
ki dünya savaş
ı
nda da aynıolay gerçekleşmiştir. Ve de
herşeyin tüm çözümü istemesek te bir dünya savaşı
yla oluş
abilir.
Yani bir devrimle” dediği,
İ
hsan DURUKAL’ı
n Yurtseverlik konusunu anlattı
ğıderste;
“Tarihte acıbir hikaye olarak Yahudilerin yurtları
ndan göç
ettirilmelerinden sonra tüm dünya halkları
nı
n onlara lanetli bir halk
olarak bakı
lı
yor. Nedeni ise bir avuç yurdunun olmaması
dı
r. Bu
hikayeden kendimize şu sonucu çı
kartabiliriz. Kürtlerin yurdu
ataları
nı
n olduğu Kuzey Avrupa değil, bugünkü Kürdistan’dı
r. Çünkü
Kürtler buraya çok emek vermişlerdir.
Yurtseverlik aş
iret sı
nı
rı
nıaile bağı
nıaş
an bütün Kürdistan’a
gönül bağıolana denir. Her isyan yurtsever olmadı
ğıgibi her gerilla
da yurtsever değildir. Çünkü yurtseverliğin gereğini yapmasıgerekir.
Ayrı
ca yurtseverliğin üç önemli maddesi vardı
r. 1-Halk, 2-Yurt, 3-Sı
nı
f
sevgisi olmalı
dı
r. Kı
saca Kürdistan’daki Yurtseverlik konusu ise halk
ve ulustan ayrıdüşünülemez, çünkü doğa ve insana karş
ımücadeleyi
orada vermiştir. Ama yurtları
na bağlıkalanlar namus ve toprağı
nı
kültürünü geliştirmiş
lerdir. Cumhuriyet döneminde Kürtlere dayatı
lan
doğduğun değil, doyduğun yer felsefesi artı
k savaşta taraf olmayı
zorunlu hale getirirken hangi nedenle olursa olsun yardı
m eden
korucunun iyisi veya kötüsü olmaz. Dediği; Dosyada mevcut HADEP
Genel Merkezinde yapı
lan arama sı
rası
nda bulunmuşdokümanları
n
arası
ndan çı
kan muhtemelen genel merkezde eğitime gelen bir
öğrencinin tuttuğu fotokopi edilmiş ders notları bulguları
ndan
anlaş
ı
lmı
ştı
r.
HADEP genel merkezinde yapı
lan arama ve bulunan
Yurtseverlik başlı
klı matbaa harfleriyle hazı
rlanmı
ş 6 sayfalı
k
dokümanda HADEP’in Yurtseverlik konusundaki görüşlerinin
anlatı
ldı
ğıaynıdokümanı
n HADEP Eğitim komisyonu üyesi olan firari
sanı
k İ
hsan DURUKAL’ı
n evinde yapı
lan aramada da bulunduğu,
HADEP’in yurtseverlik konusunda;
“...Kürt halkı
nı
n içinde bulunduğu konumu iyi irdelediğimizde
görüyoruz ki herşeyden evvel bir kimlik ve yurtseverlik sorunu vardı
r...
Eğer biz yurtseverliği halklara kavratabilirsek dolayı
sı
yla partimiz kitle
tabanıolan Kürt halkı
na yurtseverlik bağlamı
nda yaklaş
ı
r, bunu da
kavratı
rsak partimiz HADEP’in kitleyle bütünleşmesinde büyük oranda
yol almı
ş olacağı
z... tarih boyunca Kürtler sayı
sı
z halkları
n
saldı
rı
ları
yla karş
ı karşı
ya geldikleri için zaman zaman
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geleneklerinde, dillerinde, kültürlerinde direnmişlerdir. Zaman zaman
da baskı
lara boyun eğip tüm kimliksel hakları
ndan vazgeçmişbağlı
olduklarıkavimlerin kimlik yapı
sı
na bürünmüş
, kendisinin olmayan
başkaları
nı
n yurdunu benimsemeye onu zorla sevmeye itilmiş. Adeta
ucube bir kiş
ilik olarak teslimiyeti seçmiş
lerdir... Bütün bunlara
rağmen kı
rı
ntı
dan ibaret de olsa tamamı
yla yok olup, gitmemiş
tir.
Öylesine sağlı
klıbir köke sahip ki en ufak bir müdahale ile serpilip
gelişmiştir. 1970’lerin aş
ı
ldı
ğıdönemler artı
k Kürtlüğün bir gerçeklik
olduğu, yurtseverlik kavramıolduğu uğruna ölümün gerekli olabileceği
bir olgu olmasıbı
çak sı
rtı
nda gibiydi. Yani ondan utanma ile bununla
gurur duyma uyutulma ile hayatta kalmanı
n içice yaş
adı
ğıbir süreç
yaş
anı
yor. Ancak 1974 sonrasıibrenin değiş
tiği, sahiplenmenin öze
ulaş
manı
n önemi giderek anlam kazanı
yordu...
12 Eylül Kürtlüğün yok ediliş
ini de hedefleyen toplumsal
vahş
etlerin yaşandı
ğıbir süreç olarak tarihe geçecektir. Çekilmez
baskı
larla birlikte sinme, gerilemelerle hatta teslimiyetin yaşandı
ğı
süreç olmanı
n yanı
nda yurtsever değerlere sarı
lmanı
n da kararlı
ca
yaş
andı
ğıbir tarihi süreçtir.
Onca yetmezliğin yaş
anmı
ş olmasıyanı
nda çelikleşen nice
yüreklerin de ortaya çı
ktı
ğı
, hatta hayatları
yla vahş
etin uygulandı
ğı
her mecrada karşıduruşun en onurlu göstergelere dönüştüğü
yı
llardı
r.
Nice destanlara nice başlangı
çlara, nice ilklere, 1982 sonrası
yı
llarda imza atı
lmı
ş
tı
r. 1984’lerden günümüze gelen gerçekliğin
temel katkı
larıbu süreçlerde konmuş
tur. Artı
k “kuyruklu Kürt” denme,
mağara numarası sorma döneminden yurtseverlik
adı
na
ölünebileceği, kazanma adı
na yola çı
kı
ş
ı
n başarmadaki inatçıı
srarı
başladı
ğızorunlu süreçlere geçilmişti. Ok yayı
ndan hedefine doğru
yola çı
kmı
ş
, ustası
nı
n inançlıimbiklerden süzülmüşkararlıelleriyle...
özellikle daha düne kadar kendimizden utanı
r durumdan bugün gurur
duyar duruma getiren mücadele ruhuna sahip çı
kmalı
, saygıduymalı
ve bundan sonra da sürekliliği ve giderek hedefe varma konusunda
yoğun bir çaba ve her türden bedel ödemeye hazı
r olmalı
yı
z. Kendi
kurumlaşmamı
zıyaratma konusunda kendimizi geliştirmeli, çağı
n tüm
teknolojik nimetlerinden faydalanmalı
yı
z. Geçmiş
imize ait tüm
değerleri geleceğe taş
ı
manı
n gelecek nesillere bı
rakmanı
n
zorunluluğuna kendimizi inandı
rmalı
yı
z.
Gerek kendi iç bütünselliğimizi sağlamak ve gerekse dünya
insanlı
k tarihinin bize yüklediği görevlerden dolayısağlı
klıilkeli kişilikli
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dostluklar edinmesini bilmeliyiz. Birlikte hareket ettiğimiz etnik
düşünsel bir birleşenlerle sürekli dost olmalı
, dayanı
şma içinde olmalı
,
hakları
na kendimizin kadar sahip çı
kmalı
yı
z...
Bunun yolu da dayatmalara kapalıempoze edilmek istenen her
türlü yabancıkültüre karşıduruş göstermesi ve kendi kültürel
değerlerini geliş
tirmesinden geçer. Yeri geldiğinde değerlerinden
kopartı
lmak istendiğinde topraksa toprağı
na, dil ise diline ve tüm
kültürel gerçekliğine ölümüne bağlı olması
nı bilmelidir. Yaşam
boyunca gerektiğinde her türlü acı
ya katlanabilmeli, baş
kaları
nı
n
çektiği acı
yıyüreğinde hissetmelidir. Sadece hissetmekte değil,
amacı
na ulaşmak yönünden yoğun bir çabanı
n sahibi olmalı
dı
r.
Yı
llardı
r süre gelen her türden baskı
, sürgün, yurtsuzlaş
tı
rma,
düzenle entegrasyon ve eritme politikaları
na karş
ıyurtseverler olarak
bize düş
en en büyük görev örgütlenmek, mevcut örgütlülükleri
güçlendirmektir...
İ
nsansı
zlaş
tı
rı
lmak amacı
yla yakı
lan ve yok edilen coğrafyanı
n
insanları bugün batı metropollerinde yeni varoş
lar meydana
getirmişlerdir. HADEP’e üye olarak görevimiz bu insanlara ulaşmak
onları
n sorunları
na sahip çı
kmak partimizin örgütlü şemsiyesi altı
na
çekmektir... Göç eden insanları
mı
zı
n yabancı
laş
ma ve başkalaşmaya
meyil etmemeleri için kültürel etkinliklerle onlara gidebilmeliyiz.”
sözleriyle görüşlerinin açı
klandı
ğı
,
HADEP Genel Merkezinde yapı
lan aramada bulunan ve
dosyada mevcut “Yurtseverlik” başlı
klıdokümandan anlaş
ı
lmı
ştı
r.
“Yurtseverlik” baş
lı
klıdokümana yansı
yan görüş
leri HADEP
yöneticilerinin Anayasanı
n 3. maddesinde ifade edilen Türkiye
Cumhuriyeti Devleti Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bir Bütündür
ilkesini çiğnediklerini Anayasanı
n 5. maddesine muhalefet olarak
devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik
siyasi faaliyetlerde bulundukları
nı gösterir. HADEP Ankara il
başkanlı
ğıbinası
nda yapı
lan aramada bulunan HADEP Merkez
Gençlik komisyonu ve HADEP Merkez Yürütme Kurulu imzalı
(Gençlik KomisyonlarıÇalı
ş
ma Programı
)’nda,
Anadilde eğitim (Kürtçe eğitim ve öğretim) hakkıiçin mücadele
etmek bu istemi her Öğrenci-gençlik eyleminde (yazı
lısözlü pankartı
vs.) dile getirmek, Kürt gençliği ve çocukları
nı
n kürtçe yayı
nları
nı
okuyup yazmaya, Kürtçe kurs ve programlara teş
vik etmek
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(Yurtsever,
Demokrat
Kültür
Kurumları
komisyonları
mı
zı
n görevi olmalı
dı
r.” denmiş
tir.

bünyesinde)

HADEP’in Yurtseverlik konusundaki görüş
lerinin açı
klandı
ğı
metinde yer alan “12 Eylül kürtlüğün yok ediliş
in de hedefleyen
toplumsal vahşetlerin yaşandı
ğıbir süreç olarak tarihe geçecektir.
Çekilmez baskı
larla birlikte sinme, gerilemelerle hatta teslimiyetin
yaş
andı
ğısüreç olmanı
n yanı
nda yurtsever değerlere sarı
lmanı
n da
kararlı
ca yaş
andı
ğıbir tarihi süreçtir. Onca yetmezliğin yaş
anmı
ş
olmasıyanı
nda çelikleşen nice yüreklerin de ortaya çı
ktı
ğıhatta
hayatları
yla vahşetin uygulandı
ğıher mezrada karşıduruşun en
onurlu göstergelere dönüş
tüğü kararlıyı
llardı
r. Nice destanlara nice
başlangı
çlara nice ilklere 1982 sonrasıyı
llarda imza atı
lmı
ş
tı
r.
1984’lerden günümüze gelen gerçekliğin temel katkı
larıbu süreçlerde
konmuştur... Artı
k “kuyruklu Kürt” denme, mağara numarasısorma
döneminden yurtseverlik adı
na ölünebileceği, kazanma adı
na yola
çı
kı
sı
n, başarmadaki inatçı ı
srarı
n baş
ladı
ğı zorunlu süreçlere
geçilmiştir. Ok yayı
ndan yola çı
kmı
ş, ustası
ndan imbiklerden
süzülmüş kararlıelleriyle” sözleri HADEP yöneticilerin PKK terör
örgütünü eylemlerini benimsediğini PKK ile aynıamacıpaylaştı
ğı
nı
gösterir. 1984 yı
lıAğustos ayı
nda PKK örgütü Eruh ve Şemdinli
baskı
nları
yla ilk büyük eylemini gerçekleş
tirmiş
tir ve adı
nı
duyurmuş
tur. Metinde bu husus “nice destanlara nice başlangı
çlara
nice ilklere 1982 sonrası yı
llarda imza atı
lmı
ş
tı
r. 1984’lerde
günümüze gelen gerçekliğin temel katkı
larıbu süreçlerde konmuştur.”
Sözleriyle anlatı
lmı
ştı
r.
HADEP Genel Merkezinde yapı
lan aramada bulunan
muhtemelen bir öğrencinin tuttuğu fotokopi edilmiş, üzerlerinde
verildiği günlerin tarihi ve ders hocaları
nı
n yazı
lıbulunduğu ders
notları
, HADEP’in PKK’nı
n siyasi kanadı
, HADEP merkez yürütme
kurulu üyelerinin de bu kanadı
n yöneticileri olduğunu gösterir.
HADEP, Anayasa ve yasalara göre kurulmuş
, ancak terör örgütü
PKK’ya bağlı
, PKK’nı
n görüşleri doğrultusunda faaliyet gösteren bir
kuruluştur.
HADEP Parti Genel Merkezinde il ve ilçe teşkilat binaları
nda
yapı
lan propaganda sözde eğitim çalı
ş
maları ile Kürt ası
llı
vatandaşları
n beyni yı
kanmakta Türk düşmanlı
ğıaşı
lanan bu insanlar
sözde Kürdistan’ı kurtarmak için kı
rsala çı
kı
p PKK çetelerine
katı
lmaya hazı
r hale getirilmektedir.
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Verilen derslerde, sözde Kürdistan’ı
n sömürüldüğü ve Türk
düşmanlı
ğıişlenmiştir. Ders hocalı
ğı
nıİ
hsan DURUKAL’ı
n yaptı
ğı
,
Kürdistan tarihi dersinde İ
hsan DURUKAL “...Kürt tarihi ile ilgili belge
ve arşivler ya imha ya da çok gizli olarak saklanmı
ş
tı
r. Elde olan
bilgiler ise tümüyle yabancıkaynaklardan ve su götürür bilgilere
dayanı
r. Kürt sözcüğü 1989 yı
lı
na kadar söylem ve yazı
mıyasaktı
r.
Ne ilginçtir ki Türk Subay Akademilerinde 3 yı
llı
k bir süreçle sürekli
olarak Kürt tarihi okutulmaktadı
r. Kendi gerçeğini kendisi bilmek
istiyor. Yani düşmanıgörmek ve tanı
mak istiyor” demiştir.
Türk subay akademilerinde Kürt Tarihi diye bir ders belki de
yoktur. Amaç Türklerin Kürtlere düş
man olduğunu anlatmaktı
r.
Türklerin Kürtlere düşman olduğuna inanan Kürt ası
llıgençlerde
elbette Türk ası
llı
lara karşıTürk devletine karş
ıdüş
manca duygular
oluş
acak ve bu ş
ekilde milli birlik ve beraberlik duygusu yok edilmiş
olacaktı
r.
Sanı
klardan Ali Rı
za YURTSEVER de derslerinde aynıamaçla
hareket etmiştir. Türkiye Ekonomisi anlattı
ğı derslerinde kendi
deyişiyle Kürdistan’ı
n yani Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerimizin devlet eliyle kasten fakirleş
tirildiğini, batıbölgelerimizin
doğu bölgelerimizi sömürdüğünü anlatmı
ş, Türkiye’nin maddi ve
manevi büyük fedakarlı
klarla yaptı
ğıve tamamlamaya çalı
ş
tı
ğıGAP
projesi ile ilgili “bunun anlamıgeniş verimli toprakları
n batı
ya
çekilmesidir. Fakat gözden kaçan bir olay ise, GAP’ı
n bulunduğu
toprakları
n % 90’ı
nıyabancıiş adamlarıve sermaye grupları
almı
ş
tı
r... Bu topraklarıyabancı
lara satarken, daha sonra olasıbir
Kürt Cumhuriyeti karşı
sı
nda yabancı devletlerin holdinglerine
dokunmasıhalinde devleti yabancıdevletlerle bozuk iliş
kilere itiyor.”
Yani GAP’ta bir kı
sı
m topraklar yabancıholdinglere devlet
tarafı
ndan kasten satı
lı
yormuş. Sebebi de ilerde o topraklarda Kürt
Devleti kurulduğunda kurulan bu Kürt devleti yabancıHoldinglerden
Türk Devletinin sattı
ğıbu topraklarıisteyince holdingin tabi olduğu
devletle gelecekte Kürt devletinin ilişkilerini bozmakmı
ş
.
Bu derslerin Türk düş
manlı
ğıaş
ı
lamak ve milli birliği bozmak
için verildiği açı
ktı
r. Yine 22.1.1998 perşembe günkü dersinde Ali
Rı
za YURTSEVER “bölgemiz olan Ortadoğu’nun tüm kurtuluşu Kürt
ulusal kurtuluşmücadelesine bağlı
dı
r.” sözleriyle derslerinin kesin
amacı
nıaçı
klamı
ştı
r.
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İ
hsan DURUKAL yurtseverlik konusunu iş
lediği dersinde:
“Yurtseverlik aşiret sı
nı
rı
nıaile bağı
nıaşan bütün Kürdistan’a gönül
bağıolana denir. Her isyan yurtsever olmadı
ğıgibi her gerillada
yurtsever değildir. Çünkü yurtseverliğin gereğini yapmasıgerekir.
Ayrı
ca yurtseverliğin üç önemli maddesi vardı
r, l halk, 2 yurt, 3 sı
nı
f
sevgisi olması
dı
r. Kı
saca Kürdistan’daki yurtseverlik konusu ise halk
ve ulustan ayrı düş
ünülemez. Çünkü doğa ve insana karş
ı
mücadeleyi oraya vermiştir. Ama yurtları
na bağlıkalanlar namus ve
toprağı
nı
, kültürünü geliştirmişlerdir. Cumhuriyet döneminde Kürtlere
dayatı
lan doğduğun değil doyduğun yer felsefesi artı
k savaş
ta taraf
olmayızorunlu hale getirirken hangi nedenle olursa olsun yardı
m
eden korucunun iyisi veya kötüsü olmaz” sözleriyle tarif etmiş
tir. Bu
tarife göre yurtseverlik PKK terör örgütüne katı
lmak PKK terörüne
karşıdevletin yanı
nda yer alan korucularıda düşman bilmektir.
HADEP Genel Başkanı
, Genel Baş
kan Yardı
mcı
sıve parti
yürütme kurulu üyeleri olan sanı
klar Murat BOZLAK, Mehmet SATAN,
İ
shak TEPE, Mehmet Zeynettin UNEY, Hamit GEYLANİMelik
AYGÜL ve Ali Rı
za YURTSEVER parti üyelerinin cahil olduğunu,
yazı
şma usullerini dahi bilmediklerini, bu konuda hem hakları
nı
savunmaları konusunda hem de partinin siyaseti konusunda
partililerini bilgilendirmek istediklerini, amaçları
nı
n partililerine ilerisi
için yönetici hazı
rlamak olduğunu, bu maksatla parti içi eğitim
çalı
şmaları yaptı
kları
nı partilerinde
PKK
yanlı
sı eğitim
yaptı
rmadı
kları
nıaramalarda bulunan ders notları
ndan haberleri
olmadı
ğı
nıbeyanla suçları
nıinkar etmişlerdir.
Ancak sanı
kları
n bu savunmaları
na itibar edilemez:
Dersin verildiği gün ve tarihin ders hocası
nı
n isimlerinin yazı
lı
olduğu içerikleri yukarda genişolarak anlatı
lan ders notlarıHADEP
Genel merkezinde yapı
lan aramada bulunmuştur. Dersin HADEP
Genel Merkezi Eğitim Salonunda verildiği bellidir. Dersi veren
hocalardan biri olan A. Rı
za YURTSEVER parti merkez yürütme
kurulu üyesi diğer ders hocasıİ
hsan DURUKAL, HADEP eğitim
komisyonu üyesidir. Bu derslerin merkez yürütme üyelerinin yani
sanı
kları
n haberleri olmadan verilmesi imkansı
zdı
r.
Ayrı
ca aramanı
n yapı
ldı
ğıgün eğitim salonunda bulunan kara
tahtaya Ape Musa Eğitim devresi 4 yazı
lıolduğu arama tutanağı
kapsamıve dosyada mevcut eğitim salonundaki kara tahtanı
n
aramanı
n yapı
ldı
ğıgün çekilen fotoğrafıile de bellidir. Ape Musa ile
Musa Anter kastedilmektedir. Musa Anter’in kişiliği herkesçe
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bilinmektedir. PKK’nı
n düzenlediği sözde barı
şorganizasyonu trenine
de Musa Anter barı
ştreni adıverilmiştir. Eğitim devresini Ape Musa
Eğitim Devresi 4 adıverilmesi de sanı
kları
n kastı
nı
n ne olduğunu
göstermektedir.
Ancak HADEP Genel Merkezi ve HADEP’in il ve ilçe teşkilat
binaları
nda yapı
lan propaganda ile gençlerin PKK safları
na katı
lmaya
hazı
r hale getirilmelerinin ve HADEP’in PKK örgütünün siyasi kanadı
olduğunun tek delili HADEP Genel Merkezinde bulunan ders notları
değildir. HADEP Genel Merkezi ve HADEP il ve ilçe teşkilat
binaları
nda yapı
lan aramada PKK propagandası
nıiçeren bol miktarda
yayı
n ve kaset bulunmuştur. HADEP Genel Merkezinde yapı
lan
aramada bası
n bürosunda çoğu yasaklanmı
şÖzgür Halk dergileri.
Özgür Halkı
n Eğitim serisi dergileri ve buna benzer dergiler
bulunmuştur. Özgür Halk dergisi tamamen PKK örgütünün
propagandası
nıyapan dergidir. Bu dergide silahlıçete PKK’nı
n baş
ı
Abdullah ÖCALAN’ı
n da Ali FIRAT takma adı
yla yazıyazdı
ğı
bilinmektedir. Bu derginin yayı
mlandı
ğıKürdistan Haritasıdosyada
mevcuttur. HADEP Genel Merkezinde bulunan bu PKK propagandası
içeren dergiler parti merkezine gelenlerin okuması
na açı
ktı
r.
Sanı
kları
n devamlıPKK’nı
n propagandası
nıyapan dergileri genel
merkezlerinde iyi niyetle bulundurdukları düşünülemez. Ankara
HADEP il başkanlı
ğıbinası
nda yapı
lan aramada bulunan teyp
kasetlerinin de tamamı
nı
n propaganda içerikli olduğu anlaşı
lmı
ştı
r. Bu
kasetlerden birinde,
“Kalkı
n yeter artı
k bu kölelik eğer özgürlüğünüzü istiyorsanı
z
hep beraber kalkalı
m biz Kürt gençleriyiz. Yolumuzu biliyoruz. Bizim
yuvamı
z dağlardı
r. Eğer dostlar ben bu yolda ş
ehit olursam benim
silahı
mıalı
n dostlar. Benim yerime savaşı
n bizim dağlar çok şirindir.
Kanlarla kaplanmı
şpartizanları
mı
z içinde dolaş
ı
yorlar. Kalkı
n hep
birlik olalı
m halaylar çekelim” anlamı
nda Kürtçe türkü vardı
r. Diğer
kasetlerde incelendiğinde hepsinde aynıiçerikte Kürtçe türküler
bulunduğu anlaşı
lmı
ş
tı
r.
Sakine DAĞISTAN, BektaşNERGİ
Z, Fersande GÖKTIMAR,
Edip KAYNAR, Bahattin CESUR’un HADEP teşkilat binaları
nda ve
Özgür Halk Büroları
nda yapı
lan propagandadan etkilenerek PKK
safları
na katı
ldı
kları kı
rsala çı
ktı
kları yukarı
da anlatı
lmı
ştı
r)
denilmektedir.
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Baş
savcı
lı
ğı
nı
n 28.12.1998
gün ve 527 sayı
lıiddianamesinde de:
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(Yukarı
da açı
k kimlikleri yazı
lısanı
klar Murat BOZLAK, Bahattin
GÜNEL ve 43 arkadaş
ı
nı
n silahlıçete PKK’nı
n hal ve vasfı
nıbilerek
çeteye yardı
m ettikleri. Sanı
klardan Murat BOZLAK’ı
n HADEP Genel
Baş
kanıolduğu, silahlıçete PKK’nı
n başıAbdullah ÖCALAN’ı
n
İ
talya’da tutuklanması
ndan sonra Türkiye’nin PKK’nı
n Türkiye’de
gerçekleş
tirdiği yüzlerce kanlıterör eyleminin ası
l faili olan teröristin
Türkiye’de yargı
lanması
nı
n temini için iadesi girişimlerine başlaması
üzerine 11.11.1998 günlü yaptı
ğıBası
n Açı
klaması
nda:
“Resmi ideolojinin tek kimlik, tek dil, tek kültür biçiminde
şekillenen anlayı
ş
ı
nı
n dar kalı
plarıçerçevesinde kalı
narak bugüne
değin Kürt sorununun barı
ş
çı
l demokratik çözümü konusunda
beklenen adı
mları
n atı
lmamasınedeniyle insanları
mı
z büyük acı
lar ve
üzüntüler yaş
adı
lar. İ
nsan Haklarıihlalleri durmak bilmedi... Baş
ta
İ
talya olmak üzere Avrupa ülkelerinin Kürt sorununun barı
ş
çı
l
Demokratik çözümü konusundaki dostane istemleri yanlı
ş
değerlendirilmişve hep geri çevrilmiş
tir. PKK genel başkanıAbdullah
ÖCALAN’ı
n İ
talya’ya gidiş
i ile birlikte yeni ve önemli bir gelişme
meydana gelmiş
tir.
Kürt sorununun barı
ş
çı
l demokratik çözümü konusundaki
istemini sürekli dile getiren İ
talya’nı
n barı
şa hizmet etmeyecek yeni
acıve üzüntülerin yaş
anması
na sebebiyet verecek bir karara imza
atmasıbeklenmemelidir... Kürt sorunu tüm Türkiyelilerin sorunudur.
Hepimizin sorunudur. Sorunun barı
ş
çı
l demokratik çözümü bir
zorunluluktur.
Bu noktada daha fazla acı
ları
n yaş
anmamasıdoğrultusunda
çaba sarfetmeliyiz. 62 milyon insanı
n eşit ve özgürce birlikte
yaş
aması
nı
n koşulları
nıyaratmalı
yı
z.” dendiği. Dosyada mevcut
HADEP amblemli Murat BOZLAK imzalıBası
n Açı
klamasımetninde,
Yine HADEP Ankara il örgütü imzalı13 Kası
m 1998 günlü bası
n
açı
klaması
nda:
“PKK Genel Baş
kanıAbdullah ÖCALAN’ı
n İ
talya’nı
n başkenti
Roma’ya gidişi ile ortaya çı
kan durum, Kürt sorununun siyasal,
demokratik çözümünü bir kez daha kaçı
nı
lmaz bir zorunluluk olarak
dünya gündemine oturtmuş
tur. Artı
k Kürt sorunu evrensel bir
sorundur... Kürt sorununun siyasal demokratik çözümünü savunmak
evrensel hukuk çerçevesinde Demokratik bir haktı
r. Ancak ne yazı
k ki
yapay olarak geliş
tirilen şovenist dalga ve devlet yetkililerinin tavrı
karşı
sı
nda her türlü meş
ru demokratik eylemimiz antidemokratik keyfi
bir tutumla, keyfi bir ş
ekilde engellenmektedir.
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Bu durum karşı
sı
nda Kürt sorununun siyasal demokratik
çözümü ve bu amaca hizmet edecek tutumlarıtalep etmek amacı
yla
halktan insanlar açlı
k grevi yapmak amacı
yla partimize
başvurmuşlardı
r. Halkı
mı
zı
n bu talebini dikkate alı
rken bir kere daha
aydı
n demokrat kurum ve şahsiyetlerini göreve çağı
rı
yor. Avrupa
ülkelerinin Kürt sorununun siyasal demokratik çözümü konusundaki
tavı
rları
nı
n barı
şçı
l çözüme hizmet eden anlayı
şa bürünmesini
istiyoruz... Tarihsel süreç içinde siyasal demokratik, hukuksal engin
deneyimleri dikkate alı
ndı
ğı
nda İ
talya’nı
n vereceği kararı
n Kürt
sorununun barı
ş
çı
l demokratik çözümüne Ortadoğu halkları
nı
n barı
ş
içinde yaş
aması
na katkı sunacağı
na inanı
yoruz. Bu amaçla
halkı
mı
zı
n talebi karşı
sı
nda il binası
nda dört günlük açlı
k grevi
başlatı
yor. Demokratik kamuoyunu duyarlı
lı
ğa çağı
rı
yoruz.” dendiği.
Dosyada mevcut HADEP Ankara il örgütü imzalı13 Kası
m
1993 tarihli “Bası
na ve Kamuoyuna’” başlı
klıbası
n açı
klaması
metninden:
Ankara il örgütü imzalı bası
n açı
klaması
nı
n yapacakları
eylemde kendilerine destek sağlamak amacı
yla Barı
şpartisi Genel
Merkezine de fakslandı
ğı
, Dosyada mevcut Barı
ş Partisi Genel
Merkezinde nöbetçi polis memuru Doğan TOYRAN ile Barı
şpartisi
Genel sekreter Yardı
mcı
sıİ
brahim KÖKSAL’ı
n birlikte tuttukları
17.11.1998 günlü tutanak kapsamı
ndan,
HADEP Genel başkanıMurat BOZLAK ve HADEP Ankara il
örgütünün bası
n açı
klamaları
ndan sonra başta Ankara olmak üzere
Türkiye genelinde Abdullah ÖCALAN’ı
n İ
talya’da tutuklanması
nıve
Türkiye’nin silahlıçete baş
ı
nı
n yargı
lanması
nıtemin için iade
giriş
imlerini protesto etmek amacı
yla bütün HADEP il ve ilçe
binaları
nda açlı
k grevine baş
lanı
ldı
ğı
,
Dosyada mevcut Emniyet Genel Müdürlüğü yazı
ları
ndan
anlaş
ı
lmı
ştı
r. Silahlıçete PKK’nı
n başıAbdullah ÖCALAN yı
llardı
r
barı
ndı
ğıve PKK örgütünün kanlıeylemlerini yönlendirdiği Suriye’den
Türkiye’nin sı
kı
ş
tı
rmasısonucu önce Rusya’ya kaçmı
şoradan da
İ
talya’ya geçmiş, Roma Havaalanı
nda İ
talyan makamları
nca
yakalanmı
ştı
r. Yakalanması
ndan sonraki geliş
melerden silahlıçete
başı
nı
nİ
talya’ya planlıolarak geçtiği, burada Türkiye üzerindeki terör
eylemlerinden kesinlikle vazgeçmeksizin önceden Avrupa’da
oluş
turduğu lobiler vası
tası
yla yapacağıpropagandayla örgütüne ve
kendisine siyasi bir hüviyet kazandı
rmaya yönelik faaliyetlerde
bulunmak amacı
nda olduğu anlaşı
lmı
ştı
r.
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HADEP genel başkanıMurat BOZLAK’ı
n bası
n açı
klamasıile
HADEP Ankara il örgütü imzalıbası
n açı
klamalarıincelendiğinde
Abdullah ÖCALAN’ı
n İ
talya’dan baş
lamak üzere bütün Avrupa’da
hatta dünyada çetesine ve kendisine siyasi bir hüviyet kazandı
rmaya
yönelik faaliyetlerine paralel açı
klamalar olduğu anlaşı
lı
r. Esasen
HADEP’in yapı
lan bütün kongrelerinde yöneticilerinin yaptı
ğıbütün
konuş
malarda yaptı
klarıbütün bası
n açı
klamaları
nda Kürt sorununun
kan dökülmeden demokratik barı
şçı
l çözümü yani silahlıçete PKK ve
başı Abdullah
ÖCALAN’a
siyasi
hüviyet
kazandı
rı
lması
vurgulanmı
ş
tı
r.
4.10.1998 günü yapı
lan HADEP Ankara il kongresinde konuşan
Divan Baş
kanıŞehabettin ÖZASLANER’in
Biz Türkiye’de Türklerin, Kürtlerin ve diğer halkları
n kardeşçe
eşitlik temelinde birlikte yaşaması
ndan yanayı
z... Çünkü bu
Türkiye’yi, bu Cumhuriyeti, onları
n ataları
ndan çok bizim Ataları
mı
z,
Kürtlerin Atalarıda bizim Ataları
mı
z Çanakkale’de kan dökerek elde
etmiş
tir. Biz Ataları
mı
zı
n kazandı
ğıtopraklara sahip olmak istiyoruz...
HADEP Partisi olarak bir takı
m önerilerimiz var. l- Kürt sorununu
diyalog yoluyla barı
şçı siyasal, demokratik yoluyla çözümünü
istiyoruz...” dediği, Aynıkongrede konuş
an HADEP Ankara il baş
kanı
Kemal BÜLBÜL’ün,;
“...Halkı
n Demokrasi Partisi ne istiyor? HADEP’in ne istediğini
şu an salonda bulunan ilgili kiş
ilere de soruyorum. Halkları
n
kardeş
liğini istiyorlar, biz yasal demokratik çözümü istiyoruz. Kürt
sorununun siyasi çözümünü istiyoruz. Bunun tarifi nedir? bunun tarifi
şudur. Bu ülkede Kürt halkıbir gerçektir, bu gerçekliği kabul etmek
durumundası
nı
z. Kültürüyle, diliyle ve her türlü halk iradesiyle kabul
edilmek durumundadı
r...” dediği,
Aynıkongrede, programda müzik dinletisi olmadı
ğıhalde “Grup
denge Sodiri ve Hozan Mervan isimli müzik grubunu hükümet
komiserinin ikazı
na rağmen şarkısöylettiklerini müzik grubunun
sözleri,
“Sizler dağbaşı
ndası
nı
z partimiz için özgürlüğümüz için - hep
birlikte gittiler Cizre’ye Botan’a bizim sesimiz duyuldu tüm cihanlaraBenim şanı
m rengim duyuldu- Tüm cihanda benim rengim duyuldu Eğer sen şehit olursan - Anam sen ağlama yurtseverlerimiz çı
kmı
ş
lar
dağbaş
ı
na - Diyarbakı
r zindanlarıçok ağı
rdı
r. Biz çekiyoruz. - O
AMED şehri bizim şehrimizdir. - O bizim kardeş
imizdir.- O bizim
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rehberimizdir. - Devrimler devrandı
r, ben ölürüm. - bizim ölülerimiz
yalnı
z dağlarda kalı
rlar. - Mazlum doğan Kürdistan’dı
r. - Sen gidersin
mazlum doğan - Mazlum dağ Kürdistandı
r. Kürdistandı
r. - sen
gidersin mazlum dağan mazlum dağan - sen gidersin baş
kaldı
rmı
şsı
n mazlum dağan mazlum dağan -Arkadaşlar hep yola
çı
ktı
lar partizan için - bu bizim savaş
ı
mı
zdı
r. Vay vay - yurtsever
arkadaş
lar gelin Kürtler - öne gelin kardeşler, memleket bizi bekliyor. Gelin arkadaşlar dönem bizini dönemimiz - Gelin kardeşler gelin öne
gelin bizim günümüzdür bugün” olan şarkı
larısöylediği,
Dosyada mevcut 4.10.1998 günlü HADEP Ankara ili 5. olağan
kongresinde yapı
lan konuşmalar ve söylenen ş
arkı
ları
n alı
ndı
ğıkaset
çözüm tutanağıkapsamı
ndan,
Yine 1.11.1998 günü yapı
lan HADEP’in Büyük Kongresinde
“Biji Aş
iti, faşizme karşıomuz omuza. Kürdistan faş
izme mezar
olacak, biz PKK. lı
yı
z. PKK halkı
n partisidir. Serok Apo, Biji Apo.
Gerilla vuruyor, Kürdistanıkuruyor.” sloganları
nı
n atı
ldı
ğı
, atı
lan
sloganlara divanı
n tepkisiz kaldı
ğı
. Hükümet Komiserinin uyarı
sı
üzerine divan baş
kanı
nı
n PKK lehine slogan atan topluluğu uyardı
ğı
,
Dosyada mevcut 1.11.1998 günlü tutanak kapsamı
ndan
anlaş
ı
lmı
ştı
r.
HADEP Genel BaşkanıMurat BOZLAK’ı
n ve HADEP Ankara il
örgütü imzalıbası
n açı
klamaları
, HADEP kongrelerinde HADEP
yöneticilerinin yaptı
klarıkonuşmalar kongrelerinde söylenen gençleri
PKK safları
na katı
lmaya davet eden ş
arkı
lar, PKK ve Abdullah
ÖCALAN lehine atı
lan sloganlar, silahlıçete PKK ile HADEP arası
nda
organik bir bağolduğunu gösterir. PKK HADEP birlikteliği PKK ile
HADEP arası
ndaki organik bağlı
, HADEP il, ilçe binaları
nda merkez
binası
nda yapı
lan aramalarda bulunan belge ve dokümanlarda daha
açı
k bir ş
ekilde görülür.
19.11.1998 günü HADEP genel Merkezinde yapı
lan aramada
15 adet Yurtsever Gençlik Dergisi. Zindan dergileri, Abdullah
ÖCALAN’ı
n (Kadı
n ve Aile Sorunu) isimli kitabıWelad Dergileri, Video
kasetler, Abdullah ÖCALAN’ı
n Politik Rapor isimli kitabı
, 12 Eylül
Faş
izmi ve PKK Direniş
i isimli kitabıve daha birçok doküman
bulunduğu,
19.11.1998
kapsamı
nda;
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günlü

Yakalama

ve

Zaptetme

Tutanağı

Aramada duvara ası
lıpano üzerine silahlıçete PKK ve PKK’nı
n
başıAbdullah ÖCALAN ile ilgili terör örgütünün propagandası
nı
yapan gazetelerden kesilmiş kupürlerin yapı
ştı
rı
ldı
ğı bir gazele
kupüründe “Avrupa’nı
n bir çok kentinde eylem yapan Kürtler
ÖCALAN’a destek için Romaya akacak” yazı
sı
nı
n bulunduğu, bu
yazı
nı
n altı
nda “Kürtler Roma’ya aktı
” baş
lı
ğıile ÖCALAN ile ilgili
haberlerin, onun altı
ndaki gazete kupüründe de “Cezaevlerinde ölüm
bekleniyor” başlı
klıgazete kupürünün daha altta da “Abdullah
ÖCALAN: vasiyetleri bizim için emirdir.” ve altı
nda “PKK’lıve DHP.li
tutukluları
n suikast giriş
imini protesto için bedenlerini ateş
e vermeleri
üzerine bir açı
klama yapan PKK Genel BaşkanıAbdullah ÖCALAN
yakma eylemlerinin durdurulmasıgerektiğini belirttiği.” yazı
sı
nı
n
bulunduğu, duvara sarı üzerine kı
rmı
zı renkle Kürt sorununa
demokratik çözüm yazı
lıbez pankartı
n ası
ldı
ğı
;
Arama sı
rası
nda çekilen ve Ek-1 dosyada içindeki mevcut
fotoğraflardan anlaş
ı
lmı
ştı
r.
HADEP Genel Merkezinde Gençlik kolu komisyonu üyelerine
eğitim verildiği. eğitim salonunda bulunan kara tahta üzerine partinin
yolu, misyonu -legal-illegal yazdı
ğıbu suretle HADEP’in illegal
faaliyetlerinin de olduğu belirtildiği;
19.11.1998 günü HADEP Genel Merkezinde yapı
lan aramada
bulunan negatiflerin tab edilmesi ile elde edilen ve Ek-1 dosyada
mevcut fotoğraflardan,
HADEP Genel Merkezinde bulunan kasetlerden 6 sı
ra numaralı
kasette HADEP Siirt il baş
kanlı
ğı
nı
n 26 Nisan I997’de verdiği
dayanı
şma yemeğinin görüntülerinin bulunduğu, bu yemekte bir
konuş
macı
nı
n Kürtçe olarak “Ey Kürt halkıbiz bu Kemal savaş
ı
na
karşıbaş kaldı
ralı
m. Ev arkadaşlar bunlar resmen bizim Kürt
halkı
mı
za savaşaçmı
ş
lar.” dediği,
14 numaralıkasette 12 Mart 1997 günü HADEP Şanlı
urfa il
teşkilatı
nı
n düzenlediği Nevruz kutlamalarıgörüntülerinin bulunduğu,
sözleri “Halkı
n savaşçı
larıKürdistan bizi bekliyor kaç bin yı
ldan beri
Kürdistan el altı
ndadı
r. Mazlum doğan sen kültlerin liderisin mazlum
doğan” olan şarkı
lar söylendiği dört gencin PKK’nı
n bayrağı
nı
sallayarak, toplulukta dolaş
tı
rı
ldı
ğı
nı
n görüntülendiği.
Dosyada mevcut bant çözüm tutanakları
ndan ve de Genel
Merkezden alı
nan evraklar arası
nda Mardin ve baş
ka cezaevlerinde
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bulunan çok sayı
da PKK militanı
nı
n açlı
k grevine başladı
kları
nı
belirten mektupları
nı
n bulunduğu;
EK-2 dosyadaki PKK’lımilitanları
n mektupları
ndan anlaşı
lmı
ş
tı
r.
19.11.1998 günü HADEP Ankara il örgütü binas ı
nda yapı
lan
aramada Özgür Halk, Devrimci Gençlik dergilerinin bulunduğu,
binanı
n duvarları
na “Kürt sorununa barı
ş
çı
l, demokratik bir çözüm için
açlı
k grevindeyiz” yazı
lıkağı
dı
n altı
nda “Faş
ist güçler tarafı
ndan
katledildi” yazı
sıolan Hakim ATİ
K isimli bir şahsı
n resminin “Roma
barı
şve siyasi çözümün baş
kenti olsun” yazı
sı
nı
n bulunduğu kağı
dı
n,
öldürülen bir kadı
n resminin ası
ldı
ğıil binası
nda mevcut olan ve
alı
nan dosyaları
n araştı
rı
lmasısonucu dosyalardan birinde, 70x30
ebatları
nda PKK’nı
n bayrağıile kurmayıdüşündükleri Kürdistan
haritası
nı
n bulunduğu, özgür halk dergisinin bastı
rdı
ğı1998 yı
lı
na ait
takvimin bulunduğu,
a) 19.11.1998 günlü dosyada mevcut yakalama tutanağı
kapsamı
,
b) HADEP Ankara il binası
nda çekilen ve dosyada mevcut
fotoğraflar, (EK-1 dosyada)
c) Ek-1 dosyada mevcut 26.11.1998 günlü tutanak kapsamıile
PKK bayrağıve Kürdistan haritası
nıihtiva eden Özgür halk dergisinin
bastı
rdı
ğı1998 yı
lıtakvimi gibi delillerden anlaşı
lmı
ştı
r.
HADEP Altı
ndağ ilçe binası
nda yapı
lan aramada “Ulusal
parlamento ve işlevleri” başlı
klıdaktilo ile yazı
lmı
ş3 sayfalı
k yazı
da:
“...K. S. Parlamentosu çok önemli bir görevi yerine getirmek
üzere kuruldu. Kürdistan’ı
n yüzyı
llardı
r iş
gal altı
nda oluş
u ve Kürt
halkı
nı
n defalarca katliam ve sürgün olaylarıyaş
amasısonucu
yirminci yüzyı
lı
n son çeyreğinde ulusal ve toplumsal alanlardaki
gelişmelerle birlikte uyanan halkı
mı
z öncülerinin önderliğinde
örgütlenip özgürlük mücadelesine başlamı
ş
tı
r. Kendisini demokratik
alanda ifade etmek için parti kurup örgütlenme faaliyetlerini yasalar
çerçevesinde yürüten Kürt halkı
na bütün demokratik alanlar kapatı
ldı
,
sonra Genel Başkanlarıve parti yöneticileri saldı
rı
ya uğrayarak
yüzlerce şehit vererek bir o kadar da parti üyesi sistemin vurucu
gücünün boy hedefi oldu. Ülkede özgürce örgütlenmek ve yaş
ama
olanağıkalmayan demokratik alanları
n kendilerine kapanmasısonucu
ülkelerini terketmek zorunda kaldı
lar. İ
ş
te sürgündeki kürt
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parlamentosu tarih boyunca sömürgeci ve iş
galcilerin zulmüne
dayanamayarak Ortadoğu’dan Kafkaslara hatta Avusturalya’ya ve AB
devletlerine kadar Türklerin oluşturduklarıulusal birlik çabaları
nı
n
ürünüdür, aynı zamanda Türk halkı
nı
n yürüttüğü özgürlük
mücadelesinin bugüne ulaş
tı
ğıulusal kurumlaşma ve iktidarlaşmanı
n
en üst aşaması
dı
r. Bu parlamento tüm Kürt halkı
nıuluslararası
platformlarda temsil etme hakkı
na sahiptir. Bütün bu gelişmeler
karşı
sı
nda Halkı
n Demokrasi Partisinin yı
llar sonraki iş
levi nedir?”
dendiği.
Dosyada mevcut yazımetninden;
HADEP Keçiören ilçe merkezinde yapı
lan aramada bulunan
Halkı
n Demokrasi Partisi Merkezi Gençlik komisyonluğuna hitaben
yazı
lan raporda;
“...üniversite gençliğinin yanı sı
ra bugün liseli gençliğin
durumuna baktı
ğı
mı
z zaman tamamen kimliksizleştirilip tek insan tipi
haline getirilmişve düzenin okulları
ndaki ezberci eğitim sisteminin
etkisiyle sorma ve öğrenmeden uzaklaştı
rı
lı
p her ş
eyi kabullenen bir
liseli gençliğin yaratı
ldı
ğı
nıgörürüz. Özellikle Türkiye metropollerine
göç edip düzenin eğitim kurumları
nda okuyan Kürt gençleri
asimilasyon ve köleleştirmeye uğratı
larak kendi özünden
uzaklaş
tı
rı
lmaktadı
r. Bizim bu öğrencilerin bu durumunu düzeltmek ve
ilişkilerde HADEP’e kazandı
rmak için öncelikle bu gençlere TC. nin
eğitim sistemini, TC. nin yaptı
ğıbaskıve zulmün boyutunu ve
yaş
adı
klarıilişkilerdeki çarpı
klı
ğı
, kişiliklerindeki çelişkiyi su yüzüne
çı
karmamı
z gerekmektedir. Bunun için;
l - Liselerde HADEP adı
na bir örgütlenme oluşturmamı
z.
2- Oluş
turulan bu çekirdek grupla öncelikle Kürdistanlıgençlerin
belirlenip ilişki sağlanması
...” dendiği,
PKK militanıM. Hayri DURMUŞile ilgili el yazı
sıile yazı
lmı
şnot
bulunduğu, notta;
“Hayri DURMUŞ... 1979’da yakalandı
ğı
nda PKK üyesiydi.
Mütevazilik, olgunluk, soğukkanlı
lı
k, partiye sarsı
lmaz bağlı
lı
k, bütün
bunlar Hayri DURMUŞ’un değişmez özellikleriydi... Tarih yı
llardan
1982 aylardan Temmuzu günlerden 14’ü bir kilometre taş
ıolarak
hanesine kaydediyordu. İ
ş
te o gün, iş
te o saat ve anda M. Hayri
DURMUŞ kürsüye yürüdü. “Biz dedi. Yapsakta yapmasakta parti
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önderliği ve parti bu iş
leri götürür, zaferi kesinlikle kazanı
r. Bu
önderlik bu savaşı
n bu mücadelenin peş
ini kesinlikle bı
rakmaz... Bu
benim son duruş
mam olacaktı
r. Kurtuluşsafları
nda Kürdistan ulusal
kurtuluşmücadelesi için yı
llarca mücadele verdim, kişisel hiç bir
beklentim ve hesabı
m olmadı
. Daha fazlası
nıyapamadı
ğı
m için
mezar taş
ı
ma bu adam halkı
na borçlu gitti diye yazı
n...” yazdı
ğıyine
el yazı
sıile yazı
lmı
şbir şiir bulunduğu, şiirin sözlerinin;
“Kavganı
n namlusunda Ağustos sı
cağı
nda yangı
na dönüş
tüler
ve biz onları
n adları
yla yargı
ladı
k geçmiş
i künyemize isyancıgülüşleri
kazı
dı
k ve dedik ki-ey umudun yolcuları
-düşlerimize sarı
lmı
ş
geleceğimiz-yürüyüş
ünüz ve gülüş
ünüz destandı
r-andı
mı
z olsunki Yürüyüşünüz
yürüyüşümüzdür.
-Gülüşünüz
gülüşümüzdür.Düşleriniz bizde gerçek- bir gerçek-ya özgür vatan-ya ölümdür.”
olduğu;
Ek dosyada mevcut rapor fotokopisi ve M. DurmuşHAYRİile
yazı
lan yazıile şiirden anlaşı
lmı
ş
tı
r.
HADEP Adana il binası
nda yapı
lan aramada, çok sayı
da
özgürleşen Yurtsever dergisi. Özgür Halk dergisi, Abdullah
ÖCALAN’ı
n Ali Fı
rat takma adı
yla yazdı
ğıKürdistanda Kiş
ilik Sorunu
adlıkitap, Abdullah ÖCALAN’ı
n yazdı
ğıSosyalizm ve Devrim
Sorunlarıisimli kitap, Abdullah ÖCALAN’ı
n yazdı
ğı12 Eylül Faşizmi
ve PKK direniş
i isimli kitap, Evina Velat isimli Abdurrahman Durre’nin
yazdı
ğıkapağı
nda sözde Kürdistan haritasıolan kitap, üzerinde
“Nevrozunuz Kutlu Olsun ve Kürtçe Nevroz piroz b” yazı
lısözde
Kürdistan haritasıolan afiş
lerden 106 adet bulunduğu, parti binası
nda
ayrı
lan gençlik köşesinde, 15 adet güvenlik kuvvetleri ile girdikleri
çatı
ş
mada öldürülen terör örgütü militanları
nı
n resimlerinin
bulunduğu,
19.11.1998 günlü arama tutanağıkapsamıile, 20.11.1998
günlü Tespit Tutanağıkapsamı
nda anlaşı
lmı
ş
tı
r.
HADEP Antalya İ
l Başkanlı
ğı
ndaki yapı
lan aramada çok sayı
da
Özgür Halk, Özgürleş
en Yurtsever Gençlik, Öncü Yurtsever Gençlik,
Jian Revş
an, Zindan ve Zent dergileri, Nevroz Piroz B isimli HADEP
teşkilatı
na ait 30 adet afiş
, Mihamet Arif Vicvari Hasen Cizvari isimli
ve fotoğraflı13 adet afiş
, Velate Roje isimli 2 adet afiş, Xelil Xemşin
isimli ve fotoğraflı4 adet afişve daha çok sayı
da yasak yayı
n
bulunduğu; 19.11.1998 günlü arama ve zaptetme tutanağı
kapsamı
nda;
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HADEP İ
stanbul il binası
nda yapı
lan aramada 1x5 metre
ebadı
nda “Dersim Direnecek HADEP İ
stanbul İ
l Başkanlı
ğı
” yazıve
imzasıbulunan pankart, 1x3 metre ebatları
nda üzerinde eli sı
kı
lıPKK
teröristi resmi ve “Yaş
ası
n 15 Ağustos Atı
lı
m Ruhu” yazı
sıbulunan
bez pankart, çok sayı
da yasak yayı
n bulunduğu;
19.11.1998 günlü arama tutanağıkapsamı
nda.
HADEP Bakı
rköy ilçe binası
nda yapı
lan aramada, ilçe
başkanı
nı
n odası
ndaki panoda PKK terör örgütünün başıAbdullah
ÖCALAN’ı
n üzerlerinde sarıyeşil kı
rmı
zırenklerden oluşan kurdele
ile bağlanmı
ş fotoğrafı
, içinde Abdullah ÖCALAN’ı
n resminin de
bulunduğu “PKK Genel BaşkanıAbdullah ÖCALAN’dan çözüm
çağrı
sı
” yazı
sıbulunan fotoğraf “PKK Türkiye Partisidir” yazı
lıresimli
döviz, önü PKK militanları
, M. Hayri DURMUŞ, Kemal Pİ
R, Akif
YILMAZ, Ali Çİ
ÇEK’in resimlerinin yapı
ş
tı
rı
ldı
ğıkağı
t üzerinde “TC.nin
Güney Kürdistan’daki harekatı
nınefretle kı
nı
yor” yazı
lıdöviz, 3 PKK
militanı
nı
n resmi, Abdullah ÖCALAN’ı
n resminin bulunduğu kartonlar
üzerine yazı
lmı
şçeşitli dövizler, İ
talyan Büyükelçiliğine yazı
lan 30
adet dilekçe ve çeşitli örgüt terimleri bulunduğu;
19.11.1998 günlü arama ve zaptetme tutanağıkapsamı
ndan,
Eminönü HADEP ilçe binası
nda yapı
lan aramada Özgür Halk,
Özgürleşen Yurtsever Gençlik, Özgür Kadı
n ve Zindan dergileri ile 10
adet tek tip kot pantolon, 12 adet komando tipi askeri pantolon ve
tiş
ört bulunduğu, 19.11.1998 günlü yapı
lan arama tutanağı
kapsamı
nda.
Malatya il binası
nda yapı
lan aramada örgüt yayı
nları
ndan
başka, Malatya Valisi, Emniyet Müdürü, Şube Müdürünün fotoğrafları
ile polis ve askeri tesislerin fotoğrafları
nı
n bulunduğu,
Türkiye genelinde yaptı
rı
lan aramalarla ilgili olarak Emniyet
Genel Müdürlüğü’nün gönderdiği 23.11.1998 günlü yazı
ları
kapsamı
ndan,
HADEP Van il binası
nda yapı
lan aramada, çok sayı
da örgüt
yayı
nı
, il baş
kanı
nı
n odası
nda kitaplı
k içinde gizlenmiş yabancı
menş
eli yeş
il renkte askeri tip, üzerinde H.E.R. DM 41 SIPLITTER
yazı
lıel bombasıile 1x1.5 metre ebadı
nda sözde PKK bayrağı
nı
n
bulunduğu,
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Dosyada mevcut Van İ
l Emniyet Müdürlüğünün 19.11.1998
günlü fax yazı
ları
ndan anlaşı
lmı
ş
tı
r.
Diğer HADEP binaları
nda da aynı belgeler bulunmuş
tur.
Bulunan bu belgeler PKK ile HADEP arası
ndaki organik bağıaçı
kça
gösterir. HADEP Merkez binası il ve ilçe binaları
, PKK
propagandası
nı
n açı
kça yapı
ldı
ğı yerlerdir. HADEP’de beyinleri
yı
kanan Kürt ası
llıgençlik PKK safları
na katı
lmaya hazı
r hale
getirilmektedir.
İ
stanbul il binası
nda bulunan pankartlar ile, Eminönü ilçe
binası
nda bulunan çok sayı
da tek tip pantolon ve gömlekler ile
Bakı
rköy ilçe binası
nda bulunan Abdullah ÖCALAN’ı
n resminin
olduğu dövizler İ
stanbul’daki PKK militanları
nı
n eyleme bu binalardan
çı
ktı
kları
nı
, eylem sonrasıpolis takibinden kurtulduktan sonra yine bu
binalara sı
ğı
ndı
kları
nı
, buralarda kı
yafet değiştirdiklerini gösterir. Van
il binası
nda bulunan el bombası
nı
n da PKK’nı
n yapı
lmasıdüş
ünülen
bir eyleminde kullanı
lacağıkesindir.
PKK, ile HADEP arası
nda mevcut organik bağdan HADEP il ve
ilçe yöneticilerinin PKK eylemlerine paralel ve PKK’nı
n amacı
na
hizmet eden eylemlerinden HADEP merkez yürütme kurulu üyeleri
olan sanı
kları
n tamamısorumludur. Onlarda aynıeylemin içindedirler.
Abdullah ÖCALAN’ı
n İ
talya’da yakalanması
ndan sonra HADEP
Merkez binası
ndaki panoya PKK’nı
n propaganda organı olan
gazetelerden kesilmiş herbiri Abdullah ÖCALAN ve Abdullah
ÖCALAN’ı
n İ
talya’da yakalanması
ndan sonra PKK eylemcilerinin
eylemleri ile ilgili haber içeren gazete kupürlerinin yapı
ştı
rı
lması
, PKK
ve Abdullah ÖCALAN’ı
n propagandası
nıyapmak içindir. Sanı
klar
yaptı
klarıbu eylemin doğuracağısonuçları
nş
uurundadı
rlar.
Silahlıçetenin başı
nı
n İ
talya’da yakalanması
nıve Türkiye’nin
çete baş
ı
nıyargı
layabilmesi için iadesi girişimlerini protesto etmek
amacı
yla açlı
k grevi baş
latı
lmasıda silahlıçetenin hal ve vasfı
nı
bilerek çeteye yardı
m etmektir. Eylemin bir baş
ka aş
aması
dı
r.
Demokratik meş
ruiyeti kabul edilemez. Buradaki eylemin amacı
,
Türkiye Cumhuriyeti devletini bölmek ve bu amaca da ulaş
mak için
gerçekleş
tirdiği kanlıeylemlerle otuzbin küsur insanı
n canı
na kı
yan
bir terör örgütüne ve onun katil başkanı
na destek olmak, Abdullah
ÖCALAN’ı
n tutuklanması
nıprotesto etmektir. Açlı
k grevi HADEP
yöneticileri tarafı
ndan bu amaçla başlatı
lmı
ştı
r. Bütün Türkiye’de
HADEP binaları
nda başlatı
lan açlı
k grevleriyle Avrupa’ya ve bütün
Dünya’ya Abdullah ÖCALAN’ı
n terörist bir örgütün lideri olmadı
ğıve
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arkası
nda bir halkı
n bulunduğu mesajıverilmek istenmiştir. Bu açlı
k
grevi eylemi silahlıçetenin hal ve vasfı
nıbilerek çeteye yardı
m
etmektir.
PKK bir terör örgütüdür.
6.2.1993 günü Midyat ilçesine gitmekte olan minibüsün PKK
teröristlerince yola yerleştirilen patlayı
cı
ya çarpmasısonucu yedi
vatandaşı
mı
zı
n,
6.2.1992 günü PKK teröristlerinin yaptı
kları bir baskı
nla
Kurtalan ilçesi Üçyol ayrı
mı
ndaki evlerde oturan üçü kadı
n beş
vatandaşı
mı
zı
n
6.3.1993 günü PKK teröristlerinin Iğdı
r Evcik Köyündeki
kahvehaneye yaptı
kları bir baskı
nla kahvehanede oturan dört
vatandaşları
mı
zı
n,
14.6.1993 günü PKK teröristlerinin Şirvan ilçesi Gözlüce köyüne
yaptı
klarıbaskı
nla altıvatandaş
ı
mı
zı
n, iki köy koruyucusunun,
25.6.1993 günü Mardin ili Yeşilli Koyunlu köyüne PKK
teröristlerinin yaptı
klarıbaskı
nda dördü kadı
n yedi vatandaşı
mı
zı
n,
29.6.1993 günü Mardin ili Yalıköyü Hamzabey Mezrası
nda
PKK teröristlerinin yaptı
kları baskı
nda dördü kadı
n altı
vatandaşı
mı
zı
n,
5.7.1993 günü PKK teröristlerinin Kemaliye Baş
bağlar köyüne
yaptı
klarıbaskı
nda 28 vatandaş
ı
mı
zı
n,
1.1.1994 günü Diyarbakı
r Ergani ilçesi Elazı
ğkarayolları
nda yol
kesen PKK teröristleri tarafı
ndan biri polis 8 vatandaşı
mı
zı
n,
12.2.1994 günü İ
stanbul Tuzla istasyonunda PKK militanları
nı
n
çöp bidonuna koyduklarıbombayıpatlatmalarısonucunda 5 askeri
öğrencinin,
3.8.1994 günü Alacakaya ilçesi Halkalı köyüne PKK
teröristlerinin düzenlediği baskı
nla 10 vatandaş
ı
mı
zı
n öldürülmesi ile
ilgili eylemler, terör örgütü PKK’nı
n sivillere yönelik kanlı
eylemlerinden sadece birkaçı
dı
r.
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Bu kanlıörgüt insanlı
ğı
n başbelasıolan uyuşturucu ticareti ile
de uğraşmaktadı
r. Kaçakçı
lı
k ve Organize Suçlarla Mücadele Daire
Baş
kanlı
ğıPKK terör örgütünün organize ettiği 155 uyuşturucu
madde olayı
nda iki ton 502 kg 758 gram eroin. 13 ton 360 kg 950
gram esrar, 4 ton 255 kg 714 gram baz morfin, 2 ton 125 kg 258 gram
Hint keneviri, 22 ton 440 kg. asetik asit anhidrit. 621 gram kokain, 277
000 amphetamin tablet l ton 0.80 kg. sodyum karbonat ele
geçirildiğini, olaylarda 572 sanı
ğı
n yakalandı
ğı
nı
,
Bunun da haricinde Olağanüstü Hal Bölgesinde ortaya
çı
kartı
lan PKK ya ait sı
ğı
nak ve hücre evlerinde 7 ton 466 kg. esrar,
1.984.000 kök Hint keneviri, 63 kg 375 g eroin, 33 kg baz morfin, l
adet uyuşturucu imalathanesinin ele geçirildiği tesbit edilmiş
tir.
Uyuş
turucu ticareti ile uğraş
an bu kanlıterör örgütü ve liderine
siyasi hüviyet verilemez. Böyle bir terör örgütünü Türkiye’nin muhatap
kabul etmesi de düş
ünülemez. PKK TCK.nun 125. maddesinde yazı
lı
suçu iş
lemek için kurulmuşbir silahlıçetedir. Bir suç örgütüdür.
Yargı
tay’ı
n bütün içtihatları
nda da PKK silahlıçete olarak kabul
edilmiş
tir.
Türkiye Cumhuriyeti, Demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir.
Her Türk vatandaş
ı
nı
n Anayasa’daki temel hak ve hürriyetlerden
eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanacağı
, milli kültür,
medeniyet ve hukuk düzeni içerisinde onurlu bir hayat sürdürme ve
maddi ve manevi varlı
ğı
nıbu yönde geliştirme hakkı
na sahip olduğu,
herkesin dil, din, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç,
mezhep ve benzeri sebeplerle ayrı
m gözetilmeksizin kanun önünde
eşit olduğu Anayasa hükmüdür.
Avrupa İ
nsan HaklarıEvrensel Sözleş
mesinde sayı
lan bütün
hak ve özgürlüklerin tamamı
na Türk vatandaş
ları da sahiptir.
Türkiye’de hak ve özgürlüklerin kullanı
mı
nı
n sı
nı
rlandı
rı
lmasıAvrupa
İ
nsan HaklarıSözleşmesinin öngördüğü sı
nı
rlandı
rmalardan fazla
değildir.
Türkiye’de mevcut etnik guruplardan hiçbiri azı
nlı
k statüsünde
değildir. TamamıTürk vatandaş
ları
nı
n sahip olduğu bütün haklara
sahiptir. Türkiye’de etnik kültürlerin inkar edildiği de bir safsatadan
ibarettir. Etnik kültürler milli kültürün bir parçası
dı
r. Türkiye
Televizyonları
nıizleyenler etnik kültürlerin televizyon ekranları
na nası
l
yansı
dı
ğı
nıgörürler ve etnik kültürlerin inkarı
nı
n bir safsatadan ibaret
olduğunu anlarlar. Türkiye yönetiminde bürokrasisinde ve yargı
sı
nda
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Kürt ası
llıyüzlerce bürokrat hakim ve savcı
, çok sayı
da bakan vardı
r.
Büyük işadamıolmuş. Türkiye’de ticaret ve sanayiye iş
tirak etmiş
yüzlerce Kürt ası
llıvatandaşı
mı
z vardı
r.
Türk vatandaş
larıarası
nda etnik kökenine göre hiç bir ayı
rı
m
yapmadı
ğıgerçek olan Türkiye’den hiç bir kuruluşbelli bir etnik köken
için imtiyaz sayı
labilecek haklar verilmesini de isteyemez. Kaldıki
Türkiye’nin muhatap kabul etmesinin istendiği PKK’nı
n istekleri
imtiyaz kabul edilecek hakları
n elde edilmesi ile sı
nı
rlı
da değildir.
HADEP binaları
n da bulunan Kürdistan haritaları
, Türkiye’nin dı
şı
nda
komş
uları
nı
n toprakları
nı da içine almaktadı
r. Türkiye’nin
komş
uları
nı
n toprakları
nda gözü yoktur. Ancak terör örgütünün hedefi
bir kı
smıTürkiye topraklarıüzerinde olmak üzere Türkiye sı
nı
rları
nı
da aş
an müstakil bir Kürdistan kurmaktı
r. Bu sebeple hiçbir kuruluş
,
hiçbir güç Türkiye’yi etnik bir guruba imtiyaz sayı
labilecek haklar
vermeye zorlayamaz, uluslararasıanlaş
malarda buna cevaz vermez)
denilmektedir.
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Baş
savcı
lı
ğı
nı
n 23.8.1996
gün ve 83 sayı
lıiddianamesinde ise;
I- OLAYLAR
l- 23.6.1996 tarihinde Ankara Atatürk KapalıSpor Salonunda
yapı
lan ve PKK örgütünün gövde gösterisi halinde cereyan eden
Halkı
n Demokrasi Partisi (HADEP)’in 2. Olağan Genel Kurultayı
.
Genel Merkezi Ankara’da bulunan Halkı
n Demokrasi Partisi’nin 2.
Olağan Genel Kurultayı
’nı
n 23.6.1996 günü Ankara Atatürk Kapalı
Spor Salonu’nda yapı
ldı
ğı
.
Salonda aş
ağı
daki pankartları
n açı
lmı
şolduğu;
Yaş
ası
n Halkları
n Kardeşliği.
Kirli Savaş
a Son,
Şehitlerimiz Mücadelemize Işı
k Tutuyor.
Gençliğin Militan Mücadelesi Kı
zı
llaş
an Topraklar Yaratı
yor.
Zafer, Direnen Halkı
mı
zı
ndı
r.
Emekçiler HADEP’e Özgürleş
meye,
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Barı
ş
, Hemen Şimdi,
Salonda HADEP Genel BaşkanıMurat BOZLAK’ı
n posteri ile
Türk Bayrağıve HADEP Parti Bayrağı
nı
n yan yana ası
lmı
şolduğu,
Salon içinde ayrı
ca “DERXMEDAN Jİ YANE. Biji Aş
iti.
BERXWEDAN Rumeta. Bere Mezine” gibi Kürtçe pankartları
n
taşı
ndı
ğı
.
Tutsak aileleri diye nitelendirilen bazıkişilerin “biji BİRATİYE
GELA, Zindanlar Boşalsı
n, Tutsaklara Özgürlük, Cenevre
Sözleşmesine Uyulsun, Ateş
kese Cevap Verilsin, Evlatlar ı
mı
z
Onurumuzdur Çiğnetmeyeceğiz. Operasyonlar Durdurulsun” yazı
lı
pankartları taş
ı
yarak ve zafer işaretleri yaparak salon içinde
dolaş
tı
kları
, tribünlerde bulunan kalabalı
ğı
n zı
lgı
t çekerek kendilerini
destekledikleri.
Kurultayı
n devamıboyunca salonda aşağı
daki sloganları
n
atı
ldı
ğı
:
Biji Serok APO.
Gerilla Vuruyor, kürdistan Kuruyor.
Şehit Namirin,
Yaş
ası
n Halkları
n Kardeşliği.
PKK Orada Ordu Burada.
PKK Halkı
n Halk Burada
Kirli Savaş
a Son.
Önce Dörtler. Şimdi Onbinler. Zafer Direnen
Halkı
mı
zı
ndı
r. Savaş
sa Savaş
. Barı
ş
sa Barı
ş
Zindanlar Boş
alsı
n Tutsaklara Özgürlük.
Genel Başkan Murat BOZLAK’ı
n salonda yerini alması
ndan
sonra salon içerisinde PKK örgütün sözde bayrağıile örgütün lideri
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Abdullah ÖCALAN’ı
n posterinin salon içerisinde dolaştı
rı
ldı
ğı
, bu
esnada salonda bulunanları
n “Gerilla Vuruyor, Kürdistan’ıKuruyor.
Biji serok Apo.” gibi sloganlarıattı
kları
.
Murat BOZLAK konuş
ması
na başladı
ktan sonra ş
eref tribünü
tarafı
na çatı
ya maskeli kiş
iler tarafı
ndan evvela PKK örgütünün sözde
bayrağı
nı
n ası
ldı
ğı
, daha sonra bu bayrağı
n yanı
na Abdullah
ÖCALAN’ı
n beyaz bez üzerine siyah beyaz olarak yapı
lmı
şposterinin
ası
ldı
ğı
, daha sonra salondaki tek Türk Bayrağı
nı
n yine maskeli bir
şahı
s tarafı
ndan ipleri çözülmek suretiyle yere düşürüldüğü, yerine
PKK örgütünün başıAbdullah ÖCALAN’ı
n posterinin ası
ldı
ğı
, bu
olaylar salonda bulunanlar tarafı
ndan coş
kulu bir şekilde alkı
ş
lanı
rken
Genel Baş
kan Murat BOZLAK’ı
n hiç bir tepki göstermediği,
konuş
ması
na devam ettiği, iddia olunduğu gibi Divan BaşkanıHikmet
Fİ
DAN tarafı
ndan konuş
ması
nı
n ‘kesilmediği, Divan BaşkanıHikmet
Fİ
DAN’ı
n ise cereyan eden olaylar karşı
sı
nda “Parti disiplinine ve
tüzüğe uyalı
m” ş
eklinde cı
lı
z ve göstermelik bazıikazlar yaptı
ğı
.
Hükümet Komiserinin uyarı
sı üzerine Türk Bayrağı
’nı
n yerine
ası
lması ikazı
nda bulunduğu, ancak Türk Bayrağı
nı
n yerine
ası
lmadı
ğı
, bunun üzerine Divan BaşkanıHikmet Fİ
DAN’ı
n isteğiyle
salonda bulunanları
n “Yuh” sesleri arası
nda Divan önüne serildiği,
bayrağı
n büyük bir kı
smı
nı
n yerlerde sürünmesi ve çiğnenmesi
üzerine hükümet komiseri’nin uyarı
sı
yla buradan kaldı
rı
ldı
ğı
.
Saat 14.30 ile 15.30 arası
nda Divan Baş
kanıtarafı
ndan
Kurultaya ara verildiği, ancak bu ara verişte PKK bayrağıile Abdullah
ÖCALAN’ı
n posterinin bulunduklarıyerden indirildikleri.
Kurultay Salonunda delegelerin ve dinleyicilerin girmesiyle
birlikte yukarı
da anlatı
ldı
ğış
ekilde PKK örgütünün eylemlerinin
başladı
ğıve saat 14.30’a kadar devam ettiği, bu eylemlere Genel
Baş
kan ve Parti Meclisi üyelerinin hiç bir müdahalesi olmadı
ğı
. Genel
Baş
kanı
n olaylarıgöre göre konuş
ması
na devam ettiği, salondakileri
selamladı
ğı
.
24.6.1996 günü saat 05.30 sı
raları
nda Kurultay Salonunda
yapı
lan aramada delegelerin oturduğu bölümde sandalyelerin altı
na
bı
rakı
lmı
ş olan 50x75 cm ebadı
nda PK bayrağıbulunduğu, bu
bayrağı
n kurultayı
n devamısı
rası
nda salona ası
lan bayrak olduğu,
Ayrı
ca, Parti Meclisi üyelerinin salondaki yerlerinin karş
ı
sı
nda
tribüne ası
lmı
şolarak;
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“Ateş
kesin ülkesinden geliyoruz.
Güneşin Saçları
na tutunarak.
Yeş
il Toprakları
mı
za ulaşacağı
z.
HADEP İ
stanbul il Kadı
n Komisyonu” yazı
lıpankart ile parti
Meclisi üyelerinin arkası
ndaki tribüne ası
lmı
şolarak:
“Kahrolsun sömürgecilik,
Askeri İ
şgale Son.
“Anti sömürgeci Gençlik” ibareli pankartlar ele geçtiği böylece
legal bir siyasi kuruluş olan HADEP’in 2. Olağan Kurultayı
nı
n
gerçekte PKK’nı
n cephe örgütlenmesi olan ERNK (Kürdistan Ulusal
Kurtuluş Cephesi’nin kurultayış
eklinde cereyan ettiği, aşağı
daki
delillerin tetkikinden anlaş
ı
lmı
ştı
r.
a) Kurultayıgörüntüleyen video kasetleri,
b) Bu kasetlerin Çözümü,
c) Teyp Kasetlerinin çözümü,
d) 24.6.1996 tarihli olay tutanağı
,
e) Emniyet Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün raporu,
f) Hükümet Komiseri’nin Raporu,
g) Arama ve Zaptetme tutanağı
,
II- 24.06.1996 TARİ
Hİ
NDE HADEP GENEL MERKEZİ
NDE
YAPILAN ARAMA
23.6.1996 tarihinde Ankara KapalıSpor Salonu’nda yapı
lan
HADEP 2. Olağan Kongresinin PKK’nı
n gövde gösterisi halinde
cereyan etmesi, Türk Bayrağı
nı
n yere indirilip yerine Abdullah
ÖCALAN’ı
n posterinin ası
lmasıüzerine HADEP Genel Baş
kanıMurat
BOZLAK, Parti Meclis üyeleri ve Divan üyeleri gözaltı
na alı
nmı
ş
,
24.6.1996 tarihinde HADEP Genel Merkezinde, Ankara il teşkilatı
binası
nda ve ilçe teşkilatları
nda arama yaptı
rı
lmı
ş
tı
r.
HADEP Genel Merkezinde yaptı
rı
lan aramada 2 Klasör haline
getirilmiş(K.I, D.I-159 ve K.2 D. 160-340) PKK’nı
n yayı
n organları
olan KURT-HA (Kürd Alman Haber Ajansı
)’nı
n Bültenleri ele
geçmiştir.
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KURD-A Haber ajansı
nı
n önce PKK’nı
n yurtdı
ş
ıbaskı
lıillegal
yayı
n organıolan BERXWEDAN dergisi tarafı
ndan kurulduğu ve
Kürdistan Haber Ajansıolarak faaliyete geçtiği, bilahare PKK yanlı
sı
yayı
n yapmasıüzerine Alman Hükümeti tarafı
ndan kapatı
ldı
ğı
, bu
kapatma üzerine Kurd-Ha (Kürt Alman Haber Ajansı
) olarak tekrar
faaliyete geçirildiği tesbit edilmiştir.
KURD-A bültenleri incelendiğinde ARGK (Kürdistan Halk
Kurtuluş Ordusu) ERNK (Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi)’nin
bildirileri mahiyetinde olduklarıgörüş
müştür.
Bu bildirilerden bazı
ları
nı
n başlı
klarıile bazı
ları
ndan örnekler
aşağı
ya alı
nmı
ş
tı
r:
ARGK Gerillasıbugün devlet güçlerine bir çok bölgede saldı
rdı
.
16 asker öldü. 10 asker yaralandı
.
ARGK Bası
n Bürosu Şı
rnak kuşatması
nda sonuçlarıaçı
kladı
:
53 Asker, 3 Subay. 6 Polis, 3 Korucu öldü.
Onbinlerce orduyu Botan’a yı
ğan Türk Devleti
durumda... Gerillaları
n Şı
rnak kuşatmasıdevam ediyor.

çaresiz

Korucu köyüne yapı
lan baskı
nda 12 asker öldü.
ARGK Zafer KampıkomutanıMahir: bu yı
l kurtarı
lmı
şalanlar
ilan edeceğiz.
ERNK Avrupa Örgütü: süreç kesin zafere gitme sürecidir.
Lice katliamı
nda TC. kimyasal silah kullandı
. 12 kişi kör oldu.
380 kişi katledildi.
ARGK: izin belgesi alan turistler ülkemizi güven içinde ziyaret
etmektedirler.
ARGK: Kürdistan’a izinsiz girilemez,
ARGK: bizim sol örgütlerle karş
ı
lı
klı anlayı
ş temelinde
çözemeyeceğimiz hiç bir sorunumuz yoktur.
ERNK Avrupa örgütünün 13.10.1993 tarihli “Yiğit Kürdistan
halkıdemokratik kamuoyuna” baş
lı
klıbildirisi, bu bildiride şöyle
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denilmiş
tir... “Sömürgeci faşist Türk Devletine ve onun kanlıözel
savaş gücüne karşı partimiz önderliğinde sürdürülen amansı
z
mücadele tarihimizde görülmedik düzeyde boyutlanarak ve
yükselerek devam ediyor. Özellikle Kürdistanı
n tüm coğrafyası
nda
yayı
larak ve güçlenerek süren gerilla mücadelesi düşmanıdarbeliyor.
Tüm politikaları
nıboş
a çı
karı
yor, ekonomisini tı
kı
yor bitiyor. Devleti
artı
k işlemez hale sokuyor ve halkı
mı
zıözgürlüğe götürüyor.”
Yaş
ası
n Ulusal kurtuluşSavaşı
mı
z.
Yaş
ası
n PKK. ERNK. ARGK.
Yaş
ası
n Ulusal Önderimiz Başkan Apo.
Avrupalı300 bası
n yayı
n merkezi ÖCALAN’la görüştü. Gerilla
saldı
rı
larıyaygı
nlaştı
. Devlet Botan’ıtümden kaybetmiş
tir.
ERNK Avrupa Örgütü: Hiç kimsenin
karşı
sı
nda tutum almaya hakkıyoktur.

haklı taleplerimiz

ERNK Avrupa örgtü: Kardeş
lik cephesinde birleş
elim.
Devlet güçleri Mardin köylerine yöneldi.
ARGK gerilla güçlerinin denetiminde olan Cudi dağı
nda bir
helikopter daha düş
ürüldü.
ERNK: Eski Yugoslavya’da resmi görüş
melerde bulundu.
PKK 5. Kongresi baş
arıve zaferin güvencesidir.
Sason ve Kulp operasyonunda ARGK darbesi.
ARGK Bası
n Bürosu 17 Ocak 1995 günü yaptı
ğıaçı
klamada:
Türk Turizmini boykot edin. Kirli savaş
a finans sağlamayı
n.
Sason operasyonunda ARGK’den cevap
Kontragerilla Adana’da yine Kan döktü.
2. Klasörde yer alan bültenlerden örnekler:
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KURD-A Haber Ajansı
nı
n “Kürdistan’a Bahar Geldi” başlı
klı
24.2.1995 tarihli bildirisi:
“21 Şubat tarihinde Mardin bölgesinde Devlet güçlerinin
operasyona çı
kacağı
nı haber alan ARGK gerillaları gereken
hazı
rlı
klarıyaparak iki koldan pusu attı
lar. Büyük bir güçle çı
ktı
kları
operasyonda gerillaları
n pususuna düşen Devlet güçleriyle ARGK
gerillalarıarası
nda baş
layı
p akşama kadar süren bir çatı
ş
ma çı
ktı
. Bu
çatı
ş
mada ARGK gerillalarıhiç bir kayı
p vermezken Devlet güçleri ilk
pusuda bir subay, iki uzman çavuşve 9 er kayı
p verdiler. Gerillalar
tarafı
ndan atı
lan diğer pusularda ise iki asker ölürken çok sayı
da
yaralıolduğu öğrenildi. ARGK gerillaları
nı
n saldı
rı
sı
na uğrayan ve
büyük kayı
p vererek geri çekilmeye çalı
ş
an Devlet güçlerine yardı
ma
gelen başka bir operasyon kolu da gerillaları
n saldı
rı
sı
na uğradıYerel
kaynaklar bu çatı
ş
mada çok sayı
da yaralıolduğunu bildirirken Devlet
güçleri kayı
plarıhakkı
nda kesin sonuçlar öğrenilemedi.”
KURT-A bültenlerinden diğer başlı
klar:
ARGK Bası
n Bürosu 17 Ocak 1995 günü yaptı
ğıaçı
klamada:
Türk Turizmini boykot edin, kirli savaşa finans sağlamayı
n.
24 Ocak 1995’de BirleşmişMilletlerin Cenevre’deki binası
nda
düzenlenecek olan bası
n toplantı
sı
nda PKK Cenevre anlaş
ması
nı
imzalayacak.
Kontra faaliyetlerde bulunan ve Türk İ
stihbarat Teş
kilatıMİ
T’le
birlikte çalı
ş
an ve yurtsever Kürt işadamları
nı
n listesini Çİ
LLER’e
verdikleri öne sürülen Ziya Nazı
m (LAZO) Asker TAHİ
NTAN. ARGK
Metropol timlerince cezalandı
rı
ldı
.
- Kürdistan Sürgün Parlamentosunun temeli atı
ldı
.
- ERNK Avrupa temsilcisi Ali GAVRAN bası
n açı
klamasıyaptı
:
Güneyde Türk Ordusunu büyük bozguna uğratı
yoruz.
- PKK Genel Baş
kanı
nı
n Güney Kürdistan’a yönelik operasyonu
değerlendiren açı
klaması
: Güney Kürdistanı TC. için kapana
çevirmeye kararlı
yı
z.
- PKK MK. İ
stanbul katliamıile ilgili yaptı
ğıaçı
klaması
nda: Geç
kalmak piş
man olmaktı
r. Artı
k gerillayla birleşme ve Zülfı
karıele alma
zamanı
dı
r.
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- Kürdistan İ
slam Hareketi İ
stanbul katliamı
na ilişkin yaptı
ğı
açı
klamada: TC.inançsı
z ve dinsizdir.
- ERNK Avrupa temsilciliğinin DEP’li milletvekillerinin
yargı
lanması
yla ilgili yaptı
ğı açı
klamada: Yargı
lanan kirli savaş
mahkumu TC.dir.
- ARGK ZAXO’da TC’yi vurdu.
- BAGOK’ta çatı
ş
malar devam ederken ARGK bası
n bürosu
Ekim ayı
ndaki eylemlerde 706 askerin öldüğünü açı
kladı
.
- Gerillalar bu kez dağlarda değil, yollarda vurdu, bir helikopter
düştü 16 asker öldü.
Kürdistan Sürgün Parlamentosu Kürt halkı
na kutlu olsun.
- ERNK Avrupa Temsilciliğinin yaptı
ğıaçı
klamada: hiç bir güç
bizi kutsal davamı
zdan alı
koyamaz.
- PKK’nı
n 17. kuruluşyı
ldönümü kutlamalarıbütün Avrupa’da
şenliklerle kutlanı
yor. Gecelerde ve şenliklerde konuş
ulanlar hep aynı
noktaya vurgu yaptı
. “Başkan Apo’nun yolunda yürüyoruz.”
- PKK’yıyasaklayan Almanya’ya Kürtler bir yı
l sonra yine aynı
cevabıverdi: “EZ JİPKK ME.”
- PKK Genel Sekreteri Abdullah ÖCALAN, AGİ
K zirvesi öncesi
önemli açı
klamalarda bulundu: Kı
zı
lhaç ve Cenevre’ye başvuracağı
z.
- PKK’nı
n kuruluşyı
ldönümü Kürt Halkı
na ve tüm insanlı
ğa
kutlu olsun. HADEP Genel Merkezinde Ele Geçen Diğer Doküman:
a) Yalçı
n KÜÇÜK ile Abdullah ÖCALAN’ı
n konuş
maları
nıiçeren
18 sayfalı
k not.
b) “Legal alanı
n sı
nı
rları
’” baş
lı
klıdoküman. Bu dokümanı
n giriş
bölümünde ş
öyle denilmektedir:
“...Ülkemiz binlerce yı
ldan beri baskı
, sömürü ve inkar
politikaları
yla yok edilmek, halkı
mı
z sistemli katliam, göçertme ve
eritme çabaları
yla ortadan kaldı
rı
lmak istenmiştir. Uygarlı
ğı
n beş
iği
olan, tarihin en eski dönemlerinden itibaren varlı
ğı
nıçeş
itli tarihsel
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kaynakları
nda ortaya koyduğu üzere duyuran bir halk ve ülke çok
yönlü saldı
rı
ları
n hedefi olmuş
tur. Ulaş
tı
ğıyüksek geliş
im düzeyinin
doğal sonucu olarak oluşan tüm zenginlikleri, kültürel ve uygarlı
k
açı
sı
ndan geri olan diğer halkları
n iş
tahı
nıkabartmı
ş
, tarihi ipek
yolunun üzerinde bulunması
, doğal zenginlikleri, coğrafik konumunun
önemi bu talan ve saldı
rganlı
kları
n giderek artması
na yol açmı
ş
tı
r.
“Bu nedenle iç dinamiğiyle gelişmesinin önü tı
kanmı
ş, parça
parça edilmiş, sürekli yabancıegemenliği, örgütsüzlük dayatı
lmı
ştı
r.
Öz gücüne dayanarak geliş
mesinin tüm olanaklarıkapatı
lmak istenen
bir halk bugüne kadar gelebilmiş
se, bu temellerin çok sağlam atı
lmı
ş
olduğundandı
r. O dönemde yaş
ayan onlarca halkı
n bu gün ortadan
kalktı
ğı
,
tarih
sahnesinden
silindiği
düşünülecek
olursa,
söylediklerimiz
anlamı daha
iyi
kavranabilir.
“Toplumsal
örgütlenmesinin çağı
na göre ne derece gelişkin olduğu yapı
lan tarihi
anlaş
malardan anlaşı
lmaktadı
r. Üretim araçları
, insani iliş
kiler, bilgi ve
tecrübe düzeyinin dönemine göre oldukça ileri olması
na karş
ı
n ekseri
barbar toplulukları
n saldı
rı
ları
yla bu ulaş
ı
lan uygarlı
k düzeyi
dağı
tı
lmı
ştı
r. Bir köle esir durumuna düşürülmüştür.
“Baş
kalarıiçin büyük gayretler ortaya koyan, uş
ak gibi hareket
eden bir halk durumuna getirilmiş
, adeta kendi kendine
yabancı
laştı
rı
lmı
ştı
r. Selahaddini Eyyubi, İ
drisi Bitlisi, Malazgirt 1071
savaşı
,Türk KurtuluşSavaşı
, Kamuran İ
NAN, Hikmet ÇETİ
N, Salih
SÜMER gibileri bunun en canlıörnekleri olarak belirtilebilir.
“İ
şte bu süreci tersine çevirerek zorla gasp ve talan edenlerden
değerleri aynış
ekilde kurtarmak, insanlı
k dı
şıhareket edene hakettiği
şekilde cevap vermek, ancak bir güç ve otorite yaratmak, bu konuma
yükselmekle olur. Bu ise hayatı
n her alanı
nda örgütsüzlüğü, kölelik ve
hizmetkarlı
ğıaş
makla mümkün olur. Bunu yine bizler yapacağı
z. Yani
beyni dağı
tı
lmak, yok edilmek, tarihten silinmek istenen bu ülkenin
halkıyapacaktı
r... iş
te ele aldı
ğı
mı
z eserimiz bu dönemin savaş
an
halk gerçeklerimiz her yönüyle ortaya çı
ktı
ğı
, etkilerini duyurduğu özel
bir aş
amanı
n ürünüdür. Biraz olsun, halkı
mı
zı
n örgütlenmesine, doğru
önderlik, çalı
şma, hareket ve yaş
am tarzı
na ulaş
ması
nda katkı
da
bulunursak sevinç duyarı
z.”
Kadı
n ezilmiş
liğinin tarihteki kökeni ve gelişimi başlı
klı
doküman, bu dokümanı
n HADEP bünyesinde kurulan Kadı
n
Komisyonunun görevleri bölümünde yer alan esaslardan bazı
larış
u
şekilde belirtilmiş
tir.

859

- Tüm kadı
nlarımevcut komisyonun içerisinde örgütlemek,
eğitmek ve kendi iradelerine kavuşturmak.
- Ülkemizde süren kirli savaştan en çok zarar gören baskı
lara
maruz kalan Kürt kadı
nı
nı
n metropollerdeki yoz yaş
ama, ş
ovenizme,
ulusal inkarcı
lı
ğa karşıkoruma, ulusal kimliklerini koruma olanağı
yaratarak bu temelde eğitmek,
- Metropollerdeki kadı
nısömürgeciliğe, gericiliğe ve sahte
yaş
ama yabancı
laş
tı
rı
cı
, asimilasyoncu, eğitim ve kültüre karş
ı
eğitmek, özgür yaş
am tarzı
nıgeliştirmek ve yaymak,
- Kültürel çalı
şmalar bölümünde: MED-TV nin düzenli
seyredilmesini sağlamak ve oradaki çalı
şmalardan yararlanmak.
d) Yakı
ldı
ğı
, boş
altı
ldı
ğıiddia edilen köylerin tesbiti ile ilgili PKK
paralelinde hazı
rlanmı
şdoküman,
e) HADEP Genel Baş
kan Yardı
mcı
sıOsman ÖZÇELİ
K’in
4.2.1996 tarihinde düzenlenen, İ
stanbul’da Kürt Enstitüsü’nün
organize ettiği “Kürt Sorunu ve Demokratik Çözüm Sempozyumu”na
sunduğu tebliğ,
Sanı
k Osman ÖZÇELİ
K bu tebliğde Kürtlerin ataları
nı
n
Kardaklar, Gutti’ler veya MED’ler olduğunu. Kürdistan sözününde 12.
yüzyı
ldan beri kullanı
ldı
ğı
, Kürtçe’nin Hind-Avrupa dil ailesinden
olduğunu, Türkçe’den farklıolduğunu iddia ettikten sonra tebliğine
şöyle devam etmiş
tir:
“...Türkiye’de 26 farklıetnik yapı
nı
n yaşadı
ğıgerçeği gözönüne
alı
ndı
ğı
nda ve bunlardan Kafkas kökenli Gürcü, Çerkez, Abaza,
Dağı
stanlı
, Arap, Laz ve müslüman olmayan etnik unsurları
n her
birinin milyonlarla ifade edildiği düşünülürse, Kürtlerin bir azı
nlı
k
olmadı
ğıgerçeği ortaya çı
kar. 70 yı
ldı
r uygulanan zora dayalı
asimilasyoncu politikalar heterojen toplum yapı
sı
ndan homojen bir
Türk ulusu yaratma çabaları
, Türk üst ulusal kimliğinde birleş
menin
Devlet katı
nda sağladı
ğıolanaklarla, gönüllü olarak ulusal etnik
kimliğinden vazgeçen Gürcü, Çerkez, Laz, Boş
nak, Arap nüfus
dı
şarı
da bı
rakı
lı
rsa Türk etnik yapı
sı
nı
n bir azı
nlı
k olduğu gerçeğiyle
yüzyüze kalı
nacaktı
r. Toplumsal yapı
nı
n üzerine böyle bir mercek
tutulduğunda çok daha acıbir gerçekle karş
ı
laş
ı
rı
z. Buda Türk sövenı
rkçı milliyetçiliğin bayraktarlı
ğı
nı yapanları
n gerçek Türk etnik
yapı
sı
ndan gelenler değil devş
irme, dönme tabir edilen Türk etnik
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yapı
sıdı
şı
ndan gelenler olduğu görülecektir... Kürt nüfusun azı
nlı
k
olmayı
p Türklerden daha yoğun bir nüfusa sahip olmaları
na kimse
şaş
mamalı
dı
r. Çünkü Kürtler binlerce yı
ldan beri kendi toprakları
nda
yaş
amaktadı
rlar. Türk kardeşleriyse ancak 900 yı
ldı
r Anadolu’yu göç
yoluyla kendilerine yurt edinmişlerdir. 900 yı
l önce kaç Türk
kardeş
imiz at sı
rtı
nda Orta Asya’dan buralara geldiği ve hangi üreme
hı
zı
yla büyüyerek Kürt nüfusu azı
nlı
kta bı
raktı
lar sorusunun yanı
tı
henüz verilmemiştir.
...Kürtlerin bütün baskı
lara, katliamlara karş
ı
n böyle bir
kabullenmedeki direnci anlaşı
lmalı
dı
r. Kürt gemisi fı
rtı
naya
kapı
lmamı
ş
tı
r. Sı
ğı
nacak bir liman arayı
ş
ıyoktur. Ve ihtiyaç halinde
sı
ğı
nacağıbir limanda vardı
. Liman Fı
rat ve Dicle’dir. Liman
Mezopotamya’dı
r. Liman Ahmade Xane, Melaye Ciziri, Selahaddini
Eyyubi’dir. Liman devrimci Kawa’nı
n sı
cak körüğüdür.
...Lozan’da istenilenlerin bir bölümü elde edilmiş, ancak Kerkük
ve Musul gibi petrolce zengin Kürt illeri kaybedilmiştir. Kerkük ve
Musul’un İ
ngiliz yönetimine geçmesiyle Kürt kardeş
liği de bitmiş
tir.
Kürtler ve Kürtlük namı
na var olan her şeyin tarihten silinmek
istendiği, Kürtlerin en sı
radan insani ve ulusal demokratik taleplerinin
kanla bastı
rı
ldı
ğıbir karanlı
k dönem başlamı
ş
tı
r. 25 Eylül 1925’de
“Şark Islahat Planıve Takrir-i Sükun Kanunları
” çı
karı
larak Kürt
kimliği yok edilmeye çalı
şı
ldı
.
Balkanlardan ve Kafkaslardan göçmenler getirilerek Kürdistan’a
yerleş
tirildi. Açlı
k ve sefaletle yüzyüze bı
rakı
lan Kürtlerin anayurtları
nı
terketmeye, politikalar ve sürgünlerde Kürdistanlı
lar köklerinden
koparı
lmaya çalı
şı
ldı
ğı
, Kürt dili yasaklandı
ğı
, Kürtlerin Türk olduğu
savları
nı
n ortaya atı
ldı
ğı
. Kürtlerin Kürt olmaktan utanç duymalarıiçin
gerekli her türlü propaganda ve baskıuygulanmaya çalı
ş
ı
ldı
ğı
.
Devletin yok etme politikalarıkarşı
sı
nda Kürtler kendi güçleri ve
örgütlülükleri oranı
nda yanı
t vermeye başladı
lar. 1925-1938 yı
lları
arası
nda 20 civarı
nda isyan tenkil ve tedip yaş
andı
.
PKK 2. kez ateşkes ilan etmiş
ti. Birincisinde olduğu gibi Devlet
operasyonla sürdürmekte ve “Kökünü kazı
mak” politikası
ndan
vazgeçmemek niyetinde olduğunu göstermektedir. Daha fazla kan
dökülmeden, daha fazla acıyaş
anmadan ve kardeşlik duygularıyerini
düşmanlı
klara terketmeden, birlikte eş
it koşullarda yaş
am özlemi ve
ümitler yitirilmeden, bölünmeden alı
nacak önlemler vardı
r. Barı
ş
sağlanabilir.
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Bunun için,
- PKK’nı
n tek taraflıilan ettiği ve uyduğu ateş
kese Devlet yanı
t
vermelidir.
- Genel af ilan edilmelidir.
- Olağanüstü Hal uygulanması
na son verilmelidir.
- Kürt kimliği tanı
nmalı
, Anayasal güvence altı
na alı
nmalı
dı
r.
f) ‘‘Değerli arkadaşlar” baş
lı
klı Abdullah SAYGIN imzalı
doküman: Bu dokümanda şöyle denilmektedir: “...Kürt çocukları
na
aile içi eğitimleri yok sayı
larak, okulda öğretim verilmeye çalı
şı
lı
r. Bu
bilime aykı
rı
dı
r. 6 yaş
ı
ndaki bir çocuk dil öğrenmeye zorlanamaz.
Çünkü bedensel ve zihinsel olarak, bu kapasiteye sahip değildir. Türk
eğitim sistemi siyasi amaçla donatı
lmı
ş
, sivil kı
ş
la sistemidir. Bu sivil
kı
ş
lalarda Türkleştirme faaliyetleri vardı
r. Bunun bir diğer ifadesi
asimilasyondur. Yani beyaz katliamdı
r. Her sabah “Ne Mutlu Türküm
Diyene” dedirttiler. Kürt çocukları
na yalan dayatı
lan bir ülkede
yaş
ı
yoruz. Dünyanı
n hiç bir yerinde anadiliyle konuştuğu için
cezalandı
rı
lan çocuklara rastlayamazsı
nı
z. Bu Türkiye’de vardı
r. Ve
ben yaş
adı
m. Kürt çocuğu kafası
nı
n içinde beyin olduğunu bile
bilmeden bilinci tahrip ediliyor... “Türküm, Doğruyum” kalı
pları
uygulanarak inkar politikasıgüdülürken, çocuk ı
rkçı
, ş
oven kalı
plara
sı
ğdı
rı
lmaya çalı
ş
ı
lı
yor... Doğal zenginliği tahrip edilmiş ve
insansı
zlaş
tı
rı
lmı
ş bir bölge, üretimden koparı
lmı
ş kiş
iler savaş
ı
n
psikolojik tahribatı
nıyaş
ı
yorlar. Kirli savaş
ı
n ekonomik yanıile milli
gelirin yarı
sıkadarıeğitim ve sağlı
k bütçelerinden kesilerek Kürt
halkı
nı
n üzerine bomba olarak yağdı
rı
lı
yor.”
Kemal OKUTAN kapatı
lan HEP ve DEP Genel Sekreter
Yardı
mcı
sıAnkara KapalıCezaevi imzalıyazı
,
Bu yazı
da şöyle denilmektedir;
“Avrupa Parlamentosu yakı
nda Türkiye’nin gümrük birliğine
kabul edilmesini onaylayacak... Aralı
k ayı
nda gerçekleştirilecek olan
seçim, çağdaş dünya değerlerinden uzak, kendi halkları
na acı
çektiren, kendi coğrafyasısaydı
ğıtopraklarıbombalayan, 3500’ün
üzerinde Kürt Köyünü bombalattı
ran, binlerce insanıkatlettiren bir
devletin uygulamaları
nıonaylama yada onaylamama seçimidir. Daha
kurulduğundan beri dünya dengelerini gözeterek kendilerine çevirmek
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için entrikalar uygulayan Türkiye Cumhuriyeti, bugün benzeri
uygulamalar sergilemektedir. Örneğin 1920’lerde Batı
’ya eğer bize
destek vermezsen Sovyetler Birliği ile işbirliği yaparı
mş
antajı
nıyapan
Kemalistler, Sovyetlerinde desteğini almak için “Eğer bize yardı
m
etmezseniz emperyalistler bizi yutar’’ demiş
lerdir. Her iki tarafı
n
yardı
mları
nıalan TC. günün koşullarıiçinde tercihini batı
dan yana
koymuş
tur. . ,.
h) Sanı
klardan İ
smail ARSLAN, Melik AYGÜL ve Mehmet Nuri
GÜNEŞ, tarafı
ndan imzalanmı
ş olan “Halkı
n Demokrasi Partisi”
başlı
klıtutanak,
Sanı
kları
n imzalamı
ş oldukları bu tutanakta cezaevlerinde
bulunan tutuklulardan “Tutsak” olarak bahsedilmektedir.
ı
) Cezaevlerinde bulunan PKK tutukluları
ndan HADEP Genel
Merkezine gönderilen dilekçeler,
Bu dilekçelerden Dizi:901’de bulunan dilekçedeki “Taleplerimiz”
bölümü örnek olarak aşağı
ya yazı
lmı
ştı
r.
Siyasi taleplerimiz;
- PKK’lıtutsaklar için savaşesirliği statüsünün kabul edilmesi,
-KK’nı
n tek taraflıolarak ilan etmişolduğu ateş
kes çağrı
sı
na
cevap verilmesi,
Askeri operasyonlar, yakı
p yı
kmalar, faili meçhul cinayetler,
gözaltı
nda kayı
plar, zorunlu göç vs. politika uygulamaları
nı
n
durdurulması
,
Türkiye’nin Cenevre Sözleşmesine uymasıve uluslararası
gözlemci heyetlerin gelerek savaş
ı
n sonuçları
na, ihlallere ilişkin
yerinde incelemeler yapması
,
Yine HADEP Genel Merkezinde ele geçen PKK paralelindeki
illegal ve legal yayı
nlar;
KK’nı
n yurtdı
şıbaskı
lıillegal yayı
n organıSERXWEBUN,
dergisinin Ekim 1991 tarihli 18. Özel sayı
sı
,
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b) Serxwebun dergisinin Ağustos 1993 tarihli 140. sayı
sıile
Mayı
s 1992 tarihli 125. sayı
sı
,
c) Üzerinde yasadı
şıörgüt militanları
nı
n gazete ve dergilerinden
kesilmişfotoğraflarıyapı
ş
tı
rı
lmı
şolan duvar panosu,
d) 51 adet Özgür Halk dergisi,
e) Üzerinde yasadı
ş
ı örgüt militanları
nı
n gazete ve
dergilerinden kesilmişfotoğraflarıyapı
ştı
rı
lmı
şolan duvar panosu,
f) İ
smail BEŞİ
KCİ
’nin Tunceli Kanunu 1925 ve Dersim Jenosidi
isimli kitabı
,
g) PKK üzerine Düşünceler, Özgürlüğün Bedeli isimli İ
smail
BEŞİ
KÇİ
’nin kitabı
,
h) Marksizm ve Gerilla Savaş
ıWilliam J. POMEKOY,
ı
ı
) 2 adet “Muhsin Melik Yaşam ve Mücadelesi” isimli kitap,
II- ANKARA HADEPİ
L TEŞKİ
LATI Bİ
NASINDA VE İ
LÇE
TEŞKİ
LATLARINDA YAPILAN ARAMALARDA ELE GEÇEN
DOKÜMANLAR
- Ankara HADEP il binası
nda ele geçen örgütsel doküman:
a) KURD-A Haber Ajansı
nı
n bültenleri,
Bu bültenlerden bazıörnekler aşağı
ya yazı
lmı
ş
tı
r:
ARGK Savaş bilançosunu açı
kladı
, başlı
klıbildiride şöyle
denilmektedir:
“Türk Devleti 19 Mart tarihinden beri devam eden Güney
Kürdistan’daki kirli savaşla ilgili çeşitli bilgi vermeye devam ederken
ARGK genel karargahıbası
n bürosu savaşı
n 8 günlük bilançosunu
yayı
nladı
.
“Bası
n ve kamuoyuna 2 No.lu açı
klama adı
nı taşı
yan
açı
klamada 8 günlük süreçte TC. ordusuyla ARGK. birlikleri arası
nda
toplam 69 çatı
ş
manı
n yaşandı
ğıbelirtildi. Buna göre Türk ordusunun
sı
nı
rıaştı
ğıtüm noktalarda çatı
ş
malar yaş
andı
. Gerilla kaynakları
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tarafı
ndan kaydedilen ve Türk ordusunun telsiz konuşmaları
nda da
tasdik edilen bilgilere göre 69 çatı
şmanı
n ancak 25’inin kesin
sonuçlarıbelli oldu, bu 25 çatı
ş
mada toplam 516 Türk askeri
öldürülürken 21 ARGK gerillasıyaşamı
nıyitirdi ve 12 gerillada çeşitli
yerlerinden yararlandı
. Yine tüm uluslararasıantlaş
malarıhiçe sayan
Türk Devletinin yönelimleri sonucu 12 sivil katledildi ve 8’ide
yaralandı
. Fakat bölgede çalı
ş
ma yürüten uluslararası sağlı
k
kuruluşlarıbu sayı
nı
n daha da yüksek olduğunu belirtiyorlar. ARGK
açı
klaması
nda Türk ordusunun kayı
plarıhakkı
nda 44 çatı
şmanı
n
sonuçları
nı
n belli olmadı
ğı
, ancak bunları
nda sonuçları
nı
n tesbit
edilmesiyle ölü sayı
sı
nı
n artacağıkaydedildiği, buna ek olarak ARGK
birlikleri tarafı
ndan alana döş
enen mayı
nlara çarparak ölen Türk
askerlerinin sayı
sıbelli değil.
Bültenlerden bazı
ları
nı
n baş
lı
klarıise şu ş
ekildedir;
- ARGK
kovacağı
z.

