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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ
PKK (Partiya Karkeren Kürdistan-Kürdistan İşçi Partisi) adlı yasadışı terör örgütünün Türkiye
Cumhuriyetinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Suriye, İran ve Irak ülke topraklarının bir
kısmını da içine alacak şekilde Birleşik Bağımsız Kürt Devleti kurma amacı doğrultusunda 1978 yılında
Abdullah ÖCALAN ve arkadaşları tarafından Diyarbakır/Lice/Fis (Ziyaret) köyünde Marksist/Leninist
ideolojiyi referans alarak kurulduğu, PKK/KCK terör örgütü isim değişikliğine giderek uluslararası
kamuoyu nezdinde imaj yenileyip zaman kazanmaya, hem de iç kamuoyunu oyalamaya çalıştığı, bu
kapsamda önce Nisan 2002'de KADEK (Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi Kongresi), Kasım 2003'de
KONGRA/GEL (Kürdistan Halk Kongresi), Mart 2005'de KKK (Kürdistan Demokratik KonfederalizmiKoma Komalen Kürdistan) ve 2007'de KCK (Kürdistan Halklar Topluluğu) adını aldığı, Yargıtay 9. Ceza
Dairesinin 28.12.2011 tarihli ve 2011/30790 sayılı kararı doğrultusunda KCK'nın, PKK ile organik
bağlantısı, açıklanan amaç ve stratejisi, hiyerarşik yapısı, üye sayısı, sahip olduğu silahlı ve zorlayıcı
gücü itibariyle devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devletin idaresinden
cebren ayırmaya yönelik amaç suçu gerçekleştirmeye elverişli silahlı terör örgütü niteliğinde olduğu,

YUKARIDA, KURULUŞU, YAPISI, STRATEJİSİ VE AMACI BELİRTİLEN ÖRGÜTE ÜYE OLAN AÇIK KİMLİK
BİLGİLERİ YAZILI ŞÜPHELİNİN EYLEMİ:

PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan
çalışmalarda internet üzerinden terör örgütü güdümünde yayın yapan ANF, NÜÇE CİWAN gibi
internet sitelerine haber gönderen şahısların tespitine yönelik olarak yapılan çalışmalar devam
etmekte iken;
22.05.2019 tarihinde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızda ilimizde terör örgütü adına ve örgüt
içerisinde faaliyet yürüten şahıslar ile ilgili olarak beyanlarda ve teşhiste bulunan Gizli Tanık
2019N04S16’ya 23 numaralı resimdeki şahıs hakkında “ Resimdeki şahıs ifademde "ERGİN isimli
soyadını bilmediğim şahıs; DİHA muhabiridir. Kardeşi Berfin MKM (Mezopotamya Kültür Merkezi)
çalışanıydı. Berfin Örgütün dağ kadrosuna katıldı. Ergin Örgüt içerisinde aktif olarak eylemlerine
devam etmektedir. Ergin eylemlerden önce bilgilendirilir. Görüntü alacağı güvenli bir yer ayarlanır. Bu
şekilde güvenli bir şekilde eylemlerin görüntülerinin alınması sağlanır. Görüntüler alındıktan sonra
BESTA NUÇE, ANF ve ANHA isimli Örgüte müzahir sitelere gönderilir." Şeklinde beyanda bulunduğum
Ergin ÇAĞLAR (TC:43690013264) isimli şahıstır” şeklinde beyanlarda bulunması üzerine şahıs ile ilgili
olarak yapılan araştırmalarda; şahsın şüpheli Ergin ÇAĞLAR olduğu tespit edilmiştir. Şüphelinin basın
muhabiri olduğu terör örgütü güdümünde düzenlenen eylem etkinlikleri haber yaparak terör örgütü
ANF, NÜÇE CİWAN ve MEZOPOTOMYA gibi haber sitelerine gönderdiği yönünde bilgiler elde
edilmiştir.
Şüphelinin ikametinde/üzerinde yapılan aramada;
-1’ den 4’ e kadar numaralandırılmış, kareli defter yaprağına (4 sayfa) Eylemler: “ÇALEKİ” ibaresi ile
başlayan, “Partiyamereye” ibaresi ile son bulan, el yazmalı Kürtçe/Türkçe olan doküman,

-1’ den 2’ ye kadar numaralandırılmış üzerinde, “Eylemler çeleki Rüpel I” ibaresi yazan el yazmalı 2
sayfa Türkçe ve Kürtçe karışımlı doküman olduğu ve “bi kar ani” ile son bulan doküman,
-1’ den 2’ ye kadar numaralandırılan üzerinde, “Faliyeten Rexistini – Bayram ÇAĞLAR” ibaresi yazan el
yazmalı 2 sayfa doküman,
-1 adet üzerinde Tarih Yukarı Mezopotamyada Başlar isimli kitap,
-1 Adet üzerinde Dağın Ardına Bakmak isimli kitap
-1 Adet üzerinde Böğürtlen Zamanı 2 Buluşma isimli kitap elde edilmiştir.

Şüpheli hakkında yapılan tespitler;
TESPİT:1
(BÖĞÜRTLEN ZAMANI 2 BULUŞMA)
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/38898 sayılı soruşturması kapsamında Mersin 3. Sulh Ceza
Hakimliği’ nin 13/08/2019 tarih ve 2019/4019 D.İş sayılı kararı ile hakkında yakalama ve gözaltına
alma kararı verilen Ergin ÇAĞLAR (T.C:
) isimli şahsın
sayılı ikametinde yapılan
aramada ele geçirilen BÖĞÜRTLEN ZAMANI 2 BULUŞMA isimli kitap ile ilgili olarak;
¸

KİTABIN ÖN YÜZÜ

KİTABIN ARKA KAPAĞI

BÖĞÜRTLEN ZAMANI 2 BULUŞMA isimli kitabın yapılan tespitinde Mersin 1. Sulh Ceza
Hakimliği’ nin 10.03.2016 tarih ve 2016/1782 D.İş kararı ile “DAĞITILMASI VE SATIŞA SUNULMASININ
YASAKLANMASINA VE ELEGEÇİRİLEN KİTAPLARA EL KONULMASINA” karar verildiği anlaşılmıştır.

TESPİT:2
(DAĞIN ARDINA BAKMAK)

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2019/38898 sayılı soruşturması kapsamında Mersin 3. Sulh Ceza
Hakimliği’ nin 13/08/2019 tarih ve 2019/4019 D.İş sayılı kararı ile hakkında yakalama ve gözaltına
alma kararı verilen ve FİRAR durumda olan Ergin ÇAĞLAR (T.C:
) isimli şahsın
sayılı ikametinde yapılan aramada ele
geçirilen DAĞIN ARDINA BAKMAK isimli kitap ile ilgili olarak;

¸

DAĞIN ARDINA BAKMAK isimli kitabın yapılan tespitinde Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliği’ nin
04.03.2016 tarih ve 2016/1658 D.İş kararı ile “EL KONULMASINA VE DAĞITILMIŞ ESERLERİN
TOPLATILMASINA” karar verildiği anlaşılmıştır.

TESPİT:3
14/05/2019

PKK/KCK terör örgütü güdümüne yayın yapan ANF isimli internet sitesinde terör örgütü elebaşısına
sözde uygulanan tecridi protesto etmek ve taleplerin yerine getirilmesi amacıyla
https://anfturkce.com/guncel/kck-tecrit-kalkmadi-direniscilerin-talepleri-karsilanmadi-124793 url
adresinde haberin paylaşıldığı görülmüş olup haberin ekran alıntısı ve dökümü aşağıya çıkartılmıştır.
¸
KCK: Tecrit kalkmadı, direnişçilerin talepleri karşılanmadı
KCK: Tecrit kalkmamış, direnişçilerin talepleri karşılanmamıştır. Sadece tecridi kırma direnişinin
yarattığı iç ve dış kamuoyunun baskısını kaldırmak ve direnişi zayıflatmak için avukatların imralı’ya
gidişi planlanmıştır.

