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DEVLET GÜVENLİK MAHKEMES İ

1993/106 ES.

TENS İ P TUTANA Ğ I

Başkan	 : Muammer ÜNSOY (18960)
Üye Hakim Albay	 : Ertan URUNGA (971-Yd-4)
Üye	 : Yılmaz ÇAMLIBEL (20696)
Katip	 : Beyazıt ÖZGEN (76)
Davacı: K. H

SANIKLAR:

1. Halil Ibrahim DÜZB İÇER: Turan ve Rabia oğlu, 1964 doğumlu,
Sivas Merkez Yüceyurt Mahallesi nüf. kay ıtlı olup, halen aynı mahalle
6. Sokak No: 5 'de oturur. Sivas Belediyesi'nde itfaiye eri olup Sivas'ta
Tutuklu.

2. Ali KURT: Feyzullah o ğlu, 1971 doğumlu, Sivas Çayboyu Köyü
nüf. kayıtlı. Sivas Yenidoğan Mahallesi 21. Sokak No: 122'de oturur.
Sivas'ta Tutuklu.

3. Erkan ÇETİNBAŞ: Nuri oğlu, 1970 doğumlu, Sivas Yiğitler
Mahallesi nüf. kayıtlı, aynı mahalle 5. Çıkmaz Sokak No: 13'te oturur.
Sivas'ta Tutuklu.

4. Durmuş TUFAN: Ahmet ve Ayşe oğlu, 1976 doğumlu, Ulaş
ilçesi Baharözü Köyü nüf. kayıtlı olup, Sivas Karşıyaka Mahallesi 99.
Sokak No: 9'da oturur. Halen Sivas'ta Tutuklu.



Sivas Davas ı

5. Halil KÜTÜKDE: Hüseyin ve Emine'den olma, 1965 do ğumlu,

Kangal Örenlice Köyü nüf. kayıtlı olup, Sivas Akdemir Mahallesi 7.
Sokak Erkan Apt. No: 5'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

6. Hayrettin GÜL: Mahmut ve Mevlüde'den olma, 1948 do ğumlu,

Sivas Köklüce Köyü nüf. kayıtlı, Sivas mönü Mah. 22. Sok. No: 2'de
oturur. Sivas'ta Tutuklu

7. Zafer YELOK: Hac ı Mehmet ve Mevlüde o ğlu, 1967 doğumlu,

Sivas Durdulu Köyü nüf. kay ıtlı olup Sivas Kepenek Caddesi Özcan
Apt. Kat: 2 No: 4'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

8. Ömer Faruk GEZ: İsmail ve Mergube oğlu, 1973 doğumlu, Sivas
Küçükminare Mahallesi nüf. kayıtlı, aynı mahalle 6. Sokak No: 83'de
oturur. Sivas'ta Tutuklu.

9. Latif KARACA: Süleyman ve Ayşe'den olma, 1945 doğumlu,

Sivas Söğutçük Köyü nüf. kay ıtlı olup, Sivas Altmtabak Mahallesi 24.
Sokak No: l'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

10. Harun GÜLBAŞ: Hasan ve Adile'den olma, 1971 doğumlu,
Sivas Ece Mahallesi nüf. kay ıtlı, Bezirci Mahallesi 23. Sokak No: 5'de
oturur. Sivas'ta Tutuklu.

11. Bekir ÇINAR: Hasan ve Stindüz o ğlu, 1973 doğumlu, Sivas Al-
mus Baba Köyü nüf. kayıtlı, Sivas Sularbaşı Mah. Vali Varikli Cad. No:
13'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

12.Erol SARIKAYA: Maksut ve Fadime o ğlu, 1966 doğumlu, Sivas
Hafik Çukurbelen Köyü nüf. kay ıtlı, Sivas Yiğitler Mahallesi 3. Sokak
No: 72'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

13. Mustafa Uğur YARAŞ: Fikri oğlu, 1961 doğumlu, Sivas Ece
Mahallesi nüf. kayıtlı, aynı mahalle 4. Sokak No: 9'da oturur. Sivas'ta
Tutuklu.

14.Abdülkadir ARIDICI: Abdülkadir ve Güllü o ğlu, 1965 doğum-
lu, Sivas Güllüce Köyü nüf. kayıtlı, Altmtabak Mah. 12. Sokak No: 8'de
oturur. Sivas'ta Tutuklu.
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15.Ahmet Turan KILIÇ: Reşit ve Şerife 'de n olma, 1934 do ğumlu,
Sivas Eskiapardı Köyü nüf. kayıtlı, Sivas 4 Eylül Mah. 38. Sokak No:
6'da oturur. Sivas'ta Tutuklu.'

16.Faruk BELKAVL İ: Cemil ve Naciye oğlu, 1970 doğumlu, Sivas
Sularbaşı Mahallesi nüf. kayıtlı, Sivas Mimarsinan Mahallesi Yurdagül
Evler Tan Apt. No: 7de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

17. Harun KAVAK: Ahmet ve Hacer'den olma, 1973 do ğumlu,
Sivas Çiçekli Mahallesi nüf. kayıtlı, aynı mahalle 3. Sokak No: 16'da
oturur. Sivas'ta Tutuklu.

18. Ekrem KURT: Cafer ve Fatma'dan olma, 1973 doğumlu, Sivas
Hayırbey Köyü nüf. kayıtlı, Esentepe Mahallesi Türk- İş Bloklar ı D
Blok 2. Giriş No: 12'de oturur Sivas'ta Tutuklu.

19.Harun YILDIZ: İrfan ve Hüsne 'den olma, 1973 doğumlu, Sivas
Kılavuz Mahallesi nüf. kay ıtlı, aynı Mah. 4. Sokak No: 32'de oturur.
Sivas'ta Tutuklu.

20. Murat SONGUR: Bekir ve Ayşe'den olma, 1967 do ğumlu, Yıl-
dızeli ilçesi İğnebey Köyü nüf. kayıtlı olup, Sivas Mehmetpaşa Mah.
11. Sokak No: 5'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

21.Ömer DEMIR: Bekir ve Hüsne'den olma, 1964 do ğumlu, Sivas
Gazi Köyü nüf. kay ıtlı, Sivas Yenidoğan Mahallesi 6. Sokak No: 17'de
oturur. Sivas'ta oturur.

22. Muhsin ERBAŞ: Ahmet ve Fatma' dan olma, 1964 doğumlu, Si-
vas Savcun Köyü nüf. kayıtlı, Sivas Altmtabak Mahallesi 5. Sokak No:
28'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

23. Tufan CAYMAZ: Musa ve Durdu'dan olma, 1969 do ğumlu,
Sivas Merkez 4 Eylül Mahallesi nüf. kay ıtlı, aynı mahalle 28. Sokak No:
44'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

24. Sedat YILDIRIM: Habib ve Hanın-ı'dan olma, 1970 doğumlu,
Sivas Bedelli Köyü nüf. kay ıtlı, Sivas 4 Eylül Mahallesi 11. Sokak. No:
113'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.
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25. Saadettin YÜKSEL: Mustafa ve Şemsi'den olma, 1973 doğum-

lu, Sivas Akdeğirmen Mahallesi nüf. kayıtlı, Sivas Kılavuz Mahallesi
18. Sokak Kongre Evler A Blok Kat 3/9'da oturur. Sivas'ta Tutuklu.

26. Özay KARATÜRK: Ali ve Ay şe'den olma, 1971 doğumlu;

Giresun Keşap ilçesi Bayramşah Köyü nüf. kay ıtlı, aynı yerde oturur.

Sivas'ta Tutuklu.

27. Yusuf Ziya ELİŞ: Hüseyin ve Sema'dan olma, 1948 doğumlu,
Sivas Çiçekli Mahallesi nüf. kay ıtlı, Esentepe Mah. 14. Sokak Başak

Evler 3/5'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

28. Metin CEYLAN: Faik ve Medine'den olma, 1972 do ğumlu, Si-
vas Esentepe Mahallesi nüf. kay ıtlı, aynı mah. Türk-İş bioklar ı 2. Giriş
No. 9'da oturur. Sivas'ta Tutuklu.

29. Gazi TUFAN: Ahmet ve Ay şe'den olma, 1971 do ğumlu, Ulaş
ilçesi Baharözü Köyü nüf. kay ıtlı, Sivas Karşıyaka Mah. 99. Sokak No:
9'da oturur. Sivas'ta Tutuklu.

30. Adem KOZU: Hüseyin ve Remziye'den olma, 1971 do ğumlu,
Sivas Tathçak Köyü nüf. kayıtlı, Sivas Yenidoğan Mahallesi 16. Sokak
No: 27'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

31. Yalçm KEPENEK: Yılmaz ve Zennuriye'den olma,, 1964 do-
ğumlu, Sivas Örtülüpmar Mahallesi nüf. kay ıtlı, aynı mahalle Cemal
Gürsel Cad. Aral Apt. D. Blok No: l'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

32. Hayrettin YEĞİN: Recep oğlu, 1975 doğumlu, Sivas Alahac ı
Köyü nüf. kayıtlı, Sivas mönü mahallesi M6. Sokak No: 37 'de oturur.
Sivas'ta Tutuklu

33. Süleyman TOKSUN: Resul ve Hatun'dan olma, 1970 doğum-
lu, Sivas Aydoğan Mahallesi nüf. kay ıtlı, aynı mahalle 45. Sokak No:
40'da oturur. Sivas'ta Tutuklu.

34. Murat ÇANAKLITAŞ: Osman ve Esme'den olma, 1972 do-
ğumlu, Sivas Sularba şı Mahallesi nüf. kay ıtlı olup, Emek Mahallesi 71.
Sokak Irem Apt. B3 Blok No: 8'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.
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35.Mevlüt ATALAY: Bekir Sıtkı ve Ümmühan oğlu, 1970 doğum-
lu, Şarkışla Kürkçüyurdu Köyü nüf. kayıtlı, Sivas Kılavuz Mahallesi
Tanışevler Al Blok No: 3/ll'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

36.Bülent DÜĞENCİ: Hüseyin Hikmet o ğlu, 1961 doğumlu, Sivas
MehmetpaşaMaha]lesi nüf. kayıtlı olup, aynı mahalle Abdi İpekçi
Caddesi Doktor Apt. No: 10'da oturur. Sivas'ta Tutuklu.

37. Ahmet OFLAZ: Yusuf ve Yeter'den olma, 1967 doğumlu, Sivas
Çayyurt Mahallesi nüf. kay ıtlı. Yenişehir Mahallesi Erdem Apt. A Blok
No: 18'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

38. Ali TEMIZ: Kaya ve Şerife'den olma, 1975 doğumlu, Sivas
Akdeğirmen Mahallesi nüf. kayıtlı olup, aynı mahalle 19. Sokak İşbilir
Apt. B Blok No: l'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

39. Temel TOY: Ağa ve Dürdane'den olma, 1975 doğumlu, Sivas
Mehmetpaşa Mah. nüf. kayıtlı, aynı mahalle 2. Sokak Şerbetçioğlu,
Apt. Kat: 3/8'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

40. Özer ÇANAKLİTAŞ: Osman ve Esme'den olma, 1976 doğum-
lu, Sivas Sularbaşı Mah. 71. Sokak İmren Apt. B3 Blok No: 8'de oturur.
Sivas'ta Tutuklu.

41. Kenan KALE: Nuri ve Fatma'dan olma, 1970 doğumlu, Sivas
Alibaba Mahallesi nüf. kay ıtlı, aynı mahalle 3. Sokak. No: 17de otu-
rur. Sivas'ta Tutuklu.

42.Alim ÖZHAN: Hüsnü ve Canlar'dan olma, 1963 doğumlu, Gü-
müşhane Merkez Çay ırardı Köyü nüf. kayıtlı, Sivas istasyon Cad. 12
Eylül Apt. B Blok 16'da oturur. Sivas'ta Tutuklu.

43. Faruk CEYLAN: Faik ve Medine'den olma, 1965 doğumlu,
Tokat Merkez thsaniye Köyü nüf. kay ıtlı, Sivas Esentepe Mah. Türk-İş
Blokları C Blok 2. Giriş No: 9'da oturur. Sivas'ta Tutuklu.

44. Etem CEYLAN: Faik ve Medine'den olma, 1971 doğumlu,
Sivas Esentepe Mahallesi nüf. kay ıtlı, Sivas Türk-İş Blokları C Blok 2.
Giriş No: 9'da oturur. Sivas'ta Tutuklu.

5
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45. Ali TEKE: Osman ve Fadik'ten olma, 1975 do ğumlu, Sivas
Uzuntepe Köyü nüf. kay ıtlı, Yeşilyurt Mahallesi 27. Sokak No: 2'de
oturur. Sivas'ta Tutuklu.

46. İbrahim DURAN: Celal ve Meryem'den olma, 1973 do ğumlu,

Sivas Bedirli Nahiyesi nüf. kayıtlı, Sivas Esentepe Mah. Türk- İş Blokla-

rı C Blok 2. Giriş No: 10'da oturur. Sivas'ta Tutuklu.

47.Yusuf ŞİMŞEK: Hüseyin ve Zeynep'ten olma, 1970 doğumlu,

Yıldızeli ilçesi Sarıyar Köyü nüf. kayıtlı, aynı yerde oturur. Sivas'ta

Tutuklu.

48.Cafer Tayyar SOYKÖK: Mehmet ve Elbiye'den olma, 1954 do-
ğumlu, Şarkışla Maksutlu Köyü nüf. kay ıtlı, Sivas Paşabey Mahallesi
Cumhuriyet Apt. 2. Sokak D: 2'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

49. Nevzat AYDIN: Maksut ve Ümmühan'dan olma, 1974 do-
ğumlu, Sivas Anıh Köyü nüf. kayıtlı, Sivas Esentepe Mahallesi Türk-İş
Blokları A Blok 1. Giriş, No: 3'de oturur. Sivs'ta Tutuklu.

50.Çetin ASAMAKA: Kadir ve Fatma'dan olma, 1958 doğumlu,
Sivas Demircilerard ı mahallesi nüf. kay ıtlı. Sivas Gülyurt mahallesi 3.
Sokak No: 23'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

51.Süleyman KURŞUN: Abuzer ve Fatma'dan olma, 1976 do ğum-

lu, Adıyaman Çelikhan ilçesi Be şpmar Mahallesi nüf. kayıtlı, Sivas
Çiçekli Mahallesi 2. Sokak No: 54'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

52.Metin YOKUŞ: Osman ve Elif ten olma, 1975 doğumlu, Sivas
Hayralı Köyü nüf. kayıtlı, Sivas Türk-İş Blokları B Blok 1. Giriş No:
4/2'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

53.Ahmet KAŞKAYA: Şakir ve Şadiye'den olma, 1943 doğumlu,
Sivas Yenidoğan Mahallesi nüf. kayıtlı, aynı yerde 3. Sokak No: 25'de
oturur. Sivas'ta Tutuklu.

54.Emin BOZKURT: Şevki ve Nebahattan olma, 1967 do ğumlu,
Sivas Bostankaya Köyü nüf. kay ıtlı, Karşıyaka Mahallesi 85. Sokak No:
2'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.
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55. Mustafa DÜRER: Sami ve Rukiye'den olma, 1973 do ğumlu,
Sivas Halil Rıfat Paşa Mahallesi nüf. kay ıtlı, Yiğitler Mah. 1. Sokak No:
61'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

56.Ali ULUÇAY: Mustafa ve Zeynep'ten olma, 1959 do ğumlu, Si-
vas Erekli Köyü nüf. kay ıtlı olup, Aydoğan Mahallesi 1. sok. No: 35'de
oturur. Sivas'ta Tutuklu.

57. Murat KARATAŞ: Halil ve Cennetten olma, 1972 do ğumlu,
Sivas Yıldızeli İlç. Yakupoğlan Köyü nüf. kayıtlı, Sivas Yenimahalle 1.
sokak No: 24'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

58.Haydar ŞAHINOĞLU: Abdullah ve Hatice'den olma, 1970 do-
ğumlu, Şarkışla İlçesi Kandilli Köyü nüf. kay ıtlı. olup Sivas Emek Mah.
23. Sokak Oba Apt. D/ Blok 4/2'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

59. Ahmet ONAR: Mustafa ve Şerife'den olma, 1956 doğumlu,
Sivas Dikmencik Köyü nüf. kay ıtlı, Kaleardı Mah. Kooperatif Evleri 8.
Sokak No: 126'da oturur. Sivas'ta Tutuklu.

60.Kemal ONAR: Mustafa ve Şerife'den olma, 1960 doğumlu, Si-
vas Dikmencik Köyü nüf. kay ıtlı, Kaleardı Mah. 8. Sokak No: 126'da
oturur. Sivas'ta Tutuklu.

61.Ahmet Hakan ARSLAN: Mehmet ve Besime Behiç oğlu, 1972
doğumlu, Sivas Köklüce Köyü nüf. kayıtlı, Afyon Sokak Özlem Apt.
No: 20'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

62.Zekeriya TEKIN: Hakkı ve Müşerref'ten olma, 1966 doğumlu,
Sivas Çayboyu Köyü nüf. kay ıtlı, Küçükminare Mah. 5. Sokak No: 7'de
oturur. Sivas'ta Tutuklu.

63.Orhan DEMIR: Süleyman ve Mü şüre'den olma, 1966 doğum-
lu, Sivas İnıranh İlçesi Çarşıbaşı Mah. nüf. kayıtlı, İmranli Kızılırmak
Mah. Yüce Sokak Bila noda oturur. Sivas'ta Tutuklu.

64.Ünal BERKA: Bahattin ve Mü şerref'ten olma, 1961 doğumlu,
Sivas Yüceyurt Mah. nüf. kayıtlı, Mevlana Cad. Mevlana Apt. Kat: 7
No: 20'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.
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65. Osman DÜZARDIÇ: Mehmet ve Hatice'den olma, 1956 do-

ğumlu, Sivas Gümüşdere Köyü nüf. kayıtlı, Sivas Inönü Mah. 23. So-

kak No: 10'da oturur. Sivas'ta Tutuklu.

66. Kerim KÜÇÜKKÖSEN: Mehmet ve Vesile'den olma, 1956

doğumlu, Kadınhanı ilçesi Tosunoğlu Köyü nüf. kayıtlı, Sivas Emek

Mah. 73. Sokak No: 14'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

67.Ilhami ÇALIŞKAN: Mehmet Mustafa ve Emine'den olma, 1965

doğumlu, Kangal ilçesi Seçenyurdu Köyü nüf. kay ıtlı, Sivas Akde-

ğirmen Mahallesi Kumlutarla 17. Sokak No: 163'de oturur. Sivas'ta

Tutuklu.

68. Ahmet Turan YALÇINKAYA: Mehmet Nusret ve Fatma Maz-

lume'den olma, 1934 doğumlu, Sivas Küçükminare Mah. nüf. kay ıtlı,

Sivas Kadıburhanettin Mah. 8. Sok. No: 8/12'de oturur. Sivas'ta Tu-

tuklu.

69. Hüseyin KAYA: Cihan ve Hanım'dan olma, 1971 doğumlu,

Yıldızeli ilçesi Nevruz Köyü nüf. kay ıtlı olup Emek Mah. 45. Sok. Şe-

noba Apt. C Blok. K: 1 Daire: 2'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

70. Mehmet YILMAZ: Ahmet ve Ayşe'den olma, 1962 doğumlu,

Sivas Küçükminare Mah. nüf. kay ıtlı, Örtülüpmar Mah. Anadolu 4.

Apt. Kat: 4 No: 7'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

71.Vahit KAYNAR: Mahmut ve Remziye'den olma, 1975 do ğum-

lu, Sivas 5. Tepe Köyü nüf. kay ıtlı, Kızılırmak Mah. 1. Sok. No: 6'da

oturur. Sivas'ta Tutuklu.

72.Erol YILDIZ: Ahmet ve Cemile'den olma, 1966 doğumlu, Yıldı-
zeli Geynik Köyü nüf. kay ıtlı, Sivas Çamliyurt Mah. 13. Sok. No: 9'da

oturur. Sivas'ta Tutuklu.

73. Eren CEYLAN: Veysel ve Gülbahar'dan olma, 1971 doğumlu,

Sivas Yüceyurt Mah. nüf. kayıtlı, Karşıyaka Mah. 18. Sok. No: 2'de

oturur. Sivas'ta Tutuldu.

74. Mehmet DEMIR: Mustafa ve Nafiye'den olma, 1962 doğumlu,

Yıldızeli ilçesi Buğdayören Köyü nüf. kay ıtlı, Sivas Dedebalı Mah. 1.

Sok. No: 37/A'da oturur. Sivas'ta Tutuklu.

8
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75.Abdullah MALATYA: Mustafa ve Emine'den olma, 1956 do-
ğumlu, Yıldızeli ilçesi Mesudiye Mah. nüf. kay ıtlı olup, Sivas TZDK
Bölge Müdürlüğü Lojmanları No: 2'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

76.Ali YILMAZ: Veysel ve Döndü'den olma, 1958 do ğumlu, Kan-
gal ilçesi Boğaz Köyü nüf. kayıtlı, Sivas Altmtabak Mah. 13. Sok. No:
11'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

77.Kazım YILDIRIM: İbrahim ve Fatma'dan olma, 1944 do ğumlu,
Yıldızeli İlçesi Kayak Köyü, nüf. kayıtlı, Sivas Sularbaşı Mah. 3. Sokak
No: 4'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

78.Engin DURNA: İbrahim ve Nerman'dan olma, 1974 doğumlu,
Hafik Tuzhisar Köyü nüf. kayıtlı olup, Esertepe Mah. Türkiş Blokları E
Blok 2. Giriş No: 9'da oturur. Sivas'ta Tutuklu.

79. Adem BAYRAK: Sabri ve Fatma'dan olma, 1971 doğumlu,
Sivas Kaplicak Köyü nüf. kay ıtlı olup, Üçeyurt Mah. Yıldırım Evler E
Blok B Giriş 4'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

80.Saadettin TEMIZ: Kaya ve Şerif'den olma, 1963 doğumlu, Sivas
Akdeğirmen Mah. nüf. kay ıtlı, aynı yer 19. Sokak İşbilir Apt. B Blok D:
l'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

81.Halis DURAN: MU1-İliS ve Arife'den olma, 1970 doğumlu, Sivas
Başsöğüt Köyü nüf. kayıtlı, Sivas Yenidoğan Mah. 15. Sokak No: 74'de
oturur. Sivas'ta Tutuklu.

82.Mehmet TORAMAN: Ahmet ve Safiye'den o ğlu, 1938 doğum-
lu, Sivas Aydoğan Mah. nüf. kayıtlı, aynı yer 21. Sokak No: 39'da otu-
rur. Sivas'ta Tutuklu.

83.Zahim BAYAT: İsmail ve Behuza'dan olma, 1947 do ğumlu, Si-
vas Sorguncuk Köyü nüf. kayıtlı, Sivas Emek Mah. 70. Sokak B/2 Blok
No: 3/6'da oturur. Sivas'ta Tutuklu.

84.Serhan ÖZGENTÜRK: Eyüp ve Nezihat'tan olma, 1970 do ğum-
lu, Sivas Kovali Köyü nüf. kayıtlı, Sivas Yiğitler Mahallesi 1. Sokak No:
58'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.
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85.Osman KILIÇ: Bekir ve Zekiye'den olma, 1973 do ğumlu, Sivas

Çeltek Köyü nüf. kayıtlı, Sivas Akdeğirmen Mah. 23. Sokak No. 3'de

oturur. Sivas'ta Tutuklu.

86. Osman ÇIBIKÇI: Abdullah ve Yeter'den olma, 1973 doğumlu,

Sivas Hayırbey Köyü nüf. kayıtlı, Yenidoğan Mah. 47. Sokak No: 3'de

oturur. Sivas'ta Tutuklu.

87. Ismet ONAR: Hüseyin ve Fatma'dan olma, 1959 do ğumlu, Si-

vas Şeyhçoban Köyü nüf. kay ıtlı, Sivas Sayitpaşa Cad. Göze Apt. Kat 3

D/6'da oturur. Sivas'ta Tutuklu.

88. Bülent KARAYİĞIT: Remzi ve Döndü'den olma, 1974 doğum-

lu, Sivas Uluanak Mah. nüf. kayıtlı olup, Sivas Yenimahalle 4. Sok. No:

53'de oturur. Tutuklu.

89. Fatih ERDEM: Erol ve Zehra'dan olma, 1973 doğumlu, Sivas

Gökmenderes Mah. nüf. kay ıtlı, Mevlana Cad. Güneşevler D Blok Kat:

5 No:20'de oturur. Tutuklu.

90. Ramazan ÖNDER: İmam ve Güllü'den olma, 1973 doğumlu,

Şarkışla ilçesi Konakyaz ı Köyü nüf. kayıtlı, Sivas Yüceyurt Mah. 10.

Sok. No: 3'de oturur. Tutuklu.

91. Yıldırım YÜKSEL: Ali ve Nevrezde'den olma, 1959 do ğumlu,

Sivas Yazıbaşı Köyü nüf. kayıtlı, Sivas Akdeğirmen Mah. 20. Sok. No:

61'de oturur. Tutuklu.

92.Tekin ARIZ: Karabey ve Güllü'den olma, 1975 do ğumlu, Sivas

Demircilerardı Mah. Kütük 72 nüf. kay ıtlı, Sivas Yeşilyurt Mah. 4. Sok.

No: 32'de oturur. Sivas'ta Tutuklu.

93. Cafer ERÇAKMAK: Hasan ve Zekiye'den olma, 1969 doğum-

lu, Sivas Kızılırmak Mah. K:24'de nüf. kay ıtlı, Sivas Belediye Meclisi

üyesi. GIYABİ Tutuklu.

94.Yunis KARATAŞ: Ahmet ve Nedime'den olma, 1969 doğumlu,

Sivas Halil Rıfat Paşa Mah. K:135'de nüfusa kay ıtlı, GIYABİ Tutuklu.

95. Bünyamin ELİŞ: Muhittin o ğlu, 1970 doğumlu, Hafize'den

olma, Yıldızeli ilçesi Subaşı Köyü nüf. kayıtlı olup, Sivas Gürsel Pa şa

Cad. Sefa Apt. 2/6'da oturur. Halen Sivas Cezaevi'nde Tutuklu.
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96. Halit KARAKAYA: Mahmut o ğlu, 1974 doğumlu, Sivas Mer-
kez Olukman Köyü nüf. kayıtlı olup, Bahtiyar Bostan Mah. 3. Sok. No:
28'de oturur. Halen Sivas Cezaevi'nde Tutuklu.

97.Özkan DOĞAN: Necip ve Hüsne'den olma, 1971 do ğumlu, Si-
vas Yenimahalle nüf. kay ıtlı olup, Yenidoğan Mah. 21. Sok. Eser Evler
D Blok 3/9'da oturur. Halen Sivas Cezaevi'nde Tutuklu.

98. FARUK SARIKAYA: Maksut ve Fadime'den olma, 1972 do-
ğumlu, Hafik İlçesi Hanzar Köyü nüf. kayıtlı, Sivas Yiğitler Mahallesi
2. Sokak No: 72'de oturur. Halen Sivas Cezaevi'nde Tutuklu.

99. Muammer ÖZDEM İR: Celal oğlu, 1975 doğumlu, Sivas Har-
mancı.k Köyü nüfusun kay ıtlı olup, Yahyabey Mah. 4. Sokak No: 19'da
oturur. Halen Sivas Cezaevi'nde Tutuklu.

100.Turan KAYA: Bekir oğlu, Adile'den olma, 1973 doğumlu, Yıl-
dızeli İlçesi Mumcu Çiftliği Köyü nüf. kay ıtlı olup, Sivas Mimar Sinan
Mah. 40. Sokak No: 29'da oturur. Halen Sivas Cezaevi'nde Tutuklu.

101.Yılmaz CEYLAN: Mustafa ve Alime'den olma, 1965 doğumlu,
Sivas Merkez Durdulu Köyü nüf. kay ıtlı olup, Yenidoğan Mah. 31. So-
kak No: 27de oturur. Halen Sivas Cezaevi'nde Tutuklu.

102.Adem AĞBEKTAŞ: Mehmet oğlu, Hacer'den olma, 1966 do-
ğumlu, Kayseri İli Melikgazi ilçesi Eğribucak Mah. nüf. kay ıtlı olup,
Sivas Kılavuz Mah. Sidaş karşısı Erkan Apt. 2/3'te oturur. Halen Sivas
Cezaevi'nde Tutuklu.

103. Hasan Basri KOÇ: M. Sabri o ğlu, 1965 doğumlu, Sivas' Ba-
demkaya Köyü nüf. kayıtlı, Yüceyurt Mah. 7. Sokak No:45'de oturur.
Halen başka suçtan Tutuklu.

104. Mehmet Ercan İLTER: Ahmet Yavuz oğlu, 1966 doğumlu,
Sivas Yenimahalle nüf. kayıtlı, Çarşıbaşı Mah. 7. Sokak Gürtok Apt. B
Blok No:l'de oturur. Başka suçtan Tutuklu.

105. Ergün KILIÇ: Kaz ım oğlu, 1969 doğumlu, Sivas Bademkaya
Köyü nüf. kayıtlı, Orhan Kurt Sitesi C Blok No:29'da oturur. Başka
suçtan Tutuklu.

İi
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106. Adnan KEBENÇ: Mustafa ve Ay şe oğlu, 1966 doğumlu, Na-
zilli ilçesi Turan Mah. nüf. kayıtlı, Hikmet Işık Cad. Gerçek İkinci Apt.
D: 2 Kat: 5'de oturur. Cezaevinde Tutuklu.

VEKILI: Av. Nail YOLDEMİR, Av. Nil YOLDEMİR, (Samsun Ba-
rosundan) Sanık Serhat ÖZGENTÜRK vekilleri.

SUÇ: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

SUÇ TARİHİ : 02.07.1993

TEVKİF TARIHI: 16.07.1993 (1-91 dahil sanıklar hakkmda)

19.07.1993 (Sanıklar; Turan KAYA, Özkan DO ĞAN, Muammer
ÖZDEMİR ve Faruk SARIKAYA yönünden)

22.07.1993 (Yılmaz CEYLAN, Adem AĞBEKTAŞ yönünden)

12.08.1993 (Sanık Adnan KEBENÇ yönünden)

GIYABİ TEVKİF TARIHI: 16.07.1993 (Sanıklar; Tekin ARIS, Cafer
ERÇAKMAK, Yunis KARATAŞ yönünden)

20.07.1993 (Sanıklar; Bünyamin EL İŞ, Halit KARAKAYA yönün-
den)

VİCAHİ TEF. TARIHI: 16.07.1993 (San ık Tekin ARIS yönünden)

20.07.1993 (Sanıklar; Bünyamin EL İŞ, Halit KARAKAYA yönün-
den)

Yukarıda açık kimlikleri yazılı sanıklar hakkmda Kayseri DGM' Iİin
25.08.1993 gün, 1993/175 Es. 1993/197 Kr. say ılı görevsizlik karar ı ile
dosyanın Mahkememize geldi ği görülmekle; Mahkememız esas defte-
rinin 1993/106 Es. sırasma kaydı yapıldı .

Dosya tetkik edildi.
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GEREĞI DÜŞÜNÜLDÜ:

1. Tutuklu sanıklar; Halil İbrahim DÜZBİÇER, Ali KURT, Zafer
YELOK, Ömer Faruk GEZ, Raif KARACA, Bekir ÇINAR, Erol SARI-
KAYA, Mustafa Uğur YARAŞ, Abdülkadir ARIDICI, Ahmet Turan
KILIÇ, Harun KAVAK, Ekrem KURT, Harun YILDIZ, Muhsin ERBA Ş,
Sedat YILDIRIM, Saadettin YÜKSEL, Adem KOZU, Hayrettin YE ĞİN,
Süleyman TOKSUN, Mevlüt ATALAY, Bülent DÜ ĞENCİ, Ahmet OF-
LAZ, Ali TEMİZ, Temel TOY, Alim ÖZHAN, Faruk CEYLAN, Cafer
Tayyar SOYKÖK, Nevzat AYDIN, Süleyman KUR ŞUN, Murat KARA-
TAŞ, Mehmet YILMAZ, Vahit KAYNAR, Eren CEYLAN ve Mehmet
DEMİR'in tutukluluk hallerinin devamı ile sanildar ın adetlerinin fazla
olması, bir günde sorgularm zaman bak ımından mümkün olmamas ı
karşısmda yukarıda açık kimlikleri yazılı Afyon Kapalı Cezaevi'nde
tutuklu bulunan sanıkların 21.09.1993 günü Mahkememizde haz ır
bulundurulmalar ı hususunda, Ankara DGM C. Başsavcılığı'na mü-
zekkere yaz ılmasına,

2.Kırşehir Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduklar ı anlaşılan tu-
tuklu sanıklar; Erkan ÇETİNTAŞ, Özay KARATÜRK, Gazi TUFAN,
Ömer DEMIR, İbrahim DURAN, Yusuf ŞİMŞEK, Metin YOKUŞ, Ah-
met Hakan ARSLAN, Hüseyin KAYA, Halis DURAN, Zayim BAYAT,
Bülent KARAYİĞİT, Fatih ERDEM, Yıldırım YÜKSEL, Tekin ARIS,
Bünyamin ELİŞ, Faruk SARIKAYA, Muammer ÖZDEMİR, Turan
KAYA, Yılmaz CEYLAN ve Adem AĞBEKTAŞ'm da, Kırşehir Kapalı
Cezaevi'nden duruşmanın bırakıldığı 22.10.1993 günü, saat 09.00'da
Mahkememizde haz ır bulundurulmaları hususunda Ankara DGM C.
Başsavcılığı'na müzekkere yazılmasma,

3. Yukarıda isimleri geçen sanıkların istiçvap işlemlerinin yapıl-
ması hususunda, Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'ne ve K ırşehir Ağır
Ceza Mahkemleri'ne talimat yaz ılmasma,

4. Tutuklu sanıklardan; Durmuş TUFAN, Halil KÜTÜKDE, Hay-
rettin GÜL, Harun GÜLBAŞ, Faruk BELKAVL İ, Murat SONGUR, Tu-
fan CAYMAZ, Yusuf Ziya ELİŞ, Metin CEYLAN, Yalçın KEPENEK,
Murat ÇANAKLITAŞ, Özer ÇANAKLITAŞ, Kenan KALE, Etem CEY-
LAN, Ali TEKE, Çetin ASAMAKA, Ahmet TA ŞKAYA, Emin BOZ-
KURT, Mustafa DÜRER, Ali ULUÇAY, Haydar ŞAHİNOĞLU, Ahmet

13



Sivas Davas ı

ONAR, Kemal ONAR, Zekeriya TEKIN, Orhan DEMIR, Ünal BERKA,
Osman DÜZARDIÇ, Kerim KÜÇÜKKÖSEN, tihami ÇALI ŞKAN, Ah-
met Turan YALÇIN, Erol YILDIZ, Abdullah MALATYA, Ali YILMAZ,
Kazun YILDIRIM, Engin DURNA, Adem BAYRAK, Saadettin TEMIZ,
Mehmet TORAMAN, Serhat ÖZGENTÜRK, Osman KILIÇ, Osman
ÇIBIKÇI, İsmet ONAR, Ramazan ÖNDER, Halit KARAKAYA, Özkan
DOĞAN ve Adnan KEBENÇ'in ba şka suçtan tutuklu veya hükümlü
bulunmadıkları taktirde, Mahkememizdeki i şbu 3713 sayılı Yasa'ya
muhalefet suçundan dolay ı tahliyelerine, tahliyeleri hususunda An-
kara DGM C. Başsavcılığı'na müzekkere yaz ılmasma, tahliyelerin tel

ile sağlanmasma,

5. Tahliye edilen sanıklarm ifadelerinin tespiti hususunda, bu-
lundukları yer üst dereceli Ceza Mahkemesi'ne talimat yazılmasma,
yazilacak talimatlara haz ırlık safaatindeki ifadeleri ile iddianame ve
görevsizlik kararının eklerımesine,

6. Doğum ve sabıka kaydı olmayan sanıklarm, doğum ve sabıka
kayıtlarının celbi hususunda Ankara DGM C. Başsavcılığı'na ayrı ayrı
müzekkere yaz ılmasma,

7. Gıyabi tutuklu sanıklar Cafer ERÇAKMAK ve Yunis KARA-
TAŞ'm gıyabi tevkif müzekerelerinin yerine getirilmesi hususunda,
Ankara DGM C. Ba şsavcılığı'na müzekkere yazılmasma,

8. Halen başka suçtan tutuklu bulunduklar ı anlaşılan sanıklar; Ha-
san Basri KOÇ, Mehmet Ercan İLTER ve Ergün KILIÇ' in halen Kırşehir
Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulundukları anlaşildığından ifadelerinin
tespiti hususunda bulundukları yer üst dereceli Ceza Mahkemesi'ne
talimat yazilmasma, yaz ılacak talimata sanıklarm hazırlık ifadeli ile
iddianame eklenmesine,

9. Sanıldar; Ahmet OFLAZ vekili Av. Yüksel .KÖSE, Av. Avni
YAZICIOĞLU, Ergün KILIÇ vekili Av. Bekir KUZU, San ık Mehmet
Ercan ILTER vekili Av. Mikail HASBEK ile san ık Serhat ÖZGENTÜRK
vekilleri Av. Nil YOLDEMIR, Av. Nail YOLDEMİR'e duruşma gün ve
saatini bildirir davetiyeler ç ıkartilmasma,

10. Sivas Valiliği'nden merkezle ilgili.planının ve krokisinin celbi
hususunda Ankara DGM C. Ba şsavcılığı'na müzekkere yaz ılmasma,
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11.Teşhis tutanakları tanıklarm dinlenilmesi için; teşhis tutanakla-
rının eklenerek ifadelerinin alınması için, Sivas Ağır Ceza Mahkeme-
si'ne talimat yazilmasma, taııildarm dinlenilmesi hususunda talimat
yazılmasma,

12. Bu nedenlerle duruşmarun, 21.10.1993 günü saat 09.00'a ve
22.10.1993 günü saat 09.00'a bırakilmasma tensiben oybirliği ilekarar
verildi. 20.09.1993

BAŞKAN: 18960 ÜYE: (971-Yd-4) ÜYE: 20696 KATİP: 76
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DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
BAŞKANLIĞI'NA

ANKARA

Müdahil vekili olarak 21.10.1993 günü 1994/106 1. nolu dava du-
ruşmasına katılmak üzere mahkeme önüne gelmiş olduğumuz halde,
polis tarafmdan salona girmemiz engellenmektedir.

Duruşmaya ahnmamız için gereğinin yapılmas ını talep ediyoruz.
21.10.1993

Müdahil Vekilleri:

İMZALAR
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DEVLET GÜVENLİK MAHKEMES İ
BAŞKANLIĞI'NA

ANKARA

Dosya No: 993/106

MÜDAHALE İSTEMİNDE BULUNANLAR:

1. Maktül Sait METIN yakmiar ı (2):
a. Babası Mehmet METİN
b. Annesi Sultan METİN
c. Kardeşi Aydm METIN

d. Kardeşi Suzan METIN

2. Maktül Uğur KAYNAR yakmiar ı (3):
a. Annesi Serap KAYNAR asaleten ve çocuklar ı Elif KAYNAR,

Can KAYNAR, vekaleten.

3. Maktül Huriye ÖZKAN (4), Ye şim ÖZKAN (17) yakmiar ı:
a. Babası Hikmet ÖZKAN

b. Annesi Münire ÖZKAN

c. Kardeşi Hüseyin ÖZKAN
d. Kardeşi Ebru ÖZKAN
e. Kardeşi Hasan ÖZKAN

4. Maktül Erdal AYRANCI:
a. Eşi Hatice AYRANCI asaleten çocuklar ı
b. Zeynep AYRANCI'ya vekaleten
c. Annesi Mürüvet AYRANCI
d. Kardeşi Günsel KUZUGÜDENL İOĞLU (AYRANCI)
e. Kardeşi Ayşe Gülseren ATUK (AYRANCI)
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5. Maktül Asuman SIVRI (6), Yasemin SİVRİ (9) yakınları :

a. Babası Ahmet SIVRI
b. Annesi Yeter SIVRI
c. Kardeşi Yalçm SIVRI

6. Maktiil Koray KAYA (8), Menekşe KAYA (15) yakınları :

a. Babası İsmail KAYA
b. Annesi Hüsne KAYA

7) Maktül Muhlis AKARSU (11), Mühübe AKARSU (Leyla, 18)
yakmları :

a. Kızı Pmar AKARSU

8. Maktül İnci TÜRK (12) yak ınları;
a. Babası Mehmet TÜRK
b. Annesi Hanım TÜRK
c.Kardeşi Tamer TÜRK

9. Maktül Sehergül ATEŞ (13) yakiları:
a. Babası Musa ATEŞ
b. Annesi Şehriban ATEŞ
c.Sultan IŞIK (ATEŞ)
d. Meryem IŞIK (ATEŞ)
e. Seyithan ATEŞ
f. Hasan Ali ATEŞ
g. Müslüm ATEŞ
h. Canan AKBABA (ATEŞ)
ı. Egemen ATEŞ

10. Maktül Özlem ŞAHIN (14) yakınları:
a. Babası Remzi ŞAHİN
b. Annesi Nezaket ŞAHIN
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11. Maktül Behçet AYSAN (16) yak ınları :
a. Eşi Adiviye AYSAN asaleten ve çocukları
b. Eren AYSAN'a vekaleten

c. Kardeşi Behiç AYSAN

d. Annesi Kadriye Köksal (AYSAN)

12. Maktül Nurcan ŞAHIN (19) vekaleten

a. Babası Mahmut ŞAHİN

b. Annesi Fidan ŞAHİN
c. Kardeşi Turan ŞAHIN

d. Kardeşi Orhan ŞAHIN

e. Kardeşi Nuran ŞAHIN

13. Makt(il Muammer ÇIÇEK (21) yak ınları :

a. Babası Hüseyin ÇIÇEK

b: Annesi Şirin Dabanh

c. Kardeşi Ahmet ÇIÇEK

d. Kardeşi Meral ŞAHIN ÇIÇEK

e. Kardeşi Yurdanur YILMAZ (ÇİÇEK)

14. Makttil Murat GÜNDÜZ (21) yak ınları :

a. Babası Mehmet GÜNDÜZ

b. Annesi Kifayet GÜNDÜZ

c. Kardeşi Birsen GÜNDÜZ

15. Maktül Ahmet ÖZYURT (23)

a. Babası Hıdır ÖZYURT

b. Annesi Senem ÖZYURT

c. Kardeşi Nurdan ÖZYURT

16. Maktttl Belkıs ÇAKIR (24) yakınları :

a. Babası Kamber ÇAKIR
b. Annesi Makbule ÇAKIR
c. Kardeşi Tuncer ÇAKIR
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17. Maktül Handan METIN (25) yak ınları :

a. Babası Sadık METIN

b. Annesi Sultan MET İN
c. Kardeşi Şehriban METIN

d. Kardeşi Hülya METIN

18. Maktül Mehmet ATAY (28) yakınları :

a. Kardeşi Zeynel ATAY

b. Kardeşi Zehra ÖZTÜRK

c. Kardeşi Kadriye KILIÇ (ATAY)

d. Kardeşi Aynur ATAY

e. Kardeşi Zeynep KILIÇ (ATAY)

19. Maktül Serkan DOĞAN (29) yakınları :

a. Babası Süleyman DOĞAN

b. Annesi Perize DOĞAN

c. Kardeşi Serdar DOĞAN

20. Maktül Gülender AKÇA (30) yak ınları :

a. Babası Abidin AKÇA

b. Annesi Sultan AKÇA

c. Kardeşi Günay AKÇA
d. Kardeşi Kalender AKÇA

e. Kardeşi Gülüzar IŞIK (AKÇA)
f. Kardeşi Gülenay AKÇA

21. Maktül Gülsüm KARABABA (31) yakınları :

a. Babası M. Ali KARABABA
b. Annesi Sultan KARABABA
c. Kardeşi Zeynep KARABABA
d. Kardeşi Nilgün KARABABA
e. Hüseyin KARABABA
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22. Maktül Serpil CANİK (33) yakınları :
a. Babası Muharrem CANİK
b. Annesi Sultan CAN İK
c. Kardeşi Serdal CANİK
d. Şehriban CAN İK

23. Maktül Asaf KOÇAK (34) yak ınları :

a. Annesi Arife KOÇAK

b. Kardeşi Mehmet KOÇAK

c. Kardeşi Miyase KOÇAK
d. Kardeşi Rahime KOÇAK

e. Kardeşi Kemal KOÇAK

24. Maktül Asım BEZİRCİ (7) yakınları :
a. Eşi Refika BEZİRCİ

25. Mağdur Müşteki Ağa HUMAR, oğlü Deniz HUMAR'a velay-
ten (2)

26. Mağdur Müşteki Ertan KARTAL (6)

27. Mağdur Müşteki Murtaza DEMIR (7)

28. Mağdur Müşteki Ali BALKIZ (8)

29. Mağdur Müşteki Haydar ÜNAL (16)

30. Mağdur Müşteki Elif DUMANLI (19)

31. Mağdur Müşteki Celal YILDIZ (22)

32. Mağdur Müşteki Ali ÇAĞAN (28)

33. Mağdur Müşteki Cafer Can AYDIN (29)

34. Mağdur Müşteki Gülay ŞAHIN (30)

35. Mağdur Müşteki İlhami ERSEVEN (33)

36. Mağdur Müşteki Lütfiye AYDIN (34)
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37.Mağdur Müşteki Mehmet Nusret NES İN (35)

38.Mağdur Müşteki Cevat GERAY (39)

39.Mağdur Müşteki Gülşen GERAY (40)

40.Mağdur Müşteki Kamber ÇAKIR (41)

41.Mağdur Müşteki Birsen GÜNDÜZ (42)

42.Mağdur Müşteki Nuray (NEVRUZ) ÖZKAN (43)

43.Mağdur Müşteki Serdar DOĞAN (45)

VEKILLERI:

1.Av. Önder SAV, TBB Ba şkanı

2.Av. Erdal MERDOL, Ankara Barosu Ba şkanı

3.Av. Yaşar YAKIN, Sivas Barosu Başkanı

4. Av. Turgut KAZAN, İstanbul Barosu Başkanı

5. Av. Yahya ŞIMŞEK, Bursa Barosu Başkanı

6.Av. Birdal ERTUĞRUL, Muğla Barosu Başkanı

7.Av. Namık Kemal ATAHAN, Hatay Barosu Ba şkanı

8.Av. Volkan ALPOSKAY, İzmir Barosu Başkanı

9.Av. Veli DEVECİOĞLU, Ankara Barosu

10.Av. Üstün GÜNSAN, Ankara Barosu

11.Av. Ersen ŞANSAL, Ankara Barosu

12.Av. Zeki TAVŞANCIL, Ankara Barosu

ve diğer vekiller.
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SANIKLAR:

1. Halil İbrahim DÜZBİÇER

2. Ali KURT

3. Erkan ÇETİNTAŞ
4. Dursun TUFAN

5. Halil KÜTÜKTE

6. Hayrettin GÜL

7. Zafer YELOK

8. Ömer Faruk GEZ

9. Latif KARACA

10.Harun GÜLBAŞ
11.Bekir ÇINAR

12.Erol SARIKAYA

13.Mustafa Uğur YARAŞ
14.Abdülkadir ARIDICI

15.Ahmet Turan KILIÇ

16.Faruk BELKAV İ
17.Harun KAVAK

18.Ekrem KURT

19. Harun YILDIZ

20.Murat SONGUR

21.Ömer DEMİR
22. Muhsin ERBAŞ
23.Tufan CAYMAZ

24.Sedat YILJDIRIM

25.Sadettin YÜKSEL

26.Özay KARATÜRK

27.Yusuf Ziya ELİŞ
28.Metin CEYLAN
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29.Gazi TUFAN

30. Adem KOZU

31.Yahya KEPENEK

32. Hayrettin YEKÜN

33.Süleyman YÜKSEL

34. Murat ÇANAKLITAŞ
35. Mevlüt ATALAY

36. Bülent DÜĞENCİ
37. Ahmet OFLAZ

38. Ali TEMİZ
39.Temel TOY

40. Özer ÇANAKLITAŞ
41. Kenan KALE

42. Alim ÖZKAN

43. Faruk CEYLAN

44. Etem CEYLAN

45. Ali TEKE

46. İbrahim DURAN

47. Yusuf ŞIMŞEK

48. Cafer Tayyar SOYKÖK

49. Nevzat AYDIN

50. Çetin ASAMAKA

51.Süleyman KURSUN

52. Metin YOKUŞ
53. Ahmet KAŞKAYA

54. Emin BOZKURT

55. Mustafa DÜRER

56. Ali ULUÇAY

57. Murat KARATAŞ
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58. Haydar ŞAHINOĞLU

59.Ahmet ONAR

60.Serpil ONAR

61.Ahmet Haydar ARSLAN

62.Zekeriya AKIN

63.Orhan DEMIR

64. Ünal BERKAN

65.Osman DÜZARDIÇ

66.Kerim KÜÇÜKKÖSEM

67. İlhami ÇALIŞKAN

68. Ahmet Turan YALÇINKAYA

69.Hüseyin KAYA

70.Mehmet YILMAZ

71.Vahit KAYNAR

72.Erol YILDIZ

73.Eren CEYLAN

74.Mehmet DEMIR

75.Abdullah MALATYA

76.Ali YILMAZ

77.Kazım YILDIRIM

78.Engin DURNA

79.Adem BAYRAK

80.Sadettin TEMİZ

81. Halis DURAN

82. Mehmet TORAMAN

83. Zayim BAYAT

84.Serhat ÖZGENTÜRK

85.Osman KILIÇ

86. Osman ÇIBIKÇI
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87. Ismet ONAR

88.Bülent KARAYİĞİT

89.Fatih ERDEM

90.Ramazan ÖNDER

91.Yıldırım YÜKSEL

92.Tekin ARIS

93.Cafer ERÇAKMAK

94.Yunis KARATAŞ

KONU: Davaya müdahil ve müdahil vekili olarak kat ılmaya karar

verilmesi istemidir.

AÇIKLAMA:

1. Kültür Bakanlığı, Pir Sultan Abdal Kültür ve Tarutma Deme-

ği'nce, 1-4 Temmuz 1993 tarihleri arasmda Sivas'ta ortakla şa düzenle-
nen 4. Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'nin 2 Temmuz 1993 günü
yapılması sırasmda, aralarında sanıklarm da bulunduğu bir grubun,

devletin kasta yaklaşan ihmali ile Sivas'ta toplanmalar ı, yasadışı
toplantı, gösteri ve yürüyüşlerle devlet otoritesini felce u ğratmaları,
Türkiye Cumhuriyetf nin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal ATA-
TÜRK'Ün büstünü, Ozanlar An ıtı'nı yıkmaları Kültür Merkezi'ni ve

Valiliği taşlamaları, içinde ve önünde bulunan konuklar ı yaralamaları,

eşyalarmı tahrip etmeleri, Madımak Oteli'nde 7.5 saat kurtulmay ı bek-

leyen, aralarında sanatçı, yazar ve ozanlarm da bulunduğu, biri Hol-

landalı 37 insanımızı diri diri yakarak öldürmeleri, 47 insan ınıızı mad-

den ve manen yaralamalar ıyla ilgili olarak Sivas 1. Ağır Ceza, Sivas 2.
Asliye Ceza, Kayseri Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nde aç ılan üç ayr ı
dava, "kamu güvenliği" açısından, Yargıtay Nöbetçi Dairesi'nin ka-

rarıyla, Ankara 3. Ağır Ceza, Ankara 19. Ağır Ceza ve Ankara Devlet
Güvenlik Mahkemesi'ne nakledilmi ştir.

2. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Ba şsavcılığı
20.9.1993 gün ve 993/ 84 sayılı yazısı ekinde "Düşünce Ç3rneği" adıyla,
suçun vasfma ilişkin bir değerlendirmeyi, gereği için Mahkemenize
sunmuş, bilgi için de Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemleri'ne gön-
dermiştir. Bu husus dosyanın incelenmesinden anlaşılmaktadır.
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3. Bu arada Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi ile Ankara 3. A ğır
Ceza Mahkemesi, sanıkların eylemlerinin "Laik düzeni yıkıp yerine
şeriat düzeninin kurulmasını" amaçlayan davranışlar olduğunu ve
bunların ayrı ayrı suç oluşturmayacağmdan ve ayr ıca adi suç olarak
da kabulünün mümkün bulunmad ığından söz ederek, "TCY'nirı 146.
maddesi kapsamında yargılanmaları gerektiğini" vurgulayarak gö-
revsizlik kararları ile dosyaları mahkemenize göndermişlerdir.

4. Biz, maktül yakmları ve şikayetçi mağdurlar adına davaya katıl-
mak istiyoruz. İster davalar ayr ı görülsün, isterse birlikte yürütiilsün,
eylemler siyasi ya da adi olarak nitelensin olayın gerçek mağdurları
müvekkillerimizin davaya kat ılması doğal ve yasal haklar ıdır. "Suçtan
nesnel ve öznel zarar görenler olarak" davalara kabulümüz gerekmek-
tedir;

a. Madımak Oteli'ndeki yangm sonucu ölenlerin yakınları ve yara-
lananlar, açılmış olan dosyalara konu suçtan do ğrudan doğruya zarar
görenlerdir.

Madımak Oteli'nde çıkartılan yangmda kişilerin ölmesi ve yara-
lanması fiilleri, aslında şeriat istemli ve Laik Cumhuriyet'e yönelik
başkaldırı suçunun sadece bir parças ı ve doğal sonucudur. Bu neden-
le, davaya konu olan öldürme ve öldürmeye teşebbüs fiullerini, laiklik
aleyhtarı fihlerden ayrı ve bağımsız düşünmeye olanak yoktur.

Olayın başlamasından önce dağıtılan ve örneği dosyada bulunan
"Müslüman Kamuoyuna" ba şlıklı bildiri ve yerel basın ile kişiler,
hesap sormaya, canlar ını da ortaya koyarak savaşmaya çağrılmakta,
tahrik, teşvik ve azmettirilmektedir.

Davalara konu olan olaylar s ırasmda atılan sioganlarda ise bu
durum çok daha aç ık ve kesin olarak ortaya konulmaktad ır. İddiana-
melerde belirtildiği üzere, atılan çeşitli sioganlarla arasmda şu ikisi de
yer almaktadır:

"Sivas Aziz'e mezar olacak"

"Kafirler içeride onları da yakacağız."
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Bu sloganlar eylemin Laik Cumhuriyet'e ba şkaldırı anında, aynı
zamanda Otel'de bulunan ve etkinliklere katılan kişileri göstermekte-
dir ki, DGM'de görülen suç konusu eylem Mad ımak Oteli'ni yakarak
öldürmeye yönelik olduğunu da kanıtlamaktadır. Böylece DGM'de
terörizim suçundan yargılanan şahıslar, Otel'i yakarak adam öldürme
ve öldürmeye te şebbüs suçunun faili, tertipçisi, tahrikçisi ve azmetti-
ricisidirler. Mağdurlar da dava konusu bu eylemlerden zarar görmü ş-
lerdir.

b. Doktrin de müdahalenin, suçtan sadece maddi zarar de ğil elem
duyan herkes için, mühim olduğu görüşü savunulmaktad ır. Ülkemiz-
de müdahale konusunda yazılmış tek kitabm yazarı Dr. Sami ONUR-
SAL bu konuda şöyle yazıyor:

"Kanunumuz, müdahale müessesesini kamu davas ı ile koğuştu-
rulan her suçta kabul etmiştir. Suçtan zarar gören kamu davasına ka-
tılarak sanığm cezalandırılması yolunda faaliyet sarfetme ğe sevkeden,
gördüğü zarar dolay ısı ile suçun onun üzerinde bıraktığı tesirdir. Bu
öyle bir tesirdir ki, sanığın, suçluluğunun sabit olup, hak ettiği müey-
yide ile karşılaşması halinde duyulacak tatmin ile zail olabilecektir. Şu
halde, suçun kendisinde böyle bir tesir hasıl ettiği kimse, suçtan zarar
görmüş demektir.

Bu sebeple biz, suçtan ve zarar gören şahıs tayin ve tespit edilirken
suçun unsuru olan ve tabii alemdeki olayı teşkil eden maddi netice
bakımından olan zararın değil, bu neticenin belli bir şahsın üzerinde
hasil ettiği elim ve şedit tesirin nazara alınması, muhakeme yetkileri
sahibi olarak suçtan zarar görenin tayin ve tespitinde bu esastan hare-
ket edilmesi laz ım geldiği kanaatindeyiz. Bu tesir, şahsın, suçun mad-
di unsuru ile korunan menfaatine gösterdiği ilgide ifadesini bulur. Şu
halde suçun maddi unsuru ile ilgisi bulunan herkes suçtan zarar gör-
müştür diyebiliriz. Bu ilgi sadece bir maddi menfaat ilgisi olmamal ı-
dır. 0 şahıs, sanığm cezalandırılması suretiyle karşılanacak bir tatmin
arzusu uyandırmalidır." (Kamu Davasına Müdahale, Doktora Tezi,
Istanbul 1968, İstanbul Üniversitesi Yay. No: 1... Sabife: 56-57)

Toplumumuzun aydınlanma sürecini engellemeye, durdurmaya
ve geri döndürmeye yönelik caymazhklar ı, çabaları, ihanetleri yargıla-
malarm ileriki a şamalarında kanıtlarıyla sergilenmektedir.
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Şeriatçı hareketlerin istemlerini, ulusal ve uluslararas ı bağlantıla-
rmı ve gelişimini, Sivas olaylar ı ışığında ortaya koymanın toplumu-
muza karşı insanlık ve hukukçu ödevi olduğuna inanıyoruz.

Gerçeğin ortaya çıkması, asil suçlularm belirlenmesi ve hakettik-
leri cezalara çarptırılmasmı, kimsenin yaptığının yanına kar kalma-
yacağmın mahkeme karar ı ile ortaya konmasmı ve benzeri olayların
tekrarmm önlenmesini sağlamayı amaçlamaktayız. Bu nedenlerle de
davaya katılmayı istiyoruz.

SONUÇ:

Yukarıda aç ıklanan nedenlerle, 2845 sayılı Yasa'rim 20. ve 29. mad-
deleri ile CMUK'nun 365. maddesi ve devam ı maddeler uyarınca da-
vaya katilmamıza, hukuki haklar ın saklı tutulmasına karar verilmesini
saygıyla vekaleten diliyoruz. 21.10.1993.

Müdabil Vekilleri
İmza
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DEVLET GÜVENLİK MAHKEMES İ
BAŞKANLIĞI'NA

ANKARA

Dosya No: 1993/106

KONUSU: Duruşmalarm gizliliği kararının kaldırılması .

Mahkemenizce 25.03.1994 tarihli duruşmada "...Bundan böyle
davanın, ammenin selameti bak ımından ve kamu güvenliği açısmdan
duruşmalarm gizli olarak devamına" denilmek suretiyle bundan böy-
le duruşmalarda aleniyetin kaldırılmasına karar verilmiştir.

1. "Duruşmanm Aleniyeti ve Gizli Yap ılabileceği Haller"
CMUK'nun değişik 373. maddesinde şöyle düzenlenmiştir; "Duruşma
herkese açıktır. Ancak genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin
olarak gerekli kildığı hallerde duruşmarun bir kısmınm veya tamamı-
nın gizli olmasma mahkeme karar verebilir."

Görüldüğü gibi, yargılamada "aleniyet" kural, "gizlilik" istisna-
dır. Her istisna gibi bunun da dar yorumlanmas ı zorunludur. Anılan
maddeye göre, "kamu güvenli ğini" genel anlamda gerekli k ılmış ol-
ması gizlilik için yeterli görülmemiş, bu gerekliliğin "kesin" nitelikte
olmas ı öngörülmü ştür.

Yasa koyucunun bu kesinlik arayan yakla şımı, yasanın takip eden
maddelerinde de pekiştirilmektedir. Örneğin, CMUK'nun değişik 377.
maddesinde "...muhakeme milli güvenliğe veya genel ahlaka veya
kişilerin haysiyet, şeref ve haklarma dokunacak veya suç işlemeye kış-
kırtacak mahiyette ise mahkeme... muhakemenin... yaymianmas ını ya-
saklar..." denilmektedir. Yani, duru şmanın aleniyetinin "milli güven-
lik" ve diğer belirtilen hallerle genel anlamda ba ğdaşmazlığı gizlilik
için yeterli görülmemiş, yalnızca "yayın yasağı" nedeni sayilmıştır.

CMUK'nun 373. maddesinde ise, bunun ötesinde "Kesinlik" aran-
maktadır.
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Kaldı ki, bu hüküm sadece bir yasa maddesi değil Anayasa hük-
müdür. Anayasa'nın 141. maddesinde aynen düzenlenmek suretiyle
anayasal bir ilke haline getirilmiştir.

Nitekim, 3713 say ılı Terörle Mücadele Yasası'nın 12. maddesi-
nin iptali ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin 31.3.1992 gün, 1991/18 E.
1992/20 K. sayılı kararmın gerekçesinde;

"b) maddenin ikinci tümcesinde tanık olarak dinlenmelerine karar
verilen zabıta amir ve memurlarının ifadelerinin gizli olarak al ınacağı
öngörülmü ştür.

Mahkemenin aç ıklığı ilkesi tüm anayasalarda, özenle korunmu ş-
tur. 1876 Anayasası'nın 82. 1924 Anayasas ı'nm 58. 1961 Anayasas ı'nın
135. ve 1982 Anayasas ı'nın 141. maddelerinde "Mahkemelerde duruş-
malarm herkese aç ık olduğu" ve "Mahkemelerin kimi durumlarda
duruşmalarm gizli yapılmasına karar verilebileceği" ilkeleri benim-
senmiş tir.

Maddenin gerekçesinde, "Duru şmalarm açık olması yargılama-
nın tarafsızlığının etkin bir teminatıdır. Bu açıklık kamuoyunda huzur
ve güven yaratır..." denilmektedir.

Duruşmanın açıkliğı genel ilkedir. Yasa koyucu ancak anayasal
sınırlar içinde gizliliğin ölçütlerini belirleyebiir.

İnceleme konusu kuralda, tan ık olarak dinlenecek zab ıta amir ve
memurlarmın ifadelerinin gizli duru şmada alınacağı öngörülmekle,
Anayasa'nın 141. maddesine aykırı bir düzenleme getiriiniiştir. Ana-
yasa'ya göre genel ahlakm ve kamu güvenli ğinin kesin olarak gerekli
kıldığı durumlurda ancak mahkemece verilebilecek olan duru şmanın
kapalı yapılması kararı, bu kuralla zorunlu duruma getirilmekte ve
yargının takdir hakkı kaldırılmaktadır.

Bu nedenle dava konusu 12. maddenin ikinci tümcesi Anayasa'nın
141. maddesine ayk ırıdır ve iptali gerekir." denilmek suretiyle yargı-
lamanın açıklığmın önemi vurgulannıış, Anayasa Mahkemesi'nin bu
konudaki duyarhhk ve özeni kararın gerekçesine esas almnuştır.

Davamızda ise, Mahkeinenizce zab ıta amir ve memurlarının ifa-
delerinin almması sırasında bu takdir yetkisi kullanılmış, ancak anılan
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son ara karar ı ile anlayamadığmıız nedenlerle bu gizlilik karar ı tüm

duruşmalara teşmil edilmiştir.

2. Mahkemenizin 25.03.1994 tarihli gizliliğe ilişkin kararının se-
bepleri belirtilmemi ştir. CMUK'nun 376. maddesinde "Aleniyetin
kaldırılması kararı, sebepleri ile birlikte zabta yazıhr." denilmektedir.
Gizliuiğe ilişkin karar bu aç ıdan incelendiğinde, aleniyetin kald ırılması
sebeplerinin belirtilmediği görülmektedir.

Burada, "Mahkemelerin her türlü kararlar ının gerekçeli olarak
yazılacağı" genel ilkesi ile yetinilmemesi, salt gizlilik kararına ilişkin
olarak 376. maddede bu aç ık hükme ayrıca yer verilmiş olması dikkat
çekicidir.

Ara kararının gerekçesinde "ammenin selameti bakımından ve
kamu güvenliği açısından" denilmiş olması, bu kararın CMUK'nun
376. maddesindeki düzenlemeye uygun oldu ğu, "sebeplerinin" belir-
tildiği anlamına gelmez. Kald ı ki, 373. maddede "ammenin selameti"
gibi bir tanımlamaya da yer verilmemiştir.

3. CMUK'nun 373. maddesinde "Duruşmanın gizli olması kararı-
(nın) ve sebepleri(nin) aleni olarak tefhim olunaca ğı" öngörülmüştür.
Konuya ilişkin 25.3.1994 tarihli karar "aleni duru şmada" alınıp tefhim
edilmemiştir. Karar bu nedenle de yasaya ayk ırıdır.

4. Yargılama aleniyeti, yargı güvencesinin en temel kurumlarm-
dandır. Bu nedenle temel hak ve özgürlükleri düzenleyen uluslararas ı
metinlerde de istisnas ız yer almıştır. Nitekim, "Avrupa İnsan Haklar ı
Sözleşmesi"nin 6. maddesi özellikle ceza yargılamalarmın aleni olarak
yapılmasını öngörmektedir. Bilindiği gibi, bu sözleşme yasama orga-
nınca onaylanarak,Anayasa'nın 90. maddesi gere ğince iç hukuk kuralı
haline getirilmiştir.

5. Mahkemece gizlilik kararının sebepleri tutanağa geçirilmedi-
ğinden, bu kararın hangi somut nedenlerle alındığını bilememekte-
yiz. Eğer kitle iletişim araçlarının, özellikle sözlü ve görüntülü yayın
organlarının davaya ilişkin bu güne kadarki yaymlarmda bir sakınca
görülmüş ise, bu husus da yasal anlamda bir gizlilik gerekçesi olamaz.
Kaldı ki, 3984 sayılı "Radyo ve Televizyonlarm Kuruluş ve Yayınları
Hakkındaki Yasa"da Resmi Gazete'de yaynilanarak yürürlüğe girmiş
bulunmaktadır.
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6. Eğer bu karar duruşmalarmın salimen yürütülmesi aç ısından
almmışsa, bu hususta da Mahkeme'nin elinde her türlü yasal olanak
mevcuttur. Bilindiği gibi, duruşmanın inzibatı Başkan'a aittir. DGM
Yasası'nın 23. maddesi ile Mahkeme Ba şkanı'na duruşmanm rnzibatı-
na ilişkin ayrıntılı yetkiler verilmiştir.

Bu nedenle gizliliğe karar verilmesinin, amac ı aşacağı ve ciddi
sakmcalar doğuracağı inancını taşımaktayız.

7. Diğer yandan, yasa koyucu yargılamanın aleniyeti konusuna
verdiği önemi temyiz hükümlerinde de göstermiş, CMUK'nun 308.
maddesinin 6. bendi ile "aleniyete aykınlığı" Kanuna mutlak muhale-
fet halleri içine koyarak, kesin bozma nedeni kabul etmi ştir.

Sonuç olarak, toplumu yakmdan ilgilendiren ve kamu vicdanım
derinden etkileyen tarihsel önemdeki bu davada gizlilik kararmda
ısrar edilmesinin, yargılamanın kamuoyundaki inandırıcılığma gölge
düşüreceği hususunda ciddi kuşku duymaktayız.

Voltaire'in dediği gibi, "Muhakeme usulündeki gizlilik, bombay ı
infilak ettirmek için gizli yanan fitile çok benzer. Gizlilik Adalete dü ş-
mez. Saklanınak cürme yakışır."

Sonuç ve İstem; Yukarıda açıldadığırnız nedenlerle ve ara kararın-
dan sonra meydana gelen de ğişiklikler de gözönüne almarak gizlili ğe
ilişkin 25.03.1994 tarihli ara karar ının geri alınmasını saygıyla vekale-
ten dileriz. 22.04.1994

Müdahil Vekilleri
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TC

ANKARA
DEVLET GÜVENL İK MAHKEMES İ

Sayı: 1993/106

B İLİRKİŞİ RAPORU

Başkan	 : Muammer ÜNSOY (18960)

Üye Hakim Albay	 : Çetin GÜVENER (962-2)

Üye	 : Ö.Yılmaz ÇAMLIBEL (20696)

Katip	 : Beyazıt ÖZGEN (76)

Belirtilen gün ve saatte bilirkişiler geldi. Huzura almdı hüviyetle-
rinin tesbitine gezildi.

1. Bilirkişi Ali AR: Kasım oğlu, 1946 doğumlu, Erzurum nüf. ka-
yıtli olup, halen Ankara Emniyet Müdürlü ğü Foto Film Şube Müdür-
lüğü'nde görevli ba şkomiser olduğunu söyler.

2. Bilirkişi Soner ATAKAN: Enver ve Naime'den olma, 1963 do-
ğumlu, Hatay İskendurun Yenişehir Mah. nüf. kayıtlı olup, halen An-
kara Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şube Müdürlüğü'nde kameraman
olarak görev yapar olduğunu söyler.

3. Bilirkişi Hasan ÇELIK: Ahmet ve Gülizar o ğlu, 1968 doğumlu,
Ankara Yenimahalle Güventepe Mah. nüf. kay ıtlı olup, halen Ankara
Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu-
nu söyler.

Emniyetin Güvenlik Şubesi'nce Mahkememize gönderilen kaseti
seyire başlandı ve bu kasetin 90'lik olduğu görüldü. izlenmeye baş-
landi.
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Daha önce Ankara Baro Ba şkanlığı'na bilirkişi incelemesi yapıl-
dığınırı haber verildiği iki gruptan avukatların Mahkememize gön-
derilmesi istendi. Müdahil avukatlarmdan Kemal AKKURT ile Ali
ERÇOBAN 'm geldiği sanık vekilerinden her hangi bir kimsenin gel-
mediği görüldü. Video seyir edildiği sırada müdahil vekillerinden Ali
SARIGÜL ile suçtan zarar gören Cafer Can AYDIN geldiler.

İşçi Partisi'nin vermiş olduğu bantta izlenmeye başlandı. Güven-
lik Sivas Emniyet Müdürlü ğü'nün vermiş olduğu kaset izlenmeye
başlandı .

Bu kasete tarih 02.07.1993 saat: 13.40'ta kalabal ık bir grubun Vali
istifa, Allahü ekber diyerek karşilık bir vaziyette istasyon Cadde-
si'nden ve kald ırımlardan geldikleri ve gelirken de Allahü ekber, Vali
istifa gibi sloganlar att ıkları koşar adımlarla Vilayet önüne geldikleri,
Vilayet önüne gelen grubun Aziz şeytan, Vali istifa diyerek Vilayet'e
doğru sağ ellerini kaldırarak bağırdıkları polislerin Vali'nin önünde
yani Vilayet'in giri ş kap ısında barikat oluşturdukları bir şahsın Va-
liliğin kapıs ının önünde nyukar ı çıktığı, topluluğu sakinleştirmeye
çalıştığı saatin bu sırada 13.47 olduğu ve kalabalığın Kuran'a uzanan
eller kırılacak, ve buna benzer sloganlar attığı ve Vilayet'in önündeki
parkın dağılan grubun burada tekrar toplandığı ve o cadde üzerinde
bulundukları sırada grubun kalabalikla şmaya başladığı, inançlı kad-
rolar omuz omuza diyerek İslam'a uzanan eller k ıralacak, diye bağır-
dıkları, ve hatta karşı tarafı da As Çanta olan yere do ğru bağırdıkları
orada bazılarının da arkadaşlar dağılalim dediği hatta bir şahsm ka-
labalığa dağilması için yalvardığı ve bu sırada saatin 14.10'u göster-
diği ve kalabalığın dağmık bir vaziyefte Kültür Merkezi'ne geldi ği ve
polisin Kültür Merkezi'nin önünde iki s ıra halinde kordon yaptıkları
Kültür Sarayı' na gelen grubun Vali istifa diye bağırdıkları ve bu sırada
kalabalığın 800-1000 kişi kadar tahmin edildiği, Kültür Merkezi'nde
bulunan şahıslarmda barikat kurduklar ı ve gelen kalabalığın kanımız
aksada zafer İslam'm diyerek sloganlar attıkları .

Kültür Sarayı'nın tarafma şahısların yani gelen şahıslarm girme-
lerine engeller ıek gayesi ile arabalarla barikat yapt ıkları, ve Kültür
Merkezi'nden şahısların tekrar Hükümete doğru ve bu şekilde gidip
gelmeler devam ettiği saat: 18.10'da jandarman ın yine Vilayet önünde
barikat kurduğu 18.30-18.40'ta Otel'in camlarm ın taşlanmak suretiyle
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kırıldığı Otel'in önünde taşlarm olduğu ve kalabalığın Otel'i taşladığı
Bankalar Caddesi'nde polisin barikat kurdu ğu barikatı yarıp bazı şa-
hıslarm Otel'e doğru gitmek istedikleri ve tekrar orada görevli bululan
polisler tarafmdan bu şahısların kalabalığın içinden atıldığı ve bu ara-
da kalabalığın Sivas Aziz'e mezar olacak diye ba ğırdıkları,

Saat: 18.52'de askerin yine Sivas Belediye yazan Atatürk Caddesi
yanına geldiği barikat kurdu ğu kalabalığın Sivas Azize mezar olacak
diye bağırdığı, Ya allah bismillah diye ba ğırmalara devam edildi ği,
kalabalığın 18.54'te Atatürk Caddesi'ne doğru barikatı zorladıkları
yine barikattan kaçanlarm görevli polisler taraf ından kalabalığın için-
den atıldığı saat 18.54'te kalabahk ya allah bismillah diye ba ğırdıkları
kalabalığın çoğalması nedeniyle Bankalar Caddesi'ndeki grubun ve
Atatürk Caddesi'nde karşıdaki kaldırımda bulu1 an şahısların barikatı
zorladıkları ve Madımak Oteli'nin bulunduğu köşedeki lokantanın
yanına kadar barikat itekledikleri ve polislerin at ılan taşlardan ken-
dilerini korumak için (Korumaya çal ıştıkları) ve topluluğun yine po-
lislerin kurduğu barikatı yamaya çalıştıkları saat 18.55'te kalabalığm
yine Allahu ekber diye bağırdıkları ve Zabıta Müdürlüğü yazan yere
bazı şahısların çıktığı ve oradan topluluğu yani slogan atan topluluğu
seyire başladıkları 19.13'te kalabalığm yerden bir şeyler süreklediği
20.05'te Bankalar Caddesi'nde kalabalığın bulunduğu 20.07'de asker-
ler geldiğinde kalabalığın en büyük asker bizim asker diye ba ğırdığı
Atatürk Caddesi'ndeki kalabalığın içerisinde bir şahsın bayıldığı saat
20.13'de arabaların yanmaya başladığı ve Otel'in önündeki iki yerde
yangın başladığı bir yangının yani Atatürk Caddesi'ne yakın olan ara-
banın alevlerinin yüksek olduğu, öbür yanan şeyin ise alevinin az du-
manının çok olduğu ve kalabalığm benzin deposu patlar diye Atatürk
Caddesi'ne doğru ve diğer caddeye doğru dağıldıkları ve yine dağılıp
gitmekte olan grubun Sivas Aziz'e mezar olacak diye ba ğırdıkları ve
burada 20.15'te Durmuş TUFAN isimli samğm görüldüğü Atatürk
Caddesi'nden a şağıdan yukarı doğru geçtiği kasap önlüklü bariz bir
şekilde görülmesine kim olduğunun tespit edilemediği yine kalaba-
lığın Sivas Azize mezar olacak diye bağırmaya başladıkları 20.16'da
yangının devam ettiği ve kesik bir dumanın yukar ıda belirtildiği gibi
Otel'in önüne doğru yükseldiği ve o arada yangının ısısmdan bir pat-
lama sesi yani tok bir ses olduğu yine kalabalığın 20.17'de Sivas Azize'
mezar olacak diye ba ğırdıkları yangının bütün şiddeti ile devam ettiği,
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ve orada bir şahsın itfaiye gelmiyor mu? diye bağırdığı ve kalabalığın
güvenlik güçlerinden Atatürk Caddesi'ne doğru itildiği yine Sivas
Aziz'e mezar olacak diye bağırmaya başladıkları saat 20:19'da yangı-
nin halen devam ettiği, Sivas Aziz'e mezar olacak diye ba ğrışmalarm
devamı, bağırdıkları hatta 14-15 yaşmdaki bir çocuğun boş beyaz
bir bidon bulunduğu saat 20.20'de itfaiyenin geldi ği Atatürk Cadde-
si'nden gelen aracın üzerinde sivil bir şahsın olduğu görüldü, 20.21'de
başka bir itfaiye arabasmm Atatürk Caddesi'nin yukar ısmdan yani
Hükümet Meydanı'ndan Otel'e doğru geldiği, orada bir görevlinin
telsizle çevre il ve ilçelerden ne kadar yangın aracı varsa hararetli bir
şekilde istediği ve kalabalığın buna rağmen Sivas Aziz'e mezar olacak
diye bağırdıkları 20.49'a kadar boşluk bulunduğu videoda ve yang ının
sönmüş bulunduğu ve silah seslerinin duyulduğu 21.03'de silah sesle-
ri devam ediyor ve bant bitiyor.

işçi Partisi'nin 17.02.1994 tarihinde Mahkememize vermi ş olduğu
video bant izlenmeye başlandı .

14.18'de Kültür Sarayı'ndan video bantta görüntü ba şlıyor, ve
Ali KURT'un sırtı dönük bir şekilde gözükmekte olduğu ve kalabalık
toplanmaya başlıyor saat 14.18-14.20 ye kadar kalabalık Kültür Sara-
yı'nda toplarımaya başlıyor ve Turan KAYA bu arada görünmekte,
söyledikleri slogan anla şılmamakta, kalabalık polislerin kurmu ş ol-
duğu barikatı yarmaya çalışıyorlar saat: 14.28'e kadar boşluk bulun-
makta, 14.28'de kaset devam ediyor, halk tarafından sloganlar devam
ediyor, kalabalık gittikçe çoğalmakta.

14.30'daki görüntüde Latif KARACA gözükmektedir, saat
14.36'da Muammer ÖZDEMİR'e benzeyen kalabal ıkta bir şahsın gö-
züktüğü ama kati olarak bu şahsın olup olmadığı saat 14.40'da kalaba-
lığın istasyon Caddesi'nden, Vilayet önüne do ğru gittiği Kültür Sarayı
önüne boşaldığı ve kalabalığın Sivas Azize mezar olacak diye slogan
attıkları. 14.47de, Buriciye Medresesi'nin önünde Turan KAYA'n ın
yine gözükmekte oldugü kalabalığın yine Sivas Aziz'e mezar olacak
diye bağırdıkları

14.48'de Hasan Basri KOÇ'un Buruciye Medresesi önünde bo şal-
dığı ve kalabalığın yine Sivas Aziz'e mezar olacak allahü ekber diye
bağırdığı 18.49da aynı yerde bir şahsın Muhsin ERBAŞ'a benzemiş
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olduğu kalabalığın tekbir; Allahü ekber şeklinde Vali istifaya diye-
rek bağırmaya başladığı ve Vilayet önüne gelmeye ba şladığı ve yine
kalabalığın Sivas Aziz'e mezar olacak, Allahü ekber diye bağırdığı
kalabalığın istasyon Caddesi'nden, Vilayet önüne gelmeye ba şladığı
polis ve jandarmanın Vilayet önünde barikat kurduklar ı ve bu banka-
tm Hükümet Meydanı'ndaki havuzun kenarında kurmuş olduğu ve
kalabalığın yine Vali istifa diye Vilayet önüne gelmeye ba şladığı saat
14.53'de kalabalığın kanımız aksada zafer İslam'm, Vali istifa diye slo-
ganlar attıkları, 14.54'de tekbir Allahu ekber, Sivas Aziz'e mezar ola-
cak diye slogan atmaya devam ettikleri ve kalabalığın Vilayet önüne
geldiklerinde Harun GÜLBAŞ'm o kalabalığın içinde bulunduğu, yani
parkın köşesinden Vilayet önüne geçerken bu şahsın görüldüğü,

Saat: 14.55'de bir şahsın sopanın üzerinde bir şey yaptığı ve yan-
maya devam ettiği gözüktü. Polis ve jandarmanın Vilayet önünde
barikatıru kurmuş olduğu ve topluluğun slogan atmaya devam ettiği
ve Vali dışarı diyerek slogan attığı, hatta Sivas Aziz'e mezar olacak di-
yerekten bağırmaya devam ettiği, Emniyet görevlililerinin kalabalığın
önünde barikat kurduklar ı ve kalabalığın Vali dışarı diye bağırdıkla-
nı,

Saat: 14.58'de kalabalık grup Vilayet önünden geriye do ğru
giderken, Vali şerefsiz diye slogan attıkları,

Saat: 15.01'de Etibank ve Kılıçkaya yazan yere topluluğun gel-
diği burada Turan KAYA'nm yine bulunduğu,

Saat: 15.05'te Vilayet'in camlarmın kırildığı,

Saat: 15.00'da Mad ımak Oteli'ni videoyu gösterdi ği bu sırada
15.08'de istasyon Caddesi'nde videonun kalabali ğı gösteriyor ve Kül-
tür Sarayı'na doğru gidiyor ve burada bir kar ıştırmanm fark edildiği
görülünce, burada iki kamera bir dakika ara ile birbirinden farklı uzak
yerde gibi izlenim doğuyor, burada iki kameranın görüntülerinin bir-
leştirildiği kanaatine var ıyoruz.

Saat: 15.09'da Hayrettin GÜL istasyon Caddesi'nden Kültür
Sarayı'na doğru gidiyor ve Allahümme Salliyi kalabal ığın okuduğu ve
kalabalık gitmeye devam ediyor ve baz ı çocuklar kameraya gözükmek
için bozkurt işareti yapıyorlar, zafer İslam'm gibi sloganlar atılıyor.
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15.1l'de Kültür Sarayı'na kalabalık büyük bir grup halinde
geliyor, kalabal ık Allhüekber Ya Allah Bismillah gibi slogan atıyor.
istasyon Caddesi'nin önünde kalabal ık var, alkışlar var, kalabal ık,
15.25'de Kültür Saray ı avlusundan Allahüekber, tekbir, Allahüekber
diye bağırarak yürüyorlar. 15.29'da Kültür Saray ı'nda taşlama var ve
bu arada bir polis memurunun dövüldü ğü ve kalabalık Kültür Sara-
yı'ndan dağıtılıyor orada bir şahısm görevli olduğu tahmin ediliyor,
müdahale etmeyin diye. telsizden ses geliyor, Kültür Saray ı'na doğru
taşlama devam ediyor.

15.37'de Belediye Başkanı Kültür Sarayı'na geliyor ve dosyada
bulunan konuşmasını yapıyor ve kalabalığın dağılmasmı istiyor ve
oradan birkaç kişi dağılalım arkadaşlar diye Belediye Başkanı'nın be-
yanını tavsif ediyorlar.

Video kasette 15.22'den 19.08'e kadar 3 saat bo şluk var,
19.08'den 19.13'e video atl ıyor, kalabalıktan polis kordonunu yaran
şahıslar yakalanıp kalabalığın içine doğru atılıyor, polisin Atatürk
Caddesi'nden kar şıya doğru Madımak Oteli'ne şahı ların girmemesi
için barikat kurduğu gözükmektedir.

19.13'den 20.05'e kadar görüntüler Emniyet'teki görüntülerin
aynısı ve Atatürk Caddesi'ni 20.06'da tekrar gösteriyor oradaki bulu-
nan grup sloganlar, Allahüekber, Lailahe illallah diye sloganlar att ık-
ları, 20.07de yine en büyük asker bizim asker gibi sloganlar ı atmaya
devam ettikleri ve tabi bu arada askerler geliyor.

Saat: 20.08'de kalabalık grup ıslık çalıyor. Aynı Emniyet'teki
kaset gibi 20.09' da yerde bir şahıs baygm yatıyor sarali olması imkan
dahilinde ve polisler tarafından dövüldüğü söyleniyor.

20.10'da kalabalığı gösterdiği;

20.13'de Otel'in önündeki iki araba birden yanıyor ve topluluğun
ara sokaklara doğru koştuğu görülüyor.

Otel önünde ıki yerde yanan araba var ilerdeki olan yerde çok
duman çıkıyor, oradaki yananm sentetik bir madde oldu ğu tahmin
edilmektedir çünkü aşırı derecede çok koyu bir duman bulunmakta-
dır yani araba lastiği de olabilir ama yine de lastik yand ığında alevi
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de yüksek olabilir, yine sloganlar at ılmaya devam ediyor. Sivas Aziz'e

mezar olacak diye bağırmalar devam ediyor. Kalabalık yanan araba-

larm yanından ayrılmış ve Atatürk Caddesi'nden Pa şa Cami yanına

doğru kalabalık grup geçmektedir.

20.16'da yangın iki parça halinde devam ediyor ve burada bir ço-
cuk görevliler tarafından barikatı yardığı için topluluğa doğru itiliyor.

Sivas Aziz'e mezar olacak diye bağırıyorlar ve şahıslar, yangına doğru

giden şahıslar engelleniyor.

20.18'de kalabalığın Otel'e gelmemesi için polis ve jandarma bari-
kat kuruyor ve engelliyor.

Bu sırada, yangın devam ettiği sırada bir patlama sesi söz konu-
su ve burada bu patlamanın televizyon tüpüne benzer bir patlama
olduğunu tahmin ediyoruz. Burada Sivas Aziz'e mezar olacak diye
sloganlar atılıyor.

Saat: 20.20'de itfaiye aracı, Atatürk Caddesi'nin arkasından, saat:
20.21'de yukar ıdaki gibi bir itfaiye aracı gelmekte, Allahüekber gibi
sözler duyulmaktadır. Burada gördüğümüz kasetle, Emniyetin Mah-
keme'ye ibraz ettiği kasetler birbirine benzemekte ve yukar ıda söyle-

diğimiz gibi hatta bu kasette eklemeler dahi söz konusudur.

Edindiğinıiz intiba görü ş ve gördüklerimizi bu şekilde mahke-
meye anlatmayı uygun gördük bu arada grubun kalabalık olduğu
bazı sanildarm daha önce İhlas kasetinde tanıdığımızı belirtmiştik
fakat olaya karışanlarm birılerle ifade edileceği çünkü Otel'in önüne
bulunan kalabalığın çekilen kameralar aç ısından gözükmediği fakat
sokaklara taştığı ve on bini aşan bir rakamlar ifade edilebileceği gö-
rüştındeyiz ayrıca; Hükümet önünde de kalabalığın önce 150-200 kişi
ile başladığı daha sonra 1000-1500 ki şi olduğu kanaatindeyiz dediler.
Konuya ilişkin diyeceklerimiz tek tek bundan ibarettir. Ba şka bir diye-
ceğimiz yoktur, dediler.

Bilirkişi tetkikatına son verildi, birlikte okundu, imza alt ına alındı .
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GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Biirkişiler Ali AR, Soner ATAKAN, Hasan ÇEL İK'in sabah saat:
09.30'dan saat: 16.10'a kadar yapmış oldukları emek ve mesailerine
karşılık olmak üzere kişi başma 500'er bin lira ücret takdirine takdir
olunan işbu ücretin ileride haks ız çıkan taraftan alınmak üzere şim-
dilik Ankara DGM C. Başsavcıhğı'nda mevcut suçüstü giderlerinden
ödenmek üzere sarf karar ı düzenlenmesine karar verildi. 22.04.1994

BAŞKAN: 18960 ÜYE: 966-2 ÜYE: 20696 KAT İP: 76

Bilirkişi: Ali AR Bilirkişi: Soner ATAKAN Bilirkişi: Hasan ÇELİK
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DEVLET GÜVENLİK MAHKEMES İ BAŞKANLIĞI'NA

ANKARA

Dosya No: 1993/106

Sivas Katliamı davasmda, Anayasa'ya, usul hükümlerine, uluslar
arası sözleşmelere ve hukukun temel ilkelerine aykırı olarak bilemedi-

ğimiz nedenlerle verilen gizlilik kararmda, 25.4.1994 gÜnlü talebimize
rağmen ısrar edilmiştir. İtirazlarımız gereğince tartışılmamıştır dahi.

Ceza yargılanmasmda aleniyet esastır. Mahkemelere tanınan tak-

dir yetkisi de s ınırsız değildir ve demokratik hukuk devletinde temel,
hukuk kurallar ı ile bağlıdır.

Alenilik, sanığın kamu önünde hesap vermesini, Yarg ıcmda kamu

vicdanı taraf mdan denetlenmesiıii sağlar. Gizlilik, adaleti daha kayna-

ğında yaralar. Yarg ılanmanın gizliiği, davanm taraflar ı kadar yargıç
için de tehlikelidir.

Yargilanman ın kamuoyundan gizli sürdürülmesi, bizde adil bir
yargıya ulaşilabileceği konusunda ciddi kuşkular yaratmıştır.

Cumhuriyet tarihinde, hiçbir toplumsal davada böyle bir uygula-
manın örneği görülmemiştir.

Müvekkillerden aldığımız talimata da uygun olarak, gizlilik ka-
rarı kaldırıncaya kadar duruşmalara katılamayacağınuzı bilgilerinize
sunarız. 26.04.1994

Saygilarmıızla

Müdahil Vekilleri
isim ve imza
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TC

ANKARA
DEVLET GÜVENL İK MAHKEMES İ

Sayı: 1993/106

Tutuklu İŞ / İVEDİ

27.04.1994

DEVLET GÜVENLIK MAHKEMES İ
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

ANKARA

"3713 Say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet..." su-
çundan sanıklar Halil tbrahim DÜZBİÇER ve arkadaşları hakkmda
mahkememize açılan kamu davasmın mahkememizde yap ılan açık
yargılaması sırasmda verilen ara karar ı uyarmca;

Mahkememizin işbu Sivas olaylar ı davası ile ilgili olarak;
"Kamu Güvenliği" mülahazas ı ile heyetimize tevdii edilip sağlıklı bir
yargılama ile neticeye var ılması öngürülmüştür. Yani işbu davanın
huzura getirilmesinin ana nedeni kamu güvenli ğini sarsıcı çıkması
muhtemel bir tak ım olaylarm önlenmesidir.

Hidayetten beri süregelen "kamu güvenliğinin kesin olarak
gerekli kıldığı hallerin" gündemde olmas ı dikkate alınarak heyetçe
"Duruşmalarm gizli cereyanına" mütedair 25.03.1994 tarihli karara
itirazı kabil olmamasma rağmen, müdahil vekillerince itiraz edilmiş
ve 25.04.1994 tarihli celsede i şbu itirazm reddine dair karar verilmi ş-
tir. Bu kararı müteakip 20'yi aşkın sayıda olaym mağduru (müşteki
tanık) dinlenmiş ve kendileri daha önce dinlenen müdahil (mağdur),
kişilerle birlikte duruşma salonunda yerlerini almışlar ve duruşma vi-
cahlarinda cereyan etmiştir. Müdahil vekilleri 25.04.1994 günlü gizli
cereyan eden duru şmayı sonuna kadar izlemişler ve hiç bir reaksiyon-
da bulurımamışlardır. Ancak, 26.04.1994 günlü duru şmanın başlan-
gıcında gizlilik kararım pretosto mahiyetinde ve iltimatom uslubu ile
hazırladıkları 26.04.1994 tarihli dilekçeyi okuyup duru şmayı hep bir-
likte (müştekiler, müdahiiler de dahil) terk etmi şlerdir. Yani müdahil
vekillerinin gizlilik kararmın devamına dair kararm akabinde değilde
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bir gün sonra duruşma salonunu terk etmeleri malidar görülmü ştür.
Adaletin tecellisine böyle "Paos" yaratılarak yardım edilemeyeceği
tabiidir.

Davanın tüm taraflarmın (sanıklar ve vekiller, müdahil, mü ş-
teki ve vekilleri) duruşmayı takip etmeleri titizlikle sa ğlanmıştır. Sa-
dece medyanın ve dava ile ilgili olmayan baz ı kimselerin duruşmaya
alınmaması halinin müdahil vekillerinde; "Adil bir yargıya ulaşılabi-
leceği konusunda, ne suretle, ciddi kuşkular yarattığmın" anlaşılması
mümkün görülmemiştir. Kaldı ki mevcutlar haricinde başka bir kim-
senin salona girmesi halinde oturmasma zorluklar yaratacaktır. Mü-
dahil vekillerinin Adaletin tecellisine de ğil sürüncemede b ırakılmasını
mümtac edecek tarzda tutum ve davranış biçimine girmeleri heyetçe
anlaşilmıştır. Esasen tutuklu olup yak ınları ile ancak duruşmalarda
hasret gidermeleri mümkün olan sanıklar ın değilde, bütün imkan-
lardan müstefit k ılman müdahil tarafm, böyle bir kar ışıklığa meydan
vermesi canibi dikkat görülmü ştür.

Medya ile işbirliği yapılıp kamunun yanıltılmaması ve ger-
çeklerin bilinmesi zannında işbu değerlendirmenin yapılmasında
zaruret görülmüştür. Gerek televizyonda ve gerekse bir k ısım basın-
da açıklandığırun aksine Sivas olaylar ı sebebiyle zarar gören herkes,
geniş bir perspektifle değerlendiriip, duruşmaya vekilleri ile birlikte
ainımışlardır. "...Duruşmalara ölenlerin yakmiar ı bile alınmıyor..."
mealindeki haberler realiteden uzak, subjektif eksejere edilmi ş ve de
kamuyu yanıltıcı, heyetimizin üzerine baskı yapmayı amaçlayan ve
kamuoyunda yarg ıya güveni sarsıcı mahiyettedir. Kaldı ki, gizli yap ı-
lan duruşmalarda icra k ılınan muhakemenin yay ımının yasak olduğu
Ceza Muhakemeleri Usulu Kanunu'nun 377. maddesi iktidas ındandır.

Keyfiyetin böylece biinerek adaletin geciktirilmesine ve yar-
gılamanın karalanmasma neden olunmamas ı için ilgililerin dikkatle-
rinin çekilmesi zannmda Ankara DGM C.Başsavcilığı'na müzekkere
yazılmasma karar verilmekle;

Bilgi edinilmesi ve karar gereğinin ifası rica olunur.

BAŞKAN: 18960
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DEVLET GÜVENLİK MAHKEMES İ
BAŞKANLIĞI'NA

ANKARA

Dosya No: 1993/106

KONU: 26.4.1994 tarihli ara kararın 7. maddesiyle ilgili dü şüncele-
rimiz ile Mahkeme Heyeti'nin davadan çekilmesi istemimizdir.

Yargılamanın gizli sürdürülmesi kararmın kaldırılmaması üze-
rine 26.4.1994 tarihli dilekçemizle adil bir yargıya ulaşılması konu-
sunda ciddi kuşkularımız oluştuğunu belirterek, gizlilik karar ının
kaldırılmasına kadar duruşmalara katılmayacağımızı açıkladığımız
bilinmektedir.

Mahkemeniz duruşmadan ayrılmamızdan sonra bu durumu tuta-
nağa geçirmiştir. Aynı gün alman ara kararmın 7. bendinde kurul, bu
duruma ilişkin ayrıntılı yorum ve aç ıklamalar yapmıştır.

Anılan ara kararı ile ilk kez gizlilik kararının gerekçelerine yer
verilerek, davanın Sivas'tan Ankara'ya naklinin "Kamu Güvenliği"
mülahazası ile yapıldığından bahisle bu husus gizlilik karar ının nede-
ni olarak gösterilmektedir.

Ceza Usul hükümlerine göre "davanın nakli" "yargı çerçevesi"
ile ilgilidir. Yargılamanın belli bir mekanda sürdürülmesinin kamu
güvenliği açısından sakmcalı görülmesi halinde ba şvurabiir. Nite-
kim CMUK'nun 14. maddesinde "...tahkikatm orada icras ı ammenin
emniyeti için tehlikeli olursa" davanın nakline karar verilebileceği
öngörülmüştür.