Askeri

Konseyi:

TC.

ordusunu

Kürdistan’dan

- TC Kana doymuyor. ARGK. Gerillaları
n Devlet güçlerine karş
ı
gerçekleş
tirdikleri saldı
rı
lar tüm hı
zı
yla sürerken Devlet güçleri de
halka yönelmeye devam ediyor.
- Onbinlerce orduyu Botan’a yı
ğan Türk Devleti çaresiz
durumda.
- Gerillaları
n Şı
rnak çı
karmasıdevam ediyor.
- Kürdistan İ
slam Hareketi İ
stanbul Katliamı
na ilişkin yaptı
ğı
açı
klamada: TC. inançsı
z ve dinsizdir.
12 Mart 1995 tarihinde
İ
stanbul’un Küçükköy ve
Gaziosmanpaş
a Mahallelerinde gerçekleş
tirilen katliam ile ilgili bir
açı
klama yapan ERNK Avrupa temsilcisi Ali GARZAN: bu katliamı
n
intikamı
nıalacağı
z dedi.
- ARGK Bası
n Bürosu Şı
rnak kuşatması
nı
n sonuçları
nıaçı
kladı
.
52 Asker, 3 Subay, 6 Polis, 3 Korucu öldürüldü.
- ERNK Avrupa örgütü son olarak gelişen operasyonlarla ilgili
bir açı
klama yaptı
: Türk Özel Savaşordusu Güney Kürdistan’da panik
içinde kı
rı
ldı
.
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- PKK’dan Ulusal Af, ihanet lekesini artı
k alnı
nı
zda taşı
mayı
n.
- ERNK Avrupa örgütü: Kürdistan halkı
nı
n Serhildan Ateşi
Türkiye Metropollerini de sardı
,
- PKK Genel BaşkanıAbdullah ÖCALAN: Gazi Mahallesi
katliamı
nıdevlet bağlantı
lıkontragerilla gerçekleş
tirmiştir.
- PKK MK İ
stanbul katliamıile ilgili yaptı
ğıaçı
klamada: “Geç
kalmak pişman olmaktı
r. Artı
k gerilla ile birleşme, Zülfı
karıele alma
zamanı
dı
r.”
- ERNK Avrupa Temsilcisi Ali GARZAN bası
n açı
klamasıyaptı
:
“Güneyde Türk ordusunu büyük bozguna uğratacağı
z.”
- Garzan Eyaleti ARGK komutanları
ndan Berdan: “Baharı
onlara cehennem edeceğiz.
- Ajansı
mı
za açı
klamada bulunan ARGK komutanları
ndan
Sorej: “Bu bahar diğer baharlara benzemeyecek.”
- ARGK Bası
n Bürosu Ocak 1995 eylem bilançosunu açı
kladı
:
“69 Asker, 49 Korucu, 7 Kontra öldürüldü.”
- ARGK hem güney, hemde kuzeyde vuruyor.
b) Program önerisi: Nası
l bir insan haklarımücadelesi ve nası
l
bir İ
HD,
Devrimci Mücadele yayı
nları
ndan olan broşürde sayfa 4’de
şöyle denilmektedir: “...insan hakları
, demokrasi, ulusları
n kaderlerini
tayin hakkısavunucusu görünen para babalarıdevleti, konu Kürdistan
olunca “Üniter devletten vazgeçilemez” diyerek Kürt Halkı
nı
n en
demokratik hakkıolan kendi kaderini tayin hakkı
nıtanı
maya bir türlü
razıolmamaktadı
r. Sömürge zulmünden kurtulmak isteyen Kürt
halkı
na karş
ıen acı
ması
z katliamlara giriş
mekten çekinmemektedir.
Bunun bu satı
rlarıkaleme aldı
ğı
m andaki en son örnekleri Şı
rnak ve
Göle katliamları
dı
r.
Hak ihlaline uğrayan insanlar kimlerdir.
aa) Sömürge statüsünde yaşamaya mahkum edilen Kürt
halkı
dı
r.
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bb) Türk halkı
nıoluş
turan işçiler, köylüler, öğrenciler, memurlar
kadı
nlar çalı
şmak zorunda olan diğer tabaka ve zümreler, işsizlerdir.
IV. HADEP - PKK İ
Lİ
ŞKİ
Sİ
HADEP, PKK’nı
n silahlımücadele alanı
nda sürekli gerileme
kaydettiği ve amacı
na ulaşmak için legal zeminlere fazla ihtiyaç
duyduğu bir zamanda, geçmiş
te PKK adı
na bölücü faaliyetler
göstermişkadrolar tarafı
ndan 1994 yı
lı
nda kurulmuştur.
HADEP kurulduğu tarihten itibaren PKK’nı
n illegal alanda
sürdüremediği cephe faaliyetlerini üstlenerek, yasal olmaması
na
rağmen oluşturduğu Gençlik, Kadı
n, Sağlı
k, İ
ş
çi komisyonları
vası
tası
yla ERNK’nin rolünü üstlenmiştir.
HADEP’in oluşturduğu Gençlik, Kadı
n, Sağlı
k, İ
ş
çi Komisyonları
çeş
itli kesimlerden vatandaş
ları
mı
za PKK yanlı
sıdüş
ünceleri empoze
etmektedir. Yine HADEP il ve ilçe teş
kilatları
ndaki faaliyetleriyle
PKK’nı
n kı
rsal kadrosuna eleman temin etmekle ve lojistik destek
sağlamaktadı
r.
PKK’nı
n 1995 yı
lıbaşı
ndan itibaren “Kürt Kültürel Kimliği
Tanı
nması
” amacı
na yönelik olarak baş
latı
lan süreçte, yurt içinde
HADEP mihverli olarak ihdas edilen legal oluşumlara, uluslararası
camiada da Avrupa’da meydana getirilen ToplantıGrubu’na kendisi
adı
na siyasi taraf olmak misyonunu yüklediği bilinmektedir.
HADEP mensupları
nı
n gerek 1995 Temmuz ayı
nda Cezaevleri
açlı
k grevinde gösterdikleri çabaları
, gerek çeş
itli demokratik kitle
örgütlerine sı
zma ve onlarıele geçirme faaliyetleri ve gerekse
Marksis-Leninist Sol’un yanısı
ra, diğer sözde demokratik ve aydı
n
çevre nezdinde sürdürdükleri giriş
imlerle “Kürt Kültürel Kimliğinin
Tanı
nması
” koşuluyla sözde barı
şı
n sağlanacağı
nıbeyan etmeleri ve
bu hususta ı
srarlıolmalarıkendilerine yükletilen misyonun gereğidir.
HADEP kendisine PKK tarafı
ndan yükletilen misyona uygun bir
üslupla 24 Aralı
k 1995 seçimlerine yönelmiştir. Kendisine yükletilen
misyon gereği medya ve demokratik çevrelerin geniş desteğini
sağlamak amacı
yla kendisine bir “Türkiye Partisi” mesajıoluş
turmaya
çalı
şmı
ştı
r. Bu maksatla geniş bir ittifak oluş
turmaya çalı
şmı
ş
,
giriş
imleri sonucu Sİ
P (Sosyalist İ
ktidar Partisi), BSP (Birleş
ik
Sosyalist Parti) ve bölücü PSK yanlı
sıDDP (Demokrasi ve Değişim
Partisi) gibi legal partilerle, “Emek Barı
şÖzgürlük Bloku’” adıaltı
nda
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seçim ittifakımeydana getirmiş
tir. Ayrı
ca kamuoyunda isim yapmı
ş
bölücü Marksist-Leninist kişiler ile, sözde ilerici, demokrat, aydı
n
kişileri bir araya getirmeye çalı
şmı
ş
tı
r.
Kamuoyunun
desteğini
sağlamak
amacı
yla
seçim
propagandaları
nda barı
şve kardeş
liğin tesis edileceği, ateşkesin
sağlanacağı temaları
na büyük önem vermiş
tir. HADEP seçim
bildirgesinde propaganda eylemlerinde “Kürt Sorununun Barı
ş
çı
l
Yöntemlerle Eş
itlik ve Özgürlük Temelinde Çözümünü ve Birlikteliğini
Savunur” türündeki yumuşak ifadelerle, amaçları
nı
n bir an önce
sözde barı
şortamı
nısağlamak olduğunu vurgulamaya çalı
ş
mı
ş
lardı
r.
Böylece seçim çalı
ş
malarısı
rası
nda, HADEP’in Kürt sorununda ön
plana çı
kması halinde PKK terörünün fonksiyonel olmaktan
çı
karı
larak geriletilebileceği gibi bir imaj oluşmuş ve bu imaj
kamuoyuna bir kı
sı
m Medya ve sözde aydı
n tarafı
ndan empoze
edilmeye çalı
şmı
ştı
r. Böyle bir imaj oluşmasıPKK’nı
n dönem taktiğine
hizmet etmiş
tir. Nitekim PKK “Devlet Kürt sorununun çözümünde
bizimle pazarlı
k yapmı
yorsa, legal zeminden ayrı
lmayan, yasalara
saygı
lı davranan HADEP ile yapsı
n’’ düşüncesini zihinlerde
uyandı
racak beyanlarda bulunmuş
tur.
HADEP seçim süresince bir kı
sı
m medya ve bazıetkili çevreler
tarafı
ndan kendilerine bu tür barı
şmisyonu yükletilmesi üzerine daha
da rahatlamı
şolarak barı
ş
ı
n kendileri tarafı
ndan tesis edilebileceği
yolundaki açı
klamaları
nı yoğunlaştı
rmı
ş bir kı
sı
m insanlarda
inandı
rmı
ş
tı
r.
Böylece
PKK.
HADEP
vası
tası
yla yürüttüğü seçim
propagandası
yla barı
şı
n tesisinin kamuoyunun ertelenemez bir talebi
olduğunu, barı
ş
ı
n sağlanması için Kürt kültürel kimliğinin
tanı
nması
nı
n temel ş
art olduğunu ve HADEP mihverli kuruluşları
n
barı
şı
n tesisi ve Kürt kültürel kimliğinin tanı
nması
nda taraf olarak
kabul edilmesi gerektiğinin teşhir ettirmeye çalı
ş
mı
ştı
r.
Ancak, seçimlerde HADEP’in hedeflerinin ve ülke barajı
nı
n çok
altı
nda rey almasıyeni arayı
ş
lara yönlenmesine neden olmuştur.
Bu sı
rada PKK liderinin, HADEP’in yüksek oy aldı
ğıilerdeki
adayları
nı
n meş
ru milletvekilleri olduğu, bu kiş
ilerin bölge halkı
nı
n
temsilcileri olduğu ş
eklinde açı
klamalarıolmuş
tur. PKK lideri bu
açı
klamalarıHADEP’i yönlendirme amaçlı
dı
r.
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HADEP-PKK İ
Lİ
ŞKİ
Sİ
NİORTAYA KOYAN DELİ
LLER VE
BELGELER
l- PKK operasyonları
nda yakalanan ve HADEP-PKK irtibatı
nı
dile getiren sanı
kları
n ifadeleri,
a) MEHMET-MAZLUM (K) İ
sak EKTİ
REN, 13.2.1995 tarihli
ifadesinde:
“...İ
skenderun ERNK sorumlusu SEVİ
M (K) ve HADEP İ
lçe
Baş
kanıHayrettin YILMAZ’ı
n talimatıile Payas ERNK komitesini
oluş
turdukları
nıve SEVİ
M (K)’a bağlıolarak faaliyet yürüttüğünü.
Şahabettin YILMAZ’ıteslim ettiği Kaleşnikof marka silah ile ve SEVİ
M
(K)”un talimatıile Payas l00.Yı
l İ
lkokulunu taradı
ğı
nı
, İ
skenderun
HADEP ilçe BaşkanıHayrettin YILMAZ’ı
n kendisini tanı
ştı
rdı
ğıİ
SHAK
(K) Fehamettin KILIÇ ile işbirliğine girdiği ve bu ş
ahsı
n devlet yanlı
sı
olduğu gerekçesiyle gösterdiği infaz edilecek ailenin eylemini kabul
ettiğini, SEVİ
M (K)’un İ
skenderun HADEP içinde örgütlediği ve kı
rsal
alana aktarı
lacak olan 3 militanıSEVİ
M (K) ile HAMİ
T ÖZGÜÇ:ün
Payas’ta kendisine teslim ettiklerini, kı
rsala gidecek bir bayan, iki
erkek
örgüt
mensubunu
Mustafa
KARAGÖZ’ün
evinde
barı
ndı
rdı
kları
nı
, operasyonları
n baş
lamasıüzerine eylem silahı
nı
Mustafa KARAGÖZ ile birlikte evinin bahçesine gömdüklerini ve kı
rsal
alana aktarı
lacak kiş
ileri Payas’tan kaçı
rarak Dörtyol HADEP ilçe
Baş
kanı
’nı
n evine götürdüğünü, ilçe Baş
kanıAbdulhakim GÜMÜŞ’ün
kendilerini daha güvenli gördüğü için Mehmet YILDIZBAKAN’ı
n evine
götürdüğünü” beyan etmiştir.
b) Sanı
k Abdulhakim GÜMÜŞ 14.2.1995 tarihli ifadesinde:
“...Parti binası
na orta boylu, 20-23 yaşları
nda, esmer, siyah saçlı
,
zayı
f, Urfa’lıolduğunu ve isminin Mehmet olduğunu öğrendiği bir
şahsı
n kendisinin gerilla olduğunu söyleyerek Cudi Dağı
ndan
geldiğini kendisinden bazıisteklerinin olduğu söylediğini... İ
shak
EKTİ
REN’in kendisine bu ş
ahı
sları
n kı
rsal”a aktarı
lmak üzere getirilen
şahı
sları
n olduğunu söylediğini” beyan etmiştir.
c) Şirin ÇELİ
K 29.11.1994 tarihli ifadesinde:
“...HADEP Yenimahalle ilçe teş
kilatı
nda sekreter olarak
çalı
şı
yorum... HADEP’in Gençlik komisyonunda görev alan Hüseyin
KAYGUSUZ, Evren ÖZCAN, gibi kişilerle tanı
ştı
m... Evren ÖZCAN,
PKK terör örgütünün fikir ve düşüncelerini benimseyen bir kişiliğe
sahip insandı
r... Parti binası
nda bulunan kütüphanedeki Özgür Halk
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dergisi Abdullah ÖCALAN
okuyordum.” demiştir.

tarafı
ndan

yazı
lan

çeşitli

kitapları

d) HACI YILMAZ (K) Sabri TOR 1.12.1994 tarihli ifadesinde:
“...PKK terör örgütünün görüşve düşüncelerini benimserim... PKK
örgütü mensubu Ahmet MAKAS’a bağlı olarak faaliyet
göstermekteyim. O yakalandı
ktan sonra Ankara Metropol sorumlusu
ben oldum... Ahmet MAKAS ile tanı
şmamı
zda herhangi bir aracı
olmadı
. Zaten ben sürekli olarak inşaatlarda işaradı
ğı
m için kendisi
ile tesadüfen tanı
ştı
k...Bu tanı
ş
ma örgütsel anlamda bir tanı
ş
ma
değildi... Yaptı
ğıkonuşmalarda bu ş
ahsı
n parti ile yani PKK ile iliş
kisi
olduğu kanaatine vardı
m. Halkı
n Demokrasi Partisi içinde faaliyet
göstermemi ve buradaki yurtsever insanlarıörgütlememi istedi. Bu
sı
rada işaramak için inş
aata gelen Altı
ndağ HADEP üyesi Gazi
AKSOY ile tanı
ş
mı
ş
tı
k... Ahmet MAKAS’ı
n bana vermişolduğu 3 tane
tabancayıbir poş
et içerisine koyarak HADEP içerisinde tanı
mı
ş
olduğum yurtseverlerin evlerine bı
raktı
k... HADEP içerisindeki
örgütleme faaliyetlerine devam ederken çalı
şmı
şolduğum inşaatta
başka bir taşeronun yanı
nda çalı
şan Mardinli Hüseyin... Mardinli olan
yanı
lmı
yorsam adıAbdülselam ve Siirtli Zeki... adlış
ahı
slar benimle
konuş
arak kı
rsala gitmek istediklerini söylediler... Ahmet MAKAS ile
tanı
ş
ı
p kendisi ile örgütsel alanda yakı
nlaştı
ktan sonra bana DEP
sonra HADEP içinde örgütleme görevi verdiği doğrudur. Kimlerin
vergi verip vermediğini, kı
rsalda bulunan üst düzey sorumlularıbilir,
ben bu kağı
tlar gelmeden öncede HADEP içerisinde bulunan bazı
şahı
slardan vergilendirme adıaltı
nda para aldı
m... Ben HADEP
içerisinde örgütleme faaliyetlerinde bulunurken, örgütlemişolduğum
şahı
slara çevrelerinde bulunan yurtsever insanları da örgüte
kazandı
rmak amacı
yla benimle tanı
ştı
rmaları talimatı verdim”
demiş
tir.
d) Esat ÇELİ
K 30.11.1994 tarihli ifadesinde;
“...HADEP Altı
ndağilçe teş
kilatı
na üye oldum. PKK terör örgütü
ile ilişkilerim akrabam olan, aynızamanda Altı
ndağ’da kahvehane
çalı
ştı
ran Gazi AKSOY vası
tası
yla yaklaşı
k l ay öncesinde
başlamı
ş
tı
r. Gazi AKSOY isimli ş
ahı
s aynızamanda HADEP ilçe
teşkilatı
nda yönetim kurulu üyesidir... PKK terör örgütünün yürüttüğü
mücadeleye ise ı
lı
mlıbakan bir ş
ahı
stı
r. HADEP ilçe teş
kilatı
na üye
olmam ile birlikte evine götürüp HACI YILMAZ (K) adlıörgüt üyesi ile
tanı
ş
tı
rdı
... HADEP binası
na gelen doğu ve Güneydoğu kökenli
insanlar üzerinde propaganda çalı
ş
malarıyaparak örgüte kazandı
rma
faaliyetleri yaptı
m” demiştir.
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e) AHMET (K) Mehmet Şerikan KAYA 30.11.1994 tarihli
ifadesinde:
“...HADEP’e üye oldum. Halen bu partinin üyesiyim. Siyasi
görüşüm PKK’nı
n paralelinde olup, ezilen ve sömürülen Kürt halkı
nı
n
bağı
msı
zlı
ğıiçin silahlımücadele veren ve Türkiye, İ
ran, Irak ve
Suriye olmak üzere dört parçaya bölünmüş
, Kürdistan’ı
n bağı
msı
z ve
birleş
ik bir Devlet olmasıinancı
ndayı
m. Bu amaçla bir yı
ldan fazla
süredir PKK örgütü içerisinde faaliyet yürütüyorum” demiştir.
f) Gazi AKSOY 1.12.1994 tarihli ifadesinde:
“...DEP yönetiminde Altı
ndağilçe teş
kilatı
na üye oldum ve bu
partinin kapatı
lmasıile birlikte HADEP’e de yönetim kurulu üyesi
olarak girdim... PKK, örgütü silahlıolarak faaliyet gösteren yasadı
ş
ı
bir terör örgütüdür. Örgütün yapı
lanması
nda yer alan her yurtsever
gibi bende örgütün belirtilen ideolojisini benimsemekteyim. Ve
faaliyetlerim bu ideoloji paralelinde olmaktadı
r.” demiştir.
g) Mehmet KOYUN ifadesinde;
“...HADEP il yönetim kurulu üyesiyim... Muhittin BOTAN ile
Antalya HADEP il binası
nda tanı
ş
tı
m. Kendisi Antalya’da iken
Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nda öğrenci idi. Yanlı
ş
hatı
rlamı
yorsam partiye geldiğimde kendisinin partiye üye olması
nı
,
yüksekokulda okuduğum için, yüksekokulda PKK’nı
n üyesinin
olmadı
ğı
nıanlattı
m. Kendisi de bana, bende bunun için geldim.
Benim Türk solundan arkadaşlarla yakı
n ilişkim vardı
r dedi. Bundan
böyle kendi örgütümüz olan PKK içerisinde faaliyet göstermek
istediğini anlattı
. Bu şekilde HADEP Gençlik Komisyonu’na üye
yaptı
m. Murat YÜCEL’in ilk olarak Gözde Pansiyonu’nda kalı
yordu,
Doktor Veli AYDOĞAN ile birlikte seçim çalı
ş
malarıyapı
yorduk.
Oraya gittik. Seçimlerde bize yardı
mcıolması
nıistedik. O da kabul
etti... HADEP”in kurulmasıile birlikte kendisi partiye üye oldu. Kürt
halkı
nı
n yoğun olduğu mahallelere giderek PKK örgütü hakkı
nda
bilgiler aktarı
yor, insanlarıbilgilendiriyor. Örgütün yapmı
şolduğu legal
ve
illegal
faaliyetlerini
desteklemelerini,
örgüte
adam
kazandı
rmaları
nı
, maddi ve manevi yönden yardı
mcıolmaları
nı
, haklı
olduğumuz bu davamı
zda bizlerle birlikte çalı
ş
maları
nı
, insanlara,
yani yurtsever halka anlatı
yor, örgütün propagandası
nıyapı
yordu”
demiş
tir.
h) Kenan AKYOL’un ifadesinde;
871

“... DEP’e bir sene kadar önce Ümraniye ilçe teşkilatı
nda üye
oldum. Bilahare bu parti kanunsuz işler yaptı
ğıiçin Parlamento
tarafı
ndan kapatı
ldıve yerine HADEP kuruldu. Ve bunun üzerine
Ümraniye ilçesinde üye oldum. Küçük kardeşlerim olan Muzaffer
AKYOL bir sene kadar önce Garzan Eyaleti olarak adlandı
rı
lan
bölgede PKK içerisinde SOREJ (K) adı
yla faaliyet göstermekte iken
silahlıçatı
şma sonucunda ölü olarak ele geçirildi. Diğer kardeşim
Erhan AKYOL ise Almanya’nı
n değişik semtlerinde PKK içerisinde
faaliyet gösterdiğini bildirmiş
tir. Bende bu örgütün görüş
lerini
benimsediğimden kendisini desteklemiş, hareketlerine devam
etmesini söylemiştim” demiştir.
ı
) Sanı
k ilhan DUYAN ifadesinde:
“...Elazı
ğ’lıŞirin ÇELİ
K ile tanı
ştı
m. Şirin ÇELİ
K bir yı
l okulu
uzattı
ğı
ndan işaramaya baş
ladıve 1994 yı
lı
nda HADEP Yenimahalle
ilçe teşkilatı
na sekreter olarak girdi, biz de zaman zaman parti
binası
na Şirin ÇELİ
K yanı
na gidiyorduk. Şirin ile birlikte parti
binası
nda yapı
lan Gençlik Komisyonu çalı
ş
maları
na katı
lı
yorduk.
Burada Kürt gençliği, PKK tarihi gibi dersler verilmekteydi... Şirin
ÇELİ
K ile muhtelif zamanlarda Güneydoğu olaylarıve PKK’nı
n vermiş
olduğu ulusal kurtuluşmücadelesi üzerine sohbetlerimiz oluyordu.
Geçen yı
l Atatürk Spor Salonu’nda yapı
lan HADEP Kongresine şirin
ÇELİ
K ile birlikte katı
ldı
k. Bazıgruplar da “Biji Serok Apo, Kürdistan
Faş
izme Mezar Olacak” gibi sloganlar atı
ldı
.” demiş
tir.
i) Sanı
k Mahmut Sı
tkıKARAHAN ifadesinde:
“...DEP kapatı
ldı
ktan sonra yerine kurulan HADEP’e üye oldum.
İ
lçe yönetim kurulunda görev aldı
m, halen bu görevim devam
etmektedir. Bu partinin il yönetimini seçmek için yapı
lan genel kurul
toplantı
sı
na katı
ldı
m. Burada “Özgürlük Şehitlerimiz” adı
na yapı
lan
saygı duruş
unda ayağa kalktı
m. Yine bu toplantı
da genel af
çı
kartı
larak Abdullah ÖCALAN’ı
n affedilmesi, Türkiye’ye gelerek
siyasete atı
lması
, serbest siyasi faaliyetler yürütmesi konusu
söylendiğinde hep birlikte alkı
ş
ladı
k” demiştir.
j) İ
çel ilinde yakalanan Resul DEMİ
R alı
nan ifadesinde;
“...HADEP’e üye olmuştum. DEP kapatı
ldı
ktan sonra kurulan
HADEP’in l. kongresine katı
lmak üzere Ankara’ya gittim. Ve orada
bulunanlar Türk bayrağı
nıyaktı
lar... Bir Devlet kurmak için silahlı
mücadele vermekte olan PKK örgütüne maddi yardı
mda bulunduğum
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gibi HADEP’e de maddi yardı
mda bulundum. Maddi durumum iyi
olduğu için kı
sa aralı
klarla gelip maddi yardı
m talebinde
bulunuyorlardı
.” demiştir.
k) Sanı
k ALİ(K) Ahmet MAKAS alı
nan ifadesinde:
“...Ben PKK örgütünün ideolojisine inanmaktayı
m... PKK
örgütünün Kürt halkı
nı
n temsilcisi olarak silahlımücadele sonunda
Marksist-Leninist ilkelere dayalıbağı
msı
z birleşik Kürdistan devleti
kuracağı
na inanı
yorum... Örgütsel faaliyetlerde bulunmak üzere DEP
daha sonra HADEP teşkilatları
na gidip geldim” demiştir.
l) Kars ilinde yakalanan MAHİ
R-HAYRİ(K) Abdurrahman
YILDIZ alı
nan ifadesinde:
“... Zeli kampı
na tüm eyaletlerden elçiler geldi. Ulusal mecliste
alı
nan kararlar benim hatı
rladı
ğı
m kadarı
yla şunlardı
r: İ
llegal alanda
Kürdistan Yurtsever Gençler Birliği, Kürdistan Genç Kadı
nlar Birliği,
legal alanda ise DEP ve HADEP’in temsil ettiğini beyan etmiştir.
m) Kahramanmaraş’ta yakalanan DELİ
L-REZZAN (K) Kamil
MADENKUYU alı
nan ifadesinde:
“...Türkiye’de yasal olarak faaliyet gösteren eski adıDEP, yeni
adıHADEP olan siyasi partinin milletvekillerinin Suriye’ye gidip
Abdullah ÖCALAN’ı
n talimatları
na göre hareket ettiklerini biliyorum...
Türkiye’de bu partinin güçlenmesi için Abdullah ÖCALAN başta olmak
üzere diğer militanlar tarafı
ndan desteklenmektedir. Hatta militanlar
tarafı
ndan Kürt köylerine baskı
n yapı
larak bu partiye destek verip üye
olmalarıyolunda çalı
şmalar yapı
lmaktadı
r.” demiş
tir.
n) İ
stanbul’da yakalanan ALİ (K) İ
mam DOĞAN alı
nan
ifadesinde;
“...HADEP üyesiyim... DEP kapatı
ldı
, aynıdoğrultuda ismi
HADEP olarak belirlenen parti kuruldu. Buraya da il yöneticisi olarak
geçtim... bilahare PKK’nı
n talimatıile kurulmasıdüşünülen Kürdistan
Ulusal meclisi (KUM) (Bu TBMM’nin eşdeğerinde olan bir oluş
um
olup, Kürt halkı
nı
n seçtiği Kürt milletvekillerinden oluşacak,
Kürdistanı
n parlamentosu durumunda bulunacaktı
) kurulacağı
nıve
benimde milletvekili adayıolmamıSüleyman DANIŞ istedi. Bende
kabul ettim. Ben legalde HADEP içerisinde üye olarak faaliyet
göstermekteyim. İ
llegal olarak ta PKK örgütünün Marmara Komitesi
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içerisinde faaliyet göstermekte idim. Bende yakalanmasaydı
m, yol
açı
lı
nca Yunanistan’daki PKK militanları
nı
n yanı
na örgüt tarafı
ndan
gönderilecektim.” demiş
tir.
o) Sanı
k Abdulcabbar GEZİ
Cİalı
nan ifadesinde:
“... HADEP kurulurken özellikle Türk sol çevrelerinden bazı
insanları
n buna katı
lmasıiçin çok çaba sarfedildi. Ancak bunda başarı
sağlanamadı
... Şu anda HADEP Türkiye sorumlusu Vecdi
KÖYLÜOĞLU ve onun yardı
mcı
sıCevat SOYSAL, ile beraber
HADEP’e katı
lmasıiçin Emeğin Bayrağı
, Odak, Barikat, Alı
nteri,
Hedef, Direnişgibi dergilere giderek görüşmelerde bulunan Cevat
SOYSAL, bu ş
ahı
s Batmanlı olup, PKK’nı
n 1980 öncesi
kadroları
ndandı
r. 1980 döneminde cezaevine girmiş
, 12 yı
l çeşitli
cezaevlerinde yatmı
ş, çı
ktı
ktan sonra yeniden örgütle ilişkiye girerek
örgütün sendikal faaliyetlerinin koordinatörlüğünü yapmı
ştı
r.
HADEP’in İ
stanbul’daki faaliyetlerini PKK adı
na yönlendirenler
şunlardı
r:
Şemsettin KARA: Bu ş
ahı
s geçmişte İ
skenderun ve Çukurova
bölgelerindeki illegal faaliyetlerinden dolayıyakalanmı
ş
, Malatya’da
bir süre yattı
ktan sonra örgütün yurtdı
ş
ı
ndaki kampları
na gitmişve
örgüt tarafı
ndan İ
stanbul’daki legal faaliyetlerin sorumluluğuna
getirilmiştir.
Canan KARATAŞ: Şu anda HADEP il yönetim kurulu üyesidir.
Geçmiş
te HEP ve DEP’te yöneticilik yaptı
. Örgütün yurtdı
ş
ıeğitim
kampları
na gitmiş
, ancak başarı
lıolamadı
ğıiçin örgüt tarafı
ndan geri
gönderilmiş
tir.
... Kemal OKUTAN HEP’in kuruluş
undan beri içinde yer alan
şahı
stı
r. Baş
ta Adana il baş
kanlı
ğıyaptı
, daha sonra HEP Genel
Sekreter Yardı
mcı
lı
ğıgörevinde bulundu, şu anda HADEP’in Genel
Merkez yönetiminde.
Murat BOZLAK: Ankara Barosu Avukatları
ndan, HEP ve DEP’te
saymanlı
k yaptı
. Bu şahı
sta şu anda HADEP genel merkez
yönetiminde,
İ
smail ASLAN: Ankara Barosu Avukatları
ndandı
r. HEP ve
DEP’e genel saymanlı
k yaptı
, bu ş
ahı
s şimdi HADEP genel Merkez
Yönetimindedir” demiştir.
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ö) Sanı
k ŞEYHMUS (K) Kenan KOÇ ifadesinde: “DEP kapatı
ldı
ve HADEP açı
lmı
ştı
r. Onun bünyesinde aynıçalı
şmalara devam
etmekte idik. Ayhan isimli ş
ahı
s beni HADEP il merkezine getirdi.
BurasıNiş
antaş
ı
’nda idi. Orada aynızamanda Ali isimli şahı
sla
tanı
ş
tı
m ve benimle birlikte Ali ve Ayhan isimli ş
ahı
slar HADEP’in
Gençlik Komisyonunda çalı
şmaya baş
ladı
k. Buralarda gençleri
örgütlüyor ve eğitim çalı
ş
malarıveriyorduk. Eğitim çalı
ş
maları
nda
HADEP anlatı
lmakta, amacıanlatı
lmakta idi. Yapı
lan görev bölümüne
göre Ayhan, Anadolu yakası
nda, Ali ise Bakı
rköy, Güngören,
Bahçelievler semtinde gençlik komisyonları
na bakmakta, ben ise
Sarı
yer, Kağı
thane, Gaziosmanpaş
a gençlik komisyonları
na
bakmakta idim. Hazı
rlanacak olan pankartlara PKK örgütün sloganları
yazı
larak eylem günü açı
lacak, lastikler yakı
lacak ve PKK lehine
sloganlar atı
lacaktı
, alı
nan karar buydu. Eğer yakalanmasaydı
m
Fatih’deki korsan gösteri yürüyüş
ünde ben de hazı
rlayacağı
m
malzemeleri diğer HADEP gençlik komisyonları
na dağı
tarak
katı
lacaktı
m. Molotof kokteyllerini bize müdahale edecek polis ve
Büyükş
ehir Belediye Başkanlı
ğı binası
na yakarak atacaktı
m.”
demiş
tir.
p) İ
stanbul ilinde yakalanan Vural KARA ifadesinde;
“... Dükkanı
mı
n telefonu çaldı
, telefona çı
ktı
ğı
mda Babam
Şemsettin KARA vardı
. Bana emaneti İ
zmir’e götüreceğimi söyledi.
Bana biraz daha beklememi, bilahare tekrar arayacağı
nısöyledi, kı
sa
bir süre sonra beni tekrar aradıve sende bulunan gönderdiğim
malzemeleri HADEP ilçe baş
kanıolan Selahattin SARIKAMIŞ’a
götürerek ver dedi. Ben de bunun üzerine önce malzemeleri eve
götürerek saklamayı düşündüm, eve giderken yolda polisler
tarafı
ndan durduruldum ve yapı
lan aramada arabamı
n bagajı
ndaki
çuval içerisinde 4 adet kaleşnikof marka otomatik silah ve 5 adet
şarjörü, 350 adet bu silahlara ait dolu fiş
ek. 70 adet 9 mm. çapı
nda
tabancalara ait olan dolu fiş
ek ele geçti. Bunlarıbana Avrupada
bulunan Şemsettin KARA, ilçe başkanıSelahattin SARIKAMIŞ’a
ulaş
tı
rmam için göndermiş
ti.” demiş
tir.
r) 1995 Mayı
s ayı
nda Ankara’da yakalanan Ferhan TÜRK
ifadesinde;
“HADEP İ
l Yönetim Kurulu Üyesiyim, bir çok kez PKK ile
ilişkilerimden dolayıyakalandı
m ve 1991 yı
lı
nda arazimi ortağı
na,
başka birine verip kendim Ankara iline taş
ı
ndı
m, ayrı
ca kardeşlerim
Beş
ir TÜRK ve Hevin TÜRK PKK örgütünün dağkadrosunda silahlı
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olarak görev yapmakta iken güvenlik kuvvetleri ile giriştikleri silahlı
çatı
ş
mada öldüler. Yine amcamı
n oğlu Abdullah TÜRK’de aynı
şekilde kı
rsaldaki faaliyetleri sı
rası
nda silahlı çatı
şmada öldü.
Ağabeyim Beşir TÜRK vası
tasıile bir çok kez örgüt ile ilişkilerim oldu
ve bu faaliyetlerimden dolayıyargı
landı
m” demiş
tir.
s) Sanı
k Süleyman GÜLTEKİ
N ifadesinde;
“İ
skenderun HADEP üyesiyim. Kürt kökenli olmam nedeni ile
yasadı
ş
ıPKK örgütünün eylem ve faaliyetlerine sı
cak bakmaktayı
m.
PKK’nı
n Kürt halkıiçin faaliyet gösterdiğine inanmaktayı
m. Bu
nedenle 1990 yı
lı
nda PKK içindeki faaliyetlerimden dolayı
yakalandı
m” demiş
tir.
ş) Sanı
k Dİ
LOVAN (K) Cevdet Melik KAYA ifadesinde;
“...Yasin AŞKARA ile tanı
ştı
m, daha sonra Yasin AŞKARA bizi
Gaziosmanpaş
a semtinde bulunan HADEP binası
na götürmeye
başladı
, burada bizlere 1.60 cm boyları
nda 25 yaşları
nda kel saçlı
,
kumral tenli bir ş
ahı
s tarafı
ndan PKK örgütü doğrultusunda siyasi
eğitim verilmeye baş
landı
. Eğitim genellikle Kürdistan ve PKK
örgütünün tarihi ve faaliyeti hakkı
ndaydı
. Buranı
n sekreterliğini yapan
ve Bingöl’lü olduğunu tahmin ettiğim Sakine isimli bir bayanda
devamlıbizimle ilgileniyordu.’’ demiş
tir.
t) 1995 Ocak ayı
nda İ
stanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda
yakalanan Alaaddin DUYGUN’un alı
nan ifadesinde:
“...Avcı
lar HADEP üyesiyim. PKK örgütü Türkiyenin doğu ve
Güneydoğu topraklarıüzerinde Marksist Leninist ilkelere dayalıolarak
bağı
msı
z Birleşik Kürdistan Devleti kurmak için silahlımücadele
veren bir örgüttür. HADEP’de şu anda tamamen PKK’lı
ları
n elinde
olup, bu örgütün görüşleri doğrultusunda legal olarak faaliyet
göstermektedir. Bende bu örgütün içerisinde kendi isteğimle
mücadele vermek için girdim. Eğer yakalanmasa idim çalı
ş
maları
ma
devam edecektim.” demiş
tir.
u) Sanı
k Cüneyt HAN alı
nan ifadesinde:
“...HADEP binası
na takı
lmakta, buradaki sohbetleri izlemekte
idim. Hatta HADEP binası
nda PKK örgütünün legal yayı
nlarıile illegal
yayı
nlarıbulunmakta idi. Bende dersaneden çı
ktı
ğı
mda buraya
giderek bu dergileri okumakta ve gençlik komisyonuna bazen
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katı
lmakta idim. Bu kitapları
n ve buradaki konuşmaları
n etkisinde
kalarak kendimde güneydoğu bölgesinden olduğum için PKK
örgütüne karş
ısempati duymaya baş
ladı
m... Gençlik komisyonu
toplantı
ları
na genelde Avcı
larda bulunan lise öğrencileri gelmektedir.
Bu tür toplantı
lar genelde akş
am saat 18.000 sı
raları
nda
başlamaktadı
r. Toplantı
nı
n genel amacıise örgüt hakkı
nda daha
detaylıbilgilere sahip olabilmek ve örgütün yapmasıve yapmaması
gereken görevleri ile lise öğrencilerinin örgütlenmedeki görevleri
hakkı
nda konuş
malar yapı
lmakta, örgüte ait kitaplar okunmakta,
kitaplar okunduktan sonra görüşler alı
nmaktadı
r.” demiştir.
ü) Dİ
LAN (K) Sakine DAĞISTAN ifadesinde:
“...HADEP Samandı
ra belde teş
kilatıbaşkanıSeyfettin LAÇİ
N
orada ayrıbir odada benimle oturdu. Yönetim Kurulu üyeliğimi hemen
onayladı
. Nüfus hüviyet cüzdanı
mıistediler. Seyfettin LAÇİ
N nüfus
cüzdanı
mıalı
p yı
rtarak, sen artı
k TC. kimliğinden çı
ktı
n. Kürdistan
kurulana kadar ihtiyacı
n yok” diye söyledi.
Seyithan ile birlikte HADEP’e gittim. Bu süre içerisinde ayr ı
ca
PKK’nı
n dağda nası
l yetiş
tirildiğini, geliştirildiğini, ne ş
ekilde hayat
koş
ulları
nı
n devam ettiğini, dağda kullanı
lan silahlar hakkı
nda partide
bulunan yerini bilmediğim yerlerden çı
kararak beni bilgilendirdiler.
Orada dağda kullanı
lan kaleşnikof, G-3, MP.5 ve tabanca cinsi diğer
silahlar mevcuttur. Bu partide bulunduğum 3 ay süre içerisinde
devamlıTürkçe konuşmamı
n yasak olduğunu söylediler.
...Sı
k sı
k Doğu ve Güneydoğulu gençler zaman zaman gelir
toplantı
lara katı
lı
rlar birbirimize isimle hitap etmeyiz, “Heval” diye
hitap ederiz. Toplantı
larda parti yandaşıolan legal yayı
nlar ve günlük
bası
n takip edilir, okunur. TC. aleyhine konuş
ma ve tartı
şmalar
yapı
lı
r, PKK’nı
n daha başarı
lıolmasıve Kürdistan’ı
n kuruluşsürecinin
çabuklaştı
rı
lmasıiçin neler yapı
lmalı
dı
r, örgütlenme nası
l yapı
lmalı
dı
r
gibi konular tartı
şı
lı
rdı
.
Yaklaş
ı
k 1995 Mayı
s ayısonları
nda yine akşam toplantı
sı
sı
rası
nda Seyithan EAÇİ
N, Doğan TUNA, Mehmet DURSUN, Nimet
ARSLAN, Zeynep ESKİ
, Belde Baş
kanıHanifi Bİ
NGÖLLÜ bulunduğu
sı
rada Haydarpaş
a Askeri Hastanesi’nde kolu kı
rı
k olup, tedavi gören
bir general hanı
mı
nı
n olduğunu, buna karş
ıbir suikast yapı
ldı
ğı
nda
TC. ordusunun telaşa kapı
lacağı
nıve birbirine düş
eceğini, halk
nezdinde gözden düşeceğini, güvenliklerinin yeterli olmadı
ğıimajı
nı
n
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doğacağı
, bununda bizim savaşı
mı
za moral katacağı
nıve Türk
kamuoyunda daha destek alacağı
mı
zısöyledi” demiştir.
v) Sanı
k Talip DENİ
Z ifadesinde;
“...HADEP Ankara il baş
kanlı
ğı
na kayı
tlıüyeliğim vardı
r. 1995
yı
lı Mayı
s ayı içerisinde yasadı
ş
ı Rı
zgari örgütü adı
na
faaliyetlerimden dolayı Ankara Emniyet Müdürlüğü görevlileri
tarafı
ndan yakalandı
m. Halen HADEP üyesiyim, l Eylül’ün Dünya
Barı
şgünü olması
ndan dolayıpartimizde Dünyada ve Türkiye’de
süren kirli savaşı
n bitmesi için bazıetkinliklerin yapı
lması
na karar
alı
nmı
ştı
. 2.9.1995 günü Sı
hhiye köprüsü üzerinde tahminen 2000
kişinin katı
lı
mıile izinli olarak barı
şzinciri oluş
turuldu. Yürüyüşsaat
13.00’da baş
ladı
. Bazıgruplar yürüyüş sı
rası
nda slogan atmaya
başladı
lar, bu sloganlar ş
öyledir. Biji Aş
iti, Yaşası
n Halkları
n
Kardeşliği, Biji Kürdistan, Faşist Devlet KürdistanıTerket, Susma
Sustukça Sı
ra Sana Gelecek, Kirli Savaş
a Hayı
r” bende zaman
zaman bu sloganlara eşlik ettim, ben bu Barı
şzinciri yürüyüşüne
partimin talimatı
yla katı
ldı
m.” demiştir.
y) Sanı
kİ
brahim SÜRÜ ifadesinde:
“...Benim siyasi görüş
üm HADEP’tir. Kendim Kürt kökenli
olduğumdan dolayıkendime ve Kürtlere en yakı
n parti olarak bu
partiyi gördüğümden bu partinin fikirlerini benimsiyorum. Seçim
dönemi olduğu için HADEP’ten Şehabettin ÖZARSLANER adaylı
ğı
nı
koymuş
tu. Kendisi Özalp’lı
dı
r. Kendimde Özalp’lıolduğumdan zaman
zaman bu ş
ahsı
n aday olduğu HADEP’in, Akdamar Oteli çevresinde
bulunan seçim bürosuna gider gelirim. Havaalanı
na gittik, biraz sonra
HADEP’in milletvekili adaylarıgeldiler. Konvoy hareket edince bizim
bulunduğumuz arabada hareket etti. Arabaları
n içinde bulunan
şahı
slar çeşitli sloganlar atı
yorlardı
. “Biji HADEP, Biji PKK, Biji
Kürdistan, Kürdistan TC’ye mezar olacak” gibi. Bunları
n bağı
rdı
kları
nı
duyunca bizim arabada bulunanlardan ben, Abdulcabbar, kendilerini
tanı
madı
ğı
m, diğer üç ş
ahı
sla slogan atmaya baş
ladı
k. “Biji PKK, Biji
Apo, Biji Kürdistan” diye bağı
rı
yorduk. Doğu ve Güneydoğuda
yaş
ayan insanları
n hakları
nıPKK’nı
n savunduğunu zannediyorum.
Bu örgütün legal alanda destekçisinin HADEP olduğunu biliyorum. Bu
partinin milletvekilleri ve üst yöneticileri her ne kadar legal olarak
çalı
şı
yorlarsa da PKK ile iliş
kileri olduğunu biliyorum” demiş
tir.
z) Halise ÜKLÜ ifadesinde:
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“...24 Aralı
k 1995 günü yapı
lan genel seçimlerde HADEP’i
desteklemek için HADEP Seçim Bürosuna devamlıgelip gittim,
yapı
lan etkinliklere katı
ldı
m, ayrı
ca İ
zmir ilindeki örgüt mensupları
nı
desteklemek amacı
yla yapı
lan açlı
k grevlerine katı
ldı
m. Ben Aydı
n
ilinden HADEP binası
nda Kadı
nlar Komisyonunca yapı
lan toplantı
lara
katı
ldı
m. Aydı
n’da yakalandı
m” demiştir.
aa) Ayten (GURBET) ÜKLÜ ifadesinde;
“...HADEP parti binası
na gitmem, kadı
nlar komisyonunca
düzenlenen toplantı
lara katı
lmam dolayı
sı
yla bu gibi yerlerde
öğrendiğim bilgilerle PKK Örgütüne sempati duydum.” demiştir.
bb) Sanı
k Mehmet Emin AKYOL ifadesinde:
“...Ben 1994-1995 yı
lları
nda Batman HADEP il yönetim kurulu
üyeliğine seçildim. Bu göreve başladı
ktan sonra Batman HADEP’te
bazıörgüt mensupları
yla iliş
ki içerisine girdim” demiştir.
Yukarı
ya örnek olarak alı
nan ifadelerden baş
ka sanı
klar
Mehmet YILDIZBAKAN, Şevket GÖZCÜ, Hamit ÖZGÜÇ, Hayrettin
YILMAZ, Cemal ÇAMKIRAN, Ali KAYA, Abdülkadir ASLAN, Hasan
İ
LA, Mehmet ÜZÜMCÜ, Mehmet SÜREN, Fatma AKDEMİ
R. Şefı
ka
OĞUZ, Tevfı
k KAYA. Yasin ÖZKAN, Hasil BALTA, Münir SUNA Y.
Seyit BULUT, Ramazan KARAASLAN, Selahattin BAŞ, Murteza
ASMA, Filiz MAVİ
Ş, Eyyüp ÜRKMEZ, Abdurrahman YURDAKUL,
Bahri KARGI, İ
smet YÜZÜGÜLDÜ, Şebabettin YILMAZ, Mehmet
Bİ
TER, Metin KUMRUASLAN, Cemal YILDIZ, Abuzer AYAZ, Ahmet
ALP, Emine EROĞLU, Hediye DOĞAN, Halil OLCAY, Hüseyin
KAYGUSUZ, Salih AKAY, İ
smail SÜRGEÇ, İ
brahim YAYGIR, Gazi
BEKTAŞ, Cemil GEDİ
K, Mehmet AKAN, Mehmet AŞKIN, Fevzi Cİ
N,
Fikret ÖZBEĞE, Bayram HATUL, Hamit TUĞALAN, Mehmet
YILMAZ, Selahattin SARIKAMIŞ, Zeynep AŞKARA, Şehabettin
ÖZASLANER, Şeyhmuz ÇAĞRO, Süleyman SAVAŞ, Hikmet Fİ
DAN,
Kemah BAHSİ
, Hamdullah Can Yİ
Ğİ
T, Hasan GÖKSU, Abbas GÜL,
Hüseyin SUBAŞI, Ahmet ARSLAN, Ziya KÖSEOĞLU, Yı
lmaz
ÖZTÜRK, Yasin POYRAZ, Nazı
m FIRAT. Süleyman DEPREM, Fevzi
TUNÇ, Salih Şİ
MŞEK, Burhan KIRILMAZ, İ
brahim DEMİ
Rİ
N, Öztürk
SARITAÇ, Ahmet YILMAZ, HanifıAYDEMİ
R, Önder ÇALKAN, Kadri
Kadri AYDIN, Ahmet MAKAS, Nurettin SÖNMEZ, Veysel DAĞDAŞ,
Abdulcabbar AK, Ahmet DOĞAN, Birgül TEKİ
N, Keziban SERPEN,
Dilan BALTACI, Mülkiye Tİ
LKİ
, Emine TOR, Hatice TEKİ
N, Metin
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ARGUNHAN, Ali AYHAN, Oktay BAĞATIR’da ifadesinde HADEP
içinde PKK adı
na yürütülen faaliyetleri anlatmı
ş
lardı
r.
Bu konuda en net açı
klamaları1991 yı
lıiçinde PKK örgütüne
katı
lan 1994 yı
lı
nda örgütten firar eden Ümit YAĞAN yapmı
ş
tı
r.
Ümit YAĞAN
demektedir:

5.7.1996

tarihli

Savcı
lı
k ifadesinde

şöyle

“..HEP, DEP ve HADEP (Halkı
n demokrasi Partisi) biri diğerinin
uzantı
sıolan birinin kapatı
lması üzere bir ikincisinin faaliyete
geçirilmesi şeklinde faaliyette bulunan PKK’nı
n denetiminde ve PKK
merkez komitesinden aldı
ğıemir ve talimatlar doğrultusunda hareket
eden bir ve aynısiyasi partidir. Bu partinin legal programı
n ötesinde
illegal olarak Kürt sorununu dile getirmek, mitingler, toplantı
lar ve
söyleş
ilerde Doğu ve Güneydoğu halkı
nıKürt halkı
nı
n ulusal kurtuluş
mücadelesi içine çekmek ve PKK’yıKürt halkı
nı
n silahlıgerilla gücü
olarak göstererek halkıPKK içinde ve çevresinde örgütlemek
yönünde faaliyetleri vardı
r. Bunun gibi merkez ve taş
ra örgütlenmesi
içinde, parti hizmet binaları
nda PKK milis ve militanları
na görev
vererek onları
n çalı
şma koşulları
nıhazı
rlamakla yükümlüdür. Parti ile
PKK arası
nda organik bir bağmevcuttur. Bu siyasi parti PKK’nı
n legal
uzantı
sı
dı
r. Merkez ve taşradaki yöneticileri Leyla ZANA, Ahmet
TÜRK, Sı
rrıSAKIK, Mahmut ALINAK gibi milletvekili ve yöneticileri
zaman zaman PKK’nı
n yurtdı
şı
ndaki kampları
na gider ve orada
PKK’nı
n üst düzey yöneticileriyle görüş
me yapar, talimatlar alı
rlar,
aldı
klarıtalimatlara göre hareket ederler. Bu olay sadece bu
söylediğim kişilerle sı
nı
rlıdeğildir. Sözkonusu siyasi parti bu gün
PKK’nı
n denetiminde, faaliyetleri de PKK’nı
n merkez komitesi
tarafı
ndan yönlendirilmektedir.
Ben bizzat kendim 1993 yı
lıyaz ayları
nda Mehdi ZANA, Leyla
ZANA, Sı
rrıSAKIK, Mahmut ALINAK ve Ahmet TÜRK’ün K. Iraktaki
Erbil ilinde parti yetkilileriyle (PKK) temsilcileriyle görüş
tüklerine ve
onlardan talimat aldı
kları
na tanı
k oldum. Onlara verilen talimat
sonradan öğrendiğime göre ş
u şekilde idi. Milletvekilliğinin sağladı
ğı
dokunulmazlı
ğa dayanarak, parti içinde, parlamento dı
şı
nda ve
parlamentoda halkıulusal Kürt bağı
msı
zlı
ğıetrafı
nda örgütlemek, bu
arada PKK’yıKürt halkı
nı
n bu mücadele içinde yer alan silahlıgücü
gibi göstermek, halkıPKK safları
nda mücadeleye çekmek, aynı
zamanda dokunulmazlı
kları
nı
n arkası
na sı
ğı
narak ve milletvekili
olmaları
nı
n sağladı
ğı itibarla Kürt soykı
rı
mı
nı
, Doğu ve
Güneydoğudaki insan haklarıihlallerini Kürt halkı
nı
n kimlik, tarih ve
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kültürünün inkar edildiğini, yok sayı
ldı
ğı
nı Türkiye ve Dünya
kamuoyuna yaymak, duyurmak şeklinde şeylerdir. Bunun gibi aynı
siyasi partinin parti gelirlerinden bir kı
smı
nıdoğrudan doğruya illegal
yollardan PKK’ya aktarmaktadı
r. Kalan kı
smıise parti içi harcamalarla
propaganda faaliyetlerine harcanmaktadı
r.
2- Diyarbakı
r İ
l Jandarma Alay komutanlı
ğı sorumluluk
bölgesinde yakalanan ve HADEP İ
l ve ilçe teşkilatları
nda görevli PKK
mensuplarıtarafı
ndan örgütün dağkadrosuna gönderilen sanı
kları
n
beyanları
:
a) Sanı
klar Cahide GÜNER ve Battal TÜRKMEN Adana
HADEP il teşkilatı
nda faaliyet gösteren Rı
za KAN adlı örgüt
mensubunca örgütün dağkadrosuna gönderildiklerini,
b) Sanı
k Bilal TURAN HADEP il teş
kilatı
nda Mehmet (K) adlı
örgüt mensubu tarafı
ndan PKK’nı
n dağkadrosuna gönderildiğini,
c) Sanı
k Bülent IRK Manisa ili Turgutlu ilçesi HADEP ilçe
teşkilatı
nda görevli Ahmet ARGÜN ve Şeyhmuz ÇELİ
K tarafı
ndan
PKK dağkadrosuna gönderildiğini,
d) Sanı
klar Mazher GÜLERYÜZ, Hasan KABAK, Şener SAKA,
HacıÇELİ
K, İ
brahim COŞKUN, Manisa ili Turgutlu ilçesi HADEP ilçe
teşkilatı
nda görevli PKK örgüt üyesi FIRAT (K) tarafı
ndan örgütün dağ
kadrosuna gönderildiklerini beyan etmiş
lerdir.
e) Sanı
k Zeki ÜRÜK, Turgutlu ilçesi HADEP ilçe teş
kilatı
nda
görev yapan ş
ahı
slarla irtibatlıolduğunu, PKK dağkadrosuna gidecek
olan ş
ahı
slarıdağa götürmek üzere kuryelik yaptı
ğı
nıbeyan etmiş
tir.
f) Sanı
k Mehmet Han AZARAK Adana HADEP il teş
kilatı
nda
PKK adı
na vergilendirme yaparak ERNK makbuzları
yla para
topladı
ğı
nı
, yine Adana HADEP il teşkilatı
nda halk mahkemesi
kurulduğunu, Samet YAMAN’ı
n, halk mahkemesi başkanı
, Hakkı
KURU, Müslüm KURUCU ve Emine isimli bayanı
n halk mahkemesi
üyesi oldukları
nıbeyan etmiş
tir.
g) Sanı
klar Güler NOYAN, Leyla NOYAN, Mahfuz ŞEN,
Ramazan KORKMAZ ve Nezir BAĞ, Gaziantep HADEP il teş
kilatı
nda
görevli MESUT(K) adlı PKK örgütü mensubu tarafı
ndan dağ
kadrosuna gönderildiklerini, Batman HADEP il teşkilatı
ndan gelen
kurye vası
tası
yla dağa götürüleceklerini beyan etmiş
lerdir.
881

h) Sanı
klar Reş
it KAYA, Ahmet KARTAL, Sinan DOLAZ,
İ
stanbul ili Eminönü ilçesi HADEP ilçe teşkilatı
nda görevli MUSA (K)
adlıPKK terör örgütü mensubu tarafı
ndan örgütün dağkadrosuna
gönderildiklerini beyan etmişlerdir.
ı
) Sanı
klar Fahrettin KAYAALP, Emine ASLAN, Ceylan ASLAN,
Habibe ASLAN, İ
stanbul ili Esenyurt ilçesi HADEP ilçe teş
kilatı
nda
görevli SERKAN (K) adlıPKK örgüt mensubu tarafı
ndan örgütün dağ
kadrosuna gönderildiklerini beyan etmiş
lerdir.
j) Sanı
klar Bedia ASLAN, Mehmet POLAT İ
zmir ili Konak ilçesi
HADEP ilçe teşkilatı
nda görevli Mehmet Emin KARATAY adlıPKK
mensubu tarafı
ndan örgütün dağkadrosuna gönderildiklerini beyan
etmiş
lerdir.
k) Sanı
klar Erdal SÖYLEMEZ, Ahmet SORMAZ, Erdal
BEKTAŞ, Nurettin AYDIN, Serdar OYMAN ve Serpil KILINÇ’ı
n
Malatya ili HADEP il başkanıMustafa TÜRK Baş
kan Yardı
mcı
sı
Murat KÖSE, yöneticiler Kadir GÜNEŞ, Zübeyda ÜNSAL ve Kanber
SÖYLEMEZ tarafı
ndan yönlendirildikleri, aynı teşkilatta görevli
RUBAR (K) Ramazan DÖNMEZ’in Malatya HADEP il teş
kilatı
nda
siyasi eğitim verdiğini ve kendilerini örgütün dağ kadrosuna
gönderdiğini beyan etmiş
lerdir.
l) Sanı
klar Talat YORULMAZ, Deniz AYDIN, Filiz KOLAKAN,
Mehmet KOLAKAN, Meryem GÖRDEĞİ
R, DerbaşGEÇGEL, Ercan
YILIDIRIM, Yaş
ar ŞEHİ
R Diyarbakı
r Bağlar HADEP ilçe teş
kilatı
nda
PKK terör örgütü adı
na faaliyetlerde bulunmak ve örgüte eleman
kazandı
rmak çalı
şmaları
ndan dolayıyakalanmı
şlardı
r.
m) Sanı
klar Şahin EROĞLU, Mehmet Cinet YAYAN, Diyarbakı
r
HADEP il baş
kanlı
ğı
nda PKK terör örgütü adı
na faaliyetlerde
bulunmak örgüte eleman kazandı
rmak ve lojistik malzeme temin
etmek suçları
ndan yakalanmı
şlardı
r.
n) Sanı
k Arif GÜLERYÜZ’ün İ
zmir Buca HADEP il teş
kilatı
nda
gençlik komisyonu üyesi iken PKK terör örgütüne katı
ldı
ğı
,
dokümanları
n tetkikinden anlaşı
lmı
ş
tı
r.
o) Ümit EROL’un İ
zmir HADEP il teş
kilatı
nda görevli SELİ
M (K)
adlıörgüt mensubu tarafı
ndan kı
rsala gönderildiği dokümanları
n
tetkikinden anlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
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p) Naif (Nafiz) AKDENİ
Z’in Antalya’dan kı
rsala katı
ldı
ğı
,
HADEP’te okuduğu kitapları
n etkisi altı
nda PKK’yıbenimsediği, bu
sanı
ğı
n özgeçmişraporunun tetkikinden anlaşı
lmı
ş
tı
r.
r) Dursun CELİ
K’in, Antalya HADEP il teşkilatı
nda görevli
MAHSUN (K) adlıörgüt mensubu vası
tası
yla PKK’yıtanı
dı
ğıve
örgüte Nafiz AKDENİ
Z ve Hüseyin ARSLAN ile birlikte katı
ldı
ğı
dokümanları
n tetkikinden anlaşı
lmı
ş
tı
r.
s) Sanı
klar Fatih YILMAZ, Reş
at DURGUN, Yakup YAŞ
Diyarbakı
r HADEP il teşkilatı
nda görevli iken yapı
lan propagandalar
sonucu PKK örgütüne katı
ldı
kları
nıbeyan etmişlerdir.
t) Sanı
k Şeyhmus YAVUZ, İ
zmir HADEP il teş
kilatı
nı
n
faaliyetlerine katı
ldı
ğı
nı
, Sevgi ve Selim isimli şahı
slar vası
tası
yla
PKK terör örgütüne katı
ldı
ğı
nıbeyan etmiş
tir.
u) Sanı
klar Tahsin BAŞARAN, Fatih KAPLAN, Ömer ALTINER,
Ali TAKAR, Diyarbakı
r Bağlar HADEP ilçe teşkilatı
nda faaliyet
gösterirken örgüte katı
ldı
kları
nıbeyan etmişlerdir.
v) Sanı
klar Ramazan ERSANCAN, Hamit GÜLCAN, Diyarbakı
r
HADEP il teşkilatıüyesi ve gençlik komisyonu üyesi iken PKK
örgütüne katı
ldı
kları
nıbeyan etmiş
lerdir.
y) Sanı
k Yunus YAMAN PKK örgütüne katı
lmadan önce
HADEP Aydı
n il teşkilatıüyesi olduğunu ve HOCA (K) adlıörgüt
mensubu vası
tası
yla örgüte katı
ldı
ğı
nıbeyan etmiştir.
z) Uğur TAYFUR örgüte İ
zmir HADEP il teş
kilatı
nda yapı
lan
propagandalar sonucu katı
ldı
ğı
nıbeyan etmiştir.
aa) Sanı
klar Mehmet Akif ERDOĞAN, Bahattin KARAKAŞ,
Kamuran SÜLEYMANOĞLU, Mürsel SÜLEYMANOĞLU, Murat
TAŞKIRAN, Hasan IŞIK örgüte Diyarbakı
r Bağlar HADEP ilçe
teşkilatı
nda faaliyet gösterirken yapı
lan propagandalar sonucu bu
teşkilatta görevli örgüt mensuplarıvası
tası
yla örgüte katı
ldı
kları
nı
beyan etmişlerdir. Keza sanı
klar Hasan ÇAKIR, HacıEROL, Barı
ş
OKUR, M. Selim KOYUN ve İ
. Halil NOYAN’da aynıparti ilçe
teşkilatı
nda yapı
lan propagandalar sonucu örgüte katı
ldı
kları
nıbeyan
etmiş
lerdir.
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bb) Nurettin ÇETİ
N’in Batman HADEP il teşkilatı
nda yapı
lan
propagandalar sonucu PKK örgütüne katı
ldı
ğıtesbit edilmiş
tir.
cc) Sanı
k Selahattin TAŞKIN, İ
zmir HADEP il teş
kilatı
nda Ercan
KAYA, İ
zmir Gaziemir HADEP ilçe teş
kilatı
nda yapı
lan propagandalar
sonucu örgüte katı
ldı
kları
nıbeyan etmişlerdir.
dd) M. Halit OĞUZ’un Diyarbakı
r HADEP ilçe teş
kilatı
nda Çİ
YA
(K) adı
yla faaliyet gösterirken PKK terör örgütüne örgüt mensupları
vası
tası
yla katı
ldı
ğıtesbit edilmiş
tir.
ee) Enver KARAKEÇİ
’nin Bağlar HADEP ilçe teş
kilatı
ndan
HAYRİ(K) Talat YORULMAZ vası
tası
yla örgüte katı
ldı
ğıtesbit
edilmiş
tir.
Bu ifadelerden anlaş
ı
lacağı gibi HADEP’in il ve ilçe
teşkilatları
ndan illegal olarak kürt orjinli vatandaşlarıPKK etrafı
nda
örgütlenme, PKK’ya taban oluşturma ve PKK’nı
n yurtiçi, yurtdı
ş
ı
kampları
yla örgütün dağ kadrosuna militan göndermek faaliyetleri
yürütülmektedir. Böylece HADEP il ve ilçe teşkilatlarıPKK’nı
n asker
alma daireleri haline gelmiş
tir.
HADEP yöneticileri her ne kadar ifadelerinde “Partilerinde bu
şekilde illegal faaliyetler yürütülmediğini, bazıbireysel olayları
n ise
kendilerini bağlamayacağı
na belirtmişlerse de;
Yukarı
da belirtilen ifadelerden anlaş
ı
lacağıüzere bu illegal
faaliyetler HADEP’in il ve ilçe teş
kilatları
nı
n hemen hemen
tamamı
nda vardı
r. Bu durumda HADEP Genel Baş
kanıve parti
meclis üyelerinin bu faaliyetlerin dı
şı
nda olduklarıdüşünülemez.
Nitekim sanı
k Abdulkadir KAYA’nı
n ifadelerinde HADEP eski genel
başkan yardı
mcı
sı Şeyhmus ÇAGRO’nun yurtdı
ş
ı
ndaki PKK
kampları
na eleman gönderme faaliyetleri anlatı
lmı
ştı
r. Şeyhmus
ÇAGRO halen yurtdı
şı
nda firarda bulunmaktadı
r.
Yine hakları
nda soruş
turma yapı
lmı
ş olan sanı
klar Meral
DOĞAN, Seyfettin ÖZGÜR, Veysel DAĞDAŞ, Cem Sezai DEMİ
R,
Kalender BEYDİ
LLİve Şervan BÜYÜKKAYA ifadelerinde HADEP il
ve ilçe teşkilatlarıbünyesinde oluşturulan gençlik komisyonları
nda
tertiplenen seminerlerde ‘‘Kadı
nı
n Kürdistan Devrimindeki Yeri”,
gerilla taktikleri, Kürt halkı
nı
n kurtuluş
a kavuşması
nda PKK’nı
n rolü,
Marksist Leninist kavramlar, Yurtsever Nedir, Devrimci bir insan neler
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yapmalı
dı
r? gibi konuları
n işlendiğini, böylece seminere katı
lan
gençlerin PKK’ya kazandı
rı
lmaya çalı
ş
ı
ldı
ğı
nıifade etmiş
lerdir.
330.5.1996
tarihli
Demokrasi
Gazetesinde
çı
kan
“Halkları
mı
za” başlı
klıAbdullah ÖCALAN’a karş
ıyapı
ldı
ğıiddia
olunan suikastıkı
nayan ilan:
Bu ilanda aynen şöyle denilmektedir “PKK GENEL BAŞKANI
SAYIN ABDULLAH ÖCALAN’A KARŞI Gİ
Rİ
Şİ
LEN BOMBALI
SUİ
KAST
Gİ
Rİ
Şİ
Mİ
Nİ KINIYORUZ.
HALKLARIN
EŞİ
TLİ
K
ÖZGÜRLÜK VE KARDEŞLİ
K ÖZLEMLERİ
NE KARŞI YAPILAN Bİ
R
SALDIRI OLARAK DEĞERLENDİ
Rİ
YORUZ.
İ
lanı
n altı
nda HADEP Genel Başkan Yardı
mcı
sı Osman
ÖZÇELİ
K, HADEP Genel Baş
kan yardı
mcı
sıve İ
stanbul il başkanı
Hikmet Fİ
DAN ve HADEP Parti Meclisi Üyesi Serap MUTLU’nun
imzaları
yla İ
smail GÖLDAŞ, Haydar ÖZTÜRK, Kemal PEKÖZ,
Ayş
enur ZARAKOLU, Nurhayat ALTUN, Kadir SATIK, Sengül
Dİ
Rİ
BAŞ ve Abidin KIZILYAPRAK gibi HADEP mensupları
nı
n
imzalarıbulunmaktadı
r. HADEP’in en üst düzey yetkilisi olan sanı
klar
Abdullah ÖCALAN’a bağlı
lı
kları
nıpek güzel ortaya koymuş
lardı
r.
Katliamcıçetenin başı
nıözgürlük, eş
itlik, kardeş
lik savaş
çı
sıolarak
göstermektedirler. Bu ilan PKK-HADEP iliş
kisi en açı
k şekilde ortaya
koyan bir belge olarak değerlendirilmiştir.
Terör örgütü PKK’nı
n lideri Abdullah ÖCALAN’ı
n örgütün yayı
n
organıolan MED-TVde yaptı
ğıkonuş
malar:
Abdullah ÖCALAN’ı
n MED-TVde yaptı
ğı14.12.1995 tarihli
konuş
ması
nda “...HADEP’e gelince, HADEP ve oluşturmuşolduğu
blokun parlamentoya girmesinin Türkiye’nin bîr ş
ansıolduğunu
düşünüyoruz ve Kürtlerden ziyade Türk Demokrasisi açı
sı
ndan
olumlu olacağı
na inanı
yorum. Biz HADEP’in siyasi çözümden ziyade
Meclise girmesi veya girmemesinin o kadar önemi olması
ndan ziyade
oluş
turmuşolduklarıblokun seçimden sonra partileşmesinin olumlu
olacağı
, bizim de buna destek olacağı
mı
zı
, zira siyasi çözümün
olumlu olacağı
nıdüş
ünüyoruz” demiş
tir.
Yine Abdullah ÖCALAN’ı
n 24.12.1995 tarihinde MED-TV’de
yaptı
ğıkonuş
ması
nda: “HADEP’in Türkiye Parlamentosuna girip
girmemesi önemli değil hem yurtdı
ş
ı
nda hem ülke dahilinde
parlamento, kongre Ocak ayı
nda sanı
yorum kendisini ilan etme
kararı
nıortaya koyacaktı
r. Bunun yanı
nda bu seçimlerde çarpı
cıbir
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şekilde ortaya koyacaktı
r. Bunun yanı
nda bu seçimlerinde çarpı
cıbir
şekilde ortaya koyduğu gibi Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da bir
federal parlamento ortaya çı
kacaktı
r. Hatta bu seçilen milletvekillerini
Kürdistan Federal Meclisi’nin üyeleri olarak selamlı
yorum. Bunlar
gerçekten bu acı
ması
z koş
ullara rağmen seçilen insanlardı
r, kendileri
artı
k bu faşist yaralar karşı
sı
nda bile bu direnmeyle kazandı
kları
na
göre dünyanı
n bunlarıkabul etmemesi mümkün değil. Ben bu seçimi
kazanan milletvekillerini eğer ülke içinde mücadele koşullarıvarsa,
ülke içinde mücadelelerini yürütmelerini, eğer bu koşullarıyoksa
resmi seçilmişmilletvekili olarak yurtdı
ş
ı
nda da mücadelelerini daha
anlamlıbir biçimde vermek için görev baş
ı
na çağı
rı
yorum, daha
önceki DEP milletvekillerinden sayıolarak az değildirler. Sanı
yorum
2-3 katı
da teş
kil ediyorlar. Dolayı
sı
yla Kürdistan’ı
n temsilini hem içte
hem dı
ş
ta her zamankinden daha iyi yapabilecek bir durum elde
edilmiş
tir.” demiştir.
5- HADEP yetkilileri tarafı
ndan çeşitli tarihlerde yapı
lan bası
n
açı
klamaları
, konuşmalar, bildiriler:
a) 24.12.1995 seçimlerinde HADEP Antalya Milletvekili
adayları
ndan Ahmet Cİ
HAN ve Necdet ÖZÇELİ
K imzası
yla
hazı
rlanan bası
n açı
klaması
nda:
“...Son on yı
lda binlerce köy haritadan silindi, onbinlerce insan
cezaevlerine dolduruldu. Binlercesi katledildi. Halkı
nı
, yurdunu
sevmek, ona sahip çı
kmaktan başka suçu olmayanlara karş
ıbir yok
etme kampanyasıbaş
latı
ldı
. Türkiye’nin kaynakları
ndan büyük bir
bölümü bu vahş
i ve acı
ması
z olduğu kadar sonuçsuz bir kirli savaş
ta
heba edildi. Kürt ve Türk insanı
nı
n kardeş
liğinden korkan bu zihniyet
bu gün Türkiye’deki düzene egemen olmaktadı
r. HADEP adayları
akan kanı
n derhal durdurulması
nı onurlu bir barı
şı
n hemen
gerçekleş
tirilmesini savunur.’” denilmiştir.
b) HADEP Genel baş
kan Yardı
mcı
sı Osman ÖZÇELİ
K
imzası
yla 18.1.1996 tarihinde yapı
lan bası
n açı
klaması
nda. Şı
rnak ili
Güçlükonak ilçesinde (11) vatandaş
ı
mı
zı
n katledilmesinin Devlet
tarafı
ndan gerçekleştirildiği vurgulanmaya çalı
şı
lmı
ş
tı
r.
c) Kapatı
lan DEP milletvekillerinin tutuklanmaları
nı
n ikinci yı
lı
münasebetiyle hazı
rlanan HADEP Genel Başkan yardı
mcı
sıİ
smail
ARSLAN imzası
yla bası
n açı
klaması
nda: “...Tabi ki DEP’li
milletvekillerinin ve DEP’in hukuksuzluğun, haksı
zlı
ğı
n zulmün
üzerine inatla ve kararlı
lı
kla yürümesi bu darbede önemli bir etken
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olmuş
tur. Ama ası
l olarak Kürt halkı
nı
n uyanı
şı
, demokrasi, özgürlük
ve eşitlik talepleri kuş
kusuz en büyük etken olmuş
tur. Bu olumsuz
etkileri silmek kolay ve gereklidir. Ancak bu köklü çözümler
gerektirdiğinden hiçbir siyasi parti ve güç bu köklü çözümleri hayata
geçirecek cesaret ve kararlı
lı
ğa sahip değildir. Oysa yürürlükte olan
tek yanlıateşkes bu sorunlarıçözmeyi düşünenlere büyük bir fı
rsat ve
manevra alanıvermektedir.” denilmiş
tir.
d) Murat BOZLAK imzalı10.4.1996 tarihli bası
n açı
klaması
nda:
“...Onbinlerce gencin ölümüne, ülkenin ekonomik ve siyasal krize
sürüklenmesine
neden
olan
savaşı
n
son
operasyonlarla
tı
rmandı
rı
lmasıtoplumda geliş
en barı
şumudunu zedelemiştir. 15
Aralı
k 1995 tarihinde PKK’nı
n ilan ettiği tek taraflıateş
kes bugüne
kadar sürdürülen operasyon ve provokasyonlara rağmen devam
ettirilmektedir. Operasyonları
n ve ş
iddetin çözüm olmadı
ğıkan ve
gözyaşı
ndan başka bir işe yaramadı
ğı geçmişin pratiğinden
anlaş
ı
lmı
ştı
r. Tek taraflı
da olsa ateşkesin yarattı
ğıolumlu ortam
değerlendirilmeli, savaşdeğil barı
şdemokratikleşme doğrultusunda
önemli adı
mlar atı
lmalı
dı
r. Daha fazla can kaybıolmadan mevcut
olumlu ortam bozulmadan hükümeti baş
latı
lan operasyonlarıderhal
durdurmaya davet ediyoruz” denilmiş
tir.
e) 13.4.1996 tarihinde yapı
lan HADEP Ankara Mamak ilçe
teşkilatıkongresinde ilçe başkanıseçilen İ
brahim ELVEREN yaptı
ğı
konuş
ması
nda: “...kirli savaşı
n sona erdirilmesini, Devletin PKK
tarafı
ndan ilan edilen ateş
kese cevap vermesini ve bu savaş
ı
n
bitirilmesi gerektiğini...” söylemiştir.
f) 5.5.1996 tarihinde yapı
lan HADEP İ
stanbul il kongresinde bir
konuş
ma yapan İ
stanbul il Baş
kanıHikmet Fİ
DAN: “...Biz HADEP
olarak zorunlu bir süreçten geçtik, barı
şsüreci, savaşsüreci kadar
zordur. Şu ana kadar milletvekillerimiz dahil 500 ş
ehit verdik, bu
rakama cezaevlerindeki yüzbinleri katmı
yorum. Bizler burada yı
kı
lı
p
yakı
lan köylerden bahsetmeyeceğiz de bazı
larıgibi mutlu azı
nlı
ktan
mıbahsedeceğiz? Bütün baskı
lara ve yı
ldı
rmalara rağmen halkı
mı
z
inatla bizleri seçmiş
tir.” demiştir. Aynı kongrede, “...Güneşin
ülkesinden iş
çi sı
nı
fı
na selam, karanlı
k ve kanlıdevlet geleneğine
son” pankartlarıası
lmı
ş
tı
r.
g) 11.5.1996 tarihinde yapı
lan HADEP Ağrı il teşkilatı
kongresinde konuşma yapan Mehmet Nuri GÜNEŞ konuşması
nda;
“...Akan kanıkendilerinin durduracakları
nı
, Türkiye’de Kürtleri temsil
eden tek partinin kendilerinin olduğunu ve Kürtlerin hakları
nı
887

savundukları
nı
, salona gelen yurtseverleri kutladı
ğı
nı
, Demokrasi ve
Barı
şPartisinin Kürtleri temsil edemeyeceğini, kendilerinin arkası
nda
105 ş
ehitlerinin bulunduğunu” söylemiş
tir.
h) 12.5.1996 tarihinde yapı
lan HADEP Ankara il kongresinde
Divan Baş
kanlı
ğı
na seçilen Ali Rı
za YURTSEVER yaptı
ğı
konuş
ması
nda: “...Bütçe açı
kları
nı
n büyük bir bölümünün OHAL’da
kirli savaşiçin kullanı
ldı
ğı
nı
, Türkiye’nin temel sorununun Kürt sorunu
olduğunu, savaş
ı
n devam ettiği bir zamanda PKK’nı
n tek taraflı
ateşkes ilan ettiğini Devletin bu konuya duyarsı
z kaldı
ğı
nı
, Kürt
halkı
nı
n barı
şistediğini, iş
te HADEP’in bu mücadelenin öncülüğünü
yaptı
ğı
nı
” beyan etmiş
tir.
ı
) Aynıkongrede konuş
ma yapan HADEP Ankara il sekreteri
Babür PINAR: “...TC. tarafı
ndan anlamsı
z yürütülen bir savaşvar. Bu
hükümette buna destek çı
kı
yor... Kürt halkı
nı
n tek dostu emekçilerdir.
HADEP Kürt ve Türk emekçilerinin sembolüdür. Bu uğurda binlerce
şehit vermişbir partiyiz.” demiş
tir.
i) HADEP Ankara il Baş
kanıKemal OKUTAN ise yaptı
ğı
konuş
ması
nda: “...2000 yı
llı
k baskı
lar altı
nda direnerek bugünlere
gelen yiğit Kürt halkı
, sizleri selamlı
yorum. HADEP kendiliğinden
bugünlere gelmedi. Kanlar dökerek bugünlere gelmiştir. Daha önce
bir kaç kiş
iydik. Şimdi salonlara, alanlara sı
ğmaz olduk. Onlar
öldürdüler, biz çoğaldı
k. Vedat AYDIN, Mehmet Sİ
NCAR’ıkatlederek
bir yere varamazsı
nı
z. I991-1992’de Nevruz kutlandı
. Ama o gün sarı
,
kı
rmı
zı
, yeşil renklerden yüzlerce insanı
mı
z katledildi, sayı
n
Baş
bakanı
mı
z bu renklerin Ergenekon’dan geldiği söylemesine
rağmen bu renkleri taş
ı
yanlara ateşaçtı
lar. Şehitler ölmez, bu düzen
sadece Kürtleri sömürmüyor, bu ölümlere sessiz kalı
rsanı
z size de
sı
ra gelecektir. 6 aydı
r ateşkes var. PKK kimseye ateş etmek
istemiyor. Ama bunlar operasyon üstüne operasyon yapı
yor. Bu
operasyonlar sona erdirilmeli. Genel af ilan edilmelidir. Zilan’da
Dersim gibi bitirebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Buna rağmen biz
bitmeyeceğiz” demiş
tir.
j) Cezaevlerinde sürdürülen açlı
k grevlerini desteklemek
amacı
yla 24.5.1996 günü HADEP İ
çel il BaşkanıVeli AYDOĞAN
imzası
yla yapı
lan bası
n açı
klaması
nda “...Bu ülkede halkları
n
kardeş
liği, barı
şve demokratik haklar için herş
eylerini ortaya koyan
Kürt halkı
nı
n gencecik insanları
nı
n da katledildiği, köylerin haritadan
silinerek adeta açlı
ğa, ölüme mahkum edilmekte ve yaş
adı
kları
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bölgede anlatmaya dilin varmayacağı
, dünyada
görülmemişbir kirli savaşpolitikasısürdürülmektedir.

eşi benzeri

Coğrafyası
nda tüm Kürt, Türk, Arap, Çerkez, Laz ve benzeri
yaş
ayan halkları
n insanlı
k adı
na var olan tüm güzellikleri ortadan
kaldı
rmak istenmektedir. Herkesin zararı
na olan kör ş
iddet politikası
boyutlanarak geliş
tirilmek istenmektedir. Özellikle barı
ş
a ve halkları
n
kardeş
liğine önemli geliş
me sağlayabilecek PKK’nı
n ilan ettiği tek
taraflıateşkes değerlendirilmemektedir.” demiş
tir.
k) 25.5.1996 tarihinde HADEP Kı
rş
ehir il teşkilatıtarafı
ndan
düzenlenen müzik şöleninde konuşma yapan HADEP Ankara il
başkanıKemal OKUTAN konuşması
nda: “...Nası
l ki DEP bu düzenin
partisi olmaya niyetli değildi; HADEP’te bir düzen partisi olmayacak,
zaten düzen partisi olmayacağı
nı
n kanı
tıda yüzlerce şahidimizdir.
Binlerce insanı
mı
zı
n kanıaktı
, ama bizler yine de bu düzenin partisi
olmadı
k ve olmayacağı
z. Bu arada yine durmadı
lar, yine baskı
lara
devam ettiler, öldürmekle olmayacağı
nıgördüler, bu kez de Hatip
Dİ
CLE, Leyla ZANA, Selim ADAK, Orhan DOĞAN’larıcezaevlerine
atarak bu mücadeleyi önlemeye çalı
ş
tı
lar. Bu da yetmedi, binlerce
Hatip’i binlerce Selim’i Orhan’ı
, Leyla’yı da cezaevine atsalar
susmayacağı
z, mücadeleye devam edeceğiz.
“...Ülkemizde bir savaş yürütülüyor, kirli bir savaş
. Savaş
ı
n
tarafları
ndan PKK tek taraflıateşkes ilan etti. Biz HADEP olarak
diyoruz ki ey kuru kafalıDevlet yöneticileri, ey kaz kafalıDevlet
yöneticileri, bu ateşkese yanı
t veriniz. Bu fı
rsat bir daha kaçması
n. Bu
fı
rsatıbir daha kaçı
rı
rsanı
z daha çok Türk anası
, daha çok Kürt anası
ağlayacak. Onun için diyoruz ki ne Kürt anası
, ne Türk anasıağlası
n.
Bir an önce ateşkes çift taraflıolsun” demiştir.
l) 24.12.1995 seçimlerinde diğer bölücü ve sol unsurlarla
HADEP çatı
sıaltı
nda oluşturulan Emek, Barı
ş, özgürlük bloku
tarafı
ndan dağı
tı
lan bası
n bildirisinde, ‘“...Bilindiği gibi tüm bu
gelişmelere yol açan etmen Kürt sorununun şiddet yoluyla
çözülmesinde ı
srar, yani savaş
ı
n tı
rmandı
rı
larak sürdürülmek
istenmesidir. Bu politika yalnı
zca Kürtlere değil, işçi, emekçi, sı
nı
flara,
gençlere, kadı
nlara ve doğal çevreye yı
kı
m getirmektedir. Kürt
sorununun eşitlik temelinde çözülmesi ezilen, sömürülen ve baskı
altı
nda tutulan tüm kesimlerin çı
karı
nadı
r. Son on yı
lda binlerce köy
haritadan silindi, halkı
nı
, yurdunu sevmek, ona sahip çı
kmaktan
başka suçu olmayanlara karşıbir yok etme kampanyasıbaşlatı
ldı
.
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Türkiye’nin kaynakları
nı
n büyük bölümü bu vahş
i ve acı
ması
z olduğu
kadar sonuçsuz bir kirli savaşa heba edildi.” denilmiş
tir.
l.3.1996 tarihinde HADEP İ
stanbul ili Fatih ilçe teşkilatı
tarafı
ndan düzenlenen ş
ölende parti ilçe baş
kanı Abdülmecit
KAPAZAN yaptı
ğıkonuşması
nda: “...24.12.1995 seçimleri bitmesine
rağmen insanları
mı
z üzerindeki baskıhala devam etmektedir.
Bölgedeki kirli savaş sürüyor, bir çok insanı
mı
z öldürülüyor,
köylerimiz yakı
lı
p, insanları
mı
z öldürülüyor. Biz HADEP olarak
PKK’nı
n ilan ettiği ateşkese Devlet uymalı
dı
r ve savaşdönemindeki
zararlar telafi edilmeli, bölgedeki asker ve polis geri çekilmeli,
bölgedeki halkları
n kültürel kimlikleri tanı
nmalıdiyoruz.” demiş
tir.
n) 16.3.1996 tarihinde “Halepçe Katliamı
” ile ilgili olarak
Diyarbakı
r il teşkilatıtarafı
ndan yayı
nlanan bası
n bülteninde “...her
sayfasıkan, acıve gözyaş
ıile dolu bir tarihe sahip olan Kürt halkı
yeryüzünde hiç bir halkı
n yaşamadı
ğı bir soykı
rı
m ve imha
politikası
na maruz kalmı
ş
tı
r. Ortadoğu’da 4 ayrıparçada yaş
amak
zorunda bı
rakı
lan Kürt halkı
, bu parçalardaki egemenler tarafı
ndan
hep bazıezilmesi gereken bir çı
ban olarak görülmüş, baskıaltı
nda
tutulmuş ve egemenler tarafı
ndan birbirleri aleyhine koz olarak
kullanı
larak ulusal bir birlik sağlamalarıengellenmiş
tir.” denilmiş
tir.
o) 21.3.1996 tarihinde HADEP tarafı
ndan İ
stanbul Zeytinburnu
futbol sahası
nda Nevruz kutlamaları
na yönelik bir toplandı
düzenlendiği, toplantı
da: “...Direniştamam, sı
ra kurtuluşta (ERNK),
Biji Serok APO, Ulusal katliamlara son, Kürt ulusal sorununa son, Biji
Kürdistan” gibi pankartları
n taş
ı
ndı
ğı
, PKK terör örgütünü simgeleyen
bez parçaları
nı
n açı
ldı
ğı
, “PKK Halktı
r. Halk burada, Biji APO, biji
PKK, Gerilla Vuruyor. KürdistanıKuruyor. Şehit Namı
rı
m, Kürdistan
Faş
izme Mezar Olacak” şeklinde sloganlar atı
ldı
ğıgözlenmiştir.
21.4.1996
tarihinde
İ
stanbul’da
HADEP
İ
stanbul
il
başkanlı
ğı
nca düzenlenen “Barı
ş ve Demokrasi Mitinginde” bir
konuş
ma yapan İ
HD İ
stanbul Şube BaşkanıErcan KANAR “...kürt
halkısizi selamlı
yorum. Artı
k barı
şsesleri geliyor, savaştüccarlarıbir
şey yapamayacaktı
r... Savaş
ta ölen askerler şehit oluyor, gerilla
öldüğü zaman öldü deniyor.” demiştir. Söz konusu mitingde ‘‘Biji
Serok APO, susma sustukça sı
ra sana gelecek” şeklinde sloganlar
atı
lmı
ş
tı
r.
ö) 11.5.1996 tarihinde yapı
lan HADEP Ağrı il teşkilatı
kongresinde bir konuş
ma yapan milletvekili adayları
ndan Ali ihsan
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ÇELİ
K “...baskı
ları
n ve iş
kencelerin kendilerini yı
ldı
ramayacağı
nı
,
HADEP’in hem Türklerin hem Kürtlerin partisi olduğunu, PKK lideri
Abdullah ÖCALAN’ı
n barı
ş çağrı
sı
na Devletin kulak vermesi
gerektiğini” söylemiştir.
p) 12.5.1996 tarihinde yapı
lan HADEP Ankara il kongresinde
konuş
ma yapan Feridun YAZAR: “...TC. Kürdistan aleyhine çalı
ş
ı
yor.
Kürtlerde bir bedeli canları
yla, kanları
yla ödüyor. Kürtler artı
k
Dersim’de boğulacak değildir. Kürt politikasıartı
k Türkiye’nin ve
Kürtlerin politikası olmaktan çı
kmı
ş
, artı
k bir Avrupa politikası
olmuş
tur.” demiş
tir.
r) 25.10.1996 tarihinde HADEP Kı
rş
ehir il teş
kilatıtarafı
ndan
düzenlenen müzik ş
öleninde HADEP Kı
rşehir il baş
kanıKemal
ODABAŞI yapmı
ş olduğu konuş
ması
nda: “...Mücadele sonucu
cezaevlerinde tutsak olan özgürlük mahkumları
nı
, zindanlardaki
direniş
lerini buradan selamlı
yorum... Ülkemizde adıkonulmamı
şbir
savaşsürmektedir. Buna kirli savaşdeniyor. Savaşı
n temizi olmaz.
Yine savaş
ı
n tarafları
ndan bir kesimi tek taraflıateşkes ilan etmiş
,
ateşkese şimdiye kadar cevap verilmemiş
, savaşan tarafı
n muhatabı
olan Abdullah ÖCALAN’a suikast girişiminde bulunulmuştur. Bu
giriş
imi barı
şı
n provoke edilmesi olarak algı
lamak gerekir.” demiştir.
6) HADEP Genel Merkezi tarafı
ndan dağı
tı
lan bildiriler:
Aş
ağı
daki bildiriler örnek olarak alı
nmı
ştı
r.
a) Kamuoyuna başlı
klı
, Halkı
n Demokrasi Partisi imzalı
bildiriden: “...Kürtler tarih boyunca kendilerine dayatı
lan her türlü
baskı
, zulüm, şiddet ve asimilasyon politikası
na karş
ımücadele
ederek dilini, kültürünü, ulusal kimliğini koruyarak bugünlere gelmiş
tir.
Özgürce kendilerini ifade etme taleplerine yönelik mücadeleleri etkin
bir biçimde devam etmektedir. Hiç bir gücün bu süreci geri çevirmesi
mümkün değildir. Kürtler ve Ortadoğu halkları
nı
n kölelikten kurtuluş
,
özgürlüğe ulaş
ma ve 21 Mart Dünya Irkçı
lı
kla Mücadele Günü olan
Nevruz bayramıhalkı
mı
za, kardeşOrtadoğu halkları
na ve tüm ilerici
insanlı
ğa kutlu olsun. Cena Nevroz Piroz Me.” denilmiştir.
b) “8 Martta Barı
ş
ıHaykı
ralı
m” başlı
klıHalkı
n Demokrasi Partisi
imzalıbildiride:
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“...Biliyoruz ki bu kirli savaşsadece kadı
nları
mı
z değil, tüm
insanları
n ve insanlara ait tüm değerlerin yı
kı
mı
na neden olmakta ve
bu nedenle tüm günlerin gündemine oturmaktadı
r.
“Biliyoruz ki Cizre’de, Şı
rnak’ta, Siirt’te, Tunceli’de vücudu lav
silahı
yla yakı
lmı
ş
, kafasıkolu kesilmiş Kürt gençlerinden, Rize,
Samsun’a, Yozgat’a, İ
stanbul’a kanlıkefen içinde ölüsü giden Türk
gençlerinden de birey olarak toplum olarak birazda biz sorumluyuz.”
denilmiş
tir.
Gerek HADEP yetkililerinin beyanları
, gerekse yayı
nladı
kları
tüm bildiriler PKK’yımeşrulaş
tı
rma amacı
na yöneliktir. Israrla PKK’nı
n
ateşkes çağrı
sı
na cevap verilmesi, yani PKK’nm Devlet tarafı
ndan
taraf olarak kabul edilmesi istenilmektedir.
24.6.1996 tarihinde Halkı
n Demokrasi Partisinin genel
merkezinde yapı
lan aramada 2 klasör dolusu. Ankara il binası
nda
yapı
lan aramada ise bir klasör dolusu KURD-A Haber Ajansı
nı
n
bildirileri ele geçmiş
tir.
Bu haber ajansıönceki tarihlerde PKK’nı
n illegal yayı
n organı
olan ve Almanya’da yayı
nlanan Berxwedan dergisi tarafı
ndan
Berxwedan Haber Ajansıolarak faaliyete geçirilmiş
, bilahare ismi
KURD-HA (Kürdistan Haber Ajansı
) olarak değiştirilmiş
tir. KURD-HA,
PKK güdümünde faaliyet gösterdiğinden Alman makamlarıtarafı
ndan
kapatı
lmı
ş
tı
r. Bilahare KURD-A (Kürt-Alman Habar Ajansı
) adıaltı
nda
yeniden açı
lmı
ş
tı
r. Ülkemiz aleyhine PKK adı
na yayı
na devam
etmektedir.
Bu
haber
ajansı Güneydoğu
Anadolu’da
güvenlik
kuvvetlerimizin PKK terör örgütüne karşıgerçekleş
tirdiği eylemleri
Avrupa kamuoyuna çarptı
rarak vermektedir. Bu bültenler ARGK ve
ERNK’nin bildirileri mahiyetindedir.
Yukarı
ya alı
nan çok sayı
da sanı
k beyanları
, örgütün baş
ı
Abdullah ÖCALAN’ı
n MED-TVdeki bazıkonuş
maları
, HADEP üst
düzey yetkililerinin muhtelif tarihlerdeki beyanları
, sanı
kları
n Abdullah
ÖCALAN’a karş
ıyapı
ldı
ğı
nıiddia ettikleri suikast girişimini kı
nayan
ilanlarıve HADEP Genel Merkezi ile il ve ilçe teş
kilatları
nda ele geçen
örgütsel doküman birbirlerini tamamlayan, doğrulayan deliller olup,
HADEP, PKK ilişkisini kesin olarak ortaya koymaktadı
rlar.
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Esasen HADEP’in PKK’nı
n legal görünüşlü bir kuruluş
u olduğu
en açı
k ve en çarpı
cış
ekilde 23.6.1996 tarihinde Atatürk KapalıSpor
Salonu’nda yapı
lan HADEP 2. Olağan Genel Kurultayı
nda ortaya
çı
kmı
ştı
r. Bu kurultay yasalara göre kurulmuş bir siyasi partinin
kurultayı değil, PKK’nı
n kurultay’ı ş
eklinde cereyan etmiş
tir.
Kurultayı
n başı
ndan itibaren kanlıihanet çetesinin sözde bayrağıile
eşkı
yanı
n baş
ıAPO’nun posteri salon içinde “Biji Serok APO”
çı
ğlı
kları
yla
dolaştı
rı
lmaya
baş
lanmı
ştı
r.
Büyük
Atatürk’ün
başkentinde kutsal Türk Bayrağıyerlerde sürüklenirken yerine
eşkiyanı
n baş
ı
nı
n posteri ası
lmı
ş
tı
r. Üstelik bu olayı salonda
bulunanları
n
hemen
hemen
tamamı zafer
işaretleriyle
alkı
şlanmı
ş
lardı
r. “Gerilla Vuruyor KürdistanıKuruyor,’” sloganları
nı
bağı
rarak ihanetlerini ortaya dökmüş
lerdir. Türk Bayrağı
nı
n bir ara
divan önüne serilişi bile yuhalanmı
ş
tı
r. Bu ihanet hareketlerine Genel
Baş
kan dahil hiç bir parti yetkilisinin müdahalesi olmamı
ştı
r. Divan
Baş
kanıciddi sayı
lmayacak göstermelik bazıikazlar yapmı
ştı
r.
Parti meclisi üyesi olan sanı
klar ifadelerinde Divanı
n oluşumu
ile kendi yetkilerinin bittiğini, bu nedenle olaya müdahale
edemediklerini söylemiş
lerdir. Ama bu sanı
klar salonda parti meclisi
üyelerine ayrı
lan yerde oturmaya devam etmişler ve çoğunluğu parti
meclisi üyeliğine yeniden talip olmuş
lardı
r. Türk Bayrağı
’nı
n
indirilmesine müdahale etmek için yetkili olmakta gerekmez. Bu bir
duygu iş
idir. Tabii ki Türk Bayrağıyerine PKK’nı
n bayrağı
na gönül
vermiş olanlardan bu müdahale beklenemez. Yine sanı
klar
savunmaları
nda “olaylar devam etseydi güvenlik kuvvetlerinden
yardı
m istenecekti” demiş
lerdir. PKK’nı
n gövde gösterisi durumundaki
bu eylemler kurultay salonuna delegelerin ve dinleyicilerin girmesiyle
başlamı
ş
, saat 14.30’a kadar devam etmiştir. PKK’nı
n yapabileceği
en vahim eylemi gerçekleş
tirerek Türk Bayrağı
nıindirmişlerdir. Parti
yetkilisi olan sanı
kları
n müdahale için ne gibi bir eylem bekledikleri
oldukça düşündürücüdür.
Parti üst düzey yetkilisi olan sanı
klar muhtelif tarihlerde
verdikleri beyanatlarda Türkiye’de Devletin bir kirli savaşsürdürmekte
olduğunu, bu savaşa son vermek için PKK’nı
n tek taraflıolarak ilan
ettiği ateş
kese derhal cevap verilmesi gerektiğini, kendilerinin
barı
ştan yana oldukları
nısöylemektedirler.
Türkiye Cumhuriyeti, hakimiyeti alt ı
nda bulunan topraklardan bir
kı
smıüzerinde Marksist-Leninist ilkelere dayalı‘‘bağı
msı
z birleş
ik
Kürdistan” adıaltı
nda bir devlet kurmak isteyen ve bu amacı
doğrultusunda hunharca kan döken bir ihanet hareketi ile karş
ı
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karşı
yadı
r. Bu ihanet hareketini yok etmek Devlet olmanı
n gereğidir.
Hiç bir Devlet kendi ülkesini böldürtmez. Büyük Türk Devleti’nin ise
ülkesini ve milletini böldürtmesi hiç düşünülemez. Eğer süren savaş
ta
bir kirlilik varsa bu eş
kı
yanı
n hunharlı
ğı
ndan, gerçekleştirdiği
acı
ması
z katliamlardan ileri gelmektedir.
Ateş
kes meş
ru güçler, devletler ve ordular arası
nda sözkonusu
olur. PKK ise silahlıbir çetedir. Kanlıbir terör örgütüdür. Meşruiyeti
kesinlikle yoktur, devletin PKK ile herhangi bir anlaşma yapması
mümkün değildir. Ayrı
ca PKK’nı
n ilan ettiği sözde ateşkese Devletin
uymasıgerektiği yolundaki talepler eşkiyaya vakit kazandı
rarak
derlenip toparlanmasıiçin imkan vermek çabaları
ndan doğmaktadı
r.
HADEP yetkililerinin barı
ştan yana olduklarıyolundaki iddiaları
da
samimi görülmemiş
tir. Çünkü barı
ş
ı
n gerçekleşmesinin tek ş
artı
eşkı
yanı
n baş
ı
nı
n çetesiyle birlikte teslim olarak Türk adaletine
sı
ğı
nması
dı
r. HADEP yetkilileri gerçekten barı
şistiyorlarsa bu yönde
çaba göstermeleri gerekir. Bu gerçekleş
mediği takdirde elbetteki
büyük Türk ordusu ve güvenlik kuvvetleri ülkelerini koruma ve
kollama görevlerine devam edeceklerdir. Devletin baş
ka türlü hareket
etmesi düş
ünülemez.
Türkiye’de bir tek kimlik vardı
r. O da Türk Kimliğidir. Kürt
kültürel kimliği tanı
nsı
n yolundaki talep ülkeyi bölmek amacı
yla atı
lmı
ş
sinsi bir adı
mdı
r.
Devlet tektir, ülke tektir, millet tektir. Bu ilkelerden taviz
verilemez, bu ilkelerden taviz vermeye kalkanlar elbetteki gaflet,
delalet ve hatta hı
yanet içerisindedirler) denilmektedir.
İ
STEK : Yukarı
da ayrı
ntı
ları
yla açı
klanan delillerden:
Devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykı
rı
eylemlerin odağı haline geldiği ve 2820 sayı
lıSiyasî Partiler
Yasası
nı
n «Demokratik Devlet düzeninin korunmasıile ilgili yasaklar»
kenar başlı
klı78, «Bağı
msı
zlı
ğı
n korunması
» başlı
klı79, «Devletin
tekliği ilkesinin korunması
» kenar baş
lı
klı80, «Azı
nlı
k yaratı
lması
nı
n
önlenmesi» kenar başlı
klı81. «Bölgecilik ve Irkçı
lı
k yasağı
» kenar
başlı
klı 82. maddelerine aykı
rı eylemlerde bulunduğu açı
klı
kla
anlaş
ı
ldı
ğı
ndan; söz konusu yasa hükümleriyle, Anayasa’mı
zı
n 69
uncu maddesinin altı
ncıfı
krasıyollaması
yla 68 inci maddesinin
dördüncü fı
krasıgereğince Halkı
n Demokrasi Partisi (HADEP)’nin
temelli kapatı
lması
na karar verilmesi talep olunur.”
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II- DAVALI PARTİ
’Nİ
N İ
DDİ
ANAMENİ
N REDDİ
NE KARAR
VERİ
LMESİ
İ
STEMİ
VE
YARGITAY
CUMHURİ
YET
BAŞSAVCISININ KONUYA İ
Lİ
ŞKİ
N GÖRÜŞÜ
A- PARTİ
Nİ
Nİ
STEMİ
DavalıParti’nin, 29.01.1999 günlü iddianamenin, reddine karar
verilmesi istemini içeren 3.2.1999 günlü dilekçesinde:
“1. Yargı
tay C. Baş
savcı
lı
ğı 29.01.1999 tarihli bir bası
n
açı
klaması ile, Halkı
n Demokrasi Partisi (HADEP)’nin temelli
kapatı
lmasıistemiyle Anayasa Mahkemesi nezdinde dava açı
ldı
ğı
nı
kamuoyuna duyurmuş
tur.
2. Yapı
lan açı
klamadan ve medya kuruluşları
nı
n yayı
nları
ndan;
davanı
n, halen Ankara Devlet Güvenlik Mahkemeleri nezdinde
görülmekte olan 3 davadaki iddia ve kanı
tlara dayandı
rı
ldı
ğı
anlaş
ı
lmaktadı
r.
İ
DDİ
ANAMENİ
N REDDİ
NİGEREKTİ
REN NEDENLER:
İ
ddianame 2820 sayı
lıYasa’nı
n 100 üncü maddesine ve
Yasakoyucu’nun amacı
na aykı
rı
dı
r:
2820 sayı
lıSiyasi Partiler Yasası
’nı
n 100 üncü maddesinin
dava ile ilgili bölümü aynen ş
öyledir:
“Bir siyasi partinin, bu kanunun dördüncü kı
smı
nda yer alan
hükümleri ihlal etmesi sebebiyle Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğıtarafı
ndan
partinin kapatı
lmasıdavası
nı
n açı
lması
;
a- Re’sen,
b- Bakanlar Kurulu karan üzerine Adalet Bakanı
’nı
n istemiyle,
c- Bir siyasi partinin istemi ile,
olur
Bu maddenin birinci fı
krası
nı
n (b) ve (c) bentlerinde yer alan
hükümler milletvekili genel seçimiyle, bu seçimin yenilenmesine veya
milletvekili ara seçimlerine dair verilen kararı
n Resmi Gazetede
yayı
mlandı
ğıtarihten baş
layarak oy verme gününün ertesi gününe
kadar geçecek süre içinde uygulanmaz.”
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Yasakoyucu bu düzenleme ile, seçimlerin yapı
lması
na karar
verildiği dönemde, haksı
z ve hukuki olmayan nedenlerle herhangi
siyasi parti aleyhine kapatma davasıaçı
lmak suretiyle, o partinin
yı
pratı
lması
nı
, seçim şansı
nı
n azaltı
lması
nı önlemek istemiş
tir.
Nitekim SPY’nı
n 100 üncü maddesinin gerekçesinde bu durum ş
öyle
açı
klanmı
ştı
r:
“... Bu hakları
n seçimlerde engelleme amacı
yla kullanı
lması
nı
önlemek için de kullanma süreci sı
nı
rlıtutulmuştur.”
Yasa metninin, seçim döneminde dava açı
lamı
yacağı
yönündeki sı
nı
rlamayı
, yalnı
zca Adalet Bakanlı
ğıve Siyasi Partilerin
başvurusu üzerine açı
lacak davalarla sı
nı
rlıolarak öngördüğü,
Yargı
tay C. Başsavcı
sı
nı
n kendiliğinden (re’sen) dava açması
nıböyle
bir sı
nı
rlamaya tabi tutmadı
ğısöylenebilir. Sadece Yasa’nı
n yazı
lı
ş
şekline (lafzı
na) bakı
larak varı
lacak böyle bir sonucun, Yasa’nı
n
amacı
na uygun olduğunu söylemek olanağıyoktur.
Yasakoyucu siyasi partiler hakkı
nda her zaman kendiliğinden
dava açma yetkisine sahip olan Yargı
tay C. Baş
savcı
sı
’nı
n, bu
yetkisini tartı
şma yaratacak ve ilgili parti hakkı
nda olumsuz siyasi
sonuçlar doğuracak bir dönemde kullanmayacağı
; baş
ka bir anlatı
mla
bu yetkisini diğer zamanlarda kullanmayan Başsavcı
nı
n, (davanı
n
sonuçlanması
nı
n süre itibariyle mümkün olmadı
ğı
) seçim döneminde
haydi haydi kullanmayacağıvarsayı
mıile hareket etmiş ve bunu
ayrı
ca düzenlemeye gerek görmemiş
tir.
Bilindiği gibi, Adalet Bakanı
nı
n ya da bir siyasi partinin kapatma
istemi de Yargı
tay C. Baş
savcı
sıtarafı
ndan değerlendirilmektedir.
Fakat bu değerlendirmenin ve verilecek karara muhtemel itirazları
n
yaratacağısiyasi tartı
şma ve ortamı
n; seçimlerin tarafsı
zlı
ğı
na zarar
vereceği
düş
ünülmüştür.
Aynı sakı
ncaları
n,
Baş
savcı
nı
n
kendiliğinden açacağıdavada bulunmadı
ğı
nısöylemek olanağıda
yoktur.
Açı
lan her kapatma davası
nda, Anayasa Mahkemesi’nin davayı
kabul etme kadar reddetme ihtimali de bulunduğuna göre; seçim
döneminde açı
lmı
şve ilgili siyasi partinin seçim ş
ansı
nıçok büyük
ölçüde etkilemişdavanı
n sonradan reddi halinde; ilgili siyasi partinin
uğramı
şolduğu haksı
zlı
k ya da seçim sonuçları
nı
n meşruiyeti üzerine
yapı
lacak tartı
şmalar nası
l giderilecektir ? Demokrasinin alacağıyara
nası
l kapatı
labilecektir ?
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Aylarca, hatta yı
llarca açı
lmamı
şbir davanı
n seçim döneminde
açı
lması
nı
n yaratacağısakı
ncalarla; seçim dönemi süresince, örneğin
3 ay gibi bir sürede dava açmamanı
n yaratacağısakı
ncalar
karşı
laş
tı
rı
lmalı
dı
r.
Olayı
mı
zda, iddianamenin dayandı
rı
ldı
ğıolaylar ve dayanı
lan
kanı
tlar, ilgili mahkemeler tarafı
ndan (hem de suç duyurusu şeklinde)
Yargı
tay C. Baş
savcı
lı
ğı
’na 1996 ve 1997 yı
lları
nda iletilmiş
tir. Aradan
geçen uzun süreye karşı
n Yargı
tay C. Başsavcı
sıtarafı
ndan kapatma
davasıaçı
lmamı
ş
tı
r. Daha da önemlisi, Seçim kararıda 02.08.1998
tarihinde Resmi Gazetede yayı
mlandı
ğıhalde aradan yaklaş
ı
k 7 ay
geçtikten sonra dava açı
lmı
ştı
r. Tüm bunlar, İ
ddia Makamı
nı
n yasanı
n
kendisine verdiği dava açma yetkisini, Medeni Yasa’nı
n 2 nci
maddesinde açı
klanan anlamda kötüye kullandı
ğı
nı açı
kça
göstermektedir.
SONUÇ VE İ
STEM
Açı
klamaya çalı
şı
lan nedenlerle, TBMM’nin milletvekili genel
seçimlerinin ve Mahalli İ
dareler Genel Seçimlerinin 18 Nisan 1999
günü yapı
lması
na ilişkin kararı
nı
n, 02.08.1998 tarihinde Resmi
Gazetede yayı
mlanmı
şolduğu ve içerisinde bulunduğumuz seçim
döneminde kapatma davasıaçı
lması
nı
n Siyasi Partiler Yasası
’na,
demokratik ilkeler ve hukukun genel ilkelerine aykı
rı olduğu
gözetilerek, vekili bulunduğumuz Halkı
n Demokrasi Partisi’nin temelli
kapatı
lması
na iliş
kin iddianamenin reddine karar verilmesini saygıile
dileriz” denilmiştir.
B- YARGITAY CUMHURİ
YET BAŞSAVCISININ İ
STEMLE
İ
LGİ
LİGÖRÜŞÜ
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
sı
nı
n 4.2.1999 günlü, SP.60 Muh.
1999/83 sayı
lıyazı
sı
nda,
“2820 sayı
lıSiyasi Partiler Kanunu’nun 100. maddesinde: (Bir
siyasî partinin, bu kanunun dördüncü kı
smı
nda yer alan hükümleri
ihlâl etmesi sebebiyle Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğıtarafı
ndan partinin
kapatı
lmasıdavası
nı
n açı
lması
;
Re’sen,
Bakanlar Kurulu Kararıüzerine Adalet Bakanı
nı
n istemiyle,
Bir siyasî partinin istemi üzerine,
olur.
897

...
...
...
Bu maddenin birinci fı
krası
nı
n (b) ve (c) bentlerinde yer alan
hükümler milletvekili genel seçimiyle, bu seçimin yenilenmesine veya
milletvekili ara seçimlerine dair verilen kararı
n Resmî Gazete’de
yayı
mlandı
ğıtarihten baş
layarak oy verme gününün ertesi gününe
kadar geçecek süre içinde uygulanmaz) hükmüne yer verilmiş
tir.
Görüldüğü gibi, kanun koyucu, milletvekili seçimi yapı
lması
na
dair verilen kararı
n Resmî Gazete’de yayı
mlandı
ğıtarihten oy verme
gününün ertesi gününe kadar, siyasî partinin kapatı
lması
na iliş
kin
olarak, Siyasî Partiler Kanunu’nun 100 üncü maddesiyle verilen
hakları
, seçimlerin yaklaşmasınedeniyle kötüye kullanabileceklerini
düşünerek, onları
n baş
vuruları
na sı
nı
rlama getirmiş
; ancak, bu süre
zarfı
nda Siyasî Partiler Kanunu ve Anayasamı
zı
n hükümlerinin askı
ya
alı
nması
nıda istememiş
tir. Baş
ka bir deyişle, Yargı
tay Cumhuriyet
Baş
savcı
sıve Anayasa Mahkememiz, milletvekili seçimi yapı
lması
na
dair verilen kararı
n Resmî Gazete’de yayı
mlandı
ğı tarihten
başlayarak oy verme gününün ertesi gününe kadar geçecek süre
içinde de görevlerini yapmaya devam edeceklerdir.
Kanun koyucu, Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
sı
’nı
n bu süre
zarfı
nda, şartlarıoluş
sa bile, bir siyasî partinin kapatı
lmasıiçin dava
açı
lması
nı engellemek isteseydi, söz konusu maddenin birinci
fı
krası
nı
n (a) bendiyle, (b) ve (c) bentleri arası
nda ayı
rı
m yapmaz, “Bu
maddenin birinci fı
krası
nda yer alan hükümler, milletvekili genel
seçimiyle, bu seçimin yenilenmesine veya milletvekili ara seçimlerine
dair verilen kararı
n Resmî Gazete’de yayı
mlandı
ğı tarihten
başlayarak, oy verme gününün ertesi gününe kadar geçecek süre
içinde uygulanmaz” demekle yetinirdi.
Kanunları
n açı
k hükümlerini değiş
tirecek biçimde yorum
yapı
lamaz. Başka bir deyişle, Anayasamı
zı
n ve Siyasî Partiler
Kanunu’nun Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
sı
na süre sı
nı
rlaması
olmaksı
zı
n verdiği, ş
artlarıoluş
tuğu takdirde bir siyasî partinin
kapatı
lmasıiçin dava açma hakkıve görevine, yasaya aykı
rıbiçimde
yorum yapı
larak sı
nı
rlama getirilemez.
SONUÇ VE İ
STEM : Halkı
n Demokrasi Partisi vekillerinin,
3.2.1999 tarihli dilekçeleriyle, “Baş
savcı
lı
ğı
mı
n partilerin kapatı
lması
için düzenlediği iddianamenin reddine karar verilmesi” istemiyle
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yaptı
klarıbaş
vuru, usul ve yasaya aykı
rıbulunduğundan reddine
karar verilmesi yolundaki düşüncemizi takdirlerinize arz ederim”
denilmiş
tir.
III- DAVALI PARTİ
Nİ
N SEÇİ
MLERE
ÖNLENMESİKARARI VERİ
LMESİİ
STEMİ

KATILMASININ

A- YARGITAY CUMHURİ
YET BAŞSAVCISININ İ
STEMİ
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
sı
nı
n 25.2.1999 günlü, SP.60
Hz.1999/37 sayı
lıHalkı
n Demokrasi Partisi’nin 18.4.1999 günü
yapı
lacak Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerine katı
lması
nı
n
önlenmesi istemini içeren yazı
sışöyledir:
“Federal
Almanya’da,
Federal
Kanunu’nun 32/1 nci maddesinde:

Anayasa

Mahkemesi

(Federal Anayasa Mahkemesi bir uyuşmazlı
k sı
rası
nda, ağı
r
sakı
ncaları
n doğması
nı önlemek veya tehdit edici bir gücü
engellemek için, ya da başka bir önemli nedenle kamu yararı
açı
sı
ndan acilen zorunlu olmasıdurumunda, Geçici Tedbir kararı
yla
bir durumu geçici olarak düzenleyebilir) hükmüne yer vermiştir.
Federal Alman Anayasası geçici tedbir kararı
nı açı
kça
öngörmemesine rağmen, söz konusu 32/1 nci madde Federal
Anayasa Mahkemesi Kanunu’na girmeden önce de. geçici tedbir
kararlarıAlman Anayasa Yargı
sı
nı
n devamlıve temel bir öğesini
oluş
turmuştur.
Çünkü Anayasa yargı
sı
, Anayasa hukukuna saygı
yı
garantilemek istemektedir. Kuruluş
undaki amaç. Anayasanı
n
korunması
na hizmet etmektir. - Prof. Dr. ZAFER GÖREN, Anayasa
Yargı
sı
, 1955, Türk ve Alman Anayasa Hukukunda Anayasa
Yargı
sı
nı
n Sı
nı
rlarıve Yürürlüğü Durdurma Kararları
, s.213-,
1982 Anayasas ı
nı
n yürürlüğe girmesinden sonra, Anayasa
Mahkememiz 1.8.1985 gün, 654/4 sayı
lıkararı
yla ve «yorum ve
kı
yaslamaya giderek, kendisini yasaca verilmemişböyle bir yetki ile
donatması
na olanak yoktur» gerekçesiyle, yürürlüğü durdurma
talebini reddetmiş
tir.
Adları Türk hukukunda daima saygıile anı
lan Anayasa
Mahkemesi üyelerinden Recai Seçkin, Kani Vrana ve Şevket Müftügil,
899

bu karara iliş
kin karş
ıoy yazı
ları
nda, aşağı
da yazı
lıgörüşleri ileri
sürmüş
lerdir:
(Anayasamı
zda açı
lan iptal davalarıüzerine, iptali istenen yasa
hükmünün uygulanması
nı
n durdurulması
na Anayasa Mahkemesi’nce
karar verilebileceğine ilişkin bir hüküm yer almamı
ş
tı
r. Bu nedenlerdir
ki maddi anlamdaki, yani genel ve objektif kurallar koyan yasalar
hakkı
nda böyle bir görev ve yetkinin varlı
ğı
nı
n söz konusu
edilemeyeceği kuş
kusuz olmakla birlikte, Anayasamı
zda aynıkonuda
engelleyici veya yasaklayı
cıbir hüküm yer almamı
şolmasınedeni ile
Anayasamı
zı
n her zaman her ş
eyden önce göz önünde tutulmasıve
uyulmasıgereken demokratik hukuk devleti niteliğine ve koyduğu
veya tanı
dı
ğıtemel hukuk ilkelerine dayanı
larak ve Anayasanı
n 151.
maddesindeki itiraz yolu ile gelen iş
lerde davanı
n ve dolayı
sı
yla
uygulamanı
n durdurulmasıkuralıda göz önüne alı
narak, biçimsel
yasaları
n konularıbakı
mı
ndan, yerine getirilmeleri halinde artı
k geriye
dönüş
ü olmayan kiş
isel bir sonuç doğurmalarıolası
lı
ğıvarsa, bunları
n
uygulanmaları
nı
n bir süre durdurulması
na karar verme görev ve
yetkisinin esasen var olduğunu kabul zorunlu olmaktadı
r. Kaldıki bir
yasanı
n Anayasaya aykı
rı
lı
ğınedeni ile iptal edilmesi gibi çok geniş
bir yetkiyi Anayasa Mahkemesi’ne tanı
yan Anayasamı
zı
n, daha hafif
sonuçlar doğuracak olan, iptali dava edilen yasa kuralı
nı
n
uygulanması
nı
, belli ve istisnai durumlarda bir süre için erteleme
yetkisinin öncelikle tanı
nmı
şolduğunun kabulü gerekmektedir. Çünkü
az, aksini gerektiren bir hüküm ve neden olmadı
kça bütünleş
tirdiği
çoğun içinde her zaman vardı
r. Anayasamı
zı
n özellikle sözü ile
sustuğu ve fakat özü ile çözdüğü veya uygun bulduğu bu konudaki
sorunu içtihat yolu ile de bir sonuca bağlamak Anayasa
Mahkemesi’nin görevleri arası
ndadı
r. Yasalarda boşluk olan yerlerde,
hukukun üstün kuralları
, mahkemelerin vicdani kanı
larıile oluşacak
olan içtihatları
nda uygulama yeri bulmalı
dı
r. Uygulamanı
n bir süre için
durdurulması
na karar verilmesi bir usul sorunudur. Gerek Anayasa,
gerek Anayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri
Hakkı
ndaki Kanun, Anayasa Mahkemesi’nin Anayasaya uygunluk
denetiminde uygulanacak usuller yönünden tüm konularıkapsayı
cıbir
düzenleme getirmemiştir.
Yasakoyucu tarafı
ndan böyle bir yol seçilmesinin nedeni ise, 44
sayı
lıkanunun gerekçesinde de belirtildiği üzere, kurulan Anayasa
Mahkemesi’nin niteliği itibariyle karşı
laş
acağıusul sorunları
nıgenel
ve temel esaslar sayesinde içtihat yolu ile kolaylı
kla çözebileceğinin
kabul edilmiş olması
dı
r. Yani Anayasa Mahkemesi boş
luk olan
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hallerde karş
ı
laşacağıher usul sorununu kesinkes çözerek bir sonuç
doğuracak karara varmakla yükümlüdür.
Anayasa Mahkemesi de iptal davalar ı
nda yargı
sal bir çalı
şma
yapmaktadı
r. Bu bakı
mdan her mahkeme gibi o da yargıyetki ve
görevinin kapsamıiçinde gerekli önlemleri alabilir. İ
ptali istenilen yasa
hükümlerinin iptal davası
nı
n sonuçlanması
ndan önce ilgili yerlerce
uygulanmasıhalinde Anayasa Mahkemesi’nce verilecek bir iptal
kararı
nı
n artı
k sonuç doğurması olanağı ortadan kalkmı
ş
olacağı
ndan, burada kişisel durumun olduğu biçimde korunmasıiçin,
uygulamanı
n geçici bir süre durdurulmasıönleminin alı
nması
nda
haklıbir neden vardı
r).
Yukarı
da yazı
lıkarşıoy yazı
sı
nda belirtilen görüşlerin hakkı
olduğunu anlayan Anayasa Mahkememiz, 1993 yı
lı
ndan itibaren
kanunları
n uygulanması
nı
n durdurulmasıistemi ile bir çok defa
karşı
laşmı
ş ve bu defa içtihadı
nıdeğiş
tirerek, önce kanunları
n
uygulanması
nı
n durdurulabileceğine, daha sonra da uygulamanı
n
durdurulması
na karar vermiş
tir - Anayasa Mahkememizin 21.10.1993
gün ve 33/40, 11.4.1994 gün ve 43/42 sayı
lıkararları
-.
Amerika Birleş
ik Devletleri’nde de, kanunları
n uygulanmasıile
ortaya çı
kabilecek, giderilmesi imkânsı
z zararlarıönlemek amacı
yla
mahkemeler tedbir alma yetkisine sahiptirler-Prof. Dr. ZEHRA
ODYAKMAZ, Yürürlüğü Durdurma, Anayasa Yargı
sı
, 1995, S. 150-.
Yargıdenetimi demokratik hukuk devletinin temel öğesidir ve
etkili bir denetime olanak tanı
yan hukuksal araçları
n kullanı
ma açı
k
tutulmasıile garanti altı
na alı
nmı
ştı
r. Bu araçlarda gerçekleş
tirilecek
her türlü sı
nı
rlama yargıdenetiminin özüne dokunur ve anayasal
dengede bozulmaya neden olur. Yürürlüğü durdurma kararıoldu
bittilerle hukuk düzeninin de zedelenmesini önlemekle tüm toplumu,
üstün yetkilerle donatı
lmı
şolan idareye karşıbireyi korumaktadı
r.
Yüce Divan sı
fatı
yla Cumhurbaş
kanı
nı
, bakanlarıyargı
lama yetkisi ile
donatı
lmı
ş olan Anayasa Mahkemesi’nin yürürlüğü durdurma
yetkisine sahip bulunmadı
ğı
nıbenimseyen bir anlayı
şdayanaktan
yoksundur -Prof. Dr. S. GÜRAN, Anayasa Yargı
sı
nda Yürütmenin
Durdurulması
, Anayasa Yargı
sı
, 1986, s.149/153-.
Anayasamı
zı
n 138’inci maddesinde «Hâkimler görevlerinde
bağı
msı
zdı
rlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani
kanaatlerine göre hüküm verirler» kuralıyer almaktadı
r. Bu maddede
sözü geçen «vicdani kanaat» kavramıile yargı
cı
n önüne gelen
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uyuş
mazlı
ğı
n çözümü ve hukukun geçerli kı
lı
nmasıiçin vicdani
kanı
sı
na göre kullanı
lması
nıgerekli gördüğü tüm araçlarıkullanması
,
almasıgereken önlemlerin hepsini almasıamaçlanmı
ştı
r- Prof. Dr.
RAGIP SARICA, Danı
ş
tay Kararlarıve Yürütmenin Durdurulması
,
1966. s. 29-.
Konuyu her yönüyle inceleyen Prof. Dr. ZAFER GÖREN, anı
lan
makalesinde:
Anayasa Mahkemesi sonraki kararları
nda haklıolarak Medeni
Kanun Md.l’e yollama yapmı
ştı
r.
Bu madde,
tanı
maktadı
r.

