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SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 2016 MUŞ/MERKEZ
TUTUKLAMA TARİHİ : 24/10/2016 Muş Sulh Ceza Hâkimliğinin 24/10/2016 tarih 2016/387
sayılı kararı (Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Tutuklu)
SEVK MADDESİ
: TCK, 314/2, TMK, 5/1, TCK, 53/1, 63, 58/9 madde ve fıkraları, (Tüm
şüpheliler için)

DELİLLER
: Şüpheli savunmaları, tape kayıtları, arama ve ve döküman inceleme
tutanakları, emanet makbuzları, doktor raporları, adli sicil kaydı ve tüm dosya.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
İddianamemizde öncelikle PKK/KCK silahlı terör örgütünün lideri olan Abdullah Öcalan'ın ve
örgütün önde gelen yöneticilerinden Duran Kalkan'ın özerklik ile ilgili yapmış oldukları
açıklama ve eylem çağrılarından, daha sonra gerçekleşen ve Demokratik Bölgeler Partisi ile
PKK/KCK'nın birlikte organize ettikleri öz yönetim ilanlarından, Demokratik Bölgeler Partisinin
PKK/KCK silahlı terör örgütü ile bağlantısına işaret eden delillerden, siyaset akademilerinden,
şüpheliler hakkında soruşturmanın başlangıcından, toplanan delillerden, şüphelilerin
savunmalarından ve sonuçtan bahsedilecektir.
1-) ÖZ YÖNETİME İLİŞKİN PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİLERİNİN EYLEM
ÇAĞRILARI;
PKK/KCK silahlı terör örgütünün lideri olan Abdullah Öcalan'ın 2007 yılında Konfederatif bir
devlet yapılanma modeli biçiminde tasarladığı ve KCK olarak adlandırdığı sözde devlet
yapılanmasının örgüt tarafından sözde hayata geçirildiği, bu kapsamda sözde devletin
anayasası olarak KCK sözleşmesinin gösterildiği, bu sözleşmeye göre silahlı terör örgütünün
Serhildan adı altında doğu ve Güneydoğu bölgesinde yaşayan vatandaşların ilk etapta
ayaklandırarak özerk bölgeler ilan edilmesine, aynı düşüncenin Küzey Irak, Kuzey Suriye ve
İran'ın belirli bir kısmında da yapılmasının planlandığı, dört bölgeden oluşan özerk bölgelerin
ilerleyen süreçte birleştirilerek Kürdistan devletinin kurulmasının amaçlandığı, bu bağlamda
PKK/KCK silahlı terör örgütü Abdullah Öcalan'ın "yerel birimlerin daha güçlü hale getirilmesi,
idari yapıda özerk yönetim birimleri olarak yapılandırılacak bölgesel meclislerin kurulması,
tüm yerel birimlerde meclis sistemini esas alan bir modelin geliştirilmesi, bölgede emniyet ve
adalet hizmetlerinin ortak yürütülmesi" şeklinde açıklamada bulunduğu,
28/07/2015 tarihinde PKK/KCK silahlı terör örgütü yöneticilerinden olan Duran Kalkan'ın
yapmış olduğu açıklamayla ilgili internet sitesinden haber yapıldığı,
http://anfturkce.net/kurdistan/kalkanakpninfasistdiktatoryonetiminiadimadimyikmaliyiz
uzantılı Web sitesindeki haberde; "PKK yürütme komitesi üyesi Duran Kalkan Suriç Katliamı,
gözaltı tutuklama furyası ve hava saldırıları ile birlikte AKP'nin topyekün özel savaş
planlamasını devriye koyduğunu dikkat çektiği. Halkları adım adım demokratik özerklik
yönetimlerini geliştirmeye çağıran Kalkan "Demokratik Özerklik devrimini gerçekleştirmek
üzere Kürt toplumunu, dostlarını Demokratik Türkiye toplumunu, kadını ve gencini
seferberlik düzeyinde mücadeleye davet ediyorum"......... Özellikle de Kürdistan da %80-90,
%100 oy alınan yerlerde kendi öz yönetimini kurmalı, kendi karar organlarını yönetimlerini,
meclislerini geliştirmeli, demokratik özerklik yönetimlerini geliştirmeliler" şeklinde
demeçlere yer verildiği belirlenmiştir.
Ayrıca PKK/KCK silahlı terör örgütünün 2015 yılına gelindiğinde gizlilik içerisinde yürütmekte
olduğu faaliyetlerini alenen açıkladığı, bu konuyla ilgili açıklamalarda "devlet bizi
yönetemeyecek, kendi kendimizi yöneteceğiz, hiçbir devlet kurumunu meşru bulmuyoruz,
devletin hiçbir yetkilisini, meşruiyetini kabul etmeyeceğiz, Kürt halkı için öz yönetimden
başka seçenek kalmadı" şeklinde demeçlere yer verildiği, bu açıklamalarla KCK sözleşmesinde
bahsedilen Demoktarit kent meclisleri ile ilgili kentte bulunan tüm kurumların bağlı olduğu
alternatif bir yapılanmayı fiilen hayata geçirdiklerini açıkca ilan ettikleri anlaşılmıştır.

2-)DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ VE PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ TARAFINDAN
ORGANİZE EDİLEN ÖZERKLİK İLANI VE DAHA ÖNCESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR;
KCK üst düzey sorumlularının yapmış oldukları açıklamalardan sonra 2015 ve 2016 yıllarında
Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde Serhildan adı altında kapsamlı halk ayaklanmalarının
eylem olarak hayata geçtiği, bu kapsamda;
08.08.2015 tarihinde Mardin İli Nusaybin İlçesinde, 09.08.2015 tarihinde Şırnak İlinde,
12.08.2015 tarihinde Hakkâri İli Yüksekova İlçesinde ve Van İli Erciş İlçesinde, 13.08.2015
tarihinde Muş İli Varto ve Bulanık İlçelerinde, 14.08.2015 tarihinde Van İli Edremit İlçesinde,
15.08.2015 tarihinde Diyarbakır İli Silvan İlçesinde, 16.08.2015 tarihinde Ağrı İli Doğubayazıt
İlçesinde, 18.08.2015 tarihinde Bitlis İli Hizan İlçesinde, 19.08.2015 tarihinde Siirt İli Eruh
İlçelerinde yapılan – Sözde – Öz Yönetim konulu açıklamaları ile somutlaştırıldığı, ardından
özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan hemen her il ve ilçede koordineli
bir şekilde ÖZ YÖNETİM konulu, halkın katılımının sağlandığı ve adına halk toplantıları
denilen toplantıların tertip edilerek halkın öz yönetim çalışmalarının içerisine çekilmeye
çalışıldığı bu faaliyetlerin koordinesinin DBP İl ve İlçe teşkilatları tarafından sağlandığı
belirlenmiştir.
3-)VARTO VE BULANIK'TA GERÇEKLEŞEN ÖZ YÖNETİM İLANI ESNASINDA YAPILAN
AÇIKLAMALAR, DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ İLE PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN
MUŞ İLİNDEKİ BAĞLANTISI;
13/08/2015 tarihinde Muş'un bulanık lçesinde Demokratik Bölgeler Partisi İlçe örgütü
önünde düzenlenen ve HDP, DBP, Mahalle Meclisleri, MEYA-DER yöneticileri ve Belediye eş
başkanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin katıldığı toplantısa öz yönetim
ilanının yapıldığı,
Kitle adına konuşan Demokratik Bölgeler Partisi İl Eş başkanı Zeynep Topcu'nun yapmış
olduğu açıklamada, "bizleri temsil etmeyen bu rejim ve tüm kurumları meşru
görmeyeceğimizi açıkca beyan ediyoruz, Bulanık'da seçilmiş demokratik kent meclisi olarak
faşizan ve meşru olmayan rejime karşı toplumun öz yönetimi olarak kendimizi beyan
ediyoruz, kent meclisi olarak halkımıza yönelik geliştirilen topyekün imha rejimine karşı
tutum olarak bugünden itibaren kendimizi öz yönetim ve iradeyle yöneteceğimizi ilan
ediyoruz" şeklinde beyanlara yer verdiği, söz konusu özerklik ilanında dosya şüphelilerinden
Bermal Birtek'in de bulunduğunun dosya arasında mevcut bulunan görüntü inceleme
tutanağından tespit edildiği,
13/08/2015 tarihinde Demokratik Bölgeler Partisi Varto ilçe eş başkanı Mustafa Doğan'ın
yapmış olduğu açıklamada "Devlet mahkeme ve hukukuyla adaleti sağlamak yerine meşru
taleplerini dile getiren herkesi tererüze ederek cezalandırıyorsa anayasayla farklılıkları
korumak yerine yok sayarak tasfiye ediyorsa doğuştan gelen ana dil ve öz kimlikleri
reddederek bölünme paronayasına dönüştürüyorsa bu rejim bizleri kapsamamakta ve temsil
etmemektedir. Bizleri temsil etmeyen bu rejimle tüm kurumlarını meşru görmediğimizi
açıkca beyan ediyoruz, bizler Varto'da yaşayan demokratik kent meclisi olarak faşizan ve
meşru olmayan rejime karşı toplumun öz yönetimi olarak kendimizi beyan ediyoruz, seçilmiş
kent meclisi olarak halkımıza yönelik geliştirilen topyekün imha rejimine karşı tutum olarak
bugünden itibaren kentimizin öz irade ve öz yönetimimizle yöneteceğimizi ilan ediyoruz"
şeklinde beyanlarda bulunduğu,
Bu açıklamada yer alan isimlerin tamamına yakınının Bulanık ve Varto İlçesi Demokratik
Bölgeler Partisinde yer alan kişiler olması, bu siyasi partinin kurumsal kimlik ve imkanlarının
PKK/KCK terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanmakta olması, ayrıca 05/01/201612/01/2016 tarihleri arasında Demokratik Bölgeler Partisi Bulanık, Malazgirt ve Varto ilçe

binalarında yapılan aramalarda da ele geçirilen örgütsel döküman, kitap, dergi ve PKK/KCK
silahlı terör örgütü mensuplarına ait resim, afiş, pankart, örgütün sözde bayraklarının ele
geçirilmesi, de birlikte değerlendirildiğinde silahlı terör örgütü PKK/KCK'yla söz konusu siyasi
parti arasında bağlantı bulunduğunun belirlendiği,
4-)KCK SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN VE KCK'NIN DİĞER FAALİYET ALANLARINDAN OLAN
SİYASET AKADEMİLERİNİN AMACI, SİYASET AKADEMİLERİNDE VERİLEN DERSLER VE
05/01/2016 TARİHİNDE DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ MUŞ İLÇE BİNASINDA ELE
GEÇİRİLEN DÖKÜMAN İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER;
KCK yapılanması içerisinde bulunan siyaset akademilerinin silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın
siyasi alandaki faaliyetlerinin arttırılması, örgütün ideolojisine ve amaçlarına paralel siyasetin
canlandırılması, örgütsel ideoloji çerçevesinde yetiştirilecek kadroların dalgalar halinde
topluma yayılması ve böylece yeni bir toplum inşa edilmesi amacıyla PKK/KCK silahlı terör
örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan'ın talimatları doğrultusunda örgütsel eğitim
merkezlerinde örgütün önceki yıllarda kamplarda verilen siyasi içerikli derslerin sivil
vatandaşlara verilerek kurulacak Kürdistan devletinde her vatandaşın bilinçli olarak PKK'nın
ideolojisine sahip olmalarının amaç edindiği,
Siyaset akademilerinde Abdullah Öcalan'ın Kürdistan Devrim Manifestosu isimli kitabı ile
Demokratik Modernite isimli PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapan derginin
içerik edindiği, birçok derse yer verildiği, bu derslerden bazılarının Kapitalis ve Demokratik
Modernite, Demokratik Ulus, Kürdistan Tarihi, Özel Savaş, Dünya Devrim Tarihi, Demokratik
Özerklik olduğu,
Nitekim Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/8 soruşturma sayılı dosya kapsamında
05/01/2016 tarihinde Saat:11:25 sıralarında Bulanık Demokratik Bölgeler Partisi ilçe
binasında yapılan aramada; DBP Eğitim Müfredatı başlıklı belgenin ele geçirildiği, yukarıda
sayılan derslerin kalem kalem sayıldığı, Kapitalis ve Demokratik Modernite dersinin 0535 662
72 65 numaralı GSM hattını kullanan Ergin Balta tarafından, Demokratik Ulus isimli dersin ise
0530 049 41 82 numaralı GSM hattını kullanan Bermal Birtek tarafından verildiğinin
belirlendiği, söz konusu evrakta Abdullah Öcalan'ın sözlerinden olan "Zihniyeti bizim
olmayanın pratiği de bizim olamaz" sözüne yer verildiği, aynı zamanda Abdullah Öcalan
kastedilerek "önderlik" ibaresinin yazılı bulunduğunun belirlendiği, bu şekilde Demokratik
Bölgeler Partisinin Siyaset Akademileri adı altında PKK/KCK silahlı terör örgütünün kamplarda
vermiş olduğu dersleri ilçe merkezlerinde, sivil vatandaşlara verdiği anlaşılmıştır.
DEMOKRATİK MODERNİTE: PKK Terör örgütü elebaşı Abdullah ÖCALAN’ın İmralı Cezaevinde
teorize ettiği iddia edilen “Kapitalist Moderniteye dayalı son yüz yılın baskı imha ve
asimilasyon politikaları halkı bağlamayan dar ve seçkinci iktidar elitinin tüm tarihi ve
kardeşlik hukukunu inkâr eden çabalarını ifade etmektedir, günümüzde artık tarihe ve
kardeşlik hukukuna ters düştüğü iyice açığa çıkan bu zulüm cenderesinden ortaklaşa çıkış
yapmak için hepimizin Ortadoğu’nun temel iki stratejik gücü olarak öz kültür ve
uygarlıklarına uygun şekilde Demokratik Modernitemizi inşa etmeye çağırıyorum.” İfadeleri
ile açıkça ilan edilen demokrasi anlayışının yeniden modernize edilmesi iddiasıdır.
Burada amaç Bağımsız Birleşik Kürdistan için zeminin oluşturulmasıdır. 100 Yıllık İnkar ve
İmha Politikası ifadesinin Sykes Picot Antlaşması ile 1916 yılında Kürt Coğrafyasının 4 Parçaya
bölündüğü iddiasıdır. Örgütün nihai amacı da dört parçanın Bağımsız Birleşik Kürdistan çatısı
altında bir araya getirmektir. Bu amaç doğrultusunda kaynak her daim terörist başı Abdullah
ÖCALAN’ın kitaplarıdır. Demokratik Modernite kavramı ile ilgili ayrıntılı bilgi Ortadoğu’da
Uygarlık Krizi ve Demokratik Uygarlık Çözümü Demokratik Uygarlık Manifestosu 4. Kitap

içeriğinde mevcuttur. Ve hepsinden önemlisi maalesef 21.03.2013 Tarihli Nevruz etkinliğinde
bu alenen halka duyurulmuş ve çalışmalar bu şekilde devam ettirilerek günümüze kadar
gelinmiştir.
DEMOKRATİK ULUS: Öcalan tarafından yazılan kitaplar incelendiğinde; Demokratik Ulus
kavramının oldukça sık kullanılan tılsımlı bir kavram olarak nitelendirildiği, terörist başı
Abdullah ÖCALAN’ın kitaplarında; ‘Med İmparatorluğundan Sümer Rahip Devletine Waşokani
Devriminden Asurlulara Roma İmparatorluğundan Osmanlıya uzanan tarihsel süreci
yorumlamaya çalıştığı bu uzun karmaşık aktarımın üzerine “Ulus Devlet Bölücüdür, çok
kültürlülüğü inkar eder, emperyal amaçlar güder, sınıf çatışmasını körükler bürokrasiyi
büyütür ötekileştirir ezer devleti kutsar, o halde bütün bunları tersine çevirecek başka bir
kavrama ihtiyacımız var işte Demokratik Ulus böyle bir kavramdır en geniş anlamda kültürel
birliktelik vaat eder, herkesi özgür kılar milliyetçiliği yıkar, yerele önem verir, böyle bir
sistemde kimse kimseye tahakküm etmez, ticarette kar amacı güdülmez, ekolojiye önem
verilir doğa korunur, insan merkeze alınır kadın erkek ayrımı kalkar, her türlü etnisite bir
kenara bırakılır bütün etnik guruplar bir araya gelerek Demokratik Ulusu oluşturur” şeklinde
tanımlandığı devamında;
“…Partilerin önemi yoktur halk kongreler şeklinde örgütlenir hepsinin üzerinde halkların
demokratik kongresi bulunur, her bölgede halk kendi kendini yönetir, bürokrasi azalır sınıf
farklılıkları giderilir, çok kültürlülük esas alınır devlet her şeyden elini ayağını çeker sivil alan
alabildiğine genişler” şeklinde devam ettiği anlaşılmaktadır.
Netice itibariyle Öcalan tarafından yazılan bu ve benzeri kitaplar Bağımsız Birleşik Kürdistan
hedefinin yol haritası niteliğindedir. Adı geçen siyasi parti de bunu hayata geçirmek üzere
oldukça sistemli örgütsel adımlar atmaktadır.
5-)TOPLANAN DELİLLER:
A-)H. Ş.
;
Yukarıda açıklanan faaliyetler kapsamında KCK/TY yapılanması içerisinde Sözde Erzurum
Eyaleti Bölgesini kapsayan illerde faaliyet yürütmekte olduğu değerlendirilen E. B.
, B.
B.
, M. E.
ve A. Ö.
isimli KCK/TY (Kürdistan Halklar
Topluluğu/Türkiye Yürütmesi) üyeleri ile irtibatı bulunan PKK/KCK terör örgütü ile iltisakı
ortaya konan DBP isimli siyasi partinin Muş İl Eş Başkanlığı görevini yürüten ve faaliyetleri
itibariyle PKK/KCK terör örgütünün sözde devlet yapılanmasının bölgede tesisi yönünde
yoğun bir çalışma içerisinde olduğu değerlendirilen yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı H.Ş.
hakkında Muş Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 2016/293, 2016/382,
2016/407, 2016/424, 2016/478, 2016/532. 2016/610 ve ve Muş Sulh Ceza Hakimliği
2016/3135 D.İŞ sayılı karar numarası ile 2016/1779 soruşturma sayılı iletişimin tespiti,
dinlenmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda H.
Ş.
adlı kişiye ait
H.
Ş.
adlı kişinin kullandığı 905
numaralı GSM iletişim aracının
19/04/2016 - 19/10/2016 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi/kayda alınması tedbirinin
uygulanmaya başlandığı,
Bu kapsamda;
ŞÜPHELİ H. Ş.
.
.
.