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ile avukatlarının 2 Mayıs’ta yaptığı görüşmenin kamuoyuna deklare
edilmesi ardından yazılı bir açıklama yapan KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, “Kürt halkı ve
demokrasi güçleri tecride karşı çıktığı gibi dünya halkları ve demokrasi güçleri de karşı çıkmaktadır.
Tecride karşı mücadele Kürdistan ve Türkiye sınırlarını aşmış, uluslararası bir boyut kazanmıştır.
Tecride karşı mücadele özellikle beyaz türbentli Kürt anaları şahsında tüm insanlığa mal olmuştur”
dedi.
KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı açıklaması şöyle: “Önder Apo 27 Temmuz 2011 tarihinden bu yana
avukatlarla görüştürülmüyordu. 5 Nisan 2015’ten bu yana bu tecrit daha da ağırlaştırılmış, aile dahil
hiç kimseyle görüşme yaptırılmamıştır. Sadece Önder Apo değil, İmralı cezaevinde kalan 3 PKK’li
tutsak da 5 Nisan 2015’ten beri aileleriyle görüştürülmemektedir. 5 Nisan’daki tecritle birlikte Kürt
halkına yönelik savaş politikası derinleştirilerek yürütülmüştür. Önder Apo üzerindeki tecrit Kürt halkı
ve demokrasi güçleri üzerindeki baskı ve zulüm olarak sürdürülmektedir. İmralı’daki tecrit ve baskının
Kürt halkı ve demokrasi güçleri için de bir tecrit ve baskı olduğu bir daha görülmüştür.

KÜRT HALKI ÖNDER APO ÜZERİNDEKİ TECRİTLE YAN YANA YAŞAMAK İSTEMEMEKTE
Bu gerçekliği gören Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Hewlêr HDP temsilciliğinde çalışan Nasır Yağız,
zindandaki tutsaklar ve Avrupa’daki yoldaşlarımız tecridi kıralım, faşizmi yıkalım hedefiyle süresizdönüşümsüz açlık grevine başlamışlardır. Aylardır süren dönüşümsüz açlık grevleri 30 Nisan’da 15
tutsağın eylemlerini ölüm orucuna evriltmesiyle birlikte yeni bir aşamaya varmıştır. Şu anda binlerce
tutsak zindanlarda, yüzlerce yurtsever, demokrat ve devrimci de dışarda ölüm sınırına gelmişlerdir.
Önder Apo üzerindeki tecridin kaldırılması için yürütülen bu direnişi Kürt halkı ve demokrasi güçleri
desteklemektedirler. Kürt halkı artık Önder Apo üzerinde uygulanan tecritle yan yana yaşamak
istememektedir. AKP-MHP iktidarı çok ağır baskı uygulayarak toplumsal hareketliliği engellemeye
çalışsa da Kürt halkı ve demokrasi güçleri tecridin kaldırılmasında ısrarlıdır.
31 Mart seçimleri göstermiştir ki, Kürt halkı ve demokrasi güçleri AKP-MHP faşist iktidarının savaş
politikalarına, baskı, zulüm ve şiddet uygulamalarına karşıdır. Bu aynı zamanda AKP-MHP ittifakını
savaş politikalarına yönelten 5 Nisan 2015 İmralı tecridine de karşı olmaktır. Çünkü AKP-MHP ittifakı 5
Nisan 2015’te ağırlaştırılan İmralı tecridi ve Kürt halkının özgürlük mücadelesine karşı yürütülen savaş
politikası üzerinden şekillenmiştir.
Kürt halkı ve demokrasi güçleri tecride karşı çıktığı gibi dünya halkları ve demokrasi güçleri de karşı
çıkmaktadır. Tecride karşı mücadele Kürdistan ve Türkiye sınırlarını aşmış, uluslararası bir boyut
kazanmıştır. Tecride karşı mücadele özellikle beyaz türbentli Kürt anaları şahsında tüm insanlığa mal
olmuştur. Kürt halkının vicdanı ve iradesi olan Kürt analarının her türlü baskı, zulüm ve şiddete
rağmen direnişlerini kararlılıkla sürdürmeleri AKP iktidarını temelinden sarsmış, oldukça zayıflayan
meşruiyetlerine ağır bir darbe vurmuştur. Büyük zindan direnişi, 31 Mart yerel seçimleri, Kürt anaları
şahsında tecride karşı direniş AKP-MHP faşist iktidarını Türkiye’yi yönetemez hale getirmiştir.
BASKIYI AZALTMAYI AMAÇLAYAN BİR GÖRÜŞME
Tecride karşı direnişin Kürt anaları şahsında yükselmesi sonucu 8 yıl sonra avukatların İmralı’ya
gidişine izin verilmiştir. Ancak Önderlikle görüşmede not tutmalarının engellenmesi, diğer tutsakların
görüştürülmemesi ve açlık grevlerinin talebi olan tecridin kaldırılarak Önder Apo’nun özgür yaşar ve
çalışır talebinin karşılanmaması bu görüşmenin bir defalık ve iktidarın üzerindeki kamuoyu baskısını
azaltmaya yönelik olduğunu ortaya koymaktadır.
Önder Apo her görüşmede olduğu gibi bu görüşmede de siyasi duruşunu ortaya koymuştur. Türkiye
ve Ortadoğu’da sorunların ağırlaştığı bir süreçte tarihi bir sorumlulukla sorunlara yaklaşımını, çözüm
yol ve yöntemini bir daha kamuoyuna deklare etmiştir. Kuşkusuz tecridin kaldırılması için sürdürülen
dönüşümsüz açlık grevlerinin ölümle sonuçlanmaması yönündeki düşünce ve duygularını da dile
getirmiştir.
Önderlik mesajında her türlü kutuplaşma ve çatışma kültüründen uzak derin bir toplumsal uzlaşma
ihtiyacına vurgu yapmıştır. Türkiye’nin ve bölgenin sorunlarının da savaş ve fiziki baskı araçlarıyla
değil, akıl, politik ve kültürel güçle çözebiliriz, demiştir. Sorunların çözümünde ise demokratik
müzakere yönteminin esas alınmasını ortaya koyarak onurlu barış ve demokratik çözüm istemini dile
getirmiştir. Bu değerlendirmelerin AKP-MHP iktidarının politikalarına karşı demokratikleşme seçeneği