"Bu iki deyim (kamu güvenliği, tehlike) takdire yer verir. Herhal-
de "tehlike"yi bertaraf etmek için gerekli önlemlerin al ınmasmın ola-
naksızlığı halinde nakil yoluna gidilmelidir. Aksi takdirde her davada
bu tehlikeyi görmek mümkündür. 0 mahalde davanın görülmesi ha-
linde, halkın ikiye ayrılarak bir arbedenin ortaya çıkabileceği, sanığın
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öldürüleceği, halk arasmda kanh bir mücadelenin ba şlayabileceği veya

mahkeme heyeti, savc ı veya müdahilerin saldırıya uğrayabilecekleri

olasilığmın varlığı hakkmdaki kuşkuyu haklı gösterecek maddi olgu-
lar mevcut ise nakil karar ı verilmelidir." (F. Erem, Ceza Yarg ılaması
Hukuku, sh. 137)

Görüldüğü üzere, davanin nakli CMUK'nun 14. maddesi uyarınca
tamamen farkli bir nedene ve usul hükmüne dayal ı olarak, olayların
Sivas'ta yaşanması, burada yapılacak yargılamanın kamu güvenliği
ve yargılamanın sağlıklı yürütülmesine engel olabilece ği gerekçesi ile

aimmıştır. Nakil kararma rağmen, sanıkların duruşmalarm başladı-
ğından beri tüm kamuoyunca izlenen sald ırgan ve saygısız tutumları
bu kararın isabetini göstermiştir. Bu hususun gizlilik karar ı ile hiçbir
ilgisi yoktur.

CMUK'nun 373. maddesi ise tamamen yarg ılama konusu filmin
mahiyeti, sanıkların niteliği ve dosya içeriği ile ilgilidir. Örneğin ko-
nusu "Casusluk" olan bir davada devletin gizli kalmas ı gereken bazı
belgelerinin okunaca ğı duruşmalarının gizli yap ılması, bu hükmün
kapsamı içinde değerlendirilebilir.

Nitekim, Mahkemenizce de yargılamaya aleni olarak başlanmış,
kamu güvenliğini sarsacak hiç bir olay ya şanmamas ına karşın, gizlilik
kararı bilahare alınmıştır. Bu bakımdan, mahkemenin gizlilik kararın-
da "nakil" gerekçesine sığmmas ı yerinde değildir.

Mahkemenin ara kararm ın ikinci paragrafmda, gizlilik kararına
itirazın kabil olmamasına rağmen, itiraz ettiğimizden söz edilmekte-
dir. Başka bir usul yarıılgısma burada da düşülmüştür.

Müdahil vekilleri olarak verdiğimiz dilekçe, CMUK'nun 297. ve
izleyen maddelerine göre yap ılmamış olup, "itiraz yolu" kullanılan bir
istem değildir. Şayet bu başvurumuz bir "kanun yolu" anlam ında "iti-
raz" olarak nitelenecek olsayd ı, bir başka merci tarafından incelenip
karara bağlanması gerekirdi. İstemimiz, yarg ılamanın tümünü sakat-
layan bir yanılgmm düzeltilmesi, evrensel hukuk ilkelerine ayk ırı olan
gizlilik kararmdan "rücu edilmesi"nden ibarettir.

Ara kararında "esasen tutuklu olup, yakınları ile ancak duru ş-
malarda hasret gidermeleri mümkün olan san ıklarm değil de bütün
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imktnlardan müstefit kılman müdahil taraf ın böyle bir kar ışıklığa
meydan vermesi calibi dikkat görülmü ştür" denilmektedir.

Burada as ıl dikkat çeken husus, sanıkları adeta vatan görevi ya-
panlar gibi "yakınları ile hasret gideren" olayın mağdurları, diğer
yandan eşini, evladmı, yakınlarını yakılarak kaybetmiş mağdur ve
müştekileri ise "karışıklık yaratanlar" olarak de ğerlendiren heyetin
tutumudur.

Bu yaklaşımın diğer bir yönü ise, aleniyet ilkesini sanildarla yakın-
larmın duruşmada uzaktan bakışarak "hasret gidermeleri" düzeyine
indirgemesidir.

Duruşmalarm aleniyetinin, i şlenmiş olan bir suçun failiriin ka-
muoyu karşısmda hesap vermesi ve adaletin dağıtımının kamuoyu
tarafından denetiniini sağlayacağı düşünülürse, ara kararında yer
alan, "sadece medyanın ve dava ile ilgili olmayan baz ı kimselerin
duruşmaya aimmaması halinin müdahil vekillerinde, adil bir yarg ıya
ulaşilabileceği konusunda, ne suretle ciddi kuşkular yarattığının an-
laşılması mümkün görülmemiştir" denilmesini de müdahil vekilleri
olarak bizim anlamamız mümkün değildir. Zira, yargılamanın aleni
olması, yargılamada bulunmas ı gerekli şahıslardan gayrısının bulu-
ması olanağının sağlanması demektir. Aç ıldık, isteyenin görmesi ve
duyması kadar, gördüklerini, duyduklar ını başkalarına yayabilmesini
de gerektirir.

Yine ara kararında, "mevcutlar haricinde ba şka bir kimsenin sa-
lona girmesinin (oturmada) zorluklar yarataca ğı" belirtilmektedir. Bu
değerlendirme de Mahkemenin evrensel ve anayasal bir ilke olan ale-
niyete gereken dikkat ve önemi vermedi ğinin başka bir göstergesidir.

Mahkeme'nin 26.4.1994 günlü ara kararında yer alan açıklamalar-
dan, gizlilik kararının bir "tepki" karar ı olduğu anlaşılmaktadır. "Gizli
yapılan duruşmalarda icra kılınan muhakemenin yaymıının" yapılmış
olması ve bu yayınların "realiteden uzak, subjektif eksejere edilmiş ve
de kamuyu yanıltıcı" bulunması mahkemece alman gizlilik kararına
dayanarak gösterilmektedir.

Yukarıda sayılanlardan hiçbiri CMUK'nun 373. maddesindeki
Gizlilik Kararı'nın gerekçesi olamaz. Gizli yap ılan duruşmalarm ya-
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ymı halinde, bunun yaptırımı 377. maddede aç ıkça yer almıştır. Keza,
duruşmalar hakkında gerçeğe aykırı yayında bulunulmas ı hali de Ceza
Yasası'nın çeşitli maddelerinde yaptırıma bağlanmıştır. Ara karar ında
belirtilen "Duruşmalara ölenlerin yak ınları bile alınmıyor" mealindeki
haber bir gerçeğin ifadesidir. Herkesce de bilindiği gibi duruşmalar
başladığmda Adliye girişinde bu durum yaşanmıştır. Zabıtaya veril-
miş listede adı bulunmayan ölenlerin yakmiar ı ve bazı miidahil avu-
katları duruşmaya alınmamış ve hatta tartaklanımşiardır.

Heyetçe, ara kararında "müdahil vekillerinin gizlilik kararının
devamına dair kararın akabinde değil de bir gün sonra duruşma salo-
nunu terk etmeleri manidar" görülmektedir. Bu tutumumuz her yönü
ile hukuka uygun oldu ğuna iriandığımız talebimizin kabülünü bek-
lerken, hiçbir gerekçe gösterilmeden reddine ra ğmen fevri tavır koy-
mama çabası ile birbirimize ve müvekkillerimize danışma gereğinin,
hukukçu sorumluluğumuzun açık ifadesi olması nedeniyle gerçekten
manidard ır.

Heyetçe, gizlilik kararına karşı çıkılması "kaos yaratmak" olarak
nitelendirilmektedir. Usul hükümlerine uyulmasmı istemek kaos
olarak nitelendirilemez. Aksine usul hükümlerine uyulmamas ı kaosu
yaratır.

Heyet, müdahil vekillerine "medya ile işbirliği yaparak kamuo-
yunu yanılttıkları" suçlamasmı yöneltmektedir. Bu iddia dayanaktan
yoksundur. Aksine gizlilik karar ı, kamuoyunun sağlıklı bilgi almama-
sma neden olduğu için nesnel olarak kamuoyu yanıltılrrıış olmaktadır.

Ara kararmdan anlaşıldığı üzere, heyet, yargılamanın aleni yapıl-
masmı, basının davaya ilişkin haber yaymlamas ını kendisi üzerinde
bir baskı olarak algılamaktadır. Kamuoyunun yargılama üzerinde
denetim olanaklarına sahip bulunmasını, bu demokratik denetim me-
kanizmasının işlemesinden rahatsız olunmasını yadırgıyoruz.

Oysa, açıklık ve demokratik denetimden de ğil, gizlilik ve demok-
ratik olmayan baskılardan sakmmak gerekir. Aleniyet yarg ılamaya
güveni sarsıcı nitelikte bir öğe değil, tam tersine Anayasa'nın 141.
maddesinin gerekçesinde de belirtildi ği gibi"... yargılamanın tarafsiz-
lığmın etkin bir teminatıdır."
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Ara kararmda, "Adaletin geciktirilmesine ve yarg ılamanın kara-
lanmasma neden olıınmaması için ilgililerin dikkatleririin çekilmesi
zımnında DGM C. Ba şsavcılığı'na "müzekkere" yaz ılmasma karar
verilmiş ye Ankara DGM Başsavcılığı'na 27.4.1994 gÜnlü yazı yazıl-
mıştır.

Bu ithamı şiddetle reddediyoruz. Biz aksine adaletin geciktirilme-
mesi ve yargılamanın karalanmaması için çaba gösterdik ve gösterme-
ye devam ediyoruz.

Mesleki sorumluluklar ımızı yerine getirmemiz için kimsenin
dikkatimizi çekmeye hakkı yoktur. Yargının ayrılmaz temel bir öğesi
olarak bu sorumluluklar ın ızı yerine getirmede hiçbir engel tan ımaya-
cağımızm da açıkça biinmesini isteriz. Tekrar ediyoruz; Voltaire'nin
dediği gibi, "Yargılama usulündeki gizlilik, bombay ı infilak ettirmek
için gizli yanan fitile çok benzer. Gizlilik adalete dü şmez. Saklanmak
cürme yakışır."

Özetle; bugüne kadar sab ırla izlediğimiz sayısız usul yanılgısı ve
heyetin hukuka aykırı tutumu ve son ara kararı ile müdahil vekillerini,
"kaos yaratan", "yargılamayı karartan", "Medya ile işbirliği yapan",
"adaleti geciktiren"ler olarak gösteren anlay ışı karşısmda, heyetinizin
davayı adil, objektif, tartışmasız sağlıklı bir sonuca ulaştıramayacağı
kanısma vardığımızdan bu davadan çekilmeniz gerekti ğine inanıyor
ve talep ediyoruz. 27.5.1994.

Saygılarm-uzla,

Müdahil Vekilleri
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DEVLET GÜVENL İK MAHKEMES İ
BAŞKANLIĞI'NA

ANKARA

Dosya No: 1993/106

KONU: Ara kararuun 8. maddesi gere ğince soruşturmanın geniş-
letilmesi istemlerimizin sunulmas ıdır.

Açıklama:

Soruşturmanın genişletilmesirıe ilişkin istemlerimiz, "Sanık-Ey-
lem", "Örgüt-Eylem" ilişkilerinin araştırılması açısmdan iki ana baş-

lıkta toplanmıştır.

I. ÖRGÜTLERLE EYLEMLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
ARAŞTIRILMASI AÇISINDAN:

1. 2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta meydana gelen ve 37 ki şinin ölü-
mü ile sonuçlanan olayın kendiliğinden gelişen bir olay olmad ığı; dü-
zenlenen İddianame, Asliye ve Ağır Ceza Mahkemeleri'nin Görevsiz-
lik Kararları ve Yargıtay 10. Ceza Dairesi'nin Ankara DGM'yi görevli
ve yetkili bulma kararı ile anlaşilnııştır. Kararlarda, eylemin organize,
planlı ve örgütlü olduğu belirtilmektedir.

Bu nedenle;

a. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Ba şkanlı-
ğı'na yaz ılarak, Türkiye'de teokratik düzen kurmay ı amaçlayan yasa
dışı örgütlerin kurulu şu, amaçları, ortaya çıkarılmış faaliyetleri, yurtiçi
ve yurtdışı bağlantıları, mali ve silah kaynaklar ı, legal ilişkileri, slogan-
ları ve yayın organlarının neler olduğunun rapor halinde istenmesine,
(İBDA-C, HİZBULLAH, TİT, vb. gibi)
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b. Olaylara katılanlarca atıldığı, olay tutanaklar ı, kamu tanıkları-
nın anlatımları, izlenen video bantlarıyla saptanan ve kısmen iddiana-
mede belirtilen;

"Kahrolsun Laiklik!

Kanıımz Aksa da Zafer İslam'm!

Şeriat Gelecek Zulüm Bitecek!

Muhammed'in Ordusu, Laiklerin Korkusu!

Cumhuriyet Sivas'ta Kuruldu, Sivas'ta Yıkılacak!

Yaşasin Şeriat!

Hizbullah Geliyor!

Müslüman Türkiye!

Tek Yol islam!.."

gibi sloganlarm hangi yasal ve yasad ışı örgütlerce kullanıldığının,
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Ba şkanlığı'ndan
sorulmasına,

c. Olaya ilişkin video bantlar ve fotoğraflarda saptanan (EK-1)'de
örneklerini sunduğumuz el işaretlerinin hangi yasal ya da yasa dışı
kuruluşlarca kullaıuldığmın, yine Emniyet Genel Müdürlü ğü Terörle
Mücadele Daire Başkanlığı'ndan sorulmasına,

d. Genel Kurmay Başkanlığı tarafmdan tutulduğu bilinen "Harp
Cerideleri" kayıtlarından, Sivas olaylarnım değerlendirilmesine ilişkin
bilgilerin, anılan kurumdan istenmesine,

e. Sivas Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'nden, Sivas olaylarmın
tüm yönleri ile açıklığa kavuşturulması için, Sivas'ta örgütlü bulunan
dinsel eğilimli okul, vakıf, dernek, kurs vb. gibi kurulu şların, adları,
kurucuları, kuruluş tarihleri ve etkinlikleri hakkında bilgi istenilme-
sine,

f. Sivas olaylarmdan önce, Sivas'ta "Hicret Ko şusu" adı altında
düzenlenen "ko şunun" kimler tarafından düzenlendiği, tertip komi-
tesinin kimlerden olu ştuğu, bu koşuya Sivas dışmdan katılanların ne-
relerde konakladıklari hususlar ı araştırilarak, koşu ile ilgili Emniyet'çe
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çekilmiş fotoğraf, video bantları örnekleriniri Sivas Emniyet Müdürlü-
ğü'nden istenmesine,

g. Teokratik devlet istemiyle, yurtiçinde ve d ışında basılip, yayın
yapan Taraf, Tahkim, Genç Adam, Ümmet, Cuma, Vakit, Akhuzur, Karar
Dergisi vb. gibi yaymlarm 1993-1994 y ıllarında yay ınlanmış sayıların-
dan birer nüshasının, Ankara Emniyet Müdürlü ğü'nden istenmesine,

h. İstanbul DGM Başsavcılığı'na yazılarak, yasadışı şeriatçı ör-
gütlerle ilgili görülen diğer davalarda Sivas olayları hakk ında bilgi ve
belge elde edilip edilmedi ğinin sorulmas ına,

II. EYLEMLE SANIKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN
ARAŞTIRILMASI AÇISINDAN:

Bugüne değin sanık-eylem ilişkilerinin belirlenmesi aç ısmdan top-
lanan kanıtların yeterli olmadığı düşüncesindeyiz. Bu nedenle;

1. Dava dosyasmda bulunan video çekimlerinde, Emniyet ve İhlas
Ajans'ın kasetleri dışında, bir minibüs üzerinde çekim yapan, ancak
yüzü görünmeyen bir ki şi bulunmaktadır. Bu çekimi yapan ki şinin
çektiği görüntüler, izlenen kasetlerde mevcut değildir. Ayrıca yine
dinlenen kamu tanıkı, Sivas Emniyet Müdürü Doğukan ÖNER, hu-
zurdaki anlatırrunda Terörle Mücadele Şubesi (İstihbarat) ile Güvenlik
Şubesi tarafından iki ayrı video çekimi oldu ğunu belirtmiştir.

a. Anılan video çekiminin, araştırılarak, getirilmesinin sağlanma-
sına,

b. Huzurda dinlenen kamu tanığı Terörle Mücadele Şube Müdürü
Ali ÇİLEK, "Savc ılığa teslim edilen bantlarda, polisin müdahalesine
ilişkin bölümlerin ayıklandığı"nı belirtmiştir. Bu bakımdan söz konu-
su kasetlerin ayıklanmamış, orijinallerinin Sivas Emniyet Müdürlü-
ğü'nden istenmesine,

2. TBMM Meclis Ara ştırma Komisyonu tutanaklarmda ad ı geçen,
Sivas'ta yayınlanan Hürdoğan Gazetesi sahibi Sirer DOĞAN'ın anlatım-
larmda, olaylarla ilgili olarak, ellerinde foto ğraf, video çekimi bulun-
duğunu belirtmektedir. 0 nedenle, sözkonusu gazeteden foto ğraf ve
video çekimlerinin istenmesine,
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3. Dosyada mevcut video kasetleri ile, getirilecek olan tüm video
kasetlerinin birlikte TUB İTAK'a gönderilerek VIDEO PR İNTER siste-
mi ile filmlerin kare kare fotoğraflandırılmasırun sağlanmasına,

4. Dosyaya raporlarmı sunmuş biirkişilerin, olayı yeterince de-
ğerlendiremediği, sağlıklı bir rapor veremedikleri, raporlar incelen-
diğinde görülmektedir. (Raporlara ilişkin incelememiz sürmektedir;
eksiklikler ve yanlışlıklara ilişkin değerlendirmelerimizi daha sonra
sunacağız.) Çünkü, son derece hareketli ve o ölçüde karma şık olan
Sivas olayları üzerinde derinliğine bir araştırma ve inceleme yapılması
gerekmektedir. Bilirkişilerin, bu konunun uzmanı olduğunu söylemek
mümkün değildir. Bilimsel ölçülerden uzak, el ve göz yordamı ile sağ-
lıklı bir sonuca varmak olas ı görülmemektedir.

Bu bakımdan;

Önceden üretilmiş, yeniden üretilecek fotoğraflar ve dosyaya su-
nacağm-uz fotoğraflarla (EK-2), sanıklarm Mahkemede ve yakaland ık-
larmda emriiyetçe çekilmiş fotoğraflarının kare kare, sanık sanık kar-
şılaştırılması ve olayla fiili ve hukuki bağlantılarının belirlenebilmesi
açısından;

İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Film ve Televizyon Bölü-
mü'nden, TRT'den, Genel Kurmay Başkanlığı Foto Film Merkezi'nden,
Ankara, İstanbul ve Marmara Üniversiteleri İletişim Fakülteleri'nden,
Anadolu Üniversitesi Sinema ve Fotoğraf Bölümleri'nden sağlanacak
bilirkişiler ile mevcut bilirkişilerinden oluşacak yeni bir Bilirkişi Kuru-
lu'ndan RAPOR istenmesine,

5. Duruşmalarda bulunmayan tutuksuz san ıkların, duruşmalarda
hazır edilerek kamu tanıklarma teşhis yaptırılmasma,

6. Sivas C. Başsavcılığı ile Emniyet Müdürlüğü'nden davadaki
sanıklar dışında başka kişiler hakkında soruşturma sürdürülüp sür-
dürülmediğinin, yakalanan zanlı olup olmadığının, aranan kişilerin
bulunup bulunmadığının, varsa hakkmda yeni dava aç ılmış kişilerin
olup olmadığının sorulmasma,

7. Sivas olayları nedeniyle yaralanıp, halen tedavi gören ma ğdur,
müdahil ve mü ştekilerin kesin raporlarm ın alınmasına,
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8. Sivas'ta yayınlanan Hürdoğan, Hakikat, Yeni Ülke, Anadolu gibi

yerel yayın organlarının olay tarihinden önce ve olaydan sonraki 10
gün içinde yayınlanan sayılarmdan birer nüshan ın ilgili gazetelerden

ve Sivas Valiliği'nden istenmesine,

9. Sivas'taki tüm sağhk kuruluşlarına müzekkere yaz ılarak, olay-
ların ardından silahla ya da ba şka nedenlerle yaralanıp, tedavi için

başvuruda bulunan kimselerin olup olmadığının sorulmasma, var ise
hastane protokol numaraları ve raporlarmm birer örneğinin istenme-
sine,

10. Olayın aydmlatılması açısından, olayı başından sonuna kadar
izleyen, yaşayan, değerlendiren Sivas Valisi Ahmet BILGIN ile olay s ı-
rasında görevli Tugay Komutam ve Jandarma Yarbay ı'nın tanık olarak
dinlenilmelerine,

Karar verilmesini diler, diğer kanıtlarımızı sunma hakkmıızı saklı
tuttuğumuzu bilgilerinize sunar ız.

Saygilarımızla,

MÜDAHİL VEKİLLERİ

Ekleri:

1. 7 adet el işaretlerini gösteren foto ğraf

2. Masör video çekin-derinden elde edilen fotoğraflar.
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ESAS HAKKINDA DÜŞÜNCE

"SİVAS OLAYI"

HAZIRLAYANLAR

Nusret DEMİRAL
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi

Cumhuriyet Başsavcısı

Ali Rıza KONURALP
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi

Cümhuriyet Savcısı

Tevfik HANCILAR
Talat ŞALK

Kemal AYHAN
Nuh Mete YÜKSEL
Dilaver KAHVECI

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi
Cumhuriyet Savcıları

F İ HR İ ST
1..Esas Hakkmda Dü şünce Örneği
2.Olaym Genel Anlatımı
3.Olay
4.Olaym Yasal Tanımı
5.Sanıklarm Olaym içindeki Hukuki Yeri
6.Sonuç Ve İstem
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ESAS HAKKINDA DÜŞÜNCE ÖRNEĞI

Sivas İlinde bulunan vatandaşlar, inançları açısmdan son de-

rece hassas olduğu özellikle, günün de cuma olu şu gibi nedenlerle

02.07.1993 tarihinde beşbin eya onbin ki şinin meydana getirdiği top-

luluk.

"Şeriat düzeni fikirleri İslam Dini'nin çerçevesinde geliştirmeyi

düşleyen ve topluluk içinde bulunan bir grup şahsm"

Yönlendirmesiyle eyleme geçmi ştir.

Üzücü olaylarm sergileneceği önceden sezinlenmesinde, basiret-
siz hareketler ve işin vahametinin geç kavranmas ı sonucu, topluluk
önce Vilayet önüne, Kültür Merkezi'ne hücum ederek tahribat yaptı-
ları, daha sonra Madimak Oteli önünde otolar ı devirip, benzin akıtıp
bu arada otel içindeki eşyayı dışarı atıp tutı.ıştı.ırduğu, kesif dumanın
çıkardığı gazdan otelde bulunan 37 vatandaşımızın zehirlenerek ölü-
müne neden olduklar ı görülmüştLir.

Bu olayda sanıklar tutuklanıp, haklarmda Sivas A ğır Ceza ve As-
liye Ceza Mahkemleri'ne açılan kamu davalar ının Ankara Mahkemle-
ri'ne, Kayseri Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne aç ılan kamu davas ının
da Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne nakledildikleri bilinmek-
tedir.

İşte bu sırada Cumhuriyet Başsavcilığı'mızca incelenen dosyalar,
içeriği itibari ile eylemin Devlet'e bir ba şkaldırma olarak görülmü ş,
sanıklar haklarmdaki kamu davalar ının birlikte değerlendirilmesi
vurgulanarak, sonuca gidilmesine ilişkin görüşümüz üzerine kamu
davalarının duruşmaları Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde
yapılması kararlaştırılmıştır.

OLAYIN GENEL ANLATIMI

02.07.1993 Cuma günü Sivas İl Merkezinde Pir Sultan Abdal An ı-
tı' nın açılişı yapılmıştır.

İslam dünyasında tepki yaratan "Şeytan Ayetleri" kitabının Türki-
ye'de de yayınlanmasını yürüten ve Türk toplumunda sergilediği ha-
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reketleriyle hiç de iyi izlenim b ırakmayan Aziz NES İN'in bu merasime
(4. Pir Sultan Abdal Şenliği'ne) davet edilmesi,

Geleneksel olarak Pir Sultan Abdal Şenlikleri'nin her yıl Banaz
Köyü'nde yapıldığını düşünürsek, bu şenliğin Sivas İl Merkezi'ne
getirilmesi.

Kamu davasmdaki bu olayı hazırlamıştır.
İşte 02.07.1993 gününün Cuma olması ve camilerden çıkan halkın,

fanatik dincilerin yönlendirmesiyle, yetkililerce olaym önlenmesi için
yeterli tedbirin alınmamas ı ve geciktirilmesi.

Ayrıca fanatik toplulukça şenlikten bir gün önce İl Merkezinde ya-
yınlanan gazetelerde aç ıklamalar yapılması ve halkı kışkırtan bildiriler
dağıtılması,

Hele hele,

Aziz NESİN'in İslam Dinine karşı tutum ve davranışları ve açık-
lamaları,

Kapalı bir salonda düzenlenen toplantıda terör örgütü militanlar ı
için saygı duruşunda bulunulmas ı,

Eylemin haz ırlayıcı nedenleri arasında sayılabilir.
Sivas İlinde meydana gelen bu vahim olay içinde;

"Bu şenlik neden il merkezinde yapılmıştır? Neden Cuma gününe
rastlatılmıştır? Neden genelde halk tarafından hareketleri hiç de ho ş
görülmeyen Aziz NESİN şenliğe davet edilmiş, kendisine konuşmalar
yapma imkanı tanınmış, neden şenlikle hiç ilgisi olmayan terör örgütü
militanları için saygı duruşunda bulunulmuş?"

Soruları cevapsız kalmaktadır.
İlkten ikiyüz kişiyi aşmayan topluluğun dağıtılması varken, ka-

nunsuz yürüyüşün yaptırılması ve halkın toplulukta onbin kişiye
varan sayıya ulaştıktan sonra, hala hiç bir yasal önleme tedbimnin
alınmaması olayın üzücü ve vahim bir şekilde biteceğinin göstergesi
olmuştur.
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Nitekim, diğer bir yönüyle Sivas caddelerinde yürüyen binlerce

kişiyi yönlendiren fanatik dincilerin topluluk arasında,

"Yaşasin Hizbullah, Zafer İslam'm, Allahuekber, Vali istifa, Şe-

refsiz Vali, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Kafirler içeride

Onları Yakacağız, Laiklik Gidecek Şeriat Gelecek, Müslüman Türkiye,

Şeriat Gelecek Zulüm Bitecek, Laikli ğe Son, Laik Düzen Yıkılacak,

Türkiye Müslüman Kalacak, Ya şasin Şeriat, Şeriat İsteriz, Tek Yol

İslam, Asker Dinsize Siper Olamaz, Kahrolsun Laiklik, Asker Buraya,
Kur-an'a Uzanan Eller Kırılsm, Kanımız Aksa da Zafer İslam'm",

Sözleriyle hep bir ağızdan slogan atmaları olayın daha vahim so-

nuçlar getireceğini önceden haz ırlamıştır.

Bu çerçeve daha önce 3713 say ıh Terörle Mücadele Kanunu ile

TCK'nın 163. maddesi ve 2 sayılı "Vatana Hıyanet" Kanunu'nun kal-

dırılması ile çizilmiştir.

İşte bu yasal engeller kald ırılmakla Türkiye Cumhuriyeti Anaya-

sası'nın 2. maddesindeki "Cumhuriyetin Niteliklerinden Laik Devlet
Düzeni"nin değiştirilmesine yönelik eylemler ço ğaldığı ve bunun ya-

nında yasadışı örgütlerin çalışmalarmı kolayiaştıracakları da bilinen

ve görünen bir yol olmuştur.

Baktığımızda "Müslüman Kamuoyuna" başlıklı ve olaydan bir

gün önce dağıtılan bildiri genelde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
Laik, Cumhuriyet Düzenini yıkıp, yerine şeriata dayalı bir devlet dü-

zeni getirmeyi öneren ve olaym içindeki kişileri bu düşünce etrafında

toplamasmı teşvik eden telkinleri taşımaktadır.

Nitekim olay günü öğle namazından çıkan kişiler önce küçük bir

topluluk tarafından gösteriye sokularak, sonuçta binlerce ki şinin cad-

delere dolmas ı sağlanmıştır.

Sivas İlinde yaşayan vatandaşlar inançlar ı açısmdan son derece

hassas bulunmalar ı nedeniyle, bir yasal engel de olmamas ı, büyük

bir olayın meydana geleceğini, önceden bilmek için kahin olmamak
gerekir.

Artık yasal ve emniyet tedbirleri bu tür olayları önlemeyecektir,

olaylar ı önlemede de etkin bir çare değildir.
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Sergilenen iki karşıt düşünce teşvik ve tahrik sözleri şahıslarm
sokaklara dökülmesine yetmiştir.

02.07.1993 tarihinde Sivas İlindeki bu ortam fanatik dincilerin
istifadesine sunulmuş olup; Sonuçta toplum içindeki ki şiler (37) ki-
şinin ölümüne bilerek ve isteyerek sebep olmuşlardır. Yürüyüşe ka-
tılan kişileri yönlendiren fanatik dincilerin bu olayda ne kadar suçlu
oldukları açıktır. Ayrıca bu topluluğa baştan sona katılan her türlü
cebir hareketlere i ştirak eden toplulukdaki ki şiler de olaym meydana
gelmesinde aynı şekilde suçludurlar.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa
Kemal ATATÜRK'Ün Devletin temel ta şı olarak saptadığı ilkelerden
yalnız biri olarak kalmayan, granit taşı kadar sağlam olan "Devlet'in
Laik Düzeni" ilkesi:

Son günlerde, hele Terörle Mücadele Yasas ı'nm TCK'nm 163.
maddesinin kald ırılması ile yıpratılmaya başlanılmıştır.

Öyleyse olaymuz, Laiklik İlkesi'nin anlatılmasıyla daha iyi öğre-
nilecektir.

Genelde Laiklik, devlet işleri ile dinin birbirine kar ıştırılmaması,
başka bir deyimle Tanrı ile kulu arasma devletin ya da ba şka bir varlı-
ğın girmemesi, sokulmamas ıdır.

Devlet işleri dünya işleridir. İnsanların dünyadaki yaşamlarıyla
ilgiidir. Devlet, devlet içinde bir tak ım kurallar koyar. Kanunlar bu
kurallarm başmda gelir. Devlet işleri bu kurallar ile yürütülür.

Dinin kuralları ise öteki dünya dediğimiz ahiretle ilgilidir. Ki şinin
Tanrı'ya inancı ve ona ibadeti ile ilgilidir. bir vicdan meselesidir.

Sivas'taki olayda, bu kurallardan yaln ız birinin dini kuralın, dev-
let işlerinde kullarulmasmı sağlamak amacı gerçekleştinilmek isten-
mektedir.

Başka bir ifade ile;

Dünyanın işlerini düzenleyen kurallar zorlay ıcıdır. Her vatandaş
bu kurallara istese de istemese de inansa da inanmasa da uymak zo-
rundadır.
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Din bir vicdan işidir. Kimse şu ya da bu dine girmeye dinin ku-
rallarma uymaya zorlanamaz. Laik devlet düzeninde insan Tanr ı'ya
istediği yolda ve biçimde yakla şır. ibadet eder. Kulun Tanrı'nın işine
karışması düşünülemez.

Çünkü Tanr ı herşeyi, herşeyiyle bilir. Her sorunu her sorunla
çözebilir, düzeltebiir. Bunun yan ında, yanhşları, karşısmda kişileri
bağışlayabilir.

Öteden beri fanatik dinci veya solcular, Laik Devlet Düzenini
"dinsizlik" olarak görmüşlerdir. Onlar için Laik Devlet Düzeni, Dinsiz
Devlet Düzeni olarak ra ğber görmüştür.

Oysa, Laik Devlet Düzeni dinsi.z bir devlet düzeni olarak dü şünül-
memelidir. Aksinin savunulması yanhştır. Din, Tanrı ile kul arasında
bir vicdan meselesidir. Laik Devlet Düzeni'nde esas bu şekildedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 24. maddesindeki; "Herkes
vicdan ve dini inanış ve kanaat hürriyetine sahiptir."

Kurali açık ve seçik bir ifade taşır. "Değiştirilmesi ve kaldırılması
düşünülemez kaidesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ı 4. maddesinde-
dir.

Bunun yanında politikacılar ve bürokratlar düşünceleriyle laik
devlet düzenini değiştirmek için çalışmamalidırlar.

Vatandaşların birbirlerinden ayr ı tutulmaları, ayrı ayrı görülmesi
kaidesi yoktur. Aksine her vatandaş en az ötekiler kadar devletin özen
verdiği değerli varlıklardır.

Atatürk, Laiklik İlkesi'yle din ile dünya işlerini, özellikle dinle po-
litikayı birbirlerinden ayrı tutulmasmı önermiştir.

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Laiklik anlay ışı bu yö-
nüyle kabul edilmesine ve halen aynı çerçeve içerisinde uygulanma-
sma rağmen;

Yasaların getirdiği boşluktan istifade ederek gerek politikac ılar,
gerek bürokratlar, gerekse fanatik dinciler ve solcular, Laik Düzen'in
getirdiği sistemi bozmaya, ortadan kald ırmaya yönelik hareketleri
tahrik ve teşvik ettikleri görülmektedir.
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Sivas'ta meydana getirilen ve Devlete karşı başkaldırma şeklinde
görülen olay, bu tahrik ve teşvikin oluşturduğu olaylardan yalnız bir
tekidir.

OLAY

Şimdi bu gözlemden sonra olay ınuzı izleyecek olursak;

2 Temmuz 1993 günü cuma namazm ı eda ederek camiden ç ıkan
beşyüz-bin kişilik topluluk Vilayet Binası'na doğru Atatürk Cadde-
si'nde ilerledikleri, meydanda polisin ihtarma kar şm bir kısmının Vi-
layet alanına yürüdüğü, yürürken "Zafer İslam'm, Allahuekber, Vali
istifa, Şerefsiz Vali, Şeytan Aziz" gibi sloganlar attıkları görülmüştür.
Bu arada saatler 13.50'yi gösterirken topluluk da ikibin kişiye ulaşmış-
tır.

Topluluk bu haliyle istasyon Caddesi'nde polis barikah kar şısmda
yön değiştirerek, parkm altındaki Osman Paşa Caddesi'ne yönelmi ş
ise de; Buruciye Medresesi'nin arkasmda da Polis barikatm ı görünce
çeşitli sloganlar atarak, istasyon Caddesini takiben Kültür Merkezi
önüne geldikleri s ırada saat 14.00 olmuştur.

Kültür Merkezi'ndeki şenlik dolayısıyla bulunan altıyüz kişilik
grup ile Kültür Merkezi önüne gelen kar şıt grubun, kendi fikirleri
doğrultusunda sloganlar attıkları anda muhtemel bir çatışmayı polis
müdahele ederek önlemi ştir.

Dışarıdaki bu engelleme üzerine istasyon Caddesi'ni takiben
tekrar Vilayet Meydam'na dönen grup orada toplanm ış ve topluluğa
dışarıdan katılmalarla dörtbin-be şbin kişilik bir grup meydana getiril-
miştir.

Bu suretle topluluk artık engel tanımayacak bir güce ulaşınca, yu-
karıda sözleri yazılı çeşitli sloganlar ı sürekli atmaya koyulmuştur.

Saat 14.50'yi gösterdiği sırada da yeniden istasyon Caddesi'ni
takiben Kültür Merkezi'ne ikinci kez geldilderi, bir gün önce Kültür
Merkezi önüne dikilen (Pir Sultan Abdal) Ozanlar An ıtı'nı tabribe ko-
yulmuşlardır. Anıtı kısmen tahrip eden toplulukdaki şahıslar, Kültür
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Merkezi içine de girmeye çal ışmaları üzerine, polis zor kullanarak bu
eylemi önlemeye çalışmışsa da grubun içerisindeki kişiler attıkları taş-
larla Kültür Merkezi camlar ını kırmayı başarmışlardır.

Eylem saat 15.15 - 15.55 arasmda sürdürülmü ştür. Kültür Merkezi
içindeki grup dışarı çıkarak taşlı sopalı olarak karşılik vermeye baş-
ladıkları sırada olaym vahame • • gren polisler yine zor kullanarak,
gruplar arasmdaki karşılıklı eylemi durdurmuşlardır. Yalnız bu arada
iki polis ve iki vatanda ş yaralanmıştır.

Dışarıdaki topluluğun büyümesi ve gücünün artmas ı nedeniyle
topluluğun dağıtilmasmı sağlamak için, Sivas Belediye Başkanı Te-
mel KARAMOLLAOĞLU bir konuşma yapmışsa da, konuşma önce
olumlu sonuç verdiği ye toplulukdaki ki şilerin dağılmaya başladıkları
an, topluluğu yönlendiren kişilerce bu kez topluluk yeniden Vilayet
önüne yürümeye koyulduğu ve Madımak Oteli önüne gelerek topla-
nıp, sloganlar atmaya başladıkları, saatin bu sırada 18.00'i gösterdiği,
dağıtılmak istenilen grup aksine Madımak Oteli önünde muhtelif
istikametlerden gelen ki şilerle onbin kişiye, daha sonralar ı onbeşbin
kişiye yaklaştıkları gözlenmiştir.

Madımak Oteli'ne muhtelif istikametlerden be ş yol gelmektedir.
Her yolbaşma polis barikatlar ı kurulmuşsa da, Otel'in önüne gelen
gruplar aynı sloganlarla ta şkınlıklarını geliştirmişlerdir.

Belediyenin yap ımını sürdürdüğü kaldırımlar için yola bıraktığı
kaldırım taşlarını alan toplulukdaki kişiler Mad ımak Oteli'nin cam-
larını kırmaya koyulmuşlardır. Polis topluluğu dağıtmaya başlamışsa
da güç yetersiz kalmıştır.

Topluluğa engel olur düşüncesiyle yeniden davet edilen Belediye
Başkam ile Büyük Birlik Partisi ilçe Başkanı'nın konuşmaları da duru-
ma hakimiyet sağlayamamıştır.

Saat 19.00 sıralarmda toplulukdaki kişilerin talepleri kar şısında
Şenliğin iptal edilmesi de olay ın canlılığını önleyememiştir.

Bu sefer toplulukdaki kişiler heykeli çiğnemekle kalmamışlar, slo-
ganlarma devam ederek, heykeli parçalamaya çah şmışlar, saat 19.30
sıralarında gittikçe şuursuzlaşan toplulukdaki kişiler, Otel kap ısına
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kadar yaklaşmışlar, hatta Otel içine girerek Otel'deki e şyaları tahrip
ettikleri gibi dışarıya atmışlardır.

Bu arada polis ekibi Otel'e giren ki şileri Otel dışma çıkarmayı
başarırnşlarsa da, bu kişiler Otel önünde bulunan bir otoyu ters çe-
virerek, benzin deposunu delip önce otoyu ateşe vermişler, başka bir
grup da Otel binas ı karşısındaki bina terasma çıkarak oradan attıkları
taşlarla Otel camlar ını kırmışiardır.

Bu sırada ondört polis memuru yaralanmıştır. Bu ara Otel'den atı-
lan eşyalar ateşe verilerek, fırsatını bulan ve tekrar Otel'e çıkan bir kişi
otel perdesini tutu şturarak Otel'de yangın başlatılmıştır.

Saat 19.20'yi gösterdiği sırada, itfaiye istendiği, itfaiyenin Halikar-
nas Kapısı önünde topluluk tarafından gelişi önlendiği, itfaiye arac ı-
nın ancak saat 20.05'de Otel önüne gelebildiği ve yangını söndürdüğü
görülmüştür.

Topluluğu dağıtmak için havaya açılan ateş sonucu, toplulukda
ki kişiler topluluktan ayr ılmaya başlamışlarsa da oteldeki yangının
binanın birinci katı geçmesi ile bina içindeki ki şilerin kurtarılmasma
çalışılmış ve itfaiyenin getirdiği merdivenden Aziz NESİN ve 93 kişi
sağ olarak çıkarılabilmiş, ne var ki, içerideki 37 kişinin gazdan zebirle-
nerek öldükleri saptanmıştır.

Gittikçe büyüyen olay bir gösteri yürüyü şü olmaktan çıkarılmıştır.
Olay bir toplu ızrar, kundaklamak suretiyle Otel'in yakılması şekline
dönüştürüldüğü, ölümler dolay ısıyla da eylem Türkiye Cumhuriye-
ti'nin laik devlet düzenine yönelik bir eylem şekline çevrildiği, bu top-
lulukdaki fesatçilarm, fanatik dincilerin yönlendirilmesi ve te şvikiyle
de, laik devlet düzenin kaldınlıp, şeriat devlet düzeninin getirilmesi
amaçlandığı, böylece Sivas'ta bu vahim hareketin bir örneği görüntü-
lendiği gözlenmiştir.

OLAYIN YASAL TANIMI

Yukarıda "Olayın Genel Durumu", "Laik Düzen ve İlke" sonra da
"Olay" anlatmılarından anlaşılacağı üzerine;
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Sivas'ta meydana getirilen toplumsal olay. "Ceza Yasaları" mad-

delerinin ayrı ayrı ihlalinden öte, artık devlete bir başkaldırma, Dev-
letin Anayasal Düzeni içinde mevcut "Laik Devlet" düzeninin cebren
değiştirilmeye yönelik eylemler topluluğudur.

Toplu yürüyüş, toplu ızrar, kundaklamak suretiyle yangm ç ıkar-
ma, toplu adam öldürme eylemleri birlikte işlendiğinde zorun görün-
tü eylemleridir. Amaç "Şeriat gelecek, Laik düzen y ıkilacaktır".

Eylem, Devlete karşı başkaldırmadır ve tek fiildir. Her yasad ışı
hareket bu tek fiilin özündedir.

Ceza Maddesi içinde ne varki, başkaldırmayı getiren sebeplerde
tahrik unsuru yasalarca takip konusu yap ılmamış Türk Ceza Kanu-
nu'nun 146. maddesinde teşvik konusu takip içine alınmıştır.

Bu başkaldırma olayım hazırlayan kişilerin tahrik eden söz ve
hareketleri anılan madde içinde takip konusu dışmda bırakılmış, oysa
aynı madde içinde kişileri teşvik eden söz ve hareketlerin takip konu-
su içine alinmıştır.

Sivas'ta meydana getirilen toplumsal olay, Devlete kar şı bir
başkaldırmadır ve TCK'nın 146. maddesinin 1. ve 3. fıkraları içinde
değerlendirilecektir. Tahrik eden kişilerin teşvik eden kişilerden ayrı
tutulması Ulusu olumsuz etkilemektedir.

Orneğin;

1. Aziz NESİN'in İslam Dini'ne karşı tavırları, sözleri daha önceki
zaman içinde "Şeytan Ayetleri" kitabını çeviri teşebbüsü, dahası Türk
halkını tahrik edişi hareketlerinin bilinmesine rağmen, Şenliğe davet
edilerek konuşturulması ile,

2. ilgisiz bir şekilde PKK terör örgütünün ölen militanları ile ilgili
olarak saygı duruşunun yapılması,

Olayı meydana getiren tahrik edici hareketler olduğu halde,
TCK'run 146. maddesinin de değerlendirilmeye tabi tutulmaması,
bundan sonraki olayları da sürdürecektir.

Daha geniş bir açıklama yapmak istersek;
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Pir Sultan Abdal Şenliği geleneksel olarak her y ıl Banaz Köyü'nde
düzenlenmekte iken, 1993 yilmda Pir Sultan Abdal'm heykelinin Sivas
İl Merkezi'ne konulmas ı ile şenliğin Sivas'a nakledilmesi;

Bir bakıma illegal dü şünce ve güçlere, devlete karşı başkaldırma
olayında eylem fırsatı yaratn-uştır. Gizlice eylem yap ılmasu-u tahrik
etme yolu seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ı'nın 4. maddesindeki 2. fıkrasmda
bulunan, "Laik Devlet Düzeninin" değiştirilemeyeceğine dair Amir
hükmünün Sivas'ta meydana getirilen Devlete karşı başkaldırma
olayında değiştirilmeye çalişılması eylçmin ne derece ciddi oldu ğunu
göstermektedir.

Bu nedenle, sanıkların görüntülenen eylemleri TCK'n ın 146.
maddesinin "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamının veya bir
kısmının tağyir ve tebdil veya ilgaya cebren te şebbüs edenler" hükmü
içindedir.

Olayımızda, onbin kişiye varan bir topluluğun güç gösterisi ve
"Laik Devlet" düzeninin cebren y ıkılıp, yerine "Şeriat" düzeninin gel-
mesini amaçlayan bu hareketlerin, dolayısıyla, mahkeme huzurun da
eylemleri, bu madde içinde değerlendirilmelidir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içteki ideolojik yasad ışı yapılan-
malar ele alındığında;

Bir yanda, "Marksist-Leninist" düzene dayalı devletin, ülkesi ve
milletiyle bölümez bütünlüğüne yönelik oluşturulan yasadışı terör
örgütleri, özellikle PKK terör örgütünün,

Bir yanda fanatik dincilerin laik devlet düzeninin cebren ilga edi-
lip, yerine şeriat devlet düzeninin getirilmesine ili şkin,

Çalişmaları Sivas olayında tahrik ve te şvik şeklinde görüntülene-
rek, gövde ve güç gösterisi oluşturulmuştur.

Olaydan bir gün önce sokağa dökülen Marksist-Leninist düzene
dayalı devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne yönelik
yasadışı Dev-Sol, Dev-Genç, PKK terör örgütlerinin militanlar ının
katılmasıyla Sivas sokaklarmda yapılan yürüyüşe ve Aziz NESİN' İn
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konuşmaları, sergilediği tavır, bir gün sonra meydana getirilecek olay-
larm tahrikçisi olmu ştur.

SANIKLARIN OLAY İÇİNDEKİ HUKUKI YER!

Yukarıdan beri genel olarak açık açık arılatımı yapılan;

Olayın başlangıcı olan cuma namaz ının kıhnmasmdan sonra, önce
Cami önünde toplanan halk ın daha sonra Vilayet Konağı, Osman
Paşa Caddesi, Buruciye Medresesi, istasyon Caddesi, Kültür Merkezi,
istasyon Caddesi, Vilayet Meydanı, yeniden istasyon Caddesi, Kül-
tür Merkezi, Vilayet Kona ğı istikametine yürüyüp, oradan muhtelif
istikametlerden Mad ımak Oteli önüne geldikleri, at ılan taşlarla önce
Madımak Oteli'nin camlar ını kırdıkları, daha sonra Otel'e girip otel e ş-
yalarını sokağa attıkları, sokaktaki otolar ı devirip, benzin ak ıtıp otoları
ve otel perdesini ate şe verip, Otel içinde yangını çıkardıkları ve (37)
kişinin çıkan gazdan zehirlenerek öldüğü, bu vahim olayda; san ıkların
olay içindeki eylemleri dolay ısıyla yerlerinin saptanmas ı ve bu olayda
haklarında ceza maddesinin tayini için bir çerçeve çizilmesinin uygun
olacağı düşünülmüştür.

Olay içinde sanıkların ifadeleri:

A Grubunda; Olaym ba şlangıcmdan bitimine kadar olay içinde
olan, olaydaki diğer sanıkları yönlendiren, Otel'de, Otel önünde ey-
lem yapan ve bu eylemleri k ışkırtan sanıklarm hareketlerinin TCK'nm
146/1. maddesi içinde değerlendirilmesi,

B Grubunda; Olayın başlangıcmdan bitimine kadar olaya dahil
olan ve A Grubunda s ıralanan eylemler dışında olaya karışıp, eylem-
de bulunan sanıkların hareketleri de TCK'n ın 146/3. maddesi içinde
değerlendirilmeleri,

C Grubunda; Sanıkların hareketleri bir suçu oluşturamayacağı,
bu nedenle sanıklarında bir ceza maddesi gösterilemeyece ği veya
cezalandırılmaları isteminde bulunulamayaca ğı için, bu hal içinde
değerlendirilmeleri,

Uygun olacaktır.
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Diğer bir anlatımla, evrak içeriği, deliller, sanıkların savunmalar ı,
çekilen fotoğraf ve video alımları sonucu elde olunan görüntüler, olay
bitiminde tanıkların ve görevlilerin tanzim ettikleri teşhis ve ifade
tutanakları, müşteki ve tanıkların duruşmalardaki te şhisleri birlikte
ele alınarak bir değerlendirmeye gidildiğinde, sanıklarm olay içindeki
yerleri daha kesin bir şekilde anlaşılmış olacaktır.

İşte bu yönüyle yap ılan değerlendirmelerde,

A Grubu sanıkları içinde;

1. Sanık Halil İbrahim DÜZB İÇER; Sivas Belediyesi'nde itfaiye
eri olarak görev yapmaktad ır. Topluluk içinde saat 16.00'dan itibaren
toplulukdaki kişilerle birlikte,

"Allahuekber, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Kan ımız
Aksa da Zafer İslam'm, Vali istifa, Zafer İslam' ın".

Şeklinde slogan attığı,

Maktul ve mağdurların içerisinde bulunduğu Madımak Oteli'ne
taş attığı, Kültür Sitesi'ndeki yerinden sökülerek Otel önüne getirilen
Ozanlar Heykeli'ni elindeki sopa ile diğer sanıklarla birlikte parçalad ı-
ğı, atılan taşlarla kırılan camdan otel içerisine girdiği ve eşyaları dışarı
attığı, elindeki bez parças ını sanık Durmuş TUFAN tarafından olay
yerine poşet içinde getirilen benzine bulaştırıp, tutuşturarak devrilen
otoları yaktığı, buradan çıkan alevlerin kırılan camlardan sarkan per-
deleri tutuşturduğu, bu suretle Otelin k ısmen yanmasına, Otel için-
deki gazın Otel'deki kişilerin zehirlenmesine neden olduğu tanlıklar;
Mehmet YILDIZ, Faruk ÜNAL, Şaban YILMAZ, Rahmi ÇALIŞKAN,
Erol ÇÖL, Nahit DURSUN, Ekrem NALCI, Mustafa UZUN ve Sami
ECE'nin yeminli beyanlar ı, teşhis tutanakları, müştekiler Ali BALKIZ,
Zerrin TAŞPINAR, Murtaza DEMİR, Serdar DOĞAN,Ali Rıza KOÇ-
YİĞİT'in duruşmadaki teşhis ve beyanları, video kayıt ve resimler ile
kesin şekilde anlaşılan sanık Halil İbrahim DÜZBİÇER'in olayda asli
fail olarak bulunduğu,

2. Sanık Ahmet Turan KILIÇ; Savunmalar ında olaylara katılmadı-
ğını beyan etmiş ise de; başlangıçta Vilayet Binas ı ve Kültür Merkezi
önünde,
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"Cihata Çağrı, Şeriat gelecek, zulüm bitecek. Müslümanlar ne
duruyorsunuz atun", diyerek toplulu ğu yönlendirdiği gibi, Madımak
Oteli önünde güvenlik mensuplar ınca oluşturulan barikata hücum
edip, Otel'e girmeye çali ştığı, taş atarak Otel'in camlarını kırdığı ve
"Şeytan Aziz, Sivas Azize mezar olacak, Vali istifa" şeklinde slogan
attığı, tanıklar Mustafa UZUN, Mehmet YILDIZ, Mehmet Ali ADI-
YAMAN, Şaban YILMAZ, Doğukan ÖNER, Sami ECE, Erol ÇÖL'ün
yeminli beyanları ve teşhis tutanakları gibi delillerle, kesin bir şekilde
anlaşılan sanık Ahmet Turan KJLIÇ'm olayda asli faili olarak bulun-
duğu.

3. Sanık Ali KURT; Olay günü Kale Cami'nde cuma namazm ı
kıldıktan sonra Paşa Cami'nden çıkan topluluğa katılarak, gerekçe-
de gösterilen sloganları topluluk içerisinde de sloganlar attığı ve taş
attığı, topluluğu her hareketiyle suç unsurlarırun oluşacağı şekilde
yönlendirdiği, sonunda Madımak Oteli'nin önünde polis ve jandarma
tarafmdan oluşturulan barikatı aşarak otel içerisinde girmeye muvaf-
fak olduğu ve içerideki eşyaları dışarı attığı, bunun yanında,

"Allahuekber, Zafer İslam'm, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar
Olacak",

Şeklinde koganlar attığı,

Kültür Merkezi önündeki heykeli kazma ile k ırdığı, Otel önünde
park etmiş aracm devrilmesi ile benzin depolarmdan dökülen benzi-
ne bulaştırdığı bezi çakmakla yakmaya çali ştığı, tanıklar Sami ECE,
Mustafa UZUN, Şerafettin DAĞ, Doğukan ÖNER, Ekrem NALCI, Ali
ÇİLEK, Şaban YILMAZ'm yeminli beyanları, video kayıtları, teşhis tu-
tanakları ayrıca müştekilerden Murtaza DEM İR'in duruşmadaki teşhi-
si gibi delillerle kesin bir şekilde anlaşılan sanık Ali KURT'un olayda
asli fail olarak bulunduğu,

4. Sanık Erkan ÇETİNTAŞ; Olaya karıştığı, olay sonunda da Ma-
dımak Oteli önünde bulunan otoları devirerek,'kırmızı renkli otonun
benzin deposunu elindeki taşla delip, benzirıin akmasmı sağladığı,
elinde yanmakta bulunan bez parçasını otomobilin içine atarak yangın
çıkardığı, yangm sonunda Madımak Oteli'nin zehirli gazla dolmasına
neden olduğu, tanık Sefa TOKGÖz'ün beyanı, teşhis tutanağı, sanığm
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tevilli ikrar ı gibi delillerle kesin bir şekilde anlaşılan sanık Erkan ÇE-.
TİNTAŞ' ın olayda asli fail olarak bulundu ğu,

5. Sanık Durmuş TUFAN; Savunmalarmda olay süresince olaya
sadece seyirci olarak katıldığını savunmuşsa da Madımak Oteli önün-
de slogan ve Otel'e ta ş attığı polis ve jandarman ın oluşturduğu banka-
tı aşarak, Otel'e girip eşyaları dışarı attığı, ayrıca içinde benzin olduğu
anlaşılan naylon bir torba ile olay yerine geldiği, güvenlik mensuplar ı
tarafmdan torba elinden aimmak isterken, dökülen benzinin sanık-
lardan Halil İbrahim DÜZBİÇER tarafmdan bir beze bulaştırılıp tu-
tuşturularak devrilen araçlarm üzerine at ıldığı, yangın ve 37 kişinin
ölümü ile sonuçlanan olaya sanığın iştirak ettiği, tanıklar, Erol ÇÖL,
Doğukan ÖNER, Ekrem NALÇI, Rahmi ÇALIŞKAN, Refik SONGUR,
Şaban YILMAZ'm yeminli beyanlar ı, teşhis tutanağı gibi delillenle
kesin bir şekilde anlaşılan, sanık Durmuş TUFAN'm olayda asli fail
olarak bulunduğu,

6.Sanık Cafer Tayyar SOYKÖK; Kültür Merkezi önündeki, Valilik
önünde ve bu iki yer arasmda ki Atatürk Caddesi ile Istasyon Cadde-
si'nde topluluk içerisinde,

"Şeytan Aziz, Vali istifa, Allahuekber, Muhammed'e Can Feda"

Şeklinde slogan attığı, bizzat kendisinin samimi ikrarları ile ayrıca,
Madımak Oteli önünde de aynı sloganları attığı ve topluluğu da slo-
gan attırıp önder durumda olduğu, tanıklar Resul KARAYEL, İbrahim
BOLÖTER, Nazım GÜNAYDIN ve Hüseyin KILIÇ'm yeminli beyan-
ları, müşteki Olgun ŞENSOY'un duruşma ifadesi, te şhis tutanağı ve
olay anında çekilen foto ğraflar gibi delillerle kesin bir şekilde anlaşılan
sanık Cafer Tayyar SOYKÖK'ün olayda asli fail olarak bulunduğu,

7. Sanık Faruk CEYLAN; Savunmalarmda slogan atan toplulu ğu
Valilik ve Kültür Merkezi'nde uzaktan seyretti ği, kendisinin slogan ve
taş atmadığmı, Madımak Oteli'ne hiç gitmedi ğini beyan etmiş ise de;
Madımak Oteli'nde topluluğun ön saflarmda

"Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Şeytan Aziz, Allahuekber, Kanımız
Aksada Zafer İslam'm."
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Diye slogan attığı, Otel'e taş attığı ve yarıgm söndürmek için olay
yerine gelen itfaiye aracma engel olmaya çalıştığı, tanıklar Doğukan

ÖNER ve Şaban YILMAZ' ın yeminli beyanları, teşhis tutanağı gibi

delillerle kesin bir şekilde anlaşılan sanık Faruk CEYLAN'm olayda
asli fail olarak bulundu ğu,

8. Sanık Temel TOY; Doğru olduğunu, duruşmada kabul ettiği
Emniyet, Cumhuriyet Savc ılığı, Sulh Ceza Hakimi önündeki savun-
malarmda Madımak Oteli'ne 50-60 m. uzaklıktaki işyerini kapatıp ora-
dan olayları saat 20.30'a kadar seyretti ğini, Otel'den duman ç ıktığmı
gördüğünü ancak, kendisinin olaya katılmadığını, olayda tanık olması
gerekirken sanık yapıldığını beyan etmiş ise de; Kültür Saray ı önünde
bu binaya taş attığı, müşteki Serdar CAN İK'in duruşmada kendisinin
teşhis etmiş olması ve tanık Sami ECE'nin beyanında ayrıca Madımak
Oteli önünde,

"Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Kan ımız Aksa da Zafer
İslam'm, Ailahuekber, Vali istifa"

• Şeklinde slogan attığı, slogan atmas ı için toplulukdaki kişileri
teşvik ettiği, taş atarak Otel'in camlarını kırdığı, güvenlik mensuplar ı
taraf mdan oluşturulan barikat a şmayı başararak, Otel'in içerisine gir-
diği ve Otel'in eşyalarmı tahrip ettiği, Otel önündeki araçları tahrip et-
tiği tanıklar Doğukan ÖNER, Nahit DURSUN, Rahmi Çalışkan, Şaban
YILMAZ ve Sami ECE'nin yeminli beyanlar ı, teşhis tutanaklarmdaki
delillerle, kesin bir şekilde anlaşılan sanık Temel TOY'un olayda asli
fail olarak bulunduğu,

9. Sanık Ahmet OFLAZ; Saat 13.30 s ıralarında işi nedniyle gittiği
bankadan dönüşte Paşa Cami'nin önünde;

"Şeytan Aziz, Ailahuekber" şeklinde sloganlar atıldığını, bu kişi-
leri geriden seyrettiğini, kesinlikle topluluğa katılmadığını, Madımak
Oteli önünde slogan grubu (yine senet düzenlemek için bankaya gi-
derken) gördüğünü, bu grubun uzağmdan geçtiğini, Otel'in önüne
hiç gitmediğini, suçsuz olduğunu savunmuş ise de; Mad ımak Oteli
önünde,
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"Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Vali istifa, Allahuek-
ber"

Şeklinde slogan attığı, güvenlik mensupları tarafından oluştu-
rulan barikatı aşarak Otel'in önündeki araçları tahrip ettiği, tanıklar
Doğukan ÖNER, Rahmi ÇALIŞKAN, Sami ECE, Şaban YILMAZ'm ye-
minli beyanları müştekiler Kamber ÇAKIR ve Ali Rıza KOÇYİĞİT'in
beyanları, teşhis tutanakları gibi delilerle kesin bir şekilde anlaşılan
Ahmet OFLAZ'm olayda asli fail olarak bulundu ğu,

10.Sanık Süleyman TOKSUN; Olay günü saat 19.30'a kadar i şye-
rinde olduğunu, bu saatten sonra malzeme almak için dışarı çıktığında
Madımak Oteli önünde halkm toplandığını görmesi üzerine 10-15 da-
kika kadar topluluğu seyrettiğini, olaylara katılmadığını, suçu kabul
etmediğini savunmuş ise de; gerek Kültür Merkezi'nin gerekse Mad ı-
mak Oteli'nin önündeki topluluk içerisinde olup her iki yere ta ş attığı,
Madımak Oteli'nin cam ve çerçevelerini kırdığı,

"Allahuekber, Şeytan Aziz, Zafer İslam'm, Sivas Aziz'e Mezar
Olacak"

Şeklinde slogan attığı, güvenlik görevlileri tarafından oluşturulan
barikatı geçerek Otel'in önüne kadar gelip buradaki araçları tahrip
ettiği, tanık Doğukan ÖNER'in beyanı, teşhis tutanağı, video bant ka-
yıtları gibi deliulerle kesin bir şekilde anlaşılan sanık Süleyman TOK-
SUN'un olayda asli fail olarak bulunduğu,

11. Sanık Hayrettin GÜL; Tüm savunmalar ında Paşa Cami'nde
cuma namazmı kildıktan sonra önce işyerine, saat 18.00'da da evine
gittiğini, olaylara katılmadığını, suçsuz olduğunu ileri sürmü ş ise de;
Madımak Oteli önünde Otel'e taş attığı, Otel'in önündeki otolarm dev-
rilmesi sırasında "Yakın yakın" diye bağırıp, toplulukdaki şahısları
yönlendirdiği, tanık Sami ECE'nin yeminli ifadesi, teşhis tutanağı gibi
delillerle kesin bir şekilde anlaşılan sanık Hayrettin GÜL'ün olayda
asli fail olarak bulunduğu,

12. Sanık Turan KAYA; Saat 13.30-14.00'dan itibaren Atatürk
Caddesi'nden Kültür Merkezi'ne do ğru slogan atarak giden topluluğa
katıldığı, buradan Vilayet Meydanına geldiği, slogan attığı, yeniden
Kültür Merkezi'ne gittiği elindeki kazma ile burada bulunan Ozanlar
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Heykeli'ni tahrip ettiği, bizzat kendi samimi ikrarları, tanıklar İzzet

KARADAĞ, Erol ÇÖL, İbrahim BOLÖTER, Ali ÇILEK'in yeminli,

müşteki Serdar CANİK'irı Kültür Sarayına taş attığını, duruşmada

kendisini teşhis ederek yaptığı açıklamalar, müşteki Kamber ÇAKIR

ve Ali BALKIZ'm beyanlar ı gibi delillerle ve teşhis tutanaklar ı ile kesin

şekilde anlaşılan sanık Turan KAYA'nın olayda asil fail olarak bulun-

duğu,

13. Sanık Murat SONGUR; Savunmalarmda Paşa Cami'nin karşı-
sında kahvehane işlettiğini, Cuma namazından sonra Atatürk Cadde-
si'nde "Allahuekber" diyerek tekbir getiren halk ı bir süre izlediğini ve

işyerine döndüğünü, saat 15.00 s ıralarmda Mad ımak Oteli'nin önünde
slogan atan topluluk ile 15 dakika tekrar slogan atarak i şine döndü-

ğünü, Otele taş atmadığım savunmuş ise de; sanığm Madımak Oteli
önünde slogan ve taş atan topluluğun içinde topluluğu yönlendiren
kişi olduğu, tanıklar Rahmi ÇALIŞKAN, Mustafa UZUN ve Sami
ECE'nin yeminli beyanları, teşhis tutanaklar ı ve video band kay ıtla-
rı gibi delillerle kesin bir şekilde anlaşılan sanık Murat SONGUR'un
olayda asil fail olarak bulunduğu,

14. Sanık Erol SARIKAYA; Mad ımak Oteli önünde slogan ve ta ş
atan topluluğu izlediğini eylemlere katılmadığını , savunmuş ise de;
Madımak Oteli önünde,

"Kanımız Aksa da Zafer İslam'm, Kuran'a Uzanan Eller K ırılsın,
Şeriat Gelecek, Sivas Aziz'e Mezar Olacak"

Şeklinde slogan atan, güvenlik görevlileri tarafından oluşturulan
barikata saldırıp, bu barikattan kurtularak Otel önünde duran otolar ı
deviren grup içerisinde olduğu tanık Sami ECE'nin yeminli beyanı,
sanık Mevlüt ATALAY'm hakim önündeki ifadesi, teşhis tutanakları
gibi delillerle kesin bir şekilde anlaşılan sanık Erol SARIKAYA'n ın
olayda asli fail olarak bulunduğu,

15. Sanık Muhsin ERBAŞ; Olaydan bir gün önce TGRT televizyo-
nunda "Şeytan Ayetleri" isimli kitapla ilgili programı seyredip, Şenlik
nedeniyle Sivas'ta bulunan Aziz NES İN'e soru sormak için Buruciye
Medresesi'ne gittiğini, ancak ortamın gergin olmas ı nedeniyle polisler
tarafından buradan uzaklaştırıldığını, Paşa Cami'nden cuma nama-
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zmdan çıktıktan sonra tekbir sesleri duyup, Aziz NES İN'in protesto
edileceğini öğrencine, Vilayet ve Kültür Merkezi önündeki protesto
gösterilerine katılıp slogan attığını, Belediye Başkanının Vilayet önün-
deki konuşmasından sonra olay yerinden ayr ıldığını tüm savunmala-
rında beyan eden sanık, Otel'in yakılması eylemine de katılmadığını
öne sürmüş ise de; sanığın serbest iradesi ile hakim önündeki yukar ıda
açıklanan ikrarları dışında ayrıca, Madımak Oteli önündeki kalabalık
içinde tekbir getirip

"Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Şeytan Aziz, Laik Düzen Y ıkılacak,
Vali istifa, Yaşasm Şeriat, Kahrolsun Laiklik"

Şeklinde slogan attığı, topluluğa hitaben "tekbir" diye ba ğırarak,
yukarıda açıklanan sloganlarm söylenmesini te şvik ettiği, toplulu-
ğu galeyana getirdiği, güvenlik görevlileri tarafından Otel önünde
oluşturulan barikat geçip, Otel'in hemen önünde bulunan otolar ı
devirdiği, tanıklar Resul KARAER, İbrahim BOLÖTER, Naz ım GÜ-
NAYDIN, Hüseyin KILIÇ, Rahmi ÇALIŞKAN, Mustafa UZUN, Şah-
rettin DOĞAN, Şaban YILMAZ ve Sami ECE'nin yeminli beyanlar ı,
teşhis tutanakları, video kayıtları ve yine Kamber ÇAKIR ve Murtaza
DEMİR'in duruşmadaki teşhisleri gibi delillerle kesin şekilde anlaşılan
sanık Muhsin ERBAŞ'm olayda asli fail olarak bulundu ğu,

16. Sanık Ömer Faruk GEZ; Duruşmadaki savunmasında kabul
ettiği Emniyet ve Cumhuriyet Savc ılığı ve Sorgu Hakimi önündeki
ifadelerinden saat 13.30 sıralarında slogan atan topluluğa katılarak
Vilayet Binas ı önüne geldiğini burada,

"Vali istifa, Allahuekber, Lailahe İllallah, Bismillah,"

Şeklinde slogan attığını, buradan yine topluluk ile birlikte Kültür
Merkezi'ne gidip, slogan atmaya devam etti ğini, Madmıak Oteli'nin
taşlanması ve yakılması olayına katılmadığını beylin etmiş ise de; sanı-
ğın olayların başlangıcından itibaren topluluğu yönlendiren ve slogan
attıran kişi olduğu, Madımak Oteli'nin önünde,

"Allahuekber, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Zafer İs-
lam'ındır"
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Şeklinde slogan atıp, Otel'e taş da attığı, polis ve jandarma tara-

fmdan oluşturulan barikatı aşıp, Otel'e girerek içerdeki eşyaları tah-

rip ettiği tanıklar Hüseyin KILIÇ, Nahit DURSUN, Şaban YILMAZ

ve Mustafa UZUN'un yeminli beyanlar ı, teşhis tutanakları ve video

kayıtları gibi delilerle kesin bir şekilde anlaşılan sanık Ömer Faruk
GEZ'in olayda asli fail olarak bulundu ğu,

17. Sanık Harun GÜLBAŞ; Emniyet ve Cumhuriyet Savcılığı,

Sorgu Hakimi ve duruşmadaki savunmalar ında; Cuma namazından

sonra tekbir getiren toplulu ğa katılarak Kültür Merkezi'ne gitti ğini,

topluluktaki kişiler tarafından tekrarlanan sloganlar ı attığını beyan

ettiği, Madımak Oteli'nin yakılması eylemine katılmadığını ileri

sürmüş ise de; sanığm samimi ikrarlarmda kabul ettiği eylemleri ile

birlikte yürüyü ş sırasında topluluğa slogan attırmak suretiyle yön-

lendiren kişi olduğu, Kültür Merkezi önündeki Ozanlar Heykeli'nin
tahrip edilmesi için topluluğu teşvik ettiği, Madımak Oteli'nin önünde

topluluğa slogan attırarak topluluğu yönlendirdiği, kendisinin de taş
atarak otel camlar ınm kırılmasma sebebiyet verdiği tanıklar Rahmi
ÇALIŞKAN, Mustafa UZUN, Şaban YILMAZ ve Doğukan ÖNER'in

yeminli beyanları, teşhis tutanakları ve video bant kay ıtları ile müşteki

Rıza AYDOĞMUŞ'un duruşmadaki teşhisi ve kitleyi yönlendiren kişi

olduğuna dair açıklamaları gibi delillerle kesin bir şekilde anlaşılan

sanık Harun GÜLBAŞ'm olayda asli fail olarak bulunduğu,

18.Sanık Harun KAVAK; Savunmalarmda olaya hiç kar ışmadığı-

nı, hadiselere işyerinde, erafmdaki kişilerden duyup tedirgin olduğu
için Çermik'e gittiğini beyan etmiş ise de; olayların başlangıcı olan
13.30'dan itibaren Valilik Binası önü ve Kültür Merkezi önünde;

"Vali istifa, Şerefsiz Vali" şeklinde slogan atarak ve topluluktaki
kişilere de sloganlar ı söyleyerek onlar ı yönlendirdiği, keza Madımak
Oteli önünde "Ailahuekber, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak,
Laikliğe Son, Şeriat Düzeni"

Şeklinde slogan attığı, taş atmak suretiyle Otel'in camlarını kırdığı
tanıklardan Doğukan ÖNER, Nahit DURSUN'un yeminli beyanlari,
teşhis tutanakları ve video bant kay ıtları gibi delilerle kesin bir şekilde
anlaşılan sanık Harun KAVAK'm olayda asli fail olarak bulunduğu,
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19.Sanık Ekrem KURT; Savunmalarmda olaya kat ılmadığını, saat
14.30'a kadar Yusuf ÇIMEN ve Yavuz DOĞRUYOL isimli arkada şları
ile olduğunu saat 16.00-20.00 arasında da spor sahasında antrenman
yapıp, buradan evine gittiğini ileri sürmü ş ise de; olaym başlangıcm-
dan itibaren Vilayet Konağı, Kültür Merkezi ve Buruciye Medresesi
önünde topluluk içinde,

"Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Vali istifa, Laiklik Gidecek Şeriat
Gelecek"

Şeklinde slogan attığı, Kültür Merkezi'ne taş attığı ve keza Ma-
dımak Oteli'nin önünde aynı sloganları tekrar ile polis ve jandarma
tarafından oluşturulan barikatı aşıp, Otel'e taş attığı, Otel'in camlarııu
kırdığı ve Otel'e girerek Otel'in eşyalarmı dışarıya attığı, tanıklar Şa-
ban YILMAZ, Erol ÇÖL, Do ğukan ÖNER ve Sami ECE'nin yeminli
beyanları, teşhis tutanakları, video band kayıtları gibi delillerle kesin
bir şekilde anlaşılan sanık Ekrem KURT'un olayda asil fail olarak bu-
lunduğu,

20. Sanık Faruk SARIKAYA; Madımak Oteli önünde güvenlik gö-
revlilerinin olu şturduğu barikat aşmayı başararak, Otel'in içine girip
eşyaları tahrip ettiği, olayların aşamalarmda saat 17.00'den sonra Ma-
dımak Oteli önündeki topluluğa karıştığı "Sivas Müslümandır, Asker,
Polis Müslümandır, Sivas Aziz'e Mezar Olacak"

Şeklinde slogan attığı, topluluğun amac ının Aziz'i öldürmek
oldugü, tevilli ikrar ı, tanıklar Şahrettin DAĞ, Halil GÜVEN ve Ali
ÇİLEK'in yeminli beyanlar ı, teşhis tutanağı müşteki Serdar CAN İK'in
duruşmadaki teşhisi gibi deliilerden kesin bir şekilde anlaşılan Sanık
Faruk SARIKAYa'nm olayda asli fail olarak bulundu ğu,

21.Sanık Harun YILDIZ; Savunmalar ında, olay günü saat 16.30'a
kadar bilardo salonunda oldugünu, buradan askerlik i şleri için asker-
lik şubesine uğradığını, askerlik şubesinden çıktığında Madımak Oteli
önünde slogan ve ta ş atarken gördüğü topluluğu merak sahikiyle 30
metre uzaktan izlediğini ileri sürerek suçunu inkat etmiş ise de; sa-
nığın Kültür Merkezi önünde bulunan topluluk içerisinde kalabali ğı
yönlendirir şekilde slogan attığı, Madımak Oteli önünde,

"Şeriat Gelecek zulüm bitecek, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar
Olacak" şeklinde slogan atıp, taş atarak Otel'in camlar ını kırdığı, gü-
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venlik görevlileri taraf ından oluşturulan barikatı yarmaya çalıştığı,
tanıklar Şaban YILMAZ, Ekrem NALCI, Mustafa UZUN, Vahit DUR-
SUN, Rahim ÇALIŞKAN ve Ekrem NALBUR'un yeminli beyanlar ı,
teşhis tutanakları, video bant kay ıtları gibi delillerle kesin bir şekilde
anlaşılan sanık Harun YILDIZ'ın olayda asli fail olarak bulundu ğu,

22.Sanık Ali TEKE; Savunmasında Osman Paşa Caddesi üzerinde
bulunan berber dükkanmda çalıştığın ı, saat 15.00 sıralarında solgan
atan bir grubun dükkanın önünden geçtiğini gördüğünü, ancak işinin
başından hiç ayr ılmadığmı, saat 21.30'da dükkanını kapatıp evine git-
tiğini, olaylara katılmadığını beyan etmiş isede; olayların başlangıcın-
dan itibaren Buruciye Medresesi, Kültür Merkezi önünde,

"Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Kan ımız Aksa da Zafer İslam' ın"
şeklinde slogan attığı ve taş attığı, keza Madımak Oteli önünde toplu-
luğu önlemek için güvenlik görevlilerince oluşturulan barikat yar ıp,
Otel'in içine kadar girdiği, Otel'e taş attığı tanıklar Sami ECE ve Refik
SUNGUR'un yeminli beyanlar ı, teşhis tutanaklar ı ve fotoğraf gibi de-
lillerle kesin bir şekilde anlaşılan sanık Ali TEKE'nin olayda asil fail
olarak bulunduğu,

23. Sanık Eren CEYLAN; Savunmalarında, olaylara karışmadığını
beyan etmiş ise de, Madımak Oteli önündeki kalabalık grup içerisinde
barikatı aşarak Otel içine girmeye çal ıştığı sırada kendisini kolundan
tutup çıkarmak istendiğinde, "Bırakm içerideki kafirleri yakalım" diye
söylediği, eyleme açıklandığı şekilde katıldığı, tanıklar Sabri ÇELIK,
Sedat TIRNAK'm yeminli beyanlar ı, teşhis tutanakları gibi delillerden
kesin bir şekilde anlaşılan sanık Eren CEYLAN'm olayda asli fail ola-
rak bulunduğu,

24.Sanık Sedat YILDIRIM; Savunmalarmda, Pa şa Cami'nde cuma
namazından sonra cami avlusuna pankart as ıldığmı gördüğünü, top-
luluk ile birlikte Vilayet Konağına gittiğini, buradaki gösteriye katılıp,

"Vali istifa, Kahrolsun PKK, Allahuekber", şeklinde slogan attığı-
nı, buradan toplulukla birlikte istasyon Caddesini takiben Kültür Mer-
kezi önüne gittiğini, aynı şekilde slogan attığını, samimi bir şekilde
beyan ettiği, ancak bunun yanında sanığın topluluğu slogan atmaya
teşvik ettiği, Madımak Oteli önünde güvenlik güçlerince oluşturulan
barikatı aşmaya çahştığı tanık Ali ÇİLEK'in yeminli beyanı, teşhis
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tutanağı, olay anında çekilen fotoğraf ve video band kayıtları gibi de-
liulerle kesin bir şekilde anla şılan sanık Sedat YILDIRIM'ın olayda asli
fail olarak bulunduğu,

25.Sanık Zafer YELOK; Savunmalarmda, olaylara hiç kar ışmadı-
eni, sadece saat 18.00 s ıralarında işinden evine giderken kalabal ığın
50 metre önünden geçtiğini, suçsuz olduğunu beyan etmiş ise de; sam-
ğm Madımak Oteli önünde

"Vali istifa, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Laik Düzen
Yıkılacak" şeklinde slogan attığı, keza "Allahuekber" diye tekbir ge-
tirdiği, taş atıp Otel'in camlarını kırdığı, "Yak, yak" diyerek topluluğu
teşvik edip, yönlendirdiği, polis ve jandarman ın oluşturduğu barikat
aşmaya çalıştığı, tanıklar Mehmet Ali ADIYAMAN ve Mehmet YIL-
DIZ' ın yeminli beyanlar ı, teşhis tutanağı, müşteki Veysel DEMİR'in
duruşmada "Kültür Merkezi önündeki toplulukta önder olan şahıs
olarak sanığı göstermesi" gibi delillerle kesin bir şekilde anlaşılansa-
nık Zafer YELOK' ı.m olayda asli fail olarak bulunduğu,

26.Sanık Yalçm KEPENEK; Savunmalarmda olaylara kat ılmadı-
ğmı, istasyon Caddesi üzerinde bulunan i şyerinde iken slogan atan
bir grubun Kültür Merkezi'ne gittiğini gördüğünü, topluluğu uzaktan
seyrettiğini, slogan atmadığım beyan etmiş ise de; SSK Hastahanesi
önünden Kültür Merkezi'ne giden grubun içerisinde ve Kültür Mer-
kezi önünde,

"ŞeytanAziz, Sivas Azize Mezar Olacak, Allahuekber" şeklinde
slogan attığı, "Heykel Yıkılsm" diye topluluğu teşvik ettiği ve yön-
lendirdiği tanık Muharrem NALCI'nm yeminli beyanı, teşhis tutanağı
gibi delilleir ile kesin bir şekilde anlaşılan sanık Yalçm KEPENEK'ir ı
asli fail olarak bulunduğu,

27.Sanık Yıldırım YÜKSEL; Savunmalarmda saat 15.00 s ıralarında
Hükümet Meydanı'nda topluluğa katılarak "Allahuekber" diye slogan
atıp, tekbir getirdiğini, Belediye Başkanı'nın konuşmasmdan ve Madı-
mak Oteli'ne taş atılmasmdan sonra evine gitti ğini beyan etmiş ise de;
Otel'e taş attığı, Otel'i yakan şahıslar arasmda oldu ğu, tanık Ali Rıza
KOÇYİĞİT'in duruşmadaki teşhis ve beyanı ile kesin bir şekilde anla-
şılan sanık Yıldırım YÜKSEL'in olayda asli fail olarak bulundu ğu,
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28. Sanık Mehmet YILMAZ; Savunmalarmda cuma namazmı
kılıp, Paşa Cami'nden çıkar iken "Allahuekber" sesleri duyduğunu,

dışarı çıktığında topluluğun gitmiş olduğunu, buradan doğru dükka-
nma gidip 19.45'e kadar orada kald ığım ve bu saatten sonra evine git-
tiğini, olaylara karışmadığını beyan etmiş ise de; Kültür Merkezi'nden
Vilayet Meydam'na giden topluluğun ön tarafında olduğu, Mad ımak
Oteli önünde,

"Vali istifa, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Ya şasin Şeri-
at, Cumhuriyet yıkılacak".

Şeklinde slogan atıp, güvenlik mensuplarmca olu şturulan barikatı
geçerek Otel'e hücum ettiği tanık Mehmet YILDIZ'm yeminli beyan ı,
müşteki Zerrin TAŞPINAR'm duruşmadaki teşhis ve beyanı teşhis
tutanağı gibi delillerle kesin bir şekilde anlaşılan sanık Mehmet YIL-
MAZ'ın olayda asli fail olarak bulunduğu,

29. Sanık Vahit KAYNAR; Savunmalarmda Pa şa Cami karşısın-
da bulunan işyerinden camiden ç ıkan topluluğu gördüğünü küçük
kardeşini bu topluluktan çıkarmak için gittiğini, Sigorta Hastanesi
civarmda tekbir getirip, slogan atarak heykeli ta şlayan kalabaliğı me-
rak sahikiyle yarim saat kadar izlediğini, bankaya para yatırmak için
giderken topluluğu Oteli taşlarken gördüğünü 10-15 dakika izlediğini
olaylara karışmadığını beyan etmiş isede; Kültür Merkezi, istasyon
Caddesi, Atatürk Caddesi ve özellikle Mad ımak Oteli önünde toplu-
lukta ön safta,

"Kanımız Aksa da Zafer İslam' ın, Sivas Aziz'e Mezar Olacak"
şeklinde slogan attığı, güvenlik mensuplar ınca oluşturulan barikata
hücum ederek Otel'e sald ıranlar içerisinde olduğu tanık Sami ECE'nin
yeminli beyanı, teşhis tutanağı gibi deliller olarak anlaşılan sanık Vahit
KAYNAR'm olayda asli fail olarak bulunduğu,

B Grubu sanıkları içinde,

1. Sanık Halil KÜTÜKDE; Savunmalarmda olayda olmadığını,
ağabeyi Ramazan ile yün almak için sabah saat 06.00'da Reyhanlı'ya
gittiklerini saat 20.00' da Reyhanlı'dan Sivas'a hareket ettiklerini olay-
dan birgün sonra sabah saat 04.0:'da Sivas'a geldiklerini beyan etmi ş
ise de; sanığın olayda başlangıçta Atatürk Caddesi'ndeki topluluk
içerisinde olduğu, keza Madımak Oteli'ne taş atıp, güvenlik görevli-
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lerince oluşturulan barikatı aşmaya çalıştığı tanık Mehmet YILDIZ'm
yeminli beyanı ve teşhis tutanağı gibi delihlerle anlaşılmakla sanık Ha-
lil KÜTÜKTE'r ıin olayda feri fail olarak bulundu ğu,

2. Sanık Ömer DEMIR; Savunmalarmda, Kale Cami'nde cuma na-
mazmı kildıktan sonra görev yaptığı defderdarliğa gittiğini, saat 16.00
sıralarında Ziraat Bankası'na evrak götürürken Vilayet Konağı önün-
de slogan atan kalabalığı gördüğünü, olaya katılmayarak görev yerine
döndüğünü, mesai bi • de saat 18.30'da önce ehliyet işi için Doruk
Oto işyerine gittiğini, oradan bir arkada şının mağazasma uğrayıp,
bir süre orada oturduğunu, eylemlere katılmadığını beyan etmiş ise
de; Madımak Oteli önünde polis ve jandarma taraf ından oluşturulan
barikatm hemen gerisinde slogan ve Otel'e ta ş attığı, barikatı yararak
Otel'e girmek istediği, tanıklar Ali ÇİLEK, Mehmet YILDIZ ve Sami
ECE'nin yeminli beyanlar ı teşhis tutanakları, fotoğraflar gibi delillerle
anlaşılmakla sanık Ömer DEM İR'in olayda feri fail olarak bulunduğu,

3. Sanık Muammer ÖZDEMİR; Kültür Merkezi ve Buruciye Med-
resesi ve Vilayet Meydanı önünde birkaç kişi ile kolkola girmiş du-
rumda çeşitli sloganlar attığı, güvenlik görevlileri tarafmdan olu şturu-
lan barikat aşarak topluluğa öncülük ettiği samimi ikrarı, tanıklar Ali
ÇİLEK ve Recep GÜL'ün beyanları, olay anında çekilen foto ğrafların
incelenmesinden anlaşılmakla, sanık Muammer ÖZDEMİR'in olayda
,feri fail olarak bulunduğu,

4. Sanık Zaim BAYAT; Savunmalarmda, olaya karışmadığını
beyan etmiş ise de; saat 15.00'dan itibaren olay bitinceye kadar Ma-
dımak Oteli önünde slogan attığı, güvenlik görevlilerince oluşturulan
barikat zorladığı, Otel'e girmeye çalıştığı tanık Sami ECE'nirı yeminli
beyanı, teşhis tutanağı gibi delillerle anlaşılan sanık Zaim BAYAT'm
olayda feri fail olarak bulunduğu,

5. Sanık Adem AĞBEKTAŞ; Vilayet Konağı ve Kültür Merkezi
önünde slogan attığı, güvenlik görevlilerince olu şturulan barikat
aşmaya çalıştığı teveili ikrarı, tanık Hüseyin KILIÇ'm yeminli beyanı,
teşhis tutanağı gibi delillerden anla şılan sanık Adem AĞBEKTAŞ' ın
olayda feri fail olarak bulunduğu,
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6. Sanık Murat KARATAŞ; Saat 19.30'dan itibaren Madımak Ote-
li'nin önünde,

"Vali istifa, Şeytan Aziz, Laik Düzen Yıkılacak, Yaşasin Şeriat"
şeklinde slogan attığı, güvenlik görevlilerince oluşturulan barikata
hücum ettiği, sorgu hakimi, Cumhuriyet savc ısı huzurundaki samimi
ikrarları, tanıklar Mehmet YILDIZ, Sami ECE'nin yeminli beyanları,
teşhis tutanakları, fotoğraflar ve video bant kay ıtları gibi delillerle an-
laşilan sanık Murat KARATAŞ'm olayda feri fail olarak bulunldu ğu,

7. Sanık Nevzat AYDIN; Cuma namazmdan sonra Pa şa Cami
önünde toplanan kalabalık ile,

"Şeytan Aziz, Vali istifa, Allahuekber, Müslüman Türkiye" şek-
linde slogan atarak önce Vilayet Konağı önüne, Kültür Merkezi'ne ye-
niden Vilayet Kona ğı önüne gelerek bu yerlerde aynı sloganları attığı,
güvenlik mensuplarının topluluğu dağıtması üzerine olay yerinden
bir iki saat kadar ayrıldığı, yeniden Madımak Oteli önüne geldi ği, top-
lulukta slogan attığı, olaym gidişine, gelişmesine göre samimi anlat ım
ve ikrarları, müşteki Ali Rıza KOÇYİĞİT'in duruşmadaki ifadesi ile
anlaşılan sanık Nevzat AYDIN'm olayda feri fail olarak bulundu ğu,

8. Sanık Etem CEYLAN; Savunmalarmda, görevli olduğu
DDY'den saat 17.25'de ayr ıldığını, yürüyerek istasyon Caddesi'ne
geldiğini, polislerin "Dağıhn" uyans ı üzerine Vilayet Meydanı'na gel-
diğini, burada askerleri görünce Atatürk Caddesi'ndeki a ğabeyi Faruk
CEYLAN'm otobüs yaz ıhanesine gittiğini, Mad ımak Oteli'ne hiç git-
mediğini, Otel'den çıkan dumanı uzaktan seyrettiğini beyan etmişse
de; Madımak Oteli önündeki topluluk içerisinde,

"Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Allahuekber" şeklinde
slogan attığı, güvenlik görevlilerince olu şturulan barikatı aşmaya ça-
lıştığı tanık Doğukan ÖNER'iri yeminli beyanı, müşteki Rıza AYDOĞ-
MUŞ'un duruşmadaki beyanı teşhis tutanağı gibi dehllerle anlaşılan
sanık Etem CEYLAN'm olayda feri fail olarak bulunduğu,

9. Sanık Ozer ÇANAKLITAŞ; Savunmasmda Kültür Merkezi'ne
yakın olan büfesinden olaylar ı izlediğini, saat 17.00' da işyerinden evi-
ne gittiğini, gece 21.45 sıralarmda işyerine gelirken polisler tarafmdan
şüphe üzerine gözetim altına alindığını, beyan etmişse de; Vilayet
önünden Kültür Merkezi'ne giden topluluk içerisinde,
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"Vali istifa, Sivas Aziz'e Mezar Olacak" şeklinde slogan attığı,
keza Mad ımak Oteli önünde aynı sioganlarla beraber taş atıp, Otel'in
camlarını kırdığı, güvenlik mensuplarmın oluşturduğu barikat aş-
maya çaliştığı tanık Doğukan ÖNER'in yeminli beyanı, olay anında
çekilen fotoğraflardan anla şılan sanık Özer ÇANAKLITAŞ olayda fen
fail olarak bulunduğu,

10.Sanık Yusuf Ziya ELİŞ; Savunmalarmda DDY'de i şçi olduğunu
Paşa Canıi'nde cuma namaz ını kildıktan sonra, canıiden çıkıp buraya
gelen bir başka grubun "Allahuekber, Zafer İslam'm" diye slogan
attıklarını, mecburen 20 dakika kadar bu grupla yürüdüğünü, ancak
slogan atmadığını, oradan işine gittiğini saat 17.00'da i şinden çıkarak
önce Dikilitaş'da bulunan ağabeyinin dükkanına durumun karışık
olduğunu öğrenince evine gittiğini, Mad ımak Oteli'ne gitmediğini
beyan etmiş ise de; Atatürk Caddesi üzerinde Madımak Oteli'ne yürü-
yen grup içerisinde,

"Şeytan Aziz, Şeytan Vali, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Şeriat Gele-
cek Zulüm Bitecek" şeklinde slogan attığı tanık Sami ECE'nin yeminli
beyanı, teşhis tutanağı gibi delillerle anlaşılan sanık Ziya ELİŞ'in olay-
da feri fail olarak bulunduğu,

11. Sanık Ali TEMIZ; Savunmalarmda saat 14.30'da i şyerini kapa-
tarak evine gittiğini, olaylara karışmadığını beyan etmiş ise de; Madı-
mak Oteli önünde,

"Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Allahuekber", şeklinde
slogan attığı, uyarılmasma ve ikaz edilmesine rağmen, güvenlik men-
suplarmca oluşturulan barikatı aşıp, Otel'e taş attığı tanık Doğukan
ÖNER'in yeminli beyanı ve teşhis tutanağı gibi delillerle anlaşılan
sanık Ali TEMİZ'in olayda feri fail olarak bulunduğu,

12. Sanık Bülent DÜĞENCİ; Savurımalarmda saat 05.00'da i şe
başladığını, saat 12.30'da işten ayrıldığını cuma namazını kildıktan
sonra saat 13.25'de işine döndüğünü, saat 17.30'da i şten ayrıldığmı,
saat 19.30'da 06 CCA 78 plakalı otobüs ile şoför olarak İstanbul'a hare-
ket ettiğini, olaylara karışmadığını beyan etmiş ise de; saat 17.02-19.30
arasındaki süre içinde Mad ımak Oteli önünde,
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"Vali istifa, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Yaşasm Şeri-

at, Laik Düzen Yıkılacak" şeklinde slogan attığı, Otel'e taş attığı, gü-

venlik mensuplar ınca oluşturulan barikatı aşmaya çalıştığı, tanıklalr

Sami ECE, Şaban YILMAZ, Mehmet YILDIZ'm yeminli beyanlar ı, teş-

his tutanağı gibi delillerle anlaşılan sanık Bülent DÜĞENCI'nin olayda

feri fail olarak bulunldu ğu,

13. Sanık Murat ÇANAKLITAŞ; Savunmalarmda olay günü saat
14.30'da Belediye Salonunda nikahınm olduğunu, bu saatten sonra
eve dönüp misafirlerle ilgilendiğini, olaylar olduğunu duyunca işye-
rini kapatmak için giderken saat 22.00 s ıralarmda polisler tarafından

yakalandığını, olaylara karışmadığını beyan etmiş ise de; Mad ımak

Oteli önünde;

"Allahuekber, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak" şeklinde

slogan attığı, Otel'e taş atarak Otel'in camlarmı kırdığı tanık Doğukan

ÖNER'in yeminli beyanı, teşhis tutanağı gibi delillerle anlaşılan sanık-

Murat ÇANAKLITAŞ'm olayda feri fail olarak bulunduğu,

14. Sanık Sadettin YÜKSEL; Mad ımak Oteli önünde "Kahrolsun
Laiklik, Kur'an'a Uzanan Eller K ırılsın, Şeytan Aziz, Şerefsiz Vali,
Sivas Aziz'e Mezar Olacak", şeklinde slogan attıığ, güvenlik mensup-

larmca oluşturulan barikat aşmaya çahştığı, tanıklar Mustafa UZUN,

Mehmet YILDIZ'ın beyanlar ı, teşhis tutanağı ve olay sırasında çekilen

fotoğraflar gibi delillerle anla şılan sanık Saadettin YÜKSEL olayda fen
fail olarak bulundu ğu,

15. Sanık Özay KARATÜRK; Savunmalarmda olaya kar ışmadı-
ğını olay günü saat 12.30'da Çermik'ten geldi ğini, saat 14.30'a kadar

arkadaşı Ferhat KURT'un evinde oturdu ğunu, saat 19.15'e kadar Çifte
Minare ve Kale civarmda gezdiklerini, bu saatten sonra ailesini tren
istasyonunda yolcu ettiğini beyan etmiş ise de; Vilayet Kona ğı önün-
de Kültür Merkezi'ne giden topluluk içerisinde Buruciye Medresesi
önünde ve istasyon Caddesi'nde;

"Vali istifa, Şeref siz Vali, Sivas Aziz'e Mezar Olacak", şeklinde ve
elleri havada slogan attığı, tanık Doğukan ÖNER'in yeminli beyanı,
teşhis tutanağı gibi delillerden anlaşılan sanık Özay KARATÜRK'ün
olayda feri fail olarak bulunduğu,
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16. Sanık Alim ÖZHAN; Savunmalar ında mesai başlangıcından
itibaren teknisyen olarak örevli olduğu, Cumhuriyet Üniversitesi T ıp
Fakültesi Hastahanesinde görevi başmda olduğunu, saat 17.00 civarın-
da evine gittiğini, seyretmek amac ı ile de olsa dahi olaylara karışmadı-
ğmı beyan etmiş ise de; Madımak Oteli önünde,

"Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Zafer tslam'm" şeklinde
slogan attığı, güvenlik kuvvetlerince oluşturulan barikat yararak Otel
önüne getirilmiş heykele ulaşmaya çalıştığı tanıklar Mustafa UZUN ve
Şaban YILMAZ'm yeminli beyanları, teşhis tutanakları gibi delillerle
anlaşılan sanık Alim ÖZHAN'm olayda feri fail olarak bulunduğu,

17. SanıkYılmaz CEYLAN; Savunmalarnda Sivas Belediyesi Za-
bıta Memuru olduğunu izinli olmasma rağmen, işyerinden çağrıldığı
için olaylara engel olmak için katıldığı kalabalık arasında resimlerinin
çıkabileceğini beyan etmiş ise de; olaylarm başlangıcından itibaren
Kültür Merkezi, Vilayet önü, Madımak Oteli önünde topluluğun ön
safmda, slogan atarak eyleme sürekli kat ıldığı tanık Mehmet Tevfik
DİŞÇİ'nin yeminli beyanı özellikle olaylar s ırasında güvenlik görev-
lilerince tespit olunan fotoğraf ve video band kayıtları gibi delillerle
anlaşılan sanık Yılmaz CEYLAN'm olayda feri fail olarak bulundu ğu,

18.Sanık Hasan Basri KOÇ; Saat 18.00'dan itibaren Mad ımak Oteli
önünde bulunan topluluk içerisinde,

"Allahuekber, Şeytan Aziz, Asker Bosna'ya" şeklinde slogan at-
tığı, aynı sloganları topluluğa da tekrarlattığı güvenlik görevlilerinin
oluşturduğu barikat aşmaya çalıştığı kendi samimi ikrarları, olay
anında çekilen fotoğraflar, video band kay ıtları gibi delillerden anla şı-
lanl sanık Hasan Basri KOÇ'un olayda feri fail olarak bulunc1u ğu,

19.Sanık Bülent GÜLDÜ; Savunmalar ında olaylara katilmadığmı,
slogan atmadığmı, saat 15.00'e kadar işyerinde bu saatten sonra da
evinde olduğunu beyan etmiş ise de; Vilayet önünde toplulukla bir-
likte,

"Vali istifa, İslam'a uzanan eller kırılsın" şeklinde sağ kolunu kal-
dırmış halde slogan attığı, video band kay ıtları, olay anında çekilen
fotoğraflar gibi delillerden anla şılan samk Bülent GÜLDÜ'nün olayda
feri fail olarak bulunduğu,
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20.Sanık Mustafa Uğur YARAŞ; Savunmalarmda, olaylar ı Hükü-
met Meydanı önünde olan bölümünü kenarda bir çöp üzerinden sey-
rettiğini topluluğa katılmadığmı, Madımak Oteli önüne hiç gitmedi ği-
ni beyan etmiş ise de; istasyon Caddesi ve Buruciye Medresesi'ndeki
topluluk içerisinde slogan attığı, Madımak Oteli önünde slogan ve
Otel'e taş attığı, güvenlik görevlileri tarafmdan olu şturulan barikata
saldırdığı tanıklar Ali ÇİLEK ve Sami ECE'nin yeminli beyanlar ı teşhis
tutanağı gibi delillerden anlaşılan sanık Mustafa Uğur YARAŞ olayda
feri fail olarak bulunduğu,

21. Sanık Bekir ÇINAR; Savunmalar ında Cuma namazından
çıktıktan sonra oluşan topluluk ile slogan atarak Vilayet ve Kültür
Merkezi önündeki olaylarda bulunduğu, Madımak Oteli önünde taş
atıldığmı ve duman çıkmaya başladığmı görünce, evine gittiğini beyan
etmiş ise de; Madımak Oteli önünde,

"Şeytan Aziz, Kahrolsun Laiklik, Vali istifa, Sivas Aziz'e Mezar
Olacak"

Şeklinde sloganlar atıp, Otele taş atarak camlarını kırdığı, güvenlik
mensupları tarafmdan oluşturulan barikatı yarmaya çalıştığı, tanıklar
Mustafa UZUN ve Ali Ç İLEK'in yeminli be ranları, fotoğraflar, teşhis
tutanakları gibi, delillerle anla şılan sanık Bekir ÇINAR'm olayda fen
fail olarak bulunduğu,

22.Sanık Haydar ŞAHINOĞLU; Savunmalarmda, çalıştığı bilardo
salonunda kalabalığm seslerini duymas ı üzerine dışarı çıktığını, olay-
lara katılmadığını beyan etmiş ise de; Madımak Oteli'nin 10-15 metre
ilerisinde topluluk içinde;

"Şeytan Aziz, Vali Istifa, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Zafer İs-
lam'm"

Şeklinde sloganlar attığı, tanıklar Resul KARAYEL, İbrahim BO-
LÖTER, Nizam GÜNAYDIN, Şahsettin DAĞ, Hüseyin KILIÇ'm ye-
minli beyanları, teşhis tutanağı gibi delillerle anlaşılan sanık Haydar
ŞAHİNOĞLU'nun olayda feri fail olarak bulunduğu,

23. Sanık Mevlüt ATALAY; Duru şmadaki savunmalarmda içki
içtiği lokantanın camının atılan taşla kırıldığını saat 17.00 sıralarında
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lokantadan dışarı çıktığmı Madımak Oteli'ne taş atan topluluğu 15
metre uzaktan seyrettiğini, olaya katılmadığmı beyan etmiş ise de;
Madımak Oteli önünde güvenlik görevlileri tarafından oluşturulan
barikat yarmaya çalışan grubun önünde tekbir ve slogan attığı, taş
atmak suretiyle Otel'in camlarını kırdığı, Cumhuriyet Savc ılığı ve
Sorgu hakimliği huzurundaki samimi ikrarları, tanıklar Emrullah
AKÇAOĞLU, Ömer Faruk ÜNAL, Sami ECE, Şaban YILMAZ, Rahim
ÇALIŞKAN ve Doğukan ÖNER'in yeminli beyanlar ı, teşhis tutanak-
ları gibi delillerle anlaşılan sanık Mevlüt ATALAY'm olayda feri fail
olarak bulunduğu,

24. Sanık İbrahim DURAN; Savunmalarmda, çal ıştığı kahveha-
neye yakın, Paşa Cami'nden çıkıp, sloganatarak Atatürk Caddesi'nde
yürüyen topluluğu gördüğünü, iş yerinden ayrılmadığı için bu 'top-
luluğa katılamadığmı, saat 14.00 sıralarmda şeker almaya gittiğinde
Madımak Oteli önündeki kalabalığın Oteli taşladığmı, bu olaya merak
sahiki ile seyrettiğini, olaylara karışmadığını beyan etmiş ise de; Ma-
dımak Oteli önünde polis ve jandarma tarafmdan olu şturulan barikatı
yarmak için hücum ettiği, barikatm gerisinden,

"Şeriat Gelecek Zulüm Bitecek, Kahrolsun Laiklik, Sivas Aziz'e
Mezar Olacak"

Şeklinde slogan attığı, keza Otel'e taş attığı, tanık Sami ECE'nin ye-
minlibeyanı, teşhis tutanağı ve olayda çekilen fotoğraflar gibi delillerle
anlaşılan sanık İbrahim DURAN'm olayda feri fail olarak bulunduğu,

25. Sanık Latif KARACA; Savunmalarmda, cuma namazmdan
sonra görevli olduğu PTT'ye gittiğini, saat 18.00'de işiden çıkıp doğru
evine gittiğini, sadece otel önünde Belediye. Ba şkanı'nın konuştuğu
sırada yanında kısa bir müddet bulunduğunu, olaylara kar ışmadığını
beyan etmiş ise de; Kültür Sarayma ve Mad ımak Oteli'ne taş attığı,
Madımak Oteli'nin önünde;

"Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Şeytan Aziz, Vali istifa, Allahuekber,
Kaniımz Aksada Zafer İslam'm"

Şeklinde sloganlar attığı, güvenlik mensuplarınca oluşturulan'ba-
rikatı geçmeyi başarmışsa da, Otel'e girmesi engellendiği tanıklar Ali
ÇİLEK ve Sami ECE'nin yeminli beyanlar ı, müşteki Serdar CAN İK ve
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Ali BALKIZ'm duru şmadaki teşhisleri, teşhis tutanakları gibi delihlerle

anlaşılan sanık Latif KARACA'nın olayda feri fail olarak bulunduğu,

26. Sanık Tufan CAYMAZ; Savunmalarmda, Cuma namazından
sonra topluluğa katılarak Vilayet Konağı ve Kültür Merkezi önünde ve
bu iki yer arasındaki istasyon Caddesi ile Atatürk Caddesi'nde,

"Ya Allah, İslam'a Uzanan Eller Kırılsın, Vali istifa, Allahuekber".