'İN 0

NUMARALI TELEFONU İLE;

DEĞERLENDİRME
.
.
.
Şüpheli H.
Ş.

:

’in görüşmelerinde…

SORULDU:
.
.
.

SONUÇ İTİBARİYLE:
PKK/KCK terör örgütü üyeliği suçu kapsamında tutuklu bulunanların listesinin yapılan ev
aramasında ele geçirildiği,
DBP parti binasında yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirilmesi
yukarıda yapılan değerlendirmeleri destekler nitelikte olduğu,
Şüphelinin arşiv araştırmalarında ve İTDK tedbiri süresince katıldığı ve görüşmelere yansıyan
basın açıklamaları sorumluluk bölgemizde olmak kaydıyla cenaze taziye etkinlikleri ile ilgili
olduğu,
Yapılan çalışmalar neticesinde Şüpheli H. Ş.
’in PKK/KCK terör örgütünün sözde devlet
yapılanmasının tesisi amacıyla örgütsel faaliyet yürüttüğü, halktan kapalı zarfla para
topladığı, bu paraların toplanmasında Rojava Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin ismini
kullandığı ve bu dernek ile müşterek hareket ettiği söz konusu derneğin Muş Sözde il
temsilcisi M. Ş.
U.
ile görüşmelerinin bulunduğu, PKK/KCK terör örgütü ile
iltisakının ortada olan bu derneğin adı kullanılarak halktan zarf usulü para topladığı, PKK/KCK
terör örgütü ile iltisaklı bir yapılanma olduğu yürütülen soruşturmalar kapsamında
anlaşılmakla birlikte halen söz konusu derneğin Muş İl Temsilcisinin Silahlı Terör Örgütüne
üye olmak suçu kapsamında tutuklu bulunduğu,
Bunun yanında şüphelinin PKK/KCK terör örgütünün eylem çağrılarının alenen duyurulduğu
örgütsel yayınların dağıtımı ve satışını yönlendirdiği koordine ettiği, ele geçirilen
dokümanların bu değerlendirmeleri somut anlamda desteklediği, burada elde edilen gelirin
örgütün finansmanında kullanıldığı,
Ayrıca Şüphelinin KCK/TY yapılanması ile irtibatının bulunduğu, Muş Cumhuriyet
Başsavcılığının 2015/4761 soruşturma sayılı dosya şüphelileri ile yakın irtibatının bulunduğu,
şüphelinin siyaset akademileri faaliyetlerinin ilimizde takibi ve eğitim hayatını KCK
yapılanması adına takip ettiği bu değerlendirmeleri ele geçirilen dokümanların somut
anlamda desteklediği,
Yine şüphelinin İTDK tedbirine yansıyan görüşmelerinden anlaşıldığı üzere ilçe DBP
teşkilatlarını yönlendirdiği ve ilçe teşkilatlarının merkeze bağlı faaliyet yürüttüğü, burada ele
geçirilen örgütsel doküman ve dergilerin H. Ş.
’in talimatları ile satıldığı bu dergilerin
açıkça örgütsel yayın olduğu ve her yönüyle örgütün amaçlarına doğrudan hizmet ettiği,

Bunun yanında şüphelinin hayatını kaybeden BTÖ mensuplarının cenaze taziye etkinliklerinin
organizesinde aktif olarak yer aldığı, DBP parti binasında yapılan aramalarda bu yönde
düzenlenmiş raporun ele geçirildiği ve görüşmelerin bu bağlamda somut hale geldiği,
Bunun yanında halen örgütlü suçlardan tutuklu bulunan ailelere maddi yönden destek
sağladığı, bu eylemin sözde devlet yapılanmasının tesisi açısından ehemmiyet taşıdığı bu
itibarla böylesi bir eylemin örgütsel bir faaliyet olarak nitelendirildiği şüphelinin bütün bu
faaliyetlerinde Demokratik Bölgeler Partisi Eş Başkanı sıfatıyla yaptığı ve söz konusu siyasi
partinin kurumsal kimlik ve imkanlarının terör örgütünün eylem amaç ve stratejileri
doğrultusunda kullandığı ve açıkça adı geçen örgütün amaçlarına hizmet ettiği ve açıkça bu
örgütün bir üyesi olduğu anlaşılmıştır.
B-)M. I.

;

Şüpheli M.
I.
ile ilgili yapılan birim arşiv tetkikinde Terör Örgütü Propagandası
yapmak suçu kapsamında 2013 yılı içerisinde hakkında işlem yapıldığı terörist başı Abdullah
ÖCALAN’ı övücü ve meşru gösterici 78 SMS mesajını belirli kişilere gönderdiği yönünde bir
işlem kaydının bulunduğu,
Şüphelinin 0.
-05.
ve 05.
numaralı GSM hatlarını kullandığı,
adı geçen şahsın PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet göstermekte iken ölen PKK/KCK
terör örgütü ve bu eli kanlı örgütün uzantıları (HPG, TAK, YPG..) içerisinde faaliyet gösteren
örgüt mensuplarının cenazelerinin tespiti, teşhisi, bulunduğu hastane veya Adli Tıp Kurumu,
cenazelerin karşılanması, ilimize defnedilme esnasında yüksek katılımlı etkinliklerin
organizesi işlemleri ile PKK/KCK terör örgütü için önem atfeden günlerde yapılan etkinliklerin
organize edilmesinde ve yürütülmesinde görev aldığı yönünde istihbari bilgiler üzerine Muş
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 19/04/2016 tarih ve 2016/293 -2016/478, 2016/532
2016/610 D.İş sayılı karar numaraları ile 2016/1779 soruşturma sayılı iletişimin tespiti,
dinlenmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda M.
E.
adlı kişiye ait
M.
I.
adlı kişinin kullandığı 905
, M. I.
adlı kişiye ait M.
I.
adlı kişinin kullandığı 905
ve M.
I.
adlı kişiye ait M.
I.
adlı kişinin kullandığı 905
numaralı GSM hatları üzerinde 19/04/2016 19/09/2016 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi/kayda alınması tedbirinin uygulanmaya
başlandığı,
Bu kapsamda;
ŞÜPHELİ M. I.
1) Tape Kayıt Sıra No:
.
.
.

DEĞERLENDİRME
.
.
.

'IN 05

NUMARALI TELEFONU İLE;

ŞÜPHELİ M.

I.

İLE İLGİLİ SORUŞTURMA KAPSAMINDA ELDE EDİLEN DİĞER DELİLLER

.
.
.
.
SONUÇ İTİBARİYLE:
Şüpheli M.
I.
’ın PKK/KCK terör örgütünün hedef ve stratejileri doğrultusunda
talimatla faaliyet gösteren MEYA-DER (Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle
Dayanışma Derneği) Muş İl Temsilciliği görevini yürüttüğü, DBP (Demokratik Bölgeler Partisi)
ve HDP (Halkların Demokrasi Partisi) Muş İl ve İlçe yöneticileri ile irtibatının bulunduğu, İTDK
tedbirine konu PKK/KCK terör örgütü mensubu iken hayatını kaybeden kişiler için
cenaze/taziye etkinliklerini tertip ettiği yönlendirdiği, bu etkinliklerin örgütün meşruiyet
arayışına dönüştürülmesi amacına bilinçli olarak hizmet ettiği, MEYA-DER faaliyetleri
kapsamında illegal olarak, derneğin kuruluş ve işleyişinde belirtilmediği halde Rojava
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adına para toplama eylemlerini koordine ettiği
yönlendirdiği ve bunu DBP Muş İl Yönetiminin talimatı ve yönlendirmesi ile yaptığı ve
yürütülen bu faaliyetlerin örgütsel amacından bilgisinin bulunduğu, bu iddialar ile ilgili
dokümanlara ulaşıldığı, bu itibarla adı geçen Medeni IŞIK isimli şüphelinin açıkça PKK/KCK
terör örgütünün aktif bir üyesi olduğu değerlendirilmektedir.
C-Ç.

T.

Şüpheli Ç.

T.

(TCKN:1

T.

Ş'UN 0

)

.
.
.
ŞÜPHELİ Ç.

NUMARALI TELEFONU İLE;

1) Tape Kayıt Sıra No:
.
.
.

DEĞERLENDİRME
Şüpheli Ç.
T.
’un Muş Ağır Ceza Mahkemesinin 26.05.2016 tarih ve 2016/382 sayılı
karar numarası ile 2016/1779 soruşturma sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda
alınması kararının uygulanması sonucunda şüphelinin toplam 33 suç unsuru görüşmesinin
bulunduğu,
.
.
.

SONUÇ İTİBARİYLE;
Şüpheli Ç.
T.
’un DBP Muş İl Teşkilatı içerisinde aktif olarak yer aldığı, DBP tarafından
organize edilen basın açıklamaları yürüyüşler ve benzeri eylemler içerisinde yer aldığı bu
kapsamda önce ki tarihlerde 2911 SKM suçu kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü
tarafından hakkında adli tahkikatın yürütüldüğü, İTDK tedbirine yansıyan görüşmelerden
hareketle DBP Genel Merkezi tarafından dağıtımı yapılan ÖZGÜR HALK, KOVARA JİNEN AZAD,
YENİ ÖZGÜR POLİTİKA, YENİ DEMOKRATİK ULUS, ÖZGÜR GÜNDEM gibi merkezden
gönderilen yayınların satışı ve ilçe teşkilatlarına dağıtımı yönünde bir faaliyetinin bulunduğu,
bu örgütsel yayınlar ile KCK çağrılarının halka duyurulmak istendiği, bu yayınların belirli bir
para karşılığı halka satıldığı ve örgüte finans sağlandığı, her ne kadar 2820 Siyasi Partiler
Kanununun 61. Madde d bendinde Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri rumuzların
satışından sağlanacak gelirler şeklinde tanımlandığı, ancak bu dergilerin hangi açıdan bakılır
ise bakılsın parti çalışmaları kapsamında ele alınamayacağı ve doğrudan örgüt lehine ve
örgütü meşru kılmak amacıyla hazırlanan yayınlar olduğu, bu kapsamda çıkartılan hemen
bütün yayınlar ile ilgili toplatma kararlarının çıkartıldığı, şüpheli Ç.
T.
’un bu
dergilerin dağıtımı eylemi içerisinde yer aldığı ve dergilerin dağıtımını koordine ettiği bu
itibarla örgütün amaçlarına hizmet ettiği bu yönüyle PKK/KCK terör örgütünün bir üyesi
olduğu değerlendirilmektedir.
Şüphelinin faaliyetlerinin somut delillere dayandırılması amacıyla iltisaklı olduğu DBP Muş İl
Teşkilat binasında ve şahsın ikametinde arama yapılması elzemdir. Bu yönde çalışmalara
başlanılmıştır.
Muş Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/1779 soruşturma sayılı dosya kapsamında İTDK
tedbirine yansıyan görüşmelerden hareketle şüpheli Ç. T.
’un DBP Muş İl teşkilatında
yer aldığı, PKK/KCK terör örgütünün amaç ve stratejileri doğrultusunda hareket ettiği
değerlendirilen DBP Muş İl ve İlçe yöneticileri, dosya kapsamında şüpheli olan H.
Ş.
, A.
S.
ve M. I.
ile irtibatlı olduğu, PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı
olduğu değerlendirilen M. A.
gibi isimlerle iletişiminin bulunduğu HTS raporlarından
anlaşıldığından Şüpheli Ç. T.
’un örgütsel faaliyetlerinin bulunabileceği
değerlendirildiğinden adı geçen şahsın ikameti ve DBP Muş İl Başkanlığında yapılan
aramalarda şüphelinin iddia edilen faaliyetlerini somut anlamda destekler nitelikte oldukça
fazla sayıda belge ve dokümanın ele geçirildiği ve faaliyetlerinin somutlaşmış olduğu
anlaşılmaktadır.
D-İDRİS SAYILĞAN
Şüphelinin yapılan UYAP sorgulamasında Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan
kaydının olduğu ve Dicle Haber Ajansı Bölge Muhabirliği yaptığı, adı geçen şahsın PKK/KCK
terör örgütünü meşruiyet arayışları çerçevesinde basın yayın yoluyla örgütün meşru ve –
sözde – mücadelesinin haklı gösterilmesi amacına hizmet eder yayınlar yaptığı, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin Güvenlik Güçlerini ısrarla İşgalci olarak nitelendirdiği, PKK/KCK terör
örgütüne yönelik operasyonları haksız ve PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini, örgütün
ifadesi ile “meşru savunma” olarak nitelendirdiği bu yönde sürekli yanlı haber arayışı
içerisinde olduğu, bunun yanında PKK/KCK terör örgütü ile iltisakı tespitli Demokratik
Bölgeler Partisi il ve ilçe yöneticileri ile irtibatının bulunduğu ve PKK/KCK terör örgütünün
meşruiyet arayışlarına, talimat doğrultusunda hizmet ettiği, bunun yanında BTÖ mensubu
iken ölen örgüt mensuplarının hayat hikayelerini Twitter ve Facebook internet sitesi hesabı
ile DİHA İnternet sitesi hesabı üzerinden haber konusu yaptığı, burada Gerilla Anıları olarak

nitelendirilen köşe ile ölen örgüt mensuplarının Devrim Şehitleri olarak nitelendirildiği ve
hayat hikayelerinin PKK/KCK terör örgütüne katılımları destekleyecek şekilde ele alındığı ve
adı geçen şahsın PKK/KCK terör örgütünün amaç ve stratejilerine hizmet ettiği yönünde elde
edilen bilgiler üzerine;
ŞÜPHELİNİN ÖRGÜTSEL FAALİYETLERİNE KONU EYLEMLERİ
PKK/KCK terör örgütünün nihai hedefi doğrultusunda örgüt tarafından final yılları olarak
kabul edilen 2015/2016 yıllarında öncelikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde kapsamlı
halk ayaklanmalarının (SERHİLDAN) hedeflendi bilinmekle birlikte bununla ilgili
değerlendirmelere yukarıda yer verilmişti.
Nitekim sözde öz yönetim konulu basın açıklamaları ve 2015 yılı Ağustos ayı içerisinde
özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde yaşanan şiddet eylemleri ile bu
değerlendirmelerin somut anlamda desteklendiği açıkça görülmektedir.
22.07.2016 tarihinde İlimiz Varto İlçesi Kültür Mahallesi Muş Caddesi üzerinde Demokratik
Bölgeler Partisi (DBP)'nın eş başkanı olan M.
Y.
(TC KN:
) ve yanında
bulunan iki (2) kişi ile birlikte ellerinde bulunan dergileri sattığı yönünde bilgi alınması
üzerine şahıslar yakalanmıştır. Söz konusu dergiler üzerinde ilgili mahkeme kararı
kapsamında yapılan incelemede (3) adet 15 Mayıs 2016 tarih ve 198 sayılı dergi, (2) adet 15
Temmuz 2016 tarih ve 200 sayılı dergi ve (10) adet 15 Haziran 2016 tarih ve 199 sayılı ve
hepsinde “ÖZGÜR HALK” isimli derginin olduğu görülmüş, yapılan araştırmalarda “198 sayılı
ÖZGÜR HALK” isimli derginin İstanbul 4. Sulh Ceza Mahkemesinin 2016/3032 D.İş sayılı
kararına göre TOPLATILMA kararının ve yine 198 sayılı derginin Mersin 1. Sulh Ceza
Hâkimliğinin 2016/3419 D.İş sayılı kararı ve Horasan Sulh Ceza Hâkimliğinin 2016/111 D.İş
sayılı kararlarına göre “EL KONULMASINA TOPLAMLISINA, DAĞITILMASININ VE SATIŞA
SUNULMASININ YASAKLANMASINA” yönünde kararının olduğu, “199 sayılı ÖZGÜR HALK”
isimli derginin Horasan Sulh Ceza Hâkimliğinin 2016/148 D.İş sayılı kararına istinaden
“DAĞITILMASININ VE SATIŞA SUNULMASININ YASAKLANMASINA” kararının bulunduğu tespit
edilmiştir.
Ele geçirilen dergilerden olan Özgür Halk İsimli 15 Mayıs 2016 tarih ve 198 sayılı derginin
kapak kısmında Sykes-Picot Antlaşması’nın 100. Yılında ÖZGÜR KÜRDİSTAN’I VE
DEMOKRATİK TÜRKİYE’Yİ KURALIM başlığının atıldığı ve yine kapak kısmında örgütün nihai
hedefinin harita ile gösterildiği tespit edilmiştir.
Sykes Picot Antlaşması 1. Dünya Savaşının devam ettiği yıllarda 16 Mayıs 1916 yılında iki
sömürgeci güç olan Fransa ve İngiltere arasında imzalanan bir antlaşmadır. Bu antlaşma 1917
Ekim Devrimi ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin kurulması ile gün yüzüne çıkmıştır.
Sykes Picot Antlaşması ile özetle Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis ile Güneydoğu Anadolu’nun
bir kısmı Rusya’ya, Adana, Antep, Urfa, Mardin, Diyarbakır ve Musul ile Suriye’nin Akdeniz’e
olan kıyıları Fransa’ya, Hayfa ve Akka Limanları Bağdat ile Basra ve Güney Mezopotamya’nın
ise Büyük Britanya’ya bırakılması kararlaştırılmıştır.
Bugün PKK/KCK terör örgütü yöneticileri, örgütün elebaşı ve örgüte müzahir siyasi parti ve
sivil toplum kuruluşlarının ileri gelenleri tarafından ısrarla dile getirilen 100 yıllık sorun ile
kastın, örgütsel bir söylem olan dört parçadan oluşan kürt coğrafyası olduğu, PKK/KCK terör
örgütünün ise emperyalist güçler tarafından parçalanan dört parçadan oluşan Kürt
Coğrafyasını Demokratik Birleşik Özgür Kürdistan ile neticelendirmeyi hedeflediği böylece
emperyalist güçlere karşı mücadele söylemi ile özellikle sol eğilimli oluşumları safına çekmeyi
amaçladığı artık bilinen bir konudur.