olduğu açıktır. Önder Apo’nun duruşunu ortaya koyan bu değerlendirmeler esas olarak da Türkiye’nin
demokrasi güçlerine ve halklarına bir mesaj olmaktadır.
İKTİDARIN SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMESİ GEREKİYOR
Önder Apo ve yanındaki yoldaşları tecridi kıralım direnişini meşru müdafaa doğrultusunda haklı
bulmakta ve saygı duymaktadır. Çünkü bu direniş tüm Kürt halkını ve demokrasi güçlerini ilgilendiren
bir direniştir. Önder Apo kendi üzerindeki tecridi Kürt halkı üzerindeki tecrit olarak görmektedir. Bu
eylemler ölümle sonuçlanacak noktaya gelmemeli, derken bizzat iktidara ve bu tecridi uygulayanlara
da bir çağrı yapmış olmakta, onların da sorumluluğunu yerine getirmesini istemektedir. Çünkü
eylemciler tecridin kaldırılması için direnişe geçmişlerdir; tecridi kaldırarak bu talebi karşılayacak olan
da bizzat iktidarın kendisidir.Avukatların söylediklerinden anlaşılmaktadır ki, tecrit kalkmamış,
direnişçilerin talepleri karşılanmamıştır. Sadece tecridi kırma direnişinin yarattığı iç ve dış
kamuoyunun baskısını kaldırmak ve direnişi zayıflatmak için avukatların İmralı’ya gidişi planlanmıştır.
Nitekim açlık grevi direnişçileri daha önce Önder Apo’nun kardeşinin İmralı’ya gitmesinin tecridin
kalkması anlamına gelmediğini söyledikleri gibi bu avukat görüşmesinin de tecridin kalktığı anlamına
gelmediğini vurgulayıp direnişlerini kararlıca sürdüreceklerini açıklamışlardır. Önder Apo üzerindeki
tecritle birlikte yaşamak istemeyen bizler de başta zindan direnişçileri olmak üzere tecridi kıralım,
faşizmi yıkalım direnişçilerinin bu değerlendirmelerine katılıyor, kararlarına saygı duyuyoruz. Kürt
halkını, demokrasi güçlerini, tüm iç ve dış kamuoyunu da direnişçilerin bu kararı temelinde DİRENİŞİ
DESTEKLEMEYE VE TECRİDİ KIRMA MÜCADELESİNİ YÜKSELTMEYE ÇAĞIRIYORUZ. ÖNDER APO
İMRALI’DAKİ DURUŞUNU YENİDEN HATIRLATIYOR
Avukatların okuduğu metnin başında belirtildiği gibi Önder Apo’nun ortaya koyduğu bu çağrı ne bir
mutabakat ne de müzakere metnidir. Tamamen Türkiye halklarına ve demokrasi güçlerine İmralı’daki
duruşunu bir daha hatırlatmaktadır. Önder Apo tüm demokrasi güçlerini Türkiye’nin ve bölgenin
sorunlarını kutuplaşma ve çatışma politikalarından uzak biçimde demokratik müzakere yoluyla onurlu
barış ve demokratik çözüm doğrultusunda çaba göstermeye çağırmıştır. Böylece Türkiye ve Ortadoğu
halklarına kaostan ve sorunlardan kurtulma yolunu bir daha göstermiştir.” Şeklinde Terör örgütünün
çağrısı üzerine
PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah ÖCALAN'a uygulanan -sözde- tecritin kaldırılması, Diyarbakır E
Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan ve süresiz açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekili
Leyla GÜVEN (25.01.2019 tarihinde tahliye edildiği)'e destek olmak ve cezaevi koşullarını protesto
etmek amacıyla, 27 Kasım 2018 tarihinden itibaren ülke genelindeki cezaevlerinde olduğu gibi ilimiz
Tarsus Kampüs Cezaevinde de başlayan ve halen devam eden açlık grevi eylemlerine destek
vermek/kamuoyu oluşturmak amacıyla;
14.05.2019 Salı günü saat 14.30 sıralarında, HDP (Halkların Demokratik Partisi) Mersin İl Teşkilatı
organizesinde, ilimiz Akdeniz İlçesi Şevketsümer Mahallesi 5938 sokak üzerinde bulunan Barış Parkına
geldiği, saat 15.15’e kadar parkta bekleme yapan grup olay yerinde sorumlu emniyet müdürünün “
burada terör örgütünün propagandasını yapıyorsunuz, dağılın “ şeklinde ikazlarına rağmen
dağılmamakta ve eylemine devam etmişlerdir. Terör örgütü propagandasına dönüşen eylemde
bulunan şahısların tespiti aşağıya çıkartılmıştır.
¸

¸

¸
ABDULCEBBAR KARABEĞ isimli şahıs Emniyet Müdürünün ikazlarına uyan ve dağılmakta olan gruba
hitaben kürtçe ve Türkçe “ARKADAŞLAR OTURUN” şeklinde grubu yönlendirdiği ve oturma eylemine
devam etmeleri yönünde talimat verdiği görülmüştür.
¸
¸
PKK/KCK Terör örgütünün çağrısı üzerine 14.05.2019 günü saat: 14.30 sıralarında PKK/KCK Terör
örgütü elebaşısı için açlık grevinde bulunanlara şahıslara destek vermek amacıyla İlimiz Akdeniz İlçesi
barış parkında düzenlenen eyleme katılan şahısların kimlik bilgileri aşağıya çıkartılmıştır.
1- HDP İL BAŞKANI M.
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(TC: ),

2- HDP AKDENİZ İLÇE BAŞKANI A.

K.

3- DBP İL BAŞKANI M.
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4-HDP TOROSLAR İLÇE BAŞKANI A.
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18- K. Ü.

(T.C:

)

19- İ. K.

(T.C:

)

20- N. Ö.

A.

(T.C:)

TESPİT:4
23.05.2019
PKK/KCK terör örgütü güdümüne yayın yapan ANF isimli internet sitesinde terör örgütü elebaşısına
sözde uygulanan tecridi protesto etmek ve taleplerin yerine getirilmesi amacıyla
https://anfturkce.com/guncel/kck-tecrit-kalkmadi-direniscilerin-talepleri-karsilanmadi-124793 url
adresinde haberin paylaşıldığı görülmüş olup haberin ekran alıntısı ve dökümü aşağıya çıkartılmıştır.

¸
KCK: Tecrit kalkmadı, direnişçilerin talepleri karşılanmadı
KCK: Tecrit kalkmamış, direnişçilerin talepleri karşılanmamıştır. Sadece tecridi kırma direnişinin
yarattığı iç ve dış kamuoyunun baskısını kaldırmak ve direnişi zayıflatmak için avukatların imralı’ya
gidişi planlanmıştır.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ile avukatlarının 2 Mayıs’ta yaptığı görüşmenin kamuoyuna deklare
edilmesi ardından yazılı bir açıklama yapan KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, “Kürt halkı ve
demokrasi güçleri tecride karşı çıktığı gibi dünya halkları ve demokrasi güçleri de karşı çıkmaktadır.
Tecride karşı mücadele Kürdistan ve Türkiye sınırlarını aşmış, uluslararası bir boyut kazanmıştır.
Tecride karşı mücadele özellikle beyaz türbentli Kürt anaları şahsında tüm insanlığa mal olmuştur”
dedi.
KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı açıklaması şöyle: “Önder Apo 27 Temmuz 2011 tarihinden bu yana
avukatlarla görüştürülmüyordu. 5 Nisan 2015’ten bu yana bu tecrit daha da ağırlaştırılmış, aile dahil
hiç kimseyle görüşme yaptırılmamıştır. Sadece Önder Apo değil, İmralı cezaevinde kalan 3 PKK’li
tutsak da 5 Nisan 2015’ten beri aileleriyle görüştürülmemektedir. 5 Nisan’daki tecritle birlikte Kürt
halkına yönelik savaş politikası derinleştirilerek yürütülmüştür. Önder Apo üzerindeki tecrit Kürt halkı
ve demokrasi güçleri üzerindeki baskı ve zulüm olarak sürdürülmektedir. İmralı’daki tecrit ve baskının
Kürt halkı ve demokrasi güçleri için de bir tecrit ve baskı olduğu bir daha görülmüştür.
KÜRT HALKI ÖNDER APO ÜZERİNDEKİ TECRİTLE YAN YANA YAŞAMAK İSTEMEMEKTE
Bu gerçekliği gören Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Hewlêr HDP temsilciliğinde çalışan Nasır Yağız,
zindandaki tutsaklar ve Avrupa’daki yoldaşlarımız tecridi kıralım, faşizmi yıkalım hedefiyle süresizdönüşümsüz açlık grevine başlamışlardır. Aylardır süren dönüşümsüz açlık grevleri 30 Nisan’da 15
tutsağın eylemlerini ölüm orucuna evriltmesiyle birlikte yeni bir aşamaya varmıştır. Şu anda binlerce
tutsak zindanlarda, yüzlerce yurtsever, demokrat ve devrimci de dışarda ölüm sınırına gelmişlerdir.
Önder Apo üzerindeki tecridin kaldırılması için yürütülen bu direnişi Kürt halkı ve demokrasi güçleri