yargı
ca

açı
kça

boş
luk

doldurma

yetkisini

Bu kuralı
n bir genel hukuk ilkesi olarak kabul edilmesi gerekir.
Her yasa gibi Anayasa da onu uygulayan organlar tarafı
ndan
yorumlanabilir, boş
luklarıdoldurulabilir ve buna muhtaçtı
r.
...Usul kurallarıhukukun genel kuralları
nıuygulama alanı
na
koyma mekanizmaları
dı
r. Modern hukuk devletinde yargı
cı
n hak ve
hukuku sağlaması
na engel olacak usul kuralları
na yer yoktur. Aksine
ona hukuksal gerçeği saptayabilmesi için geniş olanaklar
sağlanmalı
dı
r.
Yürürlüğü durdurma kararıAnayasa Yargı
sı
nda da ası
l davaya
ilişkin yetkilerin dı
ş
ı
nda düşünülemez ve son kararıvermeye yetkili
olma, yürürlüğü durdurma kararı
nıvermeye yetkiyi de içerir.
Bütün bunları
n dı
şı
nda yürürlüğü durdurma kararıverme yetkisi
yargıerki içinde bulunmaktadı
r ve yargı
lama yetkisinin doğal bir
sonucudur. Bu ilke Anayasa Hukukunda da geçerlidir. Aksi halde
Anayasa Mahkemesi’nin de isabetle belirttiği gibi hem ilgili kişiler,
hem toplum ve özellikle kamu düzeni hukuk koruması
ndan yoksun
bı
rakı
lmı
ş olur. Anayasa Mahkemesi haklıolarak pozitif hukuk
tarafı
ndan yürürlüğü durdurma kararı verme yetkisinin tanı
nı
p
tanı
nmadı
ğı
na değil, Anayasa ve ilgili yasa kuralları
nı
n bunu
engelleyen kurallar içerip içermediğine önem vermiş
tir.
Almanya’da, Federal Anayasa Mahkemesi faaliyetinin birinci
yı
lı
nda birçok defa Anayasa ve Anayasa Mahkemesi Yasası
’nda
yargı
lama için öngörülen temellerin dı
şı
nda baş
ka hukuk kuralları
geliştirmek zorunda kalmı
ştı
r. Federal Anayasa Mahkemesine göre,
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Federal Alman Anayasa Mahkemesi Yasası
’nda yargı
lama usulüne
ilişkin boş
luk olduğunda öncelikle baş
ka usul kanunları
na
başvurulmak zorunludur) demektedir.
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanununun 121 nci maddesine göre
«Türk Kanunu Medenisi ile Dernekler Kanunu’nun ve dernekler
hakkı
nda uygulanan diğer kanunları
n bu kanuna aykı
rıolmayan
hükümleri, siyasi partiler hakkı
nda da uygulanı
r.»
2908 sayı
lıDernekler Kanununun 74 ncü maddesine göre «Bu
kanunla ilgili olarak Hukuk Mahkemelerinde bakı
lacak davalarda basit
yargı
lama usulü uygulanı
r.»
Anı
lan yasalar, Anayasa Mahkememize siyasi partiler hakkı
nda,
dernekler hakkı
nda alı
nabilecek her türlü tedbiri (ihtiyati tedbir dahil)
alma hakkı
nıve hukukun genel ilkeleri, kı
yas yoluyla İ
dari Yargı
lama
Usulünde yazı
lıtedbirleri alma hakkı
nıvermektedir.
«Yürütmenin durdurulması
», «ihtiyati tedbir», «ihtiyati haciz»
v.b. gibi «geçici hukuki koruma» sağlayan tedbirlerin vazgeçilmezliği
ve önemi, 1999 yı
lı
nda yayı
nlanan «ihtiyati Haciz» adlıeserde Dr.
MUHAMMET ÖZEKES tarafı
ndan şöyle ifade edilmektedir:
(Normal yargı
lama prosedürü içinde maddi ilişkinin açı
klı
ğa
kavuşturulmasıve icrasıbelirli bir zamana ihtiyaç duymaktadı
r. Ancak
yargı
lamanı
n devamısı
rası
nda veya daha önce ortaya çı
kan değiş
ik
sebeplerden dolayı yargı
lama ile ulaş
ı
lmak istenen sonuçtan
uzaklaş
ı
labilir veya elde edilmesi güçleşebilir. Gerek usûl, gerekse
takip hukuku ş
ekli hukuk dalıolup, belirli prosedürlere, belirli süreler
içinde uyulmasıgerekir. Tabiri caizse hakkı
nıelde etmek için bu
yollara baş
vuran kimsenin derin bir soluğa ihtiyacıvardı
r. Burada
kusur sadece ağı
r işleyen adalet mekanizması
nda değildir. Belirli bir
prosedüre ve sürelere uyulması
, tarafları
n hakları
nı
n korunmasıiçin
bir güvencedir. Çünkü gerçeğe ulaş
mak, gerçeği bulmak için
kapsamlıbir araştı
rmaya, dolayı
sı
yla zamana ihtiyaç duyulur. Ancak,
öyle şartlar oluşabilir ki, bu prosedüre sı
kısı
kı
ya bağlıkalı
nması
,
telâfisi imkânsı
z veya güç zararlara sebep olabilir. Özellikle, karş
ı
tarafı
n ulaş
ı
lmak istenen sonucu bertaraf etmek için girişeceği
davranı
ş
lar sebebiyle yargı
lamanı
n sonunda herhangi birş
ey elde
edilmesi bile mümkün olmayabilir.
Yargı
lamanı
n sonucunun, yargı
lamaya başlandı
ğısı
rada, hatta
ondan da önce güvence altı
na alı
nmasıihtiyacı
nıortaya çı
karabilir.
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Bu da ancak, kesin hukukî koruma elde edilinceye kadar geçici
hukukî koruma tedbirleriyle sağlanacaktı
r.
Geçici hukukî koruma kötü niyetli davranı
ş
lara engel olmak,
yargı
lamanı
n sonucunun tehlikeye girmesini bertaraf etmek için fiilî bir
zorunluluk olmasıyanı
nda, hukukî bir zorunluluktur da. Hukuk devleti
içinde sadece hakkı
n elde edilmesine yönelik yargı
sal bir yol imkânı
sunulmakla kalmayı
p, mümkün olduğunca yargı
lamayla ulaşı
lacak
sonucun da güvence altı
na alı
nmasıgerekir. Hakkı
n gerçekleşmesine
yönelik tüm tedbirler alı
nmalı
, tüm imkânlar kullanı
lmalı
dı
r. Aksi
takdirde elde edilen karar, sadece kağı
t üzerinde kalan bir karar
olacaktı
r).
Değerli Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Erdoğan Teziç, 29.1.1999
tarihinde Halkı
n Demokrasi Partisi’nin kapatı
lmasıiçin dava açtı
ğı
m
duyulur duyulmaz, aynı gün NTV Televizyonunda birçok kez
yayı
nlanan söyleşisinde ve 15.2.1999 tarihinde kendisiyle yaptı
ğı
m
telefon konuşması
nda, «Anayasa Mahkemeniz nası
lki, ilk
belirtilerden, iptal davası
na konu olan yasanı
n sonuçta iptal edileceği
kanaatine varı
rsa, giderilmesi zor zararlara neden olmamak
bakı
mı
ndan, dava sonuçlanmadan o yasanı
n yürürlüğünü durdurma
kararıveriyorsa; parti kapatma davaları
nda da, kapatma nedeni
sayı
labilecek belirtiler varsa, koruyucu önlem olarak, o partiyi her türlü
faaliyetten men edip, seçimlere katı
lması
nıengellemesi, yargı
lamanı
n
ve ülkenin esenliği bakı
mı
ndan, aynızamanda görevidir de» demiştir.
SONUÇ
Anayasamı
zı
n 68 ve 69 ncu maddeleriyle 2820 sayı
lıSiyasî
Partiler Kanununun 98-108. maddeleri, bir siyasi partiyi kapatmak,
dolayı
sı
yla o partinin kapatma kararı
ndan sonraki tüm seçimlere
katı
lması
nıengelleme yetkisini Anayasa Mahkememize vermiş
tir.
Son kararıvermeye yetkili olma, kamu yararı
nı
n gerektirdiği
hallerde, sakı
ncalıdurumları
n doğması
nıönlemek veya Anayasamı
zı
tehdit eden bir gücü engellemek için, dava sonuçlanı
ncaya kadar her
türlü tedbiri almaya yetkiyi de içerir.
İ
ncelemenize sunduğumuz deliller, Halkı
n Demokrasi Partisinin
kapatı
lması
nıgerektirmektedir.
18 Nisan 1999 tarihinde yapı
lacak seçimlere az bir süre
kalmı
ştı
r. Anı
lan Parti hakkı
ndaki kapatma kararı
nı
n gecikmesi
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nedeniyle bu partinin seçimlere katı
lması
na izin
sayı
lamayacak kadar çok sakı
ncalıdurum yaratacaktı
r.

vermek,

Anayasa Mahkememiz, bugüne kadar çağdaş ve gerçekçi
yorumlar yaparak, özellikle Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğü ile, lâik Cumhuriyet ilkesine aykı
rıeylemlerde
bulunan partiler hakkı
nda anayasamı
z ve yasaları
mı
zı
n verdiği
yetkileri kullanarak, Anayasamı
zı
n bekçiliğini kusursuz bir ş
ekilde
yaptı
ğı
nıkanı
tlamı
ş
tı
r.
PKK militanları
nı
n, «Oyları
nı
zı
n tümünü HADEP’e vermezseniz,
köylerinizi yakar, hepinizi öldürürüz» diyerek, Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde köy ve mezralarda yaşayan vatandaş
ları
mı
zı daha
şimdiden tehdide başladı
kları
, Halkı
n Demokrasi Partisi adı
na radyo
ve televizyonlarda yapı
lacak konuş
maları
n tamamen bölücülük
propagandasıve halkı
mı
zısuç işlemeye tahrik niteliğinde olacağı
na
dair ciddî duyumlar almamı
z ve yukarı
da açı
kladı
ğı
mı
z hususlar
gözönünde tutularak:
«Yürütmenin durdurulması
» veya her ne şekilde adlandı
rı
lı
rsa
adlandı
rı
lsı
n verilecek bir «tedbir» kararıile, Halkı
n Demokrasi Partisi
(HADEP)’nin 18.4.1999 günü yapı
lacak seçimlere katı
lması
nı
n
engellenmesi hususunda bir karar verilmesini takdirlerinize arz
ederim.”
B- DAVALI PARTİ
Nİ
N SAVUNMALARI
DavalıPartinin 25.2.1999 günlü savunması
nda:
“1. Özellikle Refah Partisi hakkı
nda kapatma davasıaçı
lmasıile
başlayan süreçte, Türkiye Hukuk Sisteminde son derece önemli ve en
yüksek makamları
ndan birini oluş
turan Yargı
tay Cumhuriyet
Baş
savcı
lı
ğı
nı
n, Yüce Mahkemeniz önünde görülmekte olan siyasi
parti kapatma davalarıile ilgili iş
lemleri normal hukuki prosedür ve
gelenekler dı
ş
ı
na çı
karma eğiliminde olduğu açı
ktı
r. Bir çok kez Yüce
Mahkemeniz ve yargı
lamanı
n diğer tarafı
, Başsavcı
lı
k istem ve
işlemlerinden medya yoluyla bilgi sahibi olmaktadı
r.
2. Hukukun temel ilkelerinden birisi; görülmekte olan bir dava
konusunda, yargı
lamanı
n bağı
msı
zlı
ğı ve tarafsı
zlı
ğı
na gölge
düşürecek beyan ve eylemlerde bulunulmaması
dı
r. Hukukta “yöntem”
yalnı
zca bir “biçim”den ibaret değildir ve bazan davanı
n esasıkadar
önemlidir. Gerek uluslararasıhukuk ilkeleri ve gerekse iç hukuk
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kuralları
mı
z, özellikle de CMUY hükümleri göz önünde tutulduğunda;
iddia makamı
nıoluş
turanları
n, sanı
k ya da davalıkonumunda olan
kişi ve kurumlara karş
ı“hası
m” durumlarıyoktur. Hatta sanı
k ya da
davalıyararı
na olan kanı
tlarıda toplamak görevleri vardı
r.
BirleşmişMilletler Savcı
ları
n Rolüne Dair Yönerge “Havana
Kuralları
” md.13). Böyle olunca, bu makamda bulunanları
n böyle bir
izlenim uyandı
rmamaya özen göstermeleri beklenir.
3. 25 Şubat 1999 tarihli bazıbası
n organları
nda, Yargı
tay
Cumhuriyet Baş
savcı
sı
’nı
n, vekili bulunduğum HADEP’in seçimlere
katı
lması
nı
n önlenmesi, bir diğer anlatı
mla “partinin nihai karara gerek
olmaksı
zı
n kapatı
lması
” hususunda ihtiyati tedbir kararıverilmesi için
Yüce Mahkemenize baş
vurduğu yönünde haberler yer almı
ştı
r.
Baş
vuru ve izlenen yöntem davamı
z açı
sı
ndan son derece
önemlidir:
İ
lk olarak; vekili bulunduğum HADEP’in seçimlere katı
lacağı
,
davanı
n açı
ldı
ğıtarihte belli ve biliniyordu. Şayet gerçekten hukuksal
olarak, bu partinin seçimlere katı
lması
nı
n ihtiyati tedbir yoluyla
durdurulması
nı
n gerekli olduğu düşünülüyor idiyse, dava ile birlikte
tedbir isteminin de Yüce Mahkemenize sunulmasıgerekirdi. Böyle bir
talep için, Yüksek Seçim Kurulunun siyasi partilerin aday listelerini
vermesi için tanı
dı
ğısürenin son gününe kadar beklenilip, bir gün
sonra gündeme getiriliyorsa; Baş
savcı
lı
k Makamı
’nı
n konumunun bu
dilekçemizin 2 nolu ayrı
mı
nda açı
klanan ilkeler çerçevesinde
tartı
şı
lmasıkaçı
nı
lmazdı
r.
İ
kinci olarak; böyle bir talebin zamanlaması
, davanı
n ve
yargı
lamanı
n hukuki gereklerden çok siyasi istem ve kaygı
lardan
kaynaklandı
ğı yönündeki düş
üncelere haklı
lı
k kazandı
racak
niteliktedir.
Üçüncü ve son olarak; bu durum, medya aracı
lı
ğıile yargı
alanı
na el atı
ldı
ğıkaygı
ları
nı
n toplumda ve özellikle de hukuk
çevrelerinde tartı
şı
ldı
ğıbir dönemde; dava ile ilgili istem ve işlemlerin,
kamuoyu yaratmak amacıile mahkeme zemininden, medya zeminine
kaydı
rı
lması
na yeni bir örnek oluşturmaktadı
r. Haberler bu günkü
bası
nda yer aldı
ğı
na göre, baş
vuru dilekçesinin 24.02.1999 günü,
yani Yüce Mahkemeye verilmesinden l gün önce bası
na verildiği
anlaş
ı
lmaktadı
r.
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SONUÇ VE İ
STEM :Açı
klamaya çalı
ş
ı
lan nedenlerle,
1. Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğıtarafı
ndan davalıHalkı
n
Demokrasi Partisi’nin seçimlere katı
lması
nı
n önlenmesi yönünde bir
başvurusunun olup olmadı
ğı
nı
n ve şayet böyle bir başvuru varsa
başvuru dilekçesinin tarafı
mı
za bildiriminin yapı
lması
nı
;
2. Baş
savcı
lı
ğı
n yaptı
ğıbaş
vuru hakkı
nda herhangi bir karar
verilmeden önce, baş
vuru ile ilgili savunma ve görüş
lerimizi
bildirmemize fı
rsat verilmesini;
3. Yüce Mahkemeniz’in Sayı
n Yargı
tay Başsavcı
sı
’nı
n izlediği
yöntem ve davranı
şları
nı
n, yargı
lamanı
n bağı
msı
zlı
ğıve tarafsı
zlı
ğı
ilkeleri açı
sı
ndan yaratacağısakı
ncalarıgöz önünde bulundurması
nı
”;
Partinin 1.3.1999 günlü savunması
nda;
“A. İ
STEM Bİ
R “YÜRÜTMENİ
N DURDURULMASI” YA DA
“İ
HTİ
YATİ TEDBÎR” DEĞİ
LDİ
R. DOĞRUDAN Nİ
HAİ KARAR
BEKLENİ
LMEKSİ
Zİ
N, YANİYARGILAMA YAPMAKSIZIN “KAPATMA
KARARI” VERİ
LMESİİ
STEMİ
Dİ
R:
Yüce Mahkemenin yürütmenin durdurulması ya da ihtiyati
tedbir kararıverme yetkisinin bulunup bulunmadı
ğıtartı
ş
ması
na
girmeye gerek görmüyoruz. Çünkü, Sayı
n Baş
savcı
lı
ğı
n istemi, bir
“yürütmenin durdurulması
” ya da “ihtiyati tedbir” kararıdeğildir. Siyasi
partilerin varlı
k nedeni seçimler yoluyla parlamentoya ya da yerel
yönetim organları
na girerek, ülke yönetiminde söz sahibi olmaktı
r.
Seçimlerin yapı
lmadı
ğıdönemlerde de siyasi partiler, kendi siyasi
görüşve programlarıdoğrultusunda ülke sorunlarıhakkı
nda görüş
açı
klar, kamuoyunu etkilemeye çalı
şı
rlar. Fakat, temel iş
levleri
seçimlere katı
lmaktı
r. Bu yüzden, Siyasi Partiler Yasası
’nı
n 105 nci
maddesi iki kez üst üste seçimlere katı
lmayan siyasi partilerin
kapatı
lması
nıöngörmüştür.
Dolayı
sı
yla, Anayasa Mahkemesi’nin bir siyasi partinin
seçimlere girmesinin engellenmesine yönelik bir karar vermesi,
aslı
nda o siyasi partinin kapatı
lması
na karar vermesi demektir.
Henüz, davalıpartinin ön savunması
nı
n dahi alı
nmadı
ğıbir davada
Yüce Mahkemenizden partinin kapatı
lması
na karar verilmesini talep
etmenin Anayasa, hukukun genel ilkeleri ve mevcut hukuk
sistemimizde yeri bulunmamaktadı
r. Esasen, Sayı
n Yargı
tay
Baş
savcı
sı da bunu bildiği için, dilekçesinde “yürütmenin
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durdurulması veya HER NE ŞEKİ
LDE ADLANDIRILIRSA
ADLANDIRILSIN...
seçimlere
katı
lması
nı
n
engellenmesi...”
demektedir. Yalnı
zca bu ifade dahi, Sayı
n Baş
savcı
nı
n “hukukilik” gibi
bir kaygı
sı
nı
n olmadı
ğı
nıaçı
kça göstermektedir. Sayı
n Başsavcı
,
“ister hukuki olsun, ister siyasi olsun önemli değil, yeterki davalı
partinin seçime girmesini engelleyin” demek istemektedir.
Ancak, Türkiye’nin en yetkin yargı
çları
ndan oluş
an Yüce
Mahkemenizin her kararı
nda “hukukilik” ilkesini herşeyin üstünde
tutacağı
na inanı
yoruz.
B. YARGITAY CUMHURİ
YET BAŞSAVCISI’NIN İ
STEMİHİ
Ç
Bİ
R GERÇEK NEDENE VE BU NEDENLERİ DOĞRULAYAN
SOMUT KANITA DAYANMAMAKTADIR:
a. İ
stem gerçek dı
ş
ı
, hayali nedenlere dayandı
rı
lmı
ş
tı
r;
Sayı
n Başsavcı
lı
k istemini iki nedene dayandı
rmı
ş
tı
r:
Birincisi; “PKK militanları
nı
n, halkıoyları
nıHADEP’e vermeleri
yönünde ş
imdiden tehdit etmeye başladı
kları
” iddiası
dı
r. İ
ddianı
n
tümüyle hayali olduğu son derece açı
ktı
r. Konuyla ilgili tüm devlet
yetkilileri ve kurumları özellikle son dönemlerde yaptı
kları
açı
klamalarda; “PKK örgütünün tümüyle çökertildiği ve terörün
Türkiye’nin ciddi bir sorunu olmaktan çı
ktı
ğı
; terörle mücadele
görevinin silahlı kuvvetlerden alı
nı
p, normal güvenlik güçlerine
vermenin zamanı
n geldiği; Olağanüstü Hal’in kaldı
rı
lması
nı
n
gündemde olduğu; artı
k sorunun dağdaki gençleri topluma
kazandı
rmak olduğu” ı
srarla ifade edilmektedir. Hatta, bu amaçla bir
Piş
manlı
k Genelgesi çı
karı
ldı
ğı
; ilgili valiliklerin muhtarlarla işbirliği
içerisinde bunun çalı
ş
maları
nıyürüttüğü herkesçe bilinmektedir.
Baş
ta Sayı
n Cumhurbaşkanı
’nı
n ve Baş
bakan’ı
n bu beyanları
na
karşı
; Sayı
n Baş
savcı
’nı
n halen halkı
n seçimler dolayı
sı
yla tehdit
altı
nda olduğunu söylemesinin hiç bir inandı
rı
cı
lı
ğıyoktur. Üstelik
iddiası
nıdoğrulayan bir tek kanı
t da sunmamı
ştı
r.
Kaldıki, tüm partiler aynıkoş
ullarla seçimlere katı
lmaktadı
r.
Şayet gerçekten devlet, seçim güvenliğini sağlayamayacaksa ve
vatandaşları
n özgür iradesini sandı
ğa yansı
tması
nı
n koşullarıyoksa,
bir partinin seçimlere katı
lması
nı
n engellenmesi istenen sonucu
vermez. Çünkü, mevcut tehdit bir baş
ka şekilde kendini gösterir. O
halde böyle bir durum söz konusu ise tümden seçimlerin iptali gerekir.
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Sayı
n Başsavcı
nı
n iddiası
nı
n tam aksine; seçimlere iki aydan
az bir süre kala kapatma davası açı
lması ve bununla da
yetinilmeyerek pozitif hukukumuzda yeri ve örneği olmadı
ğıhalde,
davalıpartinin seçimlere katı
lması
nı
n engellenmesinin talep edilmesi;
seçmenin özgür iradesi üzerindeki ası
l tehdidi oluş
turmaktadı
r.
İ
kincisi; HADEP adı
na yapı
lacak radyo ve televizyon
konuş
maları
nda “... bölücülük propagandası ve halkı
mı
zı suç
işlemeye tahrik...” edileceği iddiası
dı
r. Bu iddia, diğerinden daha da
“garip” bir iddiadı
r. Henüz yapı
lmamı
ş
, hatta henüz hazı
rlı
kları
na dahi
başlanı
lmamı
şkonuşmalarda suç iş
lenileceğini iddia etmenin, nası
l
bir hukuk mantı
ğı
nı
n ürünü olduğunu bilemiyoruz.
Korkarı
z ki, Sayı
n Başsavcıişi biraz daha ileri götürüp; tek tek
tüm siyasi parti milletvekili adayları
nıinceleyip, bunlardan bir kı
smı
nı
n
“seçildikleri takdirde ileride suç iş
leyecekleri” iddiasıile, milletvekili
olmaları
nı
n engellenmesi için giriş
imde bulunacaktı
r. Başsavcı
lı
k
makamı
nda bulunan bir kiş
inin, bir aydan fazla bir süre sonra
yapı
lacak konuş
malarda suç iş
leneceğini ileri sürmesi, bu iddiası
nıda
“aldı
ğıduyumlara” bağlaması
, hukukumuz açı
sı
ndan bir talihsizliktir.
Varı
lmak istenen amaç için hukukun bu denli araç olarak kullanı
ldı
ğı
durum azdı
r.
b. Başsavcı
lı
ğı
n başvurusunda
doğrulayan belge ya da baş
ka
bulunmamaktadı
r:

ileri sürülen nedenleri
herhangi somut kanı
t

Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğıistemine dayanak yaptı
ğı
nedenleri doğrulayan herhangi bir kanı
t göstermemiş
tir. Gösterilen tek
kanı
t “ciddi duyumlar” (!) dı
r. Hukukumuzda “duyum”un kanı
t olarak
gösterildiği belki de ilk istem Sayı
n Başsavcı
lı
ğı
n istemidir. Üstelik
Sayı
n Baş
savcı “duyum”a dayanarak “davalı siyasal partinin
kapatı
lması
” anlamı
na gelebilecek bir karar verilmesini istemektedir.
Eski Anayasa Mahkemesi Sayı
n Baş
kanıYekta Güngör ÖZDEN’in
27 Şubat 1999 tarihli Hürriyet Gazetesinde çı
kan demecinde de haklı
olarak vurguladı
ğıgibi; “Anayasa Mahkemesi herkesin her istediğini
talep edeceği bir makam değildir.” Hukukumuzda, en basit bir davada
dahi tedbir kararıverilmesi istenirken, istemin dayandı
ğısomut
kanı
tlar baş
vuruya eklenmek zorundadı
r. Hiç bir kanı
ta dayanmayan
Baş
savcı
lı
k istemi reddedilmelidir.
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C. HUKUKUN TEMEL KURALLARINDAN Bİ
Rİ
Sİ“DAVADAN
BEKLENİ
LEN SONUCU YARATACAK ŞEKİ
LDE İ
HTİ
YATİTEDBİ
R
KARARI VERİ
LEMEYECEĞİ
” Dİ
R:
Her davada tarafları
n amaçladı
ğıbir sonuç vardı
r. Örneğin
davacı davayı “kazanmak” ister, buna karşı
lı
k davalıdavanı
n
“reddedilmesini” amaçlar. Şayet taraflardan birinin bu amacı
na
eşdeğer bir ihtiyati tedbir kararıverilecek olursa, davanı
n bir anlamı
ve işlevi kalmaz.
Yüce Mahkemenizin önündeki davada da Sayı
n Başsavcı
lı
ğı
n
amacıHADEP hakkı
nda kapatı
lma kararıverilmesini sağlamaktı
r.
Sayı
n Baş
savcı
, HADEP’in seçimlere katı
lması
nı
n engellenmesi
yönünde bir karar verilmesini talep etmesi, partinin kapatı
lmasıile
eşdeğerdir. Şayet bu istem kabul edilecek olursa, artı
k davanı
n ve
yargı
lamanı
n bir anlamı ve işlevi kalmayacağı gibi; Yüce
Mahkemenizin kesin yargı
sı da önceden ortaya konulmuş
olacağı
ndan, davalıyönünden savunma yapmanı
n ve yargı
lamaya
devam etmenin bir anlamıolmayacaktı
r.
D. KAPATMA KARARI İ
LE DAHİ ELDE EDİ
LMEYECEK
SONUÇ; YARGILANMA YAPILMADAN TEDBİ
R YOLUYLA ELDE
EDİ
LMEK İ
STENMEKTEDİ
R:
Bir siyasi partinin kapatı
lması
na ilişkin kararları
n sonuçları
Anayasa’da ve Siyasi Partiler Yasası
’nda düzenlenmiş
tir.
Anayasa’nı
n 84 ncü maddesi, söz ve eylemleri ile bir siyasi partinin
kapatı
lması
na neden olanları
n milletvekilliklerinin düş
eceğini
öngörmüş
tür. Bu konumda olmayan milletvekillerinin bu sı
fatı
düşmeyeceği gibi, kapatma kararı
nı
n yerel yönetim organları
na
seçilenlerin, örneğin Belediye Başkanları
nı
n, konumları
na da bir etkisi
bulunmamaktadı
r.
Hal böyle iken, Sayı
n Baş
savcı daha kapatma kararı
verilmeden, partinin seçimlere girmesine engel olunması
nıisteyerek;
bu partiden milletvekili ve yerel yönetim organları
na aday olan
binlerce insanı
n seçilmesini engellemeyi amaçlamaktadı
r. Bu
insanları
n tümünü potansiyel suçlu olarak kabul edip, seçilmelerini
engellemek ise, seçme ve seçilme hakkı
na, daha doğrusu
demokrasiye zarar vermenin ötesinde, hem iç hukukumuzun ve hem
de uluslararasıhukukun en temel prensiplerinden biri olan “suçsuzluk
varsayı
mı
” (masumiyet karinesi)ni tümüyle ortadan kaldı
rı
r. Böyle bir
istemde bulunmak; Türkiye Vatandaş
ları
nı
n önemli bir kı
smı
na
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politikayıyasaklamak demektir. Demokrasimiz açı
sı
ndan son derece
vahim bir durumdur.
E. HUKUKUMUZDA
İ
HTİ
YATİ TEDBİ
R, SONRADAN
Gİ
DERİ
LEMİ
YECEK Bİ
R ZARARI ÖNLEMEK AMACI İ
LE
ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR. DAVAMIZDA BÖYLE Bİ
R DURUM SÖZ
KONUSU DEĞİ
LDİ
R. AKSİ
NE, TEDBİ
R KARARI VERİ
LMESİ
HALİ
NDE SONRADAN Gİ
DERİ
LMESİ OLANAKSIZ VAHİ
M
ZARARLAR SÖZ KONUSU OLABİ
LECEKTİ
R:
Halkı
n Demokrasi Partisi listelerinden milletvekili olacaklar ile
yerel yönetimlere seçilecekler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasıve
Yasaları
na tabi olarak görev yapacak ve bunları
n denetiminde
olacaklardı
r. Anayasa ve yasalardaki yaptı
rı
mlar herkes gibi, Onlar’a
da uygulanacaktı
r. Dolayı
sı
yla ortada giderilmesi olanaksı
z bir zarar
olası
lı
ğıbulunmamaktadı
r. Partinin kapatı
lmasıhalinde de, Anayasa
ve Siyasi Partiler Yasasıhükümleri uyarı
nca kararı
n gereği yerine
getirilecektir. Nitekim, Sayı
n Başsavcı
’nı
n tedbir istemini 27.02.1999
günlü Cumhuriyet Gazetesi’nde değerlendiren Prof. Dr. Yavuz
SABUNCU aynıgörüş
leri savunmuş
tur.
Ası
l giderilmesi olanaksı
z zararlar Sayı
n Başsavcı
nı
n tedbir
isteminin kabulü halinde söz konusu olacaktı
r:
Her davada olduğu gibi, Vekili olduğumuz HADEP aleyhine
Yüce Mahkemeniz nezdinde açı
lan davanı
n da REDDEDİ
LME
ihtimali vardı
r. Şayet, henüz davalıyanı
n savunmasıdahi alı
nmadan,
tüm kanı
tlar toplanmadan davanı
n reddedilme ihtimalinin bulunmadı
ğı
kabul edilecek olursa, yargı
lama kavramı
nı
n hiç bir anlamıkalmaz.
Bir an için, Sayı
n Baş
savcı
’nı
n isteminin kabul edildiğini
varsayalı
m. Şayet sonuçta dava reddedilecek olursa, HADEP’in
girmesinin engellendiği seçimlerin meş
ruiyeti nası
l sağlanacaktı
r ?
Yerel ve Genel seçimlerin iptali gerekmez mi? Partinin ve bu partiden
milletvekili ve yerel yönetim organları
na aday olan binlerce kiş
inin
uğrayacaklarızararlar nası
l giderilebilecektir ?
SONUÇ VE İ
STEM : Yukarı
da açı
klandı
ğıgibi;
a. Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
sı
’nı
n isteminin Anayasal ve
Yasal dayanağıbulunmamaktadı
r,
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b. İ
stem seçme ve seçilme özgürlüğünü düzenleyen ve
seçimlerin “serbest ve eşit koş
ullarda” yapı
lması
nı öngören
Anayasa’nı
n 67 nci maddesine aykı
rı
dı
r,
c. İ
stem, seçmenin özgür iradesini etkilemeye ve HADEP’le ilgili
olarak belirsizlik ve tedirginlik yaratmaya yöneliktir,
Bu nedenlerle, mümkün olan en kı
sa sürede istemin Yüce
Mahkemece ele alı
narak reddine karar vermesini saygı
ları
mı
zla
diliyoruz.”;
Partinin 14.4.1999 günlü savunması
nda:
“A. ÖNCELİ
KLE, SAYIN BASSAVCI’NIN İ
LK TEDBİ
R
İ
STEMİ
NE KARŞI VERMİ
Ş OLDUĞUMUZ 01.03.1999 TARİ
HLİ
Dİ
LEKÇEYİAYNEN Yİ
NELİ
YORUZ:
Yüce Mahkemeye sunduğumuz 01.03.1999 tarihli dilekçemizde,
özetle;
a. Sayı
n Baş
savcı
nı
n, Halkı
n Demokrasi Partisi’nin “hangi
şekilde olursa olsun” seçimlere katı
lması
nı
n engellenmesine yönelik
isteminin bir “yürütmenin durdurulması
” ya da “ihtiyatıtedbir “ istemi
olmadı
ğı
; doğrudan davadaki ası
l istem olan “partinin kapatı
lması
”na
YARGILAMA YAPILMADAN karar verilmesi istemi olduğu;
b. İ
stemin, hukuka değil; siyasi amaç ve gereklere dayandı
ğı
;
c. İ
stemin, hayali iddialara ve kanı
tlara dayandı
ğı
; açı
klandı
ktan
sonra;
ı
. Davanı
n esastan karara bağlanmasıile elde edilecek
sonucun; ihtiyati tedbir kararışeklinde verilemeyeceğinin, temel bir
hukuk kuralıolduğu;
ı
ı
. Hele hele, davanı
n sonucunda verilecek kapatma kararıile
dahi elde edilemeyecek hususları
n; tedbir yoluyla sağlanması
nı
n
düşünülemeyeceği;
ı
ı
ı
. Partinin seçimlere katı
lması
nı
n engellenmesi kararı
verilmesini gerektirecek “sonradan giderilmesi olanaksı
z bir zarardan”
söz edilemeyeceği; aksine partinin esas karar dahi beklenilmeden
kapatma kararıanlamı
na gelecek bir “siyasi faaliyetlerden men ve
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seçimlere girmesinin engellenmesi” ş
eklinde bir tedbir(!) kararı
nı
n
gerek parti ve mensuptan yönünden; gerek ülke demokrasisi
yönünden ve gerekse bizzat Anayasa Mahkemesi yargı
sıyönünden
yaratacağısonuçları
n çok daha vahim olduğu;
yönündeki düşüncelerimiz Yüce Mahkeme’ye sunulmuş
tu.
Yinelemeden kaçı
nmak için bu dilekçemize gönderme yapmakla
yetiniyoruz.
B. SAYIN BAŞSAVCI: YÜCE MAHKEMENİ
N 06.03.1999
TARİ
HLİ KARARINI VE HUKUKUMUZDA “TEDBİ
R” YOLUYLA
DAVANIN Bİ
Tİ
Rİ
LMESİ Gİ
Bİ Bİ
R UYGULAMA VE YÖNTEM
OLMADIĞINI Bİ
LE Bİ
LE, TÜMÜYLE Sİ
YASAL İ
RDELEMELERLE
İ
Kİ
NCİKEZ İ
STEMDE BULUNMAKLA, HUKUKA VE YARGININ
SAYGINLIĞINA BÜYÜK ZARAR VERMİ
ŞTİ
R:
Bir hukuk devletinin temeli, hukuka bağlı
lı
ktı
r. Bunu sağlayacak
olan da tarafsı
z ve bağı
msı
z yargıkurumları
dı
r. Yürütmenin içinde
olanlar ya da siyasetçiler, kendilerince bazıkurum ve çalı
şmaları
“ülke aleyhine ve zararlı
” olarak nitelendirip, bunları
n mutlak suretle
engellenmesi gerektiğini düş
ünebilirler. Hatta bu yönde talepte ve
uygulamalarda da bulunabilirler.
İ
ş
te, hukuk devleti ilkesinin ve yargı
nı
n önemi ve gereği burada
ortaya çı
kmaktadı
r. Yargı
, yürütmeden ya da siyasilerden gelecek her
türlü değerlendirme, telkin ve istemlerden bağı
msı
z olarak; daha da
önemlisi kendi siyasi tercihlerinin de etkisi altı
nda kalmayarak, salt
hukuki gereklerle yargı
lama yapma ve hüküm verme durumundadı
r.
Hukuk devletinde, yasaklar ve yaptı
rı
mlar kurallarla
belirlenmiştir. Kurallarıihlal ettiği söylenenlerin ya da ceza hukuku
kavramıile suçlu olduklarıiddia edilenlerin de kurallarla güvenceye
bağlanmı
ş hakları vardı
r. Hiç kimsenin bu kuralları
n gözardı
edilmesini isteme hak ve yetkisi yoktur. İ
damı
, linçten ayı
ran hukuk
normları
dı
r ve adil yargı
lamadı
r.
Fakat üzücüdür ki, Sayı
n Baş
savcı“devlet elden gidiyor”
söylemi ile, HADEP’in yargı
lama yapı
lmadan linç edilmesini talep
ediyor. Bunu sağlamak için de, her yola baş
vuruyor. Dün, “PKK
militanlarıhalkıHADEP’e oy vermeleri için tehdit ediyor” gibi HAYALİ
ya da “HADEP adı
na yapı
lacak radyo ve tv konuşmaları
nda suç
işlenecek” şeklinde VARSAYIMA DAYALI, suçlamalarla sonuç almak
isterken; bugün Öcalan’ı
n, hiç görmediğimiz, fakat yaklaş
ı
k iki ay
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önce alı
ndı
ğıiddia edilen anlatı
mlarıile ve Sayı
n Cumhurbaşkanı
’nı
n
sözleri ile mahkemeyi etkilemeye çalı
ş
maktadı
r. Önceki dilekçemizde
de belirttiğimiz gibi, Sayı
n Başsavcı
’nı
n “HUKUKİ
Lİ
K” gibi bir kaygı
sı
bulunmamaktadı
r ve bu yaklaş
ı
mdan da en çok HUKUK zarar
görmüştür.
C. SAYIN BASSAVCI’NIN BAŞVURUSUNDAN SONRA;
ANAYASA
MAHKEMESİ
’NE
Gİ
Dİ
LEREK,
BAŞVURU
Dİ
LEKÇESİ
NDE DAYANILAN ÖCALAN’A Aİ
T ANLATIMLAR
İ
NCELENMEK İ
STENMİ
ŞTİ
R. ANCAK MAHKEME YETKİ
Lİ
LERİ
TARAFINDAN,
“BU
ANLATIMLARIN
SAYIN
SAVCININ
BAŞVURUSUNUN EKİ
NDE BULUNMADIĞI” İ
FADE EDİ
LMİ
ŞTİ
R.
BU YÜZDEN BAŞSAVCILIĞIN Dİ
LEKÇESİ
NDE YAZILI HUSUSLAR
TEK YANLI İ
DDİ
ALAR OLMAKTAN ÖTEYE, HUKUKSAL DEĞER
TAŞIMAMAKTADIR:
Sayı
n Başsavcı Halkı
n Demokrasi Partisi’nin seçimlere
katı
lması
nı
n engellenmesini talep ederken, ya kanı
tlanmasımümkün
olmayan hayali iddialar ortaya atmakta ya da dayandı
ğıiddianı
n
kanı
tı
nıkası
tlıolarak dava dosyası
na sunmayarak, savunmayı
engellemeye çalı
ş
maktadı
r.
Sayı
n Başsavcı
’nı
n ilk tedbir istemini dayandı
rdı
ğıgerekçelerin
doğru olmadı
ğızaman içerisinde kendiliğinden ortaya çı
kmı
ştı
r.
Örneğin; bu güne değin PKK militanları
nı
n halk üzerinde ş
u ya da bu
şekilde oy kullanmalarıyönünde bir baskı
da bulundukları
na dair
medyada bir tek haber çı
kmadı
ğıgibi, herhangi bir partiden de böyle
bir iddia ortaya atı
lmamı
ş
tı
r. Şayet böyle bir durum olsa idi, öncelikle
bu tehditlerden zarar gören siyasal partilerin buna tepki göstermesi,
ayrı
ca da HADEP aleyhine her fı
rsatıdeğerlendiren yöneticilerden
buna iliş
kin iddialar gelmesi gerekirdi.
Bir diğer iddia, “Hadep adı
na radyo ve televizyonlarda seçim
konuş
masıyapacak kiş
ilerin suç iş
leyecekleri” idi. Buna karşı
lı
k, ilki
11.04.1999 günü yapı
lan radyo ve televizyon konuş
maları
nda her
parti temsilcisi gibi HADEP temsilcisi de konuşma yapmı
şve iddia
edildiği gibi kı
yamet kopmamı
ş, suç iş
lenmemiş
tir.
Sayı
n Başsavcıbu kez A. Öcalan’a atfedilen anlatı
mları
kullanmı
ştı
r. Oysa, bu anlatı
mları
n tarihi 22 Şubat 1999’dur. Yani,
Yüce Mahkemeniz’in ilk tedbir istemini ret ettiği 06.03.1999 tarihinden
çok önce, baş
ta Sayı
n Mahkemeniz ve Sayı
n Baş
savcıolmak üzere
bilinmekte idi.
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Ayrı
ca, A. Öcalan’a atfedilen anlatı
mlar incelenmek istenmişise
de, Mahkeme yetkilileri tarafı
ndan, bu anlatı
mları
n dava dosyası
nda
bulunmadı
ğıifade edilmiş
tir. Dava dosyası
na konulmayan bir kanı
tı
n
tarafı
mı
zdan incelenmesi ve değerlendirilmesi olanağıolmadı
ğıgibi,
dava dosyası
na konulmayan kanı
tları
n da yargı
lamanı
n herhangi
işlemine esas alı
nmasıhukuken mümkün değildir. Sayı
n Başsavcı
’nı
n
dilekçesindeki iddialar, kanı
tlar dilekçeye eklenmediği için, bir tarafı
n
soyut iddialarıolmanı
n ötesinde hukuksal sonuçlar doğurmaz. Sayı
n
Baş
savcı
, dilekçesine kanı
t eklemeyerek, hukuku ve savunma hakkı
nı
önemsemeyen genel yaklaş
ı
mı
nıyinelemiştir.
D. SAYIN BASSAVCI’NIN DAVANIN ESASI HAKKINDAKİ
GÖRÜŞLERİ
Nİ DE İ
ÇERMESİ GEREKEN 4.2 SAHİ
FELİ
K
Dİ
LEKÇESİ
Nİ
N; 4 SAYFASININ TEDBİ
R İ
STEMİ
NDEN, 0.2
SAHİ
FESİ
Nİ
N
DE
“SONUÇ”
BÖLÜMÜNDEN
OLUŞMASI
DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR:
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemeleri önündeki 3 davanı
n
iddianamesinin birleştirilmesi ş
eklindeki iddianameye, tarafı
mı
zdan 32
sayfadan oluş
an ön savunma verilmiş
tir. Sayı
n Baş
savcı
’nı
n esas
hakkı
ndaki görüş
ünde, ön savunmamı
zda değinilen itiraz ve
savunmalara, birkaç satı
rla da olsa yanı
t vermesi beklenirdi. Fakat, ilk
sahifesinin üst kı
smı
nda “ESAS HAKKINDA GÖRÜŞ” yazı
lıolmanı
n
dı
şı
nda, davanı
n esasıile ilgili olarak dilekçede bir tek satı
rı
n dahi
bulunmaması
; ön savunmamı
zdaki “davanı
n hukuki değil, siyasi
neden ve yaklaş
ı
mlarla açı
ldı
ğı
” görüşümüzü doğruladı
ğıgibi, Sayı
n
Baş
savcı
’nı
n davanı
n sonucundan da “esasla ilgili açı
klama yapmaya
gerek duymayacak” denli emin olduğu izlenimini vermektedir. Bu
yaklaş
ı
mdan Türkiye Demokrasisi ve hukuk adı
na kaygıduymamak
mümkün değildir.
SONUÇ VE İ
STEM : Yukarı
da açı
klanan nedenlerle;
a. Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
sı
’nı
n ikinci kez tedbir
istemesinin Anayasal ve Yasal dayanağıbulunmamaktadı
r,
b. İ
stem, seçme ve seçilme özgürlüğünü düzenleyen ve
seçimlerin “serbest ve eşit koş
ullarda” yapı
lması
nı öngören
Anayasa’nı
n 67 nci maddesine aykı
rı
dı
r,
c. İ
stem, seçmenin özgür iradesini etkilemeye ve HADEP le
ilgili olarak belirsizlik ve tedirginlik yaratmaya yöneliktir,
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Bu nedenlerle, istemin reddine karar verilmesini saygı
ları
mı
zla
diliyoruz” denilmiş
tir.
IV- ÖN SAVUNMA
DavalıPartinin 5.4.1999 günlü esasa ilişkin ön savunması
şöyledir:
“A- İ
DDİ
ANAME İ
LE İ
LGİ
LİGÖRÜŞLERİ
Mİ
Z:
A. 1. İ
ddianame, dava açma hakkı
nı
n siyasî amaçlarla kötüye
kullanı
lması
nı
n açı
k bir örneğidir:
Yargı
tay C. Başsavcı
lı
ğıtarafı
ndan Halkı
n Demokrasi Partisi’nin
temelli kapatı
lmasıiçin Anayasa Mahkemesi nezdinde dava açtı
ğı
nı
n
medyadan öğrenilmesinden hemen sonra 03.02.1999 tarihinde Yüce
Mahkeme’ye verdiğimiz dilekçede, Yargı
tay C. Baş
savcı
sı
’nı
n dava
açma hakkı
nıkötüye kullandı
ğı
, nedenleriyle birlikte açı
klanmı
ş
tı
.
Yüce Mahkeme bu görüşümüze katı
lmamı
ş ise de; Sayı
n
Baş
savcı
nı
n daha sonra yaptı
ğıaçı
klamalar ve Hadep’in seçime
sokulmamasıyönündeki istemi, açı
lan davanı
n hukuksal nedenlerden
çok siyasi nedenlere dayandı
ğı
nıortaya koymuş
tur. Sayı
n Başsavcı
,
iddianamedeki olaylar ve dayanı
lan kanı
tlar 1996 ve 1997 yı
lları
nda
kendisine suç duyurusu olarak iletildiği halde, uygun siyasi ortamı
beklemişve hiç bir iş
lem yapmamı
ş
tı
r. Ne zamanki, 18 Nisan 1999
günü milletvekili ve yerel yönetimler genel seçimlerinin yapı
lacağıve
bu seçimlerde HADEP’in özellikle Kürtlerin yoğun olduğu bölgelerde
birinci parti olacağı
nı
n kesinlik kazanması üzerine; partinin
mümkünse seçimlere sokulmaması
, bu olmadı
ğı takdirde de
“kapatı
lma tehdidi” altı
nda seçimlere sokularak seçim ş
ansı
nı
n
düşürülmesinin hesapları yapı
lmı
ştı
r. Bir yandan, tekrar tekrar
gündeme getirilen yapay nedenlerle Partinin Genel Baş
kanıdahil tüm
üst düzey yetkilileri tutuklanmı
ş, bitaraftan da aynıyapay nedenlere
dayanı
larak parti aleyhine kapatma davasıaçı
lmı
ştı
r. Bununla da
yetinilmemiş, Sayı
n Baş
savcıtüm hukuk kuralları
nıbir kenara
bı
rakarak, “her ne ş
ekilde olursa olsun” Hadep’in seçimlere
katı
lması
nı
n önlenmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda
bulunmuştur. Bu talepte bulunmak için de, kası
tlıolarak aday
listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na verilmesi süresinin dolması
nı
beklemiş ve bir gün sonra baş
vuruda bulunmuştur. Tüm bunlar,
Hadep’in kapatı
lması
; seçimlere sokulmamasıya da en azı
ndan
mümkün olduğu kadar düşük oy almasıyönünde bir “‘devlet kararı
”
bulunduğunu göstermektedir. Esasen, Milli Güvenlik Kurulu’nun, ilki
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18.12.1996 tarihinde bası
na yansı
yan, gizli raporlarınedeniyle
kamuoyu bu durumu yakı
ndan bilmektedir. Devletin bu kararı
nı
n
yaş
ama geçirilmesi için ya hukuk kurallarıtümüyle yok kabul edilmiş
ya da güdülen amaca hizmet ettiği ölçüde hukuk kurallarıistenilen
yönde kullanı
lmı
ş
tı
r.
İ
ddianame, dava açma hakkı
nı
n kötüye kullanı
lması
dı
r.
İ
ddianame hukuksal değil, siyasi değerlendirme ve amaçlarla
hazı
rlanmı
ş bir belgedir. Hukukumuzun temel kuralları
ndan birisi
hakkı
n kötüye kullanı
lması
nı
n yasa tarafı
ndan korunamayacağı
dı
r.
İ
ddianamenin reddi gerekir.
A. 2. İ
ddianame, Anayasa, Siyasi Partiler Yasasıve Ceza
Yargı
lama Yöntemi Yasası
’na aykı
rıolarak düzenlenmişolup, esasa
girilmeden reddi gerekir:
Siyasi partilerin uyacağıesaslar ile temelli kapatı
lmaları
nı
n
nedenleri ve yöntemi Anayasa’nı
n 68 ve 69 ncu maddelerinde
düzenlenmiştir. 2820 Sayı
lıSiyasi Partiler Yasası
’nda da siyasi
partilerin uyacaklarıesaslar ile kapatı
lmaları
nı
n neden ve yöntemleri
ayrı
ntı
lıolarak düzenlenmiş
tir. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşve
Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 33 ncü maddesinde de parti
kapatmaları
na
ilişkin
davalarda
CMUY’nı
n
uygulanacağı
öngörülmüştür. Böyle olunca, Yargı
tay C. Baş
savcı
lı
ğıtarafı
ndan
düzenlenen ve Halkı
n Demokrasi Partisinin kapatı
lmasıistemini
içeren iddianamenin değinilen anayasal ve yasal öğeleri taş
ı
ması
zorunludur.
Buna karşı
lı
k, Yargı
tay C Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n 29.01.1999 tarih ve
SP.60 Hz.1999/37 sayı
lıiddianamesi anayasal ve yasal öğelerden
yoksun olup; yargı
lamaya esas alı
nabilecek nitelikte değildir. Çünkü;
İ
lk olarak; İ
ddianamede vekili bulunduğumuz Halkı
n Demokrasi
Partisi’nin ne ile suçlandı
ğıtam olarak açı
klanmamı
ş
tı
r. Bundan
önceki parti kapatma davalarıincelendiğinde; kapatı
lmasıistenen
partinin hangi faaliyetinin, hangi açı
klaması
nı
n ya da hangi
görüşlerinin kapatma isteminin gerekçesini oluşturduğu açı
kça
belirtilmiştir. Savunmalarda ve Anayasa Mahkemesi kararları
nda da
tek tek bu nedenler üzerinde durularak, bir sonuca varı
lmı
ş
tı
r.
Bu davaya konu iddianamede ise; partinin hangi nedenlerle
kapatı
lması
nı
n talep edildiği açı
k bir şekilde belirtilmeyerek, yalnı
zca
Anayasa ve Yasa maddelerine gönderme yapı
ldı
ğıgörülmektedir.
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Bir yandan, Halkı
n Demokrasi Partisi’nin henüz kurulmadı
ğıya
da yeni kurulup da henüz hiç bir faaliyet göstermediği dönemlerde
başka davaları
n sanı
kları
ndan baskıve işkence ile alı
nan ı
smarlama
anlatı
mlara dayanı
larak HADEP - PKK iliş
kisi kanı
tlanmaya
çalı
şı
lmakta; bir yandan da bu parti mensupları
nı
n resmi ideoloji ile
çeliş
en siyasal görüş
leri kapatma nedeni olarak sunulmaya
çalı
şı
lmaktadı
r. Aynışekilde, iddianamenin bir bölümünde Hadep
yöneticilerinin PKK’nı
n siyasi kanat yöneticileri olduğu ileri
sürülmekte; diğer bir bölümünde ise Hadep yöneticileri yasadı
ş
ısilahlı
örgüte yardı
m ettikleri ileri sürülmektedir. Partinin 2. Kurultayı
nda
Türk Bayrağı
’nıindiren kiş
i yargı
landı
ğıve ceza aldı
ğıhalde,
kesinleşmiş yargıkararı
na rağmen, bu olay aynen bu davanı
n
iddianamesine aktarı
lmı
ş
tı
r. Amaç, Yüce Mahkemeyi etki altı
nda
bı
rakmak ve savunmayıolur olmaz iddialar arası
nda boğup, tutarlıbir
savunma yapı
lması
na engel olmaktı
r. Savunmaya esas alı
nacak
“isnad” belli değildir.
İ
kinci olarak; İ
ddianamede yer alan iddialar ile, “İ
STEK”
bölümünde uygulanmasıtalep edilen Anayasa’nı
n 68/IV ve SPY’nı
n
78-79-80-81-82 ve 83 ncü maddeleri arası
nda illiyet bağı
kurulmamı
ş
tı
r. Diğer bir anlatı
mla, DGM iddianamelerinde yer alan
eylemler ile Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası
’nı
n parti kapatmaları
na
ilişkin hükümleri arası
nda herhangi bir sebep-sonuç iliş
kisi
kurulmamı
ş
tı
r. Örneğin, iddianamede yer alan eylem ve
davranı
ş
lardan hangilerinin SPY’nı
n 79 ncu maddesini ihlal ettiği tek
cümle ile dahi açı
klanmamı
ştı
r. Ya da, Anayasa’nı
n 68/VI
maddesinde sayı
lıhallerden hangilerine dayanı
ldı
ğıbelli değildir.
Sayı
n Baş
savcı
’nı
n iddianamenin ‘‘İ
STEK” bölümündeki bir
cümlesinin bu bağı
n yerine geçtiği söylenemez.
Üçüncü olarak: herhangi bir siyasal partinin Anayasa’nı
n 68/IV
maddesinde yazı
lı eylemlerden dolayı kapatı
labilmesi, 69/V1
maddesinde yazı
lıolduğu şekilde “eylemlerin işlendiği odak haline
gelme” koşulunun gerçekleş
mişolması
na bağlı
dı
r. Sayı
n Baş
savcıbu
koş
ulu tartı
ş
ma gereği dahi duymamı
ştı
r. Bu yaklaş
ı
mı
n baş
ta
Anayasa olmak üzere hukuka uygun olduğunu söylemek olanağı
yoktur. Anayasakoyucu, parti kapatmaları
nda dava açma yetkisini
Yargı
tay C. Başsavcı
sı
’na, yargı
lama ve karar yetkisini de Anayasa
Mahkemesi’ne vermiştir. Bununla, siyasi partilere, diğer tüzel
kişilerden farklıve daha güvenceli bir konum sağlanmak istenmiş
tir.
Fakat iddianameye hakim olan anlayı
şbu değildir. DGM savcı
ları
nı
n
hazı
rladı
ğıüç iddianame birleştirilerek aynen Yüce Mahkeme’ye
sunulmuş
tur.
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Görüldüğü gibi, Yüce Mahkemeniz’e sunulan iddianame en
basit bir ceza davası
nı
n iddianamesinde bulunması gereken
özellikleri dahi taşı
mamaktadı
r. CMUY’nı
n 163 ncü maddesi bir
iddianamede
bulunması zorunlu
hususları belirtmiş
tir.
İ
ddianamelerde, sanı
ğı
n kimliği ve yargı
lamanı
n yapı
lacağımahkeme
dı
şı
nda;
İ
snat olunan suçun neden ibaret olduğunun,
Suçun yasal unsurları
nı
n ve uygulanması gereken yasa
maddelerinin,
Dayanı
lan kanı
tları
n.
yazı
lıolmasızorunludur. Oysa, Baş
savcı
lı
ğı
n iddianamesinde
ne isnat edilen eylemler ve ne de kapatma isteminin yasal unsurları
tam olarak açı
klanmamı
ş
tı
r.
Anayasal ve yasal koşullarıtaş
ı
mayan iddianamenin Yüce
Mahkeme tarafı
ndan reddi gerekir. Ya da en azı
ndan, yukarı
da
açı
kladı
ğı
mı
z düşünceler doğrultusunda Sayı
n Başsavcı
’nı
n
iddianamedeki eksik hususlarıaçı
klaması
na karar verilmelidir. Aksi
takdirde, suçlama (isnad) açı
k olmadı
ğıiçin; sağlı
klıbir yargı
lama
yapı
lamayacak, özellikle de savunma hakkı tam olarak
kullanı
lamayacaktı
r. Bunun sonucu olarak iç hukuk hükümleri yanı
nda
Aİ
HS’nin 6 ncımaddesi ihlal edilmişolacaktı
r.
A. 3. İ
ddianame, Avrupa İ
nsan HaklarıSözleş
mesinin 6 nci, 9
ncu, 10 ncu , 11 nci maddelerine, Sözleş
meye Ek l Nolu Protokol’ün
3. maddesine ve bu maddelerle birlikte sözleş
menin 14 ncu
maddesine açı
kça aykı
rı
dı
r:
A.3.a Aİ
HS’nin 6 ncıMaddesi yönünden:
İ
ddianame, DGM Savcı
ları
nı
n Halkı
n Demokrasi Partisi yönetici
ve mensuplarıhakkı
nda hazı
rladı
kları3 iddianameye ve yine aynı
savcı
ları
n topladı
ğıkanı
tlara dayanmaktadı
r. DGM Savcı
ları
nı
n bağlı
olarak görev yaptı
klarıDevlet Güvenlik Mahkemeleri’nin kuruluş
amaçları
, oluşum biçimleri, uyguladı
klarıyasa ve yöntemlerdeki
farklı
lı
klar dolayı
sı
yla, bağı
msı
z ve tarafsı
z mahkeme olmadı
kları
;
olağanüstü mahkeme niteliğinde olduklarıkabul edilmektedir. Nitekim,
bu mahkemelerin kaldı
rı
lması ya da en azı
ndan yeniden
düzenlenmesi konusunda yeni yasama döneminde yasal değiş
iklere
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gidileceği de bilinmektedir. Bu konuya dilekçemizin diğer
bölümlerinde ayrı
ca değinilmiş
tir. Askeri ve sivil kiş
ilerden oluş
an
DGM Savcı
larıda, DGM’lerin kuruluşamaçlarıyönünde soruş
turma
yapmak üzere, atanmaları
, yetkileri ve çalı
ş
ma yöntemleri 2845 sayı
lı
Yasa ile özel olarak düzenlenmiş
tir. Hadep yöneticileri hakkı
ndaki tüm
soruş
turmalar bu savcı
lar tarafı
ndan ve olağanüstü yöntemlerle
yürütülmüştür. Kanı
tlar hukuka aykı
rıyöntemlerle toplanı
lmı
ş
, hiç bir
aşamada savunmanı
n soruşturmaya katı
lması
na izin verilmemiştir.
Hukuki olmaktan çok, kaynağıMilli Güvenlik Kurulu olan siyasi
kararlar doğrultusunda soruş
turma ve suçlamalara gidilmiş
tir.
Bağı
msı
z ve tarafsı
z olmasımümkün olmayan DGM Savcı
ları
tarafı
ndan siyasi amaçlarla hazı
rlanmı
şiddianamelere ve olağanüstü
yöntemlerle hukuka aykı
rıbir ş
ekilde elde edilen kanı
tlara dayanan
Baş
savcı
lı
kİ
ddianamesi de, Aİ
HS’nin adil yargı
lanma hakkıile ilgili 6
ncımaddesine açı
kça aykı
rı
dı
r.
A.3.b Aİ
HS’nin 9 ve 10 ncu maddeleri yönünden:
İ
ddianamenin çeş
itli bölümlerinde yapı
lan değerlendirmeler, ası
l
amacı
n, Hadep yönetici ve mensupları
nı
n gerek birey olarak ve
gerekse parti olarak savunduklarısiyasi düş
üncelerin açı
klanması
na
engel olmak olduğunu göstermektedir. İ
ddianamenin değiş
ik
bölümlerinde, özellikle “Kürt Sorunu” ile ilgili olarak resmi devlet
görüşünden farklıgörüşve düşünceler; ülkeyi bölmek isteme, terörist
örgütü destekleme ya da kin ve düşmanlı
ğı tahrik olarak
nitelendirilmiştir. Sorunları
n diyalog yoluyla, ş
iddete baş
vurmadan
çözülmesini istemek suç sayı
lmı
ş
tı
r. İ
ddianamenin mantı
ğı
na göre,
Kürtler’in
varlı
ğı
ndan,
kültüründen,
dillerinden,
yönetime
katı
lmaları
ndan söz etmek suçtur; Türklerin ve Kürtlerin kardeşliği
söylemi, Türkiye’yi bölme amacı
nıgizlemeye yöneliktir (örnek olarak
sh. 3, 26. 55). Ası
l amacı
n gizlenmesi için, yapay suçlamalar
yapı
lmakta, partinin yasa dı
şı faaliyetlerde bulunduğu ileri
sürülmektedir. Oysa, vekili bulunduğumuz Halkı
n Demokrasi Partisi,
hiç bir ş
ekilde şiddeti savunmamı
ş
, teşvik etmemiştir. Aksine
sorunları
n barı
şçı
l yöntemlerle ve demokrasi içerisinde diyalog
yoluyla çözülmesinde ı
srarlı olmuştur. HADEP hiç bir koş
ulda
Türkiye’nin bütünlüğüne aykı
rıgörüş açı
klamamı
ş, davranı
şlarda
bulunmamı
ş
tı
r. Türkiye’nin en önemli sorunu olan “Kürt Sorununun da
çoğulcu demokrasi ilkeleri çerçevesinde ve Türkiye’nin bütünlüğü
içinde çözülmesini savunmuş
tur. Her türlü ayrı
mcı
lı
ğa karşıçı
kmı
şve
sürekli olarak halklar arası
nda kardeş
liği savunmuştur.
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Fakat, katıbir Türk Milliyetçiliği’ni esas alan; Türkler dı
şı
ndaki
tüm etnik ve kültürel gruplarıret ve inkar eden; çoğulcu demokrasinin
gereklerini Türkiye’nin bölünmesi olarak gören; farklıgörüş ve
düşünceleri baskıve şiddetle bastı
rmaya dayanan resmi anlayı
ş
,
Hadep ve mensupları
nı
n siyasi görüş
lerini, gerek birey ve gerekse
örgütsel olarak açı
klamaları
na engel olmak için her çareye
başvurmaktadı
r. İ
ddianamedeki, HADEP’e yönelik yasa dı
ş
ı
faaliyetlerde bulunma iddialarıda bu çerçevede ortaya atı
lmı
ş
tı
r.
Amaç, resmi anlayı
şla çelişen siyasi görüş ve düşüncelerin
engellenmesidir ve bu da Aİ
HS’nin 9 ve 10 ncu maddelerine aykı
rı
dı
r.
A. 3.c Aİ
HS’nin 11 nci maddesi yönünden:
Yurttaş
ları
n seçme ve seçilme hakları
, diğer bir anlatı
mla
ülkenin siyasal yönetimine katı
lma hakkı
, demokrasilerde korunması
gereken temel hakları
n baş
ı
nda gelir. Günümüzde bu katı
lı
m, tek tek
birey iradeleri yerine; bireysel iradeleri bir araya getiren siyasal
partiler aracı
lı
ğı ile olmaktadı
r. Bu yüzden de siyasi partiler,
demokrasilerin olmazsa olmaz koşuludur. Siyasi partiler arası
nda
görüşve programları
na göre ayrı
m yapı
lı
p bazı
ları
na yaş
am hakkı
tanı
nmamasıdemokratik ilkelere aykı
rı
dı
r. Kapatı
lmasıistenen Halkı
n
Demokrasi Partisi Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası
’na göre
kurulmuşve 1995 yı
lı
nda seçimlere katı
larak her türlü engellemeye
karşı
n ülke çapı
nda 1.200.000 nin üzerinde oy almı
ş
tı
r. Özellikle Kürt
kökenli yurttaşları
n yoğun olduğu bölgelerde Hadep en yüksek oyu
almı
ş
tı
r. Şayet %10 oranı
ndaki ülke barajıolmasa idi, 25’in üzerinde
milletvekili çı
karacaktı
. Şimdi bu parti tamamen komplo soruş
turmalar
ve yapay nedenlerle kapatı
lmak istenmektedir. Bu yolla, HADEP
yönetici ve üyeleri yanı
nda, bu partiye oy veren milyonlarca
vatandaşı
n siyasal parti olarak örgütlenme özgürlüğü engellenmek
istenmektedir. Bu partinin kapatı
lmasıiçin, demokratik bir toplumun
haklıgöreceği hiç bir neden bulunmamaktadı
r. İ
ddianame açı
k bir
şekilde Aİ
HS’nin 11 nci maddesinin ihlalidir.
A.3.d Avrupa İ
nsan HaklarıSözleş
mesi’ne Ek l Nolu Protokol’ün
3. maddesi yönünden:
Ek l Nolu Protokol’ün 3 ncü maddesi, “Taraf devletlerin yasama
organı
nı
n seçimi için halkı
n özgür düş
ünce ve iradesini ortaya
koyabileceği koş
ullarda ve belli aralı
klarla seçim yapı
lması
nı
”
öngörmüş
tür. Halkı
n serbest irade ve düş
üncesini ifade etmesini
engelleyecek ya da etkileyecek her türlü muamele, bu maddenin ihlali
sonucunu doğurur. Yukarı
da açı
klandı
ğışekilde, siyasal kaygıve
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kararlarla Halkı
n Demokrasi Partisi’ne karş
ıkapatma davasıaçı
lmı
ş
olması
; Sayı
n Baş
savcı
’nı
n hukukun sı
nı
rları
nızorlayarak, dava
açı
lmasıvesilesiyle ve özellikle de ihtiyati tedbir istemi vesilesiyle
medya önündeki partiye yönelik suçlamaları
; halkı
n iradesini
etkilemesinin ötesinde; halka, HADEP’e oy verilmemesi yönünde
açı
k bir baskı
dı
r. Bu baskı
nı
n en üst yargı organları
nı
n
muamelelerinden kaynaklanması ise, demokrasi ve özgürlükler
yönünden çok daha vahim bir durumdur.
A.3.e Aİ
HS’nin 6-9-10-11 ve Ek Protokol’ün 3 ncü maddeleri ile
birlikte 14 ncü maddesine aykı
rı
lı
k yönünden:
Aİ
HS’nin 6-9-10 ve 11 nci maddesi ihlal edilmek suretiyle vekili
bulunduğum Halkı
n Demokrasi Partisi’nin kapatı
lmak islenmesinin
ası
l nedeni; bu partinin savunduğu siyasal görüş
lere ve parti üye
çoğunluğunun etnik kökenlerine yönelik ayrı
mcı
lı
ktı
r. Hadep, ülke
sorunlarıkonusunda resmi görüş
lerle çelişen farklıgörüşlere sahiptir.
Özellikle, Kürt Sorunu’nun demokratik çoğulcu ilkeler çerçevesinde
çözülmesini savunmakta; ş
iddet yöntemlerine karş
ıçı
kmaktadı
r.
Üyelerinin çoğunluğunu Kürt kökenli vatandaşlar oluş
turmaktadı
r.
Kürt kimliğine sahip çı
ktı
ğıve çoğulcu bir yapı
yısavunduğu; devletin
Kürtler üzerindeki haksı
z uygulamaları
nıeleştirdiği için; resmi devlet
kurumları
nı
n husumetini üzerine çekmekte; ülkeyi bölmeye
çalı
şmakla suçlanmaktadı
r. Bu nedenle de her fı
rsatta çalı
şmaları
engellenmekte, yöneticileri ve mensupları
na baskıyapı
lmaktadı
r. Kürt
olmalarıve Kürt Sorunu’nun çözümü için savunduklarıfarklısiyasal
görüşler Hadep ve yöneticilerinin özgürlüklerinin kı
sı
tlanması
nı
n
temel nedenidir. Yani, etnik ve siyasal görüş ayrı
mcı
lı
ğıyapı
lan
muamelelerin ası
l nedenidir.
B. İ
DDİ
A VE DAYANILAN KANITLARIN Nİ
TELİ
KLERİ
:
Yargı
tay C. Baş
savcı
lı
ğı
nı
n 29.01.1999 tarih ve SP. 60 Hz.
1999/37 sayı
lı56 sayfalı
kİ
ddianamesi; halen Ankara Devlet Güvenlik
Mahkemelerinde görülmekte olan 3 davanı
n iddianamelerinin
birleş
iminden oluş
maktadı
r. Halkı
n Demokrasi Partisi’nin kapatı
lması
istemine dayanak oluş
turan iddialar ve dayanı
lan kanı
tlar da bu
davalardaki iddia ve kanı
tlardan ibarettir. Bu saptamadan hareketle:
B. 1. Halkı
n Demokrasi Partisi’nin kapatı
lmasıistemini içeren
davanı
n dayanağı
nıoluş
turan iddialar ve dayanı
lan kanı
tlar, halen
görülmekte olan davaları
n konuları
nıoluşturdukları
ndan, bu iddia ve
kanı
tları
n doğruluğu henüz hukuksal olarak belirlenmemiştir:
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İ
ddianamenin 1-18 nci sayfalarıarası
ndaki bölüm tümüyle
Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde görülmekte olan
1998/80 esas nolu davanı
n iddianamesinden aktarmadı
r. Bu davada,
başta Parti Genel BaşkanıMurat Bozlak olmak üzere, Parti Meclisi ve
Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri’nin de araları
nda bulunduğu 50 nin
üzerinde parti mensubu yargı
lanmaktadı
r. Davada sanı
klar yasadı
ş
ı
silahlıörgütün siyasi kanat yöneticileri olarak suçlanmakta ve TCY.nı
n
168/1. TMY.nı
n 5 nci maddeleri uyarı
nca cezalandı
rı
lmalarıtalep
edilmektedir. Bu dava ile ilgili olarak sanı
kları
n tamamı(parti üyesi
olmayan Avukat İ
hsan Durukal hariç) serbest bı
rakı
lmı
ştı
r.
İ
ddianamenin 18-26 ncısayfalarıarası
ndaki bölüm Ankara 2
Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde görülmekte olan 1999/1
esas sayı
lıdavanı
n iddianamesinden aynen alı
nmı
ş
tı
r. Bu davada
araları
nda Parti Genel BaşkanıMurat Bozlak ve parti yöneticilerinin
de bulunduğu 47 kişi yargı
lanmaktadı
r. Sanı
kları
n tümü yasa dı
ş
ı
silahlıörgüte (PKK) yardı
m etmekle suçlanmakta ve TCY’nı
n 169 ve
TMY’nı
n 5 nci maddeleri uyarı
nca cezalandı
rı
lmalarıistenilmektedir.
Halen 16 sanı
k tutuklu bulunmaktadı
r.
İ
ddianamenin 26-55 nci sayfalarıarası
nda yer alan bölüm ise,
Ankara l Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde görülmekte olan
1998/104 esas sayı
lıdavanı
n iddianamesinden aynen alı
nmı
ştı
r.
Dava, araları
nda Parti Genel Baş
kanı Murat BOZLAK’ı
n da
bulunduğu 41 sanı
k aleyhine 1996/80 sayıile açı
lmı
ş
tı
r. Davada 41
sanı
ktan 23’ü hakkı
nda silahlıterör örgütünün (PKK) yönetcisi olmak
suçlamasıile TCY’nı
n 168/I maddesinin; 17’ si hakkı
nda yasadı
ş
ı
silahlıörgüte üye olmak suçlamasıile TCY’nı
n 168/II maddesinin ve l
sanı
k hakkı
nda da TMY’nı
n 8/1 maddesinin uygulanmasıtalep
edilmiş
tir. Mahkemece yapı
lan yargı
lama sonucunda sanı
klardan
parti üyesi olmayan Faysal Akçan TCY’nı
n 168/11 maddesi uyarı
nca;
araları
nda Parti Genel Baş
kanıMurat Bozlak ve Kurultay Divan
Baş
kanıHikmet Fidan’ı
n da bulunduğu 26 sanı
ğa TCY’nı
n 169 ncu
maddesi uyarı
nca hapis cezaları
, 14 sanı
k hakkı
nda ise beraat kararı
verilmiş
tir. Fakat mahkumiyet kararları
nı
n temyizi üzerine, Yargı
tay 9.
Ceza Dairesi 08.06.1998 gün ve 1997/3736 E., 1998/1820 K. sayı
lı
kararıile sanı
k Faysal Akçan dı
ş
ı
ndaki tüm sanı
klar hakkı
ndaki kararı
eksik soruş
turma nedeniyle bozmuştur. Halen dava 1998/104 esas
sayıile devam etmekte olup, sanı
kları
n tümü serbesttir.
Görüldüğü gibi, davanı
n dayanağı
nıoluş
turan iddianamedeki
iddialar ve bunları
n dayandı
ğı kanı
tlar henüz yargı önündeki
davalarda tartı
şı
lmakta olup; bunları
n hiç birisi doğrulanmı
şdeğildir.
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Yargı
tay C. Başsavcı
lı
ğı
’nı
n yargıönündeki iddialarıkanı
tlanmı
ş
iddialar ve kanı
tlarıda doğrulanmı
şkanı
tlar olarak Yüce Mahkemeye
sunmuşolması
nı
, ceza hukuku ilkelerine aykı
rıolmanı
n ötesinde, bir
siyasal partiyi kapatma konusunda önyargı
lıve aceleci bir davranı
ş
olarak değerlendirmek yanlı
şolmaz.
B. 2. Kapatma davası
nda dayanak olarak gösterilen DGM
önündeki davalar; Milli Güvenlik Kurulu Kararlarıdoğrultusunda DGM
Savcı
larıtarafı
ndan planlıve kapatma davasıaçmanı
n gerekçesini
oluş
turmak üzere; yapay bir şekilde yaratı
lmı
şdavalardı
r:
Ankara 2 Nolu DGM önünde görülmekte olan 1998/38 esas
sayı
lı davada; DGM Savcı
ları
nı
n amacı tarafı
mı
zdan şöyle
açı
klanı
yordu:
“Görülmekte olan bu dava, salt ceza hukuku normlarıile
açı
klanabilecek bir dava değildir. Davanı
n “siyasi” niteliği ağı
r
basmaktadı
r. Davayıhukuki olmaktan çok, siyasi bir dava haline
getiren bir çok neden bulunmaktadı
r.
Birinci neden; davanı
n, seçimlere katı
larak 1.200.000’nin
üzerinde oy almak suretiyle, ülke genelinde %5 oy desteğine sahip bir
partiyi tasfiye etmeyi amaçlı
yan bir dava olması
dı
r. Dilekçemizin diğer
bölümlerinde ayrı
ntı
larıile açı
klanacağı üzere; dava tamamen
HADEP’in tüzel kiş
iliğine yöneliktir. HADEP’in parti olarak faaliyetleri
ve siyasi görüş
leri davanı
n merkezini oluş
turmaktadı
r. Halen tutuklu
olarak yargı
lanan müvekkillerimiz de kendi kişisel eylemlerinden ötürü
değil, bir bütün olarak partiye yönelik suçlamalardan ötürü
yargı
lanmaktadı
r.
HADEP’in hedef seçilmesi; 18.12.1996 günlü bası
nda yer alan
“MGK Gizli Raporu” nda somutlaşan resmi politikanı
n bir sonucudur.
Bu resmi politikanı
n gereği olarak, DGM Savcı
larıher fı
rsatta
HADEP’i bir bütün olarak suçlamaya çalı
ş
maktadı
rlar. Bununla, bir
yandan HADEP’in kamuoyundaki destek ve saygı
nlı
ğı
nı
n azaltı
larak,
bir suç örgütü gibi gösterilmesi, öte yandan da partinin kapatı
lması
nı
n
zeminin yaratı
lmasıamaçlanmaktadı
r.
İ
lk deneme, “Bayrak Davası
” olarak bilinen, Parti kurultayı
nda
Türk Bayrağı
’nı
n provokasyon amacı
yla indirilmesi ile ilgili davada
yapı
lmı
ş
tı
r. Türk Bayrağı
’nı
n indirilmesi gibi, hiç kimsenin
onaylamayacağıbir eylem bahane edilerek, tüm parti yöneticileri
gözaltı
na alı
nmı
şve tutuklanmı
ş
tı
r. DGM Savcı
lı
ğı
, bu davada da
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parti faaliyetlerini suçlamı
ş, HADEP’in PKK’nı
n siyasi kanadı
olduğunu savunmuş ve parti yöneticilerinin TCY. 168/1 maddesi
uyarı
nca cezalandı
rı
lması
nıistemiş
tir. Fakat dava, bir kı
sı
m sanı
kları
n
TCY’nı
n 169 ncu maddesine göre cezalandı
rı
lmasıile sonuçlanmı
ş
tı
r.
Bu kararı
n tarafı
mı
zdan temyiz edilmesi üzerine, Yargı
tay C.
Baş
savcı
lı
ğı
nca düzenlenen tebliğnamede TCY’nı
n 169 ncu
maddesinin de unsurları
nı
n bulunmadı
ğıkabul edilmişve kararı
n tüm
sanı
klar yönünden bozulmasıtalep edilmiş
tir.
Bu kez, iddianamede suçlama konusu dahi edilmeyen bir
takvim bahane edilerek, soruşturma başlatı
lmı
ş, parti binalarıaranmı
ş
ve yöneticileri tutuklanmı
ş
tı
r. Bu davadaki iddia ve kanı
tlar da bir
önceki davanı
n büyük ölçüde aynı
sı
dı
r. Bayrak davası
na ait
iddianame ile, bu davanı
n iddianamesi karşı
laştı
rı
ldı
ğı
nda, her iki
dava arası
nda gerek isnatlar yönünden ve gerekse isnatlara kanı
t
olarak gösterilen hususlar yönünden benzerlikten öte bir özdeşlik
bulunduğu görülecektir.
İ
kinci neden; hazı
rlı
k soruş
turması
na, suçları
n takibi ve
önlenmesi genel amacı
ndan çok; HADEP’in ve O’nun yöneticileri olan
sanı
kları
n resmi anlayı
ş
la çelişen siyasi düş
üncelerini suç olarak
gösterme çabası
nı
n hakim olması
dı
r. İ
ddianamede suçlamanı
n
“Anayasanı
n açı
k hükümlerine rağmen sanı
klar ayrıbir ı
rk, ayrıbir
halk oldukları
, ayrıdilleri, ayrı kültürleri ... olduğu temaları
nı
işleyerek...” cümlesi ile başlaması
, söylediklerimizi doğrulamaktadı
r.
Üçüncü neden; ceza yargı
laması
nı
n araçlarıolan gözaltı
na
alma, arama, sorgulama ve tutuklamanı
n, hukuki gereklilik sı
nı
rları
içerisinde değil; varı
lmak istenen siyasi amaca hizmet ettiği ölçüde
başvurulmuşolması
dı
r. Örneğin, soruşturmanı
n ilk başlangı
ç nedeni,
parti tarafı
ndan bastı
rı
lan 1998 yı
lıtakvimi olduğu ve bu takvimde
DGM Savcı
lı
ğı
nı
n elinde olduğu, dolayı
sı
yla aramayıgerektiren bir
neden bulunmadı
ğıhalde, parti binaları
nda arama yapı
lmı
ş
tı
r. Buna
karşı
lı
k, iddianamede takvimlere bir cümle ile dahi değinilmemektedir.
Bu durum takvimle ilgili suçlamanı
n, partide arama yapmak için
kullanı
lan, yapay bir suçlama olduğunu göstermektedir. DGM
Savcı
lı
ğısuçlama konusu etmeyeceği bir nedeni, arama nedeni
olarak göstermek suretiyle yasaya aykı
rıdavranmı
ştı
r.
Yine, parti genel merkezinde yapı
lan aramadan sonra,
soruş
turmayıyürüten DGM Savcı
sı
na baş
vurulmuşve şayet parti
yöneticilerinin sorgulanması
na gerek duyuluyorsa, bu yöneticilerin
istenilen gün ve saatte Savcı
lı
ğa gelecekleri bildirilmiştir. Buna
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karşı
lı
k Savcı
, parti yöneticilerinin gözaltı
na alı
nmasıhususunda
polise emir verdiğini ve bu emri geri alamayacağı
nıifade etmiş
tir.
Bundan, gözaltı
na almanı
n soruşturmanı
n gereği olarak değil, parti
yöneticilerini kamuoyu önünde küçük düş
ürme amacı
na yönelik
olduğu anlaş
ı
lmakladı
r.
Dördüncüsü: 8 klasör olarak takdim edilen kanı
tları
n, isnadı
n
kanı
tlanması
na yönelik değil, aksine sanı
klara yükletilen isnadı
n ne
olduğunun tam olarak anlaşı
lmaması
na; bunun sonucu olarak da
savunmanı
n engellenmesine ve yargı
lamayıyapacak mahkemeyi
olumsuz etkilemeye yönelik olması
dı
r.
DGM Savcı
lı
ğı
nı
n 8 klasör olarak sunduğu kanı
tlar,
yargı
lananları
n somut ve kiş
isel eylemlerini ortaya koyan kanı
tlar
değildir. Yüzlerce sayfalı
k kitap fotokopileri; yüzlerce sayfalı
k kime ait
olduğu ve nası
l elde edildiği belli olmayan polis anlatı
mları
nı
n
fotokopileri; hukuki hiç bir kanı
t değeri olmayan, polisin yüzlerce
insanla ilgili olarak yaptı
ğı değerlendirme yazı
ları
, davayla ve
yargı
lananlarla bir ilgisi bulunmayan MED TV izleme raporlarıkanı
t
olarak dosyalanmı
ştı
r.
Tüm bunlar, şu anda görülmekte olan davanı
n siyasi boyutunu
açı
k bir ş
ekilde ortaya koymaktadı
r. Öyle anlaş
ı
lı
yor ki, HADEP’i
sindirmek, çalı
şmaları
nıengellemek ve mümkün olursa kapatı
lması
nı
sağlamak uğruna, hukukun temel ilkeleri bir kez daha gözardı
edilmiş
tir...” ( 28.04.1998 tarihli Tahliye Dilekçesinden)
Yüce Mahkemeniz önündeki bu dava, yaklaşı
k l yı
l önce
söylediklerimizin ne denli doğru olduğunu açı
kça ortaya koymuştur.
B. 3. Dava dosyası
na konulan ya da iddianamede dayanı
lan
kanı
tlar, hukuka uygun, adil ve tarafsı
z bir soruşturmanı
n ürünü
olmadı
klarıiçin; Yüce Mahkeme nezdindeki yargı
lamayıve verilecek
kararıdaha baştan sakatlamı
ş
tı
r:
Hukuka uygun ve adil bir şekilde yürütülmeyen soruşturmalara
ve bu soruş
turmalar sonucu açı
lan ceza davaları
na dayanı
larak, Yüce
Mahkeme önünde, vekili bulunduğumuz Halkı
n Demokrasi Partisi
hakkı
nda kapatma istemli dava açı
lması
, daha baştan davayı
sakatlamı
ştı
r. Adil yargı
lama ilkesi bir bütündür. Yargı
lamanı
n
herhangi bir aş
aması
ndaki hukuka ve adil yargı
lama ilkelerine
aykı
rı
lı
k, yargı
lamanı
n tümünü ve sonuçta da verilecek hükmü adil
olmaktan çı
karı
r.
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Dilekçemizin diğer bölümlerinde açı
klandı
ğı gibi, Halkı
n
Demokrasi Partisi ve yöneticileri aleyhine açı
lan soruşturmaları
n
tamamı siyasi amaçlı
dı
r. Tümüyle özel amaçlarla kurulmuş
olağanüstü
mahkeme
niteliğinde
olan
Devlet
Güvenlik
Mahkemeleri’nin görev alanı
na giren suçları
n hazı
rlı
k soruşturması
;
yine bağı
msı
z ve tarafsı
zlı
kları
ndan söz edilemeyecek (2845 sayı
lı
Yasa’nı
n 5 ve 6 ncımaddeleri uyarı
nca atanan) askeri ve sivil savcı
lar
tarafı
ndan özel amaca uygun olarak yapı
lmı
ştı
r. DGM savcı
ları
soruş
turmalarıtarafsı
z bir ş
ekilde yürütmemişler, aksine partiyi bir
bütün olarak suçlamanı
n yapay kanı
tları
nıyaratmaya çalı
ş
mı
ş
lardı
r.
Hazı
rlı
k soruşturması
ndaki iş
lemlerin hiç birisine savunma
katı
lmamı
ş
, bu yöndeki tüm istemler reddedilmiştir. Aramalar hukuka
uygun olarak yapı
lmamı
ştı
r. Bazıaramalarda tutanak düzenlenerek,
hazı
r bulunan parti görevlilerine imzalatı
lmı
ş
, ancak daha sonra
tutanaklarda bulunmayan bir kı
sı
m kanı
tlar, aramalarda bulunmuşgibi
dava dosyası
na dahil edilmiştir. Aramalar tümüyle kolluk kuvvetlerinin
inisiyatifînde gerçekleştirilmiş, ilgili savcıdahi hazı
r bulunmamı
ştı
r.
Soruş
turmalarda kanı
t olarak kullanı
lacak tanı
k beyanlarıbaşka
soruş
turmalar nedeniyle gözaltı
na alı
nmı
ş sanı
kları
n “emniyet”
anlatı
mlarıarası
ndan seçilmişve ş
ayet diğer aşamalardaki beyanlar
lehte ise, bunlar özellikle dava dosyaları
na konulmamı
ş
tı
r. Yani,
HADEP ve Hadepliler ile ilgili soruşturmalarda DGM Savcı
larıgenel
tarafsı
zlı
k ilkesi yanı
nda; CMUY’nı
n 153/II maddesine açı
kça aykı
rı
işlem yapmı
şlardı
r. Yüce Mahkemeniz’in önündeki bu davada da,
başka davalarda sanı
k olan kişilerin EMNİ
YET ya da JANDARMA
tarafı
ndan zor ve baskı ile alı
nan anlatı
mları kanı
t olarak
kullanı
lmaktadı
r. Bunları
n çoğu, yargı
lama aşamaları
nda bu
beyanları
nıreddetmişlerdir. Ancak, gerek DGM önündeki davalarda
ve gerekse Yüce Mahkemeniz’e sunulan dosyalarda kiş
ilerin yalnı
zca
emniyet anlatı
mları
na yer verilmiş
tir. Hatta, birçoğu fotokopi ş
eklinde
ve imzası
z olduğu için, savunmanı
nı
srarlıtalepleri ile Ankara l Nolu
DGM nezdindeki 1998/104 sayı
lı dava dosyası
nda duruşmada
okunmaması
na karar verilmiştir.
4. Yüce Mahkemeye sunulan kanı
tlar, mahkeme tarafı
ndan
denetlenmeye ve doğru bir değerlendirme yapmaya elveriş
li değildir:
Yüce mahkeme önündeki davada, halen DGM’ler önünde
görülmekte olan 3 dava dosyası
na dayanı
lmakta olduğuna göre; bu
dava dosyaları
ndaki tüm kanı
tları
n Yüce Mahkeme’ye sunulmasıve
tek tek tartı
ş
ı
lı
p irdelenmesi gerekir. Bunları
n hukuka uygun ve adil bir
şekilde elde edilip edilmediği tartı
şması
nıbir kenara bı
raksak dahi, bu
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kanı
tlar Yüce Mahkeme’nin denetlemesine ve değerlendirmesine
elverişli durumda değildir. Örneğin, HADEP-PKK iliş
kilerinin kanı
tı
olarak sunulan 100’ün üstündeki kişinin beyanlarıfotokopi şeklinde ve
tasdiksizdir. Üstelik bunları
n hemen hemen tamamı
nı
n yalnı
zca
emniyet aşaması
ndaki beyanlarıdava dosyaları
na konulmuştur. C.
Savcı
lı
ğıve mahkeme önündeki anlatı
mlar yoktur. Hatta, bunları
n
çoğunun kim tarafı
ndan ve ne zaman sorgulandı
klarıdahi belli
değildir.
Maddi kanı
tları
n bir bölümü iddianamelere ve tutanaklara
gerçeği yansı
tmayacak şekilde geçirilmiş
tir. Örneğin, PKK bayrağı
olduğu iddia edilen ş
eyin, bir dergi sayfasıolduğu; Kürdistan Haritası
denilen şeyin bir takvim yaprağıüzerindeki dekoratif fon olduğu;
illegal yayı
n denilen kitap ve dergilerin yasal olarak yayı
mlanan dergi
ve kitaplar olduğu anlaşı
lmı
ş
tı
r.
Aramalarda elde edildiği ileri sürülen bir kı
sı
m kanı
tları
n,
aramalar sı
rası
nda yerinde tutulan tutanaklarda bulunmadı
ğı
;
nereden elde edildiği bilinmeyen bazıdokümanları
n Parti Genel
Merkezinde ve İ
l, İ
lçe binaları
nda bulunmuşgibi, dava dosyası
na
konulduğu tespit edilmiştir.
Parti yönetici ve mensupları
na ait olmayan konuş
ma ve
açı
klamalar onlara mal edilmişya da içerikleri farklıyansı
tı
lmı
ş
tı
r.
Bu durumda Yüce Mahkeme’nin, Yargı
tay C. Başsavcı
sı
nı
n
dayandı
ğıkanı
tlarınası
l denetleyip, değerlendireceği önemli bir
sorundur ve kanı
mı
zca bu mümkün değildir.
C.
YÜCE
SORUNLAR:

MAHKEME

ÖNÜNDEKİ

YARGILAMADA

C. 1. Devlet Güvenlik Mahkemeleri önündeki yargı
lamaları
n
sonucunun beklenmesi sorunu:
Yargı
tay C. Başsavcı
lı
ğı
nı
n iddianamesi, halen Ankara Devlet
Güvenlik Mahkemeleri önünde görülmekte olan 3 davanı
n
iddianamelerine ve kanı
tları
na dayandı
ğı
na göre; normal koş
ullarda
bu davaları
n sonuçları
nı
n beklenilmesi gerekirdi.
Fakat, DGM yargı
lamaları
nı
n sonuçlanması
nı
n beklenilmesinin,
tarafı
mı
zdan talep edilmesi mümkün olmadı
ğı gibi; Yüce
Mahkeme’nin de kendiliğinden böyle bir karar vermesinin “adil
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yargı
lama ilkesi’’ dolayı
sı
yla mümkün olmadı
ğıdüşüncesindeyiz.
Çünkü;
ı
. Bu davaları
n hazı
rlı
k soruş
turması
; bağı
msı
z ve tarafsı
z
olmayan DGM Savcı
ları tarafı
ndan, olağanüstü yöntemlerle ve
hukuka aykı
rıbir ş
ekilde yürütülmüş
tür:
Dilekçemizin B. bölümünde açı
klandı
ğıgibi, adil yargı
lama ilkesi
bir bütündür. Soruşturma ve yargı
lamanı
n herhangi bir bölümündeki
adil yargı
lama ilkesine aykı
rıişlem ve uygulamalar yargı
lamanı
n
tümünü ve verilecek kararıadil olmaktan çı
karı
r. DGM Savcı
ları
nı
n
işlevi yukarı
da açı
klanmı
ş
tı
. MGK raporları
na yansı
yan devlet kararı
doğrultusunda yapı
lan soruşturmalarda, önce suçlama yapı
lmı
ş, daha
sonra da suçlamayıdoğrulayı
cıkanı
tlar elde edilmeye çalı
ş
ı
lmı
ş
tı
r.
Hatta, bazan soruşturma için gerekçe yapı
lan neden; daha sonra
suçlama konusu dahi edilmemiştir. Örneğin; Ankara 2 Nolu Devlet
Güvenlik
Mahkemesi
nezdindeki
1998/38
sayı
lı davada;
soruş
turmanı
n gerekçesi “Parti tarafı
ndan bastı
rı
lan duvar
takvimlerinde Kürdistan Haritasıolduğu” idi. Diyarbakı
r DGM Savcı
lı
ğı
tarafı
ndan bu yönde başlatı
lan soruş
turmada söz konusu takvimlerin
toplatı
lması
na da karar verilmiş
tir. Daha sonra, soruş
turma dosyası
görevsizlik kararıile Ankara DGM Savcı
lı
ğı
’na gönderilmiş
tir. Ankara
DGM Savcı
lı
ğı
, bu takvimlerin ele geçirilebilmesi için Parti Genel
Merkezi ve İ
l, İ
lçe binaları
nda arama kararıalmı
ştı
r. Soruş
turma
kapsamı
nda Partinin Genel Başkanıve tüm Parti Meclisi Üyeleri
hakkı
nda da tutuklama kararları verilmiş
tir. Fakat, soruş
turma
sonucunda açı
lan davanı
n iddianamesinde, takvim konusu tek satı
rla
dahi suçlama konusu edilmemiştir. Bu durum takvim konusunun
Hadep’i suçlamak için bir bahane olarak kullanı
ldı
ğı
nıaçı
kça ortaya
koyuyordu.
Doğal olarak, siyasi amaçlıve her ne olursa olsun “suçlama”
amacıile yapı
lan bu soruş
turmalarda iş
lem ve muamelelerin hukuka
uygun yürütülmesi beklenilemezdi. Nitekim, parti binaları
nda yapı
lan
aramalarda avukatları
n hazı
r bulunma istemi kabul edilmemiş
tir.
Arama tutanakları
, sağlı
klı olarak düzenlenmemiş
, ekleme ve
çı
karmalara elverişli ifadeler kullanı
lmı
ş
tı
r. Örneğin, “ 2 klasör halinde
dosyalar” denilmek suretiyle, sonradan dosya içerikleri istenildiği
şekilde davalara yansı
tı
lmı
ştı
r. Hazı
rlı
ktaki sanı
k ve tanı
k
sorgulamaları savunma olmadan yapı
lmı
ş; sorgu tutanakları
nı
n
avukatlara verilmesi istemleri reddedilmiştir. Ses ve görüntü
kasetlerinin çözümü ve bilirkiş
i incelemeleri tümüyle savunmanı
n
katı
lı
mıolmadan gerçeğe aykı
rıolarak yapı
lmı
ştı
r. Taciz ve sindirme
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amacıöylesine ileri götürülmüş
tür ki; avukatları
n Parti Yöneticilerini
sorgu amacı
yla DGM Savcı
lı
ğı
’na getirme istemleri “hayı
r biz onları
polis vası
tasıile gözaltı
na alacağı
z” denilerek reddedilmiş
tir.
Bu koş
ullarda yürütülen hazı
rlı
k işlemlerinin,
yargı
lamaya esas olmasıdüşünülemez.

adil

bir

ı
ı
. Yargı
lamayıyapan Devlet Güvenlik Mahkemeleri de adil bir
yargı
lamayıyapabilecek bağı
msı
z ve tarafsı
z mahkemeler değildir:
Devlet Güvenlik Mahkemeleri, kuruluş
u amacı
, yapı
sı ve
uyguladı
ğıfarklınormlar nedeniyle yı
llardan beri tartı
şma konusudur.
Devlet Güvenlik Mahkemeleri’ne yasal anlamda meş
ruiyet
kazandı
rmak amacıile, Anayasal düzenleme yapı
lmı
ş ise de,
meşruiyet tartı
ş
malarısona erdirilememiş
tir. Çünkü, Anayasa’da yer
almaları
na rağmen, DGM’ler, siyasi amaçlarla kurulmuş
, tabii hakim
ilkesine aykı
rı
, uzmanlı
k mahkemeleri ile bir ilgisi bulunmayan,
tarafsı
zlı
k ve bağı
msı
zlı
k ilkeleri ile bağdaş
masımümkün olmayan
kuruluşlardı
r. Bu kurumlar, muhalif siyasi düşünce ve örgütlenmelerin
engellenmesine, sindirilmesine ve cezalandı
rı
lması
na hizmet
etmektedir.
DGM’lerin adil, bağı
msı
z ve tarafsı
z mahkemeler olmadı
ğı
yönündeki tartı
ş
malar, Türkiye’nin de yetkisini kabul ettiği Avrupa
İ
nsan HaklarıMahkemesinin verdiği bir kararla yeni bir boyut
kazanmı
ş
tı
r. Aİ
HM’nin İ
NCAL/TÜRKİ
YE davası
nda (09.06.1998 tarih
ve 41/1997/825/1031 sayı
lı
) verdiği karar, DGM’lerin Aİ
HS’nin 6 nci
maddesine öngörüldüğü biçimde bağı
msı
z ve tarafsı
z bir mahkeme
sayı
lamayacağıyönündedir.
Bu durumda. DGM’lerin bağı
msı
z ve tarafsı
z olmadı
ğı
,
dolayı
sı
yla da adil bir yargı
lama yapamayacağı yönündeki
itirazları
mı
z, yalnı
zca savunmanı
n bir iddiası olmaktan öte,
uluslararasıbir mahkemenin kararı
na dayanmaktadı
r. Bilindiği gibi,
Aİ
HS Türkiye tarafı
ndan imzalanmı
ş ve TBMM tarafı
ndan da
onaylanarak Anayasa’nı
n 90 ncımaddesi gereğince bir iç hukuk
hükmü haline gelmiştir. Ayrı
ca, Türkiye 1987 yı
lı
nda bireysel
başvuruyu ve Avrupa İ
nsan HaklarıMahkemesi’nin yetkisini kabul
etmiş
tir. O halde, araları
nda Türk Yargı
ç’ı
n da bulunduğu Aİ
HM’nin
verdiği karar tüm kurum ve kuruluşlarıbağlar.
Bu açı
klamaları
mı
zdan çı
kan sonuç; Yüce Mahkeme’nin DGM
Yargı
lamaları
nı ve sonuçları
nı
, kendi önündeki parti kapatma
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davası
nı
n yargı
laması
na esas alamayacağı
dı
r. Aksi takdirde DGM
Savcı
lı
ğıişlemleri ve DGM yargı
lamaları
na yöneltilecek tüm itirazları
n
Yüce Mahkeme önündeki yargı
lama için de geçerli olması
kaçı
nı
lmazdı
r.
C.2. Anayasa Mahkemesi’nin İ
ddianamede yer alan maddi
olayları
n ve dayanı
lan kanı
tlarıdoğruluğunu bizzat değerlendirmesi
sorunu:
İ
ddianamedeki iddiaları
n ve kanı
tları Halkı
n Demokrasi
Partisi’nin temelli kapatı
lmasıiçin yeterli olup olmadı
ğı
na karar
vermeden önce, Yüce Mahkeme’nin önünde bu iddia ve kanı
tları
n
doğruluğunun saptanmasısorunu bulunmaktadı
r. Dayanı
lan kanı
tlar
arası
nda;
ı
. Yazı
lıbelgeler (yazı
, resim, kitap, dergi, broşür, gazete vs),
ı
ı
. Ses ve görüntü kasetleri,
ı
ı
ı
. Parti binaları
nda ve yöneticilerin evlerinde bulunduğu
savunulan diğer maddi kanı
tlar (bez, pankart, giysi, mermi, silah vs.)
ı
v. Tanı
k beyanları
,
v. Yargı
lanan parti yöneticilerinin çeş
itli aşamalarda sanı
k
olarak verdikleri beyanlar,
bulunmaktadı
r.
Anayasa Mahkemesi’nin uygulamalarıve çalı
şma yöntemi,
özellikle de tarafları
n katı
lı
mıile duruşma yapı
lmamasıgibi hususlar
göz önünde tutulduğunda Yüce Mahkeme’nin onlarca klasörden
oluş
an kanı
tları
n doğruluğunu araştı
rması
nı
n pek mümkün olmadı
ğı
düşünülmektedir. Örneğin; yalnı
zca dosyada kanı
t olarak kullanı
lan
100’ün üzerindeki tanı
ğı
n polis anlatı
mları
nı
n araş
tı
rı
lmasıiçin dahi,
ilgili mahkemelerden bu tanı
kları
n savcı
lı
k ve mahkeme önündeki
beyanları
nı
n getirtilmesi gerekecektir. Hatta bu dahi yeterli
olmayacak, savunmanı
n katı
lı
mı
nısağlamak için tanı
kları
n mahkeme
önünde yeniden dinlenmeleri gerekecektir.
Yüce Mahkemenin önündeki önemli bir sorun da; arama
tutanakları
nda olmadı
ğıhalde, sonradan nası
l ve ne ş
ekilde elde
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edildiği
bilinmeden
ayı
klanması
dı
r.

dava

dosyaları
na

konulan

kanı
tları
n

D. İ
DDİ
ANAMEDE YER ALAN BAZI İ
DDİ
ALAR
DAYANILAN KANITLARLA İ
LGİ
LİGÖRÜŞLERİ
Mİ
Z:

VE

Dilekçemizin yukarıbölümlerinde açı
klandı
ğıüzere, bu güne
kadarki parti kapatma davaları
ndan farklı olarak; Yargı
tay C.
Baş
savcı
sı
’nı
n “kapatma” istemini hangi iddia ve kanı
tlara
dayandı
rdı
ğınet bir şekilde anlaşı
lmamaktadı
r. 3 ayrıiddianameden
bölümler alı
nı
p, sonuna “İ
STEK” başlı
klıbir paragraftan oluş
an bir
bölüm eklenmek suretiyle İ
ddianame oluşturulmuş
tur.
Dolayı
sı
yla, Sayı
n Başsavcı
’nı
n kapatma nedenleri ve bunları
n
dayanaklarıkonusunda görüşaçı
klamak, hele hele Anayasa ve SPY
hükümleri ile bağlantı
lı bir savunma yapmak mümkün
görünmemektedir. Bu yüzden, aşağı
da DGM Savcı
lı
kları
nı
n
iddianamelerinde parti yönetici ve mensuplarıile ilgili belli başlı
iddialar ve bunları
n kanı
tlarıile ilgili kı
sa ve genel görüş
lerimiz
açı
klanmı
ştı
r. Yüce Mahkemenizin, kapatma istemine yönelik iddia ve
kanı
tları
n netleşmesinden sonra daha genişve somut açı
klamalar
yapma ve karşı kanı
tlar sunma konusunda tarafı
mı
za olanak
tanı
yacağı
na inanı
yoruz.
D. l Ankara DGM Savcı
lı
ğı
’nı
n 16.03.1998 tarihli iddianamesine
dayanan iddialar:
D.1.a HADEP’in
desteklemesi:

“Musa

Anter

Barı
ş Treni’”

giriş
imini

Bu iddia DGM yargı
laması
nda da sanı
klar tarafı
ndan açı
k ve
net bir ş
ekilde yanı
tlanmı
ştı
r. Her şeyden önce, siyasi söylem ve
iddialar dı
ş
ı
nda, bu giriş
imin PKK tarafı
ndan düzenlendiğini gösteren
herhangi bir kanı
t bulunmamaktadı
r. Barı
şTreni organizasyonu için
İ
stanbul’da bir büro açı
lmı
ş
, Türkiye’deki çalı
ş
malar buradan
yürütülmüştür. Yüce Mahkemenizin de bildiği gibi, bu girişime
yalnı
zca HADEP değil, bir çok siyasal parti, dernek, sendika ve
demokratik kitle örgütü yanı
nda, tek tek kişi bazı
nda da pek çok
aydı
n, yazar, siyasetçi de destek vermiş
tir.
Bu güne kadar, ne İ
stanbul’da kurulan irtibat bürosu ve ne de
bu girişime destek veren kişi ve kuruluş
lar aleyhine herhangi bir dava
açı
lmı
şdeğildir.
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Barı
ş
ıamaçlayan bir giriş
ime, barı
ştan yana tüm kurumları
n ve
kişilerin destek vermesinden daha doğal bir davranı
şolamaz. Kimden
gelirse gelsin, barı
ş
ıamaçlayan bir etkinliği desteklemenin suç
sayı
lması
; savaşı
n desteklenmesi demektir. Ülkemizin her ş
eyden
önce toplumsal barı
ş
a ihtiyacıvardı
r. Barı
şistemlerinin yargı
lanması
,
buna karş
ı
lı
k savaşçı
ğı
rtkanlı
ğı
nı
n kabul görmesi ülkemiz için bir
ayı
ptı
r. Barı
ş Treni’nin engellenmesi üzerine, Türkiye’de ve yurt
dı
şı
nda lehte ve aleyhte pek çok düşünce ileri sürülmüş
,
değerlendirmeler yapı
lmı
ş
tı
r. Kimileri engellemeyi alkı
ş
larken, kimileri
engellemeyi kı
namı
ş
lardı
r. Bu durum son derece doğaldı
r. Bu
bağlamda MED TV’de de değerlendirmeler yapı
lmı
ş
tı
r. Bu
değerlendirmelere bakarak;
farklıkonum ve yapı
daki örgütler
arası
nda paralellik kurmak, siyasal ve ön yargı
lıbir yaklaşı
mdı
r.
D.l.b Açlı
k Grevleri Konusu ;
İ
ddianamede 1998 yı
lı
nda 8 kez kimi il ve ilçe binaları
nda
tutuklu yakı
nları
nı
n açlı
k grevi giriş
imleri olduğu iddia edilmiş
tir. Bu
açlı
k grevlerine kimlerin katı
ldı
ğı
, kaç gün sürdüğü, nelerin talep
edildiği; nası
l sona erdiği; herhangi yasal bir soruşturma konusu edilip
edilmediği belli değildir. Bu konuda herhangi bir kan ı
t da
bulunmamaktadı
r. Soyut bir şekilde HADEP’in bu açlı
k grevlerini
desteklediği iddia edilmiştir ki bunu doğrulayan bir kanı
t da
bulunmamaktadı
r.
İ
ddianamede, PKK’nı
n “Zindan Komisyonu” kurduğundan ve
cezaevlerindeki açlı
k grevlerinin bu komisyon tarafı
ndan örgütsel
olarak yönlendirildiğinden söz edilmektedir. Bu iddia doğru ya da
yanlı
şolabilir. Fakat, iddianı
n HADEP ile ilgisi ya da bağlantı
sınedir.
İ
ddia edilen komisyonun kurulması
nda HADEP’in rolü mü vardı
r ? Ya
da bu Komisyon HADEP’e talimat mıvermiştir ?
Herkesin de bildiği gibi, cezaevlerinde zaman zaman açlı
k
grevleri ya da direniş
ler olmaktadı
r. Cezaevinde yakı
nlarıolan aileler,
bu eylemlerin onlara zarar vermesinden endişe etmekte, bunun
sonucu olarak da bu eylemler süresince cezaevlerinin önünde gece,
gündüz bekleşmekte, bazan da kamuoyunun dikkatini soruna
çekmeye çalı
şmaktadı
rlar. Ateşdüş
tüğü yeri yakar. Çocuğu, kardeşi,
eşi ya da babasıcezaevinde olan kiş
inin, açlı
k grevlerinin sona
ermesi ve yakı
nı
nı
n açlı
ktan ölmemesi için çaba göstermesi, bu
amaçla siyasi partilere başvurması
, onlarıtepki göstermeye zorlaması
kadar doğal bir durum yoktur. Hangi nedenle cezaevinde olursa
olsun, bir kimsenin çocuğuna, kardeş
ine, kocası
na sahip çı
kmaması
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düşünülemez. Bu yaş
ananlarla HADEP arası
nda bağlantıkurmak
açı
k bir haksı
zlı
ktı
r.
D.l.c Bası
n Açı
klamaları
:
Siyasi Partiler Yasası
’nı
n 101 nci maddesi, parti genel
başkanı
nı
n, genel başkan yardı
mcı
ları
nı
n ve genel sekreterinin parti
adı
na yaptı
ğıyazı
lıve sözlü açı
klamaları
n partiyi bağlayacağı
nıve
sorumluluk altı
na sokacağı
nıöngörmektedir.
Bunları
n dı
ş
ı
ndaki parti mensupları
nı
n yapmı
şolduğu yazı
lıve
sözlü açı
klamalar partiyi bağlamaz ve varsa sorumluluk açı
klamayı
yapana ait olur. İ
ddianamede ise bir kı
sı
m parti görevlilerine mal
edilen açı
klamalardan dolayı HADEP sorumlu tutulmakta,
suçlamalara kanı
t olarak gösterilmektedir.
Kaldı ki DGM nezdindeki yargı
lamalarda, söz konusu
açı
klamaları yapmakla suçlanan kiş
iler bu suçlamaları kabul
etmemişler ve iddiaları
n doğru olmadı
ğı
nısavunmuşlardı
r. Yani, bu
açı
klamaları
n yapı
lı
p yapı
lmadı
ğıya da açı
klamaları
n içeriklerinin
iddianamede yazı
lıolan şekilde olup olmadı
ğıkesinlik kazanmı
ş
değildir.
D.l.d Toplantı ve Mitinglerde yasadı
ş
ı örgüt bayrak ve
flamaları
nı
n açı
lması
:
Türkiye’deki legal örgüt ve kurumları
n temel sorunları
ndan
birisi, halka açı
k olarak yaptı
kları kapalısalon ve açı
k hava
toplantı
ları
nı tam olarak kontrol edememeleridir. Bilindiği gibi,
güvenlik güçlerinin çabalarıda her zaman etkili olamamaktadı
r.
Bunun sonucu olarak, kendi adı
nıduyurmak ve eylem yapmak
isteyen yasadı
şı örgüt mensupları bu toplantı
lara sı
zmakta,
varlı
kları
nı kamuoyuna gösterebilmek için de kendi işaret ve
flamaları
nıaçmaktadı
rlar, özellikle, sol görüş
lü siyasal partilerin ve
mensupları
nı
n özgürlük anlayı
şları
; katı polisiye yöntemleri
kullanmaları
na, toplantı
larısabote eden bu tür gruplara karş
ış
iddet
yöntemlerine başvurmaları
na engeldir. Bu yüzden de, bütün dünyada
yasal sol partilerin ve diğer kurumları
n düzenledikleri toplantı
larda,
yasadı
ş
ıörgütlerin gösterilerine engel olunamamaktadı
r. Hadep’in
düzenlediği toplantı
larda da zaman zaman bu tür istenmeyen olaylar
meydana gelmiş
tir.
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Doğal olarak, bu tür olayları
n meydana gelmesinde kusuru olan
parti yönetici ve mensupları
nı
n kişisel yasal sorumluluklarımevcut
hukuk sistemi içerisinde belirlenir. Fakat, bu tür grupları
n eylem ve
gösterilerinden bütün olarak bir siyasal partiyi sorumlu tutmak
düşünülemez.
D.l.e. Yakalanan PKK militanları
nı
n HADEP ile ilgili beyanları
:
Devlet kurum ve kuruluşları
nı
n HADEP’e bakı
şaçı
sıherkesçe
bilinmektedir. Her fı
rsatta terör olaylarıile HADEP arası
nda bağlantı
kurulmaya çalı
şı
lmaktadı
r. MGK gizli raporları
nda HADEP açı
kça
hedef gösterilmiş
tir. Medya da bu konuda üzerine düşeni fazlası
yla
yapmaktadı
r. Güvenlik güçleri de aynıyaklaşı
mla, gözaltı
na aldı
kları
her sanı
ktan mutlak surette HADEP aleyhine beyan almak istemekte,
bunun için baskıve iş
kence dahil her yola başvurmaktadı
rlar.
Tüm bunlara rağmen; Hadep ile terör olaylarıya da yasadı
ş
ı
örgütler arası
nda herhangi bir ilişki bulunduğuna dair bu güne kadar
en küçük bir somut kanı
t gösterilememiş
tir. Yapı
lan iş, göz altı
na
alman kişilerden “PKK’ya katı
lmadan önce Hadep’in.... il/ilçe
teşkilatı
na gidiyordum”, “Hadep binaları
nda yapı
lan propagandalara
inandı
m’’ gibi soyut suçlamalar içeren beyanlar almaktı
r. Kolluk
kuvvetlerince zor ve baskı altı
nda alı
nan bu tür beyanlar,
yargı
lamanı
n diğer aş
amaları
nda ilgililer tarafı
ndan reddedilmektedir.
Hadep’in yasa dı
şıfaaliyetlere destek vermesi hiç bir koşulda söz
konusu olamaz. Bu konuda inandı
rı
cıbir tek kanı
t yoktur.
D.l.f. Hadep Genel Merkezi’nde yapı
lan aramada bulunan
kanı
tlar:
10.02.1998 günü Parti Genel Merkezinde arama yapı
lmı
ş
,
bulunan ve el konulan kitap, dergi, kaset, dosya vs. düzenlenen bir
tutanağa yazı
larak hazı
r bulunanlar tarafı
ndan imzalanmı
ştı
r. Ancak,
dava açı
ldı
ğı
nda, arama tutanakları
nda bulunmayan bir kı
sı
m belge,
yazıve dokümanları
n aramalarda bulunmuş gibi dava dosyası
na
konulduğu görülmüş
tür. Mahkeme önündeki sorgu ve savunmalardaki
buna iliş
kin itirazlar dava tutanakları
nda bulunmaktadı
r.
Arama sı
rası
nda parti binası
nda bulunan İ
hsan DURUKAL isimli
bir avukatı
n çantası
nda yapı
lan aramada; bir kı
sı
m yazı
lar bulunarak
el konulmuş
tur. Adıgeçen avukat gözaltı
na alı
nmamı
şve partiden
ayrı
lması
na izin verilerek, serbest bı
rakı
lmı
ştı
r. Fakat. Av. İ
hsan
DURUKAL’ı
n çantası
nda bulunan yazıve dokümanlar, daha sonra
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HADEP ve yöneticilerini suçlamanı
n temel kanı
tıolarak kullanı
lmı
ş
tı
r.
Aynıiddialar, bu davanı
n iddianamesine de alı
nmı
ş
tı
r. Oysa, adı
geçen ş
ahı
s parti üyesi dahi değildir. Bu şahsı
n evinde bulunan
yazı
lar dahi partiye mal etmek istenmektedir.
D.l.g Parti İ
çi Eğitim Konusu:
Her parti gibi, HADEP’in de parti içi eğitime büyük gereksinimi
vardı
r. HADEP’in her yasal faaliyetinin altı
nda, başka nedenler
aramak anlayı
ş
ıburada da kendini göstermiş
, eğitim çalı
ş
masıyasa
dı
şıörgütsel çalı
şmalar olarak gösterilmeye çalı
ş
ı
lmı
ştı
r. Partinin
eğitim amacı
nda ve içeriğinde bir yasaya aykı
rı
lı
k varsa, bunun
sorumluluğu partiye aittir. Buna karş
ı
lı
k, herhangi bir eğiticinin partinin
belirlediği amaç ve içerik dı
şı
na çı
karak anlattı
ğıderste, yasaya
aykı
rı
lı
k varsa bunun sorumluluğu doğrudan ilgili kişiye aittir. Milli
Eğitim Bakanlı
ğı
’na bağlıeğitim kurumları
nda dahi, zaman zaman
program dı
ş
ıve yasaya aykı
rıders verme olayları
nı
n yaşandı
ğı
bilinmektedir.
DGM iddianamesinde bilinçli olarak, arama tutanakları
nda
bulunmayan; nereden ve nası
l elde edildiği belli olmayan bir takı
m
yazıve belgeler eğitim notlarıolarak lanse edilmiştir.
Ana hatlarıile; parti program ve tüzüğü; yazı
şma usul ve
yöntemleri; resmi kurumlarla iliş
kiler; kongre, toplantı
, miting gibi
etkinliklerin yasal ve idari prosedürü; parti üyelerinin hak ve
yükümlülükleri; insan haklarıve hak ihlallerinde başvuru yolları
;
demokratik sosyal devletin tamı
nıile Türkiye’nin ekonomik ve sosyal
sorunlarıgibi konular eğitim çalı
ş
maları
nı
n temelini oluş
turmaktadı
r.
Parti içi eğitim çalı
şmasıyapı
lması
na 1997 yı
lı
nda karar
verilmiş
tir. Parti bültenin Temmuz 1997 tarihinde yayı
mlanan 3 ncü
sayı
sı
nda “Merkezi Eğitim Komisyonu” nün hazı
rladı
ğı“EĞİ
Tİ
M
ÜZERİ
NE’’ baş
lı
klıyazıyer almı
ştı
r. Bu yazı
da, eğitim çalı
ş
ması
na
karar verilmesinin nedenleri ve eğitimin belli baş
lı konuları
açı
klanmı
ştı
r. Söz konusu parti bülteni DGM dava dosyası
nda
mevcuttur. Bu konuya iliş
kin suçlamalar tümüyle ası
lsı
zdı
r.
D.2. DGM Savcı
lı
ğı
’nı
n 28.12.1998 gün ve 527 sayı
lı
iddianamesine dayanan iddialar:
D.2. a 11.11.1998 tarihli Murat BOZLAK imzalı bası
n
açı
klamasıve 13.11.1998 tarihli “Ankara İ
l Örgütü” yazı
lıaçı
klama:
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Bu bası
n açı
klamaları
, DGM iddianamesinde (alı
ntıolarak da
Baş
savcı
lı
k iddianamesinde) bu açı
klamalar, “...A. Öcalan’ı
n
İ
talya’dan başlamak üzere bütün Avrupa’da hatta dünyada çetesine
ve kendisine siyasi bir hüviyet kazandı
rmaya yönelik faaliyetlerine
paralel açı
klamalar olduğu...” şeklinde değerlendirilmiş
tir. Bu
değerlendirme ve yaklaşı
mı
n “ön yargı
” dı
şı
nda hiç bir dayanağı
bulunmamaktadı
r. Bu konuda esasa iliş
kin savunmada ayrı
ntı
lı
açı
klamalar yapı
lacaktı
r. Bu açı
klamaları
n tek amacı“toplumda
yaratı
lan şoven dalga nedeniyle halk arası
nda meydana gelecek
husumeti” önlemek ve “sağduyulu davranı
lması
” hususunda uyarı
da
bulunmaktı
r.
D.2.b. Ankara İ
l Başkanlı
ğıkongresinde yapı
lan konuş
malar ve
Parti 01.11.1998 tarihinde yapı
lan Büyük Kongresinde atı
lan
sloganlar:
Ankara İ
l Başkanlı
ğıKongresindeki konuşmaları
n hiç birisinde
yasa dı
ş
ı ya da Türkiye’nin bütünlüğüne aykı
rı sözler
bulunmamaktadı
r. Tümüyle Türkler ve Kürtler’in kardeşliği temelinde
konuş
malardı
r. Ayrı
ca, yapı
lan konuşmalara iliş
kin kasetler gerçeğe
uygun olarak çözülmemiş
tir.
Hadep Büyük Kongresinde ise, gerek parti yöneticilerinin ve
gerekse katı
lan delegelerin söz ve davranı
şları
nda herhangi bir
suçlama nedeni bulunamadı
ğıiçin, onbin kişi üzerindeki dinleyici
topluluğundan bir kaç kişinin attı
ğısloganlar partiye imal edilerek
suçlanmak istenmektedir ki, bu kabul edilemez. Kongreye ait ses ve
görüntü bantlarıincelendiğinde, suçlamanı
n ne denli haksı
z olduğu
kendiliğinden anlaşı
lacaktı
r.
D.2.c. Parti Genel Merkezi’nde ve Parti’nin Türkiye genelindeki
İ
l ve İ
lçe Binaları
nda yapı
lan aramalarda bulunduğu söylenen kanı
tlar:
Dilekçemizin yukarıbölümlerinde açı
klandı
ğıüzere, HADEP ile
ilgili tüm soruşturmalar, gerçek bir suç iddiası
nı
n lehteki ve aleyhteki
kanı
tları
nıbulmak amacıile değil; “her ne olursa olsun suçlama”
amacı
yla yapı
lmaktadı
r. Bu nedenle de, bir yandan soruşturmalarda
DGM Soruşturmaları
na göre dahi olağan sayı
lmayan yöntemlere
başvurulmakta; öte yandan da tüm soruş
turma iş
lemleri taraflıbir
şekilde yürütülmüş
tür. A. Öcalan’ı
nİ
talya’da yakalanmasıdolayı
sı
yla
Türkiye’de bilinçli bir şekilde yaratı
lan ş
oven milliyetçi ve saldı
rgan
ortam DGM Savcı
larıtarafı
ndan da Hadep aleyhinde bir fı
rsat
bilinmiştir. Hadep’in parti binaları
na ve mensupları
na saldı
ran devlet
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güdümlü faşist unsurlar hakkı
nda hiç bir soruşturma yapı
lmadı
ğı
,
insanları
n linç edilerek öldürülmesine seyirci kalı
ndı
ğıbir ortamda,
DGM Savcı
larıadeta HADEP’e saldı
rıemri vermiş
tir. Ankara DGM
Savcı
sı
nı
n emri ile aynıanda Türkiye’nin her yerinde parti binaları
nı
polis basmı
ş
, binalardaki herkes istisnası
z gözaltı
na alı
nmı
ş ve
aramalar yapı
lmı
ştı
r. Bu hava ve ortam içerisinde, parti binaları
nda
olmayan bir çok aleyhte kanı
t parti binaları
nda bulunmuşgibi tutanak
tutulmuşve Ankara’ya gönderilmiştir. Tamamen güvenlik güçlerinin
inisiyatifinde olan bu arama iş
lemlerinin adil ve tarafsı
z bir ş
ekilde
yapı
ldı
ğı
nı
, Türkiye’nin gerçeklerini bilen insaf sahibi hiç kimse iddia
edemez.
Tüm bu aleyhteki çabalara rağmen, Parti Genel Merkezi ile tüm
il ve ilçe binaları
nda yapı
lan aramalar, HADEP’e yönelik suçlamaları
n
haksı
zlı
ğı
nıortaya koyduğu için; tutanaklar abartı
lıve gerçekleri
saptı
racak ş
ekilde tutulmuştur.
Örneğin, bir dergi sayfası
ndaki resim, tutanaklara “parti
binası
nda PKK bayrağı
” bulundu şeklinde geçmiş
tir. Önce, suçlama
ve soruş
turma için bahane edilen ve daha sonra da iddianamelerde
suçlama konusu edilmeyen, duvar takvimleri bu soruş
turmanı
n arama
tutanakları
na “‘Kürdistan Haritaları
’” olarak geçmiş
tir.
Aramaları
n hiç birisi hukuka uygun ve tarafsı
z bir ş
ekilde
yapı
lmamı
ş
, parti avukatları
nı
n hazı
r bulunması
na izin verilmemiş
tir.
Arama tutanaklarıgerçek dı
ş
ıtutulmuş
, parti binaları
nda olmayan
aleyhte kanı
tlar polis tarafı
ndan tutanaklara dahil edilmiş
tir. Bununla
da yetinilmemiş
, tutanaklarda olmayan kanı
tlar sonradan dava
dosyası
na konulmuştur. Dolayı
sı
yla, bunları
n hiç birisinin kanı
t olarak
kabul edilme olanağıyoktur.
D.3. Ankara DGM Savcı
lı
ğı
’nı
n 23.08.1996 gün ve 83 sayı
lı
İ
ddianamesine dayanan iddialar:
D.3. a. Türk Bayrağı
’nı
n indirilmesi olayı
:
23.06.1996 tarihinde yapı
lan Halkı
n Demokrasi Partisi 2. Büyük
Kurultayı
nda; salona çatı
dan sarkacak şekilde çok büyük boyutlarda
bir bayrak ası
lmı
ştı
r. Fakat, Parti Genel BaşkanıMurat BOZLAK’ı
n,
bayrağa arkasıdönük olarak konuşması
nıyaptı
ğısı
rada; çatı
ya
çı
kmı
şbulunan bir ya da birkaç militan tarafı
ndan Türk Bayrağı
’nı
n
ipleri çözülerek aş
ağıbı
rakı
lmı
ş, salonun bir baş
ka bölümüne de A.
Öcalan’ı
n posterini asmı
şlardı
r. Türk Bayrağı
’nı
n, Parti Genel Baş
kanı
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ve kongreyi yöneten Divan’ı
n arka bölümünde ası
lıolmasınedeniyle,
gerek divan üyeleri ve gerekse M. Bozlak, olayı önce fark
etmemişlerdir. Ancak yapı
lan uyarı
lar üzerine durum fark edilmiş
,
gerekli uyarıve müdahaleler yapı
lmı
ştı
r. Fakat, yere düşürülen Türk
Bayrağı
”nı
n yerine ası
lması çatı
nı
n yüksekliği nedeniyle fiilen
mümkün olmadı
ğıiçin, Parti Genel Merkezinden getirilen baş
ka bir
Türk Bayrağı
, divan kürsüsünün önüne ası
lmı
ş
tı
r. Bütün bu olaylar
sı
rası
nda, salonda görevli yüzlerce polisin herhangi bir müdahalesi de
olmamı
ştı
r.
Kurultayı
n bitmesinden ve oy sayı
mı
nı
n tamamlanması
ndan
sonra, gece 01.00 sı
raları
nda salonda bulunan tüm parti görevlileri
gözaltı
na alı
nmı
şve sorgulamalar sonrası
nda 41 kiş
iden 40 kişi
hakkı
nda tutuklama kararıverilmiştir. Türk Bayrağı
’nı
n indirilmesi ile
en küçük bir ilgileri olmadı
ğıbilindiği halde göz altı
na alı
nan 41
kişiden 40’nı
n tutuklanması
, DGM savcı
ları
nı
n ve yargı
çları
nı
n Hadep
ve mensuplarıile ilgili soruşturmalardaki yaklaş
ı
mı
nıaçı
kça ortaya
koymaktadı
r. Şimdi aynıiddialar partinin kapatı
lması
na gerekçe
yapı
lmak istenmektedir.
Esasa ilişkin savunmamı
zda, bu suçlama ve yapı
lan yargı
lama
ile ilgili daha genişaçı
klamalar yapı
lacaktı
r.
D.3.b. 24.06,1996 tarihinde Parti Genel Merkezi’nde yapı
lan
aramada bulunduğu ileri sürülen kanı
tlar:
Her soruş
turmada olduğu gibi, bu kez de 24.06.1996 tarihinde
Parti Genel Merkezi’nde arama yapı
lmı
ş
tı
r. Bu aramada da parti
avukatları
nı
n bulunması
na izin verilmedi. Aramalardan sonra tutulan
tutanaklara göre parti merkezinde, Kürd-Alman Haber Ajansı
na ait
bültenler, çeşitli konulara ilişkin bazıyazı
lar, yakı
lan ve boşaltı
lan
köylere ait liste, bazıtutukluları
n gönderdikleri dilekçeler, kitaplar ve
dergiler, bulunmuş
tu. Yargı
lama sı
rası
nda tutanaklarda bulunmayan
birçok yazı ve belgenin sonradan dava dosyası
na konulduğu
anlaş
ı
ldı
. Hatta, avukat olan sanı
klardan birinin Bursa’daki bürosunda
yapı
lan aramalarda, dava dosyası
ndan çı
karı
lan belgeler “sanı
ğa ait
yasadı
ş
ıörgütsel doküman” olarak dava dosyası
na konuldu.
Nitekim DGM önündeki yargı
lamada da, ne arama tutanakları
ve ne de aş
ağı
da değineceğimiz baş
ka davaları
n sanı
kları
nı
n Hadep
aleyhindeki beyanlarıhükme esas alı
nmı
ş
tı
r. Bu iddia ve kanı
tlar, bir
propaganda aracıolarak kullanı
lmı
ş, partinin ve yargı
lanan sanı
kları
kamuoyu önünde suçlu göstermenin fonları
nıoluş
turmuştur. Yüce
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Mahkeme önündeki yargı
lamada da iddia ve kanı
t olarak ele alı
nması
mümkün değildir.
D.3.C. Başka davaları
n sanı
kları
ndan, gözaltı
nda bulunduktan
sı
rada kolluk kuvvetlerince zor ve baskıaltı
nda Hadep aleyhine alı
nan
beyanlar:
Türk Bayrağı
’nı
n indirilmesi olayı nedeniyle başlatı
lan
soruş
turma sonucunda, dava dosyası
na 100’ün üzerinde kişinin
Hadep aleyhinde verdikleri beyanlar konulmuştur. Bunları
n, çoğu
fotokopi ve onaysı
zdı
r. Yalnı
zca emniyet anlatı
mları
nı
n dava
dosyası
na konulması
na dikkat edilmiş
. Savcı
lı
k ve Mahkeme
önündeki anlatı
mlar konulmamı
ştı
r. Yargı
lama sı
rası
nda, yapı
lan
itirazlar üzerine bunları
n bir çoğu duruş
mada kanı
t olarak
okunmamı
ş
tı
r. Hangi koşullarda, nerede ve ne zaman alı
ndı
kları
bilinmeyen bu beyanlar mahkemenin bozmadan önceki ilk hükmüne
de esas alı
nmamı
ş
tı
r. Kanı
t olarak dayanı
lmasıolanağıyoktur.
E. DURUŞMA YAPILMASI İ
STEMİ
Mİ
Z:
Siyasi Partilerin kapatı
lmasıile ilgili davalarda, davalıpartinin
“duruş
ma yapı
lması
” istemlerinin Yüce Mahkeme tarafı
ndan kabul
görmediği bilinmektedir. Yüce Mahkeme’nin bu eğilimine karş
ı
n,
davamı
zı
n duruş
malı olarak yapı
lması
nı istemek zorunluluğu
bulunmaktadı
r.
Bu güne kadar, Yüce Mahkeme’nin önüne gelen kapatma
davaları
nda olay ve olgular konusunda taraflar arası
nda (Yargı
tay C.
Baş
savcı
lı
ğıve ilgili parti) açı
k bir çekişmenin olmadı
ğıgörülmektedir.
Tartı
ş
ma, eski deyimi ile “sübut” konusunda değil “sabit görülen”
eylemlerin kapatma nedeni sayı
lı
p sayı
lamayacağı
, diğer bir anlatı
mla
olayları
n nitelendirilmesinde yoğunlaş
ı
yordu. Davamı
zda ise,
eylemlerin
nitelendirilmesinden
çok,
yüklenen
eylemlerin
gerçekleş
miş olup olmadı
ğı konusu önem taş
ı
maktadı
r. Örnek
vermek gerekirse; önceki davaları
n hiç birisinde yüzden fazla kişinin
parti aleyhinde verdiği polis anlatı
mları
na dayanı
lmı
yordu. Ya da,
başkaları
nı
n görüş
, düş
ünce ve beyanlarıpartiye mal edilerek,
suçlanmı
yorlardı
. Benzer iddialarla, bir kaç kez soruşturma yapı
p
(eylemlerin odağıhaline geldiği izlenimini uyandı
rmak için) her
defası
nda tüm parti yöneticilerinin tutuklandı
ğıbir baş
ka örnek de
yoktur. Hakkı
nda yapı
lan soruş
turmaları
n ve toplanan kanı
tları
n bu
kadar ş
aibeli olduğu bir başka parti kapatma davasıda yoktur.
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Yüce Mahkemenizin tüm bunlarıgözeterek, tüm iddia ve
kanı
tları
n mahkeme önünde tartı
şı
lması
nıve adil bir yargı
lama
yapı
labilmesini sağlamak için duruş
ma yapı
lmasıistemimizi kabul
edeceğine inanı
yoruz.
SONUÇ VE İ
STEM : Açı
klamaya çalı
ş
ı
lan nedenlerle;
Öncelikle, dilekçemizin (A) bölümünde açı
klanan gerekçelerle
Yöntem ve yasaya aykı
rıolan Yargı
tay Baş
savcı
lı
ğıİ
ddianamesinin
REDDİ
NE karar verilmesini, bu istemimiz kabul edilmediği takdirde
de;
1. Suçlama konuları ve yasal dayanakları
nı
n Yargı
tay
Baş
savcı
lı
ğı
na açı
klattı
rı
lması
na ve yapı
lacak açı
klamadan sonra
tarafı
mı
za yeniden ön savunma hakkıverilmesine;
2. Dayanı
lan kanı
tlarla ilgili açı
klamaları
mı
z dikkate alı
narak;
adil olmayan ve hukuka aykı
rıyöntemlerle elde edilen kanı
tları
n
yargı
lamaya esas alı
nmaması
na ve durumun taraflara bildirilmesine;
3. Ankara l Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdindeki
1998/104 Esas sayı
lıdava dosyası
ndan, bozmadan önceki mahkeme
kararı
nı
n ve Yargı
tay bozma ilamı
nı
n getirtilmesine;
4. Parti yöneticilerinin Ankara l ve 2 Nolu Devlet Güvenlik
Mahkemeleri önündeki sorgu ve savunmaları
nı
n getirtilmesine;
5. Hadep aleyhinde beyanda bulunduklarıiddia edilen kişilerin
Mahkeme önündeki beyanları
nı
n getirtilmesine ve bu kişilerin
yargı
landı
klarıdavaları
n sonuçları
nı
n sorulması
na;
6. Hadep genel merkez yöneticileri ile il ve ilçe yöneticileri
hakkı
nda yasadı
ş
ıörgüte üye olma ya da yardı
m etme suçları
ndan
(TCY.nı
n 168 ve 169 ncu maddeleri uyarı
nca) kesinleş
miş
mahkumiyet kararıolup olmadı
ğı
nı
n sorulması
na;
7. “Musa Anter Barı
şTreni’’ giriş
imi dolayı
sı
yla herhangi bir kişi
ya da kurum aleyhine dava açı
lı
p açı
lmadı
ğı
nı
n, açı
lmı
şise dava
sonucunun sorulması
na;
8. Yüce Mahkeme’nin Türkiye Birleşik Komünist Partisi ve
Sosyalist Parti ile ilgili kapatma kararları
nı
n Aİ
HS’ne aykı
rıolduğu
yönündeki Avrupa İ
nsan HaklarıMahkemesi’nin vermiş olduğu
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kararları
n dava dosyası
na konularak, bu kararları
n gereklerinin
davamı
zda göz önünde bulundurulması
na;
9. Yüce Mahkeme tarafı
ndan daha önce kapatı
lması
na karar
verilen Halkı
n Emek Partisi (HEP), Özgürlük ve Demokrasi Partisi
(ÖZDEP) ve Demokrasi Partisi (DEP) ile ilgili olarak bu kararlar
aleyhine Avrupa İ
nsan HaklarıKomisyonu’na yapı
lan başvurular
hakkı
nda “Kabul Edilebilirlik” kararları verildiği ve Komisyon
Raporları
nı
n Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine sunulduğu dikkate
alı
narak ve iddialardaki benzerlikler gözetilerek, Avrupa İ
nsan Hakları
Mahkemesi’nin bu partilerin baş
vurularıile ilgili vereceği kararları
n, bu
davanı
n yargı
lamasıyönünden “bekletici sorun” sayı
lması
na;
Yargı
lamanı
n DURUŞMALI olarak
verilmesini, vekil olarak saygıile dilerim.”