Bu kapsamda PKK/KCK terör örgütü basın yayın organlarını aktif bir şekilde kullanmakta ve
PKK/KCK terör örgütünün terör örgütü olmadığı sadece ezilmiş geri bırakılmış hakları ve dili
elinden alınmış bir halkın savunucusu olduğu yönünde yoğun bir propagandanın yapıldığı
görülmektedir. Nitekim terörist başı Abdullah ÖCALAN tarafından PKK/KCK terör örgütünün
sözde devlet yapılanmasının taslak metni niteliğinde ki Kürt Sorunu ve Demokratik Ulus
Çözümü, Kültürel Soykırım Kıskacında Bir Halkı Savunmak, Bir Halkı Savunmak, Demokratik
Uygarlık Çözümü gibi kitaplarda bu ifadelere sıklıkla rastlanıldığı, bunun yanında örgütsel
yayınların tamamında halen yasaklı olan bu yayınlara ait mezkur söylemlere yer verildiği
açıkça görülmektedir.
Burada basın yayın organları aracılığıyla özellikle terörist başı Abdullah ÖCALAN’ın Kürt
Özgürlük Hareketinin Lideri, yürütülen sözde mücadelenin Kürt Özgürlük Hareketi, Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin emperyalist güçlere hizmet eden işgalci unsur olarak nitelendirilerek
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin uluslararası arenada itibarının zedelenmesine yönelik
örgütsel yayınların yapıldığı bilinmektedir.
Bu bağlamda örgütün basın yayın organlarını aktif bir şekilde kullandığı ve KCK tarafından
yapılan çağrıların Özgür Gündem, Yeni Demokratik Ulus, Kovara Jinen Azad, ANF, Bestanüçe,
Özgür Halk, HPG Online, Şehid.com, DİHA, STERK TV ve benzeri birçok basın yayın organı
aracılığıyla halka duyurulduğu, bunun yanında PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı DBP isimli
siyasi partinin de parti tabanında bulunanları KCK çağrıları doğrultusunda yönlendirdiği yer
yer baskı kurduğu ve KCK tarafından yapılan çağrıların halk tabanında yankı bulduğu intibaı
üzerinden PKK hareketinin bir terör faaliyeti olarak değil de halktan destek alan bir özgürlük
hareketi olarak uluslararası arenada lanse edilerek eli kanlı terör örgütünün
meşrulaştırılmaya Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ise yine uluslararası arenada
yalnızlaştırılmaya çalışıldığı görülmektedir.
Bunun yanında bu örgütsel yayınların PKK’ya taban oluşturmak amacıyla kullanıldığı yukarıda
açıklanan yayınların tamamına yakınında örgüte katılımları özendirici şekilde sözde gerilla
anılarının kaleme alındığı, sözde emperyalist güçlere karşı mücadele veren kürt özgürlük
hareketi içerisinde yer alan ve hayatını kaybeden kişilerin Devrim Şehitleri olarak
nitelendirildiği ve ölen örgüt mensuplarının ısrarla şehit lafzıyla nitelendirildiği ve bunun
bölge insanının diline pelesenk olacak bir hal aldığı herkesin malumudur.
Burada şüphelinin bu tür faaliyetler içerisinde yer aldığı ve bilinçli bir şekilde PKK/KCK terör
örgütünü meşru göstermek amacını gütmekte olduğu değerlendirilmekle birlikte şüphelinin
faaliyetlerine konu görüşmeler ve bu görüşmeler doğrultusunda yapılan değerlendirme ve
tespitler aşağıda sıralanmıştır.
Muş Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 19.04.2016 tarih ve 2016/293 // 2016/424 //
2016/478 // 2016/532 // 2016/610 sayılı karar numarası ile 2016/1779 soruşturma sayılı
iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda İdris
SAYILĞAN adlı kişiye ait İdris SAYILĞAN adlı kişinin kullandığı 905
numaralı GSM
iletişim aracının 19/04/2016 19/10/2016 tarihleri arasında İTDK tedbiri uygulandığı,
Bu kapsamda;
ŞÜPHELİ İDRİS SAYILĞAN'IN 0 535 012 39 49 NUMARALI TELEFONUYLA;
1) Tape Kayıt No: .
.
.
.

2) Tape Kayıt No:
.
.
.
İ.
G.
: İdris
İdris SAYILĞAN
: Mamoste
İ.
G.
: Buyur Kardeş
İdris SAYILĞAN
: Ya Kusura Bakmayasın
İ.
G.
: Yok Yok Öyle Şey mi Olur Buyur Kardeş
İdris SAYILĞAN
: O Soruşturma Şeyi Vardıya O Senin Dediğin Din Dil Irk
İ.
G.
: He
İdris SAYILĞAN
: Onu Ayrı Bir Haber Yapalım Diyorum
İ.
G.
: Daha Güzel Olur Çünkü Çok Saçmadır
İdris SAYILĞAN
: He
İ.
G.
: Çünkü Yani Diyor ki Görevini Yapmada O Madde Onu
Söylüyor Görevini Yaparken Bi Kere O Benim Görevim Değil Yani Ben Sanki İşyerinde
Çalışıyormuşum Bi Vatandaş Gelmiş Bende Demişim Hadi Oradan Sen Arapsın Ben
Sana Hizmet Vermiyorum
İdris SAYILĞAN
: Hı
İ.
G.
: Kalk Git Yani O Anlamda Anlatabiliyor muyum Bi Kere Benim
Görevim Değil
İdris SAYILĞAN
: He
İ.
G.
: Bir İkincisi Bi Kere Ben Barış İstiyorum Yani Bütün Halklara
Kardeşlik İstemişim Yani Tam Bir Barış Çağrısı Var Bunun Din Dil Irk Ayrımı İle Ne
Alakası Var
İdris SAYILĞAN
: HE
İ.
G.
: Ha Onu Şu Şekilde Yaparsın Artık Memurluktan Atılma İle
Yargılanıyorum O Davadan Bizzat O Cezayı Yiyersem Memurluktan Atılıyorum
İdris SAYILĞAN
: Hı
İ.
G.
: Anlatabiliyor muyum?
İdris SAYILĞAN
: Anladım Biz Onu Şey Yapılım Onu Ayrı Bir Haber Yapalım
İ.
G.
: O Daha İyi İyi Düşündün Aslında Daha İyi Çünkü Çok Karmaşık
Oluyor Anlaşılması da Zor Oluyor
İdris SAYILĞAN
: He
İ.
G.
: Böylece Onu Tamamen Ayrı Yaz Onu Ben Sana Güzel Bir
Şekilde de Yazarım Gönderirim Hangi Maddedir Gerekirse Belgenin Fotoğraflarını da
Sana Gönderirim Yarın O Belgenin Bilgilerini de Fotoğrafını da Yarın Gönderirim
İdris SAYILĞAN
: Tamam Çok Güzel
İ.
G.
: Sen Bunun Üzerinden Güzel Bir Haber Yaparsın
İdris SAYILĞAN
: Tamam
3) Tape Kayıt No: BTK.
A.
K.
İdris SAYILĞAN

: Alo İdris Arkadaş Ne Yapıyorsun
: İyidir Teşekür Ettim Ayşe Sen ne Yapıyorsun

X ERKEK ŞAHIS
: İdris Ne Yapıyorsun İdris
İdris SAYILĞAN
: İyiyim Teşekkürler
X ERKEK ŞAHIS
: Nerdesin
İdris SAYILĞAN
: Valla Ajansa Geçiyorum
X ERKEK ŞAHIS
: Ajansa Geçiyorsun Bu Bir Tane cenaze Var
İdris SAYILĞAN
: Evet Haberim Var
X ERKEK ŞAHIS
: Sen Ne Zaman Gideceksin
İdris SAYILĞAN
: Valla Ben Şimdi Bir İki Öğrenci Gözaltına Alındı Onların
haberine Geçecem Stant Açmışlar
X ERKEK ŞAHIS
: Hı
İdris SAYILĞAN
: Ondan Sonra
X ERKEK ŞAHIS
: Nerde
İdris SAYILĞAN
: Cumhuriyette Stant Açtılar
X ERKEK ŞAHIS
:I
İdris SAYILĞAN
: Orda Polisler Gözaltına Aldı
X ERKEK ŞAHIS
: Ee Tamam bu cenaze kaçtaymış
İdris SAYILĞAN
: Eee cenaze Daha Erzurum’dadır
X ERKEK ŞAHIS
: Erzurum Da Sana Haber Verdiler mi?
İdris SAYILĞAN
: He He
X ERKEK ŞAHIS
: Kim Verdi
İdris SAYILĞAN
: He He Haber Verdiler Haberim Var
X ERKEK ŞAHIS
: Hı Telefonumu Aradılar
İdris SAYILĞAN
: Hı Hı
X ERKEK ŞAHIS
: Hı Tamam Sen Şey Yap Araç Falan Sıkıntısı Olmasın Ha Belki
Köy Möy De Olabilir
İdris SAYILĞAN
: Yok Yok Ben Ayarlarım Giderim Bir Şekil
X ERKEK ŞAHIS
: Tamam Onu Unutma Seni Arayanla Bir İletişime Geç Yap Araç
Ayarla Tamam Haydi Görüşürüz
4) Tape Kayıt No:
R.
DİHA Muhabiri : Efendim
İdris SAYILĞAN : Rojda Arkadaş Merhaba
İdris SAYILĞAN : İyidir teşekür ettim he ben gözaltı haberi attım geldi mi?
R.
DİHA Muhabiri : Geldi hı hı geldi attım da daha girmemişler her
halde
İdris SAYILĞAN : Hı Tamam
5) Tape Kayıt No:
A.
T.
İdris SAYILĞAN
A.
T.
İdris SAYILĞAN
A.
T.
İdris SAYILĞAN
A.
T.

: İdris Ne Yapıyorsun
: İyidir Ahmet Sen Ne Yapıyon Sen Nasılsın
: İyidir Sağol Nerdesin
: Valla Bu Cumhuriyetin Ordayım
: Ya Ne Diyecektim Hiç Hdp Den Mesaj Geldi mi Şeye
: Hı Hı
: Okudun Değil

İdris SAYILĞAN
A.
T.
İdris SAYILĞAN
A.
T.

: O Cenaze
: He
: He He Haberim Var
: Ee Tamam Haydi Görüşürüz

6) Tape Kayıt No:
.
.
.
7) Tape Kayıt No:
.
.
.
8) Tape Kayıt No:
.
.
.
9) Tape Kayıt No:

NETNUCE SİPİKERİ : İdris Arkadaş Merhaba
İdris SAYILĞAN
: Merhaba
NETNUCE SİPİKERİ : Net Nuçeden Arıyorum Nasılsın İyimisin
İdris SAYILĞAN
: İyidir Teşekkürler Siz Nasılınız
NETNUCE SİPİKERİ : İyidir Ee Bu Patlamaya İlişkin Sen Van damısın
Bu Arada
İdris SAYILĞAN
: Yok Ben Ağrıya Geçtim
NETNUCE SİPİKERİ : Ağrıya
İdris SAYILĞAN
: Hı Hı
NETNUCE SİPİKERİ : Kim Var Orda Şimdi
İdris SAYILĞAN
: Ee Muhabirler Fesih Onlarda Yok Sen Rojdanın
Numarası Varmı Sizde Rojda Arkadaş
NETNUCE SİPİKERİ : Ney Soyadı Ne
İdris SAYILĞAN
: Rojda K.
NETNUCE SİPİKERİ : He Var Canım
İdris SAYILĞAN
: Rojda’yı Arayın O Van’dadır Diğer Arkadaşlar
Yenidirler Biraz
NETNUCE SİPİKERİ : Durum Ağrıda Nasıl Durum
İdris SAYILĞAN
: Valla Ağrı Yok Ya Bir Şey Yok Bizde Yeni
Geldik Biraz Şehri Tanımaya Çalışıyoruz
NETNUCE SİPİKERİ : Hı Tamam
10) Tape Kayıt No:
.

.
.
11) Tape No:
X BAYAN
: İdris SAYILĞAN MI
İdris SAYILĞAN
: HIHI
X BAYAN
: İdris Merhaba Med Nuçeden Arıyorum Seni
Yanına Almak İstiyoruz Haberin Var Sanırsam Değil mi ?
İdris SAYILĞAN
: Hıhı
X BAYAN
: Tamam Şimdi Serhat’tan Bir Telefonumuz Var Ardından Hemen
Sana Dönecek Emin Sunuyor Kısaca Hatta Beklitecem Seni Evet Serhat’tan
Özyönetime Bir Mayıs Yani Başlık Bu
İdris SAYILĞAN
: Evet Evet Arkadaş Görüştük
İdris SAYILĞAN
: 1 Mayıs Gündemi Değil mi Farklı Bir şey Değil
X BAYAN
: Tamam Tamam
İdris SAYILĞAN
: Tamam Tamam Görüşürüz
EMİN
: Aktüelin Gündemi Bir Mayıs Bir Mayısa Doğru Giderken
Özellikte Kürdistan Kentlerindeki Hazırlıklar Bir Mayısta Verilecek Mesajlar Yapılacak
Eylem Ve Etkinlikleri Sizlerle Paylaşacaz Ee Kurdistan Merkezlerinde Kentlerinde
Gazeteci Arkadaşlarımızla Konuşarak Oradaki Hazırlıkları Bilgileri Sizlerle Paylaşacaz
Serhat’ta Başlayalım Van’daki Bir Mayıs Hazırlıklarını Emir Bükümden Alacaz
Gazetecimiz Emir Yayınımıza Hoş Geldin
EMİN
: Serhat’taki Bir Mayıs Hazırlıklarına İlişkin
Bilgileri Aktarmaya Devam Edelim Ağrı Gazeteci İdris SAYILĞAN Telefon Hattında
İdris Merhaba
İBRİS SAYILĞAN
:…
EMİN
: Teşekür Ediyorum Ağrıda Hangi Hazırlıklar Var
Bir Mayıs Ne Zaman Nerde Karşılanıyor Ağrıda Ve Tabi Öz Yönetim Direnişlerinin
Ruhuyla Karşılanıyor Oradaki Atmosferi Bize Özetler misin?
İdris SAYILĞAN
: Evet demin belirttiğiniz gibi Serhad halkı öz yönetim
direnişlerine
öncülük eden öz yönetim ilanlarının gerçekleştiği ilk gerçekleştiği yerlerin başında gelen
Serhad yine öz yönetim ruhu ile 1 Mayısta alanlara inecek. Günlerdir hummalı çalışmalar
devam ediyor KESK DİSK TDP HDP DBP gibi kurumlar günlerdir hummalı çalışmaların
içerisindeydi basın açıklamaları ile bildiri dağıtımları ile emekçiler Serhad halkının emekçileri
Serhad halkını alanlara davet ettiler 1 Mayıs alanlarına davet ettiler. Serhad’ da birçok
merkezde kutlanacak 1 Mayıs kutlamaları. Ağrıda Doğubeyazıt ilçesinde belediye önünde
saat: 11 de kutlanacak kutlamalara Iğdır Kars gibi illerden de destek verilecek yine Van’da
kutlanacak 1 Mayıs Musa Anter kavşağında saat 1 ve 4 arası kutlamalar gerçekleşecek.
Kutlamaların bir diğer adresi ise Muş Muşta saat 12 de Kobani Meydanında Emekçiler
alanlara inecekler. Basın açıklaması ile basın açıklaması ve kutlama ile 1 Mayısı
karşılayacaklar. yine Bitlis’te kutlama gerçekleştirilecek kent merkezinde bulunan gök
meydanında saat 10 da başlayacak kutlamalarda sanatçı Halit Bilgiç sahne alacak farklı
sürpriz sanatçılarda yer alacak Serhad dan şimdilik aktaracaklarımız bunlar biz gelişmeleri
takip etmeye devam ediyoruz.