desteklemektedirler. Kürt halkı artık Önder Apo üzerinde uygulanan tecritle yan yana yaşamak
istememektedir. AKP-MHP iktidarı çok ağır baskı uygulayarak toplumsal hareketliliği engellemeye
çalışsa da Kürt halkı ve demokrasi güçleri tecridin kaldırılmasında ısrarlıdır.
31 Mart seçimleri göstermiştir ki, Kürt halkı ve demokrasi güçleri AKP-MHP faşist iktidarının savaş
politikalarına, baskı, zulüm ve şiddet uygulamalarına karşıdır. Bu aynı zamanda AKP-MHP ittifakını
savaş politikalarına yönelten 5 Nisan 2015 İmralı tecridine de karşı olmaktır. Çünkü AKP-MHP ittifakı 5
Nisan 2015’te ağırlaştırılan İmralı tecridi ve Kürt halkının özgürlük mücadelesine karşı yürütülen savaş
politikası üzerinden şekillenmiştir.
Kürt halkı ve demokrasi güçleri tecride karşı çıktığı gibi dünya halkları ve demokrasi güçleri de karşı
çıkmaktadır. Tecride karşı mücadele Kürdistan ve Türkiye sınırlarını aşmış, uluslararası bir boyut
kazanmıştır. Tecride karşı mücadele özellikle beyaz türbentli Kürt anaları şahsında tüm insanlığa mal
olmuştur. Kürt halkının vicdanı ve iradesi olan Kürt analarının her türlü baskı, zulüm ve şiddete
rağmen direnişlerini kararlılıkla sürdürmeleri AKP iktidarını temelinden sarsmış, oldukça zayıflayan
meşruiyetlerine ağır bir darbe vurmuştur. Büyük zindan direnişi, 31 Mart yerel seçimleri, Kürt anaları
şahsında tecride karşı direniş AKP-MHP faşist iktidarını Türkiye’yi yönetemez hale getirmiştir.
BASKIYI AZALTMAYI AMAÇLAYAN BİR GÖRÜŞME
Tecride karşı direnişin Kürt anaları şahsında yükselmesi sonucu 8 yıl sonra avukatların İmralı’ya
gidişine izin verilmiştir. Ancak Önderlikle görüşmede not tutmalarının engellenmesi, diğer tutsakların
görüştürülmemesi ve açlık grevlerinin talebi olan tecridin kaldırılarak Önder Apo’nun özgür yaşar ve
çalışır talebinin karşılanmaması bu görüşmenin bir defalık ve iktidarın üzerindeki kamuoyu baskısını
azaltmaya yönelik olduğunu ortaya koymaktadır.
Önder Apo her görüşmede olduğu gibi bu görüşmede de siyasi duruşunu ortaya koymuştur. Türkiye
ve Ortadoğu’da sorunların ağırlaştığı bir süreçte tarihi bir sorumlulukla sorunlara yaklaşımını, çözüm
yol ve yöntemini bir daha kamuoyuna deklare etmiştir. Kuşkusuz tecridin kaldırılması için sürdürülen
dönüşümsüz açlık grevlerinin ölümle sonuçlanmaması yönündeki düşünce ve duygularını da dile
getirmiştir.
Önderlik mesajında her türlü kutuplaşma ve çatışma kültüründen uzak derin bir toplumsal uzlaşma
ihtiyacına vurgu yapmıştır. Türkiye’nin ve bölgenin sorunlarının da savaş ve fiziki baskı araçlarıyla
değil, akıl, politik ve kültürel güçle çözebiliriz, demiştir. Sorunların çözümünde ise demokratik
müzakere yönteminin esas alınmasını ortaya koyarak onurlu barış ve demokratik çözüm istemini dile
getirmiştir. Bu değerlendirmelerin AKP-MHP iktidarının politikalarına karşı demokratikleşme seçeneği
olduğu açıktır. Önder Apo’nun duruşunu ortaya koyan bu değerlendirmeler esas olarak da Türkiye’nin
demokrasi güçlerine ve halklarına bir mesaj olmaktadır.
İKTİDARIN SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMESİ GEREKİYOR
Önder Apo ve yanındaki yoldaşları tecridi kıralım direnişini meşru müdafaa doğrultusunda haklı
bulmakta ve saygı duymaktadır. Çünkü bu direniş tüm Kürt halkını ve demokrasi güçlerini ilgilendiren
bir direniştir. Önder Apo kendi üzerindeki tecridi Kürt halkı üzerindeki tecrit olarak görmektedir. Bu
eylemler ölümle sonuçlanacak noktaya gelmemeli, derken bizzat iktidara ve bu tecridi uygulayanlara
da bir çağrı yapmış olmakta, onların da sorumluluğunu yerine getirmesini istemektedir. Çünkü
eylemciler tecridin kaldırılması için direnişe geçmişlerdir; tecridi kaldırarak bu talebi karşılayacak olan

da bizzat iktidarın kendisidir.Avukatların söylediklerinden anlaşılmaktadır ki, tecrit kalkmamış,
direnişçilerin talepleri karşılanmamıştır. Sadece tecridi kırma direnişinin yarattığı iç ve dış
kamuoyunun baskısını kaldırmak ve direnişi zayıflatmak için avukatların İmralı’ya gidişi planlanmıştır.
Nitekim açlık grevi direnişçileri daha önce Önder Apo’nun kardeşinin İmralı’ya gitmesinin tecridin
kalkması anlamına gelmediğini söyledikleri gibi bu avukat görüşmesinin de tecridin kalktığı anlamına
gelmediğini vurgulayıp direnişlerini kararlıca sürdüreceklerini açıklamışlardır. Önder Apo üzerindeki
tecritle birlikte yaşamak istemeyen bizler de başta zindan direnişçileri olmak üzere tecridi kıralım,
faşizmi yıkalım direnişçilerinin bu değerlendirmelerine katılıyor, kararlarına saygı duyuyoruz. Kürt
halkını, demokrasi güçlerini, tüm iç ve dış kamuoyunu da direnişçilerin bu kararı temelinde DİRENİŞİ
DESTEKLEMEYE VE TECRİDİ KIRMA MÜCADELESİNİ YÜKSELTMEYE ÇAĞIRIYORUZ. ÖNDER APO
İMRALI’DAKİ DURUŞUNU YENİDEN HATIRLATIYOR
Avukatların okuduğu metnin başında belirtildiği gibi Önder Apo’nun ortaya koyduğu bu çağrı ne bir
mutabakat ne de müzakere metnidir. Tamamen Türkiye halklarına ve demokrasi güçlerine İmralı’daki
duruşunu bir daha hatırlatmaktadır. Önder Apo tüm demokrasi güçlerini Türkiye’nin ve bölgenin
sorunlarını kutuplaşma ve çatışma politikalarından uzak biçimde demokratik müzakere yoluyla onurlu
barış ve demokratik çözüm doğrultusunda çaba göstermeye çağırmıştır. Böylece Türkiye ve Ortadoğu
halklarına kaostan ve sorunlardan kurtulma yolunu bir daha göstermiştir.” Şeklinde Terör örgütünün
çağrısı üzerine
PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah ÖCALAN'a uygulanan -sözde- tecritin kaldırılması,
Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan ve süresiz açlık grevine başlayan HDP Hakkari
Milletvekili Leyla GÜVEN (25.01.2019 tarihinde tahliye edildiği)'e destek olmak ve cezaevi koşullarını
protesto etmek amacıyla, 27 Kasım 2018 tarihinden itibaren ülke genelindeki cezaevlerinde olduğu
gibi ilimiz Tarsus Kampüs Cezaevinde de başlayan ve halen devam eden açlık grevi eylemlerine destek
vermek/kamuoyu oluşturmak amacıyla;
23.05.2019 Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında, ilimiz Akdeniz İlçesi Kiremithane Mahallesi İstiklal
Caddesi üzerinde bulunan Özgür Çocuk Parkına geldiği, Saat 15.30 sıralarında, sonradan katılımlarla
birlikte yaklaşık (45) kişilik grubun parkta oturma eylemine başladığı, Emniyet Müdürünün “burada
Terör örgütünün propagandasını yapıyorsunuz lütfen dağılın” şeklinde ikazlarına rağmen grup
dağılmayarak basın açıklaması yapmış konuşma sonrasında saat 15.50 sıralarında dağıldıkları kamera
kaydına alınmış olup kamera kayıtları incelemesinde:
¸
¸
¸