Şeklinde sloganlar attığı, kendi samimi beyanlar ı ile keza Madı-
mak Oteli'nin önünde,

"Sivas Aziz'e Mezar Olacak,Vali istifa, Şeytan Aziz", şeklinde slo-
gan atıp güvenlik mensuplar ı tarafmdan oluşturulan barikat aşmaya
çalıştığı, tanıklar Doğukan ÖNER, Ekrem NALCI'nın yeminli beyan-
ları, teşhis tutanağı gibi delillerle anlaşılan sanık Tufan CAYMAZ'm
olayda feri fail olarak bulunduğu,

27.Sanık Metin CEYLAN; Savunmalarmda Kültür Merkezi önün-
deki topluluğu uzaktan seyrettiğini kendisinin slogan atmadığmı,
olaylara karışmadığını beyan etmiş ise de; Kültür Merkezi önünde ve
Madımak Oteli önünde topluluk içerisinde,

"Şeytan Vali, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Şeriat gelecek, zulüm
bitecek", şeklinde slogan atıp, güvenlik mensuplar ının "dağılm, da-
ğılın" ikazlarma uymadığı, tanıklar Sami ECE ve İzzet KARADAĞ ' ın
yeminli beyanları, teşhis tutanağı gibi delillerden anla şılan sanık Me-
tin CEYLAN' ın olayda feri fail olarak bulundu ğu,

28. Sanık Gazi TUFAN; Savunmalarmda sabah saat 07.00 ile ak-
şam 19.00 arasında inşaatta çalıştığını, bu saatten sonra Madırnak Ote-
li'nin yanışmı 50 metre uzaktan 10 dakika kadar seyretti ğini eyleme
katılmadığını beyan etmiş ise de; Madımak Oteli önünde slogan atıp,
güvenlik görevlileri taraf ından oluşturulan barikatı zorladığı tanık
Sami ECE'nin ye ıninli beyanı, teşhis tutanağı ve olay anında çekilen
fotoğraflar gibi delillerden anlaşılan sanık Gazi TUFAN'm olayda fen'
fail olarak bulunduğu,

29. Sanık Adem KOZU; Savunmalarmda Kültür Merkezi önünde
keza Madımak Oteli önünde,
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"Allahuekber, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Türkiye
Müslümandır Müslüman Kalacak",

Şeklinde slogan attığı, Otel'e taş attığı, güvenlik mensuplar ının
oluşturduğu barikatı yarmaya çalıştığı kendi samimi il<rarları, tanık
Doğukan ÖNER'in yeminli beyanı, teşhis tutanağı, fotoğraflar ve video
kayıtları müşteki Neval OGAN'm duru şmadaki teşhisi gibi delilerden
anlaşılan sanık Adem KOZU'nun olayda feri fail olarak bulunduğu,

30. Sanık Hayrettin YEĞİN; Mad ımak Oteli önünde topluluk ile
birlikte,

"Gitsin Cumhuriyet, Gelsin Şeriat, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e
Mezar Olacak" şeklinde slogan attığı, Otel'e taş attığı ve güvenlik
mensuplarmca oluşturulan barikat geçmeye çali ştığı kendi samimi
ikrarma tanık İzzet KARADAĞ'ın yeminli beyanlar ı, teşhis tutanağı,
müşteki Hülya KADEROĞLU ve Neval OGAN'm duruşmadaki teş-
hisleri gibi delillerle anla şılan sanık Hayrettin YEĞİN'in olayda fen
fail olarak bulunduğu,

31. Sanık Adem BAYRAK; Savunmalar ında, olaylara katılmadığı-
nı beyan etmiş ise de; Kültür Merkezi önünde,

"Allahuekber, Vali Istifa, Sivas Aziz'e Mezar Olacak", şeklinde
slogan attığı, keza Madımak Oteli'nin önünde aynı sloganları tekrarla
birlikte, polis ve jandarma mensupları tarafından oluşturulan barikat
yarmak için, mücadele ettiği tanık Doğukan ÖNER'in yeminli beyanı,
teşhis tutanağı gibi delillerle anlaşılan sanık Adem BAYRAK'm olayda
feri fail olarak bulunduğu,

32. Sanık Serhat ÖZGENTÜRK; Savunmalarmda olaylar ı ablası-
nın memur olarak çaliştığı, Etibank'tan saat 17.00 s ıralarmda izledi-
ğini, olaylara katılmadığmı beyan etmiş ise de; saat 19.40 s ıralarmda
Madımak Oteli'nin önünde Otel'e girmeye çal ışan ancak güvenlik
kuvvetleri tarafından dışarıya çıkarılan grubun hemen arkasmdaki
kalabalıkta.

"Sivas Aziz'e Mezar Olacak, vs." şeklinde slogan attığı, tanık Ala-
attin SOKAT'm yeminli beyanlar ı, teşhis tutanağı gibi delillerle kesin
olarak anla şılan sanık Serhat ÖZGENTÜRK'ün olayda feri fail olarak
bulunduğu,
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33.Sanık Hüseyin KAYA; Savunmalarmda olaylara kat ılmadığmı,
sabah saat 08.00'den 16.00'a kadar Cumhuriyet Üniversitesi'nde da-
nışma Bürosunda görev yaptığını, işinden çıkıp evine gittiğini beyan

etmiş ise de; Atatürk Caddesi, Vali Konağı ve Madımak Oteli önün-
deki topluluk içinde olup, polis ve jandarmanın oluşturduğu barikatı
ikazlara rağmen yarmaya çalıştığı tanık Sami ECE'niri yeminli beya-
nı,teşhis tutanağı, fotoğraflar gibi delillerle anlaşılan sanık Hüseyin

KAYA'nın olayda feri fail olarak bulunduğu,

34. Sanık Engin DURNA; Cuma namazından sonra kalabalığa

İslami duygular ı için katıldığını Vilayet, Kültür Merkezi ve Mad ımak

Oteli'nin önünde;

"Şeytan Aziz, Sivas Azize Mezar Olacak", şeklinde slogan attığı,
Emniyet, Cumhuriyet Savcılığı ve Sorgu hak ımının .nündeki samimi
ikrarları ile olay sırasında alman fotoğraflar gibi delillerden anla şılan

sanık Engin DURNA'nm olayda feri fail olarak bulundu ğu,

35. Sanık Halis DURAN; Savunmalarmda saat 18.00 s ıralarında
Bankalar Caddesi'nde ba ğırıp, çağıran bir grubu 100 metre kadar
uzaktan 10 dakika seyrettiğini, ne söylediklerini bile anlamad ığını,
olaylara karışmadığını beyan etmiş ise de; Mad ımak Oteli'ne saldıran
bir tutum içinde olduğu, ikazlara rağmen bu tutumda ısrar ettiği ve bu
tutumunu devam ettirdiği, tanık Rahmi BAŞAK'm yeminli beyanı ve
teşhis tutanağı gibi delillerle anlaşılan sanık Halis DURAN'm olayda
feri fail olarak bulunduğu,

36. Sanık Muhammed Nuh KILIÇ; Paşa Cami'nde k ıldığı cuma
namazmdan sonra Atatürk Caddesi'nde tekbir getirerek yürüyen top-
luluğa katılıp caddede, Vilayet Binası önünde, Kültür Merkezi önünde
toplulukla birliktle slogan attığı, Ozanlar Heykeli'ne taş attığı, samimi
ikrarları, çekilen fotoğraflar ve video kasetlerdeki görüntüler gibi de-
lillerle anlaşılan sanık Muharrem Nuh KILIÇ'ın olayda feri fail olarak
bulunduğu,

37.Sanık Abdulkadir ARIDICI; Savunmalarmda olaylara kar ışma-
dığını, işinden evine giderken tesadüfen yakaland ığını ifade etmiş ise
de; Vilayet Konağı önündeki topluluk içerisinde,

"Vali istifa, Şerefsiz Vali, Şeytan Aziz, Allahuekber", şeklinide
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slogan attığı ve Madımak Oteli'nin önünde Otel'e ta ş attığı, güvenlik
mensuplarmca oluşturulan barikat aşmaya çalıştığı, tanık Ali Çİ-
LEK'in yeminli beyanı, teşhis tutanağı gibi deliller ile anla şılan sanık
Abdulkadir ARIDICI' ım-t olayda feri fail olarak bulundu ğu,

38. Sanık Kenan KALE; Savunmalarmda, Ali Baba Mahallesi'nde
Kahve çaliştırdığmı, yalnız olması nedeniyle işinden hiç ayrılmadığmı,
olaylara hiç kar ışmadığını beyan etmiş ise de; Madımak Oteli önünde,
topluluğun en önünde,

"Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak",

Şeklinde slogan attığı, güvenlik görevlileri tarafmdan oluşturulan
barikatı aşarak Otel'e taş attığı, Otel'in cam ve çerçevelerini k ırdığı,
tanıklar Sami ECE, Şaban YILMAZ ve Doğukan ÖNER'in yeminli be-.
yanları ile anlaşılan sanık olayda feri fail olarak bulunduğu,

C Grubu Sanıkları İçinde;

1. tsmet ONAR, 2. Fatih ERDEM, 3. Ramazan ÖNDER, 4. Osman
KILIÇ, 5. Mehmet TORAMAN, 6. Ali ULUÇAY, 7. Kemal ONAR, 8.
Ahmet Hakan ARSLAN, 9. Zekeriya TEKIN, 10. Abdullah MALATYA,
11. Ali YILMAZ, 12. Kazım YILDIRIM, 13. Erol YILDIZ, 14. Abdulka-
dir KILIÇ, 15. Adem YÖRÜK, 16. Erol ÇELIK, 17. İsmail BIÇAKÇIG İL,
18. Mehmet KARAKAYA, 19. R ıza ÖZPEMBE, 20. Metin YOKUŞ, 21.
Ahmet KAŞKAYA, 22. Emin BOZKURT, 23. Saadettin TEMIZ, 24.
Mehmet ŞARKIŞLA, 25. Mustafa KESKIN, 26. Necati ÇAY, 27. Musta-
fa ARSLAN, 28. Hüseyin ZORLU, 29. Bülent KARAY İĞİT, 30. Adnan
KEBENÇ, 31. Mehmet Ercan İLTER, 32. Ergün KILIÇ, 33. Halit KARA-
KAYA, 34. Bünyamin EL İŞ, 35. Vedat YILDIRIM, 36. Doğan DUMAN,
37. Tuncel KÖŞKEN, 38. Mustafa SAYDAN, 39. Cevdet MAZMAN, 40.
Ahmet ONAR, 41. Ünal BERKA, 42. Çetin ASAMAKA, 43. Süleyman
KURŞUN, 44. Osman DÜZARDIÇ, 45. Kerim KÜÇÜKKÖSEM, 16.
Mustafa DÜRER, 47. Orhan Demir, 48. İlhami ÇALIŞKAN, 49. Meh-
met DEMİR, 50. Osman ÇIBIKÇI, 51. Tekin ARIS, 52. Özkan DOĞAN,
53. Ahmet Turan YALÇINKAYA'njn

Olaylar içinde bazı bölümlere katıldıklar ı ve toplum psikolojisi
içinde sloganlar da attıkları ancak, yapılan ikazları konuşmalar ve
kendi değerlendirmeleri dolayısıyla topluluğu kendiliklerinden terk
ettikleri anlaşılan sanıkların,
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Olay içindeki bu eylemleri ve olaya k ısa bir süre iştirakları sonuçta

vahim ortam oluştu ğundan topluluktan ayr ıldıkları için, haklarında

asli ve feri fail olarak b ır değerlendirme ,yapılamayacaği kanısı hasıl
olmuştur.

Sanıkların mabkumiyetleririe yetecek delil ve emare de bulunma-
maktadır.

SONUÇ VE İSTEM

İşte yukarıda açık ve seçik olarak de ğerlendirmesi yapılan ve elde

edilen bulgular, tanık beyanları video kaset içindeki görüntüler, çe-
kilen resimler, teşhis tutanakları, olay tutanakları, sanıklar ın samimi

olan beyanları, tevihi ikrarları, kabule şayan olmayan inkara varan
açıklamaları dolayısıyla.

A. 1. Halil İbrahim DÜZB İÇER, 2. Ahmet Turan KILIÇ, 3. Ali
KURT, 4. Erkan ÇETİNTAŞ, 5. Cafer Tayyar SOYKÖK, 6. Faruk CEY-
LAN, 7. Durmu ş TUFAN, 8. Temel TOY, 9. Ahmet OFLAZ, 10. Süley-
man TOKSUN, 11. Hayrettin GÜL, 12. Turan KAYA, 13. Murat SON -

GUR, 14. Erol SARIKAYA, 15. Muhsin ERBA Ş, 16. Ömer Faruk GEZ,

17. Harun GÜLBAŞ, 18. Harun KAVAK, 19. Ekrem KURT, 20. Faruk
SARIKAYA, 21. Harun YILDIZ, 22. Ali TEKE, 23. Eren CEYLAN, 24.
Sedat YILDIRIM, 25. Zafer YELOK, 26. Yalç ın KEPENEK, 27. Y ıldırım
YÜKSEL, 28. Mehmet YILMAZ, 29. Vahit KAYNAR.

Olayda asli fail oldukları saptanmakla, ayr ı ayrı hareketlerine

uyan TCK'nın 146/1.

B 1. Halil KÜTÜKDE, 2. Ömer DEMİR, 3. Muammer ÖZDEMİR,
4. Zaim BAYAT, 5. Adem AĞBEKTAŞ, 6. Murat KARATAŞ, 7. Nev-
zat AYDIN, 8. Etem CEYLAN, 9. Özer ÇANAKLITAŞ, 10. Yusuf Ziya

ELİŞ, 11. Ali TEMIZ, 12. Bülent DÜĞENCİ, 13. Murat ÇANAKLITAŞ,
14. Saadettin YÜKSEL, 15. Özay KARATÜRK, 16. Alim ÖZHAN, 17.
Yılmaz CEYLAN, 18. Hasan Basri KOÇ, 19. Bülent GÜLDÜ, 20.
Mustafa Uğur YARAŞ, 21. Bekir ÇINAR, 22. Haydar ŞAHINOĞLU,
23. Mevlüt ATALAY, 24. İbrahim DURAN, 25. Latif KARACA, 26. Tu-
fan CAYMAZ, 27. Metin CEYLAN, 28. Gazi TUFAN, 29. Adem KOZU,
30. Hayrettin YEĞİN, 31. Adem BAYRAK, 32. Serhat ÖZGENTÜRK,
33. Hüseyin KAYA, 34. Engin DURNA, 35. Halis DURAN, 36. Mu-
hammed Nuh KILIÇ, 37. Abdulkadir ARIDICI, 38. Kenan KALE'nin

90



Sivas Davas ı

Olayda feri fail oldukları saptanmakla ayr ı ayrı hareketlerine uyan
TCK'nın 146/3.

A. ve B bentlerinde ad ı geçen sanıklardan suç tarihinde 15 yaşını
bitirip, 18 ya şını doldurmayan sanıklar Temel TOY, Ali TEMIZ, Dur-
muş TUFAN, Özer ÇANAKLITAŞ, Bülent GÜLDÜ, Sedat YILDIRIM,
Vahit KAYNAR, Ali TEKE ve Muammer ÖZDEM İR haklarmda ayr ıca
TCK'run 55/3 maddeleri ile cezaland ırılmalarma, sanıklarm tutuklu
kaldıkları günlerin TCK'nın 40. maddesi gereğince cezalarmdan indi-
rilmesine,

C. 1. İsmet ONAR, 2. Fatih ERDEM, 3. Ramazan ÖNDER, 4.
Osman KILIÇ, 5. Mehmet TORAMAN, 6. Ali ULUÇAY, 7. Kemal
ONAR, 8. Ahmet Hakan ASLAN, 9. Zekeriya TEK İN, 10. Abdullah
MALATYA, 11. Ali YILMAZ, 12. Kaz ım YILDIRIM, 13. Erol YILDIZ,
14. Abdulkadir KILIÇ, 15. Adem YÖRÜK, 16. Erol ÇELİK, 17. İsmail
BIÇAKÇIG İL, 18. Mehmet KARAKAYA, 19. R ıza ÖZPEMBE, 20. Me-
tin YOKUŞ, 21. Ahmet KAŞKAYA, 22. Emin BOZKURT, 23. Saadettin
TEMIZ, 24. Mehmet ŞARKIŞLA, 25. Mustafa KESKIN, 26. Necati ÇAY,
27. Mustafa ARSLAN, 28. Hüseyin ZORLU, 29. Bülent KARAY İĞİT,
30. Adnan KEBENÇ, 31. Mehmet Ercan İLTER, 32. Ergün KILIÇ, 33.
Halit KARAKAYA, 34. Bünyamin EL İŞ, 35. Vedat YILDIRIM, 36. Do-
ğan DUMAN, 37. Tuncer KÖŞKEN, 38. Mustafa SAYDAN, 39. Cevdet
MAZMAN, 40. Ahmet ONAR, 41. Ünal BERKA, 42. Çetin ASAMAKA,
43. Süleyman KURŞUN, 44. Osman DÜZARDIÇ, 45. Kerim KÜÇÜK-
KÖSEM, 46. Mustafa DÜRER, 47. Orhan KEMIK, 48. İlhami ÇALIŞ-
KAN, 49, Mehmet DEMIR, 50. Osman ÇIBIKÇI, 51. Tekin ARIS, 52.
Özkan DOĞAN, 53. Ahmet Turan YALÇINKAYA'mn,

Olayda asli ve feri fail olmad ıkları, haklarmda mahkumiyetlerine
yetecek delil ve emare de bulunmad ığı saptanmalda beraatlerine,

D.Olay içinde olup da, yakalanamayan ve haklarmda kamu dava-
sı açılmış bulunan gıyabi tutuklu sanıklar Cafer ERÇAKMAK ve Yunis
KARATAŞ ile Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen sanıklar Faruk BEL-
KAVLİ ile Yusuf ŞIMŞEK haklarmdaki kamudavasm ın tefrik olunarak
sanıldarm yakalandığmda ve işlemleri bitiminde dosyan ın ayrıca ele
ahnmasma,
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E. Gerek gerekçede, gerek olaym seyri içinde olaylarm tahrikçisi
oldukları anlaşılan şenliği tertip eden görevliler ve yönetim kuru-
lundaki kişiler ile, olaym seyri içinde şenliğe davet edilmiş olup da,
önceki durumu ile Şenlik içindeki durumu ve tan ık Demek IŞIK'm
yeminli beyanı çerçevesinde Aziz NES İN için mahalli Cumhuriyet
Başsavcılığı'na ve soruşturmaya yekili mercilere suç duyurusunda
bulunulmasma,

F. Cezalandırılmaları isteminde bulunulan ve hala serbest olan
sanıklarm tutuklanmalarma, tutuklu sanıklarm tutukluluk hallerinin
devamına karar verilmesi kamu adma talep olunur. 09.08.1994

Nusret DEMİRAL
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi
Cumhuriyet Başsavcısı
İmza

Tevfik HANCILAR
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi
Cumhuriyet Savc ısı
İmza

Talat ŞALK
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi
Cumhuriyet Savc ısı
İmza

Kemal AYHAN
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi
Cumhuriyet Savcısı
İmza

Nuh Mete YÜKSEL
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi
Cumhuriyet Savcısı
İmza
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Ali Rıza KONURALP
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi
Cumhuriyet Savcısı
İmza

Dilaver KAHVECI
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi
Cumhuriyet Savc ısı
İmza

Birsel DEMIRCI
Zahit Katibi
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1 NO'LU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMES İ
BAŞKANLIĞI'NA

ANKARA

Dosya No 993/106

Konu: Duruşmaya katılmama kararmuzm sürdürüldü ğü hakkında.

2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta 35 insanın ölümü ve çok sayıda
kişinin yaralanması ile sonuçlanan SİVAS KATLİAMI davas ı, karar
aşamasına gelmiş bulunmaktadır.

25.3.1994 gÜnlü duruşmada "... Annemin selameti bak ımından ve
kamu güvenliği açısmdan duruşmalarm gizli olarak devamına..." ka-
rar verilmiş ve böylece de bas ının ve kamuoyunun bilgi edinme, yasal
ve demokratik denetimde bulunma hakk ı yasaklanmıştır.

22.4.1994 günü mahkemeye sunduğumuz dilekçenizde yarg ıla-
manrn tarafsızlığının etkin bir teminatı olan duruşmalarm açık yapıl-
ması kuralmın zedelendiğini, "gizlilik kararının hukuki dayanaktan
yoksun" olduğunu belirtmiş, kaldırılmasını istemiştik.

Davanın başından beri, özellikle 24.4.1994 günlü duruşmada,
sanıkların müdahil ve vekillerine yönelik hakaretlerinin ve saldırgan
davranışlarının yaptırımsız bırakılması, müdahil vekillerinin görev ya-
pamaz duruma düşürülmeleri yanmda bir de "aleniyet" istemimizin
reddedilmesi, duru şmaların basma ve kamuoyuna sürekli kapatılmas ı
ve böylece halkm bilgi edinme ye denetleme hakk ının ortadan kaldırıl-
ması karşısmda, yarg ılamada açıklığı sağlamak için, müdahil asillerin
de istemiyle 26.4.1994 günü sundu ğumuz dilekçeyle " ... gizlilik karar ı
kaldırılmcaya kadar duruşmalara girmeyeceğmuz...." bildirmiştik; o
zamandan bu yana da duru şmalara katılmamaktayız.
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Mahkemece, 28.11.1994 gÜnlü duru şmadaki ara kararmda, " ... dos-
yadaki deliller ve basının haberleşme hürriyeti de gözöniinde tutula-
rak ilgili gazetelere her hangi bir cezai ihbar yap ılmasma yer olma-
dığına daha önceki ara kararlarımızdan vazgeçilmesine..." denilerek
"Kararm Tefhinıi" için duruşma, 26.12.1994 tarihine b ırakılmıştır.

Anılan ara karar ı, müdahil vekillerinin yargılamaya hukuksal kat-
kıda bulunmalarını sağlamaktan, görsel ve yazık yaym organlarının,
halkı özgürce bilgilendirmesini halkın da yargılama üzerindeki yasal,
meşru, demokratik gözetim ve denetim hakkını kullanmasını amaçla-
maktan öte tamamen yasal bir zorunluluktan kaynaklanmaktad ır.

CMUK'nun 373/son fıkrasmda yer alan ".. Hüküm.. Her Halde
Alenli Tefhim Olunur.." emredici kurak uyarmca mahkeme, nihai ka-
rarını aleni (açık) duruşmada bildirmek zorundadır. Aksine bir görüş
ve davranış, CMUK ve Yargıtay kararlarına göre, bozmayı gerektir-
mektedir. Bu nedenle mahkeme, kendi iradesi ve iste ği dışmda yasa
gereği olarak "Gizlilik Kararını" kaldırmıştır.

Müdahiller ve vekilleri olarak 24.4.1994 tarihinden bu yana yargı-
lamanın hiçbir oturumuna katılmamakla birlikte soruşturmanın geniş-
letilmesi ve davanın esasma ilişkin görüş belirtilmesi dahil üzerimize
düşen bütün görevleri eksiksiz yerine getirmiş bulunmaktayız.

"Mahkemece verilen Gizlilik Kararı geri alınmadığı sürece du-
ruşmalara girmeme" kararm-nzm özünde ve temelinde duru şmalarda
aleniyetin, kamunun denetiminin ve bilgilenmesinin sa ğlanması ya-
nında, müdahil vekilleri olarak yargılamadaki kimi eksiklikleri, usuli
ve hukuki yanlışhkları anında tartışmak, düzeltilmesini sağlamak, iç
hukukun ve ulusal üstü hukukun tan ıdığı meşru haklar doğrultu-
sunda katkıda bulunmak ve yargılamanın ayrılmaz parçası ve önemli
bir unsuru olmamızın gereğini yerine getirmek anlayışı yatmaktaydı .
Buna olanak tanınmadığı için duruşmalara girmeme kararlılığımız
sürdürülmüştür.

Yukarıda açıklanan değerlendirme tutum ve anlay ışımızı değişti-
recek hiçbir olumlu geli şme olmadığı için yargılamanın tamamlanıp,
bu aşamada hiçbir hukuki katkmm yap ılamayacağı ve sadece "Kararın
Tefhin ıM edileceği anlaşılan bugünkü duruşmada biçimsel olarak dur-
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mayı uygun bulmuyoruz; müvekkillerimizin de iste ği doğrultusunda
duruşmaya katılmıyoruz; mahkemeyi yargılama boyunca süren usul
ve hukuk yanlışları ve tarihi sorumluluğu ile başbaşa bırakıyoruz.

Saygılarımızla,

Müdahil Vekilleri

Imzalar
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TC

ANKARA.
1. NOLU DEVLET GÜVENL İK MAHKEMES İ

S İ VAS OLAYLARI DAVASININ

GEREKÇEL İ KARARI

Esas No: 1993/106

Karar No: 1994/190

C. Savcılığı Esas No: 1993/170

Başkan
Üye Hakim Kd. Albay
Üye

Cumhuriyet Savcısı
Cumhuriyet Savcısı
T. Katibi

Davacı: K.H.

Muammer ÜNSOY 18960
Çetin GÜVENER 966-2

Ö. Yılmaz ÇAMLIBEL 20696

Ali Rıza KONURALP 19714

Dilaver KAHVECI 21749

Hasan ERDOĞAN 67

MAKTÜLLER:

1. Nesimi ÇİMEN: Hasan oğlu, 1936 doğumlu, Sarız ilçesi trıcema-
ğara Köyü nüf. kay ıtlı .

2. Metin ALTİOK: Zühtü oğlu, 1941 doğumlu, Bergama İlçesi Gök-
beyli Köyü nüf. kayıtlı .

3. Nurcan ŞAHIN: Mahmut kızı, 1974 doğumlu, Ankara Çankaya
İlçesi Metin Akkuş Mah. nüf. kay ıtlı .
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4.Yeşim ÖZKAN: Hikmet kızı, 1973 doğumlu, Ankara İli Çankaya
İlçesi nüf. kay ıtlı .

5.Edibe AKGÜN (AĞBABA): Davut k ızı, 1952 doğumlu, Erzincan
İli Çayırlı ilçesi, Sarıtaş Köyü nüf. kay ıtlı .

6.Serkan DOĞAN: Süleyman o ğlu, 1974 doğumlu, Şarkışla ilçesi
Altmyayla Köyü nüL kay ıtlı .

7. İnci TÜRK: Mehmet k ızı, 1971 doğumlu, Balıkesir İli Balya Ben-
gileir Köyü nüf. kay ıtlı .

8.Erdal AYRANCI: Re şit oğlu, 1958 doğumlu, Bor ilçesi Kale Mah.
nüf. kayıtlı .

9.Sehergül ATEŞ: Musa kızı, 1963 doğumlu, Tercan ilçesi Balyayla
Köyü nüf. kayıtlı .

10. Asuman SİVRİ: Ahmet oğlu, 1977 doğumlu, Çankaya ilçesi
Öveçler Mah. nüf. kay ıtlı .

11.Gülsüm KARABABA: Mehmet Ali kızı, 1972 doğumlu, Divriği
ilçesi Şahin Köyü nüf. kay ıtlı .

12. Gülender AKÇA: Abidin kızı, 1968 doğumlu, Divriği ilçesi
merkez nüf. kay ıtlı .

13.Menekşe KAYA: İsmail kızı, 18 yaşında, Şarkışla ilçesi Bağyur-
du Köyü nüf. kay ıtlı .

14.Behçet Sefa AYSAN: Fikret oğlu, 1949 doğumlu, Anikara mer-
kez Çeşme Köyü nüf. kayıtlı .

15.Muammer ÇİÇEK: Hüseyin oğlu, 1967doğumlu, Zile ilçesi Ya-
lınyazı Köyü nüf. kayıtlı .

16.Murat GÜNDÜZ: Mehmet o ğlu, 1971 doğumlu, Şarkışla ilçesi
Ortaköy nüf. kayıtlı .

17. Ahmet ÖZYURT: Hıdır oğlu, 1972 doğumlu, Şarkışla ilçesi
Hüyük Köyü nüf. kayıtlı .
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18.Handan METİN: Sadık kızı, 1970 doğumlu, Divriği ilçesi Şah
Köyü nüf. kayıtlı .

19.Serpil CANİK: Muharrem kızı, 1974 doğumlu, Yıldızeli İlçesi
Banaz Köyü nüf. kay ıtlı .

20.Asaf KOÇAK: Hasan oğlu, 1959 doğumlu, Kırehir Çiçekdağı
ilçesi Mahmutlu Köyü nüf. kay ıtlı .

21.Ahmet ÖZTÜRK: Hasan Hüseyin oğlu, 1972 doğumlu, Sivas
İnceyol Köyü nüf. kay ıtlı .

22.Sait METIN: Mehmet oğlu, 1970 doğumlu, Divriği ilçesi Kara-
kuzulu Köyü nfıf. kayıtlı .

23.Uğur KAYNAR: Celalettin o ğlu, 1956 doğumlu, Zara ilçesi Ki-
zılırmaiç Mah. nüf. kayıtlı .

24.Huriye ÖZKAN: Hikmet Kızı 1971 doğumlu, Gemerek Ilçesi
Saraç Köyü nüf. kay ıtlı .

25.Kenan YILMAZ: Hac ı oğlu, 1972 doğumlu, Sivas Merkez Sarı-
demir Köyü nüf. kayıth.

26. Şükrü GÜLTEKİN: Süleyman oğlu, 1971 doğumlu, İmranh
ilçesi Kılıç Köyü nüf. kayıtlı .

27. Asım BEZİRCİOĞLU: Hamdi oğlu, 1927 doğumlu, Erzincan
Merkez Taşçı Mah. nüf. kay ıtlı .

28.Koray KAYA: İsmail oğlu, 1971 doğumlu, Şarkışla ilçesi Bey-
yurdu Köyü nüf. kay ıtlı .

29. Yasemin SIVRI: Ahmet kızı, 1974 doğumlu, Çankaya İlçesi
Öveçler Mah. nüf. kayıtlı .

30.Muhlis AKARSU: Bayram oğlu, 45 yaşmda, Kangal ilçesi Mi-
nare Mah. nüf. kayıtlı .

31.Özlem ŞAHİN: Remzi kızı, 1976 doğumlu, Gemerek ilçesi Sa-
raç Köyü nüf. kayıtlı .
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32. Mübibe AKARSU: Halil k ızı, 1958 doğumlu, Kangal ilçesi Ha-
mal Köyü nüf. kay ıtlı .

33. Belkıs ÇAKIR: Kamber kızı, 1973 doğumlu, Şarkışla Ilçesi Ka-
yak Köyü nüf. kayıtlı .

34 Mehmet ATAY: Abdulkadir oğlu, k1968 doğumlu, Divriği ilçe-
si Göndüren Köyü nüf. kayıtlı .

35. Ahmet ALAN: Muzaffer oğlu, 1971 doğumlu, Erzincan Taşcı
Mah. nüf. kay ıtlı .

36. Hakan TÜRKG İL: Turan oğlu, 1976 doğumlu, Sivas Hafik ilce-
si Kayak Köyü nüf. kayıtlı .

37. Carina Johanna THEODORA: Thuys 1970 doğumlu, Hollanda
uyruklu.

MAĞDUR-MÜDAH İL-MÜŞTEKİLER:

Metin GEDIK:

Necmettin DEMİRKAN: Mevlüt oğlu, 1973 doğumlu, Ulaş Eskika-
rahisar Köyü nüf. kayıtlı .

Barış YARDIM: Hasan oğlu, 1979 doğumlu, Divriği Keklil<tepe
Köyü nüf. kayıtlı .

Ali SERTTAŞ: Abdulkadir oğlu, 1933 doğumlu, Sivas Kollu Köyü
nüf. kayıtlı .

Ali ÇAĞAN: Ali Rıza oğlu, 1962 doğumlu, Erzurum Şenkaya İlçe
Aydoğdu Köyü nüf. kayıtlı .

Uğur ATASEVEN: Ahmet o ğlu, 1973 doğumlu, Sivas Merkez uç.
Hikmetfak ı Köyü Nüf. kayıtlı .

Rahmi Hidayet ÖZLER: Mehmet o ğlu, 1972 doğumlu, Sivas Mer-
kez ilçe Yüceyurt Mah. nüf. kay ıtlı .
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Ersin GÜVEN: Mahmut o ğlu, 1971 doğumlu, Kozaklı ilçesi Mer-
kez nüf. kayıtlı .

Bilal KALE: Nuri oğlu, 1969 doğumlu, Sivas Merkez ilçe Alibaba
Mah. Nüf. kayıtlı .

Zülali BİLGİR: Ali oğlu, 1971 doğumlu, Sivas Merkez Akçaalan
Köyü nüf. kayıtlı .

Ayşe GÜROCAK: Muhaddar kızı, 1949 doğumlu, Ankara Ayranc ı
Mah. nüf. kayıtlı .

Haydar ÜNAL: Hakk ı oğlu, 1965 do ğumlu, Ankara Sulakyurt ilçe-
si Hamzalı Köyü nüf. kayıtlı .

Hasret GÜLTEKİN, Süleyman GÜLTEKİN, Hacı HanIm GÜLTE-
KİN, Yeter GÜLTEKİN, Güler GÜLTEKİN (YEŞİLYUT), Nazire GOL-
TEKIN (UYMAZ).

Mazlum ÇIMEN, İlhami ÇİMEN, İbrahim ÇIMEN, Kibar ÇIMEN,
Saniye ÇIMEN, Makbule ÇIMEN, R ıza ÇIMEN.

Nebahat ALTİOK, Zeynep ALTİOK

Ahmet SIVRI, Yeter SIVRI, Yalçm SIVRI.

Sultan METIN, Mehmet METIN, Aydm METIN, Suzan METIN,
Doğan METIN.

Serap KAYNAR, Elif KAYNAR, Ezgi Can KAYNAR.

Hikmet ÖZKAN, Münire ÖZKAN, Hüseyin ÖZKAN, Ebru ÖZ-
KAN, Hasan ÖZKAN.

Hıdır ÖZYURT, Senem ÖZYUT, Berdan ÖZYURT

Hatice AYRANCI, Mürivet AYRANCI, Zeynep AYRANCI, Gün-
sen KUZUGÜDENL İOĞLU (AYRANCI), Ayşe Gülseren ATUK (AY-
RANCI).

Pmar AKARSU, Damla AKARSU, Çmar AKARSU.

Mehmet TÜRK, Hanım TÜRK, Tamer TÜRK.
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Musa ATEŞ, Şehriban ATEŞ, Sultan IŞIK (ATEŞ), Meryem IŞIK
(ATEŞ), Seyit Han ATEŞ, Ali ATEŞ, Hasan Ali ATEŞ, Müslim ATEŞ,
Canan AKBABA (ATEŞ), Egemen ATEŞ .

Remzi ŞAHIN, Nezaket ŞAHIN, Ozan Eran ŞAHIN, Meral ŞA-
HİN, Mahmut ŞAHIN, Fidan ŞAHİN, Turan ŞAHIN, Orhan ŞAHIN,
Nuran ŞAHIN, Muharrem ŞAHIN, Gülay ŞAHIN, Dursun ŞAHIN.

Adiviya AYSAN, Eran AYSAN, Behiç AYSAN, Kadriye KÖKSAL
(AYSAN).

Hüseyin ÇIÇEK, Şirin DABANL İ, Ahmet ÇIÇEK, Meral ŞAHIN
(ÇİÇEK), Yurdanur YILMAZ (ÇIÇEK).

Mehmet GÜNDÜZ, Kifayet GÜNDÜZ, Birsen GÜNDÜZ, Kamber
ÇAKIR, Makbule ÇAKIR, Tuncer ÇAKIR, Yücel ÇAKIR, (MAHMUT)

Sadık METIN, Sultan METIN, Şehriban METIN, Hülya METIN,
Nurhan METIN.

Zeynel ATAY, Zehra ÖZTÜRK ATAY, Kadriye KILIÇ ATAY, Ay-
nur ATAY, Zeynep KILIÇ ATAY.

Süleyman DOĞAN, Farize DOĞAN, Serdar DOĞAN.

Abidin AKCA, Sultan AKCA, Günay AKCA, Kaleder AKCA, Gü-
lizar IŞIK (AKCA), S. Hanay AKCA.

M.Ali KARABABA, Sultan KARABABA, Zeynep KARABABA,
Nilgün KARABABA, Hüseyin KARABABA. Deniz KARABABA.

Muharrem CAN İK, Sultan CANİK, Serdal CANİK, Şehriban CA-
NİK, Ahmet CAN İK, Nuray CANİK, Serpil CANIK.

Arife KOÇAK, Mehmet KOÇAK, Miyase KOÇAK, Rahime KO-
ÇAK, Kemal KOÇAK, Oğuzhan KOÇAK, REFİKA Bezircioğlu.

Ali BALKIS: Battal oğlu, 1945 doğumlu, Ankara Konur Sok. 7/1
Kızılay adresinde oturur.

Aydoğan YAVAŞLI: Muammer oğlu, 1955 doğumlu, Manisa Mu-
radiye Nahiyesi nüf. kayıtlı .
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Zerrin TAŞPINAR: Abdullah ve Ruşen kızı, 1947 doğumlu, Anka-
ra Altındağ Akalar Mah. nüf. kayıtlı .

Ali YÜCEL: Nuri oğlu, 1928 doğumlu, Ankara Eserköy 12. Blok
No:4 Ümitköy adresinde oturur.

Elif DUMANLI: Süleyman k ızı, 1971 doğumlu, Şarkışla İlçesi Gü-
lören Köyü nüf. kayıtlı .

Cafer Can AYDIN: Ali o ğlu, 1945 doğumlu, Manisa Merkez Saru-
han Mah. nüf. kayıtlı .

Yüksel YILDIRIM: Cafer oğlu, 1971 doğumlu, Malatya Hekimhan
ilçesi nüf. kayıtlı .

Tuncay YILMAZ: Gülağa oğlu, 1972 doğumlu, Erzincan Tercan
ilçesi nüf. kayıtlı .

Cem CİLESUN: Ali Haydar oğlu, 1959 doğumlu, Kayseri Merkez
nüf. kayıtlı .

Celal YILDIZ: Haydar oğlu, 1954 doğumlu, Sivas Yıldızeli Naili
Köyü nüf. kay ıtlı .

Arif SAĞ: Yusuf oğlu, 1945 doğumlu, Erzurum Aşkale ilçesi Dalı
Köyü nüf. kayıtlı .

Yildız Sağ: ,Abdullah kızı, 1954 doğumlu, Urfa Birecik ilçesi nüf.
kayıtlı .

Mehtap TUNCA: Mehmet k ızı, 1966 doğumlu, Edirne Meriç ilçesi
nüf. kayıtlı .

Battal PEHLİVAN: Veli oğlu, 1947 doğumlu, Adan Ceyhan Kızıl-
dere Köyü nüf. kayıtlı .

Lütfi KALELİ: Mehmet oğlu, 1939 doğumlu, Malatya Merkez Ab-
dulkaffar Mah. nüf. kay ıtlı .

Ali ÇAĞAN: Ali Rıza oğlu, 1962 doğumlu, Erzurum Şenkaya ilçe-
si Aydoğdu Köyü nüf. kayıtlı .
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İlhami ERSEVEN: Turan oğlu, 1954 doğumlu, Çorum Alaca ilçesi
İsahacı Köyü nüf. kayıtlı .

Demet IŞIK: Şakir kızı, 1937 doğumlu, Ankara Kader Sok. No:
15'de oturur.

Rıza AYDOĞMUŞ: Haydar oğlu, 1961 doğumlu, Dikmen Cad.
411/39 Ankara adresinde oturur.

Aziz NESİN (Mehmet Nusret NES İN): AbdülAziz oğlu, 1915 do-
ğumlu, Giresun Şebirıkarahisar ilçesi nüf. kayıtlı. Çatalca Nesin Vak-
fmda kalır.

Nimet YÜCE: Galip kızı, 1938 doğumlu, Hatay Antakya ilçesi nüf.
kayıtlı.

Deniz HUMAR: Ağa-Aliye'den olma, 1976 doğumlu, Sivas İmran-
li İlçesi Dağyurdu Köyü nüf. kayıtlı .

İclal KARAKUŞ: Fehmi kızı, 1947 doğumlu, Isparta Yalvaç İlçesi
Yalıca Köyü nüf. kay ıtlı .

Ali BAŞTUĞ: Hasan oğlu, 1955 doğumlu, Sivas Kangal ilçesi Yalı-
ca Köyü nüf. kayıtlı .

Hülya KADEROĞLU,: Yusuf kızı, 1968 doğumlu, Ankara Çubuk
ilçesi Maşalı Köyü nüf. kayıtlı .

Murtaza DEMIR: Mehmet o ğlu, 1949 doğumlu, Yıldızeli ilçesi
Bağnaz Köyü nüf. kayıtlı .

Ertan KARTAL: Ali oğlu, 1973 doğumlu, Yıldızeli ilçesi Katıralan
Köyü nüf. kayıtlı .

Türkan PEHLİVAN: Hüseyin kızı, 1946 doğumlu, Ceyhan Kızıl-
dere nüf. kayıtlı .

Mustafa TURKAN: Ali oğlu, 1966 doğumlu, Yıldızeli ilçesi Ba ğnaz
Köyü nüf. kayıtlı .

Murat KILIÇ: Ali oğlu, 1974 doğumlu, Yozgat Çay ıralan ilçesi
Kuzuören Köyü nüf. kay ıtlı .
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Neval OĞAN: Ahmet k ızı, 1969 doğumlu, Antakya Armutlu Mah.
nüf. kayıtlı .

Ali Rıza KOÇYİĞİT: Sadettin oğlu, 1960 doğumlu, Ankara Kızılay
Selanik Cad. No 42'de oturur.

Ali DOĞAN: Hasan oğlu, 1956 doğumlu, Ankara Dikmen Cad.
286/1'de oturur.

Hidayet KARAKUŞ: Hasan Tahsin oğlu, 1945 doğumlu, İzmir
1836 Sok. 14/4 Karşıyaka adresinde oturur.

Murtaza ÖĞÜTÇÜ: Mehmet-Emine o ğlu, 1927 doğumlu, Sivas
Merkez Örtülü Pınar Mah. nüf. kay ıtlı .

Veysel DEMIR: Ahmet o ğlu, 1946 doğumlu, İstanbul Mahmut
Şevket Paşa Mah. Kuruçay Cad. No:1 Okmeydan ı adresinde oturur.

Olgun ŞENSOY: Dursun Ali oğlu, 1961 doğumlu, Ordu Aziziye
Mahallesi'nde oturur.

Ferhun ATEŞ: Muzaffer oğlu, 1972 doğumlu, Ankara Sokullu ı Ni-
met Sok. No: 12/17'de oturur.

Çiğdem GÜLHAN: Arif kızı, 1974 doğumlu, Ankara Dikmen İlka-
dım Mah. Nambek Sok. 8/9 Dikmen adresinde oturur.

İsmail KAYA: Hasan oğlu, 1956 doğumlu, Ankara Dikmen İlker
Mah. 115. Sok. 1. Cad. No: 26'da oturur.

Hüsne KAYA: Ali kızı, 1960 doğumlu, Ankara Dikmen İlker Mah.
115. Sok. 1. Cad. No: 26'da oturur.

Melihat YAVAŞLI: Rüştü kızı, 1959 doğumlu, 1819. Sok. No: 42 D:
8 İzmir adresinde oturur.

Halif Zeki BÜYÜKTANIR: ' Ali-Zeynep oğlu, 1930 doğumlu, Gü-
rün ilçesi nüf. kayıtlı .

Mehmet AYDOĞMUŞ: Haydar o ğlu, 1956 doğumlu, Sivas Mimar
Sinan Mah. 8. Sok. Onur Apt. B Giri ş'de oturur.
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Kibar KURUCA: 1938 doğumlu, Tepe Mah. Bağdat Cad. Uğu Apt.

202/ 15 Küçükyalı, İstanbul adresinde oturur.

Ağa HUMAR: Nazif oğlu, 1955 doğumlu, Ankara Cad. Selin Sok.
Nehir Apt. D:9 Kartal Esentepe, İstanbul adresinde oturur.

Bekir. DELİBAŞ: Mehmet aoğlu, 1966, doğumlu, Pierloti Cad. 17/4
K:2 Çemberlitaş, İstanbul adresirıde oturur.

Turan TURG İL:

Muzaffer ALAN:

Nevruzz Nuray ÖZKAN: Doktor Mediha Eldem Sok. 38/3 Kızı-
lay, Ankara adresinde oturur.

Celal ÖZKAN: Doktor MedihaELdem Sok. 38/3'de oturur. (K ızı-
lay-Ankara)

İsmail KAYA: İlker Mah. 116. Sok. No: 26 Dikmen, Ankara adre-
sinde oturur.

Hüsne KAYA: İlker Mah. 116. Sok. No: 26 Dikmen, Ankara adre-
sinde oturur.

Ozan Eren ŞAHİN: Ilker Nedim Akkuş Mah. 77. Sok. No: 9 Dik-
men, Ankara adresinde oturur.

Sevgi DOĞAN: Osman Temiz Mah. 41. Sok. No: 22/15 Dikmen,
Ankara adresinde oturur.

Hüseyin DOĞAN: Osman Temiz Mah. 41. Sok. No: 22/15 Dik-
men, Ankara adresinde oturur.

Ali ATEŞ: Bayraktar Mah. Folklor Sok. No: 9/7 Küçükesat, Ankara
adresinde oturur.

Meral ÇAĞAN: Selanik Cad. No: 48/8 Kızılay, Ankara adresinde
oturur.

Çiğdem GÜLHAN: İlkadım Malı. Namdar Sok. No: 8/9 Dikmen,
Ankara adresinde oturur.
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Yurdanur YILMAZ: Petrol İş Mah. Villa Sok. Şenay Yapı Koopera-
tifi Kat: 4 D: 7 C Blok Kartal, İstanbul adresinde oturur.

• Hüseyin Yüksel YILDIRIM: İlker Osman Temiz Mah. 11. Sok. No:
28/12 Dikmen, Ankara adresinde oturur.

Hatice Demet IŞIK: Kader Sok. No: 11/7 Gazi Osman Pa şa, Anka-
ra adresinde oturur.

Lütfiye AYDIN:
Gülşen GERAY:

Ahmet KARABİLGİN:

Cengiz AYTEMİZ:

Sait Doğan METIN:

Kaya TEMIZ:

Ramazan KÜTÜKDE:
Cemdireşen CİLESUN:

Hayati KAYNAR:

Naci KAYNAR:

Bağbörek KAYNAR:

Tevabil KAYNAR:
Nuran (ONGUN) KAYNAR:

Kıraman Aydm KAYNAR:
Neriman ÖZCAN (KAYNAR):
Soner KAYNAR:

Vekilleri:
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SANIKLAR:

1. Halil Ibrahim DÜZB İÇER:
Turan-Rabia oğlu, 18.07.1964 doğumlu, Sivas Merkez ilçe Yüce-

yurt Mah. K. 73, C. 039/02 S. 62'de nüf. kayıtlı, aynı yerde oturur, be-
kar, okur-yazar, sabıkasız. İtfaiyeci, TC. İslam, müsnet suçtan Ankara
Kapalı Cezaevi'nde tutuklu

Vekili: Av. Necati CEYLAN,Av. Cüneyt TORAMAN, Av. Mehmet
ERMIŞ, Av. Mesut TORAMAN ( İstanbul Barosundan)

Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZTÜRK, Av.
Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. M. Nedim TAYLAN (Adıyaman Barosundan)

Av. İsmail UYAN (Ankara Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebirve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mal ına toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalk ışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye te şvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .
Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 02.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993

2. Ali KURT:
Feyzullah-Arife oğlu, 18.05.1971 doğumlu, Sivas Merkez Çaybo-

yu Mah. K. 131, C. 071/33, S. 21 de nüf. kay ıtlı. Yenidoğan Mah. 21.
Sok.No: 120 Sivas adresinde oturur, bekar, okur yazar sab ıkasız, boşta
gezer TC. İslam, müsnet suçtan Ankara Kapak Cezaevi'nde tutuklu.

Vekili: Av.Hüsnü TUNA, Av. İsmet BAHADIR, Av. Bedrettin İS-
KENDER, Av. Hasan P İLAVCI (İstanbul Barosundan)
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Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZTÜRK,
Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Ankara Barosundan)

Av. İbrahim Hakkı AŞKAR,Av. Mehmet DEMIR, Av. Halil ÜRÜN,
Av. Muammer ÇAKMAK, Av. Ali R ıza KÜÇÜKİLHAN,Av. Burhanet-
tin ÇOBAN, Av. Mehmet AKALIN, Av. Hatice AKALIN, Av. Şerafet
KAÇTAŞ, Av. Mustafa ÖZKAL, Av. Mehmet AKBABA, Av. Mümtaz
AKINCI, Av. Şerif Ahmet AYDIN, Av. Orhan SAPCI, Av. Saadet ŞEN
(Afyon Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mal ına toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangm çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kas ıt altmda öldürmek, 45 kişiyi yangm çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçlar ı işlemeye teşvik,

c.2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .
Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 02.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993

3. Erkan ÇETİNTAŞ :
Nuri-Yurdagül oğlu, 04.06.1970 doğumlu, Sivas-Merkez İlç. İmaret

Köyü K. 13, S. 27, C. 120/01'da nüf. kay ıtlı. aynı yer No: 3'de oturur,
bekar, okur-yazar, sab ıkasız, Saat tamircisi. TC. İslam, müsnet suçtan
Ankara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu.

Vekili: Av. Şeref DURSUN,Av. Şerafettin ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. Kadir Hikmet BEYAZIT (Kayseri Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mal ına toplu ızrar, birlikte basit
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ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 say ılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 11 .07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993

4. Durmuş TUFAN:

Ahmet - Ayşa oğlu, 08.08.1976 doğumlu, Sivas-Ulaş İlç. Baharözü
Köyü C. 061/03, S.3, H. 71'de nüf. kay ıtlı. Karşıyaka Mah. 129. Sok.No:
32'de oturur, bekar okur-yazar, sabıkasiz, işçi, TC. İslam, müsnat suç-
tan halen Ankara Kapalı Cezaevi'nde Tutuklu.

Vekili: Av. Hasan PİLAVCI, Av. Bedrettin İSKENDER, Av. Hüsnü
TUNA, Av. Muhittin KAYGUSUZ, Av. Zaim B İLİR (İstanbul Barosun-
dan)

Av. İsmet BAHADIR (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolayı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mahna toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde il me ızrar, yang çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 03.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993
Sahverme Tarihi: 20.09.1993 (Sadece 3713'den)
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S5. Halil KÜTÜKDE:

Hüseyin-Emine oğlu, 07.03.1965 do ğumlu, Sivas Ulaş İlç. Örenlice
Köyü C. 115/02 S. 18 H. 19'da nüf. kayıtlı. Sivas Akdeğirmen Mah.
Diken Apt.No: 5 de oturur, konfeksiyoncu, evli, çocuksuz, okur-yazar,
sabıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Yüksel KÖSE (Sivas Barosundan)

Av. İsmail UYAN (Ankara Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolayı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mal ına toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangm çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 06.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993
Saliverme Tarihi: 20.09.1993 (3713'den)
Sahverme Tarihi: 18.02.1994 (2911 ve görevli memura toplu ızrar vs.)

6. Hayrettin GÜL:
Mahmut-Mevlüde oğlu, 15.04.1948 doğumlu, Sivas Merkez Kök-

lüce Köyü H. 4 C. 152/01,5. 21'de nüf. kay ıtlı. Abdülvahap Gazi Mah.
2. Sok. No: 10 Sivas adresinde oturur. Sivas Karayollarmda çal ışır, evli,
beş çocuklu, okur-yazar, sab ıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. M. Ali DEVEC İOĞLU, Av. Mehmet AKINCI, Av. Faruk GÖK-
KUŞ (İstanbul Barosundan)
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Suç: a. 3713 sayıli Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu malma toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangm çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasit altmda öldürmek, 45 kişiyi yangm çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalk ışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 07.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993
Saliverme Tarihi: 20.09.1993 (3713'den)

Sahverme Tarihi: 26.12.1994 (2911 ve görevli memura toplu izrar vs.)

7. Zafer YELOK:

Hacı Mehmet-Mevlüde Oğlu, 04.04.1962 doğumlu, Sivas Merkez
İlç. Durdulu Köyü H. 88, C. 087/02,5. 96'da nüf. kay ıtlı . Kapçak Cad.
No: 4 Kat. 2 Sivas adresinde oturur, evli, üç çocuklu, okur-yazar, sa-
bıkasız, esnaf TC. İslam, müsnet suçtan Ankara Kapalı Cezaevi'nde
tutuklu.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şemsettin ÖZTAŞ, Av. Bekir KUZU (Sivas Barosundan)

Av. M.Halit ÇELIK, Av. S. Ahmet Yakup AYTAÇ, Av. Ali AŞLIK,
Av. Yunus ÖZTÜRK ( İzmir Barosundan).

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mal ına toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangm çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altmda öldürmek, 45 kişiyi yangm çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalluşma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,
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c. 2911 say ılı Yasa'ya aykırı davranış .
Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 05.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993

8. Ömer Faruk GEZ:

İbrahim-Mergube oğlu, 25.06.1973 doğumlu, Sivas Merkez Kü-
çükminare Mah. C. 025/ 05, S. 61, K. 436'da nüf. kay ıtlı. Küçükminare
Mah. 6. Sok. No: 8 de oturur, bekar, okur-yazar, sab ıkasız, elektronikçi.
TC. İslam, halen müsnet suçtan Ankara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu.

Vekili: Av. Nevzat AKAY,Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mahna toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıc ı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .
Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 04.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993

9. Latif KARACA:

Süleyman-Ayşe oğlu. 03.05.1945 do ğumlu, Sivas Merkez İlç. Sö-
ğütcük köyü K. 27, C. 181/01,5. 74'de nüf. kay ıtlı. Altınbaşak Mah. 24.
Sok. No:1 Sivas adresinde oturur, Sivas PTT'sinde şef olarak çalışır,
evli, üç çocuklu, okur-yazar, sab ıkasız, TC. İslam

Vekili: Av. Mustafa AKÇAY, Av. Mevlüt UYSAL, Av. Sezai Ç İ-
ÇEK, Av. Vandettin BAY (İstanbul Barosundan)

Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)
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Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolayı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu malma toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangm ç ıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalk ışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 04.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993

Salıverme Tarihi: 01.06.1994 (Üçündende)

10. Harun GÜLBAŞ :

Hasan-Adile oğlu, 22.08.1971 do ğumlu, Sivas Merkez İlç. Ece Mah.
K. 19, C. 012/01, S. 39'da nüf. kayıtlı. Bezirci Akdeğirmen Mah. 23.
Sok. No: 5'de oturur, Sivas Otogar Pastanesinde çal ışır, bekar, okur-
yazar, sabıkasız, TC. İslam, müsnet suçtan Ankara Kapah Cezaevi'nde
tutuklu.

Vekili: Av. Bekir KUZU, Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER,
Av. Tevfik ÖZTÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu malıria toplu izrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangm ç ıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 02.07.1993
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Tutuklama Tarihi: 16.07.1993

Salıverme Tarihi: 20.09.1993 (3713' den)

Salıverme Tarihi: 01.06.1994 (2911 ve görevli memura toplu ızrar vs.)

Tutuklama Tarihi: 26.12.1994

11. Bekir ÇINAR:

• Hasan-Sündüs o ğlu, 25.10.1973 do ğumlu, Tokat Almus İlç. Baba
Köyü C. 005, ASN. 35, BSN. 37'de nüf. kay ıtlı. Sivas Sularbaşı Mah.
Vali Varilli Cad. No: 13'de oturur, esnaf yanında çalışır, bekar, okur
yazar sabıkasız, TC. İslam, müsnet suçtan Ankara Kapak Cezaevi'nde
tutuklu.

Vekili: Av. Hasan ŞAHIN, Av. İrfan ÖĞE, Av. Orhan ÖĞE, Av.
Mehmet CENGIZ ( İstanbul Barosundan)

Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZTÜRK, Av.
Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolayı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu malma toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altmda öldürmek, 45 kişiyi yangın çikartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 06.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993
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12. Erol SARIKAYA:
Maksut-Fadime oğlu, 01.01.1966 doğumlu, Sivas Hafik İlç. Çu-

kurbelen Köyü C. 041, S. 12, K. 9'da nüf. kay ıtlı. Inşaat işçisi, evli, iki
çocuklu, okur-yazar, TC. İslam. Müsnet suçtan halen Ankara Kapal ı
Cezaevi'nde tutuklu.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ, Av. Yavuz KAÇTAN (Sivas Barosundan)

Av. Ali Cahit POLAT, Av. Hasan Hüseyin PULAN, Av. Idris Tu-
ran KIZILTAŞ, Av. Haydar Cemal KURT, Av. Hasan Hüseyin PALA
(İstanbul Barosundan)

Suç: a. 3713 sayıh Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mahna toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altmda öldürmek, 45 kişiyi yang ın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye te şvik,

c.2911 say ılı Yasa'ya ayk ırı davranış .
Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 07.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993

13. Mustafa Uğur YARAŞ :
Fikri-Nesrin oğlu, 20.11.1967 do ğumlu, Sivas Merkez İlç. Ece Mah.

K. 70, S. 42, c. 012/02'de nüf. kay ıtlı. Ece Mah. 4. Sok. No: 9'da oturur.
Evli, bir çocuklu, okur-yazar, sabıkasız, esnaf, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZTÜRK,
Av. Şerafettin ÖZTAŞ, Av. Necmettin ERZ İK (Sivas Barosundan)

Av. M. Halit ÇELIK, Av.S. Ahmet Yakup AYTAÇ, Av. Ali IŞIK,
Av. Yunus ÖZTÜRK (İzmir Barosundan)
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Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu malına toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altmda öldürmek, 45 ki şiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .
Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 06.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993

Salıverme Tarihi: 26.12.1994 (Hepsinden)

14. Abdulkadir ARIDICI:

Abdülkadir-Güllü oğlu, 01.06.1965 doğumlu, Sivas Merkez Güllü-
ce Köyü K. 10, C. 101/01,S. 34'de nüf. kay ıtlı. Altmtabak Mah. 12. Sok.
No: 58'de oturur, bekar, okur yazar, sabıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. İ. Sadi ÇARSANCAKLI, Av. M. Salih DEMIR, Av. Ahmet
BAŞYİĞİT (İstanbul Barosundan)

Av. B.Ali DÖNMEZ, Av. Cengiz OCAKÇI (Ankara Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mal ına toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangm ç ıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçlar ı işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .
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Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 02.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993

Saliverme Tarihi: 26.12.1994 (Hepsinden)

15. Ahmet Turan KILIÇ:

Raşit-Şerife oğlu, 01.01.1934 doğumlu, Sivas Merkez tiç. Eskiapar-
dı Köyü K. 1, C. 095/01, S. 2'de nüf. kay ıtlı. Dört Eylül Mah. 38. Sok.
No: 6 Sivas adresinde oturur. Sivas DDY'de memur emeklisi, evli, be ş
çocuklu, okur-yazar, sab ıkasız, TC. İslam. Müsnet suçtan Ankara Ka-
palı Cezaevi'nde tutuklu

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tefiz ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolayı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mahna toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangm çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 07.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993

16. Faruk BELKAVL İ:.
Cemil-Nariye oğlu, 30.10.1970 doğumlu, Sivas Merkez Sularbaşı

Mah. K. 312'de nüf. kayıtlı. Sivas Mimarsinan Mah. Yurdagtılevler
Tan Apt. No: 7de oturur, bekar. Okur-yazar, sabıkasız, boşta gezer
TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)
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Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolayı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu malina toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .
Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 04.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993
Salıverme Tarihi: 20.09.1993 (3713'den)

Sahverme Tarihi: 01.06.1994 (2911 ve görevli memura toplu ızrar vs.)

17. Harun KAVAK:

Ahmet-Hacer oğlu, 12.02.1972 do ğumlu, Sivas Merkez uç. Çiçekli
Mah. C. 008/05,S. 8, K. 207de nüf. kay ıtlı. Çiçekli Mah. No: 16'da otu-
rur, oto galeride çalışır, bekar, okur-yazar, sab ıkasız,. TC. İslam.

Vekili: Av. Yüksel KÖSE, Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER,
Av. Tevfik ÖZTÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolayı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu malma toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangm çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .
Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 09.09.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993

Sahverme Tarihi: 05.07.1994 (Hepsinden)
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18. Ekrem KURT:
Cafer-Fatma oğlu, 07.06.1973 doğumlu, Sivas Merkez İlç. Hayır-

bey Köyü K. 18, C. 110/01, S. 64'de nüf. kay ıtlı. Esentepe Mah. Türkiş
Blokları D. Blok 2. giriş No: 12 Sivas adresinde oturur, esnaf, bekar,
okur-yazar sabikasız, TC. İslam. Müsnet suçtan Ankara Kapak Cezae-
vi'nde tutuklu.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-

TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. t. Sadi ÇARSANCAKLI, Av. M. Salih DEMIR, Av. Mehmet
BAŞYİĞİT (İstanbul Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mahna toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangm çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalk ışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçlar ı işlemeye teşvik,

c.2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .
Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 05.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993

19. Harun YILDIZ:
İrfan-Hüsne oğlu, 07.04.1973 do ğumlu, Sivas Merkez tiç. K ılavuz

Mah. K. 93, S. 5, C. 023/03'de nüf. kay ıtlı . aynı yer 4. sok. No: 32'de
oturur, inşaatta çalışır, bekar, okur-yazar, sab ıkasız, TC. İslam. Müsnet
suçtan Ankara Kapak Cezaevi'nde tutuklu.

Vekil: Av. Ramazan TAŞPINAR, Av. İsmail AYDOS, Av. M. Ali
BULUT, Av. Hulusi ÖZSOY, Av. Hüsamettin DEMIR, Av. Yusuf
AKMAZ, Av. Necati TEKGÖNÜL, Av. Celalettin GÜRSES (Ankara
Barosundan)
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Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZTÜRK, Av
Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. Reşat YAZAK, Av
SUZ, Av. M.Arif KOÇER,
KAYA (İzmir Barosundan)

Süleyman ÇETİN, Av. M.Refik KORKU-
Av. Nihat OSMANOĞLU; Av. Hüseyin

Suç: a. 3713 sayıli Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu malina toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kas ıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangm çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalk ışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayıh Yasa'ya aykırı davranış .
Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 03.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993

20. Murat SONGUR:
Bekir-Ayşe oğlu, 1.7.1967 doğumlu, Sivas Yıldızeli İlç. tnebey

Köyü K. 17, C. 064/1, S. 43'de nüf. kay ıtlı. Mahmutpaşa Mah. 1. Sok.
No: 5'de oturur, kahveci, bekar, okur-yazar, sab ıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-.
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 sayıh Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mahna toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalk ışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayıh Yasa'ya aykırı davranış .
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Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 05.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993
Saliverme Tarihi: 20.09.1993 (3713 den)
Saliverme Tarihi: 05.07.1994 (2911 ve görevli memura toplu ızrar

vs.)

21. Ömer DEM İR:

Bekir-Hüsne oğlu, 01.01.1964 doğumlu, Sivas Merkez İlç. Gazi

Köyü K. 8,S. 25, C. 097/01'de nüf. kayıtlı. Yenidoğan Mah. , 6. Sok. No:
17 de oturur, devlet memuru, evli, iki çocuklu, okur-yazar, sab ıkasız,

TC. İslam

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-

TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. İ . Sadi ÇARSANCAKLI, Av. M.Salih DEMİRCİ, Av. Ahmet

BAŞYİĞİT (İstabul Barosundan)

Av. Bünyamin ÖZTÜRK (Ar ıkarar Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolayı cebir ve şiddetle hakaret,

birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mal ına toplu ızrar, birlikte basit

ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-

şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangm çıkartmak suretiyle

öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile

iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 06.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993
Saliverme Tarihi: 05.07.1994 (Hepsinden)
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22. Muhsin ERBAŞ :
Ahmet-Fatma oğlu, 01 .01.1964 do ğumlu, Sivas Merkez İlç. Savcun

Köyü Altıntabak Mah 5. Sok. No: 58'de oturur, Almanya'da işçi olarak
çalışır, evli, üç çocuklu, okur yazar, sab ıkasiz, TC. İslam, müsnet suç-
tan Ankara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. Hayati YAZICI, Av. Nevzat ER, Av. Hamza AKBULUT, Av.
M. Emin ÖZKAN (İstanbul Barosundan)

Av. B. Ali DÖNMEZ, Av. Cengiz OCAKCI (Ankara Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolayı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mahna toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangm ç ıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangm ç ıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçlar ı işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .
Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 06.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993

23. Tufan CAYMAZ:
Musa-Durdu oğlu, 01.03.1969 do ğumlu, Sivas Merkez İlç. 4 Eylül

Mah. K. 231, C. 011/03, S. 30'da nüfus. kay ıtlı. Tüdemsaş'da işçi olarak
çalışır, aynı yer 28. Sok. No: 44'de oturur, evli, iki çocuklu, okur-yazar,
sabıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. Cengiz GÜVEN, Av. Ali ABDULLAH, Av. Mustafa MUZAÇ,
Av. Ekrem BEDİR, Av. Haluk CAN (Sakarya Barosundan)
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Av. tbrahim Hakk ı AVŞAR, Av. Mehmet DEMIR, Av. Halil
ÜRÜN, Av. Muammer ÇAKMAK, Av. Ali Rıza KÜÇÜKİLHAN, Av.
Burhanettin ÇOBAN, Av. Mehmet AKALIN, Av. Şerafet KAÇTAŞ,
Av. Mustafa ÖZKAL, Av. Ahmet AKBABA, Av. Mümtaz AKINCI,
Av. Şerif Ahmet AYDIN, Av. Orhan ŞAPÇI, Av. Saadet ŞEN (Afyon
Barosundan)

Suç: a. 3713 sayıli Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolayı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu malma toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalk ışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 09.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993

SahvermeTarihi: 20.09.1993 (3713'den)
Sahverme Tarihi: 25.03.1994 (2911 ve görevli memura toplu ızrar vs.)

24. Sedat YILDIRIM:

Habib-Hanım oğlu, 09.06.1976 do ğumlu, Sivas Merkez tiç. Bedirli
Köyü K. 38, C. 062/01,5. 96'da nüf. kay ıtlı. 4 Eylül Mah. 11. Sok. No:
113'de oturur, tezgahtar, bekar okur-yazar, sabıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Yüksel KÖSE (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolayı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mahna toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,
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c. 2911 say ılı Yasa' ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 04.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993

Salıverme Tarihi: 26.12.1994 (Hepsinden)

25. Sadettin YÜKSEL:

Mustafa-Şemsi oğlu, 01.03.1973 doğumlu, Sivas Merkez uç. Akde-
ğirmen Mah. K. 384, S. 3 C. 001/05'de nüf. kay ıtlı. Kilavuz Mah. 19.
Sok. Göngrese Evleri A Blok Kat: 3 D: 9'da oturur, esnaf, bekar, okur-
yazar, sabıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Yüksel KÖSE, Av. Bekir KUZU, Av. Nevzat AKAY, Av.
Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZTÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas
Barosundan)

Av. Mustafa ATILGAN, Av. Sefa COŞKUN, Av. Suat ALTINSOY,
Av. Osman Feyzullah KOZAK (Konya Barosundan)

Av. H. Ali DÖNMEZ, Av. Cengiz OCAKCI (Ankara Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu malma toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yan ıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangm çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kas ıt altmda öldürmek, 45 ki şiyi yangm çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 06.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993
Saliverme Tarihi: 26.12.1994 (Hepsinden)
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26. Özay KARATÜRK:

Ali-Ayşa oğlu, 29.03.1971 do ğumlu, Giresun Ke şap ilçesi Bay
ramşah Köyü K. 76, C. 010/02, S. 90'da nüf. kay ıtlı, aynı yerde oturur,
bekar, okur-yazar, sabıkasız, serbest çalişır, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şemsettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. Mehmet TURAN (Giresun Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolayı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mal ına toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçlar ı işlemeye teşvik,

c. 2911 say ılı Yasa'ya ayk ırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 02.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993

Salıverme Tarihi: 25.03.1994 (Hepsinden)

27. Yusuf Ziya ELİŞ :
Hüseyin-Semiha oğlu, 1948 döğumlu, Sivas Merkez Çiçekli Mah,

K. 137, C. 008/03,S. 60'da nüf. kay ıtlı. Esentepe Mah. 14. Sok. Ba şakev-
ler 3/5'de oturur, evli, beş çocuklu, okur-yazar, sab ıkasiz, TC. İslam.

Vekili:Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. Süleyman BOYALI, Av. Ahmet ÖZER, Av. Hasip ŞENALP,
Av. Tayrullah Küçükdağ, Av. Mustafa ÖZPARLAK, Av. Şakir ÖZ-
MEN, Av. Ali Can, Av. Mustafa DO ĞAN (Konya Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet
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b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mal ına toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya ayk ırı davranış .
Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 06.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993
Salıverme Tarihi: 20.09.1993 (3713'den)

Salıverme Tarihi: 25.03.1994 (299 ve görevli memura toplu ızrar vs.)

28. Metin CEYLAN:

Faik-Medine oğlu, 19.06.1972 do ğumlu, Sivas Merkez İlç. Esentepe
Mah. K. 14, C. 219/01, S. 14'de nüf. kay ıtlı. Türkiş Blokları G Blok 2.
Giriş No: 9'da oturur. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yükse-
kokulu Motor Bölümü'nde ö ğrenci, bekar, okur-yazar, sabı.kasız, TC.
İslam.

Vekili: Av. Yüksel KÖSE, Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER,
Av. Tevfiz ÖZTÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. Reşat YAZAK, Av. Süleyman ÇET İN, Av. M. Refik KORKU-
SUZ, Av. M. Arif KOÇER, Av. Nihat OSMANO ĞLU, Av. Hüseyin
KAYA, Hüseyin SEVER ( İstanbul Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mal ına toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıc ı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçlar ı işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .
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Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 06.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993
Saliverme Tarihi: 20.09.1993 (3713'den)
Sahverme Tarihi: 25.03.1994 (2911 ve görevli memura toplu ızrar vs.)

29. Gazi TUFAN:
Ahmet-Ayşe oğlu, 10.01.1971 do ğumlu, Sivas Ulaş uç. Baharözü

Köyü C. 061/03,S.3 K. 71'de nüf. kay ıtlı. Sivas Karşıyaka Mah. 94.Sok.
No: 9'da oturur, evli bir çocuklu, okur-yazar, sab ıkasız, TC. İslam.

Vekili Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-

TAŞ (Sivas barosundan)

Av. Cengiz GÜVEN, Av. Ali ABDULLAH, Av. Mustafa MUZAÇ,
Av. Ekrem BEDİR, Av. Haluk CAN (Sakarya Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mal ına toplu izrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçlar ı işlemeye teşvik,

c.2911 sayılı Yasaya ayk ırı davranış .
Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 07.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993
Sahverme Tarihi: 25.03.1994 (Hepsinden)

30. Adem KOZU:
Hüseyin-Remziye o ğlu, 27.04.1971 doğumlu, Sivas Merkez Tatl ı-

cak Köyü K. 16, C. 184/01, S. 54'de nüf. kay ıtlı. Cumhuriyet Minibüs
Durağında şoför. Sivas Yenido ğan Mah. 16.Sok. No: 25'de oturur, be-
kar, okur-yazar, sabıkasiz, TC. İslam.
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Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av, Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. Hayati YAZICI, Av. Nevzat ER, Av. Hamza AKBULUT, Av.
M.Enıin ÖZKAN (İstanbul Barosundan)

Av. B. Ali DÖNMEZ, Av. Cengiz OCAKÇI, Av. İsmail UYAN
(Ankara Barosundan)

Suç: a. 3713 sayıh Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mal ına toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kas ıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçlar ı işlemeye teşvik,

c.2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .
Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 06.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993
SalıvermeTarihi: 26.12.1994 (Hepsinden)

31. Yalçın KEPENEK:
Yilmaz-Zennuriye oğlu, 18.07.1964 doğumlu, Sivas Merkez Örtü-

lüpmar Mah. K. 535, C. 028/07, S 60'da nüf. kay ıtlı. Cemal Gürsel Cad.
Adalı Apt. B Blok No: 1 Sivas adresinde oturur, Mali Mü şavirlik stajer
öğrencisi, bekar, okur-yazar, TC. İslam.

Vekili: Av. Yüksel KÖSE, Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER,
Av. Tevfik ÖZTÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 sayıh Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mal ına toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
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şiyi aynı kasıt altmda öldürmek, 45 kişiyi yangm ç ıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve müavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 06.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993

Salıverme Tarihi: 20.09.1993 (3713' den)

Saliverme Tarihi: 25.03.1994 (2911 ve görevli memura toplu ızrar
vs.)

32. Hayrettin YEĞİN:

Recep-Keziban oğlu, 01.01.1973 do ğumlu, Sivas Merkez uç. Ala-
hacı Köyü K. 12, S. 50, C. 050/01 de nüf. kay ıtlı. Inönü Mah. 16. Sok.
No: 37'de oturur, inşaatlar da çalışır, bekar, okur-yazar, sabikas ız, TC.
İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. Yusuf AKMAZ, Av. Necati TEKGÖNÜL, Av. İsmail AYDOS,
Av. İsmail UYAN (Ankara Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolayı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu malina toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde madde ile ızrar, yang çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altmda öldürmek, 45 kişiyi yangm ç ıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalk ışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçlar ı işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .
Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 03.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993
Salıverme Tarihi: 26.12.1994 (Hepsinden)
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33. Süleyman TOKSUN:
Resul-Hatun oğlu, 25.06.1970 doğumlu, Sivas Merkez İlç. Aydo-

ğan Mah. K. 225, C. 004/04, S. 70'de nüf. kay ıtlı . Yenidoğan Mah. 45.
Sok. No: 40'da oturur, bekar, okur-yazar, sab ıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. İsmail UYAN (Ankara Bardsundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mal ına toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalk ışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye te şvik,

c. 2911 sayilı Yasa'ya aykırı davranış .
Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 05.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993
Salıverme Tarihi: 26.12.1994 (Hepsinden)

34. Murat ÇANAKLITA Ş :
Osman-Esma oğlu, 24.10.1971 doğumlu, Sivas Merkez ilçe Sular-

başı Mah. K. 307, S. 28, C. 031/05'de nüf. kay ıtlı . Emek Mah. 71. Sok.
İmran Apt. B/3 Blok No: 8'de oturur, inşaat teknikeri, evli, çocuksuz,
okur-yazar, sabıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Nezih ÇEL İKAĞ, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosun-
dan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet
b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,

birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mal ına toplu, ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
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şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle

öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçlar ı işlemeye teşvik,

c. 2911 sayilı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 02.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993

Salıverme Tarihi: 20.09.1993 (3713'den)
Sahverme Tarihi: 25.03.1994 (2911 ve görevli memura toplu ızrar vs.)

35. Mevlüt ATALAY:

Bekir Sıtkı-Ümmü oğlu, 03.03.1970 do ğumlu, Sivas Altıyayla uç.
Kürkçüyurt Köyü C. 85/01, S. 04, K. 01'de nüf. kay ıtlı. Kilavuz Mah.
İstiklal Cad. Danışevler A 1 Blok Kat: 3 No: 2'de oturur, kamyon şofö-
rü, nakliyatc ı, evli bir çocüklu, okur-yazar, sab ıkasız, TC. İslam. Halen
Ankara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu.

Vekili: Av. Necati CAN, Av. Ferhat AKKAYA, Av. Kamil ÖZÇE-
LİK, Av. Gazi TANIR ( İstanbul Barosundan)

Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZTÜRK, Av.
Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 sayilı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolayı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu malma toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayilı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 04.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993

132



Sivas Davas ı

36. Bülent DÜĞENCİ :
Hüseyin Hikmet-İpek oğlu, 01.01.1961 do ğumlu, Sivas Merkez uç.

Kaleardı Mah. K. 133, S. 89, C. 022/03'de nüf. kayıtlı. Muhteşempaşa
Mah. Dostlar Apt. No: 10'da oturur, Sivas Seyahat Acentas ı'nda şoför-
lük yapar, DDY'de geçici olarak çal ışır, evli, iki çocuklu, okur-yazar,
sabıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mal ına toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-pafiayıcı madde ile ızrar, yangm çıkartarak 35 ki-
şiyi ayni kas ıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangm ç ıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ye muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 05.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993
Saliverme Tarihi: 25.03.1994 (Hepsinden)
Gıyabi tevkif tarihi: 26.12.1994

37. Ahmet OFLAZ:
Yusuf-Yeter oğlu, 29.06.1967 doğumlu, Sivas Merkez İlç. Çayyurt

Mah. K. 310, S. 63, C. 007/04'de nüf. kay ıtlı. Yenişehir Mah. Erdem
Apt. No: 12'de oturur, ticaretle u ğraşır, evli, çocuksuz, TC. İslam. müs-
net suçtan Ankara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. B. Ali DÖNMEZ, Av. Cengiz OCAKÇI (Ankara Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

33



Sivas Davas ı

b. Görevli memura görevinden dolayı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mal ına toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yan ıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangm çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 ki şiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 05.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993

38. Ali TEMIZ:
Kaya-Şerife oğlu, 10.11.1975 do ğumlu, Sivas Merkez İlç. Akdeğir-

men Mah. K. 621, C. 001/07, S. 28'de nüf. kay ıtlı. Akdeğirmen Mah.
Atatürk Lisesi son s ınıf öğrencisi, bekar, okur-yazar, sabikas ız, TC.
İslam.

Vekili: Av. Yüksel KÖSE (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolayı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mal ına toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın. çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalk ışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .
Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 08.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993
Salıverme Tarihi: 25.03.1994 (Hepsinden)
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39. Temel TOY:

Ağa-Dürdane oğlu, 5.12.1975 doğumlu, Sivas Merkez İlç. Mehmet-
paşa Mah. S. 93, C. 026/07, K. 384'de nüf. kay ıtlı, aynı yer Şerbetçioğlu
Apt. Kat: 3 No: 8'de oturur, Sivas Lisesi 2. s ınıf öğrencisi, bekar, okur
yazar, sabıkasız, TC. İslam. Müsnet suçtan Ankara Kapalı Cezaevi'nde
tutuklu.

Vekili: Av. Mustafa ATILGAN, Av. Sefa COŞKUN, Av. Osman
Feyzullah KOZAK, Av. Suat ALTINSOY (Konya Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolayı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mal ına toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangm çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçlar ı işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .
Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 08.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993

40. Özer ÇANAKLITAŞ :
Osman-Esma oğlu, 07.07.1976 do ğumlu, Sivas Merkez İlç. Sular-

başı Mah. K. 307, S. 28, C. 031/05'de nüf. kay ıtlı. Emek Mah. 71. Sok.
İmraevler B. 3 Blok No: 8 Kat: 2 Sivas adresinde oturur, meslek lisesi
mezunu, bekar okur-yazar, sabikas ız, TC. İslam.

Vekili: Av. Nezih ÇEL İKAĞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mal ına toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yan ıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle

135



Sivas Davas ı

öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 say ılı Yasa'ya aykn ı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 02.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993

Salıverme Tarihi: 20.09.1993 (3713' den)
Sahverme Tarihi: 26.12.194 (2911 ve görevli memura toplu ızrar vs.)

41. Kenan KALE:

Nuri-Fatma oğlu, 23.12.1970 do ğumlu, Sivas Merkez ilçe Alibaba
Mah. K. 350, S. 19. C. 002/05'de nüf. kay ıtlı. Alibaba Mah. 3. Sok. No:
7 de oturur, kahvehane çalıştırır, bekar, okur-yazar, sabıkasız, TC. İs-
lam, müsnet suçtan Ankara Kapal ı Cezaevi'nde tutuklu.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. Yusuf AKMAZ, Av. Necati TEKGÖNÜL, Av. Celalettin GÜR-
SES, AV. İsmail AYDOS (Ankara Barosundan)

Suç: a. 3713 sayıli Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,'
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mal ına toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kas ıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasaya aykırı davranış .

Suç Tarilıi:02.07.1993
Gözetim Tarihi: 06.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993
Sahverme Tarihi: 20.09.1993 (Hepsinden)

36



Sivas Davas ı

42. Alim ÖZHAN:

Hüsnü-Canlar oğlu, 7.6.1963 do ğumlu, Gümüşhane Merkez uç.
Çayırardı Köyü C. 036/01, S. 84, K. 32'de nüf. kay ıtlı. istasyon Cad.
Onil<ieylül Apt. D. 16'da oturur, Cumhuriyet Üniversitesi T ıp Fak.
Teknisyeni, evli bir çocuklu, okur-yazar, sab ıkasız, TC. Islam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. Yasin ŞANLI, Av. Hüsnü YAZGAN, Av. Necip KIBAR ( İstan-
bul Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mahna toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangm çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altmda öldürmek, 45 ki şiyi yangm çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .
Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 07.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993
Saiıverme Tarihi: 05.07.1994 (Hepsinden)

43. Faruk CEYLAN:
Faik-Mediha oğlu, 20.9.1965 doğumlu, Tokat Merkez İlç. İhsaniye

Köyü C. 168/01, S. 44, K. 17de nüf. kay ıth. Atatürk Cad. Kılıçkaya
Turizmde katip olarak çalışır, Esentepe Mah. Türkiş Blokları C Blok 2.
giriş No: 9'da oturur, evli bir çocuklu okur-yazar, sabıkasız, TC. İslam.
müsnet suçtan Ankara Kapal ı Cezaevi'nde tutuklu.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. Hüseyin SEVER ( İstanbul Barosundan)

Av. Reşat YAZAK, Av. Süleyman ÇETİN, Av. Refik KORKUSUZ,
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Av. M. Arif KOÇER, Av. Nihat OSMANOĞLU, Av. Hüseyin KAYA

(İzmir Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolayı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu malina toplu ızrar, birlikte basit

ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangm çıkartarak 35 ki-

şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle

öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçlar ı işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 06.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993

44. Etem CEYLAN:

Faik-Mediha oğlu, 13.02.1971 doğumlu, Sivas Merkez İlç. Esente-
pe Mah. K. 14, C. 219/01, S. 14'de nüf. kay ıtlı . Esentepe Mah. Türki ş
Blokları C Blok 2. Giriş No: 4'de oturur, Aç ık Öğretim Fak. İş idaresi
Bölümü öğrencisi, bekar, okur-yazar, sab ıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. Şemsettin PETEK, Av. Zayd ASLAN, Av. Mustafa YILMAZ,
Av. Hüseyin SEVER ( İstanbul Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolayı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu malma toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kas ıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .
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Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 06.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993
Saliverme Tarihi: 20.09.1993 (3713'den)
Sahverme Tarihi: 25.03.1994 (2911 ve görevli memura toplu ızrar vs.)

45. Ali TEKE:
Osman-Fadik o ğlu, 10.09.1975 do ğumlu, Sivas Merkez İlç. Uzun-

tepe Köyü K. 23, C. 192/01, S. 56'da nüf. kay ıtlı. Yeşilyurt Mah. 27.
Sok. No: 19'da oturur, bekar, okur-yazar, sab ıkasiz, TC. İslam. Müsnet
suçtan tutuklu

Vekili: Av. Yüksel KÖSE (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 sayıh Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mahna toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangm çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile;
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c.2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .
Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 06.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993
Saliverme Tarihi: 20.09.1993 (3713' den)

46. Ibrahim DURAN:
Celal-Meryem o ğlu, 12.05.1973 doğumlu, Sivas Merkez Şlç. Bedirli

Köyü K. 32, C. 062/01; S. 79'da nüf. kayıtli, çay ocağında garson, bekar,
okur-yazar, sabıkasız, Türkiş Blokları C Blok 2. Giriş No: 10'da oturur,
TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)
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Av. Ömer KÖSE, Av. Ramazan TAŞPINAR, Av. İsmail AYDOS,
Av. M. Ali BULUT, Av. Hulusi ÖZSOY, Av. Hüsamettin DEMIR, Av.
Yusuf AKMAZ, Av. Necati TEKGÖNÜL (Ankara Barosundan)

Av. Feyzullah ELGİN, Av. M. Ali ÖZER, Av. Cihan BAYKARA,
Av. Ramazan TAŞPINAR (Denizli Barosundan)

Av. Ali KALINLI (Mersin Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolayı cebir ye şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu malma toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangm ç ıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 06.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993

Salıverme Tarihi: 05.07.1994 (Hepsinden)

47. Yusuf ŞIMŞEK:

Hüseyin-Zeynep oğlu, 09.11.1970 doğumlu, Sivas Yildızeli İlç.
Sarıyar Köyü K. 92, S. 70, C. 106/2'de nüf. kay ıtlı, aynı yerde oturur,
bekar, okur-yazar, sabıkasız, TC. İslam, asker.

Vekili: Av. Şemsettin PETEK, Av. Zeyd ASLAN, Av. Mustafa YIL-
MAZ (İstanbul Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mal ına toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangm çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,
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c. 2911 say ılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 09.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993

Salıverme Tarihi: 01.06.1994 (Hepsinden)

48. Cafer Tayyar SOYKÖK:

Mehmet-Elmiye oğlu, 01.01.1954 doğumlu, Sivas Şarkışla İlç.
Maksutlu Köyü K. 2, C. 089/01, S. 6'da nüf. kay ıtlı. Paşabey Mah. 3
Sok. Cumhuriyet Apt. D:1 de oturur, esnaf, evli, dört çocuklu okur-
yazar sabıkasız, TC. İslam. Müsnet suçtan Ankara Kapalı Cezaevi'nde
tutuklu.

Vekili: Av. Şeref DURSUN, Av. Nurettin YA ŞAR, Av. Hurşit BI-
YIK, (İstanbul Barosundan)

Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZTÜRK, Av.
Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. B. Ali DÖNMEZ, Av. Cengiz OCAKCI, (Ankara Barosundan)

Av. İbrahim Hakkı AŞKAR, Av. Mehmet DEMİR, Av. Halil
ÜRÜN, Av. Muammer ÇAKMAK, Av. Ali Rıza KÜÇÜKİLHAN, Av.
Burhanettin ÇOBAN, Av. Mehmet AKALIN, Av. Hatice, Av. Şerafet
KAÇTAŞ, Av. Mustafa ÖZKAL, Av. Ahmet AKBABA, Av. Mümtaz
AKINCI, Av. Şerif Ahmet AYDIN, Av. Orhan ŞAPCI, Av. Saadet ŞEN
(Afyon Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mal ına toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kall<ışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasaya aykırı davranış .
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Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 05.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993

49. Nevzat AYDIN:
Mehmet-tmmihan oğlu, 20.08.1974 doğumluu, Sivas Merkez tiç.

Damıh Köyü K. 41,5.94, C. 080/01'de nüf. kay ıtlı. Esentepe Mah. Tür-
kiş Blokları A/ 1-3'de oturur, 100. Yıl Üniversitesi Biyoloji Bölümü 1.
sınıf öğrencisi, bekar, okur-yazar, Sab ıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 say ıh Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolayı cebir vé şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu malma toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalk ışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 05.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911 S.K.Muh.)
Sahverme Tarihi: 25.03.1994 (3713 ve 2911 S.K.Muh.'den)

50. Çetin ASAMAKA:
Kadir-Fatma oğlu, 13.08.1958 do ğumlu, Sivas Merkez ilçe Demir-

cilerardı Mah. K. 127, C. 009/02, S. 71'de nüf. kay ıtlı. Sivas Gülyurt
Mah. 3. Sok. No: 23 de oturur, MTA'da aşçı, evli iki çocuklu, okur-ya-
zar, sabıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)
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Av. Remzi Bektaş, Av. Ali Atmç (Adıyaman Barosundan)

Av. Bülent TÜFEKÇİ, Av. Ramazan ACAR, Av. Fikret KARAPEK-
MEZ (Malatya Barosundan)

Suç: a. 3713 sayıh Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu malina toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çikartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 08.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)

Salıverme Tarihi: 20.09.1993 (3713' den)

SalivermeTarihi: 27.10.1993. (2911'den)

51. Süleyman KURŞUN:

Abuzer-Fatma oğlu, 20.12.1976 do ğumlu, Ad ıyaman Çelikhan İlç.
Başpmar Mah. C. 001/02, S. 15, K. 44'de nüf. kay ıtli. Çiçekli Mah. 2.
Sok. No: 54'de oturur, Sivas DDY'de çah şır, bekar, okur-yazar, sabıka-
siz, TC. İslam.