EMİN
: Teşekür Ediyoruz İdris Aktardığın Detaylar İçin Şimdilik Kolay Gelsin İdris
Sayılğan Ağrıdan Aktardı Verdiği Bilgileri Tekrarlayalım Bazikte Saat On birde Belediye Binası
Önünde Bir Mayıs Karşılanıyor
12) Tape Kayıt No:
.
.
.
13) Tape Kayıt No:
.
.
.
.
14) Tape Kayıt No:
.
.
.
15) Tape Kayıt No:
.
.
.
16) Tape Kayıt Sıra No:
.
.
.
MESAJ İÇERİĞİ: Selamlar bizim Adnan abinin k?z?yla ilgili (Zeynep Topçu) haber yapt?n?z
m?? Ben mi rastlayamadim acaba? Kolay gelsin
17) Tape Kayıt No:
.
.
18) Tape Kayıt No:
.
.
.
19) Tape Kayıt No:
.
.
.
.

20) Tape Kayıt No:
İdris SAYILĞAN
: Hocam Merhaba Ben İdris
Ş.
K:
: Merhaba gözüm üstüne İdris arkadaş telefonun benim yanımda
vardı
İdris SAYILĞAN
: Sen nasılsın
Ş.
K:
: İyiyim sağol sen nasılsın
İdris SAYILĞAN
: Çok sağolasın teşekkürler ya ben ne diyecektim ben bu bölge
cezaevleri üzerine bir haber yapıyorum
Ş.
K:
: Nasıl ben sesini alamadım
İdris SAYILĞAN
: Bölgedeki cezaevlerindeki hak ihlalleri ile ilişkin
Ş.
K:
: He
İdris SAYILĞAN
: Yani Hepsini Toplamışım Muş Cezaevi Kalmış
…
İdris SAYILĞAN
: He dedim Muş E Tepi Kapalı Cezaevinden neler yaşanıyor
Ş.
K:
: Muş E Tipi Cezaevi ile ilgili mi haber yapacan
İdris SAYILĞAN
: Orda Neler Yaşanıyor Ne Gibi Hak İhlalleri var
Ş.
K:
: Hı
İdris SAYILĞAN
: Elinizde bilgi varmı
Ş.
K:
: Ee yani ne gibi bilgi sana lazım mesela
İdris SAYILĞAN
: Cezaevinde ne gibi hak ihlalleri var
Ş.
K:
: Hak ihlalleri cezaevinde mevcudunun iki katı
İdris SAYILĞAN
: Hıhı
Ş.
K:
: Yemek konularında çok büyük sıkıntıları var
İdris SAYILĞAN
: Şey varmı kalem varmı sizde şimdi ben not alayım
Ş.
K:
: Nasıl
İdris SAYILĞAN
: Yemek sıkıntısı var
Ş.
K:
: Yani yemek sıkıntısı var idareden sıkıntısı var
İdris SAYILĞAN
: Hı
Ş.
K:
: Yatma barınma sıkıntısı yani bir bir mevcudun iki katını düşün
yani bir yatakta iki kişinin düşünmesi gibi
İdris SAYILĞAN
: Hı
Ş.
K:
: Buna benzer sürgünler var yani idare idarenin istemediği hemen
sürgün ediliyor
İdris SAYILĞAN
: Hı koğuş aramaları falan keyfi aramalar
Ş.
K:
: Koğuş aramaları yani baya böyle bu şeyler var ya
İdris SAYILĞAN
: He ne var şimdi benim onların hepsini yazmam gerekiyor
Ş.
K:
: Hı
İdris SAYILĞAN
: Mesela başka neler var spor etkinlik yasakları falan varmı
Ş.
K:
: Ya o konuda bir sıkıntı falan yok şu anda bildiğim kadarıyla
İdris SAYILĞAN
: Anladım hücre cezaları falan keyfi cezalar
Ş.
K:
: Yani onları keyficiler cezasından ziyade sürgünler yapılıyor o
var
İdris SAYILĞAN
: Hı hı
Ş.
K:
: Zaten burada mesela diyelim ki Muş Muş nüfusuna kayıtlı veya
muşta kalıyorsa
İdris SAYILĞAN
: Hıhı

Ş.
K:
: Onu hemen sürgün ediyorlar ki aile gidiş gelişlerde sıkıntı
yaşasın yani bu bilerek genel bir şey
İdris SAYILĞAN
: Anladım
Ş.
K:
: Bilerek artık bu kişileri falan gözaltına alıp tutuklanan
öğrencileri falan bilerek de şey yapıyorlar yani böyle
İdris SAYILĞAN
: tarafsız koğuşlara falan
Ş.
K:
: tarafsız koğuşlara falan deşifre ediyorlar o konuda da başarılı
oldular yani onu söyleye biliriz
İdris SAYILĞAN
: Tamam başka bir şey varmı ekleyebileceğiniz
Ş.
K:
: Hı
İdris SAYILĞAN
: Ekleyebileceğiniz farklı bir şey varmı
Ş.
K:
: Valla artık sen derli toplu bir şey yaparsın yani mevcut
cezaevlerinde artık Türkiye’deki şartlar az çok biliyorsunuz takip ediyorsunuz
İdris SAYILĞAN
: Anladım bu revir hasta tedavi sorunları falan varmı hastalık
Ş.
K:
: Yani o çok fazla böyle diyor ya üzerinde durulacak bir sıkıntı
yaşanmıyor o konularda
İdris SAYILĞAN
: Hı hı yani cezaevinde yaşanan hak ihlalleri mutlaka azalmaz yani
artar azalmaz
Ş.
K:
: Anladım tamam tamam teşekür ettim
İdris SAYILĞAN
: Kendine çok iyi bakıyorsun görüşmek üzere
21) Tape Kayıt No:
.
.
.
22) Tape Kayıt No:
.
.
.
.
.
.
DEĞERLENDİRME
Şüpheli İdris SAYILĞAN’ın DİHA Muhabirliği yaptığı dönemde uygulanan İTDK Tedbirinde
yapılan görüşmelerde;
1 numaralı görüşme içeriğinde Şüphelinin taraflı haber takibinde olduğu, 2 Numaralı
görüşme içeriğinde İ.
G.
isimli şahsın Şüpheli İdris SAYILĞAN ’ı aradığı ve
görevden uzaklaştırılması ile ilgili olduğu değerlendirilen bir konunun haber içeriği olarak
yapılmasını istediği ve Şüpheli İdris SAYILĞAN’ın konuyu takip ettiği,
3 - 4 Numaralı görüşme içeriğinin hayatını kaybeden BTÖ mensuplarının cenazelerinin haber
konusu yapılması ile ilgili bir görüşme olduğu,
5 Numaralı görüşme içeriğinin yine hayatını kaybeden BTÖ mensuplarının cenazeleri ile ilgili
bir haber takibi içerikli olduğu,

6 -7 Numaralı görüşmelerin içeriğinin haber takibi ile ilgili görüşmeler olduğu, burada N.
B.
isimli öğretmen ile iletişim kurduğu ve evine operasyon yapılan bir şahıs ile
ilgili bilgi paylaşımında bulunulduğu ve olayın haber yapılması istendiği,
8 Numaralı görüşme içeriğinde M. A.
adına kayıtlı hat kullanıcısının İdris SAYILGAN’ı
aradığı ve PKK/KCK terör örgütünü meşru gösterecek nitelikte bir klibin hazırlandığını ve
bunun Avrupa kanallarına ulaştırılmasını istediği İdris SAYILĞAN’ın ise şahsı yönlendirdiği,
görüşme içeriğinin açıkça örgütsel içerikli olduğu,
9 Numaralı görüşme içeriğinde MED-NUÇE kanalından İdris SAYILGAN ile irtibat kurulduğu
içeriğinin doğrudan suç unsuru içermediği,
10 Numaralı görüşmenin içeriğinin Van’da yaşanan patlama konusunu haber almak için
yapılan bir görüşme olduğu ancak İdris SAYILGAN’ın Ağrı ilinde bulunduğunu ifade ettiği ve
içeriğinin suç unsuru ihtiva etmediği,
11 Numaralı görüşme içeriğinde Şüpheli İdris SAYILĞAN’ın MED-NUÇE kanalına bağlandığı ve
1 Mayıs kutlamaları ile ilgili “Evet demin belirttiğiniz gibi Serhad halkı öz yönetim
direnişlerine öncülük eden öz yönetim ilanlarının gerçekleştiği ilk gerçekleştiği yerlerin
başında gelen Serhad yine öz yönetim ruhu ile 1 Mayısta alanlara inecek. Günlerdir hummalı
çalışmalar devam ediyor KESK DİSK TDP HDP DBP gibi kurumlar günlerdir hummalı
çalışmaların içerisindeydi basın açıklamaları ile bildiri dağıtımları ile emekçiler Serhad
halkının emekçileri Serhad halkını alanlara davet ettiler 1 Mayıs alanlarına davet ettiler.
Serhad’ da birçok merkezde kutlanacak 1 Mayıs kutlamaları. Ağrıda Doğubeyazıt ilçesinde
belediye önünde saat: 11 de kutlanacak kutlamalara Iğdır Kars gibi illerden de destek
verilecek yine Van’da kutlanacak 1 Mayıs Musa Anter kavşağında saat 1 ve 4 arası kutlamalar
gerçekleşecek. Kutlamaların bir diğer adresi ise Muş Muşta saat 12 de Kobani Meydanında
Emekçiler alanlara inecekler. Basın açıklaması ile basın açıklaması ve kutlama ile 1 Mayısı
karşılayacaklar. yine Bitlis’te kutlama gerçekleştirilecek kent merkezinde bulunan gök
meydanında saat 10 da başlayacak kutlamalarda sanatçı Halit Bilgiç sahne alacak farklı
sürpriz sanatçılarda yer alacak Serhad dan dan şimdilik aktaracaklarımız bunlar biz
gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. “ şeklinde açıklamalarda bulunduğu ve yapılan bu
bağlantıda kullanılan bu ifadelerin bilinçli olarak kullanıldığı ve PKK/KCK terör örgütünün
meşru gösterilmeye çalışıldığı, içeriğinin doğrudan doğruya yukarıda yapılan
değerlendirmeleri destekler nitelikte olduğu,
12 -13 Numaralı görüşme içeriğinde A.
T.
isimli şahsın İdris SAYILGAN’ı aradığı ve 13
Ağustos 2016 tarihinde Bulanık İlçesinde yapılan öz yönetim ilanı konulu basın açıklamasını
organize eden metni okuyan ve PKK/KCK terör örgütü ile doğrudan irtibatı tespit edilen Z.
T.
’nun görüşme tarihinde İstanbul ilinde yakalanmasının haber konusu
yapılmasını istediği ve bu konunun haber olarak DİHA’da yayınlandığı, içeriğin somut olaylara
dayalı olduğu ve adı geçen şahsın terör örgütün aktif bir üyesi iken haber içeriğinin bir
siyasinin tutuklanması şeklinde lanse edildiği ve kamuoyu oluşturulmak istendiği, görüşme
tarihinden bir gün sonrası
http://dihaabone.link/tr/news/content/view/514102?from=2975960978 uzantılı haber de
konunun; “İstanbul'da gözaltına alınan Kop (Bulanık) DBP eski İlçe Eşbaşkanı Zeynep Topçu
tutuklandı. Mûş'un Kop (Bulanık) ilçesinde özyönetim açıklaması yaptığı gerekçesiyle Patnos
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan DBP eski İlçe Eşbaşkanı
Z.
T.
, önceki gün İstanbul'da gerçekleştirilen ev baskınında gözaltına alınmıştı.
Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından Topçu, "Halkı kanunlara uymamaya teşvik etmek"
ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifadesi

alınan Topçu, tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.” Şeklinde haber
konusu yapıldığı,
14 Numaralı görüşme içeriğinde İdris SAYILGAN’ın A.
K.
isimli şahsı aradığı ve
cezaevlerinin durumu ile ilgili görüşmek istediğini belirttiği 15 numaralı görüşme içeriğinin bir
önceki görüşme de ki konunun devamı niteliğinde olduğu, şüphelinin cezaevleri ile ilgili yanlı
haberler yaptığı ile ilgili tespitlere ulaşıldığı,
16 Numaralı görüşmenin; “Selamlar bizim Adnan abinin k?z?yla ilgili (Zeynep Topçu) haber
yapt?n?z m?? Ben mi rastlayamadim acaba” şeklinde N.
B.
isimli öğretmen
tarafından İdris SAYILĞAN’ın telefonuna gönderilen SMS olduğu, konunun yukarıda da
belirtildiği üzere haber konusu yapıldığı,
17 Numaralı görüşmede İdris SAYILĞAN’ın bu mesaja istinaden N.
B.
isimli
öğretmeni aradığı ve haber konusu yaptığını ifade ettiği,
18 Numaralı görüşme içeriğinde İdris SAYILĞAN’ın Olcay isimli şahsı aradığı ve Ağrı
Cezaevinde ki durumu öğrenmek istediği ancak Olcay isimli şahsın bu isteği olumlu şekilde
yanıtlamadığı,
19 Numaralı görüşme içeriğinde İdris SAYILĞAN, Muş ilinde cezaevleri komisyonunda kimin
olduğu sorusunu DBP çalışanı M.
Ş.
K.
’e sorduğu ve Ş.
K.
ismini aldığı,
20 Numaralı görüşme içeriğinde Şahin KOTAN ile görüştüğü ve bölge cezaevleri üzerine bir
haber yaptığını Muş Cezaevinde ki sorunları da derleyip haber konusu yapmak istediğini
ifade ettiği ve Ş.
K.
tarafından yanlı bilgilerin aktarıldığı içeriğin özetle bunun
üzerine olduğu ve bu konunun şüpheli tarafından haber konusu yapıldığı,
21 Numaralı görüşme içeriğinde M.
S.
(TCKN:
) isimli şahsı arayan
şüpheli İdris SAYILGAN’ın, Erzurum Oltu Cezaevinde yatmakta iken fenalaşarak 6 Mayıs 2016
tarihinde hastaneye kaldırılan ve burada hayatını kaybeden S.
S.
’ın hayatını
kaybetmesi olayı ile ilgili bir haber yapmak istediğini ifade ettiği, görüşmenin içeriğinin bu
konu ile ilgili olduğu, 22 numaralı görüşme içeriğinde aile ile iletişim kurmak istediği
anlaşılmaktadır.
23 numaralı görüşme içeriğinde, 17.05.2016 tarihinde Ağrı iline gelen BTÖ mensubu
cenazelerini takip ettiği bu yönde Yekta isimli şahıs ile iletişim kurduğu bu tür konuları
yakından takip ettiği ve haber konusu haline getirdiği,
24-25 numaralı görüşmelerin içeriğinin haber takibi ile ilgili olduğu doğrudan suç unsuru
nitelik taşımadığı,
26 numaralı görüşme içeriğinde M.
M.
E.
isimli şahsın İdris SAYILGAN’ı
aradığı ve Fatih isimli şahsın bulunduğu cezaevinde sorunun yaşandığını ifade ettiği ve bu
konunun haber konusu yapılmasını istediği, bu tür iletişimlerde Watsap üzerinden bilgilerin
aktarıldığının bu durumun da görüşmelere yansıdığı,
27-31 Numaralı görüşmelerin içeriğinde Kars İlinde Askeri Güvenlik Bölgesi ilan edilen alanlar
ve ulaşıma kapatılan köy yollarını haber konusu yaptığı bu haberin içeriğinin PKK/KCK terör
örgütün amaçlarına açık bir şekilde hizmet ettiği değerlendirilmektedir.
31 numaralı görüşme içeriğinin hayatını kaybeden HPG ve YPG terör örgütü mensuplarının
akıbetleri ile ilgili araştırma konulu olduğu,
33 Numaralı görüşme içeriğinde Böbrek Yetmezliği tanısı ile tedavi gören Terör Örgütüne
Üye Olmak Suçundan Hükümlü C. Ş.
ile ilgili haber yapılmasına yönelik bir görüşme
olduğu,
35 Numaralı görüşme içeriğinin Kars Kağızman İlçesi kırsalında askeri güvenlik bölgesi ilan
edilen köyler ile ilgili görüntü aktarımının yapılması ile ilgili görüşme olduğu,