TESPİT:5
24.05.2019
PKK/KCK terör örgütü güdümüne yayın yapan ANF isimli internet sitesinde terör örgütü elebaşısına
sözde uygulanan tecridi protesto etmek ve taleplerin yerine getirilmesi amacıyla

https://anfturkce.com/guncel/kck-tecrit-kalkmadi-direniscilerin-talepleri-karsilanmadi-124793 url
adresinde haberin paylaşıldığı görülmüş olup haberin ekran alıntısı ve dökümü aşağıya çıkartılmıştır.
¸
KCK: Tecrit kalkmadı, direnişçilerin talepleri karşılanmadı
KCK: Tecrit kalkmamış, direnişçilerin talepleri karşılanmamıştır. Sadece tecridi kırma direnişinin
yarattığı iç ve dış kamuoyunun baskısını kaldırmak ve direnişi zayıflatmak için avukatların imralı’ya
gidişi planlanmıştır.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ile avukatlarının 2 Mayıs’ta yaptığı görüşmenin kamuoyuna deklare
edilmesi ardından yazılı bir açıklama yapan KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, “Kürt halkı ve
demokrasi güçleri tecride karşı çıktığı gibi dünya halkları ve demokrasi güçleri de karşı çıkmaktadır.
Tecride karşı mücadele Kürdistan ve Türkiye sınırlarını aşmış, uluslararası bir boyut kazanmıştır.
Tecride karşı mücadele özellikle beyaz türbentli Kürt anaları şahsında tüm insanlığa mal olmuştur”
dedi.
KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı açıklaması şöyle: “Önder Apo 27 Temmuz 2011 tarihinden bu yana
avukatlarla görüştürülmüyordu. 5 Nisan 2015’ten bu yana bu tecrit daha da ağırlaştırılmış, aile dahil
hiç kimseyle görüşme yaptırılmamıştır. Sadece Önder Apo değil, İmralı cezaevinde kalan 3 PKK’li
tutsak da 5 Nisan 2015’ten beri aileleriyle görüştürülmemektedir. 5 Nisan’daki tecritle birlikte Kürt
halkına yönelik savaş politikası derinleştirilerek yürütülmüştür. Önder Apo üzerindeki tecrit Kürt halkı
ve demokrasi güçleri üzerindeki baskı ve zulüm olarak sürdürülmektedir. İmralı’daki tecrit ve baskının
Kürt halkı ve demokrasi güçleri için de bir tecrit ve baskı olduğu bir daha görülmüştür.
KÜRT HALKI ÖNDER APO ÜZERİNDEKİ TECRİTLE YAN YANA YAŞAMAK İSTEMEMEKTE
Bu gerçekliği gören Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Hewlêr HDP temsilciliğinde çalışan Nasır Yağız,
zindandaki tutsaklar ve Avrupa’daki yoldaşlarımız tecridi kıralım, faşizmi yıkalım hedefiyle süresizdönüşümsüz açlık grevine başlamışlardır. Aylardır süren dönüşümsüz açlık grevleri 30 Nisan’da 15
tutsağın eylemlerini ölüm orucuna evriltmesiyle birlikte yeni bir aşamaya varmıştır. Şu anda binlerce
tutsak zindanlarda, yüzlerce yurtsever, demokrat ve devrimci de dışarda ölüm sınırına gelmişlerdir.
Önder Apo üzerindeki tecridin kaldırılması için yürütülen bu direnişi Kürt halkı ve demokrasi güçleri
desteklemektedirler. Kürt halkı artık Önder Apo üzerinde uygulanan tecritle yan yana yaşamak
istememektedir. AKP-MHP iktidarı çok ağır baskı uygulayarak toplumsal hareketliliği engellemeye
çalışsa da Kürt halkı ve demokrasi güçleri tecridin kaldırılmasında ısrarlıdır.
31 Mart seçimleri göstermiştir ki, Kürt halkı ve demokrasi güçleri AKP-MHP faşist iktidarının savaş
politikalarına, baskı, zulüm ve şiddet uygulamalarına karşıdır. Bu aynı zamanda AKP-MHP ittifakını
savaş politikalarına yönelten 5 Nisan 2015 İmralı tecridine de karşı olmaktır. Çünkü AKP-MHP ittifakı 5
Nisan 2015’te ağırlaştırılan İmralı tecridi ve Kürt halkının özgürlük mücadelesine karşı yürütülen savaş
politikası üzerinden şekillenmiştir.
Kürt halkı ve demokrasi güçleri tecride karşı çıktığı gibi dünya halkları ve demokrasi güçleri de karşı
çıkmaktadır. Tecride karşı mücadele Kürdistan ve Türkiye sınırlarını aşmış, uluslararası bir boyut
kazanmıştır. Tecride karşı mücadele özellikle beyaz türbentli Kürt anaları şahsında tüm insanlığa mal
olmuştur. Kürt halkının vicdanı ve iradesi olan Kürt analarının her türlü baskı, zulüm ve şiddete

rağmen direnişlerini kararlılıkla sürdürmeleri AKP iktidarını temelinden sarsmış, oldukça zayıflayan
meşruiyetlerine ağır bir darbe vurmuştur. Büyük zindan direnişi, 31 Mart yerel seçimleri, Kürt anaları
şahsında tecride karşı direniş AKP-MHP faşist iktidarını Türkiye’yi yönetemez hale getirmiştir.
BASKIYI AZALTMAYI AMAÇLAYAN BİR GÖRÜŞME
Tecride karşı direnişin Kürt anaları şahsında yükselmesi sonucu 8 yıl sonra avukatların İmralı’ya
gidişine izin verilmiştir. Ancak Önderlikle görüşmede not tutmalarının engellenmesi, diğer tutsakların
görüştürülmemesi ve açlık grevlerinin talebi olan tecridin kaldırılarak Önder Apo’nun özgür yaşar ve
çalışır talebinin karşılanmaması bu görüşmenin bir defalık ve iktidarın üzerindeki kamuoyu baskısını
azaltmaya yönelik olduğunu ortaya koymaktadır.
Önder Apo her görüşmede olduğu gibi bu görüşmede de siyasi duruşunu ortaya koymuştur. Türkiye
ve Ortadoğu’da sorunların ağırlaştığı bir süreçte tarihi bir sorumlulukla sorunlara yaklaşımını, çözüm
yol ve yöntemini bir daha kamuoyuna deklare etmiştir. Kuşkusuz tecridin kaldırılması için sürdürülen
dönüşümsüz açlık grevlerinin ölümle sonuçlanmaması yönündeki düşünce ve duygularını da dile
getirmiştir.
Önderlik mesajında her türlü kutuplaşma ve çatışma kültüründen uzak derin bir toplumsal uzlaşma
ihtiyacına vurgu yapmıştır. Türkiye’nin ve bölgenin sorunlarının da savaş ve fiziki baskı araçlarıyla
değil, akıl, politik ve kültürel güçle çözebiliriz, demiştir. Sorunların çözümünde ise demokratik
müzakere yönteminin esas alınmasını ortaya koyarak onurlu barış ve demokratik çözüm istemini dile
getirmiştir. Bu değerlendirmelerin AKP-MHP iktidarının politikalarına karşı demokratikleşme seçeneği
olduğu açıktır. Önder Apo’nun duruşunu ortaya koyan bu değerlendirmeler esas olarak da Türkiye’nin
demokrasi güçlerine ve halklarına bir mesaj olmaktadır.
İKTİDARIN SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMESİ GEREKİYOR
Önder Apo ve yanındaki yoldaşları tecridi kıralım direnişini meşru müdafaa doğrultusunda haklı
bulmakta ve saygı duymaktadır. Çünkü bu direniş tüm Kürt halkını ve demokrasi güçlerini ilgilendiren
bir direniştir. Önder Apo kendi üzerindeki tecridi Kürt halkı üzerindeki tecrit olarak görmektedir. Bu
eylemler ölümle sonuçlanacak noktaya gelmemeli, derken bizzat iktidara ve bu tecridi uygulayanlara
da bir çağrı yapmış olmakta, onların da sorumluluğunu yerine getirmesini istemektedir. Çünkü
eylemciler tecridin kaldırılması için direnişe geçmişlerdir; tecridi kaldırarak bu talebi karşılayacak olan
da bizzat iktidarın kendisidir.Avukatların söylediklerinden anlaşılmaktadır ki, tecrit kalkmamış,
direnişçilerin talepleri karşılanmamıştır. Sadece tecridi kırma direnişinin yarattığı iç ve dış
kamuoyunun baskısını kaldırmak ve direnişi zayıflatmak için avukatların İmralı’ya gidişi planlanmıştır.
Nitekim açlık grevi direnişçileri daha önce Önder Apo’nun kardeşinin İmralı’ya gitmesinin tecridin
kalkması anlamına gelmediğini söyledikleri gibi bu avukat görüşmesinin de tecridin kalktığı anlamına
gelmediğini vurgulayıp direnişlerini kararlıca sürdüreceklerini açıklamışlardır. Önder Apo üzerindeki
tecritle birlikte yaşamak istemeyen bizler de başta zindan direnişçileri olmak üzere tecridi kıralım,
faşizmi yıkalım direnişçilerinin bu değerlendirmelerine katılıyor, kararlarına saygı duyuyoruz. Kürt
halkını, demokrasi güçlerini, tüm iç ve dış kamuoyunu da direnişçilerin bu kararı temelinde DİRENİŞİ
DESTEKLEMEYE VE TECRİDİ KIRMA MÜCADELESİNİ YÜKSELTMEYE ÇAĞIRIYORUZ. ÖNDER APO
İMRALI’DAKİ DURUŞUNU YENİDEN HATIRLATIYOR