yapı
lması
na;

karar

V- ESAS HAKKINDAKİGÖRÜŞ
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
sı
nı
n 9.4.1999 günlü, SP.60
Hz.1999/37 sayı
lıesas hakkı
ndaki görüşü ş
öyledir:
“1- Yirminci yüzyı
lı
n en kanlıterör örgütü olup, gelirlerinin
çoğunu uyuşturucu ticaretinden sağlayan PKK örgütü ile, Halkı
n
Demokrasi Partisi (HADEP) arası
nda organik bağlantıbulunduğu.
2- HADEP’in daha önce kapatı
lan HEP ve DEP gibi, tamamen
PKK’nı
n denetiminde olduğu; bu örgütün merkez Komitesinden aldı
ğı
emir ve talimatlar doğrultusunda eylemler düzenlediği,
3- HADEP kongrelerinin, PKK örgütü ile, bu yasadı
şıörgütün
başıAbdullah Öcalan lehine gösteri yapı
lan alanlar haline getirildiği,
4- HADEP il ve ilçe örgütlerince düzenlenen seminerler ile,
HADEP’in oluş
turduğu Gençlik, Kadı
n, Sağlı
k ve İ
şçi Komisyonları
nca
düzenlenen toplantı
lara katı
lan vatandaşları
mı
za, Anayasal
düzenimize ve üniter devlet yapı
mı
za karşı
, düş
manlı
k derecesine
varan görüş
meler empoze edilmeye çalı
şı
ldı
ğı
,
5- HADEP’in il ve ilçe örgütlerinde: Kürt orijinli vatandaş
ları
mı
zı
,
PKK etrafı
nda örgütleme, PKK’ya taban oluşturma, PKK’nı
n yurtiçi ve
yurtdı
ş
ı kampları
yla, örgütün dağ kadrosuna militan gönderme
faaliyetlerinin yürütüldüğü ve böylece HADEP il ve ilçe örgütlerinin,
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PKK’nı
n “Askere Alma Daireleri’” haline getirildiği, Kuş
kuya yer
bı
rakmı
yacak biçimde anlaşı
lmı
ş
tı
r.
Sözkonusu iddianamemizin tanziminden sonra, 1.3.1999 gün
ve 214 sayı
lıyazı
mı
zla Mahkemenize gönderdiğimiz ABDULLAH
ÖCALAN’ı
n 22.2.1999 tarihli ifadesinde de Halkı
n Demokrasi
Partisi’ne iliş
kin olarak:
(Seçimlerden evvel ZÜBEYİ
R AYDAR, AHMET TÜRK, HATİ
P
Dİ
CLE, LEYLA ZANA, SEDAT YURTTAŞ, SIRRI SAKIK’la görüştüm.
Bunları
n bir kı
smıile bizzat yüz yüze görüş
tüm. Yüz yüze görüştüğüm
kişiler arası
nda LEYLA ZANA, AHMET TÜRK, SEDAT YURTTAŞ,
ZÜBEYİ
R AYDAR vardı
r. Diğer milletvekili adayları
yla telefon ile
görüştüm. Yüz yüze görüşmeler Suriye ve Lübnan’daki evimde
olmuş
tur.
l nci Türkiye Büyük Millet Meclisi açı
ldı
ğı zaman Kürt
milletvekilleri de meclise kendi kı
yafetleri ile gelmişlerdi ve kendi dilleri
ile konuşuyorlardı
. Esasen bunları
n bir çoğu Türkçe’yi bilmiyordu. Ben
o zaman seçilen milletvekillerine meclise kendi kı
yafetleriniz ile
gidebilirsiniz. Meclis’te Kürtçe konuş
abilirsiniz, yani Kürt olduğunuzu
belirtebilirsiniz şeklinde talimat verdim, daha sonra onlara böyle bir
görüşilettim.
...HADEP bünyesinde yurt içinde oluş
turulan Gençlik ve Kadı
n
Komisyonları
nda yapı
lan eğitim çalı
şmaları
yla Romanya ve Moldavya
gibi ülkelerde yapı
lan eğitim çalı
şmaları tamamen benim
perspektifime, görüşlerime uygun olarak yapı
lan çalı
şmalardı
r. Ben
kendilerine buraya PKK ideolojisini taşı
yamazsı
nı
z siyasal ve yasal
gerçeklere uygun bir eğitim yaparak bilinçlenmeyi sağlayacaksı
nı
z
diyordum.
Romanya ve Moldavya gibi ülkelerde yapı
lan eğitim
çalı
şmaları
nda yetişen müdahaleci grupları
n HADEP’in faaliyetlerinde
ve icraatları
nda söz sahibi olduklarıdoğrudur. Yurtdı
ş
ı
ndaki ve
özellikle Romanya’da ki eğitim çalı
ş
maları
nıMehmet Hoca Kod
CEVAT SOYSAL yürütmüş
tür, MEHMET HOCA Kod CEVAT
SOYSAL benimle telefonla irtibat kurarak görüş ve talimatları
mı
alı
yordu.
HADEP’in il ve ilçe teş
kilatları
nda gerek yurtdı
şı
ndaki kamplara
ve gerekse kı
rsal alana eleman gönderme faaliyetinin yürütüldüğü
doğrudur.
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HADEP’in kuruluşu sı
rası
nda Avrupa teş
kilatı
mı
z vası
tası
yla
para yardı
mıyaptı
k. Zannederim bu yardı
m 200.000 mark civarı
nda
idi kendileri adı
na düzenlenen gecelerde toplanan paralar bu şekilde
bu partiye aktarı
lmı
ş
tı
r.
Halen cezaevinde hükümlü olarak bulunan PKK mensubu
SABRİOK’un HADEP’lilere talimatlar verdiği doğrudur. Üst düzey
kararlarıda vermektedir...
HADEP’le olan iş
birliğimizi şu çerçevede anlatabilirim. Madem
ki bu parti bizim tabanı
mı
za dayanı
yor bizi temsili doğru olarak
yapmasıve bunun içinde eğitim görmesi gerekir. Siyasi bir realite
karşı
sı
nda yasal bir parti olduğunu da unutmamasıgerekir.
...18 Nisan 1999 tarihinde yapı
lacak milletvekili seçimleri
dolayı
sı
yla HADEP’in CHP veya DTP ile ittifak yapı
p yapamayacağı
konusunda benden Avrupa’da ki görevlimiz Şahir Kod FERHAT ABDİ
ŞAHİ
N vası
tası
yla görüşsoruldu ben her iki parti içinde yapı
lacak
ittifak için olumlu görüşbelirttim. Her iki partinin baraj sorunu vardı
.
Bu nedenle HADEP ile her ikisinin de ittifak yapmasımümkündü.
Cumhuriyet Halk Partisi bu ittifak görüş
mesinde bazışartlar ileri
sürmüş
. Seçimlerden sonra HADEP bünyesinden milletvekili olanları
n
parti içinde kalması
, kürt sorununun Cumhuriyet Halk Partisinin
görüşlerine göre çözülmesi ve sivri isimlerin aday olmamasıgibi
isteklerde bulunmuş bende bunu normal karş
ı
ladı
m ve ittifak
çalı
şması
na devam edin dedim. Keza DTP Genel Baş
kanı
HÜSAMETTİ
N Cİ
NDORUK’un da uzun bir demokrasi deneyimi
olmasıve bu partinin de demokrat yapı
da bir parti olmasınedeniyle
bu ittifakıda onayladı
m. DTP’nin kontenjan istediğini yani ön sı
ralarda
yer istediğini söylediler. Bunun üzerine HÜSAMETTİ
N Cİ
NDORUK’un
Diyarbakı
r’da, İ
SMET SEZGİ
N’in Batman’da aday gösterilebileceğini
belirttim)
Demek suretiyle, iddiaları
mı
zıdoğrulamı
ş
tı
r.
Yine 29.1.1999 tarihli iddianamemizin tanziminden sonra tutuklu
MEHMET AKTAR’ı
n Başsacı
lı
ğı
’na gönderdiği ve mahkemenize
sunduğum 5 sahifeden ibaret yazı
, tutuklular Mehmet Aktar, Mehmet
Alkı
n, Arif Sakı
k, Raşit Akçan ve Mehmet Yazar’ı
n, Diyarbakı
r
Cumhuriyet Savcı
sı
nca alı
nan 2.3.1999 tarihli ifadelerinin içeriğinden
PKK örgütü ile, HADEP arası
ndaki organik bağlantı kesinlikle
kanı
tlanmaktadı
r.
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Her ne kadar, 25.2.1999 tarihli dilekçemizle istediğimiz:
(«Yürütmenin durdurulması
» veya her ne ş
ekilde adlandı
rı
lı
rsa
adlandı
rı
lsı
n, verilecek bir «tedbir» kararıile, Halkı
n Demokrasi Partisi
(HADEP)’in 18.4.1999 günü yapı
lacak seçimlere katı
lması
nı
n
engellenmesi)
Yolundaki talebimiz Mahkemenizce reddedilmiş
se de; «tedbir»
talebinin kabulüne veya reddine dair kararları
n «kesin hüküm» teşkil
etmedikleri ve her zaman değiştirilebilecekleri gözönünde tutularak,
aşağı
daki hususları
n dikkatinize sunulması
nda yarar görülmüş
tür:
1- Konuyu iyi bildiğine inandı
ğı
mı
z, yüzlerce Yüksek Mahkeme
Baş
kan ve üyeleri ile, Anayasa Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku
profesörü ile tartı
ş
ma olanağıbuldum. Bu konudaki kararı
nı
zıhaklı
bulan, başka bir deyişle, «Parti kapatma davaları
nda, kapatma nedeni
sayı
labilecek belirtiler varsa, Anayasa Mahkemesinin koruyucu önlem
olarak, o partiyi hertürlü faaliyetten men edip, seçimlere katı
lması
nı
engelleyemeyeceği» yolunda görüşbelirten tek kişiye rastlamadı
m.
2- Kararı
nı
z büyük bir infiale neden olmuş
tur.
Ben sadece iki vatandaşı
mı
zı
n görüşlerini aktarmakla
yetineceğim. Cumhurbaşkanı
mı
z SÜLEYMAN DEMİ
REL 13.3.1999
tarihli STAR “Gazetesinde yayı
nlanan, ALİBAYRAMOĞLU ile yaptı
ğı
söyleş
ide şöyle diyor:
(Güneydoğu sorununun bir yönü de temsil meselesidir.
HADEP’in seçimlere katı
lması
, “Kürtçüler ş
u kadar oy aldı
” havası
nı
içeride ve dı
ş
arı
da doğuracaksa, bu parti seçimi ideolojisini anlatma,
devleti hedef alma haline getirecekse, seçim seçim olmaktan çı
kar,
üniter devletin aleyhine bir vesika haline gelir. Buna hiçbir üniter
devlet müsade etmez...
Ben hep demokrasiyi savundum. Ama ş
u anda Türkiye’nin
meselesi iç barı
ştı
r. İ
ç barı
ş
, iç huzur için herkesin fedakarlı
ğıgerekir.
Etnik ve dinsel talepleri dikkate alan çağdaşdemokrasi tartı
şmaları
Türkiye için zamansı
z, hatta tehlikelidir).
Piyade Üsteğmen OĞUZ ŞANAL, şahsı
ma yazdı
ğımektupta
şöyle diyor:
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(«HADEP»in seçimlere girmemesi için verdiğiniz mücadele,
yaptı
ğı
mı
z silahlımücadelenin başarı
ya ulaşmasıaçı
sı
ndan çok
gerekliydi. Sonucun olumsuz olması “terörü, PKK’yı ve onun
destekçilerini iyi tanı
yan insanlar» için üzücü olmuştur. Fakat sizin
orada olduğunuzu hissetmek bizi mücadelemizde daha azimli ve
kararlıbir duruma getirmektedir.
Eğer vatan biz askerlere minnettarsa;
Biz askerler de size minnettarı
z).
3- Eğer davalar sonuçlanmadıdiye, terör örgütleriyle bağlantı
lı
olduğu delillenen partilerin dahi seçimlere girmesine her seçimde, bu
şekilde izin verilecek olursa; pek yakı
nda yüzlerce, hatta binlerce
terörist milletvekili, Belediye Başkanı
, belediye Meclisi Üyesi, İ
l Genel
meclisi Üyesine sahip olacağı
z demektir. Sonradan bu partiler
kapansa ne yararıvar? Yeni isimle, benzerini kurarlar ve yine
seçimlere katı
lı
rlar. Aynıfasit daire devam eder. Anayasamı
zı
n 68 ve
69 ncu maddeleri kâğı
t üzerinde kalı
r. Ası
l telafi edilemeyecek durum
budur ve böyle bir ülkede «demokrasi» yaş
ayamaz.
SONUÇ: Ülkemizin bütünlüğünün Kurtuluş Savaş’ı
mı
zı
n
başlangı
ç yı
lları
nda olduğu kadar tehlikede olduğu ve Sevr’i
hortlatmaya çalı
ş
an aynıiç ve dı
şgüçlerin hasmane tutumu ile karş
ı
karşı
ya bulunduğumuz gözönünde tutularak:
1- Anayasa Mahkememizin derhal toplanarak, vereceği bir
«tedbir» kararıile, Halkı
n Demokrasi Partisi (HADEP)’in her türlü
siyasî faaliyetten men edilip, seçimlere katı
lması
nı
n engellenmesine
karar verilmesi,
2- Bu karardan sonra, normal prosedürü içinde davaya devam
edilerek: Anayasamı
zı
n 68 nci maddesinin dördüncü fı
krası
nda
belirtilen devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykı
rı
eylemlerin odağıhaline geldiği, 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanununun
78, 79, 80, 81 ve 82 nci maddelerinde yazı
lıyasaklara aykı
rı
eylemlerde bulunduğu açı
klı
kla anlaşı
ldı
ğı
ndan, Halkı
n Demokrasi
Partisi (HADEP)’nin kapatı
lması
na karar verilmesini arz ve talep
ederim.”
VI- SON SAVUNMA
DavalıPartinin 23.6.1999 günlü son savunmasış
öyledir:
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“1. HADEP’in tasfiyesi yönündeki “Devlet Kararı
”nı
n
uygulanması
na yönelik plan ve bu planı
n yürürlüğe konmasıiçin
yapı
lan uygulamalar yargı
lamayısakatlamı
ş
tı
r. Bu sakatlı
k, daha
baştan objektif anlamda yansı
z ve adil bir yargı
lama yapı
lması
nı
n
koş
ulları
nıortadan kaldı
rmı
ş
tı
r:
A.l.a.HADEP aleyhine kapatma davasıaçı
lması
nısağlamaya
yönelik uygulamalar:
Bu güne değin Anayasa Mahkemesi tarafı
ndan verilen kapatma
kararları
nı
n çoğu. “devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü”
ilkesine dayandı
rı
lmı
ş
tı
r. Baş
ta Anayasa olmak üzere pozitif
hukukumuzdaki, düş
ünce açı
klama ve örgütlenme özgürlüklerini
sı
nı
rlandı
ran hükümlerin, demokratik ilkelere ve Türkiye’nin taraf
olduğu uluslararasıanlaşma ve sözleşmelere uygun olup olmadı
ğı
sorunu yı
llardı
r hukukçular ve siyasal bilimciler tarafı
ndan
tartı
şı
lmaktadı
r. Mevcut normları
n amacı aş
acak şekilde ve
Özgürlükleri daha da daraltacak yönde yorumlanı
p, uygulanmasıda
sorunun bir baş
ka boyutudur.
Fakat Yüce Mahkeme önünde görülmekte olan bu davam ı
zda,
yukarı
da açı
klanan sorunlara ek olarak ve çok daha vahim bir durum
vardı
r. Bu da ne program ve tüzüğü ve ne de açı
kladı
ğısiyasi görüş
ve düş
ünceler dolayı
sı
yla Anayasal ve yasal hükümlere aykı
rı
davranmayan bir siyasal partinin, salt siyasal yaklaş
ı
mlarla ve yapay
nedenler yaratı
larak yargıönüne defalarca çı
karı
lması
, bu suretle de
kapatı
lma davası
nı
n gerekçelerinin elde edilmeye çalı
şı
lması
dı
r.
Devletin. Halkı
n Demokrasi Partisi ile ilgili ön yargı
sıve bu
partinin mevcut hukuk normları
na aykı
rıolmasa dahi, resmi devlet
ideolojisi ile çelişen siyasal görüşve düşünceleri; öncelikle işlevsiz
kı
lı
nmasıve ilk fı
rsatta da aleyhine kapatma davasıaçı
lmasıyönünde
bir “devlet kararı
” alı
nması
na yol açmı
ştı
r. Devletin bu yaklaş
ı
mı
zaman zaman bası
na da yansı
mı
ş
tı
r. Örneğin, 18.12.1996 tarihli
bası
nda yer alan “Milli Güvenlik Kurulu Gizli Raporu”nda HADEP’in
tasfiyesi öngörülmektedir.
Devlet kararı gereği olarak, her fı
rsatta parti yöneticileri
hakkı
nda toplu soruşturmalar açı
ldıve bu soruş
turmalar bahane
edilerek, Türkiye tarihinde benzeri olmayan ş
ekilde, ülke çapı
ndaki
tüm parti binaları
nda aramalar yapı
lı
p, kanı
t elde edilmeye çalı
şı
ldı
,
işte, görülmekte olan kapatma davası
nı
n dayandı
rı
ldı
ğı DGM
davaları
, bu şekilde sudan nedenlerle soruş
turma baş
latı
lı
p, daha
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sonra devlet olanakları
nı
n kullanı
lması suretiyle yapay olarak
yaratı
lan kanı
tlar bahane edilmek suretiyle açı
lan davalardı
r.
Çoğu kez, soruşturmaları
n başlatı
lmasıiçin ileri sürülen iddialar
ile, dava açı
lması
nda kullanı
lan iddialar birbirinden farklıidi. Bu
durum, önce medyatik iddialarla soruşturma baş
latı
p, partinin
kamuoyunda yı
pratı
ldı
ğı
nı
, daha sonra da hazı
rlı
k aşaması
nda
ı
smarlama temin edilen kanı
tlara dayanı
larak, farklıiddialarla dava
açı
ldı
ğı
nıortaya koymaktadı
r.
Örneğin, partinin ikinci olağan genel kurulunda “Türk
Bayrağı
’nı
n indirilmesi” eylemi, yüzlerce güvenlik görevlisinin gözleri
önünde gerçekleştirildiği halde, bu eyleme hiç bir ş
ekilde müdahale
edilmedi. Daha sonra olaydan parti yöneticileri sorumlu tutularak,
gece yarı
sıyapı
lan bir operasyonla 50’nin üzerinde parti yöneticisi
gözaltı
na alı
ndı
. Oysa, önceki kongrelerdeki eleştirileri dikkate alarak,
çok büyük boyutta bir Türk Bayrağı
’nıkongreye getirip astı
ranlar
yöneticilerdi. Bayrağı
n indirilmesinden sonra, bayrağıtekrar asmak
isteyip, çok büyük olması ve ası
lamaması nedeniyle Parti
Merkezinden daha küçük boyutta bir bayrak getirtip, konuş
ma
kürsüsünün önüne astı
ranlar da yöneticilerdi.
Bu olay, televizyonlarda aylarca ve yüzlerce defa gösterilmek
suretiyle, kamuoyunun parti aleyhine oluşmasısağlandı
, bu olay
bahane edilerek, tüm parti binaları
nda arama yapı
ldı
. Gözaltı
na
alı
nan parti yöneticilerinin tamamıtutuklandı
. Bayrağıindiren kişiler
yakalandı
ğıve yöneticilerin bu olayla hiç bir ilgilerinin bulunmadı
ğı
anlaş
ı
lması
na rağmen, yöneticilerin büyük çoğunluğu hakkı
nda
‘‘silahlıörgüt yöneticisi olmak” iddiasıile TCY.nı
n 168/I maddesi, geri
kalanlar hakkı
nda da örgüt üyeliği iddiasıile TCY.nı
n 168/II maddesi
uyarı
nca dava açı
ldı
. Yaklaşı
k 8 ay tutuklu kaldı
ktan sonra, ancak
hükümle birlikte serbest bı
rakı
ldı
lar.
Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdindeki 1998/38
nolu dava daha da ilginçtir: önce, partinin bastı
rı
p dağı
ttı
ğıduvar
takviminin üzerinde “Kürdistan” haritasıolduğu ve bu takvimde
öldürülen teröristlerin ş
ehit olarak kabul edilip isimlerinin takvimde yer
aldı
ğıiddialarıileri sürüldü ve DGM Savcı
lı
ğıtarafı
ndan kamuoyuna
bu yönde açı
klama yapı
ldı
. Bu açı
klamalar bası
nda manşet olarak yer
aldı
.
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Daha sonra, 10.02.1998 tarihinde bütün parti binaları
nda arama
yapı
ldı
. Bu aramalardan sonra da, üzerinde Kürdistan haritalarıolan
takvimlerin ele geçirildiği açı
klandı
.
Bu geliş
meler üzerine. parti yöneticileri kendiliğinden DGM
Savcı
lı
ğı
’na baş
vurarak, gelip ifade vermek istediklerini bildirdiler.
Fakat, DGM Savcı
lı
ğıbu istemi kabul etmedi, mutlaka polis vası
tası
ile gözaltı
na alı
nacaklarısöylenildi. Bu uygulamanı
n da amacı
,
kamuoyuna parti yöneticilerinin polis tarafı
ndan “zorla” gözaltı
na
alı
ndı
klarımesajı
nı
n verilmesi idi.
12.02.1998 günü tüm parti yöneticileri polis tarafı
ndan gözaltı
na
alı
ndı
. Bu haksı
z uygulamaya itiraz edildi.
Aylarca sonra dava açı
ldı
. Fakat iddialar arası
nda,
soruş
turmanı
n başlatı
lması
na neden olarak gösterilen, “partinin
bastı
rdı
ğıtakvimlerde Kürdistan haritasıolduğu” iddiasıyer almadı
.
İ
ddianamede ağı
rlı
klıolarak partinin eğitim çalı
ş
malarısuçlama
konusu edildi. Yargı
lama sı
rası
nda da sanı
klara takvimlerle ilgili bir
tek soru sorulmadı
.
Yani, parti yöneticileri aleyhine soruş
turma açı
lmasıve tüm parti
binaları
nı
n aranmasıiçin “‘takvim’” konusu BAHANE olarak kullanı
ldı
.
Amaç, ‘Türk Bayrağı
’nı
n indirilmesi” ile ilgili dava ile yaratı
lan olumsuz
imajıpekiş
tirerek, partinin kapatı
lması
nı
n zeminini hazı
rlamaktı
.
Bu yaklaşı
m ve amaçla yapı
lan soruşturma işlemlerine, açı
lan
davalara, dava dosyası
ndaki kanı
tlara nası
l güvenilecek ve nası
l
bunlara dayanı
larak nası
l değerlendirme yapı
lacaktı
r. Sayı
n
Baş
savcı
nı
n söylem ve istemleri halen de aynıyaklaş
ı
mı
n sürdüğünü
açı
k bir ş
ekilde ortaya koymaktadı
r. Böyle olunca, davanı
n
açı
lması
ndan sonra dava dosyası
na konulmuşolan yeni kanı
tlar için
de aynıkaygı
lar yersiz değildir.
A.l.b. Yargı
tay C. Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n yaklaşı
mı
, dava açmasıve
sonrası
ndaki söylem ve istemleri:
A.l.b.ı Davanı
n açı
lması
nda izlenilen yöntem:
Yukarı
da değinilen ve uygulamaya konulan plan gereği, yanlıve
siyasi amaçlısoruş
turmalar sonucunda HADEP yöneticileri aleyhine
ard arda davalar açı
lı
rken, partinin kapatı
lmasıiçin de hem DGM
Savcı
larıtarafı
ndan ve hem de l Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi
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tarafı
ndan Yargı
tay C. Baş
savcı
lı
ğı nezdinde suç duyurulan
yapı
lmı
ş
tı
r. Bu suç duyuruları
nı
n ilki, Ankara l Nolu Devlet Güvenlik
Mahkemesinin 04.06.1997 tarihli karardı
r.
Yargı
tay C. Başsavcı
sı
. kendisine yapı
lan suç duyuruları
nı
işleme koymayarak bekletmiştir. Bunun nedenlerinden birisi, partinin
kapatı
lması
na yeterli kanı
t bulunmaması
, diğeri ise uygun siyasi
ortamı
n beklenilmesidir.
A. Öcalan’ı
n Roma’da yakalanmasıve sonrası
ndaki gelişmeler,
parti aleyhindeki planı
n uygulamaya konulmasıiçin son derece
elverişli bir ortam sağladı
. Kimsenin karşıçı
kamayacağıkavramlar,
kamuoyu ve kamu görevlileri üzerinde tam bir baskıunsuru olarak
kullanı
ldı
, yaratı
lan şoven dalga ile hukuk ve mantı
k bir kenara itildi.
Devlet kontrolündeki PKK ve İ
talya aleyhinde gösteriler, HADEP
binaları
na saldı
rı
lması
na, bizzat polis tarafı
ndan parti binaları
ndaki
levha bayrakları
n indirilmesine ve hatta bazıparti mensupları
nı
n linç
edilmesine kadar tı
rmandı
rı
ldı
. Bu konularda herhangi bir yasal
soruş
turma yapı
lmaması
na karşı
n, HADEP binaları
nda açlı
k grevi
yaptı
ğısavıile, ülke genelinde tüm HADEP binalarıbası
larak, içeride
bulunan herkes gözaltı
na alı
ndıve tutuklandı
. Ankara 2 Nolu DGM
nezdindeki son dava (1999/1 esas nolu) bu koş
ullarda hazı
rlandı
.
Sayı
n Başsavcı
, HADEP yöneticileri hakkı
nda açı
lan bu son
davayıda eski suç duyuruları
na ekleyip, kamuoyunda yaratı
lan uygun
siyasi rüzgarıarkası
na alarak kapatma davası
nıaçmı
ştı
r.
Sayı
n Baş
savcı
yı29 Ocak 1999 günü dava açmaya iten önemli
bir sebep de, genel milletvekili ve yerel yönetim seçimlerinin 18 Nisan
1999 günü yapı
lacağı
nı
n kesinleşmesidir. Her ne kadar seçimlerin 18
Nisan 1999 günü yapı
lmasıçok önceden kararlaş
tı
rı
lmı
şise de.
seçimlerin erteleneceği görüş
ü uzun süre hakim olmuştur. Fakat
Ocak 1999 tarihine gelindiğinde, seçim takviminin resmen işlemeye
başlamasıve siyasi gelişmeler seçimlerin ertelenmeyeceğini ortaya
çı
kardı
. Ancak devlet yönetimi, HADEP’in seçimlere katı
lması
nı
n
sakı
ncalıolduğu görüşündeydi. Bu yüzden, Türkiye tarihinde ilk kez,
seçimlere 2,5 aylı
k bir süre kala bir siyasi parti aleyhine kapatma
davasıaçı
lı
yordu. Amaç, Sayı
n Başsavcı
’nı
n deyimi ile “HER NE
ŞEKİ
EDE
ADLANDIRILIRSA
ADLANDIRILS1N...
seçimlere
katı
lması
nı
n engellenmesi...” idi.
Davanı
n açı
lması
ndan sonra Yüce Mahkeme’ye yaptı
ğı
başvurular ve medyaya yaptı
ğıaçı
klamalar da Sayı
n Başsavcı
’nı
n
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hukuki olmaktan çok, siyasi bir yaklaşı
mla dava açtı
ğı
nıtam bir
açı
klı
kla ortaya koydu.
A.l.b.ı
ıDavanı
n açı
lması
ndan sonraki gelişmeler ve dava
dosyası
na konan kanı
tlar, hem kanı
tları
n yetersizliğini ve hem de
davadaki siyasi amacıbir kez daha doğrulamı
ş
tı
r:
Amaç, öncelikle HADEP’in 18 Nisan 1999 seçimlerine
katı
lması
na engel olmak olduğu için, dava açı
lmasıile yetinilmedi.
HADEP listelerinden seçime katı
lacak adayları
n başka bir partiden ya
da bağı
msı
z olarak seçimlere katı
lmaması
nıda garantileyebilmek
için, aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na verilmesi için öngörülen
sürenin dolmasıbeklenildi.
24 Ocak 1999 günü aday listeleri kesinleş
ince. Sayı
n Baş
savcı
25 Ocak günü HADEP seçimlere katı
lması
nı
n önlenmesi hususunda
tedbir kararı
(!) verilmesi için Yüce Mahkemenizde başvurdu. İ
stemin
kanı
tıyalnı
zca “duyumlar”dı
. Yüce Mahkeme bu istemi oybirliği ile
reddetti. Fakat, Sayı
n Baş
savcıkararlıidi. Seçimlere 9 gün kala 9
Nisan 1999 tarihinde ikinci kez tedbir isteminde bulundu. Medyanı
n
siyasi desteğinin sağlanmasıönemli olduğu için de, dilekçeyi, Sayı
n
Mahkemeye sunmadan bir gün öncesinde bası
na verdi. Bu kez,
isteminin haklı
lı
ğı
nıkanı
tlamak için dilekçesinde “iki vatandaş”ı
n
açı
klamaları
na yer verdi. Bu vatandaş
lardan birisi sayı
n
Cumhurbaş
kanıve birisi de ş
iddet olayları
nı
n yoğun olduğu bir
bölgede görev yapan bir subaydı
. Sayı
n Baş
savcı
, tedbir isteminde
dahi hukuku değil, siyasi yaklaşı
mlarıön plana çı
karı
yor ve aksi
düşünenleri neredeyse “vatan haini” ilan ediyordu.
Tedbir istemi ikinci kez reddedildi. Fakat, bu istemler, özellikle
bağı
msı
z ve tarafsı
z yargıanlayı
şı
nda onarı
lmaz yaralar açtı
ğıgibi;
kapatma davası
nı
n hukuki kaygı ve nedenlerden çok, siyasi
nedenlere dayandı
ğı
nıda bir kez daha ortaya koydu.
Dava açı
lması
ndan sonra, dava dosyası
ndaki bu gelişmeler
olurken, diğer devlet birimleri de açı
lan bu davayıhaklıkı
lmanı
n
kanı
tları
nıelde etme yönünde seferber oluyordu. İ
şte bu çabalarla A.
Öcalan ve diğer bazısanı
klardan HADEP aleyhine beyanlar alı
ndıve
dava dosyası
na konuldu. Fakat, aş
ağı
da ayrı
ntı
lıolarak açı
klanacağı
üzere, özellikle A. Öcalan’ı
n hangi koşullarda alı
ndı
ğıbilinmeyen
anlatı
mlarıda Sayı
n Başsavcı
’nı
n HADEP aleyhindeki iddiaları
nı
doğrulamamı
ştı
r.
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A.I.b.ı
ı
ıEsas Hakkı
ndaki Görüş
e hakim olan anlayı
ş:
Anayasa Mahkemesi’nin uyguladı
ğıyöntem uyarı
nca, Yargı
tay
C. Baş
savcı
lı
ğıtarafı
ndan hazı
rlamı
ş olan iddianame tarafı
mı
za
bildirilmiş ve ön savunmamı
z alı
nmı
ş
tı
r. Ön savunmamı
z C.
Baş
savcı
lı
ğı
’na bildirilmişve davanı
n esasıhakkı
ndaki görüşlerinin
açı
klanmasıistenilmiş
tir.
Yargı
tay C. Baş
savcı
lı
ğı
nı
n davanı
n esası hakkı
ndaki
görüşünde; davanı
n açı
lması
ndan sonra dava dosyası
na giren
kanı
tlar ile davalıyanı
n ön savunması
nda öne sürdüğü itiraz ve
görüşler dikkate alı
narak; dava dosyası
ndaki kanı
tları
n irdelenmesi
suretiyle, partiye isnat edilen eylemlerin kanı
tlandı
ğı
nı
n ve bu
eylemlerin hukuksal olarak kapatma nedeni olduğunun, açı
klanması
beklenirdi. En basit bir ceza davası
nda dahi C. Savcı
sı
nı
n esas
hakkı
ndaki görüş
ünde, açı
kladı
ğı
mı
z hususlar bulunmaktadı
r.
Fakat, Yargı
tay C. Baş
savcı
lı
ğı
nı
n 09.04.1999 tarihli “Esas
Hakkı
nda Görüş” ünde; iddianamede yer alan iddialar ve tarafı
mı
zdan
verilen ön savunma ile ilgili bir tek cümle dahi bulunmamaktadı
r. Esas
hakkı
ndaki görüş tümüyle, davanı
n açı
lması
ndan sonra dava
dosyası
na konulan A. Öcalan ve diğer bazıkişilerden ı
smarlama bir
şekilde HADEP aleyhine alı
nan tek yanlıanlatı
mlara dayandı
rı
lmı
ş
tı
r.
Bu durumdan iki Önemli sonuç çı
karmak olası
dı
r:
Birincisi, davanı
n kabul edilebilir kanı
tlar olmadan ve tümüyle
“ya tutarsa” mantı
ğıile açı
ldı
ğı
dı
r. İ
kincisi. Sayı
n Başsavcı
’nı
n kendi
iddiaları ile tarafı
mı
zdan yapı
lan savunma ve itirazları
mı
zı
tartı
şmayacak kadar davanı
n sonucundan emin olduğudur.
Yeterli kanı
t olmadan, yalnı
zca siyasal istem ve kararlarla bir
siyasi parti aleyhine kapatma davası açı
lmı
ş olması
, Türkiye
Demokrasisi ve Yargı
tay C. Başsavcı
sı
’nı
n konumu yönünden kaygı
vericidir.
Sayı
n Baş
savcı
”nı
n davanı
n sonucundan eminmiş gibi
davranması
nı
n da, başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere, Türkiye
yargı
sı
na zarar verdiği inancı
ndayı
z.
A.2. Ön savunma dilekçemizde yer alan istemlerimiz
konusunda Sayı
n Mahkemeniz tarafı
ndan olumlu ya da olumsuz bir
karar verilmemiş
, bu da yapacağı
mı
z savunma da belirsizlikler
yaratmı
ş
tı
r:
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A.2.a Anayasa ve Siyasi Partiler Yasasıhükümleri ile parti
faaliyetleri arası
nda herhangi bir bağlantıkurulmadan; yalnı
zca tek
yanlıdeğerlendirme ve iddialarla partinin kapatı
lmasıtalep edilmiş
tir.
Somut parti faaliyetleri ile Anayasa/yasa hükümleri arası
nda
neden/sonuç ilişkisi kurulmasıverine, ihtiyati tedbir isteminde olduğu
gibi her ne suretle olursa olsun” HADEP’in kapatı
lması
nı
n istenilmesi
yeğlenilmiş
tir. Aynıyaklaşı
m esas hakkı
ndaki görüş
e de hakimdir.
İ
ddiaları
n ve bunları
n yasal dayanakları
nı
n Y. C. Baş
savcı
sı
’na
açı
klattı
rı
lmasıistemimiz konusunda Yüce Mahkeme herhangi bir
karar vermemiştir
Yargı
tay C. Baş
savcı
sı
’nı
n 09.04.1999 tarihli Esas Hakkı
ndaki
Görüş
ünde, temel olarak Halkı
n Demokrasi Partisi ile PKK arası
nda
organik bağ bulunduğu iddiası
na dayanı
lmı
ş
tı
r. Bu iddianı
n
doğruluğunu kanı
tlamak gayreti ile de, A. Öcalan’a atfedilen bazı
anlatı
mlara yer verilmiş
tir.
Buna karş
ı
lı
k. Sayı
n Baş
savcı
’nı
n dilekçesinin “Sonuç”
bölümünde Anayasa’nı
n 68/IV, Siyasi Partiler Yasası
’nı
n 78-79-80-81
ve 82 nci maddeleri uyarı
nca partinin kapatı
lmasıistenilmiştir. Partinin
somut olarak hangi faaliyetlerinin değinilen Anayasa ve Yasa
hükümlerine aykı
rıolduğu açı
klanmamı
ştı
r. “PKK ile organik bağ
iddiası
nı
n” dayanı
lan tüm Anayasa ve Yasa kuralları
nı
n ihlali
anlamı
na geldiği düşünülebilir. Ancak böyle bir yaklaş
ı
m hukuki değil
siyasi bir yaklaşı
mdı
r. Ayrı
ca, somut bir savunmayıengelleyicidir.
“HADEP’in PKK ile bağlantı
sıolmadı
ğı
’” yönünde mi savunma
geliştirilecektir, yoksa HADEP’in, esas hakkı
ndaki görüşte yer alan
Anayasa ve Yasa hükümlerine aykı
rı faaliyeti olmadı
ğı mı
kanı
tlanmaya çalı
şı
lacaktı
r ? Başka bir anlatı
mla; davanı
n reddi için
HADEP’in PKK ile organik bağlantı
sı
nı
n bulunmadı
ğı
nıkanı
tlamak,
yeterli sayı
lacak mı
dı
r? HADEP’in PKK ile bağlantı
sıolduğu iddiası
doğru olmasa dahi, kapatı
lması
nıgerektirecek baş
ka faaliyetleri var
mı
dı
r? Varsa bu faaliyetler hangileridir ve hangi hukuki norma aykı
rı
lı
k
oluş
turmaktadı
r?
İ
snadı
n bu denli muğlak olduğu bir davada savunma
görevi nası
l yerine getirilebilecektir? İ
snadı
n belirsiz olduğu ve
Baş
savcı
lı
ğa açı
klattı
rı
lmasıgerektiği ön savunmamı
zda belirtilmişti.
(Ön savunma sh. 2-5, A.2. nolu ayrı
m, Sonuç bölümü md.l) Ancak,
Yüce Mahkeme bu istemimizi olumlu ya da olumsuz bir karara
bağlamamı
ş
tı
r.
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A.2.b Dava dosyası
na konulan ya da iddianamede dayan ı
lan
kanı
tlar, hukuka uygun, adil ve tarafsı
z bir soruşturmanı
n ürünü
olmadı
klarıiçin; yargı
lamaya ve hükme esas alı
nmasımümkün
değildir. Buna ilişkin istemimiz hakkı
nda da Yüce Mahkeme bir karar
vermemiştir:
Hukuka uygun ve adil bir şekilde yürütülmeyen soruşturmalara
ve bu soruş
turmalar sonucu açı
lan ceza davaları
na dayanı
larak, Yüce
Mahkeme önünde, vekili bulunduğumuz Halkı
n Demokrasi Partisi
hakkı
nda kapatma istemli dava açı
lması
, daha baştan davayı
sakatlamı
ştı
r. Adil yargı
lama ilkesi bir bütündür. Yargı
lamanı
n
herhangi bir aş
aması
ndaki hukuka ve adil yargı
lama ilkelerine
aykı
rı
lı
k, yargı
lamanı
n tümünü ve sonuçta da verilecek hükmü adil
olmaktan çı
karı
r.
Dilekçemizin diğer bölümlerinde açı
klandı
ğı gibi. Halkı
n
Demokrasi Partisi ve yöneticileri aleyhine açı
lan soruşturmaları
n
tamamı siyasi amaçlı
dı
r. Tümüyle özel amaçlarla kurulmuş
olağanüstü
mahkeme
niteliğinde
olan
Devlet
Güvenlik
Mahkemelerinin görev alanı
na giren suçları
n hazı
rlı
k soruşturması
;
yine bağı
msı
z ve tarafsı
zlı
kları
ndan söz edilemeyecek (2845 sayı
lı
Yasa’nı
n 5 ve 6 ncımaddeleri uyarı
nca atanan) askeri ve sivil savcı
lar
tarafı
ndan özel amaca uygun olarak yapı
lmı
ştı
r. DGM savcı
ları
soruş
turmalarıtarafsı
z bir ş
ekilde yürütmemişler, aksine partiyi bir
bütün olarak suçlamanı
n yapay kanı
tları
m yaratmaya çalı
ş
mı
ş
lardı
r.
Hazı
rlı
k soruşturması
ndaki iş
lemlerin hiç birisine savunma
katı
lmamı
ş
, bu yöndeki tüm istemler reddedilmiştir. Aramalar hukuka
uygun olarak yapı
lmamı
ştı
r. Bazıaramalarda tutanak düzenlenerek,
hazı
r bulunan parti görevlilerine imzalatı
lmı
ş
, ancak daha sonra
tutanaklarda bulunmayan bir kı
sı
m kanı
tlar, aramalarda bulunmuşgibi
dava dosyası
na dahil edilmiştir. Aramalar tümüyle kolluk kuvvetlerinin
inisiyatifinde gerçekleş
tirilmiş
, ilgili savcıdahi hazı
r bulunmamı
ştı
r.
Soruş
turmalarda kanı
t olarak kullanı
lacak tanı
k beyanlarıbaşka
soruş
turmalar nedeniyle gözaltı
na alı
nmı
ş sanı
kları
n “emniyet”
anlatı
mlarıarası
ndan seçilmişve ş
ayet diğer aşamalardaki beyanlar
lehte ise, bunlar özellikle dava dosyaları
na konulmamı
ş
tı
r. Yani,
HADEP ve Hadepliler ile ilgili soruşturmalarda DGM Savcı
larıgenel
tarafsı
zlı
k ilkesi yanı
nda; CMUY’nı
n 153/II maddesine açı
kça ay kı
n
işlem yapmı
şlardı
r. Yüce Mahkemeniz’in önündeki bu davada da,
başka davalarda sanı
k olan kişilerin EMNİ
YET ya da JANDARMA
tarafı
ndan zor ve baskı ile alı
nan anlatı
mları kanı
t olarak
kullanı
lmaktadı
r. Bunları
n çoğu, yargı
lama aşamaları
nda bu
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beyanları
nıreddetmişlerdir. Ancak, gerek DGM önündeki davalarda
ve gerekse Yüce Mahkemeniz’e sunulan dosyalarda kiş
ilerin yalnı
zca
emniyet anlatı
mları
na yer verilmiş
tir. Hatta, birçoğu fotokopi ş
eklinde
ve imzası
z olduğu için, savunmanı
nı
srarlıtalepleri ile Ankara l Nolu
DGM nezdindeki 1998/104 sayı
lı dava dosyası
nda duruşmada
okunmaması
na karar verilmiştir.
Ön
savunma
dilekçemizde,
yukar ı
daki
görüş
lerimiz
açı
klandı
ktan sonra, bu konuda bir karar verilmesi ve taraflara
bildirilmesi istenilmişti. Bu istemle ilgili bir karar verilmemişolması
,
hangi kanı
tları
n esas alı
narak savunma yapı
lacağıhususunda bir
belirsizlik yaratmı
ş
tı
r.
Yüce Mahkeme, siyasi parti kapatma davaları
nıbirer “ceza
davası
” olarak değerlendirmemekte ise de. ceza yargı
lama
yönteminin uygulanmasıve davanı
n ağı
r sonuçları
, isnadı
n ve bu
isnadıdoğrulamak amacıile dava dosyası
na konulan kanı
tları
n tam
bir açı
klı
kla belli olması
nıgerektirmektedir. Soyut, genel ve belirsiz
iddialar savunma hakkı
nıtümden ortadan kaldı
rı
r. Aynış
ekilde, nası
l
elde edildiği bilinmeyen ya da bir tarafı
n yokluğunda ve devlet
olanakları
nı
n aleyhte kullanı
larak elde edilen kanı
tlara dayanı
larak
diğer tarafı
n suçlanmasıda yargı
lamanı
n adilliğini ortadan kaldı
rı
r.
B- ESAS HAKKINDAKİGÖRÜŞTE YER ALAN İ
DDİ
ALARLA
İ
LGİ
LİGÖRÜŞLERİ
Mİ
Z : Başsavcı
lı
kİ
ddianamesinde ş
u iddialar yer
almaktaydı
:
Ankara DGM Savcı
lı
ğı
’nı
n 16.03.1998 tarihli iddianamesine
dayanan iddialar HADEP’ in “Musa Anter Barı
ş Treni” girişimini
desteklemesi.
Açlı
k Grevleri Konusu.
Bası
n Açı
klamaları
.
Toplantıve Mitinglerde yasadı
ş
ıörgüt bayrak ve flamaları
nı
n
açı
lması
.
Yakalanan PKK militanları
nı
n HADEP ile ilgili beyanları
Hadep Genel Merkezi’nde yapı
lan aramada bulunan kanı
tlar.
Parti içi Eğitim Konusu.
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DGM Savalı
ğı
’nı
n 28.12.1998 gün ve 527 sayı
lıiddianamesine
dayanan iddialar
11.11.1998 tarihli Murat BOZLAK imzalıbası
n açı
klamasıve
13.11.1998 tarihli “Ankara İ
l Örgütü” yazı
lıaçı
klama.
Ankara İ
l Baş
kanlı
ğıkongresinde yapı
lan konuşmalar ve Parti
01.11.1998 tarihinde yapı
lan Büyük Kongresinde atı
lan sloganlar.
Parti Genel Merkezi’nde ve Parti’nin Türkiye genelindeki ti ve
İ
lçe Binaları
nda yapı
lan aramalarda bulunduğu söylenen kanı
tlar.
Ankara DGM Savalı
ğı
’nı
n 23.08.1996 gün ve 83 sayı
lı
iddianamesine dayanan iddialar
Türk Bayrağı
’nı
n indirilmesi olayı
.
24.06.1996 tarihinde Parti Genel Merkezi’nde yapı
lan aramada
bulunduğu ileri sürülen kanı
tlar.
Baş
ka davaları
n sanı
kları
ndan, gözaltı
nda bulunduklarısı
rada
kolluk kuvvetlerince zor ve baskıaltı
nda Hadep aleyhine alı
nan
beyanlar.
Bu iddialara büyük ölçüde Ön savunmamı
zda yanı
t verilmiş
,
gerekli açı
klamalar yapı
lmı
ş
tı
. Ancak özellikle açlı
k grevleri ve
yasadı
ş
ı eğitim yapı
lması iddiaları
m bir kez daha irdeleyip,
açı
klamalar yapmakta yarar bulunmaktadı
r:
Açlı
k Grevleri:
Açlı
k grevleri yapı
lmak suretiyle yasadı
şıPKK örgütünün
desteklendiği iddiası
, hem şu anda Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik
Mahkemesi’nde görülmekte olan ve halen araları
nda Genel Başkan.
Genel Sekreter ve Genel Başkan Yardı
mcı
ları
nı
n da bulunduğu çok
sayı
da parti yöneticisinin tutuklu bulunduğu 1999/1 esas sayı
lı
davada (28.12.1998 tarih ve 527 sayı
lıiddianame) yer almakta ve
hem de Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdindeki
1998/38 esas sayı
lıdavada (16.03.1998 tarih ve 53 sayı
lıiddianame)
yer almaktadı
r.
Öncelikle, “bir ya da birkaç kiş
inin herhangi bir amaçla, yemek
yemeyi reddetmesi” olarak tanı
mlanmasımümkün olan açlı
k grevinin
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mevcut yasa hükümleri çerçevesinde suç oluş
turup oluş
turmadı
ğı
nı
n
belirlenmesi gerekmektedir. Yasaları
mı
zda hangi amaçla olursa olsun
tek başı
na “açlı
k grevi”ni suç sayan bir hüküm bulunmamaktadı
r.
Şayet açlı
k grevi sı
rası
nda yapı
lan açı
klamalarda suç sayı
lan ifadeler
kullanı
lmamı
şya da yasa dı
ş
ıörgütleri övücü sloganlar atı
lmamı
şise,
bir kimsenin açlı
k grevi nedeniyle cezalandı
rı
lmasımümkün değildir.
Aksi bir anlayı
ş
, yasalarda belirlenmemişbir eylemin suç sayı
lması
,
diğer bir söyleyişle yasalarda bulunmayan yeni bir suç tipi yaratı
lması
anlamı
na gelir. Kı
saca, ceza hukukunun temel ilkelerinden bir olan
“kanunsuz suç olmaz” ilkesi tamamen ortadan kaldı
rı
lmı
şolur. Yargı
ç
yorum yoluyla suç ve ceza yaratamaz (örn. Yargı
tay Ceza Genidir.
22.10.1984/262-340 karan.)
Son dönemlerde, “terörle mücadeleye destek verme” yaklaşı
mı
ile. özellikle Devlet Güvenlik Mahkemeleri tarafı
ndan bir kı
sı
m
suçları
n öğeleri son derece genişyorumlanmakta, adeta yeni suç
tipleri yaratı
lmaktadı
r. Bunun en tipik örneği, TCY’nı
n 169 uncu
maddesidir. Yasa maddesindeki, silahlıçetenin, “her ne suretle olursa
olsun hareketlerin kolaylaş
tı
rı
rsa (teshil ederse)” şeklindeki sözü çok
genişyorumlanmakta, akla gelebilecek her türlü eylem ve davranı
ş
kolaylı
kla bu madde içine alı
nabilmektedir.
HADEP yöneticilerinin ve dolayı
sı
yla da parti tüzel kişiliğinin
suçlanmasıiçin her hangi bir neden bulamayan DGM Savcı
larıve
güvenlik güçleri; çeşitli dönemlerde bir kı
sı
m insanları
n parti binaları
içerisinde açlı
k grevi yapmaları
nı
, yasa dı
ş
ıbir faaliyet olarak
yorumlayı
p, suçlama konusu etmişlerdir.
Hangi nedenlerle olursa olsun, bu gün ülkemizdeki
cezaevlerinde yaklaş
ı
k onbinlerce hükümlü ve tutuklu bulunmaktadı
r.
Bunları
n gerek cezaevi koş
ulları
ndan ve gerekse cezaevi
yöneticilerinin davranı
ş
ları
ndan şikayet ettikleri, zaman zamanda
sesleri duyurabilmek, etkili olabilmek için uzun süreli açlı
k grevleri
yaptı
kları
, hatta ölüm orucuna gittikleri herkesçe bilinmektedir.
Fakat hangi nedenle olursa olsun çocukları
, kardeşleri,
amcaları
, yeğenleri vs. yakı
nlarıcezaevinde olan kiş
iler, önlenmezse
sonunda ölüm ya da sakat kalma riski bulunan açlı
k grevlerine karş
ı
duyarsı
z kalmaları mümkün değildir. Bunlar, cezaevlerindeki
yakı
nları
nı
n sorunları
nıkamuoyuna duyurmak, yetkililere seslerini
duyurmak amacıile çeş
itli yöntemlere baş
vurmaktadı
r. Bunlardan
birisi de, sivil toplum örgütlerinin ya da siyasi partilerin binaları
nda
çoğu kez emrivakilerle açlı
k grevi yapmaları
dı
r. Bu çerçevede, zaman
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zaman HADEP binaları
nda da bu yola baş
vurmuş
lardı
r. Parti
yöneticileri bu tür davranı
ş
larıkarşı
sı
nda, ya son derece katıbir
davranı
ş
la bu kişileri polis zoruyla dı
ş
arıattı
racaklar, ya da ikna
yoluyla eylemi sona erdirmeye çalı
ş
acaklardı
r. Bu eylemlerden ötürü
HADEP’i suçlamak tam bir haksı
zlı
ktı
r.
1999/1 sayı
lıdavada, açlı
k grevleri ile ilgili her zamanla
iddialara ek olarak bir de “Öcalan’ı
n Türkiye’ye iadesini engellemek
amacı
nı
”da ilave etmişlerdir. Halkı
n Demokrasi Partisi’nin hangi
amaçla olursa olsun açlı
k grevleri yapı
lmasıkonusunda bir kararıya
da yönlendirmesi bulunmamaktadı
r. Buna iliş
kin dava dosyaları
nda
bir tek kanı
t yoktur. Dava dosyası
na kanı
t olarak konulan Parti Genel
Baş
kanıve Ankara İ
l Örgütü imzalıbası
n açı
klamaları
nda da bu
anlama gelecek bir tek sözcük bulunmamaktadı
r. Aksine halkı
n sağ
duyulu davranmasıtahriklere kapı
lmamasıçağrı
sıbulunmaktadı
r.
Son açlı
k grevleri dolayı
sı
yla ülke çapı
nda başlatı
lan
soruş
turmalar ya takipsizlikle ya da beraatle sonuçlanmı
ş
tı
r.
Doğrudan son açlı
k grevleri ile ilgili olarak İ
stanbul Devlet Güvenlik
Mahkemesi Savcı
lı
ğı tarafı
ndan 1998/2757 hazı
rlı
k numaralı
soruş
turmada verilen “takipsizlik” kararı
nı
n son bölümü dilekçemiz
ekinde sunulmuştur. Bu karar da yukarı
da açı
klanan görüş
lerimizi
doğrulamaktadı
r.
Yasadı
ş
ıeğitim yapı
ldı
m iddiası
:
Bu iddia. “Partinin bastı
rmı
şolduğu takvimde Kürdistan haritası
ve PKK militanları
nı
n isimlerinin bulunduğu” iddiasıile başlatı
lan,
daha sonra “yasadı
ş
ı eğitim yapı
ldı
ğı
’” iddiası
na dönüştürülen
soruş
turmada gündeme gelmiş
tir. Dayanak olarak da, parti üyesi
olmayan bir avukatı
n çantası
nda ve evinde bulunan bazıyazı
lı
belgeler ile parti merkezindeki aramada bulunduğu iddia edilen bazı
belgeler gösterilmiştir.
Ön savunmamı
zda da belirttiğimiz gibi. yapı
lan bir eğitim
çalı
şması
nda herhangi bir görevlinin yasalara aykı
rıbir davranı
ş
ı
nı
,
tüm partiye mal etmek haksı
zlı
k olur. önemli olan Parti’nin hangi
amaçlarla bir eğitim çalı
ş
masıbaşlatmı
şolduğu ve Parti tarafı
ndan
tespit edilen eğitim konuları
nı
n ne olduğudur. Polisin bilerek serbest
bı
raktı
ğıve halen yakalanamayan bir avukatı
n çantası
nda ve evinde
bulunan dokümanlar esas alı
narak parti suçlanmaktadı
r, iddianı
n
doğrulanmasıamacıile A. Öcalan’dan da bu yönde beyanlar
alı
nmaya çalı
şı
lmı
ş
tı
r. Aş
ağı
da bu konudaki görüş
lerimiz ayrı
ca
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açı
klanacaktı
r. Fakat, ş
unu hemen söyleyelim ki: Öcalan’ı
n
sorgulaması
nda, PKK’nı
n kendi mensupları
na yönelik yasa dı
şıeğitim
çalı
şmalarıile. HADEP’in kendi parti yöneticilerine yönelik eğitim
çalı
şmasıbilinçli bir şekilde birbirine karı
ş
tı
rı
lmı
ş
tı
r.
HADEP’in eğitim çalı
şmasıyapı
lmasıyönündeki kararı1997
yı
lı
nda alı
nmı
şve bu eğitimin amacıile konulan Parti Bülteni’nin
Temmuz 1997 tarihli 3. sayı
sı
nda ayrı
ntı
lıolarak açı
klanmı
ş
tı
r.
Partinin bizzat kendi üyelerine yönelik olarak çı
kardı
ğıve ülke
çapı
nda tüm parti örgütüne gönderdiği Parti Bülteni’ne değer
vermemek için hiç bir haklıneden yoktur.
Yargı
tay C. Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n Esas Hakkı
ndaki Görüşünde ise
HADEP’in kapatı
lma istemi ş
u iddialara dayandı
rı
lmı
ş
tı
r:
PKK örgütü ile HADEP arası
nda organik bağolduğu.
HADEP’in PKK’nı
n denetiminde olduğu, bu örgütün Merkez
Komitesi’nden aldı
ğıtalimatlar ve emirler doğrultusunda eylemler
düzenlediği.
HADEP Kongrelerinin, PKK örgütü ile, bunun lideri A. Öcalan
lehine gösteri yapı
lan alanlar haline getirildiği.
HADEP il ve ilçe örgütlerinde düzenlenen seminerler ile,
HADEP’in oluşturduğu, Gençlik/Kadı
n, Sağlı
k ve İ
ş
çi komisyonları
nca
düzenlenen toplantı
lara katı
lan vatandaşlara Anayasa düzenine ve
üniter devlet yapı
sı
na karşıdüş
manlı
k empoze edilmeye çalı
şı
ldı
ğı
.
HADEP’in il ve ilçe örgütlerinde. Kürt orijinli vatanda ş
ları
örgütleme, PKK’ya taban oluş
turma, PKK’nı
n yurt içi ve yurtdı
ş
ı
kampları
na militan gönderme faaliyetlerinin yürütüldüğü ve böylece il
ve ilçe örgütlerinin PKK’nı
n “Asker Alma Daireleri” haline getirildiği.
Bu iddialar, esas itibariyle iddianamede yer alan iddiaları
n
yinelenmesi niteliğindedir. Ancak, iddianameden farklıolarak iddialar
daha çok Öcalan’ı
n anlatı
mları
na dayandı
rı
lmak istenmiş
tir. PKK ile
bağlantı
lıolarak gözaltı
na alı
nan herkesten HADEP aleyhine beyan
almaya
çalı
ş
an
bir
soruşturma
anlayı
şı
nı
n,
Öcalan’ı
n
yakalanması
ndan sonra bu kişiden de baş
ta HADEP olmak üzere
tasfiye edilmek istenen kiş
i ve kurumlar aleyhine beyan almak için her
yola başvuracağıbelli idi. Bu yapı
lı
rken de, aksinin kanı
tlanamaması
için SOMUT iddialar yerine, SOYUT ve aksinin kanı
tlanmasımümkün
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olmayan iddialara dayanı
lacağı da tahmin ediliyordu, Öcalan
soruş
turması
nı
n kamuoyuna yansı
yan 3 aşaması
nda da (Askeri
istihbarat birimlerince yapı
lan sorgulama aş
aması
, DGM Savcı
larıve
DGM Yedek Hakimliği’nce yapı
lan sorgulamalar aşaması ve
yargı
lama aşaması
) HADEP aleyhine kanı
t elde edilmeye çaba
gösterildi.
Sayı
n Başsavcı
’nı
n esas hakkı
ndaki görüşüne dayanak yaptı
ğı
A. Öcalan’a ait olduğu söylenen anlatı
mlar da göz önünde
bulundurularak yukarı
da yer alan iddialarıyanı
tlamak gerekmektedir:
a. PKK örgütü ile HADEP arası
nda organik bağolduğu iddiası
:
Gerek, DGM’ler önündeki davalarda ve gerekse görülmekte
olan kapatma davası
nda, HADEP ile PKK arası
nda organik bağ
olduğu iddiasıileri sürülmüş, ancak buna iliş
kin herhangi somut bir
kanı
t gösterilememiştir. Daha çok, itirafçıkonuma düşmüşya da
baskıve işkence ile aleyhte beyanda bulunmaya zorlanmı
şkiş
ilerin
beyanlarıkanı
t olarak gösterilmekte idi. Ne. herhangi bir parti
sorumlusu ile PKK arası
nda irtibat bulunduğu iddia edilebilmişve ne
de parti organları
nı
n PKK ile bağlantı
sıkanı
tlanabilmiş
ti. Soyut bir
şekilde, partinin resmi devlet ideolojisiyle çeliş
en görüşleri ile, parti
toplantıve kongrelerinde zaman zaman küçük grupları
n korsan
gösterileri ya da attı
klarısloganlardan hareketle, PKK bağlantı
sı
kurulmaya çalı
şı
lmakta idi.
Öcalan’ı
n yakalanması
, HADEP - PKK iliş
kisinin kurulması
yönünde, yeni bir fı
rsat yarattı
. Her aşamada Öcalan’a HADEP ile
olan ilişkiler soruldu. Sorgulamaları
n hangi yöntemlerle ve nası
l bir
ortamda yapı
ldı
ğıbir yana; Öcalan’a atfedilen anlatı
mlarda HADEP ile
PKK arası
nda organik bir iliş
ki bulunduğu sonucuna varı
labilecek
beyanlar bulunmamaktadı
r, Öcalan, sürekli olarak HEP-DEP ve
HADEP gibi partilerin “kendilerinin etkilediği kitleye dayandı
kları
nı
”,
ancak bu kuruluşları
n “PKK örgütleri olarak değerlendirmenin
mümkün olmadı
ğı
nı
” yinelemiştir, örneğin; 23.02.1999 tarihli DGM
Yedek Hakimliği anlatı
mı
nı
n 5 nci sayfası
nda aynen: “...HEP. DEP ve
HADEP gibi kuruluşlar etkilemekte olduğumuz kitleye dayandı
ktan
için bu nedenlerle bize yakı
n olmuşlardı
r, ters düş
memeleri için
uyarı
lar kadar doğru yaklaşı
mlar göstermeye özen gösterdik bu
kuruluşlar ile bu çerçevede bir yaklaş
ı
m olmuş
tur. Ancak bunlarıbir
PKK örgütü olarak değerlendirmek mümkün değildir...”
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22.02.1999 tarihli DGM Savcı
lı
ğıanlatı
mı
nı
n 15 nci sayfası
nda
aynen:
:
“... HADEP”le olan işbirliğimizi şu çerçevede anlatabilirim.
Mademki bu parti bizim tabanı
mı
za dayanı
yor bizi temsili doğru
yapmasıve bunun için de eğitim görmesi gerekir. Siyasi realite
karşı
sı
nda yasal bir parti olduğunu unutmamasıgerekir...”
31.051999 tarihli
sorgusunda aynen:

Devlet

Güvenlik

Mahkemesi

önündeki

“...ben ülke içinde ş
u işadamış
u sanatçıveya ş
u kişiler bize
yardı
m etti ş
eklinde beyanda bulunacak konumda değilim... HADEP
PKK’nı
n tabanıüzerinde politika yaptı
. HADEP içerisinde PKK’ya
kı
rsala elaman temini yönünde çalı
şmalar yapı
lmı
şOLABİ
Lİ
R ama
resmi PKK kuruluşudur diyemeyiz...”
Yukarı
ya aynen alı
nan anlatı
mlardan ş
u sonuca varmak
mümkündür: PKK, Öcalan’ı
n deyimi ile aynıtabana (“aynıtaban”
deyiminden KÜRTLER kastediyor) dayanan HADEP’i etkilemeye,
hatta yönlendirmeye çalı
şmı
ş
tı
r. Fakat, bu etkileme doğrudan bir
“Emir-komuta” zinciri içerisinde değil, PKK’ya yakı
n kiş
iler vası
tasıile
dolaylışekilde yapı
lmaya çalı
şı
lmı
ş
tı
r. Yani, PKK ile HADEP arası
nda
doğrudan herhangi bir organik bağbulunmamaktadı
r. Partiye sı
zma
ve etkileme yoluyla HADEP kontrol altı
nda tutulmaya çalı
ş
ı
lmı
ştı
r.
Ancak, anlatı
mlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde bunda başarı
lı
olunmadı
ğıanlaşı
lmaktadı
r.
Çok sayı
da üyeden oluşan ve olabildiğince çok sayı
da kişiyi
üyeliğe kabul etmeye çalı
şan “kitle partileri” bu özellikleri itibariyle
değiş
ik ideolojik, dinsel ve etnik grupları
n etkilemelerine açı
k
kuruluşlardı
r. Kitle partileri içerisindeki bu farklıgruplar, parti siyasetini
ve uygulamaları
nıkendi amaçlarıdoğrultusunda yönlendirmek için
gizli ve açı
k çalı
şmalar yaparlar. Mevcut yasal düzenin,
örgütlenmelerine izin vermediği siyasal gruplar da yasal kitle partileri
içerisine girerek kendi elemanlarıvası
tasıile o partiyi mümkün olduğu
kadar kendi siyasal çizgilerine çekmeye çalı
şı
rlar. Bu durum, sol
yelpazede yer alan kitle partilerinde çok daha belirgindir.
Örnek vermek gerekirse, 1980 sonrası
nda kurulan HalkçıParti,
SODEP ve daha sonra da CHP içerisinde, 1980 öncesi yasadı
ş
ısol
siyasal örgütlenmelerin devamıniteliğindeki bir çok sol siyasal grubun
bulunduğu ve bu grupları
n parti yönetiminde etkili olmak için
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birbirlerine karşıkı
yası
ya mücadele içerisinde olduklarıherkesçe
bilinmektedir.
Kitle partilerinin yapı
ları
ndan kaynaklanan bu duruma bakı
larak,
partinin tümüyle yasa dı
ş
ıörgüt haline dönüştüğü ya da yasa dı
ş
ıbir
silahlıörgütün yan kuruluşu olduğunu söylemek gerçeklerle ve insafla
bağdaş
maz. PKK’nı
n, Kürtler içerisinde en fazla örgütlenmişve en
fazla oy potansiyeline sahip bir parti olan HADEP’i etkilemeye
çalı
şmasıdoğaldı
r. Hadep’e üye olanlar arası
nda PKK’ya sempati
duyanlar olabilir. Binlerce üyesi olan bir partide bu durumun
önlenmesi mümkün değildir. Siyasi Partiler Yasası
’nda siyasi partilere
üye olmanı
n koş
ullan belirlenmiş
tir. Bu koş
ullarıtaşı
yan her vatandaş
üyelik baş
vurusunda bulunabilir. Parti yönetiminin bu kişilerin
örgütlerle ilişkilerini ya da gizli amaçları
nıbilmesi olanaksı
zdı
r.
Partinin bir bütün olarak suçlanabilmesi için, partinin karar
organları
nı
n ve üst düzey yöneticilerinin PKK ile bağlantıiçerisinde
oldukları
nı
n saptanmasıgerekir. Ne Öcalan’ı
n değiş
ik aş
amaları
ndaki
anlatı
mları
nda ve ne de HADEP aleyhine beyanda bulunan diğer
kişilerin anlatı
mları
nda, parti yönetici ve organlarıile PKK arası
nda bir
bağolduğu yönünde bir iddia yoktur. Parti üst yönetiminde görevli
olanları
n ya da parti organları
nda yetkili konumda olanları
n hiç bir
şekilde isimleri geçmemektedir.
HADEP’in siyasal görüş ve faaliyetleri de. PKK- HADEP
bağlantı
sı
nı
n kurulması
na elverişli değildir. HADEP, özellikle Kürt
Sorunu konusunda resmi devlet ideolojisinden farklısiyasi görüş
lere
sahip olması
na rağmen, PKK’dan da gerek amaç ve gerekse yöntem
açı
sı
ndan tümüyle farklıyasal bir kuruluş
tur. Partinin bu güne kadar
Türkiye’nin bütünlüğünü hedef alan siyasi bir faaliyeti tespit
edilmemiştir. Kürt Sorunu’nün Türkiye’nin bütünlüğü içerisinde
çoğulcu demokrasi ilkeleri çerçevesinde çözümünü savunmuştur. Bu
görüşler mahkeme tutanakları
nda da bulunmaktadı
r. Ayrı
ca, hiç bir
şekilde silahlımücadeleyi savunmamı
şya da destek vermemiş
tir.
Aksine, her türlü şiddete daima karşıçı
kmı
ş
tı
r. HADEP, son 15 yı
ldı
r
ülkenin doğu ve güneydoğu bölgesindeki şiddet olayları
nda en fazla
zarar gören bir tabana dayanmaktadı
r. Onları
n sorunları
nıdile
getirmesi, şiddetin yarattı
ğıtahribata dikkat çekmesi, bölgenin olağan
bir yönetime kavuş
ması
nıistemesi HADEP yönünden kaçı
nı
lmaz bir
görevdir. Resmi devlet ideolojisi ile ters düş
mesi nedeniyle bu partinin
PKK ile özdeşleştirilmesi, yalnı
zca bu partiye değil, ülkemiz
demokrasisine de zarar verir.
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b. HADEP’in PKK’nı
n denetiminde olduğu, bu örgütün Merkez
Komitesi’nden aldı
ğıtalimatlar ve emirler doğrultusunda eylemler
düzenlediği iddiası
:
HADEP’in PKK’nı
n denetiminde olduğu iddiası
, partiyi ve
yöneticilerini suçlamak için ortaya atı
lmı
şsoyut bir iddiadı
r. Soyut bir
şekilde her partinin her türlü iddia ile suçlanmasıolası
dı
r. Hele hele,
resmi devlet ideolojisi ile farklıpolitika ve söyleme sahip bir parti için
buna benzer suçlamalar yapı
lmasıkaçı
nı
lmazdı
r. Hukuksal açı
dan
bakı
ldı
ğı
nda, bu iddianı
n ciddiyet kazanmasıiçin, her ş
eyden önce
PKK-HADEP bağlantı
sı
nı
n kuş
kuya yer vermeyecek ş
ekilde ortaya
konmuş olmasıgerekir. Bu konuda yukarı
da yeterli açı
klamalar
yapı
ldı
ğıiçin, yinelemeye gerek bulunmamaktadı
r.
PKK Merkez Komitesi’nden emir ve talimat alı
ndı
ğıiddiası
somut herhangi bir kanı
ta dayanmamaktadı
r. Bu konuda, yalnı
zca
Öcalan’ı
n Savcı
lı
k anlatı
mı
nı
n 15 inci sayfası
nda yer alan şu beyana
dayanı
ldı
ğısanı
lmaktadı
r:
“... Halen cezaevinde hükümlü olarak bulunan PKK mensubu
Sabri OK’un HADEP’lilere talimatlar verdiği doğrudur. Üst düzey
kararlarıda vermektedir...”
Öcalan’ı
n bu beyanıdiğer anlatı
mlarıiçerisinde bir bütün olarak
değerlendirilmelidir. Yukarda PKK-Hadep arası
ndaki organik bağolup
olmadı
ğıyönündeki açı
klamaları
mı
zda da belirttiğimiz gibi, HADEP
gibi binlerce üyesi olan bir kitle partisi içerisine, yöneticilerin bilgisi
dı
şı
nda PKK’ya sempati duyan kiş
ilerin girmişolmasımümkündür.
Anlatı
mları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Öcalan’ı
n,
“HADEP’liler’ sözünden kastı
, PKK örgütüne sempati duyan kiş
ilerdir.
PKK* dan emir ve talimat alan kişiler partinin yetkili yöneticileri olsa
idi. anlatı
mlarda mutlaka bunları
n isimleri geçerdi. Sorgulamalar
sı
rası
nda Öcalan’a, HADEP içerisindeki Kİ
MLERİ
N PKK’dan EMİ
R ve
TALİ
MAT ALDIKLARI yönünde herhangi bir soru sorulmamı
şolması
da ilginçtir. Kanı
mı
zca, sorgulamalar sı
rası
nda mutlaka bu yönde
sorular sorulmuş, ancak alı
nan yanı
tlar HADEP’i ya da yöneticilerini
suçlayı
cıolmadı
ğıiçin, tutanaklara yazı
lmamı
ş
tı
r. Çünkü HADEP
yönetcilerinin DGM’lerde yargı
landı
ğı
, parti hakkı
nda kapatma davası
açı
ldı
ğı
nıbile bile, DGM Savcı
ları
nı
n böyle bir soruyu sormamı
ş
olması
nı
n hiç bir mantı
klıaçı
klamasıbulunmamaktadı
r.
Somut suçlayı
cıbeyanlar alı
namadı
ğıiçin. soyut ve başka
anlamlara çekilebilecek genel açı
klamaları
n tutanaklara yazı
lmasıile
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yetinilmiş
, şimdi de bunlara dayanı
larak HADEP suçlanmaya
çalı
şı
lmaktadı
r.
c. HADEP Kongrelerinin, PKK örgütü ile, bunun lideri A. Öcalan
lehine gösteri yapı
lan alanlar haline getirildiği:
Siyasal ve ideolojik açı
dan tam bir homojenlik taş
ı
mayan
topluluklarda, genel eğilimlerin dı
ş
ı
nda, istenmeyen yasa dı
ş
ıgösteri
ve eylemler meydana gelebilmektedir, örneğin, tamamen yasal bir
memur sendikalarımitinginde ya da öğrencilerin yasal haklan için
yapmı
şolduklarıyürüyüş
lerde yasadı
ş
ıbazıörgüt mensuplarıslogan
atabilmektedir. Aynış
ekilde, siyasal parti kongrelerinde de benzer
olaylar yaş
anmakta, yöneticiler bunlarıönlemekte her zaman başarı
lı
olamamaktadı
r, örnek verirsek, son CHP ve MHP kongrelerinde
çeş
itli olaylar meydana gelmiştir. Yukarı
da da belirttiğimiz gibi, kitle
partilerinde disiplini sağlamak kolay değildir. HADEP kongreleri
yaklaş
ı
k 10.000 kişinin katı
lı
mıile gerçekleş
mektedir. Bu kongrelerde,
bazıküçük gruplar provokasyon yapmakta, yasa dı
ş
ıpankart açı
p.
sloganlar atmaktadı
r. Fakat kongre ve parti yöneticilerinin uyarıve
çabalarıile bu gruplar etkili olmadan, pasifı
ze edilmektedir. Fakat,
HADEP’i suçlamak için fı
rsat kollayan kesimler 10.000 kiş
i içerisinde
sayı
lan 5-10 kişiyi geçmeyen grupları
n bu korsan gösterilerin öne
çı
karmakta, parti aleyhine kamuoyu oluşturmaya çalı
ş
maktadı
r.
Devlet kontrolündeki medya da bu olaylara ilişkin görüntülerle açı
kça
beyin yı
kamaktadı
r, örneğin, partinin 2 nci kongresinde Türk
Bayrağı
’nı
n üzücü bir ş
ekilde indirilmesi olayı
, tüm partiye mal
edilmiş
, görüntüleri televizyonlarda aylarca gösterilerek, kamuoyu
parti aleyhine kı
ş
kı
rtı
lmı
ştı
r. Oysa, olay sı
rası
nda kongre salonunda
yüzlerce güvenlik görevlisi bulunmakta idi. Olay rahatlı
kla önlenebilir,
sorumlular hemen yakalanabilirdi. Fakat sı
rf partiyi suçlamak fı
rsatı
nı
elde etmek için bu yapı
lmadı
. Nitekim, olayla ilgili olarak Parti
yönetcileri aleyhine açı
lan davada, Ankara l. Nolu Devlet Güvenlik
Mahkemesi verdiği kararda, olay sı
rası
nda görevli olan güvenlik
güçleri hakkı
nda suç duyurusunda bulunmuştu. Bu olayları
n parti
yönetimine mal edilerek, kapatma nedeni olarak gösterilmesinin
hukuksal dayanağıbulunmamaktadı
r.
d. HADEP il ve ilçe örgütlerinde düzenlenen seminerler ile,
HADEP’in
oluşturduğu.
Gençlik,
Kadı
n,
Sağlı
k
ve
İ
sçi
Komisyonları
nca düzenlenen toplantı
lara katı
lan vatandaş
lara
Anayasa düzenine ve üniter devlet yapı
sı
na karşıdüş
manlı
k empoze
edilmeye çalı
şı
ldı
ğıiddiası
:
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Yargı
tay C. Başsavcı
lı
ğı
’nı
n esas hakkı
ndaki görüşünde yer
alan bu iddianı
n hangi nedenlere ve kanı
tlara dayandı
ğı
nı
bilemiyoruz. Hangi adla olursa olsun, parti adı
na yapı
lan toplantı
larda
anayasa düzeni ya da üniter devlet yapı
sı
na düşmanlı
k empoze
edilmesi söz konusu değildir. Resmi devlet ideolojisi ile çelişen görüş
ve düşüncelerin, anayasal düzene ve üniter devlet yapı
sı
na
düşmanlı
k olarak nitelendirilmesi hukuksal değil siyasal bir
yaklaş
ı
mdı
r. Baş
savcı
lı
k iddianamesinde ve esas hakkı
ndaki görüş
te
bu iddia ileri sürülürken, hangi toplantıya da seminerde bu tür
çalı
şmalar yapı
ldı
ğıaçı
klanmamı
ş
tı
r, iddianı
n hangi toplantı
lardaki,
kimlerin konuş
ma ve telkinlerine dayandı
ğıbilinmeden de bu konuda
daha ayrı
ntı
lı görüş açı
klama olanağı bulunmamaktadı
r. Esas
hakkı
ndaki görüşte yer alan bu iddia, iddianamenin 36 ncısayfası
nda
DGM Savaları
nı
n görüşlerini ifade eden şu cümlenin küçük bir
değiş
iklikle tekrarı
dı
r:
... Hadep’in oluşturduğu Gençlik, Kadı
n, Sağlı
k, İ
ş
çi
Komisyonları çeşitli kesimden vatandaşları
mı
za PKK yanlı
sı
düşünceleri empoze etmektedir...” (İ
ddianame sh. 36)
Ne iddianamede ve ne de esas hakkı
ndaki görüş
te, sözü
edilen komisyon çalı
şmaları
na ilişkin herhangi bir kanı
t
bulunmamaktadı
r.
e. HADEP’in il ve ilçe örgütlerinde, Kürt orijinli vatandaştan
örgütleme, PKK’ya taban oluş
turma, PKK’nı
n yurt içi ve yurtdı
ş
ı
kampları
na militan gönderme faaliyetlerinin yürütüldüğü ve böylece il
ve ilçe örgütlerinin PKK’nı
n “Asker Alma Daireleri” haline getirildiği
iddiası
.
İ
ddianamede de yer alan bu iddianı
n temel dayanağı
, PKK
örgütü ile ilgili olarak gözaltı
na alı
nan bir kı
sı
m sanı
kları
n polis
anlatı
mları
dı
r. Bu anlatı
mlarda, Hadep organlarıya da yöneticilerine
yönelik herhangi bir iddia bulunmamaktadı
r. Daha çok, “Hadep’in ...
ilçe ya da il teşkilatı
na gidip geliyordum” ; “... kiş
i ile Hadep binası
nda
tanı
ş
tı
m.” ; “... Hadep’in üyesiyim” vs. ş
eklinde bireysel anlatı
mlardı
r.
Parti olarak, PKK’ya eleman yetiş
tirme ve gönderme yönünde faaliyet
gösterildiğine dair bir tek anlatı
m bulunmamaktadı
r. Kaldıki, bu
anlatı
mları
n tamamıbaskıve zor altı
nda alı
nmı
şolup, yargı
lamanı
n
diğer aş
amaları
nda reddedilmiştir.
Daha önce PKK içerisinde çeşitli eylemleri gerçekleştiren,
ancak yakalandı
ktan sonra ceza almaktan kurtulmak için itirafçı
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olmayıkabul eden sanı
klardan bazıbeyanlar alı
nmı
şise de; bu
kişilerin tanı
klı
kları
na dayanı
larak HADEP’in suçlanmasımümkün
değildir.
Ayrı
ca, dosyaya konulan polis anlatı
mları
nı
n hangi koş
ullar
altı
nda ve nası
l alı
ndı
ğı bilinmemektedir. Bunlar HADEP
yöneticilerinin yargı
landı
klarıdavalarda tanı
k olarak dinlenilmemiş
tir.
HADEP yöneticilerinin ve avukatları
nı
n hazı
r bulunmadı
ğıortamlarda
alı
nan bu anlatı
mlar kanı
t olarak kullanı
lamaz.
Esas hakkı
ndaki görüş
te, bu konuda da A. Öcalan’ı
n
beyanları
na dayanı
lmı
ştı
r. Öcalan’ı
n DGM Yedek Hakimliği önündeki
sorgusunda bu konuda bir beyanıyoktur. DGM Savcı
ları
nı
n yaptı
ğı
sorgulamadaki beyanlarıise şöyledir:
... Hadep’in il ve ilçe teşkilatları
nda gerek yurtdı
şı
ndaki
kamplara ve gerekse kı
rsal alana eleman gönderme faaliyetinin
yürütüldüğü doğrudur...”
Mahkeme önündeki sorgulamada da;
“...HADEP içerisinde, PKK’ya kı
rsala eleman temini yönünde
çalı
şmalar yapı
lmı
şolabilir, ama resmi PKK kuruluş
udur diyemeyiz...”
Öcalan’ı
n yaklaş
ı
k 15 yı
ldan bu yana yurt dı
şı
nda olduğu,
Türkiye ile doğrudan hiç bir bağı
nı
n bulunmadı
ğı
. Türkiye ile ilgili
bilgileri dolaylı yollardan edindiği gözönünde bulundurularak,
yukarı
daki beyanlar bir arada değerlendirildiğinde; bir olası
lı
ktan söz
edildiği anlaşı
lmaktadı
r. Yani tahmin yürütmektedir. Mahkeme
önündeki beyanı
nda kesin ifadeler yerine “OLABİ
Lİ
R” gibi tahmin
içeren bir sözcük kullanmasıda bunun açı
kça göstermektedir.
Türkiye’den pek çok gencin PKK’ya katı
ldı
ğıherkesçe bilmen bir
gerçektir. Fakat, bu katı
lanları
n HADEP tarafı
ndan organize edildiği,
yönlendirildiği ya da temin edildiğine iliş
kin inandı
rı
cıbir bilgi ve kanı
t
bulunmamaktadı
r.
Öcalan’a atfedilen anlatı
mları
n genel değerlendirmesi ve kanı
t
niteliği:
Türkiye Cumhuriyeti ile 15 yı
ldan fazla bir süre silahlımücadele
etmişbir kiş
inin yakalandı
ğı
nda, hangi koş
ullar altı
nda sorgulandı
ğı
da önemli bir somdur? Öcalan’a atfedilen anlatı
mlarda gerçeklerle
çeliş
en pek çok husus bulunmaktadı
r. Bunları
n Öcalan tarafı
ndan mı
966

ifade edildiği, yoksa sorgulamayıyapanlarca tutanaklara böyle
geçirildiği belli değildir. Şayet, tutanaklarda yer alan hususlar
doğrudan Öcalan’ı
n beyanlarıise, olayları
n ve iliş
kilerin birbirine
karı
ş
tı
rı
ldı
ğı
, dolayı
sı
yla da gerçekleri yansı
tmadı
ğı açı
ktı
r. Bu
yüzden, değişik aş
amalardaki beyanlar birbirlerini tutmamaktadı
r.
Bunlardan bazı
larısonradan Öcalan tarafı
ndan reddedilmişya da
farklıifade edilmiş
tir.
Örnekler:
İ
stihbarat elemanları
nı
n sorgulamaları
na ait
21.02.1999 tarihli tutanakları
n 10 uncu sayfası
nda, “...1991 yı
lı
nda
DEP’e oy vermeyen herkesin tavuğunu bile öldürün.” dediği yazı
lı
dı
r.
Oysa, 1991 yı
lı
nda DEP (Demokrasi Partisi) henüz kurulmamı
ş
tı
).
Aynısorgu tutanağı
nı
n yine 10 uncu sayfası
nda, bir yandan “...
örgüt bütçesinden Hadep’e bir miktar ancak ne kadar olduğunu
biliniyorum ama 200 bin Mark civarı
nda bir para aktarı
ldı
...” dediği
ifade
edilirken,
aynı paragrafı
n
devamı
nda,
ş
öyle
denilmektedir:..”.Avrupa masrafları da Avrupa temsilciliklerince
karşı
landı
...Bu da masraf oluşturdu. Sakı
ncalı buldum. HEM
DEVEETTEN PARA AE. HEM Bİ
ZDEN PARA AL, BEN BUNU SUÇ
OLARAK GÖRÜYORUM...” Öcalan. bu anlatı
mıile, hem devletten ve
hem de örgütten para alı
nması
nıdoğru bulunmadı
ğı
nısöylemektedir.
Fakat. Hadep yöneticilerinin hiç birisinin DEVLETTEN PARA ALMASI
SÖZ KONUSU DEĞİ
L. Öyleyse, burada kastedilenler baş
kaları
dı
r.
Aynı beyanlar içerisinde, parlamentoya seçilen eski HEP
milletvekillerinden söz ettiği dikkate alı
nı
rsa; BU BEYANLARDA HEP
VE HADEP’in Bİ
RBİ
Rİ
NE KARIŞTIRILDIĞI ANLAŞILMAKTADIR.
Öcalan’ı
n istihbarat birimleri ve DGM Savcı
larıtarafı
ndan alı
nan
beyanları
nda, baş
ta ANAP Genel Başkanıolmak üzere birçok
tanı
nmı
şpolitikacı
, gazeteci, sanatçıve işadamı
nı
n ismi geçmektedir.
Fakat, daha sonraki beyanlarda bunlar tümüyle reddedilmiştir.
Yine Öcalan’ı
n anlatı
mları
nda bazıasker, siyasetçi ve iş
adamı
nı
n PKK ile Devlet arası
nda iletişim kurduğu ileri sürülmüş
tür.
Genel Kurmay ve diğer ilgililer tarafı
ndan bu iddialar yalanlanmı
şve
yalanlamalar tüm kamuoyu ve yetkililer tarafı
ndan kabul görmüş
tür.
Kimsenin aklı
na bu kiş
iler hakkı
nda yasal soruş
turma açmak
gelmemiş
tir. Fakat, muhalif kiş
i ve kurumlar aleyhine söylenen her
husus kesinleşmişdoğrular olarak kabul edilmekte ve bu kişi ve
kurumları
n aleyhine kullanı
lmak istenilmektedir.

967

Ayrı
ca, Öcalan, Türkiye ile ilgili konularda kendisinin doğrudan
bilgi sahibi olmadı
ğı
nıve iliş
kilerin örgütün Avrupa teşkilatıtarafı
ndan
yürütüldüğünü söylemektedir. Tüm bunlar, Öcalan’a atfedilen
beyanlara dayanı
larak HADEP’in suçlanamayacağı
nı ortaya
koymaktadı
r. Ayrı
ca. Öcalan’ı
n söyledikleri ile ilgili olarak HADEP
yöneticilerinin görüşleri de alı
nmamı
ş
tı
r. Bir anlamda, HADEP ve
yöneticileri yargı
lanmadan cezalandı
rı
lmak istenmektedir.
C- DAVANIN AVRUPA İ
NSAN HAKLARI
ÇERÇEVESİ
NDE TARTIŞILMASI

SÖZLEŞMESİ

Siyasal partiler, belli bir ideolojiyi ya da programıyaşama
geçirebilmek ve yasal yollardan iktidarı elde etmek amacı
yla
örgütlenmişkuruluş
lardı
r. Siyasal temsilin en önemli unsurları
ndan
biri, siyasal partilerin engelsiz örgütlenebilmeleri ve serbest bir
ortamda iktidar için yarı
şabilmeleridir. Çok partili sistemler, çoğulcu
demokratik rejimlerin özelliğidir. Siyasal partiler, toplumdaki değiş
ik
hatta çatı
şan görüşleri temsil ederek demokrasinin çoğulculuk ve
katı
lı
mcı
lı
k ilkelerini yaşama geçirir, halkı
n iradesinin oluş
ması
nı
sağlarlar.
1982 Anayasası
’na göre de, siyasi partiler demokratik siyasal
yaş
amı
n vazgeçilmez unsurları
dı
r. Siyasal partiler, ülke sorunları
karşı
sı
nda çözüm üretir, halkı yönlendirirler. Siyasal partilerin,
bulduklarıçözümleri ya da savunduklarıgörüş
leri topluma açı
kça ve
çekinmeden sunarak çoğunluğa mal etmeye çalı
şmaları
, çoğunluğu
elde ettiklerinde de iktidar olmalarıdemokrasinin gereğidir. Baskıve
teröre dönüş
türmedikçe ya da zorla iktidara gelmeyi amaçlamadı
kça
hukuk düzeninin korumaları
ndan yararlanmalı
dı
r.
Kişi hak ve özgürlükleri arası
nda son derece önemli bir yeri olan
“örgütlenme özgürlüğü” ile, siyasal partilerin yararlandı
klarıhukuksal
korumalar ve tabi olduklarıyasaklar arası
nda son derece yakı
n bir ilgi
bulunmaktadı
r. Örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller, siyasi
partiler düzenim doğrudan etkilediği gibi; siyasi partiler düzenine
getirilecek aşı
rıyasaklamalar da örgütlenme özgürlüğünü kullanı
lmaz
hale getirir. Bu yüzden, siyasi partilerin kurulmasıve faaliyet
gösterilmesi, örgütlenme özgürlüğünün önemli bir alanıolarak kabul
edilmektedir. Kişi hak ve özgürlüklerini güvence altı
na alan
uluslararasısözleş
melerde de. siyasal parti kurulmasıve serbestçe
faaliyet göstermesi, örgütlenme özgürlüğü kapsamı
nda kabul
edilmektedir.