Vekili: Av. Muharrem BALCI, Av. Ferruh ASLAN, Av. Vandettin
BAY (İstanbul Barosundan)

Suç: a. 3713 say ıli Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu malina toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçlar ı işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .
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Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 05.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)

Salıverme Tarihi: 25.03.1994 (3713 ve 2911'den)

52. Metin YOKUŞ :

Osman-Elife oğlu, 01.01.1975 doğumlu, Sivas Merkez İlç. Havranh
Köyü K. 27, S. 78 C. 109/01'de nüf. kay ıtlı. Endüstri Meslek Lisesi son
sınıf öğrencisi, Türkiş Blokları B Blok 1. Giriş No: 4/3 de oturur, bekar,
okur-yazar, sab ıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. 2911 sayilı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 05.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)

Saliverme Tarihi: 25.03.1994 (3713 ve 2911'den)

53. Ahmet KAŞKAYA:

Şakir-Sadiye oğlu, 25.02.1943 do ğumlu, Sivas Merkez İlç. Yenido-
ğan Mali. K. 162, C. 211/02,S. 65'de nüf. kay ıtlı, aynı yer 3. sok. No: 25
de oturur, evli, yedi çocuklu, okur-yazar, sab ıkas ız, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. B. Ali DÖNMEZ,Av. Cengiz OCAKÇI (Ankara Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 09.07.1993

144



Sivas Davas ı

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)
Saliverme Tarihi: 20.09.1993 (3713'den)
Saliverme Tarihi: 27.10.1993 (2911'den)

54.Emin BOZKURT:
Şevki-Nebahat oğlu, 10.01.1967 doğumlu Sivas Ulaş İlç. Bostanka-

ya Köyü C. 068/01, S. 54, K. 51'de nüf. kay ıtlı. Karşıyaka Mah. 85. Sok.
No: 2 de oturur, bekar okur-yazar, sab ıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. Ahmet ÖZER, Av. Habip ŞENALP,Av. Hayrullah KÜÇÜK-
DAĞ, Av; Mustafa ÖZPARLAK, Av. Şakir ÖZEN, Av. Ali CAN, Av.
Mustafa DOĞAN, Av. Süleyman BOYALI (Konya Barosundan)

Av. B. Ali DÖNMEZ, Av. Cengiz OCAKÇI (Ankara Barosundan)

Av. Hasan PİLAVCI, Av. İsmail TUĞRUL, Av. Mehmet CIHAN
(İstanbul Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .
Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 07.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (2911 ve 3713'den)
Saliverme Tarihi: 20.09.1993 (3713'den)
Salıverme Tarihi: 27.10.1993 (2911'den)

55.Mustafa DÜRER:
Sami-Rukiye oğlu, 01.09.1973 doğumlu, Sivas Merkez İlç. Halil

Rıfat Paşa Mah. K. 209,5. 58, C. 019/03'de nüf. kay ıtlı .Yiğitlelr Mah. 1.
Sok. No: 67'de oturur, bekar, okur-yazar, sabikas ız, esnaf, TC. İslam.

Vekili: Av. Muharrem BALCI, Av. Ferruh ASLAN, Av. Vandettin
BAY (İstanbul Barosundan)
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Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZTÜRK, Av.
Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolayı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu malma toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yang ın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 ki şiyi yangm ç ıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalk ışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayilı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 08.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)

Salıverme Tarihi: 20.09.1993 (3713'den)

Salıverme Tarihi: 27.10.1993 (2911'den)

56. Ali ULUÇAY:
Mustafa-Zeynep oğlu, 26.08.1959 doğumlu, Sivas Merkez ilçe He-

rekli Köyü K. 7, S. 30, C. 115/01'de nüf. kay ıtlı . Aydoğan Mah. 1. Sok.
No: 35 de oturur, din görevlisi, evli, üç çocuklu, okur-yazar, sab ıkasız,
TC. İslam.

Vekili: Av. Mustafa AKÇAY, Av. Mevlüt UYSAL, Av. Sezai Ç İ-
ÇEK (İstanbul Barosundan)

Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZTÜRK, Av.
Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 07.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2991'den)
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Salıverme Tarihi: 20.09.1993 (3713' den)

Saliverme Tarihi: 27.10.1993 (2911' den)

57. Murat KARATAŞ :

Halil-Cennet oğlu, 23.05.1972 doğumlu, Sivas Merkez Yakupo ğlan
Köyü K. 36, S. 3, C. 210/02'de nüf. kay ıtlı. Anadolu Teknik Endüstri
Meslek Lisesi son s ınıf öğrencisi, Yenimahalle Sokaklarba şı No: 28 de
oturur, bekar, okur-yazar, sab ıkasız, öğrenci, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. Kamil Uğur YARAŞ, Av. Tayfun KARALİ (İstanbul Barosun-
dan)

Av. B. Ali DÖNMEZ, Av. Cengiz OCAKÇI (Ankara Barosundan)

Suç: a. 3713 say ıh Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu malina toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yan ıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangm ç ıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçlar ı işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 02.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)

Saliverme Tarihi: 01.06.1994 (3713 ve 2911'den)

Gıyabi Tutuklama Tarihi: 26.12.1994
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58. Haydar ŞAHINOĞLU:

Abdullah-Hatice oğlu, 14.10.1970 doğumlu, Sivas Şarkışla İlç.
Kandemir Mh. K. 17, C. 002/01,S. 61'de nüf. kay ıtlı. Sivas Emek Mah.
23. Sok. Oba Apt. D. Blok 4/2'de oturur, Taç Bilardo Salonu'nda ocakç ı
olarak çalışır, bekar, okur-yazar, sab ıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. Haydar Kemal KURT ( İstanbul Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolayı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu malma toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangm ç ıkartarak 35 ki-
şiyi ayni kas ıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangm ç ıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayilı Yasaya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 06.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)

Sahverme Tarihi: 20.09.1993 (3713'den)
Sahverme Tarihi: 25.03.1994 (2911'den)

59. Ahmet ONAR:

Mustafa-Şerife oğlu, 15.11.1956 doğumlu, Sivas Merkez Dikmen-
cik Köyü C. 085/02, S. 51, K. 87'de nüf. kay ıtlı. Kaleardı Malı . Koo-
peratifevler 8. Sok. No: 125 de oturur, evli, üç çocuklu, okur-yazar,
sabıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. M. Ali DEVECİOĞLU, Av. Mehmet AKINCI, Av. Faruk Gök-
kuş (İstanbul Barosundan)
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Av. B. Ali DÖNMEZ, Av. Cengiz OCAKÇI (Ankara Barosundan)

Av. İbrahim Hakkı AŞKAR, Av. Mehmet DEMIR, Av. Halil
ÜRÜN, Av. Muammer ÇAKMAK, Av. Ali Rıza KÜÇÜKİLHAN, Av.
Burhanettin ÇOBAN, Av. Mehmet AKALIN, Av. Hatice AKALIN, Av.
Şerafet KAÇTAŞ, Av. Mustafa ÖZKAL, Av. Mehmet AKBABA, Av.
Mümtaz AKINCI, Av. Şerif Ahmet AYDIN, Av. Orhan ŞAPÇI, Av.
Saadet ŞEN (Afyon Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mahna toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangm ç ıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c.2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 10.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)
Salıverme Tarihi: 20.09.1993 (3713'den)
Salıverme Tarihi: 25.03.1994 (2911'den)

60.Kernal ONAR:
Mustafa-Şerife oğlu, 14.03.1960 doğumlu, Sivas Merkez İlç. Dik-

mencik Köyü K. 87, S. 51, C. 085/02'de nüf. kayıtlı. Sivas Kaleard ı
Mah. 8. Sok. No: 126'da oturur, esnaf, evli, okur-yazar, sab ıkasız, TC.
İslam.

Vekili: Av. Yasin ŞANLI, Av. Hüsnü YAZGAN,Av. Necip K İBA-
R,Av. Baki Ate ş (İstanbul Barosundan)

Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZTÜRK, Av.
Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)
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Av. B. Ali DÖNMEZ, Av. Cengiz OCAKÇI (Ankara Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 10.07.19093

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)

Salıverme Tarihi: 20.09.1993 (3713' den)

Salıverme Tarihi: 27.10.1993 (2911'den)

61. Ahmet Hakan ARSLAN:

Mehmet-Rasime Behiç oğlu, 23.11.1972 do ğumlu, Sivas Merkez
Köklüce Köyü K. 13, C. 152/01,S. 56'da nüf. kay ıtlı. Cumhuriyet Üniv.
Tıp Fak. 1. s ınıf öğrencisi, Afyon Sok. Özlem Apt. No: 20'de oturur,
bekar, okur-yazar, sabıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Yasin ŞANLI, Av. Hüsnü YAZGAN, Av. Necip KIBAR
(İstanbul Barosundan)

Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZTÜRK, Av.
Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet
b. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 06.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)
Salıverme Tarihi: 27.10.1993 (2911'den)
Sahverme Tarihi: 25.03.1994 (3713'den)
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62.Zekeriya TEKIN.
• Hakkı-Müşerref oğlu, 25.09.1966 doğumlu; Sivas Merkez İlç. Çay-

boyu Mah. K. 208, C. 071/04, S. 52'de nüf. kay ıtlı. Küçükminare Mah.
5. Sok. No: 7'de oturur, bekar, okur-yazar sabikas ız, TC. İslam. Sivas
DDY'da. çalışır.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosıından)

Av. İsmail AYDOS, Av. Yusuf AKMAZ, Av. Necati TEKGÖNÜL,
Av. Celalettin GÜRSES, Av. B. Ali DÖNMEZ, Av. Cengiz OCAKÇI
(Ankara Barosundan)

Suç: a. 3713 say ıh Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. 2911 say ılı Yasa'ya aykırı davranış .
Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 11.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)
Sahverrn Tarihi: 20.09.1993 (3713'den)
Sahverme Tarihi: 27.10.1993 (2911'den)

63.Orhan DEMIR:
SüleymanMüşüre oğlu, 16.11.1966 do ğumlu, Sivas İmranlı uç.

Çarşıbaşı Mali. H. 18, C. 001/01, S. 38'de nüf. kay ıtlı. İmranlı İlç. Kızı-
lırmak Mah. Yüce Sok.Bila noda oturur, esnaf, evli, bir çocuklu, okur-
yazar, sabıkasız, lise mezunu TC. İslam.

Vekili: Av. Necati CEYLAN, Av. Cüneyt TORAMAN ( İstanbul
Barosundan)

Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZTÜRK, Av.
Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 sayıh Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
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birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu malina toplu ızrar, birlikte basit

ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangm ç ıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 06.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)

Salıverme Tarihi: 20.09.1993 (3713'den)

Salıverme Tarihi: 27.10.1993 (2911'den)

64. Ünal BERKA:

Bahattin-Müşerref oğlu, 11.11.1961 doğumlu, Sivas Merkez Yüce-
yurt Mah. K. 232, C. 038/02, S. 33 de nüf. kay ıtli. Sivas Mevlana Cad.
Mevlana Apt. 44/20'de oturur, Tüdemsaş'ta DDY'de çalışır, evli, iki
çocuklu, okur-yazar, sabikas ız, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolayı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte, ölümle tehdit, birlikte kamu mahna toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangm çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalk ışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayilı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 06.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)

Salıverme Tarihi: 20.09.1993 (3713 den)

Salıverme Tarihi: 27.10.1993 (2911'den)
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65. Osman DÜZARDIÇ:

Mehmet-Hatice oğlu, 11.02.1956 doğumlu, Sivas Merkez İlç. Gü-
müşdere Köyü K. 47, C. 103/02,5. 19 da nüf. kay ıtlı . Sivas İnönü Mah.
23. Sok. No: 10 da oturur, Marangoz, evli, alt ı çocuklu, okur-yazar,
sabıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mahna toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak .35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangm ç ıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayıh Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 02.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)

Sahverme Tarihi: 20.09.1993 (3713'den)
Saliverme Tarihi: 27.10.1993 (2911'den)

66. Kerim KÜÇÜKKÖSEN:
Mehmet-Vesile oğlu, 20.08.1963 doğumlu, Konya Kadmham İlç.

Tosunoğlu Köyü H. 40, S. 99, C. 029/01'de nüf. kayıtlı . Sivas Merkez
Emek Mah. 73. Sok. No: 14 Modern Evler'de oturur, Sivas Merkez
Hayırseverler Mah. Cami İmam Hatibi, evli, üç çocuklu, okur-yazar,
sabıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. B. Ali DÖNMEZ, Av. Cengiz OCAKÇI (Ankara Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet
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b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mal ına toplu ızrar, birlikte basit

ızrar, birlikte yan ıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangm çıkartarak 35 ki-

şiyi aynı kas ıt altmda öldürmek, 45 kişiyi yangm çıkartmak suretiyle

öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c.2911 sayıh Yasaya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 06.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)
Salıverme Tarihi: 20.09.1993 (3713'den)
Saliverme Tarihi: 27.10.1993 (2911' den)

67. İlhami ÇALIŞKAN:
Mehmet Mustafa-Emine oğlu, 10.08.1965 doğumlu, Sivas Kangal

İlç. Seçenyurdu Köyü C. 121, S. 45, K. 14'de nüf. kay ıtlı. Sivas Akde-
ğirmen Mah. 63. Sok. No: 66'da oturur, MTA'da aşçıhk yapar, evli altı
çocuklu, okur-yazar, sabıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Hasan ŞAHIN, Av. İrfan ÖGE, Av. Orhan ÖGE, Av.
Mehmet CENGIZ (İstanbul Barosundan)

Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZTÜRK, Av.
Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 sayıli Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolayı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu malma toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangm ç ıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kas ıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçlar ı işlemeye te şvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .
Suç Tarihi: 02.07.1993
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Gözetim Tarihi: 02.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)

Sahverme Tarihi: 20.09.1993 (3713'den)

Salıverme Tarihi: 27.10.1993 (2911'den)

68.Ahmet Turan YALÇINKAYA:

Mehmet Nusret-Fatma o ğlu, 1934 doğumlu, Sivas Merkez İlç.
Küçükminare Mah. K 2, C. 025/01,5. 6'da nüf. kay ıtlı . Sivas Kad ıbur-
hanettin Mah. 8. Sok. 8/12'de oturur, evli sekiz çocuklu, okur-yazar,
sabıkasız, TC. İslam, emekli

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 07.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)

Salıverme Tarihi: 20.09.1993 (3713'den)

Saiıverme Tarihi: 27.10.1993 (2911'den)

69. Hüseyin KAYA:
Cihan-Hanım oğlu, 08.03.1971 do ğumlu, Sivas Yıldızeli İlç. Nev-

ruz Köyü K. 40, S. 5, C. 097'de nüf. kay ıtlı. Cumhuriyet Üniversite-
si'nde memur olarak çal ışır. Emek Mah. Şenoba Apt. C. BI. Kat: 1 D:
2'de oturur, bekar, okur, yazar, sab ıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Necati CAN, Av. Ferhat AKKAYA, Av. Kamil ÖZÇE-
LİK, Av. Gazi TANIR ( İstanbul Barosundan)

Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZTÜRK, Av.
Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)
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Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 06.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)

Sahverme Tarihi: 25.03.1994 (3713 ve 2911'den)

70. Mehmet YILMAZ:

Ahmet-Ay şe oğlu, 05.05.1961 do ğumlu, Sivas Merkez İlç. Küçük-
minare Mah. K. 193, 5. 6 C. 025/03'de nüf. kay ıtlı. Yükseipaşa Cad.
Anadolu 4 Apt. Kat: 4 D: 7'de oturur, esnaf evli, iki çocuklu, okur-ya-
zar sabıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Ömer Vural TÜMER (Afyon Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mahna toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kas ıt altmda öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalk ışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 05.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)
Saliverme Tarihi: 01.06.1994 (3713 ve 2911'den)
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71. Vahit KAYNAR:

Mahmut-Remziye oğlu, 21.01.1975 doğumlu, Sivas Merkez İlç.
Beştepe Mah. K. 14, C. 064/02,S. 31'de nüf. kay ıtlı. Kizılırmak Mah. 1.
Sok. No. 6'da oturur, esnaf, bekar, okur-yazar, sab ıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. Kamil Uğur YARALI, Av. Tayfun KARALI ( İstanbul Barosun-
dan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu malma toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangm ç ıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altmda öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalk ışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 05.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)

Salıverme Tarihi: 01.06.1994 (3713 ve 2911'den)

72. Erol YILDIZ:
Ahmet-Cemile oğlu, 01.02.1966 doğumlu, Sivas Yıldızeli tiç. Gey-

nik Köyü K. 22, S. 48, C. 050'de nüf. kayıtlı. Sivas Çaml ıyurt Mah. 12.
Sok. No: 9'da oturur, esnaf, evli iki çocuklu, okur-yazar, sab ıkasız, TC.
İslam.

Vekili: Av. Mustafa AKÇAY, Av. Mevlüt UYSAL, Av. Sezai Ç İ-
ÇEK (İstanbul Barosundan)

Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZTÜRK, Av.
Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet
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b. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 10.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)

Salıverme Tarihi: 20.09.1993 (3713' den)

Saliverme Tarihi: 27.10.1993 (2911'den)

73. Eren CEYLAN:

Veysel-Gülbahar oğlu, 15.01.1971 do ğumlu, Sivas Merkez İlç. Yü-
ceyurt Malı. K. 394, C. 039/08, S. 64'de nüf. kay ıtlı. Karşıyaka Mah. 18.
Sok. No: 2'de oturur, esnaf, bekar, okur-yazar, sab ıkasız,. Kunduracı-
lar çarşısmda esnaf TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. Hayati YAZICI, Av. Nevzat ER, Av. Hamza AKBULUT, Av.
M. Emin ÖZKAN (İstanbul Barosundan)

Av. B. Ali DÖNMEZ, Av. Cengiz OCAKÇI (Ankara Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolayı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu malma toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangm çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altmda öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalk ışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 02.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)
Sahverme Tarihi: 01.06.1994 (3713 ve 2911'den)

Gıyabi Tevkif Tarihi: 26.12.1994
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74. Mehmet DEMİR:
Mustafa-Nafiye oğlu, 03.04.1962 doğumlu, Sivas Yıldızeli İlç.

Buğdayören Köyü C. 029/1, S. 1, K. 01'de nüf. kayıtlı. Dedebalı Mah.
Ana Cad. No: 37-6'da oturur, Yeni Sanayi'de marangoz olarak çal ışır,
bekar, okur-yazar, sabıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. Ömer KÖSE, Av. Ramazan TAŞPINAR, Av. İsmail AYDOS,
Av. M. Ali BULUT, Av. Hulusi ÖZSOY, Av. Hüsamettin DEMIR, Av.
Yusuf AKMAZ, Av. Necati TEKGÖNÜL, Av. Celalettin GÜRSES (An-
kara Barosundan)

Av. Ali KALINLI (Mersin Barosundan)

Av. Feyzullah ELG İN, Av. M. Ali ÖNER, Av. Cihan BAYKARA,
Av. Ramazan TAŞPINAR (Denizli Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mal ına toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangm ç ıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçlar ı işlemeyè teşvik,

c.2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 05.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)
Salıverme Tarihi: 25.03.1994 (3713 ve 2911'den)

75. Abdullah MALATYA:
Mustafa-Emine oğlu, 09.02.1956 doğumlu, Sivas Yıldızeli İlç. Cami

Mah. K. 143, C. 002/03, S. 01'de nüfusa kay ıtlı. Sivas TZDK Bölge
Müdürlüğü Lojmanları No: 2'de oturur, evli, üç çocuklu okur-yazar,
sabıkasiz, memur TC. İslam.
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Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 06.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)
Saliverme Tarihi: 20.09.1993 (3713'den)
Saliverme Tarihi: 27.10.1993 (2911'den)

76.Ali YILMAZ:

Veysel-Döndü oğlu, 11.01.1958 doğumlu, Sivas Kangal İlç. Boğaz
Köyü C. 024,S. 13, K. 3'de nüf. kay ıtlı. 13. Sok. No: 11 Sivas'ta oturur.
Sivas DDY'de çalışır, evli, beş çocuklu, okur-yazar, sabıkasız, TC. İs-
lam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .
Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 02.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)
Saliverme Tarihi: 20.09.1993 (3713'den)
Salıverme Tarihi: 27.10.1993 (2911'den)

77.Kazım YILDIRIM:
İbrahim-Fatma oğlu, 12.05.1944 doğumlu, Sivas Yıldızeli İlç. Ka-

yak Köyü K. 32, C. 080/2, S. 25'de nüf. kay ıtlı. Sivas Sularba şı Mah.
3. Sok. No: 4'de oturur, evli dört çocuklu okur-yazar, sab ıkasız, esnaf,
TC. İslam.
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Vekili: Av. Yüksel KÖSE (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 sayıh Terörle Mücadele Kanunu'na Muhalefet

b. 2911 say ılı Yasa' ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 04.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)

Saliverme Tarihi: 20.09.1993 (3713'den)

Saliverme Tarihi: 27.10.1993 (2911'den)

78. Engin DURNA:

İbrahim-Neriman oğlu, 23.04.1974 doğumlu, Sivas Hafik İlç. Tuz-
hisar Köyü K. 107, C. 105/1, S. 2'de nüf. kay ıth. Türkiş Blokları E Blok
2. Giriş, No: 9'da oturur, öğrenci, bekar, okur-yazar, sab ıkasız, TC.
İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. Süleyman BOYALI, Av. Ahmet ÖZER, Av. Hasip ŞENALP,
Av. Tayrullah KÜÇÜKDAĞ, Av. Mustafa ÖZPARLAK, Av. Şakir ÖZ-
MEN, Av. Ali CAN, Av. Mustafa DOĞAN (Konya Barosundan)

Suç: a. 3713 say ıh Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. 2911 sayıh Yasa'ya aykırı davranış .
Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 05.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)

Sahverme Tarihi: 20.09.1993 (3713'den)

Saliverme Tarihi: 27.10.1993 (2911'den)
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79. Adem BAYRAK:

Sabri-Fatma oğlu, 04.04.1971 doğumlu, Sivas Merkez Tatlıcak
Köyü K. 27, C. 184/01,5. 90'da ntf. kayıtlı. Yüceyurt Mah. 'ıldırımev-
ler B Blok D Giriş No: 4'de oturur. Yurtd ışmda yüksek lisans öğrencisi,
bekar, okur-yazar, sabıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu malina toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangm çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altmda öldürmek, 45 kişiyi yangm çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalk ışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçlar ı işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 09.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)

Salıverme Tarihi: 20.09.1993 (3713' den)

Salıverme Tarihi: 01.06.1994 (2911'den)

80. Sadettin TEMİZ:

Kaya-Şerif oğlu, 10.08.1963 do ğumlu, Sivas Merkez İlç. Akdeğir-
men Mah. K. 637, C. 001/07, S. 48'de nüf. kay ıtlı, aynı yer 19. Sok.
işbilir Apt. B Blok D: l'de oturur, yurtdışmda işçi. Evli, dört çocuklu,
okur-yazar, sabıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .
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Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 08.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)
Saliverme Tarihi: 20.09.1993 (3713'den)
Saliverme Tarihi: 27.10.1993 (2911'den)

81.Halis DURAN:
Muhlis-Arife oğlu, 15.05.1970 do ğumlu, Sivas Merkez ilçe Ba şsö-

ğüt Köyü K. 41, S. 41, C. 060/02'de nüf. kay ıtlı. Yenidoğan Mah. 15.
Sok. No: 70 Sivas adresinde oturur, bekar, okur-yazar, sab ıkasız,. TC.
İslam.

Vekili: Av. Necati CAN, Av. Ferhat AKKAYA, Av. Kamil ÖZÇE-
LİK, Av. Gazi TANIR (İstanbul Barosundan)

Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Teyfik ÖZTÜRK, Av.
Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 say ıh Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. 2911 sayilı Yasa'ya aykırı davranış .
Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 02.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)
Salıverme Tarihi: 01.06.1994 (3713 ve 2911'den)

82.Mehmet TORAMAN:
Ahmet-Safiye oğlu, 23.02.1938 do ğumlu, Sivas Merkez İlç. Aydo-

ğan Mah. K. 452, C. 004/07, S. 10'da nüf. kay ıtlı, aynı yer 21. Sok. No:
39'da oturur, esnaf, evli, üç çocuklu, okur-yazar, sab ıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. Şükrü KAPACIK, Av. Kadir Hikmet BEYAZIT (Kayseri Baro-
sundan)

163



Sivas Davas ı

Suç: a. 3713 sayıh Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. 2911 say ılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 06.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)

Salıverme Tarihi: 20.09.1993 (3713'den)

Salıverme Tarihi: 27.10.1993 (2911'den)

83. Zayim BAYAT:

İsmail-Vezuha oğlu, 01.02.1947 doğumlu, Sivas Merkez ilçe Sor-
guncuk Köyü K. 14, C. 180/ 01, S. 54'de nüf. kay ıtlı. Emek Mah 70. Sok.
No: 3/6 D:2'de oturur, evli, yedi çocuklu, okur-yazar, sab ıkasız, esnaf,
TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 06.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)

Saliverme Tarihi: 01.06.1994 (3713 ve 2911'den)

84.Serhat ÖZGENTÜRK:
Eyüp-Nezahat oğlu, 25.09.1970 do ğumlu, Sivas Ulaş İlç. Kovalı

Köyü C. 151/01, S. 55, K. 28'de nüf. kay ıtlı. Sivas Yiğitler Mah. 1. Sok.
No: 58'de oturur, esnaf, evli, bir çocuklu, lise mezunu, sab ıkasız, okur-
yazar, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

164



Sivas Davas ı

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mal ına toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangm çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altmda öldürmek, 45 kişiyi yangm çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 05.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)

Saliverme Tarihi: 29.09.1993 (3713'den)

Salıverme Tarihi: 27.10.1993 (2911'den)

85. Osman KILIÇ:

Bekir-Zekiye oğlu, 24.07.1973 doğumlu, Sivas Merkez llç. Çeltek
Köyü K. 1, C. 077/01, S. 9'da nüf. kayıtlı. Sivas Akdeğirmen Mah. 22.
Sok. No: 3'de oturur, bekar, okur-yazar, sab ıkasız, işçi TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. Hasan PİLAVCI, Av. İsmail TUĞRUL, Av. Mehmet CIHAN
(İstanbul Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 02.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)

Sah verme Tarihi: 20.09.1993 (3713'den)
Sahverme Tarihi: 27.10.1993 (2911'den)
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86. Osman ÇIBIKÇI:
Abdullah-Yeter oğlu, 01.08.1963 doğumlu, Sivas Merkez İlç. Ha-

yırbey Köyü K. 29, C. 110/01, S. 88'de nüf. kayıtlı. Sivas Yenido ğan
Mah. 47. Sok. No: 33'de oturur, inşaatcı serbest çalışır, evli, iki çocuklu,
okur-yazar, sabıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. İsmail ÜYAN (Akara Barosundan)

Av. Vedat PEHLİVANI Av. İbrahim KÖK, Av. Şuayip ALPAY,
Av. Ömer SERDAR(Elazığ Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mahna toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangm çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altmda öldürmek, 45 ki şiyi yangm çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçlar ı işlemeye te şvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 02.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)
Sahverme Tarihi: 20.09.1993 (3713'den)
Saliverme Tarihi: 27.10.1993 (2911'den)

87. İsmet ONAR:
Hüseyin-Fatma oğlu, 23.10.1959 doğumlu, Sivas Merkez İlç. Kale-

ardı Mah. K. 357, C. 022/06, S. 89'da nüf. kayıtlı. Saitpaşa Cad. Göze
Apt. Kat. 3 No: 6'da oturur.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)
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Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolayı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu malina toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangm çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altmda öldürmek, 45 kişiyi yangm çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçlar ı işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasaya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 06.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)

Saliverme Tarihi: 20.09.1993 (3713'den)

Salıverme Tarihi: 18.02.1994 (2911'den)

88. Bülent KARAY İĞİT:

Remzi-Döndü oğlu, 01.10.1974 doğumlu, Sivas Merkez İlç. Uluo-
cak Mah. K. 423, C. 033/07, S. 12'de nüf. kay ıtlı. Sivas Yenimahalle 3.
Sok. No: 41'de oturur, bekar, okur-yazar, sabıkasız,. TC. İslam. Beledi-
ye Ekmek Fabrikasmda tezgahtar olarak çalışır.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. Ali Cahit POLAT, Av. Kadir KARTAL, Av. Faik I ŞIK, Av. Fuat
SAĞIROĞLU, Av. Mustafa COŞKAN (İstanbul Barosundan)

Av. B. Ali DÖNMEZ, Av. İsmail UYAN, Av. Cengiz OCAKÇI
(Ankara Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 03.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)
Salıverme Tarihi: 01.06.1994 (3713 ve 2911'den)
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89. Fatih ERDEM:

Erol-Zehra oğlu, 20.02.1974 doğumlu, Sivas Merkez Gökmedrese
Mah, K. 187, C. 017/03, K. 88'de nüf. kay ıtlı. Sivas Mevlana Cad. Gü-
neşevler D. Blok Kat. 5 No: 20'de oturur, bekar, okur-yazar, sab ıkasız,
pazarlama şirketinde çalışır. TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mahna toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangm çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altmda öldürmek, 45 kişiyi yangm çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalk ışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçlar ı işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 02.07.1993
Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)

Saliverme Tarihi: 01.06.1994 (3713 ve 2911'den)

90. Ramazan ÖNDER:

İmam-Güllü oğlu, 26.03.1973 doğumlu, Sivas Şarkışla İlç. Konak-
yazı Köyü K. 7 C. 082/01,S. 44'de nüf. kay ıtlı. Sivas Yüceyurt Mah. 10.
Sok. No: 3'de oturur, bekar, okur-yazar, sab ıkasız, öğrenci, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolayı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mahna toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangm ç ıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
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öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 06.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)

Sahverme Tarihi: 20.09.1993 (3713'den)
Salıverme Tarihi: 27.10.1993 (2911'den)

91. Yıldınm YÜKSEL:
Ali-Nevreste oğlu, 10.02.1969 doğumlu, Sivas Merkez İlç. Yazıbaşı

Köyü K. 6, C. 195/01, S. 14'de nüf. kay ıtlı. Akdeğirmen Mah. 20. Sok.
No: 67de oturur, esnaf evli, bir çocuklu, okur-yazar, sab ıkasız, TC.
İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. Ali Cahit POLAT, Av. Hasan Hüseyin PULAN, Av. İdris Tu-
ran KIZILTAŞ, Av. Haydar Kemal KURT ( İstanbul Barosundan)

Av. İsmail UYAN (Ankara Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 12.07.1993

Tutuklama Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)
Sahverme Tarihi: 25.03.1994 (3713 ve 2911'den)
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92.Tekin ARIS:

Karabey-Güllü oğlu, 12.12.1975 doğumlu, Sivas Merkez Demirci-

lerardı Mah. K. 106, C. 009/02, S. 30'da nüf. kayıtli. Yeşilöz Mah. 14.

Sok. No: 32'de oturur, esnaf, bekar, okur-yazar, sab ıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Muharrem BALCI, Av. Ferruh ASLAN, Av. Vandettin
BAY (İstanbul Barosundan)

Suç: a. 3713 say ıh Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mahna toplu ızrar, birlikte basit

ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangm çıkartarak 35 ki-

şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle

öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile

iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gıyabi Tevkif Tarihi: 16.07.1993
Vicahi Tevkif Tarihi: 16.07.1993 (3713 ve 2911'den)

Salıverme Tarihi: 25.03.1994 (3713 ve 2911'den)

93. Cafer ERÇAKMAK:

Hasan-Zekiye o ğlu, 15.09.1939 doğumlu, Sivas Merkez Kızılırmak
Mah. K. 24, Ç. 024/ 01, S. 41'de nüf. kay ıtlı. Sivas Belediye Meclis üyesi,
Evli, okur yazar, sabıkasız, TC. İslam. Halen gıyabi tutuklu, firari.

Suç: a. 3713 say ıli Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolayı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mal ına toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangm çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçlar ı işlemeye teşvik,

c. 2911 sayıh Yasa'ya aykırı davranış .
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Suç Tarihi: 02.07.1993
Gıyabi Tevkif Tarihi: 16.07.1993

94. Yuriis KARATAŞ :
Ahmet-Medine oğlu, 01 .12.1969 doğumlu, Sivas Merkez uç. Halil

Rıfat Paşa Mah. K. 135, C. 019/02, S. 56'da nüf. kayıth, aynı yer 4. sok.
No. 6'da oturur, bekar okur-yazar, sab ıkasız,. TC. İslam, müsnet suç-
tan Ankara Kapal ı Cezaevi'nde tutuklu.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu malina toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangm çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçlar ı işlemeye teşvik,

c.2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 16.07.1993
Vicahi Tevkif Tarihi: 18.08.1994 (3713, 2911 ve görevli memura

toplu ızrar vs.)

95. Bünyamin ELİŞ :
Muhittin-Hafize oğlu, 02.01.1970 doğumlu, Sivas Y ıldızeli İlç. Su-

başı Köyü K. 36, C. 110, S. 6'da nüf. kayıtlı . Mürseipaşa Cad. Safa Apt.
Kat.2 No: 6'da oturur, esnaf, bekar, okur-yazar, sab ıkasız, TC. İslam.

Vekil: Av. Hasan ŞAHİN,Av. İrfan ÖGE, Av. Orhan ÖGE, Av.
Mehmet CENGIZ (İstanbul Barosundan)

Av. Şükrü Arpacık, Av. Kadir Hikmet BEYAZIT (Kayseri Baro-
sundan)
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Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZTÜRK, Av..
Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. 2911 sayıh Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 13.07.1993

Salıverme Tarihi: 19.07.1993

Gıyabi Tevkif Tarihi: 20.07.1993

Vicahi Tevkif Tarihi: 20.07.1993 (3713 ve 2911'den)

Salıverme Tarihi: 25.03.1994 (3713 ve 2911'den)

96. Halit KARAKAYA:

Mahmut-Zeynep oğlu, 12.02.1974 doğumlu, Sivas Merkez Oluk-
man Köyü K. 3 C. 166/01, S. 9'da nüf. kay ıtlı. Bahtiyarbostan Mah. 3.
Sok. No. 28'de oturur, bekar, okur-yazar, sab ıkasız, esnaf, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. Mustafa YAĞMUR, Av. Emin ATALAY, Av. İbrahim ÖZ-
TÜRK, Av. Mustafa YAĞMUR (İstanbul Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 13.07.1993
Salıverme Tarihi: 29.07.1993
Gıyabi Tevkif Tarihi: 20.07.1993

Vicahi Tevkif Tarihi: 20.07.1993 (3713 ve 2911'den)
Salıverme Tarihi: 20.09.1993 (3713'den)
Salıverme Tarihi: 27.10.1993 (2911'den)
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97. Özkan DOĞAN:

Necip-Hüsne oğlu, 10.05.1971 doğumlu, Sivas Merkez tiç. Yeni
Mah. K. 308, C. 036/04, S. 58'de nüf. kayıtlı. Yenidoğan Mah. 21.Sok.
Sosyal Evler Cl Blok 3/9'da oturur, evli, bir çocuklu, okur-yazar, sab ı-
kasız, TC. İslam, esnaf.

Vekili: Av. Hasan ŞAHİN, Av. İrfan ÖGE, Av. Orhan ÖGE, Av.
Mehmet CENGIZ ( İstanbul Barosundan)

Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZTÜRK, Av.
Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 sayıh Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mal ına toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangm çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kaikışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçlar ı işlemeye teşvik,

c. 2911 sayilı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 13.07.1993

Tutuklama Tarihi: 19.07.1993 (3713, 2911 ve görevli memura toplu
ızrarvs.)

Saliverme Tarihi: 20.07.1993 (3713 ve görevli memura toplu ızrar
vs.)

SahvermeTarihi: 25.03.1994 (2911'den)

98. Faruk SARIKAYA:
Maksut-Fadime oğlu, 01.02.1972 doğumlu, Yiğitler Mah. 3. Sok.

No: 72'de oturur, bekar, okur-yazar, sab ıkasız, inşaatcı, TC. İslam. An-
kara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu.

• Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)
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Av. Hayati YAZICI, Av. Mehmet ER, Av. Hamza AKBULUT ( İs-
tanbul Barosundan)

a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolayı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu malina toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalk ışma, bu son iki suça müz>aharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 13.07.1993
Tutuklama Tarihi: 19.07.1993 (3713 ve 2911'den)

99. Muammer ÖZDEMİR:

Celal-Selves oğlu, 30.08.1975 doğumlu, Sivas Merkez Harman-
cıkKöyü K. 12, C. 113/01, S. 45'de nüf. kay ıtlı . Yahyabey Mah.4. Sok.
No: 19'da oturur, bekar, okur-yazar, sabıkasız, elektrik tesisatcısı, TC.
İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-
TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. Hüsnü YAZGAN, Av. Veysel ÖZER ( İstanbul Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolayı cebit ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu malma toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangm çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
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Gözetim Tarihi: 13.07.1993
Tutuklama Tarihi: 19.07.1993 (3713 ve 2911'den)
Saliverme Tarihi: 25.03.1994 (3713 ve 2911'den)

100. Turan KAYA:
Bekir-Adile oğlu, 01.09.1973 doğumlu, Sivas Yildızeli ilçesi Mum-

cu Köyü C. 095/1, S. 85, K. 85, K. 21'de nüfusa kayıtlı. Mimar Sinan
Mah. 40. Sok.No. 29'da oturur, bekar, okur-yazar, sab ıkasız, esnaf, TC.
İslam.

Vekili: Av. Necati CAN ,Av. Ferhat AKKAYA, Av. Kamil ÖZÇE-
LİK, Av. Gazi TANIR (İstanbul Barosundan)

Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZTÜRK, Av.
Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu maima toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangın çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altında öldürmek, 45 kişiyi yangm çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalk ışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçlar ı işlemeye te şvik,

c.2911 sayilı Yasa'ya ayk ırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 13.07.1993
Tutuklama Tarihi: 19.07.1993 (3713 2911 ve görevli memura toplu

ızrar vs.)
Saliverme Tarihi: 26.12.1994 (3713, 2911 ve görevli memura toplu

ızrardan)
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101. Yılmaz CEYLAN:
Mustafa-Alime oğlu, 03.04.1965 doğumlu, Sivas Merkez Durdulu

Köyü K. 50, C. 087/02, S. 14'de nüfusa kay ıtlı. Yenidoğan Mah. 31.
Sokak No. 27'de oturur, Sivas Belediyesi Zab ıta memuru, evli, bir ço-
cuklu, okur-yazar, sab ıkasiz, TC. İslam.

Vekili: Av. Nevzat AKAY, Av. Mehmet ŞEKER, Av. Tevfik ÖZ-

TÜRK, Av. Şerafettin ÖZTAŞ (Sivas Barosundan)

Av. Ali Cahit POLAT, Av. Kadir KARTAL, Av. Faik IŞIK, Av. Fuat
SAĞIROĞLU (İstanbul Barosundan)

Suç: a. 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet

b. Görevli memura görevinden dolay ı cebir ve şiddetle hakaret,
birlikte ölümle tehdit, birlikte kamu mahna toplu ızrar, birlikte basit
ızrar, birlikte yanıcı-patlayıcı madde ile ızrar, yangm çıkartarak 35 ki-
şiyi aynı kasıt altmda öldürmek, 45 ki şiyi yangm çıkartmak suretiyle
öldürmeye tam kalkışma, bu son iki suça müzaharet ve muavenet ile
iştirak, bu suçları işlemeye teşvik,

c.2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 19.07.1993
Tutuklama Tarihi: 22.07.1993 (3713 ve 2911'den)
Saliverme Tarihi: 26.12.1994 (3713 ve 2911'den)

102. Adem AĞBEKTAŞ :
Mehmet-Hacer oğlu, 01.01.1966 Doğumlu, Kayseri Melikgazi İlçe-

si Eğribucak Köyü C. 013/01, S.1, K. l'de nüfusa kay ıtlı . Kılavuz Mah.
Sideş Karşısı Erken Apt. 2/3'de oturur, evli, iki çocuklu, okur-yazar,
sabıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Bekir KUZU (Sivas Barosundan)

Av. M. Ali DEVEC İOĞLU, Av. Mehmet AKINCI, Av. Faruk GÖK-
KUŞ, Av. Hüsnü YAZGAN,Av. Veysel ÖZER (İstanbul Barosundan)
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Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet.

b. 2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 21.07.1993
Tutuklama Tarihi: 22.07.1993 (3713 ve 2911'den)
Saliverme Tarihi: 25.03.1994 (3713 ve 2911'den)

103. Hasan Basri KOÇ:
Mustafa Sabri-Hafize oğlu, 01.01.1965 doğumlu, Sivas Merkez ilçe

Bademkaya Köyü K. 28, C. 058/01, S. 83'de nüfusa kayıtlı. Yüceyurt
Mah. 7 Sok. No. 45'de oturur, evli, iki çocuklu, okur-yazar, sab ıkasız,
TC. İslam.

Vekili: Av. Yakup ÖZBEK, Av. Eyüp KARAGÜLLE, Av. Ömer
ZİLELİ, Av. Mehmet GÖKÇEK, Av. Ziya CEMALLER ( İstanbul Baro-
sıından)

Av. Şükrü ARPACIK, Av. Kadir Hikmet BEYAZIT (Kayseri Baro-
sundan)

Suç: a. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet.

b. Yangm çıkartmak suretiyle birden fazla ki şinin ölümüne ve ya-
ralanmasma sebebiyet vermek suçuna te şvik.

c.2911 sayılı Yasa'ya aykırı davranış .

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 09.08.1993
Tutuklama Tarihi: 11.08.1993 (2911 ve görevli memura toplu ızrar

Saliverme Tarihi: 26.12.1994 (2911 ve görevli memura toplu ızrar

vs.)

vs.)

177



Sivas Davas ı

104.Mehmet Ercan İLTER:
Ahmet Yavuz-Nebiye oğlu, 12.09.1966 doğumlu, Sivas Merkez

Yiğitler Mah. K. 44, C. 038/01, S. 57'de nüfusa kay ıtlı. Çarşıbaşı Mah.
7. Sok. Gürtoku Apt. B. Blok No: 1 Sivas adresinde oturur, bekar, okur-
yazar, sabıkasız, öğretmen TC. İslam.

Vekii:Av. Mikail HASBEK (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 say ıh Yasa'ya aykırı davranmak.

b. 2911 sayılı Yasa'ya muhalefet

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 04.08.1993
Tutuklama Tarihi: 06.08.1993 (2911'den)
Sahverme Tarihi: 27.10.1993 (2911' den)

105.Ergün KILIÇ:
Kazım-Dudu oğlu, 24.11.1969 doğumlu, Sivas Merkez İlç. Badem-

kara Köyü K. 1 C. 058/01, S. 4'de nüfusa kay ıtlı. Sivas Mimar Sinan
Mah. Orhan Kurt Sitesi C Blok No. 29'da oturur ,bekar, okur yazar,
sabıkasız, esnaf, TC. İslam.

Vekili: Av. Bekir KUZU (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Yasa'ya aykırı davranmak.

b. 2911 sayılı Yasa'ya muhalefet

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 05.08.1993
Tutuklama Tarihi: 06.08.1993 (2911'den)
Sahverme Tarihi: 27.10.193 (2911'den)

106.Adnan KEBENÇ:
Mustafa-Ayşe Şaheste oğlu, 26.09.1966 do ğumlu, Aydm Nazilli

ilçesi Turan Mah. C. 010/01, S. 37, K. 23'de nüfusa kay ıtlı. Hikmet Işık
Cad.Gerçek -2 Apt. D. 2 Kat. 5'de oturur, evli, bir çocuklu, okur - ya-
zar, sabıkasız, doktor TC. İslam.
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Vekili: Av. Galip ERGÜN, Av. Yüksel KÖSE (Sivas Barosundan)

Suç: a. 3713 sayılı Yasa'ya aykırı davranmak.

b. 2911 sayılı Kanun'a muhalefet

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 11.08.1993
Tutuklama Tarihi: 12.08.1993 (3713 ve 2911'den)

Saliverme Tarihi: 20.09.1993 (3713'den)

Saliverme Tarihi: 27.10.1993 (2911'den)

107.Mustafa SAYDAM:

Sabri-Emine oğlu, 15.02.1955 doğumlu, Sivas Merkez ilçe Paşabey
Köyü K. 223, C. 029/04, S. 67de nüfusa kay ıtlı. İstiklal Cad. Gözlem
Evler A2 Blok No: 7de oturur, evli, dört çocuklu, okur-yazar, sab ıka-
siz, ticaretle uğraşır, TC. İslam.

Vekili: Av. Yavuz KAÇTAN (Sivas Barosundan)

Suç: 2911 sayılı Yasa'ya muhalefet.

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 26.07.1993
Tutuklama Tarihi: 28.07.1993 (2911'den)

Salıverme Tarihi: 27.10.1993 (2911'den)

108.Cevdet MAZMAN:

Celal-Fazile oğlu, 28.11.1952 doğumlu, Sivas Merkez Yasin Mah.
K. 20, C. 036/01,S. 30'da nüfusa kay ıtlı. Sivas Altmtabak Mah. 8. Sok.
Topgül Apt. No: 2'de oturur, evli, üç çocuklu, okur-yazar, çiftçi, TC.
İslam.

Suç: 2911 sayılı Yasaya muhalefet

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 26.07.1993

Salıverme Tarihi: 28.07.1993
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109.Mehmet ŞARKIŞLA:
Mehmet Necati Fatma o ğlu, 28.04.1960 doğumlu, Sivas Merkez

ilçe Aydoğan Mah. K. 126, C. 004/03, S. 45'de nüfusa kayıtlı. Selçuk
Polis Karakolu Karşısı Yuvam Apt. A Blok D. 18'de oturur, evli, iki
çocuklu, okur-yazar, özel dershanede ö ğretmen, sabıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Yavuz KAÇTAN (Sivas Barosundan)

Suç: 2911 sayılı Yasa'ya muhalefet

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 26.07.1993
Saliverme Tarihi: 28.07.1993

110.Mustafa KESKİN:
Kamil-Emine oğlu, 07.02.1938 doğumlu, Kırşehir Çiçekdağı ilçesi

Kızilçali Köyü C. 049/02, S. 30, K. 37de nüfusa kay ıtlı. Sönmez Tekstil
Ticaret'te Pazarlamac ı olarak çalışır, Ankara Mamak Dostlar Mah. 41.
Sok. No: 3/1'de oturur, evli be ş çocuklu, okur-yazar, sab ıkasız, TC.
İslam.

Vekili: Av. Yavuz KAÇTAN (Sivas Barosundan)

Suç: 2911 say ılı Yasaya muhalefet

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 25.07.1993
Saliverme Tarihi: 28.07.1993

111.Mustafa ARSLAN:
Hacı Bekir-Hatice oğlu, 01.03.1961 doğumlu, Sivas Merkez Korun-

cu Köyü K. 8, C. 150/01, S. 29'da nüfusa kay ıtlı. Gökmedrese Mah.
1. Sok. No: 2'de oturur, evli, iki çocuklu, okur-yazar, Defterdarhk'ta
şoför, sabıkasız, TC. İslam.
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Suç: 2911 sayılı Yasa' ya muhalefet.

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 26.07.1993

Salıverme Tarihi: 28.07.1993

112.Necati ÇAY:

Osman-Gülüzar o ğlu, 20.01.1970 doğumlu Sivas Merkez ilçe Ka-
basakal Köyü K. 38, C. 130/ 02, S. 47de nüfusa kayıtlı. Dört EylülMah.
21. Sok. No: 24'de oturur, evli, bir çocuklu, okur-yazar8, sab ıkasız, mi-
nibüsçülük yapar, TC. İslam.

Suç: 2911 sayılı Yasa'ya aykırı muhalefet.

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 26.07.1993

Saliverme Tarihi: 28.07.1993

113.Hüseyin ZORLU:
Mehmet-Fatma oğlu, 15.03.1945 doğumlu, Sivas Merkez ilçe Gök-

medrese Mah. K. 319, C. 017/05,5. 94'de nüfusa kay ıtlı. Esentepe Mah,
Türkiş Blokları B/2 Giriş No: l'de oturur, evli beş çocuklu okur yazar
sabıkasız, emekli işçi, TC. İslam.

Vekili: Av. Yavuz KAÇTAN (Sivas Barosundan)

Suç: 2911 say ılı Yasa'ya muhalefet.

Suç tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 27.07.1993
Saliverme Tarihi: 28.07.1993
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114.Abdülkadir KILIÇ:

Zeynel Abidin-Dudu oğlu, 01.01.1950 doğumlu, Sivas Merkez
ilçe Dört Eylül Mah. K. 270, C. 011/03, S. 72'de nüfusa kay ıtli. İstiklal
Caddesi Sihaz Kar şısı Erkan Apt. No: l'de oturur, evli, dört çocuklu,
okur-yazar, ticaretle uğraşır, TC. İslam, sabıkasız.

Suç: 2911 sayılı Yasa'ya muhalefet

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 27.07.1993

Salıverme Tarihi: 28.07.1993

115.Adem YÖRÜK:

Fevzi-Fatma oğlu, 25.08. 1971 doğumlu, Sivas Yıldızeli ilçesi Bü-
yük Akören Köyü K. 2 C. 030, S. 6'da nüf. kay ıtlı. Sivas Mimar Sinan
Mah. Çilem Evler A/5 Blok. No: 3'de oturur, bekar, okur-yazar, sab ı-
kasız, TC. İslam.

Suç: 2911 sayılı Yasa'ya muhalefet.

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 01.08.1993
Saliverme Tarihi: 03.08.1993

116.Erol ÇELIK:
Mehmet-Gülcihan o ğlu, 15.11.1961 doğumlu, Sivas Merkez ilçe

Altmtabak Mah. K. 324, C. 003/05,S 20'de nüfusa kay ıtlı, aynı mahalle
3. Sok. No: 65'de oturur, evli, iki çocuklu, okur-yazar, esnaf, sab ıkasız,
TC. İslam.

Vekili: Av. Yavuz KAÇTAN (Sivas Barosundan)

Suç: 2911 sayılı Yasa'ya muhalefet.

Suç Tarihi: 02.07.1993
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117.Muhammed Nuh KILIÇ:
Kadir-Döndü oğlu, 15.05.1973 doğumlu, Hatay Dörtyol ilçesi

Ocaklı Köyü S. 76 C. 027/03, K. 69'da nüfusa kay ıtlı. Kredi ve Yurtlar
Kurumu'nda kahr daimi olarak Samandağ Müftülük Lojmanı'nda ka-
hr, bekar, okur-yazar, sab ıkasız, TC. İslam.

Vekili: Av. Yakup ÖZDEK, Av. Eyüp KARAGÜLLE, Av. Ömer
ZİLELİ, Av. Mehmet GÖKÇEK, Av. Ziya CEMALLER ( İstanbul Baro-
sundan)

Suç: 2911 sayil ı Yasa'ya muhalefet.

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 27.07.1993

Tutuklama Tarihi: 30.07.1993

Salıverme Tarihi: 25.03.1994

118.Bülent GÜLDÜ:
İsmail-Yeter oğlu, 13.05.1976 doğumlu, Sivas Kangal ilçe Yarhisar

Köyü C. 136/02, S. 10, K. 98'de nüfusa kay ıtlı. Kılavuz Mah. İstiklal
Cad. Gözlem Evler C Blok No: 4'de oturur. Cumhuriyet Lisesi son sm ıf
öğrencisi, bekar, okur-yazar, sabıkasiz, TC. İslam.

Vekili: Av. Yüksel KÖSE (Sivas Barosundan)

Av. Ahmet KÜÇÜKDAĞ (Ankara Barosundan)

Suç: 2911 sayılı Yasa'ya muhalefet.

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 30.07.1993

TutuklamaTarihi: 30.07.1993
SalıvermeTarihi: 25.03.1994
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119.Vedat YILDIRIM:

Fethullah-Gülten o ğlu, 05.04.1967 doğumlu, Sivas Merkez ilçe
Yiğitler Mah. K. 274, C. 038/04, S. 66'da nüfusa kayıtlı. Kılavuz Mah.
İstiklal Cad. Gözlem Evler D/L Blok No: l'de oturur, evli, bir çocuklu,
okur-yazar, boşta gezer, sabıkasız, TC. İslam.

Suç: 2911 Say ılı Yasaya muhalefet.

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 28.07.1993

Saliverme Tarihi: 30.07.1993

120.Doğan DUMAN:

Mehmet-Fatma o ğlu, 12.05.1958 doğumlu, Sivas Merkez ilçe, Ya-
sin Mah. K. 114, C. 036/02, S. 46'da nüfusa kay ıtlı. Esentepe Mah. 7.
Sok. Anadolu Evler A Blok 1. Giri ş Kat: 2'de oturur, evli, iki çocuklu,
okur-yazar, Fatih Iikokulu'nda ö ğretmen, TC. İslam.

Suç: 2911 sayılı Yasa'ya muhalefet.

Suç Tarihi: 02.07.1993

Gözetim Tarihi: 28.07.1993

SalıvermeTarihi: 30.07.1993

121.Tuncel KÖKTEN:

tbrahim-Nazime oğlu, 09.01.1970 doğumlu, Sivas Merkez Çaybo-
yu Mah. K. 114, C. 0611(02, S.87'de nüfusa kay ıtlı. Sivas Bahtiyar Bos-
tan Mah. 6. Sok. No: 2'de oturur, bekar, okur-yazar, sab ıkasız, otelcilik
yapar, TC. İslam.

Suç: 2911 sayılı Yasa'ya muhalefet.

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 29.07.1993
Saliverme Tarihi: 30.07.1993
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122.İsmail BIÇAKÇIG İL:
Mustafa-Saadet oğlu, 30.08.1966 doğ-umlu, Sivas Merkez ilçe

Çayyurt Mah. K. 70 C. 007/01, S. 80'de nüfusa kay ıtli. Üçler Bay Mah.
4. Sok. No: 46'da oturur, evli, iki çocuklu, okur-yazar, sab ıkasız, TC.
İslam.

Vekili: Av. Mikail HASBEK (Sivas Barosundan)

Suç: 2911 say ılı Yasa'ya muhalefet
Suç Tarihi: 02.07.1993
GözetimTarjhj: 04.08.1993
Tutuklama Tarihi: 06.08.1993
Saliverme Tarihi: 27.10.1993

123.Mehmet KARAKAYA:
Yusuf-Döne oğlu, 02.05.1938 doğumlu, Sivas Yılldızeli tlç. Bayat

Köyü K. 047 C. 025/2,S. 074'de nüf. kay ıtlı. Sivas Gültepe Mah. 7. Sok.
No: 24'de oturur, evli, dört çocuklu, okur-yazar de ğil (cahil) emekli
işçi, sabıkasız, TC. İslam.

Suç: 2911 sayılı Yasa'ya muhalefet.

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 05.08.1993
Tutuklama Tarihi: 06.08.1993
Saliverme Tarihi: 27.10.1993

124.Rıza ÖZPENPE:
Günaydm-Meliha o ğlu, 05.08.1967 doğumlu, Sivas Merkez Kad ı

Burhanettin Mah. K. 30, C. 021/01, S. 60'da nüfusa kay ıtli. Yeni Mah.
14. Sok. No: 21'de oturur, evli, bir çocuklu, okur-yazar, esnaf, sabıka-
siz, TC. İslam.

Vekili: Av. Hasan ŞAHIN, Av. İrfan ÖGE, Av. Orhan ÖGE, Av.
Mehmet CENGIZ (İstanbul Barosundan)
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Suç: 2911 sayılı Yasa'ya muhalefet.

Suç Tarihi: 02.07.1993
Gözetim Tarihi: 04.08.1993

Tutuklama Tarihi: 06.08.1993

Salıverme Tarihi: 27.10.1993

Karar Tarihi: 26.12.1994

Yukarıda açık kimlikleri ve yüklenen suçları yazılı sanıklar Halil

İbrahim DÜZBİÇER ve 94 arkada şı hakkmda Kayseri DGM C. Başsav-.

cılığı'nın 20.07.1993 gün, 1993/170, Esas 1993/159 say ılı iddianamesi

ile "3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan do-

layı kamu davasmın açıldığı, Kayseri DGM'nirt 1993/175 Esas s ırasma

kaydı yapılarak yargilamaya devam olunduğu.

Yine Kayseri DGM.0 Ba şsavcılığı'nın 20.08.1993 gün. 1993/170 Es.

1993/159 Sayılı ek iddiarıamesi ile sanıklar Hasan Basri KOÇ, Mehmet

Ercan İLTER ve Ergün KILIÇ haklar ında kamu davası açıldığı Işbu da-

vanın Kayseri DGM'nin 1993/175 Es. say ılı dava dosyası ile birleştiği,

Yine Kayseri DGM C. Başsavcılığı'nın 24.08.1993 gün, 1993/170.

Es. 1993/159 Sayılı iddianamesi ile sanık Adnan KEBENÇ hakkında

"3713 Sayıh'Yasa'ya aykırı davranmak" suçundan dolay ı kamu davası
açıldığı işbu kamu davasmda yine Kayseri DGM'nirL 1993/175 esas sa-
yılı dava dosyası ile birleştirildiği, birleştirilen dava dosyası üzerinden

yapılan açık yargılama sırasmda, Kayseri DGM'den verilen 2508.1993
gün, 1993/175, Es. 1993/197 K. sayılı kararı ile davanın kamu düzeni

bakımından Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne nakline karar
verildiği, işbu dava dosyasmın Mahkememize intikalini müteakip
mahkememizin 1993/106 esasına kaydı yapılarak yargılamaya devam
olunduğu,

Yine sanıklar Cafer ERÇAKMAK ve 101 arkada şı hakkmda Sivas

C. Başsavcılığı'nın 22.07.1993 gün, 1993/2460 haz ırlık sayılı iddiana-

mesi ile "2911 sayılı Yasa'ya muhalefet" suçundan Sivas Asliye Ceza
Mahkemesi'ne kamu davas ının açıldığı, Sivas 2. Asliye Ceza Mah-
kemesi'nin 1993/302 esasma kayd ını müteakip yargılamaya devam
olunduğu,
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Yine Sivas C. Ba şsavcılığı'nm 16.08.1993 gün, 1993/974 esas sayılı
iddianamesi ile sanık Adnan KEBENÇ hakkmda kamu davasının açıl-
dığı, işbu kamu davasmın Sivas 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 1993/
302 esas sayılı dava dosyası ile birleştirildiği,

Sanık Hasan Basri KOÇ hakkmda da Sivas C. Başsavc ılığı'nın
12.08.1993 gün, 1993/950 esas sayılı iddianamesi ile Sivas Asliye Ceza
Mahkemesi'ne kamu davasmın açıldığı, işbu kamu davasının da Sivas
2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 1993/302 esas say ılı dava dosyası ile
birleştirildiği,

Sanıklar İsmail BIÇAKCIG İL ve 4 arkada şı hakkında yine Sivas
C.Başsavcilığı'nm 11.08.1993 gün, 1993/945 esas say ılı iddianamesi'
ile kamu davasmm açıldığı, işbu dava dosyasmın Sivas 2.Asliye Ceza
Mahkemesi'nin 1993/302 esas sayılı dava dosyası ile birleştirildiği,

Sanıklar Mustafa SAYDAM ve 9 arkadaşı hakkmda Sivas C.Başsa-
vcılığı'nın 04.08.1993 gün, 1993/935 esas say ılı iddianamesi ile Sivas
Asliye Ceza Mahkemesi'ne kamu davas ırun açıldığı, işbu dava dos-
yasmında Sivas 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 1993/302 esas say ılı
dava dosyası ile birleştirildiği, birleştirilen Sivas 2. Asliye Ceza Mah-
kemesi'nin 1993/302 esas sayılı dava dosyasının yapılan yargılaması
sonunda verilen 23.08.1993 gün, 1993/302 esas, 1993/325 Karar say ılı
kararla davanın konu güvenliği bakımından Ankara Asliye Ceza
Mahkemleri'ne nakline karar verildiği, işbu dava dosyasmm Ankara
19. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği, Ankara 19. Asliye Ceza
Mahkemesi'nin 1993/1185 esasma kaydm ı müteakip yap ılan yargıla-
mas ı sonunda, Mahkemeleri'nin görevsizliğine, dosyanm kayıtların
birlikte değerlendirilmesi bakımından Ankara Devlet Güvenlik Mah-
kemesi'ne gönderilmesine, bu nedenle mahkemelenin görevsizli ğine
karar verildiği,

Dava dosyasmm mahkememize intikalini müteakip mahkeme-
mizden verilen 27.11.1993 gün, 1993/128 esas, 1993/108 Kr. sayılı ka-
rarla Mahkememizin görevsizli ğine, dava dosyasmın Mahkememizle
Ankara Asliye Ceza Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlığmın halli
yönünden Yargıtay ilgili ceza dairesine gönderilmesine karar verilerek
dosyanın Yargıtay'a gönderildiği,
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Sanıklar Cafer ERÇAKMAK ve 77 arkada şı hakkmda Sivas C. Baş-
savcıhğı'nın 22.07.1993 gün, 1993/ 2212 Hz. say ılı iddianamesi ile Sivas
Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davas ınm açıldığı, Sivas 1. Ağır Ceza
Mahkemesi'nin 1993/91 sırasma kaydınm yapılarak yargılamasma
devam olunduğu.

Yine Sivas C.Ba şsavcılığı'nın 12.08.1993 gün, 1993/ 2212 Hz. 1993/
902 esas sayılı ek iddianamesi ile Sivas A ğır Ceza Mahkemesi'ne kamu
davasmın açıldığı, işbu dava dosyasmın Sivas Ağır Ceza Mahkeme-
si'nin 1993/ 91 esas sayılı dava dosyası ile birleştirildiği.

Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden verilen karar ile dava dos-
yasmın kamu güvenliği nedeniyle Ankara Ağız Ceza Mahkemesi'ne
gönderilmesine karar verildiği, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin
1993/169 sırasma kaydmın yap ılarak Ankara 3. Ağır Ceza Mahkeme-
si'nden verilen 11.10.1993 gün, 1993/169 Es. 1993/150 Kr. sayılı karar
ile dosyanın Ankara DGM'ye gönderilmesine karar verildiği, işbu
dava dosyasının mahkememize intikalini müteakip Mahkeme'mizden
verilen 27.10.1993 gün, 1993/129 esas, 1993/109 Kr. sayıh kararla,
mahkememizin görevsizliğine, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi ile
Mahkememiz arasmdaki görev uyu şmazlığının halli için dosyanın
ilgili Yargıtay Ceza Dairesi Başkanlığı'na gönderilmesine karar ve-
rildiği, Yargıtay 10. Ceza Dairesi'nin 08.11.1993 gün 1993/11824 Es.
1993/11804 Kr. sayıh ilan ı ile dosyanın Ankara DGM'ye gönderilme-
sine karar verildiği,

Yine Mahkememiz ile Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi ara-
sındaki görev uyu şmazlılığm hali için Yargıtay'a gönderilen dosya-
nın Yargıtay 10. Ceza Dairesi'nin 09.11.1993 gün, 1993/11856 Esas,
1993/12102 Kr. sayılı ilan ı ile mahkememizin görevsizlik karar ının
kaldırılarak dava dosyasmın mahkememize gönderildiği, Asliye Ceza
ve Ağır Ceza Mahkemeleri'nden gelen her ikidava dosyas ının mahke-
memizin 1993/106 esas sayılı dava dosyası ile birleştirildiği, Mahke-
memizin 1993/106 esas sayılı dava dosyas ı üzerinden yapılıp bitirilen
açık yargılamaları sonunda;

GEREĞI DÜŞÜNÜLDÜ:
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I. İDDİA VE MÜTALAA:

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi C.Başsavcılığı'nın "düşünce
örneği" başlığı altında düzenlediği hukuki görüş ve düşüncelerini içe-
ren yazılarmda

DÜŞÜNCE ÖRNEĞİ
ANKARA DEVLET GÜVENLİK MAHKEMES İ

BAŞKANLIĞI'NA

02.07.1993 Cuma günü Sivas'ta meydana gelen ve Madımak
Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 37 vatanda şmuzm karbonmonoksit
zehirlenmesinden öldüğü, birçok aracm ateşe verildiği ve birden faz-
la kişinin yaralandığı Pir Sultan Abdal Heykeli'nin y ıkılıp yakıldığı
olayı, dolayısıyla tutuklu sanık Cafer ERÇAKMAK ve 103 arkada şı
hakkında Kayseri Devlet Güenlik Mahkemesi'ne, Cumhuriyet Ba ş--
savcılığm'ca 3713 sayılı Yasa'y ı ihlal suçundan aç ılan 1993/175 esas
sayılı kamu davas ının kamu güvenliği açısmdan CMUK'nun 14/son
maddesi uyarınca Yargıtay Nöbetçi Ceza Dairesi'nin 23.08.1993 gün,
1993/8903-8506 say ı ile Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne nak-
line karar verilmesiyle anılan dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığı'mıza
02.09.1993 günü vurut etmesiyle tüm evrak ın incelemesi sonucunda;

OLAYIN GENEL ANLATIMI

02.07.1993 Cuma günü her yıl olduğu gibi Banaz Köyü'nde yapıl-
makta olduğu söylenilen Pir Sultan Abdal Şenliklerinin bu yıl Sivas
Şehrine dikilen Pir Sultan Abdal Abidesi'nin açılışı nedeniyle Sivas İl
Merkezinde yapılnıış olması, toplantıya İslam Dünyas ı'nda tepki yara-
tan "Şeytan Ayetleri" Kitabmı Tükiye'de de yayınlayan Aziz NESİN'in
davet edilmesi ile içinde olumsuz bir ortam ın doğurmasına neden
olduğu gözlenmiştir.

Sivas İli'nde yaşayan vatandaşlarm bu duruma hassasiyetlerini
gösterecekleri ve bir büyük olay ın geleceği önceden bilimesi de bir
yana, yasal ve emniyet tedbirlerinin bu tür olayları önlemede etkin bir
çare olmayacağı açıktır.
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Vatarıdaşm hassasiyetine, bir de da ğıtılan ve ikinci tahrik içerikli
"Müslüman Kamuoyuna" ba şhldı bildiri eklenince, olaya çok kısa sü-
rede kalabalık bir halk kitlesinin kat ılmasma neden olmuştur.

Olay günü öğle namazmdan ç ıkan kişilerin, önce küçük bir top-
luluk olarak işin çığırtkanliğını yaparak, olaya dahil olacak kişileri
bulmakta güçlük çekmemeleri sonucu, kalabalık her geçen zaman
içinde kimilerine göre be şbine, kimilerine göre onbine yakm kişiyi
bulmuştur.

"Müslüman Kamuoyuna" ba şlıklı bildiri, genelde Türkiye'deki,
Cumhuriyetin niteliklerinden laik devlet sistemini y ıkıp yerine şeriat
yönetiminin kurulmasm ı öneren ve topluluktaki kişileri bu yöne çevir-
meyi sağlayıcı telkinleri taşımaktadır.

Nitekim Sivas Caddeleri'nde yürüyen binlerce kişi,

"Yaşasin Hizbullah, Zafer İslam'm, Allahuekber, Vali istifa, Şe-
refsiz Vali, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e M'ezar Olacak, Kafirler içeride
Onları Yakacağız, Laiklik Gidecek Şeriat Gelecek, Müslüman Türkiye,
Şeriat Gelecek Zulüm Bitecek, Laikliğe Son, Laik Düzen Yıkılacak,
Türkiye Müslüman Kalacak, Ya şasin Şeriat, Şeriat İsteriz, Tek Yol
İslam, Asker Dinsize Siper Olamaz, Kahrolsun Laiklik, Asker Buraya,,
Kuran'a Uzanan Eller K ırilsm, Kanımız Aksa da Zafer İslam'm"

Sözleriyle hep bir a ğızdan slogan atarak eylemlerinin çerçevesini
çizmişlerdir.

Bu çerçeve, öteden beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Anaya -
samızm ikinci maddesinde çizilen "Cumhuriyetin niteliklerinden laik
devlet düzenini" tağvir, tebdil veya ilgaya yönelik yasad ışı örgütlerin
çalışmalarmda da ele aldığı çerçevedir.

Hele bir bahane ortam ı bulmaya görsünler;

Ki, Sivas'ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri ve bu şenliklere katılan, bir
konuşma da yapan, Aziz NESİN gibi dini inkar etmekten, öte halluna
aptal demekten çekinmeyen kişinin davet edilmesi durumu bu ortamı
ve bahaneyitahrik edercesine olu şturmuştur.
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Görülen, üzüntüyle sonuçlanan, bir o kadar devlet ve yörede yara
açan olayın gerçekleşmesini sağlamıştır.

Olayın izlenmesine geçmeden önce laik düzenin anlatm ıını yaptı-
ğımızda;

Laik düzen ve ilke öteden beri Devletinıizde daima ihlale uğra-
maktadır. Dini düşüncelerin kamu çalışanlarmca bir şemsiye misali
ayrıca politikacmın oy potansiyelini arttırmak bahanesiyle bu yola
başvurarak çıkar sağlaması halleri de daime gözlenmektedir.

Öyleyse laiklik ilkesi Devletimizin temel ta şı olarak görüntülen-
mesi, olayımızda eylemlerin daha açıkca yasal yerini belirleyecektir.

Laiklik, genelde devlet i şleriyle din işlerinin birbirine karıştırilma-
ması, başka varliğm girmemesidir, sokulmamas ıdır.

Devlet işleri, dünya işleridir. İnsanlarm dünyadaki yaşamlarıyla
ilgiidir. Bir Devlet içinde devlet birtakım kurallar koyar. Yasalar bu
kuralların başında gelir. Devletin işleri, bu kurallarla yürütülür.

Din işleriyse öteki dünya dedi ğimiz ahiretle ilgilidir. Tanrı inancı
ile ve ona ibadetle ilgilidir.

Bu dünyanm işlerini düzenleyen kurallar yani yasalar, zorlay ıcı-
dır. Devlet içinde her vatanda ş onlara istese de istemese de, inansa da
inanmasa da uymak zorundad ır.

Din bir vicdan işidir. Kimseyi şu dine, ya da bu dine girmeye şu ve
bu dinin kurallarma uymaya zorlayamazsmız. İnsan Tanrı'ya istediği
yolda ve biçimde yakla şır ve ibadet eder. Kulun Tanr ı'nın işine karış-
ması söz konusu değildir. Tanrı herşeyi bilir, her sorunu düzeltir ve
kişileri yanhşlarm karşısında bağışlayabiir.

Laiklik, devlet düzeninde dinsizlik anlamında kullanilmamalıdır.
Diğer bir deyimle, laiklik dmsizlik de ğildir. Dinin Tanr ı'yla kul arasın-
da bir vicdan işi olduğunu bilmek gerek Anayasamızm açık ve kesin
biçimde 24. maddesinde dinle ilgili kural ı "Herkes vicdan, dini inanış
ve kanaat hürriyetine sahiptir" şeklindedir.

191



Sivas Davas ı

Anayasamızm 14. maddesi hükümlerine aykırı olmamak şartıyla
ibadetin ve dini ayin ve törenlerin serbest olaa ğı hükmüne yer veril-
miştir.

Özellikle Müslümar ılık, vicdanözgürlüğüne laikliğe en güzel ve
anlamlı yeri ve değeri vermiş bulunmaktadır. Çünkü Kuran'ı Kerimde
Yüce Tanrı Kafirun Suresinde "sizin dininiz size benim dinim bana-
dır" şeklinde buyurmaktadır. Yine başka bir ayetin "Dinde zorlama
yoktur.Eğri doğrudan ayrılnııştır." buyrulmaktad ır.

Vatan toprakları üstünde yaşayan vatandaşlarm birbirinden ayr ı
tutulması, ayrı ayrı görülmesi kaidesi yoktur.Kaide her vatanda şm en
az ötekiler kadar Devletin önem verdiği değerli bir varlık olarak gös-
terilmesidir.

Atatürk, Laiklik anlayışı ile dinin dünya işlerini, özellikle dinle
politikayı kesinlikle birbirinden ayr ı tutulmasını önermiştir.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletinde kısaca özetini yaptığımız
Laiklik anlayışı bu yönüyle kabul edilmiş ve halen aylnı çerçee içinde-
tatbikatını bulmuştur.

OLAY

Şimdi bu gözlemden sonra olay ımızı izleyecek olursak;

2 Temmuz 1993 Cuma günü Cuma Namazmı eda ederek camiden
çıkan topluluk içinden 500-1000 kişilik bir grup Vilayet Binas ı'na doğ-
ru Atatürk Caddesinde ilerledikleri, meydana geldiklerinde, polisin
ihtarına karşın Vilayet alanına bir kısmının yürüdükleri, bu yürüyüş-
leri sırasında "Zafer İslam'm, Allahuekber, Vali istifa, Şeytan Aziz"
gibi slogan attıkları, bu sioganlarmı Vilayet önündede sürdürdükleri
görülmüştür. Bu arada saatler 13.40'1 gösterirken toplulukda ikibin
kişi civarma ulaşmıştır.

Topluluk, bu haliyle istasyon Caddesi'ne yönelmi şse de polis ba-
rikatı karşısmda öndeki grup yön değiştirerek Parkm altındaki Osman
Paşa Caddesi'ne yönelmiş, Buriciye Medresesi'nin arkasından da polis
barikatını görünce çeşitli sloganlar atarak istasyon Caddesi'ni takiben
Kültür Merkezi önüne geldiği sırada saat 14.00 olmuştur.
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Topluluk Kültür Merkezi'ne dönmek istemi şse de polisin engeliy-
le karşılaşmıştır.

Kültür Merkezi'nde şenlik dolayısıyla bulunan 600 ki şi dışarı
çıktığında karşılıklı sloganlar atıldığı sırada polisin müdahalesi ile iki
karşıt grubun karşı karşıya gelmesi önlenrni ştir.

Aynı grup bu engelleme üzerine istasyon Caddesi'ni takiben tek-
rar Vilayet Meydanı'na dönerek orada toplanmıştır. Bu sırada toplu-
luğa dışarıdan katılmalar olmuş, bu suretle topluluk dörtbin-be şbin
kişiye ulaşmıştır.

Topluluk artık engel tanımayacak bir güce ula şmca yukarıda söz-
leri yazılı çeşitli sloganlar ı sürekli atmaya koyulmuştur. Saat 14.50'yi
gösterdiği sırada yeniden istasyon Caddesi'nden Kültür Merkezi'ne
ikinci kez geldikleri, bir gün önce Kültür Merkezi önüne dikilen Pir
Sultan Abdal Ozanlar Anıtı'nı tahribe koyulduklar ı, anıtı kısmen tah-
rip eden topluluktaki kişiler bu kez de Kültür Merkezi içine girmeye
çalıştıkları görüldüğünden polis zor kullanlarak bu hali önlenmi ştir.

Ancak bu sırada grubun içindeki kişiler attıkları taşlarla Kültür
Merkezi camlarmı kırmayı başarmışlardır. Saat 15.15 ile 15.55 arasında
bu eylem süregeiniiştir. Kültür Merkezi içindeki grupda buluan ki şiler
de dışarı çıkarak taşlı sopalı olarak karşılık vermeye çalişmışlarsa da,
olayın vehametini gören polis zor kullanarak kar şı gruplardaki kişile-
rin eylemlerini önlemiştir.

Bu arada iki polis ve iki şahıs yaralannuşlardır.

Polisin istemi üzerine, saat 16.05 sıralarında, topluluğa dağıl-
maları için Sivas Belediye Ba şkanı Temel KARAMOLLAOĞLU'nun
yaptığı konuşma, önce olumlu sonuç verdiği ve çeşitli yönlere dağılan
toplulukdaki kişilerin büyük bir grubu Vilayet önüne yöneldikleri, bu
sırada Madımak Oteli önünde toplanarak aynı sloganlar ı atmaya baş-
ladıkları görülnıüştür.

Aynı topluluk saat 18.00'de yeniden Madımak Oteli önünde bu-
luşmuşlardır.

Çevreden katılanlarla da topluluk onbin kişiye ulaşmıştır. Daha
sonraları onbeşbin kişiye yaklaşmıştır.
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Madımak Oteli'ne muhtelif istikametlerden be ş yol gelmektedir.
Her yol başına polis barikatı kurulmuşsa da Otel'm önüne gelen grup-
lar aynı sioganlarla taşkmlıklarıru geliştirmişlerdir.

Belediye'nin yap ımını sürdürdüğü kaldırımlar için yola koyduğu
kaldırım taşlarını kıran topluluktaki kişiler Madımak Oteli camlarını
kırmışlardır.

Polis topluluğu dağıtmaya çalişmışsa da güçleri yetersiz kalmıştır.

Topluluğa engel olur düşüncesiyle yeniden davet edilen Belediye
Başkanı ve Büyük Birlik Partisi ilçe Ba şkanı konuşmaları da duruma
hakimiyet sağlayamamıştır.

Saat 19.00 s ıralarmda topluluğun talepleri doğrultusunda şeliğin
iptal edilmesine kar şm topluluk dağıtılamamıştır.

Bu defa Ozanlar Heykeli'nin kald ırılması yolundaki Valilik emri
ile, "Heykelin yerinden kaldırılması ve bir arabaya konarak Vilayet
Parkı önüne getirilmesi anında" topluluk içindeki ki şilerin Heykeli
alarak polis engeline rağmen Otel önüne getirip yere y ıkmalarıyla bu
yöndeki çalişma da topluluğun dağıtılmasmda etkili olamamıştır.

Toplulukdaki kişiler heykeli çiğnemekle kalmamışlar, üç ayrı oto-
ya yönelerek hasara uğratmışlardır.

Polisin bütün zor kullanma eylemi bile topluluğu dağıtamamıştır.

Sloganlarma devam eden topluluk Heykeli k ırmayı da başarmış-
tır. Bu arada Heykele kendilerini çarpanlar arasında yaralananlar da
olmuştur.

Saat 19.30 sıralarında gittikçe şuursuzlaşan toplulukdaki ki şiler
Otel kapısma kadar yaklaşmışlardır.

Hatta içlerinden bazıları Otel'e girerek içerdeki eşyaları tahrip et-
tikleri gibi dışarıya attıkları da görülmüştür.

Çevik Kuvvet Polis Ekibi Otel asansör ve merdivenlerini tutarak
Ote'le giren hırçm kişileri Otel dışma çıkarmayı başarmışlardır.

Bu arada Otel önünde bulunan bir otoyu ters çeviren topluluk
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içindeki kişiler, otonun benzin deposunu delerek otoyu ate şe vermiş
ve yakmışlardır. Başka bir grup da Otel binası karşısındaki binanın
terasma çıkarak oradan attıkları taşlarla Otel camlarını kırmışlardır.

Bu hareket sonunda 14 polis memuru yaralanm ıştır. Bir ara
Otel' den atılan eşyalar ateşe verilmiş, fırsatım bulup tekrar Otel'e ç ıkan
bir kişi de Otel perdesini tutu şturarak Otel'de yangın başlatmıştır.

Saat: 19.20 sıralarmda itfaiye istendiği, itfaiyenin Halikarnas Kap ı
önünde topluluk tarafından durdurulduğu ve itfaiye aracının bu
engeilemelerle ancak saat 20.05'de Otel önüne gelebildi ği ve yangını
söndürmeye ba şladığı görülmüştür.

Topluluğu dağıtmak için havaya açılan ateş sonucu topluluk da-
ğılmaya başlamışsa da, Otel'deki yangının binanın birinci katı geçmesi
üzerine içeridekilerin kurtar ılmasına başlanmış, ne çare ki, Otel içinde
37 kişinin karbonmonoksit gaz ından boğularak öldüğü saptanmıştır.

Polis tarafmdan aç ılan ateş sonucu dağıtılan topluluktan bazı
kişiler toplu hailde bu sefer Vilayet Binas ı önüne gelerek binay ı taşa
tutmuşlardır.

Bu arada itfaiyeniri getirdiği merdivenden Aziz NES İN ve 93 kişi
sağ olarak çıkarılmıştır.

Olay gittikçe büyüyerek bir gösteri yürüyüşü, bir toplu ızrar,
kundaklamak suretiyle yakılan Otel'de, toplu ölüm gerçekle ştirilerek
topluluğun hareketi artık söz ve eylem ile Türkiye Cumhuriyeti Laik
Devlet Düzeni'ne yönelik eylemi olu şturduğu, bu toplulukda fesatç ı-
ların, fanatik dincilerin tahrikleriyle de laik düzenin kald ırılıp şeriat
düzeninin getirilece ği ve bu görüntüsüyle bu durumun Sivas'ta gözler
önüne sergilendiği gözlenmiş bulunmaktadır.

OLAYIN YASAL GÖRÜNTÜSÜ

Yukarıda görüntüleyebildi ğimiz kadarıyla Sivas'ta meydana ge-
len toplumsal olayın Ceza Yasaları'nırı hükümlerinin ayrı ayrı ihlal
dışında tümü ele almarak TCK'nın 146. maddesi içinde araştırılması,
soruşturulmas ı vahameti bakımından daha da önem taşıyacaktır.
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Bu nedenle, ayrı ayrı Mahkemelere açilan kamu davalarmdaki
eylemlerin toplumsal olayımızda bir bütün olarak ele alınıp sona gi-
dilmesinde her yönüyle faydalar ı çoktur.

Eylemlerin delilleri görüntülendiğinde Anayasamızm dibacesin-
de;

Başlangıç kısmındaki bilhassa "Laiklik İlkesi'nin" gereği kutsal
din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle kar ıştırilama-
yacağı kaidesinin ihlal edildiği açık ve seçiktir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ı'nın İkinci maddesindeki "Dev-
let'in niteliklerinde ki Laik ve Hukuk Devleti yap ısının",

Dördüncü maddesinin içinde gösterildiği gibi " İkinci Maddesinin
değiştirilemeyeceği" prensibinin,

Ondördüncü Maddesinde ki "Temel hak ve hürriyetlerin kötü
maksatla kullanilmamas ının"

Yirmidördüncü maddesindeki "Din ve vicdan hürriyetinin istis-
mar edilemeyeceğinin"

Kaidelerini ortadan kaldırıcı olaylarm göstergesi olan bu hareket-
ler artık ayrı ayrı ve çeşitli eylemler olarak ele ahnmadan bir bütün
eylem şeklinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Elbette olaymiizda 2911, 3713 ve TCK'nın muhtelif maddelerini
ihlal eden eylemler toplamı vardır. Artık bu eylemler toplamı, bu top-
lumsal olayda bizi sonuca götürecektir.

o sonuç da Anayasamız'daki ve yukarıda açıkladığımız laik
devlet düzenin-din tağyir, tebdil ve ilgaya yönelik bir bütünlükdeki
eylem olarak ve kastın bu olayın içinde bu şekilde ele alınması ve Dev-
let Güvenlik Mahkemesi'nin de ğerlendirilmesi usul ve yasalara daha
uygun olacağı şüphesizdir.

Olayımızda topluluk içindeki sanık olarak belirlenen kişilerin bir-
leşik kasıtları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel taşlarmdan olan
Laiklik İlkesi'nin kaldırılıp yerine şeriat kaidelerini öneren bir düzenin
getirilmesi amac ını taşıdığı artık belirlenmiştir ve görülmü ştür.
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İşte bu düşüncelerden hareketle üç ayrı mahkemede aç ılan ve ayrı
ayrı maddeler çerçevesinde davalarm çözülmesi ve sonuca gidilmesi
önerilen davalardan vazgeçilerek bu davalarm yani Ankara Asliye
Ceza ve Ağır Ceza Mahkemeleri'ne naklen gelen davaların Ankara
Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne aynı mülahaza ile naklen gönderilen
dava ile birleştirilerek sanıklarm eylemlerinin TCK'r ıın 146/1. ve son
maddeleri içinde araştırılması ve sonuca gidilmesi usul ve yasalara
uygun olacaktır.

Bu nedenlerle davalarm öncelikle birle ştirilmesi ve duruşmaya bu
durumuyla başlarulmasını kamu adına talep ederiz. 20.09.1993.

II- DGM CUMHURIYET BA ŞSAVCILIĞI'NIN
ESAS HAKKINDAK İ MÜTALAASI

Sivas İli'nde bulunan vatandaşlar inançları açısından son de-
rece hassas oldu ğu, özellikle günün de cuma oluşu gibi nedenlerle
02.07.1993 tarihinde beşbin veya onbin ki şinin meydana getirdiği
topluluk,

"Şeriat düzeni fikirleri İslam Dininin çerçevesinde geli ştirmeyi
düşleyen ve topluluk içinde bulunan bir grup şahsm"

Yönlendirmesiyle eyleme geçmiştir.

Üzücü olaylarm sergilenece ği önceden sezinlenmesinde basiretsiz
hareketler ve işin vahametinin geç kavranmas ı sonucu, topluluk önce
Vilayet önüne, Kültür Merkezi'ne hücum ederek tahribat yapt ığı, daha
sonra Mad ımak Oteli önünde otoları devirip, benzin akıtıp, bu arada
Otel içindeki e şyayı dışarı atıp tutuşturduğu, kesif dumanın çıkardığı
gazdan Otel'de bulunan (37) vatanda şmuzm zehirlenerek ölümüne
neden oldukları görülmüştür.

Bu olayda sanık olanlar saptanıp haklarmda Sivas Ağır Ceza ve
Asliye Ceza Mahkemeleri'ne aç ılan kamu davalarının Ankara Mah-
kemleri'ne, Kayseri Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne açılan kamu
davasmın da Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne nakledildilçleri
bilinmektedir.
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İşte bu s ırada Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca incelenen dosyalar,
içeriği itibari ile eylemin Devlet'e bir başkaldırma olarak görülmü ş,
sanıklarm haklarmdaki kamu davalarmm birlikte de ğerlendirilmesi
vurgulanarak sonuca gidilmesine ilişkin görüşümüz üzerine Kamu
davalar ının duruşmaları Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde
yapılması kararlaştırılmıştır.

OLAYIN GENEL ANLATIMI

02.07.1993 Cuma günü Sivas İl Merkezi!nde Pir Sultan Abdal Am-
tı'nın açılışı yapilmıştir.

İslam Dünyasmda tepki yaratan "Şeytan Ayetleri" kitabının Tür-
kiye'de de yay ınlanmasını yürüten ve Türk toplumunda sergiledi ği
hareketleriyle hiç de iyi izlenim b ırakmayan Aziz NESİN'in bu mera-
sime (4. Pir Sultan Abdal Şenliği'ne) davet edilmesi,

Geleneksel olarak Pir Sultan Abdal Şenlikleri'nin her yıl Banaz
Köyü'nde yap ıldığını düşünürsek, bu şenliğin Sivas İl Merkezi'ne
getirilmesi.

Kamu davasmdaki bu olay ı hazırlamıştır.

İşte 02.076.1993 gününün Cuma olmas ı ve camilerden çıkan hal-
km, fanatik dincilerin yönlendirmesiyle, yetkililerce olaym önlenmesi
için yeterli tedbirin alınmaması ve geciktirilmesi.

Ayrıca fanatik toplulukça şenlikten bir gün önce İi Merkezi'nde
yayınlanan gazetelerde açıklamalar yap ılması ve halkı kışkırtan bildi-
riler dağıtılmas ı,

Hele hele,

Aziz NESİN' İn İslam Dini'ne karşı tutum ve davranışlar ı ve açık-
lamaları,

Kapalı bir salonda düzenlenen toplantıda terör örgütü militanlar ı
için saygı duruşunda bulunulmas ı,

Eylemin haz ırlayıcı nedenleri arasmda sayılabilir.
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Sivas İli'nde meydana gelen bu vahim olay içinde;

"Bu şenlik neden tl Merkezi'nde yapılmıştır? Neden Cuma günü-
ne rastlatilmıştır? Neden genelde halk tarafmdan hareketkri hiç de
hoş görülmeyen Aziz NESİN şenliğe davet edilmiş? Kendisine konu ş-
malar yapma imkanı tanınmış, neden şenlikle hiç ilgisi olmayan terör
örgütü militanlar ı için saygı duruşunda bulunulmu ş?"

Soruları cevapsız kalmaktadır.

İlkten ikiyüz kişiyi aşmayan topluluğun dağıtılması varken, ka-
nunsuz yürüyüşün yaptırılması ve halkm toplulukta onbin kişiye
varan sayıya ulaştıktan sonra hala hiç bir yasal önleme tedbirinin
alınmaması olaym üzücü ve vahim bir şekilde bitece ğinin göstergesi
olmuştur.

Nitekim, diğer bir yönüyle Sivas Caddelerinde yürülen binlerce
kişiyi yönlendiren fanatik dincilerin topluluk arasında,

"Yaşasin Hizbullah, Zafer tslam'm, Allahuekber,Vali istifa, Şeref-
siz Vali, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Kafirler içeride Onla-
rı Yakaağız, Laiklik Gidecek Şeriat Gelecek, Müslüman Türkiye, Şeriat
Gelecek Zulüm Bitecek, Laikliğe Son, Laik Düzen Yıkilıcak, Türkiye
Müslüman Kalacak, Yaşasin Şeriat, Şeriat İsteriz, Tek Yol İslam, As-
ker Dinsize Siper Olamaz, Kahrolsun Laiklik, Asker Buraya, Kur-an'a
Uzanan Eller Kırılsın, Kanınuz Aksa da Zafer İslam'm",

Sözleriyle hep bir a ğızdan slogan atmalar ı olayın daha vahim so-
nuçlar getireceğini önceden hazırlamıştır.

Bu çerçeve daha önce 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile
TCK'nın 163. maddesi ve 2 sayılı "Vatana Hıyanet" Kanunu'nun kal-
dırılması ile çizilmiştir.

İşte bu yasal engeller kald ırılmakla Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sası'nın 2. maddesindeki "Cumhuriyetin Niteliklerinden Laik Devlet
Düzeni"nin değiştirilmesine yönelik eylemler ço ğaldığı bunun yanın-
da yasadışı örgütlerin çalışmalarını kolaylaştıracakları da bilinen ve
görünen bir yol olmu ş tur.
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Bakhğımızda "Müslüman Kamuoyuna" ba şlıldı ve olaydan bir
gün önce dağıtılan bildiri genelde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
Laik Düzeni'ni y ıkıp, yerine şeriata dayali bir devlet düzeni getirmeyi
öneren ve olaym içindeki kişileri bu düşünce etrafında toplamasmı
teşvik eden telkinleri ta şımaktadır.

Nitekim olay günü ö ğle namazmdan çıkan kişiler önce küçük bir
topluluk tarafından gösteriye sokularak, sonuçta binlerce ki şinin cad-
delere dolması sağlanmıştır.

Sivas İli'nde yaşayan vatandaşlar inançları açısından son derece
hassas bulunmaları nedeniyle bir yasal engel de olmamas ı, büyük bir
olayın meydana geleceğini önceden bilmek için kahin olmamak gere-
kir.

Artık yasal ve emniyet tedbirleri bu tür olaylar ı önlemeyecektir,
olayları önlemede de etkin bir çare de ğildir.

Sergilenen iki kar şıt düşünce teşvik ve tahrik sözleri şahısların
sokaklara dökülmesine yetmiştir.

02.07.1993 tarihinde Sivas İli'ndeki bu ortam fanatik dincilerin
istifadesine sunulmuş olup; sonuçta toplum içindeki kişiler, (37) ki-
şinin ölümüne bilerek ve isteyerek sebep olmu şlardır. Yürüyüşe ka-
tılan kişileri yönlendiren fanatik dincilerin bu olayda ne kadar suçlu
oldukları açıktır. Ayrıca bu topluluğa baştan sona katılan her türlü
cebir hareketlere iştirak eden toplulukdaki kişiler de olaym meydana
gelmesinde aynı şekilde suçludurlar.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa
Kemal ATATÜRK'ün Devletin temel ta şı olarak saptadığı ilkelerden
yalnız biri olarak kalıpayan, granit taşı kadar sağlam olan "Devletin
Laik Düzeni" ilkesi;

Son günlerde, hele Terörle Mücadele Yasas ı'nın TCK'nın 163.
maddesinin kaldırılması ile yıpratılmaya başlanilmıştır.

Öyleyse olaymıız, Laiklik İlkesi'nin anlatılmasıyla daha iyi öğre-
nilecektir.
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Genelde laiklik, devlet işleri ile dinin birbirine karıştırılmaması,
başka bir deyimle Tanrı ile kulu arasma devletin ya da başka bir varlı-
ğın girmemesi, sokulmamas ıdır.

Devlet işleri dünya işleridir. İnsanlarm dünyadaki ya şamlarıyla
ilgilidir. Devlet, devlet içinde bir takım kurallar koyar, kanunlar bu
kuralların başında gelir. Devlet işleri bu kurallar ile yürüt-ülür.

Dinin kuralları ise öteki dünya dediğimiz Ahiretle ilgilidir. Ki şinin
Tanrı'ya inancı ve ona ibadeti ile ilgilidir. bir vicdan meselesidir.

Sivas'taki olayda, bu kurallardan yalnız birinin dini kuralın devlet
işlerinde kullanılmasını sağlamak amacı gerçekleştirilmek istenmek-
tedir.

Başka bir ifade ile;

Dünyanın işlerini düzenleyen kurallar zorlay ıcıdır. Her vatandaş
bu kurallara istesede istemese de inansa da inanmasa da uymak zo-
rundadır.

Din bir vicdan işidir. Kimse şu ya da bu dine girmeye dinin ku-
rallarına uymaya zorlanamaz. Laik Devlet Düzeninde insan Tanrı'ya
istediği yolda ve biçimde yaklaşır. ibadet eder. Kulun Tanrı'nın işine
karışması düşünülemez.

Çünkü Tanrı herşeyi, herşeyiyle bilir. Her sorunu her sorunla
çözebilir, düzeltebiir. Bunun yanında, yanlişları karşısında kişileri
bağışlayabilir.

Öteden beri fanatik dinci veya solcular, Laik Devlet Düzem'ni
"dinsizlik" olarak görmü şlerdir. Onlar için Laik Devlet Düzeni Dinsiz
Devlet Düzeni olarak rağber görmüştür.

Oysa, Laik Devlet Düzeni dinsiz bir devlet düzeni olarak dü şünül-
memelidir. Aksinin savunulmas ı yanlıştır. Din, Tanrı ile kul arasmda
bir vicdan meselesidiri. Laik Devlet Düzeni'nde esas bu şekildedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ı'nın 24. maddesindeki; "Herkes
vicdan ve dini inanış ve kanaat hürriyetine sahiptir."
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Kuralı açık ve seçik bir ifade ta şır. "Değiştirilmesi ve kaldırılması
düşünülemez kaidesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 4. maddesinde-

dir.

Bunun yanında politikacılar ve bürokr.atlar düşünceleriyle Laik

Devlet Düzeni'ni değiştirmek için çalişmamalıdırlar.

Vatandaşlarm birbirlerinden ayrı tutulmaları, ayrı ayrı görülmesi

kaidesi yoktur. Aksine her vatanda ş en az ötekiler kadar Devletin

özen verdiği değerli varlıklardır.

Atatürk, Laiklik İlkesi'yle din ile dünya işlerini, özellikle dinle po-

litikayı birbirlerinden ayr ı tutulmasmı önermiştir.

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Laiklik anlay ışı bu yö-

nüyle kabul edilnesine ve halen aynı çerçeve içerisinde uygulanma-

sina rağmen:

Yasaların getirdiği boşluktan istifade ederek gerek politikac ılar,
gerek bürokratlar, gerekse fanatik dinciler ve solcular, Laik Düzen'in
getirdiği sistemi bozmaya, ortadan kaldırmaya yönelik hareketleri

tahrik ve teşvik ettikleri görülmektedir.

Sivas'ta meydana getirilen ve Devlete kar şı başkaldırma şeklinde

görülen olay, bu tahrik ve te şvikin oluşturduğu olaylardan yalnız bir

tekidir.

OLAY

Şimdi bu gözlemden sonra olayımızı izleyecek olursak;

2 Temmuz 1993 günü cuma namazm ı eda ederek camiden çıkan
beşyüz-bin kişilik topluluk Vilayet Binas ı'na doğru Atatürk Cadde-
si'nde ilerledikleri, meydanda polisin ihtarına karşm bir kısmının Vi-
layet alanına yürüdüğü, yürürken "Zafer İslam'ın, Allahuekber, Vali
istifa, Şerefsiz Vali, Şeytan Aziz" gibi sloganlar attıkları görülmüştür.
Bu arada saatler 13.50'yi gösterirken topluluk da ikibin kişiye ulaşmış-

tır.
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Topluluk bu haliyle Istasyon Caddesi'nde polis barikat ı karşısmda
yön değiştirerek, parkın altmdaki Osman Paşa Caddesi'ne yönelmiş
ise de; Buruciye Medresesi'nin arkasmda da polis barikatm ı görünce
çeşitli sloganlar atarak, istasyon Caddesini takiben Kültür Merkezi
önüne geldilderi s ırada saat 14.00 olmuştur.