Avukatların okuduğu metnin başında belirtildiği gibi Önder Apo’nun ortaya koyduğu bu çağrı ne bir
mutabakat ne de müzakere metnidir. Tamamen Türkiye halklarına ve demokrasi güçlerine İmralı’daki
duruşunu bir daha hatırlatmaktadır. Önder Apo tüm demokrasi güçlerini Türkiye’nin ve bölgenin
sorunlarını kutuplaşma ve çatışma politikalarından uzak biçimde demokratik müzakere yoluyla onurlu
barış ve demokratik çözüm doğrultusunda çaba göstermeye çağırmıştır. Böylece Türkiye ve Ortadoğu
halklarına kaostan ve sorunlardan kurtulma yolunu bir daha göstermiştir.” Şeklinde Terör örgütünün
çağrısı üzerine
PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah ÖCALAN'a uygulanan -sözde- tecritin kaldırılması,
Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan ve süresiz açlık grevine başlayan HDP Hakkari
Milletvekili Leyla GÜVEN (25.01.2019 tarihinde tahliye edildiği)'e destek olmak ve cezaevi koşullarını
protesto etmek amacıyla, 27 Kasım 2018 tarihinden itibaren ülke genelindeki cezaevlerinde olduğu
gibi ilimiz Tarsus Kampüs Cezaevinde de başlayan ve halen devam eden açlık grevi eylemlerine destek
vermek/kamuoyu oluşturmak amacıyla;
24.05.2019 Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında, ilimiz Akdeniz İlçesi Kiremithane Mahallesi İstiklal
Caddesi üzerinde bulunan Özgür Çocuk Parkına geldiği, Saat 15.30 sıralarında, sonradan katılımlarla
birlikte yaklaşık (45) kişilik grubun parkta oturma eylemine başladığı, Emniyet Müdürünün “burada
Terör örgütünün propagandasını yapıyorsunuz lütfen dağılın” şeklinde ikazlarına rağmen grup
dağılmayarak basın açıklaması yapmış konuşma sonrasında saat 15.50 sıralarında dağıldıkları kamera
kaydına alınmış olup kamera kayıtları incelemesinde:

¸
¸
¸
¸
¸
¸
TESPİT:6
25.05.2019
PKK/KCK terör örgütü güdümüne yayın yapan ANF isimli internet sitesinde terör örgütü elebaşısına
sözde uygulanan tecridi protesto etmek ve taleplerin yerine getirilmesi amacıyla
https://anfturkce.com/guncel/kck-tecrit-kalkmadi-direniscilerin-talepleri-karsilanmadi-124793 url
adresinde haberin paylaşıldığı görülmüş olup haberin ekran alıntısı ve dökümü aşağıya çıkartılmıştır.

¸
KCK: Tecrit kalkmadı, direnişçilerin talepleri karşılanmadı

KCK: Tecrit kalkmamış, direnişçilerin talepleri karşılanmamıştır. Sadece tecridi kırma direnişinin
yarattığı iç ve dış kamuoyunun baskısını kaldırmak ve direnişi zayıflatmak için avukatların imralı’ya
gidişi planlanmıştır.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ile avukatlarının 2 Mayıs’ta yaptığı görüşmenin kamuoyuna deklare
edilmesi ardından yazılı bir açıklama yapan KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, “Kürt halkı ve
demokrasi güçleri tecride karşı çıktığı gibi dünya halkları ve demokrasi güçleri de karşı çıkmaktadır.
Tecride karşı mücadele Kürdistan ve Türkiye sınırlarını aşmış, uluslararası bir boyut kazanmıştır.
Tecride karşı mücadele özellikle beyaz türbentli Kürt anaları şahsında tüm insanlığa mal olmuştur”
dedi.
KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı açıklaması şöyle: “Önder Apo 27 Temmuz 2011 tarihinden bu yana
avukatlarla görüştürülmüyordu. 5 Nisan 2015’ten bu yana bu tecrit daha da ağırlaştırılmış, aile dahil
hiç kimseyle görüşme yaptırılmamıştır. Sadece Önder Apo değil, İmralı cezaevinde kalan 3 PKK’li
tutsak da 5 Nisan 2015’ten beri aileleriyle görüştürülmemektedir. 5 Nisan’daki tecritle birlikte Kürt
halkına yönelik savaş politikası derinleştirilerek yürütülmüştür. Önder Apo üzerindeki tecrit Kürt halkı
ve demokrasi güçleri üzerindeki baskı ve zulüm olarak sürdürülmektedir. İmralı’daki tecrit ve baskının
Kürt halkı ve demokrasi güçleri için de bir tecrit ve baskı olduğu bir daha görülmüştür.
KÜRT HALKI ÖNDER APO ÜZERİNDEKİ TECRİTLE YAN YANA YAŞAMAK İSTEMEMEKTE
Bu gerçekliği gören Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Hewlêr HDP temsilciliğinde çalışan Nasır Yağız,
zindandaki tutsaklar ve Avrupa’daki yoldaşlarımız tecridi kıralım, faşizmi yıkalım hedefiyle süresizdönüşümsüz açlık grevine başlamışlardır. Aylardır süren dönüşümsüz açlık grevleri 30 Nisan’da 15
tutsağın eylemlerini ölüm orucuna evriltmesiyle birlikte yeni bir aşamaya varmıştır. Şu anda binlerce
tutsak zindanlarda, yüzlerce yurtsever, demokrat ve devrimci de dışarda ölüm sınırına gelmişlerdir.
Önder Apo üzerindeki tecridin kaldırılması için yürütülen bu direnişi Kürt halkı ve demokrasi güçleri
desteklemektedirler. Kürt halkı artık Önder Apo üzerinde uygulanan tecritle yan yana yaşamak
istememektedir. AKP-MHP iktidarı çok ağır baskı uygulayarak toplumsal hareketliliği engellemeye
çalışsa da Kürt halkı ve demokrasi güçleri tecridin kaldırılmasında ısrarlıdır.
31 Mart seçimleri göstermiştir ki, Kürt halkı ve demokrasi güçleri AKP-MHP faşist iktidarının savaş
politikalarına, baskı, zulüm ve şiddet uygulamalarına karşıdır. Bu aynı zamanda AKP-MHP ittifakını
savaş politikalarına yönelten 5 Nisan 2015 İmralı tecridine de karşı olmaktır. Çünkü AKP-MHP ittifakı 5
Nisan 2015’te ağırlaştırılan İmralı tecridi ve Kürt halkının özgürlük mücadelesine karşı yürütülen savaş
politikası üzerinden şekillenmiştir.
Kürt halkı ve demokrasi güçleri tecride karşı çıktığı gibi dünya halkları ve demokrasi güçleri de karşı
çıkmaktadır. Tecride karşı mücadele Kürdistan ve Türkiye sınırlarını aşmış, uluslararası bir boyut
kazanmıştır. Tecride karşı mücadele özellikle beyaz türbentli Kürt anaları şahsında tüm insanlığa mal
olmuştur. Kürt halkının vicdanı ve iradesi olan Kürt analarının her türlü baskı, zulüm ve şiddete
rağmen direnişlerini kararlılıkla sürdürmeleri AKP iktidarını temelinden sarsmış, oldukça zayıflayan
meşruiyetlerine ağır bir darbe vurmuştur. Büyük zindan direnişi, 31 Mart yerel seçimleri, Kürt anaları
şahsında tecride karşı direniş AKP-MHP faşist iktidarını Türkiye’yi yönetemez hale getirmiştir.
BASKIYI AZALTMAYI AMAÇLAYAN BİR GÖRÜŞME