968

Öte yandan, siyasi parti kurma anlamı
ndaki örgütlenme
özgürlüğü ile düşünce açı
klama Özgürlüğü arası
nda da yakı
n bir iliş
ki
bulunmaktadı
r. Belirli siyasal görüşlerin partileşmeleri konusunda
getirilecek her engel, bu siyasal görüşlerin örgütlenme yoluyla
yayı
lma ve ifade edilmesini de engelleyeceğinden, örgütlenme
özgürlüğü yanı
nda düş
ünce açı
klama özgürlüğünün de kı
sı
tlanması
sonucunu doğurur. Bu da gösteriyor ki, özgürlükler alanıbileş
ik kaplar
gibidir, herhangi bir özgürlüğün kı
sı
tlanmasış
u ya da bu ş
ekilde
başka özgürlük alanları
nı
n da olumsuz etkilenmesine yol açar.
Toplum düzeni ve kamu güvenliği gerekleri zorunlu kı
lmadı
kça
özgürlükler alanı
na müdahale edilmemesi çoğulcu demokratik
sistemin işlerliği açı
sı
ndan son derece önemlidir.
Görülmekte olan davanı
n açı
lması
nda ve yargı
lamanı
n devamı
sı
rası
nda, seçimlerin halkı
n özgür iradesini yansı
tacak koş
ullarda
yapı
lmasıilkesinin tümüyle gözardıedilmiş olmasıda, üzerinde
durulmasıgereken önemli sorunlardan birisidir.
Bu açı
klamalar ı
ş
ı
ğı
nda dava değerlendirdiğinde, aşağı
daki
sonuçlara varı
lmaktadı
r:
C.l.- Dava, Avrupa İ
nsan HaklarıSözleşmesi’nin 6 ncı
, 9 uncu,
10 uncu , 11 inci maddelerine, Sözleşmeye Ek 1 Nolu Protokol’ün 3.
maddesine ve bu maddelerle birlikte sözleşmenin 14 üncü maddesine
açı
kça aykı
rı
dı
r.
Cl.a.- Aİ
HS’nin 6 ncıMaddesi Yönünden:
Dava, DGM Savcı
ları
nı
n Halkı
n Demokrasi Partisi yönetici ve
mensuplarıhakkı
nda hazı
rladı
kları3 iddianameye ve yine aynı
savcı
ları
n topladı
ğıkanı
tlara dayanmaktadı
r. Daha sonra da, PKK
lideri A. Öcalan’a atfedilen ve nası
l elde edildiği bilinmeyen beyanlar
ek dayanaklar olarak ileri sürülmüştür.
DGM Savcı
ları
nı
n bağlıolarak görev yaptı
klarıDevlet Güvenlik
Mahkemeleri’nin kuruluş amaçları
, oluş
um biçimleri, uyguladı
kları
yasa ve yöntemlerdeki farklı
lı
klar dolayı
sı
yla, bağı
msı
z ve tarafsı
z
mahkeme olmadı
kları
: olağanüstü mahkeme niteliğinde oldukları
kabul edilmektedir. Yı
llardan beri bu mahkemelere yöneltilen
eleş
tirileri kabul etmeyen ve bunları
n normal adil mahkemeler
olduğunu savunan devlet yetkilileri, sonuçta, bu mahkemelerin
yapı
sı
nda değiş
iklik yapmak zorunda kalmı
ştı
r. Aİ
HM’nin verdiği bir
karar ön plana çı
karı
larak, konu sadece askeri yargı
cı
n varlı
ğı
na
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indirgenmiş
tir. Oysa, en önemli sorun bu mahkemelerin kuruluş
amacıve uyguladı
ğıyargı
lama kuralları
dı
r. Yapı
lan değişiklik son
derece küçük, ancak olumlu bir adı
mdı
r. Fakat bu mahkemeler
tümüyle kaldı
rı
lmadı
kça adil bir yargı
lamanı
n yapı
lamayacağıkabul
edilmelidir.
DGM’lerin kuruluşamaçlan yönünde soruşturma yapmak üzere,
atanmaları
, yetkileri ve çalı
ş
ma yöntemleri 2845 sayı
lıYasa ile özel
olarak
düzenlenen
DGM
Savcı
ları
’nı
n
yürüttüğü
hazı
rlı
k
soruş
turması
na ve bu soruş
turmalarda elde edildiği söylenilen
kanı
tlara dayanı
larak yapı
lacak hiç bir yargı
lamanı
n ADİ
L olma ş
ansı
bulunmamaktadı
r. Hadep yöneticileri hakkı
ndaki tüm soruş
turmalar
bu savcı
lar tarafı
ndan ve olağanüstü yöntemlerle yürütülmüş
tür.
Kanı
tlar hukuka aykı
rıyöntemlerle toplanı
lmı
ş, hiç bir aşamada
savunmanı
n soruş
turmaya katı
lması
na izin verilmemiş
tir. Hukuki
olmaktan çok, kaynağıMilli Güvenlik Kurulu olan siyasi kararlar
doğrultusunda soruşturma ve suçlamalara gidilmiştir.
Siyasi kararlar doğrultusunda DGM Savcı
ları tarafı
ndan
hazı
rlanmı
şiddianamelere ve olağanüstü yöntemlerle hukuka aykı
rı
bir şekilde elde edilen kanı
tlara dayanan bu dava. Aİ
HS’nin 6/1
.maddesine aykı
rı
dı
r. Yüce Mahkemeniz’in davayı reddetmesi,
yapı
lan bir haksı
zlı
ğıgidermeye hizmet edecektir.
Cl.b. Aİ
HS’nin 9 ve 10 not maddeleri yönünden:
İ
ddianamenin ve esas hakkı
ndaki görüş
ün çeş
itli bölümlerinde
yapı
lan değerlendirmeler, ası
l amacı
n, Hadep yönetici ve
mensupları
nı
n gerek birey olarak ve gerekse parti olarak savundukları
siyasi düşüncelerin açı
klanması
na engel olmak olduğunu
göstermektedir.
İ
ddianamenin değiş
ik bölümlerinde, özellikle “Kürt Sorunu” ile
ilgili olarak resmi devlet görüş
ünden farklıgörüşve düşünceler; ülkeyi
bölmek isteme, terörist örgütü destekleme ya da kin ve düş
manlı
ğı
tahrik olarak nitelendirilmiş
tir. Sorunları
n diyalog yoluyla, ş
iddete
başvurmadan çözülmesini istemek suç sayı
lmı
ştı
r, iddianamenin
mantı
ğı
na göre, Kürtler’in varlı
ğı
ndan, kültüründen, dillerinden,
yönetime katı
lmaları
ndan söz etmek suçtur; Türklerin ve Kürtlerin
kardeş
liği söylemi, Türkiye’yi bölme amacı
nıgizlemeye yöneliktir
(örnek olarak sh. 3, 26, 55). Ası
l amacı
n gizlenmesi için, yapay
suçlamalar yapı
lmakta, partinin yasa dı
ş
ıfaaliyetlerde bulunduğu ileri
sürülmektedir. Oysa, vekili bulunduğumuz Halkı
n Demokrasi Partisi,
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hiç bir ş
ekilde şiddeti savunmamı
ş
, teşvik etmemiştir. Aksine
sorunları
n barı
şçı
l yöntemlerle ve demokrasi içerisinde diyalog
yoluyla çözülmesinde ı
srarlı olmuştur. HADEP hiç bir koş
ulda
Türkiye’nin bütünlüğüne aykı
rıgörüş açı
klamamı
ş, davranı
şlarda
bulunmamı
ş
tı
r. Türkiye’nin en önemli sorunu olan “Kürt Sorunu”nun
da çoğulcu demokrasi ilkeleri çerçevesinde ve Türkiye’nin bütünlüğü
içinde çözülmesini savunmuş
tur. Her türlü ayrı
mcı
lı
ğa karşıçı
kmı
şve
sürekli olarak halklar arası
nda kardeş
liği savunmuştur.
Fakat, katıbir Türk Milliyetçiliğini esas alan; Türkler dı
ş
ı
ndaki
tüm etnik ve kültürel gruplarıret ve inkar eden; çoğulcu demokrasinin
gereklerini Türkiye’nin bölünmesi olarak gören: farklıgörüş ve
düşünceleri baskıve şiddetle bastı
rmaya dayanan resmi anlayı
ş
,
Hadep ve mensupları
nı
n siyasi görüş
lerini, gerek birey ve gerekse
örgütsel olarak açı
klamaları
na engel olmak için her çareye
başvurmaktadı
r. İ
ddianamedeki, HADEP’e yönelik yasa dı
ş
ı
faaliyetlerde bulunma iddialarıda bu çerçevede ortaya atı
lmı
ş
tı
r.
Amaç, resmi anlayı
şla çelişen siyasi görüş ve düşüncelerin
engellenmesidir ve bu da AIHS’nin 9 ve 10 uncu maddelerine
aykı
rı
dı
r.
Cl. c. Aİ
HS’nin 11 inci maddesi yönünden:
Yurttaş
ları
n seçme ve seçilme hakları
, diğer bir anlatı
mla
ülkenin siyasal yönetimine katı
lma hakkı
, demokrasilerde korunması
gereken temel hakları
n baş
ı
nda gelir. Günümüzde bu katı
lı
m, tek tek
birey iradeleri yerine; bireysel iradeleri bir araya getiren siyasal
partiler aracı
lı
ğı ile olmaktadı
r. Bu yüzden de siyasi partiler
demokrasilerin olmazsa olmaz koşuludur. Siyasi partiler arası
nda
görüşve programları
na göre ayrı
m yapı
lı
p bazı
ları
na yaş
am hakkı
tanı
nmamasıdemokratik ilkelere aykı
rı
dı
r. Kapatı
lmasıistenen Halkı
n
Demokrasi Partisi Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası
’na göre
kurulmuşve 18 Nisan seçimlerinde katı
larak her türlü engellemeye
karşı
n ülke çapı
nda 1.600.000 in üzerinde oy almı
ş
tı
r, özellikle Kürt
kökenli yurttaşları
n yoğun olduğu bölgelerde Hadep en yüksek oyu
almı
ş
tı
r. Şayet %10 oranı
ndaki ülke barajıolmasa idi. 30 civarı
nda
milletvekili çı
karacaktı
. Birçok il ve ilçenin belediye başkanlı
ğı
seçimlerini de en yüksek oyu almak suretiyle kazanmı
ş
tı
r. Şimdi bu
parti tamamen komplo soruşturmalar ve yapay nedenlerle kapatı
lma
istenmektedir.
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Buna iliş
kin devlet kararı
, yargıdahil tüm devlet birimlerine
talimat niteliğindeki, Milli Güvenlik Kurulu Kararıolarak şöyle ifade
edilmiş
tir:
“Madde 8. Bölgenin Ekonomik ve Sosyal Sorunları
na İ
liş
kin
Olarak: (a) Siyasi Alanda:
(I) HADEP faaliyetlerinin PASİ
Fİ
ZE edilmesi maksadı
yla
DEVLET tarafı
ndan takip ve kontrol altı
nda tutulması
.
...
(III) Devlet, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler vası
tasıile
HADEP üzerinde açı
k/örtülü ve devamlıbir baskı
nı
n tesis edilmesi ve
gündemden düşürülmesi, (VIII) Hadep’in uyuşturucu ve silah
kaçakçı
lı
ğı faaliyetleri, Türkiye’ye ve Avrupa’ya verdiği zarar
açı
sı
ndan sı
k sı
k iş
lenmeli ve BU KONUDA KAMUOYU
OLUŞTURULMASI SAĞLANMALIDIR.”
Anlaşı
lacağıüzere, sadece HADEP’in siyasi faaliyetlerinin
pasivize edilmesi değil, aynızamanda uyuş
turucu ve silah kaçakçı
lı
ğı
yapan bir “SUÇ ÖRGÜTÜ” olarak yansı
tı
lmasıyönünde de devlet
kararıbulunmaktadı
r. Hadep’in PKK ile bağlantı
lıolduğu iddialarıda
buna yöneliktir. Hadep üzerinde her türlü yolla açı
k/örtülü ve devamlı
baskıkurulmasıçok önceden öngörülmüş
tür.
Bu yolla. HADEP yönetici ve üyeleri yanı
nda, bu partiye oy
veren milyonlarca vatandaşı
n siyasal parti olarak örgütlenme
özgürlüğü engellenmek istenmektedir. Bu partinin kapatı
lmasıiçin.
demokratik bir toplumun haklı göreceği hiç bir neden
bulunmamaktadı
r. Ortaya atı
lan tüm iddialar, yukarı
da açı
klanan
devlet kararı
nıuygulamaya ve gizlemeye yöneliktir. Aİ
HM’nin parti
kapatma kararlan nedeniyle Türkiye’yi mahkum etmesi, devleti,
HADEP’in terör olaylarıile ilişkisi olduğu iddiaları
na ağı
rlı
k vermeye
yöneltmiştir. Görülmekte olan dava, açı
k bir ş
ekilde Aİ
HS’nin 11 inci
maddesinin ihlalidir.
Cl.d.- Avrupa İ
nsan Haklan Sözleş
mesi’ne Ek l Nolu Protokol’ün
3. maddesi yönünden:
Ek l Nolu Protokolün 3 ncü maddesi. “Taraf devletlerin yasama
organı
nı
n seçimi için halkı
n özgür düş
ünce ve iradesini ortaya
koyabileceği koş
ullarda ve belli aralı
klarla seçim yapı
lması
nı
”
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öngörmüş
tür. Halkı
n serbest irade ve düş
üncesini ifade etmesini
engelleyecek ya da etkileyecek her türlü muamele, bu maddenin ihlali
sonucunu doğurur. Yukarı
da açı
klandı
ğışekilde, siyasal kaygıve
kararlarla Halkı
n Demokrasi Partisi’ne karş
ıkapatma davasıaçı
lmı
ş
olması
; Sayı
n Baş
savcı
’nı
n hukukun sı
nı
rları
nızorlayarak, dava
açı
lmasıvesilesiyle ve özellikle de ihtiyati tedbir istemi vesilesiyle
medya önündeki partiye yönelik suçlamaları
; halkı
n iradesini
etkilemesinin ötesinde; halka, HADEP’e oy verilmemesi yönünde açı
k
bir baskı
dı
r. Bu baskı
nı
n en üst yargıorganları
nı
n muamelelerinden
kaynaklanmasıise, demokrasi ve özgürlükler yönünden çok daha
vahim bir durumdur. Bu baskı
, yalnı
zca kapatma davasıaçı
lmasıya
da tedbir işlemleriyle değil, seçimler sı
rası
nda da yurt çapı
nda
yurttaş
lar üzerinde fiili baskı
lar şeklinde devam etmiştir.
Cl. c. Aİ
HS’nin 6-9-10 -11 ve Ek Protokol’ün 3 üncü maddeleri
ile birlikte 14 üncü maddesine aykı
rı
lı
k yönünden:
Aİ
HS’nin 6-9-10 ve 11 inci maddesi ihlal edilmek suretiyle vekili
bulunduğum Halkı
n Demokrasi Partisi’nin kapatı
lmak istenmesinin
ası
l nedeni; bu partinin savunduğu siyasal görüş
lere ve parti üye
çoğunluğunun etnik kökenlerine yönelik ayrı
mcı
lı
ktı
r. Hadep, ülke
sorunlarıkonusunda resmi görüş
lerle çelişen farklıgörüşlere sahiptir.
Özellikle, Kürt Sorunu’nun demokratik çoğulcu ilkeler çerçevesinde
çözülmesini savunmakta; ş
iddet yöntemlerine karş
ıçı
kmaktadı
r.
Üyelerinin çoğunluğunu Kürt kökenli vatandaşlar oluş
turmaktadı
r.
Kürt kimliğine sahip çı
ktı
ğıve çoğulcu bir yapı
yısavunduğu; devletin
Kürtler üzerindeki haksı
z uygulamaları
nıeleştirdiği için; resmi devlet
kurumları
nı
n husumetini üzerine çekmekte; ülkeyi bölmeye
çalı
şmakla suçlanmaktadı
r. Bu nedenle de her fı
rsatta çalı
şmaları
engellenmekte, yöneticileri ve mensupları
na baskıyapı
lmaktadı
r. Kürt
olmalarıve Kürt Sorunu’nun çözümü için savunduklarıfarklısiyasal
görüşler Hadep ve yöneticilerinin özgürlüklerinin kı
sı
tlanması
nı
n
temel nedenidir. Yani, etnik ve siyasal görüş ayrı
mcı
lı
ğıyapı
lan
muamelelerin ası
l nedenidir.
SONUÇ VE İ
STEM: Açı
klamaya çalı
ş
ı
lan nedenlerle;
1.Yargı
tay C. Baş
savcı
lı
ğıtarafı
ndan DGM yargı
lamalarıile ilgili
sorgu tutanaktan sunulmuşise de, yargı
lanan yöneticilerin görüşleri
yazı
lı olarak verildiğinden, tutanaklarda yer almamaktadı
r. Bu
nedenle, Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdindeki
1999/1 ve 1998/38 esas nolu dava dosyaları
ndaki sanı
klara ve
avukatları
na ait savunma dilekçelerinin getirilmesine;
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2. Ön savunmamı
zı
n sonuç bölümünün 2.3.6 ve 7 nci
maddelerinde yer alan istemlerimizin kabulüne;
3. Yargı
lamanı
n DURUŞMALI olarak yapı
lması
na;
Yargı
lama sonucunda da davanı
n REDDİ
NE karar verilmesini,
vekil olarak saygıile dilerim.”
VII- SÖZLÜ AÇIKLAMA
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
sı
’nı
n 17.1.2002 günlü sözlü
açı
klamasış
öyledir:
“Türkiye Cumhuriyeti, üniter bir devlettir. Baş
langı
ç bölümünde
Anayasanı
n Türk vatanıve milletinin ebedî varlı
ğı
nıve Yüce Türk
Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirlediği vurgulanmı
ş, hiçbir
faaliyetin Türk millî menfaatlerinin, Türk varlı
ğı
nı
n devleti ve ülkesiyle
bölünmezliği esası
nı
n karş
ı
sı
nda koruma göremeyeceği ilkesi
getirilmiştir. Anayasanı
n 3 üncü maddesinde de bu ilke “Türkiye
Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür” biçiminde
tekrarlanmı
ştı
r. Bu ilkeye verilen önem o derece de büyüktür ki, 4
üncü maddede, 3 üncü madde hükümlerinin değiş
tirilemeyeceği ve
değiş
tirilmesinin teklif edilemeyeceği belirtilmiş
tir. 5 inci maddede
devletin temel amaç ve görevinin Türk Milletinin bağı
msı
zlı
ğı
nıve
bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini korumak olduğu gösterilmiş
, 14
üncü maddede, Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri,
devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı
amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanı
lamaz hükmü getirilmiştir.
Anayasanı
n 68 inci maddesinde, siyasî partiler, demokratik
siyasî hayatı
n vazgeçilmez unsurlarıolarak kabul edilmekle beraber,
11 inci maddede yer alan Anayasanı
n bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü
ilkesinin doğal sonucu olarak Anayasa ve kanun hükümleri içerisinde
faaliyetlerini sürdürecekleri sı
nı
rlamasıgetirilmiş
tir. Bu sı
nı
rlama, 68
inci maddenin dördüncü fı
krası
nda yer almakta ve siyasî partilerin
tüzük ve programlarıile eylemlerinin devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez
bütünlüğüne
aykı
rı olamayacağı biçiminde
vurgulanmaktadı
r. Aykı
rı
lı
ğı
n yaptı
rı
mıise, yine Anayasanı
n 69 uncu
maddesinin altı
ncıfı
krasıuyarı
nca o partinin temelli kapatı
lması
dı
r.
Kuş
ku yoktur ki, hiçbir devlet ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğüne yönelen tehdidi “siyasî parti, demokratik siyasî hayatı
n

974

vazgeçilmez unsurudur” diyerek gözardıedemez ve bu tehdidin sürgit
devam etmesine izin veremez.
Nitekim, Avrupa İ
nsan HaklarıSözleşmesinin 10 ve 11 inci
maddelerinde öngörülen hak ve özgürlüklerin kullanı
lması
na ulusal
güvenlik, kamu güvenliği, kamu düzeninin korunması
, suçun
önlenmesi, genel sağlı
k ve ahlâk veya baş
kaları
nı
n hak ve
özgürlüklerinin korunmasıiçin kanunlarla kı
sı
tlama getirilebileceği
esasıkabul edilmiş
tir.
Bir siyasî partinin Anayasamı
zı
n 68 inci maddesinin dördüncü
fı
krasıhükümlerine aykı
rıeylemlerinden ötürü temelli kapatı
lması
na,
ancak onun bu fiillerin işlendiği odak haline geldiğinin Mahkemenizce
tespit edilmesi halinde karar verilir.
Odak olma hali, kapatma davası
nı
n açı
ldı
ğıtarihte yürürlükte
olan 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanununun 103 üncü maddesinin
ikinci fı
krası
nda yer alan “bir siyasî partinin yukarı
daki fı
krada yazı
lı
fiillerin mihrakıhaline geldiği, 101 inci maddenin (d) bendinin
uygulanmasısonucunda bu fiillerin o partinin üyelerince kesif bir
şekilde işlenmişolduğunun ve bu fiillerin kesif olarak iş
lenmesinin o
partinin büyük kongre, merkez karar ve yönetim kurulu veya Türkiye
Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu yahut bu grubun yönetim
kurulunca zı
mnen veya sarahaten benimsendiğinin sübuta ermesiyle
olur” şeklindeki bir hükümle belirlenmişidi.
Kapatma davası
nı
n açı
lması
ndan sonra 14.8.1999 tarihli Resmî
Gazetede yayı
nlanarak yürürlüğe giren 4445 sayı
lıKanun, Siyasî
Partiler Kanununun 103 üncü maddesinin ikinci fı
krası
ndaki hükmü ş
u
şekilde değiş
tirmiş
tir: “Bir siyasî parti, bu nitelikteki fiiller o partinin
üyelerince yoğun bir ş
ekilde iş
lendiği ve bu durum o partinin büyük
kongrede veya genel baş
kan veya merkez karar veya yönetim
organlarıveya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu
veya grup yönetim kurulunca zı
mnen veya açı
kça benimsendiği yahut
bu fiiller doğrudan doğruya anı
lan parti organları
nca kararlı
lı
k içinde
işlendiği takdirde, söz konusu fiillerin odağıhaline gelmişsayı
lı
r..”
Yüksek Mahkemeniz, Siyasî Partiler Kanununun 4445 sayı
lı
Kanunla değişik 103 üncü maddesinin ikinci fı
krası
nıAnayasaya
aykı
rıbulmuş ve 12.12.2000 tarihli kararı
yla odak olma halini
tanı
mlayan bu fı
krayıiptal etmiş
, böylece, Anayasa ile Siyasî Partiler
Kanunu arası
nda o tarihte mevcut olan uyumsuzluk ortadan
kaldı
rı
lmı
şidi.
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Odak olma hali, bu iptal kararı
ndan sonra 17 Ekim 2001
tarihinde yürürlüğe giren 4709 sayı
lıKanunla, Anayasamı
zı
n 69 uncu
maddesinin altı
nca fı
krası
na eklenen cümleyle tanı
mlanmı
ş
tı
r.
Bu tanı
ma göre “bir siyasî parti, bu nitelikteki fiiller o partinin
üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve durum o partinin büyük
kongre veya genel baş
kanıveya genel merkez karar ve yönetim
organlarıveya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu
veya grup yönetim kurulunca zı
mnen veya açı
kça benimsendiği yahut
bu fiiller doğrudan doğruya anı
lan parti organları
nca kararlı
lı
k içinde
işlendiği takdirde söz konusu fiillerin odağıhaline gelmişsayı
lı
r.”
Anayasamı
zda ve Siyasî Partiler Kanununda halen bir siyasî
partinin, devletin bağı
msı
zlı
ğı
na, ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğüne aykı
rıeylemlerin odağıhaline gelmişsayı
lmasıiçin o
parti üyeleri ya da yöneticileri hakkı
nda kesinleşmiş mahkumiyet
hükümleri bulunmasıgerektiğine dair bir hüküm mevcut değildir.
Mevzuatta bu tarzda değişiklik yapı
lmasıönerileri Türkiye Büyük
Millet Meclisinde kabul görmemiştir.
Anı
lan eylemler, o partinin üyelerince yoğun bir ş
ekilde iş
lenmiş
ve bu durum, partinin büyük kongre veya genel başkan veya merkez
karar veya yönetim organlarıveya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki
grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zı
mnen veya açı
kça
benimsenmişse veya bu eylemler doğrudan doğruya anı
lan parti
organları
nca kararlı
lı
k içinde iş
lenmiş
se, odak olma hali gerçekleş
miş
sayı
lı
r.
Halkı
n Demokrasi Partisi (HADEP) üyelerinin, ülkenin
bağı
msı
zlı
ğı
na, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykı
rıçok
sayı
da eylem gerçekleştirdikleri ve bu durumun, Anayasamı
zı
n
değiş
ik 69 uncu maddesinin altı
ncıfı
krası
ndaki parti organları
nca ve
parti genel başkanı
nca benimsendiği, partinin çeşitli kademede bir
kı
sı
m yöneticilerinin de bu eylemlerin içinde olduğu, böylece, Halkı
n
Demokrasi Partisinin anı
lan eylemlerin odağıhaline geldiği devlet
güvenlik mahkemesi savcı
ları
nı
n ülke genelinde açtı
klarıçok sayı
daki
soruş
turma ve kamu davasıevrakıiçindeki belge ve bilgilerden
anlaş
ı
lmaktadı
r.
Bu davalardan bir kı
smıhalen derdest ise de, bir kı
smı
sonuçlanmı
ştı
r. Şöyle ki;
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Ankara 2 numaralıDevlet Güvenlik Mahkemesinde HADEP
yöneticileriyle ilgili davalar;
1- 16.3.1998 tarihli 1998/53 hazı
rlı
k numaralıiddianameyle
açı
lan dava, (Mahkemenin esas numarası1998/38”dir)
Davanı
n sanı
klarıHADEP Genel BaşkanıMurat Bozlak,
Yürütme Kurulunda sayman İ
shak Tepe, Genel Başkan Yardı
mcı
sı
Mehmet Satan, Genel Sekreter Yardı
mcı
sıMehmet Zeynettin Uney,
Genel Sekreter Hamit Geylani, Parti Meclis Üyesi Melik Aygül ve
Yürütme Kurulu üyesi Ali Rı
za Yurtsever.
Sanı
klara isnat edilen suç: Silahlıçete PKK’nı
n siyasî kanat
yöneticisi olmak ve uygulanması istenen madde, Türk Ceza
Kanununun 168 inci maddesidir.
İ
ddianamede, sanı
kları
n Anayasanı
n açı
k hükümlerine rağmen
devamlıolarak ayrıbir ı
rk, ayrıbir halka oldukları
, ayrıdilleri, ayrı
kültürleri, ayrıyurtlarıolduğu temaları
nıişleyerek HADEP’in, PKK’nı
n
siyasî kanadıolduğunu gösterdikleri ve HADEP içinde Türkiye’nin
millî birliğini, toprak bütünlüğünü bozacak faaliyetlerde bulundukları
anlatı
lmakta ve bu eylemlerin kanı
tlarıaçı
klanmaktadı
r.
2- 30.4.1998 tarihli 1998/124 hazı
rlı
k numaralıiddianameyle
açı
lan dava; (Mahkeme esas numarasıl998/64)
Sanı
klar: HADEP Parti Meclisi üyeleri Abdullah Mehmet Varlı
,
Ahmet Türk, Sı
rrıSakı
k, Sedat Yurttaş
, FeridunYazar ile HADEP
Ankara İ
l BaşkanıKemal Okutan, Sanı
klara isnat edilen suç: Silahlı
çete, PKK’nin siyasî kanadıHADEP’in yöneticisi olmak. Uygulanması
istenen madde; Türk Ceza Kanununun 168’inci maddesidir.
İ
ddianamede “HADEP Parti Meclisinin aldı
ğıkarar uyarı
nca
HADEP Genel Merkezinde üyelerine eğitim verildiği, verilen eğitimle
Kürt ası
llıgençlerin Türkiye Cumhuriyeti Devletine karş
ısözde
Kürdistan’ı
, Türk egemenliğinden kurtarmak amacı
yla, silahlı
mücadele yapmak için PKK safları
na katı
lmaya hazı
r hale
getirilmesinin amaçlandı
ğı
, HADEP Genel Merkezi HADEP Ankara İ
l
Baş
kanlı
ğı
nda yapı
lan aramalarla ilgili 10.2.1998 günlü arama
tutanakları kapsamı
ndan anlaş
ı
lmaktadı
r’’ denilmekte, deliller
irdelenmekte “yukarı
da anlatı
landan HADEP’in silahlıçete PKK’nı
n
legal kuruluşu olduğu anlaş
ı
lmaktadı
r” şeklinde sonuca varı
lmaktadı
r.
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3- 16.6.1998 tarihli 1998/194 hazı
rlı
k numaralıiddianameyle
açı
lan dava; (Mahkemenin esas numarası1998/83 tür.
Sanı
klar; HADEP Parti Meclisi Üyesi Hasan Doğan, HADEP
Genel Baş
kan Yardı
mcı
sıGüven Özata ile HADEP Parti Meclisi
Üyesi ve Merkez Yürütme kurulu üyesi olan 36 kiş
idir.
Sanı
klara isnat edilen suç: Silahlıçete PKK’nin siyasî kanat
yöneticisi olmak. Uygulanması istenen madde ise, Türk Ceza
Kanununun 168’inci maddesidir.
İ
ddianamede “yukarı
da açı
k kimlikleri yazı
lısanı
klar Hasan
Doğan ve arkadaşlarıHADEP Merkez Yürütme ve Parti Meclisi
üyesidirler. HADEP Parti Meclisinin aldı
ğıkarar uyarı
nca, HADEP
Genel Merkezinde üyelerine eğitim verildiği, verilen eğitimle, Kürt
ası
llıgençlerin Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşısözde Kürdistan’ı
,
Türk egemenliğinden kurtarmak amacı
yla silahlımücadele yapmak
için PKK safhaları
n katı
lmaya hazı
r hale getirilmesinin amaçlandı
ğı
,
HADEP Genel Merkezi, HADEP İ
l Baş
kanlı
ğı
nda yapı
lan aramalarla
ilgili 10.2.1998 tarihli arama tutanaklarıkapsamı
ndan anlaşı
lmaktadı
r.
Aramalarda ele geçirilen belgelerin tamamı
nda sürekli Türkiye
Cumhuriyeti Devleti düşmanlı
ğıyapı
lmakta, Kürt ası
llıvatandaş
lar
PKK safları
nda devlete karşısilahlımücadeleye teşvik edilmektedir.
Bu dergileri, parti büroları
nda parti yöneticileri de bulundurmaktadı
r.
Bizzat Genel Baş
kan ve Genel Başkan yardı
mcı
ları
nı
n odaları
nda
Abdullah Öcalan’ı
n kitaplarıbulunmuş
tur. DevamlıPKK propagandası
yapan ve mahkeme kararı
yla toplatı
lması
na karar verilen dergileri
parti binaları
nda bulunduran sanı
kları
n kası
tları yasak yayı
n
bulundurma olarak yorumlanamaz. Bu dergiler, parti binaları
na gelen
Kürt ası
llıvatandaşlara okutturulmaktadı
r. Bu da, eğitimin bir
safhası
nıteşkil etmektedir. Bu dergiler, beyinleri devlet düş
manlı
ğıve
PKK sevgisiyle yı
kamaktadı
r. Bu çeşit dergiler, sadece Genel
Merkezde değil bütün HADEP binaları
nda bulunmaktadı
r.”
“Parti Meclisi, HADEP’in kongreden sonra en yüksek organı
dı
r.
HADEP Genel Merkezinde eğitim verilmesi kararıparti meclisince
alı
nmı
ştı
r. Bu kararıalan parti meclisi üyelerinin eğitimin içeriğinden
de haberleri olduğu ş
üphesizdir” denilmekte, sanı
kları
n HADEP içinde
PKK’nı
n özel görevlisi olarak Türkiye’yi bölmeye yönelik eylem ve
faaliyetlerde bulunduklarısonucuna varı
lmaktadı
r.
4- 7.7.1998 tarihli ve 1998/155 sayı
lıiddianame; (mahkemenin
esas numarası1998/99’dur.)
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Sanı
klar, Kemal Bülbül, HADEP Ankara İ
l Başkanı
; Şaize
Zoroğlu, HADEP İ
l Yönetim Kurumlu Üyesi ve Ankara İ
l Kadı
n
Komisyon Üyesi; Yı
ldı
z Kı
lı
nç, HADEP Yenimahalle İ
lçe Yönetim
Kurulu üyesi ve İ
l Kadı
n Komisyonu Üyesi; Serpil Salman, HADEP
Yenimahalle İ
lçe Yönetim Kurulu Üyesi ve İ
l Kadı
n Komisyonu
Üyesidir; Gülser Aydoğan, HADEP Yenimahalle İ
lçe Yönetim Kurulu
Üyesi ve İ
l Kadı
n Üyesidir.
Sanı
klara isnat edilen suç: Devletin hakimiyeti altı
nda bulunan
topraklardan bir kı
smı
nıdevlet idaresinden ayı
rı
p Bağı
msı
z Birleş
ik
Kürdistan adı
nda bir devlet kurmak amacı
yla oluşturulan silahlıPKK
örgütüne yardı
mdı
r. Uygulanması istenen madde, Türk Ceza
Kanununun 169 uncu maddesidir.
İ
ddianamede, 2 Mart 1998 günü sanı
k Kemal Bülbül’ün İ
l
Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Ankara KapalıCezaevinde bulunan
PKK örgütü mensubu olmak suçundan hükümlü eski DEP
milletvekilleri Hatip Dicle, Leyla Zana, Orhan Doğan ve Selim Sadak’ı
ziyaret ettikten sonra sanı
k Kemal Bülbül’ün, cezaevi dı
ş
ı
nda bulunan
topluluğa partinin bası
n bürosunca hazı
rlanmı
ş bulunan bası
n
açı
klaması
nıokuduğu, bu açı
klamada ‘DEP milletvekillerine karş
ı
yapı
lan darbe fiyasko ile sonuçlanmı
ş
tı
r. Ancak, görünen odur ki, Kürt
halkıDEP yöneticilerinin mücadele bayrağı
nıyere düş
ürmeyerek
siyasî demokratik mücadeleyi geliş
tirmiştir’ denildiği görülmüş
tür.
Sanı
k Kemal Bülbül’ün ikametgahı
nda yapı
lan aramada
‘Tarihsel Haksı
zlı
klarla KarşıKarş
ı
ya Kalan Kürtler, Kürt Sorunu ve
Çözüm Önerileri’ başlı
klı7 sayfalı
k doküman ele geçmiştir. Sanı
k
Kemal Bülbül bu belgeyi HADEP arş
ivinden aldı
ğı
nısöylemiştir. Bu
belgede ‘Bugün Kürt halkı
, iskeleti ve beyni parçalanmı
ş
,
devletlerarasıpaylaş
ı
lmı
şbir konumdadı
r. Ne acı
dı
r ki, sömürgelerin
bile statüsü varken Kürtlerin ve tarihî ülkesi olan Kürdistan’ı
n hiçbir
uluslararasıresmî statüsü yoktur. ...Türkiye’de yaşayan herkes
Türk’tür gibi ı
rkçıbir resmî ideolojiyle Kürtlerin varlı
ğıdahi inkâr
edilmiş
, Kürt dili, kültürü ve tarihî değerleri bir imha sürecine tabi
tutulmuştur. Kürtler bu köleci statüyü ya da statüsüzlüğü o tarihten
beri asla kabullenmediler. 1925-1938 yı
lları arası
nda Türkiye
Cumhuriyetinin resmî verilerine göre tam 28 kez silahlıolarak
ayaklandı
lar. 1960-1980 yı
llarıarası
, bugünkü Kürt ulusal uyanı
ş
ıve
özgürlük mücadelesinin temellerinin atı
ldı
ğıyı
llardı
r. 1994 yı
lı
nda
Kürdistan İ
ş
çi Partisi PKK’nı
n politik önderliğinde başlatı
lan silahlı
mücadele kesintisiz 14 yı
ldı
r devam ediyor” şeklinde ifadeler yer
almaktadı
r.
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HADEP İ
l Kadı
n Komisyonu, imzalıbildiride ise, aşağı
daki
bölümler yer almı
ş
tı
r:
‘Sistemin 10 yı
ldı
r sürdürdüğü antidemokratik uygulamaları
sonucu büyük bunalı
mlar yaşanmaktadı
r. Bu bunalı
mı
n nedeni her
türlü ekonomik, demokratik, kültürel hak ve özgürlükleri savunan,
dinamiklere karşısistemin dayattı
ğıtek ulus, tek ı
rk, tek düş
ünce, tek
dil şovenizmidir. ...Bu uygulamaları
n en kapsamlı
sı
, uluslararası
anlaş
malardan doğan hakları
nıkullanmak isteyen Kürtlere karş
ı
geliştirilmiştir. 14 yı
ldı
r sürdürülen savaş sonucu bası
lmadı
k ev,
boşaltı
lmadı
k köy, işkence edilmedik kiş
i bı
rakmamacası
na hiçbir
kaide ve kural gözetilmeksizin pervası
zca bir zulüm uygulanmı
ş
tı
r’
şeklinde ifadeler bulunmaktadı
r.
Ayrı
ca, ele geçen kanı
tlardan HADEP İ
l Kadı
n Komisyonu
üyeleri olan sanı
kları
n bu bası
n açı
klaması
yla silahlıçete PKK’ya
destek verdikleri vurgulanmaktadı
r.
2 NumaralıAnkara Devlet Güvenlik Mahkemesinde açı
lmı
şolup
yukarı
da iddianame tarih ve numaralarıyazı
lı4 davanı
n, bugün
itibariyle bulunduklarıdurum;
Yukarı
da belirtilen davalar Ankara 2 NumaralıDevlet Güvenlik
Mahkemesinde sanı
klarıMurat Bozlak ve arkadaşlarıolan 1998/38
esas numaralıdava ile birleştirilmiştir. Birleşen davaları
n sı
nı
kları
ndan
bazı
larıyakalanamamı
ş
lardı
r. Bunlar gı
yabi tutukludurlar. Bu nedenle,
sonuçlanmayan davanı
n duruşması4.3.2002 tarihine ertelidir.
5- 28.12.1998 tarihli 1998/527 hazı
rlı
k numaralıiddianameyle
açı
lan dava; Esas numarası
, 2001/ 35, Karar no: 2001/75
Sanı
klar; HADEP Genel Baş
kanıMurat Bozlak, Genel Başkan
Yardı
mcı
sıBahattin Günel, Genel Sekreter Ahmet Turan Demir,
Ankara İ
l BaşkanıKemal Bülbül, İ
l Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin
Yı
lmaz, Parti Meclisi Üyesi Emine Mı
sı
r ve arkadaş
larıolmak üzere
toplam 47 sanı
klıbir dava.
Sanı
klara isnat edilen suç: Silahlıçete PKK’ya hal ve vasfı
nı
bilerek yardı
m etmek. Uygulanmasıistenilen madde, Türk Ceza
Kanununun 169 uncu maddesidir.
İ
ddianamede ‘‘HADEP Genel Baş
kanıMurat Bozlak ve HADEP
Ankara örgütünün bası
n açı
klamaları
ndan sonra, baş
ta Ankara olmak
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üzere Türkiye genelinde Abdullah Öcalan’ı
nİ
talya’da tutuklanması
nı
ve Türkiye’nin silahlıçete başı
nı
n yargı
lanması
nıtemin için iade
giriş
imlerini protesto etmek amacı
yla bütün HADEP il ve ilçe
binaları
nda açlı
k grevlerine baş
landı
ğı
... HADEP Genel Baş
kanı
Murat Bozlak’ı
n bası
n açı
klamasıve HADEP Ankara İ
l Örgütü imzalı
açı
klamaları incelendiğinde, Abdullah ÖCALAN’ı
n İ
talya’dan
başlamak üzere bütün Avrupa’da hatta dünyada, çetesine ve
kendisine siyasî bir hüviyet kazandı
rmaya yönelik faaliyetlerine
paralel açı
klamalar olduğu anlaş
ı
lmaktadı
r. Esasen HADEP’in yapı
lan
bütün kongrelerinde yöneticilerinin yaptı
ğıbütün konuş
malarda,
yaptı
kları bütün bası
n açı
klamaları
nda, Kürt sorununun kan
dökülmeden demokratik barı
şçı
l çözümü yani, silahlıçete PKK ve
başıAbdullah Öcalan’a siyasî hüviyet kazandı
rı
lmasıamacı
na
vurgulanmı
ş
tı
r.
...Yine, 1.11.1998 günü yapı
lan HADEP’in büyük kongresinde;
‘Biji Aş
iti, ...Kürdistan Faşizme Mezar Olacak, Biz PKK’lı
yı
z, PKK
Halkı
n Partisidir. Serok APO, Biji APO; Gerilla Vuruyor, Kürdistanı
Kuruyor’ sloganları
nı
n atı
ldı
ğı
; atı
lan sloganlara divanı
n tepkisiz,
kaldı
ğı
, 1.11.1998 günlü tutanak kapsamı
ndan anlaşı
lmı
ş
tı
r... HADEP
Genel BaşkanıMurat Bozlak’ı
n ve HADEP Ankara İ
l Örgütü imzalı
bası
n açı
klamaları
, HADEP kongrelerinde HADEP yöneticilerinin
yaptı
kları konuşmalar, kongrelerinde söylenenler, gençleri PKK
safları
na katı
lmaya davet eden şarkı
lar, PKK ve Abdullah Öcalan
lehine atı
lan sloganlar, silahlıçete PKK ile HADEP arası
nda organik
bir bağolduğunu gösterir. PKK-HADEP birlikteliği PKK ile HADEP
arası
ndaki organik bağ, HADEP il, ilçe binaları
nda, merkez binası
nda
yapı
lan aramalarda bulunan belge ve dokümanlarda daha açı
k bir
şekilde görülür” iddiasıyer almaktadı
r.
Bu iddianame üzerine sanı
klar yargı
lanmı
şlar, Murat Bozlak,
Bahattin Günel, Turan Demir, Kemal Bülbül, Hüseyin Yı
lmaz, Emine
Mı
sı
r, Ali Akgül, Rezzan Sümbül, M. Emin Araş
, Sevgi Ünal, Dursun
Turan, Cevdet Malgaz, Safiya Akalı
n, Ahmet Aydı
n, İ
lhan Aydı
n,
Hüsamettin Avşar, Şaize Zoroğlu ve Sultan İ
zra’nı
n Türk Ceza
Kanununun 169 ve 3713 sayı
lıTerörle Mücadele Kanununun 5 inci
Maddesi ve Türk Ceza Kanununun 59 uncu maddesi uyarı
nca 3’er
sene 9’ar ay ağı
r hapis cezası
na çarpı
tı
lmı
ş
lardı
r. Diğer sanı
kları
n
beratları
na karar verilmiştir. 24.2.2000 tarihli 1-20 sayı
lıkarar,
mahkum olan sanı
kları
n temyizi üzerine Yargı
tay’a gelmişve Yargı
tay
9 uncu Ceza Dairesi, 23.1.2001 tarihli ve 2409/162 numaralıkararı
yla
mahkumiyet hükmünü bozmuş
tur. Bozma gerekçesi, davanı
n 4616
sayı
lıKanun kapsamı
na girmişolması
dı
r.
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Yargı
tay bozması
ndan sonra sanı
klar hakkı
ndaki davada 4616
sayı
lıKanun uygulanarak davanı
n kesin hükme bağlanması
nı
n
ertelenmesine karar verilmiş ve bu karar temyiz edilmediğinden
9.5.2001 tarihinde kesinleşmiş
tir.
6- 14.1.1999 tarihli ve 1998/460 hazı
rlı
k numaralıiddianameyle
açı
lan dava; (mahkeme esas numarası
, 1999/6)
Sanı
klar; Şahabettin Özarslaner ve 13 arkadaş
ı
, Suç: Silahlı
çete PKK’nı
n hal ve vasfı
m bilerek silahlıçeteye yardı
m etmek.
Uygulanmasıistenilen ceza maddesi, Türk Ceza Kanununun 169
uncu maddesidir.
Sanı
klardan Şahabettin Özarslaner 4.10.1998 günü Ankara
Yı
lmaz Güney Sahnesinde yapı
lan HADEP olağan ilk kongresinde
divan başkanlı
ğı
; Şah Hanı
m Kanat ve Sinan Uğur ise divan üyeliği
yapmı
şlardı
r. İ
ddianamede, 4.10.1998 günü Ankara Yı
lmaz Güney
Sahnesinde yapı
lan HADEP Ankara İ
l Teş
kilatı
nı
n olağan
kongresinde divan başkanlı
ğıyapan sanı
k Şahabettin Özarslaner ile
divan üyeliği yapan sanı
klar Şah Hanı
m Kanat ve Sinan Uğurun
kongre programı
nda bulunmaması
na ve hükümet komiserinin ikaz
etmesine rağmen Mezepotamya Kültür Derneğine bağlısanatçı
sanı
klar, Hasan Kocadağ, Nurcan Değirmenci, İ
kram Tan, Şengül
Pak, Hı
dı
r Çelik, Arife Düzdaşve Mehmet Akbaş’a gençleri PKK
safları
na katı
lmaya davet eden ş
arkı
lar söylettikleri; ayrı
ca, sanı
klar,
Leyla Zana, Hatip Dicle, Selim Sadak ve Orhan Doğan’ı
n
cezaevinden gönderdikleri PKK terörünün meşru gösteren mesajı
nı
okuttuklarıanlatı
lmakta, kanı
tlarıgösterilmektedir.
Yargı
lama sı
rası
nda 4616 sayı
lıKanun yürürlüğe girdiği için bir
kı
sı
m sanı
klarıhakkı
nda erteleme kararıverilmiş ve bu karar
kesinleşmiştir.
Ankara l NumaralıDevlet Güvenlik Mahkemesinde HADEP
yöneticileriyle ilgili davalar;
- 23.8.1996 tarihli ve 1996/614 hazı
rlı
k ve 1996/83 sayı
lı
iddianameyle açı
lmı
ş bulunan dava. (Mahkeme esas numarası
1996/80)
Sanı
klar, HADEP Genel BaşkanıMurat Bozlak ve 39 arkadaş
ı
.
İ
snat edilen suç: Devletin hakimiyeti altı
nda bulunan topraklardan bir
kı
smı
nıdevlet idaresinden ayı
rmak amacı
yla kurulmuşolan silahlı
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çetenin yöneticisi ve sair efradıolmak. Uygulanmasıistenen ceza
maddesi, Türk Ceza Kanununun 168, 169 ve Terörle Mücadele
Kanununun 5 ve 8 inci maddeleri.
Bu iddianamede, 23.6.1996 tarihinde Ankara Atatürk Kapalı
Spor Salonunda yapı
lan ve PKK örgütünün gösterisi halinde cereyan
eden HADEP’in 2 inci olağan kongresinde, Türk bayrağı
nı
n indirilip
yerine Abdullah Öcalan’ı
n posterinin ası
lmasıolayı
, atı
lan bölücü
sloganlar, yapı
lan konuşmalar; HADEP Genel Merkezinde, il ve ilçe
teşkilatlarıbinaları
nda yapı
lan aramalarda ele geçirilen bölücü
yayı
nlar; PKK’nı
n kuruluşu, amacı
, stratejisi paralelindeki örgütler,
aparatlar, HADEP ile PKK iliş
kileri anlatı
lmakta; PKK-HADEP
ilişkilerini ortaya koyan deliller gösterilmekte ve irdelenmekte;
HADEP’in, kapatı
lan HEP ve DEP’in devamıolarak kurulduğu, terör
örgütü PKK’nı
n illegal alanda sürdüremediği cephe faaliyetlerini legal
alanda üstlendiği, PKK lehine sempati yaratmak ve bu örgüte eleman
temin etmek için faaliyetlerde bulunduğu vurgulanmaktadı
r.
2- 17.12.1996 tarihli 1996/858 hazı
rlı
k numaralıiddianameyle
açı
lan dava. (Mahkeme esas numarası1996/120)
Sanı
klar: HADEP Ankara İ
l Yönetim Kurumlu üyeleri
Abdurrahim Bilen, Ali Akgül, Yaşar Özcan ve Şah Hanı
m Kanat.
Sanı
klara isnat edilen suç: Bölücü silahlıçetenin sair efradıolmak.
Uygulanmasıistenen ceza maddesi, Türk Ceza Kanununun 168 ve
Terörle Mücadele Kanununun 5 inci maddesidir.
İ
ddianamede, 23.6.1996 tarihinde Ankara’da yapı
lan HADEP’in
ikinci olağan kongresinde cereyan eden olaylardan ve HADEP
Ankara İ
l Teş
kilatıbinası
nda yapı
lan aramalarda ele geçirilen yayı
n
ve dokümanlardan bu sanı
kları
n da sorumlu olduklarıbelirtilerek,
1996/614 hazı
rlı
k numaralıiddianameye atı
flarda bulunulmuş
tur.
3- 9.10.1996 tarihli 1996/705 hazı
rlı
k numaralıiddianame.
(Mahkeme esas numarası1996/90.)
Sanı
klar: Faysal Akçan ve Gı
yasettin Mordeniz. Sanı
klara isnat
edilen suç: Devletin hakimiyeti altı
nda bulunan topraklardan bir
kı
smı
nıdevlet idaresinden ayı
rmaya matuf faaliyetlerde bulunmak.
Uygulanması istenen madde, Türk Ceza Kanununun 125 inci
maddesidir.
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İ
ddianamede, sanı
klardan Gı
yasettin Mordeniz’in HADEP il ve
ilçe teşkilatlarıbünyesinde oluş
turulan gençlik komisyonu mensubu
olduğu, 23.6.1996 günü Ankara’da yapı
lan HADEP 2 inci Olağan
Kongresinde, Türk Bayrağı
nı
n indirilerek yerine bölücü örgüt baş
ı
Abdullah
Öcalan’ı
n
posterinin
asma
olayı
nı planlayı
p
gerçekleş
tirdikleri anlatı
lmaktadı
r.
1 numaralıAnkara Devlet Güvenlik Mahkemesinde açı
lmı
şolup
yukarı
da iddianame tarih ve numaralarıyazı
lıüç davanı
n bugün
itibariyle bulunduklarıdurum;
Yukarı
da belirtilen davalar, Ankara l numaralıDevlet Güvenlik
Mahkemesinde sanı
klarıMurat Bozlak ve 39 arkadaş
ıolan, 1996/80
esas numaralıdavayla birleştirilmiştir. Böylece 1996/80 esas numaralı
dava ana dava haline gelmiştir. Dava 4.6.1997 tarihinde karara
bağlanmı
ştı
r. Mahkeme: Murat Bozlak, Hikmet Fidan’ı
n, Türk Ceza
Kanununun 168/2 maddesiyle Terörle Mücadele Kanununun 5 inci
maddesine aykı
rıdavrandı
kları
nısabit görerek 6’şar yı
l ağı
r hapis
cezası
yla cezalandı
rı
lmaları
na, 28 sanı
ğı
n Türk Ceza Kanununun
169. maddesi uyarı
nca 4 yı
l 6’ş
ar ay ağı
r hapis cezası
yla
cezalandı
rı
lmaları
na, Faysal Akçan’ı
n, 162/2. madde uyarı
nca 22 yı
l6
ay ağı
r hapis cezası
yla cezalandı
rı
lması
na, diğer sanı
kları
n ise
beraatları
na karar vermiş
tir.
Hüküm, mahkûmiyet ve beraat kararlarıyönünden temyiz
edilmiş
, Yargı
tay Dokuzuncu Ceza Dairesinin 8.6.1998 gün ve 37361820 sayı
lı kararı
yla beraat edenlerden Sı
rrı Sakı
k, mahkûm
olanlardan ise Faysal Akçan hakkı
ndaki kararlar onanmı
ş
, diğer
mahkûmiyet ve beraat kararları
nı
n bazıdosyaları
n birleş
tirilmeleri
lüzumu nedeniyle bozulduğu, bozma kararı
ndan sonra 1998/104 esas
numarası
nıalan dosyanı
n duruş
ması
nı
n 29.1.2002 tarihine erteli
olduğu anlaş
ı
lmı
ştı
r.
4. - l .7.1998 tarihli ve l998/247 hazı
rlı
k numaralıiddianameyle
açı
lan dava:
Sanı
klar :
HADEP Eskişehir İ
l Sekreteri Yı
lmaz Açı
kgöz, HADEP Eskişehir
İ
l BaşkanıHamza Abay, Halit Eray Çelik ve Ahmet Uluçelebi.
İ
snat edilen suç: Silahlıçete PKK’ya yardı
m.
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Uygulanmasıistenilen ceza maddesi: Türk Ceza Kanununun
169 ve 3713 sayı
lıKanunun 5 inci maddeleri.
Sanı
klar, açı
lan bu dava üzerine yargı
landı
klarımahkemede,
Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü
bozmayıhedef alan propaganda yapmak suçundan Terörle Mücadele
Kanununun 8/1 maddesi uyarı
nca cezalandı
rı
lmı
ş
lardı
r. Mahkemenin
14.1.1999 tarihli 106-4 sayı
lınihaî kararıYargı
tay’ca 11.5.1999
tarihinde onanarak kesinleşmiş
tir.
5. - 5. l .1998 tarihli 1997/404 hazı
rlı
k numaralıiddianameyle
açı
lan dava,
Sanı
k: HADEP Parti Meclisi Üyesi Recep Doğaner.
İ
snat edilen suç: Bölücülük propagandasıyapmak
Uygulanması istenilen
Kanununun 8/1 maddesidir.

ceza

maddesi:

Terörle

Mücadele

Bu iddianameyle açı
lan dava, sanı
ğı
n Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bölmeyi hedef
alan
propaganda
suçu
sabit
görülerek
mahkûmiyetle
sonuçlandı
rı
lmı
ş
tı
r. Sanı
ğa, Terörle Mücadele Kanununun 8/1.
maddesi uyarı
nca ceza verilmiş ve 16.6.1998 tarihli 4-66 sayı
lı
hüküm, Yargı
tay Dokuzuncu Ceza Dairesince 11.5.1999 tarihinde
onanarak kesinleşmiştir.
Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesi karar ı:
Malatya
Devlet
Güvenlik
Mahkemesi
Baş
savcı
lı
ğı
nı
n
22.12.1998 tarihli 1998/510 hazı
rlı
k numaralıiddianamesiyle açtı
ğı
dava,
Sanı
klar: HADEP Merkez İ
lçe TeşkilatıBaşkanıZeki Kı
lı
çgedik,
HADEP Malatya İ
l BaşkanıHasan Doğan ve HADEP’in yönetim
kurulu üyesi ve parti üyesi olan 18 arkadaş
ı
.
Sanı
klara isnat edilen suç: PKK adlıyasadı
şıörgüte yardı
myataklı
k.
Uygulanmasıistenilen ceza maddesi: Türk Ceza Kanununun
169 ve Terörle Mücadele Kanununun 5 inci maddesidir.
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Mahkemece, 6.12.1999 tarihinde 138-177 numarayla karara
bağlanan bu davada sanı
klardan Zeki Kı
lı
çgedik, Sakine Bektaş
,
Hasan Doğan, Muharrem Bilbil, Yı
ldı
rı
m Beş
er Kaplan, Serhat İ
man,
Mahmut Göngör, Mehmet Yücedağ, Hı
dı
r Berktaş
, Sabri Sel, Ferhat
Avcı
, Yaş
ar Uçar, Ali Gelgeç ve Abuzer Yavaş’ı
n, PKK’ya, bilerek ve
isteyerek yardı
m ve yataklı
k yaptı
klarısabit görülmüş, bu sanı
klar
Türk Ceza Kanununun 169 uncu maddesi ve Terörle Mücadele
Kanununun 5 inci maddesi uyarı
nca neticeten 3’er yı
l 9’ar ay ağı
r
hapis cezası
na çarptı
rı
lmı
şlardı
r. Bu mahkeme kararı
, Yargı
tay
Dokuzuncu Ceza Dairesinin 4.12.2000 tarihli kararı
yla onanarak
kesinleşmiştir.
Van Devlet Güvenlik Mahkemesi kararı
:
Van Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcı
lı
ğı
nı
n 5.12.1998
tarih 1998/867 hazı
rlı
k numaralı
, 20.12.1999 tarihli 1999/20-18
numaralı
, 27.1.1999 tarihli 1999/13-11 numaralıiddianamelerle açtı
ğı
davalar.
Bu davalar Van Devlet Güvenlik Mahkemesinde 1998/355 esas
numaralıdavada birleş
tirilmiştir. Sanı
klar: HADEP Muşİ
l Başkanı
Sı
ddı
k Genç, HADEP MuşMerkez İ
lçe Baş
kanıZeki Çaçan ve 7
arkadaş
ı
,
İ
ddianamelerde sanı
klara isnat edilen suç: Bölücü örgüte
yardı
m-yataklı
k.
Uygulanmasıistenilen ceza maddesi: Türk Ceza Kanununun
169 ve Terörle Mücadele Kanununun 5 inci maddesidir.
Van Devlet Güvenlik Mahkemesi 16.5.2000 tarih ve 355/144
numaralıkararı
yla sanı
klardan Mehmet Sı
ddı
k Genç ve Zeki Çaçan’ı
n
silahlıbölücü örgüt PKK’ya yardı
m ve yataklı
k etmek eylemlerini sabit
görerek, bu sanı
klarıTürk Ceza Kanununun 169 ve 3713 sayı
lı
Kanunun 5 inci maddeleri uyarı
nca neticeten 3’er sene 9’ar ay ağı
r
hapis cezası
na mahkûm etmiş
, diğer sanı
klar ise beraat etmiştir.
Temyiz edilen bu mahkûmiyet kararı Dokuzuncu Ceza
Dairesinin 30.1.2001 tarihli kararı
yla, eylemin 4616 sayı
lıKanunun
kapsamı
nda kaldı
ğı gerekçesiyle bozulmuş
tur. Bozmaya uyan
mahkemenin 15.3.2001 tarihli kamu davası
nı
n ertelenmesine iliş
kin
kararıkesinleşmiş
tir.
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Erzurum Devlet Güvenlik Mahkemesinde görülen davalar:
1.- HADEP Kars İ
l BaşkanıŞemistan Ağbaba., Erzurum Devlet
Güvenlik Mahkemesinin 24.12.1999 tarihli 360-385 numaralıkararı
yla
silahlıçetenin hareketlerini kolaylaştı
rmak suçundan Türk Ceza
Kanununun 169 ve Terörle Mücadele Kanununun 5 inci maddesi
uyarı
nca neticeten 3 yı
l 9 ay ağı
r hapis cezası
na mahkûm olmuş
, bu
karar Yargı
tay Dokuzuncu Ceza Dairesinin 31.10.2000 tarihli
kararı
yla onanarak kesinleşmiş
tir.
2.- HADEP Kars İ
l BaşkanıMehmet Yardı
mcı
el ve HADEP
üyesi Güven Bekirhan, Erzurum Devlet Güvenlik Mahkemesinin
4.6.1999 tarihli ve 389-141 numaralıkararı
yla, Devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayıamaçlayan propaganda
suçundan Terörle Mücadele Kanununun 8/1 maddesi uyarı
nca 10 ay
hapis ve 2 milyar 250 milyon lira ağı
r para cezası
yla cezalandı
rı
lmı
ş
,
bu hüküm Yargı
tay Dokuzuncu Ceza Dairesinin 7.10.1999 tarihli
kararı
yla onanarak 7.10.1999 tarihinde kesinleş
miş
tir.
3.- HADEP üyesi M. Nuri Güneş
, Abdullah Akı
n ve 3 arkadaş
ı
hakkı
nda 30.12.1999 tarihli 1999/555 hazı
rlı
k numaralıiddianameyle
HADEP Iğdı
r ikinci olağan kurul toplantı
sısı
rası
nda yaptı
kları
konuş
malarda, halkısı
nı
f, ı
rk veya bölge farklı
lı
ğıgözeterek kin ve
düşmanlı
ğa açı
kça tahrik etmek suçundan açı
lan davada,
mahkemenin 12.1.2001 tarihli 3-10 numaralıkararı
yla 4616 sayı
lı
Kanunun 2 nci maddesiyle değişik 4454 sayı
lıKanunun 1/3 maddesi
uyarı
nca davanı
n kesin hükme bağlanması
nı
n ertelemesine karar
verilmişve temyiz hakkıolmadı
ğı
ndan bu karar kesinleş
miş
tir.
Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi kararları
:
1) HADEP Adana İ
l Sekreteri Arif Atalay, Adana Devlet
Güvenlik Mahkemesi Başkanlı
ğı
nı
n 29.5.1998 tarihli 234-432
numaralı kararı
yla halkıı
rk, bölge farklı
lı
ğı gözeterek kin ve
düşmanlı
ğa açı
kça tahrik etmek suçundan Türk Ceza Kanununun
312/2. maddesi gereğince 10 ay hapis ve para cezası
na mahkûm
olmuş
, hüküm 17.6.1999 tarihinde kesinleşmiştir.
2) HADEP Adana İ
l BaşkanıEyüp Karakeçi, HADEP Yüreğir
İ
lçe BaşkanıHasan Beliren ve arkadaşlarıArzu Ateş hakkı
nda,
Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcı
lı
ğı
nı
n 1998/501 hazı
rlı
k
numaralı13.1.1999 tarihli iddianamesiyle dava açı
ldı
ğı
,İ
ddianamede
sanı
klara isnat edilen suçun PKK örgütüne yardı
m-yataklı
k etmek ve
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bölücülük propagandasıyapmak olduğu., sanı
kları
n Türk Ceza
Kanununun 169 ve Terörle Mücadele Kanununun 8/1 maddesi
uyarı
nca cezalandı
rı
lmaları
nı
n istenildiği anlaşı
lmı
ş, Adana l Numaralı
Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargı
lanan sanı
klar hakkı
nda 4616
sayı
lıKanun uyarı
nca erteleme kararıverilmiştir. 1.2.2001 tarihli 1617 numaralıbu karar, itiraz vaki olmadı
ğı
ndan 9.2.2001 tarihinde
kesinleşmiştir.
3) HADEP Tarsus İ
lçe BaşkanıHacıAteş
, İ
lçe yönetim kurulu
üyeleri Fatma Yurdakul, Fehim Taş
, Abdurrahman Tanı
ş
ma, Ahmet
Çimen ve 55 arkadaşıhakkı
nda, Adana D.G.M. Başsavcı
lı
ğı
nı
n
11.12.1998 tarihli 1998/597 hazı
rlı
k numaralıiddianamesiyle, PKK
terör örgütüne hal ve sı
fatı
nıbilerek yardı
m-yataklı
k suçundan
TCK’nun 169 ve Terörle Mücadele Kanununun 5 inci maddesinin
uygulanmasıistemiyle kamu davasıaçı
lmı
ş
, Adana l numaralı
DGM’de yargı
lanan sanı
klar hakkı
nda 4616 sayı
lıKanun uyarı
nca
erteleme kararıverilmiş
tir. 1.2.2001 tarihli 588-18 numaralıerteleme
kararı
, itiraz vaki olmadı
ğı
ndan 9.2.2001 tarihinde kesinleşmiştir.
4) HADEP İ
lçe başkanıAlaattin Erdoğan, HADEP’in çeşitli
kademelerinde görevli Salih Çakı
r, Hayrettin Yı
ldı
z, Abdurrahim Çiftçi,
Abdulmuttalip Tekin, Giyasettin Çetin ve 34 dava arkadaşıhakkı
nda,
Adana DGM Başsavcı
lı
ğı
nı
n 9.12.1998 tarihli 1998/597 hazı
rlı
k
numaralıiddianamesiyle yasadı
şıPKK örgütünün üyesi olmak ve
bölücülük propagandasıyapmak suçları
ndan TCK’145/1, 168/2,
Terörle Mücadele Kanununun 5 ve 8 inci maddelerinin uygulanması
istemiyle kamu davasıaçı
lmı
ş, Adana l numaralıDGM’de yargı
lanan
sanı
klardan Alaattin Erdoğan hakkı
nda beraat, diğer sanı
klar
hakları
nda ise 4616 sayı
lıKanun uyarı
nca erteleme kararıverilmiş
tir.
23.1.2001 tarihli 583-4 numaralıerteleme ve beraat kararı1.2.2001
tarihinde kesinleş
miş
tir.
İ
ZMİ
R DEVLET GÜVENLİ
K MAHKEMELERİ
NDEKİDAVALAR:
1) HADEP İ
zmir İ
l Yönetim Kurulu Üyesi Düzgün Demirçelik ve
31 arkadaşıhakları
nda İ
zmir DGM Başsavcı
lı
ğı
nı
n 31.12.1998 tarihli
1998/414 hazı
rlı
k numaralıiddianamesi ile PKK isimli terör örgütüne
yardı
m etmek suçundan açı
lan dava, bu mahkemenin 2.12.1999 gün
ve 1-316 kararıile sonuçlanmı
ş, sanı
klardan Düzgün Demirçelik,
Reyhan Çomak, Elif Tokay ve Niyazi İ
letmiş, Terörle Mücadele
Kanununun 8/1 inci maddesi uyarı
nca hapis ve para cezaları
na
mahkum edilmişlerdir.
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Bu dava 4616 sayı
lıKanun yürürlüğe girdiği için sonradan
verilen 25.12.2000 tarih ve 339-343 numaralıkararla ertelenmiş
tir.
Temyiz edilmeyen bu erteleme kararıkesinleşmiş
tir.
2) HADEP Denizli Gençlik Komisyonu BaşkanıHayri Ateş
hakkı
nda, İ
zmir DGM Başsavcı
lı
ğı
nı
n 25.10.1998 tarih ve 1998/157
sayı
lıiddianamesiyle açtı
ğıdava mahkemenin 24.12.1998 gün ve
262-286 numaralıkararıile sonuçlanmı
ş
, sanı
k, 25.10.1998 tarihinde
HADEP Denizli İ
l Teş
kilatı
nca düzenlenen gençlik şöleninde yaptı
ğı
konuş
mada bölücülük propagandasıyaptı
ğıiçin Terörle Mücadele
Kanununun 8/1 inci maddesi uyarı
nca neticeten 20 ay hapis ve para
cezası
na çarptı
rı
lmı
ştı
r.
Bu hüküm, Yargı
tay 9. Ceza Dairesinin 5.3.1999 tarihli kararıile
onanarak kesinleşmiştir.
3) HADEP Denizli İ
l Teşkilatıtarafı
ndan 25.10.1998 tarihinde
Denizli’de düzenlenen Gençlik Şöleninde konuş
ma yapan sanı
klar
Nuri Turan, Beyaz Emektar ve Cezmi Yalçı
nkaya, bölücülük
propagandasıyaptı
klarıiçin, İ
zmir Devlet Güvenlik Mahkemesinin
3.6.1999 tarihli 298/100 numaralı kararı ile Terörle Mücadele
Kanununun 81/1 inci maddesi uyarı
nca cezalandı
rı
lmı
ş
lardı
r.
4) HADEP İ
zmir Konak İ
lçe BaşkanıMehmet Emin Bayar ve 20
arkadaş
ı hakları
nda
İ
zmir
Devlet
Güvenlik
Mahkemesi
Baş
savcı
lı
ğı
nı
n 11.12.1998 tarihli ve 1998/426 hazı
rlı
k numarasıile
açtı
ğıdava, bu mahkemenin 17.8.1999 tarih ve 1998/3000-164
numaralıkararıile sonuçlanmı
ş, sanı
klardan Mehmet Emin Bayar,
Emine Çelebi, Abdullah Kutal, Mirzat Sati ve Cengiz Kaçan, Türk
Ceza Kanununun 169 ve Terörle Mücadele Kanununun 5 inci
maddesi uyarı
nca neticeten üçer yı
l dokuzar ay ağı
r hapis cezası
na
mahkum olmuşlar, Mehmet Emin Bayar hakkı
ndaki mahkumiyet
hükmü Yargı
tay 9 uncu Ceza Dairesinin 27.3.2000 tarihli kararı
yla
onararak kesinleş
miştir.
Bu davada sanı
ğı
n sübut bulan eylemi, PKK terör örgütünün
sözde lideri Abdullah Öcalan’ı
n İ
talya’da yakalanması
ndan sonra,
Türkiye’ye iadesini önlemek amacı
yla açlı
k grevleri ve sair ş
ekillerde
giriş
imler başlatmak, açlı
k grevlerinin HADEP İ
lçe Merkezi binası
nda
yapı
lması
na, İ
l Yönetiminin onayı
nıalarak izin vermek ve greve
katı
lanları
n tüm ihtiyaçları
nıkarşı
lamaktı
r.
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5) HADEP Karş
ı
yaka Gençlik Komisyonu SaymanıAhmet
Bürüks Altı
ndağve 23 dava arkadaş
ıhakkı
nda İ
zmir Devlet Güvenlik
Mahkemesi Başsavcı
lı
ğı
nı
n 22.5.1998 tarihli 1998/169 hazı
rlı
k
numaralıiddianamesi ile açı
lan dava, bu mahkemenin 25.3.1999
tarihli 117-46 numaralıkararıile sonuçlanmı
ş, 17 sanı
ğı
n beraatine
diğer sanı
kları
n mahkumiyetlerine karar verilmiş
tir. Sanı
k Ahmet
Bürüks Altı
ndağ’ı
n mahkemece sabit görülen eylemi; 21.3.1998 günü
yapı
lan Nevroz kutlamaları
nda PKK bayrağıaçmak ve bölücü
sloganlar atmak, Mahkeme, bu sanı
ğıTCK’nun 169 uncu maddesi ve
Terörle Mücadele Kanununun 5 inci maddesi uyarı
nca 3 yı
l 9 ay ağı
r
hapis cezası
na çarptı
rmı
ş
, hüküm bu sanı
k yönünden Yargı
tay 9
uncu Ceza Dairesinin 11.10.1999 tarihli kararı ile onararak
kesinleşmiştir.
6) HADEP Çiğli Parti Sekreteri, Sayman ve Kadı
n Komisyonu
sorumlusu Fatma Erik, HADEP Çiğli Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadı
n
Komisyonu sorumlusu Süzan Erdoğan, Kadı
n Komisyonu Başkam
Halime Köklütaş, Gençlik Komisyonu BaşkanıErdem Kı
lı
ç, İ
lçe
Baş
kanıMustafa Doğan ve 13 arkadaşıhakları
nda İ
zmir Devlet
Güvenlik Mahkemesi Başsavcı
lı
ğı
nca 17.12.1998 tarihli 1998/456
hazı
rlı
k numaralıiddianame ile açı
lan kamu davasımahkemenin
11.5.1999 tarihli 308-74 numaralıkararıile sonuçlandı
rı
lmı
ş, 7
sanı
ğı
n beraatine, diğerlerinin ise cezalandı
rı
lmaları
na karar
verilmiş
tir. Sanı
klar Fatma Erik, Süzan Erdoğan, Halime Köklütaşve
Erdem Kı
lı
ç, TCK’nun 169, Terörle Mücadele Kanununun 5 inci
maddesi uyarı
nca üçer yı
l dokuzar ay ağı
r hapis cezası
na
çarptı
rı
lmı
şlar, sanı
k Mustafa Doğan ise beraat etmiş
tir. Hüküm,
yukarı
da isimleri yazı
lısanı
klar yönünden, Yargı
tay 9 uncu Ceza
Dairesinin 25.1.2000 tarihli kararıile onararak kesinleşmiştir.
Bu davada sanı
kları
n mahkemece sabit görülen eylemi, silahlı
çete baş
ıAbdullah Öcalan’ı
n İ
talya’dan Türkiye’ye iadesini önlemek
amacı
yla korsan gösteriler düzenlemek, bu gösterilerde PKK lehine
slogan atmaktı
r.
7) HADEP Buca İ
lçe Baş
kanıMehmet Emin Baydar ve 3
arkadaş
ıhakkı
nda İ
zmir DGM Baş
savcı
lı
ğı
nı
n 17.10.1995 tarihli
1995/467 hazı
rlı
k numaralıiddianamesiyle devletin hakimiyeti altı
nda
bulunan topraklardan bir kı
smı
nıdevlet idaresinden ayı
rmaya matuf
fiil işlemek ve silahlıçetenin sair efradıolmak suçundan kamu davası
açı
lmı
ş, yapı
lan yargı
lama sonunda sanı
k Mehmet Emin Baydar
mahkemenin 21.5.1998 tarihli 11-85 numaralıkararıile, silahlıbölücü
örgüt üyelerine hal ve sı
fatları
nıbilerek yardı
m etmek suçundan Türk
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Ceza Kanununun 169 uncu maddesi ve Terörle Mücadele
Kanununun 5 inci maddesi uyarı
nca neticeten 3 yı
l 9 ay ağı
r hapis
cezası
na mahkum olmuş
, sanı
k Mehmet Emin Baydar ile ilgili hüküm
Yargı
tay 9 C. D.’nin 16.11.1998 tarihli kararı ile onanarak
kesinleşmiştir. Diğer sanı
klardan M. Nuri Özen, Hasan Aşkı
n ve Fesih
Yavaş, İ
zmir-Gaziemir TANSAŞ Mağazasıçöp bidonuna bomba
koyup patlatarak 5 kişinin ölmesine 25 kişinin yaralanmasıolayı
na
katı
ldı
klarıiçin, TCK.nun 125 inci maddesi uyarı
nca ömür boyu hapis
cezası
na çarptı
rı
lmı
şlardı
r.
Dİ
YARBAKIR DEVLET
DAVALAR:

GÜVENLİ
K MAHKEMELERİ
NDEKİ

1) İ
tirafçıMehmet Yazar, Hamza Akalı
n, Ahmet Yakut, Celal
Ayüs ve Ahmet Zülfikar Odabaşı
’nı
n ifadelerinin yer aldı
ğıdava:
Bu dosyada HADEP ile PKK arası
ndaki organik bağı
n kanı
tı
olan ifade tutanaklarıyer almaktadı
r. Diyarbakı
r Devlet Güvenlik
Mahkemesi Başsavcı
lı
ğı
nı
n 21.8.1996 tarih ve 1996/2279 hazı
rlı
k
numaralıiddianamesi ile açı
lan bu dava, Diyarbakı
r 4 nolu Devlet
Güvenlik Mahkemesinin 1996/377 esas numarası
nda derdest olup
duruşması
, dosyadaki bazıeksikliklerin ikmali için 5.3.2002 tarihine
ertelidir.
2) HADEP üyesi Cebbar Leygara, Abdullah Ak ı
n, Feridun Çelik,
Edip Yı
ldı
z, Mesut Bektaş ve 27 dava arkadaşları hakkı
nda
Diyarbakı
r Devlet Güvenlik Mahkemesi Baş
savcı
lı
ğı
nı
n 21.9.1994
tarihli 1994/6159 hazı
rlı
k numaralıiddianamesi ile açı
lan dava
Diyarbakı
r 3 nolu DGM’nin 1993/658 esas numaralıdavasıile
birleş
miştir. Mahkemenin 22.2.2001 tarihli ve 658-88 numaralıkararı
ile sonuçlanan bu davada tüm sanı
kları
n eylemleri TCK’nun 169 uncu
maddesi kapsamı
nda görülmüşve 4616 sayı
lıKanun uyarı
nca kamu
davası
nı
n ertelenmesine karar verilmiştir. Temyiz vaki olmadı
ğı
ndan
bu karar 21.5.2001 tarihinde kesinleşmiştir.
Bu davanı
n sanı
kları
ndan olan Edip Yı
ldı
z, kapatı
lan HADEP’in
Diyarbakı
r Yönetim Kurulu Üyesi ve kapatı
lan DEP’in Diyarbakı
r İ
l
Baş
kanı
dı
r.
3) Diyarbakı
r DGM Baş
savcı
lı
ğı
nı
n 30.12.1997 tarihli hazı
rlı
k
1997/3299, karar 1997/3184 numaralıyetkisizlik kararı
.
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Bu kararı
n ekindeki hazı
rlı
k soruşturmasıevrakısuç unsuru
mevkuteler HADEP Genel Merkezince bastı
rı
lmı
şolabileceğinden,
yukarı
da tarih ve numarasıyazı
lıyetkisizlik kararıile, Ankara Devlet
Güvenlik Mahkemesi Başsavcı
lı
ğı
na gönderilmiş, bu evrak kapsamı
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Baş
savcı
sıtarafı
ndan Ankara 2
NumaralıDevlet Güvenlik Mahkemesinde açı
lan kamu davası
nda ve
kapatma davasıiddianamesinin 11 inci sayfası
nı
n başı
nda kanı
t
olarak gösterilmiştir.
İ
STANBUL
DAVALAR :

DEVLET

GÜVENLİ
K

MAHKEMELERİ
NDEKİ

1) HADEP İ
l Başkanıve Yönetim Kurulu Üyesi olan sanı
klar
Mahmut Şakar, Mehmet Salih Yı
ldı
z, Halil Salı
k, Hı
dı
r Doğan,
Mehmet Salih Güven, Nusrettin Kaplan, Ayşe Karadağ, Saim Aktürk,
Ferhat Yeğin, Alican Önlü, Aslan Yüce, Aslı
han Duran, Delal Eren,
Fethi Özcan, Oktay Şamiloğlu, Mehmet Taş ve Erol Yı
lmaz
hakları
nda İ
stanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcı
lı
ğı
nı
n
4.11.1998 tarihli 1998/1756 hazı
rlı
k numaralı iddianamesiyle,
yasadı
ş
ıPKK isimli silahlıörgüte yardı
m etmek suçundan TCK. 169
ve Terörle Mücadele Kanununun 5 inci maddesi uygulanması
istemiyle açı
lan dava, İ
stanbul 3 NumaralıDGM’nin 16.1.2001 tarih
ve 351-26 numaralıkararıile sonuçlanmı
ş, 4616 sayı
lıKanun
uyarı
nca sanı
klar hakları
ndaki kamu davası
nı
n ertelenmesine karar
verilmişve temyiz vaki olmadı
ğı
ndan bu karar, 24.11.2001 tarihinde
kesinleşmiştir.
2) HADEP İ
stanbul İ
l Baş
kanıMahmut Şakar, Gençlik Komitesi
Üyeleri Biş
ar Levent ve Kiyasettin Taş
demir ile 14 dava arkadaş
ları
hakları
nda İ
stanbul DGM Başsavcı
lı
ğı
nı
n 16.11.1998 tarihli
1998/2345 hazı
rlı
k numaralıiddianamesiyle, yasadı
şıPKK adlı
örgütün üyesi olmak ve bu örgüte yardı
m-yataklı
k suçundan TCK’nun
168/1, 169 uncu maddelerinin uygulanmasıistemiyle açı
lan dava,
İ
stanbul 3 NumaralıDGM’nin 21.2.2001 tarihli 367-52 numaralı
kararı
yla sonuçlanmı
ş
, sanı
klardan Mahmut Şakar ile Aslan Yı
ldı
z’ı
n
beraatlerine, diğer sanı
klar hakları
ndaki kamu davaları
nı
n 4616 sayı
lı
Kanun uyarı
nca ertelenmesine karar verilmişve bu kararlar temyiz
edilmeyerek 1.3.2001 tarihinde kesinleş
miş
tir.
3) HADEP İ
stanbul-Güngören ilçesi teş
kilat baş
kanı
Hediyetullah Ülgen, HADEP yönetim kurulu üyeleri Müzeyyen Ölmez,
İ
brahim Ekinci, Ekrem Sangı
r ve Tahsin Güzel ve 6 dava arkadaş
ı
hakkı
nda İ
stanbul DGM Baş
savcı
lı
ğı
nı
n 30.11.1998 tarih ve
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1998/2544 sayı
lıhazı
rlı
k numaralıiddianamesiyle TCK’nun 169 ve
Terörle Mücadele Kanununun 5 inci maddesinin uygulanması
istemiyle açı
lan kamu davasıİ
stanbul 4 NumaralıDGM’nin 6.12.1999
gün ve 488-620 numaralıkararı
yla sonuçlandı
rı
lmı
ş, sanı
klardan
Hediyetullah Ülgen, Osman Tağu, Cüneyt Subaşı
, Fersende Sangı
r,
Ayhan Tekin, Sadı
k Altürk ve Mehmet Tahir Aksoy’un TCK’nun 169,
Terörle Mücadele Kanununun 5 inci maddesi uyarı
nca neticeten üçer
sene dokuzar ay müddetle ağı
r hapis cezasıile cezalandı
rı
lmaları
na
karar verilmişve bu karar Yargı
tay 9 uncu Ceza Dairesinin 26.6.2000
tarihli kararıile onararak kesinleşmiş
tir.
4) HADEP Kocaeli İ
l başkanıRamazan Bilginer ve dava
arkadaş
ı Yalçı
n Vural hakkı
nda İ
stanbul Devlet Güvenlik
Mahkemesinin 13.11.1998 tarihli ve 1998/1042 hazı
rlı
k numaralı
iddianamesiyle, bölücülük propagandasıyapmak ve halkıı
rk, ve
bölge farklı
lı
ğıgözeterek kin ve düşmanlı
ğa açı
kça tahrik etmek
suçları
ndan Terörle Mücadele Kanununun 8/1 inci maddesinin ve
TCK’nun 312/2 nci maddesinin uygulanmasıistemiyle açı
lan dava,
İ
stanbul 6 NumaralıDevlet Güvenlik Mahkemesinin 9.1.2001 tarihli ve
307-4 numaralıkararı
yla sonuçlandı
rı
lmı
ş
, sanı
klar hakkı
ndaki kamu
davası
nı
n 4454 sayı
lıYasanı
n l inci maddesinin 3 üncü bendi
gereğince ertelenmesine karar verilmiş
tir. Yasa yoluna gidilmediği için
bu karar, 30. l .2001 tarihinde kesinleşmiş
tir.
Zamanı
nı
zıalarak ve sizi sı
kmayıda, buna da katlanarak, sizi
bir sı
kı
ntı
ya sokma pahası
na davalarla ilgili bu genişbilgiyi sundum.
Bu sunduğum bilgiler, iddianamemizde delil olarak gösterilen
dosyalarla ilgilidir. Bu davanı
n açı
lmasıtarihinden itibaren halen
devam etmekte olan soruşturmalar, tutuklamalar, mahkumiyet
kararları
, bu açı
kladı
ğı
m delillerin dı
ş
ı
ndadı
r. Bunlarıdelil olarak
Yüksek Mahkemenize sunuyorum.
Devlet toprakları
nı
n bölünmez bütünlüğüne yönelik suç
işlemekten ve halkı
; sı
nı
f, ı
rk, din, mezhep veya bölge farklı
lı
ğı
gözeterek kin ve düşmanlı
ğa açı
kça tahrik etmek suçundan hükümlü
çok sayı
da parti üyesine partinin çeş
itli kademelerinde yönetim görevi
verilmişolmasıkonusu:
Siyasî Partiler Kanununun 11/2 nci maddesinin (b) bendinin 4
numaralıhükmüne göre, Türk Ceza Kanununun İ
kinci Kitabı
nı
n Birinci
Babı
nda yazı
lısuçlardan veya bu suçları
n işlenmesini aleni olarak
tahrik etme suçları
ndan,
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Aynıbendin 5 numaralıhükmüne göre ise, TCK’nun 312 nci
maddesinin ikinci fı
krası
nda yazı
lıhalkısı
nı
f, ı
rk, din, mezhep veya
bölge farklı
lı
ğıgözeterek kin ve düş
manlı
ğa açı
kça tahrik etme
suçları
ndan mahkum olanlar “siyasî partilere üye olamazlar ve üye
kaydedilemezler” Bu hükümler uyarı
nca TCK’nun 125 inci
maddesinde tanzim olunan Devlet toprakları
nıbölme faaliyetinde
bulunma suçları
, TCK’nun 168 ve 169 uncu maddelerinde
düzenlenen silahlıbölücü çetenin sair efradıolmak ve böyle bir
çeteye yardı
m-yataklı
k suçlarıile 3713 sayı
lıTerörle Mücadele
Kanununda yaptı
rı
ma bağlanan bölücülük propagandasısuçlarıda
Siyasî Partiler Kanununun 11/2 maddesinin (b) bendinin 4 numaralı
hükmü kapsamı
nda siyasî partiye üye olmayı engelleyen
sabı
kalardandı
r.
Bu suçlardan mahkumiyetleri kesinleşmiş
, baş
ka bir ifadeyle
sabı
kalıolduklarıiçin partiye üye olarak bile kaydımümkün olmayan
68 kiş
iden 20’sinin İ
stanbul, 9’unun Şanlı
urfa, 3’ünün İ
zmir, 2’sinin
Kocaeli, 5’inin Ankara, 2’sinin Van, 3’nün Kars, 4’ünün Adana, 2’sinin
Manisa, 1’inin Gaziantep, 2’sinin Hatay, 2’sinin Muş, 1’inin Tunceli,
2’sinin Tekirdağ, 2’sinin Eskişehir, 1’inin Sakarya, 2’sinin İ
çel, 1’inin
Malatya, 2’sinin Aydı
n, 1’inin Mardin ve Bursa il, ilçe ve belde
teşkilatları
nda yönetim görevlerine getirildikleri, Siyasî Partiler
Kanununun 33 üncü maddesi uyarı
nca Başsavcı
lı
ğı
mı
z bünyesinde
Siyasî Partiler Tüzüğü Bürosuna valiliklerce gönderilen evraklardan
tespit edilmiş
, Baş
savcı
lı
ğı
mı
zca bunları
n büyük bir bölümünün
yönetim görevinden ve üyelikten ihracısağlanmı
ştı
r. Küçük bir
bölümü ise, iş
lem safhası
ndadı
r.
Bu suçlardan mahkum olan bu kadar fazla miktarda kiş
inin parti
yönetiminde görevlendirilmesinin anlamıaçı
ktı
r.
Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
mı
z tarafı
ndan denetimin, yönetim
kurulları
na getirilenler yönünden yapı
ldı
ğıgöz önünde tutulduğunda,
davalısiyasî partinin yönetim kadrolarıiçerisinde bu kadar çok kiş
inin
görevlendirilmesi, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne
aykı
rı amaçları
n eylem boyutuna ulaşması
nı
n ve parti genel
merkezinin buna zı
mnen ve fiilen geçit vermesinin açı
k kanı
tı
dı
r.
Bizce, devletin bütünlüğü ilkesine aykı
rıfaaliyetlerde bulunan
Türk Ceza Kanununun 125, 168, 169; halkısı
nı
f, ı
rk, din, mezhep
veya bölge farklı
lı
ğıgözeterek kin ve düşmanlı
ğa açı
kça tahrik etmek.
Türk Ceza Kanununun 312/2 ve Terörle Mücadele Kanununda
yaptı
rı
ma bağlanan bölücülük propagandasıyapmak suçları
ndan
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mahkûm olup cezalarıkesinleşmişbu kadar çok sayı
da kişinin Siyasî
Partiler Kanununun hükümleri gözardı edilerek parti üyeliğine
kaydedilmesi ve parti teşkilatı
nı
n çeşitli kademelerinde yönetim
görevlerine getirilmişolmalarıve bu kiş
ilerin saptanan amaçları
nı
gerçekleş
tirme olanağı
nıbu siyasî parti içinde görmeleri bir tesadüf
değil, HADEP’in ülkeyi bölme amacı
na yönelik bilinçli bir ş
ekilde
öngörülmüşkadrolaşmadı
r. Bu yoğunluk, Halkı
n Demokrasi Partisinin
devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykı
rıeylemlerin
odağıolduğunu kabule kesinlikle yeterlidir.
İ
tirafçı
lar adı
na temsilci Mehmet Aktar’ı
n l .2.1999 tarihli
dilekçesindeki beyan:
Diyarbakı
r
E-Tipi
Cezaevinde
itirafçı tutuklu
olarak
yatmaktayken, Baş
savcı
lı
ğı
mı
za hitaben yazdı
ğı1.2.1999 tarihli
dilekçesinde, Mehmet Aktar, HADEP’in terör örgütüyle organik iliş
kisi
olduğunu, bu ilişkinin Avrupa’da örgütün siyasî kanadıolan ERNK
yoluyla ve Türkiye cezaevlerinde PKK üyeleri aracı
lı
ğı
yla
sağlandı
ğı
nı
, HADEP Genel Merkez yöneticilerinin sı
k sı
k Avrupa’ya
giderek PKK’nı
n Avrupa sorumluları
yla görüş
tüklerini, talimatlar
aldı
kları
nı
, Avrupa’da eğitilen birçok terör örgütü militanı
nı
n HADEP
içinde faaliyet göstermek üzere Türkiye’ye gönderildiklerini;
cezaevlerinden çı
kan, fakat dağda faaliyet yürütemeyecek durumda
olan terör örgütü üyelerinin HADEP içinde çalı
ş
tı
rı
ldı
kları
nı
, bu
insanları
n genelde HADEP içinde yönetici konumunda oldukları
nı
, bu
kişilerin faaliyetlerinin Avrupa ERNK Örgütü tarafı
ndan denetlendiğini;
HADEP’in, terör örgütüne dünya ve Avrupa kamuoyunda meş
ruluk
kazandı
rmak, Avrupa’daki demokrat, sosyalist, liberal ve Yeşilcilerin
PKK’ya destek vermelerini sağlamak rolünü üstlendiğini; bu amaçla
sosyal etkinlikler, açlı
k grevleri organize ederek devlet karş
ı
tı
propagandalar yaptı
kları
nı
, Avrupa ülkelerindeki çeş
itli kuruluşları
yla
ilişkiye geçerek Türkiye’yi tecrit etmeye çalı
ş
tı
kları
nı
;
Örgütün dağkadrosuna eleman kazandı
rmak için HADEP’in
kendi bünyesinde kurduğu kadı
n, işçi, esnaf komisyonlarıaracı
lı
ğı
yla
insanları PKK sempatizanı haline getirdiğini, sonra da dağa
çı
kardı
ğı
nı
: HADEP binaları
nı
n eğitim yuvalarıhaline getirildiğini; terör
örgütü sempatizan kitlesini devlete karşıçeş
itli eylemlere çekerek,
PKK’nı
n ‘siyasal ordumuz’ adı
na verdiği eylemci bir kitle yaratmaya
çalı
ştı
ğı
nı
, bu amaçla hizmet için terör örgütünün ideolojik
söylemlerinin yumuşatı
lı
p herkesin kabul edebileceği bir kalı
ba
döküldüğünü; Türkiye’deki sol örgütler, sendikalar, dernekler gibi
oluş
umlarla PKK adı
na ilişkiler kurduğunu; PKK’nı
n dağkadroları
nı
n
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giyecek, ilaç, teknik malzeme, erzak gibi çeşitli ihtiyaçları
nı
n büyük bir
kı
smı
nı
n HADEP örgütleri tarafı
ndan temin edilerek örgüte
ulaş
tı
rı
ldı
ğı
nı
; ihtiyacıolan bölgeye para da gönderildiğini; bu amaçla
HADEP örgütlerinin ‘yoksullara yardı
m’ adıaltı
nda para, yiyecek,
giyecek ilaç gibi ş
eyler topladı
ğı
nı
, yardı
m kampanyaları
düzenlediğini; yurtdı
ş
ı
nda veya kı
rsalda eğitildikten sonra eylem
amacı
yla Türkiye’ye gönderilen PKK üyelerinin deş
ifre olmaları
nı
önlemek ve ihtiyaçları
nıkarşı
lamak amacı
yla, bunlara HADEP içinde
faaliyet gösteren önceden ayarlanmı
şkiş
ilerin adreslerinin verildiğini;
bunlardan deşifre olanları
n yurtdı
şı
na aktarı
lmaları
nı
n HADEP eliyle
yapı
ldı
ğı
nı
; sonuç olarak, HADEP’in, bölücü düşünceleri yayan, halkı
,
devlet düş
manıhaline getiren PKK’nı
n paravan örgütü olduğunu
belirtmiş
tir.
Dilekçe sahibi Mehmet Aktar, 2.3.1999 tarihinde Diyarbak ı
r
Cumhuriyet Savcı
sı
na verdiği ifadede ise, 1.2.1999 tarihli dilekçesinin
ve imzanı
n kendisine ait olduğunu, Diyarbakı
r E-Tipi Cezaevindeki
itirafçı
larıtemsil ettiğini, dilekçedeki görüşlerin ortak görüşolduğunu
beyan etmiş
tir.
Dosyaya ibraz edilen Mehmet Alkı
n, Arif Sakı
k, Raşit Akçan ve
Mehmet Yazar’ı
n Diyarbakı
r Cumhuriyet Savcı
sı
na verdikleri 2.3.1999
günlü ifadeleri de, HADEP-PKK ilişkilerini ortaya koyan beyanlar
içermektedir.
Az sonra okuyacağı
m PKK’nı
n baş
ı Abdullah Öcalan’ı
n
ifadesiyle, bu itirafçısanı
ğı
n ifadeleri arası
ndaki benzerlik dikkat
çekecek boyuttadı
r.
PKK’nı
n başıAbdullah Öcalan yurtdı
ş
ı
nda yakalanı
p Türkiye’ye
getirildikten sonra Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet
Savcı
ları
na verdiği 22.2.1999 tarihli ifadesinde, HADEP’le iliş
kisi
konusunda, HADEP bünyesinde yurtiçinde oluşturulan gençlik ve
kadı
n komisyonları
nda yapı
lan eğitim çalı
şmaları
yla, Romanya ve
Moldova gibi ülkelerde yapı
lan eğitim çalı
ş
maları
nı
n kendi
perspektifine ve görüşlerine uygun olarak yapı
lan çalı
şmalar
olduğunu; Romanya ve Moldova gibi ülkelerde yapı
lan eğitim
çalı
şmaları
nda
yetişen
müdahaleci
grupları
n,
HADEP’in
faaliyetlerinde ve icraatları
nda söz sahibi olduklarıhususunun doğru
olduğunu; yurtdı
ş
ı
ndaki ve özellikle Romanya’daki eğitim
çalı
şmaları
nı Mehmet Hoca Kod Cevat Soysal’in yürüttüğünü,
kendisiyle telefon irtibatıkuran bu kişiye görüşve talimatları
nıilettiği,
HADEP’in il ve ilçe teşkilatları
nda gerek yurtdı
ş
ı
ndaki kamplara ve
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gerekse kı
rsal alana eleman gönderme faaliyetlerinin yürütüldüğü
hususunun doğru olduğunu; HADEP’e kuruluş
u sı
rası
nda Avrupa
teşkilatıvası
tası
yla 200.000 mark para yardı
mıyaptı
kları
nı– ki, bu
ayrıbir kapatma sebebidir- PKK mensubu cezaevi hükümlüsü Sabri
Ok’un HADEP’lere talimatlar verdiğini, üst düzey kararları da
verdiğini; 18 Nisan 1999 tarihinde yapı
lacak milletvekili seçimleri
dolayı
sı
yla HADEP’in kendisinden PKK’nı
n Avrupa’daki görevlisi
Şahir Kod, Ferhat Abdi Şahin vası
tası
yla görüşsorduğunu; Şeyh
Sait’in torunu olan Abdülmelik Fı
rat’ı
n HADEP Genel Başkanıolmak
gibi bir niyetinin olduğunu, kendisinin de bunu uygun gördüğünü,
ancak, HADEP teşkilatı
nda sol görüşhakim olduğu için muhafazakâr
Abdülmelik Fı
rat’ıistemediklerini, beyan etmiş
tir.
HADEP-PKK ilişkilerini çok açı
k bir ş
ekilde ortaya koyan bu
ifade, 1.3.1999 tarihli yazı
mı
z ekinde dosyaya ibraz edilmiştir.
Diğer deliller: HADEP’in kuruluş
undan 2001 yı
lısonuna kadar
süren dönemde kurucu e yöneticilere ait listeler; HADEP’in çeşitli
kademelerdeki yöneticileri hakkı
nda Diyarbakı
r Devlet Güvenlik
Mahkemelerinde açı
lan 49 kamu davası
yla, Ankara, İ
stanbul, İ
zmir,
Adana, Malatya, Van ve Erzurum devlet güvenlik mahkemelerinde
açı
lan soruşturma ve davalarla ilgili belgeler ve Yüksek Mahkemece
istenilen ifade tutanaklarıMahkemenize sunulmuşve tespit ettiğiniz
noksanlar ikmal edilerek 9.9.1999 tarihli yazı
mı
z ekinde
gönderilmiş
tir.
Bundan sonraki tarihlerde, açı
lan kapatma davası
yla ilgisi
nedeniyle Mahkemenize gönderilip HADEP’e tebliği istenen belgeler
ilgili tebligat işlemleri de tamamlanmı
ştı
r.
Kapatma davasıiddianamesinde değinilen 3 ana, 4 birleşmiş
dava olmak üzere, toplam 7 davanı
n ve kapatma davası
iddianamesinin
tevdiinden
sonra
Yüksek
Mahkemenizin
Baş
savcı
lı
ğı
mı
zdan istediği, iddianamede numaralarıbelirtilmeyen,
ancak iddianamedeki eylemlerle irtibatlıdavaları
n son durumları
nı
gösteren karar ve tutanaklar 3 klasör halinde sunulmaktadı
r. Sunulan
bu belgeler, yeni delil niteliğinde değildir.
Sonuç ve istem: çok sayı
da HADEP üyesi ve yöneticisinin,
ülkemizin bölünmez bütünlüğüne yönelik, nitelikleri anlatı
lan eylemleri
yoğun bir ş
ekilde işlediği ve halen de iş
lemekte bulunduğu ve bu
durumun Anayasamı
zı
n değişik 69 uncu maddesinin altı
ncıfı
krası
nda
yazı
lıparti organları
nca ve parti genel başkanı
nca bizzat suçlara
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iştirak etmek suretiyle zı
mnen ve açı
kça benimsendiği, böylece,
HADEP’in, Anayasamı
zı
n 4709 sayı
lıKanunla değişik 69 uncu
maddesinin altı
ncıfı
krası
nda tanı
mlandı
ğış
ekilde, devletimizin ülkesi
ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne yönelik düş
manca faaliyetlerin
odağıhaline geldiği, sunulan delillerden anlaş
ı
lmı
ş olduğundan,
29.1.1999 gün ve 1999/37 numaralıiddianamemizi ve 9.4.1999 tarihli
esas hakkı
ndaki görüşlerimizi tekrarlı
yor, Halkı
n Demokrasi Partisinin
Anayasamı
zı
n 68 inci maddesinin dördüncü fı
krasıdelaletiyle,
Anayasamı
zı
n 69 uncu maddesinin altı
ncıfı
krasıuyarı
nca, eylemlerin
yoğunluğu, niteliği, ulaştı
ğıboyut ve ağı
rlı
ğıgöz önüne alı
narak
temelli kapatı
lması
na karar verilmesini arz ve talep ediyorum.”
VIII- SÖZLÜ SAVUNMA
DavalıParti’nin 1.3.2002 günlü sözlü savunmasışöyledir:
“Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
, partimizin kapatı
lması
istemiyle mahkemenize sunduğu 29.11.1999 tarihli iddianamede,
HADEP’in, Anayasanı
n 68 inci maddesinin dördüncü fı
krası
nda
belirtilen devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykı
rı
eylemlerin odağı haline geldiği ve 2820 sayı
lıSiyasî Partiler
Kanununun 78, 79, 80, 81 ve 82 nci maddelerinde yazı
lıyasaklara
aykı
rıeylemlerde bulunduğu iddiası
yla temelli kapatı
lması
na karar
verilmesini istemiş
tir.
9.4.1999 tarihli esas hakkı
ndaki mütalaası
nda da, belirttiğimiz
maddelere dayalıtalebini Sayı
n Savcıaynen tekrar etmiştir.
Yine, 17.1.2002 tarihinde mahkemenizde y aptı
ğı sözlü
açı
klaması
nda ise, her ne kadar 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Yasası
nı
n
belirtilen maddelerine açı
kça değinmemiş
se de “29.1.1999 gün ve
1999/37 numaralıiddianamemizi ve 9.4.1999 tarihli esas hakkı
ndaki
görüşlerimizi tekrarlı
yoruz” diyerek 2820 sayı
lı Siyasî Partiler
Kanununun 78, 79, 80, 81 ve 82 nci maddelerinde yazı
lıyasaklar
nedeniyle de...
Sayı
n Başkan, davanı
n açı
ldı
ğıtarihten sonra ülkemizde
yaş
anan siyasî partilerin sı
kça kapatı
lması
nı
n doğurduğu sı
kı
ntı
lar
karşı
sı
nda, siyasal partilerin kapatı
lması
nı
n zorlaş
tı
rı
lması
, hatta
kapatma yerine farklı müeyyide uygulanması
na gidilmesi
doğrultusunda önemli anayasal değiş
ikliğe gidilmiş
tir. 4 Ekim 2001
tarih, 4709 sayı
lıYasayla gerçekleş
tirilen Anayasa değişikliğiyle
siyasî partilerin kapatı
lmasısebepleri Anayasa değişikliğiyle siyasî
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partilerin kapatı
lması sebepleri Anayasanı
n 68 inci
dördüncü fı
krası
yla 69 uncu maddesinin onuncu
sebeplerle sı
nı
rlandı
rı
lmı
ş
tı
r. Dolayı
sı
yla, Siyasî Partiler
78, 79, 80, 81 ve 82 nci maddeleri, Anayasa’nı
n 68 inci
dördüncü
fı
krası
nda
öngörülmeyen
kapatma
öngörüldüğünden Anayasa’ya açı
kça aykı
rı
dı
r.

maddesinin
fı
krası
ndaki
Kanununun
maddesinin
nedenleri

Bu maddelerin Anayasa’ya aykı
rı olduğu iddiası
nda
bulunuyorum. Bu iddiamı
zı
n öncelikle incelenerek Siyasî Partiler
Kanununun 78, 79, 80, 81 ve 82 nci maddelerinin Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğınedeniyle iptaline karar verilmesini talep ediyorum. Ayrı
ca,
Anayasa’nı
n geçici 15 inci maddesinde yapı
lan değişiklik nedeniyle
de Yüksek Mahkemenizin bu yönde inceleme yapı
p karar vermesinin
önünde yasal engel de kalmamı
ştı
r.
Sayı
n Başkan, HADEP, özgürlükçü, eşitlikçi, barı
şçı
, çoğulcu,
katı
lı
mcı
, toplumsal değiş
im ve yenileş
meyi savunan, evrensel
değerlere sahip çı
kan demokratik sol bir kitle partisidir; tüzüğümüzde,
partimiz bu şekilde tanı
mlanmı
ş
tı
r. Özgürlükçü, katı
lı
mcıve çoğulcu
demokrasiyi savunan HADEP, hukukun üstünlüğüne bağlıve insan
hakları
na dayalı
, laik, demokratik bir düzeni Türkiye’de gerçekleştirme
amacı
ndadı
r.
Tüzük ve programı
yla, Türkiye’de yaş
ayan tüm insanları
mı
zı
n
sorunları
na çözüm öneren, işçinin, memurun, emeklinin, köylünün,
esnafı
n, gençliğin, kadı
nları
n sorunları
yla yakinen ilgilenen bir
partiyiz.
Türkiye’nin sahip olduğu yeraltıve yerüstü kaynakları
n, halkı
n
refahıiçin en verimli biçimde nası
l kullanı
labileceğine ilişkin projeleri
olan, sağlı
k sorunundan konut sorunundan tutun çevre sorununa
kadar Türkiye’de var olan tüm sorunlarıkendisine dert edinen gerçek
bir Türkiye partisidir HADEP.
HADEP, 11 Mayı
s 1994 tarihinde siyasî yaşamı
na baş
lamı
ş
tı
r.
HADEP’i kurduğumuz dönem, hem ülkemizin hem de tüm
insanları
mı
zı
n büyük zararlar gördüğü, acı
lar çektiği, Doğu ve
Güneydoğu Anadolu’da yoğunlaşan çatı
şmaları
n yaş
andı
ğı bir
dönemdi. Bu çatı
şma ortamı
nı
n yarattı
ğıgerginlik içerisinde, radikal
milliyetçi gelişmelerin de etkisiyle, Kürt sorununun tartı
şı
lmasıdahi
yapı
lamı
yordu. Bu ortam nedeniyle programı
mı
zda yer alan kürt
sorunu dı
ş
ı
ndaki sorunlara ilişkin düşünce ve çözüm önerilerimiz çok
dikkat çekmedi. Var olan dı
şı
mı
zdaki tüm partilerin tartı
ş
maktan
999

çekindiği ve gündeme getirmek istemedikleri Kürt sorunu gündeme
getirmemiz, ş
imş
ekleri üzerimize çekmemize yetti de arttı
. O günden
itibaren hem PKK’lı
kla hem de bölücülükle itham edildik, bundan da
hiçbir zaman için vazgeçilmedi. Davamı
z da buna endekslidir.
Bundan dolayıKürt meselesindeki düş
üncelerimizi kı
saca, Yüksek
Mahkemenin huzurunda da açmak istiyorum.
Sayı
n Başkan, sayı
n üyeler; Türkler ve Kürtler bu topraklar
üzerinde bin yı
la yakı
n bir süreden beri birlikte yaşı
yorlar. Ciddi bir
kader birliği yapmı
şlardı
r; birlikte savaş
mı
şlar, birlikte ağlamı
ş
lar,
birlikte gülmüş
lerdir. 1071 yı
lı
nda Malazgirt’te omuz omuza düşmana
karşısavaş
mı
ş
lar. Ulusal KurtuluşSavaşı
nıomuz omuza yine birlikte
birlikte kurmuşlardı
r. Çanakkale’de beraber savaşmı
ş
lar, birlikte şehit
düşmüşler. Cumhuriyeti de birlikte kurmuş
lardı
r. Kore’de, Kı
brı
s’ta
Kürt-Türk omuz omuzadı
r. Daha dün, Marmara Bölgesinde meydana
gelen deprem sonucunda yı
kı
lan evler, Türk’e ve Kürt’e ortak mezar
olmuş
tur.
Yine, Kürtlerle Türkler arası
nda yoğun evlilikler yaş
anmı
ş
,
akrabalı
k bağlarıkurulmuştur. Keza, Kürtler bugün, Türkiye’nin her
tarafı
nda
yaşamaktadı
rlar.
İ
stanbul’da
yaş
ayan
Kürtlerin,
Diyarbakı
r’dan daha fazla olduğu herkesçe bilinmektedir. Bu kadar
ciddi kader birliği, tarihi geçmiş
i olan ve iç içe geçmişKürt ile Türk’ü
ayı
rmak mümkün olmadı
ğıgibi, gerçekçide değildir. Dolayı
sı
yla
bölücülük iddiası
, bu gerçeklik karş
ı
sı
nda son derece aya havada bir
iddia olmanı
n ötesine geçemez; Doğru ve yerinde bir iddia değildir.
Sayı
n Başkan, cumhuriyetin kuruluşu sı
rası
nda hâkim olan
anlayı
şgiderek değişmiş, sonuçta Kürtlerin varlı
ğıdahi inkar edilir
duruma gelinmiştir. Yüksek Mahkemenizin birçok kararı
nda “Türk
Ulusu” kavramı
nı
n bir üst kimliği ifade ettiği, alt kimliklerin yok
sayı
lmaları
na yol açmayacağıbelirtilmiş
se de, ne yazı
k ki, Kürtlerin
varlı
ğı
ndan bahsetmek, Kürt kültüründen bahsetmek, birlik ve
beraberliği zedeleyici, bölücü anlayı
şolarak gösterilmeye çalı
ş
ı
lmı
ştı
r.
HADEP, alt kimliklerin kendilerini ifade etmelerinin veya
gelişmelerinin
engellenmesini
demokrasi
anlayı
ş
ı
yla
bağdaş
tı
rmamaktadı
r. Böylesi bir yaklaşı
mıdoğru bulmuyoruz. Farklı
kültürleri, ülkemizin sahip olduğu önemli bir zenginlik olarak
görüyoruz. Ortak kültür ve üst kimliğe olan katkı
larıoranı
nda da
birleş
tirici ve bütünleş
tirici rol oynayacağıinancı
ndayı
z.
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Sayı
n Başkan, sayı
n üyeler; HADEP olarak hiçbir zaman şiddeti
savunmadı
k, şiddetten yana tavı
r almadı
k, şiddeti sorun çözücü
olarak görmedik; sorunları
n ş
iddet dı
ş
ı
, barı
şçı
l, demokratik
yöntemlerle çözümünü sürekli olarak savunduk ve biz kendimize
prensip edindik. Bu konuda da kitleler üzerinde etkili olduğumuz
inancı
ndayı
m. Nitekim, Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
sı da
iddianamede, esasen, HADEP’in yapı
lan bütün kongrelerinde,
yöneticilerin yaptı
ğıbütün konuş
malarda, yaptı
klarıbütün bası
n
açı
klamaları
nda “Kürt sorununun kan dökülmeden, demokratik,
barı
şçı
l çözümü vurgulanmı
ş
tı
r” demektedir.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 15 yı
l süreyle devam eden
çatı
ş
maları
n başladı
ğıtarihlerde HADEP yoktu. Çatı
ş
maları
n en
yoğun biçimde yaş
andı
ğı1990’lıyı
lları
n başı
nda da HADEP yoktu.
HADEP kurulduğu zaman çatı
ş
maları
n baş
laması
nı
n üzerinden on
yı
lıaşkı
n bir süre geçmiştir. Dolayı
sı
yla, PKK’ye katkısunduğumuz
iddiasıda doğru değildir. HADEP’liler olarak, çatı
şmaları
n bir an önce
sona ermesini sürekli olarak istedik ve diledik. Bize göre, Kürt
sorununda izlenen yanlı
şpolitikalar, demokratikleş
meyi engellediği
gibi, ekonomik geliş
meyi de, maalesef, tı
kamı
ştı
r.
Biz, üniter devlet yapı
sı
na bağlıkalı
narak Türkiye’nin bütünlüğü
içerisinde Kürt sorununun geniş bir demokratikleşme programı
yla
çözüleceğine inanı
yoruz. Sorun çözümsüz değildir, çözümü son
derece kolaydı
r, yeter ki, çözümü içten isteyelim. Bizler bu ülkenin
insanları
yı
z. Türkiye, 70 milyon insan ı
n ortak vatanı
dı
r. Türkiye’deki
olumsuzluklar ve olumluluklar hepimizi etkilemektedir. HADEP,
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin büyümesini, gelişmesini, güçlenmesini
istemektedir. Ortadoğu’da, Kafkaslarda, giderek dünyada güçlenen
çağdaş, laik, demokratik devletlerin yanı
nda hak ettiği yeri almı
şgüçlü
bir Türkiye genel istemimizdir. Bunun yolunun da toplumsal barı
şve
demokratikleşmeden geçtiğine inanmaktayı
z. Toplumsal barı
ş
ı
nı
sağlamı
şve demokratikleşme sürecini tamamlamı
şTürkiye, güçlü bir
Türkiye olacaktı
r. Onun için de, sorunları
mı
zıbirlikte ve diyalog
yoluyla çözmek durumundayı
z.
Çatı
ş
ma döneminde oluşan çeteleşmenin üzerine gidilmiş
olması
nıönemli bir adı
m olarak görüyoruz. Sayı
n Başkan, 2001 yı
lı
Ekim ayıiçerisinde Doğu ve Güneydoğu illerini kapsayan bir gezimiz
oldu. Bu gezi sı
rası
nda görüştüğümüz istisnası
z herkesin temel istemi
ekmekten, aş
tan önce çatı
şmaları
n -iki yı
lıaşkı
n bir süreden beridurması
ndan kaynaklanan huzur ortamı
nı
n devamı
ydı
. Bunun için de
yetkililerin
belirttiği
5
bin
civarı
ndaki
silahlı PKK’linin
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silahsı
zlandı
rı
lmasıgerekmektedir. Yapı
lacak yasal bir düzenlemeyle
bunun mümkün olabileceği kanaatindeyim. Keza, OHAL ve
koruculuğun kaldı
rı
lması
, göç edenlerin geri dönüş
lerinin sağlanması
,
hem sorunun çözümüne katkısunacak hem de demokratikleş
menin
önünü açacaktı
r. HADEP olarak bizim, Kürt sorunu konusundaki kı
sa
çözüm önerilerimizi de bu ş
ekilde izah edebilirim.
Farklıdüş
üncelerin kendilerini özgürce ifade edebilmeleri ve
örgütlenmeleri çoğulcu demokrasilerin gereğidir. Ne yazı
k ki, HADEP
açı
sı
ndan bu pek mümkün olmamı
ş
tı
r. HADEP, kurulduğu günden
itibaren bugüne değin geçen süre içerisinde ciddî haksı
zlı
klara
uğramı
şbir partidir. Partinin kuruluş
undan 21 gün sonra, Urfa’da
Muhsin Melik adlıarkadaş
ı
mı
z -ki, bu arkadaşı
mı
z kurucu üyemizdi
ve parti meclisi üyemizdi- 21 gün sonra, henüz biz Türkiye’de insanlar
bizi tanı
mazken, silahlısaldı
rı
ya uğradı
, 2 Haziran 1994’te kaldı
rı
ldı
ğı
hastanede can verdi. Yine, aynısaldı
rı
da Mehmet Ayyı
ldı
z ismindeki
üyemiz de silahlısaldı
rı
dan yara almı
şve olay yerinde can vermişti.
Keza, bu saldı
rı
lar, ölümle sonuçlanan bu saldı
rı
lar
bitmedi, üyelerimize yönelik ölümle sonuçlanan saldı
rı
lar
Batman’da, Hatay’da, Elbistan’da ve Kahramanmaraş’ta
etti. Adana’da Yüreğir İ
lçe Yöneticimiz Salih Subutekin,
tarihinde uğradı
ğısilahlısaldı
rısonucu yaşamı
nıyitirdi.