38 Numaralı görüşme içeriğinde muhtemel güvenlik güçleri tarafından yapılan bir operasyon
ile ilgili şüphelinin A.
Y.
veya bu şahıs adına kayıtlı hat kullanıcısını aradığı ve
bilgi paylaşımında bulunduğu, burada gözaltına alınanlar ile ilgili BUNLAR GENÇ Mİ ifadesini
kullandığı burada kullanılan GENÇ ifadesinin örgütün gençlik yapılanması ile ilgili bir ifade
olduğu şüphelinin kelimeleri dikkatli bir şekilde seçtiği, devamı görüşmelerde aynı konu
üzerine bilgi paylaşımının devam ettiği,
41 Numaralı görüşme içeriğinde Şüpheli İdris SAYILĞAN’ın DBP parti çalışanı M.
Ş.
K.
’i aradığı ve Şenyayla bölgesinde ne olup bittiğini sorduğu M.
Ş.
K.
’in bilmediğini ifade ettiği, 42 numaralı görüşmede aynı konunun yinelendiği ve İdris
SAYILĞAN’ın örgütün konuşlandığı bölgede olup bitenleri aynı şahıstan öğrenmeye çalıştığı
ancak bir netice elde edilemediği,
43 numaralı görüşme içeriğinin suç unsuru nitelikte olmadığı,
44- 45 Numaralı görüşme içeriğinin KESK tarafından yapılacak basın açıklaması ile ilgili olduğu
içeriğinin doğrudan suç unsuru olarak nitelendirilemeyeceği
47 numaralı görüşme içeriğinin şüphelinin yanlı haber arayışı ile ilgili olduğu,
50 Numaralı görüşme içeriğinin hayatını kaybeden BTÖ mensuplarının haberlerinin takibi ile
ilgili görüşmeler olduğu,
51 ve 52 Numaralı görüşme içeriğinin hayatını kaybeden BTÖ mensupları ile ilgili görüşmeler
olduğu, İdris SAYILĞAN’ın bu konuyu yakından takip ettiği
56 Numaralı görüşmeye kadar BTÖ mensuplarının cenazeleri ile ilgili haber takibi yapıldığı,
57 Numaralı görüşme içeriğinde Şüpheli İdris SAYILĞAN’ın A.
T.
isimli şahsı aradığı
ve S. S.
ile Terörist başı Abdullah ÖCALAN’ın tecridi konulu bir röportaj yapmak
istediğini ifade ettiği ancak olumsuz cevap aldığı,
58 Numaralı görüşme içeriğinde İdris SAYILĞAN isimli şüphelinin (TCKN:
Kimlik
numaralı M. A.
A.
isimli şahsı aradığı ve Ya ben Ozan Serhat’ın yaşamı üzerine bi
haber yapmak istiyordum kısa bir haber kısa belgesel tarzında bir şey ifadesini kullandığı, adı
geçen şahıs ile ilgili yapılan birim arşiv tetkikinde görüşmeye yansıyan OZAN FERHAT
ifadesinin (TCKN:
) S.
A.
’ın bilgileri olduğu adı geçen şahsın bu kod ismi
ile 1991 yılından bu yana Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama
emri bulunduğu ve örgütün kırsalında bulunduğu ölümü ile ilgili resmi kaydın henüz sistem
kayıtlarına düşmediği şüphelinin her faaliyetinde PKK/KCK terör örgütünü meşru kılacak
çalışmalar içerisinde bulunduğu bu görüşmenin de somut olaylara dayalı olduğu içeriği
itibariyle suç unsuru niteliğinde olduğu
Görüşmelerden sonra ise Ozan Serhat olarak nitelendirdiği BTÖ mensubu ile ilgili:
Halkını ve Sanatını Hiçbir şeye değişmedi İdris Sayılgan/Agiri (DİHA) Ölümsüzlüğe ulaşan
Hozan Serhat’ın yaşamını yitirişinin 17. Yıl dönümündü onu anlatan ağabeyi Arif ALPTEKİN
“Serhat toplumu esas alıyordu. Ezgilerinde şefkati ve halkını görürsünüz. Ona güç veren
hareketi… DİHA HABER şeklinde habere yansıdığı adı geçen şahsın BTÖ mensubu olduğu bu
itibarla görüşmelerin somut bir olay üzerine olduğu açıkça anlaşılmaktadır.
Bu haberin münferit bir haber olmadığı, HPG Sözde Komuta Konseyi Üyesi Şerwan Varto (K)
Ö.
A.
ile ilgili;
Düğüne gider gibi hayatını mücadeleye adadı – İdris SAYILĞAN- Muş/DİHA – 40 Yıllık
yaşamının 22 yılını kürt Özgürlük mücadelesine adayan ve 24 Temmuz’da Medya Savunma
alanlarına yönelik bombardımanda yaşamını yitiren HPG Komuta Konseyi Üyesi Önder ASLAN
(Şerwan Varto) kısacık hayatını dolu dolu yaşayanlardan biri. Aslanı anlatan ağabeyi Ünsal
ASLAN PKK’ye katılım kararı alan kardeşini yakınları ile bir gece düzenleyerek uğurladıklarını
söylerken annesi Elif ASLAN ise Şehit… şeklinde haber içeriğini yayınladığı ve PKK/KCK sözde

amblemi ile adı geçen BTÖ mensubunun resmini paylaştığı ve haber konusu yaptığı, bu
eylemin propaganda olarak nitelendirilemeyeceği, ve bu eylemlerin bir disiplinle ve talimatla
yapıldığı ve izlenen yolun hem KCK sözleşmesinde hem de HPG genel yönetmeliğinde bir
karşılığının bulunduğu bir arada ele alındığında bu faaliyetin Örgüt Üyeliği kapsamında ele
alınması gerektiği değerlendirilmektedir. Nitekim bu haberler nedeniyle özellikle sosyo
ekonomik durumu kötü aile baskısı veya kötü muameleye maruz kalmış genç çocuklarımızı
tesir altına aldığı ve örgüte katılımlarına neden olduğu değerlendirilmektedir.
Ayrıca 10 Ağustos 2015 tarihinde İlimiz Varto İlçesinde güvenlik güçlerine yönelik saldırı
girişiminde bulunan ve çıkan çatışmalarda ölü olarak ele geçirilen EKİN WAN (K) Keser
ELTÜRK isimli BTÖ mensubunun üzerinden çıkan 152 kişilik katılım listesinde 1998-2003
doğumlu çocuklarımızın örgüte katılması, bunlardan birçoğunun öldüğünün tespit edilmesi
bu değerlendirmeleri destekler niteliktedir.
Bunun ise HPG Genel yönetmeliğinde ki tanımı kitleleri mücadele atmosferine çekmek
amacıyla çalışma şeklinde olduğu ve İdris SAYILĞAN’ın açıkça bu doğrultuda haber yaptığı
değerlendirilmektedir.
Nitekim yanda ekran alıntısı yapılan PKK/KCK terör örgütü YPS unsurlarının resimlerinin yer
aldığı bir karenin hemen üzerine “Büyüklerimiz diyalog kurabileceğiniz son nesil biziz diye
uyarmışlardı. Haklıydılar. Yeni nesil her yerde silahlanıyor ve diyalog kuracak gibi de
görünmüyorlar” şeklinde paylaşımda bulunduğu görülmüştür.
59 Numaralı görüşmelerin içeriğinde 22.07.2016 Günü Saat:14.05 sıralarında alınan istihbarı
bilgilere göre idaremiz Kültür Mahallesi Muş Caddesi üzerinde Demokratik Bölgeler Partisi
(DBP)'nın eş başkanı olan Mahir YILMAZ (TC KN:27080344862)’ın Silahlı Terör örgütüne üye
olmak suçundan tutuklanması ile ilgili görüşmeler olduğu ve görüşmelerin somut olaya dayalı
olduğu ve Hatice ŞEKER ile bu olay üzerine görüşüldüğü şahsın tutuklanmasının Hatice ŞEKER
tarafından CADI AVI şeklinde nitelendirildiği,
61 Numaralı görüşmelerin içeriğinin cezaevlerinde ki tutsak olarak nitelendirilen terör
suçluları ile ilgili görüşmeler olduğu,
64 Numaralı görüşme içeriğinin Bulanık Belediyesi’ne Kayyım atanması ile ilgili olduğu,
Şüphelinin Bulanık Belediye Başkan Vekili Arafat KARDAĞI’nı aradığı ve kayyım haberlerinin
doğru olup olmadığını sorduğu sonrasında ise bu konuyu haber metni haline dönüştürüldüğü
değerlendirilmektedir.
ŞÜPHELİ HAKKINDA YAPILAN AÇIK KAYNAK ARAŞTIRMALARINDA
16 Ağustos 2015 HPG GERİLLALARININ KONTROLÜ ELE GEÇİRDİĞİ VARTO’DAN GÖRÜNTÜLER
15-16 Ağustos 2015 Varto Olayları ile ilgili paylaşım. Burada HPG Gerillaları ifadesini
kullandığı görülmekle birlikte bu resmedilen şahısların ölü ele geçirilmesi durumunda ise sivil
halk katlediliyor söylemine sarıldıkları bunun ise örgütün amacını ortaya koyduğu
görülmektedir.
-http://www.bestadns.com/208043/-kurdistan-insansizlastirilmak-isteniyor- uzantısı ile
yayınlanan haberde “Kürdistan insansızlaştırılmak isteniyor” başlığı yayınlanan haberde
özetle; “Kürdistan’da sürdürülen devlet terörüne tepki gösteren Muş Halkı, Kürtlerin
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yıllarca şans tanıdığını ancak artık kredisini yitirdiğini belirterek,
AKP’nin çatışmalarla halkı birbirine düşürmek ve Kürdistanı İnsansızlaştırmak istediğini
söyledi Muşlular düşmanlaştırma politikalarına halkların birlikteliği ile cevap olacaklarını
kaydetti. Kürdistan’da tırmandırılan polis terörü ile birlikte OHAL uygulamalarının devreye
konulduğu merkezlerden biri de MUŞ…………” şeklinde haberler yayınladığı tespit edilmiştir.
Haberin Şüpheli İdris SAYILĞAN tarafından yapıldığı,

http://dicle-news.win/tr/news/content/view/516857 Uzantılı haberde yukarıda
görüşmelere yansıyan cezaevleri ve burada tutuklu bulunanlar ile ilgili haberler olduğu,
başlığının Hasta tutsak Bobilik'in durumu günden güne ağırlaşıyor olduğu ve 18 Mayıs 2016
tarihli olduğu içeriğinde AGIRÎ (DİHA) - Agirî M Tipi Cezaevi'nden İzmir'e sürgün edilen 60
yaşındaki hasta tutsak İbrahim Bobilik, 10 aydır tutuklu bulunduğu cezaevi koşullarında sağlık
durumu günden güne kötüye gidiyor.
Agirî'nin (Ağrı) Bazid (Doğubeyazıd) ilçesinde 10 ay önce tutuklanarak Ağirî M Tipi Kapalı
Cezaevi'ne konulan, 2 ay sonra ise İzmir Buca Kırıklar F 2 Cezaevi'ne sürgün edilen 60
yaşındaki hasta tutsak İbrahim Bobilik, ağır hastalıklarına rağmen tahliye edilmiyor. Mide
fıtığı, gastrit, kronik akciğer rahatsızlığı, sinüzit, kronik solunum rahatsızlıkları bulunan
Bobilik, cezaevine konulduktan sonra söz konusu hastalıklarının ağırlaşmasının yanı sıra yeni
hastalıklar ile yüz yüze kaldı. Cezaevi koşullarında el ve ayaklarında titremeler yaşamaya
başlayan Bobilik, ring aracı ile sevk edildiği için de fizik tedavi görmek zorunda kaldı.
Cezaevinde yeni hastalıklar ile karşı karşıya kaldı
Babasının diyet yemeği ile beslenmesi gerektiğini ancak bunun cezaevi koşullarında
gerçekleşmediğini ifade eden Songül Bobilik (29), kronik karaciğer rahatsızlığı ve solunum
rahatsızlığı nedeniyle babasının kapalı, havasız ve tozlu ortamlarda bulunmaması gerektiğini
dile getirdi. Babasının stresli ortamda psikolojik sorunlar da yaşamaya başladığına dikkat
çeken Bobilik, babasının cezaevinde yeni hastalıklar ile karşı karşıya kaldığını söyledi.
'Bizimle ilişkisi kesilsin diye sürgün edildi'
Babasının yargılandığı dava dosyasına gizlilik kararı konulmasını da eleştiren Bobilik, 10 ay
geçmesine ve rahatsızlıklarına rağmen babasının neden tutuklu olduğunu öğrenemediklerini
belirtti. Babasının aile ve yakınları ile ilişkisinin kesilmesi için sürgün edildiğini vurgulayan
Bobilik, hem maddi hem manevi olarak kötü etkilendiklerini belirterek, aile ve çevresinden
gelecek desteğin kesilmesi nedeniyle babasının hastalıklarının ise ağırlaştığına dikkat çekti.
'Babam ağır bir hastaya dönüşebilir'
Babasının hastalıklarını sıralayarak cezaevinde kalmasının imkansız olduğuna dikkat çeken
Bobilik, "Zaten bu tür hastalar cezaevlerinde kaldıklarında bu rahatsızlıklar giderek artmaya
başlar. Tedavisi zor bir sürece girer. F tipi cezaevi koşullarında, 3 kişilik koğuşlarda bu kişilerin
hastalıkları daha da ağırlaşabiliyor. Babam da bu süreci yaşıyor. Savcılığa verdiğimiz
raporlarda babamın hastalığı artabilir, ağır bir hastaya dönüşebilir dememize rağmen hiçbir
şekilde dosyanın içeriğine ilişkin bir bilgi verilmiyor" diye sitem etti. Hasta tutsakların ağır
cezaevi koşullarında tutulmaya devam etmelerinin Kürt halkını cezalandırmaya yönelik
olduğunu dile getiren Bobilik, bunun aynı zamanda aileleri de cezalandırma ve sindirme
yöntemi olduğunu belirtti.
Bobilik, KCK operasyonlarında da tutuklanmıştı
Babasının yanı sıra cezaevlerinde yüzlerce ağır hasta tutsak bulunduğuna ve tedavilerinin
gerçekleştirilmediğine işaret eden Bobilik, "Babam KCK operasyonları döneminde yine
tutuklandı ve 1 yıl cezaevinde kaldı. Bunun hukuksuz olduğunu da bizzat Erdoğan'ın kendisi
dile getirdi. Cemaat ile araları bozulunca operasyonların cemaat tarafından
gerçekleştirildiğini söylediler. Bu gün daha ağırını kendileri gerçekleştiriyor" tepkisinde
bulundu. (is/sy/ns)
http://dicle-haber.xyz/tr/news/content/view/517770 Uzantılı haber içeriğinde;
Askerden 'sarı mekap giydiği için öldürdük' itirafı 23 Mayıs 2016 COLEMERG (DİHA)Şemzînan ilçesine bağlı Bêmbo köyüne baskın yapan askerler tarafından katledilen Sami
Kaplan'ın cenazesini teşhis etmek için 34. Hudut Tümen Komutanlığı'na giden ağabeyine,

"Kardeşin sarı mekap giymişti PKK'li sandık. Sivil olduğunu bilmiyorduk" diyen rütbeli bir
asker, infazı itiraf etti.
Colemêrg'in (Hakkari) Şemzînan ( Şemdinli) ilçesine bağlı Bêmbo köyüne baskın
düzenleyerek, Sami Kaplan (28) isimli yurttaşı katleden askerlerin baskından önce köye pusu
attığı ortaya çıktı. Olayı anlatan görgü tanıkları, köyün 150 metre aşağısında bulunan araziye
koyunlarını götürdükten sonra geri dönen Sami Kaplan ve Yakup Onay'ın köy girişinde
askerler tarafından tarandığını, ardından da köye baskın yapıldığını söyledi. İsmini vermek
istemeyen bir görgü tanığı ise askerlerin sabah saatlerinde ablukaya aldıkları köyün bazı
noktalarında pusu attıklarını söyledi. Görgü tanığı, "Köyün hemen aşağısında ise Sami ve
Yakup köye varmak üzereydiler. Zaten üzerlerinde ise sivil kıyafetleri ne kadar da uzak olsa
belliydi. Ellerinde silah yoktu. Birden onlara birçok noktadan ateş açtı askerler. Ondan sonra
da zaten köyün içi askerler doldu. Askerler 'sokağa çıkma yasağı' var anonsları yaparak
herkesi zorla evine soktu. Kimseyi olay yerine yaklaştırmadılar" dedi.
Deliller yok edildi!
İsmini vermek istemeyen başka bir görgü tanığı ise, askerlerin Kaplan ve Onay'ın sivil
olduğunu ayırt edebilecek uzaklıkta olduğunu belirterek, "Sivillerdi, zaten askerler onları çok
rahatlıkla görüyorlardı. Birden taramaya başladılar. Bizim olay yerine girmemizi engellediler.
Saatlerce kimsenin evinden çıkmasına izin vermediler. Öldürdüler Sami'yi ardından da delileri
yok etmek için kimsenin oraya gitmesine izin vermediler" diye konuştu.
'Kardeşin sarı mekap giymişti'
Kardeşinin cenazesini teşhis etmek için 34. Hudut Tümen Komutanlığı'na giden ağabeyi
Fehmi Kaplan ise, askerlerin kardeşini "sarı mekap" giydiği için taradıklarını itiraf etti. Teşhis
işlemi için gittiği karakolda görevli rütbeli askere, "Kardeşim sivildi, neden vurdunuz?"
diyerek tepki gösterince, rütbeli asker, "Kardeşin sarı mekap giymişti, PKK'lı sandık. Sivil
olduğunu bilmiyorduk" şeklinde yanıt verdi. Kardeşinin kasıtlı olarak katledildiğini belirten
Kaplan, "Kardeşimin sivil olduğu açıktı, zaten sadece sarı mekap giydiği için öldürdüler. Bizim
burada herkes mekap giyer. Bunu herkes de biliyor. Allah kabul etmesin" sözleriyle tepkisini
dile getirdi. Şeklinde haber paylaşımını yaptığı,
Şüphelinin Twitter Üzerinden; idris_sayılgan @sayilgan_idris 14 May // #Şırnak'ta #YPS
üyelerince Emniyet Müdürlüğü ile Çakırsöğüt Jandarma Tugayı'na saldırı düzenlendi. Şiddetli
çatışmalar yaşanıyor.
idris_sayılgan @sayilgan_idris 7 May Özyönetim direnişinin sürdüğü #Nusaybin'de, Dicle ve
Yenişehir mahallelerinde yoğun çatışmalar yaşanıyor.
idris_sayılgan @sayilgan_idris 5 May Özsavunma ve özyönetimin anlamını kavramaya
başlayan Davutoğlu, YPS'ye katılmaya hazırlanıyor :):) :) #BaşbakanAdayım
#DostModernDarbe
İdris SAYILĞAN’ın benzer içerikli çok sayıda paylaşımının bulunduğu, bunun yanında
şüphelinin İTDK tedbirine yansıyan 11 Numaralı görüşmelerde bağlandığı MED-NÜÇE
kanalında ki ifadelerinde vurguladığı ÖZ YÖNETİM ifadesini benimsediği ve Facebook sosyal
paylaşım sitelerinde bu yönde paylaşımlarının bulunduğu yapılan açık kaynak
araştırmalarından hareketle anlaşılmaktadır.
Bu konu üzerine yapılan açık kaynak tespitlerinde;
Şüpheli tarafından yapılan “Bu seçimler Öz Yönetimin Gerekliliğini bir kez daha ortaya
çıkardı. Özyönetim Sahiplenilmeli ve Kürdistan’ın tamamında pratiğe geçilmelidir Mevcut
sisteme ihtiyacımız yok” Şeklinde ki paylaşımın http://anfturkce.net/guncel/kck-kurt-halkiicin-ozyonetimden-baska-secenek-kalmadi şeklinde uzantı ile 12.08.2015 tarihinde yer alan
“KCK: Kürt halkı için özyönetimden başka seçenek kalmadı” KCK Yürütme Konseyi