Tecride karşı direnişin Kürt anaları şahsında yükselmesi sonucu 8 yıl sonra avukatların İmralı’ya
gidişine izin verilmiştir. Ancak Önderlikle görüşmede not tutmalarının engellenmesi, diğer tutsakların
görüştürülmemesi ve açlık grevlerinin talebi olan tecridin kaldırılarak Önder Apo’nun özgür yaşar ve
çalışır talebinin karşılanmaması bu görüşmenin bir defalık ve iktidarın üzerindeki kamuoyu baskısını
azaltmaya yönelik olduğunu ortaya koymaktadır.
Önder Apo her görüşmede olduğu gibi bu görüşmede de siyasi duruşunu ortaya koymuştur. Türkiye
ve Ortadoğu’da sorunların ağırlaştığı bir süreçte tarihi bir sorumlulukla sorunlara yaklaşımını, çözüm
yol ve yöntemini bir daha kamuoyuna deklare etmiştir. Kuşkusuz tecridin kaldırılması için sürdürülen
dönüşümsüz açlık grevlerinin ölümle sonuçlanmaması yönündeki düşünce ve duygularını da dile
getirmiştir.
Önderlik mesajında her türlü kutuplaşma ve çatışma kültüründen uzak derin bir toplumsal uzlaşma
ihtiyacına vurgu yapmıştır. Türkiye’nin ve bölgenin sorunlarının da savaş ve fiziki baskı araçlarıyla
değil, akıl, politik ve kültürel güçle çözebiliriz, demiştir. Sorunların çözümünde ise demokratik
müzakere yönteminin esas alınmasını ortaya koyarak onurlu barış ve demokratik çözüm istemini dile
getirmiştir. Bu değerlendirmelerin AKP-MHP iktidarının politikalarına karşı demokratikleşme seçeneği
olduğu açıktır. Önder Apo’nun duruşunu ortaya koyan bu değerlendirmeler esas olarak da Türkiye’nin
demokrasi güçlerine ve halklarına bir mesaj olmaktadır.
İKTİDARIN SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMESİ GEREKİYOR
Önder Apo ve yanındaki yoldaşları tecridi kıralım direnişini meşru müdafaa doğrultusunda haklı
bulmakta ve saygı duymaktadır. Çünkü bu direniş tüm Kürt halkını ve demokrasi güçlerini ilgilendiren
bir direniştir. Önder Apo kendi üzerindeki tecridi Kürt halkı üzerindeki tecrit olarak görmektedir. Bu
eylemler ölümle sonuçlanacak noktaya gelmemeli, derken bizzat iktidara ve bu tecridi uygulayanlara
da bir çağrı yapmış olmakta, onların da sorumluluğunu yerine getirmesini istemektedir. Çünkü
eylemciler tecridin kaldırılması için direnişe geçmişlerdir; tecridi kaldırarak bu talebi karşılayacak olan
da bizzat iktidarın kendisidir.Avukatların söylediklerinden anlaşılmaktadır ki, tecrit kalkmamış,
direnişçilerin talepleri karşılanmamıştır. Sadece tecridi kırma direnişinin yarattığı iç ve dış
kamuoyunun baskısını kaldırmak ve direnişi zayıflatmak için avukatların İmralı’ya gidişi planlanmıştır.
Nitekim açlık grevi direnişçileri daha önce Önder Apo’nun kardeşinin İmralı’ya gitmesinin tecridin
kalkması anlamına gelmediğini söyledikleri gibi bu avukat görüşmesinin de tecridin kalktığı anlamına
gelmediğini vurgulayıp direnişlerini kararlıca sürdüreceklerini açıklamışlardır. Önder Apo üzerindeki
tecritle birlikte yaşamak istemeyen bizler de başta zindan direnişçileri olmak üzere tecridi kıralım,
faşizmi yıkalım direnişçilerinin bu değerlendirmelerine katılıyor, kararlarına saygı duyuyoruz. Kürt
halkını, demokrasi güçlerini, tüm iç ve dış kamuoyunu da direnişçilerin bu kararı temelinde DİRENİŞİ
DESTEKLEMEYE VE TECRİDİ KIRMA MÜCADELESİNİ YÜKSELTMEYE ÇAĞIRIYORUZ. ÖNDER APO
İMRALI’DAKİ DURUŞUNU YENİDEN HATIRLATIYOR
Avukatların okuduğu metnin başında belirtildiği gibi Önder Apo’nun ortaya koyduğu bu çağrı ne bir
mutabakat ne de müzakere metnidir. Tamamen Türkiye halklarına ve demokrasi güçlerine İmralı’daki
duruşunu bir daha hatırlatmaktadır. Önder Apo tüm demokrasi güçlerini Türkiye’nin ve bölgenin
sorunlarını kutuplaşma ve çatışma politikalarından uzak biçimde demokratik müzakere yoluyla onurlu
barış ve demokratik çözüm doğrultusunda çaba göstermeye çağırmıştır. Böylece Türkiye ve Ortadoğu
halklarına kaostan ve sorunlardan kurtulma yolunu bir daha göstermiştir.” Şeklinde Terör örgütünün
çağrısı üzerine

PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah ÖCALAN'a uygulanan -sözde- tecritin kaldırılması,
Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan ve süresiz açlık grevine başlayan HDP Hakkari
Milletvekili Leyla GÜVEN (25.01.2019 tarihinde tahliye edildiği)'e destek olmak ve cezaevi koşullarını
protesto etmek amacıyla, 27 Kasım 2018 tarihinden itibaren ülke genelindeki cezaevlerinde olduğu
gibi ilimiz Tarsus Kampüs Cezaevinde de başlayan ve halen devam eden açlık grevi eylemlerine destek
vermek/kamuoyu oluşturmak amacıyla;
25.05.2019 Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında, ilimiz Akdeniz İlçesi Kiremithane Mahallesi İstiklal
Caddesi üzerinde bulunan Özgür Çocuk Parkına geldiği, Saat 15.30 sıralarında, sonradan katılımlarla
birlikte yaklaşık (45) kişilik grubun parkta oturma eylemine başladığı, Emniyet Müdürünün “burada
Terör örgütünün propagandasını yapıyorsunuz lütfen dağılın” şeklinde ikazlarına rağmen grup
dağılmayarak basın açıklaması yapmış konuşma sonrasında saat 15.50 sıralarında dağıldıkları kamera
kaydına alınmış olup kamera kayıtları incelemesinde:

¸

¸
¸
¸
¸
¸
¸
PKK/KCK Terör örgütünün talimatlarına uyarak 25.05.2019 Cumartesi günü saat 14.00 da Akdeniz
İlçesinde bulunan Özgür Çocuk Parkında HDP İl ve İlçe Teşkilatları , DBP (Demokratik Bölgeler Partisi)
ve kadınlar tarafından, tutuklu ailelerin Cezaevlerindeki açlık grevleri ile ilgili etkinliğe katılan
şahıslara ait kimlik bilgileri aşağıya çıkartılmıştır.
.
.
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PKK/KCK terör örgütü güdümünde yayın yapan özgür manşet isimli internet sitesinde
17.05.2019günühttps://ozgurmanset.net/polisten-tutuklu-annelerine-sizi-de-cocuklarinizin-yaninagondeririz/ url adresli haber incelendiğinde PKK/KCK Terör örgütü için açlık grevinde bulunan
şahısların annelerinden K.
O.
(TC:
), F.
K.
(T.C:) ve S.
Ü.
(T.C:
)isimli şahıslar yalan beyanlarda bulunarak halkı güvenlik kuvvetlerine karşı
kışkırttığı, Terör örgütü elebaşısı için açlık grevinde bulunan şahıslar için eylemlerde aktif rol aldıkları
tespit edilmiştir.
Haberi yapan şahsın ise Ergin ÇAĞLAR(T.C:
) isimli şahıs olduğu Mersin Tem Şube
Müdürlüğünce tespit edilmiş olup haberin ekran alıntısı aşağıya çıkartılmıştır.
¸
¸
¸
¸
Polisten tutuklu annelerine: Sizi de çocuklarınızın yanına göndeririz
Mersin’de açlık grevindeki çocuklarının yaşaması için günlerdir sokaklarda eylem yapan anneler, polis
tarafından tek tek aranarak emniyete çağrılıyor. Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi’nde 92 gündür süresiz
dönüşümsüz açlık grevinde bulunan Aydın Oğuz’un annesi Kadriye Oğuz, geçtiğimiz Salı günü
emniyete çağrıldı. Oturma eylemleri başlattıkları günden bu yana sürekli olarak polisin hakaretlerine
maruz kaldıklarını belirten Oğuz, çocukları eyleme başladığından bu yana evde oturamadıklarını ve
onlara ses olmak için sokakta olduklarını söyledi.

‘O POLİS BENİM ÇOCUĞUM YAŞINDA’
Oğuz, “Biz parka çıksak suç, ses çıkarsak suç, otursak suç. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tek isteğimiz
çocuklarımızın talepleri için bir çözüm aramak. Çocuklarımız ölmesin diyoruz. Adalet diyorlar ama bu
ülkede ne adalet ne de hukuk kalmış. Eylem yaptığımızda da bize hakaretler savuruyorlar. Oysa bana
hakaret eden polis benim çocuğum yaşında. Bu ayıp değil midir?” diye sordu.

POLİS: SİZİ ÇOCUKLARINIZIN YANINA GÖNDERİRİZ
İfade sırasında polisin kendisine “Siz neden eyleme gidiyorsunuz. Bilmiyor musunuz, yasak olduğunu?
Sizi oraya kim getiriyor? Birileri mi sizleri oraya topluyor?” şeklinde sorular sorulduğunu aktaran
Oğuz, polise,“Bizi kimse oraya toplamıyor. Biz kendimiz geliyoruz. Ben evde oturamıyorum. Sadece
kendi çocuğum için değil başka tüm çocuklar için oradayım” yanıtını verdiğini söyledi. Anne Oğuz,
polisin kendisini “Siz öyle yaparsanız sizi çocuklarınızın yanına göndeririz” diye tehdit edildiğini de
aktardı.

MAAŞI KESME TEHDİDİ
Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevi’nde 78 gündür açlık grevinde olan Mahmut Kaygan’ın annesi Fatma
Kaygan da cezaevinden kötü bir haber almadan taleplerin karşılanması için sokağa çıkan annelerden
biri. Evde oldukça gözüne uyku girmediğini dile getiren Kaygan, “Onların bizi anlayabilmeleri için
ciğerlerinin yanması gerekiyor” dedi.
Kaygan, ifade için çağrıldığı emniyette polisin kendisine,“Çocuklarınız kandırıldı, siz de
kandırılıyorsunuz? Senin maaşını keseriz!” diye tehdit edildiklerini ifade etti.
Kaygan polislere verdiği yanıtı şöyle aktardı: “Ne biz ne de çocuklarımız kandırıldı. Ben yine eyleme
gideceğim isterseniz maaşımı kesin ama çocuklarımızın talebi yeter ki karşılansın.Bize bu işi
çözebilecek bir yer gösterin oraya gidelim”

‘NEREDE EYLEM VARSA ORAYA GİDERİZ’
İzmir 1 Nolu Kapalı Cezaevi’nde 122 gündür açlık grevinde olan Mehmet Ümit’in annesi Saliha Ümit
de ifade için kendilerini çağıran polise,“Bizim içimiz yanıyor. Çocuklarımız için nerede bir etkinlik
olursa biz orya gideriz” dediğini belirtti.

MA / Ergin Çağlar
Haber/Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı
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Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2019/18950 sayılı soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve teşhis
yaptırılan 2019N04S16 (K) isimli gizli tanığın teşhisinde;
¸
TESPİT:9

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2019/35078 sayılı soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve teşhis
yaptırılan J.
E.
(K) H. E.
(T.C:
) isimli şahsın teşhisinde;

¸

Tahkikat evraklarının tamamının incelenmesinde ANF isimli sosyal medya haber sitesinin PKK/KCK
terör örgütünün propagandasını yaptığı, PKK/KCK terör örgütünün talimatlarının iletildiği ve
yayınlarının erişiminin engellendiği, geçmiş dönemlerde PKK/KCK terör örgütü güdümünde yayın
yapmakta iken Azadiye Welat, Gündem, Özgür Gündem, Rojeva Medya vb gazetelerin OHAL
öncesinde ve OHAL kapsamında KHK ile kapatıldığı, bahse konu haber sitesinin ve gazetelerin
içeriğindeki haberlerde terör örgütünün, terör örgütü elebaşısının ve ölen örgüt mensuplarının
sahiplenildiği, propagandalarının yapıldığı, örgüt mensuplarından destansı bir dille bahsedildiği,
Bir terör örgütünün siyasi veya sosyal etkinliğini arttırmak sesinin kitlelere duyurulmasını sağlamak
örgütün başa çıkması imkânsız bir güç olduğu ve amacına ulaşabileceği kanaatini toplum üzerinde
oluşturmak, örgütün mücadelesine karşı olan kişi ve kuruluşları ortadan kaldırmak sindirmek halkın
örgüte sempatisini arttırmak ve giderek aktif desteğini sağlamak amacıyla yapıldığı, şiddet içeren
yöntemlerini meşru gösterdiği, bilinmektedir.
Şüpheli Ergin ÇAĞLAR’ın isimli şahsın örgütsel bağlılık içerisinde, örgüt tabanını canlı tutmak, örgüt
üst yönetiminin açıklamalarını, talimatlarını müzahir kitleye ulaştırmak amacıyla ANF isimli internet
haber sitesinde verilen talimatlarla düzenlenen ve PKK/KCK terör örgütü propagandasına dönüşen
kitle toplantılarına, basın açıklamalarına sözde haberci kimliği ile katıldığı, örgütü öven, örgütün
şiddet içeren eylemlerini paylaşan haberler yaptığı bu şekilde şüpheli Ergin ÇAĞLAR’ın üzerine atılı
terör örgütü propagandası yapmak suçunu işlediği anlaşılmakla,

İSTEK:
Şüphelinin yargılamasının Türk milleti adına mahkemenizce yapılarak;
1-)İddianame kapsamında; şüphelinin yukarıda belirtilen sevk maddeleri gereğince
CEZALANDIRILMASINA,
2-)Yargılama sonucunda verilecek cezanın tür ve miktarına bağlı olarak TCK.nun 53. maddesinde
belirlenen haklardan YOKSUN BIRAKILMASINA,
3-)Şüpheliden ele geçirilen adli emanette bulunan eşyaların TCK'nun 54.maddesi gereğince
ZORALIMINA,
4-)Şüphelinin gözaltında geçirdiği sürelerin TCK'nun 63.maddesi gereğince MAHSUBUNA,
5-)Yargılama giderlerinin CMK 324 ve devamı maddeleri uyarınca şüpheliye YÜKLETİLMESİNE,
Karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.28/08/2019

Yusuf Taner YILDIZ 37304
Mersin Cumhuriyet Savcısı
E-imza

NOT : ERGİN ÇAĞLAR hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan kovuşturmaya yer
olmadığına dair ek karar verilmiştir.