burada da
Adana’da,
da devam
28.9.1994

Adana Yüreğir İ
lçe Baş
kanı
mı
z Rebi Çabuk, 3.10.1994’te, yine
onunla beraber aynıgün, aynıyerde bulunan Sefer Cerf adlıAdana
Yüreğir ilçe yöneticimizde silahlısaldı
rı
da yaş
amları
nıyitirdiler.
Keza, Batmanda’da il yöneticimiz Ahmet Karabulut, il disiplin
kurulu üyemiz VasfıÇetin, yine il sekreterimiz Zeki Adlı
k, silahlı
saldı
rı
lar sonucu öldürüldüler.
Keza, Hatay’da Samandağ’da üyemiz olan Mehmet Latfedici
de, silahlısaldı
rısonucu yaş
amı
nıyitirdi.
Elbistan ilçe Başkanı
mı
z Hüseyin Koku, 20.10.1995 günü
Elbistan şehir merkezinde eş
iyle beraber dolaşı
rken yanı
na yaklaş
an
ve kendilerinin sivil polis olduğunu söyleyen kişiler tarafı
ndan
gözaltı
na alı
nmak suretiyle arabaya bindiriliyor, bir daha kendisine
rastlanı
lmadı
, 6 ay sonra, karlar eridikten sonra, başıkesik cesedi
Malatya Pötürge yolu üzerinde bulundu.
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Keza, bizim için gerçekten sı
kı
ntı
ları
n doruk noktaya ulaştı
ğıve
biraz sonra da değineceğim ikinci olağan kongremiz sonucunda
Kahramanmaraş’a dönen kurultay delegelerimiz Hulusi Kul, Mustafa
Öztürk, Mehmet Kaya Kayseri yolunda, bindikleri özel arabanı
n önü
kesilmiş ve yine bunlar da uğradı
kları silahlı saldı
rı sonucu
yaş
amları
nıyitirmişlerdir. Ben, Sayı
n Savcı
nı
n bunlarıda, HADEP’in
uğradı
ğı haksı
zlı
kları da belirtmesini isterdim. Bundan dolayı
uğradı
ğı
mı
z haksı
zlı
klarıbelirtmek amacı
yla bunu ifade ettim.
Sayı
n Baş
kan, yine, keza diğer partilere tanı
nan örgütlenme
özgürlüğü HADEP’e tanı
nmamı
ştı
r. Şı
rnak, 1995 ve 1999
seçimlerinde hiç örgütümüz olmaması
na rağmen girdiğimiz
seçimlerde birinci parti olduğumuz -bir dönem iki, bir dönemde birinci
parti olduğumuz bir il- yüzde 5’ler dolayı
nda oy alan siyasî partiler bu
ilde örgütlenirken, biz örgütlenme imkânıbulamadı
k. Bundan üç yı
l
önce Şı
rnak il yönetimini oluşturmak üzere görevlendirdiğimiz Şı
rnak,
şu an Şı
rnak il başkanıarkadaşı
mı
z Şı
rnak’a gittiği zaman yer buluyor
ve bu arada da emniyet müdüründen randevu isteyerek kendisiyle
görüşmeye gidiyor, burada il örgütünü açmak istediğini izah etmek
üzere. Randevu üzerine gittiği emniyet müdürlüğünde, o günkü
emniyet müdürü kendisine dönüp “siz hangi partiden geldiniz?” diye
soruyor “HADEP” diyor. HADEP’ten geldiği cevabı
nıalı
nca, beni
bağı
ş
layı
n, çok kaba bir davranı
ş
la derhal odayıterk etmesini istiyor
“sizi burada, PKK’lilerin örgütlenmesine izin vermeyiz” diyor. Tam
çı
karken iş
aret ettiği diğer memurlar tarafı
ndan bu arkadaş
ı
mı
z ve
yanı
nda bulunan kişi gözaltı
na alı
nı
yor. İ
ki gün süreyle
nezarethanede çı
plak vaziyette gözaltı
nda tutuldu. İ
ki gün sonra
serbest bı
rakı
ldı
. Hakkı
nda herhangi bir dava da açı
lmadı
. Aynı
arkadaş
ı
mı
z, şimdi yeni il binası tuttuk ve o arkadaş
ı
mı
zı
n
başkanlı
ğı
nda il örgütü oluş
turabildik Şı
rnak’ta; ama, Silopi’de
oluş
turduğumuz ilçe örgütümüzün, ilçe başkanıile yöneticisi hâlâ
kayı
p durumdalar, bulamadı
k daha.
Yine birçok ilde de örgütlenme çalı
şmasıyaparken HADEP’in il
ve ilçe yönetimlerinde yer alı
nmamasıiçin insanlar bizzat tehdit
edilmiş
lerdir kendilerinin polis olduğunu söyleyen sivil kişiler
tarafı
ndan. Bu konuda, keş
ke imkân olsaydıYüksek Mahkemenizin,
binlerce tanı
k gösterebilirdim, olayıbizzat yaş
amı
şbinlerce tanı
k
vardı
r.
Yine, keza Bingöl gibi önemli oy potansiyelimizin oldu ğu bir
yerde zor örgütlenme yapabildik. Sayı
n Başkan, aynıtutum seçimler
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sı
rası
nda da kendisini gösterdi, birçok yerde açı
ktan HADEP’e oy
verilmemesi ş
eklinde tehditlerle kalı
nmı
ş
tı
r.
Miting ve şölen gibi toplantı
ları
mı
zda, diğer partilere verildiği
gibi izin de verilmedi. Bir örnek olmasıaçı
sı
ndan söylüyorum. Seçim
dönemleri, siyasî partilerin, seçim propagandanı
n serbest kaldı
ğı
dönem de, miting yapmalarıyasal hakları
dı
r. Bu anlamdaki hakkı
mı
zı
Diyarbakı
r’da, ne yazı
k ki biz kullanma imkânıbulamadı
k, yasal
hakkı
mı
z elimizden alı
ndı
, miting yapmamı
za izin verilmedi.
Sayı
n Baş
kan, HADEP’ in pasifize edilmesi doğrultusundaki
talimatlar, devletin, ne yazı
k ki gizli belgelerine geçti. HADEP’in
yükseliş
i en üst kurullarda tartı
ş
ı
lı
p, bundan duyulan hoşnutsuzluk bir
biçimiyle ifade edilince HADEP’e yönelik bakı
şda, yaklaşı
m da,
özellikle yerel birimlerde olumsuz yönde değişmiştir. Bunun kanı
tı
olan bir belgeyi izninizle okumak istiyorum ve bunu Yüce
Mahkemenize de takdim edeceğim. 21.10.2000 tarihli Yeni Şafak
gazetesinde çı
kan bir haber.
Deniliyor ki: “televizyonlarda, HADEP’e geçmişiyle ilgili haber
programları
nı
n yayı
nlanması
nı
n sağlanması
, Yargı
tay Cumhuriyet
Baş
savcı
sınezdinde girişimde bulunularak 1999 yı
lı
nda yapı
lması
düşünülen genel ve yerel seçimlere bu partinin girmemesinin
sağlanması
, Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
sı
na gerekli belge ve
bilgilerin gönderilmesi.” Bunlar, en üst kademedeki yönetim
organları
nda görev alan kişiler tarafı
ndan verildiği söylenen talimatlar.
Sayı
n Baş
kan, Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
, birçoğu
henüz DGM’lerde devam eden, bir kı
smıerteleme yasasıkapsamı
na
girdiklerinden kesin hükme bağlanmadan ertelenmişolan, yine çok az
sayı
da da kesinleşmiş davayıolduğu gibi bu davanı
n konusu
yapmı
ştı
r. Bu konudaki düşüncelerimizi söylemeden önce, Sayı
n
Baş
savcı
nı
n yaklaş
ı
mı
na kı
saca değinmek istiyorum.
18 Nisan 1999 seçimlerinde iki buçuk ay kala 1996 yı
lı
nda
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinde partimizin yöneticileri
aleyhine açı
lan davadaki delillere dayanı
larak dava açı
lmı
ş
tı
r; yani,
aradan üç yı
l geçtikten sonra dava açı
lmı
ştı
r.
Yine, seçimlerden önce, iki kez, Yargı
tay Cumhuriyet
Baş
savcı
sı
, Sayı
n Mahkemenizden partimizin, her nası
l adlandı
rı
lı
rsa
adlandı
rı
lsı
n yeter ki seçime sokulması
n istemiyle iki kez ihtiyati tedbir
talebinde bulunmuş
tu. Yüksek Mahkemenizin son derece yerinde
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olan ret kararıolmamı
şolsa idi, 1999 seçimlerine girmeyecektik ve
bugün, Diyarbakı
r dahil birçok belediyede seçimleri elde etmiş
olmayacaktı
k.
Yine, keza erken seçimin Türkiye’de, kı
sa bir süre önce
tartı
şı
ldı
ğıbir vakı
adı
r. Keza, yine yüzde 10’luk Türkiye barajı
konusunda, özellikle hükümeti oluş
turan partilerin ciddî sı
kı
ntı
ları
vardı
r ve Türkiye’de seçim barajıindirilmesi tartı
ş
ı
lmaktadı
r. Keza,
seçim ittifaklarıda tartı
ş
ı
lmaktadı
r. Tam bu tartı
ş
maları
n yaşandı
ğı
dönemde ve partimizin de giderek Türkiye’de güçlendiği bir sı
rada
davanı
n sonuçlandı
rı
lması
nı
n Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
sı
tarafı
ndan istenilmişolmasıda, demin söylediğim belge noktası
nda
hareket ettiğimiz zaman, gerçekten bizi rahatsı
z etmektedir. Ama,
inanı
yoruz ki, Yüksek Mahkemeniz, bu rahatsı
zlı
ğı
mı
zıkesinlikle
giderecektir.
Yine, keza, davanı
n öne alı
nı
p görülmesini talep ederken, Sayı
n
Baş
savcı
, mahkemeye dilekçe verirken bir de bası
n açı
klamaları
yapmı
ş, dolayı
sı
yla, bunda da kamuoyunu oluşturup, hem kamuoyu
oluş
turan partimiz aleyhine hem de Yüksek Mahkemenizi -beni
bağı
ş
layı
n- etkilemeye çalı
şmı
ş
tı
r. İ
nanı
yorum ki, bunları
n da bir
yararıolmayacaktı
r.
Sayı
n Baş
kan, Anayasa’nı
n 68 inci maddesinin dördüncü
fı
krası
nda “siyasî partilerin tüzük ve programlarıile eylemleri, devletin
bağı
msı
zlı
ğı
na, ülkesi ve milliyetiyle bölünmez bütünlüğüne aykı
rı
olamaz” diyor.
Yine Anayasa’nı
n 69 uncu maddesinin yedinci fı
krası
nda “Bir
siyasî partinin 68 inci maddenin dördüncü fı
krasıhükümlerine aykı
rı
eylemlerinden ötürü temelli kapatı
lması
na, ancak, onun bu nitelikteki
fiillerin işlendiği bir odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince
tespit edilmesi halinde karar verilir” demektedir.
Keza, yine Anayasamı
zı
n 69. maddesine eklenen bir fı
krayla da
“bir siyasi parti, bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir
şekilde işlendiği ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel
başkan veya merkez karar veya yönetim organlarıveya Türkiye
Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim
kurulunca zı
mnen veya açı
kça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan
doğruya anı
lan parti organları
nca kararlı
lı
k içinde iş
lendiği takdirde,
söz konusu fiillerin odağıhaline gelmişsayı
lı
r.” Dolayı
sı
yla...
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Keza yine, sadece Anayasamı
z geçmişteki gibi, kapatı
lmayı
,
odak olma halinde kapatı
lmayıdeğil, devlet yardı
mı
ndan yoksun
bı
rakma müeyyidesinin de uygulanabileceğine iliş
kin yeni bir hüküm
de getirmiştir.
Dolayı
sı
yla, Anayasa değişikliğinden sonraki ilk uygulama,
Halkı
n Demokrasi Partisi aleyhine açı
lmı
ş olan bu davada
yapı
lacaktı
r.
Anayasamı
zı
n bu hükümlerine göre, suçun odak olmanı
n tespit
edilebilmesi için bir kere bu fiillerin iş
lendiğinin tespit edilmesi gerek.
Fiillerin iş
lendiğinin tespit edilmesi ancak bir mahkeme kararı
yla
kesinleşmişbir hükümle sabit olabilir. Yüce Mahkemenizin normal
mahkemeler gibi Devlet Güvenlik Mahkemeleri veyahutta diğer ceza
dava mahkemeleri gibi tanı
k dinleme, bilirkişi incelemesi yaptı
rma,
dolayı
sı
yla böyle geniş bir araş
tı
rma yapma imkânı
nı
n da
bulunmadı
ğıbir gerçekliktir. Bu durumda, henüz kesin hükme
bağlanmamı
ş sadece diğer alt mahkemelerde görülen davalara
dayanı
larak fiilin iş
lendiği iddia edilemez, muhakkak hükmün
kesinleşmesi gerektiğinin düş
üncesindeyiz.
Keza yine, fiillerin, üyeler tarafı
ndan işlenen bu fiillerin ciddî
anlamda yoğunluk kazanmasıgerekiyor. Yoğunluğun yanı
nda ayrı
ca
parti organları
nca zı
mnen veyahut da açı
kça kabul görmüşolması
gerekiyor.
Şimdi, aleyhimizde Sayı
n Mahkemenize sunulan üç temel
davayla, buna bağlantı
lıolarak ibraz edilen dav alarıben tetkik ettim.
Demin de belirttiğim gibi, kesinleşen dava sayı
sıçok az ve sı
nı
rlı
dı
r.
Toplamı20’ye yakı
n üyelerimiz hakkı
nda kesinleşmişhükmü ifade
ediyor Türkiye genelinde 20 üyemiz; bunlar da, Terörle Mücadele
Yasası
nı
n 8 inci maddesinin birinci fı
krası
ndan, ayrı
ca, 312 nci
maddeden kı
smen de 169 ncu maddeden ceza almı
ş
lar; toplam 20
kişi, Onbinlerce kiş
i hakkı
nda Türk Ceza Kanununun 169 ncu, 312 nci
ve Terörle Mücadele Yasası
nı
n 8 nci maddesine dayanı
larak açı
lmı
ş
davanı
n bulunduğu ülkemizde, 20 kişinin. 1.5 milyon oy almı
şbir
siyasî partinin üyesi olan 20 kişinin ceza almı
şolması
nı
, yoğunluklu
olarak bu suçun işlendiğinin kanı
tıolarak değerlendirmenin mümkün
olmadı
ğıkanı
sı
ndayı
z.
Yine keza, bu suçları
n genel baş
kan tarafı
ndan veyahut da parti
organlarıtarafı
ndan zı
mnen veya açı
kça onandı
ğı
na ilişkin herhangi
bir kesin kanı
t da bulunmamaktadı
r. Sadece bir iddia mevcuttur.
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Sayı
n Başkan, kanaatimize göre kesinleş
memiş, henüz devam
eden davaları
n delil olarak değerlendirilmeyeceğini belirttik; ancak,
buna rağmen, yoğunluklu olarak değinildiği için, Ankara l ve 2 Nolu
Devlet Güvenlik Mahkemesinde benim de sanı
klar arası
nda yer
aldı
ğı
m HADEP Genel Baş
kanıolarak, ayrı
ca parti yöneticilerimizin
yer aldı
ğıdavalara kı
saca izninizle değinmek istiyorum.
1996, 23 Haziran’ı
nda biz İ
kinci Olağan Kongremizi yaptı
k.
Bizim açı
mı
zdan gerçekten son derece talihsiz bir olayı
n yaşandı
ğıbir
kongreydi ve biz o gün de söylemiş
tik, daha sonraki tüm
açı
klamaları
mı
zda da belirttik: bu, partimiz aleyhine açı
k bir
provokasyondu. Nedeni de şu:
1995 yı
lısonları
nda yapı
lan seçime partimiz ilk defa girmişve
Türkiye genelinde l milyon 200 bin dolayı
nda bir oy almı
ştı
r. Bu
seçimlerden hemen sonra, partimiz üzerindeki baskı
lar kı
smen
hafiflemişti. Keza yine, Parlamentonun açı
lı
ş törenine biz davet
edilmiş
tik. Dönemin Sayı
n Cumhurbaş
kanıprotokole beni davet
etmiş
ti.
Yine seçimlerden sonra hükümeti kurmakla görevlendirilen
Sayı
n Başbakan adayı
, o dönem Parlamentoya girmemiş, MHP ve
HADEP’in düş
üncelerini de kongre öncesi almak üzere bizleri de
ziyaret etmişti, partimize gelmişti ve sonuç itibariyle de, kongremize
gittiğimiz günde Türkiye’deki bütün siyasî partiler, sivil toplum örgütleri
ve dı
ş
arı
dan birçok hükümetlerde bulunan siyasal partiler de
kongremize gelmişlerdi, bizi onurlandı
rmı
şlardı
.
Böylesine bir ortamdaki bir siyasî partinin yöneticilerinin, halkı
n
ortak değeri olan değerlere karş
ıyanlı
şhareket içerisine girmesinin
akı
llıbir siyasetçi iş
i olabileceğini düşünmek mümkün müdür; asla!..
Aklı
mı
za gelmeyen, gerçekten bizim dı
şı
mı
zda geliş
en bir
provokasyon sonucu, maalesef, bizim kongremizde astı
ğı
mı
z
hepimizin de değeri olan Türk bayrağı
, kendini bilmez bir kişi
tarafı
ndan indirilmiş
ti. İ
ndiren kiş
i daha sonra yakalandı
, gerekli ceza
da verildi.
Ancak, ş
unu hemen belirteyim -ben Yüce Mahkemenize
sunacağı
m- bu olaydan sonra Murat İ
pek isimli PKK’den ayrı
lmı
şbir
kişi bir bası
n açı
klamasıyapı
yor “eylemi ben fitilledim” diyor.
Dolayı
sı
yla, diyor ki: “HADEP’in kongresine, Davut ismindeki benim
Şı
rnak’tan tanı
dı
ğı
m Ankara emniyetinde görevli bir kiş
inin daveti
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üzerine gittim, orada bulunan gençleri provoke ettik, olay olduktan
sonra da ben kongre salonunu terk edip gittim.”
Bu ifadeyi, biz Devlet Güvenlik Mahkemesine, ki dosyam ı
za
ibraz ettik, buraya da bu ifadeyi Yüce Mahkemenize sunacağı
m.
Yine, ş
unu hemen belirteyim. O gün k ı
nadı
k, kongre kararı
olarak bu olayıkı
nadı
k. Daha sonra da Milliyet Gazetesinin benimle
yaptı
ğıbir röportajda da ben bunu açı
kça ifade ettim. Türk Bayrağı
,
hepimizin ortak değerimiz olduğunu o gün de söyledik bugün de
söyledik, bundan sonra da düş
üncemiz budur, bundan farklıbir
düşünceye sahip olmadı
k; asla da sahip olduğumuzu kimse de iddia
edemez.
Keza, yine olayımüteakip divan baş
kanı
, yasa gereği divan
oluş
tuktan sonra bütün yetkiler divandadı
r; genel baş
kanı
n yahut da
partideki diğer organları
n görevi bitmiştir. Seçimli kongrelerde, ki,
bizim yaptı
ğı
mı
z seçimli bir kongreydi, dolayı
sı
yla divan baş
kanıolan
arkadaş
ı
mı
z bayrağı
n indirildiğini fark ettikten sonra -bant
çözümlerinde de sabittir- şu uyarı
yıyapmı
ş
tı
r: “Bayrak ası
lmadı
ğı
takdirde kongreyi devam ettirmeyeceğim” demiş
tir. Mahkemedeki
bant tutanakları
nda da bu tespit edilmiş
tir ve sonuç itibariyle biz
bayrağıaldı
k getirdik, divanı
n önüne astı
k; büyük olduğu için, bunun
küçük bir bayrakla değiştirilmesini istediler, hükümet komiseri
istemiş
ti; ben, bizzat şoförümü göndererek genel merkezimizden
getirdiğimiz daha küçük boydaki bir bayrağı
, Türk bayrağı
nı
,
divanı
mı
zı
n tam önüne astı
k.
Kongrelerde divan, en önemli noktadı
r. Salonun sağveya sol
köş
esi değil, en merkezi yer divandı
r. Biz, divana astı
k. Ancak, ne
yazı
k ki, ş
u söylendi: “Hayı
r, niye yerine asmadı
lar?!.” gibi bir iddiayla
karşı
laş
tı
k.
Keza yine, şöyle bir son derece bizleri üzen bir olay da oldu,
“büyük bayrak astı
lar, sonra bunu küçük bayrakla yer değiş
tirdiler.
Büyük bayrak bütün Türkiye’yi temsil ediyordu, sonradan ülkeyi
böldük, iş
te size kalan kı
smıbudur” dediler gibi hiç akla fikre
gelmeyecek bir söylem mahkeme kararı
na gerekçe yapı
lmak istendi.
Mahkemenin yaptı
ğı inceleme sonucu benim ve 20’ye yakı
n
arkadaş
ı
mı
zı
n içinde bulunduğu kişilere Türk Ceza Kanununun 169
uncu maddesinden ceza verildi; bu, tarafı
mı
zdan temyiz edildi, diğer
arkadaş
ları
mı
z beraat ettiler. Ceza, askerî üyenin beraat istemine
karşıiki üyenin onayı
yla çı
kmı
ştı169’dan. Yani, oybirliğiyle verilmiş
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bir ceza değildir, sonradan Yargı
tay tarafı
ndan bu dava bozuldu ve ş
u
an için Ankara l Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinde devam ediyor.
Keza, izin verirseniz, Ankara 2 Nolu DGM’deki bir davaya da
değinmek istiyorum.
Sayı
n Başkan, sayı
n üyeler; 1998 yı
lı
nda Abdullah Öcalan
İ
talya’da iken, Türkiye’de hükümet, İ
talya hükümetinden Öcalan’ı
n en
kı
sa süre içerisinde derhal iade edilmesini talep etmiş
ti. O günlerde
de halkta olan duyarlı
lı
kla, insanlar, özellikle şöyle, hemen belirteyim.
O dönemki hükümet, Türk Ticaret Bankası
’daki yapı
lan kimi
yolsuzluklar iddiası
yla karşıkarş
ı
yaydıve zor durumdaydı
, gerçekten
zor durumdaydı
; hükümetin düşme olayısöz konusu idi. Dolayı
sı
yla,
bu olay, hükümet için de âdeta gündemi değiştirmek için bir fı
rsat
teşkil etti; halk tepki göstermeye başladı
,İ
talyan Büyükelçiliğine siyah
çelenkler bı
rakı
ldı
, İ
talyan malları
, kravatı
, şudur budur yakı
ldıve
hükümet bu giderek gelişen olaylar karşı
sı
nda seyirci kaldı
. Giderek
büyüyen bu olaylar sonucunda ne yazı
k ki, sonuçta bizim parti
binaları
mı
za saldı
rı
lara dönüş
tü. Diyarbakı
rİ
l binamı
z, memurları
n da
polislerin de bulunduğu bir sı
rada sivil bazı kişiler tarafı
ndan
Diyarbakı
r ilçe binamı
za -pardon- girildi, merkez ilçe binamı
za ve
orada bir arkadaşı
mı
z linç edilerek öldürüldü.
Keza, İ
zmit’te yine bu tarzda il binamı
za gidildi, parti binamı
zda
bulunan bir kiş
i linç edilerek öldürüldü, televizyonlarda da açı
k bir
şekilde gösterildi. Resmî kı
yafetli polis memurlarıbalkonlara çı
kı
p
HADEP’in balkonda ası
lıbayrağı
nıda indirmekten hiç çekinmediler.
Bu, oluşan genel hava içerisinde HADEP’in uğradı
ğıson derece
üzücü ve haksı
z bir olaydı
.
Bunun karş
ı
sı
nda, benim, 15.11.1998 tarihinde yaptı
ğı
m bir
bası
n açı
klamasıoldu. Bu açı
klamada... Sonuç kı
smı
nıhemen
söyleyeyim; “...yaşanan bu hassas süreçte, sı
rtları
na binmiş
çetelerden dolayınefessiz kalmı
ş bazıpolitikacı
ları
n kendilerini
yaş
atma amacı
yla kamuoyunu yanlı
ş yönlendirmeye yönelik
tavı
rları
nıtasvip etmek mümkün değildir. Herkesin bunu görmesi ve
iyi değerlendirmesi gerekir. Herşeyi bireysel çı
karlar açı
sı
ndan
değerlendiren bir avuç politikacıdı
ş
ı
ndaki tüm yetkililere, sivil toplum
örgütlerine, aydı
nlara, emekçilere ve 62 milyon insanı
mı
za çağrı
da
bulunuyorum. Kürt sorunu, tüm Türkiyelilerin sorunudur, hepimizin
sorunudur. Sorunun barı
ş
çı
l, demokratik çözümü bir zorunluluktur. Bu
noktada, daha fazla acı
ları
n yaşanmamasıdoğrultusunda çaba sarf
etmeliyiz, sağduyulu olmalı
yı
z; yeni gerginliklere yol açacak
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davranı
ş
lardan sakı
nmalı
yı
z, toplumsal barı
şıön plana çı
karmalı
yı
z.
62 milyon insanı
n eşit ve özgürce birlikte yaşaması
nı
n koş
ulları
nı
yaratmalı
yı
z, hedefimiz barı
şolmalı
dı
r.”
Bu bası
n açı
klaması
nıben gelişmeler üzerine yaptı
m. Bu bası
n
açı
klaması
na dayanı
larak dört gün sonra ben evimden 168’e l’inci
maddeden hakkı
mda verilen gı
yabi tutuklama kararı
yla alı
ndı
m.
Gı
yabi tutuklama kararıvicahiye çevrildikten sonra da Ankara Merkez
KapalıCezaevi’ne götürüldüm, tam 20 gün sonra DGM savcı
sı
,
tutuklanmamıtalep eden DGM savcı
sı
, beni ifadeye davet etti. Bir
siyasî partinin genel başkanı20 gün süreyle kendisine ait olup
olmadı
ğıdahi sorulmayan bir bası
n açı
klamasınedeniyle içeri
alı
nı
yor; 20 gün sonra “bası
n açı
klamasısize mi aittir?” diye sordu
“evet’’ dedim; bana ait olmasaydıne olacaktı
?!. Yani, HADEP
konusundaki peşin fikirliliğin bir diğer örneği de bu.
Yine, bu bası
n açı
klamasıesas alı
narak, benim bu çağrı
yla
Türkiye genelinde açlı
k grevlerini baş
lattı
ğı
m söylendi. Bu bası
n
açı
klaması
nda açlı
k grevlerine çağrı
ya iliş
kin herhangi bir ş
ey yok;
olmadı
ğıgibi, bunu ima edecek bir ş
ey de yok; tamamen herkesi
sağduyuya davet eden, sükûnete davet eden bir açı
klamadı
r. Bu
açı
klamadan sonra 168’e l’den bana dava açı
lmadı
:169’dan daha
sonra dava açı
ldı
. Yine bu parti binamı
z ve tüm Türkiye genelindeki
binaları
mı
z arandı
, aramalarda da -özellikle bunu da belirtmek
istiyorum- yapı
lan aramalar usule aykı
rısürekli yapı
lmı
ştı
r. Dosyalar
tomar halinde parti binaları
mı
zdan, ilçe binaları
mı
zdan, il
binaları
mı
zdan alı
nı
p torbalara yerleştiriliyor, götürülüyor, emniyette
tasnif ediliyordu. Dolayı
sı
yla, zaman zaman yasaklanm ı
şkimi kitaplar,
aynıiki ciltlik bir kitabı
n bir tanesi benim odama, bir tanesi genel
başkan yardı
mcı
ları
ndan birisinin odası
na yazı
labilindi. Dolayı
sı
yla,
bu aramalar sı
rası
nda böylesi bir usule aykı
rıaramanı
n da olduğunu
belirtmek istiyorum.
Bu dava daha sonra erteleme yasasıkapsamı
nda görülerek
kesin hükme bağlanmadan ertelendi.
Sayı
n Baş
kan, sayı
n üyeler; eğer, böylesi kesinleşmemiş
davalarıesas alı
rsak o zaman Yargı
tay cumhuriyet baş
savcı
ları
istedikleri partiyi kapatı
rlar, istedikleri parti hakkı
nda çok sayı
da dava
açı
lı
r o davalar getirilir dolayı
sı
yla odak noktasıolmasıiddiası
yla da o
partinin kapatı
lması
nıtalep edebilirler.
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Bu anlamda bir örnek olmasıaçı
sı
ndan, yine bir örnek vermek
istiyorum. Konya İ
l Yönetimimiz 1998 yı
lı
nda bir şenlik yapı
yor, benim
herhangi bir mesajı
m yoktu, ama, ondan iki üç gün önce yaptı
ğı
m bir
bası
n açı
klaması vardı
; genel baş
kanı
n mesajı olmadı
ğı için
tutmuş
lar, onlar, benim bası
n açı
klaması
nımesaj gibi okumuşlar. Bu
şölenden sonra, şöleni tertip eden il yöneticilerimiz hakkı
nda
soruş
turma baş
latı
ldı
, bu soruş
turmaya bası
n açı
klaması
ndan dolayı
benim de mesajı
mş
eklinde algı
lanarak ben de bu soruş
turmaya dahil
edildim. 1998 yı
lı
nda Terörle Mücadele Yasası
nı
n 8 inci maddesinden
ifadem alı
ndı
. Aradan üç yı
l geçtikten sonra Konya il yöneticileriyle
benim hakkı
mda Adana Devlet Mahkemesinde 168’e 2’den dava
açı
ldıve benim tutuklanmam istendi. Bu, benim HADEP Genel
Baş
kanlı
ğı
na yeniden seçildiğim günün hemen arifesindeydi.
Devlet güvenlik mahkemelerinde HADEP’le ilgili bütün
davalarda benzer iddianameler kullanı
lı
yor, gerekçeler hepsi hemen
hemen aynı
. Benzer iddianameler kullanı
lı
yor. Mahkeme tutuklama
talebini reddetmiş
ti, daha sonra bu dava görüldü ve ilk celsede
hepimizin beraatine karar verildi, beraat kararıda kesinleşti. Bu
açı
dan Yüce Mahkemenizin böylesi kesin hükme bağlanmamı
ş
davalar konusunda titiz davranacağı
na inanı
yorum, bunlarıgayriye
almayacağıdüş
üncesindeyim.
Sayı
n Baş
kan, sayı
n üyeler; siyasî partilere üye olmasıyasak
olan hiçbir kişiyi bilerek partimize üye ve yönetici yapmadı
k. Siyasî
Partiler Kanununda bir siyasi partiye üye olmak isteyen yahut da bir
siyasî partinin kongresi sı
rası
nda yöneticilik için başvuran kişiden
siyasî partilerin sabı
ka kaydıisteme gibi bir zorunluluklarıyok.
Dolayı
sı
yla, bizim böyle bir, yasal mecburiyet olmadı
ğıiçin üye
olanlardan sabı
ka kaydıistemediğimizden dolayızaman zaman kimi
siyasî partiye üye olmasıyasak olan, yönetici olmasıyasak olan
kişilerde üye olmuşolabilir, yönetici olmuşolabilir; ancak, bunlar,
bunlara ilişkin dosya Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
sı
na gönderiliyor,
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
sıyasak olanlarıtespit ettiği zaman
ilgili partiye bildiriliyor. Bu ş
ekilde bize bu güne kadar kaç kişinin ismi
bildirilmişise, biz derhal gereğini yerine getirmiş
iz ve sonucunu da
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
na bildirmişizdir. Bilerek kendimiz
farkı
nda olarak hiçbir kimseyi partimize yasaklı bir kişiyi üye
yapmadı
k.
Sayı
n Başkan, sayı
n üyeler; şunu da kı
saca hemen belirteyim.
PKK ile hiçbir organik bağı
mı
z yok, bunu gönül rahatlı
ğı
yla hep
söyleyebilirim.; kimseden biz talimat almadı
k, dağa adam
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göndermedik, PKK’den de para almadı
k; bunları
n hiçbirisi doğru
değildir, bu iddialarıkabul etmiyoruz. Türkiye’deki en şeffaf parti biziz;
çünkü, en çok takip edilen partiyiz ve hemen şunu da belirteyim:
Bizim -bı
rakı
n kendimizi- yakı
nları
mı
zı
n dahi telefonlarıdinleniyor;
benim eş
imin telefonları
nı
n dinlendiği, bundan önce dinlenen
telefonlar listesinde adıçı
kmı
ştı
. Dolayı
sı
yla, böyle bir durum söz
konusu olmuş olsaydı
, bunun kapalı kalabileceğine asla ben
inanmı
yorum.
Sayı
n Başkan, sayı
n üyeler; bugün huzurunuza belirttiğimiz
nedenlerle ve savunmamı
z ile son savunmamı
zda da belirttiğimiz
sebeplerden dolayı
, ayrı
ca, yüksek Mahkemenizce de re’sen tespit
edilecek edeceği nedenlerden dolayıHalkı
n Demokrasi Partisinin
temelli kapatı
lması
na iliş
kin Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
sı
nı
n
talebinin reddine karar verilmesini saygı
ları
mla arz ve talep
ediyorum.”
IX- Sİ
YASİPARTİ
LER KANUNU’NUN Kİ
MİKURALLARININ
ANAYASA’YA AYKIRILIĞI KONUSU
A- DAVALI PARTİ
Nİ
Nİ
DDİ
ASI
Davalı Parti vekilleri tarafı
ndan verilen 01.03.2002 günlü
dilekçede ş
öyle denilmektedir:
“A- YARGITAY CUMHURİ
YET BAŞSAVCILIĞI’NIN İ
STEMİVE
DAYANILAN ANAYASA/YASA HÜKÜMLERİ
:
Yargı
tay C. Baş
savcı
sıtarafı
ndan vekili olduğumuz Halkı
n
Demokrasi Partisi’nin kapatı
lmasıistemi ile açı
lan iş
bu dava dosyası
incelendiğinde, 29.1.1999 tarihli iddianame ve Cumhuriyet
Baş
savcı
sı
nı
n 9.4.1999 tarihli “Esas Hakkı
ndaki Görüş”ünde yer alan
istem ve dayanı
lan yasa maddeleri ile, Yargı
tay Cumhuriyet
Baş
savcı
sı
’nı
n 17.1.2002 günlü sözlü açı
klamaları
nda yer alan istem
arası
nda farklı
lı
klar bulunduğu görülmektedir:
- 29.1.1999 tarihli iddianamede, HADEP’in kapatı
lmasıtalep
edilirken, bu partinin hem “devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez
bütünlüğü aleyhindeki eylemlerin odağıhaline geldiği” ve hem de
Siyasi Partiler Yasası
’nı
n bazı maddelerine aykı
rı eylemlerde
bulunulduğu iddia edilmiş ve SPY’nı
n belirtilen hükümleri ile
Anayasa’nı
n 68 ve 69. maddeleri uyarı
nca kapatma kararıverilmesi
talep edilmiştir. Yani, iddianamede 2820 sayı
lıSiyasi Partiler
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Yasası
’nı
n 78, 79, 80, 81 ve 82. maddeleri ile Anayasa’nı
n 68 ve 69.
maddelerine dayanı
lmı
ştı
r.
- 9.4.1999 tarihli Esas Hakkı
ndaki Görüşte de; yine SPY’nı
n
belirtilen maddeleri ile Anayasa’nı
n
68 ve 69. maddelerine
dayanı
larak, iddianamedeki istem yinelenmiş
tir.
17.1.2002 günü C. Başsavcı
lı
ğı
’nı
n Anayasa Mahkemesi
önündeki sözlü açı
klamada ise, Halkı
n Demokrasi Partisi’nin
Anayasa’nı
n 68/IV ve 69/VI. maddeleri uyarı
nca kapatı
lmasıtalep
edilmiş
se de, iddianame ve esas hakkı
ndaki görüş
ün içeriğinin de
yinelendiği belirtilmiştir. Yani, sözlü açı
klamada Siyasi Partiler
Yasası
’nı
n 78, 79, 80, 81 ve 82. maddelerine dayanı
lı
p dayanı
lmadı
ğı
ya da HADEP’in bu maddelere aykı
rı eylemler dolayı
sı
yla
kapatı
lması
nı
n istenilip, istenilmediği açı
k değildir. Fakat,
iddianameye ve esas hakkı
ndaki görüşe gönderme yapı
lmı
şolması
nedeniyle, dolaylı bir ş
ekilde SPY’nı
n anı
lan maddelerine de
dayanı
ldı
ğısöylenebilir.
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nı
n davada SPY’nin yukarı
da
belirtilen maddelerine dayanı
p dayanmadı
ğıve bu maddelerden
dolayıda kapatma isteminde bulunup bulunmadı
ğı
, son derece
önemlidir. Bu açı
dan, kapatma isteminin hangi hukuksal nedenlere
dayandı
rı
ldı
ğı
nı
n Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
na açı
klattı
rması
gerektiği düşüncesindeyiz.
B- 2820 SAYILI Sİ
YASİPARTİ
LER YASASI’NIN 78, 79, 80, 81
VE 82. MADDELERİ
Nİ
N ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞUNA İ
Lİ
ŞKİ
N
İ
Tİ
RAZIMIZ:
I. 4709 sayı
lıYasa ile yapı
lan değiş
iklikten sonra, Anayasa’nı
n
Siyasi Partilerin uymasıgereken esaslar ve kapatı
lmalarıile ilgili
hükümleri:
Siyasi Partilerin uyacaklarıesaslar ve kapatı
lma koş
ulları
,
Anayasa’nı
n 69. maddesinde düzenlenmiş
tir. Anayasa’nı
n 69.
maddesinin IV. ve devamıfı
kralarısiyasi partilerin kapatı
lmalarıile
ilgilidir. Siyasi partilerin kapatı
lması
nıgerektiren nedenler maddenin
beşinci, altı
ncıve onuncu fı
kraları
nda yer almaktadı
r. Bunlardan,
yabancıdevlet, kiş
i ya da kuruluş
ları
ndan yardı
m alan siyasi partilerin
kapatı
lacağı
nıöngören onuncu fı
kra davamı
zıilgilendirmemektedir.
Davamı
zıilgilendiren ve onuncu fı
kra dı
ş
ı
ndaki temel kapatma
nedenlerini düzenleyen beşinci ve altı
ncıfı
kralar ise aynen şöyledir:
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“Bir siyasi partinin tüzüğü ve programı
nı
n 68 inci fı
kranı
n
dördüncü fı
krası hükümlerine aykı
rı bulunması halinde temelli
kapatma kararıverilir.
“Bir siyasi partinin 68 inci maddenin dördüncü fı
krası
hükümlerine aykı
rıeylemlerinden ötürü temelli kapatı
lması
na, ancak,
onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiğinin Anayasa
Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verilir.Bir siyasi parti, bu
nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde iş
lendiği ve bu
durum o partinin büyük kongre veya genel baş
kan veya merkez karar
veya yönetim organlarıveya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup
genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zı
mnen veya açı
kça
benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya anı
lan parti yönetim
organları
nca kararlı
lı
k içinde işlendiği takdirde, söz konusu fiillerin
odağıhaline gelmişsayı
lı
r.”
Anayasa’nı
n 69. maddesinin yukarı
ya aynen alı
nan beş
inci ve
altı
ncıfı
kra hükümleri karş
ı
sı
nda siyasi partilerin kapatı
lması(onuncu
fı
krada yazı
lıhal hariç) iki nedenle olabilecektir. Birincisi, siyasi
partinin program ve tüzüğünün 68 inci maddenin dördüncü fı
krası
na
aykı
rıolması
; ikincisi ise, bir siyasi partinin 68 inci maddenin
dördüncü fı
krasıhükümlerine aykı
rıeylemlerin odağıhaline gelmiş
olması
dı
r. Belirtilen bu iki neden dı
ş
ı
nda herhangi bir nedenle siyasi
partilerin kapatı
lmasımümkün değildir. Dolayı
sı
yla, Anayasa’nı
n 69.
maddesinin beş
inci ve altı
ncımaddelerinde yazı
lıolan nedenlerin
dı
şı
nda bir nedenle ya da belirtilen nedenlerin genişletilmesi yoluyla
siyasi partilerin kapatı
lmasıAnayasa’ya aykı
rıolacaktı
r.
Anayasa’nı
n siyasi partilerin uyacaklarıve uymadı
klarıtakdirde
69 uncu maddenin göndermesi ile kapatma nedenleri sayı
lacak
esaslarıdüzenleyen 68 inci maddenin dördüncü fı
krasıise aynen
şöyledir:
“Siyasi partilerin tüzük ve programlarıile eylemleri, Devletin
bağı
msı
zlı
ğı
na, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, insan
hakları
na, eş
itlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenli ğine,
demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykı
rıolamaz; sı
nı
f veya
zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayıve
yerleş
tirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teş
vik edemez.”
Bir siyasi partinin tüzük ve programı
, yukarı
daki fı
kra
hükümlerine aykı
rı olamayacağı gibi; eylemleri de, bu fı
kra
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hükümlerine aykı
rıolamayacaktı
r. Aksi takdirde o siyasi partinin
kapatı
lmasıgündeme gelebilecektir.
II. İ
ddianame ve Esas Hakkı
ndaki Görüşte yer alan kapatma
nedenleri ve uygulanacak Anayasa hükmü:
Yargı
tay C. Baş
savcı
lı
ğı
nı
n iddianamesinde ve esas hakkı
ndaki
görüşünde, HADEP’in parti tüzük ve programı
na yöneltilmişbir iddia
bulunmamaktadı
r, iddia, “partinin Anayasa’nı
n 68/IV maddesinde
yazı
lıhükümlere aykı
rıeylemlerin odağıhaline gelmişolduğu”dur. Bu
durumda, davamı
zda uygulanacak kapatma nedenleri bakı
mı
ndan
uygulanacak Anayasa hükümleri 68 inci maddenin dördüncü fı
krası
ile 69 ncu maddenin altı
ncıfı
krası
dı
r. Anayasa’da yazı
lınedenler
dı
şı
nda bir siyasi partinin kapatı
lması
na karar verilmesi olanağı
bulunmadı
ğı
na göre, davamı
zda uygulanı
lmasıistenilen ve kapatma
nedenleri olarak öne sürülen Siyasi Partiler Yasası
’nı
n 78, 79, 80, 81
ve 82 inci maddelerinin Anayasa’nı
n 68/IV maddesine uygun olup
olmadı
ğı
nı
n tartı
ş
ı
lmasıve saptanmasıgerekmektedir. Doğal olarak,
yapı
lacak tartı
şma ve saptamalarda Anayasa’nı
n diğer hükümlerinin
ve Türkiye’nin tarafıolduğu uluslararasısözleş
melerin de göz önünde
bulundurulmasıbir zorunluluktur.
III. Siyasi Partiler Yasası
’nı
n 78, 79, 80, 81 ve 82 inci
maddelerinin Anayasa’ya aykı
rıolduğu yönündeki görüşlerimiz:
a) Siyasi Partiler Yasası
nı
n 78 inci maddesi:
Siyasi Partiler Yasası
’nı
n Anayasa’ya aykı
rıolduğunu öne
sürdüğümüz 78. maddesi aynen ş
öyledir:
Madde 78 - Siyasi partiler:
a) Türkiye Devletinin Cumhuriyet olan şeklini; Anayasanı
n
başlangı
ç kı
smı
nda ve 2 nci maddesinde belirtilen esasları
nı
;
Anayasanı
n 3 üncü maddesinde açı
klanan Türk Devletinin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğüne, diline, bayrağı
na, milli marş
ı
na ve
başkentine dair hükümlerini; egemenliğin kayı
tsı
z şartsı
z Türk
Milletine ait olduğu ve bunun ancak, Anayasanı
n koyduğu esaslara
göre yetkili organlarıeliyle kullanı
labileceği esası
nı
; Türk Milletine ait
olan egemenliğin kullanı
lması
nı
n belli bir kişiye, zümreye veya sı
nı
fa
bı
rakı
lamayacağı veya hiçbir kimse veya organı
n, kaynağı
nı
Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamayacağıhükmünü;
seçimler ve halkoylamaları
nı
n serbest, eşit, gizli, genel oy, açı
k sayı
m
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ve döküm esasları
na göre, yargıyönetim ve denetimi altı
nda
yapı
lmasıesası
nıdeğiş
tirmek;
Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlı
ğı
nıtehlikeye düşürmek,
temel hak ve hürriyetleri yok etmek, dil, ı
rk, renk, din ve mezhep
ayrı
mıyaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve
görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak; Amacı
nıgüdemezler
veya bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar, başkaları
nıbu yolda
tahrik ve teş
vik edemezler.
b) Bölge, ı
rk, belli kiş
i, aile, zümre veya cemaat, din, mezhep
veya tarikat esasları
na dayanamaz veya adları
nıkullanamazlar.
c) Sosyal bir sı
nı
fı
n diğer sosyal sı
nı
flar üzerinde egemenliğini
veya zümre egemenliğini veya herhangi bir tür diktatörlüğü
savunmayıve yerleş
tirmeyi amaçlayamazlar ve bu amaca yönelik
faaliyette bulunamazlar.
d) Askerlik, güvenlik veya sivil savunma hizmetlerine hazı
rlayı
cı
nitelikte eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunamazlar.
e) Genel ahlak ve adaba aykı
rı
, amaçlar güdemezler ve bu
amaca yönelik faaliyette bulunamazlar.
f) Anayasanı
n hiçbir hükmünü, Anayasada yer alan hak ve
hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hakkı
nıverir
şekilde yorumlayamazlar.
Yukarı
daki madde metni, Anayasa’nı
n 68/IV maddesinden son
derece genişve farklıhükümler içermektedir. Anayasa’nı
n 68/IV
maddesi, Siyasi partilerin tüzük ve programlarıile eylemlerini sadece
aşağı
daki nedenlerle sı
nı
rlamı
ş
tı
r:
Siyasi Partilerin tüzük ve programlarıile eylemleri;
Devletin bağı
msı
zlı
ğı
na, ülkesi ve milleti ile bölünmez
bütünlüğüne, insan hakları
na, eş
itlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet
egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykı
rıolamaz;
Sı
nı
f veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür
diktatörlüğü savunmayıve yerleş
tirmeyi amaçlayamaz;
Suç iş
lemeyi teşvik edemez.
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Yukarı
ya alı
nan SPY’nı
n 78 inci maddesi ise, Anayasa hükmü
ile karş
ı
laş
tı
rı
lamayacak ölçüde genişyasaklar getirmektedir. SPY’nı
n
78 nci maddesi ile, Anayasa’nı
n 68/IV maddesi arası
ndaki aykı
rı
lı
k
herhangi bir açı
klamayıgerektirmeyecek ölçüde açı
ktı
r. Bu madde,
başta Başlangı
ç Kı
smı
, 2., 3,, 4., 5., ve 67. maddeleri olmak üzere
Anayasa’nı
n birçok hükmünde yazı
lıhususlara gönderme yapmakta,
sı
nı
rlarıve içeriği belirsiz pek çok kavrama yer vermektedir. Bu
maddeye dayanı
larak Anayasa’da yer almayan nedenlerle siyasi
partilerin kapatı
lmasıdava edilebilecektir.
b) Siyasi Partiler Yasası
’nı
n 79. maddesinin (a) ve (b) fı
kraları
:
Bu madde de aynen şöyledir:
Bağı
msı
zlı
ğı
n korunması
:
Madde 79 - Siyasi partiler:
a) Türkiye Cumhuriyetinin, milletlerarası hukuk alanı
nda
bağı
msı
zlı
k ve eş
itlik ilkesine dayanan hukuki ve siyasi varlı
ğı
nı
ortadan kaldı
rmak yahut milletlerarasıhukuk gereğince münhası
ran
Türkiye Cumhuriyetinin yetkili olduğu hususlara diğer devletlerin,
milletlerarası kuruluş
ları
n ve yabancı gerçek ve tüzelkişilerin
karı
ş
ması
nısağlamak amacı
nıgüdemezler ve bu amaçlara yönelik
faaliyette bulunamazlar.
b) Yurt dı
ş
ı
nda teş
kilatlanı
p faaliyette bulunamazlar.
c) Yabancıdevletler, milletlerarasıkuruluşlar ve yabancıgerçek
ve tüzel kişiler ile yabancıülkelerdeki dernek, grup ve kurumlardan
herhangi bir suretle, doğrudan doğruya veya dolaylıolarak, yardı
m
kabul edemezler; bunlardan emir alamazlar ve bunları
n Türkiye’nin
bağı
msı
zlı
ğıve ülke bütünlüğü aleyhindeki karar ve faaliyetlerine
katı
lamazlar.
Maddenin (a) fı
krası
nda yer alan ‘“veya milletlerarasıhukuk
gereğince münhası
ran Türkiye Cumhuriyetinin yetkili olduğu
hususlara diğer devletlerin, milletlerarasıkuruluşları
n ve yabancı
gerçek ve tüzelkişilerin karı
şması
nısağlamak amacıgüdemezler ve
bu amaçlara yönelik faaliyette bulunamazlar” cümlesinin Anayasa’ya
aykı
rı olduğu düş
üncesindeyiz. Öncelikle, Anayasa’nı
n 68/IV
maddesinde böyle bir sı
nı
rlama ve hüküm bulunmamaktadı
r.
Dolayı
sı
yla Anayasa’da bulunmayan bir yasak getirmekte ve siyasi
1017

partiler yönünden kapatma nedeni olabilecektir. Ayrı
ca, uluslararası
ilişkilerin geldiği bu günkü konum göz önünde tutulduğunda, böyle bir
yasağı
n sı
nı
rları
nıve içeriğini de tam olarak belirlemek mümkün
değildir. Bir örnek vermek gerekirse, bu gün demokratik ülkeler “insan
haklarısorunları
nı
” ülkelerin iç sorunu olarak görmemektedir. Hangi
ülkede olursa olsun insan haklarıihlalleri söz konusu olduğunda, o
ülkenin iç kamuoyu ve devlet organlarıyanı
nda, diğer tek tek ülkeleri
ya da uluslararasıkuruluşlarıda ilgilendirmektedir. Fakat, SPY’nı
n
79/a maddesindeki bu cümleye dayanı
larak, herhangi bir partinin
insan haklarıalanı
ndaki faaliyet ve dayanı
ş
ma ilişkileri kapatma
nedeni olarak öne sürülebilecektir.
79. maddenin (b) fı
krası da, hem Anayasa’nı
n 68/IV
maddesinde olmayan yeni bir sı
nı
rlama getirmekte, hem de günümüz
uluslararasıilişkiler bakı
mı
ndan da sakı
ncalar içermektedir. Bilindiği
gibi, uluslar arasıilişkiler günümüzde devletler arası
nda, devletlerin
çeş
itli organlarıarası
nda (parlamentolar, meslek kuruluşları
, yargı
kuruluşlarıvs.) arası
nda olabileceği gibi, siyasi partiler arası
nda da
olabilmektedir. Çeşitli ülkelerin sol partilerinin üye olduğu “Sosyalist
Enternasyonal” buna bir örnektir. “Yurt dı
şı
nda teş
kilatlanma ve
faaliyette bulunma” kavramlarıher türlü yoruma açı
k kavramlardı
r.
Anayasa’nı
n 69/X maddesi hükmü ile 68 inci maddedeki “Devletin
bağı
msı
zlı
ğı
na aykı
rı
” eylemlerde bulunmama kuralı
, amacıyeterince
karşı
lamaktadı
r. Bu bakı
mdan, 79. maddenin (b) fı
krası da
Anayasa’ya aykı
rı
dı
r.
c) Siyasi Partiler Yasası
’nı
n 80. maddesi: Siyasi Partiler
Yasası
’nı
n 80. maddesi aynen ş
öyledir:
Devletin tekliği ilkesinin korunması
:
Madde 80 - Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin dayandı
ğı
Devletin tekliği ilkesini değiş
tirmek amacı
nıgüdemezler ve bu amaca
yönelik faaliyette bulunamazlar.
Anayasa’nı
n 68/IV maddesi, “Devletin ülkesi ve milleti ile
bölünmez bütünlüğü” aleyhine faaliyeti yasaklamı
ş
tı
r. İ
lk bakı
ş
ta,
SPY’nı
n 80. maddesinin yukarı
daki hükmü, Anayasa’nı
n 68/IV
maddesinde belirtilen bu ilkenin bir tekrarıgibi görünmektedir. Ancak,
her iki düzenlemenin tamamen çakı
ş
tı
ğı
nısöylemek mümkün değildir.
Anayasa hükmünde, devletin ve milletin bütünlüğünün korunmasısöz
konusu iken, 80. madde hükmü daha çok Devletin “yönetim biçimi” ile
ilgilidir. Örneğin, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve Merkezi
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Hükümetin bazıyetkilerinin yerel yönetimlere bı
rakı
lmasıyönündeki
bir faaliyetin, “devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne”
aykı
rıolduğu söylenemeyeceği halde, 80. maddeye aykı
rı
lı
k olarak
değerlendirilebilecektir. Dolayı
sı
yla, bu madde ile Anayasa’da
öngörülenden farklıve siyasi parti faaliyetlerini aş
ı
rısı
nı
rlayan bir
yasaklama getirilmişolmaktadı
r.
Siyasi Partiler Yasası
nı
n 81. maddesi:
Siyasi Partiler Yasası
’nı
n 81. maddesi şöyledir:
Azı
nlı
kları
n yaratı
lması
nı
n önlenmesi:
Madde 81 - Siyasi partiler:
a) Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde milli veya dini kültür veya
mezhep veya ı
rk veya dil farklı
lı
ğı
na dayanan azı
nlı
klar bulunduğunu
ileri süremezler.
b) Türk dilinden veya kültüründen baş
ka dil ve kültürleri
korumak, geliş
tirmek veya yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi
üzerinde azı
nlı
klar yaratarak millet bütünlüğünün bozulmasıamacı
nı
güdemezler ve bu yolda faaliyette bulunamazlar.
c) Tüzük ve programları
nı
n yazı
mı ve yayı
nlanması
nda,
kongrelerinde, açı
k veya kapalısalon toplantı
ları
nda, mitinglerinde,
propagandaları
nda Türkçe’den başka dil kullanamazlar; Türkçe’den
başka dillerde yazı
lmı
şpankartlar, levhalar, plaklar, ses ve görüntü
bantları
, broş
ür ve beyannameler kullanamaz ve dağı
tamazlar; bu
eylem ve iş
lemlerin başkalarıtarafı
ndan da yapı
lması
na kayı
tsı
z
kalamazlar. Ancak, tüzük ve programları
nı
n kanunla yasaklanmı
ş
diller dı
ş
ı
ndaki yabancıbir dile çevrilmesi mümkündür.
Yukarı
ya alı
nan yasa hükmü, Anayasa’nı
n çeş
itli maddelerinde
yer alan “Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü”
kavramı
ndan farklıve çok daha geniş sı
nı
rlamalarıiçermektedir.
Siyasi partilerin temel varlı
k sebebi, ülke sorunlar ı
nısaptayı
p,
çözümler üretmektir. Fakat, SPY’nı
n 81. maddesi, Türkiye’deki
farklı
lı
kları
n konuş
ulması
nı dahi yasaklamaktadı
r. Yasa hükmü,
ülkemizin sosyolojik gerçeklerine, çağdaş çoğulcu demokrasi
ilkelerine, uluslararasıyükümlülüklerine ve demokratik standartları
n
yükseltilmesi yönündeki çabalara da açı
kça engel oluşturmaktadı
r. Bu
maddede kullanı
lan kavramlar her yöne çekilebilecek, istenildiği anda
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kapatma nedeni olarak kullanı
labilecek niteliktedir. Anayasa’da siyasi
partilerin kapatı
lmasınedenleri arası
nda “azı
nlı
klar yaratma” gibi bir
neden bulunmamaktadı
r. Madde tüm olarak Anayasa’ya aykı
rı
dı
r.
Siyasi Partiler Yasası
’nı
n 82. maddesi:
Siyasi Partiler Yasası
’nı
n 82. maddesi şöyledir:
Bölgecilik ve ı
rkçı
lı
k yasağı
:
Madde 82 - Siyasi partiler, bölünmez bir bütün olan ülkede,
bölgecilik veya ı
rkçı
lı
k amacı
nıgüdemezler ve bu amaca yönelik
faaliyette bulunamazlar.
Maddede yer alan “bölgecilik” kavramıher yöne çekilebilecek
ve farklı yorumlara uygun bir kavramdı
r. Bu madde hükmü
dolayı
sı
yla, herhangi bir siyasi partinin, ülkenin belirli bir bölgesinin
sorunları
nıhedef alan söylem ve faaliyetleri kolaylı
kla kapatma
nedeni olabilecektir. Ayrı
ca, “bölgecilik” kavramı
nı
n Anayasa’daki
“Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü” ile de bir ilgisi
yoktur. Bölgesel sorunları
n dile getirilmesinin ya da tartı
ş
ı
lmasıile
“ülke bütünlüğü” arası
nda bir bağlantıkurmak son derece yanlı
şve
tehlikelidir. Madde bu yönüyle Anayasa’ya aykı
rı
dı
r.
SONUÇ VE İ
STEM : Yukarı
da açı
klanan ve Yüksek
Mahkemenizin kendiliğinden gözeteceği nedenlerle, Siyasi Partiler
Yasası
’nı
n 78 - 79 - 80 - 81 ve 82 nci maddelerinin Anayasa’ya aykı
rı
olduğu yönündeki iddiamı
zı
n ciddi bulunarak, incelenmesini ve
sonuçta söz konusu yasa maddelerinin İ
PTALİ
NE karar verilmesini
saygıile dileriz.”
B- YARGITAY CUMHURİ
YET BAŞSAVCISI’NIN GÖRÜŞÜ
DavalıParti’nin Siyasi Partiler Kanunu’nun kimi kuralları
nı
n
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı iddiası
na karş
ı Yargı
tay Cumhuriyet
Baş
savcı
sı
nı
n 8.3.2002 günlü, SP.60.Muh.2002/141 sayı
lıyazı
sı
nda;
“Anayasamı
zı
n 3. maddesinde “Türkiye Devleti, ülkesi ve
milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe’dir.
Bayrağı
,ş
ekli kanunda belirtilen, beyaz ayyı
ldı
zlıalbayraktı
r.
Milli Marşıİ
stiklal Marş
ı
dı
r.
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Baş
kenti Ankara’dı
r.” Hükmüne yer verilmiş
tir.
Anayasamı
zı
n 4. maddesindeki hükme göre ise 3. madde
hükmü değiş
tirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez.
Anayasamı
zı
n 3. maddesi dahil, başlangı
ç maddelerinde yer
verilen temel ilkelerin siyasi partilerce ihlalini önlemek amacı
yla
Anayasamı
zı
n 68. maddesinin 4. fı
krası
nda şu ş
ekilde bir hükme yer
verilmiş
tir:
“Siyasi partilerin tüzük ve programlarıile eylemleri, Devletin
bağı
msı
zlı
ğı
na, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan
hakları
na, eş
itlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenli ğine,
demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykı
rıolamaz; sı
nı
f ve zümre
diktatörlüğünün veya herhangi bir diktatörlüğü savunmayı ve
yerleş
tirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teş
vik edemez.”
2820 sayı
lıSiyasi Partiler Kanunu’nun davalıparti genel
başkanıtarafı
ndan Anayasaya aykı
rıolduğu iddia edilen 78, 79, 80,
81 ve 82. maddeleri, Anayasamı
zı
n değiştirilmesi mümkün olmayan
ve değiş
tirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan 3. maddesi ile 68.
maddesinin 4. fı
krası
nda belirlenen ilkelere uygun olarak vaz edilmiş
Türkiye Cumhuriyetinin bağı
msı
zlı
ğı
nıve Devletin tekliğini koruyan,
azı
nlı
k yaratı
lması
nıönleyen bölgecilik ve ı
rkçı
lı
k yasağıkoyan
maddelerdir.
Baş
savcı
lı
ğı
mı
z, bu maddelerin Anayasaya aykı
rıolduğuna dair
davalı Parti Genel Baş
kanı
nı
n iddiası
nı
n isabetli olmadı
ğı
görüşündedir” denilmektedir.
C- ANAYASA VE YASA KURALLARI
1- İ
ptali İ
stenilen Yasa Kuralları
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun iptali istenilen kuralları
şunlardı
r:
1-“Madde 78.- Siyasi Partiler:
a) Türkiye Devletinin Cumhuriyet olan şeklini; Anayasanı
n
başlangı
ç kı
smı
nda ve 2 nci maddesinde belirtilen esasları
nı
;
Anayasanı
n 3 üncü maddesinde açı
klanan Türk Devletinin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğüne, diline, bayrağı
na, milli marş
ı
na ve
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başkentine dair hükümlerini; egemenliğin kayı
tsı
z şartsı
z Türk
Milletine ait olduğu ve bunun ancak, Anayasanı
n koyduğu esaslara
göre yetkili organlarıeliyle kullanı
labileceği esası
nı
; Türk Milletine ait
olan egemenliğin kullanı
lması
nı
n belli bir kişiye, zümreye veya sı
nı
fa
bı
rakı
lamayacağı veya hiçbir kimse veya organı
n, kaynağı
nı
Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamayacağıhükmünü;
seçimler ve halkoylamaları
nı
n serbest, eşit, gizli, genel oy, açı
k sayı
m
ve döküm esasları
na göre, yargıdenetimi altı
nda yapı
lmasıesası
nı
değiş
tirmek;
Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlı
ğı
nıtehlikeye düşürmek,
temel hak ve hürriyetleri yok etmek, dil, ı
rk, renk, din ve mezhep
ayrı
mıyaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve
görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak;
Amacı
nı güdemezler veya bu amaca yönelik faaliyette
bulunamazlar, baş
kaları
nıbu yolda tahrik ve teş
vik edemezler.
b) Bölge, ı
rk, belli kiş
i, aile, zümre veya cemaat, din, mezhep
veya tarikat esasları
na dayanamaz veya adları
nıkullanamazlar.
c) Sosyal bir sı
nı
fı
n diğer sosyal sı
nı
flar üzerinde egemenliğini
veya zümre egemenliğini veya herhangi bir tür diktatörlüğü
savunmayıve yerleş
tirmeyi amaçlayamazlar ve bu amaca yönelik
faaliyette bulunamazlar.
d) Askerlik, güvenlik veya sivil savunma hizmetlerine hazı
rlayı
cı
nitelikte eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunamazlar.
e) Genel ahlak ve adaba aykı
rıamaçlar güdemezler ve bu
amaca yönelik faaliyetlerde bulunamazlar.
f) Anayasanı
n hiçbir hükmünü, Anayasada yer alan hak ve
hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hakkı
nıverir
şekilde yorumlayamazlar.”
2-“Madde 79.- Siyasi Partiler:
a) Türkiye Cumhuriyetinin, milletlerarası hukuk alanı
nda
bağı
msı
zlı
k ve eş
itlik ilkesine dayanan hukuki ve siyasi varlı
ğı
nı
ortadan kaldı
rmak yahut milletlerarasıhukuk gereğince münhası
ran
Türkiye Cumhuriyetinin yetkili olduğu hususlara diğer devletlerin,
milletlerarası kuruluş
ları
n ve yabancı gerçek ve tüzelkişilerin
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karı
ş
ması
nısağlamak amacı
nıgüdemezler ve bu amaçlara yönelik
faaliyette bulunamazlar.
b) (Mülga: 12.8.1999- 4445/25. md.)
c) (Değişik: 12.8.1999- 4445/13. md.) Yabancıdevletlerden,
uluslararasıkuruluşlardan, Türk uyruğunda olmayan gerçek ve tüzel
kişilerden herhangi bir suretle, doğrudan doğruya veya dolaylıolarak
yardı
m kabul edemezler, bunlardan emir alamazlar ve bunları
n
Türkiye’nin bağı
msı
zlı
ğıve ülke bütünlüğü aleyhindeki karar ve
faaliyetlerine katı
lamazlar.”
3- “Madde 80.- Siyasi Partiler, Türkiye Cumhuriyetinin
dayandı
ğıDevletin tekliği ilkesini değiştirmek amacı
nıgüdemezler ve
bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar.”
4-“Madde 81.- Siyasi Partiler:
a) Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde milli veya dini kültür veya
mezhep veya ı
rk veya dil farklı
lı
ğı
na dayanan azı
nlı
klar bulunduğunu
ileri süremezler.
b) Türk dilinden veya kültüründen baş
ka dil ve kültürleri
korumak, geliş
tirmek veya yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi
üzerinde azı
nlı
klar yaratarak millet bütünlüğünün bozulmasıamacı
nı
güdemezler ve bu yolda faaliyette bulunamazlar.
c) Tüzük ve programları
nı
n yazı
mı ve yayı
nlanması
nda,
kongrelerinde açı
k veya kapalısalon toplantı
ları
nda, mitinglerinde,
propagandaları
nda Türkçe’den başka dil kullanamazlar; Türkçe’den
başka dillerde yazı
lmı
şpankartlar, levhalar, plaklar, ses ve görüntü
bantları
, broş
ür ve beyannameler kullanamaz ve dağı
tamazlar; bu
eylem ve iş
lemlerin başkalarıtarafı
ndan da yapı
lması
na kayı
tsı
z
kalamazlar. Ancak, tüzük ve programları
nı
n kanunla yasaklanmı
ş
diller dı
ş
ı
ndaki yabancıbir dile çevrilmesi mümkündür.”
5-“Madde 82.- Siyasi Partiler, herkesin dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasi düş
ünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle
ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu prensibine aykı
rı
amaç güdemez ve faaliyette bulunamazlar.”
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2- İ
lgili Yasa Kuralları
İ
lgili görülen yasa kurallarış
unlardı
r:
1- “Madde 101.-(Değişik:12/8/1999-4445/16 md.) Anayasa
Mahkemesince bir siyasî parti hakkı
nda kapatma kararı
;
a) Bir siyasî partinin tüzük ve programı
nı
n Devletin
bağı
msı
zlı
ğı
na, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan
hakları
na, eş
itlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenli ğine,
demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykı
rıolması
, sı
nı
f veya
zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayıve
yerleş
tirmeyi amaçlaması
, suç işlenmesini teşvik etmesi,
b) Bir siyasî partinin, Anayasanı
n 68 inci maddesinin dördüncü
fı
krası
na aykı
rıeylemlerin işlendiği odak haline geldiğinin Anayasa
Mahkemesince tespiti,
c) Bir siyasî partinin, yabancı devletlerden, uluslararası
kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel
kişilerden maddî yardı
m alması
,
Hallerinde verilir.
(Ek:26/3/2002-4748/4 md.)Anayasa Mahkemesi, yukarı
daki
fı
kranı
n (a) ve (b) bentlerinde sayı
lan hallerde temelli kapatma yerine,
dava konusu fiillerin ağı
rlı
ğı
na göre ilgili siyasi partinin almakta olduğu
son yı
llı
k Devlet yardı
mımiktarı
nı
n yarı
sı
ndan az olmamak kaydı
yla,
bu yardı
mdan kı
smen veya tamamen yoksun bı
rakı
lması
na, yardı
mı
n
tamamıödenmiş
se aynımiktarı
n Hazineye iadesine karar verebilir.”
2- “Madde 103.- Bir siyasi partinin Anayasanı
n 68 inci
maddesinin dördüncü fı
krasıhükmüne aykı
rıeylemlerinin odak halini
oluş
turup oluşturmadı
ğıhususu Anayasa Mahkemesince belirlenir.
Bir siyasi parti; bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir
şekilde iş
lendiği ve bu durum o partinin büyük kongre, merkez karar
ve yönetim kurulu veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel
kurulu veya grup yönetim kurulunca zı
mnen veya açı
kça
benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya anı
lan parti
organları
nca kararlı
lı
k içinde işlendiği takdirde, söz konusu fiillerin
odağıhaline gelmişsayı
lı
r.”

1024

3- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Dava dilekçesinde dayanı
lan Anayasa kurallarış
unlardı
r:
1- “Madde 68. - (Değişik: 23/7/1995-4121/6 md.) Vatandaş
lar,
siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden
ayrı
lma hakkı
na sahiptir. Parti üyesi olabilmek için onsekiz yaş
ı
nı
doldurmuşolmak gerekir.
Siyasi partiler,
unsurları
dı
r.

demokratik

siyasi

hayatı
n

vazgeçilmez

Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve
kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini sürdürürler.
Siyasi partilerin tüzük ve programlarıile eylemleri, Devletin
bağı
msı
zlı
ğı
na, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan
hakları
na, eş
itlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenli ğine,
demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykı
rıolamaz; sı
nı
f veya
zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayıve
yerleş
tirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teş
vik edemez.
Hakimler ve savcı
lar, Sayı
ştay dahil yüksek yargıorganları
mensupları
, kamu kurum ve kuruluşları
nı
n memur statüsündeki
görevlileri, yaptı
klarıhizmet bakı
mı
ndan işçi niteliği taşı
mayan diğer
kamu görevlileri, SilahlıKuvvetler mensuplarıile yükseköğretim
öncesi öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar.
Yüksek öğretim elemanları
nı
n siyasi partilere üye olmaları
ancak kanunla düzenlenebilir. Kanun bu elemanları
nı
n, siyasi
partilerin merkez organlarıdı
şı
nda kalan parti görevi almaları
na cevaz
veremez ve parti üyesi yüksek öğretim elemanları
nı
n yüksek öğretim
kurumları
nda uyacaklarıesaslarıbelirler.
Yüksek öğretim öğrencilerinin siyasi partilere üye olabilmelerine
ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.
Siyasi partilere, Devlet, yeterli düzeyde ve hakça mali yardı
m
yapar. Partilere yapı
lacak yardı
mı
n, alacaklarıüye aidatı
nı
n ve
bağı
ş
ları
n tabi olduğu esaslar kanunla düzenlenir.
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2-“Madde 69. - (Değişik: 23/7/1995-4121/7 md.) Siyasi
partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalı
şmalarıdemokrasi
ilkelerine uygun olur. Bu ilkelerin uygulanmasıkanunla düzenlenir.
Siyasi partiler, ticari faaliyetlere giriş
emezler.
Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin amaçları
na uygun olması
gereklidir. Bu kuralı
n uygulanmasıkanunla düzenlenir. Anayasa
Mahkemesince siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin
kanuna uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve
aykı
rı
lı
k halinde uygulanacak yaptı
rı
mlar kanunda gösterilir. Anayasa
Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken Sayı
ş
taydan yardı
m
sağlar. Anayasa Mahkemesinin bu denetim sonunda vereceği
kararlar kesindir.
Siyasi partilerin kapatı
lması
, Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
sı
nı
n
açacağıdava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara
bağlanı
r.
Bir siyasi partinin tüzüğü ve programı
nı
n 68 inci maddenin
dördüncü fı
krası hükümlerine aykı
rı bulunması halinde temelli
kapatma kararıverilir.
Bir siyasi partinin 68 inci maddenin dördüncü fı
krası
hükümlerine aykı
rıeylemlerinden ötürü temelli kapatı
lması
na, ancak,
onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiğinin Anayasa
Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verilir. (Ek cümle:
3.10.2001-4709/25. md.) Bir siyasi parti, bu nitelikteki fiiller o partinin
üyelerince yoğun bir ş
ekilde iş
lendiği ve bu durum o partinin büyük
kongre veya genel baş
kan veya merkez karar veya yönetim organları
veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu veya grup
yönetim kurulunca zı
mnen veya açı
kça benimsendiği yahut bu fiiller
doğrudan doğruya anı
lan parti organları
nca kararlı
lı
k içinde iş
lendiği
takdirde, söz konusu fiillerin odağıhaline gelmişsayı
lı
r.
(Değişik: 3.10.2001-4709/25. md.)Anayasa Mahkemesi,
yukarı
daki fı
kralara göre temelli kapatma yerine dava konusu fiillerin
ağı
rlı
ğı
na göre ilgili siyasi partinin Devlet yardı
mı
ndan kı
smen ya da
tamamen yoksun bı
rakı
lması
na karar verebilir.
Temelli kapatı
lan bir parti bir başka ad altı
nda kurulamaz. Bir
siyasi partinin temelli kapatı
lması
na beyan veya faaliyetleriyle sebep
olan kurucuları dahil üyeleri, Anayasa Mahkemesinin temelli
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kapatmaya iliş
kin kesin kararı
nı
n Resmi Gazetede gerekçeli olarak
yayı
mlanması
ndan başlayarak beş yı
l süreyle bir baş
ka partinin
kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamazlar.
Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluş
lardan ve Türk
uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kiş
ilerden maddi yardı
m alan
siyasi partiler temelli olarak kapatı
lı
r.
(Değişik:3.10.2001-4709/25.md.)Siyasi partilerin kuruluş ve
çalı
şmaları
, denetlenmeleri, kapatı
lmalarıya da Devlet yardı
mı
ndan
kı
smen veya tamamen yoksun bı
rakı
lmaları ile siyasi partilerin ve
adayları
n seçim harcamaları ve usulleri yukarı
daki esaslar
çerçevesinde kanunla düzenlenir.”
D- ANAYASA’YA AYKIRILIK SORUNUNUN İ
NCELENMESİ
1- 2949 sayı
lı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve
Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 25. Maddesi Yönünden
DavalıParti, Siyasi Partiler Kanunu’nun 78., 79., 80., 81. ve 82.
maddelerinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
nıileri sürmüş
tür.
10.11.1983 günlü, 2949 Sayı
lı Anayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 25. maddesinde,
“12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlı
k Divanıoluşturuluncaya
kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türk milleti
adı
na kullanan, 2356 sayı
lıKanunla kurulu Milli Güvenlik Konseyinin
yönetim dönemi içinde çı
karı
lan kanunlar, kanun hükmünde
kararnameler ile 2324 sayı
lıAnayasa Düzeni Hakkı
nda Kanun
uyarı
nca alı
nan karar ve tasarrufları
n Anayasaya aykı
rı
lı
ğıiddia
edilemez” denilmiş
tir.
Bu maddenin dayanağı
nıoluşturan Anayasa’nı
n Geçici 15.
maddesinin son fı
krasıise 3.10.2001 günlü, 4709 sayı
lıYasa’nı
n 34.
maddesiyle yürürlükten kaldı
rı
lmı
ş
tı
r.
Bu nedenle, bakı
lmakta olan davada uygulanacak kural olan
10.11.1983 günlü, 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve
Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 25. maddesi Anayasa’ya
aykı
rıgörüldüğünden, Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıYasa’nı
n 28.
maddeleri uyarı
nca, bu maddeye iliş
kin esas hakkı
nda bir karar
verilmek üzere davanı
n geri bı
rakı
lması
na, 9.7.2002 gününde karar
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verilmiş
, Anayasa Mahkemesi’nin aynıgünlü, Esas: 2002/121, Karar:
2002/62 sayı
lıkararı
yla iptal edilerek 31.8.2002 günlü, 24862 sayı
lı
Resmî Gazete’de yayı
mlanmı
ştı
r.
2- Siyasi Partiler Kanunu’nun 78., 79., 80., 81. ve 82.
Maddeleri Yönünden
DavalıParti Genel Baş
kanıMurat Bozlak’ı
n 1.3.2002 günlü
sözlü savunması
nda ve Parti vekillerinin aynıtarihli dilekçelerinde,
partilerin kapatı
lması
nı
n 3 Ekim 2001 günlü, 4709 sayı
lıYasa’yla
Anayasa’nı
n 68. ve 69. maddelerinde sayı
lan hallerle sı
nı
rlandı
rı
ldı
ğı
,
bu nedenlede Siyasi Partiler Yasası
’nı
n 78., 79., 80., 81. ve 82.
maddelerinin Anayasa’ya açı
kça aykı
rı
lı
k oluşturduğu ileri
sürülmüştür.
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
sı
’nı
n 8.3.2002 günlü yazı
sı
nda
özetle, 2820 sayı
lıSiyasi Partiler Kanunu’nun davalıParti tarafı
ndan
Anayasa’ya aykı
rıolduğu iddia edilen 78, 79, 80, 81 ve 82.
maddelerinin, Anayasa’nı
n değiş
tirilmesi mümkün olmadı
ğıgibi,
değiş
tirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan 3. maddesi ve 68.
maddesinin dördüncü fı
krası
nda belirlenen ilkelere uyumlu olarak
düzenlendiği, Türkiye Cumhuriyetinin bağı
msı
zlı
ğı
nı ve Devletin
tekliğini koruyan, azı
nlı
k yaratı
lması
nıönleyen, bölgecilik ve ı
rkçı
lı
k
yasağı koyan adı geçen maddelerin Anayasa’ya aykı
rı
lı
k
oluş
turmayacağıbelirtilmiştir.
2820 sayı
lıSiyasi Partiler Kanunu’nun 101. maddesinin birinci
fı
krası
nı
n (b) bendinde, bir siyasi partinin, Anayasa’nı
n 68.
maddesinin dördüncü fı
krası
na aykı
rıeylemlerin işlendiği odak haline
geldiğinin Anayasa Mahkemesi’nce tesbiti halinde kapatı
lması
na
karar verileceği hükme bağlanmaktadı
r.
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre, mahkemeler, bakmakta olduklarıdavalarda uygulayacakları
kanun ya da kanun hükmünde kararname kuralları
nıAnayasa’ya
aykı
rıgörürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k savı
nı
n
ciddî olduğu kanı
sı
na varı
rlarsa o hükmün iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarı
nca
bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilmesi için elinde
yöntemince açı
lmı
ş ve Mahkeme’nin görevine giren bir davanı
n
bulunmasıve iptali istenen kuralları
n da o davada uygulanacak
olmasıgerekmektedir.
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Uygulanan yasa kuralları
ndan, davanı
n değişik aş
amaları
nda
ortaya çı
kan sorunları
n çözümünde veya davayısonuçlandı
rmada
olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte bulunan,
uyuş
mazlı
ğıçözmeye, davayısona erdirmeye, kararı
n dayanağı
nı
oluş
turmaya yahut tarafları
n istek ve savunmalarıçerçevesinde
karara varmakta ön planda tutulmasızorunlu yasa hükümleri
anlaş
ı
lmalı
dı
r.
Siyasi Partiler Kanunu’nun 101. maddesinde
Mahkemesince bir siyasî parti hakkı
nda kapatma kararı
;

“Anayasa

a) Bir siyasî partinin tüzük ve programı
nı
n Devletin
bağı
msı
zlı
ğı
na, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan
hakları
na, eş
itlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenli ğine,
demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine ayrıolması
, sı
nı
f veya zümre
diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayıve
yerleş
tirmeyi amaçlaması
, suç işlenmesini teşvik etmesi,
b) Bir siyasî partinin, Anayasanı
n 68 inci maddesinin dördüncü
fı
krası
na aykı
rıeylemlerin işlendiği odak haline geldiğinin Anayasa
Mahkemesince tespiti,
c) Bir siyasî partinin, yabancı devletlerden, uluslararası
kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel
kişilerden maddî yardı
m alması
,
Hallerinde verilir.
(Ek : 26/3/2002-4748/4 md.) Anayasa Mahkemesi, yukarı
daki
fı
kranı
n (a) ve (b) bentlerinde sayı
lan hallerde temelli kapatma yerine,
dava konusu fiillerin ağı
rlı
ğı
na göre ilgili siyasi partinin almakta olduğu
son yı
llı
k Devlet yardı
mımiktarı
nı
n yarı
sı
ndan az olmamak kaydı
yla,
bu yardı
mdan kı
smen veya tamamen yoksun bı
rakı
lması
na, yardı
mı
n
tamamıödenmiş
se aynımiktarı
n Hazineye iadesine karar verebilir.”;
104. maddesinde de “Bir siyasî partinin bu Kanunun 101 inci
maddesi dı
şı
nda kalan emredici hükümleriyle diğer kanunları
n siyasi
partilerle ilgili emredici hükümlerine aykı
rı
lı
k halinde bulunması
sebebiyle o parti aleyhine Anayasa Mahkemesine, Cumhuriyet
Baş
savcı
lı
ğı
nca re’sen yazıile baş
vurulur.
Anayasa Mahkemesi, söz konusu hükümlere aykı
rı
lı
k görürse
bu aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi için ilgili siyasi parti hakkı
nda ihtar kararı
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verir. Bu karar, o siyasi parti genel başkanlı
ğı
na yazı
lıolarak bildirilir.
Bu yazı
nı
n tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde aykı
rı
lı
k
giderilmediği takdirde, Cumhuriyet Başsavcı
sıAnayasa Mahkemesine
bu siyasi partinin kapatı
lmasıiçin resen dava açar.”
denilmektedir.
Kapatı
lma davası Parti’nin, Devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğüne aykı
rıeylemlerin odağıhaline geldiği ileri
sürülerek açı
lmı
ş
tı
r.
Bu durumda olayda Siyasi Partiler Kanunu’nun eyleme uyan
101. maddesinin (b) fı
krası
nı
n uygulanmasıgerekir.
Oysa Yasa’nı
n 78., 79., 80., 81. ve 82. maddelerinin
uygulanabilmesi davanı
n Yasa’nı
n 104. maddesine göre açı
lması
na
bağlı
dı
r.
Bu nedenle, 2820 sayı
lıSiyasi Partiler Kanunu’nun Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğıileri sürülen 78., 79., 80., 81. ve 82. maddeleri bakı
lmakta
olan davada uygulanacak kurallar niteliğinde bulunmadı
kları
ndan
Anayasa’ya aykı
rı
lı
k iddiası
nı
n reddine karar verilmiş
tir.
Haşim KILIÇ ile Yalçı
n ACARGÜN bu görüşe katı
lmamı
ş
lardı
r.
X- İ
NCELEME
A- ÖN SORUNLAR YÖNÜNDEN
1- Davanı
n Yasa’ya Aykı
rıOlarak Açı
lı
p Açı
lmadı
ğı
DavalıParti, yakı
n bir tarihte genel seçimlerin yapı
lması
sözkonusu olduğundan, bu dönemde kapatma davasıaçı
lması
nı
n
usul ve yasaya aykı
rıolduğunu, 2820 sayı
lıSiyasi Partiler Yasası
’nı
n
100. maddesinin son fı
krası
nda “…maddenin birinci fı
krası
nı
n
Bakanlar Kurulu kararıüzerine Adalet Bakanı
’nı
n istemiyle veya bir
siyasi partinin istemi üzerine siyasi partiler hakkı
nda kapatma davası
açı
lması
na iliş
kin (b) ve (c) bentlerinde yer alan hükümler milletvekili
genel seçimiyle, bu seçimin yenilenmesine veya milletvekili ara
seçimlerine dair verilen kararı
n Resmi Gazete’de yayı
mlandı
ğı
tarihten başlayarak oy verme gününün ertesi gününe kadar geçecek
süre içinde uygulanmaz…” denildiğini, anı
lan kuralı
n Yargı
tay
Cumhuriyet Başsavcı
sı tarafı
ndan re’sen açı
lacak kapatma
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davaları
nda da uygulanmasıgerektiğini, TBMM’nin milletvekili genel
seçimlerinin ve mahalli idareler genel seçimlerinin 18 Nisan 1999
günü yapı
lması
na ilişkin kararı
nı
n 2.8.1998 tarihinde Resmi
Gazete’de yayı
mlandı
ğı
nı
, bu nedenle kapatma davasıaçı
lması
nı
n
Siyasi Partiler Yasasıile demokratik ilkeler ve hukukun genel
ilkelerine aykı
rı
lı
k oluşturduğunu ileri sürmüştür.
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
sı4.2.1999 günlü, SP.60 Muh.
1999/83 sayı
lıyazı
sı
nda, şartları
n oluştuğu hallerde bir siyasi partinin
kapatı
lması için
dava
açma
hakkı
nı
n
yorum
yaparak
sı
nı
rlandı
rı
lması
nı
n mümkün olmadı
ğı
nıbelirtmiş
tir.
2820 sayı
lıSiyasi Partiler Yasası
’nı
n 100. maddesinin birinci
fı
krası
nda, Anayasa’da yazı
lınedenlerle siyasi partiler hakkı
nda
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
sıtarafı
ndan kapatma davası
nı
n re sen
veya Bakanlar Kurulu kararıüzerine Adalet Bakanı
nı
n istemiyle ya da
bir siyasi partinin istemi üzerine açı
labileceği; son fı
krası
nda Bakanlar
Kurulu kararıüzerine Adalet Bakanı
nı
n istemiyle veya bir siyasi
partinin istemi üzerine kapatma davaları
nı
n milletvekili genel
seçimiyle, bu seçimin yenilenmesine veya milletvekili ara seçimlerine
dair verilen kararı
n Resmî Gazete’de yayı
mlandı
ğı tarihten
başlayarak oy verme gününün ertesi gününe kadar geçecek süre
içinde açı
lamayacağı belirtilmiş olup, bakı
lmakta olan davada
Anayasa Mahkemesi’ne Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
sıtarafı
ndan
re’sen açı
lmı
ş olduğundan, söz konusu kural bu tür kapatma
davaları
nda uygulanamaz.
Açı
klanan
nedenlerle,
16.2.1999
gününde
Anayasa
Mahkemesi’nce, 2820 sayı
lı Siyasi Partiler Kanunu’nun 100.
maddesinde, Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
sı
’nı
n doğrudan (re sen)
siyasi parti kapatma davasıaçması
nı
n bir süreye bağlıtutulmaması
nedeniyle oybirliğiyle istemin reddine karar verilmiştir.
2- DavalıParti’nin Yapı
lacak Genel Seçimlere Katı
lması
nı
n
Önlenmesi İ
stemi
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
sı25.2.1999 ve 9.4.1999 günlü
yazı
ları
nda özetle, Anayasa’nı
n 68. ve 69. maddeleriyle 2820 sayı
lı
Siyasi Partiler Yasası
’nı
n 98 ila 108. maddelerinde yer alan kurallar
gereğince, Anayasa Mahkemesi’nin bir siyasi partinin seçime
katı
lması
nıönlemeye yönelik tedbir niteliğinde karar verebileceğini,
delillerin davalı Parti’nin kapatı
lması
nı gerektirdiğini, kapatma
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kararı
nı
n gecikmesi halinde partinin seçimlere katı
lması
nı
n sakı
ncalı
durumlar ortaya çı
karmasıolası
lı
ğıbulunduğunu ileri sürmüştür.
Davalı Parti konuya ilişkin savunması
nda özetle, istemin
“yürürlüğün durdurulması
” veya “ihtiyati tedbir” niteliği taşı
madı
ğıgibi
koş
ulları
nı
n da bulunmadı
ğı
nı
, kapatma kararıverilemeyeceğini
belirtmiş
tir.
Yürürlüğün durdurulması kurumunun, Anayasa’ya aykı
rı
lı
k
denetimi ile ilgili olmasınedeniyle siyasi partiler hakkı
nda açı
lan
kapatma davaları
nda uygulanmasıolanağıyoktur.
Davalıparti hakkı
nda açı
lan kapatma davasısı
rası
nda bu
aşamada toplanabilen delillerin Parti’nin seçimlere girmesinin
önlenmesi yolunda tedbir kararıverilebilmesi için yeterli görülmemesi
nedeniyle Anayasa, 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve
Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun, 2820 sayı
lıSiyasi Partiler
Kanunu ile 1412 sayı
lıCeza Muhakemeleri Usulü Kanunu kuralları
uyarı
nca istem yerinde görülmeyerek reddine karar vermiştir.
Haşim KILIÇ bu sonuca farklıgerekçe ile katı
lmı
ştı
r.
B- ESAS YÖNÜNDEN
- PKK Terör Örgütünün Faaliyet ve Amaçları
yla İ
lgili Genel
Açı
klama
Yargı
tay 9. Ceza Dairesinin 22.11.1999 günlü, E:1999/1296 ve
K:1999/3623 sayı
lıkararı
nı
n PKK terör örgütünün kuruluş
, amaç ve
faaliyetlerine ilişkin bölümü ş
öyledir: “…Bu örgüt başlangı
çta üç yı
l
süre ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde “Kürdistan
Devrimcileri”, “UKO’cular”, “APO’cular’’ adıaltı
nda kadrolaş
mı
ş
, 1977
yı
lı
ndan sonra sı
k sı
k silahlıeylemlere girişmiş, örgütün programı
bizzat sanı
k Abdullah Öcalan tarafı
ndan kaleme alı
narak, 21.11.1978
tarihinde Diyarbakı
r ili Lice ilçesi Ziyaret (Fis) köyünde yapı
lan
1.Kongrede kabul edilip yedi kişilik parti yürütme kurulu tarafı
ndan
kuruluş bildirgesi hazı
rlanmı
ş, 1978 yı
lı
ndan itibaren de merkezi
örgütlenmeye yönelerek 1979 yı
lı
nda Kürdistan İ
şçi Partisi adı
nıalmı
ş
ve genel sekreterliğine sanı
k getirilmiş, 15 Ağustos 1984 tarihinde ise
H.R.K. (Hezen Rizgariye Kürdistan — Kürdistan KurtuluşBirliği) adı
altı
nda yeniden eylemlere baş
lamı
ş ve 21 Mart 1985 tarihinde
E.R.N.K. (Kürdistan Ulusal KurtuluşCephesi)’ni oluş
turmuş, yurtiçi ve
yurtdı
ş
ı
nda legal ve illegal alanda gazete ve dergi ç ı
kartı
lmak
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suretiyle yayı
n faaliyeti yürütülmüş
, ayrı
ca MED TV. adıile bir
televizyon kanalı yayı
na sokularak örgütün propagandası
nı
n
yapı
lmasıamaçlanmı
ş
tı
r. Örgütün mali kaynakları
nı
; vergilendirme,
bağı
ş
, aidat adıaltı
nda toplanan paralarla, cezalandı
rma, gasp,
soygun, silah ve uyuşturucu kaçakçı
lı
ğı
ndan elde edilen gelirler teşkil
etmiş
, amacı
nı
n ise; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hakimiyeti
altı
ndaki topraklardan bir kı
smı
nısilahlımücadele vererek devlet
idaresinden ayı
rmak suretiyle, Kürdistan Devleti kurmak olup, ilk
dönemde propaganda yoluyla halkıbilinçlendirmek, silahlıeylemlerle
ordu teşkilatı
na, ekonomik hedeflere sabotajlar düzenlemek suretiyle
devlet otoritesini zaafa uğratmak stratejisinin planlandı
ğıbelirlenmiş
,
bugüne kadar örgütün faaliyetlerine ilişkin bütün sorunları
n ve
geleceğe yönelik planlama ile kapsamlıyapı
sal değişikliklerin ele
alı
ndı
ğı geniş katı
lı
mlı çok sayı
da kongre ve konferanslar
gerçekleş
tirilmiş
tir.
Baş
langı
çta Marksist-Leninist ideolojiyi benimsediğini açı
kça
dile getiren örgüt, dünya siyasi konjonktüründeki gelişmelere paralel
olarak görüntüsünde de değiş
iklik yapma kararıalmı
ş
, bu çerçevede
5. Kongrede öncelikle örgüt amblemindeki ‘‘orak-çekiç’’in
çı
karı
lması
nı kararlaştı
rmı
ş
; Parti, Ordu, Cephe bölümlenmesini
benimseyip, parti olarak P.K.K. (Partiye Karkerani Kürdistan Kürdistan İ
şçi Partisi), Cephe olarak E.R.N.K. (Kürdistan Kurtuluş
Cephesi) ve Ordu olarak da A.R.G.K (Kürdistan Halk Kurtuluş
Ordusu) ş
eklinde teş
kilatlanı
p, cephe ve ordunun, partinin çizdiği
çerçevede hareket edeceği ilkesini benimsemiştir
1970 yı
lı
nda bölücü DDKO (Devrimci Doğu Kültür Ocakları
) ve
THKP/C (Dev-Genç) gibi örgütlerden etkilenen Abdullah Öcalan
liderliğindeki bir grup üniversite öğrencisi, Kürt milliyetçiliği ile
Marksist-Leninist fikirlerin sentezi temelinde bir görüş yaratmaya
çalı
şmı
şve doğulu öğrencilerden oluşan sempatizanları
nıbu yönde
eğitmiştir.
Kürtlerin ayrıbir ulus olduğunu, sömürge halinde yaş
adı
kları
için bağı
msı
z bir örgütlenmeye hakları
nı
n olduğunu savunan Abdullah
Öcalan ve arkadaş
ları
, bu doğrultuda sürdürdükleri faaliyet alanı
n
1976 yı
lı
nda Ankara-Dikmen toplantı
sı
ndan sonra Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgesine taş
ı
mı
ş
lardı
r.
1977 yı
lısonrası
nda Kürdistan Devriminin yolu isimli broş
ür ile
mücadelenin taktik ve stratejisini ortaya koyan grup, fiilen silahlı
eylemlere başlamı
ştı
r.
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27 Kası
m 1978 tarihinde Diyarbakı
r Lice ilçesindeki ziyaret (Fis)
köyünde gerçekleştirilen 1. Kongre ile grup ismini Partiya Karkerani
Kürdistan (PKK) olarak benimsemişve 30 Temmuz 1979 tarihinde
dönemin Adalet Partisi Şanlı
urfa Milletvekili M. Celal Bucak’a yap ı
lan
saldı
rıile örgüt kuruluşunu ilan etmiştir.
12 Eylül 1980 hareketinin takip eden günlerde, Suriye
üzerinden Lübnan’daki Filistin kampları
na ulaşan PKK grubu, Suriye
ve Lübnan’da askeri ve siyasi eğitim çalı
şmasıve propaganda ile
örgütlenme faaliyetlerini sürdürmüş
, Avrupa’da çeşitli sosyal-kültürel
amaçlıdernekler oluşturarak ismini duyurmaya başlamı
ştı
r. Aynı
tarihlerde Türkiye’den kaçarak Suriye’nin Şam şehrine yerleş
en
Abdullah Öcalan PKK örgütünü buradan yönlendirmeye baş
lamı
ş
tı
r.
Bu dönemde PKK, Irak Kürdistan Demokrat Partisi ile ilişkiye
geçmiş, bunun akabinde Suriye’de bulunan PKK mensupları
ndan bir
kı
smı
nıIrak Kürdistan Demokrat Partisinin kontrolündeki Kuzey
Irak’ta üslendirilmesi için varı
lmı
şve sonra birçok PKK elemanı
nı
gruplar halinde bölgeye aktarı
lmı
ş
tı
r.
1984’te Şam’da gerçekleştirilen II. Kongre’den sonra
kamplardaki mensupları
nıgerilla savaş
ı
na hazı
rlayan örgüt stratejik
savunma safhası
ndan, stratejik denge safhası
na geçmek için özellikle
Güneydoğu Anadolu’nun Hakkari, Mardin ve Siirt illerini kapsayan
alan içerisindeki askeri hedeflere karşıKürdistan SilahlıKuvvetleri
(Hazen Rı
gariya Kürdistan- HRK) adı altı
nda cephe-ordu
örgütlenmesinin ordu ayağı
nı
n ön biçimini oluşturmuşve 15 Ağustos
1984’te Eruh-Şemdinli ilçelerine yönelik saldı
rı
lar ile terör eylemlerine
fiilen başlamı
ştı
r.
Pusu taciz atı
ş
ıgibi silahlıeylemleri ile Güneydoğu bölgesinde
etkili olmaya baş
layan örgüt, bu avantajı
nıçoğaltmak için 21 Mart
1985’te Nevroz Bayramı
nıvesile ederek Cephe birimi olan ERNK
(Kürdistan Ulusal KurtuluşCephesi)’yi ilan etmiş
tir.
1986 ila 1990 yı
llarısilahlıeylemlerin tı
rmandı
rı
ldı
ğı
, kitle
katliamları
nı
n yaygı
nlaştı
ğıyı
llar olmuştur. Örgüt 26-30 Ekim 1986
tarihinde Lübnan Bekaa Vadisinde 3. Kongresini yapmı
şve bu kongre
sonucu HRK (Kürdistan KurtuluşBirliği) adlıaskeri kanadı
nı
n ismini
ARGK (Kürdistan Halk KurtuluşOrdusu) olarak değiştirmiş
tir. Örgüt 3.
Kongrede aldı
ğıkararlar doğrultusunda eylemler sı
rası
nda kendilerine
büyük zorluklar çı
karan köy koruculuğu sistemine karşıtopyekün
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saldı
rı
ya geçmiş
, birçok köy ve mezra bası
larak genç kı
z ve erkekler
topluca dağa kaçı
rı
lmı
ş
, birçok vatandaşı
mı
z öldürülmüş
tür.
Örgüt 26 ila 31 Aralı
k 1990 tarihleri arası
nda gerçekleş
tirilen IV.
Kongrede, 2000 yı
lı
na kadar bölgede bağı
msı
z bir Kürdistan Devleti
Kurmak için genel ayaklanmaları
n baş
latı
lmasıkararı
nıalmı
ştı
r. Bu
karar doğrultusunda Cizre-Nusaybin ve Silopi’de kitle olaylarıpatlak
vermiş
tir.
Ağustos 1990 tarihinde meydana gelen Körfez Savaş
ı
sonrası
nda Kuzey Irak’ta meydana gelen otorite boş
luğundan
yararlanarak, bu bölgede yerleş
ime ağı
rlı
k vererek eylemlerini
yoğunlaş
tı
ran örgüt, 1992 yı
lı
nda Kuzey Irak bölgesinde Kürdistan
Ulusal Meclisini Toplama ve kurtarı
lmı
şbölgelerde “SavaşHükümeti”
ilan etme gibi ütopik hedeflere yönelmiş, ancak baş
arı
lıolamamı
ştı
r.
Türk SilahlıKuvvetlerinin aynıyı
l bölgeye düzenlediği askeri hareket
sonucu ağı
r kayı
plar veren örgüt, yeni arayı
ş
lara yönelmiş
, Kuzey Irak
Kürt Liderlerinden Celal Talabani ile işbirliği yaparak, yeniden
toparlanmak amacı
yla tek yanlıateşkes ilan etmiş
tir. Bu kararı
n
örgütte dağı
lma ve çözülmeye yol açacağı
nıfark ederek 24 Mayı
s
1993 tarihinde Bingöl-Elazı
ğkarayolu üzerinde gerçekleştirdiği yol
kesme eylemi ile yeniden silahlıeylemlerine başlamı
ş
, özellikle
Güneydoğu yöresine bası
n kuruluşları
nı
n girmesine engel olma, okul
yakma ve öğretmenleri öldürme eylemleri ile bölgede devleti işlemez
hale getirmeyi amaçlamı
ştı
r.
Bu dönemde örgütün kitle desteğini arttı
rmak ve daha fazla
kimseyi kullanmak amacı
yla legal alanda kurulan Halkı
n Emek
Partisi’nin kuruluş
unu desteklediği, her düzeydeki birimlerinde
yandaşları
nı
n görev alması
nısağladı
ğı
, ayrı
ca özgür halk, Yeni Ülke,
Dilan ve Özgür Gündem gibi yayı
nlarla propagandası
nıyaptı
ğı
görülmüş
tür. 1990 genel seçimlerinde örgütün desteği ile Halkı
n
Emek Partisi’nden parlamentoya giren Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan
Doğan, Sedat Yurttaş, Zübeyir Aydar, Ahmet Türk, Sı
rrıSakı
k gibi
milletvekilleri gerek parlamentodaki faaliyetleri ve gerekse parlamento
dı
şı
ndaki faaliyetleri ile örgütün görüşve düş
üncelerini yansı
tan tavı
r
ve davranı
şlar içine girmeleri sonucu milletvekilliği dokunulmazlı
kları
kaldı
rı
larak yargı
lanmı
şve PKK örgütü adı
na faaliyetleri ispatlandı
ğı
gerekçesi ile mahkum olmuşlardı
r.
Örgütün 1994 yı
lıiçinde eylemlerini metropol kentlere ve turistik
yörelere kaydı
rdı
ğı
, Yunanistan’ı
n desteği ile Türkiye’nin turizm
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gelirlerinde düşüşü hedeflediği görülmüş
, ancak alı
nan tedbirler
sonucu bir kaç münferit olay dı
şı
nda baş
arı
lıolmadı
ğıanlaşı
lmı
ş
tı
r.
Ülke içinde gerçekleştirilen etkili operasyonlar ve 1995 yı
lı
nda
gerçekleş
tirilen “çelik hareketi” sonucu örgütün eylemlerinde hı
zlıbir
düşüşkaydedilmiş
tir.
PKK örgütünün amacı
; Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgemizdeki toprakları Türkiye’den ayı
rarak Marksist-Leninist
ideolojiye dayalıbağı
msı
z bir Kürdistan devleti kurmak olduğundan,
bunun gerçekleş
mesi için uzun süreli bir halk savaş
ıstratejisi ile
silahlıpropagandayı benimsemiş
tir. Öncelikle halkıörgütleyerek
silahlanmayıve uzun sürecek bir gerilla savaş
ı
yla nihai gayesine
erişmeyi amaçlamaktadı
r.
PKK terör örgütünün gerçekleş
tirdiği baş
lı
ca eylemlerden
örnekler ş
öyedir:
-1991-1996 yı
llarıarası
nda Adana’da 114 eylem yaparak 100
kişi öldürülmüş, 98 kişi ağı
r şekilde yaralanmı
ş
,
- 1992-1996 tarihleri arası
nda Konya’da 3 kiş
i öldürülmüş,
- Hatay bölgesinde 17.02.1995 ile 18.05.1998 tarihleri arası
nda
46 kişi öldürülmüş
, 42 kişi yaralanmı
ş
,
- 16.08.1992 tarihi ile 20.05.1998 tarihleri arası
nda Osmaniye
de 15 kiş
i öldürülmüş, 18 kiş
i ağı
r yaralanmı
ş,
- 14.10.1992 tarihinde Kilis’de bir er öldürülmüş
,
- Aksaray’da bir kişi ağı
r yaralanmı
ş olup, bu eylemlerin
detayları Adana Devlet Güvenlik Mahkemesine açı
lan davanı
n
22.12.1998 tarih ve 1998/492 sayı
lı iddianamesinde açı
kça
belirtilmiştir.
-05.08.1985 günü Van ili Çatak ilçesi Kanalga köyü Taşbucak
mezrası
na düzenlenen silahlısaldı
rısonucu 10 kişinin öldürülmesi,
- 22.02.1981 günü Şı
rnak ili Uludere ilçesi Taş
delen köyüne
silahlısaldı
rısonucu 13 kiş
inin öldürülmesi,
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- 19.08.1987 günü Diyarbakı
r ili Eruh ilçesi Bağgöze bucağı
Kı
lı
çkaya köyü Milan mezrası
na silahlısaldı
rısonucu 25 kiş
inin
öldürülmesi,
- 10.10.1987 günü Şı
rnak ili Meş
eiçi köyü Çobandere mezrası
na
silahlısaldı
rısonucu 11 kiş
inin öldürülüp, 9 kişinin yaralanması
,
- 29.03.1988 günü Şı
rnak ili Eruh ilçesi Yağı
zkonak köyüne
silahlısaldı
rısonucu 9 kiş
inin öldürülmesi,
- 07.05.1983 günü Şı
rnak ili Dereler köyü Taraklımezrası
na
silahlısaldı
rısonucu 9 kiş
inin öldürülmesi,
- 24.11.1989 günü Yüksekova ilçesi İ
kiyaka köyüne silahlı
saldı
rısonucu 26 kiş
inin öldürülüp, 300 adet koyunun gasbedilmesi,
- 28.04.1991 günü Solhan ilçesi Memurlar lokaline düzenlenen
silahlısaldı
rısonucu ilçe Kaymakamı
, Cumhuriyet Savcı
sıile Orman
Bölge Şefinin öldürülmesi,
- 21.06.1992 günü Solhan ilçesi Elması
rtıköyüne silahlısaldı
rı
sonucu 5 kiş
inin öldürülüp, köydeki evlerin yakı
lması
,
- 22.06.1992 günü Gercüşilçesi Seki köyüne silahlısaldı
rı
sonucu 9 kiş
inin öldürülmesi,
- 25.06.1992 günü Silvan ilçesi Yolaç köyüne silahlısaldı
rı
sonucu 10 kiş
inin öldürülüp, 3 kişinin yaralanması
,
- 01.10.1992 günü Bitlis ili Cevizdalıköyüne silahlısaldı
rı
sonucu 28 kiş
inin öldürülüp, 11 kişinin yaralanması
,
- 23.10.1992 günü Tunceli Mazgirt ilçesi Dedebağıköyüne
silahlısaldı
rısonucu 11 kiş
inin öldürülüp, 4 kişinin yaralanması
,
- 23.01.1993 günü Diyarbakı
r ili Bağlar semtine silahlısaldı
rı
sonucu 7 kiş
inin öldürülmesi,
- 14.06.1993 günü Şirvan ilçesi Gözlüce köyüne silahlısaldı
rı
sonucu 7 kiş
inin öldürülmesi,
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- 05.07.1993 günü Erzincan ili Kemaliye ilçesi Başbağlar
köyüne silahlı saldı
rı sonucu 31 kişinin öldürülüp, 3 kiş
inin
yaralanması
,
- 18.07.1993 günü Van ili Bahçesaray ilçesinde yaylaya
düzenlenen silahlısaldı
rısonucu 24 kişinin öldürülmesi,
- 15.08.1993 günü Çemiş
gezek ilçesi Güneybaşıköyüne silahlı
saldı
rısonucu 6 kiş
inin öldürülmesi, bir otomobilin yakı
lması
,
- 28.08.1993 günü Kovancı
lar ilçesi Yoncalı
bayı
r köyüne silahlı
saldı
rısonucu 9 kiş
inin öldürülmesi,
- 03.09.1993 günü Muşili Korkut ilçesi Kümbet köyündeki Tarı
m
Açı
k Cezaevinin bası
lması
, cezaevinin ateşe verilip, giyecek ve
yiyeceklerin gaspı
, bir hükümlünün kaçı
rı
lması
,
- 17.09.1993 günü Diyarbakı
r ili Eğil ilçe merkezine silahlı
baskı
n sonucu ilçe mal müdürü, tapu müdürü, belediye memuru,
nüfus memuru ve gece bekçisinin öldürülüp PTT binası
nı
n yakı
lması
,
- 25.10.1993 günü Erzurum ili Çat ilçesi Yavi kasabası
na silahlı
saldı
rısonucu 32 kiş
inin öldürülüp, 10 kişinin yaralanması
,
- 12.12.1993 günü Adı
yaman ili Ağaçkonak köyüne silahlı
saldı
rısonucu 10 kiş
inin öldürülüp, 1 kişinin yaralanması
,
- 13.08.1994 günü Elazı
ğili Alacakaya ilçesi Halkalıköyüne
silahlısaldı
rısonucu 10 kiş
inin öldürülüp, 1 kişinin yaralanması
,
- 25.12.1991 günü İ
stanbul ili Bakı
rköy ilçesi Çetinkaya giyim
mağazası
na molotof kokteyli atı
lmasısonucu 12 kiş
inin öldürülüp, 12
kişinin yaralanması
,
- 12.02.1994 günü İ
stanbul ili Tuzla Tren istasyonuna bomba
konulmasısonucu 5 yedek subay okulu öğrencisinin öldürülüp, 16
askeri öğrenci ve 11 erin yaralanması
,
- 09.05.1990 günü Muş
-Bingöl seferini yapan 3005 sefer sayı
lı
trenin Yörecik köyü yakı
nları
nda durdurulup, 3 görevlisinin
öldürülmesi,
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- 10.06.1992 günü Bitlis ili Kokarsu köyü Çubuk-Sütlüce mezra
yolunun kesilerek minibüsteki 13 kiş
inin öldürülmesi,
- 09.10.1992 günü Şirvan ilçesi Kayahisar köyü yolunun kesilip
4 kişinin öldürülmesi, 5 kişinin yaralanması
,
- 20.10.1992 günü Solhan ilçesi Hazerş
ah köyü yolunun kesilip
otobüsteki 19 kiş
inin öldürülerek otobüsün yakı
lması
,
- 25.10.1992 günü Muş
-Elazı
ğseferini yapan 2561 sefer sayı
lı
trene bombalı
, roketatarlısilahlısaldı
rıdüzenlenmesi sonucu bazı
vagonları
n Murat nehrine uçmasıile 2 makinistin ölümü ve 45 kiş
inin
yaralanması
,
- 10.08.1993 günü Genç ilçesi Ardı
çdibi-Çaytepe arası
nda yolcu
taşı
yan minibüsteki 9 kiş
inin öldürülmesi,
- 04.08.1993 günü Bingöl ili Solhan ilçesi Bağönü köyü
yakı
nları
nda 12 minibüsün durdurularak 16 kişinin öldürülüp, 14
kişinin yaralanması
,
- 18.09.1993 günü Bitlis-Muş Karayolunda 5-6
durdurularak 8 kişinin öldürülüp, 14 kişinin yaralanması
,

aracı
n

- 07.09.1994 günü Hakkari ili Çukurca ilçesi Köprülü köy yolunun kesilip 13 aracı
n yakı
lması
, 5 kişinin öldürülmesi ve 15 kiş
inin
kaçı
rı
lması
,
- 01.06.1994 günü Kozluk ilçesi Ulaş
lıköy yolunun kesilerek 3
kişinin öldürülmesi,
- 21.03.1990 günü Palu ilçesi Kayaönü köyü yakı
nları
nda, Şark
Krom - Ferre Krom Müessese Müdürlüğüne ait araçları
n
durdurularak müessese müdürü dahil 9 kiş
inin öldürülmesi,
- 11.09.1992 günü Kozluk ilçesi Yanı
kkaya köyü yakı
nları
ndaki
Shell - Mobil şirketine ait sondaj kuyusu ve toplama kampı
na ait araç
gereçlerin yakı
lması
, 3 mühendisin öldürülüp, 4 mühendisin
yaralanması
,
- 23.10.1993 günü Kı
ğıilçesi Günlük köyü kil ocağı
nda 10 işçinin öldürülüp, 2 iş
çinin yaralanması
,
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- 21.09.1996 günü Alacakaya ilçesi Etibank Şark Kromları
İ
şletmesine silahlısaldı
rısonucu 5 güvenlik görevlisinin öldürülüp, iş
makinalarıve yatakhanelerin tahrip edilmesi,
- 30.06.1996 günü Tunceli ili Cumhuriyet Meydanı
nda Zeynep
Kı
nacıisimli PKK militanı
nı
n merasim kı
tası
nı
n içine girip, üzerindeki
bombayıpatlatmasısonucu kendisi ile beraber 1 astsubay ve 4 erin
öldürülmesi,
- 11.11.1998 günü Yüksekova ilçesi Jandarma Komutanlı
ğı
önündeki askeri konvoyun arası
na giren PKK militanıFatmi Özen’in
çantası
ndaki bombayıpatlatmasısonucu. 1 astsubayı
n ölümü, 3
astsubay ve 2 vatandaşı
n yaralanması
,
- 14.04.1994 günü Elazı
ğile Arı
cak ilçesi Bükardıköyü ilkokul
öğretmenlerinden 5 kiş
inin öldürülmesi
- 24.06.1993 günü Tunceli ili Meşeyolu köyü okul müdürü ve
öğretmeninin öldürülmesi, okulun yakı
lması
,
- 07.10.1993 günü Tunceli ili Pertek ilçesi Pirinçli köyünde 4
öğretmenin öldürülüp, 1 öğretmenin yaralanması
,
- 11.09.1994 günü Tunceli ili Mazgirt ilçesi Darı
kent beldesine
düzenlenen silahlısaldı
rısonucu PTT binası
nı
n ve okulun yakı
lması
,
jandarma karakolunun taranması
, belediye binasıile sağlı
k ocağı
nı
n
tahrip edilip, 6 öğretmenin öldürülmesi, 3 sağlı
k memurunun
kaçı
rı
lması
,
- 21.06.1994 günü Fethiye ilçesi Yat Limanıyakı
nı
ndaki çay
bahçesine konulan zaman ayarlıbombanı
n patlamasısonucu, 7’si
Alman ve İ
ngiliz vatandaşı olmak üzere toplam 13 kiş
inin
yaralanması
,
- 22.06.1994 günü Marmaris ilçesi Belediye Halk Plajı
na ve
Abdi İ
pekçi Parkı
na konulan bombaları
n patlamasısonucu 1 İ
ngiliz
turistin öldürülüp, 3 İ
ngiliz ve 7 Türk vatandaşı
nı
n yaralanması
,
- 11.09.1995 günü İ
zmir ili Gaziemir Tansaşbinasıyakı
nı
na
konulan bombanı
n patlamasısonucu 5 kiş
inin öldürülüp, 28 kiş
inin
yaralanması
,
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- 25.10.1985 günü 3/118 Jandarma Sı
nı
r Taburu Serin
Jandarma Takı
mı
na silahlısaldı
rıdüzenlenmesi sonucu 9 jandarma
erinin öldürülüp, 2 erin yaralanması
,
- 04.08.1991 günü Şemdinli ilçesi SamanlıKarakoluna silahlı
saldı
rısonucu 9 er ve erbaşı
n ve 1 geçici köy korucusunun
öldürülme-si, 9 subay, astsubay ve erin yaralanması
, 1 erin
kaçı
rı
lması
,
- 25.10.1991 günü 10. Jandarma Sı
nı
r Bölük Komutanlı
ğı
na
silahlısaldı
rısonucu 15 erin öldürülüp, 1 asteğmen ile 9 erin
yaralanması
,
- 24.05.1993 günü Elazı
ğ-Bingöl karayolunun kesilerek izinden
dönen 33 er ve erbaşile 3 vatandaş
ı
n öldürülmesi,
- 15.09.1993 günü Van ili Çatak ilçesi Kanalga Karakoluna
silahlıbaskı
n sonucu 13 er ve erbaşı
n öldürülmesi,
- 09.11.1994 günü Eruh ilçesi Dağdöş
ü köyü çevre emniyet
timine karş
ıgirişilen silahlısaldı
rısonucu 15 er ve erbaş
ı
n öldürülüp,
13 erin yaralanması
,
- 15.06.1995 günü Şemdinli ilçesi Ortaklar jandarma
Karakoluna silahlısaldı
rısonucu 2 astsubay ve 13 erin öldürülmesi, 6
erin yaralanması
, 5 erin kaçı
rı
lmasıgibi,
PKK terör örgütü 1978 yı
lı
ndan sanı
ğı
n yakalandı
ğı15.02.1999
tarihine kadar toplam; 6036 saldı
rı
, 3071 bombalama, 388 gasp,
1046 adam kaçı
rma olayıgerçekleş
tirmiş ve bu olaylarda 4412
vatandaş, 3874 asker, 241 polis, 1225 geçici köy korucusu
öldürülmüşve şehit edilmiş, 5620 vatandaş
, 8118 asker, 909 polis,
1655 geçici köy korucusu yaralanmı
ş
tı
r.
Yukarı
da örnekleri verilen, PKK’nı
n gerçekleştirdiği ve sanı
ğı
n
da sorumluluğunu kabul ettiği eylemlerin her birinin, ulusal ve
uluslararasıhukuk literatüründe kabul edildiği üzere; doğrudan
doğruya masum insanlarıhedef alan, kitleleri korkutup sindirmeyi
amaçlayan nitelik ve nicelikte mutlak terör eylemleri olduğu
hususunda kuş
ku bulunmamaktadı
r”
Bu karardan, PKK örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldı
rmak, Türk
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Ulusu’nu ı
rk esası
na dayalı“Türk ve Kürt ulusları
” biçiminde ikiye
bölmek amacı
yla ezilen halk olarak nitelediği Kürt kökenli
vatandaşları
, ayrıbir ulus olarak devletini kurma yolunda kanlış
iddet
eylemlerine yönelttiği anlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
Öte yandan, Avrupa İ
nsan HaklarıDivanı
, Zana-Türkiye davası
nedeniyle verdiği 25 Kası
m 1997 günlü (69/1996/688/880) sayı
lı
kararı
nda, “PKK isimli örgütü amaçları
na ulaş
mak için ş
iddet kullanan
bir terörist örgüt” kabul ederek, “Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesinde
PKK’nı
n sivillere yönelik kanlısaldı
rı
lar düzenlediğini” belirtmiş
;
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin 25 Haziran 1998
tarihindeki toplantı
sı
nda aldı
ğı1377 sayı
lıKararı
n 5. maddesi ile de
PKK tarafı
ndan başlatı
lan ve Türkiye’nin güneydoğusunda yaş
ayan
nüfusun yerlerinden edilmesine yol açan ş
iddet eylemleri ve terörizm
sert bir biçimde kı
nanmı
ş
tı
r. Ayrı
ca, 13.12.2002 günlü, L 337/93 sayı
lı
Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayı
mlanan 12.12.2002 günlü
terörizme karş
ısavaş
ta alı
nan tedbirlerin uygulanmasıkonusunda
2001/931/CFSP
sayı
lı Ortak
Posizyonu
güncelleyen
ve
2002/340/CFSP sayı
lıOrtak Pozisyonu iptal eden Konsey Ortak
Pozisyonu’nunda terörizme destek veren kişiler, gruplar ve örgütler
belirtilmiş ve bu Karara ekli listenin 2/14. maddesinde terörizmi
destekleyen örgütler arası
nda PKK’ya da yer verilmiş
tir.
1- İ
DDİ
A VE SAVUNMA
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
sı
nı
n İ
ddianamesinde, esas
hakkı
nda görüş
ünde ve sözlü açı
klaması
nda özetle, DavalıHalkı
n
Demokrasi Partisi’nin Genel Başkanı Murat Bozlak’ı
n, diğer
yöneticilerinin, bazı il ve ilçe teş
kilat başkan ve üyelerinin
söylemlerinde Kürt halkı
nı
n Türk halkı
ndan farklıbir ulus olduğunu,
kendi kimliklerini özgürce yaş
amalarıgerektiğini, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti tarafı
ndan Kürt halkı
na karşıbaskıve zulüm politikası
uygulandı
ğı
nı
, PKK terör örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti
arası
nda bir savaş
ı
n yaş
andı
ğı
nı
, bu savaşta Kürt halkı
nı
n PKK terör
örgütünün yanı
nda yer almasıgerektiğini belirttikleri, birçok HADEP il
ve ilçe teş
kilatları
nda açlı
k grevlerinin yapı
ldı
ğı
, 23.6.1996 günlü
HADEP 2. Olağan Genel Kongresinde Türk bayrağı
nı
n indirilerek
yerine PKK terör örgütünün baş
ıAbdullah Öcalan’ı
n posterinin
ası
ldı
ğı
, böylece PKK terör örgütüne ve onun başıAbdullah Öcalan’a
yardı
m ve destek sağlanarak Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğünü bozmaya yönelik eylem ve davranı
şlar içerisinde
bulunduklarıve DavalıParti ile mensupları
nı
n bu eylemlerinin
Anayasa’nı
n 68. ve 69. maddeleri ile 2820 sayı
lıSiyasi Partiler
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Kanunu’nun 78., 79., 80., 81. ve 82. maddelerine göre odak
oluş
turduğunu, bu nedenle DavalıParti’nin kapatı
lmasıgerektiği ileri
sürülmüştür.
Davalı Parti savunmaları
nda özetle, Halkı
n Demokrasi
Partisi’nin kapatı
lmasıiçin kampanya başlatı
ldı
ğı
nı
, ülke genelinde
HADEP binaları
nda aramalar yapı
larak, kamu davalarıaçı
ldı
ğı
nı
,
kapatma davasıdosyası
na konulan ya da iddianamede dayanı
lan
kanı
tları
n hukuka uygun, adil ve tarafsı
z bir soruşturmanı
n ürünü
olmadı
kları
nı
,
yürütülen
soruş
turmaları
n
sonuçlanmadı
ğı
nı
,
iddianamede kanı
t olarak gösterilen yazı
lıbelgeler, ses ve görüntü
kasetleri, parti binaları
nda ve yöneticilerin evlerinde elde edildiği iddia
edilen maddi kanı
tları
n, tanı
k beyanları
nı
n ve yargı
lanan parti
yöneticilerinin sanı
k sı
fatı
yla anlatı
mları
nı
n tek tek incelenmesine
olanak bulunmadı
ğı
nı
, bu nedenle hükme esas alı
namayacağı
nı
,
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
sı
nı
n esas hakkı
ndaki görüşünün
tümüyle davanı
n açı
lması
ndan sonra ortaya konulan Abdullah Öcalan
ve diğer bazıkişilerin HADEP aleyhine alı
nan tek yanlıifadelere
dayandı
rı
ldı
ğı
nı
, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin gerek kuruluşve
yapı
larıve gerekse uyguladı
klarıfarklıyöntemler nedeniyle adil
yargı
lama yapabilecek nitelikte bağı
msı
z ve tarafsı
z mahkemeler
olmadı
ğı
nı
, bu mahkemeler ile bu mahkemeler nezdinde faaliyet
yürüten Cumhuriyet Savcı
ları
nı
n yaptı
klarıtüm iş
lemlerin ve verdikleri
kararları Anayasa Mahkemesi’nin kapatma davası
nda esas
alı
nmamasıgerektiğini, delil olarak gösterilen Kongre, toplantıve
gösterilerde PKK terör örgütünün propagandası
na yönelik eylemlerin
de davalıParti’nin dı
ş
ı
nda, kontrol edemediği kiş
ilerce yapı
ldı
ğı
nı
,
Türkiye’nin başta Avrupa İ
nsan HaklarıSözleşmesi olmak üzere kimi
uluslararasısözleşmeleri kabul ettiğini, iç hukuk normu ile ulusalüstü
norm arası
nda bir çatı
şma söz konusu olduğunda, mahkemelerin
ulusalüstü normu doğrudan uygulaması gerektiğini, ulusalüstü
normları
n iç hukuktan üstün ve bağlayı
cıolduğunu, davalıParti’nin
hiçbir şekilde Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü
bozmaya yönelik eylemlerin odağıhaline gelmediği gibi PKK terör
örgütü ile de bir bağlantı
sı
nı
n bulunmadı
ğı
nıbelirtmiştir.
2- DELİ
LLERİ
N DEĞERLENDİ
Rİ
LMESİ
a- Parti Organları
nı
n Eylemleri
aa- Halkı
n Demokrasi Partisi’nin 2. Olağan Kongresi
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23.6.1996 günü, Ankara Atatürk Spor Salonunda Halkı
n
Demokrasi Partisi’nin 2. Olağan Kongresi’nin yapı
ldı
ğı
, bu kongrenin
başlaması
nıtakiben daha önce salona ası
lan Türk Bayrağı
nı
n PKK
terör örgütü ile ilişkisi bulunduğu Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik
Mahkemesi’nin verdiği kararla doğrulanan Faysal Akçan isimli kişi
tarafı
ndan indirilerek yere atı
ldı
ğıve yerine PKK terör baş
ıApdullah
Öcalan’ı
n bez üzerine çizilmişbüyük posterinin ası
ldı
ğı
, bu eylemin
salonda bulunan Parti delegeleri tarafı
ndan coşkuyla alkı
ş
landı
ğı
,
PKK terör örgütü ve lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar atı
ldı
ğı
,
görevli hükümet komiserinin uyarı
ları
na karşı
n Türk Bayrağıönceki
yerine ası
lmadı
ğı gibi salondaki bir kı
sı
m parti delegelerince
çiğnendiği, bunu takiben salonda üzerlerinde “HADEP Görevlisi”
yazı
lıtiş
ortlar bulunan kişiler ve salondaki diğer partililerce Abdullah
Öcalan’ı
n posteri ile PKK terör örgütünün bayrağı
nı
n uzun süre
alkı
şlar ve sloganlarla eller üzerinde dolaş
tı
rı
ldı
ğı
, ayrı
ca Parti Genel
Baş
kanıMurat Bozlak’ı
n posterinin yanı
na Abdullah Öcalan’ı
n posteri
ile PKK terör örgütünün sözde bayrağı
nı
n ası
ldı
ğı
, bu eylemleri
gerçekleş
tirenler arası
nda maskeli çok sayı
da terör örgütü
militanları
nı
n bulunduğu, Parti’nin en yetkili organıolan Büyük
Kongrede açı
kca PKK terör örgütünün propagandası
nı
n yapı
ldı
ğı
,
Mahkememizce izlenen video kaset görüntüleri ile dosyadaki diğer
kaset çözüm tutanakları
ndan anlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
Kongredeki olaylar karşı
sı
nda DavalıParti’nin en büyük organı
olan Kongrede Genel Baş
kan Murat Bozlak ile Divan BaşkanıHikmet
Fidan, olayları önlemeye yönelik herhangi bir girişimde
bulunmadı
kları gibi, görevli hükümet komiserinin bu yöndeki
uyarı
ları
nıda dikkate almamı
şlardı
r.
Böylece, DavalıParti’nin Genel Kongre’deki eylemleri, Parti ile
PKK terör örgütü arası
ndaki bağlantı
yıaçı
kça ortaya koymaktadı
r.
bb- DavalıParti’nin Genel BaşkanıMurat Bozlak Yönünden
- 23.6.1996 Günü HADEP 2. Olağan Kongresinde Yaptı
ğı
Konuşma İ
le Eylemler Karşı
sı
ndaki Tutumu
23.6.1996 günü, Ankara Atatürk Spor Salonunda Halkı
n
Demokrasi Partisi’nin 2. Olağan Kongresi’nin yapı
lmasısı
rası
ndaki
eylemler karşı
sı
nda Murat BOZLAK Parti’nin Genel Başkanıolması
na
karşı
n ikazda bulunmadı
ğı
, kayı
tsı
z kaldı
ğıgibi, kendi posterinin
yanı
nda ası
lıbulunan Abdullah Öcalan posteri ve sözde PKK
bayrağı
nı
n önünde yaptı
ğı konuşmada, “…HADEP’e Kürt halkı
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güven duymaktadı
r. Zira HADEP Kürt halkı
nı
n bir parçası
dı
r. Kürt
hareketinin bir parçası
dı
r. Şimdi bu ülkenin temel sorunu olan Kürt
sorunu konusundaki düş
üncelerimi ifade etmek istiyorum…şimdi bu
ülkenin kurtuluş
unda kan veren Kürtlerin inkarıvar. Anadilleri ile
konuş
maları yasak,
kültürlerini
geliştirmeleri
yasaklanmı
ş
durumda…1924 Anayasasıile birlikte Kürtlerin varlı
ğıinkar edilmiş
tir.
20 milyon insan için 1982 Anayasası
nda da aynıhüküm konulmuş
tur.
Artı
ları
yla konulmuş
tur…Kürtler kimlik mücadelesi veriyor. Kürtler
varlı
klarıiçin mücadele veriyorlar. Operasyonlara rağmen, katliamlara
rağmen provakasyonlara rağmen, PKK hala bu ateşkesini devam
ettiriyor. Bunu değerlendirmek lazı
m. Bu lafla olmaz. Adam gibi
çı
kacaksı
n madem ki sen silahı
nısusturdun, bende talimat veriyorum
askerime sizde susun diyeceksin. Operasyonla çözümlenmiyor,
İ
ŞGALLE ÇÖZÜM OLMUYOR. Çözüm olsa idi bu kaçı
ncıoperasyon.
Şimdiye kadar olurdu. Operasyonlar, katliamlar, provakasyonlar
çözüm değil, çı
rpı
nı
ştı
r, batı
ş
tı
r, çöküş
tür... 2 Temel ş
art, savaş
dursun taraflar diyalog sürecine girsin, ikinci etapta bu diyalog
sürecinin uzamamasıiçin kesin ve kalı
cıbir barı
ş
ı
n sağlanmasılazı
m.
Yapı
lmasıgereken açı
k şeyler var. Olağanüstü hal Kürt halkı
nı
n
başı
na zulüm yağdı
rmakta. Başka bir iş
e yaramadı
... Kürtler göç
ettirildi, köyleri yakı
lı
p yı
kı
ldı
. Şimdi 4 milyon civarı
nda Kürt göçer
durumdadı
r. Yerlerinden, yurtları
ndan edilmişlerdir. Bunları
n
tazminatlarıödenerek geri gönderilmelidir. Herkes kendi kültürünü
geliştirsin. Herkes bu ülkede kendi kişiliği ile kendini ifade etsin.
Bundan kimsenin zararıyok. Bı
rakı
n Kürtlerde kendi kiş
ilikleri ile
kendilerini ifade etsinler, gelin bu darbecilerin bu çizmecilerin getirdiği
demokratik olmayan ve Türkiye toplumunun gerçeklerine uymayan bu
82. Anayasası
nı değiştirelim. Bu anayasa değiştirilmeli, Kürt
toplumunun kimliği kabul edilmelidir…” demiş
tir.
Kongrenin yapı
ldı
ğısalondaki olaylara Parti Genel Baş
kanı
Murat Bozlak’ı
n tepki göstermemesi, kayı
tsı
z kalması
, buradaki
konuş
ması
nda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin teröre karş
ı
mücadelesini işgal olarak tanı
mlanmasıve Kürtlerin ayrıbir halk
olarak gösterilmesi Davalı Parti ile Murat Bozlak’ı
n Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü
ortadan kaldı
rmak amacı
nda olan PKK terör örgütünü desteklediğini
açı
kça ortaya koymaktadı
r.
Adıgeçenin bu eylemlerini Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik
Mahkemesi “hal ve vasfı
nıbilerek PKK isimli terör örgütüne yardı
m ve
yataklı
k yapmak” suçu olarak değerlendirip 4.6.1997 günlü,
E:1996/80 ve K:1997/102 sayı
lıkararı
yla Türk Ceza Yasası
’nı
n
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169.,31.,33. ve 3713 sayı
lıYasa’nı
n 5. maddeleri uyarı
nca altısene
ağı
r hapis cezasıverilmiş, Yargı
tay 9. Ceza Dairesi 8.6.1998 günlü,
E:1997/3736 ve K:1998/1820 sayı
lı kararı
yla eksik inceleme
gerekçesiyle hükmü bozması üzerine kararı veren Mahkeme
yargı
lamanı
n devam ettiği sı
rada yürürlüğe giren 4616 sayı
lı23 Nisan
1999 Tarihine Kadar İ
ş
lenen Suçlardan DolayıŞartla Salı
verilmeye,
Dava ve Cezaları
n Ertelenmesine Dair Yasa’yıgözeterek 4.7.2002
günlü, E:1998/104 ve K:2002/119 sayı
lıkararı
yla kamu davası
nı
ertelemiştir.
Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin anı
lan kararı
nı
n
gerekçesinde, “Sanı
k Murat BOZLAK HADEP Genel Baş
kanı
dı
r. Türk
bayrağı
nı
n indirildiği HADEP Genel kurul toplantı
sı
nda yaptı
ğı
konuş
mada Hadep’e Kürt halkı
nı
n güven duyduğunu Türkiye’nin
sorununun Kürt sorunu olduğunu Kürtlerin kimlik mücadelesi
verdiğini, Türklerin, Kürdistan’ıiş
gal ettiğini, Türkiye’nin PKK’nı
n ilan
ettiği ateş
kese cevap vermediğini bildirerek bölücü içerikli konuş
ma
yapmı
ştı
r. Bu konuş
mayı yaparken, arkası
nda PKK örgüt
mensupları
nca Türk bayrağıindirilerek yere atı
ldı
ğıayaklar altı
nda,
çiğnendiği salonu inletecek ş
ekilde PKK’yıövücü sloganlar atı
ldı
ğı
halde, başı
nı dönderip arkası
na bile bakmamı
ştı
r. “Ben sizi
görmüyorum. Ne yaparsanı
z yapı
n.” diyerek olaylarıgörmezlikten
gelmiştir.
Yüzü puş
u ile sarı
lı(Faysal AKÇAN’ı
n beyanı
na göre 150
kişilik) örgüt mensubu gözlerinin önünde bölücü içerikli slogan
atarken, Abdullah ÖCALAN’ı
n posterlerini PKK bayrağı
nı eller
üzerinde taşı
yarak gösteri yaparken hiçbir müdahalede bulunmamı
ş
ve sesini çı
karmamı
ş
tı
r. Halbuki genel kurul toplantı
sı
nıdüzenleyen,
büyük ebatta Türk bayrağı
nıgenel kurul toplantısalonuna astı
ran kişi
kendisidir. Sanı
k PKK örgüt mensuplarıile daha önce anlaşmı
ş
indirilmek üzere Türk bayrağı
nıgenel kurul toplantı salonuna
astı
rmı
ş
tı
r. Sanı
ğı
n eyleminin baş
ka türlü değerlendirilmesi mümkün
değildir. Daha önceki HADEP genel kurul toplant ı
ları
nda Türk
bayrağı
nı
n ası
lmamı
şolmasıbu olguyu doğrulamaktadı
r. Halk deyimi
ile “sağı
r sultanı
n” duyacağıherkesin görebileceği ş
ekilde PKK örgüt
mensupları
, yüzleri puşu ile sarı
lıolarak indirilen Türk bayrağı
nı
n
yerine Abdullah ÖCALAN’ı
n posterini ve PKK bayrağı
nıastı
kları
halde buna engel olmamı
ştersine diğer sanı
klarla birlikte PKK örgüt
mensupları
nıgizleyerek, onlarıkamufle ederek, eylem yapmaları
nı
yani örgütsel faaliyette bulunmaları
na yardı
mcıolmuştur. Ayrı
ca sanı
k
yasadı
ş
ıPKK örgütünün yurtdı
ş
ı
ndan Türkiye’ye gönderdiği bölücü
içerikli bildirileri haber bültenlerini, teröristleri cesaretlendirecek
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yazı
larıHADEP Genel merkezinde ve diğer teş
kilat binaları
nda
saklayarak yasa dı
ş
ıPKK örgütüne yardı
m etmiştir. Başka suçtan
sanı
k olan kiş
ilerin beyanları
, HADEP PKK iliş
kisini dolayı
sıile
sanı
ğı
n kastı
nıaçı
k bir ş
ekilde ortaya koymuş
tur. Sanı
k örgüt
mensupları
nı
n eylemde bulunmalarıiçin ortam sağlayarak, indirilmek
üzere Türk bayrağı
nıasarak yüzü puş
u ile sarı
lıörgüt mensupları
nı
araları
nda gizleyerek ve kamufle etmek suretiyle bilerek isteyerek hür
iradesiyle yardı
m etmiştir.
Sanı
k HADEP GENEL Baş
kanı
dı
r. Parti içinde ve genel kurul
toplantısalonunda genişyetkilere haiz iken Türk bayrağıindirildiği
sı
rada arkası
na bakarak ve konuş
ması
na ara vererek Türk bayrağı
nı
yerine astı
rmasıimkanıvar iken bunu yapmamı
ştersine teröristlerin
eylem yapması
na göz yummuştur. Sanı
ğı
n yetkilerini, konumunu,
suçun işlenişşeklini, yerini , zamanı
nıgöz önünde tutan Mahkememiz
sanı
ğa alt sı
nı
rı
n üzerinde bir ceza verilmesi Mahkememizde sanı
ğa
ceza tayin ederken sanı
ğı
n bu durumunu takdir teşdit sebebi saymı
ş
sanı
ğa alt sı
nı
rı
n üzerinde bir ceza verilmesi Mahkememizce uygun
görülmüş
tür” denilerek, davalıParti ile adıgeçenin PKK isimli terör
örgütüne yardı
m ve destek sağladı
ğıkabul edilmiştir.
- 13.11.1998 ve 15.11.1998 Tarihli Bası
n Açı
klamaları
HADEP Genel Başkanıolan Murat BOZLAK’ı
n 15.11.1998
tarihinde yaptı
ğıbası
n açı
klaması
nda, “…Başta İ
talya olmak üzere
Avrupa ülkelerinin Kürt sorununun barı
ş
çı
l, demokratik çözümü
konusundaki dostane istemleri yanlı
şdeğerlendirilmişve hep geri
çevrilmiştir.
PKK Genel Baş
kanıAbdullah Öcalan’ı
n İ
talya’ya gidişi ile
birlikte yeni ve önemli bir geliş
me meydana gelmiştir.
Kürt sorununun barı
şçı
l, demokratik çözümü konusundaki
istemini sürekli dile getiren İ
talya’nı
n barı
şa hizmet etmeyecek yeni
acıve üzüntülerin yaş
anması
na sebebiyet verecek bir karara imza
atmasıbeklenmemelidir…”;
HADEP Ankara İ
l Örgütü imzalı13 Kası
m 1998 günlü “Bası
na
ve Kamuoyuna “ baş
lı
klıbası
n açı
klaması
nda, “PKK Genel Başkanı
Abdullah ÖCALAN’ı
n İ
talya’nı
n baş
kenti Roma’ya gidiş
i ile ortaya
çı
kan durum Kürt sorununun siyasal-demokratik çözümünü bir kez
daha kaçı
nı
lmaz bir zorunluluk olarak dünya gündemine oturtmuş
tur.
Artı
k Kürt sorunu evrensel bir sorundur…
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…Bu amaçla halkı
mı
zı
n talebi karşı
sı
nda il binası
nda dört
günlük açlı
k grevi başlatı
lı
yor. Demokratik kamuoyunu duyarlı
lı
ğa
çağı
rı
yoruz…” denilmiştir.
Bu açı
klamalarda, PKK terör örgütü liderinden “PKK Genel
Baş
kanıAbdullah ÖCALAN” diye bahsederek ona saygı
nlı
k ve
meşruluk kazandı
rı
lmak istenmişve Türkiye Cumhuriyetinde ayrıbir
Kürt ulusunun var olduğu mesajı
nı
n verildiği anlaşı
lmı
ştı
r.
Bası
n açı
klamaları
nıtakiben PKK isimli terör örgütü lideri
Abdullah ÖCALAN’ı
n İ
talya’da tutuklanması
nıve Türkiye’ye iadesi
giriş
imlerini protesto etmek amacı
yla baş
ta Ankara İ
l binasıolmak
üzere Türkiye genelinde HADEP il ve ilçe binaları
nda açlı
k grevlerine
başlanı
lmı
ştı
r. Bu durum davalıParti’nin PKK terör örgütüne yardı
m
ve destek sağladı
ğı
nıaçı
kça ortaya koymaktadı
r.
Kaldıki, Murat Bozlak’ı
n bu eylemlerini Ankara 2 nolu Devlet
Güvenlik Mahkemesi, “silahlıçete PKK’nı
n hal ve vasfı
nıbilerek
silahlıçeteye yardı
m etmek” suçu olarak değerlendirip 24.2.2000
günlü, E:1999/1 ve K:2000/20 sayı
lıkararla, “…PKK terör örgütü ile
Halkı
n Demokrasi Partisi arası
nda organik bağ olduğu, diğer
sanı
klarla birlikte adıgeçenin PKK terör örgütü başıAbdullah
Öcalan’ı
n İ
talya’da yakalanması
nı müteakip baş
latı
lan iade
giriş
imlerini engellemek ve kendisine destek vermek amacı
yla bası
n
açı
klamaları
nıyaptı
ğıve açlı
k grevi eylemlerinin ülke genelinde
başlatı
ldı
ğı
…”nıkabul ederek Türk Ceza Yasası
’nı
n 169, 59, 31, 36,
40. ve 3713 sayı
lıYasa’nı
n 5. maddesi uyarı
nca üç sene dokuz ay
ağı
r hapis cezası
na mahkum etmiş, Yargı
tay 9. Ceza Dairesinin,
23.1.2001 gün ve E:2000/2409 ve K:2001/162 sayı
lıkararı
yla
hükmün bozulmasıüzerine kararıveren mahkeme, 2.5.2001 günlü,
E:2001/35 ve K:2001/75 sayıile 4616 sayı
lı23 Nisan 1999 Tarihine
Kadar İ
şlenen Suçlardan DolayıŞartla Salı
verilmeye, Dava ve
Cezaları
n Ertelenmesine Dair Kanun’un 1. maddesinin dördüncü
bendi uyarı
nca adıgeçen hakkı
ndaki kamu davası
nı
n kesin hükme
bağlanması
nı
n ertelenmesine karar vermiş
tir.
b- Ülke Genelinde Halkı
n Demokrasi Partisi Yönetici ve
Üyelerinin Eylemleri
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
sı
nı
n 29.1.1999 günlü, davalı
Parti’nin kapatı
lması
na ilişkin baş
vurusundan önceki tarihlerde, ülke
genelinde birçok HADEP yönetici ve üyesi hakkı
nda, “Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü
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ortadan kaldı
rmaya yönelik propaganda yapma, halkı
n bir kesimini
diğer kesim aleyhine ı
rk ve bölge farklı
lı
ğıgözetmek suretiyle kin ve
düşmanlı
ğa açı
kça tahrik etme, hal ve sı
fatı
nıbilerek PKK terör
örgütüne yardı
m ve yataklı
kta bulunma” suçları
ndan çok sayı
da
soruş
turma yapı
larak kamu davasıaçı
ldı
ğıgörülmüş
tür.
aa- Hikmet Fidan Yönünden
- HADEP 2. Olağan Kongresindeki Eylemler Karşı
sı
ndaki
Tutumu
Hikmet Fidan’ı
n HADEP Parti Meclis üyesi ve HADEP İ
stanbul İ
l
başkanıolduğu, 23.6.1996 günü, Ankara Atatürk Spor Salonunda
yapı
lan Halkı
n Demokrasi Partisi’nin 2. Olağan Kongresi’nde Divan
Baş
kanıolarak seçildiği, kongrenin baş
laması
nıtakiben salona ası
lan
Türk Bayrağı
nı
n PKK terör örgütü ile ilişkisi bulunduğu Ankara 1 Nolu
Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin verdiği kararla doğrulanan Faysal
Akçan isimli kişi tarafı
ndan indirilerek yere atı
ldı
ğı
, bu eylemin
salonda bulunan Parti delegeleri tarafı
ndan coşkuyla alkı
ş
landı
ğı
,
salonda PKK terör örgütü ve sözde lideri Abdullah Öcalan lehine
sloganlar atı
ldı
ğıve yerine PKK terör örgütü baş
ıAbdullah Öcalan’ı
n
bez üzerine çizilmiş büyük ebattaki posterinin ası
ldı
ğı
, görevli
hükümet komiserinin uyarması
na karşı
n Türk bayrağıönceki yerine
ası
lmadı
ğı
, salonda bulunan bir kı
sı
m parti delegelerince üzerine
bası
larak çiğnendiği, bunu takiben salonda üzerlerinde “HADEP
Görevlisi” yazı
lıtişortlar bulunan kiş
ilerle ve diğer partililerce Abdullah
Öcalan’ı
n posteri ile PKK terör örgütünün sözde bayrağı
nı
n uzun süre
alkı
şlar ve sloganlarla eller üzerinde dolaş
tı
rı
ldı
ğı
, ayrı
ca Parti Genel
Baş
kanıMurat Bozlak’ı
n posterinin yanı
na Abdullah Öcalan’ı
n posteri
ile PKK terör örgütünün sözde bayrağı
nı
n ası
ldı
ğı
, salondaki eylemleri
gerçekleş
tirenler arası
nda maskeli çok sayı
da terör örgütü militanı
nı
n
bulunduğu ve açı
kça PKK terör örgütünün propagandası
nı
n yapı
ldı
ğı
anlaş
ı
lmı
ştı
r.
Divan Başkanıolan Hikmet Fİ
DAN’ı
n belirtilen bu olaylara
müdahale etme ve önlem aldı
rma imkanıolduğu halde kayı
tsı
z
kalması
, gerekli uyarı
da bulunmamasıve görevli hükümet komiserinin
uyarı
ları
nıdikkate almaması
, kongreyi devam ettirmesi, mensubu
olduğu davalıParti ile PKK terör örgütünün dayanı
ş
ma içerisinde
olduğunu açı
kça göstermektedir. Nitekim adıgeçenin bu eylemlerini
4.6.1997 günlü, E:1996/80 ve K:1997/102 sayı
lıkararı
yla “hal ve
vasfı
nıbilerek PKK terör örgütüne yardı
m ve yataklı
k yapmak” suçu
olarak değerlendiren Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin
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mahkumiyet kararı
nı
n gerekçesinde, “Kongre Divan Başkanlı
ğı
sı
fatı
nıtaşı
yan Hikmet Fidan, Divan başkanlı
ğıyetkilerini kullanarak
teröristlerin yaptı
ğıeylemlere engel olmaya çalı
şmamı
ş, aksine
desteklemiş
tir. PKK örgüt mensupları
nca Türk bayrağı
nı
n indirilerek
ayaklar altı
nda çiğnenmesine yerine PKK bayrağıile Abdullah
ÖCALAN’ı
n posterinin ası
lması
na seyirci kalmı
ştı
r. Divan başkanı
olarak toplantı
ya ara verip güvenlik kuvvetlerini çağı
rarak örgüt
mensupları
nıyakalatı
p indirilen Türk bayrağı
nıyerine astı
rabilirdi.
Sanı
k bunun tamamen aksini yapmı
ş, toplantı
ya ara vermemişdiğer
sanı
klarla birlikte örgüt mensupları
nıaraları
nda gizleyerek örgütsel
faaliyette bulunmaları
na yardı
mcıolmuştur. Örgüt mensuplarıdivan
başkanlı
ğı
nı
n önünde yüzleri puşu ile sarı
lıolarak PKK’nı
n bölücü
içerikli sloganları
nıatarak, Abdullah ÖCALAN’ı
n posterini ve PKK
pankartları
nı ellerinde taş
ı
yarak gösteri yapmı
ş
lardı
r. Bu olgu
duruşmada izlenen video kasetlerle sabittir. Sanı
k örgüt
mensupları
nı
n faaliyetlerine zı
mnen katı
lmı
şonlarla birlikte hareket
ederek yukarı
da belirtilen örgütsel faaliyetleri örgüt mensuplarıile
topluluk oluşturarak birlikte gerçekleştirmişlerdir. Görüldüğü gibi sanı
k
örgüt mensupları
nı
n Türk bayrağı
nı indirerek ayaklar altı
nda
çiğnemelerine, PKK’nı
n propagandası
nı yapmaları
na, Abdullah
ÖCALAN’ı
n posterini ve PKK bayrağı
nıasmaları
na, bölücü içerikli
slogan atmaları
na teröristleri araları
na alarak onlarıgizleyerek ve
kamufle etmek suretiyle bilerek ve isteyerek hür iradesi ile yardı
m
etmiş
tir.
Adıgeçenin yetkisini genel kurul toplantı
sı
ndaki yerini ve
görevini, suçun işlenişş
eklini, yerini, zamanı
nıgöz önünde tutan
Mahkeme bu durumu takdir ve teş
dit sebebi sayarak alt sı
nı
rı
n
üzerinde bir ceza tayin etmiştir” denilmiştir.
- HADEP 2. Olağan Kongresinde 23.6.1996 günü Yaptı
ğı
Konuşma
Hikmet Fidan 23.6.1996 günü HADEP 2. Olağan Kongresinde
yaptı
ğıkonuşmada, “…Bizim arkamı
zda meşruluk var, haklı
lı
k var,
Kürt halkları
nı
n kimlik mücadelesi var, siyasi hakları
mı
zı
n kalması
talebi var. Ve biz böyle bir mecburiyetten arkamı
za böyle büyük bir
halk desteği alarak geliyoruz…Biz bu düzenin ş
iddet politikası
na
karşı
, inkar politikası
na karşıtalan politikası
na karş
ıhalkı
mı
zla
beraber, partilerle beraber göğüs gererek bu duruma geldik…70 yı
ldı
r
bu ülkeyi yöneten düzen sahiplerinin arkası
nda 5000’i aş
kı
n faili
meçhul, 3000’in üzerinde yakı
lı
p yı
kı
lan köy, yerinden yurdundan
edilen göç ettirilen 5 milyona yakı
n Kürt halkı
, Kürt halkı
na uygulanan
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baskı ve şiddet politikası vardı
r…Şu anda fizikman aramı
zda
bulunmayan ve çok yakı
nı
mı
zda Ulucanlar cezaevinde bulunan Hatip
Dicle’leri, Leyla Zana’ları
, Selim Sadak’ları
, kurultayı
mı
z adı
na
selamlı
yoruz…Türkiye’nin dev gibi büyüyen sorunları
nıçözmek
mümkün değil. Bu nedenle diyorum ki 15 Aralı
k’tan bu yana süren
ateşkese çift yönlü destek verelim. Bu Türkiye’nin sorunları
nı
n
çözümüne önemli bir katkıverecektir…” demiştir. Konuş
ması
nda
ülkedeki vatandaşlardan bir kı
smı
nı“Kürt halkı
” olarak nitelendirmesi,
bu halka karşıbir baskıve talan politikası
nı
n yürütüldüğünü ve buna
karşı
lı
k Kürt halkı
nı
n da kimlik mücadelesi verdiğini belirtmesi adı
geçenin ülkenin bölünmez bütünlüğüne karş
ıolduğunu açı
kça ortaya
koymaktadı
r.
- 30.5.1996 Günlü Abdullah Öcalan’a Karşı Girişilen
Suikasti Kı
nayan “Halkları
mı
za” Başlı
klıBildiri
30.5.1996 günlü Demokrasi Gazetesinde yer alan ve altı
nda
Hikmet Fidan’ı
n ismi bulunan “Halkları
mı
za” baş
lı
klıbildirideki, “PKK
Genel Baş
kanıSayı
n Abdullah Öcalan’a karşıgirişilen bombalı
suikast giriş
imini kı
nı
yoruz. Halkları
n eşitlik, özgürlük ve kardeşlik
özlemine karşı yapı
lan bir sabotaj olarak değerlendiriyoruz”
biçimindeki sözleriyle PKK terör örgütüne meş
ruluk ve saygı
nlı
k
kazandı
rmaya çalı
şı
ldı
ğıgörülmektedir.
Hikmet Fidan’ı
n yukarı
da sayı
lan eylemlerini Ankara 1 Nolu
Devlet Güvenlik Mahkemesi, “silahlıçete PKK’nı
n hal ve vasfı
nı
bilerek yardı
m etmek” suçu olarak değerlendirip 4.6.1997 günlü,
E:1996/80 ve K:1997/102 sayı
lıkararı
yla Türk Ceza Yasası
’nı
n 169.
ve 3713 sayı
lıYasa’nı
n 5. maddeleri uyarı
nca altısene ağı
r hapis
cezasıverildiği, hükmün Yargı
tay 9. Ceza Dairesi’nin 8.6.1998 günlü,
E:1997/3736 ve K:1998/1820 sayı
lıkararı
yla bozulduğu, kararıveren
Mahkeme’nin “4616 sayı
lı23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İ
şlenen
Suçlardan Dolayı Şartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n
Ertelenmesine Dair Yasa”yıgözeterek 4.7.2002 günlü, E:1998/104 ve
K:2002/119 sayı
lıkararı
yla Yasa’nı
n 1. maddesinin dördüncü bendi
uyarı
nca kamu davası
nı
n kesin hükme bağlanması
nıertelediği
anlaş
ı
lmı
ştı
r.
bb- Kemal Bülbül Yönünden
- HADEP Ankara İ
l Başkanlı
ğı3. Olağan Kongresinde
Yaptı
ğıKonuşma