Kültür Merkezi'ndeki şenlik dolayısıyla bulunan altıyüz kişilik
grup ile Kültür Merkezi önüne gelen kar şıt grubun, kendi fikirleri
doğrultusunda sloganlar attıkları anda muhtemel bir çatışmayı polis
müdahele ederek önlemiştir.

Dışarıdaki bu engelleme üzerine Istasyon Caddesi'ni takiben
tekrar Vilayet Meydanı'na dönen grup orada toplanmış ve topluluğa
dışarıdan katılmalarla dörtbin- beşbin kişilik bir grup meydana geti-
rilmiştir.

Bu suretle topluluk artık engel tanımayacak bir güce ula şmca, yu-
karıda sözleri yazılı çeşitli sloganları sürekli atmaya koyulmu ştur.

Saat 14.50'yi gösterdiği sırada da yeniden istasyon Caddesi'ni
takiben Kültür Merkezi'ne ikinci kez geldikleri, bir gün önce Kültür
Merkezi önüne dikilen (Pir Sultan Abdal) Ozanlar An ıtı'nı tahribe ko-
yulmuşlardır. Anıtı kısmen tahrip eden toplulukdaki şahıslar, Kültür
Merkezi içine de girmeye çalışmaları üzerine, polis zor kullanarak bu
eylemi önlemeye çalışmışsa da grubun içerisindeki kişiler attıkları taş-
larla Kültür Merkezi camlar ını kırmayı başarmışlardır.

Eylem saat 15.15 - 15.55 arasında sürdürülmüştür. Kültür Merkezi
içindeki grup dışarı çıkarak taşlı sopalı olarak karşılık vermeye baş-
ladıkları sırada olayın vahametini gören polisler yine zor kullanarak,
gruplar arasındaki karşılıklı eylemi durdurmuşlardır. Yalnız bu arada
iki polis ve iki vatanda ş yaralanmıştır.

Dışarıdaki topluluğun büyümesi ve gücünün artmas ı nedeniyle
topluluğun dağıtılmasmı sağlamak için, Sivas Belediye Başkanı Te-
mel KARAMOLLAOĞLU bir konu şma yapmışsa da, konuşma önce
olumlu sonuç verdiği ve toplulukdaki kişilerin dağılmaya başladıkları
an, topluluğu yönlendiren kişilerce bu kez toplulukyeniden Vilayet
önüne yürümeye koyuldu ğu ve Madımak Oteli önüne gelerek topla-
nıp, sloganlar atmaya ba şladıldarı, saatin bu sırada 18.00'i gösterdiği,
dağıtılmak istenilen grup aksine Mad ımak Oteli önünde muhtelif
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istikametlerden gelen kişilerle onbin kişiye, daha sonralar ı onbeşbin
kişiye yaklaştıkları gözlenmiştir.

Madımak Oteli'ne muhtelif istikametlerden be ş yol gelmektedir.
Her yol başma polis barikatları kurulmuşsa da Otel'in önüne gelen
gruplar ayrı sloganlarla taşkmlıklarını geliştirmişlerdir.

Belediye'nin yap ımını sürdürdüğü kaldırın ılar için yola b ıraktığı
kaldırım taşlarını alan toplulukdaki ki şiler Madımak Oteli'nin cam-
larmı kırmaya koyulmuşlardır. Polis topluluğu dağıtmaya başlamışsa
da güç yetersiz kalmıştır.

Topluluğa engel olur düşüncesiyle yeniden davet edilen Belediye
Başkanı ile Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı'nın konuşmaları da duru-
ma hakimiyet sağlayamamıştır.

Saat 19.00 sıralarında toplulukdaki kişilerin talepleri kar şısmda
Şenliğin iptal edilmesi de olaym canl ılığını önleyememiştir.

Bu sefer toplulukdaki kişiler heykeli çiğnemekle kalmamışlar, slo-
ganlarına devam ederek, heykeli parçalamaya çali şmışlar, saat 19.30
sıralarmda gittikçe şuursuzlaşan toplulukdaki kişiler Otel kap ısına
kadar yaklaşmışlar, hatta Otel içine girerek Otel'deki e şyaları tahrip
ettikleri gibi dışarıya atmışlardır.

Bu arada Polis Ekibi Otel'e giren ki şileri otel dışma çıkarmayı
başarmışlarsa da, bu kişiler Otel önünde bulunan bir otoyu ters çe-
virerek, benzin deposunu delip önce otoyu ate şe vermişler, başka bir
grup da Otel binası karşısmdaki bina terasma çıkarak oradan attıkları
taşlarla Otel camlarını kırmışlardır.

Bu sırada ondört polis memuru yaralanmıştır. Bu ara otelden atı-
lan eşyalar ateşe verilerek, fırsatını bulan ve tekrar Otel'e çıkan bir kişi
otel perdesini tutuşturarak otelde yangın başlatılmıştır.

Saat 19.20'yi gösterdiği sırada, itfaiye istendi ği, itfaiyenin Halikar-
nas Kapısı önünde topluluk tarafmdan gelişi önlendiği, itfaiye aracı-
nın ancak saat 20.05'de otel önüne gelebildiği ve yangını söndürdüğü
görülmüştür.

204



Sivas Davas ı

Topluluğu dağıtmak için havaya açılan ateş sonucu, toplulukda-
ki kişiler topluluktan ayrılmaya başlamışlarsa da Otel'deki yangının
binanın birinci katı geçmesi ile bina içindeki ki şilerin kurtarilmasma
çalışılmış ve itfaiyenin getirdiği merdivenden Aziz NESİN ve 93 kişi
sağ olarak çıkarılabilmiş, ne var ki, içerideki 37 ki şinin gazdan zehirle-
nerek öldükleri saptanmıştır.

Gittikçe büyüyen olay bir gösteri yürüyü şü olmaktan çıkarılmıştır.
Olay bir toplu ızrar, kundaklamak suretiyle Otel'in yak ılması şekline
dönüştürüldüğü, ölümler dolay ısıyla da eylem Türkiye Cumhuriye-
ti'nin Laik Devlet Düzeni'ne yönelik bir eylem şekline çevrildiği, bu
toplulukdaki fesatçilarm, fanatik dincilerin yönlendirilmesi ve te şvi-
kiyle de, Laik Devlet düzenin kald ırıhp, Şeriat Devlet Düzeni'nin ge-
tirilmesi amaçlandığı, böylece Sivas'ta bu vahim hareketin bir örne ği
görüntülendiği gözlenmiştir.

OLAYIN YASAL TANIMI

Yukarıda "Olaym Genel Durumu", "Laik Düzen ve İlke" sonra da
"Olay" anlatmılarmdan anlaşılacağı üzerine;

Sivas'ta meydana getirilen toplumsal olay, "Ceza Yasaları" mad-
delerinin ayrı ayrı ihlalinden öte, art ık Devlet'e bir başkaldırma, Dev-
let'in Anayasal Düzeni içinde mevcut "Laik Devlet" düzeninin cebren
değiştirilmeye yönelik eylemler toplulu ğudur.

Toplu yürüyüş, toplu ızrar, kundaklamak suretiyle yangm çıkar-
ma, toplu adam öldürme eylemleri birlikte işlendiğinde zorun görün-
tü eylemleridir. Amaç " Şeriat gelecek, Laik düzen y ıkılacaktır".

Eylem, Devlete kar şı başkaldırmadır ve tek fiildir. Her yasadışı
hareket bu tek filin özündedir.

Ceza Maddesi içinde ne var ki, ba şkaldırmayı getiren sebeplerde
tahrik unsuru yasalarca takip konusu yap ılmamış Türk Ceza Kanu-
nu'nun 146. maddesinde te şvik konusü takip içine alınmıştır.

Bu başkaldırma olayını hazırlayan kişilerin tahrik eden söz ve
hareketleri anılan madde içinde takip konusu d ışmda bırakılmış, oysa
aynı madde içinde kişileri teşvik eden söz ve hareketlerin takip konu-
su içine alınmıştır.
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Sivas'ta meydana getirilen toplumsal olay, Devlete karşı bir
başkaldırmadır ve TCK'nın 146. maddesinin 1. ve 3. f ıkraları içinde
değerlendirilecektir. Tahrik eden kişilerin teşvik eden kişilerden ayrı
tutulması Ulusu olumsuz etkilemektedir.

Orneğin:

1.Aziz NESİN'in İslam Dini'ne karşı tavırları, sözleri daha önceki
zaman içinde "Şeytan Ayetleri" kitabmı çeviri teşebbüsü, dahası Türk
haikmı tahrik edişi hareketlerinin bilinmesine rağmen, Şenliğe davet
edilerek konuşturulması ile,

2. ilgisiz bir şekilde PKK terör örgütünün ölen militanlar ı ile ilgili
olarak saygı duruşunun yapılması,

Olayı meydana getiren tahrik edici hareketler oldu ğu halde,
TCK'nın 146. maddesinin de değerlendirilmeye tabi tutulmaması,
bundan sonraki olayları da sürdürecektir.

Daha geniş bir açıklama yapmak istersek;

Pir Sultan Abdal Şenliği geleneksel olarak her yıl Banaz Köyü'nde
düzenlenmekte iken, 1993 y ılında Pir Sultan Abdal'm heykelinin Sivas
İl Merkezi'ne konulması ile şenliğin Sivas'a nakledilmesi;

Bir bakıma illegal düşünce ve güçlere, Devlete kar şı başkaldırma
olaylmda eylem fırsatı yaratmıştır. Gizlice eylem yapılmasmı tahrik
etme yolu seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ı'nın 4. maddesindeki 2. fıkrasmda
bulunan, "Laik Devlet Düzeni'nin" değiştirilemeyeceğine dair Amir
hükmünün Sivas'ta meydana getirilen Devlete kar şı başkaldırma
olaymda değiştirilmeye çalışılması eylemin ne derece ciddi olduğunu
göstermektedir.

Bu nedenle, sanıldarm görüntülenen eylemleri TCK'nın 146.
maddesinin "Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ı'nın tamamının veya bir
kısmının tağyir ve tebdil veya ilgaya cebren te şebbüs edenler" hükmü
içindedir.
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Olayımızda, onbin kişiye varan bir topluluğun güç gösterisi ve
"Laik Devlet" düzeninin cebren y ıkılıp, yerine "Şeriat" düzeninin gel-
mesini amaçlayan bu hareketlerin dolay ısıyla, mahkeme huzurunun
bu eylemleri bu madde içinde de ğerlendirilmelidir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içteki ideolojik yasad ışı yapılan-
malar ele al ındığında;

Bir yanda, "Marksist-Leninist" düzene dayali Devletin Ülkesi ve
Milletiyle bölümez bütünlüğüne yönelik olu şturulan yasadışı terör
örgütleri, özellikle PKK terör örgütünün,

Bir yanda fanatik dincilerin Laik Devlet Düzeni'nin cebren ilga
edilip, yerine şeriat devlet düzeninin getirilmesine ili şkin,

Çalişmaları Sivas olayında tahrik ve teşvik şeklinde görüntülene-
rek, gövde ve güç gösterisi olu şturulmuştur.

Olaydan bir gün önce soka ğa dökülen Marksist-Leninist düzene
dayalı Devletin Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlü ğüne yönelik
yasadışı Dev-Sol, Dev-Genç, PKK terör örgütlerinin militanlarırun
katılmasıyla Sivas sokaklarında yapılan yürüyüşe ve Aziz NES İN'in
konuşmaları, sergilediği tavır, bir gün sonra meydana getirilecek olay-
larm tahrikçisi olmuştur.

SANIKLARIN OLAY İÇİNDEKİ HUKUKI YER!

Yukarıdan beri genel olarak açık açık anlatımı yapılan.

Olayın başlangıcı olan cuma namazmın kılinmasmdan sonra önce
cami önünde toplanan halkın, daha sonra Vilayet Kona ğı, Osman Paşa
Caddesi, Buruciye Medresesi, istasyon Caddesi, Kültür Merkezi, istas-
yon Caddesi, Vilayet Meydaru, yeniden istasyon Caddesi, Kültür Mer-
kezi, Vilayet Kona ğı istikametine yürüyüp, oradan muhtelif istikamet-
lerden Madımak Oteli önüne geldikleri, atılan taşlarla önce Madımak
Oteli'nin camlarını kırdıkları, daha sonra Otel'e girip Otel eşyalarmı
sokağa attıkları, sokaktaki otoları devirip, benzin akıtıp otoları ve Otel
perdesini ate şe verip, Otel içinde yangmı çıkardıkları ve (37) kişinin
çıkan gazdan zehirlenerek öldü ğü, bu vahim olayda; san ıklarm olay
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içindeki eylemleri dolayısıyla yerlerinin saptanmas ı ve bu olayda
haklarmda ceza maddesinin tayini için bir çerçeve çizilmesinin uygun
olacağı düşünülmüştür.

OLAY İÇİNDE SANIKLARIN YERLER İ

Olaym başlangıcmdan bitimine kadar, olay içinde olan olayda ki
diğer sanıkları yönlendiren Otel'de, Otel önünde eylem yapan ve bu
eylemleri kışkırtan sanıklarm hareketlerinin TCK'n ın 146/1. maddesi
içinde değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek sanıklar;

A. Grubunda Sanıklar:

1. Halil İbrahim DÜZBİÇER, 2. Ahmet Turan KILIÇ, 3. Ali KURT,
4. Erkan ÇET İNTAŞ, 5. Cafer Tayyar SOYKÖK, 6. Faruk CEYLAN, 7.
Durmuş TUFAN, 8. Temel TOY, 9. Ahmet OFLAZ, 10. Süleyman TOK-
SUN, 11. Hayrettin GÜL, 12. Turan KAYA, 13. Murat SONGUR, 14.
Erol SARIKAYA, 15. Muhsin ERBAŞ, 16. Ömer Faruk GEZ, 17. Harun
GÜLBAŞ, 18. Harun KAVAK, 19. Ekrem KURT, 20. Faruk SARIKAYA,
21. Harun YILDIZ, 22. Ali TEKE, 23. Eren CEYLAN, 24. Sedat YILDI-
RIM, 25. Zafer YELOK, 26. Yalçm KEPENEK, 27. Y ıldırım YÜKSEL, 28.
Mehmet YILMAZ, 29. Vahit KAYNAR.

Birinci derecede sorumlu olarak Türkiye Cumhuriyeti-.Anayasa-s
ı'nın tamamını veya bir kısmını tağir ve tebdil veya ilgaya ve bu ka-

nun ile teşekkül etmiş olan Büyük Millet Mecisi'ni isgata veya vazife-
sini yapmaktan men'e cebren teşebbüs edenler olarak değerlendirilmiş
ve bu madde hükmü gereğince cezalandırılmaları istenmiştir.

B.Grubunda sanıldar;

1. Halil KÜTÜKDE, 2. Ömer DEMİR, 3. Muammer ÖZDEM İR, 4.
Zaim BAYAT, 5. Adem AĞBEKTAŞ, 6. Murat KARATAŞ, 7. Nevzat
AYDIN, 8. Etem CEYLAN, 9. Özer ÇANAKLITAŞ, 10. Yusuf Ziya
ELİŞ, 11. Ali TEM İZ, 12. Bülent DÜĞENCİ, 13. Murat ÇANAKLITAŞ,
14. Saadettin YÜKSEL, 15. Özay KARATÜRK, 16. Alim ÖZHAN, 17.
Yılmaz CEYLAN, 18. Hasan Basri KOÇ, 19. Bülent GÜLDÜ, 20. Mus-
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tafa Uğur YARAŞ, 21. Bekir ÇINAR, 22. Haydar ŞAHINOĞLU, 23.
Mevlüt ATALAY, 24. İbrahim DURAN, 25. Latif KARACA, 26. Tufan
CAYMAZ, 27. Metin CEYLAN, 28. Gazi TUFAN, 29. Adem KOZU, 30.
Hayrettin YEĞİN, 31. Adem BAYRAK, 32. Serhat ÖZGENTÜRK, 33.
Hüseyin KAYA, 34. Engin DURNA, 35. Halis DURAN, 36. Muham-
med Nuh KILIÇ, 37. Abdulkadir ARIDICI, 38. Kenan KALE'nirı

Olaym başlangıcmdan bitimine kadar olaya dahil olan ve (A)
grubunda sıralanan eylemler dışmda olaya karışıp eylemde bulunan
sanıklarm hareketleri de TCK'mn 146/3. maddesi içinde de ğerlendi-
rilmek suretiyle cezalandırılmaları istenmiştir.

C. Grubunda sanıklar;

1. İsmet ONAR, 2. Fatih ERDEM, 3. Ramazan ÖNDER, 4. Osman
KILIÇ, 5. Mehmet TORAMAN, 6. Ali ULUÇAY, 7. Kemal ONAR, 8.
Ahmet Hakan ASLAN, 9. Zekeriya TEKIN, 10. Abdullah MALATYA,
11. Ali YILMAZ, 12. Kazım YILDIRIM, 13. Erol YILDIZ, 14. Abdulka-
dir KILIÇ, 15. Adem YÖRÜK, 16. Erol ÇELIK, 17. İsmail BIÇAKCıGİL,
18. Mehmet KARAKAYA, 19. R ıza ÖZPEMBE, 20. Metin YOKUŞ, 21.
Ahmet KAŞKAYA, 22. Emin BOZKURT, 23. Saadettin TEMIZ, 24.
Mehmet ŞARKIŞLA, 25. Mustafa KESKIN, 26. Necati ÇAY, 27. Musta-
fa ARSLAN, 28. Hüseyin ZORLU, 29. Bülent KARAY İĞİT, 30. Adnan
KEBENÇ, 31. Mehmet Ercan İLTER, 32. Ergün KILIÇ, 33. Halit KARA-
KAYA, 34. Bünyamin EL İŞ, 35. Vedat YILDIRAN, 36. Doğan DUMAN,
37. Tuncel KÖŞKEN, 38. Mustafa SAYDAN, 39. Cevdet MAZMAN, 40.
Ahmet ONAR, 41. Ünal BERKA, 42. Çetin ASAMAKA, 43. Süleyman
KURŞUN, 44. Osman DÜZARDIÇ, 45. Kerim KÜÇÜKKÖSEM, 46.
Mustafa DÜRER, 47. Orhan KEMIK, 48. İlhami ÇALIŞKAN, 49. Meh-
met DEMIR, 50. Osman ÇIBIKÇI, 51. Tekin ARIS, 52. Özkan DOĞAN,
53. Ahmet Turan YALÇINKAYA'nın,

Hareketleri bir suç oluşturmayacağı bu nedenle haklar ında ceza
maddesi gösterilemeyece ği ve beraatleri talep ve mütalaa edilmi ştir.

D. Sanık Cafer ERÇAKMAK hakkmda kamu davasmın tefrikine;

E. Gerek gerekçede, gerek olaym seyri içinde olaylarm tahrikçisi
oldukları anlaşılan şenliği tertip eden görevliler ve yönetim kurulun-
daki kişiler ile, olaym seyri içinde şenliğe davet edilmiş olup da, önce-
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ki durumu ile şenlik içindeki durumu ve tanık Demet IŞIK'm yeminli
beyanı çerçevesinde Aziz NES İN için mahalli Cumhuriyet Ba şsavcılı-
ğı'na ve soru şturmaya yekii mercilere suç duyurusunda bulunulma-
sma karar verilmesi mütalaa olunmu ştur.

111. MÜDAHİL TARAFIN ESAS HAKKINDAK İ İDDİALARI:

GİRİŞ :

Sivas Katliamı Davası, Cumhuriyet, demokrasi, insan haklar ı, ba-
rış, özgürlük, kardeşlik ve laiklik gibi kavramlarlaaoğTudan ilgilidir.
Halkmıızm ve dünya kamuoyunun önemle izledi ği bu davada ülke-
mizin geleceğine, demokrasiye ve adalete katk ıda bulunmak amacıy-
la; olaym, tarihsel, toplumsal, hukuksal bir de ğerlendirmesini yaparak
esasa ilişkin görüşlerimii sunuyoruz.

OLAY: Örgütlü, Planl ı, Şeriatçı Bir Kalkışmadır;

Kültür Bakanhğı'nm desteği ve mali katkısı ile Pir Sultan Abdal
Kültür ve Tanıtma Derneği'nce geleneksel olarak Banaz'da kutlanan
Pir Sultan Abdal Kültür Şenlikleri'ni, "4. Pir Sultan Abdal Kültür Et-
kinlikleri" olarak 1-2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta, 3-4 Temmuz
1993 tarihinde de Banaz'da olmak üzere 4. gün süreyle kutlanmas ı
kararlaştırılımştır. Gerekli çalışmalar, duyurular yap ılmış, etkinlikler
gazetelerde de haber olarak yer alm ıştır.

Şenliğe 64 bilim adamı, yazar, sanatçı ile çeşitli tiyatro ve semah
toplulukları davet edilmiştir. Sivas Valiliği'nin oluru ile 4 Eylül Spor
Salonu, Kültür Merkezi ve Buruciye Medresesi etkinliklerinin yap ıl-
ması için ayrilmıştır.

Aziz NESİN ve bazı konuklar 30 Haziran günü, diğer konuklar ise
1 Temmuz günü Sivas'a gelmişlerdir.

1 Temmuz Perşembe günü saat 9.00'da Atatürk An ıtı'na çelenk
konulup saygı duruşunda bulunulduktan sonra, Kültür Merke-
zi'ndeki toplantı, Yazar Ali BALKIZ ve Dernek Genel Başkanı Murtaza
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DEMİR'in konuşmalarıyla saat 10.30'da aç ılmıştır. Ozan Musa EROĞ-
LU'nun saz dir ıletisinden sonra, Sivas Valisi Ahmet KARAB İLGİN,
Aziz NESİN birer konuşma yapm.ışlardır. Ardından semah ve haiko-
yunları gösterileri sunulmuştur.

Saat 14.00'de Kültür Merkezi'nde Hasret GÜLTEK İN'in dinleti-
sinin ardından yazar Sami KARAÖREN'in yönetti ği, Asım BEZİRCİ,
Metin ALTİOK, Ömer YAĞCI ve Hüseyin GÜLKANAT'm kat ıldığı bir
panel düzenlenmiştir.

Aynı anda Buruciye Medresesi'nde kitap standları açılmış yazar-
lar okurlarıyla söyleşiler yaparak kitaplar ını imzalamışlardır. Saat
20.00 sıralarmda ise, Buruciye Medresesi'nde slayt gösterisi yap ılmış,
Asaf KOÇAK, Mehmet ÖZER, Gülnaz ÇOLAK' ın karikatür ve resim-
leri ile, Kültür Bakanlığı'nın halk kültürüne ilişkin değerlendirmeleri
sergilenmiştir.

Yine saat 20.00'de 4 Eylül Kapal ı Spor Salonu'nda sunuculuğu Ali
ÇAĞAN'm yaptığı Ozanlar Muhlis AKARSU, Ebide SULARI, Nesimi
ÇİMEN, İsmail KAYA ve Semah ekibinin kat ıldığı halk konseri ve-
rilmiştir. Sarayhan'daki akşam yemeğinden sonra ozan ve yazarlar
görüşerek Madımak Oteli'ne gelmişlerdir. Böylece 1 Temmuz günü
etkinliklerin devamı süresince hiçbir olay meydana gelmemiştir.

02 Temmuz 1993 Cuma günü ise, etkinlikler aynı biçimde Buruci-
ye Medresesi'nde standlarm açılması ve yazarlarm kitaplarını imzala-
ması ile sürdürülmüştür. Caz şenliği oyuncuları "Sokak Tiyatrosu'nda
örnekler sunmak için, oyunda aksesuar olarak kullan ılan küçük bir
davulla halkı gösteriye çağırmışlardır. Bu sırada TGRT kameramam,
Aziz NESİN' le programda olmayan bir söyleşi yapmış, ancak muhabi-
rin maksatlı ve saygısız üslubu dikkat çekmi ştir.

Saat 14.00'de yapılacak Arif SAĞ'ın saz dinletisi yoğun ilgi gör-
müş, Kültür Merkezi vaktinden önce izleyiciler tarafından doldurul-
muştur.

Merkez'in önünde şenliğe katılan diğer kuruluşların ve yayın
evlerinin sergileri vard ır. Etkinlikler olays ız sürmektedir. Ancak, bu
sırada üç gündür Sivas'm çe şitli cadde ve meydanlar ında asılı bulunan
ve itfaiye merdivenleri olmaks ız ın indirilemeyecek, Pir Sultan Abdal
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Kültür Derneği afişleri ve bez pankartlarm çözüldü ğü, yerine MTTB
(Milli Türk Talebe Birli ği) imzalı bez afişlerin asıldığı görülmüştür.

Sivas Emniyet Müdürlü ğü Asayiş Şube Müdürlüğü (tanık) Meh-
met YILDIZ'm anlatımında da belirttiği üzere, aralarmda sanıklarm
da bulunduğu şeriatç ı saldırgan güçler, olaydan çok önce haz ırlıklara
başlamışlar; yasal ve yasa d ışı yollarla örgütler işler, her fırsatı "en
ufak bir temel atma törenini bile" değerlendirerek," şeriatın getirilmesi
yönünde" propaganda ve te şvikler yaparak, gövde gösterisi yapmaya
çalışmışlar", şeriata olan özlemlerini dile getirmeye çaba göstermi ş"-
lerdir.

1-4 Temmuz arasmda Sivas'ta "Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlik-
leri"nin düzenlenmesini, Aziz NESİN'in bu etkinliklere katılmasmı,
güçlerini göstermek, şeriat devleti kurma yönündeki çaba ve haz ırlık-
larmı ortaya koyabilmek bakımından bir bahane ve fırsat olarak de-
ğerlendirmişlerdir. "Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri" öncesinde
ve şenliklerin başlaması ile birlikte Kur'an'm yak ıldığı Peygamber'e
küfredildiği gibi gerçekle ilgisi bulunmayan söylentiler yayarak, elle-
rinde bulunan yasal basm olanaklarm ı kullanarak şenlik ve Ozanlar
Anıtı aleyhinde kışkırtıcı yayınlar yapılmıştır. Bununla da yetinilme-
miş; olaydan bir gün önce 1 Temmuz günü "Müslüman Kamuoyuna"
başlıklı ve "Müslümanlar" imzalı "savaş" ve katliama çağıran;

"İslm'm Peygamberi'ni ve kitabm izzatini korumak için bu u ğur-
da verilecek canlarımız vardır", "Gün Müslümanhğımızm gereğini
yerine getirme günüdür." "Gün Allah CC'm vahyi, Kur'an-1 Kerim'e,
Allah'm meleklerine, Allah'm resulü Hz. Muhammed SAV'a, O'nun
ailesine ve ashabma yöneltilen çirkin küfürlerin hesabm ın sorulması
günüdür." " İman edenler Allah yolunda savaşırlar, kfirler de tağut
yolunda savaşırlar. 0 halde şeytanın dostları ile savaşm...  (Nisa 76)"

Sözlerinin yer ald ığı bildirileri çoğaltarak evlere, işyerlerine ve
dükkardara dağıtnuşlar; şeriatçı kalkışma ve katliamın zeminini ha-
zırlanmışlardır.

Bu hazırlıklardan Emniyet güçleri haberdardır. Kamu tanıkları
Izzet KARADAĞ, Ismail YAŞAR ve Ekrem NALÇI, Emniyet Müdür
Yardımcısı RahLn ÇALIŞKAN'm olay günü saat 11.00'de telsiz anonsu
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yaparak "Cuma namazmdan ç ıkacak bir grubun, yasadışı gösteri ya-
pacağmı" bildirdiğini söylemektedirler.

• 2 Temmuz 1993 gününün Cuma olmasmı ve cuma namaz ını da
bir fırsat olarak değerlendirilip, önceden Paşa Cami ve Kale Cami'nde
toplanılmasmı, buralardan hareketle eylemin ba şlatılmasmı planla-
mışlardır. Bir kısım sanıklar hazırlık anlatimlarında, şeriata göre cuma
namazlarının devlet başkanı ya da onun temsilen Vali tarafmdan kıl-
dırılması gerektiğini, böyle olmadığı için kendilerinin cuma namazm ı
kılmadıldarmı belirttikleri halde, olay günü cuma namazmı kılmak
üzere camiye gelmişler ve öğleden sonrası için de işyerlerinden izin
almışlardır. Tüm bunlar dosyadan anlaşılmaktadır. Değişik yerlerde
bulunan üç değişik camiden, aynı anda, benzer sloganlar bağırılarak,
aynı hedefe doğru harekete geçmiş, Valilik Binas ı önündeki meydan-
da buluşulmuştur.

Şeriatçı saldırganlar;

"Yaşasin Hizbullah", "Şeriat Gelecek Yüzler. Gülecek", " Şeriat Ge-
lecek Herşey Bitecek", "Laiklik Gidecek Şeriat Gelecek", "Hizbullah
Geliyor", "Laik Düzen Y ıkılacak", "Hükümet istifa", "Vali istifa", "La-
ikliğe Son", "Zafer İslam'm", "Ya şasm Şeriat", "Kanımız Aksa Dazafer
İslam'm", "Şeriatçı Devlet Kurulsun", "Allahuekber", "Şeriat İsteriz",
"Tek Yol İslam", "Kahrolsun Laiklik", "Sivas Aziz'e Mezar Olacak",
"Muhammed'in Ordusu, Laiklerin Korkusu", "Cumhuriyet Burada
Kuruldu, Burada Yıkılacak."

Gibi sloganlarla ula şmak istedikleri hedefleri ortaya koymuşlar ve
bütün gün eylemlerini sürdürmüşlerdir.

Gösteriler s ırasmda, önceden haz ırlanmış bez pankart taşımış,
daha evvel elde edilerek Sivas'a getirilen ABD bayra ğı yakılmıştır.

Hükümet Konağı önünde birleşen saldırganlar topluca Kültür
Merkezi'ne yönelerek "Allahuekber" nidalarıyla taşh, sopah saldırı-
lara girişmişlerdir. Güvenlik görevlilerinin, Kültür Merkezi'ndekilerle
saldırganlar arasına girmeleri üzerine dağılmayarak Kongre Binası na
ve Valiliğe karşı eylemlerine devam etmişlerdir.
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Ayrıca, Kültür Bakanlığı'nca yaptırılan ve açılışının Bakan Fikri
SAĞLAR tarafmdan yapılacağı açıklanan Ozanlar Anıtı'na saldırmış-
lar, kazmalarla anıt parçalannııştır. Bu sırada saldırganlar Kongre Mü-
zesi bahçesinde bulunan Atatürk büstünü de tahrip etmi ş, Müze'nin
camlarını kırmış, Şehir Merkezi'nde saatlerce yukar ıda belirttiğimiz
sioganlarla saldırılarma devam etmişlerdir. Bu eylemler karşısmda
güvenlik güçleri yetersiz kalm ış ve olaylar ı yatıştırmak için, eylemci
gruba yakmhğmı bildikleri Refah Partili Belediye Ba şkanı Temel KA-
RAMOLLAOĞLU'ndan medet ummuşlar konuşma yapmasını iste-
mişlerdir. Belediye Ba şkanı ise, "Gazanız Mübarek Olsun", "Şunların
Ruhuna Bir Fatiha Okuyahm, Fatiha..." diyerek eylemcileri övücü ve
tahrik edici iki konuşma yapmıştır. Bunun üzerine saldırganlar yatış-
mak bir yana, daha da tahrik olarak, Mad ımak Oteli'ne doğru harekete
geçmişlerdir.

Oteli ablukaya almışlar, saatlerce aralıksız slogan atarak ta şa
tutup, camı çerçeveyi kırmışlardır. Bu nedenle maktüller ön odaları
terk edip arka odalara s ığınmak zorunda kalnıışlardır. Sanıklar daha
sonra Ozanlar Anıtı nı sürükleyerek Otel'in önüne getirip kırmışlar,
yakmışlar, orada park etmiş konuklarm araçlarını ters çevirerek par-
çalamışlardır.

Otomobillerden akan benzinle ve ayr ıca, poşet ve bidonlarla ge-
tirdikleri benzinlere, bez parçalar ını bulaştırıp yakarak "Yak, Yak!..."
sloganları eşliğinde Otel içine atmaya ba şlamışlardır.

Güvenlik barikatım zorlayarak etkisiz hale getirip a şmışlar, kapı
ve pencerelerden Otel'e girerek içerideki e şyaları dışarıya atmışlardır.
Bir yandan Otel önündeki arabalar ı ve atılan eşyaları yakarken, diğer
yandan da yangının Oteli sarması için perdeleri ve içerideki e şyaları
tutuşturmuşlardır. Israrla çağrıldığı halde, bilinçli olarak geciktirilen
itfaiye aracı geldikten sonra da, saldırganlar tarafmdan sürücüsü
dövülerek ve önüne yatılarak engellennıiş, bununla da yetinilmemiş
zaman zaman aracın vanası kapatılnııştır. 45'i aşkın kişinin son anda
ancak kendi olağanüstü çabalarıyla kurtulabildiği yangında, 35 insa-
nımız yanarak ve bo ğularak ölmüşlerdir. Böylece güle oynaya gidilen
bir kültür şenliği, şeriatçı güçler tarafından kana bulanmış ve tarihe
"SİVAS KATLİAMI" olarak geçmiştir.
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Saldırganlar Oteli yakıp içindekileri öldürdükten sonra, dehşet
verici tabloya rağmen, dağılmamışlar, Kongre Binas ı'na ve ikinci kez
Valilik Binası'na saldırarak kararlılıklarını göstermişlerdir. Ancak bu
aşamadan sonra saldırganlar Emniyet ve Askeri güçler tarafından si-
lah kullanılarak -iki kişinin öldürülmesi ve bazılarının da yaralanması
ile- dağıtılmışlardır.

Daha sonra Sivas'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, Vali ve em-
niyet Müdürü görevden alınmıştır.

Güvenlik güçleri, şeriatçı kalkışmanm bastırılması için etkili hiç
bir önlem almadıkları gibi, olaylar s ırasında ve sonrasında saldırganla-
rı yakalama konusunda da ciddi bir etkinlik gösterememi ştir. Olaylar
başkaldırdıktan hemen sonra durum Ba şbakan, Başbakan Yard ımcısı,-
İçişleri Bakanı, Genel Kurmay Başkanı ve Emniyet Genel Müdürü gibi
devletin en üst düzey görevlilerine bildirildi ği halde, olaylar ın büyü-
mesini önleyici ve saldırganları dağıtıcı bir çaba gösterilmemiştir.

Sivas'taki, üst düzey Devlet ve Emniyet Görevlilerinin sald ırgan-
lara karşı tutumu, dağıtıcı ve bastırıcı değil; "ricacı ve teşvik edici"
olmuştur. Bu durum, olayla ilgili görüntü ve belgelerden aç ıkça an-
laşılmaktadır. Demokrasi güçlerinin, yasal mitinglerini dahi şiddet
kullanarak dağıtan güvenlik güçleri Sivas'ta şeriatçıların katliam yap-
masma seyirci kalmıştır. Valilik raporunda da görüldü ğü üzere, dini
esaslara dayalı bir rejim özlemi içinde olma, sald ırganlarla bağlantıları
konusunda dosyada kuvvetli kan ıtlar bulunan Refah Partili Belediye
Başkanı'ndan olayları yatıştırması umulmuş, konuşma yapmas ı isten-
miştir. Bu durum saldırganlara cesaret vermiş ve olayı daha da büyü-
müştür. Bütün gün süren olaylar sırasında dağıtma anma kadar kimse
yakalanmamış, gözaltına alınmamıştır.

Telsiz anonslarmın çözümünden de anlaşılacağı üzere saat
14.20'den itibaren sürekli takviye istenmiş,

"...bilhassa saat 19.00 civarında ısrarla askeri güçlerle bir an önce
olay yerine gelmeleri talep edilmi ş, Tokat Emniyet Müdürlüğü'nden
çevik kuvvet olmayan 20 polisiyle, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nden
31 polis haricinde ve Jandarma Alay Komutanh ğı'ndan 20 kadar kuv-
vetinin dışında hiç bir takviye alınmamıştır. Tugay Komutanlığı'na
bağlı kuvvet saat 19.50 civarında Atatürk Caddesi'ndeki PTT'nin önü-
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ne kadar gelmiş ve oradan daha fazla ilerleyemeyerek, yang ına gelen
itfaiyenin Otel önüne giriş yapmasına kadar burada kalmıştır." (Olay
tutanağı K 1.3 dizi: 1297) Valili ğin İl İdaresiYasası'na göre istemi bu-
lunduğu halde İl dahilindeki büyük bir askeri gücü temsil eden tugaya
bağlı birliğin ancak yangından sonra olay yerine gelmesini ve yak ılan
Otel'e yaklaşabilmek için de itfaiye aracının yol açması beklemesini
anlamak olanaksızdır. Bu durumda, Tugay Komutanı yargılanmamış-
sa, bugün hala rütbelerini ta şıyor ve birliğinin başında ise -ki öyledir.
"Sivas'ta Devletin görevini yapmadığı" yolundaki suçlamaların hak-
sızlığı nasıl söyleyebilecektir?

Devlet güçlerinin olaylar kar şısındaki bu kayıtsızlığı ve sorumsuz
tutumu nedeniyle on-onbeşbin kişi oldukları saptanan eylemcilerden
sadece 156'sı gözaltına almıp, bunlardan ise, 124ü san ık olarak mah-
keme önüne ç ıkartılabilmiştir.

Müdahil vekilleri;

Sanıklar; Halil İbrahim DÜZBİÇER, Muhsin ERBAŞ, Ali KURT,
Ömer Faruk GEZ, Latif KARACA, Nevzat AYDIN, Cafer Tayyar
SOYKÖK, Harun GÜLBAŞ, Bekir ÇINAR, Adem KOZU, Tufan CAY-
MAZ, Yalçın KEPENEK, Hayrettin YE ĞİN, Murat KARATAŞ, Haydar
ŞAHİNOĞLU, Ahmet Hakkı ARSLAN, Sedat YILDIRIM, Erol SARI-
KAYA, Ünal BERKA, Osman DÜZARDIÇ, Kerim KÜÇÜKKÖSEN, İl-
hami ÇALIŞKAN, Ahmet Turan YALÇINKAYA, Süleyman TOKSUN,
Hüseyin KAYA, Mehmet YILMAZ, Vahit KAYNAR, Halil KÜTÜKTE,
Eren CEYLAN, Mehmet DEM İR, Murat ÇANAKLITAŞ, Sadettin
YÜKSEL, Mevlüt ATALAY, Bülent DÜVENC İ, Abdulkadir ARIDICI,
Ahmet Turan KILIÇ, Ahmet OFLAZ, Temel TOY, Ali TEMIZ, Hayret-
tin GÜL, Alim ÖZHAN, Adem BAYRAK, Ethem Ceylan, Ali TEKE,
Ömer DEM İR,Fatih ERDEM, İbrahim DURAN, Engin DURNA, Faruk
BELKAVL İ, Halis DURAN, Harun KAVAK, Ekrem KURT, Harun
YILDIZ, Mustafa Uğur YARAŞ, Gazi TUFAN, Zafer YELOK, Faruk
CEYLAN, Murat SONGUR, Erkan ÇETİNTAŞ, İsmet ONAR, Bülent
KARAYİĞİT, Durmuş TUFAN, Yusif ŞIMŞEK, Faruk SARIKAYA, Tu-
ran KAYA, Adem AĞBEKTAŞ, Yılmaz CEYLAN, Hasan Basri KOÇ,
Ali TEMİZ, Zaim BAYAT, Özer ÇANAKLITAŞ, Kazım YILDIRIM,
Yıldırım YÜKSEL, Kenan KALE, Bülent GÜLDÜ ve Çetin ASAMA-
KA'nın TCKnın 146/1. maddesi gereğince;
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Sanıklar; ' Özay KARATÜRK, Metin CEYLAN, Ramazan ÖN-
DER, Sadettin TEMIZ, Osman ÇIBIKCI, Mustafa SAYDAM, Mehmet
ŞARKIŞLA, Orhan Demir, Mustafa DÜRER, Yusuf Ziya EL İŞ, Ahmet
ONAR, Süleyman KURŞUN, Muhammed Nuh KILIÇ, Mehmet TO-
RAMAN, Serhat ÖZGENTÜRK, Osman KILIÇ, Zekeriya TEK İN, Erol
ÇELİK'in TCK'nm 146/1. madde, gere ğince;

Sanıklar; Abdullah MALATYA, Bünyamin ELİŞ, Özkan DOĞAN,
Muammer ÖZDEMİR, Cevdet MAZMAN, Tekin ARIS, Ergün KILIÇ,
Mustafa KESKIN, Emin BOZKURT, Ahmet KAŞKAYA, Kemal ONAR,
Ali ULUÇAY, Metin YOKUŞ, Mehmet KARAKAYA, Halit, Mehmet
Ercan İLTER, Erol YILDIZ, Vedat YILDIRIM, Do ğan DUMAN, Tuncel
KÖKTEN, R ıza ÖZPEMBE, İsmail BIÇAKCIG İL, Hüseyin ZORLU,
Necati ÇAY, Mustafa ASLAN, Abdul Kadir KILIÇ, Adnan KEPENÇ'in
de TCK'nın 146/3. maddesi uyarmca cezaland ırılmalarına karar veril-
mesini talep etmişlerdir.

IV- SANIK VEKİLLERİNİN ESAS HAKKINDAKİ
SAVUNMALARI:

a. Genel Olarak;

Bir kaç yıldan beri Banaz'da yap ılan "Pir Sultan Abdal' ı Anma
Şenlikleri" her nasılsa, 1993 yilmda hükümetin SHP kanad ı ve özel-
likle dönemin Kültür Bakanı D. Fikri SAĞLAR'm maddi ve manevi
katkılarıyla Sivas'ta yap ılması kararlaştırılmıştır. Sivas halkının has-
sasiyetlerini ve geçmişte meydana gelen olayları hatırlayan akl-ı salim
hemen karşı çıknıış, yerel basm, meydana gelebilecek olaylara dikkat
çekmiş ise de, bir faydası olmamıştır.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik terör ve siyasi konusu
dikkate almdığında, marksist kökenli, kendilerini bu devletin asil sa-
hibi gibi gösteren, muhtelif kesimleri bu tür iddialarla payanda olarak
kullananlar, hemen şenliklerin Sivas'ta yapılıyor olmasmdan istifade-
nin yollarını aramaya koyulmuşlardır.

Bu meyanda, yay ınlandığı günden bu yana dünyanın muhtelif
yörelerinde olaylara ve ölümlere sebep olan Müslüman halkın Pey-
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gamber'ine ve hasımlarına karşı galiz, adi, bayağı ifadeler kullanma

Salman RÜŞDİ'rıin Türkiye'deki savunucusu ve özenti sonucu ona
benzemeye çalışan, kendi ifadesiyle Pir Sultan Abdal hakk ında bilgi

fukarası bir adamı bu şetıliğe davet etmenin mantığmı bulmak müş-

küldür.

Müştekilerin iddialarmda yer aldığı gibi, Sivas kurtar ılmış bir yer

olduğu için, veya belli grupların, dizi kesimlerin hakimiyetinin söz ko-

nusu olduğu için değil, fakat gerek Alevi yurtta şları ile, gerekse Sünni

yurttaşları ile dini hassasiyetleri bakımından bu adamın şenliğe dave-

tinin altında bazı özel maksatlar ı aramak gerekmektedir.

Bu anlamda Sivas Milletvekili Azimet KÖYLÜO ĞLU'nun (Şen-
liklerin Sivas'ta düzenlenmesine dair) olay öncesi ifadeleri ikazlar ı
çok önemlidir kanaatindeyiz. Sanki binleri olayların tırmanacağını,

çığırmdan çıkacağı, sorunları bol olan ülke sorunlarına katkıda bu-

lunacağı, ülkemizi çok iyi sahiplerin iddiasıyla 70 milyonun gözüne

baka baka bir kaos ortamına taşımayı planlamıştır. Bunda da başanlı
olmuştur.

Asıl yargılanması gereken; halka ra ğmen halkçı, devlete rağmen

devletçi, gayri insani uygulamalara ra ğmen insan hakları savunucusu,

yaşadığı toplumla ortak de ğerlerini kaybetmiş, bütünleşmek istediği

ülke smırları dışındaki toplum ve birimlerle dahi bütünleşememiş,

şirretlikle çoğunluğa hükmetmeyi adet haline getirmi ş, ülkemizde her

sıkıntı ve sorundan faydalanmaktan medet uman, her sorunu çözme
iddiasıyla kaos ortamı oluşturan, vatandaşlık hak ve ödevlerini dahi
yerine getiremeyen, asgari insan haklarına dahi saygıli olamayan bu

zihniyet olmalıdır. Bu zilıniyet kendi insanını, kendi kurumlarını dahi

uluslararası platformlarda ülke menfaatleri aleyhine kullanmaktan
ayrı bir zevk almaktad ır.

Bütün bir halkı temsilen atanan Vali'nin, belli bir grubun ( Şenlik-
leri bütünüyle alevi kesimin haz ırladığı iddiasına katılmıyoruz) haz ır-
ladığı bir şenlikte en önde olmasının, tertipleyici olarak bulunmasının,
şenlikleri genişletmesinin, devrim şehitleri adına Atatürk'ün ismini
de kullanarak, onun ismine sığınarak saygı duruşunda bulunmasının
izahını yapmak çok güçtür. Hatta bu zihniyetini öne ç ıkarıp halkla iliş-

kilerine yansıtan bir kişinin Sivas İli'ne Vali olarak atanması bile izaha
muhtaç bir davranıştır.
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SHP yönetimi yıllarca özlemini çektiği iktidara kavuşmanın ver-
miş olduğu heyecanla ne yaptığını gayet iyi biimektedir.

Önce Sivas'a kendi kontenjanından bir Vali atamış, sonra da Sivas
halkının ihtiyaç ve talepleri yerine, kendisine oy vermi ş bir kesimin
ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya kendisini memur hissetmiştir. Bu
meyanda SHP'li Kültür Bakan ı'nın maddi, manevi katkılarıyla Devlet
destekli hale getirilen şenlik, ilk defa bu boyutlarda organize edilmi ş-
tir. Her yıl Banaz'da yapılan şenlikler, Bakanlık desteği nedeniyle
bilinmeyen maksatlara yönelik Sivas İl Merkezi'nde düzenlenmiştir.
Yine bu yıl bu şenlik sebebiyle adrna şenlik yapılan şahsın heykelinin
dikilmesi de bir ba şka dikkat çeken konudur. Adına şenlik yapılan,
heykeli dikilen Pir Sultan Abdal'm tarihi kişiliğine ayrıca değinilecek-
Ur.

Asıl önemlisi, Alevisi ve Sünnisiyle kahir ekseriyetinin müslü-
man olarak yaşadığı ülkemizde, Müslümanların kutsal değerlerine,
Peygamberleri Hz. Muhammed (S.A.S) ve mü'minlerin anneleri olan
Hanımları'na ("Peygamber Mü'minlere Canlarm-danileridir. O'nun
Hanımları da Onların Anneleridir..." Kur'an-1 Kerim Ahzab suresi
6. Ayet) hakaret eden, yayınlandığı günden beri halkı Müslüman
beldelerin tamamında tel'in ve protesto edilen, bir sürü kar ışıklık ve
ölüme sebebiyet veren bir kitab ı (Bakanlar Kurulu'nca yasaklanmas ı-
na rağmen) Türkçe'ye tercüme etmeye soyunma, bir ayağı çukurda,
giderayak meşhur olmayı düşleyen bir mizah yazar ının bu şenliğe
konuşmacı olarak davet edilmesidir.

Davet edilen bu şahıs Pir Sultan Abdal hakkında kendi deyimiyle
bilgi fukarasıdır. Şenlikler öncesinde ve sonrasında yapmış olduğu
tahrik edici beyanlarına devam etmi ş, Devlet'in tarafs ız, olması gere-
ken Vali'si de bu duruma seyirci değil, destek sağlamıştır. Vali'nin bu
şenliğe katılmasını insan hakları ve demokratik - çağdaş - laik söylemle
açıklayanlarm, acaba; Vali İslami kesimin bir toplantısına katılıp ilahi
okusa ve marş söyleyse idi veya birlikte namaz k ılsa idi ne diyecekleri
doğrusu merak konusudur.

Yıllarca dini inançlar ı, etnik yapıları, farkli gelenek ve görenekleri
ile birlikte yaşamış Anadolu insanı arasına, çağdaş bazı kavramlarla,
kargaşa, fitne tohumu ekenlerin sığındıkları birkaç kavramı, kanaati-
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mizce Devleti yöneten kadrolar ı da etkilemektedir. Y ıllarca özgürlük,
barış, insan hakları diyenlerin bu haklara ne kadar dar çerçeve çizdik-
lermi hemen herkes bilmektedir. Tek parti döneminden kalma ça ğ dışı
tavırlarmı devam ettirip, hala tek parti zihr ılyetiyle, umdelerinin dev-
let görünüşü olduğunu zanneden bu güruh, bugün de laiklik maskesi
altında laik, demokrat maskesi altında demokrat olarak, güya Laik-
Demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin savunucusu olmu şlardır.

Faili meçhul cinayetlere maksatli olarak Müslümanlardan fail ara-
yan, cenaze törenlerini bahane ederek Müslümanlara, inanç sistemleri
olan İslam dinine hakaret eden, laik ve demokrat Atatürk ilke ve inki-
laplarma bağh, Alevisiyle-Sür ınisiyle Müslüman kesime hiç bir zaman
fikir ve inanç hürriyeti tan ımayan, Laik kesim - Müslüman kesim diye
toplumu ikiye bölmekten fayda umanlar, ba şörtüsüniin dinin emri ol-
duğunu, fikir ve inanç hürriyeti ad ı altında Anayasam ız'm kabul ettiği
kişi özgürlükleri kapsamında kaldığını bile bile yasaklama al ışkanlik-
larıyla yasaklar getirenler, toplumda kaos ve karga şa yaratacak her
şeye laiklik - çağdaşlik adı altında sahip çıkanlar, hep onlar olmuştur.
Ve aynı zihniyet tabii ki, Pir Sultan Abdal'a da (bu meyanda şenliklere
de) sahip çıkmıştır. Hem de laiklik maskesi altında ve laikliğin öncü-
leri adına.

Kanaatimizce kötü alışkanlıklarmı devam ettirmek isteyen bu
genci - yobaz kesim, Sivas olaylar ından da aynı minval üzere hareket
etmişlerdir. Toplumun bütün duyarl ılığina ve tüm ikazlara rağmen,
hiç bir ilave güvenlik önlemine ba şvurmadan bu şenliği tertip etmiş-
lerdir. Ülkemizin, toplumumuzun bu kadar birikmiş sorunlarma yeni
sorunları ilave etmek kıvancma sahip olmu şlardır.

Biz sanık vekilleri olarak olayların başlangıcından bu güne kadar
bir tertibin, görev bilinciyle yerine getirilmi ş bir tahrik ve açık bir iha-
netin belgeselini ne yazık ki izlemiş bulunuyoruz.

Şenliklerin yap ıldığı ortamı değerlendirebilmek aç ısından bir kaç
hususu zikretmek gerekmektedir.

Şenliklerin yap ıldığı günlerde ülkemizde siyasi ortam rahat değil-
dir. Güneydoğu bölgesinde devam eden olaylar askeri ve siyasi boyu-
tuyla yoğun biçimde devam etmektedir.
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Olaydan bir kaç gün önce Hafik-Zara civar ında eşkiya ile sıcak
ilişki sağlanması sonrasmda Özel Tim' den bir k ısım güçler buralara
görevlendirilmiştir.

Şenlikler, Kültür Bakanlığı, Vali ve Kültür Müdürü'nün yo ğun
katkıları ile yap ılmaktadır. Bu husus herkesçe malumdur.

Propaganda olmasma rağmen Ozanlar Heykeli diye bir heykel
yaptırılmış ve ne hikmetse olaydan bir gün önce gece yar ısında gizlice
kaidesine konulmuştur.

Şenliklere az bir zaman kala Aziz NES İN'in katılacağı duyurul-
muştur.

Bir gün öncesinde Atatürk ismine s ığınan, gerçek dü şünceleri fark-
lı, maksatlı olan şahısların Vali'yi ve mizah yazar ı Nesin'i de aralar ına
alıp devrim şehitleri adına saygı duruşunda bulunmaları, Nesin'in
TGRT ile yaptığı söyleşideki, sald ırgan, adi - baya ğı, hakaretimiz üslu-
bu TV'den yaymianınca 2 Temmuz 1993'de meydana gelecek olaylarm
alt yap ısı hazırlanmıştır.

Saygı duruşu olayı, "TBMM Sivas Olayları Araştırma Komisyonu
Raporu"nun 12. sayfasında aynen şu şekilde tespit olunmu ştur.

"Şenliklerin başlangıcında Kültür Merkezi'nde yap ılan panelde
"Devrimciler Ölmez" sioganının atıldığı, devrim şehitleri anısına
yapılan saygı duruşuna Vali'nin de i ştirak ettiği iddiasıyla karşilaşıl-
mış, ancak her ne kadar Vali "Atatürk'ün anısma saygı duruşunda"
bulunduğunu ifade etmiş ise de; video çekimleri izlendi ğinde saygı
duruşu anonsunda Atatürk isminin geçmediği kesin bir şekilde tespit
edilmiştir."

Aşağıda TV'de yayınlanan röportajdan bir k ısmı nakledilmekte-
dir

Öyle saldırmak, öldürerek, hırlayarak fiilen değil, uygar insanca,
uygarhğın gereklerini yerine getirir" diyerek kendisine karşı Müslü-
manların oluşturduğu, gösterdiği tepkiye atıfta bulunmuştur.

Kendisine, yaptığı hareketin ve söylediği sözlerin Müslümanlara
hakaret oluşturduğu söylenince de;
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"Böyle hart diye saldırmazlar" (Oysa kendisi inançlara sayg ılı ol-
duğunu söylüyor ve devamla)" öyle şey gibi uyuz, kuduz, s ırtlan gibi
höt diye..."

Tercüme edip yaymiadığı kitapta, müminlerin anneleri olan Pey-
gamber'in eşlerine saldırdığı, Peygamber'm Müslümanlar için canla-
rmdan ileri olduğu söylenince;

"Ben Mü'min de de ğilim, anam da değil benim" diyerek vurdum
duymazlığmı galiz, kaba beyanlarmı devam ettirmiştir.

Tepki gösterilecek sözler söylediğini biliyor olmalı ki; Müslü-
manların tepki göstermeleririin normal olduğunu ve haklı olduklarmı
tespit ederek;

Devamla;

Hiç bir söz yoktur ki, kimin sözü olursa olsun bin yıl geçerliliğini
korusun,

Ama bu Allah'ın sözü, denilince de;

"Allah'u Teala sizin Allah' ınız, benim Allah'u Teala'm yok, Alia-
hu Teala'nın bu sözlerine ben inanmıyorum. Çünkü bunlara inanmam
için aklın-ii kaybetmem laz ım" diyerek saldırılarını, avmazliğmı, basit-
liğini ve kışkırtıcıliğını en düşük şekilde göstermeye devam etmi ştir.

Bütün bunlar ı şenliklerin başladığı gün Sivas' taki ortam ın, gergin-
liğin, boyutlarmı iyi anlaşılsm diye zikrettik.

Olaylar, toplanan delillelr ışığında değerlendirildiğinde, 2 Tem-
muz 1993 günü cuma namazmda ba şlamamıştır. Daha önceden, içten
içe gelişen tepkiler cuma namazmdan sonra ortaya ç ıkmıştır. Cuma
namazından sonra Amerikanın Azerbaycan, Bosna konusundaki poli-
tikaları ve PKK terör örgütünün yurt içinde yapt ığı eylemlerini kına-
yan bir gösteri yap ıldığı açıktır. Bu gösterinin; Amerikan, Azerbaycan
ve Bosna politikası ile PKK aleyhinde bir gösteri olduğu, yine bu gös-
teri sırasında taşınan Birleşmiş Milletler Terör Örgütü, Dünyada ABD,
Türkiye'de PKK, şeklindeki pankartlardan bellidir.

Bu gösterinin iddia edildiği gibi Laik Cumhuriyet aleyhine bir
kalkışma olduğunu söylemek, olayı belli maksatlarla saptırıp, başka
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amaçlara yöneltmektir. Bunun da aç ıkça, lafı eğip büzerek yalan söy-
lemeyle eşdeğer olduğu açıktır. Eğer gerçek ortayla çıkacaksa ve eğer
adalet tesis olunacak ise olay ı yorum yapmadan olduğu gibi anlamak
ve kabul etmek gerekmektedir.

Cuma namazı sırasmda Buruciye Medresesi'nde, bir mü ştekiye
göre Yılmaz GÜNEY'in "Umut" adlı oyunu, Dernek Başkanı'na göre
de "bir orta oyunu" oynamaktad ır. Duvarların Che Guevera'nın
Mark'm, Lenin'in resimleri vardır. Tarihi bir mekanda, yanındaki
camide cuma namazı kılinmasma rağmen davul çalınmaktadır. Bu
durumdan rahats ız olan halkm ikazı, polisin de devreye girmesiyle
Medrese'nin kap ısı kapatılip davul çalmay ı engellenmiştir. Video
kasetlerden de izlendiğinde, yapılan röportajiarda halkm tedirgin bir
vaziyette, yapılan faaliyetlerin Sivas'a yakışmadığıru, sonunun hay ırlı
olması için dualar edildiği görülmektedir.

Gösteride gerek Aziz NES İN ve gerekse başka hiçbir konu söz
konusu değildir. Sadece Amerika ve PKK aleyhine yapılmış bir göste-
ridir. Fakat gösteriden sonra kalabalık çok az sayıda olmasına rağmen
dağıtılmamış ve yürümeye başlamıştır. Kültür Merkezi ve Vilayet
önüne gidip gelinmiş ve saatlerce devam etmiştir. Kalabalık dağı-
tılmamış bizzat Emniyet Müdürü ve Vali'nin deyimiyle toplu halde
bulunmalar ı sağlanarak başka mahailelere dağılıp taşkınlık yapmaları
önlenırıiştir. Kalabalık, Kültür Merkezi önüne ikinci defa geldiğinde
Kültür Merkezi'nde bulunan şahıslar tarafından taş yağmuruna tutul-
muş ve karşılıklı taşlaşma böylece başlamıştır.

Bu hususta Sivas Cumhuriyet Savc ılığı'm 03.07.1993 tarihli "Olay
Yeri Keşif Tutanağı"nda şu ifadelerle tespit edilmiştir. "Kırılan cam-
ların önünde, bina içinde bulunan sökülen kapı kanatları diğer mal-
zemelerle kapatıhp barikat kurulduğu, bu barikat önünde bina içinde
dışarıda toplatılıp getirilip yüzlerce taş ile inşaat malzemelerinin
kırilması ile oluşturulmuş ayrıca kürek, tırmık, süpürge sapları ile
meydana getirilmiş 100'e yakın sopa olduğu... Balkona açılan üst kı-
sımda yine çok miktarda depo edilmiş taş ve sopalar mevcut edildiği
görülmüştür."

Bu aşamada yaralananlar olmu ş ve kalabalık dağıtılmak istenmiş,
hatta dağitılmasma rağmen tekrar bir araya gelmeleri engellenme-
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miştir. Ozanlar Heykeli denen Pir Sultan Abdal Heykeli'ne sald ıran

kalabalığı teskin etmek için, Vali'nin emriyle Heykel sökülmüş ve ne

yaz ık ki, göstericilerin arasından geçirilerek tahrik unsuru olarak kul-
lanılmıştır.

Saatler süren bu yürüyüşte bağırılan sloganlar ve gösterilen tepki;
dosyadaki deliller de ğerlendirildiğinde Aziz NES İN'e, Vali'ye yöne-

lik olduğu görülecektir. Vali'ye yönelik bu tepkinin sebebi de Vali
olmanın gerektirdiği sorumlulukla, bu şenliği tertibine izin vermeyi
bağdaştıramadıklarmdandır. Vali, gerekli güvenlik önlemlerini alma-
mış, korumakla görevli oldu ğu Aziz NES İN'in dahi Sivas dışında olup

olmadığı hususunda bilgi sahibi olamam ıştır.

Vali, yürüyüş Vilayet'in önünde devam ettiğinde, hatırı sayılır
sayıda Emniyet kuvvetini kendi korumasma tahsis etmi ştir. Böyle
olunca geriye kalan Emniyet güçleri arasında bir koordine eksikliği

ortaya çıkımş ve olaylara mücadele edilememi ştir. ilerleyen saatlerde
kalabalık daha da artmış ve Otel'e yönelmi ştir. Otel'in önünde barikat
kurmayı düşünen yetkililer kalabaliğı dağıtmayı bir türlü düşünme-
mişler ve çok büyük bir basiretsizlik örneği sergilemişlerdir.

Bu hususta ç ıkan haberlerde telsiz görü şmesi çözümüyle de açıkça
belgelenmiştir.

Şöyle ki; Görev Albay ın;

"Olay devam ediyorsa ne yapal ım" mesajma kar şılık, üst makam,

"Durum ne? diye sorduktan sonra, Albaym.

"Saldırıyorlar, binayı taşlıyorlar" demesi üzerine, üst makam,

" İzleyin, müdahale etmeyin" talimat ını vermiştir.

Ilerleyen saatlerde üstüste konulan baz ı müştekilere ait iki ara-
banın dökülen benzinlerin bilinmeyen şahıslarca (Kamu tanıklarmm
muhtelif sanıklara isnadlar ı çelişkilidir ve otolarm kim taraf ından ya-
kıldığı şüphelidir) yakılmasından sonra, rüzgarmda etkisiyle, kasif bir
dumanın camları kırık olan Otel'in pencerelerinden nüfuz etmesi so-
nucu 34 kişi karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu, ikisi Otel'de olmak
üzere (Ahmet ALAN, Ahmet ÖZTÜRK) birisi de (Hakan TÜRKG İL)
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sokak arasında dükkanının önünde kur şunla vurularak ölmüştür. Bu
husus Emniyet Müdürü tarafmdan tabii bir afet olarak de ğerlendiril-
miştir. Devam edegelen süreçte müşteki tanıkların ifadelerine göre de
kendilerine yönelik bir kasdm olmad ığı, Otel'e rahatça girip ç ıkmaları
sebebiyle aç ıkça ifade olunmuştur.

Emniyet Müdürü Do ğukan ÖNER tarafından Otel içerisinde on
kişi ile birlikte görevlendirilen Kamu Tan ığı Trafik Şube Müdürü İzzet
KARADAĞ (Duruşma tutanağı Sh. 479) ifadesinde; "Otel'in giri şinde-
ki eşyaları tahrip ediyorlard ı. Onları dışarı attık. Zaten Otel'in üstüne
yukarı girmeye niyetleri yoktu. Öyle bir durum olmad ı. Daha doğrusu
Otel'in alt katında bulunan eşyalar ını tahrip için giriyorlard ı . Biz de
bunları dışarı atıyorduk." demektedir.

Kamu Tanığı Erol ÇÖL (Duru şma tutanağı Sh. 431) ifadesinde,
"Arabadaki benzin de ate ş almaya başladı . Rüzgarın etkisiyle yük-
selen alevler Otel'e sirayet etti. Otel'in penceresinden içeri alevler
girmeye başladı . Otelin içindeki e şyalar yanmaya ba şladı. Daha sonra
dumanlarm etkisiyle otuzun üzerinde vatandaş dumandan boğularak
ölmüştür... yangın çıktığı zaman Otel'in önündeydim, giriş katmda
her hangi bir yangın çıktığını görmedim. Yalnız bez parçalar ı, asma
kata atılan bezlerle yangın çıkmış ise de, orada bulunan görevli arka-
daşlar tarafından söndürüldü" demektedir.

Yine kamu tanığı Şaban YILMAZ (duru şma tutanağı Sh. 449) ifa-
desinde;

"Arabalar yandiktan sonra Otel yandı, yani arabaların yanma-
smdan mütevellit otel yandı." demektedir. Tanık Ekrem NALCI'nın
ifadesi de aynı mahiyettedir.

Kamu tanığı olup olay s ırasında Aziz NESİN'in korumas ı olarak
Otel'de bulunan Mehmet KIRBAKAN (Duru şma tutanağı Sh. 533) ifa-
desinde "dışarıda arabalar yanmış ,tutuşmuş, tekerleklerin is dumanı
Otel'in içerisini tamamıyla sardı, nefes alma durumumuz güçle şti...
biz Otel'in yandığmı görmedik, ama araban ın yandığmı, tekerlerin
dumanından hissettim, ben içeride olduğum için alevleri göremiyor-
dum, Otel'in camları kırık olduğu için duman çok hızh bir şekilde rüz-
garın etkisiyle yan taraftan içeri do ğru duman girmeye ba şladı, ısmma
olmadı." demektedir.
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Olaylar daha bu a şamaya gelmeden Turizm Müdürü ve Otel
sahibinin Otel'de bulunanlar ı tahliye etme talepleri sonuçsuz kalmış
(kendilerini ne zannediyorlar ise) Mahalli idareden, İl'in yetkililerin-

den yadım istemek yerine direk Ankara'dan taleplerde bulunarak
almış oldukları taahhütlere isstinaden inat ederek, Otel'den tahliye
edilmemiştir.

Kamu Tanığı Emniyet Müdürü Doğukan ÖNER (Duruşma tuta-

nağı Sh. 398) "Otel'e İl Turizm Müdürü Yard ımcısı, otel müsteciri Vali

Yardımcısı Şahin Bey'in talimatı ile Otel'in tahliyesi için gidiyorlar.
Tahliye edilmesini istemek için gidiyorlar. Kendileriyle konu şuyorlar.
Oteldekiler; 'biz bu hususu kendi aram ızda bir komisyon kuraca ğız,
daha sonra söyleyeceğiz' diyorlar. Hatta buna dair tutanakta var. Ko-
misyonun kurulmas ı kararının bildirilmesi için otel müsteciri tekrar
gidiyor, bilgi verin bize diyor. 'Biz Vali Bey'le görü şmeye gideceğiz
bilgi veririz.' diyorlar. İlk gidiş saati 14.30'dur", demektedir.

Ayrıca Vali Ahmet KARAB İLGİN, 18.07.1993 günlü Milliyet Gaze-

tesi'nde "Konuklar ı kent dışına çıkarmak için hemen bir şirketten iki
otobüs sağladık ve Otel'in önüne gönderdik. Oteldeki konuklar Tu-
rizm Müdürü'nün ısrarma rağmen kenti terketmemişler" demektedir.

Eğer Otel tahliye edilseydi. Bu sonucun meydana gelece ğinidü-
şünnıek imkansızdır. Olaylar devam ederken bile Otele' girilip ç ıkıldı-
ğını müşteki tanıklar bizzat ifade etmişlerdir.

Müşteki tanık Kamber ÇAKIR (Duruşma tutanağı Sh. 84) "Biz saat
16.30'a kadar Otel'i boşaittırdık, fakat Devlet'e çok güvendik" demek-
tedir.

Yaklaşık 7.5 saat dağıtilmayan kalabalık her ne hikmetse her şey
olup bittikten sonra 10 dakika gibi kısa bir süre içerisinde dağıtılmıştır.
Basiretsizliklerine, beceriksizliklerine ihmallerine cevap bulamayan
yetkili ve görevliler bu kez olaydan sonra, olay ın sorumlusu olarak
gösterilecekleri insan avına çıkmışlardır. Bunu fırsat bilen bazı kesim-
ler ise, muhbirlik yaparak s ıradan, ilgisiz bir sürü insan ın sanık olarak
alınmasmı sağlamışlardır. Aydınlık Gazetesi, Alibaba Mahallesi'nde
kurulan kara tahta bu fonksiyonu üstlenniiştir. (Bu konuyla ilgili olay
sonrasında yaymlanan Aydı nlık Gazetesinde 5, 6, 7, 8 Temmuz 1993
tarihli nüshaları ekte sunulmuştur.)
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Örneklerinde oldu ğu gibi bu olayda hayatını kaybedenlerin ce-
naze törenleri de, laikliği kendileri de maske olarak kullanıp yani bir
insan tipi oluşturma gayretindeki kesimlerce, inanan insanlar ın inanç
manzumesi olarak kabul edilmesi gereken Şeriata, İslam'a saldırı, ha-
karet boyutlarına varmıştır. Bilindiği gibi, bu cenaze merasimlerinde
göstericiler camileri taşlamış ve ezanı yuhalamışlardır.

Netice itibariyle olaylar Aziz NES İN'e ve (olumsuz hareketleri ve
yaşlı olarak marjinal kesimleri destekleyen) Vali'ye yönelen toplumsal
bir tepki iken, yönetenlerin basiretsiz, tavizkar tutumlar ı ve ihmalleri
sonucunda bu boyutlara ulaşmıştır.

Kollektif hareketlerin örneklerini, ac ı sonuçlarını geçmişte hep ya-
şadik, kendiliğinden gelişen, amaç birliği olmayan, toplumun muhtelif
kesimlerinden katılım olduğu, nerede başlayıp, nerede duracağmı kes-
tirmenin zor olduğu kollektif hareketler, çağımızda Ceza Hukuku'nun
ciddi bir sorunudur. Çünkü kollektif toplumsal hareketlerde iradeyi
etkileyen unsurlar vardır. Çağdaş hukuk sistemlerinde bu hususlar
tartışılmaktadır. Toplumsal hareketler konusundaki tart ışmaları sa-
vunmamızın ilerleyen aşamalarında ayrı bir başlık altında inceleye-
ceğiz.

Sivas olaylarında, çok tipik bir toplumsal tepki hareketi olarak de-
ğerlendirilmelidir. Yoksa, medyada bazı mahfiilerce belirtildiği ve bir
talihsizlik eseri olarak kabul ettiğimiz esas hakkındaki mütalaaya da
yansıdığı gibi Devlete yönelik bir hareket söz konusu değildir. Aynı
olay Erzurum'da değişik bir şekilde zuhur etmiş, fakat basiretli idare-
ciler sayesinde fazla büyümeden önlenmi ştir. Olayı şeriatçı kalkışma
olarak tavsif eden müdahil taraf, ne yaz ık ki olayı çarpıtıp kendilerince
bazı gayeler doğrultusunda istifade etmeye çalişmışlardır. Olay sonra-
sında ve duruşmalarda ifade veren kamu tanıkları, olayın kendiliğin-
den meydana geldiğini, Devlete, Anayasal kurumlara ve Laik Cumhu-
riyete yönelik bir hareket olmad ığını, Aziz NESİN ve şenlik sebebiyle
tavırlarından dolayı dönemin Vali'sine yönelik bir tepki olduğunu
açıkça beyan etmişlerdir.

Olaylar öncesi şenliklerin yapıldığı Buruciye Medresesi'nde ola-
yın mağdurlar ırun Devlet ve millete düşman eşkiyanın posterlerini
sergilemeleri, Devlete yönelik bir kalkışma olarak nitelenmez iken,
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Sivas halkının Türk Bayrakları ve Türk Askerini övücü sloganlarla
kendine dü şman olanları tel'in etmesinin şeriatçı bir kalkışma olarak
vasıflandıniması abesttir.

Önemine binaen bu hususta kamu tan ıklarının ifadelerine bir göz
atarsak;

Kamu tanığı Rahim ÇALIŞKAN (Kendisi olaylar s ırasmda Em-
niyet Müdür Yardımcısı'dır) Sivas Cumhuriyet Savc ılığı'ndaki ifade-
sinde "..Bu hadiseleri ç ıkaran kişilerin asıl hedefinin Aziz NES İN ve
Vali'dir. Topluluğun kesinlikle Anayasaya, Meclise, Hükümete ve dü-
zene yönelik bir istek ve arzuları mevcut değildir. Cumhuriyetin temel
ilkelerine yönelik hiç bir isteklerini görmedim" demi ştir.

16.07.1993 tarihli DGM Cumhuriyet Savc ılığı'nca tespit olunan
ifadesinde de "Şeytan Ayetleri" isimli kitabı Aziz NESİN'in Türkiye'de
mensubu oldu ğu gazetesi aracılığıyla yaymiamak istemesi ve bunun
basında çıkması, yaptığı konuşmalarda Türk milletinin % 60'1 aptald ır
diyerek söylemesi, Müslüman vatanda şlar üzerinde olumsuz etki ya-
rattı . Birinci gün Vali ile Aziz NES İN'in, karşılıklı olarak nezaketen bir-
birlerini övmeleri halk arasmda duyulunca, halk Vali'yi, Aziz NES İN'i
Sivas'a davet eden kişi olduğu kanaatine vararak, onlar ı Vali ve Aziz
NESİN'e tepki göstermeye sevketmi ş olup buolaylar halkın Vali'ye ve
Aziz NESİN'e olan tepkilerini dile getirmeye, kamuoyuna duyurmaya
yönelik. Ben hadise günü emrimdeki ekiplerle 7 saat süren bu olay-
larda, olaylar ı net bir gözle izleyen kişi olarak topluluğun kesinlikle
Anayasaya, Meclise, Hükümete, düzene yönelik bir istek ve arzular ı
mevcut değildir." diyerek olayın organize olmadığım, halkın isteğinin
rejime, Anayasa ve Anayasal kurulu şlara yönelik olmadığını açıkça
belirtmiştir. Duruşmadaki ifadesinde ise; (Duruşma tutanağı Sh. 413)
bu hususları teyit etmiştir.

Kamu tanığı Sami ECE yine Cumhuriyet Savcil ığı'ndaki ifadesinde
"Hadiseler Aziz NESİN ve Vali'yi protestodur. Şeriatla ilgili sloganlar
atıldı ise de bu sloganlar ı atan sesler zayıftı ." demiştir. Duruşmadaki
ifadesinde ise; (Duruşma tutanağı Sh. 416)".. Laikliğe, Cumhuriyet
aleyhine her hangi bir slogan duymad ım. Herhangi bir örgüt adı kul-
lanılmış değildir." demektedir.
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Kamu tanığı Terörle Mücadele Şube Müdürü, Ali Ç İLEK Cumhu-
riyet Savc ıhğı'ndaki ifadesinde, "Topluluğun iki amacı vardı. Biri Aziz
NESİN, ikincisi de Vali' dir. Her ne kadar şeriatla ilgili sloganlar atılmış
ise de husus amac ı Aziz NESİN'in konuşmalarma ve davran ışlarma
tepkidir." demektedir. Duru şmadaki ifadesinde ise; (Duruşma tutana-
ğı Sh. 423); "Olay ın esas özü Aziz NESİN'e tepki, Aziz NES İN'i davet
ettiği için Vali Bey'e tepki ve ondan sonras ı halk hareketidir. Herhangi
bir örgüt arkasında yoktur. Bu herkesin katılabileceği bir olaydır" de-
mektedir.

Kamu tanığı Yılmaz DEMİRAL; 16.07.1993 tarihli DGM Savc ılığı
tarafmdan alman ifadesinde, "Salman RÜ ŞDİ'nin Şeytan Ayetleri ki-
tabmı bir gazetede basaca ğıru, dinsiz olduğunu söylemesi kar şısında,
Sivas'ın dinine bağlı halkı üzerinde olumsuz etki yarattı. Her ne kadar
Aziz NESİN'i tertip komitesi davet etmi ş ise de, Sivas halkında Aziz
NESİN'i davet edenin Vali olduğu yönünde bir intiba uyand ığı hadise
günü Sivas'a gelen ve etkinliklere katılan Aziz NES İN'i Sivas'a davet
ettiği zannedilen Vali'yi protesto için Sivas halk ı kanunsuz olarak bir
yürüyüş yapmışlardır. Ben olayların yatışması için en ön safta yer alan
bir görevli olarak şahadetim, bu kanunsuz yürüyüşü yapan kişilerin
amacı Aziz NESİN'e ve Vali'ye yöneliktir. 7 saat boyunca olaylar ın
içerisinde kald ım, topluluğun Anayasa, Anayasal kuruluşlara, Hükü-
mete, düzene hatta biz polislere yönelik bir eylemlerini gözlemedim.
Cumhuriyet'in temel ilkelerine yönelik hiç bir isteklerini görmedim,
olay Sivas'a gelmiş bulunan Aziz NESİN'e yöneliktir" demektedir.

Yine ne talihsizliktir ki, Sivas'ta Devleti, laikliği koruyorum diye
olayları Şeriatcı Kalkmma olarak tavsif edenler, yine Devleti ve laikli ği
korumak adma Devletin itibar ını, mahkemesini, yabanc ı kuruluşlara
şikayet etme, yabanc ı ülkelerin baskı yapmalarını isteme aşamasına
getirmişlerdir.

(Bu konunun en çarpıcı örneği mahkemenin bilgisi dahilindedir
ve savunmamızla ilerleyen bölümlerinde "Medyanın Yargıya Baskısı"
başliğı ile işlenmiştir.)

B. Sanık vekilleri yapılan iddianame ve görevsizlik kararlarını
eleştirerek DGM Cumhuriyet Başsavcıliğı'nın "Düşünce Örneği" hak-
kındaki görüşlerini de şu şekilde açıklamışlardır.
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Bu düşünce örneği; Anayasa'nın 138. maddesinin "Mahkemelerin
bağm ısızlığı" başliğı altında, "Hiç bir organ, merci veya ki şi, yargı
yetkisinin kullanilmasmda mahkemelere ve hakinılere emir ve talimat
veremez; genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunmaz" amir
hükmünü hiçe saymaktır." Emir ve talimat olarak telakki edilmese
bile, en azından "tavsiye ve telkinde bulunmaktır."

Önemle belirtelim ki; Başsavcilığm bu tarz bir "Düşünce Örneği"
adı altında bu güne kadar hiç bir uygulamada yer almam ış talimat-
nameyi çağrıştıran düşünce örneği ile mahkemeleri yönlendirmeye
çalıştığma ilk defa tanık oluyoruz.

Evvelce, iddianame veya esas hakkındaki mütelaalarmda Cumhu-
riyet Savcıları'nın bu tarz üsluplar kullandıkları vaki olmuş olabilir.
Ancak, bu defa açıkça mahkemelere bask ı ve yönlendirme niteliğinde
talihsiz bir belge dosyalarda yerini alm ıştır.

Ne gariptir ki, Cumhuriyet Savc ıları bu düşünce örneğini hazır-
larken, kendilerini din adamı yerine koymuşlardır. Fakat hangi dinin
kurallarına göre ahkam kestiklerini ise aç ıklamamışlardır. Gerek dinin
tarifi, gerekse dünya işleri ile din işleri arasındaki ilişki, kendi nefisle-
rinir ürünü olarak yansımaktadır.

Dinin tarifini yapmak; herhalde insanlar için dini, bir ya şam tarzı
kılan Allah (c.c.)'a ait olmas ı gerekir. Kulu, Tanr ı'nm işine karıştırma-
yan anlayış, ne yazık ki Tanrı'yı da kulun işine karıştırmamıştır. Böyle
bir din anlayışının, hangi dinde bulunduğunu biz bulamad ığımız gibi,
Cumhuriyet Savcilar ı da bu anlayışm hangi din için geçerli olduğunu
belirtmemişlerdir. Zira düşünce örneğinde hiç bir dinin ismi yer al-
mamakta, bu görüşlerin hangi dine ait olduğu ifade edilmemektedir.
Sadece din ve laiklik konusunda uzunca bir anlat ımdan sonra, kendi
düşüncelerini doğrulamak maksadıyla kuranı kerimden bir örnek
verilerek "Kendi dinlerinin kendilerine, bizim dinin-izin de bize ait
olduğunu vurgulamışlardır.

Bu hüküm elbetteki tüm insanlar aynı anlamı yüklerler. Ayrıca
kendi ifadeleri gereği "eğri doğrudan ayrılmış" ve Cumhuriyet Savc ı-
lığı düşüncesi "Eğri Yolu" göstermiştir.

İnsanlarm inanç ilkelerinin, insanlar' tarafmdan belirlenmesi yön-
lendirilmesi ve zabtu rabt altına almmasmın yanhşlığmı ve tehlikesini
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hep birlikte yaşadığımız kabul edilirse, böyle bir yetkinin ve gücün,
sadece Allah (c.c)'m elinde bulunduğunun kabul ve teslim edilmesi
gerektiğine iddia Makamı'nın da inanmas ı gerekirdi.

Ayrıca düşünce örneğinin ileri sürüldüğü gibi laiklik konusu da
farklı inanca sahip olmak, aynı vatan topraklarmda ya şayan insanlar ı
ayrı tutmak anlamına gelmez. Yüzy ıllardır farkli aniayıştaki insanlar
bu topraklar üzerinde huzur içinde yaşamışlardır. Taki, binleri kendi
inancını diğerine zorla kabul ettirene dek. Laiklik konusunda farklı
inanca sahip olanlara da Devlet'in en az ötekiler kadar önem vermesi
gerektiğine bizlerde inanıyoruz. Fakat bu inancm Cumhuriyet Savc ı-
ları tarafmdan da, sadece bir temenni olarak kalmamas ı, uygulama-
larma da yans ıyarak yanlı davranmamalar ı gerektiğine işaret etmek
istiyoruz.

Ne yazık ki demokratikleşme sürecinden bahsedildiği günlerde,
Cumhuriyet Savcılarn-un bir araya gelip "Laiklik Bildirisi" yaymlama-
ları karşısmda bu dileğimizin talepten öte geçmeyeceği anlaşılmakta-
dır.

Önemli bir husus da, laiklik ilkesinin Atatürk'e ait olmay ıp, onun
son günlerinde kendi dahli olmadan kabul edilmi ş/ettirilmiş olduğu
herkesçe bilinmektedir. Bu husustaki dü şüncelerimizi de, Cumhuriyet
Savcilığı'nın esas hakkmdaki dü şüncesini incelerken ifade edece ğiz.

Mezkür düşünce örneğinde "olayın yasal görüntüsü de i şlenmiş '
ve sanıklarm eylemlerinin TCK 146/1 ve 146/3. maddeleri içerisinde
araştırılması ve sonuca gidilmesi" tavsiye edilmi ştir. Elbette ki, mah-
keme heyeti bu tarzı bir emir telakki etmeyecektir. Fakat, üslup bir
talimat verme üslubudur.

TCK 146. maddesi ile alakah görüş ve düşüncelerimizi ve yasal
boyutunu "Sevk Maddeleri" başlığı altında incelemiş bulunuyoruz,
tekrar etmeyeceğiz, ancak Cumhuriyet Savcıliğı'nm, elde yargılama-
ya dayanak iddianameleri varken ve de Yarg ıtay'm Ankara Devlet
Güvenlik Mahkemesi'ni görevlendirme karar ı varken, hiç bir şekilde
görüş ve mütalaas ı istenmeden, görüş bildirmesi ve yargılamayı bu
şekilde yönlendirmek istemesini usule aykırı ve maksatli buluyoruz.
Bu nedenle, bu düşünce örneği kanalemyekün addedilmelidir.
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C. SANIK VEKILLERININ DEL İLLERLE İLGİLİ
SAVUNMALARI:

CMUK 157. maddesinde tespit edildi ği gibi tanığın görevi bir şey
saklamaks ızm ve bir şey katmaksızın, kimseden korkmayarak, bir
tesire kap ılmaksızın bildiğini söylemesidir. Yalnız bildiği "doğru"
mudur? görgüsü "s ıhhatli"midir? Her tanık doğruyu görebiir mi?
Bilebiir mi? Doğru olarak gördüğünü veya bildiğini, doğru olarak ha-
tırlayabiir mi? Bu sorularm cevapları ışığı altında tanıkların ifadeleri
veya teşhisleri değerlendirilecektir.

Zira yargılama sırasında belgelerin ve ifadelerinin değerlendiril-
mesi bir seçim olmand ır.

Şöyle ki;

Tanıklar olayla ilgili gözlemlerinde bir seçim yapmaktad ırlar. Bu
seçim onların, görme, işitme, dokunma gibi duyularına dayalı olduğu
gibi, aynı zamanda olay anında ve de seçim yaptığı yani aktarımda
bulunduğu anda ki duygularını, siyasi ve itikadi eğilimlerine dayan-
maktadır.

Burada tanıkların insan olmaları göz önüne alındığında, duyu
organlarının sıııırlılığı, gözlemlerinin yanıldığı ve mahkum oluşu, tel-
kine müsait olabilecekleri de dikkate alınmalıdır. Örneğin, bu dava ile
ilgili, yargılama sırasında ve bu savunmamızda sunduğumuz gazete
ve TV haberlerinden etkilenebilecekleri de ğerlendirilmelidir.

Bilhassa tanıklara uygulanan teşhis işlemlerinde, tanıkların bir
birlerinden etkilenmeleri mümkün olabilmektedir. Örne ğin; aynı bi-
çimde ast-üst ilişkisi içinde görev yapan Emniyet mensuplarının yap-
tığı teşhis işlemlerinde birbirlerinden etkilendikleri bir vak ıadır.

Ayrıca tanıklara teşhis için sanıkların gösterilmesi işleminde ta-
manu sanık olarak huzura alınıp, duvara dizilip teşhis geçidi yaptı-
rilırken, sanıkların bir kısmını mevcutlar arasından seçecektir. Şayet
sanıklar aras ında olaylar ile ilgisi olmayan baz ı şahıslar da konabilse
idi, mutlaka bu şahıslardan da bazıları teşhis edilebilecekti. Dosyamız
incelendiğinde görülecektir ki bu lazıma yerine getirilmemi ştir. Du-
ruşmalarda bile tanıklara sadece sanıklar gösterilmiştir.
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Görüldüğü gibi tanıklık konusunda bu hususlara riayet edilse idi,
tanıkların teşhisleri ve anlatımları da teşhisler ile orantılı olarak daha
sıhhatli değerlendirilebilecekti.

Mahkeme heyeti tanıkların mevcut teşhis ve anlatımlarına göre
sanık-eylem ilişkilerini değerlendirecektir. Biz sanık vekilleri olarak
her ne kadar tanık anlatımlarının kendi içindeki çeli şkilerini ve tanık
anlatımlarının birbirleri aras ındaki çelişkileri tek tek ortaya koymaya
çalıştık isek de, yanlış teşhislere ve bu teşhislere dayalı anlatımlara
müdahale imkanımız olmadı. Ancak bu safhada bunlar ı dile getirmek
durumundayız. Doğaldır ki, aradan bunca zaman geçtikten sonra he-
yetin nazar-ı dikkatini celbetmek güç olacaktır. Olay sadece heyetin
basiretli tutumuna kalmış olarak, savunma olarak bu tür yanl ışhklarm
giderilmesine katk ımız asgari seviyede kalmış olacaktır. Bu yüzden-
dir ki, savunmamızm bir çok yerinde haz ırlık soruşturmas ınm gayri
ciddiiğine, delillerin usulüne uygun toplanmadığma, tanık ve tanık
teşhislerine ilişkin tespit ve itirazlarımızı tekrarlamak zorunda kaldık.

Aşağıda "Delillerin Değerlendirilmesi" bölümünde tanık ifade-
lerinin değerlendirilmesi yap ılırken, baz ı faktörlerin dikkate almma-
sırun, sıhhatli ve adil karara varmada etkili olaca ğını umuyoruz. Bu
faktörler-heyetin de mesleki deneyimleri ile geçmi şten bu güne var-
mış olduğuna inandığımızm tespitleridir. Tan ık beyanlarının gerçeği
yansıtıp yarısıtn-Ladığını saptamak için, bu faktörlerin heyet tarafından
tahlil edileceğini umuyorüz.

Şöyle ki;

1. Tanık anlatımı kendi içinde tutarlı mı? Yoksa çelişkili mi?

Duruşma tutanakları incelendiğinde tanıkların bir çoğuna, ev-
velce Cumhuriyet Savc ılığ'mda ve Talimat Mahkemesi'nde vermiş
olduğu ifadeler arasındaki mübayenet nedeniyle sorular soruldu ğu
bir vakadır.

2. Diğer tanık beyanları ile tutarlılik gösteriyor mu? Başka bir de-
yişle, beyanlar arasında çelişkiler var mı?

Bu hususta da, delillerin değerlendirilmesi bölümünde bir çok
örnek tarafimızdan sunulmuştur.
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3. Anlatımlar, bilimsel gerçeklerle veya hayatın doğal çıkışıyla tu-

tarlı mı? Bir başka deyişle eşyanm tabiatına uygun mu? Buna da baz ı
tanıkların yüksek dereceli gözlük kulland ıkları, olayın heyecanı ile

teşhis yapamad ıkları bir kısmının ise çokça teşhis yaptıkları, sanıkları
ismen ve eşgal olarak karıştırdıkları aşağıda örneklerle aç ıklanacaktir.

4. İfadelerde tanığın dürüstlüğüne ilişkin şüphe uyandırarak tes-

pit ve beyanı var mı?

Örneğin; kamu tanığı Sami ECE'nin yalan söylediğini diğer kamu

tanığı İbrahim BOLÖTER'in ifadelerinden ö ğreniyoruz. Hem de do ğal

bir anlatımdan sonra sorulan peki ştirici soruya verdiği cevap netice-

si... Bu örneği de aşağıda belgelendireceğiz.

5. Tanığın ifade ettiği hususlar ın imkan dahili veya imkan harici

olup olmadığı?

Bu konuda da çok canlı bir örnek şudur. Erkan ÇETİNTAŞ'm
yanan otolardan birinin benzin deposunu ta şla deldiği iddiası, oto
ile ilgilenen herkes bilir ki hiç bir otonun deposu insan gücü ile ta şla

delinemez. Oto kendi ağırlığı ile bir taşın üzerine dü şse bile deposu-

nun delinmesi imkansızdır. Oto kullananlarm da bildiği gibi; otoların
benzin depolar ı kalın saçtan yapilmaktadır. Ayrıca depo, bir başka ko-

ruyucu sac ile muhafazaya alınmıştır. Otoların depolarmın delinmesi

ile alakalı anlatımlara ileride tekrar değinilecektir.

Bütün bu aç ıklamalarımızdan çıkacak sonuçlar şunlar olmalıdır;

Tanıkların savunma amaçlı veya insani zaaflar ı nedeniyle bilerek
veya bilmeyerek gerçe ğe aykırı beyanları aşağıda vereceğimiz örnek-

ler ve de Heyetin re'sen yapaca ğı karşilaştırmalar ışığında dikkate

alınacak, ifadelerin güvenirliği açısından kuşkular varsa, bu "kuşkular

sanık lehine yorumlanır" kuralı uyarınca değerlendirilecektir. Bundan
kuşkumuz olmadığını bir defa daha vurgulamak istiyoruz.

VIDEO VE FOTOĞRAF GÖRÜNTÜLERI:

Sivas Emniyet Müdürlü ğü görevlileri elde mevcut fotoğraf ve vi-
deo görüntülerinde tespit edilen ve sahipsiz kalm ış bir çok kişiyi göz
altına almışlardır. Aynı görüntüleri sanık vekilleri olarak bizler de iz-
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ledik. Hatta bazı sanık vekilleri olayları bizzat mahallinde, olay anında
izleme imkanı da bulmuş kişilerdir. Görüntülerden ve görgü tanıkla-
rmın anlatımlarından anlaşıldığı üzere olaylara on-onbeş bin kişi yani
Sivas İl Merkezi'nde yaşayan 200.000 nüfusun, (kadın, çocuk ve yaşli-
lar çıktığında tahminen 50.000 kişinin) en az % 30'u bu olaylara iştirak
etmiştir. Bu da Sivas İl Merkezi'ndeki esnaf ve çalışanların tamamına
yakını demektir. Bir çok insan da tabii olarak olaylar ı seyrederken
görüntülere yakalanımşlardır. Sanıklardan bir k ısmı da bu görüntüler
içindedir, ancak her hangi bir hareket halinde de ğildir. Fakat sürekli
zikrettiğimiz asılsız ihbarlar neticesi almnıışlardır. Olaylar anındabir
çok kamu görevlisi de olayların ortasında veya kenarlarda izleyici
olarak görüntüye gelmektedir. Sivas gibi çok da büyük olmayan bir
şehirde fotoğraflardaki bir çok kişiyi tanıyabilecek Emniyet görevlileri
bula bula 124 sanığı bulmuşlar, bunlarm dışında bir çok esnaf ve kamu
görevlisini ise ve serbest b ırakmışlar ya da hiç teşhis etmemişlerdir.
Çünkü herkes biliyor ki ve Cumhuriyet Savcılığı'nın "Esas Hakkında
Düşünce" sinde de belirtildiği gibi ortada mevcut tahrik, herkesin kat ı-
hmına hazır bir protesto olmu ştur.

Şimdi sırf görüntülerde resimleri oldu ğu için teşhis edilmek, Dev-
let aleyhine her hangi bir suç işleme kasti taşımayan sanıkları terörist
durumuna sokar mı? Birazcık insaf sahibi ve adalet duygusu olanlar
bu soruya "evet" diyebilecekler midir?

Ayrıca mahkemeye sunulan baz ı fotoğraflarda bellerinde silah
olan ve protestocuların önlerinde onlar ı sioganlarla yönlendiren ve si-
vil polis memurlar ı olduğu ifade edilen, bazıları şalvarlı ve sakallı olan
şahıslar hakkında takibat yap ılıp yapilmadığı, Cumhuriyet Savc ılığı
tarafından araştırılmış mıdır?

Dosyada böyle bir kayıt olmadığı gibi, duruşmalarda sanık vekil-
lerinin bu resimleri ibraz etmesinden sonra da Cumhuriyet Savcılığı
hiç bir işleme tevessül etmemi ştir. Bu keyfiyetin mevcut yarg ılamada-
ki garipliklerden sadece biri oldu ğunda hiç şüphe yoktur.

Video görüntüleri hakkında iddia makamı ve müşteki tarafın id-
diası, görüntülerde tespit ve teşhis edilen şahıslarm olaylara katıldığı,
slogan attığı, topluluğu yönlendirdiği veya topluluğa iştirak ettiğidir.
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Bu görüntüleri sanık vekilleri olarak biz de izledik. Mahkeme tara-
fmdan tayin edilen iki bilirkişi heyeti de izledi. Ve bilirkişiler bununla
ilgili raporlarmı da verdiler, bu raporlardan ve izledi ğimiz görüntüler-
den ancak şu sonuçlar ç ıkabilir.

Görüntülerde tespit edilen şahıslar;

a. Kişi her hangi bir eylem hali, el kol hareketi veya ba ğırma duru-
munda ise protesto eylemi içinde vard ır.

b. Kişi her hangi bir eylem hali içinde de ğil ve bağırma durumu da
yoksa, topluluk içine hasbelkader girmiştir. Her türlü hal olabilir. Yolu
katederken, kar şıdan karşıya geçerken veya merak saiki ile izlerken
görüntüye girmiş olabilir.

Bu şekilde görüntüde Sivas halkm ın büyük bir kısmı ile, birçok
kamu görevlisi de vard ır.

Topluluk içinde eylem halinde bulunan sanıklar zaten protesto
eylemi içinde yer ald ıldarmı ikrar etmişlerdir. Ancak gerek kamu ta-
nıkları, gerek müştekiler, gerek fezleke, gerekse iddianameler ve esas
hakkmdaki düşünce örneği, yukarıda belirttiğimiz her iki halden biri
şekliyle görüntüye gelenleri olaym asli ve fer'i failleri olarak de ğer-
lendirmişlerdir. Tabi ki tanıklar görüntülere göre sanıklara bir eylem
yakıştırmışlardır. Fakat bilirki şi raporları sanık-eylem ilişkisi tespit
edememişlerdir. Video bantlar sesli oldu ğu halde tespit edememişler-
dir. 0 halde sadece;

a. Kendi basiretsizliğine kılıf uydurmak için as ılsız ihbarlar ı de-
ğerlendirip sanık icat eden ve sanıklara eylem atf eden kamu tanıkları-
nın teşhis ve ifadeleri,

b. Bazı tahrik odaklarınca yönlendirilen ve intikam duyguları ka-
bartılan müştekilerin ifade ve teşhisleri video görüntüleme yansımış,
sanıklarm tavsif edilen eylemleri olarak kabul edilmiştir.