Eşbaşkanlığı, Kürdistan’daki Halk Meclislerinin özyönetim ilanlarını destekleyerek AKP
iktidarının ulus devlette ısrarı karşısında Kürt halkı için özyönetimden başka seçenek
kalmadığını duyurdu.” Şeklinde KCK sözde yürütme konseyi tarafından yapılan çağrıların
şüphelinin sosyal paylaşım sitelerinde yaptığı paylaşım ile aynı olduğu, şüphelinin hem
yapmış olduğu taraflı haberlerde ve hem de sosyal paylaşım sitelerinde yaptığı paylaşımlarla
KCK’nın amaçlarına hizmet ettiği görülmektedir.
Varto’da ki Şehit İsmail ve Ronahi Şehitliğinde Bulunan Cami ve Cem Evi İş makinaları ile
yıkıldı
Muş Halkı Yeşilyurt Mahallesinde 3 Suruç Şehidi İçin Kurulan Taziye Çadırına Akın Ediyor.
TSK bombardımanında yaşamını yitiren HPG Komuta Konseyi Üyesi Önder ASLAN (Şervan
Varto) için Muş’un Yeşilyurt Mahallesinde taziye evinde çadır kuruldu.
10 Mayıs 2016 Askeri kurumlar Agirî kent merkezini işgal etti! İDRİS SAYILGAN AGIRÎ (DİHA)
Hemen her noktası karakollar, askeri alanlar ve devlet kurumları tarafından işgal edilen
Agıri'de, belediye tarafından hayata geçirilmek istenen, "Askeri alanlar yerine yaşam alanlar
projesi" valilik tarafından engelleniyor. İmar ve Şehircilik Müdürü Aydın Gülsün, tüm bu
yapılanmaların Kürdistan'da devam eden savaştan bağımsız olmadığına dikkat çekti.
21 Şubat 09:04 2016 Cizre'de kesişen iki yaşam, iki yara VAN (DİHA) 2 yıl önce PKK saflarına
katılan çocukluk arkadaşları Edip Arvas (Gabar Darinis) ve Mesut Karşin'in (Rüstem Darinis)
ilk kez üniversiteyi kazandıklarında ayrılan yolları 2 yıl sonra Cizre'de kesişti. Yaşamları gibi
yaraları da aynı olan Arvas ve Karşin, 384 saat süren Cizre direnişinde sağ ayak ve sol
göğüslerine aldıkları kurşunlarla ölümsüzleşti.
22 Temmuz 09:53 2016 Halkını ve sanatını hiçbir şeye değişmedi AGIRÎ (DİHA) –
Ölümsüzlüğe ulaşan Hozan Serhat’ın yaşamını yitirişinin 17’nci yıl dönümünde onu anlatan
ağabeyi Arif Alpdoğan, "Serhat, toplumu esas alıyordu. Ezgilerinde şefkati ve halkını
görürsünüz. Ona güç veren hareketi, halkı ve sanatını hiçbir şeye değişmedi. Sanatını bu
kadar güçlü kılan da bu özellikleriydi" dedi. Seslendirdiği stranlar ve Kürdistan dağlarında
verdiği özgürlük mücadelesi Kürt halkının unutmayacakları arasında yer alan Süleyman
Alpdoğan'ın (Hozan Serhat) yaşamını yitirişinin üzerinden 17 yıl geçti. 22 Temmuz 1999
yılında Şirnex’in Elkê (Beytüşşebap) ilçesinde çıkan bir çatışmada yaşamını yitiren Hozan
Serhat’ın kısa yaşam öyküsü, sistemin sanat ve yaşam anlayışına cevap niteliği taşıyor. 24
Temmuz 1970 yılında Agirî'nin Zêtikan (Eleşkirt) ilçesinde ve 5 kardeşin en küçüğü olarak
dünyaya gelen Hozan Serhat, babasının yaşamını yitirmesi üzerine ailesi ile Panos'a (Patnos)
yerleşir. Çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçiren Hozan Serhat, ilk ve ortaokul ile liseyi
ilçede tamamlar. Meraklı kişiliği ile sürekli farklı şeylere kafa yoran Hozan Serhat, henüz 7
yaşında kendisinden 5 yaş büyük olan ağabeyi Arif Alpdoğan'ın bağlamasına merak sarar ve
kendince tıngırdatmaya başlar. Tuttuğu sazı bırakmadı Birçok defa ağabeyinin tepkisi ile
karşılaşan Hozan Serhat, tepkilere aldırış etmeden tutulduğu büyüyü bırakmaz ve kısa zaman
sonra bağlamadan melodiler çıkarmaya başlar. Zamanla bağlamaya daha hakim olamaya
başlayan Hozan Serhat'a, bu defa yeteneğinin farkına varan ağabeyi de destek vermeye
başlar. 16 yaşına geldiğinde ülkede başlayan çocuk sanatçı furyasına katılan Hozan Serhat,
ulusal bilinçten uzak bir şekilde İstanbul'a gider ve Murat Esen adıyla ağabeyinin
aranjmanlığını yaptığı "Gülo" isimli ilk kasetini çıkarır. Ancak bir süre sonra ekonomik
zorluklar nedeniyle Panos'a geri dönmek zorunda kalır. Konservatuar sorgulama ve bilince
ulaşma dönemi oldu 18 yaşında İzmir Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı
Bölümü’nü kazanan Hozan Serhat, konservatuara girdikten sonra bağlama yerine, bir Azeri
enstrümanı olan çift hörgüçlü tar üzerine eğitim alır. Bunun yanında kaval, gitar, bağlama,
klavye de çalmaya başlar. Konservatuar yılları Hozan Serhat için, kendini sorgulama ve milli

bilince ulaşma dönemi olur. Burada milli bilinci oluşmaya başlayan Serhat, sonrasında
çalışmalarını Kürtlük, Kürt sanatı ve müziği üzerine yoğunlaştırır. Milli bilinç ile gözlerini Kürt
sanatına çevirdi Konservatuar öğrencisi olan ağabeyi Arif Alpdoğan'ın kendisini Ege yöresine
ait türkülere yönlendirme çabalarına karşı Hozan Serhat, "Aynı makamların Kürtlerde de var
olduğunu, hatta özellikle hicaz parçalarda biraz daha otantik, güzel ve duygusal işlendiğini"
söyleyerek, ağabeyinin yönlendirmelerini reddeder. Farklı enstrümanlar kullanarak daha
zengin bir müzik kültürünün ortaya çıkacağı inancını taşıyan Hozan Serhat, Botan ve Serhat
yöresine ait parçalar üzerinde çalışmaya başlar ve değişik enstrümanlar ile batı sazları
kullanarak, "Batmane Batmane" parçasını yorumlar. 1991 yılının Şubat ayına gelindiğinde
sanatın ulusal ve halkçı yönlerini daha iyi kavrayan Hozan Serhat, aynı zamanda politik bir
genç olarak ülke sorunlarının ele alındığı tartışmalarda yerini alır. Yönünü Kürdistan dağlarına
çevirdi PKK felsefesi ile her geçen gün düşünceleri daha da derinleşen Hozan Serhat, 1991
yılında hayatını birleştirdiği…
29 Ocak 09:18 2016 HES mağdurları: Özyönetim olsaydı bunlar olmazdı İDRİS
SAYILGAN//VAN (DİHA)
Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı üzerinde yapılan 2 HES, bölgede yaşamı bitirme
noktasına getirdi. Ekonomik kaynakların yanı sıra kültürel ve tarihi yapı, doğal güzellikler ile
biyoçeşitliliğin yok olmakla yüz yüze olduğunu dile getiren HES mağdurlarından Axparan
Mahallesi sakini Yılmaz Kuşçu, "Özyönetim olsaydı, halk kendi geleceğine karar verseydi,
bunlar yaşanmazdı" dedi.
Osmanlı'yı Viyana seferi bitirdi AKP’yi Kürdistan Seferi Bitirecek ANKARA (DİHA) AKP
Hükümetinin halkın Ağustos ayında ilan ettiği ve yaklaşık 4 aydır 14 ilçede devam eden
sokağa çıkma" adı altındaki şehir kuşatmaları tarih örnekler geride bıraktı. Osmanlı tarihinde
sık sık rastlanan ve genelde yayılma le sonuçlanan kent ve ülke kuşatmaları bu kez AKP
pratiğinde kendini gösterirken Osmanlı yayılmasının sonu olarak kabul edilen Viyana
Kuşatması 19 gün sürdü. Kürdistan’daki kuşatma Viyana kuşatmasını aştı. Sur'da en son 2
Aralık'ta ilan edilen kuşatma 22 gündür kesintisiz bir şekilde sürüyor.
5 Aralık 09:19 2015 Vanlılar sisteme karşı yeni yaşamı örgütlüyor İDRİS SAYILGAN
VAN (DİHA) Kapitalist sistemin yaşam tarzını reddeden Van halkı, kendini özyönetimin
temelleri üzerinden yeniden örgütlüyor. Eğitimden, kültür çalışmalarına, komünal
ekonomiden mahalle ve köy meclislerine kadar birçok alanda devlete ihtiyaç duymadan
örgütlenen halk adım adım yeni yaşamı inşa ediyor.
28 Mart 09:02 2016 Unutulmayan misafir! İDRİS SAYILGAN VAN (DİHA) Çatak ilçesine bağlı
Uluca köyündeki evinde PKK’nin öncü kadrolarından Mahsum Korkmaz ve beraberindeki
arkadaşlarını 31 yıl önce evinde misafir eden Yusuf Koçi, "Belki biz şehit düşeceğiz,
görmeyeceğiz ama bizden sonrakiler mücadelemizi sürdürecek ve kazanacak. Her saat, her
gün, her yıl büyük ilerlemeler kaydediyoruz" diyen Korkmaz'ı sürekli dile getirdiği emek ve
mücadelesiyle hatırlıyor. 15 Ağustos atılımının öncü ismi ve PKK’nin öncü kadrolarından
Mahsum Korkmaz (Egît) ve beraberindeki arkadaşlarını, Van'ın Çatak ilçesine bağlı Uluca
(Govehedla) köyündeki evinde bir yıl boyunca belli aralıklarla misafir eden Koçi ailesi anlattı.
1985 yılının başlarında ailesi ile beraber köylerine bir grup silahlı gencin geldiğini gören Yusuf
Koçi (65), aralarında Egît’in de bulunduğu yaklaşık 30 kişilik grubu evinde misafir eder. Bir
gece Koçi ailesinde misafir olan Egît ve arkadaşları, o tarihten sonra bir yıl boyunca belli
aralıklarla köye gelerek, Koçi ailesinde kalır. 'Hayatımda böyle bir insan tanımadım'
Üzerinden 31 yıl geçmesine rağmen PKK'nin ilk komutanlarından Egît’i asla unutamadığını
kaydeden Yusuf Koçi, “Çok sohbetimiz oldu. Çok samimi ve cana yakın biriydi. Sohbetini,
duruşunu, davranışlarını asla unutamam” dedi. Egît’in öncü duruşunu ise şöyle anlattı: “Eve

geldiğinde ortada otururdu, etrafında arkadaşları. O konuştuğu zaman kimse ses çıkarmaz,
can kulağıyla dinlerdi. Hayatımda hiç böyle bir insanı tanımadım, bir daha tanıyacağımı da
düşünmüyorum. Çocuk ile çocuk, büyük ile büyük, yoldaş ile yoldaş idi. Çocukları çok severdi.
Köydeki çocukları alır durmadan öper ve onlarla oynardı.” 'Egît’ten etkilenen çok sayıda genç
PKK saflarına katıldı' Köye geliş gidişlerden kaynaklı bölgede Egît’ten etkilenen çok sayıda
gencin PKK saflarına katıldığını söyleyen Koçi, köyleri başta olmak üzere bölgede büyük etki
bıraktığını aktardı. Koçi, “Arkadaşları arasında hep ön plandaydı. Şehit düşmeseydi Kürdistan
mücadelesi çok ilerlemişti. Operasyon olduğu zaman en önde yer alıyordu. Köye geldiği
zaman onun gelişini duyan köydeki herkes yanına gelirdi. Herkes onu çok seviyordu.
Görmeyenler de, nasıl biridir’ diyerek görmek için sabırsızlanıyordu” diye belirtti. 'Emeğin
büyüklüğü zaferin süresini belirler' “Bir kez, 'biz ne zaman devlet olacağız’ diye sormuştum.
‘Verilecek emeğin büyüklüğü zaferin süresini belirler’ cevabını vermişti” diyen Koçi, Egît’in
özgürlük mücadelesine bağlılığı ve zafere olan inancını, “Konuşmalarında sürekli emek ve
mücadele kavramlarına dikkat çekerdi, ‘belki biz şehit düşeceğiz, görmeyeceğiz ama bizden
sonrakiler mücadelemizi sürdürecek ve kazanacak’ derdi. Yalnızca zafere odaklanmıştı.
Sürekli başkandan bahsediyordu, ‘önderimizin felsefesi güçlü bir yankı uyandırdı, partimiz
güçlüdür. her saat, her gün, her yıl büyük ilerlemeler kaydediyoruz’ diyordu” sözleriyle
anlattı. ‘Şehit olduğu yerdeki toprağı öpebilseydim…
20 Ocak 09:57 2016 'Özyönetim Kürt tarihinin köklerinde var'
İDRİS SAYILGAN VAN(DİHA)
Muradiye'nin Axparan Mahallesi'nde sebzeden meyveye, buğdaydan yağa kadar tüm
ürünleri kendilerinin üretip yaşamlarını sürdürdüklerini ancak zaman içinde sistemin
dayattığı yaşam sonucunda üretici olmaktan çıkıp tüketici konumuna düşüklerini dile getiren
yurttaşlardan Veli Ağırtaş, ortak yaşamı esas alan özyönetimin Kürt halkının köklerinde
bulunduğunu ifade ederek, özledikleri yaşamın özyönetim ile geleceğini söyledi. Van'ın
Muradiye ilçesine bağlı Axparan (Tansu) Mahallesi'nde yaşayan yurttaşlar, eskiden tarlalarda
sebzeden meyveye, buğdaydan, yağa kadar tüm ürünlerini kendileri üretip yaşamlarını
sürdürebiliyorken, zaman içinde sistemin dayattığı yaşam sonucunda üretici olmaktan çıkıp
tüketici konumuna düştü. Gelinen noktada teknoloji ile ürün çeşitliliğinin artmasına karşın
kendi ürettikleri ürünlerinden aldıkları tadı alamadıklarını dile getiren yurttaşlar, doğal
yaşamın özlemini çekiyor. Özledikleri dayanışma ve ortaklaşma günlerinin özyönetim ile
geleceğine inanan yurttaşlar, özyönetimin Kürt toplumunun köklerinde bulunduğunu ifade
etti. 'İşler dayanışma ile halledilirdi' 61 yıllık ömrünün tamamını köyde geçiren Veli Ağırtaş, 2
devire tanıklık etmiş. "Yıllar önce ağır bir iş olduğunda köylülerin tamamı bir araya gelerek
işleri bitirene kadar birbirlerine yardımcı olurdu" diye iç geçiren Ağırtaş, "Ağır işleri köylüler
dayanışma içerisinde, birlikte yaparlardı. Birinin tarlası sürülecekse köylüler işi bitirinceye
kadar yardımcı olurdu. Ot biçme zamanında da köylüler aynı dayanışma içerisinde işlerini
yapıyordu" diyor. Sofradaki yemek herkesindi Ortaklaşmanın yanı sıra elde edilen ürünlerin
de ihtiyaca göre paylaşıldığını dile getiren Ağırtaş, "Buğdayı olan olmayana veriyordu.
Bostanlardan elde edilen ürünler herkesindi. Bostanlardaki ürünleri isteyen herkes
yiyebiliyordu. Komşu komşuya sualsiz giderdi. Bir sofradaki yemek herkesindi. Sofrasındaki
yemekten komşularına vermeden komşularını kimse göndermezdi. Evler arasında ayrım
yoktu. Ortak yaşam vardı " diye anlatıyor. 'Sorunlar ortak kararlar ile giderilirdi' Özellikle kış
aylarında, akşam vakitlerinde köylülerin evlerde toplandıklarını belirten Ağırtaş, "Akşamları
evlerde konu komşu herkes toplanır çiroklar anlatılırdı. Dengbejler şarkılar söylerdi. Sorunlar
ortak kararlar ile çözüme kavuşturulurdu. Geleceğe dair tartışmalar yürütülürdü. Ticarete
ilişkin tartışmalar yürütülüyordu. O günler çok özledik" diyor. 'Köy yerinde her şeyi pazardan