1051

HADEP Ankara İ
l Başkanıolan Kemal Bülbül HADEP Ankara İ
l
Baş
kanlı
ğı3. Olağan Kongresinde yaptı
ğıkonuşmada, “…Halkı
n
Demokrasi Partisi ne istiyor? HADEP’in ne istediğini şu an salonda
bulunan ilgili kiş
ilere de soruyorum. Halkları
n kardeşliğini istiyorlar, biz
yasal demokratik çözümü istiyoruz. Kürt sorununun siyasi çözümünü
istiyoruz. Bunun tarifi nedir? Bunun tarifi ş
udur: Bu ülkede Kürt halkı
bir gerçektir ve bu gerçekliği kabul etmek durumundası
nı
z. Kültürüyle,
diliyle ve her türlü halk iradesiyle kabul edilmek durumundadı
r…”
diyerek ülkede yaşayan insanlardan bir kı
smı
nıkültürüyle, diliyle ve
her türlü halk iradesiyle kabul edilmek durumunda olan “Kürt halkı
”
olarak belirtmesi ülkenin bölünmez bütünlüğünü yok etme iradesi
taşı
dı
ğı
nıortaya koymaktadı
r.
Ayrı
ca, adıgeçenin kimi eylemleride Ankara 2 Nolu Devlet
Güvenlik Mahkemesi’nce, “silahlıçete PKK’nı
n hal ve vasfı
nıbilerek
silahlıçeteye yardı
m etmek” suçu olarak değerlendirilip 24.2.2000
günlü, E:1999/1 ve K:2000/20 sayı
lıkararla Türk Ceza Yasası
’nı
n
169. ve 59. maddeleri ile 3713 sayı
lıYasa’nı
n 5. maddesi uyarı
nca üç
sene dokuz ay ağı
r hapis cezasıverildiği, 4616 sayı
lıYasa’nı
n
yürürlüğe girmesi ile Yargı
tay 9. Ceza Dairesi’nin 23.1.2001 günlü,
E:2000/2409 ve K:2001/162 sayı
lıbozma kararıüzerine hükmü veren
Mahkeme’nin, “4616 sayı
lı23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İ
ş
lenen
Suçlardan Dolayı Şartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n
Ertelenmesine Dair Yasa”yıgözeterek 2.5.2001 günlü, E:2001/35 ve
K:2001/75 sayı
lıkararı
yla 4616 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin
dördüncü bendi uyarı
nca kamu davası
nı
n kesin hükme bağlanması
nı
ertelediği anlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
- Evinde Yapı
lan Aramada Ele Geçen Doküman
22.6.1998 günü Kemal Bülbül’ün evinde yapı
lan aramada ele
geçirilen “Tarihsel Haksı
zlı
kla KarşıKarşı
ya Kalan Kürtler, Kürt
Sorunu ve Çözüm Önerileri” başlı
klı7 sahifeden ibaret yazı
da, “...Bu
gün Kürt halkıiskeleti ve beyni parçalanmı
ş
, Devletler arası
paylaşı
lmı
şbir konumdadı
r. Ne acı
dı
rki sömürgelerin bile statüsü
varken Kürtlerin ve Tarihi ülkesi olan Kürdistan’ı
n hiç bir uluslararası
resmi statüsü yoktur. Kürtlerin ulusal kimliği dili, kültürü, tarihi ve tüm
ulusal değerleri imha sürecine tabi tutulmuş
tur. ...bu gün kimileri
tarafı
ndan “Güneydoğu, Türkiye Kürdistan’ı
, Kuzey Kürdistan” olarak
anı
lan topraklarda Kürt nüfusu yüzde seksen-Doksan gibi büyük bir
çoğunluğu temsil etmektedir... Türkiye Cumhuriyetinin Osmanlı
toprakları
nı
n bir kı
smıüzerinde kuruluş sürecinin başladı
ğıilk
dönemlerde Türkler ve Kürtler arası
nda bu günkü gibi önemli sorunlar
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olmamı
ştı
r. Ası
l sorun 1923 Lozan Anlaş
masıve sonrası
nda ilan
edilen 1924 Anayasasıile başlamı
ş
tı
r. Çünkü bu Anayasa “Türklerin
ve Kürtlerin ortak devleti” projesini tamamı
yla yürürlükten kaldı
rmı
ş
tı
r.
“Türkiye’de yaşayan herkes Türk’tür” gibi ı
rkçıbir resmi ideoloji ile
Kürtlerin varlı
ğıdahi inkar edilmiş, Kürt dili, kültürü ve tarihi değerleri
bir imha sürecine tabi tutulmuş
tur. Kürtler bu köleci statüyü ya da
statüsüzlüğü o tarihten beri asla kabullenemediler, 1925-1938 yı
lları
arası
nda Türkiye Cumhuriyetinin resmi verilerine göre tüm 28 kez
silahlıolarak ayaklandı
lar... 1960-1980 yı
llarıarasıbu günkü Kürt
Ulusal uyanı
şı ve Özgürlük Mücadelesinin temellerinin atı
ldı
ğı
yı
llardı
r... 1994 yı
lı
nda Kürdistan İ
şçi Partisi (PKK) nin politik
önderliğinde başlatı
lan silahlımücadele kesintisiz 14 yı
ldı
r devam
ediyor. ... mirası
nıdiğer kapatı
lan partilerden alan partimiz bütün Anti
Demokratik ve hukuk dı
şıuygulamalara rağmen 1995 de girdiği
Genel Seçimlerden Kürtlerin oyunun büyük çoğunluğunu alarak
Kürtleri legal alanda temsil eden bir siyasi parti olduğunu bir daha
ortaya koymuş
tur. ...Kürt sorununu bir azı
nlı
k sorununa indirgeyerek
sadece kültürel hakları
n tanı
nması
yla çözülebileceğine inanan bazı
uluslararası çevreler bu teşhislerinde kesinlikle yanı
lmaktadı
r.
Kuş
kusuz ki Kürtlerin Ulusal kimliği ve Kültürel hakları
nı
n Türkiye
tarafı
ndan tanı
nması çözümde ileri bir adı
m olacaktı
r. Ancak
yetersizdir. ...Kürt sorununa PKK’yıdı
ş
layarak çözüm arayan bazı
ulusal ve uluslararasıtopluluklar siyasi çözüme kesin olarak hizmet
etmemekte, aksine sorunu daha da karmaş
ı
k hale çevirmektedir,
öncelikle belirtmeliyiz ki siyasi çözüm yolunda ilerleme sağlamanı
n ilk
adı
mıTürkiye Cumhuriyeti Devleti ile PKK arası
nda karşı
lı
klıbir
ateşkesin yürürlüğe girmesidir. ...Güney Afrikada’ki ı
rkçırejimi dize
getiren belirleyici faktör her ne kadar zenci halkı
n mücadelesi ise de,
Güney Afrika baskı
cırejimine karşıAvrupa, ABD ve diğer Dünya
Devletlerinin uyguladı
klarıyaptı
rı
mlar olmasaydıNelson Mandela bu
gün Devlet Baş
kanıolabilir miydi? Irkçırejim tarihin çöp sepetine
gönderilebilecek miydi? Türkiye Cumhuriyetinde de benzer şekilde
Ekonomik idari yaptı
rı
mlarla, silah ambargosu ve Turizm boykotu ile
kı
skaca alı
nmamasıdurumunda bu savaş
ı
n daha yı
llarca süreceğini
ve giderek Orta Doğu’da barı
şve güvenliği ciddi boyutlarda tehdit
edeceğini söylemek kehanet sayı
lmamalı
dı
r...” denilmektedir.
Ankara il baş
kanıKemal Bülbül’ün, evinde yapı
lan aramada
elde geçirilen ve HADEP Genel Merkezi’nden aldı
ğı
nıifade ettiği
belgelerin içeriği ile konuş
ması
ndaki anlatı
mları
n birbirini
tamamladı
ğı
, böylece PKK terör örgütüyle fikri bağlantıiçinde olduğu,
fiil “PKK terör örgütüne yardı
m etmek” suçu olarak nitelendirilerek
7.7.1998 günlü iddianame ile açı
lan davada, Ankara 2 Nolu Devlet
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Güvenlik Mahkemesi’nce 25.9.2002 günlü, 1998/38 Esas ve 2002/99
sayı
lıKararla “4616 sayı
lı23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İ
şlenen
Suçlardan Dolayı Şartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n
Ertelenmesine Dair Yasa” gözetilerek kamu davası
nı
n kesin hükme
bağlanması
nıertelendiği anlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
cc- Kemal Okutan Yönünden
21.12.1997 tarihine kadar HADEP Ankara İ
l Başkanlı
ğıgörevini
yürüten Kemal Okutan, HADEP Ankara İ
l Kongresinde 12.5.1996
günü yaptı
ğıkonuş
ması
nda özetle, Kürt halkı
nı
n 2600 yı
llı
k baskı
lara
dayandı
ğı
nı
, HADEP’in kan dökerek bugünlere geldiğini, daha önce
birkaç kişi iken şimdi salonlara, alanlara sı
ğmaz oldukları
nı
, 19911992 yı
lları
nda nevruzun kutlandı
ğı
nı
, ancak sarı
, kı
rmı
zı
, yeş
il
renklerden pek çok insanı
n katledildiğini, Başbakanı
n bu renklerin
Ergenekon’dan getirildiğini söylemesine rağmen bu renkleri
taşı
yanlara ateşedildiğini, bu düzenin yalnı
z Kürtleri sömürdüğünü,
PKK’nı
n altı aydı
r kimseye ateş etmediğini, buna rağmen
operasyonları
n sürdüğünü, Zilan’da, Dersimde’ki gibi bitmeyeceklerini
belirtmiş
, 28.6.1996 günlü PKK terör örgütünün yayı
n organıolan
MED TV’deki canlıyayı
na katı
larak yaptı
ğıtelefon konuş
ması
nda da,
“…Mücadelemiz belli bir düzeye gelmiş
tir. Bu süreçte düzen
partilerinin ve egemen güçlerin oyunlarısözkonusu idi. Halkı
n
mücadelesini geri çevirmek için her şeyi kullandı
lar. Bu taktik halk
tarafı
ndan bozulmuştur. Bu bozulmadan sonra arkadaş
ları
mı
z
katledilmeye baş
lanmı
ştı
r. HEP kapatı
ldıDEP kuruldu. Mehmet
Sincar katledildi. DEP kapatı
ldı
. Milletvekillerimiz hapse atı
ldı
. HADEP
kuruldu. 24 Aralı
k seçimlerinden önce Türkiye solu ile dayanı
ş
maya
geçildi. Bunu içine sindiremeyenler tekrar saldı
rı
ya geçti. Bu kurultay
bir barı
şş
öleni olarak kutlanmak istendi. Ama bunu engellemek için
provakasyon yapı
ldı
. PKK tek taraflıateşkes ilan etmiş
ti. Bu gözaltı
lar
buna cevaptı
r. Arkadaş
ları
mı
zdan haber alamı
yoruz…DGM Savcı
ları
,
Emniyet ş
efleri bu kadar kirli işvarken bu arkadaşları
mı
zıgözaltı
na
alı
yorlar. Bu bayrak yürüyüşlerini Devlet-Medya ve 12 Eylül faş
istleri
ortaya çı
karı
yor…Biz bayrağı
n ası
lmasıiçin müdahalede bulunduk.
Ama kitle psikolojisi bayrağıastı
ramadı
k…” demiştir.
Adı geçen bu konuş
maları
nda, PKK terör örgütünü
desteklediğini, görüş
lerini benimsediğini ve terör örgütü ile kendisinin
ve mensubu olduğu Halkı
n Demokrasi Partisi’nin bağlantıiçinde
olduğunu açı
kça ortaya koymaktadı
r. Nitekim Ankara 1 Nolu Devlet
Güvenlik Mahkemesi de 4.6.1997 günlü, E:1996/80 ve K:1997/102
sayı
lıkararı
yla fiili terör örgütüne yardı
m ve yataklı
k yapmak olarak
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değerlendirip Kemal OKUTAN hakkı
nda Türk Ceza Yasası
’nı
n 169.
ve 3713 sayı
lıYasa’nı
n 5. maddeleri uyarı
nca dört sene altıay ağı
r
hapis cezasıverdiği, Yargı
tay 9. Ceza Dairesi’nin eksik inceleme
gerekçesiyle 8.6.1998 günlü, E:1997/3736 ve K:1998/1820 sayı
lı
bozma kararıüzerine kararıveren Mahkeme “4616 sayı
lı23 Nisan
1999 Tarihine Kadar İ
ş
lenen Suçlardan DolayıŞartla Salı
verilmeye,
Dava ve Cezaları
n Ertelenmesine Dair Yasa”yıgözeterek 4.7.2002
günlü, E:1998/104 ve K:2002/119 sayı
lıkararı
yla kamu davası
nı
n
kesin hükme bağlanması
nıertelediği anlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
dd- Kudret Gözütok Yönünden
HADEP Parti Meclisi üyesi olan Kudret Gözütok’un Bursa’daki
ikametgahı
nda yapı
lan aramada PKK terör örgütünün askeri kanadı
nı
oluş
turan ERNK’ya ait rozet ve PKK terör örgütünün Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’ne karş
ı direniş
i ile PKK’nı
n bu konudaki
politikaları
nıbelirleyen ve Abdullah Öcalan tarafı
ndan yazı
lan “12
Eylül Faşizmi ve PKK direniş
i”, “DirilişTamamlandıSı
ra Kurtuluş
ta”,
“PKK 5. Kongresine Sunulan Politik Rapor” isimli kitaplar bulunmuş
,
işyerinde yapı
lan aramada ise, içerisinde Yozgat Cezaevinde Mart
1995 tarihinde PKK örgüt mensuplarıtarafı
ndan gerçekleş
tirilen
örgütsel konferanslar sonunda yapı
lan değerlendirmeler, tutuklu ve
hükümlülerin özgeçmiş
leri ve Abdullah Öcalan’a övgülerin yeraldı
ğı
141 sayfalı
k el yazı
sıörgütlsel doküman ele geçirilmiştir.
Ele geçirilen PKK’nı
n askeri kanadıolan ERNK amblemli rozet,
kitaplar ile PKK mensupları tarafı
ndan düzenlenen örgütsel
dokümanlar bu kişiyle PKK terör örgütü arası
ndaki bağlantı
yıaçı
kça
ortaya koymuştur. Nitekim Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi
de 4.6.1997 günlü, E: 1996/80, K: 1997/102 sayı
lıkararı
yla Kudret
Gözütok’un fiilini terör örgütüne yardı
m ve yataklı
k yapmak olarak
değerlendirilip Türk Ceza Kanunu’nun 169. ve 3713 sayı
lıYasa’nı
n 5.
maddeleri uyarı
nca dört sene altıay ağı
r hapis cezasıverdiği, kararı
n
Yargı
tay 9. Ceza Dairesi’nin 8.6.1998 günlü, E:1997/3736 ve
K:1998/1820 sayı
lıhükmüyle bozulduğu, Mahkeme’ce “4616 sayı
lı23
Nisan 1999 Tarihine Kadar İ
şlenen Suçlardan Dolayı Şartla
Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n Ertelenmesine Dair Yasa”
gözetilerek
4.7.2002 günlü, E:1998/104 ve K:2002/119 sayı
lı
kararı
yla Yasa’nı
n 1. maddesinin dördüncü bendi uyarı
nca kamu
davası
nı
n kesin hükme bağlanması
nı
n ertelendiği anlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
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ee- Eşref OdabaşıYönünden
HADEP Kı
rş
ehir İ
l Başkanıolan Eşref Odabaşı
’nı
n HADEP
Genel Merkezi tarafı
ndan yayı
mlanan HADEP Bülteni’nin Ocak 1997
tarihli sayı
sı
nda “Bir Grup Din Adamı
ndan İ
nsanı
m Diyen Herkese
Açı
k Mektup” başlı
klıparti amblemini taş
ı
yan yazı
yıçoğaltarak
Kı
rşehir ilçe ve köylerinde bulunan muhtar ile din adamları
na posta ile
gönderdiği anlaşı
lmı
ştı
r.
İ
çeriğinde, “Kur’an’daki kimi ayetler yorumlanı
rken İ
slam dininin
ana kuralları
na aykı
rıolarak Kürt milletinin kendi kimliğini ana dili
kültürü ile örf ve adetlerine uygun yaş
ama istekleri nedeniyle zulme
uğradı
kları
, köyleri boşaltı
larak iş
kenceye maruz kaldı
kları
, Anayasa
ve yasaları
mı
za göre Kürt milletinin yok sayı
ldı
ğı
, ana dili olan
Kürtçenin yasaklandı
ğı
…neden ben müslümanı
m diyen herkes bu
zulme karş
ıçı
kmı
yor” biçimindeki ifadelerin yer aldı
ğıyazı
yıçoğaltı
p
dağtmasınedeniyle Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce
1.12.1997 günlü, E:1997/163 ve K:1997/146 sayı
lıkararla Türk Ceza
Yasası
’nı
n 312/2-3. maddeleri uyarı
nca “ı
rk ve bölge farklı
lı
ğı
gözeterek halkı kin ve düş
manlı
ğa açı
kca tahrik” suçundan
cezalandı
rı
ldı
ğı
, cezanı
n 647 sayı
lıYasa’nı
n 6. maddesine göre
ertelendiği, hükmün Yargı
tay 8. Ceza Dairesi’nin 23.2.1998 günlü,
E:1998/1165 ve K:1998/2188 sayı
lıkararı
yla onanarak kesinleş
tiği
anlaş
ı
larak adıgeçenin, halkı
n bir bölümünü ı
rk ve bölge farklı
lı
ğı
gözeterek kin ve düş
manlı
ğa açı
kca tahrik ettiği sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
ff- Recep Doğaner Yönünden
HADEP Meclis üyesi olan Recep Doğaner’in 1996 Eylül ayı
nda
HADEP Ankara İ
l binası
nda 1 Eylül Dünya Barı
şGünü nedeniyle
yaptı
ğıkonuşmada,”…Bugün Türkiye’nin güvenlik kuşağıadıaltı
nda
70.000’i aşkı
n bir asker zı
rhlıaraç ve gereçleriyle Kuzey Irak sı
nı
rı
na
yı
ğı
lmı
şdurumdalar. Bugün Güney Kürdistana geçecek bu güçlerin
oradaki yerleşim birimlerini oradaki insanlarıyerlerinden yurtları
ndan
edecekler sivil halka yine zulmü dayatacaklar. Bunlar eğer orada
barı
şı sağlayabileceklerse kendi ülkelerindeki bu savaş
a ne
diyecekler? Erzincan’da barı
ş
ı sağlayamamı
ş
, Sivas’ta barı
ş
ı
görmemiş
, Diyarbakı
r’da savaşısürdürmüş
, Hakkari’de hiçbir zaman
barı
şortamıyaratamamı
şve bu sorunu, Kürt meselesini hiçbir zaman
gündeminden düşürmemişbu güç güneyde Kürtlerin bölgesinde ne
yapacaktı
r? Buradaki savaşıoraya taş
ı
mı
şolacaktı
r. Ama burasıçok
iyi anlaş
ı
lmalı
dı
r ki, savaşıkazanacak haklı
lardı
r, savaş
ıhiçbir zaman
teknoloji kazanamamı
ştı
r, güçlü olan kazanamamı
ş
tı
r, haklıolan
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kazanmı
ş
tı
r. Dünyada hep böyle olmuştur. Bu da şunu gösteriyor,
mazlum halkları
n kurtuluş
ları güçlü teknolojilerin üzerindeki
denemeleri sonuçsuz kalmı
ş
, halklar kendi mücadelelerini başarıile
sonuçlandı
rmı
şve kendi hakları
na kavuş
muş
lardı
r. Bugün Türkiye
Cumhuriyet Devleti savaş
ıgündemine almı
ş, barı
şisteyen insanları
cezalandı
rı
yor, barı
şkelimesinden dolayıinsanlarıcezalandı
rı
yor.
Barı
şkelimesi yasak edilmişbir coğrafyada yaş
ı
yoruz. Bu ülkede
savaş var mı
dı
r ki barı
ş olsun deniliyor. Bal gibi savaş vardı
r.
Dünyanı
n hiçbir yerinde bu kadar kanlıbir savaş bu aşamada
yaş
anmı
yor..Bu savaşyine Devlet tarafı
ndan bu coğrafyada yaşayan
halklara karş
ıyürütülüyor…” denilmiş
tir.
Bu konuş
ma nedeniyle Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik
Mahkemesi’nce Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik propaganda yapmak
suçundan 16.6.1998 günlü, E:1998/4 ve K:1998/66 sayı
lıkararla
3713 sayı
lıYasa’nı
n 8/1. maddesi ve Türk Ceza Yasası
’nı
n 59.
maddesinin ikinci fı
krasıuyarı
nca on ay hapis ve beşyüz milyon lira
ağı
r para cezasıile cezalandı
rı
ldı
ğı
, hükmün Yargı
tay 9. Ceza
Dairesi’nin 11.5.1999 günlü, E:1999/589 ve K:1999/2204 sayı
lı
kararla onanarak kesinleş
tiği anlaşı
lmı
ştı
r.
Buna göre adıgeçenin Kuzey Irak’ta
ülkemize girerek toplu katliamlar ile yakma
gerçekleş
tiren PKK militanları
na karş
ıTürk
giriş
ilen operasyonlarıkı
nı
yı
p karş
ıçı
karak
propaganda yaptı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r.

üstlenen ve buradan
ve yı
kma eylemlerini
Güvenlik Güçleri’nce
terör örgütü lehinde

gg- Mehmet Satan Yönünden
HADEP Genel Başkan Yardı
mcı
sıve üyesi olan Mehmet Satan
Parti Genel Merkezi tarafı
ndan ocak 1997 tarihinde yayı
mlanan
HADEP Bülteni’ndeki yazı
sı
nda, “…Aynızamanda Kürt halkı
na
katliam ve tehditle barı
şgirişimlerine karşıda gözdağıoluyor. Katliam
ve tehdit bayrak provakasyonu ile daha dün uygulandı
…Onbinlerce
Mehmetçik ve PKK savaş
çı
sı
nı
n toprağa düşmesi binlerce anaya
bacı
ya kardeş
e hayatı
n zehir edilmesi bu askeri çözüm politikaları
nı
n
Türkiye insanı
na hediyesi oldu…Sözde Mehmetçiğe sahip çı
kan şehit
aileleriyle dayanı
şma içerisinde olduğunu söyleyen bu kan emicilere
sormak gerekir. Senin oğlun nerede askerlik yaptı
, yapı
yor? Barı
ş
bunları
n korkulu rüyası
dı
r…Gelin bu meseleyi Türkiye’de bizler
tartı
şalı
m. Dı
şarı
da çözüm aramayalı
m. Sadece Kürtler değil Türk
halkı
na da danı
şalı
m halk karar versin…Kamuoyunda iş
in doğası
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gereği arabulucu olacak, bu konuda tarafsı
zlı
ğı
nıisbatlamı
şMazlumDer ve İ
HD gibi kuruluşları
n tüm taraflarıçağı
rı
p toplumun tüm
kesimlerinin özgürce düşüncelerini ifade ettiği bir çalı
ş
maya sı
cak
bakacağı
mı
zısöylüyoruz. Bu tartı
ş
madan çı
kan sonuçlarıkamuoyu
ve hükümete iletmesini tı
pkıyasakları
n kaldı
rı
lması
nda olduğu gibi bu
konuda da halka danı
şı
lması
nıistiyoruz…” demiştir.
Mehmet Satan’ı
n bu yazı
sı
nda, HADEP 2. Olağan
Kongresindeki bayrak indirme olayı
nı provakasyon olarak
nitelendirdiği, operasyonlar s ı
rası
nda hayatı
nıkaybeden Türk askeri
ile öldürülen PKK teröristlerini eş
değerde görerek, PKK
teröristlerinden “PKK savaş
cı
sı
” olarak bahsettiği, ş
ehit ailelerine
destek verenleri “kan emiciler” olarak belirttiği, böylece amacıTürkiye
Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü
bozmak olan PKK terör örgütüne destek verdiği anlaşı
lmaktadı
r. Bu
beyanları
n davalıParti’nin Genel Baş
kan Yardı
mcı
sısı
fatı
nıtaşı
yan
bir kimseye ait olmasıve davalıParti’nin yayı
n organıolan HADEP
Bülteninde yayı
mlanmasıdavalıParti’nin PKK terör örgütüne destek
verdiğini açı
kça ortaya koymaktadı
r.
Adıgeçenin bu eylemi Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik
Mahkemesi’nce, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğünü bozmayıhedef alan propaganda yapmak”
suçu niteliğinde kabul edilerek 17.9.1998 günlü, E:1997/59 ve
K:1998/117 sayı
lıkararı
yla 3713 sayı
lıYasa’nı
n 8/1-son maddeleri
uyarı
nca bir yı
l dört ay hapis ve 3.733.333.333 lira ağı
r para cezasıile
cezalandı
rı
ldı
ğı
, hükmün Yargı
tay 8. Ceza Dairesi’nin 8.2.1999 günlü,
K:1998/17995 ve K:1999/1086 sayı
lıkararı
yla onanarak kesinleş
tiği
anlaş
ı
lmı
ştı
r.
hh- Hamit Geylani ve Veysel Turhan Yönlerinden
HADEP Genel Sekreteri ve Parti Meclisi üyesi olan Hamit
Geylani ile Hadep Siirt İ
l BaşkanıVeysel Turhal’ı
n Parti Genel
Merkezi tarafı
ndan Ocak 1997 tarihinde yayı
mlanan Bültendeki
yazı
ları
nda, “…Dünyanı
n hiçbir yerinde görülmeyen %10’luk barajda
antidemokratik seçim sistemi ile kürt halkı
nı
n özgür iradesinin Türkiye
Büyük Millet Meclisine yansı
tı
lmasıengellendi…Savaşalanı
nda aldı
ğı
bazıillerde %55’lere varan oy oranıile düzen partilerinin gerçek
yüzünü açı
ğa çı
karmı
şve 22 halk meş
ru temsilcilerini seçmiştir…Kürt
halkı
nı
n kendisini özgürce ve kimliği ile her alanda ifade etmesini
engelleyen ve diğer antidemokratik yasa ve uygulamaları
n
kaldı
rı
lması
nı öngörmekte ve bunun mücadelesini verecektir.
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Cezaevindeki siyasi tutsaklar üzerinde insanlı
k ve hukuk dı
ş
ı
uygulamalar devam etmektedir…HADEP barı
şdemokrasi ve özgürlük
mücadelesini daha yükselterek kürt halkı
nı
n ulusal ve demokratik
savaşı
mı
nı
…savunmada kesin ve kararlı olduğunu kamuoyuna
duyuruyor…” demiş
lerdir.
Adıgeçenlerin bu yazı
ları
nda Türk Devleti içinde tek bir millet
olan Türk ulusunu halklar diye bölerek Türk ve Kürt halkları
nıiki ayrı
topluluk olarak vurguladı
ğı
, ülkenin bir kı
smı
nı“savaşalanı
ndaki iller”
olarak ve terör örgütü militanları
nıcezaevindeki siyasi tutsaklar
şeklinde nitelendirdiği, Devletin terör örgütüne karşıyürüttüğü
mücadeleyi savaşolarak değerlendirdiği, bu bölgede halkı
n 22 meş
ru
temsilcisini seçtiğini ve Kürt halkı
nı
n kendisini özgürce ve kimliği ile
ifade etmesinin engellendiğini, bunun mücadelesinin Kürt halkı
nı
n
ulusal ve demokratik savaş
ı
m olduğunu belirttiği, böylece Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü
bozmayıhedef alan propaganda yaptı
klarıanlaş
ı
lmaktadı
r. Bu
beyanları
n davalıParti’nin Genel Sekreteri ile il baş
kanısı
fatı
nı
taşı
yan kimselere ait olmasıve yayı
n organıolan HADEP Bülteninde
yayı
mlanmasıdavalıParti’nin de aynıamacıtaş
ı
dı
ğı
nıaçı
kça ortaya
koymaktadı
r.
Kaldıki, adıgeçenlerin bu sözleri Ankara 1 Nolu Devlet
Güvenlik Mahkemesi’nce “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayıhedef alan propaganda”
suçunu oluş
turduğu kabul edilerek, 17.9.1998 günlü, E:1997/59 ve
K:1998/117 sayı
lıkararla, 3713 sayı
lıYasa’nı
n 8. maddesinin birinci
fı
krasıile son fı
krasıuyarı
nca bir yı
l dört ay hapis ve 3.733.333.333
lira ağı
r para cezasıverildiği, hükmün Yargı
tay 8. Ceza Dairesi’nin
8.2.1999 günlü, E:1998/17995 ve K:1999/1086 sayı
lıkararı
yla
onanarak kesinleştiği anlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
ı
ı
- Mehmet Selim Okçuoğlu Yönünden
HADEP Parti Meclisi üyesi ve hukuk komisyonu sözcüsü olan
Mehmet Selim Okçuoğlu’nun Parti Genel Merkezi tarafı
ndan
yayı
mlanan Bültenin Ocak 1997 tarihli sayı
sı
ndaki “Yöneticilerimiz
hakkı
nda yürütülen dava üzerine” başlı
klıyazı
sı
nda, “...Gözaltı
na
alı
nmaları
nı
n nedeni Parti Kurultayısı
rası
nda kurultayı
n yapı
ldı
ğı
salonun salonun tavanı
na Parti yönetimi tarafı
ndan ası
lmı
şbulunan
Türk bayrağı
nı
n toplantı
ya katı
lan izleyicilerden küçük bir grup
tarafı
ndan indirilmişolması
ydı
.
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Türk yasaları
na göre siyasi partilerin kurultay yaptı
klarıyerlere
Türk bayrağı asma zorunluluğu olmaması
na karşı
n HADEP
kamuoyunda bilinçli olarak yaratı
lmaya çalı
ş
ı
lan ş
ovenist
propagandaya karş
ıiç barı
şıve kardeşliği savunduğunu göstermek
için Türk bayrağı
nıasmakta bir sakı
nca görmedi. Salondaki bayrak
HADEP tarafı
ndan satı
n alı
nmı
şve kurultay salonuna ası
lmı
ş
tı
.
…Ülkenin doğu ve güneydoğusunda bulunan kürt illerinde
büyük bir oranla birinci parti olmuştu” denilerek davalıHADEP’in 2.
Olağan Kongresinde meydana gelen bayrak indirme eylemini
önemsemeyerek desteklenmesi ve Türkiye Cumhuriyeti sı
nı
rları
içindeki illerin kimilerini Kürt illeri olarak nitelendirilmesi, Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesi
aleyhine propaganda yaptı
ğı
nıaçı
kça ortaya koymaktadı
r.
Adıgeçenin bu sözleri Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik
Mahkemesi’nce, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğünü bozmayıhedef alan propaganda yapmak”
suçunu oluş
turduğu kabul edilerek 17.9.1998 günlü, E:1997/59,
K:1998/117 sayı
lıkararla, 3713 sayı
lıYasa’nı
n 8. maddesinin birinci
fı
krasıuyarı
nca bir yı
l hapis ve 2.800.000.000 lira ağı
r para cezası
verildiği, hükmün Yargı
tay 8. Ceza Dairesi’nin 8.2.1999 günlü,
E:1998/17995 ve K:1999/1086 sayı
lıkararı
yla onanarak kesinleş
tiği
anlaş
ı
lmı
ştı
r.
jj- Hayri AteşYönünden
HADEP Denizli İ
l Teş
kilatıGençlik Komisyonu Başkanlı
ğı
görevini yürüten Hayri Ateş’in 24.10.1998 günü Antalya ilinde
düzenlenen “Örgütlü Gençlik, Özgürleşen Gençlik” isimli toplantıile
25.10.1998 günü HADEP Denizli İ
l Teşkilatıtarafı
ndan düzenlenen
“Gençlik Şöleni”nde yaptı
ğıkonuş
ması
nda, Türkiye Cumhuriyeti
sı
nı
rlarıiçerisinde yaş
ayan ve Türkiye Cumhuriyetine vatandaş
lı
k
bağıile bağlıolan Kürt kökenli bir kı
sı
m vatandaş
ları
n kendilerine Kürt
kimliğinin tanı
nmasıve bunun için örgütlenmeleri gerektiğini, bu
yönde savaşı
m yapı
lması
nı
, kürt vatandaş
lara ülkeyi yönetenlerce
baskı
lar yapı
ldı
ğı
nı
, PKK genel baş
kanıAbdullah Öcalan tarafı
ndan
ilan edilen ateşkesin halkları
na büyük bir umut verdiğini, Kürtlerin
kimlik istemelerine ve özgürce yaş
ama taleplerine kulak verilmesini
ve bu halkı
n susmayacağı
nıifade etmesi nedeniyle İ
zmir Devlet
Güvenlik Mahkemesi’nin, 24.12.1998 günlü, E:1998/262 ve
K:1998/296 sayı
lıkararı
yla 3713 sayı
lıYasa’nı
n 8. maddesinin birinci
fı
krasıve Türk Ceza Yasası
’nı
n 59. maddeleri uyarı
nca 20 ay hapis
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ve 10.166.666.666 lira ağı
r para cezasıile cezalandı
rı
ldı
ğı
, kararı
n
Yargı
tay 9.Ceza Dairesi’nin 5.3.1999 günlü, E:1999/192 ve
K:1999/1244 sayı
lıhükmü ile onanarak kesinleş
tiği anlaşı
lmı
ştı
r.
Buna göre, adıgeçenin PKK terör örgütünü desteklediği,
görüşlerini benimsediği ve bu örgütle mensubu olduğu Halkı
n
Demokrasi Partisi’nin bağlantıiçinde olduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
kk- Hasan Doğan Yönünden
HADEP Malatya İ
l Başkanıolan Hasan Doğan’ı
n, Türkiye’ye
getirilen Abdullah Öcalan’a ve PKK terör örgütü mensupları
na destek
ve kamuoyu oluş
turmak için, HADEP Malatya İ
l Teşkilat binası
nda bir
kı
sı
m tutuklu ve hükümlü yakı
nları
nıaçlı
k grevine baş
latması
, parti
binası
nı
n muhtelif yerlerine “Kalbimiz Roma’da…Özgürlük Güneş
imizi
Karartamazsı
nı
z…Berxwedan
Jiyane…Ateş
Güllerini
Selamlı
yoruz…Zindanlar Boşalsı
n…Tutsaklara Özgürlük…” gibi PKK
terör örgütü ve Abdullah Öcalan’ıdestekleyici pankartlar astı
rması
,
parti binasısalonunda uydu anteni kullanarak MED TV isimli
televizyondan PKK terör örgütünün propagandası
na yönelik olarak
örgüt elemanları
nı
n dağve kamp yaşantı
ları
nı
, Abdullah Öcalan’ı
n
konuş
maları
nıve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve güvenlik güçlerini
aşağı
layı
cıyayı
nlarıparti binası
na gelenlere izlettirmesi, ayrı
ca parti
binası
nda yapı
lan aramada terör örgütünün yayı
nları
ndan olan çok
sayı
da gazete ve derginin ele geçirilmesi nedeniyle “PKK isimli örgüte
yardı
m ve yataklı
k yapmak suçu”ndan Malatya 2 Nolu Devlet
Güvenlik Mahkemesi’nce 16.12.1999 günlü, E:1998/138 ve
K:1999/177 sayı
lıkararla Türk Ceza Yasası
’nı
n 169., 3713 sayı
lı
Yasa’nı
n 5. ve Türk Ceza Yasası
’nı
n 59. maddesi uyarı
nca üç yı
l
dokuz ay ağı
r hapis cezasıverilmiş
, bu kararı
n Yargı
tay 9. Ceza
Dairesi’nin 4.12.2000 günlü, E:2000/1685 ve K:2000/3069 sayı
lıilamı
ile onanarak kesinleştiği anlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
Buna göre Hasan Doğan’ı
n bu eylem ve davranı
ş
ları
nıkendisi
ve mensubu bulunduğu Halkı
n Demokrasi Partisi’yle PKK terör örgütü
arası
ndaki bağlantı
yıaçı
kca ortaya koyduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
ll- Mehmet YücedağYönünden
HADEP Malatya İ
l Gençlik Komisyonu üyesi olan Mehmet
Yücedağparti il binası
nda haftasonu üniversitede okuyan öğrencilere,
Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde ayrı bir Kürt halkı
nı
n
olduğunu ve bu halkı
n sorunları
nı
n bulunduğunu belirtir seminerler
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düzenlenmesi, örgütsel içerikli tiyatro, folklor, şiir çalı
şmaları
yaptı
rmasınedeniyle “PKK terör örgütüne yard ı
m ve yataklı
k yapmak”
suçundan Malatya 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce
16.12.1999 günlü, E:1998/138 ve K:1999/177 sayı
lıkararı
yla Türk
Ceza Yasası
’nı
n 169., 3713 sayı
lıYasa’nı
n 5. ve Türk Ceza
Yasası
’nı
n 59. maddesi uyarı
nca üç yı
l dokuz ay ağı
r hapis cezası
verilmiş
, bu kararı
n Yargı
tay 9. Ceza Dairesi’nin 4.12.2000 günlü,
E:2000/1685 ve K:2000/3069 sayı
lıilamıile onanarak kesinleş
tiği
anlaş
ı
lmı
ştı
r.
Böylece adıgeçenin ve mensubu olduğu Parti’nin terör örgütü
ile bağlantı
sıolduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
mm- Arif Atalay Yönünden
HADEP Adana İ
l sekreteri olan Arif Atalay Adana İ
l Teş
kilatı
nı
n
düzenlediği 29.5.1998 günlü toplantı
da yaptı
ğı konuş
ması
nda,
“…eğer bu topraklar üzerinde yaşayan her halk kendi özgür kimliğine
sahip değilse bu ülkeye demokrasi gelmez. Daha önce partisi
kapatı
lan bu halk dimdik ayakta kaldı
. Halkı
n demokrasi partisinde
mücadelesine devam etti…meclisten apar topar sürüklenerek
götürüldüler ama başaramadı
lar, çünkü demokrasi Türkiye’de
kendilerinin sonu olacak. 11 Şubat 1998 günü parti genel merkezi
bası
larak genel başkanı
mı
z sayı
n Murat Bozlak ve merkez
yöneticilerimiz tutuklandı
. Daha önce partimizi kapatt ı
lar, fakat
mücadelemiz devam etti. Bundan ders alamayanlar şunu bilmelidirler
ki bu halk ayakta kalmaya devam ettiği müddetçe, bu halk partisine
sahip çı
ktı
ğımüddetçe hiçbirşey kazanamayacaklardı
r. Bu bakı
mdan
biz diyoruz ki bu savaşsona ersin, bu ülkeye barı
şgelsin, bu ülkede
kan dökülmesin. Biz bu halkı
n diğer halklardan ayrı
lmasıveya bir
halkı
n bir halka üstün olması
nıistemiyoruz. Biz dedik ki tüm halklar
kardeş
tir. Ancak saldı
rı
lara devam ediyorlar. Tüm bu saldı
rı
lara
rağmen biz Halkı
n Demokrasi Partisi olarak mücadelemizi sonuna
kadar sürdüreceğiz. Bizi tükenmeyecek gibi görüyorlar…Siz insanları
zindanlara tı
ktı
ğı
nı
zda, milyonlarca insanıinkar ettiğinizde, yerinden
yurdundan ettiğinizde sesimiz çı
kmayacak mı
, bizim parti
prensiplerimiz mazlum halkı
n sesini dile getirmektir. Soyguna, talana,
zulme ve baskı
ya karşıolmaktı
r. Bizim politikamı
z barı
ş
ıdile
getirmektir, halkları
n kendi kendilerini soylu ve eşit bir şekilde ifade
etmelerini sağlamaktı
r. Eğer biz bunlardan vazgeçersek her ş
eyimiz
gider. Bu uğurda yüzlerce ş
ehit verdik, binlerce şehit daha vereceğiz.
Halkı
n Demokrasi Partisinin faaliyetlerini engellemek için aşama
aşama yürürlüğe konan engellemeler devam etse bile başarı
ya
1062

ulaş
amazsı
nı
z. Siz ki Vedat Aydı
n’ı
, Musa Anter’i, Mehmet Sincar’ı
,
SavaşBuldan’ıve Halkı
n Demokrasi partili 268 kiş
iyi katlederek ele
geçirilecek bir kale olarak mıgörüyorsunuz. Bu politikalarla nereye
varacaksı
nı
z.
Biz
Anadolu’yu
halklarla
bezeyen
ortamı
özgürleştireceğiz, büyüteceğiz, yürüteceğiz…” demiştir.
Adıgeçenin bu konuşması
nda, etnik köken ayrı
lı
ğı
nıbelirtmesi,
Türkiye Cumhuriyeti Devletini kürt kökenli vatandaş
lara karşıbir
mücadele ve savaşiçerisinde bulunduğunu ileri sürmesi, Devletin
terörle mücadelesi sı
rası
nda öldürülen örgüt mensupları
nıKürdistan
şehitleri olarak adlandı
rması
,ı
rk ve bölge farklı
lı
ğıgözetmek suretiyle
halkı
n bir kesimini diğer kesim aleyhine kin ve düş
manlı
ğa tahrik
ettiğinin kanı
tı
dı
r.
Kaldı ki, Adana 1 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin
16.12.1998 günlü, E:1998/234 ve K:1998/432 sayı
lıkararı
yla adı
geçenin, “halkı
n bir kesimini diğer kesimi aleyhine ı
rk ve bölge
farklı
lı
ğıgözetmek suretiyle kin ve düş
manlı
ğa açı
kça tahrik”
suçundan Türk Ceza Kanunu’nun.312. maddesinin ikinci fı
krasıve
59. maddesinin ikinci fı
krasıuyarı
nca 10 ay hapis ve 1.266.666 lira
ağı
r para cezasıile cezalandı
rı
ldı
ğı
, kararı
n 17.6.1999 tarihinde
kesinleştiği anlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
nn- Hamza Abay Yönünden
- 13.5.1998 Günlü Bası
n Açı
klaması
HADEP Eskişehir İ
l Başkanıolan Hamza Abay Sakarya caddesi
Bayat Pazarı
nda 40-50 kiş
ilik bir gruba okuduğu “Bası
na ve
Kamuoyuna” başlı
klı 13.5.1998 günlü bası
n açı
klaması
nda,
“…Özgürlüğün düşmanları
, kirli savaşı
n tacirleri, kuduz köpeğin
sudan korktuğu gibi yurtseverlerden, devrimcilerden ve örgütlü
emekçiden korkan faş
izm örgütlendirilmiş ve silahlandı
rı
lmı
ş bir
tarzda kan döküyor.
Şemdin Sakı
k’ı
n olduğu iddia edilen ifadeler aslı
nda aylar
öncesinde daktiloya alı
nan belirli devrimci ve yurtsever merkezleri
hedefleyen kirli savaş
ımetropollere taş
ı
yan faşist savaşplanı
ydı
.
Malatya’da Cihan Tahon’un faş
izm tarafı
ndan akı
tı
lan kanı
kurumadan İ
zmir’de intihar ettiği iddia edilen Ali Serkan Eroğlu’nun
zehirlenerek öldüğü kesinlik kazandı
. Son dönemde yoğunlaştı
rı
lan
ı
rkçı
, faşist propagandanı
n devamıolarak faşist ş
iddetlendirilerek
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yoğunlaş
tı
rı
ldı
. Antalya’da gerilla cesetlerini parçalayan saldı
rganlı
k1
Mayı
sı
n hemen ertesinde Bolu’da Kenan Mak isimli öğrenciyi
bı
çaklayarak öldürdü. İ
stanbul’da HADEP üyesi Bilal Vural adlı
devrimci pompalıtüfekle katledildi…Susmak onaylamaktı
r. Zaman
birlik zamanı
dı
r, zaman hesap sorma zamanı
dı
r…” denilmiş
tir.
Bu bası
n açı
klamasıile, PKK terör örgütü militanları
ndan gerilla
olarak sözedilmesi, terörün önlenmesine yönelik operasyonları
n kan
dökme ve kirli savaşolarak nitelendirilmesi, ülkeyi bölmeye yönelik
faaliyetlere katı
lanlar ile destekleyenlerin yurtsever olarak
adlandı
rı
lması
, halkı
n bir bölümünün operasyonlarıyürütmekte olan
güvenlik güçlerine karş
ıkoymaya teş
vik edilmesi ve bölücü örgütün
yasadı
şı eylem ve faaliyetlerinin haklı ve meş
ru olduğunun
savunulması suretiyle Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğünü bozmaya yönelik propaganda yaparak terör örgütüne
yardı
m ve destek sağlandı
ğıanlaşı
lmı
ş
tı
r.
Kaldıki adıgeçenin bu eylemi ile ilgili Ankara 1 Nolu Devlet
Güvenlik Mahkemesi’nin 14.1.1999 günlü, E:1998/106 ve K:1999/4
sayı
lıkararı
yla, “devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü
aleyhinde propaganda yapmak” suçundan 3713 sayı
lıYasanı
n 8.
maddesinin birinci fı
krası
na göre bir yı
l dört ay hapis ve 4.400.000 lira
ağı
r para cezasıile cezalandı
rı
ldı
ğı
, hükmün Yargı
tay 9. Ceza
Dairesinin 11.5.1999 günlü, E:1999/554 ve K:1999/2203 sayı
lıilamı
ile onanarak kesinleştiği anlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
- 6.5.1998 Günü Eskişehir HADEP İ
l Binası
nda Yapı
lan
Bası
n Açı
klaması
HADEP Eskiş
ehir İ
l Başkanıolan Hamza Abay 7.5.1998 günü
İ
stikbal Gazetesinde de
yayı
mlanan 6.5.1998 günlü Eskiş
ehir
HADEP İ
l Binası
nda yaptı
ğıbası
n açı
klaması
nda, “1998 yı
lı
nı
n barı
ş
ve özgürlük getirmesini istemiştik. Maalesef bu yı
lı
n da diğer yı
llardan
farklıolmadı
ğı
nıgörüyoruz. 15 yı
ldan beri sürdürülen kirli savaşen
acı
ması
zca sürdürülmektedir. Dünyada barı
ş süreçleri yaşanı
rken
ülkemizde hala savaş
ta ı
srar edilmektedir. Topyekün savaşbütün
aygı
tları
yla sürdürülüyor. Bugünlerde psikolojik imha savaş
ıhalkı
mı
z
üzerinde derinleştirilmiştir. Antalya’nı
n Serik ilçesinde gerilla
cesetlerinin çı
karı
lmasıve parçalanmasıtek kelime ile insanlı
k ayı
bı
ve vahş
etidir. Bu vahş
et yaş
anı
rken halk buna tepki göstermiyor,
şoven kı
ş
kı
rtmalar sonucu kendisi de bu suça iştirak ediyor. Halkı
n
Demokrasi Partisi faşist saldı
rı
larıkı
nı
yor ve kirli savaş
a karş
ıbarı
ş
ı
ve kardeşliği ı
srarla savunuyoruz” denilmesi nedeniyle, Ankara 2 Nolu
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Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 1.7.1998 günlü, E:1998/74 ve
K:1998/84 sayı
lıkararla “halkı
n bir kesimini diğer kesimi aleyhine ı
rk
ve bölge farklı
lı
ğıgözetmek suretiyle kin ve düş
manlı
ğa açı
kça tahrik”
suçunu oluş
turduğu kabul edilerek, Türk Ceza Yasası
’nı
n 312.
maddesinin ikinci fı
krasıuyarı
nca iki yı
l hapis ve 3.040.000 lira ağı
r
para cezasıverildiği, hükmün Yargı
tay 9.Ceza Dairesinin 8.10.1998
günlü, E:1998/2824 ve K:1998/2484 sayı
lı kararı
yla onanarak
kesinleştiği anlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
Adıgeçenin halkı
n bir bölümünü ı
rk ve bölge farklı
lı
ğıgözeterek
kin ve düşmanlı
ğa açı
kca tahrik ettiği sonucuna varı
lmı
ştı
r.
oo- Yı
lmaz Açı
kyüz Yönünden
HADEP Eskiş
ehir İ
l sekreteri olan Yı
lmaz Açı
kyüz yerel İ
stikbal
Gazetesinde 16.5.1998 tarihinde yayı
mlanan açı
klaması
nda,
“…Önceki gün akş
am saatlerinde il baş
kanı
mı
zı
n evi, iş
yeri ve
arabası
nda arama yapı
lı
p parti arşivimize el kondu. Türkiye çok
irrasyonel bir süreci yaşı
yor. Kürt illerinde onbeş senedir adı
konmamı
ş bir savaş yaşı
yor. Ellibinlerle yüzbinlerle operasyonlar
yapı
lı
yor. Adısavaşolmuyor. Kürt illerinde yükseltilen kirli savaşsivil
faşistler vası
tası
yla metropollere taş
ı
nmak istenmektedir…” demiş
tir.
Yı
lmaz Açı
kyüz’ün açı
klaması
nda, ülkenin bir kı
sı
m illerini Kürt
illeri olarak nitelendirdiği, bölgede adıkonmamı
şkirli bir savaş
ı
n
yaş
anmakta olduğunu, bu savaşı
n sivil faşistler vası
tası
yla
metropollere taşı
nmak istendiğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti
Devletini savaşan taraf olarak gösterdiği, böylece Parti il sekreteri
olan adıgeçenin Devletin güvenlik güçlerinin terörizme karşıyaptı
ğı
mücadeleyi kirli savaş olarak nitelendirerek PKK terör örgütüne
destek verdiği anlaş
ı
lmı
ştı
r.
Kaldıki, adıgeçenin bu eylemi Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik
Mahkemesi, “devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü
aleyhinde propaganda yapmak” suçu olarak nitelendirip 14.1.1999
günlü, E:1998/106 ve K:1999/4 sayı
lıkararla 3713 sayı
lıYasa’nı
n 8.
maddesinin birinci fı
krasıuyarı
nca bir yı
l dört ay hapis ve 4.400.000
lira ağı
r para cezasıverdiği, hükmün Yargı
tay 9.Ceza Dairesinin
11.5.1999 günlü, E:1999/554 ve K:1999/2203 sayı
lıilamıile onanarak
kesinleştiği anlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
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öö- Güven Özata Yönünden
Halkı
n Demokrasi Partisi Genel Başkan vekili olan Güven
Özata 1997 yı
lıOcak ayı
nda çı
kan HADEP Bülteni’nin 2. sayfası
ndaki
yazı
sı
nda, “... Kurulu olan bu düzenden Türkiye halkıyoksul insanları
zarar görürken en çok zarar gören ise yoksul Kürt halkıolmuş
tur.
Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinde kanıve canıbulunan Kürt insanı
siyasi alanda kendi kimliği ile söz hakkı
na da sahip olma hakkı
ndan
mahrum bı
rakı
lmı
ştı
r. Kimliksizlik ve kişiliksiz kı
lı
nma temel politika
haline getirilirken bu durum ister istemez bir sağlı
ksı
zlı
ğa ve büyük
dengesizliğe yol açmı
ş baskıve ş
iddetinde başlı
ca nedenlerini
oluş
turmuştur. doğaldı
r ki bu durum sadece Kürtlerin değil tüm
Türkiye halkı
nı
n da çı
karları
na ters düşmekte sorunları
n giderek
artması
na ve büyümesine yol açmaktadı
r...”;
AynıBültenin 6., 7. ve 8. sayfaları
nda “HADEP’in yürüyüş
ü
engellenemez” baş
lı
klıil baş
kanlarıtoplantı
sı
nda yaptı
ğıkonuş
maya
ilişkin yazı
da, “... Tüm emekten yana olan güçlere ve mazlum Kürt
halkı
na uygulanan baskı
lar bugün partimiz şahsı
nda doruğa
çı
karı
lmı
ş
tı
r... Kurtulduğu günden bu yana emeği ile geçinenlerin
çı
karları
nı ve Kürt halkı
nı
n haklı demokratik meşru taleplerini
savunmayıvarlı
k nedeni sayan politikaları
nı
... HADEP Kürt ve Türk
halkları
nı
n barı
ştaleplerini şölene dönüş
türmüştür... Kürt sorununun
siyasal yolla çözülmesi ve akan kanı
n durmasıiçin ı
srarlıbir çaba
sarfeden HADEP savaş
an taraflardan birinin tek taraflıateş
kes ilan
etmesi ile çabaları
nıdaha da yoğunlaş
tı
rmı
şbarı
şa giden yolu açı
k
tutmayıilke olarak ele almı
ştı
r... ancak 12 yı
ldı
r sürdürülen kirli savaş
yüz milyar dolarlı
k bir ekonomik kayba onbinlerce Türk ve Kürt
gençlerinin hayatları
na mal olması
na milyonlarca kürtün sürülmesine
rağmen bir çözüm olmadı
ğı
... Türkiye yi çökertmeye taş
ı
yan kirli
savaşodakları
nı
n gelinen noktada terör ve provakasyonları
n dı
ş
ı
nda
iktidarları
nısürdürmeleri imkansı
z hale gelmiştir... arkaları
nda halk
desteği kalmayan kirli savaşodaklarısuçlulukları
nıve cinayetlerini
kapatmak telaş
ı içinde hareket etmekte, barı
ş kardeş
lik ve
özgürlükten insan hakları
ndan korktukları kadar hiçbir ş
eyden
korkmamaktadı
rlar... ve de kirli savaşa çeteleri gündemi değiştirerek
günü kurtarmalı
ydı
lar” demiştir.
Güven Özata, söz konusu yazı
larda tek bir ulus olan Türk
halkı
nıKürt ve Türk halklarıolarak ikiye ayı
rdı
ğı
, silahlıkuvvetlerin
terör örgütüne karş
ı yapmı
ş olduğu mücadeleyi halk desteği
kalmayan kirli savaş ve cinayet olarak nitelendirmesi nedeniyle
Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce 17.9.1998 günlü,
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E:1997/59 ve K:1998/117 sayı
lıkararla Türk Ceza Kanunu’nun 79. ve
312. maddesinin ikinci fı
krasıuyarı
nca “halkıı
rk esası
na dayalıbir
şekilde açı
kça kin ve düş
manlı
ğa tahrik etmek” suçundan
cezalandı
rı
ldı
ğı
, hükmün Yargı
tay 8. Ceza Dairesinin 8.2.1999 günlü,
E:1998/17995 ve K:1999/1086 sayı
lıilamı
yla kesinleştiği anlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
pp- Mehmet Mansur Reşitoğlu Yönünden
HADEP Diyarbakı
r Merkez İ
lçe Başkanıolan Mehmet Mansur
Reşitoğlu HADEP Parti ilçe binası
nda 16.3.1998 günü davetliler ve
bası
n mensupları
na okuduğu “HADEP Diyarbakı
rİ
l Başkanlı
ğı
” antetli
kağı
da yazı
lı“Bası
na ve Kamuoyuna” baş
lı
klıbildiride, “Kürtler tarih
boyunca egemenlikler altı
nda bulundukları rejimler tarafı
ndan
katliamlara maruz bı
rakı
lı
p uzayan tı
rnak misali kesilip
atı
lmı
şlardı
r…Kürtlerin tarihi katliamlarla doludur. Halepçe ilk olmadı
ğı
gibi son da olmamı
ştı
r. Halepçe’den önce Dersim, AğrıZilan
katliamlarıyaşandı
ğıgibi, Halepçe’den sonra da görülmüş
tür ki,
Kürtler aynıuygulamalarla Lice’de, Şı
rnak’ta, Kulp’ta, Nusaybin’de,
Cizre’de ve son olarak Ninova’da maruz kalmı
ş
lardı
r” demiştir.
Mehmet Mansur Reşitoğlu bu beyanı
nda, 1988 yı
lı
nda Irak
yönetimi tarafı
ndan Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullanı
larak
gerçekleş
tirilen katliam ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti güvenlik
güçlerinin terörü önlemek amacı
yla yaptı
ğıoperasyonlarıaynı
düzeyde nitelendirdiği, güvenlik güçlerinin teröre karşıyürüttüğü
mücadeleyi kürtlerin katledilmesi olarak kabul ettiği, böylece halkı
n bir
bölümünü ı
rk ve bölge farklı
lı
ğıgözeterek kin ve düşmanlı
ğa açı
kça
tahrik ettiği sonucuna varı
lmı
ştı
r.
Nitekim, adıgeçenin bu sözleri Diyarbak ı
r 3 Nolu Devlet
Güvenlik Mahkemesi’nce “halkıı
rk esası
na dayalıbir ş
ekilde açı
kça
kin ve düş
manlı
ğa tahrik etmek” suçu olarak nitelendirildiği 9.3.1999
günlü, E:1998/269 ve K:1999/70 sayı
lıkararla Türk Ceza Kanunu’nun
312. maddesinin ikinci fı
krasıuyarı
nca on ay hapis ve ağı
r para
cezasıverildiği ve cezanı
n 647 sayı
lıYasa’nı
n 4. maddesi uyarı
nca
para cezası
na dönüş
türüldüğü hükmün 7.10.1999 tarihinde
kesinleştiği anlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
rr- Hediyetullah Ülgen Yönünden
HADEP Güngören İ
lçe Baş
kanıHediyetullah Ülgen 16.11.1998
günü HADEP Güngören İ
lçe teş
kilat binası
na gelen ş
ahı
slara terör
örgütü başıAbdullah Öcalan’ı
n Roma’da yakalanı
şı
nıprotesto
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amacı
yla yürüyüş yapmak üzere Belediye binası önünde
toplanmaları
nısöylemesi üzerine çok sayı
da kişinin Belediye binası
önünde toplanmasıve “Biji PKK, Biji Apo, Apo’ya uzanan eller
kı
rı
lsı
n” ş
eklinde sloganlar atması
, pankart taşı
nmasınedeniyle
“Yasadı
şıörgüte yardı
m ve yataklı
k etmesi suçundan İ
stanbul 4 Nolu
Devlet Güvenlik Mahkemesi 6.12.1999 günlü, E:1998/488 ve
K:1999/620 sayı
lıkararla Türk Ceza Yasası
’nı
n 169 ve 3713 sayı
lı
Yasa’nı
n 5. maddesi uyarı
nca üç sene dokuz ay ağı
r hapis cezası
verildiği, hükmün Yargı
tay 9. Ceza Dairesi’nin 26.6.2000 günlü,
E:2000/1761 ve K:2000/1891 sayı
lıkararı
yla onanarak kesinleş
tiği
anlaş
ı
lmı
ştı
r.
Böylece, Hadep Güngören İ
lçe Başkanıolan adıgeçenin,
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik
eylemlerde bulunan PKK terör örgütüne açı
kça yardı
m ve destek
sağladı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
ss- Mehmet Emin Bayar Yönünden
- 1995 Yı
lı
nda İ
zmir’de BeşKişinin Ölümü İ
le Sonuçlanan
Bombalama Olayı
Olay tarihinde HADEP Buca İ
lçe Baş
kanıolan Mehmet Emin
Bayar’ı
n parti ilçe binası
na gelen PKK terör örgütü mensuplarıile
görüşerek iliş
ki kurması
, cezaevindeki örgüt mensupları
na bölgeden
ve halktan toplanan paralarıgöndermesi, kı
rsal alanda yapı
lan
operasyonlar sı
rası
nda yaralanan yasadı
şı örgüt militanları
nı
n
tedavilerini yaptı
rması ve lojistik destek sağlaması
, 1995 yı
lı
içerisinde İ
zmir ilinde meydana gelen ve beş kiş
inin ölümü ile
sonuçlanan bombalama ve adam öldürme olayları
nıkolaylaştı
rması
,
operasyon sı
rası
nda ölü olarak ele geçirilen Baver kod adlıMahmut
Balcı
’nı
n üzerinde bulunan nottan, PKK terör örgütü elemanlarıile
irtibat sağlayarak onlara yardı
mcıolduğunun anlaş
ı
lması
, PKK örgüt
üyesi olmaktan mahkum olan Şahin kod adlıHasan Aşkı
n’la örgütsel
çalı
şma yapması
, İ
zmir ilinde gerçekleş
tirdikleri bombalama ve terör
eyleminde kullanı
lan 21 DS 328 plakalıaracıtemin etmesi nedeniyle,
“örgüt mensupları
na hal ve sı
fatları
nıbilerek yardı
m ve yataklı
k
etmek” suçundan, İ
zmir Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce 21.5.1998
günlü, E:1998/11 ve K:1998/85 sayı
lıkararla Türk Ceza Yasası
’nı
n
169. maddesi uyarı
nca üç yı
l dokuz ay süreyle ağı
r hapis cezası
verildiği, hükmün Yargı
tay 9. Ceza Dairesinin 16.11.1998 günlü,
E:1998/2728 ve K:1998/3118 sayı
lıkararı
yla onanarak kesinleş
tiği
anlaş
ı
lmı
ştı
r.
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- 17.11.1998 Tarihinde HADEP Konak İ
lçe
Yapı
lan Açlı
k Grevi

Binası
nda

Olay tarihinde HADEP Konak İ
lçe Başkanıolan Mehmet Emin
Bayar’ı
n PKK terör örgütü başıAbdullah Öcalan’ı
n Türkiye’ye
iadesinin önlenmesi amacı
yla il teşkilatı
nı
n oluru alı
narak parti
merkezinde 17.11.1998 tarihinde açlı
k grevini baş
latmasınedeniyle, “
örgüt mensupları
na hal ve sı
fatları
nıbilerek yardı
m ve yataklı
k
etmek” suçundan, İ
zmir Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce 17.8.1999
günlü, E:1998/300 ve K:1999/164 sayı
lıkararla Türk Ceza Yasası
’nı
n
169., 59. maddenin ikinci fı
krasıve 3713 sayı
lıYasa’nı
n 5. maddeleri
uyarı
nca üç yı
l dokuz ay süreyle ağı
r hapis cezasıverildiği, hükmün
Yargı
tay 9. Ceza Dairesinin 27.3.2000 günlü, E:1999/1671 ve
K:2000/768 sayı
lıkararı
yla onanarak kesinleş
tiği anlaşı
lmı
ştı
r.
Böylece Hadep Buca ve Konak İ
lçe Baş
kanlı
kları
nıyapan
Mehmet Emin Bayar’ı
n PKK terör örgütüne yardı
m ve destek
sağladı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
şş- Süzan (Suzan) Erdoğan Yönünden
HADEP Çiğli Yönetim Kurulu üyesi ve Kadı
n Komisyonu
sorumlusu Süzan (Suzan) Erdoğan’ı
n, bölücü örgüt PKK’nı
n baş
ı
Abdullah Öcalan’ı
n Roma’da yakalanı
ş
ı
nıprotesto amacı
yla HADEP
İ
zmir İ
l Teş
kilatıtarafı
ndan alı
nan karar üzerine 18.11.1998 günü
Küçükçiğli’de kahveler durağı
ndaki gösteriye parti adı
na katı
lması
,
gösteride katı
lanlarla birlikte “dişe dişkana kan seninleyiz Öcalan,
Apo Roma’da T.C. komada, Biji Apo Biji PKK” şeklinde sloganlar
atması nedeniyle yasadı
şı örgüte yardı
m ve yataklı
k etmek”
suçundan, İ
zmir Devlet Güvenlik Mahkemesi 11.5.1999 günlü,
E:1998/308 ve K:1999/74 sayı
lıkararla adıgeçenin Türk Ceza
Kanunu’nun 169, 3713 sayı
lıYasanı
n 5. maddeleri uyarı
nca üç yı
l
dokuz ay ağı
r hapis cezasıverdiği, hükmün Yargı
tay 9. Ceza
Dairesinin 25.1.2000 günlü, E:1999/1439 ve K:2000/20 sayı
lı
kararı
yla onanarak kesinleştiği anlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
Böylece Hadep Çiğli Yönetim Kurulu üyesi ve kadı
n komisyonu
sorumlusu Suzan Erdoğan’ı
n Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğünü bozmaya yönelik eylemlerinde bulunan PKK terör
örgütüne açı
kça yardı
m ve deste sağladı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
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tt- Halime KöklütaşYönünden
HADEP Çiğli Kadı
n Komisyonu Baş
kanıHalime Köklütaş’ı
n,
bölücü örgüt PKK’nı
n başı Abdullah Öcalan’ı
n Roma’da
yakalanması
nıprotesto amacı
yla HADEP İ
zmir İ
l Teş
kilatıtarafı
ndan
alı
nan karar üzerine 18.11.1998 günü Küçükçiğli’de kahveler
durağı
ndaki gösteriye parti adı
na katı
lması
, gösteride katı
lanlarla
birlikte “diş
e dişkana kan seninleyiz Öcalan, Apo Roma’da T.C.
komada, Biji Apo Biji PKK” şeklinde sloganlar atmasınedeniyle
“Yasadı
şıörgüte yardı
m ve yataklı
k etmek” İ
zmir Devlet Güvenlik
Mahkemesi 11.5.1999 günlü, E:1998/308 ve K:1999/74 sayı
lıkararla
adıgeçenin Türk Ceza Kanunu’nun 169, 3713 sayı
lıYasanı
n 5.
maddeleri uyarı
nca üç yı
l dokuz ay ağı
r hapis cezasıverdiği hükmün
kararı
n Yargı
tay 9. Ceza Dairesinin 25.1.2000 günlü, E:1999/1439 ve
K:2000/20 sayı
lıkararı
yla onanarak kesinleştiği anlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
uu- Mehmet Yardı
mcı
el Yönünden
HADEP Kars İ
l Başkanıolan Mehmet Yardı
mcı
el, 21.3.1997
günü Kars HADEP İ
l Başkanlı
ğı
nı
n Kars Düğün Salonunda
düzenlediği nevruz kutlamalarısı
rası
nda “…Biz Kürt halkıolarak tüm
devrimci, emekçi, yurtsever halk olarak bir olalı
m. Kendimize ait olan
örf, adet ve geleneklerimiz zalimlere karşıbaşkaldı
rı
mı
zıonları
n
bayramı olarak kutlamayacağı
z. Kutlamaya hakları yoktur.
Arkadaşlar, Kürt halkı
nı
n kı
rmı
zı
yısevdiğini söylüyorlar. Doğrudur
kürt halkıyı
llardı
r özgürlükleri için dökmüş olduklarıkanı
n rengi
olduğu için kı
rmı
zı
yıseviyoruz. Kürt halkıyeş
ili seviyor yeş
il
kurtuluşun hazı
rlı
ğı
nı
n rengi olduğu için yeşili seviyor. Kürt halkısarı
yı
seviyor çünkü sarıher ş
eyin hazı
rlı
ğı
nı gösterdiği için sarı
yı
seviyor…” biçimindeki konuş
ma nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayıhedef
alan propaganda yapmak suçundan Erzurum Devlet Güvenlik
Mahkemesi’nin 4.6.1999 günlü, E:1997/389 ve K:1999/141 sayı
lı
kararı
yla 3713 sayı
lıYasa’nı
n 8. maddesinin birinci fı
krasıve Türk
Ceza Yasası
’nı
n 59. maddesi uyarı
nca 10 ay hapis ve 2.250.000.000
lira ağı
r para cezasıverildiği, hükmün Yargı
tay 9. Ceza Dairesinin
7.10.1999 günlü, E:1999/13801 ve K:1999/13403 sayı
lıilamı
yla
onanarak kesinleştiği anlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
Böylece Mehmet Yardı
mcı
el’in bu sözleri Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayıhedef
alan davranı
şiçinde olduğunu açı
kça göstermektedir.
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üü- Şemistan Ağbaba Yönünden
16.11.1998 günü HADEP Kars İ
l binası
nda yapı
lan aramada,
amacıTürkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğünü ortadan kaldı
rmak olan bölücü terör örgütü PKK’nı
n
bayrağıve çok sayı
da yasadı
şıkitaplar ve yayı
nları
n elde edilmesi,
parti ilan panosunda güvenlik kuvvetleriyle girdikleri çatı
ş
malarda ve
cezaevlerinde açlı
k grevlerinde ölen terör örgütü mensupları
nı
n
resimlerinin bulunmasıPKK terör örgütünün yayı
n organıolan MED
TV yayı
nları
nı
n partiye gelen kişilere izlettirilmesi nedeniyle parti
yönetiminden sorumlu Hadep Kars İ
l Baş
kanıŞemistan Ağbaba’ya
“Terör örgütüne yardı
m ve yataklı
k yapmak” suçundan Erzurum
Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce 24.12.1999 günlü, E:1998/360 ve
K:1999/385 sayı
lıkararla “terör örgütüne yardı
m ve yataklı
k yapmak”
Türk Ceza Yasası
’nı
n 169 ve 3713 sayı
lıYasa’nı
n 5. maddesi
uyarı
nca üç yı
l dokuz ay ağı
r hapis cezasıverilmiş, hüküm Yargı
tay 9.
Ceza Dairesinin 31.10.2000 günlü, E:2000/1681 ve K:2000/2673
sayı
lıkararı
yla onanarak kesinleşmiştir.
Bu durum davalıParti ve parti binası
nı
n yönetiminden sorumlu
olan il başkanıŞemistan Ağbaba’nı
n PKK isimli terör örgütüne destek
ve yardı
m sağladı
ğı
nıaçı
kça göstermektedir.
vv- Zeki Kı
lı
çgedik, Hı
dı
r Berktaş, Yaşar Uçar, Sakine
Berktaş, Muharrem Bilbil (Bülbül), Hasan Yı
ldı
rı
m, Beser Kaplan,
Serhat İ
nan (İ
man), Sabri Sel, Ferhat Avcı
, Ali Gelgeç ve Abuzer
YavaşYönlerinden
HADEP Malatya Merkez İ
lçe BaşkanıZeki Kı
lı
çgedik’in, merkez
ilçe üyesi Hı
dı
r Berktaş
’ı
n, Battalgazi İ
lçe Baş
kanıAli Gelgeç’in,
Battalgazi Yönetim Kurulu üyesi Yaş
ar Uçar’ı
n, HADEP İ
l Yönetim
Kurulu üyesi ve parti üyeleri Sakine Berktaş
, Muharrem Bilbil
(Bülbül), Hasan Yı
ldı
rı
m, Beser Kaplan, Serhat İ
nan (İ
man), Sabri
Sel, Ferhat Avcıve Abuzer Yavaş’ı
n terör örgütü başıAbdullah
Öcalan’ı
n Roma’da yakalanı
şı
nıprotesto amacı
yla cezaevlerindeki
hükümlü ve tutukluları
n baş
lattı
klarıeylemleri desteklemek için parti
binaları
nda açlı
k grevi baş
latmaları
, parti binaları
nı
n muhtelif yerlerine
pankartlar
“Kalbimiz
Roma’da…Özgürlük
Güneş
imizi
Karartamazsı
nı
z…Berxwedan
Jiyane…Ateş
Güllerini
Selamlı
yoruz…Zindanlar Boşalsı
n…Tutsaklara Özgürlük…” gibi PKK
terör örgütü ve Abdullah Öcalan’ıdestekleyici pankartlar astı
rmaları
,
parti binası
nda uydu anteni kullanarak MED TV isimli televizyondan
PKK terör örgütünün propagandası
na yönelik olarak örgüt
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elemanları
nı
n dağ ve kamp yaşantı
ları
nı
, Abdullah Öcalan’ı
n
konuş
maları
nıve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve güvenlik güçlerini
aşağı
layı
cıyayı
nlarıparti binası
na gelenlere izlettirmaleri, parti
binası
nda ve evlerinde yapı
lan aramada terör örgütünün
yayı
nları
ndan olan çok sayı
da gazete ve derginin ele geçirilmesi,
ayrı
ca Battalgazi İ
lçe Başkanıolan Ali Gelgeç’in evinde çatı
ş
malarda
ölen PKK örgüt mensupları
nı
n fotoğrafları
nı
n bulunması
, Hı
dı
r
Berktaş’ı
n muhtelif tarihlerde Dilek kasabası
ndaki evinde bazıkişilere
MED TV izlettirdiği, HADEP İ
l Yönetim Kurulu üyesi Muharrem
Bilbil’in daha önce güvenlik güçlerince uydu anten ve televizyona el
konulması
na rağmen MED TV yayı
nları
nı
n izlenmesinin güvenlik
güçlerince engellenmesine rağmen parti binası
nda yayı
nlarıizlettirdiği
nedenleriyle adıgeçenin “terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardı
m
ve yataklı
k yapmak” suçundan Malatya 2 Nolu Devlet Güvenlik
Mahkemesi’nce 16.12.1999 günlü, E:1998/138 ve K:1999/177 sayı
lı
kararla PKK Türk Ceza Yasası
’nı
n 169. ve 3713 sayı
lıYasa’nı
n 5.,
59. maddeleri uyarı
nca üçer yı
l dokuzar ay ağı
r hapis cezasıverildiği,
hükmün, Yargı
tay 9. Ceza Dairesi’nin 4.12.2000 günlü, E:2000/1685
ve K:2000/3069 sayı
lıilamıile onanarak kesinleş
tiği anlaş
ı
lmı
ştı
r.
Böylece adıgeçenlerin bu eylem ve davranı
şları
nı
n kendileri ve
mensubu bulunduklarıHalkı
n Demokrasi Partisiyle PKK terör örgütü
arası
ndaki bağlantı
yıaçı
kça ortaya koyduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
yy- Bedir Çetin, Hüseyin Duran, İ
smail Minkara, Hacı
Pamuk, İ
smail Turap, Abuzer Arslan, Rı
za Kı
lı
nç, Şükrü Karadağ
ve Ramazan Sertkaya Yönlerinden
HADEP Adı
yaman parti örgütünde yönetim kurulu üyeleri Bedir
Çetin, Hüseyin Duran, İ
smail Minkara, HacıPamuk, İ
smail Turap,
Abuzer Arslan, Rı
za Kı
lı
ç, Şükrü Karadağve Ramazan Sertkaya’nı
n
terör örgütü baş
ıAbdullah Öcalan’ı
n Roma’da yakalanı
şı
nıprotesto
amacı
yla Adı
yaman Parti il binası
nda 17.11.1998 tarihinde açlı
k grevi
başlatmalarıve yönlendirmeleri, parti binaları
nda PKK terör örgütüne
ait bayrağıbulundurmalarınedeniyle “örgüte yardı
m ve yataklı
k
etmek” suçundan Malatya 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi
6.5.1999 günlü, E:1999/1 ve K:1999/37 sayı
lıkararla TCK.169, 3713
Sayı
lıYasanı
n 5. maddeleri uyarı
nca üçer yı
l dokuzar ay ağı
r hapis
cezasıverildiği, hükmün Yargı
tay 9. Ceza Dairesinin 15.5.2000 günlü,
E:1999/2174 ve K:2000/1450 sayı
lıkararı
yla onanarak kesinleş
tiği
anlaş
ı
lmı
ştı
r.
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Böylece adıgeçenlerin bu eylem ve davranı
şları
nı
n kendileri ve
mensubu bulunduklarıHalkı
n Demokrasi Partisiyle PKK terör örgütü
arası
ndaki bağlantı
yıaçı
kça ortaya koyduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
c- Diğer Deliller
aa- PKK Terör Örgütü BaşıAbdullah Öcalan’ı
n Ankara
Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğıve Ankara
2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesindeki Beyanları
PKK terör örgütü başıAbdullah Öcalan Ankara Devlet Güvenlik
Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğıtarafı
ndan yürütülen 1997/514
sayı
lıhazı
rlı
k soruş
turmasıaş
aması
ndaki 22.2.1999 günlü ifadesinde
“...23 Nisan 1996 tarihinde yapı
lan HADEP kurultayı
nda Türk
Bayrağı
nı
n indirilmesi olayıtamamen HADEP’in bir gafı
dı
r. Olaydan
birkaç gün sonra MED TV’de yaptı
ğı
m konuş
mada bu olayı
n yanlı
ş
olduğunu ortaya koydum.
HADEP bünyesinde yurt içinde oluş
turulan Gençlik ve Kadı
n
komisyonları
nda yapı
lan eğitim çalı
şmaları
yla Romanya ve Moldavya
gibi ülkelerde yapı
lan eğitim çalı
şmaları tamamen benim
perspektifime, görüşlerime uygun olarak yapı
lan çalı
şmalardı
r. Ben
kendilerine buraya PKK ideolojisini taşı
yamazsı
nı
z siyasal ve yasal
gerçeklere uygun bir eğitim yaparak bilinçlenmeyi sağlayacaksı
nı
z
diyordum.
Romanya ve Moldavaya gibi ülkelerde yapı
lan eğitim
çalı
şmaları
nda yetişen müdahaleci grupları
n HADEP’in faaliyetlerinde
ve icraatları
nda söz sahibi olduklarıdoğrudur. Yurtdı
ş
ı
ndaki ve
özellikle Romanya’daki eğitim çalı
şmaları
nıMehmet Hoca kod Cevat
Soysal yürütmüş
tür. Mehmet Hoca kod Cevat Soysal benimle
telefonla irtibat kurarak görüşve talimatları
mıalı
yordu.
HADEP’in il ve ilçe teş
kilatları
nda gerek yurtdı
şı
ndaki kamplara
ve gerekse kı
rsal alana eleman gönderme faaliyetinin yürütüldüğü
doğrudur. Ancak ben kendilerine bu iş
in yasal parti olmalarınedeniyle
kendilerine zarar vereceğini bu faaliyetlerinin yanlı
ş olduğunu
belirtiyordum. HADEP’in kuruluşu sı
rası
nda Avrupa teş
kilatı
mı
z
vası
tası
yla para yardı
mıyaptı
k. Zannederim bu yardı
m 200.000 mark
civarı
nda idi. Kendileri adı
na düzenlenen gecelerde toplanan paralar
bu şekilde bu partiye aktarı
lmı
ştı
r.
Halen cezaevinde hükümlü olarak bulunan PKK mensubu Sabri
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Ok’un HADEP’lilere talimatlar verdiği doğrudur. Üst düzey kararlarıda
vermektedir. Ancak benim demek istediğim ş
udur. Ben esasen bir
siyasi kanal arayı
ş
ıiçindeyim, fakat bir HADEP’linin yasal gerçekler
karşı
sı
nda kendisini PKK militanıgibi görmesi ve göstermesi yanlı
ş
tı
r.
HADEP’le olan işbirliğimizi şu çerçevede anlatabilirim. Madem ki bu
parti bizim tabanı
mı
za dayanı
yor, bizi temsili doğru olarak yapmasıve
bunun için de eğitim görmesi gerekir. Siyasi bir realite karş
ı
sı
nda
yasal bir parti olduğunu da unutmamasıgerekir...” ;
31.5.1999 tarihinde Ankara 2 nolu Devlet Güvenlik
Mahkemesi’nin 1999/21 esas sayı
lıdava dosyası
yla ilgili alı
nan
ifadesinde, “...HADEP PKK’nı
n tabanıüzerinde politika yaptı
. HADEP
içerisinde PKK ya kı
rsala eleman temini yönünde çalı
ş
malar yapı
lmı
ş
olabilir ama resmi PKK kuruluşudur diyemeyiz....
...Bir de 1996 süreci önemlidir. 1996 Nisan ayı
nda Mesut
Yı
lmaz iktidara geldikten sonra önce HADEP’ten Recep Doğaner
aracı
lı
ğıile bizimle iliş
kiye geçildi...
...Ya HEP ya da HADEP dönemiydi yer bulmaları için
kendilerine biraz yardı
m istediler ikiyüzbin mark yardı
mda bulundum.
Kimlerin aracı
lı
k ettiğini isim düzeyinde bilemiyorum Avrupa’da böyle
bir yardı
mı
n yapı
ldı
ğı
nıbiliyorum...”
demiştir.
Adıgeçene ait ifadeler Halkı
n Demokrasi Partisi hakkı
nda
kapatma davasıaçı
lması
ndan sonraki tarihlerde alı
nmı
ş ise de,
anlatı
mları
n dava açı
lmadan önceki eylemlerle doğrudan iliş
kili
olmasıve Siyasi Parti ile PKK örgütü arası
ndaki bağlantı
yıaçı
kça
ortaya koymasınedeniyle değerlendirilmiş
tir.
Abdullah Öcalan hakkı
nda verilen Ankara 2 No’lu Devlet
Güvenlik Mahkemesi’nin 29.6.1999 günlü, E:1999/21 ve K:1999/13
sayı
lı kararı
ndan adı geçenin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
hakimiyeti altı
nda bulunan topraklardan bir kı
smı
nıdevlet idaresinden
ayı
rarak üzerinde Marksist-Leninist ideolojiye dayalıbir Kürdistan
devleti kurmak amacı
yla oluş
turulan PKK adlıillegal örgütün kurucusu
ve en üst düzey yetkilisi olduğu, yakalandı
ğıtarihe kadar aldı
ğı
kararlar, verdiği emir ve talimatlarla, PKK terör örgütü militanları
nca
gerçekleş
tirilen çok sayı
da silahlısaldı
rı
, yol kesme, bomba atma,
sabotaj, silahlısoygun eylemlerinde binlerce vatandaş, asker, polis,
köy korucusu ve kamu görevlisinin öldürülmesi ve yaralanması
ndan
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sorumlu olduğu kabul edilerek Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi
uyarı
nca “ölüm cezası
” ile cezalandı
rı
ldı
ğıve eylemlerinin yoğunluğu,
sürekliliği, bebek, çocuk, kadı
n, ihtiyar ayrı
mıgözetilmeden binlerce
masum insanı
n öldürülmüşolması
, bu eylemlerin ülke için ciddi, yakı
n
ve büyük tehlike teşkil etmesi, ceza adaletinin sağlanması
bakı
mı
ndan, hak ve nesafet kurallarıda gözetilerek aynıYasa’nı
n 59.
maddesinin uygulanması
na yer olmadı
ğı
na hükmedildiği anlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
Anı
lan
karar Yargı
tay 9. Ceza Dairesinin 22.11.1999 günlü,
E:1999/1296 ve K:1999/3623 sayı
lıkararı
yla onanarak kesinleş
miş
,
daha sonra 9.8.2002 günlü, 24841 sayı
lı Resmi Gazete’de
yayı
mlanarak yürürlüğe giren bulunan 4771 sayı
lı“Çeşitli Kanunlarda
Değiş
iklik Yapı
lması
na İ
lişkin Kanun”la yapı
lan değiş
iklikle kimi
istisnalar dı
ş
ı
nda idam cezaları
nı
n müebbet ağı
r hapis cezası
na
dönüş
türülmesi üzerine, Ankara 2 Numaralı Devlet Güvenlik
Mahkemesi’nin 3.10.2002 günlü, E:1999/21 ve 1999/73 sayı
lıek
kararı
yla adıgeçen hakkı
nda verilen ölüm cezası4771 sayı
lı
Yasa’nı
n 1. maddesinin (a) fı
krası
na göre müebbet ağı
r hapis
cezası
na dönüş
türülmüş
tür.
PKK terör örgütü baş
ıAbdullah Öcalan’ı
n yukarı
da belirtilen
ifadeleri DavalıHalkı
n Demokrasi Partisi ile PKK terör örgütü
arası
nda
güçlü bir bağlantı
nı
n bulunduğunu açı
kça ortaya
koymaktadı
r.
bb- HADEP ile PKK Terör Örgütü Arası
ndaki Bağlantı
yı
Gösteren Örgüt Elemanları
nı
n Anlatı
mları
- Mehmet Aktar’ı
nİ
fadeleri
Diyarbakı
r E Tipi KapalıCezaevinde terör suçundan hükümlü
Mehmet Aktar’ı
n 1 Şubat 1999 günlü Yargı
tay Cumhuriyet
Baş
savcı
lı
ğı
na gönderdiği dilekçede ş
unlarısöylemiş
tir:
“...Terör örgütü PKK, amacı
na ulaş
mak için terörle birlikte çeşitli
legal parti ve dernekleri kullanmaktadı
r...
...bu tür yasal görünüm altı
ndaki örgütler, PKK’nı
n halk içinde
eli, ayağı
, gözü, kulağıgibidir. Çünkü örgüt, direkt halk içine inmekte
zorluk çekmektedir. Diğer taraftan, böylelikle uluslararası
kamuoyunda sanki arkası
nda halk desteği varmı
şgibi bir izlenim
uyandı
rmayıamaçlamaktadı
r. Aynızamanda bu tür paravan örgütleri
vası
tası
yla biraraya topladı
ğıinsanları
, Güneydoğu Anadolu bölgemiz
ile Kuzey Irak’a göndererek, PKK’nı
n askeri kanadıolan ARGK’ye
1075

eleman kazandı
rmaya çalı
şan terör örgütü, bunda epey baş
arı
lı
sonuçlar elde etmiştir. Yı
ğı
nla insan HADEP tarafı
ndan kandı
rı
lı
p
dağa çı
karı
larak, bu insanları
n hayatlarısöndürülmüştür...
...HADEP terör örgütü ile organik ilişkisi olan bir partidir. Bu iliş
ki
Avrupa’da sözde örgütün siyasi kanadı olan ERNK yoluyla,
Türkiye’de de cezaevinde bulunan PKK üyeleri aracı
lı
ğı
yla
sağlanmaktadı
r. HADEP genel merkez yöneticileri sı
k sı
k Avrupa’ya
giderek, burada PKK’nı
n Avrupa sorumluları
yla görüş
ür ve
talimatları
nıalı
rlar. Brüksel’deki “Sürgünde Kürt Parlamentosu” yine
Brüksel’deki HADEP irtibat bürosu, PKK’nı
n talimatları
nıHADEP’e
aktarı
rlar. Yine Avrupa’da eğitilen birçok terör örgütü militanı
, HADEP
içinde faaliyet göstermek üzere Türkiye’ye gönderilmektedirler.
Cezaevinden çı
kan fakat dağda faaliyet yürütemeyecek durumda olan
terör örgütü üyeleri genelde HADEP içinde çalı
ştı
rı
lı
rlar. Bu insanlar
genelde HADEP içinde yönetici konumundadı
rlar. Yine bu kişilerin
yaptı
ğıfaaliyetler, cezaevi ve Avrupa ERNK örgütü tarafı
ndan
denetlenmektedir. Yanlı
şbir çalı
ş
ma yaptı
klarıtakdirde bu insanlar
terör örgütü yöneticilerince gerektiğinde uyarı
labilirler, yine
görevlerine son verilebilir.
Hadep’in Terör Örgütü Açı
sı
ndan Oynadı
ğıRol
1- Terör örgütüne dünya ve Avrupa kamuoyunda meş
ruluk
kazandı
rmak. Avrupa’daki demokrat, sosyalist, liberal ve Yeşilcilerin
PKK’ya destek vermelerini sağlamak.
Bu amaçla sosyal etkinlikler düzenleyerek, devlet kar ş
ı
tı
propaganda yaparlar. Açlı
k grevleri organize ederek, milletvekilleri
aracı
lı
ğı
yla Avrupa ülkelerindeki çeş
itli kuruluş
larla iliş
kiye geçerler.
Bu iliş
kiler vası
tası
yla Türkiye’yi tecrit etmeye çalı
şı
rlar.
2- Örgütün dağkadrosuna eleman kazandı
rmak.
Bu amaçla HADEP, kendi bünyesinde kurduğu, kadı
n, iş
çi,
gençlik, esnaf komisyonlarıaracı
lı
ğıile, insanlarıilk önce terör örgütü
PKK sempatizanıhaline getirir. İ
kinci adı
mda ise dağa çı
karı
r. Bunun
için de çok çeş
itli etkinlikler düzenlerler. En baş
ta HADEP binaları
terör örgütünün eğitim yuvalarıhaline getirilmiştir. Geziler düzenleme,
spor, müzik, folklor gibi çeş
itli etkinliklerle halk içinde potansiyel
kazanarak, bu potansiyeli örgüte aktarı
rlar.
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3- Terör örgütünün sempatizan kitlesini devlete karş
ıçeşitli
eylemlere çekerek, terör örgütü PKK’nı
n “siyasal ordumuz” adı
nı
verdiği eylemci bir kitle yaratmak. Bunun için, terör örgütünün
ideolojik söylemleri yumuşatı
lı
r. Herkesin kabul edebileceği bir kalı
ba
dökülür. Böylelikle herkesin sı
cak baktı
ğıbazıkuru söylemler ve
sloganlar etrafı
nda bölge halkı
nıbirleş
tirmek ve terörün şehirlerdeki
destekçileri haline getirmek vs. gibi amaçları
nıher türlü yöntemi
kullanarak yaşama geçirmeye çalı
ş
ı
rlar.
4- HADEP, Türkiye’de bölücü bir örgütün legal kurumlarıolarak
faaliyet gösteren tüm dernek, sendika , kültür merkezi gibi
oluş
umları
n, yine dergi, gazete gibi bası
n-yayı
n organları
nı
n hepsinin
koordinesini yapar. Türk sol örgütlerinin bu yönlü oluş
umlarıile PKK
adı
na ilişkiler kurar.
5- HADEP’ten seçilecek milletvekilleri yoluyla Meclis’te ve
Türkiye rejimi içerisinde çatlak sesler yaratmak aykı
rıdüş
ünceler
ortaya atarak bir rejim bunalı
mı yaratmak veya en azı
ndan
demokratik yapı
lanma dahilindeki bazıgüçleri birbirine düşürmek.
Örneğin, 1991 yı
lı
nda Meclise giren HEP kökenli milletvekillerinin
yaptı
klarıilk iş; yemin sı
rası
nda sansasyonel söz ve davranı
şlarla
olay çı
karmak olmuş
tur. Toplumu, bu olaylar etrafı
nda bir tartı
ş
ma
zeminine çekerek, bu sorunu kabul edenlerle etmeyenler arası
nda bir
ikilik yaratı
p, tartı
ş
tı
rmak ve sonuçta kendilerini gündemleştirmeyi
amaçlamı
ş
lardı
r. Hem de bölücü terör örgütünün düşünceleri
Meclis’te bile dillendirilmiş
tir.
6- Örgüte lojistik destek sağlamak
Terör örgütü PKK’nı
n dağ kadroları
nı
n giyecek, ilaç, teknik
malzeme yine erzak gibi çeş
itli ihtiyaçları
nı
n büyük bir kı
smıHADEP
örgütleri tarafı
ndan temin edilerek örgüte ulaş
tı
rı
lmaktadı
r. İ
htiyacı
olan bölgelere para da gönderilmektedir. Bu amaçla HADEP örgütleri
“Yoksullara yardı
m”, “Güneydoğudan göç eden muhtaç ailelere
yardı
m” adıaltı
nda, her zaman para, yiyecek-giyecek ilaç gibi ş
eyler
toplar. Bunun için kampanyalar düzenlerler. Bu kampanyalarda
topladı
klarıherş
eyi kı
rsala veya cezaevindeki PKK’lı
lara gönderirler.
7- Yurtdı
şı
nda veya kı
rsalda eğitildikten sonra eylem amacı
yla
Türkiye’ye gönderilen PKK üyelerinin halk içinde barı
nmaları
nı
sağlamak, deşifre olmaları
nıengellemek ve her türlü ihtiyaçları
nı
gidermek.
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Örgüt tarafı
ndan eylem ve örgütlenme yapmak amacı
yla
Türkiye’ye gönderilen şahı
slar, buralarda barı
nma, ilişki kurma,
malzeme temin etme gibi çeşitli sorunlarla karş
ı
laş
ı
rlar. PKK, bunları
bildiği için Türkiye’ye gönderdiği mensupları
na HADEP içinde faaliyet
gösteren, önceden ayarlanmı
şkişilerin adreslerini verir, böylece terör
örgütü üyesi ş
ahı
sı
n her türlü ihtiyaçlarıgiderilir. Toplum içinde bu
kişilerin deş
ifre olup, örgüt üyesi oldukları
nı
n anlaşı
lmamasıiçin bu
kişilere iş bulunur veya bir ailenin yanı
na, Güneydoğu’dan gelen
akraba görüntüsü verilerek yerleş
tirilir. Aynış
ekilde deş
ifre olan örgüt
mensupları
nı
n yurtdı
ş
ı
na aktarı
lmalarıda HADEP eliyle yapı
lı
r.
8- Örgütün eylemsiz kaldı
ğıçeş
itli dönemlerde HADEP, çeşitli
eylemler yaparak eylemsizliği gidermeye çalı
ş
ı
r.
Örneğin bölücü terör örgütü PKK, eylemsiz kaldı
ğı zor
dönemlerinde ateşkes ilan edince, HADEP’e talimat vererek kitle
gösterileri, açlı
k grevleri ve çeşitli protesto gösterileri düzenlemelerini
istemektedir.
Anlaşı
ldı
ğı üzere
Türkiye’nin
demokratik
yapı
sı
ndan
yararlanarak kurulan bu tür kuruluşlar, bölücü düş
üncelerin yayı
ldı
ğı
halkı
n bu yolla zehirlendiği ve devlet düşmanıhaline getirildiği,
PKK’nı
n paravan örgütleridir. Bunun en somut örneği bizler
olmaktayı
z. Büyük çoğunluğumuz bu tür paravan örgütlerin
propagandaları
na kanarak, terör örgütüne katı
ldı
k...”
Anayasa Mahkemesi’nin 1.3.1999 günlü yazı
lıistemi üzerine
Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nda 2.3.1999 tarihinde alı
nan ifadesinde de,
dilekçe ve altı
ndaki imzanı
n kendisine ait olduğunu, HADEP’in
seçimlere girerek PKK terör örgütünün Meclise taşı
nması
nı
n
engellenmesi gerektiğini, bu görüş
lerin cezaevinde bulunan diğer
itirafçı
ları
n da görüş
leri olduğunu, HADEP’le temasta bulunan örgütün
cephecisi ve yurt dı
ş
ıile bağlantı
sı
nısağlayan kiş
ilerin halen
cezaevinde bulunduğunu belirtmiş
tir.
Ayrı
ca Mehmet Alkı
n, Arif Sakı
k, Raş
it Akcan ve Mehmet Yazar’ı
n
aynı tarihte Diyarbakı
r Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet
Baş
savcı
lı
ğı
nca alı
nan ifadelerinde ise:
- Mehmet ALKIN ifadesinde, “...Ben 1995 tarihinde Diyarbakı
r
E Tipi Cezaevine yakalanarak girdim. HADEP adlıpartinin temin etmiş
olduğu para, ilaç ve elemanlarızaman zaman ben alı
p yerlerine ilettim.
HADEP Diyarbakı
r il binası
nda il baş
kanı
nı
n odası
nı
n yanı
ndaki odada
1078