Olayın vahim boyutlarmın yaşandığı Otel önüne ait her hangi bir
görüntü veya sanıklara atfedilebilecek eylem görüntüsü de yoktur.
Bu nedenle video görüntülerinin sanık-eylem ilişkileri için delil olma
vasfı yoktur. Protesto eylemlerine katıldığı yolundaki samimi ikrarlar
ile yetinilmelidir.
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Bu ikrarlardaki yer ve zaman kabulleri dışındaki tanık anlatımla-.
rmın video görüntülerini do ğruladığı veya video görüntülerinin tanık
ifadelerini doğruladığı kabul edilemez.

TEŞHİSLER VE TEŞHIS TUTANAKLARI:

Dava dosyas ı incelendiğinde görülecektir ki, haz ırlık aşamasında
düzenlenen iki tür teşhis zabtı vardır.

Birincisi 8.7.1993 tarih ve 10.07.1993 tarihlerinde tanzim edilmiş iki
adet toplu teşhis tutanağı .

İkincisi, kamu tanıklarına ait ferdi te şhis tutanakları .

a. Toplu Teşhisler:

Toplu teşhis tutanaklar ı hangi tanığın, hangi sanıkları teşhis etti-
ğine dair tutulan zabıttır Daha doğrusu tanıkların duruşmadaki ifade-
lerinden anlaşılacağı gibi hangi tanığın hangi sanıklar ı teşhis etmesi
gerektiğine dair zabıtlardır. Aşağıda örnekleri ile irdelenecektir.

Şimdi toplu teşhislerin ne olduğu, hangi amaçla yap ıldığını göre-
11m.

Tanık Mehmet YILDIZ, "Önce hepsini toplu halde teşhis yapalım
dediler. Zabıt düzenlendi, daha sonra Savc ı Bey geldi. Bunlarm tek tek
olması gerekir dedi. Ondan sonra tek tek te şhis tutanakları düzenlen-
di." (Duruşma tutanağı Sh. 406)

Tanık Erol ÇÖL " İlk önce teker teker te şhis zabıtlarının tutulması
istendi. İlk önce o şekilde yaptık, baktık ki vakit alıyor, bizden bir an
önce işlemlerin yürütülmesi isteniyordu. Bu sefer nezarette bulunan
şahısları nezaretin önüne ç ıkartıp sıraya dizip olayda görev alan ki şi-
ler ve personel teker teker bak ıp önünden geçerek gördükleri kişileri
teşhis edip o şekilde zabta geçtik. Bu zab ıt ta doğrudur." (Duru şma
tutanağı 5.432)

237



Sivas Davas ı

Tüyler ürpertici; her halde Nazi kamplarmda da seçmeler böyle
yapılıyor olsa gerek.

Tanık Şaban YILMAZ; Tamamen çelişkilerle dolu ve gerçek dışı
anlatımından sonra toplu teşhis tutanağı ile ilgili; "bu tutanağı teşhis
eden kişilerin isim listesi topluca olsun diye yapm ış olabilirler" diyor.
(Duruşma tutanağı Sh. 449)

Tanık Mehmet Ali ADIYAMAN; "Zannedersem onu bir liste veya
sıra haline getirmek için yaptıklarını tahmin ediyorum." (Duruşma
tutanağı Sh. 456)

Tanık Nazım GÜNAYDIN; talimatla alman ifadesinde; "teşhis tu-
tanaklarmda imzası bulunan görevliler teşhis işlemini birlikte yapt ılar,
ondan sonra da te şhis tutanaklar ı hazırlanıncada birlikte imzalad ık."
diyor.

Tanık Ekrem NALCI; "Toplu te şhis tutanağı olarak belirttiğiniz
zabıt en son kimin kimi tespit ettiğine dair tutulan en son zabıtır."
(Duruşma tutanağı Sh. 488)

Tanık Mustafa UZUN (Duru şma tutanağı Sh. 503); "Toplu teşhis
zabtı, kimin kimi teşhis ettiğini, sonradan evraklar usulüne uygun
tııtulsun diye yap ımış bir evraktır" diyor yani duru şmada sanıklarm
"bizi topluca duvara dizdiler, karpuz seçer gibi seçtiler, şunu şunu
bana yaz, şunu şunu falana yaz, diyerek topluca te şhis yaptılar. Sonra
da ferdi teşhis tutanaklarmı tanzim ettiler. Sanıklara uygun eylemle
icat ettiler" şeklindeki ifadelerini nasıl da doğruluyor.

Tanık İbrahim BOLATER (Duruşma tutanağı Sh. 515) "Toplu teş-
his zabtı sonradan tutulmuş bir teşhis zabtıdıı. Müdürlerimiz söyledi"
diyor.

Peki hangisi doğru söylüyor? Toplu teşhisin önce yap ıldığını söy-
leyenler mi?, yoksa sonradan yap ıldığını söyleyenler mi?

Bu konudaki çelişkilere ileride tekrar temas edeceğiz.

Mahkeme heyeti toplu teşhis tutanakları ile ilgili en üst yetkili-
den, en alt görevliye kadar kime soru sorduysa tatmin edici cevaplar
alamadığı gibi bu teşhislerin yap ılişı ile ilgili hakikate aykırı bir hayli
ifadeyi de zabıtlara geçirmiştir.
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Cumhuriyet Savc ısı ise bunları bile takip etmemiştir.

b. Ferdi Teşhisler;

Öncelikle şunu belirtmekte yarar vard ır. Hazırlık aşamasmdaki
tüm hazırliklar, çalışmalar, ifadeler, teşbisler, Cumhuriyet Savc ısı'nın
huzuru, emir ve müsaadesi ile yap ılması gerekirken bu lazimeye
uyulmamış, ferdi teşhis tutanakları, kendi (ihmallerini a şan) kusurları
nedeniyle olaylarm büyümesini önleyemeyen Emniyet görevlileri ta-
rafmdan usulsüz olarak tutulmu ştur.

Tanıldarm bir kısmı ferdi teşhislerin önceden yapıldığını, sonra da
toplu teşhis tııtanaklarının tanzim edildiğini söylerken, bir kısmı ise
tam tersini ifade etmişlerdir.

Dosya incelendiğinde görülecektir ki; toplu te şhisler, 8.07.1993
ve 10.07.1993 tarihlerinde yapılmış, ferdi teşhisler ise bu tarihlerden
sonraki günlerde yap ılmıştır. Duruşmalarda sanık vekilleri tarafından
ısrarlı tanıklarm gerçeğe aykırı beyanda bulundukarı ifade edilmesi-
ne ve ifadelerdeki bu çelişkilere rağmen, Cumhuriyet Savc ısı hiç bir
talepte bulunmamış, tanıklara soru sormanuş, Mahkeme de mübaye-
netleri gidermemiş ve sanıklarm teşhislerine ait bu belgeler şüpheli ve
çelişkili halde kalmıştır.

TBMM SİVAS OLAYLARI ARAŞTIRMA KOMISYONU RAPORU:

Mahkeme heyetinin, müteaddit ısrarlarmiiza rağmen dosyasma
delil olarak istemediği, metirıin tarafımızdan dosyaya ibraz edildi ği
fakat rapora dayanak teşkil eden ifade ve yerinde yap ılan tespitleri
içeren "ek"lerin TBMM'den istenmesi talebimizin reddedildiği işbu
rapor, davanın selameti ve nihai karara etkisi bakımından çok önem-
lidir. Zira;

1. Rapor, ülkemizde tek yasama organı TBMM'de kurulan bir
araştırma komisyonunun hazırladığı rapordur.

2.Raporu hazırlayan komisyonda, halkm her kesiminin yetkilileri
üye olarak bulunmuşlar ve birlikte çalişmışlardır.
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3. Komisyon, olaylar hakkmdaki bilgi ve görgülerini bizzat mahal-
linde araştırarak raporunu haz ırlamıştır.

4. Bu komisyon, olaylarda görev almış mahalli ve idari görevlileri,
bizzat dinlemiş ve ifadelerini tutanağa geçirmişlerdir.

5. Komisyon, mahallinde yaptığı incelemeler sonucu Sivas halkm-
dan her kesiminden insanlarm görgü ve tespitleriııi almış, hatta çeşitli
görüş ve düşüncedeki parti yöneticilerinin de bilgilerine ba şvurmuş-
tur.

Yani bu komisyon, asimda Cumhuriyet Savc ılığı'nm ve mahke-
menin yapmadığı, fakat yapmas ı gerekerderi yapmış ve inceleme,
tespit ve sonuçlarmı TBMM Başkanlığı'na rapor halinde sunmu ştur.
Bu nedenle bu rapor, mutlaka dava dosyas ı içinde önemli bir belge ve
delil olarak değerlendirilmelidir. Bu konuda celse aralarmda ve en son
09.08.1994 tarihli duruşmada sanık vekilleri olarak taleplerimiz olmu ş-
tur. Fakat dikkate aimmamıştır.

iddia makanıı sanıklar lehine ve aleyhine bilgileri içerebilecek bu
raporu mutlaka değerlendirmeli idi. Ancak bunu yapmam ıştır. Hak-
kaniyete uygun bir neticeye varabilmek için kanaatimizce bu rapor ve
ekleri, mutlaka değerlendirilmeli idi.

Dava dosyas ı incelendiğinde görülecektir ki; olaylar s ırasmda
görev almış bir çok kamu görevlisi bu yarg ılamada resen dinlenmesi
gerekirken dinlenmemiştir. Örneğin; Sivas Valisi, Sivas İl Kültür Mü-
dürü, olaylar s ırasında konuşmalar yapmış bulunan Belediye Başka-
nı, Parti İl Başkanları, MIT Bölge Müdürü veya bir yetkilisi, haz ırlık
aşamasmda yeminli ifadeleri al ınmış bazı kamu görevlileri (Müze)
Müdürü, Kültür ve Turizm Müdür Yard ımcıları, Emniyet görevlisi
Yılmaz DEMİRALP vs. dinlenmeliydi.

İşte dosyaya mübrez bu rapor, sayd ığımız eksiklikleri tamamla-
yan bir rapordur.

Şimdi iddia makamının ve heyetinin ara ştırma yapmadığı bir çok
hususta, ülkenin yasama organı (yani DGM kuruluş ve yarg ılariıa usu-
lü hakkmdaki kanunlarm da yap ıc ısı) TBMM'nin araştırma komisyo-
nunun baz ı tespitlerine bakalım;

240



Sivas Davas ı

-Bu gün düzenlenen panelin "Devrim Şehitleri" anısma saygı
duruşuyla başladığı ve Vali'nin de bu sayg ı duruşuna iştirak ettiği
şeklindeki haberler Sivas mahalli bas ınında yer almıştır.

-Olaylardan bir gün önce Kültür Merkezi'nde yap ılan panelde,
"Devimcilr ölmez" sloganları atıldığı, "Devrim Şehitleri" anısına
yapılan saygı duruşuna Vali'nin de i ştirak ettiği, iddiasıyla karşıla-
şılmış, ancak her ne kadar Vali, Atatürk'ün an ısına saygı duruşunda
bulunduğunu ifade etmiş ise d,e (bu son üç kelime metinde atlanm ış)
video çekimleri izlendiğinde, saygı duruşu esnasmda "Atatürk" ismi-
nin geçmediği kesin bir şekilde tespit edilmiştir.

-Mahalli İstihbarat Teşkilatı'na 02.07.1993 cuma günü saat 11.00
sıralarında "baz ı kişilerin kendi aralarında Vali ve Aziz NES İN'e karşı
protesto eylemi yapmak üzere konu ştuklarma dair "bazı istihbari bilgi
gelmiş, Milli İstihbarat Bölge Ba şkanı saat 11.30 s ıralarında bu bilgiyi
başka kimseyi bulmadığı için Terörle Mücadele Şubesi'nden bir polise
şifahi olarak ilettiğini, Müsteşarlığa da bildirdiğini söylemiştir.

Bu bilgi Sivas Emniyet Müdürü Do ğukan ÖNER'i yalanlamakta-
dır. Tıpkı yardımcılarmdan İzzet KARADAĞ'ın yalanladığı gibi.

- 02.07.1993 günü cuma ezanı okunmas ı sırasmdBuruciye Med-
resesi'nde düzenlenen etkinlikler s ırasmda davul çaluımış, hemen
bitişiğinde bulunan Kale Cami'nden gelen, müzik yaymının durdu-
rulması yönündeki ikazlar üzerine güvenlik görevlilerince Buruciye
Medresesi'nin kapıları kapatılmıştır.

Ne var ki Emniyet Müdür ve Yardımcıları bu hususu mahkemede
ifade etmemişlerdir.

Paşa Cami'nin önünden harekete geçen resmi beyanlara göre 500
kişilik, (komisyonun incelemelerine göre 80-100 kişilik topluluk)

Otel önünde bulunan üç arabaya sald ırı olmuş ve arabalardan biri
devrilmiş, arabanın benzin deposu patlayabiir düşüncesi ile polis ta-
rafından delinnıiştir.

Şimdi sanık Erkan ÇETİNTAŞ ile ilgili olarak kamu tanığı Sefa
TEKGÖZÜN söyledikleri ile olay akabinde Sivas Cumhuriyet Savcil ı-
ğı'nm düzenlediği Olay Yeri Ke şif Tutanağı'ndaki bilgileri hatırlatmak
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istiyoruz. Bu çelişkiye rağmen Erkan ÇET İNTAŞ'm hala niçin tutuklu
olduğunu anlamak mümkün de ğildir. Eğer raporun ekleri heyet tara-
fmdan bir ara karar ı ile istense idi, (ki bir çok bilgi istenmeden dosyaya
giriyor) gerçek ortaya ç ıkmış olacaktı .

-Topluluğun içerisirıden bazı kimseler, süngerleri, paçavraları ben-
zine batırıp Otel önüne fırlatmaya başlamasının ardmdan saat 19.50
sıralarında Otel önündeki arabalar tutu şmuş, Otel'in bütün camlar ı
kırılmış olduğu için yangın kısa sürede üst katlara sirayet etmi ştir.

İşte yangının otolardan Otel'e sirayet ettiği tespiti birçok kamu
tanığmın ifadesinde olduğu gibi bu raporda da belgelenmiş oluyor.

-Ayrıca topluluğun dağıtılması maksadıyla havaya silah sıkılması
esnasında Otel dışındaki mevkilerde 6 ki şi kurşunla yaralanmış 2 kişi
ölmüştür.

37 kişinin ölümünden tüm san ıkları sorumlu tutan iddia makam ı
bu belgede zikredilen, kur şunla yarali 6 kişi ile, ölü 2 kişinin (ki aslın-
da üç kişi kurşunla öldürülmüş olup, isimleri Ahmet ALAN, Hüseyin
ÖZTÜRK, Hakan TÜRKG İL'dir.) sorumluluğu kime yüklenecektir?

Sivas Numune Hastanesi'nin olaydan hemen sonra görevden
alınan başhekimi-in haber ajanslarında ve TV'lerdeki aç ıklamalarını
delil olarak değerlendirmeyen iddia makam ı, müşteki tarafın sözde
teşhisleri ile esas hakkındaki mütalaayı hazırlarken bu meclis raporu-
nu nasıl dikkate almaz?

"Yoksa DGM Cumhuriyet Savcılığı TBMM'in ülkede demokra-
tikleşme sürecinde bir adım olarak değerlendiilen Hiyanet-i Vatani-
ye Kanunu ile TCK 141, 142. ve 163. maddeleri kald ırdığı için (Esas
hakkında mütalaadan anla şıldığı üzere), hazırlamış olduğubu rapora
itibar etmemiş midir" sorusu akla gelmektedir.

Bu kadar ciddi ve çelişkileri izale edici, olay ı aydmlatıcı bilgi ve
belgelerin bu dava için hiç mi delil değeri yoktur? Eğer gerçekten yok
ise, Cumhuriyet Savc ılığı'nın mütalaasmın 2. sayfasında anlatılanlar
ile sonuç ve istem k ısmının (E) bendinde talep edilenler mugalatadan
başka bir şey değildir. Bu talep ise olayın baş tahrikçisi Nesin hakkmda
kendisinin yapamadığı bir şeyi diğer Cumhuriyet Savc ılarma havale
ederek % 99'u Müslüman olan kitleye şirin görünmeye çalışmaktad ır.
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-Basmda yer aldığı gibi bir Sivas Milletvekilinin (Azimet Köylüo ğ-
lu) şenlilderin Sivas İi Merkezi'ne taşmilmamas ı ikazmda bulunmuş
olması...

-Öte yandan Aziz NESİN'i korumakla görevli komiserin ifadesin-
de 02.07.1993 Cuma günü Aziz NES İN'e kimsenin sahip ç ıkmadığını
gördüğünü söylemesi...

Olaylarm baş tahrikçilerinden Aziz NES İN'in korumas ı Komiser
Mehmet KIRBAKAN' ı TBMM Araştırma Komisyonu dinlemi ştir. Bu
tanığm sadece duruşmada ifade verdiği biliniyor. Sivas Cumhuriyet
Savcısı ve DGM Savcıları, bu görevlinin ifadesini almak lüzumunu
hissetmemişlerdir. Bütün müşteki tanıklarm ifadelerinde ismi geçen
bir komiser hem de olaym en önemli boyutunda ve mekan ında, Otel
içinde görev yapan bir komiserin ifadesi ahnmamış fakat araştırma
komisyonu bunu da başarmış . Bu eksik soruşturma, bu yargilamada
dikkat çekici bir husus de ğil mi? Meclis Araştırma Komisyonu Ra-
poru'nda açıkça ifade edilen hususlarm, hüküm bakımından taşıdığı
önemi daha fazla izah etmenin gerekli olmad ığı kanısmdayız.

-Söz konusu etkinlikler esnasmda Buruciye Medresesi'ndeki ki-
tap sergisinde bazı yasaldı kitaplar sergilenmiş, Che Guevera, Lenin,
Mahir Çayan, Dev-Sol, Kızıl Yıldız amblemi gibi bazı kişi ve örgütlere
ait bez afişler asılmış ve satılmak üzere tezgah üzerine konulmuştur.
Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı söz konusu posterlerin kendileriyle
ilişkisi olmadığını ifade etmiştir.

Bu tespitler müşteki ifadelerinin hiç birinde yoktur. (Halbuki bu
görüntüler video kasetlerinde mevcuttur.) Bu rapor bu gibi baz ı ger-
çekleri su yüzüne çıkarmaktadır.

-İlk defa Vilayet'in önüne gelen eylemcilerin açığa vurulan he-
deflerinden biri, Vali'nin tarafgir eylemlerinden ötürü, şahsi olduğu,
eylem boyunca sürekli atılan sioganlardan anlaşılmaktadır.

-Madımak Oteli'nin önünden "Sivas Aziz'e Mezar Olacak" slo-
ganlarıyla geçen eylemcilerin Prof. Cevat GERAY ve Emniyet Mü-
dürü'nün ifadelerine göre, Otel'e bakmadan, ilgilenmeden oradan
geçtikleri anlaşılmakta ve bu durum hedefin Otel binas ı olmadığım
göstermektedir.
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-Aziz NESİN'in Otel'den daha erken çıkarılmış olması ya da Zara
Gölü'nü görmeye gitmiş olması halinde olaylar ın bilinen şekilde so-
nuçlanmayacağmı göstermektedir.

Mevcut sanıkların kendine göre suç belirlemesi yapacak olan
Cumhuriyet Savc ısı'nın bu bilgileri değerlendirmesini istemek tüm
sanıkların en doğal hakkı olsa gerek.

-bu arada geçen 7.5 saat boyunca eylemciler da ğıtılmamış, Emni-
yet Müdürü'nün ifadesine göre topluluk saat 13.30'dan 19.00'a kadar
tamamen kontrol altında tııtulmuştur.

-Raporun 17. ve 18. sayfalarmda çok geniş bir şekilde eylemcilerin
asıl hedefinin Otel olmad ığı, Otel'de kalanların Otel'i tahliye edebil-
melerinin mümkün olduğu, Pir Sultan Abdal Derne ği Başkanı'nın,
Vali ile görü şmek üzere Otel' den ç ıkıp tekrar içeri girdiği, yine Dernek
Başkan Yardımcısı'nın Otel yandığı sırada ön kap ıdan çıkıp kalabalığa
karıştığı, Prof. Cevat GERAY ve Murtaza DEMIR isimli tanıkların be-
yanlarına dayanılarak anlatılmaktadır.

-Şu anlatılanlar da çok önemlidir. Pir Sultan Abdal Derne ği Başka-
nı 109 no'lu odanın bitişiğinde sadece yukarıyı gören 15-20 m2'lik bir
alan bulunduğunu, buradan bitişikteki bir partiye ait binaya geçile-
bilmesinin mümkün oldu ğunu, ayr ıca bunun tam üstündeki dairenin
balkonundan da kurtulmanın mümkün olduğunu, bu durumu içeride
görevli komisere ileterek Emniyet'e bildirmesini söyledi ğini, bunun
anonsunun yap ıldığını, ancak Emniyet'çe, yerine getirilmediğini be-
yan etmiştir.

Buraya kadar ara ştırma raporundan, sanıkların suç-eylem ilişki-
lerine ait baz ı tespitleri aktard ık. "Sivas Olay ı" olarak anılan olayın
gerçek nedenlerini, haz ırlanışı, safhalar ı, neticeleri konusunda mezkür
rapor çok daha fazla ayrmtıyı içermektedir. iddia ve yarg ı makamının
yapmas ı gereken soruşturma ve değerlendirmeleri yapmış olması ve
de, bir çok görevli veya olaym taraf ı olmayan kişilerle yapılmış konuş-
malar ve tespitler bakımından bu raporun ekleri ile birlikte TBMM' den
istenmesi, olayın karanlıkta kalmış bölümlerini açığa ç ıkaracak idi.

Mahkeme, savunma delili olarak ibraz edilen böyle özenli bir
belgenin eklerinin istenmesi talebimizi reddetmiştir. Fakat mü şteki
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tarafın 03.06.1994 gÜnlü dilekçelerinden bu rapor ve eklere gayri res-
mi yollardan ulaştığmı ye iddialarına dayanak yaptığını görmekteyiz.
Sanık ve vekillerinden bu imkanın esirgenmesini anlamak zordur.
Yargılamanın selameti aç ısından bu belgeler mutlaka getirilmeli ve
savunmanm ve yarg ının istifadesine sunulmal ıydı .

V. DELİLLER VE DEĞERLENDİRİLMESİ :

1. Olay Tutanağı;

03.07.1993 tarihinde Emniyet Müdürü ve ilgili Emniyet mensupla-
rı tarafından müştereken düzenlenen olay tutanağı;

İlimizde kutlanmakta olan geleneksel 4. Pir Sultan Abdal Kültür
Etkinlikleri dolayısı ile, Emniyet Müdürlü ğü'müzce gerekli emniyet
tertip ve tedbirleri alınmış, günün cuma olmas ı gazeteci yazar Aziz
NESİN'in de İlimizde bulunmas ı nedeniyle alman tedbirler devam
etmekte iken, 2 Temmuz 1993 Cuma günü saat 13.30 sıralarında Paşa
Cami önünde görevli bulunan 3860 kod no'lu görevli ekibimizin
telsizle Paşa Cami ve Mevlana Cami'nden cuma namaz ından çıkan
beşyüz-bin kişi civarındaki grubun dört yoldan Vilayet Binas ı'na
doğru Atatürk Caddesi'nde ilerlediklerini bildirmesi üzerine Emniyet
Müdürü Doğukan ÖNER telsizle konu şarak daha önceden belirtilen
noktalarda duyarl ı olunmas ını ve Atatürk Caddesi'nin meydan ile
birleş tiği noktada zincir oluşturarak barikat kurulmas ını istemiştir, bu
arada ilerleyen topluluğa usulüne uygun olarak yürüyüşün yasal ol-
madığmı bu yüzden dağılmaları gerektiği, aksi takdirde zorla dağıtıla-
cakları ikazı yap ılmıştır. Vilayet alanma do ğru ilerleyen grup, sağdan,
soldan katılmalarla barikatın kurulduğu noktaya gelindiğinde daha
da kalabalıklaşmış, polisin müdahale ve ikazlarma ra ğmen barikatı ya-
rarak Vilayet alanına toplann-uşlar, ilk yürüyüşe geçilme noktasmdan
Vilayet alanına gelinceye kadar topluluk tarafından "Zafer İslam'ın",
"Allahuekber", "Vali istifa", " Şeytan Aziz" gibi sloganlar at ılmış, Vila-
yet önünde bu sloganlar devam etmi ş, bu arada saat 13.40'da topluluk
ikibin civarına ulaşmıştır. Daha sonra topluluk istasyon Caddesi'ne
yönelmiş ve istasyon Caddesi başmdaki polis barikatını görünce ön-
ceki grup yön de ğiştirmiş, parkın altındaki Osman Paşa Caddesi'ne
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yönelmiş, Buruciye Medresesi'r ıin arka tarafına gelince orada yapılan

polis barikatmı görünce bir duraklama ve topluluk çe şitli sloganlar at-
mıştır, topluluk buradan istasyon Caddesi'ni takiben Kültür Merkezi
önüne saat 14.00 s ıralarmda gelerek, Kültür Merkezi'ne girmek iste-
mişler, fakat polis tarafından engel olunmuştur.

Bu sırada Kültür Mekezi'nin içinde bulunan Pir Sultan Abdal
Şenliği dolayısı ile toplanan altıyüz civarında karşıt gruptan şahısla-

rın Kültür Merkezi'nin d ışma çıkması ile karşılıklı sloganlar atılmış,
saat 14.20'de polisin müdahalesi sonucunda gruplar kar şı karşıya
getirilmemiştir. Aynı grup istasyon Caddesi'ni takip ederek tekrar
Vilayet önüne gelerek toplanmışlar, topluluk sağdan, soldan katılım-
larla dörtbin-beşbin kişiye ulaşmıştır, topluluk yine burada " Şerefsiz
Vali istifa", "Allahü Ekber", "Şeytan Aziz", "Hükümet istifa", "Zafer
İslam'm", "Müslüman Türkiye" gibi sloganlar att ıktan sonra saat
14.50'de topluluk tekrar istasyon Caddesi'ne yönelmi ş ve burada da
Kültür Merkezi'ne gelmişlerdir.

Kültür Merkezi önünde bir gün önce gece dikilen Ozanlar An ıtı
saat 15.15'de kısman tahrip ettikten sonra Kültür Merkezi'nin içerisine
girmek istemişler ve bu sırada camlar ı taşlamışlardır. İçeride bulunan
karşıt grup da dışarıya çıkarak taşlı ve sopah olarak karşılık vermek
istemişler, durumun ciddile şmesi üzerine saat 15.55 sıralarmda polis
zor kullanmak suretiyle müdahale etmiş ve bu iki grubun kar şı kar-
şıya gelmesi önlenmi ş, bu sırada 5 polis 2 vatandaş yaralamış, Kültür
Merkezi yanındaki cami önünde toplanan toplulu ğa isteğimiz üzerine
Belediye Başkanı Temel KARAMOLLAOĞLU saat 16.05. s ıralarında
bir konuşma yapmış bu konuşma etkisi ile topluluk da ğılma eğilimine
yönelmiştir.

Çeşitli yönlere dağılan grubun büyük bir kısmı SSK Hastahanesi
önünden Vilayete doğru yürümeye başlamış, bu sırada Madımak Ote-
li'nin önünde toplanan başka bir grup slogan atmaya başlayınca, bu
dağilmaya başlayan gruplar tekrar saat 18.00'de Otel önünde toplan-
maya başlamıştır. Çevreden de katılanlarm sayesinde çok kısa bir süre
içerisinde topluluk mevcudu onbine ve daha sonraları da onbeşbin
civarma yaklaşmıştır.
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Madımak Oteli'ne muhtelif istikametlerden beş yol gelmektedir,
bu yüzden her yola polis barikatı yapılmış, Otel'in önüne gelen grup-
lar çeşitli sloganlar atarak taşkmhk yapmaya başlamış ve Belediye'nin
kaldırım yapmak için civarlara yığmış olduğu parke taşlarmı birbirine
vurarak kırmak suretiyle elde edilen ta şlarla Otel'i taşlamaya başla-
mışlar, bu s ırada topluluk jopla da ğıtılmak istenmiş, fakat kuvvetin
yetersiz ve bölünmüş olmas ı nedeniyle başarılı olunamamıştır. Top-
luluğa etkili olur düşüncesiyle Belediye Başkanı Temel KARAMOL-
LAOĞLU ve Büyük Birlik Partisi ilçe Ba şkanı davet edilmiş, topluluğa
karşı konuşma yapmışlarsa da bu konuşmalar etkili olmamıştır.

Saat 19.00'da yine topluluğu yatıştırmak maksad ıyla, topluluğun
talepleri doğrultusunda Pir Sultan Abdal Şenliği programının iptal
edildiği söylenilmiş, topluluk yine da ğıtılamamıştır. Bu defa topluluk
Ozanlar Anıtı'nı yerinden kald ırılmas ını talep etmiş, bu talepleri Vali-
lik'çe uygun görülerek Heykel yerinden kald ırılmış, Belediye'ye ait bir
araçla Belediye garajma götürülmek üzere Vilayet önündeki park ın ön
tarafma getirilmiş, maksat topluluğun Heykeli görerek dikkatlerini o
noktaya çevrilmesi ve Heykel'e do ğru gitmesini sağlamak bu suretle
Otel önünden belirli bir grubun uzakla şma imkanını yaratmak olmuş-
tur. Fakat Heykel'i araba üzerinde parkm ön tarafmda gören kalabal ık,
bizim arzu etmiş olduğumuz bir şekilde Heykel'e doğru dağılmamış,
arka taraflardan onbe ş-yirmi kişilik bir grup Heykel'e doğru koşarak
arabanın üzerindeki Heykel'i a şağıya indirmişler ve plastik alişımdan
yapılan tahminen birbuçuk metrelik Heykel'i sürüyerek topluluğun
içinden geçirmek suretiyle arkadan da itilerek Otel' in önünde bulunan
polis zincirinı yararak en ön tarafa kadar getirmi şlerdir.

Polis zincirinin kırılmasından yararlanan grup içerisindeki bazı ki-
şiler yan yatmış Heykel'in üzerine çıkıp atlamak suretiyle Otel'e kar şı
taşlı tecavüzlerini Otel'in önünde bulunan üç adet arabaya yöneltmi ş-
ler ve arabalarda a ğır hasar meydana getirmişlerdir. Bu Heykeli'n ön
tarafa getirilmesi sonucu toplulu ğun Otel'e doğru ilerlemesine mani
olan polis zincirin kırılması neticesi son derece zor durumda kalm ış ve
jopla zor kullanılınışsa da, topluluk daha geriye itilememiştir. Slogan
atarak azgınlaşan topluluk Heykel'e saldırarak sağmı, solunu kırmaya
başlamışlar, hatta bu sırada başlarını Heykel'e vurmak suretiyle ken-
dilerini de yaralamışlardır.
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Saat 19.30 s ıralarında gittikçe şuursuzlaşan topluluk Otel kap ısına

beş metre kalmcaya kadar yakla şmışlar ve içlerinden bireysel dahi olsa
Otel'in içine girerek, içeride bulunan eşyaları tahrip etmeye ve d ışarı
atmaya başlamışlar. Saat 19.45 sıralarında Aziz NESİN'in 3830 kod

no'lu yakın koruma ekibi yukar ıda Otel'in içinde bulunduğundan, her
ihtimale karşı Otel'e girilebilineceği düşünülmüş, Bölge Trafik Denet-

leme Şube Müdürü'ne Emniyet Müdürü tarafından talimat verilerek
bir miktar çevik kuvvet polisi ile asansör ile iki katın merdivenlerini
tutmakla yukar ıya çıkışların önlenmesi istenmiştir. Polis çemberini
yararak Otel'de tahribat yapan kişiler ayrıca Otel'in giriş katma yer-
leştirilen polisler taraf ından tekrar dışarı atılmışlar, bu sırada araba-
lardan bir tanesi ters çevrilmi ş, yukarıda bulunan benzin deposu taşla
delinmek suretiyle benzinin sızıntı halinde akmas ı sağlanmıştır.

Yine topluluk arasında bazı kişiler bidonlarla benzin getirip dök-
mek istemişlerse de bunlara mani olunmuş, bu defa kavuçuk veya bez
parçalarına sindirilen paçavralar uzaktan Otel'in önüne doğru atılma-

ya başlanılmış, yine bu sıralarda Otel'in ?, şnündeki binan ın çatı katın-
dan Otel'in camlarına ateşler atılmak suretiyle tahribat yapılmış, bu
sırada çatıdan atılan galveniz sac parças ı emniyet Müdür Yardımcısı
Rahmi ÇALIŞKAN'ın başına isabet etmesi neticesinde hastaneye kal-
dırılmışltır. Ayrıca Emniyet Şube Müdürü Mustafa UZUN gö ğsünde
sıkışma meydana geldiğinden yaralanmış, gerekli tedavisinin yap ıla-
bilmesi için hastaneye kaldırılmış, bu olaylarm çeşitli safahatında 14
polis memuru muhtelif yerlerinden yaralanmak suretiyle hastanelere
kaldırılmış, bir kısmı yatarak bir k ısmı ise ayakta tedavi görmüşler-
dir.

Toplumun üzerine su sıkmak için istenilen itfaiye meydandan
Atatürk Caddesi'ne giriş yapmış, fakat Halikarnas Kafe'nin önüne
geldikten sonra topluluk tarafından daha fazla ileriye gitmesi engel-
lenmiş, bilahare yangın başladığı zaman saat 19.50 de istenilen itfaiye
ise dört yoldan Atatürk Caddesi'ne giriş yapmış fakat topluluk ta-
rafından engellenmiş, yangının bir an artmas ı dolayısıyla topluluğa
arabanın benzin deposunun patlayaca ğı söylenilmiş ve topluluk Ata-
türk Caddesi'nin üzerine kadar geri çektirilmi ştir. Yangm alevlerinin
birinci katı geçmesi üzerine de Otel'in içerisinde polis ve vatandaşların
kaldığı söylenilerek bu arada mevcut kuvvetlerle de zor kullan ılmış
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bu arada havaya ateşte edilerek toplulu ğun açılması sağlanmıştır. Saat
20.05'de itfaiyenin yangını söndürmeye başlanması ile birlikte gruplar
tekrar toplanma eylemi göstermiş, havaya tekrar ateş edilmek ve zor
kullanmak suretiyle topluluk beş yerde birden dağıtılmıştır. istasyon
Caddesi'ne doğru dağıtılan grup Valilik önünde toplanarak bir müd-
det Valiliği taşa tuttuktan sonra saat 20.20'de muhtelif yerlere do ğru
uzaklaştıkları ancak üç-beş dakika sonra tekrar toplanarak olay yerine
gelmek istedikleri, bunun üzerine gerek istasyon Caddesi ve gerekse
Jandarma Komutanlığı'nm ön tarafında silah kullanılmak suretiyle bu
gruplar saat 20.25 s ıralarında dağıtılmışlar, bu arada yanan Otel'in
bir müddet sonra yanan k ısımları söndürülerek içeriye girilnıiş ve
dördüncü katın penceresine merdiven konularak kurtarma i şlemine
başlanılmış, içeriden doksanüç şahıs çıkartılmış, sonradan bunlardan
otuzbeş kişinin ölü olduğu öğrenilmiş, Otel'in dördüncü katından saat
20.30 sıralarında Aziz NES İN ve arkadaşı kurtarılmış, bu kurtarma es-
nasmda Aziz NES İN merdivenden inmekte iken bir itfaiye eri taraf ın-
dan süratlice ve haşince çekilmek suretiyle bir harekette bulunulmu ş,
yre düşmekte iken polisler tarafmdan tutulmuştur. Bu sırada isminin
sonradan Cafer ERÇAKMAK oldu ğu öğrenilen Belediye Meclis Üye-
sinin Aziz NESİN'e hücum ederek vurmaya çalıştığı ve telsizli bir
Belediye mensubununda telsizi ile yüzüne vurdu ğu, bu hareketlerin
tekrarının polisler tarafmdan engellenerek, Aziz NES İN polis mini
büsüne konulduktan sonra halkm arasından çıkarılarak Cumhuriyet
Üniversitesi Hastanesi'ne götürülmüştür.

Bu olaylar s ırasında saat 14.20'den itibaren devaml ı takviye kuv-
vet istenilmiş ve bilhassa saat 19.00 civarında ısrarla askeri güçlerin
biran önce olay yerine gelmeleri ısrar edilmiş, fakat Tokat Emniyet
Müdürlüğü çevik kuvvet olmayan yirmi polis ile Kayseri Emniyet
Müdürlüğü'nden otuzbir polisin haricinde ve Jandarma Alay Komu-
tanlığı'nın (20) kadar kuvvetin dışında hiçbir takviye alınamamış tır.
Tugay Komutanlığı'na bağlı kuvvet saat 19.50 civarında Atatürk Cad-
desi'ndeki PTT'nin önüne kadar gelmi ş ve aradan daha fazla ilerleye-
meyerek yangına gelen itfaiyenin Otel önüne giriş yapmasına kadar
burada kalmıştır.

Bu hususlarla ilgili telsiz konu şmaları, video bantları ve diğer bel-
geler tahkil<ata esas olmak üzere derlenmi ş, olayın büyük ve son de-
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rece üzücü olmas ı nedeniyle ve gece cereyan etmesi, dolayısıyla ihtar

atışlarının kimler tarafmdan yap ıldığı öğrerıilememiş ve boş kovanlar

toplariamamıştır. Ayrıca Kongre Müzesi'nin önünde bulunan Atatürk
büstünün kimler tarafmdan, yerinden sökülerek düşürüldüğü tespit

edilememiştir.

2. Olay Yeri Ke şif Tutanağı :

Sivas Cumhuriyet Savc ılığı'nın olay yerinde gerçekle ştirmiş oldu-

ğu keşif tutanakları;

a. Olaym Sivas İl Merkezi'nde hükümet meydan ına 150 m. kadar

uzaklıkta Afyon Sokak üzerinde bulunan Madımak Oteli olduğu anla-

şıldı, gerekli tespit işlemine başlandı .

Olay yerinde Otel sahibi Murtaza ÖĞÜTÇÜ'nün oğlu olduğunu

belirten Yaşar ÖĞÜTÇÜ olduğu anlaşıldı. Gerekli ifadesi ahnmak

üzere huzura alındı .

İfade Sahibi: Ya şar ÖĞÜTCÜ, Murtaza oğlu, 1955 doğumlu oldu-

ğunu, Sivas Mad ımak Oteli sahibinin oğlu olduğunu söyledi, sorul-

du;

Dün yani 02.07.1993 günü saat 14.00 s ıralarında ben Otel'den

indim. Aşağı yukarı 300-400 kişilik bir grup bağırıp çağırarak Otel'in

önüne geldiler, anında olay yerinde polisler belirdi, ancak grup çok
kalabalıktı grubun bu şekilde bağırıp çağırmaları saat 20.30'a kadar
sürdü. Zaman geçtikçe bu kalabalık 3-4 bin kişilik bir grup oluşturdu.

Bu grup Aziz NESİN'i isteriz, burası Aziz NESİN'e mezar olacak, yak
yak, Allahüekber nidalar ı ile bağırıp çağırıyorlardı. Gruptan 25-30 kişi-

lik bir kalabalık önce taş atarak lobirıin bulunduğu hattaki tüm camlar ı
kırdılar. Arkasmdan içeriye girerek içeride bulunan tüm e şyaları kırıp
döktüler, yine o kadar kalabalık başka bir grup lobinir üstünde bulu-
nan kahvaltı salonuna ayrıca 20-25 kişilik bir grup da restorana girdi.

Polis bu gruplara müdahale edip d ışarıya çıkardı. Ancak gruplar
halinde diğer şahıslar içeriye giriyorlard ı. Dışarıda kalan 20-25 kişilik
bir grup da Otel'in hemen önünde bulunan arabalar ı devirdiler. Ara-
baların benzin depo kapaklarını açarak yan yatırıp depodaki benzinle-
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ri asfalt beton üzerine döktüler. Otel'e girip ç ıkan gruplardan bazıları
da Otel içinde bulundukları kablo, çama şır gibi bezleri al ıp dışarıya
çıktılar. bu bezleri arabalardan dökülen ve yere yay ılan benzinle ısla-
tıp içeriye girerek 3 ayrı yığınak haline getirdikleri ve k ırıp döktükleri
eşyaların üzerine atıp ateşe verdiler. Ayr ıca dışarıda kalan bir kaç bin
kişilik grup da Otel'in tüm camlarma büyük taşlar atarak k ırdilar.
Tüm camları yere indirdiler, içeriyi yakmak için giren ki şiler yüzlerce
kişi idi. Bu şahısları şu anda görsem tanımam mümkün değildir. Gör-
düğünüz gibi Otel'in ön odalar ının tamamı tahrip edilmiştir. Ayrıca
Otel önünde bulunan ve yakılan arabalardan 06 HK 912 plakali oto da
bize aittir. Tamamen yak ılıp hasar meydana getirilmiştir.

Otel iki yıldızlı turistik bir oteldir. Olay an ında içlerinde Aziz NE-
SİN'in de bulunduğu Ankara'dan gelen 53 kişi, ayrıca yine Ankara'dan
gelen 20 kişilik folklor ekibi ile 2 personel ayr ıca bir kaç otel müşterisi
daha olmak üzere 80'e yakm mü şteri vardı. Otel 317 m2 alana oturmu ş
restoranı, lobisi lambiii olan ve toplam lambiri miktar ı 700 m2 ceviz
kaplama olan bir oteldir. Hadise bu şekilde olmuştur. Olaya sebebiyet
veren sanıklarm yakalanarak cezalandırılmalarını isterim. Ayr ıca olay
nedeniyle Otel'de 35 kişi hayatını kaybetmiştir". dedi.

Olay yerinde gerekli incelemeye ba şlandı;

Büyük hasarın Madımak Oteli'nde meydana getirilmi ş olduğu,
ancak bu Otel'in sağmda bulunan Kas ımoğullarına ait işhanı olarak
kullanılan binanın 7 katmın da camlarmın tamamen kırılmış olduğu,
yine bu binanm hemen biti şiğinde bulunan yanlış oldu alt katında
bulunan Özlem Lokantas ı'nm da ışil<lı tabelas ının kırılmış olduğu
anlaşıldı .

Yine Madımak Oteli'nin salonunda bulunan Mad ımak yazıhanesi
ile çay ocağının camlar ının kırılmış olduğu, dışarıdan kontrol edildi-
ğinde Madımak Oteli dışındaki bu binalarm sahiplerinin olay yerinde
bulunmadıkları kap ılarının kilitli bulunduğu kırılan camlar dışında
her hangi bir hasarın bulunmadığı anlaşıldı .

Otel önünde bulunan arabalar incelendiğinde 323 Mazda 1991
model, plakası sökülmüş otonun tamamı ile yanmış bir daha kullanı-
lamayacak hale getirir şekilde yanmış olduğu görüldü.
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Yine Otel önünde bulunan 06 HK 912 plakal ı 1972 model Ford
marka araban ın da yine tamamıyla yakılarak hasar görmüş olduğu,

Otel önünde bulunan HGC 039 plakal ı Fiat Uno SX otosunda yine
devrilme sonucu tamamen hasara uğratılmış olduğu,

Her üç araca ait benzin depolar ı kontrol edildiğinde, yanarak ha-
sar gören 06 HK 912 plakali oto ile plakası sökülüp atılmış Mazda 323
otonun benzin depolar ırun depo kapaklarmın üzerinde olmadığı de-
polarmda da benzin bulunmadığı, ancak devrilerek hasar gören HGC
039 plakalı otonun depo kapağının üzerinde olduğu ve deposunda
benzin bulunduğu tespit edildi.

Otel önünde hasarlı arabalardan başka bir adet itfaiyenin tedbir
olarak beklemekte olduğu itfaiye görevlilerinin araçlar ı başmda bekle-
mekte olduklar ı görüldü.

Otel önünde, ayrıca Otel içerisinde kırılıp parçalanmış bir kısmı
yakilmış masa, sandalye, mangal, avize ve lambiri parçalar ı olduğu
tamamıyle kullanılamaz hale gelmiş oldukları tespit edildi, Otel'in bi-
rinci katına birlikte girildi. Öncelikle birinci yani zemin katta bulunan
lobiye girildiğinde lobideki tüm e şyaların kırılıp yakilmış olduklar ı,
kartonpiyerin tamamıyla çökmüş olduğu, lambirilerin tamamıyla ya-
nıp kullanilmaz duruma gelmiş oldukları anlaşıldı. Ve yangının bura-
dan çıkarılmış olduğu gözle görülür şekilde gözlendi.

Kafeterya kısmına geçildi.

Yine kafeteryanın da tüm camlarmın kırılmış çerçevelerinin indi-
rilmiş olduğu, tüm lambirilerin yanmış olduğu zeminde bulunan hali
flekslere ıslanma dolay ısıyla kullamimaz duruma gelmi ş olduğu gö-
rüldü. İçeride bulunan mü ştekinin iddiasma göre 40 masa 16 sandalye
olduğu söylenen tüm e şyaların tamamen önce k ırılıp sonra yakılmış
olduğu gözlendi. Alç ı kartonpiyerlerin tamamıyle yanıp bu yanına
sonucu çökmüş olduğu görüldü. Restorantta bulunduğu söylenen
ses düzeni org ve anfilerin ayr ıca kristal avizelerin tamamı da tahrip
edildiği, yerlere atıhp bazılarının da Otel önüne dışarıya atildıkları
tespit edildi. Restoranın asma katına çıkıldı. Aynı hasarlarm orada da
yapılmış olduğu ve tüm eşyaların tamamıyla yanmış olduğu görüldü.
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Restorana ait olup tuvalet, mutfak olarak kullanılan bodrum katı-
na inildiğinde buranm her hangi bir hasara uğratılmadığı her hangi bir
kırık dökük eşya bulumadığı ayrıca bir yangm durumunun olmadığı
ancak itfaiyenin sıktığı suyun bodrum katma dolduğu bu nedenle ha-
lılarm ıslamış kirlenmiş oldukları tespit edildi.

Lobinin hemen üst katında bulunan kahvaltı salonuna çıkildı,
salonda bulunan müşteri tarafmdan içeride bulunduğu iddia edilen 7
masa, 26 sandalye, 15-20 kadar küçük sandalyenin ve televizyonun ta-
mamı ile yanmış ve kullanilamayacak hale gelmi ş oldukları görüldü.

Kahvaltı salonunda da lobi ve restoranda olduğu gibi yine kırılıp
parçalanan eşyaiarm küme haline getirilip ate şe verildikleri anlaşıldı .
Dolayısıyla Otel'de meydana getirilen yangının lobi, restorant ve lobi
üstündeki kahvaltı salonunda olmak üzere 3 ayr ı noktadan başlatılmış
olduğu, müştekinin iddias ı da nazara alınarak gözlendi.

2. katta yatak odalarının bulunduğu cephede bulunan tüm yatak
odalarmm camlarının kırık olduğu, odalarm zemininde elma, portakal
türünde hatta çok daha büyük ta şlar olduğu bu taşlarm dışarıdan atı-
lan ve camı kırıp içeriye düşen taşlar olduğu anlaşıldı . Ayrıca ön oda-
lardaki perdelerin tamamen yanımş olduğu odalardaki televizyonla-
rm yine yakılıp tamamen kullanılmaz hale gelmiş olduğu görüldü.

3. kata çıkıldığmda yine ön odalardaki tüm camlarm k ırılıp, per-
delerin yanmış olduğu, odanın zeminlerinde iri taş parçalarının bu-
lunduğu görüldü.

4. kata çıkildığmda yine ön tarafdaki tüm camlarm k ırık, perdele-
nin yanmış olduğu görüldü. Çatı katma çıkıldığmda çatının tamamıyla
yanmış, orada bulunan eşyaların tamamıyla hurda haline gelmiş oldu-

ğu sac olan çatısmın tamamıyla çökmüş olduğu görüldü.

Çatı katının tamamıyla ve kuvvetli şekilde tutuşmuş olması nede-
niyle çatı katının hemen altındaki 4. katta hasarm daha fazla olduğu
gözlendi.

Müşteki Yaşar ÖĞÜTÇÜ huzura almdığmda toplam zararın 5-6
milyar civar ında olabileceğini ancak kesin olarak birşey söyleyemeye-
ceğini Otel'in sigortalı olduğunu söyledi.
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Tespit ve mütaala işlemleri için bilirkişiler huzura almdı .

Biilkişilerden teknik bilirkişi Kemal DÖNMEZ; "makina mü-
hendisi olmam nedeniyle bu i şlerden anlarım. Otel önünde bulunan
tamamıyla yanmış 323 Sedan Mazda ile 06 HK 912 plakal ı otolar tama-
mıyla yanmış kullanilmaz hale gelmiştir. Bu iki otonun benzin depo
kapaklar ı bulunmamaktad ır. Benzini olay anında dökülüp bo şaltıldığı
anlaşılmaktadır. HGC 039 plakalı oto ise tamamı ile hurda haline gel-
miştir. Kullarıılabilmesi için çok büyük masraf gerekti ği her üç araba
da talıminime göre 350 milyon civarmda zarar vard ır. Belirttiğim gibi
iki araba yakılarak ateşe verilmek suretiyle 1 araba da devrilmek sure-
tiyle hasara u ğratılmıştır." dedi.

Biiirkişi Samet HAKKAR İ; "benim yaptığım tespitlerime göre
yangın Otel'in alt bölümünde e şyalarm kırılıp tutuşturulmak suretiyle
ateşe verilerek yakılmas ı sonucu çıkarılmıştır. Otel'de çok büyük hasar
vardır. Tahminime göre yangm ve tahribat sonucu 5 milyar TL civar ın-
da zarar vardır." dedi.

Bilirkişi Cahit GENCER; "benim yaptığım tespitlere göre de yangı-
nm elektrik tesisatı ile ilgisi yoktur. Yani yangın elektrik kontağından
çıkmış olamaz zaten ben Elektrik Kurumu'nda görevli olduğum için
biliyorum yangın çıktığında bir arıza nedeniyle elektrikler kesilmi şti.
Yangının, Otel'in alt katından başlatıldığı içerideki kırılan eşyaların
yığınak haline getirilip ate şe verilmesi sonucu çıkartıldığı aç ıkca gö-
rülmüştür. Otelde bulunan asansör, televizyonlar, santral gibi rapo-
rumda da teferruatlı belirteceğim eşyalar tamamıyla tahrip edilip kul-
lanılamaz hale getirilmiştir. Benim tespitlerime göre elektrik tesisat ı ve
elektrikli cihazlar yönünden 500 milyon kadar bir zarar vardır.

Bilirkişi Remzi ŞAHİN; "yaptığmıız tekniklere göre yangın Otel'in
alt katmda bulunan lobi, restorant ve kahvaltı salonu olmak üzere üç
ayrı noktada kırılıp dökülen eşyaları yığınak haline getirip, dışarıda
bulunan otolarm depolarından dökülen benzini bezlere bula ştırıp
tutuşturulması sonucu çıkartılmıştır. Yangın sonucu 35 vatanda şm-uz
hayatını kaybetmiştir.

Yangın alt kattaki üç noktadan çıkartıldığı kesindir. Yangından
önce zaten bir tedbir olarak Otel önünde görevli idik. Şahıslar yangını
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alt katta başlattılar. Kanaatimce alt katta ç ıkan yangm dumanı yani
karbondioksit üst katlara ç ıkmış ve Otel'de bulunan 35 şahsm ölmesi-
ne neden olmuştur. Olaya amnda tarafımızca müdahale edilmiş Otel
müşterilerimn çoğu sağ olarak çıkartılmış ancak 35 kişi hayatını kay-
betmiştir." dedi.

b. Madımak Oteli'nden Kültür Merkezi'ne seyir halinde iken bazı
binalarda da tahribat yap ıldığı görüldü.

Yol üzerinde bulunan Cumhuriyet Meydan ı'na 100 m. mesafedeki
eski Selçuk Oteli'nin 7 adet cam ının olaylarda kırılmış olduğu, aynı
bina altında bulunan Kılıçkaya Firması'na ait ışıkli tabela ile kap ı ca-
rnmın yine kırılmış olduğu,

Yine binada faaliyet gösteren Halikarnas Büfesi ile altıli ganyan
bayiinin ışıklı tabelalaruıın kırılmış olduğu ve altılı ganyan bayinin
reklam pano cammın kırık olduğu yine Halikarnas Kafeteryası'nın
giriş kap ı camı ile servis büfe camının kırık olduğu yine Sularbaşı
Sokak, 1. Sokak üzerinde yolun sa ğ tarafına park edilmiş durumda,
hasarli 34 PK 639 plakali Mazda 626 oto olduğu görüldü. Bu otonun
arka canım ın sinyallerin ve firen lambalarının ayrıca ön camının kırık
olduğu, tespit edildi.

Kepenek Caddesi üzerinde bulunan Hürpa Başbayiliği'ne ait ma-
ğazanın panosunun kırık olduğu, tüm camlarmın atılan taşlar ile kırıl-
mış olduğu, yine dışarıdan atılan taş ile içerideki büro camm ın kırılmış
olduğu tespit edildi. Aynı başbayilik üzerinde bulunan bir dairenin de
1 tek camının kırık olduğu görüldü.

Kepenek Caddesi üzerinde bulunan Yalç ın Sinemas ı'nın da giriş
kapısma ait iki cam ile pano camının kırık olduğu görüldü.

Hikmet Işık Caddesi üzerinde bulunan Gelincik Mağazası, Merve
Kuruyemiş Mağazası ve Gökkuşağı Ceviz Mağazası'nın birer adet
camlarmın atılan taşlarla kırılmış olduğu yine aynı cadde üzerinde bu-
lunan Murat Kafeterya'nın tüm camlarmın kırılmış olduğu görüldü.

Tahribata uğratılan Kültür Sarayı'na gelindi.

Kültür Merkezi girişinin hemen önünde bulunan Valilik tarafm-
dan, toplu olaylarm ba şlaması nedeniyle sökülen heykel kaidesinin
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tahrip edilmiş olduğu görüldü. Bina önüne gelindi, al ınan duyuma
göre 2.7.1993 günü yazar Aziz NES İN'inde konuşmacı olarak bulun-
duğu konferansın saat 14.00'de olduğu daha doğrusu konuşmacı Aziz
NESİN' in 1 gün önce konuştuğu o günde yine konferans oldu ğu dışa-
rıda camiden ç ıkan kalabahk bir grubun Kültür Merkezi'ne ve içeride
bulunan dinleyicilere saldırdıkları Kültür Binası'nın camlarını kırıp
baz ı tahribata neden oldukları içeride bulunan şahısların da barikat
kurarak direndikleri ö ğrenilmiştir.

Olay yerinde yapılan incelemelerde Kültür Binas ı'nın yan cephe-
sindeki 9 adet camın kırık oldugü, ön cephede bulunan 49 adet camın
kırık olduğu, yine 14 adet iç camın kırılmış olduğu,

Kırılan camlarm önünde bina içinde bulunan, sökülen kap ı ka-
natları diğer maizemelerle kapat ılip barikat kurulduğu, bu barikat
önünde bina içinde dışarıdan toplatılıp, getirilip yüzlerce ta ş ile inşaat
malzemelerinin kırılması ile oluşturulmuş ayrıca kürek tırmık, süpür-
ge sapları ile meydana getirilmiş 100'e yakın sopa oldugü ve bu sopa-
ların barikat arkasında yukar ıdan saldırılan gruba karşı müdafaa için
kullanılmak üzere hazırlanıp toplamldığı tespit edilmiştir.

Balkona açılan üst kısımda yine çok miktarda depo edilmi ş taş ve
sopalar mevcut edildiği görülmüştür.

Tuvalet kapılarının tamamının barikat için kullanıldığı, perdelerin
yırtılıp kornejlerin alındığı, sigara küllüklerinin ayaklar ının çıkartılıp
sopa olarak kullanılmak üzere almdığı, 8-9 kadar koltuğrın sökülüp
kırıldığı, bir kısım koltuklarm kolluklarınm sökülüp kopartılmak su-
retiyle sopa haline getirildiği, diğer koltukların sağlam durumda oldu-
ğu, tiyatro sahnesinde bir tahribatın olmadığı, iki adet resim panosu-
nun ayaklarının kırılarak çıkarılmış olduğu tespit edildi. Yine yerlerde
bulunan kağıt parçalarından bazılarının kan lekesi bulaşmış olduğu,
tiyatro zemininde yer yer kan lekeleri olduğu tespit edildi.

Kültür Merkezi binas ı yanında bulunan Galeri Müdürlü ğü'ne ait
sergi salonunun 8 adet camının kırık olduğu, yine Galeri Sergi Salo-
nu'nun 8 adet camının kırık olduğu, tespit edildi.

Kültür Sarayı'nda resim ve galeri sergilerinde bulunan ve k ırılmış
olan tüm camlar ın ısıcam olduğu anlaşıldı .
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Tüm çerçevelerin alimünyum doğrama olduğu bir kısmının hafif
hasara uğramış olduğu tespit edildi.

Teknik biirkişinin beyanı alınmak üzere huzura alındı .

Teknik bilirkişi... "Zarar verilen Kültür Saray ı'ndan gerekli ince-
lemeyi yaptım. Tahsilatlı raporumu bilahare C. Savcılığı'na ibraz ede-
ceğim. Yaptığım tespitlere göre toplam 88 adet cam k ırılmıştır. Ayrıca
8-9 kadar tiyatro salonundaki koltuklar kırılıp tahrip edilmiştir. Yine
ufak defek hasarlar sandalye koltuklar üzerinde meydana getirilen
zararlar vs. zararlar mevcuttur. Kanaatimce Sivas Kültür Merkezi ile
Resim Galerisi ve Sanat Galerisi binalarmda meydana getirilen toplam
zarar bir milyar TL'dir."

VI. TEŞHIS TUTANAKLARI:

Sivas Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Emniyet mensuplarının
8.7.1993 tarihinde topluca düzenledikleri te şhis tutanağında;

A. İlimizde 02.07.1993 günü saat 13.30-20.30 aras ı ilimiz Valilik
önü, Kültür Merkezi, Buriciye Medresesi arkas ı, istasyon ve Atatürk
Caddeleri ile Madımak Oteli önünde meydana gelen 36 ki şinin ölü-
mü, 64 kişinin yaralanmas ı, kamu kurum ve kuruluşlara ait binalar
ile Kongre Binası önünde bulunan Ulu Önderimiz Atatürk büstünün
tahrip edilmesi ile sonuçlanan toplumsal olaylara karıştıklarmdan do-
layı, olay yerinde yakalanan ve elde mevcut foto ğraf, video kasetlerin
incelenmesi ile yakalanan ve karakollarda gözalt ında bulunan 44 şahıs
ile Emniyet Müdürlüğü'ne ait nezarethanede gözaltında bulunan 98
şahıs olay yerinde görev yapan altta imzalar ı bulunan görevlilerimiz-
ce yüzyüze teşhis işlemi yapılarak aşağıda isimleri bulunan şahısları
teşhis etmişler olup tarafımızdan tanzim edilen te şhis tutanağı imza
altına alınmıştır. 08.07.1993.
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Teşhis Edilenler:	 Teşhis Edenler:

1. Kerim KÜÇÜKKÖSEN	 Şube Müdürü Erol ÇÖL

2. Ahmet Turan YALÇINKAYA Şube Müdürü Erol ÇÖL

3. Fevzi MESCİ 	 Şube Müdürü Erol ÇÖL

4. Mehmet TORAMAN	 Şube Müdürü Erol ÇÖL

5. Ünal BERKA	 Şube Müdürü Erol ÇÖL

6. İsmet ONAR	 Emniyet Amiri Sami ECE

7. Harun YILDIZ	 Em. Md.Yrd .Rahim ÇALI ŞKAN

8. Süleyman TOKSUN	 Em. Müdürü Doğukan ÖNER

9. Hakan ARSLAN	 Em. Müdürü Doğukan ÖNER

10.Etem CEYLAN	 Em. Müdürü Doğukan ÖNER

11. Murat SONGUR	 Em. Md.Yrd .Rahim ÇALIŞKAN

12.Yusuf ŞIMŞEK	 Şb. Müdürü Ali ÇİLEK
Şb. Müdürü Mustafa UZUN
Komiser Şaban YILMAZ

13.Ömer Faruk GEZ	 Şb. Müdürü Erol ÇÖL
Şb. Md. Emrullah AKÇAOĞLU
Şb. Md. tzzet KARADAĞ
Komiser Refik SUNGUR
Polis Mem. Hüseyin KILIÇ

14. Ali KURT	 Şb. Md. İzzet KARADAĞ
Em. Müdürü Doğukan ÖNER
Şb. Müdürü Ali Ç İLEK

15.Halis DURAN	 Kay sen Çev. Kuvvet RahmiBAŞAL

16.Abdul Kadir ARIDICI	 Şb. Müdürü Ali Ç İLEK

17.Ahmet ÇIFTÇI	 Şube Müdürü Erol ÇÖL

18.Hayrettin YEĞİN Şube Müdürü İzzet KARADAĞ
19.Durmuş TUFAN	 Şube Müdürü Ali Ç İLEK

20.Bülent KARAYİĞİT Komiser Refik SUNGUR
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21.Halil İbrahim DÜZB İÇER Em. Md.Yrd .Rahim ÇALIŞKAN
Şube Müdürü İzzet KARADAĞ
Şube Müdürü Mehmet YILDIZ
Başkomiser Ömer Faruk ÜNAL
Komiser Şaban YILDIZ

22.Bekir ÇINAR
	

Şube Müdürü Ali ÇİLEK

23.Mehmet YILMAZ Şube Müdürü Mehmet YILDIZ

24. Ahmet OFLAZ	 Em. Md. Yrd. Rahim ÇALIŞKAN
Şube Müdürü Emrullah AKÇAOĞLU
Komiser Şaban YILMAZ.

25. Erol SARIKAYA
	

Emniyet Amiri Sami ECE

26.Sedat YILDIRIM
	

Şube Müdürü Ali Ç İLEK
Şube Müdürü Emrullah AKÇAO ĞLU

27.Mevlüt ATALAY Em. Md. Yrd. Rahim ÇALI ŞKAN
Şube Müdürü Emrullah AKÇAO ĞLU
Başkan Ömer Faruk ÜNAL

Em. Md. Yrd. Rahim ÇALI ŞKAN
Komiser Şaban YILMAZ

Emniyet Amiri Sami ECE

Şube Müdürü Ali ÇİLEK
Emniyet Amiri Sami ECE

28.Vahit KAYNAR

29. Zaim BAYATLI

30. Latif KARACA

31. Faruk BELKAVLİ Şube Müdürü Emrullah AKÇAO ĞLU

32.Abdullah MALATYA Emniyet Amiri Sami ECE

33. Mustafa Uğur YARAŞ Şube Müdürü Ali ÇİLEK
Emniyet Amiri Sami ECE
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34. Ali TEKE

35. Sadettin YÜKSEL

36. Yusuf Ziya ELİŞ

37. Bülent DÜVENCI

38. Halil KÜTÜKDE

39.Gazi TUFAN

40. Durmuş TUFAN

41. Faruk CEYLAN

42. Ömer DEMIR

43. Metin CEYLAN

44. Hüseyin KAYA

45. İbrahim DURAN

46. Alim ÖZHAN

47. Ahmet Turan KILIÇ

48. Hayrettin GÜL

Emniyet Amiri Sami ECE
Şube Müdürü Erol ÇÖL
Komiser Refik SUNGUR

Şube Müdürü Mustafa UZUN
5ubé Müdürü Mehmet YILDIZ

Emniyet Amiri Sami ECE

Şube Müdürü Mehmet YILDIZ

Şube Müdürü Ali Ç İLEK
Şube Müdürü Mehmet YILDIZ

Şube Müdürü Ali Ç İLEK
Şube Müdürü Mehmet YILDIZ
Emniyet Amiri Sami ECE

Şube Müdürü Mehmet YILDIZ
Emniyet Amiri Sami ECE
Komiser Refik SUNGUR
Polis Memuru Hamit KAYA

Şube Müdürü Mehmet YILDIZ
Komiser Şaban YILDIZ

Şube Müdürü Ali Ç İLEK
Şube Müdürü Mehmet YILDIZ
Emniyet Amiri Sami ECE

Şube Müdürü İzzet KARADAĞ,
Emniyet Amiri Sami ECE

Emniyet Amiri Sami ECE

Emniyet Amiri Sami ECE

Komiser Şaban YILMAZ

Şube Müdürü Mustafa UZUN
Şube Müdürü Mehmet YILDIZ
Komiser Şaban YILMAZ
Başkan Mehmet Ali ADIYAMAN

Emniyet Amiri Sami ECE
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49. Asım DOYMUŞ

50.Temel TOY

51. Murat KARATAŞ

52. Zafer YELOK

53.Osman KILIÇ

54.Ömer DÖĞAN

Emniyet Amiri Sami ECE

Şube Müdürü Mehmet YILDIZ
Emniyet Amiri Sami ECE

Şube Müdürü Mehmet YILDIZ
Emniyet Amiri Sami ECE

Şube Müdürü Mehmet YILDIZ
Başkan Mehmet Ali ADIYAMAN

Şube Müdürü Erol ÇÖL

Şube Müdürü İzzet KARADAĞ
55. Haydar ŞAHINOĞLU Komiser Nazım GÜNAYDIN

Komiser Şemsettin DAĞ

56. Ramazan ÖNDER

Polis Memuru Hüseyin KILIÇ
Polis Memuru Resul KARAER
Polis Memuru İbrahim BOLATER

Komiser Naz ım GÜNAYDIN
Komiser Şemsettin DAĞ
Polis Memuru Hüseyin KILIÇ
Polis Memuru Resul KARAER
Polis Memuru İbrahim BOLATER

57.Hüsamettin ÖZDEMİR Komiser Nazım GÜNAYDIN
Komiser Şemsettin DAĞ
Polis Memuru Hüseyin KILIÇ
Polis Memuru Resul KARAER
Polis Memuru İbrahim BOLATER

58. Cafer Tayyar SOYKÖK Komiser Naz ım GÜNAYDIN
Komiser Şemsettin DAĞ
Polis Memuru Hüseyin KILIÇ
Polis Memuru Resul KARAER
Polis Memuru İbrahim BOLATER

59. Muhsin ERBAŞ Komiser Nazım GÜNAYDIN
Komiser Şemsettin DAĞ
Polis Memuru Hüseyin KILIÇ
Polis Memuru Resul KARAER
Polis Memuru İbrahim BOLATER
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60. İlhami ÇALIŞKAN Komiser Nazım GÜNAYDIN
Komiser Şemsettin DAĞ
Polis Memuru Hüseyin KILIÇ
Polis Memuru Resul KARAER
Polis Memuru İbrahim BOLATER

B. Fotoğraf Teşhis ve Tespit Tutanağı :

Teşhis Eden:	 Teşhis Edilen:	 Fotoğraf No:

Ömer Faruk GEZ	 Ali KURT
	

C.038-C.045-C.046
Muhsin ERBAŞ 	 C.047.C.044

Ali KURT	 Muhsin ERBAŞ 	 C.039
Ömer Faruk GEZ

Faruk BELKAVLİ 	 Sedat YILDIRIM	 V.64
Halil İbrahim DÜZB İÇER

Mevlüt ATALAY	 Yunus KARATAŞ C.159

Ahmet OFLAZ	 Temel TOY	 E.30-E.69

Ömer Faruk GEZ	 Kendisi	 E.45-E.50

Muhsin ERBAŞ 	 Kendisi	 C. 040-V.3-V.4-E.33

Engin DURNA	 Kendisi	 V.14

Zekeriya TEKIN	 Kendisi	 V. 61-C.037-C. 026

Tayyar SOYKÖK	 Kendisi	 V-E.1-E.4-062

Harun GÜLBAŞ 	 Kendisi	 E.19

Zafer YELOK	 Kendisi	 C.101

Ali KURT	 Kendisi	 C.038-0 040

Sadettin YÜKSEL	 Kendisi	 C.009. 001. 004. 006. 007.

Mustafa DÜRER	 Kendisi	 V.25-C.052-V.54

Erol YILDIZ	 Kendisi	 V.21-C.082

Sedat YILDIRIM	 Kendisi	 E.71-V.64
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C. Video Kaset ve Foto ğraf Teşhis Tutanağı :

Bilirkişiler, önce ana dosya K1.2 Dz. 929'da foto ğraf teşhis tutana-
ğmdaki teşhisle ilgili fotoğraflar ve dosyadaki fotoğraflar, daha önce
çekilen ve mahkememizce video banttan çekilen foto ğraflar tespit
edildi. Sırası ile tespite geçildi.

- Duruşmada tespit edilen 2 ve diğer fotoğraflarda ismi tespit
edilen Ali KURT isimli şahıs, dosyada daha önce çekilen foto ğraflarda
38, 39, 045, 047, 044, 038, 040, 041 ve 071 no'lu fotoğraflarda değişik
yerlerde görüntüleri mevcuttur.

- Yine fotoğraf teşhis ve tespit tutanağında Sedat YILDIRIM,
olarak ismi geçen şahsm, V.64 ve dosyadaki E. 71 ve 024'deki foto ğ-
raflar, duruşmada çekilen fotoğrafları ile uygunluk arz etmektedir ve
bu fotoğraflarda da fotoğraflardan edindiğimiz izlenime göre değişik
yerlerde ve Hükümet Binas ı'nın önünde değişik pozlarda foto ğrafı
mevcuttur. Ve mahkemede çekilen foto ğrafm sıra numarası da 19 nu-
marada, arkasından üçüncü numarah şahıs Sedat YILDIRIM'd ır. Bu
fotoğraf duruşma salonunda çekilmiştir.

- Yunis KARATAŞ'm mahkemede çekilmiş fotoğrafı olmadığm-
dan çekilen fotoğraflar içinde 159'daki foto ğrafın bu şahsa ait olup
olmadığını bilmemiz mümkün değildir.

- Fotoğraflarda 30 ve 69'daki foto ğraflarda şahıslar ile duruşmada
sanık Temel TOY'un çekilen foto ğraflar arasında bir benzerlik yoktur.
E.30 ve E.69 geçtiğine göre bu fotoğraflar zabıtta geçen fotoğraflar ol-
mayabiir.

- Klasör ağır ceza 2. dosya içerisinde 473'de E.45 ve 50 olarak
çıkan fotoğraflar ile sanık Ömer Faruk GEZ'in fotoğrafları bir birine
benzemektedir. Yani Ömer Faruk GEZ'dir. Mahkemece çekilen video•
banttan çekilen fotoğrafda Dz. 34'deki en öndeki şahısda Ömer Faruk
GEZ'dir. Mahkemede çekilen foroğtafda Dz. 3 en ön sıra, sıra 2.'deki
şahıs da Ömer Faruk GEZ olup tespitimiz bu şekilde yapılmıştır.

Hatta bu fotoğrafları tespit ederken Ali KURT'un videodan ve An-
kara'da çekilen fotoğraflardan Dz. 48'deki ve öğrendiğimiz kadarıyla
hükümet meydanındaki şahısda Ali KURT' dur.
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- Sanık Muhsin ERBAŞ'm 22 numarada ön s ıra soldan sağa üçün-
cü sıradaki şahsm fotoğrafları ile Ki. 2 ağır ceza Dz. 454'de V.3, E.33,
040 ve V.4'deki gözüren şahıs duruşmada fotoğrafı çekilen şahısla aynı
kişiye benzemektedir. Ancak kesin olarak tespit yapmamız mümkün
değildir.

- Sanık Engin DURNA'nın duruşmada çekilmiş bulunan fotoğrafı
bulumamaktadır. Tespit yapmamız mümkün değildir.

- Sanık Cafer Tayyar SOYKÖK'ün duruşma salonunda çekilen
önde bir numaralı fotoğrafı ile Ki. 2 ağır ceza Dz. 426' da E.4 ve 062'deki
daire içine alınmış fotoğraflar Cafer Tayyar SOYKÖK'e aittir. Ayr ıca
mahkemece çektirilen video kasetinden çektirilen 84 numaradaki yine
daire içine alman şahıs Cafer Tayyar SOYKÖK'e aittir.

- Mahkemece çektirilen Harun GÜLBA Ş' ın Dz. 19'daki fotoğrafı
ile Ki. 2 ağır ceza Dz.505'deki Harun GÜLBAŞ olarak E.19 olarak gös-
terilen foto ğrafdaki şahıs aynı şahsa benzemektedir.

- Sivas C. Savc ılığı'nca çektirilen Dz. 101'deki foto ğrafda sanık
Yılmaz CEYLAN' ı Zafer YELOK teşhis ediyor diye ibare vard ır. Yani
burada anlatılmak istenilen Zafer YELOK, Yılmaz CEYLAN' ı tespit
ediyor anlamı çıkmaktadır. Değilse Zafer YELOK'un fotoğrafı bulun-
mamaktadır.

- Sadettin YÜKSEL'in duru şmada çekilen 2 ve 18 numara ile çe-
kilen ve Sadettin YÜKSEL'e ait olan foto ğraf ile dosya içinde bulunan
ağır ceka Ki. 2 Dz. 669'da bulunan be ş adet fotoğrafm sanık Sadettin
YÜKSEL'e ait ve ayrıca Sivas C. Savcılığı'nca çekilen beş numaralı fo-
toğraf da Sadettin YÜI(SEL'e aittir.

- Mahkemede çekilen Dz. 33'deki orta s ıra üç numaradaki Mustafa
DÜRER ki buna daha önce numara verilmemiş huzurda şimdi verdik
ve Ki. 2 ağır ceza Dz. 549 daki foto ğraflarla benzerlik arz etmektedir.
Daha doğrusu aynı kişidir. Yani Dz. 54, Dz. 25 ve Dz. 52'deki foto ğ-
raflarla aynı kişidir. Ayrıca mahkemece çektirilen video banttan Dz.
78'deki kişi de aynı kişidir.

- Sanık Erol YILDIZ'm duru şmada çekilmiş her hangi bir foto ğrafı
olmadığmdan C.21 ve 082 fotoğraflarm bu şahsa ait olup olmadığını

264



Sivas Davas ı

bilmemiz mümkün değildir. Zaten bu fotoğrafdaki kişilerde ayrı ayrı
şahıslardır, eğer başka fotoğraflar varsa ancak tespit etmemiz müm-
kün olabilir o da aynı şahsa ait olup olmad ığı olabilir aynı şahsm olup
olmadığım tespit etmemiz mümkün de ğildir.

- Sedat YILDIRIM' ın duruşmada çekilen fotoğrafları ile ve yuka-
rıda belirttiğimiz gibi B.64 ve E.71 no'lu fotoğraflar Sedat YILDIRIM'a
ait fotoğraflardır.

Yukarıda daha önce tespit edilen şahısların fotoğrafları ile diziler-
deki fotoğrafları incelendikten sonra, sanık sıra numarasma göre du-
ruşmada çekilen fotoğraflar ile eldeki mevcut fotoğraflarda sanıklarm
benzeyip benzemedikleri hususundaki fotoğraf tespitine geçildi.

1. Bir numarada gözüken Cafer Tayyar SOYKÖK'ün foto ğrafı ile
Sivas C. Savcıliğı'nca çekilen fotoğrafı ve ayrıca mahkemece video ka-
setten çekilen Dz. 84'deki fotoğrafda ve ayr ıca Sivas C. Savcılığı'nca
çekilen 070 sırada kayıtlı, sakallı ortada bulunan şahsm fotoğrafı da
aynıdır.

2. Dört numaralı sanık Halil İbrahim DÜZB İÇER'in mahkemede
çekilen fotoğrafı ile sonradan video banttan mahkemece çektirilen fo-
toğraflar arasmda benzer bir fotoğrafını tespit edemedik.

3. Beş numaralı sanık Muhsin ERBAŞ'm duruşmadaki çekilen fo-
toğrafı ile gerek videoda seyretti ğimiz sakallı ve bereli olarak gözüken
şahıs aynı şahıs olmadığı gibi video filmlerinden çekilen şahsmda o
olduğu kesin olarak o dememiz mümkün de ğildir.

4. Altı numaralı sanık Ömer Faruk GEZ'in video banttan çekilen
fotoğrafı ile mahkemede çekilen foto ğrafı arasmda videodan çekilen
83 no'lu fotoğraf da bu şahıs Dz. 22'deki videodan çekilen foto ğraf 87/
C'deki, fotoğraflar Ömer Faruk GEZ'e ait fotoğraflardır.

5. Yedi numaralı sanık Nevzat AYDIN'ın duruşmada çekilen fo-
toğrafları ile video kasetten mahkemece çektirilen foto ğraflar arasmda
yapmış olduğumuz tespitlerde benzer bir fotoğrafmı tespit edemedik.

6. Sekiz numaralı sanık Latif KARACA'nın duruşmada çekilen
fotoğrafı ile video kasetten mahkemece çekilen fotoğrafları arasmda
yapmış olduğumuz incelemede sanığm duruşmada dört numarada
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ön sıra, üç sıradaki fotoğrafı ile video kasette çekilen fotoğrafı aynıdır.
Video kasette çekilen dizi 56'dakinin aynısıdır.

7.Sanık Çetin ASAMAKA'nın ki bu sanık 9 no'lu sanıktır. Bu sanı-

ğın duruşmada çekilen foto ğrafı olmadığından bu şahsın video kasetle
çekilen fotoğrafı tespit etmek mümkün de ğildir.

8. On numaralı sanık Harun GÜLBAŞ'm Dz. 4'de dört numaralı
sanık olarak ön s ırada resmi vardır. Bu şahıs resminde video kasette
çekilen resimlerin tetkikinde belki gözümüzden kaçmış olabilir ama
resmini tespit etmek mümkün olmamıştır.

9. On bir numaralı sanık Bekir ÇINAR duruşmada 19 numaralı
ön sırada üç numarada resmi çekilmi ş olup duruşmada çekilen bu
resimlerle mahkemece video kasetten çekilen fotoğraflar arasında Dz.
97deki 46/a'da ve Dz. 87/a'daki bu numaralarm ikiside aynı fotoğraf-
lardır. Burada bu şahsi tespit ettik ve ayr ıca 20 numaralı fotoğraflarda
da bu şahıs gözükmektedir.

10.On iki numaral ı sanık Süleyman KURŞUN duruşmada çekilen
Dz. 19'daki fotoğrafm ön sıra dört numaradaki sanık ile video kaset-
ten çekilen fotoğraflarını inceledik varsa da tespit etmemiz mümkün
olmamıştır.

11. On üçünü sanık Adem KOZU'nun duru şmada çekilen Dz. 84
deki fotoğrafı ile ön strada bir numaralı fotoğrafı ile video kasetten
çekilen fotoğrafları inceledik. Dz. 70'deki şahıs Adem KOZU'ya ben-
zemektedir.

12. On dört numaral ı sanık Tufan CAYMAZ'm duruşmada çeki-
len Dz. 20 arkasından bir numaralı sanık fotoğrafı ile video kasetten
çekilen fotoğraflarını inceledik, belki gözümüzden kaçmış olabilir ama
tespit etmemiz mümkün olmamıştır.

13. On beş numaralı sanık Ali KURT'un duruşmada çekilen fo-
toğrafları ile video kasetten çekilen foto ğrafları inceledik. Duruşmada
çekilen değişik fotoğrafları vardır. Dz. 2 ön sırada bir numaradaki
fotoğrafı ile videodan çekilen Dz. 54, 47, 21, 1 numara Dz. 22, Dz. 51
Dz. 48 ve Dz. 87/b, Dz. 26 gibi fotoğraflarda de ğişik pozisyonlarda
fotoğrafları mevcuttur.
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14.On altı numaralı sanık Mustafa DÜRER'in duru şmada çekilen
Di. 33'de sıra ortasına üç numaralı fotoğrafı ile video kasetten çeki-
len fotoğrafını inceledik. Dz. 33, 78'deki fotoğraflar benzemektedir.
Edindiğimiz kanaate göre burası Hükümet önüdür. Başka fotoğrafları
varsa da şu anda tespit edemedik.

15.On yedi numaralı sanık Yalçın KEPENEK'in duruşmada çeki-
len Dz. 21 arka s ıra üç numaralı resmi ile video kasetten mahkemece
çekilen fotoğrafların incelenmesi neticesinde Dz. 88'deki fotoğraf aynı
şahsa ait fotoğraflardır ve Dz. 30'daki fotoğrafda bu şahıs gözükmek-
tedir. Buras ı edmdiğimiz kanaate göre Atatürk Caddesi'dir. Daha he-
nüz Otel yanmış değildir.

16.On sekiz numaralı sanık Hayrettin YEĞİN'in duru şmada çeki-
len Dz. 21 arka s ıra dört numarada cepheden açık bir şekilde fotoğrafı
tespit edilememiş olduğundan video kasette bu şahsın resmi var ise
de, yüzü kafi bir şekilde belirgin bir şekilde çekilmemiş olduğundan
tespit etmemiz mümkün olmamıştır.

17.On dokuz numaral ı sanık Murat KARATAŞ'ın duruşmada çe-
kilen Dz. 19 s ıra l'deki fotoğrafı ile video kasetten çekilen foto ğrafların
incelenmesi neticesinde şahsın gayet iyi tanımamız mümkün olmadı-
ğından bu şahsi da tespit etmemiz mümkün olmam ıştır.

18.21 no'lu sanık Haydar ŞAHİNOĞLU'nun duruşmada çekilen
Dz. 4 arka sıra 2 numarada ki resmi ile videodan çekilen fotoğraflarmı
incelememiz neticesinde bu şahsı da iyi bir şekilde tanımamız müm-
kün olmadığından, olup olmadığmı kafi olarak tespit edemedik.

19. 22 numaralı sanık Ahmet ONAR'm duru şmada çekilen Dz.
28 de arka sıra 4' deki fotoğrafı ile video kasetten çekilen fotoğrafları
incelememiz neticesinde Ahmet ONAR' ı tespit etmemiz mümkün
olmamıştır.

20.Yirmi üç numaralı sanık Orhan DEMIR tutuksuz olduğundan,
duruşmada fotoğrafı çekilmediğinden videokasetten çekilen foto ğraf-
lardan tespit etmemiz mümkün değildir.

21.Yirmi dört numaralı sanık Erol SARIKAYA'nın duruşmada çe-
kilen fotoğrafı Dz. 24 arka sıra üç numaradaki şahıs Erol SARIKAYA
olarak gösterilmiştir. Video kasetten çekilen fotoğrafların incelenme-
sinde kafi tespitinıiz mümkün olmamıştır.
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22.Yirmi be ş numaralı sanık Ünal BERKA'm duru şmada çekilen
fotoğrafı ismen yaz ılmamış olduğundan bu şahsi video kasetten çeki-
len fotoğraflardan tespit etmemiz mümkün değildir.

23.Yirmi altı numaralı sanık Osman DÜZARDIÇ' ın duruşmada
çekilen fotoğrafı bu sanık tutuksuz olduğundan fotoğrafı bulunama-
dığmdan bu şahsm da videodan çekilen foto ğraflarından tespit etmek
mümkün olmamıştır.

24.Yirmi yedi numaralı sanık Süleyman TOKSUN'un duruşmada
çekilen Dz. 24 arka sıra 2 numarada fotoğrafı çekilmiş bulunmakta
video kasetten çekilen fotoğrafları Dz. 4'de daire içine aldığımız şahıs
kati olmamakla beraber bir benzerlik vard ır. Ama kafi bu şahısdır de-
memiz de mümkün de ğildir.

25.Otuz numaralı sanık Mehmet YILMAZ'ın duruşmada çekilen
Dz. 40 ön s ırada üç numaradaki fotoğrafı ile video kasetten yaptığımız
incelemede kafi bir tespit yapmam ız mümkün olmamıştır.

26.Otuz bir numaralı sanık Vahit KAYNAR'm duru şmada çekilen
Dz. 29 ön s ıra dört numaralı resmi ile video kasetlerir ıden çekilen fo-
toğrafları arasında yap ılan bu s ırada bu sanığın Dz. 40 da ön s ıra iki'de
ki fotoğraf vard ır bu fotoğrafın incelenmesi ile video kasetten çekilen
fotoğraflarm incelenmesi neticesinde şahsi kafi ve net olarak fotoğraf1-

nı varsa da bulmamız mümkün olmamıştır.

27.Otuz iki numaralı sanık Halil KÜTÜKDE'nin fotoğrafı duruş-
mada çekilen Dz. 40 ön sıra l'deki fotoğrafı ile video kasetten çekilen
bu şahsın fotoğrafma tesadüf edemedik.

28. Otuz üç numaralı sanık Eren CEYLAN' ın duruşmada çeki-
len Dz. 27 ön sıra üç numaradaki foto ğrafı ile mahkememizce video
kasetten çektirilen fotoğraflar arasmda bu şahsm fotoğrafma tesadüf
edemedik.

29.Otuz dört numaralı sanık Mehmet DEMİR'in duruşmada çe-
kilen Dz. 29 ön sıra 1 numaradaki fotoğrafı ile video kasetten çekilen
fotoğraflarının incelenmesi neticesinde Dz. 40'daki yuvarlak içine al ı-
nan şahsa benzemekte ise de, kafi olaak bu şahıs dememiz mümkün
değildir.
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30.Otuz beş numaralı sanık Murat ÇANAKLITAŞ'm duruşmada
çekilen Dz. 39 ön s ıra 6 numaralı sanık ile video kasetten çekilen foto ğ-
raflarm incelenmesi neticesinde bu şahsı da teşhis etmemiz mümkün
olmamıştır.

31.Otuz altı numaralı sanık Sadettin YÜKSEL'in duru şmada çeki-
len Dz. 39 ön s ıra üç numaradaki sanık ile video kasetten çekilen fotoğ-
rafları incelememiz neticesinde bu şahsı da kafi olarak tespit etmemiz
neticesinde Dz. 52'de Dz. 87/a'da foto ğrafları mevcuttur.Foto ğrafları
incelememiz neticesinde buran ın Hükümet önü olduğu kanaatindeyiz
ve ayrıca Dz. 39'da fotoğrafı mevcuttur.

32.Otuz yedi numaralı sanık Mevlüt ATALAY'm duru şmada çe-
kilen Dz. 18 ön s ıra iki numaralı sanığın fotoğrafları ile video kasetten
çekilen fotoğrafları incelememiz neticesinde bu şahsi tespit etmemiz
mümkün olmamıştır.

33.Otuz sekiz numaralı sanık Mustafa Uğur YARAŞ'm duruşma-
da çekilen Dz. 18 ön s ıra bir numaralı sanık olarak fotoğrafı çekilmiş
olup bu şahs ıda tespit etmemiz mümkün olmamıştır.

34.Otuz dokuz numaralı sanık Bülent DÜVENC İ'nin duruşmada
çekilen Dz. 37 önde bir numaralı sanık olarak bulunan ve video ka-
setlerinden yapılan tespitimizde bu şahsi da tespit etmemiz mümkün
olmamıştır.

35. Kırk numaralı sanık Abdul Kadir ARIDICI'n ın duruşmada
çekilen Dz. 31 ön s ıra iki numaralı fotoğrafı ile video kasetlerinden çe-
kilen fotoğrafların incelenmesi neticesinde, bu şahsi da tespit etmemiz
mümkün olmamıştır.

36. Kırk bir numaralı sanık Ahmet Turhan KILIÇ' ın mahkeme-
mizde çekilen Dz. 31 ön sıra bir numara olarak fotoğrafı ile video
kasetlerden çekilen fotoğrafları arasmda yap ılan inceleme neticesi bu
şahsmda yapmış olduğumuz inceleme neticesinde fotoğrafma tesadüf
edemedik.

37.Kırk iki numaralı sanık Özay KARATÜRK'ün mahkememizde
çekilen Dz. 36 ön s ıra üç numarada bulunan foto ğrafı ile video ka-
setinden çekilen fotoğrafından bu şahsi da tespit etmemiz mümkün
olmamıştır.
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38.Kır küç numaralı sanık Ahmet OFLAZ'm duru şmada çekilen
Dz. 35'deki ön sıra l'deki fotoğrafı ile video kasette çekilen foto ğraf-
ların incelenmesi neticesinde bu şahsi da tespit etmemiz mümkün
olmamıştır.

39.Kırk dört numaralı sanık Ali TEMIZ' in mahkememizde çekilen
Dz. 36 ön s ıra l'deki fotoğrafı ile video kasetten çekilen foto ğrfları
ile yapmış olduğumuz tespitte bu şahsı da tespit etmemiz mümkün
olmamıştır.

40.Kırk beş numaralı sanık Temel TOY'un mahkememizde çekilen
Dz. 23 ön sıra üçüncü sıradaki bu şahsm fotografnun da video kasetten
çekilen fotoğraftan tespit etmemiz mümkün olmam ıştır.

41. Kırk altı numaralı sanık Özer ÇANAKLITAŞ'm duruşmada
çekilen Dz. 23 ön sıra iki numaralı şahıs ile video kasetlerden çekilen
fotoğraflarımızm tespiti neticesinde bu şahsı da tespit etmemiz müm-
kün olamamıştır.

42.Kırk yedi numaralı sanık Yusuf Ziya ELİŞ' İn mahkememizde
çekilen Dz. 23 ön sıra 3 numaralı şahıs ile video kasetlerden çekilen
fotoğraflardan da bu şahsi tespit etmemiz mümkün olmamıştır.

43.Kırk sekiz numaralı sanık Kenan KALE'rıin duruşmada çekilen
Dz. 6 numaradaki fotoğraf ile video kasetlerden çekilen fotoğrafların
incelenmesi neticesinde bu şahsın da fotoğraflarını tespit etmemiz
mümkün olmamıştır.

44. Kırk dokuz numaralı sanık Hayrettin GÜL'ün de duru şmada
çekilen Dz. l'deki foto ğrafmdan, video kasetten çekilen foto ğraflar ile
yapılan incelemede bu şahsı da teşhis etmemiz mümkün olmamıştır.

45. Elli numaralı sanık Alim ÖZHAN'm duruşmada çekilen fo-
toğraflarda ismi fotoğrafa yazılmadığı için bu şahsın video kasetten
çekilen fotoğraftan tespit etmek mümkün de ğildir.

46.Elli bir numaralı sanık Adem BAYRAK'm duruşmada çekilen
Dz. 13 ve video kasetlerden çekilen foto ğraflarmda, bu şahsi da teşhis
etmemiz mümkün olmamıştır.
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47. Elli iki numaralı sanık Harun KAVAK'm duru şmada çekilen
Dz. 25 sıra üçte fotoğrafı ile video kasetinden çekilen foto ğrafda bu
şahsi da tespit etmemiz mümkün olmamıştır.

48.Elli üç numaralı sanık Faruk BELKAVL İ'nin duruşmada çeki-
len Dz. 25 orta s ıra ikide ve video kasetlerinden çekilen foto ğraflarm
incelenmesinde bu şahsı da tespit etmemiz mümkün olmamıştır.

49.Elli dört numaralı sanık Ekrem KURT'un duruşmada çekilen
Dz. 39 ön s ıra iki numaralı fotoğrafı ile video kasetlerinden çekilen
fotoğrafları arasında yapılan incelemede bu şahsı da tespit etmemiz
mümkün olmamıştır.

50.Doksan beş numaralı sanık Halis TURAN'ın mahkememizde
çekilen Dz. 25 orta sıra bir numaralı sanık ile video kasetten çekilen
fotoğrafa yapılan incelemede bu şahsı da tespit etmemiz mümkün
olmamıştır.

51.Elli beş numaralı sanık Harun YILDIZ'ın duruşmada çekilen
Dz. 31 orta sıra birdeki fotoğrafı olan şahsın video kasetten çekilen
fotoğrafda da bu şahsi tespit etmemiz mümkün olmamıştır.

52.Elli yedi numaralı sanık Zafer YELOK'un duruşmada çekilen
fotoğrafında ismi yaz ılmadığmdan bu şahsm da video kasetten çekilen
fotoğraftan tespit etmemiz mümkün de ğildir.

53.Doksan yedi numaralı sanık Zaim BAYAT'm duru şmada çeki-
len Dz. 37 ön sıra ikideki fotoğrafı ile video kasetten çekilen fotoğrafın
yap ılan incelemesinde bu şahsı da tespit etmemiz mümkün olmamış-
tır.

54.Elli sekiz numaralı sanık Faruk CEYLAN'm duru şmada çeki-
len Dz. 33 orta sıra bir numarada çekilen foto ğrafı ile video kasetlerin-
den çekilen fotoğrafların incelenmesinde bu şahsi da tespit etmemiz
mümkün olmamış tır.

55.Altmış numaralı sanık Faruk CEYLAN'm duruşmada çekilen
orta sıra iki numarada şahsm video kasetten çekilen foto ğraflarda da
bu şahsi tespit etmek mümkün olmam ıştır.
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56. Elli dokuz numaral ı sanık Osman ÇIBIKÇI duru şmada çekilen
Dz. 40 ön sıra beşteki fotoğraf ile videodan çekilen foto ğrafların ince-
lenmesinde de bu şahsi da tespit etmek mümkün olmam ıştır.

54. Altmış bir numaralı sanık Etem CEYLAN'm duruşmada çeki-
len Dz. 17 orta s ırada birinci şahıs olarak fotoğrafı bulunan şahsmda
video kasetten çekilen foto ğraflarından yapılan incelemede bu şahsın-
da fotoğrafmı tespit etmek mümkün olmam ıştır.

58.Altmış iki numaralı sanık Murat SONGUR'un duru şmada çe-
kilen Dz. 36 orta s ırada bir numaralı sanığm fotoğrafı ile video kaset-
ten çekilen fotoğraflarda da bu şahsın fotoğrafına tesadüf etmedik.

59.Altmış üç numaralı sanık İsmet ONAR'ın duruşmada çekilen
Dz. 10'daki fotoğrafı ile video kasetten çekilen fotoğraflarmın incelen-
mesinde bu şahsın fotoğrafma da tesadüf etmedik.

60.Atmış dört numaral ı sanık Ali TEKE'nin duru şmada çekilen
Dz. 11'deki fotoğrafı ile video kasetleninden çekilen foto ğraflarmın
yapılan incelemesinde Dz. 22. Dz. 1 deki foto ğraflarda bu şahsa benze-
mekte ise de, kati olarak Ali TEKE olarak belirtmemiz mümkün de ğil-
dir yani kafi tespit edemedik.

61.Altmış beş numaralı sanık Fetih ERDEM'in duruşma da çeki-
len Dz. 5 arka s ıra birinci kişi olarak fotoğraf ile video kasetten çekilen
fotoğraflardan yapmış olduğumuz tespitte bu şahsı da tespit etmemiz
mümkün olmamıştır.

62. Altmış altı numaralı sanık Durmuş TUFAN' ın duruşmada
çekilen Dz. 12 numaralı fotoğrafı ile video kasetlerinden çekilen fotoğ-
rafları arasında yapılan incelemede bu şahs ın da fotoğrafı var ise de,
tespit etmemiz mümkün olmamıştır.

63.Altmış yedi numaralı sanık İbrahim DURAN'm duru şmada çe-
kilen 26 arka sıra 4'de çekilen foto ğrafı ile video kasetleninden çekilen
fotoğrafları arasmda yapılan incelemede, fotoğrafı varsa da bu şahs ı
da yapmış olduğumuz incelemede bu şahsi tespit etmemiz mümkün
olmamıştır.
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64. Altmış dokuz numaralı sanık Ömer DEMİR'in duruşmada çe-
kilen Dz. 30 arka sıra üçüncü sırada çekilen fotoğrafı ile video kasetten
çekilen fotoğraflarm incelenmesi sonunda bu şahsın da fotoğrafı var
ise de tespit etmemiz mümkün olmam ıştır.

65. Yetmiş numaralı sanık Gazi TUFAN' ın duruşmada çekilen
Dz. 30'da arka s ıra iki numaradaki fotoğrafı ile video kasetten çekilen
fotoğraflar aras ında yapılan inceleme de bu şahsi da kafi olarak tespit
etmemiz mümkün olmamıştır.