alır duruma geldik' Köylülerin gıdalarının tamamına yakınını kendilerinin ürettiğini söyleyen
Ağırtaş, sistemin dayattığı yaşam sonunda artık üretemez hale geldiklerinden dert yakındı.
Şuan birçok köylünün yumurtaları dahi çarşıdan, pazardan aldığını ifade eden Ağırtaş, şöyle
devam etti: "Ama artık öyle bir hale getirildik ki her şeyimizi çarşıdan almak durumunda
kaldık. Köy yerinde yumurta alır dereceye geldik artık. İnsanlar üreticiydiler. Et almak, yağ
almak, un almak, peynir almak yoktu. Herkes kendi ürünlerini üretiyordu. Kimseye muhtaç
olamadan yaşayabiliyorduk.
10 Eylül 09:04 2015 'Kürdistan insansızlaştırılmak isteniyor' İDRİS SAYILGAN MUŞ (DİHA)
Kürdistan'da sürdürülen devlet terörüne tepki gösteren Muş halkı, Kürtlerin Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a yıllarca şans tanıdığını ancak artık kredisini yitirdiğini belirterek, AKP'nin
çatışmalarla halkları bir birine düşürmek ve Kürdistan'ı insansızlaştırılmak istediğini söyledi.
Muşlular, düşmanlaştırma politikalarına halkların birlikteliği ile cevap olacaklarını kaydetti.
Kürdistan'da tırmandırılan polis terörü ile birlikte OHAL uygulamalarının devreye konulduğu
merkezlerden biri de Muş. Siyasi operasyonların sürdürüldüğü kenttin cadde ve
mahallelerinde yeni mobese kameraları kuruldu. Özel harekat polislerinin kentte, zırhlı
araçlarla gece gündüz devriye gezmesi halkı tedirgin ederken, araçlardan inen özel harekat
polisleri özellikle gençleri taciz ederek, provokatif girişimlerde bulunuyor. Karakolların
çevresinde alınan önlemler ise had safhaya ulaştırıldı. 'Acaba 400 vekil versek barış gelir mi?'

Şüpheli İdris Sayılgan üzerine atılı suçtan Cumhuriyet Başsavcılığında alınan beyanında
aynen;
"Ben yaklaşık 2 yıldır DİHA da muhabir gazeteci olarak görev yapmaktayım.
SORULDU: İ. G.
isimli şahsı tanır mısınız? Bu şahısla yapılan görüşmelerde sizi aradığı ve
görevden uzaklaştırılması ile ilgili olduğu değerlendirilen bir konunun haber yapılmasını
istediği anlaşılmaktadır. Görüşmenin içeriği ile ilgili bildiklerinizi anlatınız?
CEVABEN: İ. G.
'ı tanıyorum. Kendisi SES yani Sağlık ve Sosyal Hizmez
Sendikasının Muş Şube başkanıydı. O tarihlerde açığa alınmıştı. Açığa alınma gerekçesini
öğrenmek ve bu konuyla ilgili haber yapmak için kendisini aradım. Daha sonra ajansım adına
bu konuyla ilgili haber yaptım. Haberin içeriğinde İ.
G.
'ın açığa alınma gerekçeleri
ve ağzından almış olduğum olayla ilgili röportaj içerikliydi. Bu konu açık kaynak araştırması
yapıldığı takdirde açıklığa kavuşacaktır.
SORULDU: 3, 4 ve 4 Numaralı görüşme içeriğinin hayatını kaybeden BTÖ
mensuplarının cenazelerini haber konusu yaptığınız değerlendirilmektedir. Bu konu ile ilgili
ifadenizi veriniz? Bu yönde bir haber takibi yaptınız mı?
CEVABEN: Bu konuyla ilgili görüşme yaptığımı hatırlıyorum. Gazeteci olmam
nedeniyle terör örgütü mensupları olsa dahi şahısların ne şekilde hayatlarını kaybettiği
hususunu araştırmam gayet doğaldır. Bu konuyla ilgili haberler de yaptım. Bu haberleri
yapmamdaki neden ajans politikası değildir. Zira terör örgütü mensuplarının cenazelerinde
başka ajanslardan gazetecilerde bulundu. Bu görüşmeleri de buna istinaden yaptım. Gazeteci
olmam nedeniyle olayları gördüğüm şekilde aktarırım. Yorum katmam. Bu haberleri
yapmamdaki amaç kesinlikle propaganda yapma saiki değildir. Bu hususları da belirtmek
isterim.
SORULDU: 8 Numaralı görüşme içeriğinde M.
A.
adına kayıtlı hat
kullanıcısının sizi aradığı ve PKK/KCK terör örgütünü meşru gösterecek nitelikte bir klibin
hazırlandığını ve bunun Avrupa kanallarına ulaştırılmasını istediği sizin ise bu doğrultuda
şahsı yönlendirdiğiniz değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili ifadenizi verdiniz?

CEVABEN: M.
A
'ı tanırım. Kendisi yerel şarkıcılardandır. Telefon
görüşmesinde Mazlum askeri bir klip çektiğini ve bu klibi Avrupa da yayın yapan kanallara ne
şekilde ulaştırabileceğini sordu. Benim yapmış olduğum haberlerin bir kısmı Med-Nuçe, Sterk
isimli kanallarda yayınlanmakta, daha doğrusu bu kanallar Dicle Haber Ajansına abone bu
nedenle Mazlum'un beni aradığını düşünüyorum. Orta yolu bulmak amacıyla kendisine bir
takım şeyler söyledim. Amacım yol göstermek değildi. Daha doğrusu başımdan savmak
istedim.
SORULDU: 11 Numaralı görüşme içeriğinde Sizin MED-NUÇE kanalına bağlandığınız ve
1 Mayıs kutlamaları ile ilgili “Evet demin belirttiğiniz gibi Serhad halkı öz yönetim
direnişlerine öncülük eden öz yönetim ilanlarının gerçekleştiği ilk gerçekleştiği yerlerin
başında gelen Serhad yine öz yönetim ruhu ile 1 Mayısta alanlara inecek. Günlerdir hummalı
çalışmalar devam ediyor KESK DİSK TDP HDP DBP gibi kurumlar günlerdir hummalı
çalışmaların içerisindeydi basın açıklamaları ile bildiri
dağıtımları ile emekçiler Serhad
halkının emekçileri Serhad halkını alanlara davet ettiler 1 Mayıs alanlarına davet ettiler.
Serhad’ da birçok merkezde kutlanacak 1 Mayıs kutlamaları. Ağrıda Doğubeyazıt ilçesinde
belediye önünde saat: 11 de kutlanacak kutlamalara Iğdır Kars gibi illerden de destek
verilecek yine Van’da kutlanacak 1 Mayıs Musa Anter kavşağında saat 1 ve 4 arası kutlamalar
gerçekleşecek. Kutlamaların bir diğer adresi ise Muş Muşta saat 12 de Kobani Meydanında
Emekçiler alanlara inecekler. Basın açıklaması ile basın açıklaması ve kutlama ile 1 Mayısı
karşılayacaklar. yine Bitlis’te kutlama gerçekleştirilecek kent merkezinde bulunan gök
meydanında saat 10 da
başlayacak kutlamalarda sanatçı Halit Bilgiç sahne alacak farklı
sürpriz sanatçılarda yer alacak Serhad dan dan şimdilik aktaracaklarımız bunlar biz
gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. “ şeklinde açıklamalarda bulunduğunuz
anlaşılmaktadır. Bu ifadelerin örgütsel olduğu değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili ifadenizi
veriniz?
CEVABEN: Bu programa katıldığımı hatırlıyorum. Telefonda programda konusu geçen
öz yönetim ve 1 Mayıs etkinlikleri ile ilgili bu şekilde bir tabir kullandım. Bu tabirler tamamen
bilgi amaçlıdır. Herhangi bir şekilde öz yönetimi övmedim. Şiddet unsuru içeren bir söylemim
olmadı. Facebook profilimde yapmış olduğum öz yönetimle ilgili paylaşımda ise tarihsel
süreçte Irak, İran, Suriye ve Türkiye'nin toprak bütünlüğünde bulunan bazı yerlerin yaklaşık
1000 yıldan beri bölge olarak Kürdistan olarak adlandırıldığını biliyorum. Bu nedenle
Kürdistan tabirini kullandım. Öz yönetim olarak bahsetmiş olduğum konuda asıl amaçladığım
yerel yönetimlerin daha da güçlendirilerek Türkiye'deki çatışmaları engellenmesini
amaçlamaktı. Bu sadece bir yorumdur. Çözüm sürecinde de bu hususlar tartışmalar ve
diyaloglar olmuştu.
SORULDU: 12 -13 Numaralı görüşme içeriğinde A.
T.
isimli şahsın sizi
aradığı ve 13 Ağustos 2016 tarihinde Bulanık İlçesinde yapılan öz yönetim ilanı konulu basın
açıklamasını organize eden metni okuyan ve PKK/KCK terör örgütü ile doğrudan irtibatı tespit
edilen Z.
T.
’nun görüşme tarihinde İstanbul ilinde yakalanmasının haber konusu
yapılmasını istediği sizin de bu konuyu haber yaptığınız anlaşılmıştır. Bir haberin
yapılmasında isteği dikkate alıyor musunuz?
CEVABEN: N.
B.
'ı tanırım. Kendisi Muş'taki haber kaynaklarımdan bir
tanesidir. A. T.
ise DBP ilçe eş başkanı olan Z.
T.
'nun babasıdır. O tarihlerde
Z.
T.
öz yönetim ilanı hususunda yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da
yakalanarak tutuklanmıştı. A.
T.
da tanıdığım N.
ile iletişime geçmiş.
Neşet'ten bir muhabirin numarasını istemiş. Kendisi benim haber kaynağım olduğu için

benim numaramı A.
T.
'ya vermiş. A.
T.
ile konuştuktan sonra
kızının tutuklanması ile ilgili haber yaptım. Bu haberde herhangi bir suç unsuru yoktur.
SORULDU: 23 numaralı görüşme içeriğinde, 17.05.2016 tarihinde Ağrı iline gelen BTÖ
mensubu cenazelerini takip ettiğiniz değerlendirilmektedir. Bu konuda ifadenizi veriniz?
CEVABEN: Muş'ta bir yıl sabit olarak muhabirlik yaptıktan sonra gezici olarak yurdun her
kesimini dolaşıp haber içeriği gördüğüm olayları haber yaptım. Kağızman'da yaşanan ve
güvenlik güçlerinin özel güvenlik bölgesi olarak ilan ettiği olayla ilgili olaya yakın bir yere gidip
haber yaptığım doğrudur. Burada Kürdistan tabirini kullandım. Ancak bu tabiri
kullanmamdaki gerekçeyi yukarıda açıkladım.
SORULDU: 31 Numaralı görüşme içeriğinin hayatını kaybeden HPG ve YPG terör
örgütü mensuplarının akıbetleri ile araştırma yaptığınız ve bu konuyu haber halinde
getirdiğiniz anlaşılmaktadır. Konu ile ilgili açıklamada bulununuz?
CEVABEN: Ağrı valisinin twitter hesabından 2 HPG mensubunun öldürüldüğünü paylaşması
üzerine telefon ile Dicle Haber Ajansında muhabir olarak görev yapan arkadaşımı aradım.
İddianın doğru olup olmadığını araştırmasını söyledim. Doğruluğunu teyit etmem
durumunda bu konuyla ilgili haber yapacaktım.
SORULDU: Numaralı görüşme içeriğinde Böbrek Yetmezliği tanısı ile tedavi gören
Terör Örgütüne Üye Olmak Suçundan Hükümlü C.
Ş.
ile ilgili haber yapılmasına
yönelik bir görüşme olduğu, 35 Numaralı görüşme içeriğinin Kars Kağızman İlçesi kırsalında
askeri güvenlik bölgesi lan edilen köyler ile ilgili görüntü aktarımının yapılması ile ilgili
görüşme olduğu, 38 Numaralı görüşme içeriğinde muhtemel güvenlik güçleri tarafından
yapılan bir operasyon ile ilgili şüphelinin A.
Y.
veya bu şahıs adına kayıtlı
hat kullanıcısını aradığı ve bilgi paylaşımında bulunduğu, burada gözaltına alınanlar ile ilgili
BUNLAR GENÇ Mİ ifadesini kullandığı burada kullanılan GENÇ ifadesinin örgütün gençlik
yapılanması ile ilgili bir ifade olduğu şüphelinin kelimeleri dikkatli bir şekilde seçtiği, devamı
görüşmelerde aynı konu üzerine bilgi paylaşımının devam ettiği anlaşılmakla birlikte bu
konuları haber konusu halinde getirdiğiniz anlaşılmaktadır. Müdafi huzurunda yüzünüze karşı
okunan görüşme içerikleri ile ilgili ifadenizi veriniz?
CEVABEN: C.
Ş.
hakkında 3 farklı hastanede düzenlenmiş cezaevinde
kalmasının uygun olmayacağı hususunda rapor düzenlenmiş. Ancak buna rağmen bu şahıs
cezaevinde kalmaya devam ediyor. Bu konunun haber kaynağı olabileceğini düşündüğüm için
telefon görüşmeleri gerçekleştirdim. A.
Y.
Ağrı Merkez İlçe DBP ilçe başkanıdır.
Kendisi ile o tarihlerde telefonla görüştüm ve GBT sorgulaması sırasında gözaltına alınan H.
G.
'in uyuşturucu kullanıcısı olup olmadığını sordum. Genç'ten kastım yaşına
ilişkindir.
SORULDU: 57 Numaralı görüşme içeriğinde sizin A.
T.
isimli şahsı
aradığınız ve S.
S.
ile Terörist başı Abdullah ÖCALAN’ın tecridi konulu bir röportaj
yapmak istediğini ifade ettiğiniz ancak olumsuz cevap aldığınız anlaşılmaktadır. Bu konu ile
ilgili ifadenizi veriniz?
CEVABEN: Haber merkezinden bu konuyla ilgili bir haber yapmamız konusunda
talimat geldi. Ben de bunun üzerine S.
S.
'ın danışmanı A.
T.
'ı aradım.
Kendisine S. Sa.
ile röportaj yaparak Abdullah Öcalan'ın tecriti konusunda haber
yapmak istediğimi söyledim. Ancak olumlu cevap alamadım.
SORULDU: 58 Numaralı görüşme içeriğinde sizin (TCKN:
Kimlik numaralı M.
A.
A.
isimli şahsı aradığınız ve ya ben Ozan Serhat’ın yaşamı üzerine bi haber