halen örgüt propagandasıyapı
lmaktadı
r. Cezaevi ile örgüt arası
ndaki
iletişimi de yine HADEP il teş
kilatıtarafı
ndan tutuklu yakı
nlarıvası
tası
yla
sağlanmaktadı
r. Ben Diyarbakı
r Aydı
n/Söke ve İ
zmir’deki parti
binaları
nda bana teslim edilen elemanlarıalarak dağa götürdüm. Bu
sistem halen böyle iş
lemektedir. Partinin adıne kadar değiş
irse
değiş
sin
PKK
örgütünün görünürde
legal temsilcisi gibi
davranmaktadı
r...”,
- Arif SAKIK ifadesinde, “...Ben örgüt içerisine 1996 yı
lı
nda
kaçtı
m. Toplam 3 yı
l kaldı
m. Ben şu anda Diyarbakı
r E Tipi Kapalı
Tutukevinde hükümlü olarak bulunmaktayı
m. HADEP’in örgüte ne
şekilde adam kazandı
rdı
ğıkonusunda bilgim vardı
r. Şu anda Muş
merkezde fotoğrafçı
lı
k yapan HADEP’te yönetici konumunda bulunan
Selahattin İ
ŞLEK Muş civarı
ndaki insanlara propaganda yaparak
Mersin’de Adana’da ve İ
zmir’de sahte kimlikle faaliyette bulunan Nimet
YILMAZ’a işbirliği halinde kandı
rdı
klarıkişileri PKK’nı
n askeri kanadı
na
teslim etmektedirler. Her ikisi de şu anda HADEP’te faal
durumdadı
rlar. Ayrı
ca Ankara’da Abdülmelik FIRAT’da bu ş
ekilde
adam temin ederek örgüte savaşçıkazandı
rmaktadı
rlar. Hatta Ankara
Cezaevinde hükümlü bulunan Leyla ZANA’da zaman zaman ortak
tanı
dı
kları vası
tası
yla örgütün üzerine fazla gitmememizi ve
yı
pratmamamı
z yönünde telkinler gelmektedir. Şu anda halen bu
kişiler tarafı
ndan örgüte savaşçıgönderildiğini ziyaretime gelen
tanı
dı
kları
n vası
tası
yla öğrenmekteyim...”,
- Raşit AKÇAN ifadesinde, “...Ben 1997 yı
lı
nda İ
stanbul’da
Bağcı
lar’da oturan ablamı
n yanı
na tedavi olmaya gittiğimde burada
Bağcı
lar HADEP ilçe binası
na gidip gelmeye baş
ladı
m. Buradaki
yayı
nlarıokuyarak MED TV izleyerek örgütün fikirlerinden etkilendim.
Daha sonra memleketim olan Tatvan’a döndüğümde evden kaçarak
Mayı
s 1998 tarihinde Van iline giderek HADEP il Başkanı
nı
n kendimi
örgüte göndermesini istedim. Ancak il başkanıbunu kabul etmeyerek
benden şüphelendi. Aradan bir saat geçtikten sonra yanı
nda bulunan
Ekrem kod isimli PKK militanıbeni kenara çekerek nereli olduğumu
sordu. Ve bununla birlikte İ
ran’a geçtik. Van Baş
kaleden çı
kı
şyaptı
k.
Daha sonra güvenlik güçlerine teslim oldum. PKK militanıile bizim
tanı
ş
mamı
z HADEP il binası
nda olmuştur. HADEP İ
l Baş
kanı
nı
n bu
kiş
inin PKK militanıolup olmadı
ğı
nıbilmemesi mümkün değil...”,
- Mehmet YAZAR ifadesinde, “...Temsilcimiz Mehmet AKTAR’ı
n
Yargı
tay Baş
savcı
lı
ğı
na göndermişolduğu dilekçe içindeki görüş
ler
doğrudur. Ben örgüt içerisinde cepheciydim. Yani şehir faaliyetinde
bulunuyordum. Benim HADEP’liler ile o dönemde örgüt adı
na yakı
n
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ilişkim vardı
. Bunları
n ne şekilde militan kazandı
rı
p bizim vası
tamı
zla
örgüte gönderdikleri, kimlerin bu işlere karı
ştı
ğı
, bu şekilde örgüte
yardı
mda bulunduğu bağlantı
ları
n ne olduğu, isim ve yer verilmek
suretiyle halen yargı
lanmı
şbulunduğum Diyarbakı
r 4 Nolu Devlet
Güvenlik Mahkemesinin 1996/377 Esas sayı
lıdosyadaki gerek benim
ifadelerim ve gerekse diğer sanı
kları
n ve özellikle HADEP’li
yöneticiler Hamza AKALIN ve Ahmet YAKUT’un ifadelerinde bu
bağlantı
lar çok açı
k bir biçimde ortaya konmuş
tur. Baş
savcı
lı
k arzu
eder ise, bu dosyayıincelemek suretiyle söz konusu Partinin ülkeye
ne gibi zararlar verdiğini görecektir. Yine aynıdosyada HADEP
yöneticileri Celal AYÜS ve Zülfükar ODABAŞI’nı
n ifadelerinde
görülecektir...”,
şeklinde açı
klamalarda bulunmuşlardı
r.
Adı geçenlerin bu beyanları
, amacı Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak olan ve
bu yönde silahlıeylem ve faaliyetlerde bulunan PKK terör örgütü ile
davalıHalkı
n Demokrasi Partisi arası
nda bağlantı
nı
n olduğunu açı
kça
ortaya koymaktadı
r.
cc- Halkı
n Demokrasi Partisi İ
le PKK Terör Örgütü
Arası
ndaki Bağlantı
yıGösteren Eylemler
Hakları
ndaki
soruş
turmalarda
davalı partinin
değiş
ik
organları
nda görevli oldukları belirtilmekle birlikte yapı
lan
yazı
şmalarda bu konuda açı
klı
k bulunmamasıkarş
ı
sı
nda Halkı
n
Demokrasi Partisi ile PKK terör örgütü arası
ndaki bağlantı
yıaçı
kça
ortaya koymalarıgözetilerek aşağı
da isimleri geçen kiş
ilerin üzerinde
de durulmuştur.
- Faysal Akcan’ı
n HADEP 2. Olağan Kongresindeki Bayrak
İ
ndirme Eylemi
Faysal Akcan’ı
n 23.6.1996 günü, Ankara Atatürk Spor
Salonunda yapı
lan Halkı
n Demokrasi Partisi’nin 2. Olağan
Kongresi’nde salona ası
lıbulunan Türk Bayrağı
nıbulunduğu yerden
çözerek yere attı
ğı
, yerine PKK terör örgütü başıAbdullah Öcalan’ı
n
büyük bez üzerine çizilmiş posterini astı
ğı
, bu eylemin salonda
bulunan Parti delegeleri tarafı
ndan coşkuyla alkı
ş
landı
ğı
, Abdullah
Öcalan’ı
n lehine sloganlar atı
ldı
ğı
, görevli hükümet komiserinin
uyarmaları
na karş
ı
n Türk Bayrağıönceki yerine ası
lmadı
ğıgibi
salonda bulunan bir kı
sı
m parti delegelerince üzerine bası
larak
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çiğnendiği, “HADEP Görevlisi” yazı
lıtişortlar giyen kiş
ilerle salonda
bulunan diğer partililerce terör örgütü başıAbdullah Öcalan’ı
n posteri
ile PKK terör örgütünün bayrağı
nı
n uzun süre alkı
şlar ve sloganlarla
eller üzerinde dolaştı
rı
ldı
ğı
, ayrı
ca Parti Genel Baş
kanıMurat
Bozlak’ı
n posterinin yanı
na Abdullah Öcalan’ı
n posteri ile PKK terör
örgütünün bayrağı
nı
n ası
ldı
ğı
, bu eylemleri gerçekleş
tirenler arası
nda
maskeli çok sayı
da terör örgütü militanıolduğu izlenimini veren
kişilerin bulunduğu ve salonda açı
kça terör örgütünün
propagandası
nı
n yapı
ldı
ğıanlaşı
lmı
ştı
r.
Nitekim adıgeçenin bu eylemini Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik
Mahkemesi “Devletin hakimiyeti altı
nda bulunan topraklardan bir
kı
smı
nıdevlet idaresinden ayı
rmaya matuf fiil işlemek” suçu olarak
değerlendirip 4.6.1997 günlü, E:1996/80 ve K:1997/102 sayı
lıkararla
Türk Ceza Yasası
’nı
n 125. maddesi uyarı
nca 22 yı
l altıay ağı
r hapis
cezasıverilmiş, hüküm Yargı
tay 9. Ceza Dairesi, 8.6.1998 gün ve
21997/3736 Esas ve 1998/1820 sayı
lı kararla onanarak
kesinleşmiş
tir.
- Famiha Aslan’ı
n HADEP Adana İ
l Teşkilatı
nı
n Düzenlediği
29.5.1998 Günlü Toplantı
daki Eylemi
Famiha Aslan’ı
n, HADEP Adana İ
l Teş
kilatı
nı
n düzenlediği
29.5.1998 günlü toplantı
da sunuculuğu sı
rası
ndaki konuş
ması
nda,
”…ateş
in ve güneş
in çocukları
na selam olsun, ülkelerinin aslanları
olan yiğitlere selam olsun, çocukları
nı
, kardeş
lerini ve kocaları
nı
ölümlerden ve görünmezliklerden kaybeden analara selam olsun,
yaş
anı
lı
r ve özgür bir yaş
am için direnen onbinlere selam olsun, güç
sahibi yurtseverler ve büyük bir mücadele için burada bulunanlara
merhaba…Kürdistan şehitleri için bir dakikalı
k saygıduruşu yapalı
m,
kimse Kürtlere ölü demesin, Kürtler yaşı
yorlar, hiç düşmeyecek Kürt
bayrağı
…” demiştir.
Famiha Aslan konuş
ması
nda, etnik köken ayrı
lı
ğı
nı
vurgulayarak Devletin kürt kökenli vatandaşlara karşıbir mücadele
hatta bir savaşiçerisinde bulunduğunu belirtmesi, Devletin terörle
mücadelesi sı
rası
nda öldürülen örgüt mensupları
nıKürdistan şehitleri
olarak adlandı
rmasınedeniyle “halkı
n bir kesimini diğer kesimi
aleyhine ı
rk ve bölge farklı
lı
ğıgözetmek suretiyle kin ve düş
manlı
ğa
açı
kça tahrik” suçundan Adana 1 Nolu Devlet Güvenlik
Mahkemesi’nce 16.12.1998 günlü, 1998/234 Esas ve 1998/432 sayı
lı
kararla Türk Ceza Kanunu’nun 312. maddesinin ikinci fı
krasıve 59.
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maddesinin ikinci fı
krasıuyarı
nca 10 ay hapis ve 1.266.666 lira ağı
r
para cezasıverilmiş
, hüküm 17.6.1999 tarihinde kesinleş
miştir.
- Leyla Zana, Mehmet Salih Altun, Abdullah Mehmet Varlı
,
Mehmet Yağmur, İ
smet Kı
lı
çarslan, Kazı
m Yakmaz, Kerem Soylu,
Ali Şola, Mehmet Reşit Irgat, Reşit Köçeroğlu, Mehmet Nuri
Görkey ve Fehmi Demir’in 1997 Yı
lıOcak Ayı
nda Yazdı
kları
HADEP Bülteninde Yayı
mlanan Yazı
ları
Leyla Zana Halk ı
n Demokrasi Partisi bülteninin 14. sayfası
nda
“Geciken bülten” başlı
ğıaltı
nda Tutuklu DEP Milletvekili imzası
yla
yazmı
şolduğu yazı
da, “Bizler gibi sömürülen yok sayı
lan sürgün ve
imha ile karş
ıkarşı
ya bı
rakı
lan bir halkı
n kurumlaşarak politika
yapmasıalabildiğine güçtür... HEP ve DEP mirası
nıdevralan HADEP
in onlarca şehidi bir o kadarda tutuklusu vardı
r. ... yine ş
unu çı
k iyi
bilmeliyiz ki bizi düzen partilerinden parklıkı
lan halkı
n özgücüne
dayanmamı
z ve halktan aldı
ğı
mı
z destek ve cesaretle hareket
etmemizdir... art niyet, bencillik, kariyerimiz ve kişisel çı
kar gibi
yaklaş
ı
mları
n halkı
mı
zca kabul görmeyeceği bilinmelidir. savaş
ı
n
giderek yoğunlaştı
ğıböylesine zor bir süreçten geçerken bireysel
çı
kar ve benlerimizden uzaklaş
arak hep bir olmalı
yı
z”;
Abdullah Mehmet Varlı
, Mehmet Yağmur, İ
smet Kı
lı
çarslan,
Kazı
m Yakmaz, Kerem Soylu, Ali Şola, Mehmet Nuri Görkey, Fevzi
(Fehmi) Demir, M.Reşit Irgat, Reşit Koçeroğlu’nun ise, bahse konu
bültenin 21-22-23-24. sayfaları
nda “HADEP’i Destekleyen Bir Grup
Din Adamı
ndan: İ
nsanı
m Diyen Herkese Açı
k Mektup” başlı
klı,
isimlerini taş
ı
yan beyanları
nda, “... Dinle kardeş
lik kuralıve tanı
mıbu
iken ülkemizde yaş
anan durum böyle midir? yoksa Kürt milleti kendi
kimliği anadili kültürü kendi örf ve adeti ve yargıdeğerleri ile yaş
amak
istiyor diye niçin zulme uğruyor... dinde bir milletin kimliği inkar,
kültürünü yok saymak var mı
dı
r. anadilini yasaklamak var mı
dı
r...
bugün Türkiyemizde anayasamı
za göre Kürt milleti yoktur. Kürtlerin
anadili Kürtçe yasaktı
r. peki Kürt insanı
nı
n da diğer insanlar gibi Allah
yaratmadımı
? ... bu devlet Kürtlere yasaklamı
ş
tı
r bu bir zulumdür.
neden? ‘ben müslümanı
m’ diyen herkes bu zulme karşıçı
kmı
yor. ...
ey islam alemi size ne oldu, Ortadoğu’da İ
ran, Irak, Suriye, ve Türkiye
de kürdü öldürüyorsunuz hem de islam adı
na... Kürtler İ
slam aleminin
yetimleridir diye mi öldürülüyor... yeter müslümanlar yeter artı
k...
bunlar ne Kürtlere ne de Türklere yarar getirir... senin Kürt kardeş
inin
varlı
ğıinkar ediliyor. kültürü yok sayı
lı
yor yerinden yurdundan ediliyor.
yok olup gidiyor...”;
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Mehmet Salih Altun’un aynıbültenin 25-26-27 sayfaları
ndaki,
“HADEP SeçilmişHalk Temsilcileri Grup Sözcüsü Yardı
mcı
sı
” imzalı
rapor başlı
klıyazı
sı
nda, “... Ama baş
ka özellikleri daha vardı
, Dilan ve
Berivan Kürttü, Neden bunlarıanlatı
yorum, Bu coğrafyada yaş
amaya
hele Kürt olmaya birileri bedel koymuştu. Kimisine bu bedel 80’inde
ödetilir, kimisine 18 inde, 25 inde ödetilir kimi sinede Berivan ve Dilan
gibi hayati tanı
madan neyin bedeli olduğunu bilmeden daha
çocukluğunu yaşamadan canıile ödetilir... Türkiye’nin bugünkü
drurumu yaşanan savaşı
, savaş
ı
n çirkinliği acı
ması
zlı
ğıve kirliliğini
halka aktarmı
ya çalı
şı
yorduk, ateşkes sürecini bu ateşkesin Türkiye
halklarıiçin önemini anlatmaya çalı
şı
yorduk... dilan ile berivan iki tane
küçük çocuktular isimleri kadar kendileri de güzeldi, ama birileri
fermanıvermiş
ti, dilan ile berivanlara yaşam hakkıtanı
nmayacaktıve
tanı
madı
, bunu herkes bilmelidir. berivan ile dilanlarıkatletmek
insanlı
k dı
şıbir olaydı
r... Gelin hep beraber baş
ka Berivan ve
Dilan’ları
n katledilmemesi için ve sı
ra sevgi ile güle gelmeden bu kirli
savaşa dur diyelim, Kendimizi geleceğimiz olan çocukları
mı
z için
siper edelim”
demişlerdir.
Sözkonusu yazı
ları
n davalıHalkı
n Demokrasi Partisi’nin yayı
n
organıolan “Bülten”de yer almasıParti’nin Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne yönelik tutumunu
ortaya koymaktadı
r.
Kaldıki belirtilen yazı
lardaki söylemleriyle adıgeçenlerin halkı
ı
rk esası
na dayalıbir şekilde açı
kça kin ve düşmanlı
ğa tahrik etmek
suçunu iş
ledikleri kanı
sı
na varan Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik
Mahkemesi, 17.9.1998 günlü, E:1997/59 ve K:1998/117 sayı
lıkararla
Türk Ceza Yasası
’nı
n 79. ve 312. maddesinin ikinci fı
krasıuyarı
nca
ikiş
er yı
l hapis ve 1.720.000’er lira ağı
r para cezasıverdiği, hükmün
Yargı
tay 8. Ceza Dairesinin 8.2.1999 günlü, E:1998/17995 ve
K:1999/1086 sayı
lıilamı
yla kesinleş
tiği anlaşı
lmı
ştı
r.
- Tahir Han’ı
n 26.6.1994 Günü Atatürk Spor Salonunda
Yapı
lan HADEP 1. Olağan Kongresinde Gerçekleştirdiği Eylemler
Tahir Han 26.6.1994 günü Atatürk Spor Salonunda yap ı
lan
HADEP 1. Olağan Kongresinde yaptı
ğıkonuş
mada, “Sayı
n Başkan,
değerli delege arkadaşları
m…Demokrasi Partisinin ilk olağan
kurultayı
nda yine bir aradaydı
k. O gün de halkı
mı
za ve bize yönelik
saldı
rı
lar, kuşatmalar üst boyutlardaydı
. Ülkemize, ulusumuza karş
ı
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sürdürülen sömürgeci vahş
et, dünyanı
n gözleri önünde büyük bir
pervası
zlı
kla sürdürülüyordu…Arkadaş
lar, hatı
rlatmak açı
sı
ndan
söylüyorum. Biz ülkenin demokratikleşmesinin önündeki en büyük
engel bizzat Kürdistan sorununun varlı
ğı
, Kürdistan’ı
n sömürge
olduğu gerçeğidir. Ve Kürdistanı
n sömürge statüsü değiş
meden de
Türkiye’nin demokratikleşmesi mümkün değildir. Bu bakı
mdan
demokrasinin olmazsa olmaz şartıKürt ulusunun kendi kaderini tayin
hakkı
nı
n bağı
msı
zlı
k ve özgürlük üst koş
ulu, ön koşuluyla
desteklenmesidir. Dolayı
sı
yla Kürt ulusunun bu hakkı
nıbağı
msı
z ve
özgür koşullarda kullanmak üzere başvurduğu her türlü mücadele
araçları meşrudur, haklı
dı
r…Bu bakı
mdan T.C.’nin dayattı
ğı
formaliteler ve yasal zorunluluklarla çatı
şma içine girilmesi
kaçı
nı
lmazdı
r. Çünkü, T.C.’nin mevcut hukuk sistemi Kürdistanı
n
sömürge konumuna yasal bir biçim verilmesi üzerine kuruludur. Ve
bizce
legal
mücadele
yasayı değil,
meş
ruiyeti
esas
almalı
dı
r…Parlamentodaki Kürt milletvekillerinin varlı
ğı
, dünya
kamuoyuna bu organı
n hem Kürt hem Türk ulusunun siyasal iradesini
temsil eden meşru bir organ oluşuna delil gösterilmektedir. T.C’nin
parlamentosu meşru olunca Kürdistan üzerindeki sömürgeci terör de
meşru
olmaktadı
r…Sömürgeci
şiddet
her
geçen
gün
azgı
nlaşmı
ş…yüzlerce kiş
i bu saldı
rı
larda şehit düş
müş
…politik
kadroları
n legal mücadelelerindeki tüm basiretsizliklerine rağmen Kürt
ulusu özgürlük ve bağı
msı
zlı
k mücadelesini, büyük bir özveri ve
kararlı
lı
kla sürdürmüşve bu mücadelede Kürt ulusu bizden beklenen
aktif destekten yoksun bı
rakı
lmı
ştı
r” demiştir.
Adıgeçen konuşması
nda, Kürt halkı
nı
n farklıbir kimliği ve
Kürdistan isimli bir ülkesi bulunduğunu, ulus ve ülkelerine karşıbir
vahş
etin sürdürüldüğünü, Kürdistan’ı
n sömürge olduğunu, bu statü
değiş
meden Türkiye’nin demokratikleş
mesinin mümkün olmadı
ğı
nı
,
Kürt ulusuna kendi kaderini tayin hakkı
nı
n, bağı
msı
zlı
k ve
özgürlüğünün verilmesi gerektiğini, Kürt ulusunun bu amaca
ulaş
abilmek için başvurduğu her türlü mücadele araçları
nı
n meş
ru ve
haklıbulunduğunu, Kürt halkı
nı
n büyük bir özveri ve kararlı
lı
kla
özgürlük ve bağı
msı
zlı
k mücadelesini sürdürmekte olduğunu
belirtmesi nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğünü hedef alan bölücülük propagandası
yapmak suçundan Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin
22.1.1997 günlü, E:1996/19 ve K:1997/3 sayı
lıkararı
yla 3713 sayı
lı
Yasanı
n 8. maddesinin birinci fı
krasıuyarı
nca 1 sene hapis ve
100.000.000 lira ağı
r para cezasıverilmiş
, hüküm Yargı
tay 9.Ceza
Dairesinin 1.3.1999 gün ve E:1998/1505 ve K:1998/1132 sayı
lı
kararı
yla onanarak kesinleşmiş
tir.
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- Bayram Karkı
n’ı
n 22.3.1997 günü Ankara HADEP İ
l
Teşkilatı
nı
n Düzenlediği Nevruz Şenliğinde Yaptı
ğıKonuşma
Bayram Karkı
n 22.3.1997 günü Ankara HADEP İ
l Teş
kilatı
nı
n
düzenlediği Nevruz şenliğinde yaptı
ğıkonuşmada, “Nevroz bize göre
Mezopotamya halkları
nı
n cezaevinde yakı
p Demirci Kawa
yandaşları
nımağlup edişidir. Bunun davamı
zdaki müjdecisi Nevroz
ateşidir. Yani nevroz halkları
n özgürleşme, özgürlüğüne kavuş
ma
destanı
dı
r. Peki günümüz zalim Dehakları kimlerdir? Onlar
özelleş
tirme, kamulaş
tı
rma…milyonlarca iş
çiyi sokağa atan sendika
hakkıiçin mücadele eden işçileri joplayan cezaevlerine tı
kan işçilerin
alı
n terlerini zorunlu tasarruf diye el koyanlardı
r…Onlar kürt halkı
nı
kirli savaşve katliamlarıile yoketmeye çalı
şanlardı
r. Onlar artı
k pek
çok insanı
n kanı
nıiçip onbinlerin yüzbinlerin kanıile beslenen
emperyalist kan içicilerdir…Onlar bir avuç kahrolası
dı
r. Dersim’de,
Şı
rnak’ta, Halepçe’de en son Lice’de halkları
mı
zı katleden
kontrgerillanı
n ta kendisidir…Sermaye sı
nı
fıçı
karları
nıkoruyan bir
örgüttür…Peki bu cinayet örgütünün bir avuç para babası
nı
n
tahakkümüne son verecek, onlarıalaşağıedecek, halkı
mı
zı
, dünya
halkları
nıkurtuluşa götürecek kurtuluş
un mucize nevroz ateş
ini
yakacak olan kimlerdir? Yani günümüzün Demirce Kawaları
kimlerdir? Tüm baskı
lara katliamlara rağmen sömürüye ve zulme
başkaldı
ran emekçi halklardı
r. Model işçi sı
nı
fı
dı
r. İ
şçi sı
nı
fıbilimin
bilinci ile donanmı
ş devrimcilerimizdir…Ne yaparlarsa yapsı
nlar
Nevroz sermayeye karş
ıdevrimcinin simgelerindendir…biz diyoruz ki
sermaye ve onun düzenine karş
ıdirenmek emekçilerin ezilenlerin
savaştan ve kapitalizmden özgürleş
me mücadelesidir. Sömürüye,
zulme
ve
tüm
bunları
n
ası
l
kaynağı
na
karşı ortak
mücadeledir…Bugün nevroz Demirci Kawanı
n yaktı
ğıözgürlük ateş
ini
tüm sokaklarda ve alanlarda yakabilmektir” demiştir.
Bayram Karkı
n halkı
n etnik köken farklı
lı
ğıgözetilerek ı
rken
bölündüğünü, işçi sı
nı
fıve kürt halkı
nı
n zulüm gördüğünü ve
sömürüldüğünü ileri sürülerek bu kesimleri yönetime karşıkoymaya
çağı
rdı
ğıanlaş
ı
lmaktadı
r.
Nitekim adıgeçen hakkı
nda Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik
Mahkemesi’nin 22.10.1997 günlü, E:1997/146 ve K:1997/135 sayı
lı
kararı
yla ı
rk ve bölge farklı
lı
ğıgözeterek halkıaçı
kça kin ve
düşmanlı
ğa tahrik suçundan Türk Ceza Yasası
’nı
n 312. maddesinin
ikinci fı
krasıuyarı
nca bir yı
l hapis ve 860.000 lira ağı
r para cezası
verilmiş
, hüküm Yargı
tay 9.Ceza Dairesinin 21.1.1998 günlü,
E:1997/18657 ve K:1998/172 sayı
lıkararı
yla onanarak kesinleş
miş
tir.
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- Güven Bekirhan’ı
n 21.3.1997 Günü Kars HADEP İ
l
Başkanlı
ğı
nca Kars Düğün Salonunda Düzenlenen Nevruz
KutlamalarıSı
rası
nda Yaptı
ğıKonuşma
21.3.1997 günü Kars HADEP İ
l Baş
kanlı
ğı
nca Kars Düğün
Salonunda düzenlenen nevruz kutlamalarısı
rası
nda sunuculuk yapan
Güven Bekirhan konuşması
nda, Buca ve Erzurum cezaevlerinde
silahlıçete üyesi olmak ve bu çete adı
na silahlıeylemlere katı
lmak
suçları
ndan dolayıhükümlü ve tutuklu bulunan ş
ahı
slarca gönderilmiş
mesajlarmı
şgibi, metinleri orada bulunanlara okuduğu, metinlerin
içeriğinde nevruz bayramı
nı
n Kürt halkı
nı
n bir bağı
msı
zlı
k
kazanı
mı
nı
n yı
ldönümü imiş
çesine ve Kürtlere özgü bir gün olarak
yeniden böyle bir doğrultuda, bu amaca hizmet etmesi için kutlanması
gerektiğinin ifade edilmesi nedeniyle “bölücülük propagandası
yapmak” suçundan Erzurum Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 4.6.1999
günlü, E:1997/389 ve K:1999/141 sayı
lıkararı
yla 3713 sayı
lıYasa’nı
n
8. maddesinin birinci fı
krasıve Türk Ceza Yasası
’nı
n 59. maddesi
uyarı
nca 10 ay hapis ve 2.250.000.000 lira ağı
r para cezasıverildiği,
hükmün Yargı
tay 9. Ceza Dairesinin 7.10.1999 günlü, E:1999/13801
ve K:1999/13403 sayı
lıilamı
yla onanarak kesinleş
tiği anlaşı
lmı
ştı
r.
- Osman Tağu, Cüneyt Subaşı
, Fersende Sanğir, Ayhan
Tekin, Sadı
k Altürk, Mehmet Aksoy ve Tahir Aksoy’un Katı
ldı
ğı
Terör Örgütü Başı
nı
n Roma’da Yakalanı
şı
nıProtesto Amacı
yla
16.11.1998 Günü HADEP Güngören İ
lçe Teşkilatı
nı
n ve Teşkilatta
Görevli Kişilerin Yönlendirmesiyle Güngören İ
lçesinde Meydana
Getirilen Eylemler
HADEP İ
stanbul Güngören İ
lçe Baş
kanıolan Hediyetullah
Ülgen parti binası
na gelen şahı
slara terör örgütü başı
nı
n Roma’da
yakalanı
şı
nıprotesto amacı
yla yürüyüşyapmak üzere Belediye binası
önünde toplanmaları
nısöylemesi üzerine Osman Tağu, Cüneyt
Subaş
ı
, Fersende Sanğir, Ayhan Tekin, Sadı
k Altürk, Mehmet Aksoy
ve Tahir Aksoy ile birlikte çok sayı
da kiş
inin Belediye binasıönünde
toplandı
ğı
, “Biji PKK, Biji Apo, Apo’ya uzanan eller kı
rı
lsı
n” ş
eklinde
sloganlar attı
kları
, pankart taşı
yarak yürüdükleri nedeniyle “yasa dı
ş
ı
örgüte yardı
m ve yataklı
k yapmak” suçundan İ
stanbul 4 Nolu Devlet
Güvenlik Mahkemesi’nin 6.12.1999 günlü, E:1998/488 ve K:1999/620
sayı
lıkararı
yla Türk Ceza Yasası
’nı
n 169 ve 3713 sayı
lıYasa’nı
n 5.
maddeleri uyarı
nca üçer sene dokuzar ay ağı
r hapis cezasıverildiği
ayrı
ca Osman Tağu ve Mehmet Tahir Aksoy’a yaşlarınedeniyle 55.
maddenin üçüncü fı
krasıuyarı
nca cezaları
nda indirim yapı
ldı
ğı
,
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hükmün Yargı
tay 9.Ceza Dairesinin 26.6.2000 günlü, E:2000/1761 ve
K:2000/1891 sayı
lıkararı
yla onanarak kesinleş
tiği anlaşı
lmı
ştı
r.
- Feyaz Yı
lmaz, Fatma Erik, Fikret Güçer, Demircan Aktaş,
Erdem Kı
lı
ç, Abdullah Yı
lmaz, Yetkin Alkan, Zeytin Kı
yak ve
Necibe Büyükgöl’ün Katı
ldı
ğıTerör Örgütü Başı
nı
n Roma’da
Yakalanı
şı
nıProtesto Amacı
yla 18.11.1998 Günü HADEP İ
zmir İ
l
ve Çiğli İ
lçe Teşkilatı
nı
n ve Teşkilatta Görevli Kişilerin
Yönlendirmesiye Küçükçiğli’de Meydana Getirilen Eylemler
Feyaz Yı
lmaz, Fatma Erik, Fikret Güçer, Demircan Aktaş
,
Erdem Kı
lı
ç, Abdullah Yı
lmaz, Yetkin Alkan, Zeytin Kı
yak ve Necibe
Büyükgöl’ün PKK örgütü baş
ı Abdullah Öcalan’ı
n İ
talya’da
yakalanması
nıprotesto etmek, örgüte destek vermek ve kamuoyu
oluş
turmak amacı
yla 16.11.1998 ve 18.11.1998 tarihlerinde HADEP
İ
zmir İ
l ve Çiğli İ
lçe Teş
kilatı
nda görevli kiş
ilerin yönlendirmesiyle Çiğli
Güzeltepe futbol sahası karşı
sı
nda ve Küçükçiğli’de kahveler
durağı
nda yasadı
şıgösteriler düzenledikleri, gösterilerde adıgeçenler
tarafı
ndan “dişe dişkana kan seninleyiz Öcalan, Apo Roma’da T.C.
komada, Biji Apo Biji PKK” şeklinde sloganlar attı
klarınedeniyle
“yasadı
şıörgüte yardı
m ve yataklı
k yapmak” suçundan İ
zmir Devlet
Güvenlik Mahkemesi’nce 11.5.1999 günlü, E:1998/308 ve K:1999/74
sayı
lıkararla Türk Ceza Yasası
’nı
n 169. ve 3713 sayı
lıYasanı
n 5.
maddeleri uyarı
nca üçer yı
l dokuzar ay ağı
r hapis cezasıverildiği,
Erdem Kı
lı
ç’ı
n cezası
nı
n tekerrürden artı
rı
ldı
ğı
, Feyyaz Yı
lmaz’ı
n
cezası
nı
n ise yaşı
nı
n küçüklüğü gözetilerek indirildiği, hükmün
Yargı
tay 9.Ceza Dairesinin 25.1.2000 günlü, 1999/1439 Esas ve
2000/20 Karar sayı
lıkararı
yla onanarak kesinleşmiştir.
- Nevruz Yı
ldı
rı
m, Banu Yetkin, Elveda Çelik, Rahmetullah
Tepe, Ahmet Bürüsk Altı
ndağ, Hasine Kay ve Hüseyin Sarı
altı
n’ı
n
Katı
ldı
ğı21.3.1998 Günü HADEP TeşkilatıTarafı
ndan İ
zmir
Cumhuriyet Alanı
nda Düzenlenen Açı
k Hava Toplantı
sı
nda
Yapı
lan Konuşmalar ve Meydana Gelen Olaylar
21.3.1998 günü İ
zmir Cumhuriyet meydanı
nda HADEP İ
zmir İ
l
Teş
kilatıtarafı
ndan düzenlenen “nevruz bayramı
” konulu gösteride
Rahmetullah Tepe, Nevruz Yı
ldı
rı
m ve Elveda Çelik’in PKK örgütünün
lideri Abdullah Öcalan ile Mazlum Doğan’ı
n posterlerini gösteri
alanı
na getirdikleri, posteri Nevruz Yı
ldı
rı
m’ı
n, PKK örgütünün iş
aret
ve amblemi bulunan bayrağıise Ahmet Bürüsk Altı
ndağ’ı
n taşı
dı
ğı
,
güvenlik güçlerinin müdahalesi sı
rası
nda Hasine Kay’ ı
n PKK terör
örgütünün bayrağı
nısakladı
ğı
, yapı
lan aramada bayrağı
n adıgeçenin
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evinde ele geçirildiği, Hüseyin Sarı
altı
n’ı
n da örgütün bayrağı
nı
açarak taş
ı
dı
ğı
, adıgeçenlerin gösteriler sı
rası
nda PKK terör
örgütünü ve liderini öven sloganlar attı
klarınedeniyle İ
zmir Devlet
Güvenlik Mahkemesi’nce, Nevruz Yı
ldı
rı
m “yasadı
şıbölücü örgütün
sair efradıolmak” suçundan 25.3.1999 günlü, E:1998/117 ve
K:1999/46 sayı
lıkararı
yla Türk Ceza Yasası
’nı
n 168. maddesinin
ikinci fı
krasıve 3713 sayı
lıYasa’nı
n 5. maddesi uyarı
nca 12 yı
l 6 ay
süreyle ağı
r hapis cezası
, diğer kişiler ise “yasa dı
şıbölücü örgüte
yardı
m ve yataklı
k yapmak” suçundan Türk Ceza Yasası
’nı
n 169. ve
3713 sayı
lıYasa’nı
n 5. maddesi uyarı
nca üç yı
l dokuzar ay ağı
r hapis
cezasıverildiği, hükmün Yargı
tay 9. Ceza Dairesinin 11.10.1999
günlü, E:1999/1114 ve K:1999/3329 sayı
lı kararı
yla onanarak
kesinleştiği anlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
- Emine Çelebi, Abdullah Kutal, İ
hsan Yaşlı
, Fı
rat Kutal,
Cengiz Kurt, Hüseyin Baran, Mirzat Sati, Burhanettin Emektar,
Cengiz Kaçan ve Volkan Uğraş’ı
n Katı
ldı
klarıTerör Örgütü
Başı
nı
n Roma’da Yakalanı
şı
nıProtesto Amacı
yla ve HADEP
İ
zmir İ
l ve Konak İ
lçe Teşkilatı
nı
n ve Teşkilatta Görevli Kişilerin
Yönlendirmesiyle, 25.10.1998 Günü Kadifekale’de ve 17.11.1998
Günü Limontepe’de Meydana Gelen Eylemler
PKK terör örgütü baş
ı
nı
n İ
talya’da yakalanmasıve Türkiye’ye
iadesinin istenmesi üzerine Halkı
n Demokrasi Partisi İ
zmir İ
l
yönetiminin yönlendirmesiyle adıgeçenler 25.10.1998 tarihinde İ
zmir
Kadifekale’de ve 17.11.1998 tarihinde de İ
zmir Limontepe semtinde
gösteriler düzenledikleri, PKK terör örgütü lehine sloganlar attı
klarıve
HADEP Konak İ
lçe binası
nda örgütü desdeklemek amacı
yla açlı
k
grevi baş
lattı
klarınedeniyle “terör örgütüne yardı
m ve yataklı
k
yapmak” suçundan İ
zmir Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce 17.8.1999
günlü, E:1998/300 ve K:1999/164 sayı
lıkararla Fı
rat Kutal, Cengiz
Kurt, Hüseyin Baran, Burhanettin Emektar ve Volkan Uğraş’ı
n Türk
Ceza Yasası
’nı
n 169., 55., 59. maddeleri ve 3713 sayı
lıYasa’nı
n 5.
maddesi uyarı
nca ikiş
er yı
l altı
ş
ar ay süreyle ağı
r hapis cezası
, Emine
Çelebi, Abdullah Kutal, Mirzat Sati, Cengiz Kaçan, Mehmet Emin
Bayar ve İ
hsan Yaşlı
’nı
n Türk Ceza Yasası
’nı
n 169., 59. maddenin
ikinci fı
krasıve 3713 sayı
lıYasa’nı
n 5. maddeleri uyarı
nca üç yı
l
dokuz ay ağı
r hapis cezasıverildiği, hükmün Yargı
tay 9.Ceza
Dairesinin 27.3.2000 günlü, E:1999/1671 ve K:2000/768 sayı
lı
kararı
yla onanarak kesinleştiği anlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
- Nuri Turan, Beyaz Emektar ve Cezmi Yalçı
nkaya’nı
n
Katı
ldı
ğı25.10.1998 Günü Denizli HADEP Gençlik Komisyonları
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Tarafı
ndan Düzenlenen Gençlik Şöleni İ
simli Etkinlikte Meydana
Gelen Olaylar
25.10.1998 tarihinde Denizli HADEP İ
l Teş
kilatıve Gençlik
Komisyonu tarafı
ndan Denizli Açı
khava Tiyatrosunda düzenlenen
gençlik ş
öleninde sunuculuk yapan Nuri Turan konuş
ması
nda, “...ş
u
anda Kürdistanı
n askerleri için ve ölü askerler için bir dakika saygı
duruşu için ayağa kalkalı
m” diyerek izleyicileri saygıduruşuna
kaldı
rmı
ş, bilahare Kürtçe olarak yaptı
ğıkonuş
ması
nda “tüm Kürtlerin
bir arada olmasıayakta kalmasıiçin, her Kürdün birlikte olmasıiçin
çoğu zindanlarda ve hapishanelerde ömürlerini çürütmüşve ateşle
oynamı
şlar, çoğu Kürtler ta yı
ldı
zlara kadar uzandı
lar, biz bir daha
diyoruz ki bizim ş
ehitlerimiz, bizim önderlerimizdir, biz de onları
n
arkası
nda yürüyeceğiz. Onlar bizim önderimiz, başı
mı
zdı
r, onlar bize
bu yolu göstermişlerdir...”, “...Ateşbizim Kürtler içindir, ateşbedene
dönüş
ür, ateşcana dönüşür, sizce de malum ki Dicle ile Fı
rat
arası
nda kan dökülüyor, bu kana yeter diyoruz, biz artı
k kan dökmek
istemiyoruz, eğer kan dökmek istersek, eğer canı
mı
zıvermek istersek
kendi yurdumuz için canı
mı
zıve kanı
mı
zıveririz. Hani Nemrut
dağı
nı
n üzerindeki Kürtler, aynısaflarda omuz omuza mücadele
vermenin onurunu yaş
ı
yoruz, yaş
ası
n halkları
n kardeşliği” dediği,
Beyaz Emektar isimli sunucu ile birlikte izleyicileri Kürdistan askerleri
için saygıduruş
una davet ettiği ve, “...ölüm fikirlerimizin yazgıkürttü,
yasaktıadı
, tı
rnakları
mı
zla kazı
dı
k adı
mı
zıDiyarbakı
r surları
na, bir
damla gözyaşıolup, denizlerde can verdik, güneşten koptu yüreğimiz,
dağlardan şehirlere ulaştı
, her sözümüz bir isyan, her gürültümüz
ateşten kopan bir parça olup yı
ldı
zlarla buluş
tu” şeklinde sözler
sarfetmişler; Pamukkale Üniversiteli “yurtsever” öğrenciler tarafı
ndan
gönderilen “Halkı
mı
za kurulduğu günden bu yana baskı
, ş
iddet ve
asimilasyon politikaları
nıpervası
zca uygulayan özel savaş rejimi
günümüzde bu uygulamaları
na psikolojik savaş aygı
tları
nı da
ekleyerek savaş
ıtı
rmandı
rmaktadı
r. Kuruluşmayası
nda Anadolu’da
yaş
ayan Türk, Kürt, Türkmen, Ermeni, Arap, Çerkez ve Laz halkları
nı
soykı
rı
m temelinde gerçekleştiren özel savaşrejimi her türlü ulusal ve
demokratik hak taleplerini zor aygı
tlarla en kanlı bir şekilde
bastı
rmaktadı
r. Ermeni soykı
rı
mıile başlayan bu süreçle Mustafa
Sülfi’lerin Karadeniz’de boğdurulması
, Şeyh Said’in katledilmesi ve
Dersim’de ana karnı
nda bebeklerin süngülenmesi ile devam edip
günümüze kadar geliş
mektedir. Günümüzde ülkenin bir parçası
nı
n
gelişen ulusal kurtuluşmücadelesini en vahş
i bir tarzda bastı
rmaya
çalı
şı
rken insanları
n bütün değerlerini ayaklar altı
na alan öldürülen
insanları
n organları
ndan koleksiyon yapacak kadar hayvanlaş
an özel
savaşrejimi aynısaldı
rı
yızindanlara doldurduğu tutsaklar üzerinde
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uygulamak istemektedir. Can güvenliğinden sorumlu olduğu tutsaklar
üzerinde tam bir vahşet uygulanmaktadı
r. 12 Eylül karanlı
ğı
nda Amed
şafağı
nıyaratarak vahş
ete karş
ıdirenişgeleneğini başlatan Mazlum
Kemal ve Hayriler ile sayı
ları bugün onbinleri bulmuş
tur.
Zindanlardaki özgür tutsaklar bir halkı
n ulusal önderliğine karş
ı
başlatı
lan ve halkıbitirmeye yönelik olan politikaları
nıbastı
rmak,
protesto etmek için bedenlerini bir ateşe veriyorlar. Özel savaş
rejiminin topyekün olarak baş
lattı
ğıbitirme ve yoketme hareketlerine
karşızindanlarda yükselen bu meş
ale bütün Anadolu’yu saracaktı
r.
Halkı
mı
zı
n gençliği bu saldı
rı
lara ve zindanlarda yakı
lan meşaleyi
özgürlük dağları
nda yükseltecektir, gelecek kazanı
lacaktı
r. Yaşası
n
halkları
n kardeşliği” içerikli metni okuduğu, Cezmi Yalçı
nkaya’nı
n
Türkçe ve Kürtçe olarak söylediği şarkı
da, “Canı
m hanı
m güle her
taraf Kürdistandı
r...Bizim el üzerimizdeki gençler onlar Kürtlerimizdir,
onlar ş
ehit oldular, tek tek onlar bize çağrıyaptı
lar, bize, ş
ehitler
ölmez, dağları
n üzerindekiler çalı
şmalara devam ediyorlar, bizi
yanları
na çağı
rı
yorlar, ş
ehitler ölmez, haydi dağ baş
ı
na çı
kalı
m,
kendimizi çalı
şmaya verelim, hepimiz dağlardaki çalı
şmaları
mı
za
devam edelim, çalı
ş
ı
n, çalı
ş
ı
nı
z, dağlardaki çalı
ş
manı
zı
, biz sizlere
çağrıyapı
yoruz, şehitler ölmez, onlar köyümüzde epey büyük
kişilerdir, bizim önderimizden önderlik yapı
yorlar, bizim gönlümüzde
çok saygı
ndı
rlar ve büyüktürler, bize sesleniyorlar, şehitler ölmez,
şehitler kendini bilmeyenlerin ellerine geçtiler, o ağı
r ve güçlü
askerlerimiz biz Kürtleri bağı
msı
zlı
ğa koş
turacaklar, o kahraman
askerlerimiz ağı
r güçlü Kürdistan askerleri ş
ehitler ölmezler,
ölmezler...” dediği nedenleriyle “bölücülük propagandasıyapmak”
suçundan İ
zmir Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce 3.6.1999 günlü,
E:1998/298 ve K:1999/100 sayı
lıkararla adıgeçenlerin 3713 sayı
lı
Yasa’nı
n 8. maddesinin birinci fı
krasıve Türk Ceza Yasası
’nı
n 59.
maddesinin ikinci fı
krasıuyarı
nca birer yı
l hapis cezasıverilmiş, bu
ceza paraya çevrilerek ertelenmiş ve hüküm Yargı
tay 9. Ceza
Dairesinin 21.12.1999 günlü, E:1999/2130 ve K:1999/4069 sayı
lı
kararı
yla onanarak kesinleşmiş
tir.
- Mahmut Güngör’ün Katı
ldı
ğı Terör Örgütü Başı
nı
n
Romada Yakalanı
şı
nıProtesto Amacı
yla 17.11.1998 ve 6.12.1998
Günleri Arası
nda HADEP Malatya İ
l ve Battalgazi İ
lçe
Teşkilatları
nda Görevli Kişilerin Yönlendirmesiyle Malatya’da
Meydana Getirilen Eylemler
Mahmut Güngör’ün terör örgütü baş
ı Abdullah Öcalan’ı
n
Roma’da yakalanı
şı
nıprotesto etmek ve cezaevlerindeki hükümlü ve
tutukluları
n açlı
k grevi eylemlerini desteklemek amacı
yla HADEP
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Malatya il binası
nda baş
latı
lan açlı
k grevine katı
ldı
ğı
, parti binası
nı
n
muhtelif yerlerine “Kalbimiz Roma’da…Özgürlük Güneş
imizi
Karartamazsı
nı
z…Berxwedan
Jiyane…Ateş
Güllerini
Selamlı
yoruz…Zindanlar Boşalsı
n…Tutsaklara Özgürlük…” gibi PKK
terör örgütü ve onun başıAbdullah Öcalan’ıdestekleyici sözlerin
yazı
lıbulunduğu pankartları
n ası
lması
, uydu anteni kullanarak MED
TV adlı televizyon yayı
nı aracı
lı
ğı
yla PKK terör örgütünün
propagandası
na yönelik olarak örgüt elemanları
nı
n dağ ve kamp
yaş
antı
ları
nı
, terör örgütü başı
nı
n konuş
maları
nı ve Türkiye
Cumhuriyeti Devleti ve güvenlik güçlerini yerici yayı
nlarıparti binası
na
gelenlere izlettirilmesine yardı
mcıolduğu ve evinde yapı
lan aramada
terör örgütü yayı
nları
ndan olan gazete ve dergilerin ele geçirildiği
nedeniyle adıgeçenin “PKK terör örgütüne yardı
m ve yataklı
k
yapmak” suçundan Malatya 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce
Türk Ceza Yasası
’nı
n 169., 3713 sayı
lıYasa’nı
n 5. ve yine Türk Ceza
Yasası
’nı
n 59. maddeleri uyarı
nca üçer yı
l dokuz ay ağı
r hapis cezası
verilmiş
, hüküm Yargı
tay 9. Ceza Dairesi’nin 4.12.2000 günlü,
E:2000/1685 ve K:2000/3069 sayı
lıilamıile onanarak kesinleş
miştir.
- Sakine Sürgülü, Fatma Dolaş, Gülseren Öner, Nazife
Bilgiç, Arzu Doymaz, Sakine Doymaz, Fatma Doymaz ve Hüseyin
Aslan’ı
n Katı
ldı
ğı 17.11.1998 Günü Abdullah Öcalan’ı
n
Tutuklanması
nı Protesto Amacı
yla Adı
yaman HADEP İ
l
Binası
nda Yapı
lan Açlı
k Grevleri
Yukarı
da adıgeçenlerin PKK silahlıterör örgütünün lideri
Abdullah Öcalan’ı
n İ
talya’da yakalanması ve bu ülkede
tutuklanması
nı protesto etmek amacı
yla Adı
yaman HADEP il
binası
nda 17.11.1998 tarihinde açlı
k grevi başlatı
p bu eyleme
katı
ldı
klarıve böylece yasadı
ş
ıPKK silahlıçete örgütüne destek
verdikleri nedeniyle “yasa dı
şıörgüte yardı
m ve yataklı
k yapmak”
suçundan Malatya 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce 6.5.1999
günlü, E:1999/1 ve K:1999/37 sayı
lıkararla Türk Ceza Kanunu’nun
169, 3713 sayı
lıYasanı
n 5. maddeleri uyarı
nca ceza verildiği,
hükmün Yargı
tay 9. Ceza Dairesinin 15.5.2000 günlü, E:1999/2174
ve K:2000/1450 sayı
lıkararı
yla onanarak kesinleştiği anlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
dd- Aramalarda Ele Geçirilen Yayı
n, Eşya ve Diğer Belgeler
Halkı
n Demokrasi Partisi hakkı
nda çeşitli soruş
turmalar
nedeniyle yetkili ve görevli yargımercilerince verilen kararlar üzerine
adıgeçen Parti’nin birçok teş
kilat binası
nda görevlilerce aramalar
yapı
lmı
şve bu aramalar sı
rası
nda DavalıParti ile terör örgütü PKK
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arası
ndaki bağlantı
yıortaya koyacak nitelikte yayı
n, eş
ya ve diğer
belgeler ele geçirilmiştir.
- HADEP Genel Merkezinde Ele Geçirilen Yayı
n ve Diğer
Belgeler
Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 9.2.1998 günlü,
1998/24 D. İ
şsayı
lıkararıuyarı
nca 10.2.1998 Günü HADEP Genel
Merkezinde yapı
lan aramada, Abdullah Öcalan’ı
n yazdı
ğı“19.
Yüzyı
ldan Günümüze Kürdistan Gerçeği ve PKK Hareketi”, “Politik
Rapor”, “PKK’nı
n Parti Tarihi”, “Eğitim Programı
”, “Toplumlar Tarihine
Giriş”, “Kürt Tarihi” baş
lı
klı ders notları
nı
n bulunduğu, eğitim
salonundaki kara tahta üzerine tebeş
irle yazı
lmı
ş“Ape Musa Eğitim
Devresi” yazı
sı
nı
n bulunduğu, Ali Fı
rat (Abdullah Öcalan)ı
n
“Kürdistanda Kişilik Sorunu” isimli kitabı
, Seracettin Kı
rı
cı
’nı
n yazdı
ğı
“Eşa Hadepe Jana Amede”, “Aydı
nlar Ne Diyor Kürt Sorunu”, İ
smail
Beş
ikçi’nin “Kürt Aydı
nıÜzerine Düş
ünceler”, Kemal Kirişçi’nin “Kürt
Sorunu Kökeni ve Geliş
imi”, Abdullah Öcalan’ı
n “Kadı
n ve Aile
Sorunu”, Menduh Mahmut Ayan’ı
n “Gerilla Kartaldı
r” isimli kitapları
n
bulunduğu, kasette PKK terör örgütünün yayı
n organıolan MED TV
yayı
nıile ilgili görüntülerin yer aldı
ğı
, genel olarak ülkenin milletiyle
bölünmez bütünlüğüne yönelik, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
işleyişi, siyasi gelişmeler ve yönetimle ilgili yanlıbeyan ve açı
klamalar
içeren haber/açı
koturum görüntülerinin ve yayı
n sunucuyla birlikte,
Necdet Buldan, Avukat Hasip Kaplan, Gazeteci Yazar Hasan Aslan
Gürgün tarafı
ndan yapı
lan konuşmaları
n ve terör örgütü baş
ı
Abdullah Öcalan’ı
n telefon bağlantı
sı
yla yaptı
ğıaçı
klamaları
n yer
aldı
ğıkasetin elde edildiği, duvara ası
lan pano üzerine silahlıPKK
örgütü ve örgütün başıAbdullah ÖCALAN ile ilgili terör örgütünün
propagandası
nıyapan gazetelerden kesilmişkupürlerin yapı
ştı
rı
ldı
ğı
,
bu gazete küpürlerinde, “Avrupa’nı
n bir çok kentinde eylem yapan
Kürtler ÖCALAN’a destek için Roma’ya akacak”, “Kürtler Roma’ya
aktı
”, “Cezaevlerinde ölüm bekleniyor”, “Abdullah ÖCALAN : vasiyetleri bizim için emirdir.”, “PKK.lıve DHP.li tutukluları
n suikast
giriş
imini protesto için bedenlerini ateş
e vermeleri üzerine bir
açı
klama yapan PKK Genel BaşkanıAbdullah ÖCALAN yakma eylemlerinin durdurulmasıgerektiğini belirttiği,” yazı
ları
nı
n bulunduğu,
duvara sarıüzerine kı
rmı
zırenkle Kürt sorununa demokratik çözüm
yazı
lıbez pankartı
n ası
ldı
ğı
, HADEP Genel Merkezi eğitim salonunda
bulunan kara tahta üzerine “partinin yolu, misyonu - legal - illegal”
yazdı
ğıbu suretle HADEP’in illegal faaliyetlerinin de olduğunun
belirtildiği; 19.11.1998 günü HADEP Genel merkezinde yapı
lan
aramada ise çok sayı
da video kaseti bulunduğu, 6 numaralıkasette,
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HADEP Siirt İ
l Başkanlı
ğı
’nı
n 26 Nisan 1997 de verdiği dayanı
şma
yemeğinin görüntülerinin bulunduğu bu yemekte bir konuş
macı
nı
n
Kürtçe olarak “Ey Kürt halkıbiz bu kemal savaşı
na karşıbaş
kaldı
ralı
m. Ey arkadaş
lar bunlar resmen bizim Kürt halkı
mı
za savaş
açmı
ş
lar.” dediği,14 numaralıkasette 12 Mart 1997 günü HADEP
Şanlı
urfa Parti Teş
kilatı
nı
n düzenlediği Nevruz kutlamaları
görüntülerinin bulunduğu, “Halkı
n savaş
çı
larıKürdistan bizi bekliyor
kaç bin yı
ldan beri Kürdistan el altı
ndadı
r. Mazlum doğan sen
Kürtlerin liderisin mazlum doğan” sözleriyle ş
arkı
lar söylendiği, dört
gencin PKK.nı
n bayrağı
nı sallayarak, toplulukta dolaş
tı
rı
ldı
ğı
nı
n
görüntülendiği, Mardin ve baş
ka cezaevlerinde bulunan çok sayı
da
PKK militanı
nı
n açlı
k grevine başladı
kları
nıbelirten mektupları
nı
n
bulunduğu bir örneği Mahkeme’de bulunan soruşturma aş
aması
ndaki
tutanaklardan anlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
- Mehmet Emin Toprak ve Hasan Gül’ün Katı
ldı
ğı17.11.1998
Günü HADEP Adı
yaman İ
l Binası
nda Yapı
lan Eylemler
Adıgeçenlerin, terör örgütü başıAbdullah Öcalan’ı
n Roma’da
yakalanı
şı
nı protesto amacı
yla Adı
yaman Parti il binası
nda
17.11.1998 tarihinde baş
latı
lan açlı
k grevine destek verdikleri
nedeniyle “örgüte yardı
m ve yataklı
k etmek” suçundan Maltya 1 Nolu
Devlet Güvenlik Mahkemesi 6.5.1999 günlü, E: 1999/1 ve K: 1999/37
sayı
lıkararla Türk Ceza Kanunu’nun 169., 3713 sayı
lıYasa’nı
n 5.
maddeleri uyarı
nca üçer yı
l dokuzar ay ağı
r hapis cezasıverdiği,
hükmün Yargı
tay 9. Ceza Dairesi’nin 15.5.2000 günlü, E: 1999/2174
ve K: 2000/1450 sayı
lıkararı
yla onanarak kesinleştiği anlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
- HADEP Ankara İ
l Teşkilat Binası
nda Ele Geçirilen Yayı
n ve
Diğer Belgeler
HADEP Ankara İ
l Teş
kilat Binası
nda 24.6.1996 günü yapı
lan
aramada, Abdullah Öcalan’ı
n Ali Fı
rat ismiyle yazdı
ğı“Türkiye
Sosyalist ve Demokratik Hareketi” isimli “Kürdistan’lıMarksistlerin
Görevleri” başlı
klı“Sterka Rı
zgari” isimli kitap ile çok sayı
da
cezaevindeki terör örgütü suçundan tutuklu olanları
n HADEP Genel
Merkezi’ne gönderdikleri dilekçeleri, üzerinde PKK militanları
nı
n
gazeteden kesilmiş resimlerinin bulunduğu duvar panosu, İ
smail
Beş
ikçi’nin “PKK Üzerine Düşünceler” isimli kitabı
, “Kirli Savaş
a
Hayı
r” yazı
lıpankart, PKK faaliyetlerini görüntüleyen video kasetleri;
10.2.1998 günü yapı
lan aramada ise 20.2.1992 tarihli “Savaş
Hukuku” baş
lı
klıüç sahifelik yazı
, 150/80 ebadı
nda “Kirli Savaşa
Hayı
r” yazı
lıpankart, ülkenin bölünmez bütünlüğüne yönelik isyana
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ve ayaklanmaya teşvik edici beyanlar içeren teyp ve video
kasetlerinin ele geçirildiği bir örneği Mahkeme’de bulunan soruş
turma
aşaması
ndaki tutanaklardan anlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
- HADEP Altı
ndağ İ
lçe Teşkilat Binası
nda Ele Geçirilen
Belgeler
HADEP Alt ı
ndağ İ
lçe Teş
kilat Binası
nda 24.6.1996 günü
yapı
lan aramada PKK mensupları
nı
n fotoğrafları
ndan oluş
turulmuş
PKK’yıöven dokümanlar, 10.2.1998 günü yapı
lan aramada ise, 1998
yı
lı
na ait üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir kı
sı
m
toprakları
nıda içine alacak şekilde düzenlenen çok sayı
da Kürdistan
haritası
nı
n bulunduğu duvar takvimi ele geçirilmiş
tir.
ee- Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcı
lı
ğıtarafı
ndan 1998/527 Hazı
rlı
k NumarasıÜzerinden
Yürütülen Soruşturma Kapsamı
nda Ülke Genelinde Yapı
lan
Aramalar
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
tarafı
ndan 1998/527 Hazı
rlı
k numarası üzerinden yürütülen
soruş
turma kapsamı
nda ülke genelinde arama yapı
lması
na ilişkin
karar doğrultusunda yapı
lan aramalarda çok sayı
da belge, yayı
n,
doküman ve eşyalar ele geçirilmiş
tir.
HADEP Adana İ
l binası
nda yapı
lan aramada, Abdullah
ÖCALAN’ı
n Ali Fı
rat takma adı
yla yazdı
ğı“Kürdistan’da Kiş
ilik
Sorunu”, “Sosyalizm ve Devrim Sorunları
”, “12 Eylül Faş
izmi ve PKK
Direniş
i” isimli kitaplar, Evina Velat isimli Abdurrahman Durre’nin
yazdı
ğı kapağı
nda Kürdistan haritası olan kitap, üzerinde
“Nevrozunuz Kutlu olsun ve Kürtçe “Nevroz Piroz B” yazı
lı106 adet
Kürdistan haritasıolan afiş;
HADEP İ
stanbul İ
l Binası
nda yapı
lan aramada 1x5 metre
ebadı
nda “Dersim Direnecek HADEP İ
stanbul il Başkanlı
ğı
” yazıve
imzasıbulunan pankart, 1x3 metre ebatları
nda üzerinde eli sı
kı
lıPKK.
teröristi resmi ve yaş
ası
n 15 ağustos atı
lı
m ruhu yazı
sıbulunan bez
pankart;
HADEP Bakı
rköy ilçe binası
nda yapı
lan aramada, ilçe
başkanı
nı
n odası
ndaki panoda PKK terör örgütünün başıAbdullah
ÖCALAN’in üzerlerinde sarıyeş
il kı
rmı
zırenklerden oluşan kurdele ile
bağlanmı
ş fotoğrafı
, içinde Abdullah ÖCALAN’ı
n resminin de
bulunduğu “PKK Genel BaşkanıAbdullah ÖCALAN’dan çözüm
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çağrı
sı“yazı
sıbulunan fotoğraf “PKK Türkiye Partisidir” yazı
lıresimli
döviz, önü PKK militanları
, M.HayrıDURMUŞ, Kemal PlR, Akif
YILMAZ, Ali Çİ
ÇEK’İ
n resimlerinin yapı
ş
tı
rı
ldı
ğıkağı
t üzerinde “TC.nin
Güney Kürdistan’daki harekatı
nınefretle kı
nı
yor” yazı
lıdöviz, 3 PKK
militanı
nı
n resmi;
Eminönü HADEP ilçe binası
nda yapı
lan aramada 12 adet
komando tipi askeri pantolon;
HADEP Van İ
l Binası
nda yapı
lan aramada çok sayı
da örgüt
yayı
nı
, il baş
kanı
nı
n odası
nda kitaplı
k içinde gizlenmiş yabancı
menş
eli yeşil renkte askeri tip üzerinde H.E.R. DM 41 SIPLITTER
yazı
lıel bombasıile 1x1.5 metre ebadı
nda PKK bayrağı
;
bulunduğu, dosyadaki tutanak ve belgelerden anlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
HADEP Genel Merkezi ile İ
l ve İ
lçe Teş
kilatıbinaları
nda ele
geçirilen belge, yayı
n, doküman, eş
yalar ile video ve teyp kasetlerinin
nitelikleri ve içerikleri davalıParti’nin PKK terör örgütü ile ilişkisini
açı
kça ortaya koymaktadı
r.
XI- DEĞERLENDİ
RME
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
sı
, davalıHalkı
n Demokrasi
Partisi’nin Genel Baş
kanıMurat Bozlak ile diğer yöneticilerinin, birçok
il ve ilçe teş
kilatıbaş
kan ve üyelerinin, Devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik eylem ve davranı
şlarda
bulundukları
nı ve bu eylemlerinin Anayasa ve Siyasi Partiler
Yasası
’nda belirtilen odak halini oluşturduğunu ve davalıParti’nin
kapatı
lmasıgerektiğini ileri sürmüştür.
DavalıParti savunması
nda özetle, HADEP’in kapatı
lmasıiçin
kampanya başlatı
ldı
ğı
nı
, ülke genelinde HADEP binaları
nda aramalar
yapı
larak kamu davalarıaçı
ldı
ğı
nı
, kapatma davasıdosyası
na
konulan ya da iddianamede dayanı
lan kanı
tları
n hukuka uygun, adil
ve tarafsı
z bir soruş
turmanı
n ürünü olmadı
kları
nı
, yürütülen
soruş
turmaları
n sonuçlanmadı
ğı
nı
, iddianamede kanı
t olarak
gösterilen yazı
lıbelgeler, ses ve görüntü kasetleri, parti binaları
nda
ve yöneticilerin evlerinde elde edildiği iddia edilen maddi kanı
tları
n,
tanı
k beyanları
nı
n ve yargı
lanan parti yöneticilerinin sanı
k sı
fatı
yla
aşamalardaki anlatı
mları
nı
n tek tek incelenmesine olanak
bulunmadı
ğı
nı
, bu nedenle hükme esas alı
namayacağı
nı
, Yargı
tay
Cumhuriyet Baş
savcı
sı
nı
n esas hakkı
ndaki görüşünün tümüyle
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davanı
n açı
lması
ndan sonra ortaya konulan Abdullah Öcalan ve diğer
bazı kişilerin HADEP aleyhine alı
nan tek yanlı ifadelere
dayandı
rı
ldı
ğı
nı
, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin gerek kuruluşve
yapı
larıve gerekse uyguladı
klarıfarklıyöntemler nedeniyle adil
yargı
lama yapabilecek nitelikte bağı
msı
z ve tarafsı
z mahkemeler
olmadı
ğı
nı
, bu mahkemelerin ve nezdinde faaliyet yürüten
Cumhuriyet Savcı
lı
kları
nı
n yaptı
klarıtüm işlemlerin ve verdikleri
kararları
n Anayasa Mahkemesi’ndeki kapatma davası
nda esas
alı
nmamasıgerektiğini, delil olarak gösterilen kongre, toplantıve
gösterilerde PKK terör örgütünün propagandası
na yönelik eylemlerin
Parti’nin dı
şı
nda, kontrol edemediği kişilerce yapı
ldı
ğı
nı
, Türkiye’nin
başta Avrupa İ
nsan HaklarıSözleş
mesi olmak üzere kimi uluslararası
sözleş
meleri kabul ettiğini, iç hukuk normu ile ulusalüstü norm
arası
nda bir çatı
ş
ma söz konusu olduğunda mahkemelerin ulusalüstü
normu doğrudan uygulamasıgerektiğini, ulusalüstü normları
n iç
hukuka üstün ve bağlayı
cıolduğunu, Parti’nin hiçbir şekilde Devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik
eylemlerin odağıhaline gelmediği gibi, PKK terör örgütü ile de bir
bağlantı
sı
nı
n bulunmadı
ğı
nıbelirterek davanı
n reddini istemiştir.
Dava, kapatı
lmasıistenen siyasi partinin Devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldı
rmaya yönelik fiillerin
işlendiği bir odak haline geldiği ileri sürülerek açı
ldı
ğı
ndan öncelikle
konuya ilişkin Anayasa, Siyasi Partiler Kanunu ve ilgili uluslararası
sözleş
melerin incelenmesi gerekli görülmüş
tür.
Anayasa’nı
n Başlangı
cı
’nı
n birinci paragrafı
nda, “Türk Vatanıve
Milletinin ebedî varlı
ğı
nı ve Yüce Türk Devletinin bölünmez
bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin
kurucusu, ölümsüz önder ve eş
siz kahraman Atatürk'ün belirlediği
milliyetçilik anlayı
ş
ıve O’nun inkı
lap ve ilkeleri doğrultusunda”;
beşinci paragrafı
nda, “Hiçbir faaliyetin Türk millî menfaatlerinin, Türk
varlı
ğı
nı
n, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esası
nı
n, Türklüğün tarihî
ve manevî değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkı
laplarıve
medeniyetçiliğinin karş
ı
sı
nda korunma göremeyeceği ve lâiklik
ilkesinin gereği olarak kutsal din duyguları
nı
n, Devlet işlerine ve
politikaya kesinlikle karı
ştı
rı
lamayacağı
”; 3. maddesinin birinci
fı
krası
nda, “ Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir
bütündür. Dili Türkçedir”; 5. maddesinde, “Devletin temel amaç ve
görevleri, Türk Milletinin bağı
msı
zlı
ğı
nıve bütünlüğünü, ülkenin
bölünmezliğini ...”; 14. maddesinin birinci f ı
krası
nda, “Anayasada yer
alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğünü bozmayıve insan hakları
na dayanan demokratik ve lâik
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Cumhuriyeti ortadan kaldı
rmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde
kullanı
lamaz” denilmiş
, ayrı
ca 28., 30., 58., 81., 103., 130. ve 143.
maddelerinde de bölünmez bütünlük ilkesine yer verilmiş
tir.
Siyasi partilerin uyacaklarıesaslarıbelirleyen Anayasa’nı
n 69.
maddesinin altı
ncıfı
krası
nda, “Bir siyasî partinin 68 inci maddenin
dördüncü fı
krasıhükümlerine aykı
rıeylemlerinden ötürü temelli
kapatı
lması
na, ancak, onun bu nitelikteki fiillerin iş
lendiği bir odak
haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde
karar verilir. Bir siyasî parti, bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince
yoğun bir ş
ekilde işlendiği ve bu durum o partinin büyük kongre veya
genel baş
kan veya merkez karar veya yönetim organlarıveya Türkiye
Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim
kurulunca zı
mnen veya açı
kça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan
doğruya anı
lan parti organları
nca kararlı
lı
k içinde iş
lendiği takdirde,
söz konusu fiillerin odağıhaline gelmiş sayı
lı
r.”, 68. maddenin
dördüncü fı
krası
nda ise, “Siyasî partilerin tüzük ve programlarıile
eylemleri, devletin bağı
msı
zlı
ğı
na, ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğüne, insan hakları
na, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet
egemenliğine, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykı
rıolamaz;
sı
nı
f veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü
savunmayıve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik
edemez.” denilerek buna aykı
rıdavranan siyasi partilerin kapatı
lacağı
öngörülmüştür.
Siyasal partilere iliş
kin Anayasa kuralları incelendiğinde,
anayasakoyucunun bu konuya özel bir önem verdiği görülür. Partilerin
kuruluşve çalı
ş
maları
nda özgür olmalarıtemel ilkedir. Partiler, belli
siyasal düş
ünceler çerçevesinde birleş
en yurttaşları
n özgürce
kurduklarıve özgürce katı
lı
p, ayrı
ldı
klarıkuruluş
lardı
r. Kamuoyunun
oluş
umunda önemli etkisi olan partiler, yurttaş
ları
n istem ve
özlemlerinin gerçekleş
mesine çalı
ş
an ve siyasal katı
lı
mları
somutlaş
tı
ran hukuksal yapı
lardı
r.
Demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan partilerin, sosyal ve
siyasal yaş
amdaki etkileri ve ulusal iradenin gerçekleşmesindeki
rolleri nedeniyle, anayasakoyucu, onlarıöteki tüzelkişilerden farklı
tutarak, kurulmaları
nı
, çalı
şmaları
nda uyacakları esasları ve
kapatı
lmaları
nda izlenecek yöntem ve kuralları
, özel olarak
belirlemekle kalmamı
ş, Anayasa’nı
n 69. maddesinin son fı
krası
nda,
çalı
şma, denetleme ve kapatı
lmaları
nı
n Anayasa’da belirlenen ilkeler
çerçevesinde çı
karı
lacak bir yasayla düzenlenmesini öngörmüştür.
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Siyasî partilerin demokratik siyasî yaşamı
n vazgeçilmez öğeleri
olmaları
, devlet örgütü ve kamu hizmetleriyle yoğun iliş
ki içinde
bulunmaları
, onları
n her istediklerini yapabilecekleri anlamı
na gelmez.
Siyasal partilerin baskıve engellerden uzak kalmaları
nısağlamaya
yönelik kurulma ve çalı
şma özgürlüğü, Anayasa ve bu alanı
düzenleyen yasalarla sı
nı
rlı
dı
r. Bu belirleme aynı zamanda
Anayasa’nı
n 2. maddesinde kurala bağlanan demokratik hukuk
devleti olmanı
n da gereğidir. Çünkü, hukuk devleti herş
eyden önce
hukukun üstünlüğünü tanı
yan ve koruyan devlettir.
Öte yandan, Siyasi Partiler Kanunu’nun 101. maddesinin (b)
fı
krası
nda da Anayasa’nı
n 68. ve 69. maddelerine koş
ut kurallar
getirilerek belirtilen yasaklara aykı
rı
lı
k halinde partilerin kapatı
lacağı
kabul edilmiştir.
Ulusal düzenlemelerin yanı
sı
ra örgütlenme özgürlüğüne ve
terörizme ilişkin kimi esaslar uluslararasısözleşmelerde de yer
almaktadı
r.
Avrupa İ
nsan HaklarıSözleşmesi’nin 11. maddesinin birinci
fı
krası
nda, herkesin barı
ş
çıamaçlarla dernek kurma özgürlüğüne
sahip olduğu belirtilmiş
, ikinci fı
krası
nda ise, bu hakları
n
kullanı
lması
na, ulusal güvenlik, kamu güvenliği, kamu düzeninin
korunması
, suçun önlenmesi, genel sağlı
k ve ahlâk veya baş
kaları
nı
n
hak ve özgürlüklerinin korunmasıiçin ancak yasalarla kı
sı
tlamalar
getirilebileceği, 17. maddesinde, sözleş
me hükümlerinden hiçbirinin
bir devlete, topluluğa veya ferde, sözleşmede tanı
nan hak ve
hürriyetlerin yok edilmesi veya sözleş
mede belirtilenden daha geniş
ölçüde tahditlere tabi tutulması
nıistihdaf eden bir faaliyete giriş
me
veya harekette bulunma hakkı sağladı
ğı şeklinde tefsir
olunamayacağıöngörülmüş
tür.
Paris Şartı
’nda da :
“Tüm ilkeler, herbiri diğerleri dikkate alı
nmak suretiyle
yorumlanarak, kayı
tsı
z şartsı
z ve aynıderecede uygulanı
r. Bu ilkeler
ilişkilerimizin temelini oluş
turur.”
...
“Taraf devletlerin bağı
msı
zlı
ğı
nı
, egemen eşitliğini ya da toprak
bütünlüğünü ihlâl eden faaliyetlere karşı demokratik grupları
savunmak hususunda iş
birliği yapmaya kararlı
yı
z. Dı
şarı
dan yapı
lan
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baskı
, zora başvurma ve yı
kı
cı
lı
k gibi yasadı
şıfaaliyetler burada söz
konusu olan özelliklerdir.”
...
“Her türlü terörist eylemleri, yöntemleri ve uygulamalarıaçı
kça
suç olarak kı
nı
yor ve bunları
n ikili olduğu kadar çok taraflıiş
birliği ile
ortadan kaldı
rı
lması için çalı
şmaya kararlı olduğumuzu ifade
ediyoruz.”
...
“Taraf devletler, halkı
n iradesiyle özgürce kurulmuş olan
demokratik düzeni, kendi yasaları uyarı
nca ve yüklendikleri
uluslararası insan hakları görevleri ve uluslararası taahhütleri
uyarı
nca, bu düzeni ya da başka bir taraf devletin düzenini yı
kmayı
amaçlayan terörizm ya da ş
iddete başvuran ya da terörizmden veya
şiddetten vazgeçmeyi reddeden kiş
ilerin, grupları
n ve teş
kilatları
n
faaliyetlerine karş
ısavunmak ve korumak sorumluluğunu taş
ı
dı
kları
nı
kabul ederler” denilmiş
tir, böylece, ı
rkçı
lı
k, etnik düş
manlı
k ve
terörizm kı
nanmı
ş
, ülke bütünlüğü ve demokratik düzeni yı
kmayı
amaçlayan hareketlere giriş
en kişi, grup ve örgütlere karş
ıkoruma ve
kollama sorumluluğu uluslararasıbir çağrıolarak kabul edilmiş
tir.
BirleşmişMilletler’e üye devletlerin katı
lmaları
yla 14-25 Haziran
1993 günlerinde Viyana’da gerçekleş
tirilen “Dünya İ
nsan Hakları
Konferansı
” sonunda yayı
mlanan Deklerasyon’da da, “Eş
it Haklar”
ilkesine uygun olarak ı
rk, din ve renk ayrı
mıgözetmeksizin ülkesine
ait bütün insanlarıtemsil eden bir hükûmete sahip egemen ve
bağı
msı
z bir devletin ülke bütünlüğünü ve siyasî birliğini kı
smî veya
bütüncül biçimde parçalayacak herhangi bir eyleme izin
verilemeyeceği gibi desteklenemeyeceği de vurgulanmı
ş
tı
r.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğü ve bu ilkenin vazgeçilmez bir unsuru olan ortak dil, kültür,
eğitim ve Atatürk Milliyetçiliği kavramlarıhukuksal ve siyasal olduğu
kadar, tarihsel ve sosyal gerçeklere de dayanmaktadı
r.
Türk Devletinin vatandaşlarıarası
nda özel ve kamusal alanda
etnik ya da diğer herhangi bir nedenle siyasal veya hukuksal ayrı
lı
k
sözkonusu değildir. Nitekim, Türk Milleti içinde yer alan farklı
kökenden vatandaş
lar arası
nda Türkiye’nin her yerinde yaşama,
eğitim ve medeni haklar yanı
nda seçme ve seçilme hakkı
ndan tam
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olarak yararlanma, istek ve başarı
ları
na göre her türlü iş
te çalı
şma,
Türk dil ve kültüründen faydalanma ve katkı
da bulunma gibi
konularda tam eş
itlik anlayı
şıiçinde hiçbir ayı
rı
m gözetilmemektedir.
“Ülke ve milletin bölünmez bütünlüğü”yle ilgili bu tarihsel oluşum tüm
anayasaları
mı
zda vazgeçilmez ve ödün verilmez temel kural olarak
yer almı
ştı
r. Tarihin çok uzun bir gelişme süreci içinde gerçekleşip
kaynaşma ve bütünleşmeye dayanan Türk Ulusu gerçeği ve olgusuna
karşıayrı
mcı
lı
ğa, bölücülüğe, terör ve sonuçta yok olmaya yol açacak
eylemler kabul göremez.
Anayasa’ya ve Siyasi Partiler Yasası
’na göre ülke ve ulus
bütünlüğü, devletin bölünmezliğinin temel ögeleridir. Bu nedenle her
iki yasal düzenleme ile de belirtilen değerleri birlikte ve ödünsüz
olarak korunmasıamaçlamı
ştı
r.
Anayasamı
z, Türk Devleti’ne vatandaş
lı
k bağıile bağlıolan
herkesi Türk sayan birleş
tirici ve bütünleş
tirici bir milliyetçilik
anlayı
şı
na sahiptir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü,
bu çağdaş milliyetçilik anlayı
ş
ı
nı
n belirgin niteliklerinden birini
oluş
turmaktadı
r.
Bu bağlamda Anayasa’ya göre, Türk Devletine vatandaşlı
k bağı
ile bağlıolan herkesin hangi etnik gruptan olursa olsun Türk sayı
lması
onun etnik kimliğini inkar anlamı
nda değil, devletine “Türk Devleti”,
ulusuna “Türk Ulusu” ve ülkesine “Türk Vatanı
” denen ve toplum
yapı
sı
nda çeş
itli etnik gruplar bulunan ülkede bütün vatandaşlar
arası
nda eşitliğin sağlanmasıve çoğunluk içinde bulunan etnik
grupları
n azı
nlı
ğa düşmesini önleme amacı
na yöneliktir. Bu nedenle,
Anayasamı
za göre siyasal açı
dan önemli olan soy değil, ulusal
topluluktan olmaktı
r.
Ulusal birlik, devleti kuran, ulusu oluşturan toplulukları
n ya da
bireylerin etnik kökeni ne olursa olsun, yurttaş
lı
k kurumu içinde
ayrı
msı
z birliktelikleriyle gerçekleşir.
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği ilkesi azı
nlı
k
yaratı
lmaması
nı
, bölgecilik ve ı
rkçı
lı
k yapı
lmaması
nı ve eş
itlik
ilkesinin korunması
nıda içerir.
Siyasi partilerin, çalı
şmaları
nda devletin ülkesi ve ulusu ile
bölünmezliği temel kuralı
na uymaları
, ülkenin ya da ulusun bir
bölümünün bugünkü bütünlüğünü bozarak ayrı
lması sonucunu
doğrudan doğruya veya dolayı
sı
yla doğurabilecek her türlü eylemden
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kaçı
nı
p çalı
ş
maları
nıbu bütünlüğü daha da pekiştirecek biçimde
yürütmeleri anayasal ve yasal zorunluluktur. Bunun sonucu da ülke
ve ulus bütünlüğünü zedeleyebilecek olan her türlü davranı
ş
ı
n siyasi
partiler için yasak olması
dı
r.
Demokratik siyasal yaşamı
n vazgeçilmez ögesi olan siyasal
partiler, vatandaş
ları
n bir kı
smı
nı çoğunluktan çı
karı
p azı
nlı
k
durumuna getirerek ulusu ve ülkeyi bölmeye, etnik köken ayrı
mı
nı
kı
ş
kı
rtarak silâhlıayaklanmaya çağı
rmaya, ulusun bireylerini, bölge
halkları
nıbirbirine düş
man edip araları
nda husumet yaratmaya
yönelik eylemde bulunamazlar.
Demokratik hak ve özgürlüklerden yararlanı
larak, Devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne karş
ıgerçekleş
tirilen
eylemler kabul edilemez. Bu durumda hak ve özgürlüklerin kötüye
kullanı
lması
na engel olmak, devletin görevi ve varlı
k nedenidir.
Teröre destek verip ondan destek alan bir siyasî partinin Anayasa ve
yasaya göre varlı
ğı
nısürdürmesi düşünülemez.
DavalıHalkı
n Demokrasi Partisi’nin Genel BaşkanıMurat
Bozlak’ı
n ve diğer yöneticilerinin, birçok il ve ilçe teş
kilat baş
kan ve
üyelerinin Parti adı
na düzenlenen etkinlikler sı
rası
nda yaptı
kları
konuş
ma ve bası
n açı
klamaları
yla, Kürt halkı
nı
n Türk halkı
ndan farklı
bir ulus olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafı
ndan Kürt halkı
na
karşıbaskıve zulüm politikasıuygulandı
ğı
nı
, PKK terör örgütü ile
Türkiye Cumhuriyeti Devleti arası
nda bir savaşı
n yaş
andı
ğı
nı
, bu
savaşta Kürt halkı
nı
n PKK terör örgütünün yanı
nda yer alması
gerektiğini söyleyerek, amacıDevletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğünü bozmak olan PKK terör örgütüne ve onun başıAbdullah
Öcalan’a yardı
m ve destek sağladı
kları ve böylece kimi mahkeme
kararları
yla da sabit olan Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğünü bozmaya yönelik eylem ve davranı
şlarda bulundukları
,
ayrı
ca, 23.6.1996 günü Ankara Atatürk Spor Salonunda yap ı
lan
Halkı
n Demokrasi Partisi’nin 2. Olağan Kongresi’nde meydana gelen,
ayrı
ntı
larıilgili bölümlerde açı
klanan olaylar ile Genel Merkez ve
teşkilat binaları
nda yapı
lan aramalarda elde edilen eş
ya ve
dokümanları
n da bu durumu doğruladı
ğıanlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
Halkı
n Demokrasi Partisi’ne mensup kiş
ilerin ve parti teş
kilatı
nı
n
gerçekleş
tirdikleri eylemler ile elde edilen deliller PKK terör örgütü ile
davalıParti arası
ndaki bağlantı
yıaçı
kca ortaya koymaktadı
r. PKK
terör örgütü baş
ıAbdullah Öcalan’a yönelik bombalısuikast girişimini,
yakalanmasıiçin Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafı
ndan yürütülen
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çalı
şmaları
, yakalanması
nıptotesto amacı
yla PKK terör örgütünün
istem ve talimatları
yla gösteriler, bildiriler, açlı
k grevleri ve çeşitli
etkinliklerin düzenlenmesi, “özgürlük”, “kardeş
lik” ve “barı
ş”
kavramlarıkullanı
larak ülkenin belirli kesiminde yaşayan veya belirli
bir etnik kökenden geldiğini iddia eden vatandaşlar üzerinde farklıbir
ulus bilincinin uyandı
rı
lmaya çalı
şı
lması
, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin PKK terör örgütüne yönelik olarak sürdürdüğü
mücadelenin “kirli savaş” olarak nitelendirilmesi ve bu savaş
ta PKK
terör örgütünün yanı
nda yer alarak kimi eylem ve davranı
şlar
içerisinde bulunulması
, parti içi eğitim adıaltı
nda PKK terör örgütünün
eylemleri için önce Parti daha sonraki aş
amada da PKK terör
örgütüne eleman temin edilmesi amacı
yla kimi gençlerin PKK
ideolojisi doğrultusunda eğitildikten sonra örgütün dağlardaki
kampları
na silahlımilitan olarak yetiş
tirilmek üzere gönderilmesi,
Parti’nin genel merkez, il ve ilçe teşkilatı
nda çok sayı
da, hakkı
nda
çeş
itli yargımercilerince toplatma ve yasaklama kararıverilen PKK
terör örgütünün propagandası
na yönelik eş
ya, kitap, pankart ve
doküman ile PKK terör örgütü mensupları
nı
n resimlerinin
bulundurulmasıve propaganda amacı
yla örgütün yayı
n organıolan
MED TV’nin gelenlere izlettirilmesi, 2. olağan kongresinde yapı
lan
konuş
ma ve eylemler gibi birçok eylem ve bunlara iliş
kin yargı
kararlarıdavalıHalkı
n Demokrasi Partisi ile PKK terör örgütünün
bağlantıve dayanı
ş
ma içinde olduğunu göstermektedir.
Bu durumda, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü
bozmaya ve PKK terör örgütüne yardı
m ve destek sağlamaya yönelik
eylemlerin işlendiği odak haline geldiği sabit olan Halkı
n Demokrasi
Partisi’nin Anayasa’nı
n 68. ve 69. maddeleriyle, 2820 sayı
lıSiyasi
Partiler Yasası
’nı
n 101. maddesinin (b) bendine göre kapatı
lması
gerektiği sonucuna varı
lmı
ştı
r.
XII- KAPATMA KARARININ SONUÇLARI
Anayasa’nı
n 69. maddesinin sekizinci fı
krası
na koşut olarak
Siyasi Partiler Yasası
’nı
n 12.8.1999 gün ve 4445 sayı
lıYasa ile
değiş
ik 95. maddesinin ikinci cümlesinde, “…Bir siyasi partinin
kapatı
lması
na söz veya eylemleriyle neden olan kurucularıdahil
üyeleri, Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin
kararı
nı
n Resmi Gazetede gerekçeli olarak yayı
mlanması
ndan
başlayarak beş yı
l süreyle bir baş
ka partinin kurucusu, üyesi,
yöneticisi ve denetçisi olamazlar” denilmektedir.
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Beyan ve eylemleriyle Parti’nin kapatı
lması
na neden olan Murat
Bozlak, Hikmet Fidan, Kemal Bülbül, Kemal Okutan, Kudret Gözütok,
Eşref Odabaşı
, Recep Doğaner, Mehmet Satan, Hamit Geylani,
Mehmet Selim Okçuoğlu, Hayri Ateş
, Hasan Doğan, Mehmet
Yücedağ, Arif Atalay, Hüseyin Duran, İ
smail Minkara, Hamza Abay,
Yı
lmaz Açı
kyüz, Muharrem Bilbil (Bülbül), Serhat İ
nan (İ
man), Güven
Özata, Bedir Çetin, HacıPamuk, İ
smail Turap, Abuzer Arslan, Rı
za
Kı
lı
nç, Şükrü Karadağ, Ramazan Sertkaya, Mehmet Mansur
Reşitoğlu, Hediyetullah Ülgen, Mehmet Emin Bayar, Suzan Erdoğan,
Halime Köklütaş
, Mehmet Yardı
mcı
el, Şemistan Ağbaba, Zeki
Kı
lı
çgedik, Sakine Berktaş, Hasan Yı
ldı
rı
m, Beser Kaplan, Hı
dı
r
Berktaş
, Sabri Sel, Ferhat Avcı
, Yaşar Uçar, Ali Gelgeç, Veysel
Turhan, Abuzer Yavaş
’ı
n gerekçeli kararı
n Resmî Gazete’de
yayı
mlanması
ndan baş
layarak beşyı
l süre ile bir başka partinin
kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olamayacakları
na karar
verilmesi gerekir.
XIII- SONUÇ
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
sı
’nı
n 29.1.1999 günlü,
SP.60.Hz.1999/37 sayı
lıİ
ddianamesi ile Halkı
n Demokrasi Partisi’nin
kapatı
lmasıistenilmekle gereği görüş
ülüp düşünüldü:
1- HALKIN DEMOKRASİPARTİ
Sİ
’nin, kimi eylemleri yanı
nda
PKK isimli terör örgütüne yardı
m ve destek de sağlayarak Devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykı
rınitelikteki fiillerin
işlendiği bir odak haline geldiği anlaş
ı
ldı
ğı
ndan, Anayasa’nı
n 68. ve
69. maddeleri ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 101. ve 103.
maddeleri gereğince TEMELLİKAPATILMASINA,
2- Beyan ve eylemleriyle Parti’nin kapatı
lması
na neden olan
kurucularıdahil üyelerinden;
Kadir ve Fatma’dan olma, 1952 doğumlu, Ankara
Şereflikoçhisar AktaşKöyü nüfusuna kayı
tlıMurat BOZLAK,
Süleyman ve Adle’den olma, 1956 doğumlu, Mardin Ömerli
Güzelağaç Köyü nüfusuna kayı
tlıHikmet Fİ
DAN,
Musa ve Zeliha’dan olma, 1963 doğumlu, Malatya Arguvan
Çobandere Köyü nüfusuna kayı
tlıKemal BÜLBÜL,
Vakkas ve Sultan’dan olma, 1957 doğumlu, Adı
yaman Besni
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Eğerli Köyü nüfusuna kayı
tlıKemal OKUTAN,
Nuri ve Suzan’dan olma, 1957 doğumlu, Tokat Merkez Karkı
ncı
Köyü nüfusuna kayı
tlıKudret GÖZÜTOK,
Nazim ve Remziye’den olma, 1959 doğumlu, Yozgat Yerköy
Yenimahalle nüfusuna kayı
tlıEşref ODABAŞI,
Abdülvehap ve Fatma’dan olma, 1960 doğumlu, MuşVarto
Kumlukı
yıKöyü nüfusuna kayı
tlıRecep DOĞANER,
Mustafa ve Necibe’den olma, 1956 doğumlu, Gaziantep Nizip
Pazarcami Mahallesi nüfusuna kayı
tlıMehmet SATAN,
Abdullah ve Duri’den olma, 1947 doğumlu, Hakkari Şemdinli
Korgan Köyü nüfusuna kayı
tlıHamit GEYLANİ
,
Süleyman ve Fidan’dan olma, 1964 doğumlu, Elazı
ğKarakoçan
Okçular Köyü nüfusuna kayı
tlıMehmet Selim OKÇUOĞLU,
Hasan ve Sakine’den olma, 1964 doğumlu, Tunceli Pülümür
Karagöz Köyü nüfusuna kayı
tlıHayri ATEŞ,
Battal ve Meryem’den olma, 1948 doğumlu, Malatya Hekimhan
Koş
ar Köyü nüfusuna kayı
tlıHasan DOĞAN,
Ali ve Sultan’dan olma, 1973 doğumlu, Malatya Arguvan
Aşağı
sürmeli Köyü nüfusuna kayı
tlıMehmet YÜCEDAĞ,
Hasso (Hüsso) ve Ayşe (Aş
a) Fatma’dan olma, 1950 doğumlu,
Adı
yaman Besni Akdurak Köyü nüfusuna kayı
tlıArif ATALAY,
Bedir ve Bedriye’den olma, 1958 doğumlu, Adı
yaman Kahta
ÇobanlıMahallesi nüfusuna kayı
tlıHüseyin DURAN,
Ali ve Gülüzar’dan olma, 1964 doğumlu, Adı
yaman Besni
Meydan Köyü nüfusuna kayı
tlıİ
smail Mİ
NKARA,
Ali ve Perihan’dan olma, 1949 doğumlu, Tunceli Pertek
Çakı
rbahçe Köyü nüfusuna kayı
tlıHamza ABAY,
Hasan ve Hayriye’den olma, 1971 doğumlu, Erzurum Hı
nı
s
Akgelin Mahallesi nüfusuna kayı
tlıYı
lmaz AÇIKYÜZ,
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Musa ve Zeliha’dan olma, 1966 doğumlu, Malatya Arguvan
Çobandere Köyü nüfusuna kayı
tlıMuharrem Bİ
LBİ
L (BÜLBÜL),
Abdullah ve Zeliha’dan olma, 1975 doğumlu, Bingöl Karlı
ova
Yorgançayı
r Köyü nüfusuna kayı
tlıSerhat İ
NAN (İ
MAN),
Behçet ve Süphiye’den olma, 1945 doğumlu, Bitlis Merkez
Atatürk Mahallesi nüfusuna kayı
tlıGüven ÖZATA,
Bekir ve Veziha’dan olma, 1949 doğumlu, Adı
yaman Samsat
Balcı
lar Köyü nüfusuna kayı
tlıBedir ÇETİ
N,
Hasan ve Zeynep’ten olma, 1963 doğumlu, Adı
yaman Merkez
Uzunköy nüfusuna kayı
tlıHacıPAMUK,
Devriş(Derviş
) ve Zeliha’dan olma, 1963 doğumlu, Adı
yaman
Merkez DoğanlıKöyü nüfusuna kayı
tlıİ
smail TURAP,
Mahmut ve Zeynep’ten olma, 1941 doğumlu, Adı
yaman Merkez
Davuthan Köyü nüfusuna kayı
tlıAbuzer ARSLAN,
Hasan ve Ayşe’den olma, 1966 doğumlu, Adı
yaman Merkez
Durukaynak Köyü nüfusuna kayı
tlıRı
za KILINÇ,
İ
smail ve Sultan’dan olma, 1951 doğumlu, Adı
yaman Merkez
Büyükkı
rı
klıKöyü nüfusuna kayı
tlıŞükrü KARADAĞ,
Hasan ve Emine’den olma, 1960 doğumlu, Adı
yaman Merkez
Kuyucak Köyü nüfusuna kayı
tlıRamazan SERTKAYA,
Ferit ve Fatma’dan olma, 1970 doğumlu, Diyarbakı
r Hazro
İ
ncekavak Köyü nüfusuna kayı
tlıMehmet Mansur REŞİ
TOĞLU,
Hasan ve Emine’den olma, 1951 doğumlu, Diyarbakı
r Bismil
Babahaki Köyü nüfusuna kayı
tlıHediyetullah ÜLGEN,
Bozan ve İ
slim’den olma, 1961 doğumlu, Şanlı
urfa Merkez
Yakubiye Mahallesi nüfusuna kayı
tlıMehmet Emin BAYAR,
Şah Hüseyin ve Çiçek’ten olma, 1975 doğumlu, MuşVarto
Onpı
nar Köyü nüfusuna kayı
tlıSüzan (Suzan) ERDOĞAN,
Abdülbari ve Kamile’den olma, 1962 doğumlu, İ
zmir Çiğli
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Güzeltepe Mahallesi nüfusuna kayı
tlıHalime KÖKLÜTAŞ,
Ebubekir ve Zümrüte’den olma, 1961 doğumlu, Kars Digor
Dağpı
nar Köyü nüfusuna kayı
tlıMehmet YARDIMCIEL,
Sürmeli ve Hanife’den olma, 1966 doğumlu, Kars Selim
Koyunyurdu Köyü nüfusuna kayı
tlıŞemistan AĞBABA,
İ
brahim ve Melek’ten olma, 1950 doğumlu, Bingöl Merkez
Kültür Mahallesi nüfusuna kayı
tlıZeki KILIÇGEDİ
K,
Hı
dı
r ve Hanı
m’dan olma, 1976 doğumlu, Malatya Darende
Ağı
lbaşıKöyü nüfusuna kayı
tlıSakine BERKTAŞ,
Kaya ve Kibar’dan olma, 1948 doğumlu, Elazı
ğPalu Karabörk
Köyü nüfusuna kayı
tlıHasan YILDIRIM,
Rı
za ve Cemile’den olma, 1957 doğumlu, Elazı
ğ Merkez
Şahinbey Köyü nüfusuna kayı
tlıBeser KAPLAN,
Yusuf ve Yeter’den olma, 1941 doğumlu, Malatya Darende
Ağı
lbaşıKöyü nüfusuna kayı
tlıHı
dı
r BERKTAŞ,
Hüseyin ve Zeynep’ten olma, 1947 doğumlu, Adı
yaman
Çelikhan Kaya Mahallesi nüfusuna kayı
tlıSabri SEL,
Abuzer ve Hatice’den olma, 1971 doğumlu, Malatya Yeşilyurt
İ
kizce Köyü nüfusuna kayı
tlıFerhat AVCI,
Hacıve Nuriye’den olma, 1967 doğumlu, Adı
yaman Kahta
Yaprak Köyü nüfusuna kayı
tlıYaşar UÇAR,
Abuzer ve Zeynep’ten olma, 1971 doğumlu, Malatya Battalgazi
AlacakapıMahallesi nüfusuna kayı
tlıAli GELGEÇ,
Ali ve Fatma’dan olma, 1968 doğumlu, Siirt Eruh Oymakı
lı
ç
Köyü nüfusuna kayı
tlıVeysel TURHAN ve
Yusuf ve Fatma’dan olma, 1953 doğumlu, Adı
yaman Merkez
DoğanlıKöyü nüfusuna kayı
tlıAbuzer YAVAŞ’ı
n,
Anayasa’nı
n 69. maddesinin dokuzuncu fı
krası gereğince
gerekçeli kararı
n Resmi Gazete’de yayı
mlanması
ndan başlayarak
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beş yı
l süreyle bir baş
ka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve
denetçisi olamayacakları
na,
3- Parti tüzel kişiliğinin kapatma kararı
nı
n verildiği tarihte sona
ermesine,
4- DavalıParti’nin bütün malları
nı
n 2820 sayı
lıSiyasî Partiler
Kanunu’nun 107. maddesi gereğince Hazine’ye geçmesine,
5- Gereğinin yerine getirilmesi için karar örneğinin, 2820 sayı
lı
Siyasî Partiler Kanunu’nun 107. maddesi uyarı
nca Baş
bakanlı
ğa ve
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’na gönderilmesine, 13.3.2003
gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA

Üye
Mehmet ERTEN
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ANAYASA MAHKEMESİKARARLAR DERGİ
Sİ
’Nİ
N
39. SAYISININ 2. Cİ
LDİ
NDE YER ALAN KARARLAR

Karar
Sayı
sı
2003/44
2003/46
2003/47
2003/48
2003/60
2003/61
2003/63
2003/66
2003/80
2003/81
2003/83
2003/89
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Esas
Sayı
sı
2003/42
2003/46
2002/8
2002/132
2001/392
2001/375
2001/346
2000/38
2003/76
2003/77
2003/79
2003/84

Kararları
n Yayı
nlandı
ğı
Resmi Gazete’nin
Günü
Sayı
sı
22.07.2003
25176
16.07.2003
25170
19.12.2003
25321
19.12.2003
25321
18.12.2003
25320
24.12.2003
25326
08.11.2003
25283
26.12.2003
25328
24.09.2003
25239
14.11.2003
25289
07.11.2003
25282
17.12.2003
25319

Dergideki
Sayfa
Numarası
573
579
585
590
598
610
623
661
670
674
682
686

ANAYASA MAHKEMESİKARARLAR DERGİ
Sİ
’Nİ
N
39. SAYISININ 2. Cİ
LDİ
NDE YER ALAN KARARLAR

Karar
Sayı
sı

Esas
Sayı
sı

Kararları
n Yayı
nlandı
ğı Dergideki
Resmi Gazete’nin
Sayfa
Günü
Sayı
sı
Numarası

Sİ
YASİPARTİ
LERLE İ
LGİ
LİDAVALAR
2003/1
2003/2
2003/3
2003/4
2002/15
2002/18
2002/24
2002/25
2002/26
2002/27
2003/1
2003/2
2003/3
2003/4
2003/5
2003/6
2003/7
2003/8
2003/9
2003/10
2003/11
2003/12
2003/13
2003/14
2003/15
2003/16
2003/17
2003/18
2003/19
2003/1

2002/3 (SP İ
htar)
2002/4 (SP İ
htar)
2002/7 (SP İ
htar)
2002/5 (SP İ
htar)
2000/9 (SPMD)
2000/21 (SPMD)
2001/24 (SPMD)
2002/5 (SPMD)
2001/3 (SPMD)
2002/24 (SPMD)
2002/29 (SPMD)
2001/2 (SPMD)
2001/13 (SPMD)
2001/28 (SPMD)
2002/6 (SPMD)
2002/26 (SPMD)
2002/31 (SPMD)
2002/7 (SPMD)
2002/32 (SPMD)
2002/13 (SPMD)
2002/3 (SPMD)
2003/1 (SPMD)
2003/3 (SPMD)
2003/20 (SPMD)
2000/24 (SPMD)
2001/16 (SPMD)
2002/10 (SPMD)
2002/17 (SPMD)
2000/13 (SPMD)
1999/1 (S.P.K)

12.07.2003
12.07.2003
08.04.2003
01.11.2003
25.03.2003
25.03.2003
25.03.2003
26.03.2003
26.03.2003
26.03.2003
29.05.2003
28.05.2003
17.06.2003
30.05.2003
30.05.2003
17.06.2003
17.06.2003
18.06.2003
18.06.2003
18.06.2003
28.05.2003
18.06.2003
29.05.2003
16.11.2003
15.11.2003
15.11.2003
15.11.2003
16.11.2003
16.11.2003
19.07.2003

25166
25166
25073
25276
25059
25059
25059
25060
25060
25060
25122
25121
25141
25123
25123
25141
25141
25142
25142
25142
25121
25142
25122
25291
25290
25290
25290
25291
25291
25173

696
704
711
715
719
723
727
730
732
734
737
741
744
747
752
758
762
765
770
773
776
779
782
785
788
794
799
805
810
814
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ALFABETİ
K ARAMA CETVELİ
İ
ptale, İ
tiraza ve Yürürlüğün Durdurulması
na
İ
lişkin Kanunlar ve KHK’ler
Karar
Sayı
sı

Sayfa
Numarası
-A-

2003/47

19.3.1969 günlü, 1136 sayı
lı Avukatlı
k
Kanunu’nun 2178 sayı
lıYasa ile değiştirilen
3. maddesinin (b) bendinin Anayasa’nı
n 10.
ve 70. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali
istemidir.

585

2003/48

19.3.1969 günlü, 1136 sayı
lı Avukatlı
k
Kanunu’nun 2178 sayı
lıYasa ile değiştirilen
3. maddesinin (b) bendinin Anayasa’nı
n 2.,
10. ve 70. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali
istemidir.

590

- D-

2003/81
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14.7.1965 günlü, 657 sayı
lı Devlet
Memurları Kanunu’na, 18.5.1994 günlü,
527 sayı
lıKHK’nin 3. maddesiyle eklenen I
SAYILI
CETVEL’in
“VAVUKATLIK
Hİ
ZMETLERİSINIFI” baş
lı
klıbölümünün 1.
derece avukatlar için 1.1.1995 tarihinden
itibaren uygulanacak 3000 ek gösterge
yönünden, Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ıile 2., 6.
ve 91. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali
istemidir.

674

İ
ptale, İ
tiraza ve Yürürlüğün Durdurulması
na
İ
lişkin Kanunlar ve KHK’ler
Karar
Sayı
sı

Sayfa
Numarası
-E-

2003/46

20.2.2001 günlü, 4628 sayı
lı Elektrik
PiyasasıKanununun;
A- 2. maddesinin dördüncü fı
krası
nı
n (b)
bendinin ilk paragrafı
nı
n “... Elektrik enerjisi
iletim faaliyeti Türkiye Elektrik Kurumu İ
letim
Anonim
Şirketi
tarafı
ndan
yürütülür.”
bölümünün,
B- 3. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (c)
bendinin;
1- (2) sayı
lıalt bendinin ilk paragrafı
nda yer
alan “... mevcut ve ...” ibaresinin,
2- (3) sayı
lıalt bendinin ikinci, beşinci ve
altı
ncıparagrafları
nı
n,
C- Geçici 3. maddesinin (b) bendinin (2)
sayı
lı alt bendinin “...Kurul tarafı
ndan
belirlenen
esaslar
uyarı
nca...
Bu
faaliyetlerden iletim faaliyetiyle ilgili hususlar
Kurulun yönetmelikle belirleyeceği esaslar
çerçevesinde yürütülür.” bölümünün,
Anayasanı
n Başlangı
cıile 2., 5., 10., 13.,
35., 48., ve 167. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
savı
yla iptali istemidir.

579

2003/63

6.4.2001 günlü, 4638 sayı
lı “Emniyet
Teşkilatı
Kanununda
Değişiklik
Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin
Değiştirilerek
Kabulü
Hakkı
nda Kanun”un;
A) 1. maddesiyle değiş
tirilen, 3201 sayı
lı
Emniyet
Teş
kilatı Kanunu’nun
55.
maddesinin;
1- Altı
ncı fı
kranı
n, ...liyakat koş
ulları
nı
belirlemek..., ...Genel Müdürlük Merkez
Değerlendirme Kurulu...,
2- Yedinci fı
kranı
n, ...liyakat koş
ulları
nı
belirlemek..., ...Genel Müdürlük Yüksek

623

1111

Karar
Sayı
sı

İ
ptale, İ
tiraza ve Yürürlüğün Durdurulması
na
İ
lişkin Kanunlar ve KHK’ler
Sayfa
Numarası
Değerlendirme Kurulu...,
3- Onikinci fı
kranı
n, (B) Grubu komiser
yardı
mcı
larıve komiserler için öngörülen
6’ş
ar yı
llı
k en az bekleme süreleri,
4- Ondördüncü fı
kranı
n, ...polis amiri
olduktan sonra yapı
lan...,
5- Onbeş
inci fı
kranı
n, ...paraya çevrilse veya
tecil edilse dahi ...,
6-Onyedinci fı
kranı
n, ..% 10’unu ..,
bölümlerinin,
B) 4. maddesiyle 3201 Sayı
lı Yasa’ya
Eklenen Ek Madde 23’ün;
1- Birinci fı
kranı
n, ...yaşş
artıaranmaksı
zı
n,
...emekli edilir,
2- İ
kinci fı
kranı
n, ...emekliliğe sevk edilebilir,
3-Üçüncü fı
kranı
n, ..tekrar Emniyet
Hizmetleri Sı
nı
fı
na dahil bir görevde
istihdam edilmeleri mümkün olmayı
p...,
bölümlerinin Anayasa’nı
n 2., 6., 7., 10., 70.
ve 128. maddelerine aykı
rı
lı
ğı savı
yla
iptalleri
ve
yürürlüklerinin
durdurulması
na karar verilmesi istemidir.
-F-

2003/60

1112

23.11.2000 günlü, 4605 sayı
lı “Motorlu
Taşı
tlar
Vergisi
Kanunu,
Finansman
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer
Vergisi Kanunu ile 4306 ve 4481 sayı
lı
Kanunlarda Değiş
iklik
Yapı
lması ve
Kurumlar Vergisi Kanununa Bir Geçici
Madde Eklenmesi Hakkı
nda Kanun”un 12.
maddesinin (a) bendinin, Anayasa’nı
n 2.
maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

598

Karar
Sayı
sı

İ
ptale, İ
tiraza ve Yürürlüğün Durdurulması
na
İ
lişkin Kanunlar ve KHK’ler
Sayfa
Numarası
- G-

2003/60

23.11.2000 günlü, 4605 sayı
lı “Motorlu
Taşı
tlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu,
Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi
Kanunu ile 4306 ve 4481 sayı
lıKanunlarda
Değişiklik Yapı
lmasıve Kurumlar Vergisi
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi
Hakkı
nda Kanun”un 12. maddesinin (a)
bendinin,
Anayasa’nı
n
2.
maddesine
aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

598

2003/61

31.12.1960 günlü, 193 sayı
lıGelir Vergisi
Kanunu’na 4605 sayı
lıYasa’nı
n 5. maddesi
ile eklenen Geçici 58. maddenin altı
ncı
fı
krası
nda yer alan “... 89 uncu maddeye
göre yapı
lacak indirimler ...” ibaresinin
Anayasa’nı
n 2., 49., 50., 61. ve 73.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

610

-K2003/80

13.10.1983 günlü, 2918 sayı
lıKarayolları
Trafik Kanunu’nun 3493 sayı
lıYasa ile
değiştirilen 115. maddesinin son fı
krası
nı
n,
Anayasa’nı
n 10. ve 125. maddelerine
aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

670

2003/60

23.11.2000 günlü, 4605 sayı
lı “Motorlu
Taşı
tlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu,
Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi
Kanunu ile 4306 ve 4481 sayı
lıKanunlarda
Değişiklik Yapı
lmasıve Kurumlar Vergisi
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi
Hakkı
nda Kanun”un 12. maddesinin (a)
bendinin,
Anayasa’nı
n
2.
maddesine
aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

598

1113

Karar
Sayı
sı

İ
ptale, İ
tiraza ve Yürürlüğün Durdurulması
na
İ
lişkin Kanunlar ve KHK’ler
Sayfa
Numarası
-M-

2003/66

24.6.1995 günlü, 556 sayı
lı“Markaları
n
KorunmasıHakkı
nda Kanun Hükmünde
Kararname”ye 4128 sayı
lı Yasa’nı
n 5.
maddesiyle eklenen 61/A madde ile aynı
Kararname’nin değişik 82. maddesinin,
Anayasa’nı
n 7., 38. ve 87. maddelerine
aykı
rıolduğu savı
yla iptali istemidir.

661

2003/60

23.11.2000 günlü, 4605 sayı
lı“Motorlu
Taşı
tlar Vergisi Kanunu, Finansman
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer
Vergisi Kanunu ile 4306 ve 4481 sayı
lı
Kanunlarda Değiş
iklik
Yapı
lması ve
Kurumlar Vergisi Kanununa Bir Geçici
Madde Eklenmesi Hakkı
nda Kanun”un 12.
maddesinin (a) bendinin, Anayasa’nı
n 2.
maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

598

- Ş2003/44

1114

21.5.2002 günlü, 4758 sayı
lı“23 Nisan 1999
Tarihine Kadar İ
şlenen Suçlardan Dolayı
Şartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n
Ertelenmesine Dair Kanunda Değişiklik
Yapı
lması
na İ
lişkin Kanun”un 1. maddesiyle
yeniden düzenlenen 4616 sayı
lıKanun’un 1.
maddesinin 9. bendinin, Anayasa’nı
n 2.
maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

573

Karar
Sayı
sı
2003/89

İ
ptale, İ
tiraza ve Yürürlüğün Durdurulması
na
İ
lişkin Kanunlar ve KHK’ler
Sayfa
Numarası
21.5.2002 günlü, 4758 sayı
lı23 Nisan 1999
Tarihine Kadar İ
şlenen Suçlardan Dolayı
Şartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n
Ertelenmesine Dair Kanunda Değişiklik
Yapı
lması
na İ
lişkin Kanun’un 1. maddesiyle
yeniden düzenlenen 4616 sayı
lıYasa’nı
n 1.
maddesinin 4. bendinin, Anayasa’nı
n 10.
maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

686

-T2003/83

1.3.1926 günlü, 765 sayı
lı Türk Ceza
Kanunu’nun 522. maddesinin son fı
krası
nı
n,
Anayasa’nı
n Başlangı
ç hükümleri ile 10.
maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

682

1115

ALFABETİ
K ARAMA CETVELİ
İ
htar, Mali Denetime ve Kapatmaya
Konu Olan Siyasi Parti Davaları
Karar
Sayı
sı

İ
HTAR

Sayfa
Numarası

-A2003/1

Siyasi Partiler Yasası
’na aykı
rı olduğu
gerekçesiyle Parti tüzüğünün 60. maddesinin
birinci fı
krası
nı
n (c) bendinde yer alan kuralı
n
Yasa’ya uygun hale getirilmesi için Yargı
tay
Cumhuriyet
Başsavcı
lı
ğı
’nı
n
istemini
süresinde yerine getirmeyen Anavatan
Partisi’ne 2820 sayı
lı Siyasi Partiler
Yasası
’nı
n 104. maddesi uyarı
nca ihtar
verilmesi istemidir.

696

-B2003/3

2820 sayı
lıSiyasî Partiler Yasası
’nı
n 74.
maddesi gereğince
1999 yı
lı parti
kesinhesabı
nı ve parti merkez ve bağlı
ilçelerini de kapsayan iller teş
kilatı
nı
n
kesinhesapları
nı
n
onaylı birer
örneğini
göndermeyen Büyük Adalet Partisi’ne Siyasî
Partiler Yasası
’nı
n 104. maddesi uyarı
nca
ihtar verilmesi istemidir.

711

-C2003/2

1116

Siyasî Partiler Yasası
’na aykı
rı olduğu
gerekçesiyle Parti Tüzüğü’nün 55. maddesinin
onbirinci fı
krası
nda yer alan kuralı
n Yasa’ya
uygun
hale
getirilmesi
için
Yargı
tay
Cumhuriyet
Başsavcı
lı
ğı
’nı
n
istemini
süresinde yerine getirmeyen Cumhuriyet
Halk Partisi’ne 2820 sayı
lıSiyasî Partiler
Yasası
’nı
n 104. maddesi uyarı
nca ihtar
verilmesi istemidir.

704

İ
htar, Mali Denetime ve Kapatmaya
Konu Olan Siyasi Parti Davaları
Karar
Sayı
sı

Sayfa
Numarası
-S-

2003/4

Tüzüğü’nün 46. maddesinin birinci ve 58.
maddesinin ikinci fı
kraları
ndaki düzenlemeleri,
yapı
lan uyarı
ya rağmen 2820 sayı
lıSiyasi
Partiler Kanunu’nun 19. ve 31. maddelerine
uygun hale getirmeyen Sosyal Demokrat
Parti’ye, aynıYasa’nı
n 104. maddesi uyarı
nca
ihtar kararıverilmesi istemidir.

715

MALİDENET İ
M

-A2003/18

Adalet ve Kalkı
nma Partisi’nin 2001 yı
lı
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

805

2003/2

Anayol Partisi’nin 2000 yı
lıkesinhesabı
nı
n
incelenmesidir.

741

2003/11

Anayol Partisi’nin 2001 yı
lıkesinhesabı
nı
n
incelenmesidir .

776

2003/12

Avrasya Partisi’nin 2002 yı
lıkesinhesabı
nı
n
incelenmesidir

779

2003/14

Aydı
nlı
k Türkiye Partisi’nin
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

yı
lı

785

2000 yı
lı

747

2002

-D2003/4

Demokrasi ve Barı
ş Partisi’nin
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

1117

İ
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Karar
Sayı
sı

Sayfa
Numarası

2003/3

Demokrat Parti’nin 2000 yı
lıkesinhesabı
nı
n
incelenmesidir.

744

2003/6

Demokrat Parti’nin 2001 yı
lıkesinhesabı
nı
n
incelenmesidir.

758

2003/10

Demokratik Halk Partisi’nin 2001
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

yı
lı

773

2003/19

Demokratik Sol
Parti’nin
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

1999

yı
lı

810

2002/15

Demokrat Türkiye Partisi’nin
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

1999

yı
lı

719

-F2002/18

Fazilet Partisi’nin 1999 yı
lıkesinhesabı
nı
n
incelenmesidir

723

- G2003/8

Gönül Birliği Yeşiller Partisi’nin 2001 yı
lı
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

765

-H2003/5

1118

Halkı
n Demokrasi Partisi’nin
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

2001

yı
lı

752

İ
htar, Mali Denetime ve Kapatmaya
Konu Olan Siyasi Parti Davaları
Karar
Sayı
sı

Sayfa
Numarası
-L-

2003/9

Lider Türkiye Partisi’nin 2001
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

yı
lı

770

-M2003/15

Milliyetçi Hareket Partisi’nin
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

1999 yı
lı

788

2003/16

Milliyetçi Hareket Partisi’nin
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

2000 yı
lı

794

2003/17

Milliyetçi Hareket Partisi’nin
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

2001 yı
lı

799

2003/1

Radikal Değişim Projesi Partisi’nin 2001 yı
lı
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

737

2003/13

Radikal Değişim Projesi Partisi’nin 2002 yı
lı
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

782

-R-

-S2002/24

Sosyalist İ
ktidar Partisi’nin
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

2000

yı
lı

727

-T 2002/26

Türkiye Özürlüsü ile Mutludur Partisi’nin
2000 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

732

1119

İ
htar, Mali Denetime ve Kapatmaya
Konu Olan Siyasi Parti Davaları
Karar
Sayı
sı
2002/25

Sayfa
Numarası
Türkiye Özürlüsü ile Mutludur Partisi’nin
2001 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

730

-U 2002/27

Ulusal Muhtariyet Partisi’nin
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

2001

yı
lı

734

yı
lı

762

Halkı
n Demokrasi Partisi’nin, Devletin ülkesi
ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykı
rı
eylemlerin odağıhaline geldiği ileri sürülerek
Anayasa’nı
n 68. ve 69. maddeleri ile 2820
sayı
lı“Siyasi Partiler Kanunu”nun 78., 79.,
80., 81. ve 82. maddeleri uyarı
nca
kapatı
lması
na karar verilmesi istemidir.

814

-V 2003/7

Varlı
ğı
mı
z
Partisi’nin
2001
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.
KAPATMA

2003/1

1120

1121