66. 71 numaralı sanık Erkan ÇET İNTAŞ' ın duruşmada çekilen Dz.
30 arka sıra da bir numaralı çekilen fotoğrafı ile video kasetten çekilen
fotoğraflar neticesinde yapmış olduğumuz incelemede, bu şahsi da fo-
toğraflar içerisinde kafi olarak tespit etmemiz mümkün olmam ıştır.

67.Yetmiş iki numaralı sanık Yusuf ŞİMŞEK'in duruşmada çekilen
fotoğraflarını tespit edemedik bu şahsın da videodan çekilen resimler
içinde olup olmadığım da tespit etmemiz mümkün de ğildir.

68.Yetmiş üç numaralı sanık Tekin Ar ıs'm duruşmada çekilen Dz.
39 arka sıra beşinci şahıs olarak çekilen fotoğrafları ile video kasetler-
den çekilen fotoğraflar ın yapılan incelenmesinde, bu şahsı da tespit
etmemiz mümkün olmamış lıtr.

69. Yetmiş dört numarah sanık Turan KAYA'm duruşmada çeki-
len Dz. 27 arka sıra dörtteki çekilen fotoğraflar ile video kasetten çeki-
len fotoğraflar arasmda yapılan incelemede, Dz. 68'deki foto ğrafdaki
yuvarlak içerisinde alınan şahıs bu şahıstır. Kesinlikle teşhis ettik.

70.Yetmi5 beş numaralı sanık Muammer ÖZDEMİR'in duruşmada
çekilen Dz. 39 arkasına üç numarada çekilen foto ğrafı ile kasetlerden
(Video) çekilen foto ğraflar arasında yap ılan incelemede; fotoğraf var
ise de, yapmış olduğumuz inceleme de bu şahsi tespit etmemiz müm-
kün olmanuştır.

71. Yetmiş altı numaralı sanık Faruk SARIKAYA'nın duruşmada
çekilen Dz. 37 arka sıra dört numarada çekilen foto ğrafı ile video ka-
setlerinden çekilen foto ğraflar arasında yapılan incelemede; bu şah-
smda fotoğrafı var ise de; yapmış olduğumuz tespitte teşhis etmemiz
mümkün olmamıştır.
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72. Yetmiş yedi numaralı sanık Özkan DOĞAN'm duruşmada
çekilen Dz. 37 arka s ıra üç numarah fotoğrafı ile video kasetlerinden
çekilen fotoğrafları arasmda yapılan incelemede bu şahsı tespit etme-
miz mümkün olmamıştır.

73.Yetmiş sekiz numaralı sanık Yılmaz CEYLAN'm duru şmada
çekilen Dz. 35 arka s ıra dörtte çekilen foto ğrafı ile video kasetten çeki-
len fotoğraflar arasmda yap ılan incelemede; fotoğraf var ise de, tespit
etmemiz mümkün olmamıştır.

74.Yetmiş dokuz numaralı sanık Hasan Basri KOÇ'un duruşmada
çekilen Dz. 32 arka sırada üç numaradaki foto ğrafı ile video kasetten
çekilen fotoğraflarm incelenmesinde; Dz. 18 de ve Dz.y 30'daki yuvar-
lak içine alınan şahıs bu şahsa benzemektedir.

75.Yüz numaralı sanık Adem AĞBEKTAŞ'm duruşmada çekilen
Dz. 37 arkasırada bir numarada çekilen foto ğrafı ile video kasetlerin-
den çekilen fotoğrafları arasmda yapılan incelemede de; Dz. 41, Dz. 44,
Dz. 43'de Hükümet önündeki fotoğraf Adem AĞBEKTAŞ'm fotoğra-
fma benzemektedir.

76.Yüz dört numaralı sanık Yüksel YILDIRIM'm duru şma salo-
nunda çekilen Dz. 25 arka sıra birdeki fotoğrafı ile video kasetlerinin
incelenmesi sonucu çekilen foto ğraflar arasmda yapılan incelemede;
ve video kaset incelemesinde videodan çekilen foto ğraflar bu banttan
çekilrrıiştir ama 18 dakika 56 s ıradaki şahıs, beyaz gömlekli şahıs Yıl-
dırım YÜKSEL'dir.

Yalnız bu kasette ilha yaz ısı yoktur fakat ayni kasettir.

77.Yüz altı numaralı sanık Bünyamin ELİŞ'in duruşmada çekilen
Dz. 33 arka sıra iki numaralı fotoğrafı ile duruşmadaki işbu fotoğraf
ve videodan çekilen foto ğraflarm incelenmesi neticesinde, bu şahs ın
fotoğrafı var ise de, tespit etmemiz mümkün olmam ıştır.

78.Yüz yedi numaral ı sanık Muhammed Nuh KILIÇ'm duruşma-
da çekilen fotoğraf Dz. .33 arka sıra 5 numaradaki çekilen fotoğraf ile
video kasetten çekilen foto ğraflarm incelenmesinde Dz. 41'daki tra şsız
olan şahıs Muhammed Nuh KILIÇ' d ır.
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79. Yüz sekiz numaralı sanık Bülent GÜLDÜ'nün duru şmada çe-
kilen Dz. 34 arka s ırada 3 (üç) numaralı fotoğrafda bulunan sanığın
video kasetlerinden çekilen fotoğrafları arasmda yapılan incelemede
bu şahsm da fotoğrafı var ise de yapmış olduğumuz incelemede tespit
etmemiz mümkün olmanııştır.

Biirkişiler tekrar söz alarak çekilen fotoğraflarda yani duruşmada
çekilen fotoğraflar ile video kasetten çekilen foto ğraflarm tespiti ara-
smda bazı şabıslarm fotoğrafı olması mümkün ise de, şahısları daha
önceden tanımadığm ıızdan bazı hususlar gözümüzden kaçmış olabilir
dediler. Biz video kasetten de olayı tekrar tekrar seyir ettik dediler.

D. Video Kasetlerin Bilirkişi Tarafmdan Çözümü:

Emniyet Güvenlik Şubesi'nce mahkememize gönderilen kaseti se-
yire başladığı ve bu kasetin 90'lik olduğu görüldü. izlemeye ba şlandı .

Daha önce Ankara Baro Ba şkanlığı'na bilirkişi incelemesi yapıldı-
ğmın haber verildiği iki gruptan avukatlarm mahkememize gönderil-
mesi istendi. Müdahil avukatlarmdan Kemal AKKURT ile Ali ERÇO-
BAN'm geldiği sanık vekillerirtden her hangi bir kimsenin gelmediği
görüldü. Video seyir edildiği sırada müdahil vekillerinden Ali SARI-
GÜL ile suçtan zarar gören Cafer Can AYDIN geldiler.

işçi Partisi'nin vermiş olduğu bant izlemeye başlanıldı. Güven-
lik Sivas Emniyet Müdürlü ğü'nün vermiş olduğu kaset izlenmeye
başlandı ve kasette tarih 02.07.1993 saat 13.40'ta kalabalık bir grubun
Vali istifa, Allahuekber diyerek kar ışık bir vaziyette istasyon Cadde-
si'nden ve kaldırımlardan geldikleri ve gelirken de Allahüekber, Vali
istifa gibi sloganlar attıkları koşar adımlarla Vilayet önüne geldikleri
Vilaylet önüne gelen grubun Aziz Şeytan, Vali istifa diyerek Vilayete
doğru sağ ellerini kaldırarak bağırdıkları polislerin Vali'nin önünde
yani Vilayet'in giriş kapısmda barikat oluşturdukları bir şahıs Va-
li'nin kap ısının önünden yukarı çıktığı, topluluğu sakinleştirmeye
çalıştığı saatin bu sırada 13.47 olduğu ve kalabaliğm Kur'ana uzanan
eller kırılacak ve buna benzer sloganlar attıkları kalabalığm 13.48'de
dağılmaya başladığı ve yine dağılan bu grubun ya Allah bismillah Al-
lahüekber diye sloganlar attığı ve Vilayet'in önündeki parkta, dağılan
grup burada tekrar topland ı ve o cadde üzerinde bulundukları sırada
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grubun kalabalıklaşmaya başladığı, inançlı kadrolar omuz omuza di-
yerek, islama uzanan eller kırilacak diyerek bağırdıkları ve hatta kar şı
tarafında As Çanta olan yere doğru bağırdikları, orada bazılarının da
arkadaşlar dağılalım dediği bantta bir şahsm kalabalığa dağılması için
yalvardığı ve bu sırada saatin 14.10'u gösterdi ği ve kalabalığın dağmık
bir vaziyette Kültür Merkezi'ne geldiği ve polisin Kültür Merkezi'nin
önünde iki sıra halinde kordon yaptıkları Kültür Sarayı'na gelen
grubun Vali istifa diyerek bağırdıkları bu sırada kalabılığm 800-1000
kişi kadar tahmin edildiği, Kültür Merkezi'nde bulunan şahıslarmda
barikat kurdukları ve gelen kalabalığın kanımız aksa da zafer İslam'ın
diyerek sloganlar attıkları ...

Kültür Sarayı'nın tarafına şahıslarm yani gelen şahıslarm girme-
lerini engellemek gayesi ile arabalarla barikat yaptıkları ve Kültür
Merkezi'nden şahısların tekrar Hükümete doğru ve bu şekilde gidip
gelmelere devam ettiği saat 18.10'da jandarmanın yine Vilayet önünde
barikat kurduğu 18.30-18.40'da Otel'in camlarmın taşlanmak suretiyle
kırıldığı Otel'in önünde taşların olduğu ve kalabalığın Oteli taşladığı
Bankalar Caddesi'nde polisin barikat kurduğu, barikat yarıp bazı
şahısların Otel'e doğru girmek istedikleri ve tekrar orada görevli bu-
lunan polisler tarafmdan bu şahısların kalabalığın içinden atıldığı ve
bu sırada kalabalığın Sivas Aziz'e mezar olacak diye bağırdıkları, saat
18.52'de askerin yine Sivas Belediye yazan Atatürk Caddesi yanına
geldii barikat kurduğu kalabalığın Sivas Aziz'e mezar olacak diye
bağırdığı, Ya Allah Bis:millah diye bağırmalara devam edildiği, kala-
balığın 18.54'de Atatürk Caddesi'ne do ğru barikatı zorladıkları yine
barikattan kaçanların görevli polisler tarafından kalabılığm içinden
atıldığı saat 18.54'de kalabalık Ya Allah Bismillah diye bağırdıkları,
kalabalığm çoğalması nedeniyle Bankalar Caddesi'ndeki grubun ve
Atatürk Caddesi'nde karşıdaki kaldırımda bulunan şahısların barikat
zorladıkları ve Madımak Oteli'nin bulunduğu köşedeki lokantanın
yanına kadar barikatı itekledikleri ve polislerin atılan taşlardan ken-
dilerini korumak için (korumaya çal ıştıkları) ve topluluğun yine po-
lislerin kurduklar ı barikatı yarmaya çalıştıkları, saat 18.55'de kalabalık
yine Allahüekber diye ba ğırdıkları ve Zabıta Müdürlüğü yazan yere
bazı şahısların çıktığı ve oradan topluluğu yani slogan atan topluluğu
seyretmeye başladıkları 15.13'de bir kaç kişinin Otel'in önüne doğru
kaçtıkları ve 19.14'de kalabalığın yerden bir şeyler sürüklediği.
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20.05'de Bankalar Caddesi'nde kalabalığın bulunduğu 20.07'de
Askerler geldiğinde, kalabalığın en büyük asker bizim asker diye ba-
ğırdığı Atatürk Caddesi'ndeki kalabalığın içerisinde bir şahsın bayildı-
ğı saat 20.13'de arabaların yanmaya başladığı ve Otel'in önündeki iki
yerden yangın başladığı bir yangının yani Atatürk Caddesi'ne yakın
olan arabanın alevlerinin yüksek olduğu öbür yanda şeyin ise alevinirı
az dumanının çok olduğu ve kalabalığın benzin deposu patlar diye
Atatürk Caddesi'ne doğru ve diğer caddeye do ğru dağıldıkları ve yine
dağilıp gitmekte olan grubun Sivas Aziz'e mezar olacak diye bağır-
dıkları ve burada 20.15'de Durmuş TUFAN isimli sanığın görüldüğü
Atatürk Caddesi'nden aşağıdan yukari doğru geçtiği kasap önlüklü
bir şahsın bariz bir şekilde görülmesine rağmen kim olduğunun tespit
edilemediği yine kalabalığın Sivas Aziz'e mezar olacak diye bağırma-
ya başladıkları .

20.16'da yangının devam ettiği ve kesik bir dumanın yukarıda be-
lirtildiği gibi Otel'in önüne do ğru yüseldiği ve o arada yangının ısısm-
dan bir patlama sesi yani tok bir ses olduğu ve silah sesinin olmadığı
televizyon tüp sesinin olması ihtimali olduğu yine kalabalığın 20.17'de
Sivas Azize mezar olacak diye ba ğırdıkları yangının bütün şiddeti ile
devam ettiği ve oradan bir şahsın itfaiye gelmiyor mu diye ba ğırdığı
ve kalabalığın güvenlik güçlerinin de Atatürk Caddesi'ne do ğru itildi-
ği, yine kalabalığın Sivas Aziz'e mezar olacak diye bağırmaya başladı-
ğı saat 20.19' da yangının halen devam ettiği, Sivas Azize mezar olacak
diye bağrışmalarm devamı, bağırdıkları hatta 14-15 yaşındaki bir ço-
cuğun elinde boş beyaz bir bidon bulunduğu saat 20.20'de itfaiyenin
geldiği Atatürk Caddesi'nden gelen itfaiye aracının üzerinde sivil bir
şahsın olduğu görüldü.

20.21'de başka bir itfaiye arabas ının Atatürk Caddesi'nden yuka-
rısından yani Hükümet Meydan ı'ndan Otel'e doğru geldiği, orada bir
görevlinin telsizle çevre il ve ilçelerden ne kadar yangm arac ı varsa,
hareretli bir şekilde istediği ve kalabalığm buna rağmen Sivas Aziz'e
mezar olacak diye ba ğırdıkları 20.49'a kadar bo şluk bulunduğu vide-
oda ve yangının sönmüş bulunduğu ve silah seslerinin duyulduğu,
21 .03'de silah sesleri devam ediyor ve bant bitiyor.

işçi Partisi'nin 17.02.1994 tarihinde Mahkememize vermi ş olduğu
video bant izlenmeye ba şlandı .
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14.18'de Kültür Sarayı'ndan video bantta görüntü ba şlıyor ve Ali
KURT'un sırtı dönük bir şekilde gözükmekte olduğu ve kalabalık
toplanmaya başlıyor saat 14.18 - 14.20'ye kadar kalabalık Kültür Sara-
yı'nda toplanmaya başlıyor ve Turan KAYA burada da görürımekte,
söyledikleri slogan anlaşılmamakta, kalabalık polislerin kurmu ş oldu-
ğu barikatı yarmaya çalışıyorlar saat 14.28'e kadar boşluk bulunmakta,
14.28'de kaset devam ediyor, Kültür Saray ı'nın önünde Allahü ekber
diye sloganlar atılıyor. Halk tarafından sloganlar devam ediyor, kala-
balık gittikçe çoğalmakta;

14.30'daki görüntülerde Latif KARACA gözükmektedir. Saat
14.36'da Muammer ÖZDEMİR'e benzeyen kalabalıkta bir şahsın gö-
züktüğü ama kafi olarak bu şahsın olup olmadığı tespit olunmadığı
saat 14.40'da kalabalığm istasyon Caddesi'nden, Vilayet önüne do ğru
gittiği Kültür Sarayı önüne boşaldığı ve kalabalığın Sivaş Aziz'e mezar
olacak diye slogan attıkları 14.47de Buruciye Medresesi'nin önünde
Turan KAYA'nm yine gözükmekte olduğu kalabalığın yine Sivas
Aziz'e mezar olacak diye ba ğırdıkları .

14.48'de Hasan Basri KOÇ'un Buruciye Medresesi önünde gö-
züktüğü buradaki kalabalığın Sivas Aziz'e mezar olacak Allahu ekber
diye bağırdığı, 18.49'da aynı yerde bir şahsm Muhsin ERBAŞ'a benze-
miş olduğu kalabalığın tekbir, Allahu ekber şeklinde, Vali istifa diye-
rek bağırmaya başladığı ve Vilayet önüne gelmeye ba şladığı ve yine
kalabalığın Sivas Aziz'e mezar olacak, Allahu ekber diye bağırdığı
kalabalığın istasyon Caddesi'nden, Vilayet önüne gelmeye ba şladığı
polis ve jandarma Vilayet önünde barikat kurduklar ı ve bu barikatın
Hükümet Meydanı'ndaki havuzun kenarmda kurmuş olduğu ve kala-
balığın yine Vali istifa diye Vilayet önüne gelmeye ba şladığı .

Saat 14.53'de kalabalığın Kanımız aksa da zafer İslam'm, Vali istifa
diye sloganlar attıkları, 14.54'de Tekbir, Allahu ekber, Sivas Azize Me-
zar Olacak diye slogan atmaya devam ettikleri ve kalabalığın Vilayet
önüne geldiğinde Harun GÜLBAŞ'mo kalabalığın içinde bulunduğu,
yani parkın köşesinde Vilayet önüne geçerken bu şahsın görüldüğü
saat 14.55'de bir şahsın sopanın üzerinde bir şey yaptığı ve yanmaya
devam ettiği gözüktü.
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Polis ve jandarmanın Vilayet önünde barikatını kurmuş olduğu ve
topluluğun slogan atmaya devam etti ği ve Vali dışarı diyerek slogan
attığı, hatta Sivas Aziz'e mezar olacak diyerekten ba ğırmaya devam
ettiği, Emniyet görevlilerinin kalabalığın önünde barikat kurduklar ı
ve kalabalığın Vali dışarıya diye bağırdıkları,

Saat 14.58de kalabalık grup Vilayet önünden geriye doğru gider-
ken, Vali şeref siz diye slogan attıkları,

Saat 15.01'de Etibank ve K ıhçkaya yazan yere topluluğun geldiği
burada Turan KAYA'nın yine bulunduğu,

Saat 15.05'de Vilayet'in camlar ının kırıldığı,

Saat 15.06"da Mad ımak Oteli'ni videoyu gösterdiği bu sırada
15.08'de istasyon Caddesi'nde videonun kalabalığı gösteriyor ve Kül-
tür Sarayı'na doğru gidiyor ve burada bir kar ıştırmanrn fark edildiği
görülünce burada iki kamera bir dakika ara ile birbirinden farklı uzak
yerde gibi izlenim doğuyor, burada iki kameranın görüntülerinin bir-
leştirildiği kanaatine var ıyoruz.

Saat 15.09'da Hayrettin GÜL istasyon Caddesi'nden Kültür Sa-
rayı'na doğru gidiyor ve Allahümme salltye kalabalığın okuduğu ve
kalabalık gitmeye devam ediyor ve baz ı çocuklar kameraya gözükmek
için bozkurt işareti yapıyorlar, Zafer İslam' ın gibi sloganlar atılıyor.

Saat 15.11'de Kültür Saray ı'na kalabalık büyük bir grup halinde
geliyor kalabalık Allahu ekber Ya Allah Bismillah gibi sloganlar at ı-
yor. istasyon Caddesi'nin önünde kalabalık var, alkışlar var, kalabalık
15.25'den Kültür Saray' ı avlusundan Allahu ekber, Tekbir, Allahu ek-
ber diye bağırarak yürüyorlar. 15.29'da Kültür Saray ı'nda taşlama var
ve burada bir polis memurunun dövüldü ğü ve kalabalık Kültür Sara-
yı'ndan dağıtılıyor orada bir şahsın görevli olduğu tahmin ediliyor.
Müdahele etmeyin diye telsizden ses geliyor, Kültür Saray ı'na doğru
taşlama devam ediyor.

Saat 15.37'de Belediye Ba şkanı Kültür Sarayı'na geliyor ve dosya-
da bulunan konu şmasını yapıyor ve kalabalığın dağılmasmı istiyor
ve oradan bir kaç kişi dağılalım arkadaşlar diye Belediye Ba şkanı'nın
beyanını tavsif ediyorlar.
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Video kasette 15.52'den 19.08'e kadar 3 saat bo şluk var. 19.08'den
19.13'e video atlıyor kalabalıktan polis kordonunu yaran şahıslar ya-
kalanıp kalabalığm içine doğru atılıyor. Polis Atatürk Caddesi'nden
karşıya doğru Madımak Oteli'ne şahısların girmemesi için barikat
kurduğu gözükmektedir.

Saat 19.13'den 20.05'e kadar görüntüler Emniyet'teki görüntülerin
aynısı ve Atatürk Caddesi'nin 20.06' da tekrar gösteriyor oradaki bulu-
nan grup sloganlar Allahu ekber, Lailahi illallah diye sloganlar attık-
ları, 20.07'de yine en büyük asker bizim asker gibi sloganlar ı atmaya
devam ettikleri ve tabi bu arada askerler geliyor.

Saat 20.08'de kalabalık grup ıslık çalıyor.

Aynı Emniyet kasetindeki gibi 20.09'da yerde bir şahıs baygm ya-
tıyor yaralı olması imkan dahilinde ve polisler taraf ından dövüldüğü
söyleniyor.

Saat 20.10'da kalabaliğı gösterdiği;

Saat 20.13' de Otel'in önündeki iki araba birden yanıyor ve toplulu-
ğun ara sokaklara do ğru koştuğu görülüyor Otel önünde iki yerde ya-
nan araba var ilerideki olan yerde çok duman ç ıkıyor, oradaki yananın
sentetik bir madde olduğu tahmin edilmektedir. Çünkü a şırı derecede
çok koyu bir duman bulunmaktad ır. Yani araba lastiğide olabilir ama
yinede lastik yandığmda alevide yüksek olabilir, araban ın döşemesi,
kauçuk buna benzer bir şey olabilir yine sloganlar at ılmaya devam
ediyor, Sivas Aziz'e mezar olacak diye ba ğırmalar devam ediyor. Ka-
labalik yanan arabalar ın yanından ayrılmış ve Atatürk Caddesi'nden,
Paşa Cami yanına doğru kalabalık grup geçmektedir.

Saat 20.16'da yang ın iki parça halinde devam ediyor ve burada bir
çocuk görevliler tarafmdan barikat yard ığı, topluluğa doğru itiliyor.
Sivas Aziz'e Mezar Olacak diye bağırıyorlar ve şahıslar yangına doğru
giden şahıslar engelleniyor.

Saat 20.18'de kalabalık Otele gelmemesi için polis ve jandarma
barikat kuruyor ve engelliyor.

Bu sırada yangın devam ettiği sırada bir patlama sesi söz konusu
ve burada bu patlamanın televizyonun tiipüne benzer bir patlama
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olduğunu tahmin ediyoruz. Burada Sivas Aziz'e Mezar Olacak diye
sloganlar atıliyor.

Saat 20.20'de itfaiye arac ı, Atatürk Caddesi'nin arkasından,

Saat 20.21'de yukar ıdaki gibi itfayi arac ı gelmekte. Allahu Ekber,
gibi sözler duyulmaktad ır. Burada gördüğümüz kasetle Emniyet'in
Mahkeme'ye ibraz ettiği kasetler birbirine benzemekte ve yukarıda
söylediğimiz gibi hatta bu kasette eklemeler dahi söz konusudur.
Edindiğimiz istihbarat, görü ş ve gördüklerimizi bu şekilde mahke-
meye anlatmayı uygun gördük bu arada grubun kalabal ık olduğu
bazı sanıkların daha önce İhlas kasetinde tanıdığımızı belirtmiştik,
fakat olaya karışarılarm binlerle ifade edileceği çünkü Otel'in önünde
bulunan kalabaliğm çekilen kameralar aç ısından gözükmediği fakat
sokaklara taşdığı ve on bini aşan bir rakamla ifade edilebilece ği görü-
şündeyiz. Ayr ıca Hükümet önünde de kalabalığın önce 150-200 ki şi
ile başladığı daha sonra 1000-1500 ki şi olduğu kanaatindeyiz dediler,
konuya ilişkin diyeceklerimiz tek tek bundan ibarettir. Ba şka bir diye-
ceğimiz yoktur dediler.

Vİİ . MAKTÜLLERE AIT OTOPS İ RAPORLARI:

1. Maktül Muammer Ç İÇEK hakkmda düzenlenen ölüm muaye-
ne ve otopsi raporunda "bu tespitlere göre kesin ölüm sebebi yang ın
ortamında zehirli gazın solunumu ile karbonmonoksit zehirlenmesi
sonucu ölümün meydana geldiği" belirtilmiştir.

2. Maktül Murat GÜNDÜZ'ün ölü muayene ve otopsi raporunda
"...kesin ölüm sebebi karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle ölümün
meydana geldiği" belirtilmişitir.

3. Maktül Ahmet ÖZYURT'un ölü muayene ve otopsi tutana ğm-
da " ... karbonmonoksit gaz ı soluması sonucu zehirlenerek öldüğü..."
belirtilmiştir.

4. Maktül Handan METİN'in ölü muayene ve otopsi raporunda
"...kesin ölüm sebebi olarak yang ın ortamında karbonmonoksit zehir-
lenmesi sonucu ölümün meydana geldiği..." belirtilmiştir.
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5. Maktül Ahmet ALAN'm ölü muayene ve otopsi tutana ğında

"..kesin ölüm sebebi ateşli silah mermi çekirde ğinin vücuda batıp sağ
tarafından girip sol tarafmdan ç ıkması esnasmda karaciğer-laseras yo-

lunun kalın bağırsakta perafarasosyon, sa ğ böbrekte geniş lasesaryon

(nefroktomi yap ılmış) sonucu interial ve asterial kanama ile organ la-
serasyonuna bağlı olduğu kesin kanaati ile rapor verilmi ştir.

6. Maktül Belkız ÇAKIR'm ölü muayene ve otopsi tutanağmda
"..kesin ölüm sebebi yangm ortamında gaz solunumu ile olu şmuş kar-
bonmonoksit zehirlenmesinin sonucu olduğu.." belirtilmiştir.

7. Maktül İnci TÜRK ölü muayene ve otopsi tutanağmda "...kesin
ölüm sebebi olarak karbonmonoksit gazmm solunumu sonucu zehir-
lenmekten dolay ı ölümün meydana geldiği..." belirtilmiştir.

8. Maktül Ahmet ÖZTÜRK'ün ölü muayene ve otopsi raporunda
"...kesin ölüm sebebi olarak karbonmonoksit gaz ı zehirlenmesi sonucu
ölümün meydana geldiği..." belirtilmişitir.

9. Maktül Serpil CAN İK'in ölü muayene ve otopsi tutana ğında
"...karbonmonoksit gazı solumas ı sonucu zehirlenerek öldü ğü..." be-
lirtilmiştir.

10. Maktül Huriye ÖZKAN'm ölü muayene ve otopsi raporunda
"...yangm ortamında zehirli gaz solunumu ile karbonmonoksit zehir-
lenmesi sonucu ölümün meydana geldiği..." belirtilmiştir.

11. Maktül Uğur KAYNAR'm ölü muayene ve otopsi raporunda
"...yangm ortamında zehirli gaz solunumu ile karbonmonoksit zehir-
lenmesi sonucu ölümün meydana geldiği..." belirtilmiştir.

12. Makttil Hakan TÜRKG İL'in ölü muayene ve otopsi tutana-
ğında "...ateşli silah mermisi çekirde ği oksipital kemiği delerek gene
kemiğinin hemen altmdan seyirin sağ paryatel bölgede kemiği yıldız
vari kırarak çıktığı, kafatası sağ paryatel opsikval bölgede yaygın ka-
nama ve ateşli silah mermi çekirdeği trajesine uyan bölgede beyin ha-
rabiyeti yaptığı ve buna bağli olarak beyin kanamazmdan öldüğü..."
belirtilmiştir.

13. Maktül Asuman SİVRİ'nin ölü muayene ve otopsi raporunda
"...yangm ortamında zehirli gaz solunumu ile karbonmonoksit zehir-
lenmesi sonucu ölümün meydana geldiği..." belirtilmiştir.

282



Sivas Davas ı

14. Maktiil Sait MET İN'in ölü muayene ve otopsi raporunda
"...yangm ortamında zehirli gaz solunumu ile karbonmonoksit zehir-
lenmesi sonucu ölümün meydana geldiği..." belirtilmiştir.

15. Maktül As ım BEZİRCİ'nin ölü muayene ve otopsi tutana ğında
... kişinin kesin ölüm sebebi % 50'den fazla bir ve ikinci dereceden

fazla yanık ile karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu ölümün
meydana geldiği..." belirtilmiştir.

16.MaktüJ Erdal AYRANCI'nın ölü muayene ve otopsi raporunda
"...yangm ortamında zehirli gaz solunumu ile karbonmonoksit zehir-
lenmesi sonucu ölümün meydana geldiği..." belirtilmiştir.

17. Maktül Koray KAYA'mn ölü muayene ve otopsi tutana ğında
"...kişinin kesin ölüm sebebi % 50'ye varan bir ve ikinci derecede yanık
ve yangın ortamının ve karbonmonoksit gazma bağlı zehirlenmeden
meydana geldiği..." belirtilmişltir.

18. Maktül Muhlis AKARSU'nun ölü muayene ve otopsi tuta-
nağmda "...kişinin kesin ölüm sebebi % 30'u kapsayan bir ve ikinci
derecede yanık ve yangın ortamında karbonmonoksit gaz ı solunumu
sonucu ölümünmeydana geldiği..." belirtilmiştir.

19. Maktül Yasemin SİVRİ'nin ölü muayene ve otopsi tutana ğın-
da "...kişinin kesin ölüm sebebi % 30'u kapsayan bir ve ikinci derece
yanık ve yangm ortamında karbonmonoksit gazı solunumu sonucu
ölümünmeydana geldiği..." belirtilınişitir.

20. Maktül Seher Gül ATEŞ'in ölü muayene ve otopsi raporunda
"...yangm ortamında zehirli gaz solunumu ile karbonmonoksit zehir-
lenmesi sonucu ölümün meydana geldiği..." belirtilmiştir.

21. Maktül Asaf KOÇAK'm ölü muayene ve otopsi raporunda
"...yangın ortamında zehirli gaz solunumu ile karbonmonoksit zehir-
lenmesi sonucu ölümün meydana geldiği..." belirtilmiştir.

22. Maktül Özlem ŞAHİN'in ölü muayene ve otopsi tutana ğında
"...kesin ölüm sebebi vücudun % 50 sini kapsayan 1. ve 2. derecede
yanık ve yangın ortamında karbon monoksit gaz ı solunumu sonucu
asfiksiden olduğu..." belirtilmektedir.
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23.Maktül Edibe AĞBABA (BEYAZIT)'m ölü muayene ve otopsi
tutanağmda, "...kesin ölüm sebebi vücudun % 60' ını kapsayan yanık
ve yangm ortamındaki gazlarm solunumu sonucu asfisi olduğu..."
belirtilmektedir.

24.Maktül Menekşe KAYA'nın ölü muayene ve otopsi raporunda
"...yangm ortamında zehirli gaz solunumu ile karbonmonoksit zehir-
lenrnesi sonucu ölümün meydana geldiği..." belirtilmiştir.

25. Maktül Behce Sefa AYSAN'm ölü muayene ve otopsi rapo-
runda "...yang ın ortamında zehirli gaz solunumu ile karbonmonoksit
zehirlenmesi sonucu ölümün meydana geldiği..." belirtilmiştir.

26.Maktül Yeşim ÖZKAN'm ölü muayene ve otopsi raporunda
"...yangm ortamında zehirli gaz solunumu ile karbonmonoksit zehir-
lenmesi sonucu ölümün meydana geldi ği..." belirtilnıiştir.

27. Maktül Mubibe AKARSU'nun ölü muayene ve otopsi rapo-
runda "...yangm ortamında zehirli gaz solunumu ile karbonmonoksit
zehirlenmesi sonucu ölümün meydana geldiği..." belirtilmiştir.

28.Maktül Nurcan ŞAHİN'in ölü muayene ve otopsi raporunda
"...yangın ortamında zehirli gaz solunumu ile karbonmonoksit zehir-
lenmesi sonucu ölümün meydana geldiği..." belirtilmiştir.

29.Maktül Serkan DOĞAN'm ölü muayene ve otopsi raporunda
"...yangm ortamında zehirli gaz solunumu ile karbonmonoksit zehir-
lenmesi sonucu ölümün meydana geldi ği..." beirtilmiştir.

30. Maktül Hasret GÜLTEKİN'in ölü muayene ve otopsi rapo-
runda "...yangm ortamında zehirli gaz solunumu ile karbonmonoksit
zehirlenmesi sonucu ölümün meydana geldiği..." belirtilmiştir.

31.Maktül Kenan YILMAZ' ın ölü muayene ve otopsi raporunda
". ..yangm ortamında zehirli gaz solunumu ile karbonmonoksit zehir-
lennıesi sonucu ölümün meydana geldiği..." belirtilnüştir.

32.Maktül Gülsüm KARABABA'n ın ölü muayene ve otopsi rapo-
runda "...yangm ortam ında zehirli gaz solunumu ile karbonmonoksit
zehirlenmesi sonucu ölümün meydana geldiği..." belirtilmiştir.
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33.Maktül Gülender AKÇA'nın ölü muayene ve otopsi raporunda
"...yangm ortamında zehirli gaz solunumu ile karbonmonoksit zehir-
lenmesi sonucu ölümün meydana geldiği..." belirtilmiştir.

34. Maktül Carina Johanna Theodora THUYS'un ölü muayene
ve otopsi raporunda " ... yangm ortamında zehirli gaz solunumu ile
karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu ölümün meydana geldi ği..."
belirtilmiştir.

35.Maktül Mehmet ATAY'm ölü muayene ve otopsi raporunda
"...yangm ortamında zehirli gaz solunumu ile karbonmonoksit zehir-
lenmesi sonucu ölümün meydana geldiği..." belirtilmiştir.

36.Maktül Nesimi ÇİMEN'in ölü muayene ve otopsi raporunda
"...yangm ortamında zehirli gaz solunumu ile karbonmonoksit zehir-
lenmesi sonucu ölümün meydana geldiği..." belirtilmiştir.

37.Makttil Metin ALTIOK'un ölü muayene ve otopsi raporunda
"...yangm ortamında zehirli gaz solunumu ile karbonmonoksit zehir-
lenmesi sonucu ölümün meydana geldiği..." belirtilmiştir.

IIX. Müşteki (Mağdur) ifadeleri:

1. Müşteki Nimet YÜCE ifadesinde;

a. Emniyet ifadesinde;

Olay günü Sivas İli'ne Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne Ali YÜCE ile
birlikte geldiklerini, olaydan bir gün önce Buruciye Medresesi'nde eşi-
nin kitaplarını imzalayarak verdiğini ve sosyal etkinliklerle geçirdikle-
rini 02.07.1993 günü ö ğle yemeğinden sonra kaldıkları Otel'e gittikle-
rini Otel önünde kalabalık bir grubun Otel'i taşlamaya başladığını ve
bağırdıklaru-ıı akşam üzeri yangm çıktığını Otel' in yarımaya ba şlaması
üzerine Otel'in arka tarafm4aki merdiven boşluğuna geçerek karşı bi-
naya girdiklerini ve bu şekilde canlarını kurtardıklarmı ilk ifadesinde
belirtmiştir.

b. Cumhuriyet Savc ılığı ifadesinde;
Olay günü şair olan eşi Ali YÜCE ile birlikte Sivas İli'ndeki Pir

Sultan Abdal Şenlikleri'ne katılmak için geldiklerini Madımak Ote-
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li'nde kald ıkları sırada Otel'i dışarıdaki kalabalık tarafından yakılmak
istendiği kendilerinin Otel'in arka tarafmdaki bo şluktan Büyük Birlik
Partisi bürosuna güçlükle geçmek suretiyle kurtard ıklarmı, Mad ımak
Oteli'ni kimlerin yakmak istediğini bilmediğini ve Otel'i yakan ki şileri
görmediğini beyan etmiştir.

c.Mahkemeye verdiği ifadesinde;

Olay günü Madımak Oteli'nde bulundu ğunu Otel önünde topla-
nan insanlarm Atatürk Cumhuriyeti burada kurdu, burada y ıkılacak,
şeriatı getireceğiz, Aziz NESİN'e buras ı mezar olacak gibi sloganlarm
atıldığını ayrıca Otel'e dışarıdan atılan taşlarla camlarmın kırıldığını,
korktukları için merdiven boşluğuna sığındıklarını sekiz saat kadar
burada mahsur kaldığını, yanmaktan son anda kurtulduğunu Otel'i
yakan ve slogan atan kişileri bulunduğu yerden görünmesinin müm-
kün olmadığını bu nedenle sanıkları teşhis edemeyeceğini beyan et-
miştir.

2. Müşteki Ali YÜCE ifadesinde;

a. Emniyet ifadesinde;

Emekli öğretmen olduğunu şiir yazdığını, Sivas İli'nde Pir Sultan
Abdal Şenlikleri'ne davet edildiğini, 01.7.1993 günü Buruciye Medre-
sesi'nde kendi yazd ığı şiir kitaplarını imzaladığı 02.07.1993 günü imza
programına devam ettiği, öğleden sonra Mad ımak Oteli'ne gittiği bir
grup insanın Otel önünde slogan attığı ve Otel'i taşlamaya başladıkları
korunmak amacı ile merdiven boşluğuna sığındıklarını dışarıdaki ka-
labaliğm arttığmı, çaresiz vaziyette bulunduklar ı yerde beklediklerini,
dumanın içeriye sızması ile birlikte boğulacak duruma geldiklerini,
kurtuluş çaresi aradıklarmı, polisin yardımı ile kırılan pencereden-
dışarıya ç ıktıklarmı ve karşı binaya geçerek canlarmı kurtard ıklarmı
beyan etmiştir.

b. Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde;

Sivas İli'nde düzenlenen Pir Sultan Abdal Şerılikleri'ne davetli
olarak katıldıklarmı şiir kitaplarının satışa sunulduğunu ve imzala-
yarak verdiğini ikinci gün aynı şekilde faaliyette bulunduğunu öğle
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yemeğinden sonra Madımak Oteli'ne geçtiklerini Otel'in önünde
toplanan kalabalığın sloganlar atarak yürüyü ş yaptıklarını Otel'i taşa
tuttuklarını kendilerini korumak amacı ile merdiven bso şluğuna sığm-
dıklarmı alttan gelen dumanın etkisi ilezehirlenmetehuikesi atlatt ıkla-
rını ve kendilerini kurtarmak için yan tarafdaki pencereyi k ırıpkarşı
binaya geçtiklerini otel önünde toplalnan grupdan Otel'e ta ş atıldığını
slogan atıldığını, "Allahü Ekber, Sivas Aziz NES İN'e mezar olacak ve
ŞeytanAziz, Vali istifa" şeklinde slogan atıldığını kimlerin Otel'i ateşe
verdiğini bilmediğini, görmediğini beyan etmiştir.

c. Mahkememiz huzurundaki ifadesinde;

01.07.1993 arihirıde Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şeniikle-
ri'ne davetli olarak katıldığını şiir kitaplarını inızalayarak satışa sun-
duğunu, 02.07.19932. günü e şi ile birlikte ö ğle yemeği yedikten sonra
Madımak Oteli'ne gittiklerini Otel önünde bir grubun "Şeriat gelecek
laiklik gidecek, Vali istifa, kahrolsun laiklik" şeklinde sloganlar atıyor-
lardı .

Bu arada kalabaliğm giderek çoğaldığı, Otel'in camlarma ta şlarm
atılmaya başlandığı, kendilerini korumak amac ı ile merdiven boşlu-
ğuna sığındıklarını, saat 19.00 civarmda elektriklerin kesildiğini ve bir
süre sonra alt kattan duman gelmeye başladığını, paniğe kapildıkları-
nı bu panik içerisinde Otel'in arka tarafında kırılan bir camdan karşı
binaya geçtiklerini ve bu şekilde kurtulduklarmı fakat Devlet'in Emni-
yet güçlerinin kendilerini kurtarmak için çaba göstermediğini bu olay
sırasmda her hangi bir kişiyi tanıma imkanının olmadığını bu nedenle
teşhis edemeyeceğini beyan etmiştir.

3. Müşteki Deniz HUMAR ifadesinde;

a. Emniyet ifadesinde;

01.07.1993 günü Sivas İli'nde düzenlenen Pir Sultan Abdal kutla-
malarma katıldığını tiyatro çalışmaları yaptığını, 02.07.1993 günü saat
10.00 sıralarında prova yapmak için Atatürk Kültür Merkezi'ne gitti-
ğini aynı gün saat 13.00 s ıralarmda, dışarıda yürüyüş yapan kalabah-
ğm slogan attığını, kendisininde bulunduğu Madımak Oteli önünde
toplandığını ve bu Otel'in camlarını kırdıklarmı, daha evvel Otel'in
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önünde bulunan arabaları ve Otel'i yaktıklarını canlarını kurtarmak
için Otel'in arkasında bulunan binaya geçerek ölümden kurtuldukla-
rmı beyan etmiştir.

b. Cumhuriyet Savc ılığı ifadesinde;

Olay günü Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katılmak için Sivas'ta
bulunduğunu, Otel önünde toplanan .kalabah ğm slogan attığını,
daha sonra taş atarak Otel'in camlarını kırdıklarmı, bilahare arabalar ı
yaktıklarını ve Otel'i kundaklamak için yangın çıkardıklarını canını
kurtarmak için komşu apartmanın camından içeriye girdiklerini ve bu
şekilde kurtulduğunu Otel önünde toplanan kalabal ıktan slogan atan-
ları ve taş atanları tanıyıp teşhis edemediğini beyan etmiştir.

4. Müşteki İclal KARAKUŞ ifadesinde;

a. Emniyet ifadesinde;

Pir Sultan Abdal Şenlikleri için 1.7.1993 tarihinde Sivas'a geldi ği-
ni, Madımak Oteli'nde kald ıklar ını 2.07.1993 günü öğle saatlerinde eşi
Hidayet KARAKUŞ'un Otel'e geldiğini halkın Otel önünde toplanarak
slogan attığını bu sırada polis ve jandarmanın tedbir aldığını görüp
Otel'de kalmayı tercih ettiklerini ancak bir süre sonra topluluğun
camlar ı ve kapilar ı taşlamaya başladığını, korunmak maksad ıyla ko-
ridorlara sığmdıklarmı, uzun süre beklediklerini, dumanlar gelmeye
başladığı sırada temiz hava alabilecek yer arad ıklarmı ve o yöne yö-
neldiklerini Otel'in yan tarafmdan Büyük Birlik Partisi'ne geçtiklerini
ve yanmaktan kurtulduklarm ı beyan etmiştir.

b. Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde;

Olay günü Madımak Oteli'nde bulunduğu bir sırada dışarıdan
kalabalığın slogan attığını ve kırmızı renkli beyaz tişörtlü iri yarı bir
gencin başını çektiği kalabalığın Otel'in camlarını taşlamaya başladı-
ğını korunmak için Otel'in iç kısmına geçtiklerini bu nedenle araçlar ı
kimlerin ateşe verdiğini Kültür Merkezi'nin camlar ının kimler tarafm-
dan kırıldığını bilmediğini, Otel'in yanmaya başlamasmdan sonra yan
taraftan ara binaya geçerek kurtulduklarmı, sioganlardan Aziz NE-
SİN'i öldürmek için Otel'in ateşe verildiğini anladığını beyan etmiştir.
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c. Talimatla alınan mahkeme ifadesinde;

Eşi ile birlikte Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas'a gittiklerini,
02.07.1993 günü e şinin kitaplarını imzaladıktan sonra saat 12.00 s ırala-
rmda Otel'e geldiğini, saat 13.30 s ıralarında Otel'e doğru yürüyüş ya-
pan ve slogan atan bir kalabal ığı gördüğünü bu grubun "Sivas Aziz'e
mezar olacak, Muhammed'in ordusu laiklerin korkusu, Cumhuriyet
burada kuruldu, burada yıkılacak" gibi sloganlar attıkları saat 14.00
sıralarında bu kalabaliğm Madımak Oteli'ni taşlamaya başladıklarını
vae Otel'in camlar ını kırdıklarmı korunmak maksadı ile koridorlara
sığındıklarını bu taşlama ve slogan atma eylemlerinin 19.30'a kadar
sürdüğünü bu saatten sonra Otel'in yak ılmak istendiğini ve bu kalaba-
lığın polis kordonunu yardığmı Otel'in yanmaya ba şlaması ile birlikte
arka binaya geçtiklerini beyan etmiştir.

5. Müşteki Hidayet KARAKUŞ İfadesinde;

a. Emniyet ifadesinde;

01.07.1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Kültür Şenliği'ne şair olarak
katıldığını, kitap imzaladığmı birinci günün güzel geçti ğini ikinci günü
eşinin rahasizliğı sebebiyle kaldıkları Otel'e döndüğünü ve saat 13.20
sıralarında eşine yiyecek almak için d ışarıya çıktığında yüz kişilik bir
grubun Paşa Cami civarında slogan atarak yürüdüklerini bu sloganla-
rı "Şeriat gelecek her şey bitecek, karumız aksa da zafer İslam'm, dinsiz
Vali, Sivas Aziz'e mezar olacak" şeklinde olduğu, Otel'in önünde poli-
sin barikat kurduğunu bu nedenle kendilerini güvende hissettiklerini
Otel'in yanacağmı akıllarmdan dahi geçirmediklerini yedi saat bo-
yunca Otel'in taşlandığını, hava kararmaya ba şladığmda Otel önüne
benzin dökülerek yakildığmı, odaları terk edip merdiven boşluğunda
beklemeye çıktıklarını, Otel'dekilerin panik içinde ko şuşturduklarmı,
dumanın yoğunlaşması üzerine bir sivil polisin gayreti ile kar şı binaya
geçtiklerini ve bu şekilde kurtulduklarmı beyan etmiştir.

b. Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde;

Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne şair olarak
katıldığını kitap imzalama işi bittikten sonra Otel'e geldiğini eşine yi-
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yecek almak için dışarı çıktığında 100 kişilik bir grubun slogan atarak
Otel'e doğru geldiğini gördüğünü, Otel'in önünde " Şeriat gelecek her
şey bitecek, Sivas Aziz'e mezar olacak, ölmeye geldik Aziz'i gömmeye
geldik, Kanınıız aksa da zafer tslam'm, Laiklik gidecek şeriat gelecek,
Dinsiz Vali, Şeytan Aziz" şeklinde slogan atıldığı ve Birle şmiş Millet-
ler Terör Örgütü yaz ılı pankartı astıklarım ve Otel'i ta şlamaya başla-
dıklarmı Otel'in iç kısmına çekildiklerini, bundan önce slogan at ılırken
iri yarı, koyu renkli giysili, göbekli, şişmanca sakallı olup olmadığını
hatırlayamadığı ancak görmesi halinde tanıyabileceği bir şahsı grup
içerisinde gördüğünü, akşam üzeri Belediye Başkanı'nın mikrofondan
"Biz tepkimizi koyduk bundan sonra yapacağımız yok, 1980'de bu
yüzden tutuklanan on be ş yıl hapis yiyenler orda yanlış kaldılar sizi
dağılmaya çağırıyorum." sözlerini duydu ğunu buna rağmen kala-
balığın dağılmadığmı, coştuğunu ve alkışlanchğmı duyduğunu, Otel
önündeki iki arac ı ve Otel'i ateşe verip yakmak isteyen kişileri görme-
diğini zira atılan taşlardan korunmak için merdiven bo şluğuna top-
landıklarmı, Otel'in yanmaya başlamasından sonra birinci katm arka
odalarm birisinden yan binaya geçtiklerini, kalabalığın amacının Aziz
NESİN başta olmak üzere kendilerini yakmak olduğunu açıklamıştır.

c. Talimatla alman mahkeme ifadesinde;

02.07.1993 günü saat 13.30 s ıralarmda, tahminen 100 kişilik bir
grubun slogan atarak, Madımak Oteli'ne dogru geldiklerini bu slogan-
ların "Şeriat gelecek her şey bitecek, Kanımız aksa da zafer İslam'm,
Sivas Aziz'e mezar olacak, Cumhuriyet burada kuruldu burada
yıkılacak" şeklinde olduğu saat 14.00 s ıralarında topluluğun Otel'i
taşlamaya başladığını, camlarm k ırıldığını saat 16.00 sıralarmda Be-
lediye hoparlörlerinden Belediye Başkanı'nın konuşma yaptığını, bu
konuşmanın "Kazanız mübarek olsun, biz gereken tepkiyi gösterdik,
12 Eylülde 15 yıl ceza yiyenler cezaevlerinde yanlız kaldı. Kimse sahip
çıkmadı. Dağılm" şeklinde bir konuşma yaptığını bu konuşmaya rağ-
men topluluğun dağılmadığı, Otel önünde bulunan polis barilçat ının
uzun süre direnemediği ve saat 19.30 sıralarında Otel'de yangm başla-
dığı, kurtulmak için çareler arad ıkları, birinci katm arkasmda bulunan
aydınlık boşluğuna geçtikleri ve oradan Birlik Partisi'ne geçerek kur-
tulduklarmı beyan etmiştir.
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6. Müşteki Ali BAŞTUĞ ifadesinde;

a. Emniyet ifadesinde;

Sivas'ta yapılan Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katılmak üzere
01.07.1993 tarihinde Sivas'a geldiğini, Madımak Oteli'ne yerleştiğini,
02.07.1993 günü saat 12.30 s ıralar ında dışarıda bir kalabalik grubun
yürüyüş yapıp slogan attığını saat 14.00 sıralarmda bu kalabalığın
Otel'i taşlayarak camlarını kırdığını, polis ve jandarma müdahalesine
rağmen Otel önünde bulunan arabalar ı ve Otel'i yaktıklarını kendile-
rini kurtarmak için yan binaya geçtiklerini beyan etmi ştir.

b. Cumhuriyet Savc ılığı ifadesinde;

Olay günü bir grubun slogan atarak, Mad ımak Oteli'nin önüne
doğru gittiklerini, Otel'i taşlamaya başladıklarını, oradaki arabaları
yaktıklarını daha sonrada Otel'i ate şe verdiklerini bir odanın camını
kıraraka, yandaki apartmana geçtiklerini ve bu şekilde kurtuldukla-
rını, Belediye Başkanı'nm konuşmasını tahrik edici olduğunu, Aziz
NESİN'e Sivas mezar olacak diye slogan att ıklarını açıklamıştır.

c.Mahkeme huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü saat 13.00 sıralarında 200 kişilik bir grup Hükümet
Meydanı'na doğru yürüyüşe geçtiklerini ' Şeytan Vali, Sivas Aziz'e
Mezar Olacak" gibi sloganlar attıklarını ve bu saatten sonra Otel
önüne gelen kalabalığın Otel'i taşlamaya başladıklar ını saat 19.30 sı-
ralarında arabaların yanmaya başladığını bundan önce bir çok yere
telefon edildiğini, telefonda konu şmaların yardım geleceği konusunda
garanti verdiklerini buna rağmen yardımın gelmediğini saat 20.00 s ı-
ralarında yangının Otel'i sarmaya başladığını ve yanmakta kurtulmak
için Otel'in penceresinin camlarını kırarak yan binaya geçtikeirini ve
bu şekilde canlarını kurtardıklarmı beyan etmiştir.

7. Müşteki Hülya KADEROĞLU ifadesinde;

a. Emniyet ifadesinde;

Olay günü Madımak Oteli'nin, lobisinde bulunduğunu dışarıda
toplanan halkın "Sivas Aziz'e mezar olacak, Vali istifa" şeklinde slo-
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ganlar attığını akşam üzeri kalabaliğm dahada arttığını kendilerini
korumak için Otel lobisinden yukar ı çıktıklarını ve dışarıdan atılan
taşlardan korumak için merdiven boşluklarma sığındıklarını daha
sonrada Otel' in kundaklanıp yangın çıkarilmasrndan sonra panik içeri-
sinde sağa sola koşuştuklarmı Otel'in arka tarafındaki bir camı kırarak
karşı binaya geçtiklerini ve bu şekilde canlarmı kurtardıklarmı, Otel'i
yakan kişileri görmediklerini Sivas Belediye Ba şkanı'nın bir konuşma
yaptığını bu konuşmas ından "Siz tepkinizi gösterdiniz" şeklinde ifade
kullandığını ve halkı tahrik edici sözler söylediğini beyanetmiştir.

b. Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde;

Olay günü Otel önünde kalabahk bir halk grubunun topland ığını
"Zafer İslam'm, kanımız aksa da zafer İslam'm, Vali istifa" şeklinde
slogan atıldığını daha sonra Otel'in taşlandığını ve camlarmın kırıl-
dığını, kendilerini korumak için sığındıkları merdiven bo şluğundan,
yoğun duman sebebiyle kaç ıp arka tarafta bulunan bir binaya geçtik-
lerini ve bu şekilde canlarını kurtardıklar ını beyan etmiştir.

c.Mahkememize verdiği ifadesinde;

Olay günü Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas'a gittiklerini,
Otel'de kendilerine ayrılan bir yere yerleştiklerini, Buruciye Medre-
sesi ve Kültür Merkezi'ni dola ştıklarmı daha sonra Madımak Oteli'ne
geldiklerini Otel'e girerken Otel önündeki kişilerin "girin girin bir
daha çıkamayacaksmız" dediklerini bir süre sonra Otel'in ta şlanmaya
başladığını ve Otel'in merdiven bo şluğuna sığındıklarını bu bekleme
sırasında asker ve polisin gelip kendilerini kurtaraca ğını düşündükle-
rini, akşam üzeri yangm çıktığını merdiven boşluğundaki alevler ve
dumandan korunmak için yan binaya geçtiklerini ve bu şekilde kur-
tulduğunu beyan etmiştir.

Müşteki Hülya KADEROĞLU, kendisine Otel'e girerken "girin
girin bir daha çıkamayacaksmız" şeklinde söz eden kişileri tanıyabile-
ceğini beyan etmesi üzerine te şhis için tutuklu sanıklara doğru yöne-
lerek bunlardan sanık Sadettin YÜKSEL ve san ık Hayrettin YEĞİN'i
gösterdiği ve teşhis ettiği anlaşilmıştır.
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8. Müşteki Murtaza DEMIR ifadesinde;

a. Cumhuriyet Savc ılığı ifadesinde;

Sivas İli'nde düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri'nin komite
başkanı olduğunu olay günü saat 13.30 s ıralarında kaldıkları Madı-
mak Oteli önünde topluluk gördüklerini slogan atmaya ba şladıklarını
"Kanınıız aksa da zafer İslam' ın, Şeytan Aziz" şeklinde slogan atan
grubun Otel'i de taşlamaya başladığını, yedi saat Otel'de mahsur
kaldıklaruıı Otel'in yanmaya ba şlamasmdan sonra karşı apartmana
geçerek canlar ını kurtardıklarım yangından sonra bir süre panik ya-
şandığını, ışıklarm kesilmesiyle paniğin arttığını, Otel'i kundaklamaya
ve yakan kişilerden şikayetçi olduğunu ancak kimseyi tanımadığını,
görmediğini beyan etmiştir.

b. Mahkememiz huzurunda verdi ği ifadesinde;

Pir Sultan Abdal Dernekleri Genel Ba şkanı olduğunu, aynı za-
manda Sivas şenliklerini de düzenleme ba şkanı olduğunu, olay günü
öğle saatlerinde Cumhuriyet Lokantası'nda yemekte iken Hükümet
Binas ı'na doğru tahminen 100-200 kişilik bir grubun yürüyüş yaptığı-
nı, slogan attıklarını "Müslüman Kamuoyuna" ba şlıklı bildiri, mahalli
gazetelerin yaz ılarından yürüyüşün kendilerine karşı olabileceğini
tahmin ettiğini bu nedenle fazla önemsemediğini Madımak Oteli lo-
bisinde faaliyetlerini gözden geçirdiklerini bu sırada Kültür Merke-
zi'nde bulunan Kamber ÇAKIR' ın kendisine telefon ederek, gösterici-
lerin Kültür Sarayı'na saldırdıklarmı ve camlarını kırdiklarmı, Valiliğe
haber vermelerini ve yard ım istemelerini söylediği ve kendisininde
Sivas Valiliği ile Sivas Emniyet Müdürlüğü'ne telefon görüşmeleri
yaptığını, buna rağmen ciddi hiç bir tedbir ahnmadığmı saat 14.00'den
itibaren protestocuların Otel önüne geldiğini, Otel'i taşlayarak cam-
larmı kırdıklarmı, polisin ve askerin her an gelebilece ğini düşünerek
beklediklerini, Otel'in önünde barikat kuran polisin göstericileri da-
ğıtmayı istemek gibi 'bir çabas ının olmadığını ve gösteridilere kar şı
sevecen davrand ığını, hatta göstericilerin barikat rahatl ıkla geçerek
Otel'e girdiklerini, Vali'nin geldiğini söyleyen bir vatandaşın içeriye
girdiğini, Otel'den kendilerini ç ıkaracaklarmı, otobüs getirdiklerini,
ancak bu otobüsün Otel önüne kadar gelemeyeceğini buna rağmen
Vali ile görüşmek üzere Vilayet'e gittiğini ve Vali'ye can güvenli ğinin
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olmadığım tehlikenin giderek büyüdüğünü, enıniyetin yeterli olmad ı-
ğmı söylediğini, bu konuşma sırasmda Tugay Komutanı'nın ve Bele-
diye Başkanı'nın da orada olduğunu, kendisini Vilayet'e getiren şahıs
ile birlikte tekrar Mad ımak Oteli'ne döndüğünü, emniyet barikatınırı
Otel'in duvarma kadar yanaştığmı ve 50 kadar polisin Otel'i korudu-
ğunu, içeride bulunan müşteki Aziz NESİN'in korumasınında yardımı
ile çıkış yolu aradıklarını akşam üzeri araçların üzerine çıkılarak tah-
rip edilmeye ba şladığını ve araçların ters çevrildiğini içeriye giren bir
şahsın zorla ve darpla dışarıya çikarıldığmı bu ş ahsi tanıyamayacağmı
araçların yanması ile birlikte birinci katm, duman alt ında kaldığını ve
Otel'in yanmaya başladığını hali fleksin yanmas ı ile birlikte alev ve
dumanın yoğun etkisi altında kaldıklarmı bu arada yan tarafta bulu-
nan Büyük Birlik Partisi'ne geçmek için çare arad ıklarmı ve oradaki
insanların karşı koymasına rağmen buraya geçerek kurtulduklarmı;

Cumhuriyet Lokantası'nda iken yürüyüş yapan ve Vilayet önün-
de gördüğü kişileri teşhis edebileceğini beyan etmesi üzerine, huzur-
da bulunan tutuklu sanıklar ile bir kısım tutuksuz sanıklar içerisinde
sanık Muhsin ERBAŞ, Sanık Halil İbrahim DÜZBİÇER ve Sanık Ali
KURT'u gösterdiği bu kişileri Otel önünde değil Cumhuriyet Lokan-
tas ı'nda iken yürüyüş yaparken ve Vilayet'ten ç ıktığı sırada Vilayet
önünde gördüğünü beyan etmiştir.

9. Müşteki Türkan PEHL İVAN ifadesinde;

a. Emniyet ifadesinde;

Gazeteci ve yazar olan e şi ile birlikte şenliklere katılmak üzere
Sivas'a geldiklerini, Mad ımak Oteli'nde kald ıklarını, olay günü saat
13.00 sıralarında Otel önüne gelen topluluğun "Şeytan Aziz, Vali istifa,
Şeriat isteriz" şeklinde slogan attıklarını ve Otei'i taşlamaya başladık-
larmı, Otel' in önündeki yangm başlayıp duman Otel'e girince kurtulu ş
yolları aradıklarmı ve bir pencereden arkadaki binaya geçerek kurtul-
duklarmı beyan etmiştir.

b. Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde;

Emniyet ifadesini aynen tekrar etmi ştir.
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c. Talimatla alman ifadesinde;

Pir Sultan Abdal Şenlikleri sebebiyle e şi Battal PEHL İVAN ile
birlikte Sivas İli'ne gittiklerini saat 12.00 s ıralarında Cumhuriyet Lo-
kantası'nda yemekte iken bir grup insanın yürüyüş yaptığını "Şeriat
istiyoruz, Ailahu ekber" şeklinde slogan attıkları, Madımak Oteli'nde
iken, kalabalığın Otel önünde topland ığını "Sivas Aziz'e mezar olacak,
Şeriat isteriz" şeklinde slogan attıklarmı ve Otel'e taş atarak camlarım
kırmaya başladıklarını, olaym büyüyece ğini düşünerek, Ankara dahil
bir çok yere telefon ettiklerini buna ra ğmen hiç bir yerden yardım gel-
mediğini saat 19.00 s ıralarında elektriklerin söndü ğünü ve binayı du-
man sardığmı, kurtulmak için bir pencereden, biti şik binadaki Büyük
Birlik Partisi'ne geçtiklerini;

Güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmak için hiç bir gayret gös-
termediklerini, kalabalığın "Atatürk'ün burada kurduğu Cumhuriyeti
burada yıkacağız" şeklinde slogan atıldığını beyan etmiştir.

10. Müşteki Battal PEHLİVAN ifadesinde;

a. Emniyet ifadesinde;

01.07.1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas İli'ne
geldiğini ilk gün kitap imzalama programı yaptığım, ikinci gün öğle
üzeri kaldıkları Madımak Oteli'nde bulunduğu bir sırada dışarıda
kalabalığın oluştuğunu ve Otel'in taşlanmaya başladığını bunun üze-
rine üst kattaki merdiven boşluklarma geçtiklerini, akşam üzeri Otel
önündeki yangının Otel'e sirayeti sonucu, duman altında kaldıklarını
ve polisin yardımı ile pencere caminı kırarak yan binaya geçtiklerini
ve canlarını kurtardıklarmı beyan etmiştir.

b. Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde;

Emniyet ifadesini tekrarla Otel'i kundaklayanlar ı görmediğini,
Belediye Ba şkanı'nın konuşmasmdan sonra, Otel'e taş atılmaya baş-
landığını beyan etmiştir.
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c. Talimatla alınan ifadesinde;

Emniyet ve C. Savcılığı ifadelerini tekrarla öğle üzeri lokantada
yemek yerken bir grubun " Şeriat leyhine Cumhuriyet ve laiklik aley-
hine" slogan atıldığmı görüp duyduğunu Otel'e gittiklerinde yine bir
grubun, slogan attığını ve Otel'e saldırdıklarmı, bir çok yerden telefon-
la yardım istediklerini buna rağmen yard ım gelmediğini, kap ı arala-
rmdan, pencere aralarmdan dışarıyı gözlediğini bazı kişileri tanıdığını
Belediye Başkanı'nın konuşmasından sonra kalabalığm çoğaldığmı 10
bin kişi civarında olduğunu beyan etmiştir.

11. Müşteki Tuncay YILMAZ ifadesinde;

a. Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde;

Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas İli'nde bulunduğunu olay
günü Cumhuriyet Lokantas ı'nda öğle yemeği sırasında bir grubun
laiklik aleyhine slogan atarak ve Şeytan Aziz diye ba ğırarak geçtikle-
rini gördüğünü daha sonra gittikleri Otel'in önüne gelen göstericilerin
yine aynı şekilde slogan attıkları Otel'i taşladıkları ve yangın çıkardık-
larmı, yan apartmana geçip canlarm ı kurtardıkiarını beyan etmiştir.

b. Mahkeme huzurundaki ifadesinde;

Pir Sultan Abdal Şenlikleri için 01 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'a
geldiğini Buruciye Medresesi'nde kitap tanıtımı bölümünde bulundu-
ğunu ilk gün bir kaç sataşma dışında önemli bir olay olmadığını ikinci
gün öğle yemeğini Cumhuriyet Lokantas ı'nda yediği sırada bir kala-
balığın "Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak" gibi Aziz NES İN'e
yönelik sloganlar atarak geçtiğini, yemekten sonra Madımak Oteli'ne
geçtiğini orada iken bu defa slogan atan grubun Otel önüne toplan-
maya başlaldığını ve "Kahrolsun laiklik, şeriat gelecek zulüm bitecek,
Müslümanlar'm ordusu laiklerin korkusu, Cumhuriyet Sivas'ta kurul-
du Sivas'ta y ıkılacak" şeklinde sloganlar atıldığmı, dışarıdaki kalaba-
lığm Otel'i taşlayarak camlarmı kırdığını her hangi bir saldırıya karşı
merdiven girişine barikat kurduklarını ve kendilerini korumaya çal ış-
tıklarmı bu arada çok yoğun bir telefon görüşmesi yapıldığını, yardım
istendiğini buna rağmen kendilerine yardım gelmediği, Sivas Belediye
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Başkanı'nın konuşmasından sonra kalabaliğm daha da arttığını, akşam
üzeri dışarıdan bir yanık kokusu geldiğini, arkadaşlarma sorduğunda
arabaların yandığım söylediklerini yangının yukarıya selahiyet ede-
ceğini düşünerek ve dumandan korunmak için Mehmet isimli polis
memurunun da yard ımı ile yan binaya geçtiklerini, dışarıda bulunan
sanıkları görmediğini ve tanımadığını beyan etmiştir.

12. Müşteki Neval OĞAN ifadesinde;

a. Emniyet ifadesinde;

02.07.1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katılmak üzere
Sivas'a geldiğini ve Mad ımak Oteli'ne yerleştiğini Kültür Merkezi'ne
giden yoldan bir grubun "Sivas Aziz'e Mezar Olacak" şeklinde slogan-
lar ile birlikte yürüyü ş yaptıldarmı ve Kültür Merkezi'nin camlarını
taşladıklarını tekrar Madımak Oteli'ne döndüğünde aynı kalabalığın
ellerinde "Birleşmiş Milletler Terör Örgütü" yaz ısı bulunan pankart
taşındığı halde "Vali istifa, Aziz'i isteriz" şeklinde slogan attıklarını
daha sonra da Otel camlarını taşlamaya başladıklarını bu durumun
saat 20.00'e kadar devam etti ğini elektriklerin kesildi ğini, alt kattan
benzin kokusu geldiğini yangının başladığını bunun üzerine paniğe
kapılarak sağa, sola koşuşturduklarmı ve arka camı kırarak Büyük
Birlik Partisi'ne geçtiklerini beyan etmi ştir.

b. Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde;

Emniyet ifadesini tekrar ederek ilaveten Belediye Başkanı' ıiın
konuşma yaptığını ve konuşmasının tahrik edici oldu ğunu beyan
etmiştir.

c. Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Cumhuriyet ifadesini tekrarla, yangm anma kadar böyle bir olayla
karşılaşabileceklerini düşünmediklerini devaml ı telefon irtibatı ku-
rularak yardım istendiğini bu yard ımın geleceği düşüncesi ile bek-
lediklerini, Otel'e giri şi sırasmda kenarda bekleyen ve gösteri yapan
iki kişinin "yürü yürü girişirıiz olsunda ç ıkışmız olmasın" dediğini bu
kişileri mahkeme huzurunda teşhis edebileceğini bildirmesi üzerine
sanıklardan Hayrettin YEĞİN ve Adem KOZU'yu göstererek bu sa-
nıkları teşhis ettiği anlaşılmıştır.
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13. Müşteki Ali Rıza KOÇYİĞİT ifadesinde;

a. Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde;

Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ni izlemek üzere Sivas'ta bulunduğu-
nu, Mad ımak Oteli'nde kaldığını cuma namazrndan ç ıkan bir grubun
meydana doğru yürüyüşe geçtiğini "Şeytan Aziz, Kahrolsun Laiklik
Yaşasin Şeriat" şeklinde slogan attıldarmı, Otel önüne gelen bu grubun
300-400 kişiye kadar çıktığını ve Otel önüne yine "Aziz Sivas sana me-
zar olacak, ölmeye geldik, Aziz'i gömrneye geldik" şeklinde slogana
devam ettiklerini güvenlik kuvvetlerinin çabas ı ile bu grubun uzakla ş-
tırıldığmı daha sonra takviye kuvvetlere ra ğmen Ozan Anıtı' nın sökü-
lüp getirilmesi sırasmda barikatm parçalandığını, Otel'in camlarmin
kırıldığını ve Ozan Anıtı'm yaktıklarını bu arada Otel önünde bulunan
Arif SAĞ ve Ali ÇAĞAN'a ait otomobilleri yaktıklarını ve Otel'e de
ateş atarak kundakladıklarını, kendilerinin Otel'in arkasmdaki pence-
reden yan binaya geçip kurtulduklarmı,

Bu grubun amacının attıkları sloganlardan da anlaşılacağı üzere
Aziz NESİN'i ve Otel'de kalan kişileri öldürmek olduğunu, otomobil-
leri ve Otel'i yakan kişileri görmediğini bu kişileri görse de taruyama-
yacağmı beyan etmiştir.

b. Mahkeme huzurunda verdiği ifadesinde;

Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas'ta bulundu ğunu, olay günü
Murtaza DEMIR ile birlikte Buruciye Medresesi'ni gezdikten sonra
C ımhuriyet Lokantas ı'nda yemek yedikleri sırada camiden çıkan
bir kalabalığın, Cumhuriyet aleyhinde slogan atarak geçtiklerini, saat
14.00 s ıralarında Mad ımak Oteli'nde iken Kültür Merkezi'ne saldırıl-
dığını, Kültür Merkezi'ni yakmaya çalıştıklarını, taş attıklarını daha
sonra 200-300 kişilik bir grubun Otel önüne geldiğini, polisin bari-
kat kurarak göstericileri durdurduğunu saat 15.00 siralarmda Otel'e
taş atılmaya başlandığını, Cumhuriyet aleyhinde slogan attıklarmı,
durum değerlendirilmesi yaptıktan sonra tüm yetkililerden yard ım
istediklerini ve yard ım gönderileceği vaadi aldıklarını buna rağmen
her ihtimale karşı Otel'in üst kata çıkan merdivenlere barikat kurup
kendilerini korumaya çal ıştıklarmı, Otel'de bulunan Aziz NES İN'in
Erdal İNÖNÜ ile görüştüğünü ve kendilerine yardım geleceğini söyle-
diğini, Emniyet' in minibüslerden olu şturduğu barikatı, bu minibüsleri
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kaldırmak suretiyle bir anlamda göstericilere yard ım ettiklerini, Ozan
Arutı'nı getirerek Otel önünde yaktıklarını, taşlamalardan sonra Otel'e
yanıcı maddelerin atıldığmı, kendilerinin bu yanıcı maddelerini tekrar
dışarı attıklarmı, Belediye Ba şkanı'nın halka bir konu şma yaptığını bu
konuşmasında "Gazanız mübarek olsun, önce kültür şenliğini yasak-
lattık. 1978'deki olaylarda size kimse sahip çıkmadı, arkadaşlarmız
15 yıl içeride yattı hiç kimse sahip çıkmadı. Vali ile konuşarak kültür
şenliğini yasaklattım. Heykeli Kültür Sarayı'nın önünden aldırdık.
istasyon Caddesi'nden çekerek Cumhuriyet Meydan ı'na doğru Bele-
diye araçları ile getiriyoruz" dediğini Anıt' ı Otel önüne getirdiklerini
yine getirilen gaz bidonu ile Heykel'i yaktıklarını daha sonra 15-20
kişinin Otel'in içine girdiğini ve girdikleri bölümdeki her şeyi kırmaya
başladıklarını, Otel'in önündeki otomobilleri devirdiklerir ıi bu sırada
15 kadar askerin geldiğini, General'i de orada gördüğünü fakat hiç bir
şeye müdahale etmeden geri döndüğünü, bu s ırada Otel'in yanmaya
başladığını ve kendilerini yanda bulunan binaya geçerek kurtard ıkla-
rmı bu olayda Sivas Emniyeti'nin ve Tugay Komutan ı'nın sorumlu-
luğunun bulunduğunu olaylar ı Belediye Başkanı ve Belediye Meclis
Üyesi Cafer ERÇAKMAK' ın tahrik ettiğini ve yönlendirdiğini, bir kaç
kişiyi teşhis etmesinin doğru olmadığım Otel'i yakanlarm burada bu-
lunanlardan bir kaç kat daha fazla oldu ğunu bu sanıkların içerisinden
üç-beş kişiyi de teşhis etmesininde mümkün olmadığını, sanıkların
tümünün olayların içinde olduğu kanaatini taşıdığını, bu yüzleri ha-
tırlamadığını nerede nasıl hareket ettiklerini bilmedi ğini;

Buna rağmen; Erkan ÇETİNTAŞ, Yıldırım YÜKSEL, Turan KAYA,
Nevzat AYDIN, Hayrettin GÜL, Ahmet Turan KILIÇ isimli saruklarm
yüzlerini çok iyi hatırladığını bu sanıkların Otel'e taş attıklarını, Otel'i
yaktıklarını, Ozanlar Anıtı'nı yaktıklarını, ayrıca sanık Halil İbrahim
DÜZBİÇER ve Ahmet OFLAZ' ı teşhis ettiğini beyan etmiştir.

Duruşma sırasında müştekiden sorulan sorulara verdiği cevapla-
rmda sanıkların bu fiili düzenli ve programh bir şekilde gerçekleştir-
diklerini, bu fiilin Aziz NEStN'e yönelik bir hareket olmad ığını, kültü-
re yönelik, Aziz NESİN'e yönelik Cumhuriyet'e yönelik, tarihe yönelik
hazırlanmış bir hareket olduğunu beyan etmiştir.
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14. Müşteki Ali DOĞAN ifadelerinde;

a. Emniyet ifadesinde;

01.07.1993 günü Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katılmak için Sivas
İli'ne geldiğini, Madımak Oteli'nde katıldığını, bir gün sonra öğle üze-
ri kalabalık bir topluluğun Otel önünde toplanıp slogan atmaya ba şla-
dığmı, akşam üzeri Otel'de yangm ç ıktığını ve dumandan korunmak
için çıkış yolu aradıklarmı binanın arka penceresini kırarak yan binaya
geçtiklerini bu şekilde canlar ını kurtardıklarmı beyan etmiştir.

b. Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde;

Olay günü öğle üzeri Mad ımak Oteli'nde iken, kalabal ık bir gru-
bun Otel önünde toplandığını "Şeytan Aziz, Kahrolsun laiklik yaşasin
şeriat, Aziz Sivas sana mezar olacak şeklinde slogan atıldığını ayrıca
bu kişilerin "Birleşmiş Milletler Terör Örgütü" yaz ıli pankartı taşıdık-
larmı, Otel'in camlar ını taşlayıp kırdıklarını kendilerini korumak için
merdiven boşluğuna sığındıklarını, akşam üzeri yangm çıkınca bina-
nın arka tarafmdan yan binaya geçtiklerini beyan etmi ştir.

c. Mahkemenin huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay tarihinde Sivas'ta bulundu ğunu, kaldığı Mad ımak Oteli'nde
iken öğle üzeri 200 kişilik bir grubun Hükümet Meydanı'nda "Şeytan
Vali ve Sivas Aziz'e mezar olacak" şeklinde sloganlar atarak yürüdük-
lerini saat 13.00 civarmda Otel önüne gelen bu kalabal ığm saat 20.00'ye
kadar slogan atıp, Otel'i taşladıkları ve camlarını kırdıkları kendileri-
nin Otel içinde korumaya çali ştıklarını, tüm yetkili organlara telefon
ederek yardım istediklerini, buna rağmen yard ımın gelmediğini, Otel
içinde bulunan iki polis memurunun kendilerine yardımcı olduğunu,
dışarıdaki kalabaliğm sürekli olarak tekbir getirdiğini, "Allahü ekber,
şeriat gelecek zulüm bitecek, Cumhuriyet'in temeli burada kuruldu,
burada yıkılacak, kanımız aksada zafer İslam'm" gibi sloganlarla hal-
kın sürekli tahrik edildiğini, akşam üzeri elektriklerin ve telefonların
kesildiğini, dışarıdan çıkarılan bir yangınla birlikte dumanın merdi-
ven boşluğuna yayıldığmı ve burada sığınan arkadaşlarının hayatını
kurtarmak için polis memurunun da yard ımı ile, arka binada bulunan
Büyük Birlik Partisi'ne geçtiklerini ve canlarını kurtardıklarmı, eyle-
min sadece Aziz NES İN'e yönelik olmadığını çünkü bu olayda bir çok
kişinin hayatını kaybettiğini olaya karışan kişileri teşhis edemediğini
beyan etmiştir.
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15. Müşteki Ali BALKIS ifadesinde;

a. Cumhuriyet Savcıliğı ifadesinde;

Sivas İli'nde düzenlenen Pir Sultan Abdal Etkinlikleri'nde görevli
olduğunu, sunucu ve konuşmacı olarak bulunduğunu ve Madımak
Oteli'nde kaldığını, olay günü saat 13.30 s ıralarmda Otel'in lobisinde
bulunduğu sırada kalabalık bir grubun slogan atarak Otel'in önüne
geldiğini, bu sloganların "Kahrolsun laiklik, yaşasin şeriat, Muham-
med'in ordusu laiklerin korkusu, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar ola-
ak, bu otel yanacak, Vali istifa, Hükümet istifa, Allahu ekber" şeklinde
olduğu bu slogan atanlar içerisinde orta ya şın üzerinde, orta boylu,
sakalli, kısa saçh, kırbık bıyıklı, hafif kilolu resmini veya filmini ..rse
tanıyabileceği şahsın diğer arkadaşları ile birlikte, Otel'in camlarına
taş attığını, Otel'i ve araçlar ı yakan şahısları görmediğini.

Bu olayda öncülük yapan kişilerin Otel'in lobisine girerek tahrip
ettikleri, bu kişilerin Otel'deki Aziz NES İN ve diğerlerini katletmek
niyetinde olduklar ını, Ozan Anıtı'nın yerinden sökülerek Otel önüne
kadar getirilmesi ve yakılmasmın bir taviz olduğunu bundan cesaret
alan kişilerin Otel'i yaktıklarmı, Otel'i yakan kişileri görmediğini,
Otel'in yamas ı ile birlikte, yan binaya geçerek kurtulduklarmı beyan
etmiştir.

b. Mahkememiz huzurunda verdiği ifadelerinde;

Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas'ta bulunduğu bir sırada, saat
13.30 sıralarında bir grup insanın Vilayet'e doğru "Sivas Aziz NESİN'e
mezar olacak, Vali istifa, Şeriat isteriz, Cumhuriyet Sivas'ta kuruldu
yine Sivas'ta yıkılacak, kahrolsun laiklik" gibi sloganlar att ıklarını,
saat 14.30 sıralarmda aynı kalabalığın Otel önünde toplandığını, aynı
sioganlarla birlikte Otel'i taşlamaya başladıklarmı, kendilerini koru-
mak için merdiven bo şluklarına sığındıklar ını, belediye hoparlörle-
rinde gazanız mübarek olsun Heykel yerinden kald ırilmıştır. Heykel
kırılmıştır. Şenlilder iptal edilmiştir. Saygı ile duyurulur. Şeklinde
anons yapıldığını tüm imkanlar kullanılarak yetkililerden yardım is-
tendiğini, yetkililerin, yard ım vaadinde bulunduklarını, ancak hiç bir
yardımın gelmediğini, Otel'in yanmaya başlamasmdan sonra Otel'in
arka pencerelerinden birinin k ırılarak yan binaya geçtiklerini, OteI'in
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önünde bulunan polis ve jandarma barikatmın yeterli olmadığını, is-
tense idi bu kalabahğm dağıtılabileceğini, beyan ettikten sonra, mah-
keme huzurunda bulunan tutuklu ve tutuksuz san ıkları teşhis edebile-
ceğini beyanla saniklardan Halil İbrahim DÜZBİÇER, Hayrettin GÜL,
Turan KAYA, Latif KARACA, Faruk BELKAVL İ'yi tanıdığım beyan
etmiştir.

16. Müşteki Zerrin TAŞPINAR ifadesinde;

a. Emniyet ifadesinde;

Sivas İli'ne Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katılmak üzere geldiği-
ni, Madımak Oteli'nde kaldığını olay günü saat 13.00 s ıralarında Otel
önünde bir grubun topland ığını Otel'i taşlamaya başladıklarını "Şey-
tan Aziz, Vali istifa, İslam gelecek" şeklinde slogan attıklarını pankart
açtıklarını, akşam saat 20.00 s ıralarında Otel'in yanmaya ba şladığmı,
arka pencereden kar şı binaya geçerek canlarını kurtardıklarım beyan
etmiştir.

b. Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde;

Emniyet ifadesini tekrarla, olay günü saat 13.30 s ıralarmda Cum-
huriyet Lokantas ı'nda iken 150 kişiden oluşan bir grubun "Vali istifa,
Sivas Aziz'e mezar olacak, Şeytan Aziz" şeklinde slogan atarak geç-
tiklerini ve bu grubun Kültür Saray' ı önünde gösteri yaptığını, daha
sonra Madımak Oteli önüne gelen grubun Aziz NES İN'in dışarıya
çıkmasını istediklerini ve Otel'i taşlamaya başladıklarını, akşam saat
20.00'ye kadar devam eden bu sald ırıların sonunda Otel'in ateşe ve-
rildiğini ve arka penceresinden karşı binaya geçerek kurtulduklarmı,
Belediye Başkanı'nın halkı tahrik ettiğini beyan etmiştir.

c.Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Cumhuriyet Savcılığı ifadesini tekrarla, olay günü kitaplarının im-
zalanması sırasmda bir şahsm Aziz NES İN' in yanına yaklaşarak küfür
ettiğini ve tehdit vari sözler söyledi ğini öğleyin Cumhuriyet Lokanta-
sı'nda yemek yerken bir grup insanın "Şeytan Aziz, Vali istifa, Sivas
Aziz'e mezar olacak" şeklinde slogan atarak eçtiklerini bu insanlar ın
Kültür Merkezi önünde gösteri yapt ıklarını, daha sonrada Madımak
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Oteli'ne gelerek, gösterilerini devam ettirdiklerini "Cumhuriyet bu-
rada kuruldu burada y ıkılacak, Vali gidecek şeriat gelecek" şeklinde
slogan atıldığını, kalabalık içerisinde yeşil cübbeli ve sanklı kişilerin
bulunduğunu, Otel'e taş atılmaya başladığmı, uzun süre taşlandıktan
sonra akşam üzeri Otel'in kundaklandığmı ve çıkan yangından, pence-
reyi kırarak yan binaya geçip canlar ını kurtard ıklarmı beyan etmiştir.

Sanıklardan Halil İbrahim DÜZB İÇER ve Mehmet YILMAZ' ı
olaylar sırasmda gördüğiinü ifade etmiştir.

17. Müşteki Gülay ŞAHİN ifadesinde;

a. Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde;

Olay günü Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katılmak üzere Sivas'ta
bulunduğunu, öğle üzeri bir grup insanın slogan atarak geçtiğini ve
kalmakta olduğu Madımak Oteli önüne topland ıklarını Otel'i taşlaya-
rak slogan atıldığını, uzun süre devam eden bu gösterilerden sonra
Otel'inyandığmı, kendisininde hafif yanıklarla kurtulduğunu beyan
etmiştir.

b. Mahkemenıiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katılmak üzere Sivas'ta
bulunduğunu öğle üzeri bir grup insanın slogan atarak geçtiğini ve
kalmakta olduğu, Madımak Oteli önüne topland ıklarını Otel'i taşla-
yarak slogan atıldığını, uzun süre devam eden bu gösterilerden sonra
Otel'in yandığını, kendisininde hafif yaruklarla kurtuldu ğunu beyan
etmiştir.

b. Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katılmak üzere bulun-
duğu Sivas'ta yemek yedikleri lokantan ın önünden bir grubun slogan
atarak geçtiğini, bu durumdan endişe ederek Otel'e gittiklerini, Otel'in
önünde toplanan kalabalığın "Sivas Aziz NESİN'e mezar olacak, Aziz
NESİN Moskova'ya" gibi sloganlar attıklarını ve Otel'in camlarını taş-
ladıklarını, bu sırada yetkili makamlara yardım için telefon edildiği,
emniyet görevlilerinin sald ırganlara müdahale etmediğini, saat 19.00
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sıralarında Otel'in yanmaya başladığını ve yukarı katlara duman gel-
diğini, panik içerisinde sa ğa sola koşuşurken, buldukları bir pencere-
den yan binaya geçerek kurtulduklarm ı beyan etmiştir.

18. Müşteki Makbule ÇIMEN ifadesinde;

a. Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde;

Eşinin halk ozanı olması sebebiyle Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne
katıldıklarmı, olay günü kaldıkları Madımak Oteli'nin sald ırganlar
tarafından taşlandığını, camlarının kırıldığmı, kendilerini korumak
maksadıyla merdiven boşluğuna sığındıklarını, Otel'in yakılması ile
birlikte merdiven bo şluğuna gelen yoğun duman ve ateşten baygmlık
geçirdiğini, hastanede, kendine geldiğini ifade etmiştir.

b. Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Eşinin halk ozanı olması sebebiyle Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne
katılmak üzere Sivas'a geldiklerini, burada ilk gün normal etkinlik-
lerde bulunduklar ını, ikinci gün öğle üzeri bir grup insanın "Zafer bi-
zimdir, vurun kafirlere, Madımak Oteli Aziz NES İN'e mezar olacak"
şeklinde slogan attıklarını ve Otel'in yanına toplandıklarını, Otel'i
taşlayan kişilerin camları kırdığmı, kendilerini korumak için merdi-
ven boşluğuna sığmdıklarmı 19.30 sıralarında elektriklerin kesildiği-
ni, çıkan yangın sonucu dumanın merdiven boşluğunu sardığmı bu
koşuşturma ve telaş içinde ölümle karşı karşıya geldiğini ve bu sırada
bayıldığmı, hastanede gözlerini açtığını halen yanık izleri taşıdığını
beyan etmiştir.

19. Müşteki Cafer Can AYDIN ifadesinde;

a. Cumhuriyet Savc ılığı ifadesinde;

Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katılmak üzere Sivas'a geldiğini,
olay günü bir grup insanın camiden çıkarak "Vali istifa, Sivas Aziz'e
mezar olacak ve tetbir getirip" slogan att ıklarmı, Otel'i taşladıklarını
ve akşam üzeri, Otel önündeki arabalarm yanmas ı ile birlikte,duma-
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nın Otel içine yayılarak zehirden bayıldığını ve bu arada sırt ve yüz
kısmında yanıkların oluştuğunu ve sanıklardan şikayetçi olduğunu
beyan etmiştir.

b. Mahkememiz huzurunda verdi ği ifadesinde;

Eşi ile birlikte Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katılmak üzere Si-
vas'a gittiğini birinci günü e şinin kitaplarını imzaladığını, ikinci günü
öğle üzeri Cumhuriyet Lokantas ı'nda yemek yerken 150-200 ki şilik
bir grubun "Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Şeriat gelecek
zulüm bitecek, Vali istifa, şeytan Vali" şeklinde slogan attıklarmı, bu
yürüyüşten tedirgin olduklarm ı ve Madımak Oteli'ne gittiklerini, Otel
önüne toplanan kalabaliğın yine slogan atarak, Otel'i taşlamaya başla-
dıklarım ve kendilerini korumak için merdiven bo şluğuna geçtiklerini,
bu arada belediye başkanı olduğunu öğrendiğim bir şahs ın hoparlör-
lerle bu tür etkinliklerin olmayaca ğını, iptal ettirdiğini, Heykel'i sök-
türdüğünü, 12 Eylül öncesi bu benzer hareketler oldu ğunu kimsenin
sahip çıkmadığını söylediğini, meydandan alk ış sesleri geldiğini
akşam üzeri, yangın ve duman kokusunun gelmeye ba şladığını, Otel
önündeki yanan arabalar ın dumanının Otel'e sirayet ettiğini ve duma-
nın kapladığmı, duman ve ısıdan dolayı bayıldığmı, kırılan camlardan
gelen hava ile kendisini toparlad ığını ve Otel'in kap ısından dışarıya
çıktığını, polislerin hayretle kendisini izlediğini, içeride başka şahısla-
rın olup olmadığım sorduklarmı ve eşinin de burada baygın vaziyette
bulduklarını ve onunda kurtulduğunu % 10 yanık izi taşıdıklarını ve
sanıklardan şikayetçi oldugünu beyan etmi ştir.

20. Müşteki Rıza Aydo ğmuş ifadesinde;

Mahkeme ifadesinde;

Olay günü 13.30 sıralarında Otel'e geldiğini, 150-200 kişilik bir
grubun slogan atarak Otel'in önünden geçtiklerini, bu sloganlarm
"Muhammed'in ordusu, Ya şasın şeriat, Şeriat gelecek, zulüm bitecek,
kahrolsun laiklik" gibi sloganlar olduğunu Otel'in önüne toplanan
kalabalığın aynı sioganlarla birlikte ta ş atmaya başladıklarını ve bu
saldırıdan korunmak için Otel'in ön cephesini bo şaltarak merdiven
boşluklarma sığındıklarmı, saldırıların yoğunlaşması üzerine yetkili
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kişilere telefon ederek yardım istediklerini, Belediye Başkanı'nın hal-
ka konuşmasından sonra, halk ın daha da azdığmı ve coşturduğunu,
Emniyet kuvvetlerinin kurduğu barikatı aşmak isteyenlerden birinin
poşet içinde bir sıvı getirdiğini, bu kişinin elindeki po şetin yere atıl-
dığını, Otel önündeki resmi otolarm oradan alındığmı ve Otel önünde
kalan iki otomobili ters çevirdiklerini, Ozan An ıtı'nın yerinden söküle-
rek Otel'in önüne getirildiğini, bu sırada gelecek yard ımdan ümitlerini
keserek, merdiven giri şine barikat kurduklar ını ve kendilerini koru-
maya çaliştıklarını birara dışarıdan "Asker Bosna'ya" diye sloganla-
rm atıldığını dışarıya baktığında üst rütbeli bir subayın geldiğini ve
kalabaliğı dağıtacağım zarınettiğini ancak bu üst rütbeli subayın hiç
müdahele etmeden olay yerinden ayr ıldığını, polislerin olayı izledik-
lerini, saldırganlara müdahale etmediklerini, hatta bulunduklar ı yere
bir yüzbaşı ve iki çevik kuvvetten polis memuru geldi ğini, kendilerine
arasında polis var mı? diye sorduğunu, polislerden birinin "Bunlar
arkadan vururlar analarmı sinkaf ettiklerim" diye söylendi ğini ve
oradan ayrıldıklarmı ve dışarıdan saldırıların devam ettiğini ve yan-
gının başladığını, alevlerin üst katlara doğru yükseldiğini, tavanlarm
yanmaya başladığını, bir ara Otel'in önünde bir bo şluk görünce o
boşluktan kendisi dışarıya attığını ve kurtulduğunu, polislerin yanına
gittiğinde, içeride polis var mı? diye sorduklarını ağıza alınmayacak
şekilde kufurlerle bunların yüzünden polislere yaz ık oldu diye haka-
ret ettiklerini bu arada itfaiye arac ının geldiğini, ciddiyetten uzak bir
şekilde hortumu ve merdiveni kaldırdıldarıru hiç bir kamu görevlisi-
nin görevini yapmad ığını ve ola/a karıştığını bildirdiği, sanıklardan
;Turan KAYA, Muhsin ERBAŞ, Halil İbrahim DÜZBİÇER, Ali KURT,
Harun GÜLBAŞ, Etem CEYLAN, Mustafa Uğur YARAŞ' ı teşhis ve
tespit ettiğini beyan etmiştir.

21. Müşteki Mehtap TUNCA ifadesinde;

a. Cumhuriyet Savcıliğı ifadesinde;

Gazeteci olduğunu, Pir Sultan Abdal Şenlikleri'nden fotoğraf çek-
mek için geldiğini, olay günü Madımak Oteli'nde bulunduğunu saat
13.00'den sonra Otel'in önüne halkm topland ığını tekbir getirdiklerini,
"Şeytan Aziz"diye slogan attıklarını ve Otel'i taşlamaya başladıklarını,
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akşam üzeri yangm çıktığını ve dumanin Otel'e yay ıldığını, kendile-
rinin merdiven boşluğunda sakland ıklarını, açılan bir camdan yan
binaya geçerek canlar ını kurtardıldarmı beyan etmiştir.

b. Mahkememiz huzurunda verdi ği ifadesinde;

Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ni gazeteci olarak izlemek üzere geldi-
ğini, Cumhuriyet Lokantas ı'nda yemek yedikleri bir s ırada kalabalık
bir grubun slogan atarak geçtiğini bu sioganlar ın Aziz NES İN aleyhin-
de olduğunu, Madımak Oteli'ne geçtiklerinde bu kalabalığın Otel'in
önüne toplandığını, buradan fotoğraf çekmek istediğini ancak halkın
tahrik olabileceğini düşünerek yaz geçtiğini, Otel'in camlarmın taşlan-
ması sebebiyle fotoğraf çekemediğini, yetkililerden yard ım istedikle-
rini ancak yard ımın gelmediğini, akşama kadar devam eden saldırılar
sonunda elektriklerin kesildi ğini, Kültür Merkezi'nden sökülen Hey-
kel'in Otel'e getirildiğini bu arada, Sivas Belediye Ba şkanı'nın halka
hitap ettiğini ve görevlerini yapt ıklarını söylediğini, aşağıdan duman
gelmeye başladığını, Otel'in arka tarafından bir pencere açılarak yan
binaya geçip canlarını kurtardıklarmı, dışarıda bulunan polisler ve as-
kerle her hangi bir çatışmanın olmadığını hatta "En büyük asker bizim
asker" diye slogan atıldığını, saldıran şalMslarrn çoğunlukla genç oldu-
ğunu ancak bu kişilerin yüzlerini hatırlamadığmı beyan etmiştir.

22. Müşteki Veysel Demir ifadesinde;

Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü öğle üzeri bir grubun "Hükümet istifa, Vali istifa, Si-
vas Aziz'e mezar olacak" şeklinde slogan atarak geçti ğini ve Kültür
Sarayı önünde aynı sloganları tekrarlayarak içerideki gençlerle birlikte
bir birlerine taş atmaya başladıklarını, saat 16.30'a kadar Kültür Sara-
yı'nda mahsur kaldığım ve bu saatten sonra otobüslerle olay yerinden
uzaklaştınldıklarmı, sanıklardan Zafer YELOK'u te şhis ettiğini, Kültür
Sarayı önünde en önde bulunan şahıslardan olduğunu ve kesin olarak
tanıdığını beyan etmiştir.

Müşteki sanığm üzerindeki kıyafeti ve hareketlerini ayrıntılı ola-
rak tarif ve tanımlamıştır.
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23. Müşteki Serdar DOĞAN ifadesinde;

Mahkeme huzurunda verdiği ifadesinde;

Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas İli'ne gittiğini, Buruciye
Medresesi'ndeki etkinliklere katıldığını burada "Müslüman Kamuo-
yuna" başlıklı bildirinin dağıtılması üzerine bir olay çıkabileceğinden
endişe ederek yemekten sonra, Mad ımak Oteli'ne geldiğini, Otel'in
önüne toplanan kalabahğm "Laiklik yıkılacak şeriat gelecek, kahrol-
sun laiklik, Cumhuriyet Sivas'ta kuruldu, Sivas'ta yıkılacak" şeklinde
slogan atıldığı tekbir getirildiği ve taşlamaya başlandığı, uzun süren
bu eylemden sonra, elektriklerin söndü ğü ve yangının başladığı, bi-
rinci katta bulunduğu bir sırada yoğun dumanın etkisi ile bayildığı ve
hastanede ay ıldığmı bu olaylar s ırasında Otel'e giren bazı sanıkları ta-
nıyabileceğini bu sanıklardan Ali KURT ve Halil İbrahim DÜZBİÇER'i
teşhis ettiğini beyan etmiştir.