yapmak istiyordum kısa bir haber kısa belgesel tarzında bir şey ifadesini kullandığınız, adı
geçen şahıs ile ilgili yapılan birim arşiv tetkikinde görüşmeye yansıyan OZAN SERHAT
ifadesinin (TCKN:
) S.
A.
olduğu şahsın bu kod ismi ile 1991
yılından bu yana Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama emri
bulunduğu ve örgütün kırsalında bulunduğu ölümü ile ilgili resmi kaydın henüz sistem
kayıtlarına düşmediği değerlendirilmekle birlikte bu konunun tarafınızdan haber haline
getirildiği anlaşılmaktadır. Bu yönde haber yapılması mensubu olduğunuz DİHA’nın basın
politikası ile ilgisi var mıdır? Gönderdiğiniz haberler olduğu haliyle yayınlanıyor mu yoksa
değişime uğradığı oluyor mu? Ayrıca facebook profilinizde HPG terör örgütüne mensup
Önder Aslan ile ilgili 40 yıllık yaşamının 22 yılını Kürt özgürlük mücadelesine adayan ibaresini
kullandığınız facabook profilinizde yapmış olduğunuz paylaşımlarda ve açık kaynak
araştırmasında haberlerinizin ve paylaşımlarınızın PKK/KCK terör örgütünü övücü halk
nezdinde meşru gösterici olduğu düşünülmektedir. Bu hususla ilgili neler söylemek istersiniz.
CEVABEN: Hozan Serhat kod adlı şahıs S.
A.
'dır. Kendisi bu bölgede
örgüt mensubu olmasından ziyade sanatçı kimliği ile bilinir. Bu konuda bir belgesel yapmak
istedim. Yaşamı ile ilgili doğru olan neyse ortaya koymak istedim. Önder Aslan ile ilgili yapmış
olduğum paylaşımda herhangi bir cebir ve şiddet unsuru yoktur. Kaldıki bu haberde haberin
içeriğini ben yapmışsam da genel merkeze haber gittiğinde genel merkezdekilerde ilaveler
yapmaktadırlar. Facebook profilimde de yapılan haberi olduğum gibi paylaştım. Kesinlikle 40
yıllık yaşamının 22 yılını Kürt Özgürlük mücadelesine adamak tabiriyle terör örgütü
propagandasını yapmayı amaçlamadım. Kesinlikle bu örgütü halka nezdinde meşru
göstermek gibi bir amacım yoktur. Yapılan haberlere genel anlamda yorum katmam.
Kesinlikle terör örgütünü övmedim. Halkın nezlinde meşrulaştırmak istemedim. Üzerime atılı
suçlamayı kabul etmiyorum.
SORULDU: Hakkınızda yapılan açık kaynak araştırmaları ile İTDK tedbirine yansıyan
konuşmaların gerçekleşmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanında yapmış olduğunuz
haberlerde kullanılan söylemlerin PKK/KCK terör örgütü tarafından geliştirilen söylemler ile
paralellik gösterdiği değerlendirilmektedir. Bu konu ile ilgili ifadenizi veriniz?
CEVABEN: KCK yapılanmasının öz yönetim ile ilgili yapmış olduğu çağrıdan sonra
benim öz yönetim ile bu şekilde bir paylaşım yapmam tesadüftür. Kesinlikle bu çağrı üzerine
bu paylaşımı yapmadım. Muhabiri olduğum ajans 15 yıldır hizmet vermektedir ve kanunlara
uygun hareket etmektedir. Yapmış olduğum haberler, paylaşımlar basın örgürlüğü
çerçevesinde yapılan haberlerdir. Kesinlikle bahsetmiş olduğunuz saikle hareket etmedim.
Terör örgütünü meşru gösterme gibi bir amacım yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul
etmiyorum. Dedi.
Önünüzde bulunan haberler cımbızla seçilmiştir. Bu zamana kadar binlerce haber yaptım.
Daha önce Daiş terör örgütü tarafından kaçırılan bir askerle ilgili raportaj yapmak istedim.
Ancak ailesi bu konuyla ilgili hükümetle iletişim halinde olduklarını bu konunun haber
yapılmasını istemediklerini söylediler. Bu nedenle haber yapamadım. Diyarbakır Sur ilçesinde
çatışmada hayatını kaybedip Varto ilçesine getirilen Uzman Çavuş ile ilgili haber yapmak
istedim. Ancak ailesi kabul etmedi. Kısacası şunu söylemek isterim. Benim haber seçmek gibi
bir şansım yoktur. Her türlü haber yaparım. " şeklinde beyanda bulunarak üzerine atılı
suçlamayı kabul etmediği,
SONUÇ İTİBARİYLE
Yukarıda yapılan paylaşımların tamamının şüpheli İdris SAYILGAN tarafından yapıldığı
şüphelinin aralık vermeksizin PKK/KCK terör örgütünü meşru, mücadelesini haklı; Türkiye

Cumhuriyeti Devletini İşgalci, Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan tutuklu/hükümlü
bulunanları esir/tutsak, hayatını kaybedenleri ŞEHİT olarak nitelendirdiği, hayatını kaybeden
örgüt mensuplarının hayatını sözde destansı bir hava ile anlattığı, bu paylaşımlarında
topluma yönelik, yapıcı birleştirici haberlere yer vermediği, aksine halkı kin ve nefrete sevk
edici mahiyette bilinçli ve yanıltıcı haberler yaptığı, bin yıldır bu coğrafyada birlikte yaşamış,
kız alıp kız vermiş ve bir olmuş iki toplumu tam ortadan bölmek ve düşman etmek amacıyla
bilinçli haber takipleri yaptığı, haberlerin içeriğinin gerçeği yansıtır nitelikte olmadığı,
şüphelinin de böyle bir kaygı taşımadığı, ısrarla Kürt Halkının inkâr imha ve asimilasyona tabi
tutulduğu gibi ifadelere yer verdiği paylaşımlardan hareketle değerlendirilmektedir.
Yukarıda da ifade edildiği üzere PKK/KCK terör örgütünün basın politikası ile hedeflenen de
tam olarak budur. Yani HPG Genel Yönetmeliği 2 Bölüm 4/A bendinde A- BASIN-YAYIN:
Kitleleri, gerilla mücadelesinin gelişiminden gerçekçi bir biçimde haberdar etmek ve bu ilke
ile kitleleri mücadele atmosferine çekmek amacıyla çalışma yürütür. Askeri bildiri çıkartır,
savaş muhabirleri sisteminin çeşitli yöntem ve araçlarını geliştirir. HPG güçlerinin kültür
düzeyinin yükseltilmesi için radyo, dergi vb. yayın çalışmaları yürütür ve yönlendirir. Basınyayın malzemelerinin düzenli dağıtımını yapar.” şeklinde bir tanımlamanın olduğu,
Koma Civaken Kürdistan (KCK) Sözleşmesinin; “Madde 14, Alan Merkezleri 1-İdeolajik Alan
Merkezi c) Basın Komitesi: Önderlik çizgisine göre basın- yayın politikalarını oluşturur, basın
örgütlenmesinin sağlanmasını ve geliştirilmesini destekler. İdeolojik ve ulusal birliğin
pekiştirilmesine yönelik çalışmalar yürütür. Demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü
toplum paradigması ekseninde toplumsal aydınlanmayı gerçekleştirmek için çalışmayı temel
görev sayar. Demokrasinin oturtulması için kamusal alanda eleştiri, gözlem gücü ve temel bir
denetleme mekanizması olarak işlev yürütür. Bilgi tekeline dayalı iktidarlaşmayı aşmak ve
demokrasinin halka dayalı oluşumunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü bilimsel bilginin
genelleşmesini hedefler.” şeklinde olduğu
Yukarıda elde edilen tape kayıtları, açık kaynak araştırmaları ve şüpheli hakkında yapılan
birim arşiv kayıtları bir arada ele alındığında; şüpheli İdris SAYILĞAN’ın örgütün yukarıda
anlatımı yapılan ve örgüt tarafından tanımlanan hedefleri doğrultusunda hareket ettiği, DİHA
Muhabirliğinde yaptığı her haberin örgütün amacına doğrudan hizmet ettiği ve talimatla
hareket ettiği, şüpheli tarafından yapılan her haber ve sosyal paylaşım siteleri üzerinde
yapılan her paylaşımın örgütün meşruiyet arayışına hizmet ettiği değerlendirilmektedir.
Şüphelinin haberlerinde, PKK/KCK’nın terör örgütü olmadığı sadece ezilmiş geri bırakılmış
hakları ve dili elinden alınmış bir halkın savunucusu olduğu, terörist başı Abdullah ÖCALAN’ın
Kürt Özgürlük Hareketinin Lideri, yürütülen sözde mücadelenin Kürt Özgürlük Hareketi,
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, emperyalist güçlere hizmet eden işgalci unsur olarak
nitelendirildiği ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin uluslararası arenada itibarının
zedelenmesine yönelik örgütsel yayınlar için haber takibi yaptığı,
Bunun yanında örgütsel yayınların PKK’ya taban oluşturmak amacıyla kullanıldığı şüpheli
tarafından, hayatını kaybeden veya halen örgütte bulunan BTÖ mensuplarının hayat
hikayelerinin araştırıldığı ve belgesel/yazı dizisi/haber konusu yapıldığı, İDTK tedbirine
yansıyan görüşmelerde buna yer verdiği örgüte katılımları özendirici şekilde GERİLLA
ANILARI/HAYAT HİKAYELERİ köşelerine yer verildiği örgüt mensuplarının emperyalist güçlere
karşı mücadele veren KÜRT ÖZGÜRLÜK hareketi neferleri olarak tanımlandığı, hayatını
kaybeden kişilerin Devrim Şehitleri olarak nitelendirildiği ve ölen örgüt mensuplarının ısrarla
şehit lafzıyla nitelendirildiği ve bunun bölge insanının diline pelesenk olacak bir hal aldığı ve
genç insanlarımızın PKK/KCK terör örgütü tarafından ölüme sürüklenmesini bir kahramanlık

şeklinde gösterilmesinin propagandif bir eylem olarak nitelendirilemeyeceği, 2015 yılında
sadece 5 aylık süre zarfında büyük bir çoğunluğu 1998-2003 yılları arası doğumlu tespitli
çocuk yaşta insanımızın örgüte katılmasında bu tür yayınların etkisinin olduğu
değerlendirilmekle birlikte katılım sürecinde bu tür yayınların etkili olduğu, ayrıca şüphelinin
bu eylemlerinin süreklilik arz ettiği hakkında terör örgütü propagandası suçu kapsamında
işlem yapılmış olmasına rağmen PKK çizgisinden hiçbir vakit ayrılmadığı açıkça görülmektedir.
Şüphelinin bu tür faaliyetler içerisinde yer aldığı ve bilinçli bir şekilde KK/KCK terör örgütünü
meşru göstermek amacını güttüğü, PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı DBP yöneticileri ile yakın
irtibatının bulunduğu, şüphelinin faaliyetlerinin, KCK sözleşmesi ve HPG yönetmeliği gibi
sözde örgütün stratejilerini belirleyen metinlerde bir karşılığının olduğu, bunun yanında
şüphelinin eylemlerinin münferit olmadığı ve süreklilik arz ettiği görüldüğünden şüphelinin
PKK/KCK terör örgütünün aktif bir üyesi olduğu anlaşılmakta ve değerlendirilmektedir.

E- A.
Şüpheli A.

S.
S.

:
(TCKN:

)

Şüpheli İle ilgili yapılan birim arşiv tetkikinde;
.
.
.
ŞÜPHELİ A. S.
'İN 0
NUMARALI TELEFONUYLA;
1) Tape Kayıt Sıra No:
.
.
.
DEĞERLENDİRME
.
.
.
Şüpheli A.
S.
’in HDP Muş İl Teşkilatı içerisinde aktif olarak yer aldığı, HDP tarafından
organize edilen basın açıklamaları yürüyüşler ve benzeri eylemler içerisinde yer aldığı bu
kapsamda önce ki tarihlerde 2911 SKM suçu kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü
tarafından hakkında adli tahkikatın yürütüldüğü şüphelinin söz konusu eylemlere devam
ettiği, İTDK tedbirine yansıyan görüşmelerden hareketle HDP Genel Merkezi tarafından
verilen talimatlar doğrultusunda DBP isimli parti ile müşterek hareket ettiği aynı dosyanın
şüphelisi H. Ş.
ile sürekli irtibatının bulunduğu, parti içerisinde yaşanan bir sorun
nedeniyle rahatsızlık duyduğunu ifade ettiği ancak faaliyetlerine, adı geçen siyasi parti
çizgisinde İTDK tedbiri süresince devam ettiği değerlendirilmektedir.
F- M. A.
1) Tape Kayıt No:
.
.
.

DEĞERLENDİRME
Şüpheli M.
A.
’ın İTDK tedbirine yansıyan görüşmeleri incelendiğinde görüşmelerde
taziye etkinliklerine katıldığı yönünde ifadelerin bulunduğu ancak organizesi içerisinde
değerlendirmesine konu bir ifadesinin bulunmadığı, söz konusu etkinliklere bireysel ve insani
duygularla katılımın başlı başına bir suç unsuru olarak nitelendirilemeyeceği ancak bunu bir
siyasi partinin organizesi çerçevesinde yapıldığı çıkarımında bulunulabilecek ifadelere
görüşmelerde tesadüf edildiği bu siyasi partinin ise örgütün amaçlarına hizmet eder
faaliyetlerinin bulunduğu görülmektedir.

GENEL SONUÇ OLARAK:
Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheliler hakkında yürütülen silahlı terör örgütüne üye olma
suçundan başlatılan soruşturma kapsamında; her ne kadar şüpheliler üzerlernie atılı
suçlamaları kabul etmemiş ise de; şüphelilerin telefonlarının iletişiminin tespitine ve kayda
alınmasına karar verildiği, dinleme işlemini müteakiben şüphelilerin adreslerinde arama
işlemlerinin icra edildiği, ayrıca soruşturma sırasında şüpheli Hatice Şeker'e ait içerisinde bir
çok örgütsel döküman bulunan çantanın ele geçirildiği, tüm deliller irdelendiğinde;
1-Şüpheli H. Ş.
'in KJA ve Demokratik Modernite isimli içeriğinde örgütün ideolojisini
anlatan dergilerin halka satılması, ölen örgüt mensuplarının cenazelerinin organize edilmesi,
DBP partisine ait saatlerin vatandaşa satılarak örgüte katılım sağlayan şahısların ailelerine
yardım amaçlı gelirleri hibe ettiği, yine halka numaratörle numaralanmış zarfların verilmesi
akabimde de halktan alınan paraların Rojava isimli derneğe aktarılmasını organize ettiği,
2-Şüpheli İdris Sayılgan'ın silahlı terör örgütü PKK'nın eylemlerini meşru göstermek amacıyla
haberler yaptığı, KCK örgütünün çağrısı sonrası aynı doğrultuda paralellik gösteren paylaşım
ve haberlar yayınladığı, bu haberlere yorumlar katarak "Kürdistan, özgürlük mücadelesi, öz
yönetim" kavramlarına ağırlık verdiği,
3-Şüpheli Ç. T.
'un KJA isimli derginin satışını yaptığı elde edilen geliri demokratik
bölgeler partisini kamüfüle olarak kullanarak parti kanalıyla silahlı terör örgütü PKK'ya
yakınlığı ile bilinen Rojava derneğine aktardığı, ayrıca evinde KCK yapılanmasına ilişkin bilgi
ve belgelerin ele geçirildiği, bu şekilde örgüte üye olduğu,
4-Şüpheli M. I.
'ın MEYA-DER isimli derneğin Muş temsilcisi olduğu, Muş bölgesinde
bulunan ve ölü olarak ele geçirilen örgüt mensupları ile ilgili kayıtlar tuttuğu, ailelerini
koordine ettiği, cenaze etkinliklerini yönettiği, bu şekilde terör örgütünün hiyerarşik yapısına
dahil olduğu,
5-Şüpheli A. S.
'in Halkların Demokrasi Partisini kamüfüle olarak kullanmak suretiyle H.
Ş.
ile birlikte hareket edip ölen örgüt mensuplarının cenaze törenlerini organize
ettiği, MEYA-DER isimli derneğin temsilcisi Medeni Işık ile iletişim halinde olduğu, evinde ele
geçirilen dökümanlardan da anlaşılacağı üzere Bulanık ilçesinde şehit ailesi olarak KCK örgütü
tarafından lanse edilen ölen örgüt mensuplarının mezarlarına ziyaretleri koordine ettiğine
dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu,
6-Şüpheli M.
A.
'ın MEYA-DER isimli derneğe temsilcisi M. I.
ile
iletişim halinde olduğu, örgüt adına toplanan yardım kampanyalarına katıldığı, Muş
bölgesinde bulunan ve ölü olarak ele geçirilen örgüt mensuplarının taziyelerine katıldığı, bu
şekilde terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduğu,
Şüphelilerin bu tür faaliyetler içerisinde yer aldığı ve bilinçli bir şekilde PKK/KCK terör
örgütünü meşru göstermek amacını güttükleri, PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı DBP
yöneticileri ile yakın irtibatlarının bulunduğu, şüphelilerin faaliyetlerinin, KCK sözleşmesi ve

HPG yönetmeliği gibi sözde örgütün stratejilerini belirleyen metinlerde bir karşılığının
olduğu, bunun yanında şüphelilerin eylemlerinin münferit olmadığı ve süreklilik arz ettiği
görüldüğünden şüphelilerin PKK/KCK terör örgütünün aktif bir üyesi oldukları anlaşılmakla;
Şüphelilerin yargılamalarının mahkemenizce yapılarak sevk maddeleri uyarınca
CEZALANDIRILMALARINA ve TCK m. 53/1 uyarınca haklarında belli hakları kullanmaktan
yoksun bırakılmalarına, şüphelilerin infazlarınının TCK 58/9 maddesi gereğince mükerrerlere
özgü infaz rejimine göre çektirilmelerine, adli emanetin 2016/888, 2016/924, 2017/6 ve
2017/243 sırasında kayıtlı emanetlerin dosyada delil olarak saklanmasına karar verilmesi
kamu adına İDDİA VE TALEP olunur.11/07/2017

Muhammed Mustafa DEMİRBAŞ
Cumhuriyet Savcısı 153150
¸