24.Müşteki Lütfi KALELİ ifadesinde;

a. Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

01.03.1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas'a gittiği-
ni, Buruciye Medresesi'nde kitaplarını imzaladığını, ertesi günü keza
aynı şekilde kitap imzalamakla meşgul olduğunu yine orada bulunan
Aziz NESİN ile röportaj yap ıldığını öğleyin Cumhuriyet Lokantas ı'nda
yemek yedikleri bir sırada bir grubun "Sivas Aziz'e Mezar Olacak,
Vali istifa, şeriat gelecek, Şeytan Aziz" gibi slogan atarak yürüdükleri-
ni yemekten sonra kalabalığın daha da çoğaldığını, Madımak Oteli'ne
gittiklerini ancak Otel önündeki kalabalığın giderek artmas ı ve saldırı-
larında aynı oranda çoğalmas ı üzerine Otel içinde mahsur kaldıklarmı
daha sonra bu kalabalığın Otel'e taş atarak saldırılarmı sürdürdügü,
kendilerini korumak amac ı ile merdivenlere sığınmak zorunda kal-
dıklarını tüm yetkilileri telefonla arayarak, yard ım istediklerini hatta
Aziz NESİN'in telefonla Ba şbakan Yardımcısı Erdal İNÖNÜ ile görü ş-
tüğünü ve kuvvet gönderileceğini bildirdiğini, bu rağmen her hangi
bir kuvvet gelmediğini, elektrikler sönüp duman gelmeye ba şladığını
ve içerideki kalabalığın panik içinde sağa, sola çıkmaya başladığını
ve çığlıklar duyduğunu kalabalık içinde ezilmemek için bir odaya
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girip saklandıklarmı daha sonra nefes alabilecekleri bir başka odaya
geçtiklerini ve buradan yard ım istediklerini, ana cadde ve sokaklarm
tamamen dolu oldu ğunu ve buradaki insanlar ın hepsinin birlikte ba-
ğırdıklarmı bu arada itfaiyenin kendisini görerek merdiveni uzattığmı
evvela Aziz NES İN'in kolundan tutup merdivene çıkardıklarmı, daha
sonrada kendisinin itfaiye merdiveninden a şağıya indiğini, itfaiye
merdiveninden inerken aşağıdan bir sesin "Onu kurtarmaym ölmesi
gerekir, asil ölmesi gereken hayvan O'dur." diyerek ba ğırdığını bu ba-
ğıran kişinin elli yaş civarmda, gözlüklü iyi giyimli bir ki şi olduğunu,
itfaiye erinin bu söz üzerine Aziz NESİN'i bırakarak hızla indiğini,
kendilerininde yava ş yavaş inmeye çalıştıklarım bu arada bir kişinin
(Cafer ERÇAKMAK) elindeki demir kanca ile hücum etti ğini, imdat
diye bağırıp yardım istediğini bu arada bir polis memurunun kendi-
lerine yard ım ettiğini ve saldırıdan kurtardığmı, itfaiye üzerindeki 3-4
itfaiye erinin Aziz NES İN'e vurarak aşağıya atmak istediklerini, halkm
linç etmesini istediklerini, orada haz ır bulunan polislerin yard ımı ile
Aziz NESİN ile birlikte arabaya bindirilip olay yerinden uzakla ştıkla-
rmı, olay yerinde on binlerce insanın bulunduğunu, buna karşı sanık
sayısının çok az olduğunu,bu kişileri tek tek te şhis edemeyece ğini an-
cak Otel'i yakaniarı, yak, yak diye bağıranları, bu olayı engellemeyen
asker, polis tüm görevlileri, Belediye Başkanı'ndan şikayetçi olduğunu
beyan etmiştir.

25. Müşteki Demet IŞIK ifadesinde;

Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Pir Sultan Abdal Şenlikleri sebebiyle davet edildiği Sivas İli'ne
gittiini, Sivas haikm ın kendilerini büyük bir olgunlukla kar şiladığmı,
olay günü saat 14.00 s ıralarmda Kültür Saray ı'na giderken 150-200
kişilik bir grubun, geçti ğini gördüğünü ve bu grubu takiben Kültür
Sarayı'na gittiğini burada bu kalabalığm, Kültür Sarayı'nı taşladığmı,
geri dönerek, Madımak Oteli'ne gitmek istediğini yine 150-200 ki şilik'
bu grubun Vilayet önüne doğru yöneldiğini, daha sonra da, Madımak
Oteli önünde gösteri yaptıklarmı, kendisini tanıyan bir kişinin ısrarla
Otel'e gitmemesi sabah da ğıtılan bildiriden olay çıkacağım tahmin
ettiğini bildirmesine kar şı Otel'e gittiğini, kalabalık arasmdan geçip
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polislerden izin alarak Otel'e girdiğini, Otel içindeki arkada şlarmın,
korku ve panik içinde olduklarmı ve bu nedenle saldırganlarm yuka-
rıya ç ıkmasını önlemek için barikat kurduklarını, bu arada Belediye
Başkanı'nın halka bir konuşma yaptığını, şenliğin bittiğini, tepkilerini
koyduklarmı, Heykel'in yıkılacağmı ve kazalarının mübarek olduğu-
nu beyan ettiği, bu arada Otel'in sürekli taşlanarak camlarmın kırıldı-
ğını, dışarıdan Heykel'in yanmas ı ile birlikte, yanıcı cisimlerin Otel'e
atıldığını, kendilerinin bu cisimlerden korunmak için çaba gösterdik-
lerini bu arada oradakilerin tanıdığı yetkililere telefon ederek yardım
istediklerini, buna rağmen her hangi bir yardımın gelmediğini, elekt-
riklerin söndüğünü ve Otel'in yanmaya ba şladığı, haikm sürekli ola-
rak Aziz NESİN'e Sivas mezar olacak diye bağırdığını .

Cumhuriyet aleyhinde, laiklik aleyhinde ve Aziz NES İN aleyhin-
de slogan atıldığını, şeriat isteriz diye bağırıldığını, kendisinin Aziz
NESİN ile görüşerek Otel'den gizlice ç ıkmasını veya Otel içinde giz-
lemek suretiyle kendilerinin ç ıkmalarının gerektiğini söylediğini bu
şekilde halkm tepkisini kırabileceklerini, buna rağmen Aziz NESİN'in
Otel'den çıkmadığını, ölüm şeklini ben kendim seçerim dediğini ve
bu arada Otel'e yoğun dumanın ve ateşin sirayet etmesi üzerine bir
pencere camı kırılarak karşı binaya geçtiklerini ve buradan Emniyet'e
giderek kurtulduklarmı .

Sanıklarm, teşhisi konusunda aradan uzun zaman geçtiği için ve
saç, sakal gibi görüntCıyü değiştirebilecek değişikliklerinde olabilece-
ğini belirterek sağlıklı teşhis yapamayaağını yedi saat boyunca çok az
bir polis gücünün bulunduğunu.

Askerlerin barikat oluşturmaktan uzak bir yerde bulunduklarını
mütecavizlere kar şı ciddi bir tavır konulmadığını hatta sald ırganlar-
la, askerlerin kucaklaşıp, öpüştüklerini, polislerin saldırganlara karşı
etkisiz ve lakayit kald ığım, Ozan Heykeli'nin Otel önüne kadar getiri-
lerek yakılmasma ve halkm daha da tahrik edihriesine sebep oldukla-
rını, bu olayların bu şekle geleceği halk tarafmdan bilinmesine rağmen
yetkililerin gerekli önlemi almamak suretiyle suçlu olduklar ını beyan
etmiştir.
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26.Müşteki Birsen GÜNDÜZ ifadesinde;

Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas'ta bulundu-
ğunu saat 13.00 sıralarmda bir grubun şeriat aleyhinde slogan atarak
geçtiğini, saat 14.00 sıralarında, Madımak Oteli önünde topland ıkları-
nı yine şeriatla ilgili sloganlar söylediklerini, bir süre sonra olay yerine
askerin geldiğini, askere kar şı "En büyük asker bizim asker, asker
Bosna'ya" şeklinde tezahüratta bulunduklarm ı, Belediye Başkanı'nın
halka hitaben bir konuşma yaptığım, bu konuşmadan sonra saldır-
ganlarm saldırılarına devam ettiğini, Otel'e taş atarak camlarını kır-
dıklarmı, karşı binaları çatılarmdan tuğla attıklarını, tüm yetkililerden
yardım istemelerine rağmen yardımın gelmediğini, polislerin sald ır-
ganlara müdahale etmediğini ve bu şekilde uzun süre beklediklerini
elektrik söndüğünü, bulunduklar ı yerin dumanla dolduğunu ve bir
şahsın yardımı ile dışarıya çıkarıldığmı, saldırganlardan tanıyabileceği
kişiler olduğunu, bu kişilerin Sanık Ali KURT ve Mevlüt ATALAY' ı
teşhis ettiğini beyan etmiştir.

27. Müşteki Yücel ÇAKIR ifadesinde;

Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü öğle saatlerinde bir grubun slogan atarak şehir içinde
dolaştıklarmı, daha sonra Madımak Oteli'nde toplanarak Otel'e saldır-
dıklarını, Sivas Belediye Başkanı'nın halka hitaben bir konuşma yaptı-
ğını, bu konuşmasmda, kazasız mübarek olsun şeklinde bir ifade kul-
landığını, buna rağmen halkm dağılmadığını saldırısmım arttırdığını,
"Allahu ekber, Allahu ekber, kahrolsun laiklik, Muhammed'in ordusu
dinsizlerin korkusu, Sivas Aziz'e Mezar olacak" şeklinde slogan at-
tıklarını, polislerin barikat kurduklarını ancak yeteri kadar müdahele
etmediklerini ve aciz kaldıklarını Kültür Merkezi önünde taş atan ve
slogan atan kişileri teşhis edebileceği bildirmekle sanlıklardan Muhsin
ERBAŞ, Sadettin YÜKSEL, Turan KAYA ve Ali KURT'u te şhis ettiğini
beyan etmiştir.
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Müşteki ayrıca bu olaylara Kültür Saray ı önünde şahit olduğunu
ve Kültür Sarayı içerisinde kendilerini korumak için dışarıdakilerin
attıkları taşları kendilerinin tekrar att ıklarını beyan etmiştir.

28. Müşteki Olgun ŞENSOY ifadesinde;

Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Olaylar günü Pir Sultan Abdal Şenlikleri sebebiyle Sivas'ta bulun-
duğunu, öğle üzeri Buruciye Medresesi'nde yazarların kitaplarını im-
zaladığı bir sırada bildiri dağıtıldığını, bildiride Aziz NESİN'e saldırı
olduğunu, ayrıca bu bildiri dağıtan kişilerin sözlü sald ırıda bulunduk-
larını, yemek sırasında bir grup insanın "Vali istifa, şerefsiz Vali, Mu-
hammed'in ordusu laiklerin korkusu, Şeriat gelecek, laiklik bitecek,
Cumhuriyet burada kuruldu burada yıkılacak" şeklinde slogan attık-
larmı, Vilayet Konağı önünden Kültür Sarayı'na doğru yöneldiklerini
daha sonra kendilerinin de bulunduğu Madımak Oteli'ne geldiklerini,
aynı sioganlarla Otel'e sald ırdıklarmı, oradaki insanların yakılması
gerektiğini bu saldırılar devam ederken tüm yetkililerle telefonla gö-
rüşüldüğünü ve yardım istendiğini, buna rağmen yardım gelmediğini
ve saldırılarmda giderek arttığını, kalabalığm çoğaldığmı, elektriklerin
kesilmesi ile birlikte yangının başladığını, alevlerin üst katlara kadar
çıktığını bu arada Otel'in arka odalarmdan birinin penceresinin k ırı-
larak yan binaya geçtiklerini ve bu şekilde canlarını kurtardıklarını,
bildiriyi dağıtan kişilerin sanıklar arasmda bulunan Muhsin ERBAŞ ve
Cafer Tayyar SOYKÖK olduğunu beyan etmiştir.

29. Müşteki Nurhan MET İN ifadesinde;

Mahkeme huzurunda verdiği ifadesinde;

Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas'a gittiğini olay günü öğle
üzeri 200-250 kişilik bir grubun yürüyüş yaptıklarını Aziz NESİN'e
küfür ettiklerini, bu kişilerden kQrktuklar ı için Otel'e gittiklerini, an-
cak göstericilerin Otel önüne gelerek gösterilerine devam ettiklerini,
bu gösteriler devam ederken orada bulunanlar, tüm yetkilileri araya-
rak saldırının önlenmesini istediklerini, buna ra ğmen göstericilerin
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taşlarla Otel'e saldırdıklarmı, taşlardan korunmak için Otel'in dör-
düncü katma ç ıktıklarmı bu defa karşı binadan, taş ve tuğla atıldığını
ve merdiven bo şluklarma sığındıklarını, toplanan kalabalığın "Sivas
Aziz'e Mezar Olacak, Vali istifa" şeklinde slogan attiklarmı ve tekbir
getirdiklerini, Sivas Belediye Ba şkanı'nın halka hitaben bir konuşma
yaptığı bu konuşmadan sonra halkın daha da sald ırgan olduğunu, sa-
atler ilerledikçe yardım geleceğinden ümidi kestiklerini, morallerinin
bozulduğunu ve paniğe kapildıklarını, elektriklerin kesilmesinden
sonra, duman gelmeye başladığını ve her tarafın dumanla kaplan-
dığını, nefes almakta zorluk çektiklerini, Otel'in arka tarafmdaki bir
pencereden karşı binaya geçtiklerini, sanıklardan Durmuş TUFAN ve
Ali TEKE'yi Otel önünde gösteri yapan kişiler arasında gördüğünü ve
teşhis ettiğini beyan etmiştir.

30.Müşteki Nuray ÖZKAN ifadesinde;

Mahkemenin huzurunda verdiği ifadesinde;

Diğer arkadaşları ile birlikte tiyatro gösterisi için Sivas'a gittik-
lerini, orada tiyatro hazırhkları yaptıklarını öğle üzeri yemeğe çık-
tıklarında bir grubun slogan atarak geçti ğini korktuklar ı için Otel'e
gittiklerini aynı kalabalığm daha fazlas ı ile Otel önüne geldiklerini ve
burada Otel'i taşlayarak saldırılarına devam ettiklerini, uzun süren bu
saldırıların devam ettiğini, Otel'in dördüncü katına çiktıklarını ancak
buraya da karşı binalardan taş ve tuğla atıldığını, akşam üzeri elekt-
riklerin söndüğünü ve dumanın yükselmeye başladığını, panik içinde
dördüncü kata ç ıktığını, montunu kafasına bağladığını, sonrasmı ha-
tırlamadığmı gözünü hastanede açtığını, sanıklardan Nevzat AYDIN' ı
tanıdığını beyan etmiştir.

31.Müşteki Ali DUMANLI ifadesinde;

Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

02 Temmuz 1993 günü Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Abdal
Şenlikleri'ne gittiğini, saat 13.00 sıralarında Buruciye Medresesi'nde
bir şahsın Aziz NESİN'e hitaben "Bir gün senin inkar etti ğin Allah
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seni yakacak" diye bağırdığım, Aziz NESİN'in korumaları eşliğinden

oradan ayrıldığını, tiyatroda görevli arkadaşlarının Cuma namazı
vaktinde, davul çaldıkları için namazdan ç ıkan şahıslarm tiyatrocu

arkadaşlarina saldırdıklarını Cumhuriyet Lokantası'nda yemek ye-

dikleri bir s ırada, dışarıda 150-200 kişilik, yeşil cüppeli beyaz takkeli

genç insanlarm slogan attıklarını, Hizbullah gelecek diye bağırdıkları-
nı, Birleşmiş Milletler Terör Örgütü yaz ılı pankart taşıdıklarmı, şeriat

gelecek zulüm bitecek, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, diyerek
geçtiklerini, daha sonra bu kalabali ğın Madımak Oteli önünde toplan-

dığını ve bu kalabahğm, Otel'i taşlamaya başladığını ve saat 20.00'ye

kadar slogan atılarak taşlamanın devam ettiğini, tekbir sesleri geldi-

ğini, belediye hoparlörlerinden Belediye Ba şkam'nın halka hitaben

konuşma yaptığını, bundan sonra kalabalığın daha da çoğalarak gale-

yana geldiğini, saat 19.00 civarmda elektriklerin kesildiğini, alt kattan

duman geldiğini, Otel'in arka pencerelerinden birisini k ırarak, temiz

havanın yardımı ile boğulmaktan kurtulduklarmı ve buradan karşı
binaya geçerek, ölümden döndüklerini beyan etmi ştir.

32. Müşteki Serdal CAN İK ifadesinde;

Mahkeme huzurunda verdiği ifadesinde;

Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas İli'ne gittiğini tiyatro bölü-
münde görevli olduğunu, olay günü öğlen yemeği sırasmda, cuma
namazmdan çıkan bir grup insanın sloganlar atarak geçti ğini "Cum-
huriyet Sivas'ta kuruldu, Sivas'ta yıkılacak, Laikliğe son, şeriat gelecek
zulüm bitecek" dediklerini ve Kültür Merkezi'ne sald ırdıklarını, Emni-
yet görevlilerinin, göstericilere müdahale etmedi ğini, Kültür Merkezi
içerisinde bulunan arkada şları ile panik içerisinde kaldıklarını, kendi-
lerini korumak için tuvalet kap ılarını söküp, camlara dayand ıklarmı,
ve bir süre sonra bu sald ırgan grubun Kültür Saray ı önünden ayrılarak
gittiklerini, saat 17.00 s ıralarmda da, kendilerinin Kültür Saray ı'ndan
çiktıklarmı, Kültür Sarayı önünde Turan KAYA, Latif KARACA, Fa-
ruk SARIKAYA, Temel TOY ve Bünyamin EL İŞ'i görüp tanıdığım ve
huzurda teşhis ettiğini beyan etmiştir.
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33. Müşteki Faruk ATEŞ ifadesinde;

Mahkeme huzurunda verdiği ifadesinde;

02.07.1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katılmak
üzere Sivas İli'nde bulunduğunu, tiyatro oyuncusu olarak görevli
olduğunu, Kültür Merkezi'nde oyunun provasmı yaptıklarını öğlen
yemeğine çıktıklarmı, dışarıda yürüyüş yapan bir grup insanın "Kah-
rolsun Laiklik, Şeriat gelecek zulüm bitecek, Kan ırmz aksa da zafer
İslam'm, Hizbullah geliyor" şeklinde slogan attıklarını, bu durumdan
korkarak, Madımak Oteli'ne gittiklerini, ancak bu grubun Mad ımak
Oteli önünde toplanmaya başladıklarını, aynı sloganları atarak, Otel'i
taşlamaya başladıklarmı, Otel'in camlarının kırıldığını kendilerini
korumak üzere, merdiven boşluğunu sığmdildarmı bu arada oradaki
irısanlarm tanıdıkları yetkililerden yardım istediklerini, ancak akşama
kadar her hangi bir yard ımın gelmediğini barikat kuran polislerinde
yeterli olmamas ı sebebiyle saldırganlarm Otel'e kadar girdiklerini,
arabaların yanmaya başlamasmdan sonra, Otel' inde tutuştuğunu
çıkan dumandan zehirlenmek üzere olduklar ı sırada, Otel'in arka ta-
rafmdaki pencerenin kırılması ile birlikte karşı binaya geçip canlar ını
kurtardıklarmı bu olaylar sırasmda sanıklardan Bekir ÇINAR' ı görüp
teşhis ettiğini beyan etmiştir.

34. Müşteki Yüksel YILDIRIM ifadesinde;

Mahkeme huzurunda verdiği ifadesinde;

Pir Sultan Abdal Şenlilderi'ne katılmak için Sivas İli'ne gittiğini,
kitap standında görevli olduğunu, kendisine kitaplardan dolayı sa-
taşıldığını, öğlenden sonra Arif SAĞ'ın konseri olduğu için kitapları
toplayıp öğle yemeğine gittiğini oradan da Kültür Sarayı'na geçece-
ğini ancak bu arada kalabalık bir grubun "Şeriat gelecek laiklik bite-
cek, Cumhuriyet burada kuruldu, burada y ıkılacak" şeklinde slogan
atarak geçtiğini, can güvenliği bakımından, Madımak Oteli'nin daha
emin olduğunu düşünerek oraya gittiklerini, fakat bu defa yürüyü ş
yapan kalabalığın Otel önüne gelerek slogan att ıklarını, taş atarak
camları kırdıklarmı, kendilerini korumak üzere otel iç kısmında ba-
rikat kurduklarını, uzun süre burada mahsur kaldıklarmı, yardım is-
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tedikleri halde hiçbir yerden yard ım gelmediğini, akşam üzeri Otel'in
önündeki otomobillerin yanması sonucu, dumanın otel içerisini kap-
ladığmı, bu arada elektriklerin kesildiğini, dumanla birlikte bir panik
yaşandığmı çaresiz sağa, sola koşuştuklarmı, koşuşan insanlar ı takip
ederek, Otel'in arkas ındaki pencereden ç ıkıp karşı binaya geçtiklerini
ve oradan Emniyet'e geçerek kurtulduklarm ı, olayın gerçek sorumlu-
larmm Sivas Valisi, Emniyet Müdürü, Tugay Komutan ı, Belediye Baş-
kanı ve bu kişileri örgütleyenlerin olduğunu bunların yargılanmas ı
gerektiğini belirtmiştir.

35.Müşteki Çiğdem GÜLHAN ifadesinde;

Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü Pir Sultan Abdal Şenlikleri sebebiyle Sivas'ta bulundu-
ğunu, öğle üzeri bir grup insanın, yürüyüş yaptığım her hangi bir olay
çıkmaması için, Madımak Otel'ine gittiklerini ancak bu yürüyü ş yapan
kişilerin Otel önüne gelerek laiklik ve Cumhuriyet aleyhinde slogan
atarak Aziz NESİN'e hakaret ederek saldırıya geçtiklerini, Otel'i taş
yağmuruna tuttuklarmı bunun üzerine otel merdivenlerine sığmmak
suretiyle saldırıdan korunmak istediklerini, bir çok yetkiiye telefonla
durumun bildirildiği ve yardım istendiği halde, yardım gelmediğini,
akşam üzeri elektriklerin kesildiğini ve alt kattan yoğun bir dumanın
merdiven boşluğuna geldiğini ve bu dumanın ve karanlığın etkisi ile
büyük bir panik yaşandığmı, yukarı, aşağı koşuşmaya başladıklarını
bu arada Otel'in arkasındaki bir pencere camını kırarak, arka binaya
geçtiklerini ve orada bayildığmı, daha sonrada hastanede ayıldığmı
beyan etmiştir.

36. Müştekiler; Mehmet METIN, Sultan METIN, Abidin AKÇA,
Ahmet S İVRİ, Yeter SIVRI, Mehmet GÜNDÜZ, Durmu ş ŞAHIN, Ki-
fayet GÜNDÜZ, Hıdır ÖZYURT, Mahmut ŞAHIN, Nezaket ŞAHIN,
Süleyman DOĞAN, Pakize DOĞAN, Mehmet Ali KARABABA, Ne-
bahat ALT İOK, Hatice AYRANCI, Sultan AKÇA, Sultan KARABABA,
Muharrem ŞAHIN;
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Olayı görmediklerini ancak bu olaylar sebebiyle hayatlar ını kay-
beden yakınları adına davay ı takip etmek istediklerini beyan ederek
müdahale talebinde bulunmu şlard ır.

37.Müşteki Sultan CAN İK ifadesinde;

Mahkeme huzurunda verdiği ifadesinde;

Kızı Serpil CANİK ile birlikte Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katıl-
mak üzere Sivas'a gittiklerini, Sivas Alibaba Mahallesi'nde bulunan
yakınlarında misafir olarak kaldıklarını, Şehir merkezindeki olayları
duyduğu için kızım merak ederek, Kültür Merkezi'ne gittiğini burada
kalabalık bir grubun slogan attığını ve bu kalabalık içerisine karışma-
dan tekrar Alibaba Mahallesi'ne misafir olduğu eve gittiğini ertesi
günü çocuğunun öldüğünü öğrendiğini beyan etmiştir.

38.Müşteki Ali ÇAĞAN ifadesinde;

Mahkeme huzurunda verdiği ifadesinde;

01. Temınuz 1993 günü otomobili ile Sivas'a gittiğini, şenliklere
katıldiğını olay günü öğle yemeği s ırasmda bir grup insanm " Şey-
tan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, kan ımız aksa da zafer İslam'm,
Cumhuriyet Sivas'ta kuruldu Sivas'ta yıkılacak" gibi sloganlar atıl-
dığmı ve pankart taşıyarak yürüyüş yapıldığını, Madımak Oteli'ne
geldiğini, aynı kalabalığın Otel önüne gelerek, gösteri yaptıklar ını ve
Otel'i taşlamaya başladıklarını, korunmak için merdiven boşluğuna
sığındıklarını, orada bulunanlarm tüm yetkililerle telefonla konuşup
yardım istediklerini, vaktin hayli ilerlemi ş olmasına rağmen yardım
gelmediğini, akşam üzeri elektriklerin kesildiğini, 5-10 dakika son-
rada benzin kokusu ile birlikte dumanın yayılmaya başladığını Otel
önünde bulunan arabasmm tahrip edilerek yakıldığım ve alevlerin
dumanla birlikte Otel'e yay ıldığmı, kendilerini korumak için Otel'in
arkasındaki pencereden arka binaya geçtiklerini, daha sonra bir oto-
büsle Emniyet'e götürüldüklerini, otomobili yakanlardan ve olaya
karışanlardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş tir.
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39. Müşteki İsmail KAYA ifadesinde;

Mahkeme huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü öğle yemeği için Cumhuriyet Lokantas ı'nda bulundu-
ğu bir sırada, yürüyüş yapan bir grubu gördüğünü, aynı grubun Kül-
tür Sarayı önünde toplanarak gösteri yaptıklarını ve Kültür Sarayı'nı
taşlamaya başladıklarını, buradaki kalabahğm Cumhuriyet ve laiklik
aleyhinde sloganlar attıldarmı üç saat kadar süren bu olaylardan son-
ra, Kültür Sarayı'nı terk ettiklerini, Alibaba Mahallesi'hde, Madm- ıak
Oteli'nin taşlandığını öğrendiğini ve Otel'e telefon ederek çocuklar ı-
nın durumunu sorduğunu, Kamber ÇAKIR'ın çocuklarının durumu-
nun iyi olduğunu söylediğini, Otel'in yanması ile birlikte, çocuklarını
da kayıp ettiğini, bu olayı gerçekleştirenlerden şikayetçi olduğunu
beyan etmiştir.

40. Müşteki Aydoğan YAVAŞLI ifadesinde;

Talimatla alman ifadesinde;

Olay tarihinde Sivas İli'nde Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katıl-
dığını öğle üzeri 1000-2000 kişilik bir grubun Cumhuriyet, laiklik ve
Aziz NESİN aleyhine slogan atarak geçti ğini, daha sonra kaldıkları
OteI'in önüne gelen topluluğun, saat 14.00 den itibaren saat 19.30'a
kadar eylem yaptıldarmı, Emniyet'çe hiç bir müdahale edilmediğini,
Otel'in taşlandığmı ve 19.30 s ıralarında da yangın başladığını, Otel'in
arka tarafmda bulunan aydınlık kısma girip saklandığını ve kendisi
kurtardığmı beyan etmiştir.

41. Müşteki Melahat YAVAŞLI ifadesinde;

Talimatla alman ifadesinde;

Eşi ile birlikte Sivas İli'ne Pir Sultan Abdal Şenlikleri için gittikle-
rini ve bu nedenle bulunduklar ı, Madımak Oteli'nde saat 13.30 s ırala-
rında bu Otel'in önünde toplanan kalabalığın Cumhuriyet ve laiklik
aleyhinde slogan attıklarmı ayrıca Sivas Aziz NESİN'e mezar olarak
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diye bağırdıklarmı ve bu sioganlarla birlikte Otel'i taşladıklarmı, beş
saate yakın kurtarılmayı beklediklerini buna rağmen yardım gelmedi-
ğini ve Otel'in kundaklanmas ı ile birlikte Otel'in arkasında bulunan
camı kırarak aydmlık boşluğa atladıklarmı ve canlarını kurtardıklarım
beyan etmiştir.

42.Müşteki Murtaza ÖĞÜTÇÜ ifadesinde;

Talimatla alman ifadesinde;

Madımak Oteli sahibi olduğunu, olaydan 4-5 gün önce Turizm
Müdürü'nün kendisine gelerek, Pir Sultan Abdal Şenlikleri için gele-
cek olan misafirlerine yer ayrılmasını istediği ve 50 kişilik yer ayırdığı-
nı, misafirlerin gelmesi ile birlikte Otel'e yerle ştirdiklerirıi, 02.07.1993
günü saat 13.30, 14.00 sıralarmda bir grubun Vilayet Binası önünde
gösteri yaptıklarını builk gösteriden, fazla bir tepki olmadığım ancak
her hangi bir olay çıkmaması için misafirlerin bir başka yere nakil
edilmesinin gerekli olduğunu Vali Muavini'ne anlattığını ve Turizm
Müdürü'nün Otel'e gelerek misafirlere durumu iletti ğini bu sırada bir
grup insanın Otel'i taşlamaya başladığını, camlarm tamamen kırıldı-
ğını, bu saldırıyı gördükten sonra, olay yerini terk edip evine gittiğini
olayı televizyondan izledikten sonra Otel'e geldi ğini ve bu olay sıra-
sında iki personelinin de öldüğünü, çok büyük zararm ın olduğunu
beyan etmiştir.

43.Müşteki Mehmet Nusret NES İN (Aziz NESİN) ifadesinde;

Talimatla alınan ifadesinde;

Tek tek kişilerin suçlanamayaca ğını, bu insanlara uygun ortamı
yaratan yasalar ı hazırlayan Hükümet'ten, Meclis'ten ve yönetimden
şikayetçi olduğunu, gelecek yıllarda bu yasaların ortamında, Sivas
olaylarının daha büyüğünün olacağını şimdiden göründüğünü, bunu
haber verdiğini, İçişleri Bakanı'nın Sivas olayları olup bittikten sonra
Sivas'a gelmiş ve Aziz NESİN'in kışkırtması ile bu olaylar meydana
gelmiştir. Diye yalan söylemiş olduğunu bir bakanın yalan söylediği
ortamda tek tek suçlu aramarıın anlamı olmadığını bir çok belgenin
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Devlet Güvenlik Mahkemesi C. Ba şsavcıhğı'nm elinde olduğu halde,
mahkemeye sunulmadığmı, bu suçtan olabildiğince az samk yaka-
lanıp, bunlara en az ceza vermenin yolu arandığmı tek tek kişilerin
yanlış yönlendirilmesi sonucu suçlu duruma dü ştüklerini, bunların
cezalandırılmaları ile Türkiye'nin ana sorunu olan gericiik, bağnazlık
ve kökten dinciliğin önlenemeyeceğini beyan etmiştir.

44. Müşteki Arif SAĞ ifadesinde;

a. Cumhuriyet Savc ılığı ifadesinde;

Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katılmak için Sivas'a davet edildik-
lerini ve Mad ımak Oteli'nde kald ıklarını olay günü öğle üzeri cuma
namazından çıkan insanların Aziz NESİN'i istiyoruz diyerek laiklik
aleyhinde bağırıp çağırdıklarını, Otel'in etrafını sardıklarmı ve Otel'i
taşlayarak camlarını kırdıklarını, merdiven boşluğuna sığmdıklarmı,
bir ara birinci katta bulunan arka cam ı kırarak karşı binaya geçtiklerini
ve ölmekten kurtulduklarmı, Otel'in önünde bulunan otomobilinin
yakılmış olduğunu beyan etmiştir.

b. Talimatla alman mahkeme ifadesinde;

Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadesini tekrar etmiştir.

45. Müşteki Yıldız Sağ ifadesinde;

Talimatla alman mahkeme ifadesinde;

Olay tarihinde eşi ile birlikte Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katıl-
mak üzere Sivas'a gittiklerini, Mad ımak Oteli'ne yerle ştiklerini, öğle
üzeri 200-300 kişilik bir grubun Otel'in önünde gösteri yapmaya ba şla-
dığını, Aziz NESİN'i istiyoruz diyerekten, laiklik aleyhine ba ğırık ça-
ğırdığını, Otel'i taşlayarak camlarını kırdıklarını, taşlardan korunmak
için merdiven bo şluğuna sığındıklarını, akşam üzeri yanık kokular ınıi ı
gelmesi ile birlikte duman altında kaldıklarını Otel'in arkasında bulu-
nan bir pencereyi k ırarak karşı binaya geçip canlar ını kurtardıklarını,
beyan etmiştir.
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46.Müşteki Halif Zeki BÜYÜKTANIR ifadesinde;

Talimatla alman mahkeme ifadesinde;

Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katılmak üzere Sivas'a gittiğini, Ma-
dımak Oteli'nde kaldığmı, saldırganların Otel'e hücum ederek, benzin
döküp yaktıklarını, ancak bu kişileri teşhis edemeyeceğini beyan et-
miştir.

47.Müşteki Mehmet AYDOĞMUŞ ifadesinde;

Talimatla alman mahkeme ifadesinde;

Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katılmak üzere Sivas'a gittiklerini,
02.07.1993 günü Banaz'a gitmek üzere Mad ımak Oteli'ne geldikleri-
ni, o anda Otel'in önünün yürüyü ş yapanlarca dolduruldu ğunu ve
Otel' in taşlanmaya başladığını, Emniyet kuvvetlerinin yetersiz olmas ı
sebebiyle yetkililerden yard ım istediklerini, yard ım gelmediğini, ak-
şam üzeri elektriklerin kesildiğini ve yoğun bir duman altında kal-
dıklarını, canlarını kurtarmak için sağa sola kaç ıştıklarmı, Otel'in arka
kısmındaki pencereden kar şı binaya geçerek canlar ını kurtardiklar ını,
görevli Emniyet mensuplar ının görevlerini yapmadıklarını ve Dev-
let'in sorumlu oldu ğunu beyan etmiş tir.

IX. KAMU TANIĞI İFADELERİ :

1. Kamu tanığı Doğukan ÖNER:

a. Cumhuriyet Savc ılığı ifadesi;

11.07.1993 tarihli te şhis tutanağı ile tutanakta açık kimliği yaz ılı
Etem CEYLAN' ı nezarette bulunan sanıklar arasında olayla katılan
sanık olarak te şhis ettim. Etem CEYLAN, Madımak Oteli'nin önünde
bulunan topluluğun arasında idi. Etem CEYLAN, Madımak Oteli'ne
mütemadiyen taş atarken gördüm. Bunun haricinde elini havaya
kaldırmak suretiyle "Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Alla-
hüekber" şeklinde kalabalıkla birlikte slogan atarken gördüm. Etem
CEYLAN' ın Otel önündeki topluluk içerisinde aktif olarak rol oyna-
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dığmı gördüm. Etem CEYLAN toplulukta faal olan kişilerden birisi
idi, devamlı olarak topluluğun önüne gelerek jandarmanın ve polisin
oluşturduğu barikatı aşmak için mütemadiyen çaba sarf ediyordu.

11.07.1993 tarihli tutanaktan açık kimliği yazilı Tufan CAYMAZ' ı
da nezarette alınan sanıklar arasmda bizzat te şhis ettim. Bu sanık, Tu-
fan CAYMAZ Kültür Merkezi önünde cereyan eden olaylarda kalaba-
lığın içerisinde "Allahüekber, Tekbir, Sivas Aziz'e mezar olacak, Zafer
İslam'm, Vali istifa, şerefsiz Vali" diyerekten slogan atarken i şittim.
Keza Tufan CAYMAZ hadise günü a şamalarda Kültür Merkezi'nden
Vilayet önüne geli şinde yine topluluğun arasmda "Vali istifa, Vali
şerefsiz, Allahüekber" diyerek slogan atarken gördüm. Daha sonraki
aşamalarda Mad ımak Oteli'nin önüne gelindiğinde polis ve jandarma,
Madımak Oteli'nin önünde barikat kurmu ştu, bu barikatı aşmak için
aktif bir şekilde mütemadiyen zorlamada bulunurken gördüm ve yine
Sivas Aziz'e mezar olacak, Şeytan Aziz, Allahüekber, şeklinde slogan-
lar attığını duydum.

11.07.1993 günü açık kimliği tutanakta belirtilen Fatih ERDEM'le
ilgili olarak tutulan tutanak do ğrudur. Altındaki imza bana aittir. Ha-
dise günü Fatih ERDEM'in istasyon Caddesi üzerinde Vilayet önüne
gelen grup içerisinde gördüm. Bu grup içerisinde elini havaya kaldır-
mış "Vali istifa, şeytan Aziz" diyerek slogan at ıyordu, Fatih ERDEM
daha sonraki aşamalarda Madımak Oteli'nin önünde bulunan grubun
içerisinde de mütemadiyen Şeytan Aziz, Sivas Azize mezar olacak,
Allahüekber, şeriat isteriz şeklinde sloganlar atıp polis ve askerin kur-
muş olduğu barikat devamlı surette yarmak için çaba sarfediyordu.
Fatih ERDEM' İn olaylar içerisinde görüp nezaretteki san ıklar arasın-
dan ve mevcut fotoğraflarda da eylemlerini tekrarlarken gördüm.

11.07.1993 tarihli tutanakla gözalt ındaki sanıklar içerisinde net bir
şekilde teşhis ettiğim Ali TEMIZ, Madımak Oteli önündeki grubun
içerisinde mütemadiyen slogan atan "Allahüekber, Sivas Aziz'e mezar
olacak Şeytan Aziz" diye slogan atıp mütemadiyen polis kordonunu
yarmaya çaba gösteriyordu. Bu şahsın o kadar uyarmama ve ikaz et-
meme rağmen mütemadiyen polis kordonunu yarmak için kordonun
üzerine hücum ediyordu. Hafta Ali TEM İZ 2-3 seferde polis kordonu-
nu yarıp Madımak Oteli'ne kadar ilerleyen ve oradaki arkada şlarımız-
ca geri püskürtülüp, tekrar polis kordonunu yararak Otel'e giden top-
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luluğun hararetli fertlermden birisi olarak gördüm. Kendisini te şhis
ederek teşhis tutanağı tanzim edildi, tutanakta bu ifadem doğrultu-
sunda doğru olup ayrıca bu sanık Ali TEMIZ, Otel'e ve Otel önündeki
arabalara taş atarak, Otel'in camlarmın kırilmasma, arabaların hasara
uğramasına neden olan kişi olduğunu gözlerinıle gördüm.

11.07.1993 tarihli tutanakta aç ık kimliği yazılı Murat ÇANAKLI-
TAŞ' ı gözaltında bulunan samkiar içerisinde te şhis ettim. Murat ÇA-
NAKLITAŞ hadise günü, Mad ımak Oteli'nin önünde bulunan grubun
içerisinde idi. Murat ÇANAKLITAŞ' ı, Madımak Oteli önünde "Alla-
hüekber, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak" şeklinde slogan
attığını duydum. Ayr ıca Murat ÇANAKLITAŞ, Madımak Oteli'nin
camlarını taş atmak suretiyle kırarken bu şekilde eyleme katıldığını
gözlerimle gördüm.

11.07.1993 tarihli tutanakta aç ık kimliği yazılı Harun GÜLBAŞ' ı
nezaret altındaki sanıklar arasından teşhis ettim. Harun GÜLBAŞ,
hadiselerin başından sonuna kadar olayların içinde aktif bir şekilde
rol aldığım, toplumu yönlendirici şekilde hareket ettiğini gözlerimle
gördüm. Harun GÜLBAŞ, ilk çekirdek grup içerisinde arkas ındaki
gruba ellerini havaya kald ırıp önde slogam kendisi at ıp, sonradanda
arkasındaki gruba attıran kişi idi. Hadisenin başından sonuna kadar
vardı. Cami çıkışmdan Vilayet önüne gelişte, "Vali istifa, Şeref siz
Vali" şeklinde topluluğu yönlendirici şekilde slogan atıyordu. Oradan
istasyon Caddesi ve Kültür Merkezi'ne yürüdü ğü sırada da yine ön
saflarda arkasındaki topluluğa Vali istifa, Şeytan Aziz, Şeriat isteriz,
şeklinde sloganlar atıp topluluğun da bu sloganları atması için önder-
lik eden kişi idi. Keza Kültür Merkezi'ne gelindi ğinde, Kültür Merke-
zi'nin taşlaııması olayına katılan taş atan, hatta arkasındaki topluluğa
taş attırmak için önderlik eden kişi Harun GÜLBAŞ idi. Yine, Harun
GÜLBAŞ topluluktan ayrilmayarak Kültür Merkezi'nden, Vilayet önü
güzergahı ile Madımak Oteli'ne gelen grupta liderlik pozisyonunu
devamlı sürdürdü devamlı olarak "Allahüekber, şeriat isteriz, laik
düzen yıkılacak, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak" şeklinde slo-
gan atıp, slogan attırıyordu. Keza Mad ımak Oteli'nin önündeki grup
içerisinde Harun GÜLBAŞ, Madımak Oteli'ne taş atanlar arasında idi.
Burada Madımak Oteli'ne taş atıp, arkasındaki grubun taş atmasını
sağlayan elebaşı sanıklardan biri olarak Harun GÜLBAŞ' ı gördüm.
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Harun GÜLBAŞ olaym başmdan niliayetine kadar topluluğu yönlen-
diren, co şturan kişi olarak gördüm. Tanıdım attıkları siogaru kulakla-
rımla işittim.

11.07.1993 günü açık kimliği tutanakta belirtilen Adem BAYRAK' ı
göz altmda bulunan sanıklar arasmda kesinlikle teşhis ettim. Adem
BAYRAK' ı hadise günü Kültür Merkezi'nin önündeki topluluk içeri-
sinde "Allahuekber, Sivas Azize mezar olacak, Vali istifa" şeklinde
slogan atarken gördüm. Daha sonraki aşamada Adem BAYRAK, Ma-
d ımak Oteli'nin önündeki grup içerisinde de vard ı. Burada yine "Sivas
Aziz'e mezar olacak, Şeytan Aziz, Allahüekber" şeklinde Adem BAY-
RAK'm slogan attığmı duydum. Polis ve asker kordonunu yarmak için
çaba harcarken gördüm.

11.07.1993 tarihli tutanakta açık kimliği yazılı Ekrem KURT'u gö-
zaltındaki sanıklar arasmda teşhis ettim. Ekrem KURT'u gözalt ındaki
sanıklar arasında teşhis ettim. Ekrem KURT hadise günü Mad ımak
Oteli'nin önündeki topluluğun içerisinde ç ılgın bir şekilde slogan atar-
ken "Sivas Aziz'e mezar olacak, Şeytan Aziz, Allahüekber" şeklinde
slogan atıyordu. Çok hırslı ve aktif bir şekilde idi. Tahmin etti ği insan-
ları Otel'e doğru atarak Otel'e ve Otel önündeki arabalara zarar veri-
yordu. Ayrıca Ekrem KURT, polis ve jandarma barikat ını birkaç sefer
yarıp Otel önüne giderek Ote'lde tahribat yapan şahıslardan birisidir.
Ekrem KURT'u bu eylemler içerisinde iken gördüm.

11.07.1993 tarihli tutanakta açık kimliği yazılı Harun KAVAK' ı
gözaltında bulunan sanıklar arasından teşhis ettim. Harun KAVAK,
hadise günü Vilayet önündeki topluluğun içerisinde ateşli bir şekilde
"Vali istifa, şerefsiz Vali" şeklinde slogan atarken işittim. Daha sonra
yine toplulukla birlikte ateşli bir şekilde Kültür Merkezi istikametine
giden topluluk arasında Harun KAVAK ate şli bir şekilde yukarıdaki
sloganları atarak yürüyüp Kültür Merkezi önüne gelindi ğinde, Harun
KAVAK, Kültür Merkezi'ne ta ş atmak suretiyle Kültür Merkezi'nde
zarar veren ve halk ı yönlendiren kişidir. Daha sonraki aşamada Harun
KAVAK, Madımak Oteli'nin önüne kadar toplulukla birlikte yukar ı-
daki sloganları atarak "Allahüekber, Sivas Aziz'e mezar olacak, Şeytan
Aziz" diyerek yürüyen ve Mad ımak Oteli önündeki kalabal ıkla birlik-
te Otel'e ta ş atan kişidir. Ayrıca Harun KAVAK Otel önündeki polis
ve jandarma kordonunu a şarak Otel'e girip oteldeki cam ve çerçeveyi
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tahrip eden Otel önündeki arabalara taşla vuran şahıstır.

11.07.1993 tarihli tutanakta aç ık kimliği yaz ılı Özer ÇANAKLI-
TAŞ' ı gözaltına alman sanıklar arasından teşhis ettim. Özer ÇANAK-
LITAŞ, hadise günü meydana gelen olaylarda toplulu ğun Vilayet
önünden, Kültür Merkezi'ne yürürken, istasyon Caddesi üzerinde slo-
gan atarken gördüm. "Vali istifa, Sivas Aziz'e mezar olacak" şeklinde
sloganlar atıyordu. Daha sonraki evredeÖ zer ÇANAKLITA Ş'm Ma-
dımak Oteli'nin önündeki grubun içerisinde yine Sivas Aziz'e mezar
olacak, Şeytan Aziz, Allahüekber şeklinde slogan atıp, Otel'e taş atıp
zarar verirken gördüm. Özer ÇANAKLITA Ş Otel'in önünde polis ve
jandarmanın oluşturduğu barikat aşmak için mütemadiyen barikatı
slogan atarak zorlayan kişidir.

11.07.1993 tarihli tutanakta açık kimliği yazılı Murat ÇANAKLI-
TAŞ' ı nezarette alman sanıklar arasmda kesinlikle teşhis ettim.

Murat ÇANAKLITAŞ'm Madımak Oteli önünde "Allahüekber,
Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak" şeklinde ellerini havaya kal-
dırıp slogan atarken gördüm. Bundan ba şka Murat ÇANAKLITAŞ,
Madımak Oteli'nin önünde, Mad ımak Oteli'ne taş atarken gördüm.

11.07.1993 tarihli te şhis tutanağında açık kimliği yazılı olan Süley-
man TOKSUN'un gözaltına alman sanıklar arasında kesinlikle teşhis
ettim. Süleyman TOKSUN, Mad ımak Oteli'nin önünde ve Kültür
Merkezi'nin önündeki topluluk içerisinde çok alevli bir şekilde gör-
düm. Süleyman TOKSUN, Kültür Merkezi önünde buray ı taşlarken
gördüm. Ayrıca Süleyman TOKSUN'u Mad ımak Oteli'nin önünde
Madımak Oteli'nin taşlanması ve polis, jandarma barikatını aşarak
Madımak Oteli'nin önüne kadar gelip Otel önündeki arabalara ve
Otel'in cam ve çerçevesini k ırarken gördüm. Ayr ıca Süleyman TOK-
SUN topluluk içerisinde "Allahüekber, Şeytan Aziz, Zafer İslam' ın,
Sivas Aziz'e mezar olacak" şeklinde devamlı slogan atarken gördüm.

11.07.1993 tarihli tutanakta aç ık kimliği yaz ılı Özay KARATÜRK'Ü
nezarette bulunan sanıklar arasında teşhis ettim. Özay KARATÜRK'Ü
hadise günü Vilayet önünden Kültür Merkezi'ne giden topluluk ara-
s ında Buruciye Medresesi önünde ve istasyon Caddesi üzerinde eller
havada, "Vali istifa, Şeref siz Vali, Sivas Aziz'e mezar olacak" şeklinde
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ateşli bir şekilde slogan atarken gördüm ve i şittim. Gözaltındaki sanık-
lar arasmda bizzat görüp teşhis ettim.

Yine  ifadeli te şhis tutanağında açık kimliği yazılan ancak soyadı-
nın Kozu olup yanhşhkla Kuzu yazilan Adem KOZU'yu nezaretteki
sanıklar arasmda kesinlikle teşhis ettim. Adem KOZU, Mad ımak Oteli
önündeki grubun içerisinde idi. Bu grup içerisinde Adem KOZU, de-
vamlı olarak "Allahuekber, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak,
Türkiye Müslüman'd ır, Müslüman kalacak" şeklinde slogan atıyordu
ve devamlı olarak da polis-jandarma kordonunu yarmak için büyük
çaba gösteriyordu. Ben Adem KOZU'yu bu eylemler içinde iken gör-
düm. Bu fiilleri yaptığına şahidim.

Şu anda Emniyet Müdürlü ğü nezaretinde bulunan ve kar şımda
bulunup bana gösterdiğiniz Raşit oğlu 1934 d.lu, Ahmet Turan KILIÇ' ı
tanıyıp teşhis ettim. A. Turan KILIÇ, yürüyü şün başlangıcından sonu-
na kadar yürüyü şün içerisinde yer almıştır. A. Turan KILIÇ yürüyü ş
içerisinde iken kalabalığı devamlı şekilde cihada çağrı diyerek slogan
atıp, arkasındaki vatandaşı tahrik ediyordu. "Şeriat gelecek, zulüm
bitecek" Müslümanlar ne duruyorsunuz kat ıhn diyerek topluluğu
galeyana getiriyordu. Hadiseler Vilayet önünde, Kültür Merkezi'nde,
Madımak Oteli'nde, bu güzergandan bir kaç kez gidip gelme şekli ile
cereyan etmiştir. Hadiselerin başmdan sonuna kadar A. Turan KILIÇ
yer almıştır. Yukarıda söylediğim sözleri söyleyerek kalabalığı galeya-
na getirmeye çalışmıştır. Ayrıca Madımak Oteli'nin önüne gelindiğin-
de topluluk içerisinde A. Turan KILIÇ Otel'e taş atarak Otel'in camla-
rmı kırmıştır. A.Turan KILIÇ ile ilgili görgüm ve şahadetim bu olup;

Yine halen nezarette bulunan şu anda bana göstermiş olduğunuz
Nuri oğlu 1970 d.lu, Kenan KALE'yi olaylar içerisinde rol alan ki şi
olarak teşhis ettim. Kenan KALE, Mad ımak Oteli önündeki grubun
en ön saflar ında gördüm. Kenan KALE grup içerisinde " Şeytan Aziz,
Sivas Aziz'e mezar olacak" şeklinde slogan atıyordu. Kenan KALE
Madımak Oteli'nin önündeki jandarma ve polis banikat ını aşmak için
çok saldırdı. Bu banikatı aşarak Madımak Oteli'nin önüne kadar ilerle-
yip, Madımak Oteli'ne taş atarken gördüğüm gibi, Madımak Oteli'nin
önündeki arabaları tahrip etti ve Madımak Oteli'nin cam ve çerçevele-
r, asilıp koparırken gördüm.
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Yine şu anda Emniyet Müdürlü ğü nezaretinde bulunan ve bana
göstermiş olduğunuz Bekir Sıtkı oğlu 1970 d.lu, Mevlüt ATALAY' ı
kesin olarak teşhis ettim. Hadise günü Mevlüt ATALAY' ı Madımak
Oteli'nin önündeki kalabalığın ön saflarmda gördüm. Mevlüt ATA-
LAY, Madmıak Oteli'nin önünde "Allahüekber, Şeytan Aziz, Sivas
Aziz'e mezar olacak, Kanımız aksa da Zafer İslam'm" şeklinde slogan
atarken işittim. Mevlüt ATALAY, Mad ımak Oteli'nin önündeki polis
ve jandarma harikatım aşmak için mütemadiyen u ğraş veriyordu,
en sonunda bu barikatı yarmaya da muvaffak oldu, ayr ıca Mevlüt
ATALAY topluluk içerisinde iken, Mad ımak Oteli'ne taş atıp Otel'in
camlarmı kıran şahıstır. Polis barikatını aştıktan sonraki eylemlerini
hatırlamıyorum. Hadise günü Mevlüt ATALAY' ı olaylarm içinde slo-
gan atarken, Otel'i taşlarken ve polis barikatım geçerken gözlerimle
gördüm.

Şu anda nezarethanede bulunan ve bana gösterilen İbrahim oğlu
1973 d.lu, Ömer Faruk GEZ'i çok net bir şekilde teşhis ettim. Hadise
günü Ömer Faruk GEZ, hadisenin başmdan sonuna kadar topluluk
içerisinde, aktif bir şekilde gördüğüm kişidir. Ömer Faruk GEZ, Vi-
layet önündeki toplulukta, topluluğun önünde "Vali istifa, şerefsiz
Vali" şeklinde gösteri yaptıktan sonra, istasyon Caddesi'ni müteaki-
ben de Kültür Merkezi'ne, varmcaya kadar topluluk içerisinde önder
bir şekilde görev almış, devamlı şekilde "Allahüekber, Zafer İslam'm
olacak, şeytan Aziz" şeklinde sloganlar atan ki şidir. Keza Ömer Faruk
GEZ'i, Kültür Merkezi'nin önünde buray ı taşlarken de bizzat gözle-
rin-le gördüm. Yine Ömer Faruk GEZ, Mad ımak Oteli'nin önündeki
topluluğunda ön saflarmda yer alan ki şidir. Burada Ömer Faruk GEZ'i,
Otel'i taşlarken bizzat gördüm. Burada, Allahüekber, Şeytan Aziz, Si-
vas Aziz'e mezar olacak, Zafer İslam'mdır şeklinde sloganlar atarken
duydum. Mad ımak Oteli'nin önündeki polis ve jandarma barikatmı
Ömer Faruk GEZ, aşarak Otel'in içerisine giren ve otel içerisinde baz ı
eşyaları tahrip eden dışarı atarken bizzat gözlerimle gördüm.

Şu anda Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde bulunan ve bana
gösterdiğiniz Feyzullah o ğlu 1971 d.lu, Ali KURT'u net bir şekilde teş-
his ettim. Benim müşahade ettiğim kadarıyla Ali KURT, hadiselerin
ele başlarından biridir. Ali KURT olay günü hadisenin ba şlangıcmdan
sonuna kadar topluluk içerisinde önder bir şekilde fiilen yer almı5-
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tır. Vilayet önünde "Vali istifa, şeytan Aziz, Kanınıız aksa da zafer
Islam'm" diyerek slogan atan ve bu sloganlar ı topluluğa attıran kiş i-
dir. Keza Ali KURT, istasyon Caddesi üzerinden Buruciye Medresesi
önünden Kültür Merkezi'ne gidinceye kadar gruba önderlik etmi ş,
devamlı şekilde slogan attırmıştır. Kültür Merkezi'ne gelindiğinde
oradaki gruba da önderlik edip Kültür Merkezi'ne taş atan ve Kültür
Merkezi önünde halk ı slogan atmaya yönlendiren ki şi Ali KURT'dur.
Buradaki olaylardan sonra mütemadiyen topluluk içerisinde önder
halde yer alan Ali KURT'un, Mad ımak Oteli önündeki topluluk içe-
risinde iken de gördüm. Burada "Allahüekber, Zafer İslam'm, Şeytan
Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, diye ba ğırıp arkasındaki topluluğu
da bağırttıran kişidir. Ali KURT, Mad ımak Oteli önündeki grupla
birlikte, Madımak Oteli'ni taşlayan ve topluluğu da taş atmak için
yönlendiren önder kişidir. Madımak Oteli önünde jandarma ve polis
barikatım aşarak Ali KURT Otel'e girmi ş, Otel önündeki otomobilleri
tahrip ettiği gibi Otel'in içerisine girip, otel içerisindeki e şyaları tahrip
ederken bizzat gözlerimle gördüm. Hiç bir şüpheye yer bırakmayacak
şekilde Ali KURT'u te şhis ettim.

Şu anda Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde olan ve bana
göstermiş olduğunuz Irfan oğlu 1973 d.lu, Harun YILDIZ' ı olaylara
katılan kişi olarak te şhis ettim. Hadise günü Kültür Merkezi'ndeki
topluluğun içerisinde gözlerimle gördüm. Harun YILDIZ, Kültür
Merkezi'nde Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Türkiye Müslü-
man'dır, Müslüman kalacak, şeklinde slogan atarken i şittim. Ayrıca
Harun YILDIZ, Kültür Merkezi'ne taş atarak saldıran kişilerden biri-
dir. Harun YILDIZ' ı olayın sonraki safhalarmda, Madımak Oteli'nin
önündeki grup içerisinde de " Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar olacak,
Kanınıız aksa da Zafer Islam' ın" şeklinde slogan atarken işittim. Ha-
run YILDIZ bu sloganlar ı atarken çok heyecanlı ve aktif bir şekilde idi,
kalabalığmda bu sloganlar ı atması için kalabaliğa coşkulu bir şekilde
hitap edip, bağınyordu. Ayrıca Harun YILDIZ, Madımak Oteli'nin
önündeki grupta Otel'e taş atarken gördüm ve teşhis ettim.

Halen Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde bulunan ve şu anda
bana gösterdiğiniz Ahmet oğlu 1964 d.lu, Muhsin ERBAŞ'm olay-
lardan dolayı teşhis ettim. Hadise günü Muhsin ERBA Ş' ı hadisenin
başından sonuna kadar çe şitli aşamalarda gördüm. Muhsin ERBAŞı
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Vilayet önünde, Kültür Merkezi'nde ve Madm-ıak Oteli'nin önündeki
toplulukta devamlı gördüm. Muhsin ERBAŞ, hadise günü hadisenin
başından sonuna kadar milleti galeyana getirmek için "Allahüekber,
Vali istifa, şerefsiz Vali, zafer İslam'm, yaşasm şeriat, düzen yıkılacak
(laik düzen yıkılacak), Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak" şeklin-
de mütemadiyen slogan atarken i şittim. Hadisenin başmdan sonuna
kadar topluluğun ön saflarmda yer aldığını gördüm. Keza Muhsin
ERBAŞ'm Madımak Oteli'nin önündeki grup içerisinde, Mad ımak
Oteli'ni taşlarken gözlerin-le gördüm. Muhsin ERBAŞ polis ve jandar-
ma koridorunun önünde yer alip arkasındaki topluluğu coşturmak
için önder şekilde hareket ederken gözledim. Muhsin ERBAŞ' ı kesin
olarak teşhis ettim.

Şu anda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koridorunda gör-
düğüm ve bana göstermiş olduğunuz Hüseyin oğlu 1970 d.lu, Yusuf
ŞİMŞEK'i kesin olarak teşhis ettim. Ben hadise günü Yusuf ŞİMŞEk'i,
Madımak Oteli'nin önündeki grup içerisinde gördüm. Benim gördü-
ğümde Yusuf ŞIMŞEK devamlı olarak ateşli ve hararetli bir şekilde
"Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kan ımız aksa da zafer
İslam'ın, Allahüekber" diyerek slogan at ıyordu. Ayrıca Yusuf ŞİM-
ŞEK'in, Madımak Oteli'nin önünde Otel'e taş atarken gördüm. Ayrıca
Yusuf ŞIMŞEK, Madımak Oteli önünde kurulmuş bulunan polis bari-
katını aşmak için bu barikatı zorlayanlardan bir tanesiydi. 3-4 kez de
Yusuf ŞİMŞEK'i barikatın zayıf noktalarından barikatı aşarak Otel is-
tikametine gidip otel içerisinde tahribat yaparken, Otel'in camını, çer-
çevesini sökerken, içerden koltuk atarken gördüm ve Yusuf ŞİMŞEK'i
kesin olarak teşhis ettim.

Şu anda Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde bulunan ve bana
göstermiş olduğunuz Yusuf oğlu 1967 d.lu, Ahmet OFLAZ' ı kesin
şekilde olaylara katıldığını teşhis ettim. Ahmet OFLAZ, hadise günü,
Madımak Oteli'nin önündeki grup içerisinde grubun ön saflar ında
"Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Allahüekber, Vali istifa"
diyerek slogan atarken işittim. Ahmet OFLAZ' ı Madımak Oteli'nin
önünde kurulmu ş olan polis ve jandarmadan müte şekkil barikatı
mütemadiyen zorlarken gözlerin-le gördüm. Ayr ıca Ahmet OFLAZ
bir ara barikatı aşarak Otel'e gitti, Otel'in önünde bulunan arabaları
tahrip ederken gördüğüm gibi Ahmet OFLAZ' ı Otel'in içerisine girip
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Otel' in içerisinde tahribat yapan ve içerdeki e şyayı dışarı çıkartan kişi

olarak gördüm.
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Şu anda Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde bulunan ve bana
gösterdiğiniz Ahmet oğlu 1976 d.lu, Durmuş TUFAN' ı çok net bir şe-
kilde teşhis ettim. Durmuş TUFAN hadise günü, Mad ımak Oteli'nin
önündeki kalabahğm ön saflarmda gördüm. Durmu ş TUFAN, bura-
da "Allahüekber, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olaak, Vali istifa,
Kanıımz aksa da Zafer İslam'm" şeklinde slogan atarken i şittim. Ha-
disenin sonraki evrelermde Durmuş TUFAN, Madımak Oteli'ne taş
atarak Otel'in camlar ını kıranlar arasmdad ır. Bir ara hadiseler devam
ederken nereden temin etti bilemiyoruz, naylon bir po şetin içerisinde
beyaz renkli po şette Durmuş TUFAN, benzin getirerek Otel'in önüne
kadar koştu, güvenlik görevlisi arkadaşlar Otel'in önünde Otel'e yak-
laşmadan içindekinin benzin oldu ğunu anlayarak Durmu ş TUFAN'm
üzerine atılıp yakaladılar, bu aradaki çeki şme esnasmda poşet patlad ı
ve poşetin içerisindeki benzin asfaltm üzerine yay ıldı, yayılan nesne-
nin kokusundan da benzin oldu ğunu anladık. Derhal o arada arkadaş-
lar sigara içilmemesi yönünde benzin döküldü ğü yönünde uyar ılar
yaparak bağrışıyorlardı. Otel'in devamlı taşlanması cam, çerçevenin
sökülmesi, sıva vs. artıklarmdan otel önünde kumlar olu ştu, oradaki
görevliler kumları getirip bu yayılan benzinin üstüne döktüler, görevli
arkadaşlarımız Durmuş TUFAN' ı olay yerinden uzaklaştırdılar. Dur-
muş TUFAN' ı, Madımak Oteli'nin önünde slogan atan, Otel'i ta şlayan
ve Otel'e benzin ta şırken gördüm.

Sivas Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde bulunan ve şu anda
bana gösterdiğiniz Faik oğlu 1965 d.lu, Faruk CEYLAN' ı kesin olarak
teşhis ettim. Hadise günü Faruk CEYLAN, Mad ımak Oteli'nin önün-
deki grubun ön saflarmda "Sivas Aziz'e mezar olacak, Şeytan Aziz,
Allahüekber, Kanımız aksa da zafer İslam'm" şeklinde slogan attığını
kulaklarımla işittim. Faruk CEYLAN' ı Madımak Oteli'nin önünde
Otel'e taş atarken gördüm, bundan başka Faruk CEYLAN Otel'de
yangın çıktmtan sonra Otel önüne gelmek isteyen itfaiye araçlar ını
engelleyen, itfaiye arac ının önüne geçen, itfaiye aracının ön canımı
kapatan kişi olarak bizzat gördüm.

Şu anda Sivas Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde bulunan ve
bana göstermiş olduğunuz Ağa oğlu Dürdane'den olma 1975 d.lu, Te-
mel TOY'u kesin şekilde teşhis ettim. Hadise günü Temel TOYu, Ma-
dımak Oteli'nin önündeki topluluğun ön saflarında aktif bir şekilde
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gördüm. Temel TOY, bu toplulu ğun içerisinde "Allahüekber, Şeytan
Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kanımız aksa da Zafer İslam' ın, Vali
istifa" diye slogan atarak hall<m da bu sioganlara i ştirak etmesini sa ğ-
lamak için el, kol hareketleri ile topluluğu heyecanland ırırken bizzat
gördüm ve duydum. Ayr ıca Temel TOY, Mad ımak Oteli'nin önünde,
Madımak Oteli'ne taş atarak Otel'e zarar verenlerden birisidir. Temel
TOY, Otel önünde kurulmu ş bulunan polis ve jandarma barikatm ı
aşmak için mütemadiyen sald ırmıştır. Bir ara barikatın zayıf noktasm-
dan barikatı aşarak Otel önüne gelmi ş Otel'in camına ve çerçevesine
zarar vererek Otel'in içerisine girip otelde tahrip etti ği eşyaları sağa,
sola dışarıya atarken gözlerimle gördüm. Ayrıca Temel TOY, Otel'in
önünde bulunan arabaları tahrip ederken gördüm.

Şu anda Emniyet Müdürlü ğü nezarethanesinde bulunan ve bana
göstermiş olduğunuz Turan oğlu 1964 d.lu, Halil İbrahim DÜZB İ-
ÇER'i kesin şekilde teşhis ettim. Halil İbrahim DÜZBİÇER'i hadise
günü olaym ba şlangıcmdan sonuna kadar topluluk içerisinde gör-
düm. H. İbrahim DÜZBİÇER topluluk içerisinde "Vali istifa, şeref-
siz Vali, Sivas Aziz'e mezar olacak, Şeytan Aziz" şeklinde sloganlar
atarken işittim. H. İbrahim DÜZB İÇER, Kültür Merkezi'nin önünde
grubun ön saflarmda Kültür Merkezi'ne ta ş atarken gördüm. Ayrıca
H. İbrahim DÜZBİÇER'in, Madımak Oteli'nin önünde yine grubun ön
saflarmda yukar ıda belirttiğim sloganlar ı atarken işittim. H. İbrahim
DÜZBİÇER ,Madımak Oteli'nin önünden Madımak Oteli'ni taşlayan-
lardan biridir, ayr ıca bir ara H. İbrahim DÜZB İÇER'in takriben yarım
saat kadar topluluk içerisinde görmez oldum. Yar ım saat kadar zaman
geçtikten sonra herhalde atılan taşlardan biri kafasma isabet etmi ş ola-
cak ki, yaralanmış durumda H. İbrahim DÜZB İÇER'i kafas ı bir bezle
sarılı vaziyette polis ve jandarma kordonunu zorlarken gördüm. H.
İbrahim DÜZB İÇER kordonun zayıf bir yerinden polis kordonunu
aşarak Otel'in önüne geldi. Arabalara zarar verdi. Daha sonra camı,
çerçevesi kırılmış bulunan Otel'in içine girip ikinci asma kat şeklindeki
kata çıktı, bu asma kattan, televizyon, çiçek saks ısı gibi cisimleri çekme
kattan aşağıya attı. Aşağıya da indiğinde bir ara Otel'in alüminyum
doğramanm duvara rapdedildi ği yerden bu alüminyum çerçeveyi
çekmek suretiyle sökmeye alıştığını gördüm. Hatta olaym bir safha-
sında H. İbrahim'i yukar ıdan atılan eşyalar arasmdan koltuklardan bi-
rini çakmak ile koltu ğu yakmaya çal ışırken gözlerimle gördüm. Hatta
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oradaki görevliler onun bu eylemine engel olarak bulunduğu yerden
saf dışı etmeye çalışıyorlard ı . H. tbrahim DÜZB İÇER'in eylemlerini bu
şekilde gördüm.

Ben hadise günü olaylarm ba şmdan sonuna kadar te şkilatıma
mensup arkadaşların-ila birlikte te şkilatm başından ve ön safta yer
ald ım. Gördüğüm, teşhis ettiğim, eylemlerini net bir şekilde hatırladı-
ğım bu şahıslar hakk ındaki teşhisim ve eylemlerine yönelik şahadetim
bundan ibarettir dedi.

b. Kamu tanığı Doğukan ÖNER'in mahkememiz huzurundaki
ifadesi;

02.07.1993 günü saat 13.25 s ıralarında Paşa Cami'nden çıkan
kişilerin slogan atarak, Atatürk Caddesi üzerinden Vilayet önüne
geldiklerini, burada Vali aleyhine tezahürat yap ıldığını "Şerefsiz
Vali, Vali istifa" gibi sloganlar atıldığmı, bu kalabalığın Osman Paşa
Caddesi üzerinden, Kültür Sarayı'na doğru gittiklerini ve bu yerde
"Zafer İslam'ın, Şeytan Aziz, Vali istifa" gibi sloganlar attıklarını,
Kültür Sarayı'ndaki kişilerle çatışmaya girildiğini, karşılıklı birbir-
lerine taş attıklarmı, Emniyet kuvvetlerinin de yard ımı ile bu çatış-
manın büyümeden önlendiğini bu arada yürüyüşçülerin 3000 kişi
civarına yaklaştığını bu kişileri teskin etmek amac ı ile Sivas Valisi ile
görüşüp İl Müftüsü'nü konuşturmak istediklerini ancak, Müftü'nün
il dışında olması sebebiyle bulamad ıklarını, Vali'nin temasa geçmesi
üzerine Sivas Belediye Başkanı'nın halka hitaben konu şma yaptığını
ve halkı sükunete davet ettiğini, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı'nın da
konuşma yaptığım fakat etkili olmadığım ve Mad ımak Oteli'ne doğru
kalabalığın yöneldiğii, saat 16.30 sıralarında Mad ımak Oteli önüne
tahmini 5000 ki şinin toplandığını, Otel'in önüne ç ıkan beş ayr ı yol
bulunduğunu, bu yolları polis barikatı ile kesip Otel'e vaki saldırılar ı
önlemeye çalıştıklarını, durumu Vali'ye en az yirmi kez iletti ğini ve
ek kuvvet istediğini buna rağmen kuvvet gelmedi ğini, Madımak Oteli
önünde toplanan kalabalığın giderek arttığını 10.000 kişinin üzerine
çıktığmı, barikatı aşıp geçenler olduğunu, bunlar ı yakalay ıp tekrar
barikatın dışına attıklarını bu mücadelenin saat 20.00'ye kadar devam
ettiğini ve halkın giderek çoğaldığını, sioganların "Sivas Aziz'e mezar
olacak, Zafer İslam'ın, Şeytan Aziz" şeklinde olduğunu zaman zaman
da şeriat aleyhinde sloganlar attıklarmı bu arada polis barikatını ve
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zincirini aşan ve Otel'e giren kişiler, Otel'de görevli polis memurlarm-
ca dışarıya çıkarıldıklarmı, yangını hiç düşünmediklerini bunun bir ta-
bii afet gibi düşünülmesi gerektiğini ve bu tabii afette neler yap ılması
gerekirse üzerlerine düşen herşeyi yaptıklarını, bu olayın yıllarca önce
parça parça hazırlanmış sonradan eyleme dönü ştürülmüş organize bir

olay olduğunu, ancak bu planlı ve programh olayın Sivas halkı ile ilgi-

si olmadığını, Sivas halkının organize bir eyleminin bulunmad ığını bu
olay nedeniyle kullanılmış olabileceklerini dışarıdan kaynaklı böyle

bir olayın kim veya kimler tarafından haz ırlandığmı bilmediğini, bu
kişilerin Sivasli olmadıklarını "Müslüman Kamuoyuna" başlıklı bildi-
rinin çarşamba günü çok az miktarda esnafm kapı altlarma bırakılmak
suretiyle dağıtıldığını, ilgili şube müdürlerini çağırarak bir toplantı
yaptıklarını, Pir Sultan Abdal Şenlikleri'nin ilk defa Sivas'ta düzen-
lendiğini, Aziz NESİN'in de gelmesinin olay ihtimalini arttırdığım, bu
nedenle daha tedbirli olmalar ı gerektiğini, cuma günü cami önlerinde
gerekli emniyet tedbirlerini ald ırdıklarını, Sivas'ta irticai faaliyetlerde
bulunan illegal bir örgütün bulunmad ığını bu nedenle bu olaym dışa-
rıdan gelenlerce tezgahlannuş olabileceğini, Sivas halkının da bu olaya
bilinçsizce katıldığını;

Olay günü saat 20.00 sıralarında barikatm Otel'e 1-1,5 metre kadar
yaklaştığını daha doğrusu kalabalığın taziki ile gerilemek zorunda kal-
dığını, kalabalık içerisinde bir bidon benzinin polis memurlar ı tarafm-
dan yere döküldüğünü, bu benzine bulanan paçavralar ı Otel'in içine
doğru atıldığını ancak bunlar ın yangını başlatan ateş olmadığını çok
cılız ve zarars ız bir şekilde yand ıklarmı, asıl yangının otomobillerin
ters çevrilmesi ve benzin depolar ının delinmesi sonucu yere akan ben-
zinin halk tarafmdan atılan ateşli paçavralarm temas ı sonucu birden
yangının başladığını ve daha sonra Otel'e sirayet ettiğini yanan paçav-
raların, halk arasından atıldığını, ancak atan kişileri görmediğini, 2-3
metre mesafeden 3-5 paçavra at ıldığını, bunlardan harigisinin yangını
çıkarttığını bilmediğini ve atan kişileri tespit edemediğini, otomobil-
lerin yanması ile birlikte yoğun bir dumanın Otel içine yöneldiğini
ve 3-5 dakikada otomobillerin yand ığını ve Otel'e sirayet ettiğini, otel
içerisinde bulunan Aziz NES İN'in korumas ı komiser Mehmet KIR-
BAKAN'm yard ımı ile 33 kişinin Büyük Birlik Partisi'ne geçirilerek
kurtarıldığmı, itfaiyenin Otel'in yanına yaklaşamadığını bazı kişilerin
itfaiye aracının tekerleklerinin altına yattıklarmı ve hareketini engelle-
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diklerini 8-9 dakikalık bir gecikme ile itfaiyenin Otel önüne gelip yan-
gını söndürmeye başladığını bu sırada Aziz NESİN'i dördüncü katta
gorduğunu ve itfaiye merdıvenını 4 katt uzatılarak buradan aşağıya
inmesini sağladığını bu arada Aziz NES İN'e sataşmalar olduğunu ve
yumrukla vurmak istendiğini ve Aziz NESİN'in üzerine kapaklanıp
kurtarmaya çalıştığını ve Aziz NESİN ile birlikte Lütfi KALELİ'nin de
polis otosuna bindirilerek olay yerinden uzalda ştınidığını;

Sanıklarm teşhisinin olayların vehameti sebebiyle soka ğa çıkma
yasağı konup aradan iki gün geçtikten sonra eldeki mevcut bilgi ve
belgelere göre yap ıldığını olaym başından itibaren halkın içinde oldu-
ğunu, bu nedenle bir kısmını bizzat tanıdığını bir kısmını diğer arka-
daşlarının tanıyıp teşhis ettiğini, fotoğraf ve video kasetin takibi ile bir
kısmının teşhis edildiği;

Kendilerine Pir Sultan Abdal Şenlikleri ile ilgili program verildi-
ğinde, Aziz NES İN'in adının geçmediğini, buna rağmen Aziz NESİN'e
her hangi bir saldırı olmaması için koruma verdiklerini, olay günüde
Aziz NES İN'in Kızıhrmak'm kaynak ba şma gittiğini ve orada bulun-
duğunu zannettiğini olay başladığmda Otel'de olmamas ı gerektiğini,
daha sonra Otel'de bulunduğunu öğrendiğini, olaylar başladıktan
sonra Otel'de bulunanlar ı tahliye etmek istediklerini, ancak Otel'deki
kişilerin "Biz kendi aramızda komisyon oluşturup, kararımızı bildire-
ceğiz" demeleri üzerine Otel' den ayrıldıklarmı ve hususi bir tutanakla
tespit ettiklerini daha sonra Vali ile görüşüp Otel' de kalma karar ı ver-
diklerini ve kendilerinin de mevcut tüm polis kuvveti ile birlikte Otel'e
giden yollar ı barikat kurarak kapattıklarını;

Atatürk büstünün olay gecesi saat 21.30 civar ında topluluğun sağa
sola kaçışırken yıkıp kaçmış olabilecekleri kanaatinde oldu ğunu;

Şahitten sorulan bir soru üzerine cevaben; Aziz NES İN'in düşün-
cesi bellidir. Siyasi inancı belli, tepki gösteren siyasi kişiler belli onun
için bu kalabaliğı dağıtmak üzere Büyü Birlik Partisi ilçe Başkanı İl
Müftüsü ve Belediye Başkanı'nın konuşmalarmı istedim. Demiştir.

Huzurda bulunan sanıklardan Ali KURT, Mehmet DEMIR, Cafer
Tayyar SOYKÖK, Halil İbrahim DÜZB İÇER, Yusuf Ziya ELİŞ, Muhsin
ERBAŞ, Özkan DOĞAN ve Yalçm KEPENEK'i tan ıyıp teşhis ettiğini
beyan etmiştir.
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2. Kamu tanığı Mehmet YILDIZ;

a. Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde;

11.07.1993 tarihli teşhis tutanağında açık kimliği yazılı bulunan
Bülent DÖĞENCİ'yi tanıyıp teşhis ettim. Bülent DÖĞENCİ, Vilayet
önünden Madımak önündeki grup içerisinde slogan at ıyordu. Attığı
sloganlar "Vali istifa, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, yaşasm
şeriat, laik düzen yıkılacak" şeklinde sioganlard ı. Topluluğun içerisin-
deki bu sioganlara Bülent'de i ştirak ediyordu. Otel önüne giden em-
niyet ve askeri barikatı yarmaya çalışıyordu. Ben Bülent DÖĞENCİ'yi
bu eylemleri yaparken gördüm.

Yine 10.07.1993 tarihli tutanakta aç ık kimliği yazılı bulunan Meh-
met YILMAZ' ı da hadise günü görev ald ığımda gördüm. Ve teşhis
ettim. Mehmet YILMAZ hadise günü Mad ımak Oteli'nin önündeki
toplumun içerisinde devaml ı surette devamlı slogan atıyordu. Atılan
sloganlar "Vali istifa, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Ya şasin
şeriat, Cumhuriyet yıkılacak" şeklindeki sloganlard ı. Sanığı da bu slo-
ganlara eşlik ederken gördük, ayr ıca teşhis ettim. Mehmet YILMAZ
Otel önünde barikat kurmuş olan polis ve jandarma barikat ını yar-
maya çalışarak, Otel istikametine göre gitmek için çaba sarf ederken
gördüm ve Mehmet YILMAZ' ı gözaltındaki sanıklar içerisinde teşhis
ederek bu hususta zab ıt tanzim edildi.

10.07.1993 tarihli Zafer YELOK hakkmda tanzim edilen zab ıt al-
tındaki imza bana aittir. Tutanakta aç ık kimliği yazılı Zafer YELOK
hadise günü Mad ımak Oteli önünde kalabalığın içerisinde devamlı
olarak slogan atıyordu. Attıkları sloganlar "Vali istifa, Şeytan Aziz, Ya-
şasm Şeriat, Laik düzen y ıkılacak, Sivas Aziz'e mezar olacak" şeklinde
sioganlard ı, ayrıca Zafer YELOK Otel' in önünde polis ve jandarman ın
kurmuş olduğu barikatı yarıp Otel'e ta ş atıp Otel camlarını taşlayan-
lardan, hatta yak, yak diye topluluğu tahrik edip Otel'in yanmas ı için
talimat verenlerden biridir. Mevcut san ıklar arasında Zafer YELOK'u
net bir şekilde te şhis ettim. Olaym içerisinde olduğumuzdan Zafer'in
eylemlerini topluluk içerisinde topluluğu tahrik eden kişi olarak göz-
lerimle gördüm.

Yine 10.07.1993 tarihli tııtanakta açık kimliği yazılı bulunan Ah-
met Turan KILIÇ' ı hadise günü Mad ımak Oteli önünde topluluk içe-
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risinde "Vali istifa, Şeytan Aziz, Yaşasm Şeriat, Laik düzen y ıkılacak,
Sivas Aziz'e mezar olacak" şeklindeki sloganlar ı atarken gördüm.
Ayrıca Mad ımak Oteli önünde polis ve jandarmanın kurmuş olduğu
barikat yarmaya çalışıp Otel'e doğru gitmeye çalışırken net bir şekilde
gördüm. Kendisini geri püskürtürken de Ahmet Turan KILIÇ' ı bir ara
hem slogan atarken hem de bana "Bizim sizinle i şimiz yok, bizden size
polise zarar gelmez, siz de görevinizi yap ıyorsunuz" diyerek durumu
yeniden barikatı delmeye çalışıp sloganlar ı arkas ı arkasma atmaya
devam ediyordu. Nezarete almanlar arasmda A. Turan KILIÇ' ı net bir
şekilde teşhis ettim.

Keza 10.07.1993 tarihli tutanakta açık kimliği yazılı Murat KA-
RATAŞ' ı da mevcut sanıklar içerisinde nezarette te şhis ettim. Murat
KARATAŞ da hadise günü Mad ımak Oteli önünde tekbir getiriyordu.
"Allahüekber" diye ba ğırıyordu. "Vali istifa, Şeytan Aziz, Laik düzen
yıkılacak, Yaşasm Şeriat" şeklinde sloganlar at ıyordu, polis ve askerin
kurmuş olduğu barikatı delmek için çaba harcıyordu. Murat KARA-
TAŞ' ı net bir şekilde teşhis ederek tutanak tanzim edildi.

b. Kamu tanığı Mehmet YILDIZ'm mahkememiz huzurunda ver-
diği ifadesinde;

Olay günü gösteri yapan kişilerle birlikte olduğunu ve devam-
lı suretle onlar ı takip ettiğini, görevi gereği saldırıları durdurmaya
çalıştığmı, olaylar başladığı an Buruciye Medresesi'ni bo şaltarak ka-
pattırdığmı yürüyüş yapan grubun öncelikle Vilayet önüne geldiğini,
daha sonra Kültür Merkezi önüne gelindi ğini, buradan da Madımak
Oteli'ne geldiklerini, Madımak Oteli önünde, Ozan Anıtı'nı parça-

•layıp getirdikleri benzin ile yaktıklarmı, Otel önündeki otomobilleri
ters çevirip tahrip ettiklerini, daha sonrada po şetler içinde getirdikleri
benzinleri paçavralar ı batırarak benzin doyurup ate şleyip, Otel'e attık-
larmı ve bu yanan paçavralarm otomobilleri tutu şturduğunu ve yan-
gmın daha sonra Otel'e sirayet etti ğini, bu olaylar s ırasmda, yürüyü ş
yapanlarm "Şerefsiz Vali, Vali istifa, ya şasm şeriatçılık, Cumhuriyeti
burada kurduk, burada y ıkacağız" gibi sloganlar ın atıldığmı, ancak bu
yürüyüş sırasmda 8-10 kişilik bir grubun topluluk içerisinde ve orta
yerinde "Hizbullah geliyor, Hizbullah geliyor" diyerek slogan att ık-
larmı bu 8-10 kişilik grubun bir süre sonra ortadan kay ıp olduğunu,
yürüyüş sırasmda küçük bir çocuk dahi tekbir diye bağırsa hep bir
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ağızdan tekbir getirdiklerini ve o yöne do ğru yöneldiklerini.

Olay anında Otel önünde barikat kuran ki şilerden biri olduğunu
ve bu sırada gerekse önce düzenlenen yürüyü şlerde tanıyıp teşhis et-
tiği kişilerin yakalanmas ından sonra teşhis tutanağı tanzim ettiklerini
huzurda bulunan sanıklardan Ali KURT, Turan KAYA, Harun GÜL-
BAŞ, Mehmet Demir, Mehmet YILMAZ, Halil İbrahim DÜZB İÇER'i
teşhis ettiğini ve tutulan teşhis tutanağının doğru olduğunu olaylar
sırasmda kimseyi gözaltma ainiadıklarını, olaydan sonraki günlerde
sanıkları belirlenen eşgailerine göre gözetime alındığını, Atatürk büs-
tünün Otel'in yanmasmdan sonra kalabalığın dağıtılması sırasmda
yerinden söküldüğünü ve düşürülüp tekmelendiğini duyduğunu
büstün kırılmayıp, vidalarmdan sökülmü ş vaziyette gördüğünü be-
yan etmiştir.

3. Kamu tanığı Sami ECE;

a. Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde;

Kendisine Asım DOYMUŞ ile ilgili inızasmı taşıyan 11.07.1993
günlü ifadeli teşhis tutanağı gereği soruldu. Evet orada yazılı olduğu
gibi Asım DOYMUŞ, Madımak Oteli'nde yangın çıktığında, bizlere
yardım etti. Yangını söndürmek için çaba sarf etti s ık sık kendisini
gördüm bu şahısla ilgili tespitim budur.

Ali TEKE'nin te şhisi ile ilgili imzas ını taşıyan 10.07.1993 günlü
teşhis tutanağı gereği soruldu. Buruciye Medresesi arkasmdaki top-
luluğun içinde Sivas Aziz'e mezar olacak Kan ımız aksa da zafer İs-
lam'm şeklinde sloganları atıyordu. Daha sonrada Kültür Merkezi'ni
taşlarken gördüm. Topluluğun Madımak Oteli önüne geldiğinde Ali
TEKE yine en ön saflarda idi. Bizler Otel'e yakla şmamaları için barikat
yapmıştık. Barikattan kastım dizi, dizi zincir olmuştur.

Bizleri zorluyordu, bir kaç kez zinciimizi yararak Otel'e ko ştu, ya-
kalayıp getirip zincirin dışına attık. Yine yardı gitti. Taşlar attı. Bizden
sonra Otel önünde ikinci bir zincir vard ı. Daha açmak gerekirse Otel
önünde de bekleyen bir kaç görevli polisimiz vardı. Bizim zinciimizi
yarıp geçtiğinde onları da yarıp Otel'e de girdi. Ancak oradaki görev-
lilerce çıkarıldı. Biz aldık topluluğun içerisine sürdük ama o yine de
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kald ırım taşları alıp atmaya devam etti. Bu şahsm eylemlerini böylece
tespit ettim. Biraz önce de tekrar şahsi gördüm tespitim do ğrudur.

Latif KARACA ile ilgili 10.07.1993 günlü tutanak gere ği sorul-
du. Latif KARACA'yı Madımak Oteli'nin önünde "Şeytan Aziz,Vali
Şeytan, Kanınıız aksa da zafer İslam'm" şeklinde sloganları atarken
gördüm. Taş da atıyordu, Latif KARACA'da bizim zincirimizi zorla-
yanlardandı. Bir kaç kez de zincirimizi bozup geçti. Tuttuk toplulu ğun
içerisine ç ıkardık. Latif KARACA'nın Otel'e bizzat girdiğini görme-
dim. Bu şahsi olayla ilgili fotoğraflardan tespit edemedim. Ancak biraz
önce yine kendisini gördüm. Olaylar nedeni ile tanıyorum.

Hayrettin GÜL ile ilgili 11.07.1993 günlü te şhis tutanağı gereği
soruldu. Hayrettin GÜL isimli şahsi Madımak Oteli'nin önünde Otel'e
taş atarken gördüm. Bazı sanıklarm arabayı devirmeye çalıştığmda ya-
km, yakm diye bağırdığmı duydum. Biz topluluğu Otel'e yaklaştırma-
mak için gayret sarfederken siz Müslüman de ğil misiniz. Kafirleri niye
koruyorsunuz? diye bize bağırdı. Sizde mi kafirsiniz? diye sözler sarf
etti. Ben bir ara omzundan tutup sertçe ittiğimde bunlarda kafir diye
topluluğa seslendi. Halkı polise karşı bu sözleri ile kışkırtıcı olmaya
başladı. Biraz önce gördüm, teşhis ettim.

Vahit KAYNAR ile ilgili 10.07.1993 günlü imzasm ı taşıyan tutanak
gereği soruldu. Vahit KAYNAR' ı "Kanımız aksa da Zafer İslam'm,
Sivas Azize mezar olacak" gibi slogan atarken ta ş atanları alkışlarken
gördüm. Polis barikatını yukarıda teşhis ettiğim Latif KARACA gibi
yarmamış ise de zorlayanlarm içerisindeydi. Biraz önce kendisini gör-
düm, yanılmıyorum teşhis ettim.

Zaim BAYAT ile ilgili 10.07.1993 günlü tutanak gere ği soruldu.
Zaim BAYAT' ı biraz önce tekrar gördüm. Bu şahsi olay yerinde gör-
düğümü hatırlıyorum. Ancak binlerce kişi vardı, onlarm içerisinden
bu şahsm fiillerini, hareketlerini net bir şekilde hatırlayamıyorum.
Topluluk içerisinde olduğunu biliyorum. Ancak dediğim gibi bir şey
yaptı mı ne yaptı hatırlamıyorum. Farkmda de ğilim.

Erol SARIKAYA ile ilgili 10.07.1993 giinlü tutanak gereği söruldu.
Erol SARIKAYA isimli şahsi biraz öncede gördüm. "Kanınıız aksa
da zafer İslam'm, Kuran'a uzanan eller kırılsm, Şeriat gelecek, Sivas
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Aziz'e mezar olacak, Heykeller y ıkıls ın" sloganlar ı ile bağırışıyordu.
Vali istifa, Vali şeytan diye bağırıyordu, gözü dönmüş gibi idi. En
saldırganlardan biri idi. Barikatımızı yarıp Otel önündeki arabalar ı
deviren grup içerisinde idi. Deminde gördüm zaten unutulmayacak
bir siması vardı. Kesinlikle teşhis ettim.

Tanık devamla her ne kadar kendisi ile ilgili te şhislerde benim
imzam mevcut değilse de bilahare isminin Halil İbrahim DÜZB İÇER
olarak tespit ettiğim biraz önce nezarette gördü ğüm şahısla da ilgili
bilgim vardır. Nezarette gidip gördü ğüm sizin de getirip bana gös-
terdiğiniz Halil İbrahim DÜZB İÇER isimli şahıs bizim barikatımızı
yarıp geçmeyi başaranlardandır. Gözü dönmü ş gibi idi. Fevkalade
saldırgandı . Otel'in önüne park etmiş arabayı devirenlerden birisidir.
bu şahsın üzerindeki gömleği yırtılmış gibi idi, veya önü aç ılmış gibi
idi. Pek emin değilim ama ya gömleğinden yırtmış olduğu bez parças ı
ya da Otel'den atılan Otel'in sald ırganlar tarafmdan parçalanan per-
delerine ait bir bezi biraz sonra bahsedece ğim Durmu ş TUFAN isimli
şahsın beyaz bir naylon pazar poşetinde getirdiği benzini bir polis ar-
kadaşımız elinden almak isterken polisin b ıçakla delip yere akıtmasm-
dan istifade ederek elindeki bezi bu benzine bula ştırdı. Halil İbrahim
DÜZBİÇER benzine bula ştırdığı bu bezi kibriti ile ate şleyerek devrilen
arabaların içine veya depo yakınına bir yere attı .

İlk yangm bu şekilde başladı, ben Halil İbrahim DÜZBİÇER'in
bu eylemini çok net bir şekilde gördüm. Söylediğim gibi bu şahsi da
teşhis ettim. İsmi Halil İbrahim DÜZB İÇER olarak belirlenen şahıstır.
Bu şahıs yangına neden olan bu ilk ateşlemeyi yapmadan önce bir kez
arabaların üstüne çıkıp oradan Otel'in ikinci katma tırmandı. Oradan
dışarıya televizyon attığı, masa, sandalye gibi şeyler fırlattığı, perde-
leri kopartıp aşağıya fırlattı. Eline ne geçtiyse yırttı kırdı, aşağıya da
attı, daha sonra da demin dediğim gibi yere dökülen benzine bir bez
bulayıp ateşleyip arabaların üzerine atıp yanmasmı sağladı .

Şeriat gelecek zulüm bitecek, kahrolsun laiklik, Kur'ana uzanan
eller kırılsm, asker dinsize siper olamaz, asker Bosna'ya gibi sloganlar
atıyordu. Zapdedilemez bir halde idi. Görevliler tutuyor yakahyor
uzaklaştırıyor ama o yine barikat ı yarıp saldırılarını sürdürüyordu.
Olaylar sırasmda takip ettiğim telsiz anonslarından Vali Bey'in olayla-
r ın bitmesi amacına yönelik olmak üzere Heykel'in yani Kültür Binas ı
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önüne dikilen Ozanlar Anıtı'nin yerinden kald ırılıp bir depoya konul-
masma izin verdiğini öğrenmiştim.

Yine telsiz muhaberatmdan bir müddet sonra Heykel'in Vilayet'in
önüne getirildiğini duydum. Ancak Mad ımak Oteli'nin önündeki halk
bu kez heykel buraya, heykel buraya diye ba ğırmaya başladı, halkm
Pir Sultan Abdal Heykeli olarak isimlendirdiği bu heykel bir müddet
sonra bir çok kişinin çektiği bir ipe bağlanmış vaziyette asfaltta sü-
rüklenerek Otel'in önünde devrilmiş olan arabalar ın yanına getirildi,
oraya atıldı. Halil İbrahim DÜZB İÇER de eline geçirdiği bir demir
sopa ile buna vura vura parçalamaya ba şladı. 0 s ırada henüz yangm
çıkmamıştı. Daha sonra yukarıda anlattığım gibi binanın ilk katma tır-
mandı . Dışarıya eşyalar attı, çerçeveleri kırdı, sonra da yine yukarıda
anlattığım gibi benzine bulaşmış bezi ateşleyerek arabanın üzerine attı
yangını başlattı .

Bu şekilde çıkan yangın büyüdü, Otel'e sirayet etti. Bu arada ara-
baların benzin depolarmın patlayabileceği söylendi. 0 zaman topluluk
kaçıştı, Otel'in önü bo şaldı. itfaiye geldi, itfaiye daha öne Mad ımak
Oteli'nin 80 metre civarında yaklaştı, ancak Atatürk Caddesi yol ve
kaldırımı ile birlikte insan dolu idi. İnsanlar itfaiye araçlar ının önüne
oturdu. İtfaiyede olay yerine gelmekte kan ımca pek istekli değildi.
Bu benim şahsi düşüncemdir. İşte depo patlayacak denilince insanlar
kaçıştı, bundan sonra itfaiye Otel'in önüne geldi. Su sıktı, yangın alev
olarak söndürüldü. Bu sırada Otel'in üst katlarmdan yardım isteyen
imdat sesleri feryatlar gelmeye ba şladı. içeride polisler kald ığı söy-
leniyordu. itfaiye bunun üzerine merdivenini kata uzattı, polis-
leri kurtarmak dü şüncesi ile harekete geçti, ancak kurtar ılanın Aziz
NESİN olduğu görülünce daha önceden tan ımadığım gazetelerde
resimlerini görüp teşhis ettiğim isminin Cafer ERÇAKMAK olarak
öğrendiğim gerçekte ad ı gazetelerde belirtildiği gibi Belediye Başkanı
Temel KARAMOLLAOĞLU'na çok benzeyen gözlüklü sakall ı bıyıklı
50-55 yaşlarmda elbisesini şu anda hatırlayamadığım şahıs benim ya-
kama yapıştı. Benim sivil giysili olmama ra ğmen elimdeki telsizimden
çevreme verdiğim emirlerden yetkili birisi oldu ğum, polis olduğum
anlaşilıyordu. Din garda şlarımız polisler içeride yamyor, siz bu kafiri
kurtardmız siz de kafirsiniz diye sald ırdı. Ben kendisini itekledim. Bu
sefer resmi giysili Asayiş Şube Müdürü Mehmet YILDIZ'a gitti, ona
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da aynı şekilde bağırdı. Bu sırada Aziz NESİN'i son bir kaç basamak-
tan itibaren bir itfaiye eri sertçe çekti. Daha sonra Aziz NES İN aşağıya
(itfaiye arabasmm üstünden) indirildi. Bu s ırada Cafer ERÇAKMAK
isimli şabıs Aziz NESİN'e tekme tokat saldırdı. Hamlelerin isabet
edip etmediğini bilmiyorum. Ama kafir gibi laflarla saldırıyordu. Ar-
kadaşlar hemen gelen bir polis arabasma bindirip Aziz NES İN'i olay
yerinden uzaklaştırdılar. Gazetede fotoğrafını gördüğüm sonradan
yaptığım araştırmada isminin Cafer ERÇAKMAK olarak tespit ettiği-
miz bu şalus itfaiye aracmın kurtardığı şahsm Aziz NESİN olduğunu
anlaymca nerede ise çıldırdı. Oraya buraya koşturmaya başladı. Kur-
tulmasını istemiyordu, amaçları Otel'de kaldıklarmdan bahsedilen po-
lisleri kurtarmaktı. Topluluk Otel'in önünden uzakla ştırılmış olduğu
için Aziz NESİN kurtarılabildi. Dedi devamla,

Durmuş TUFAN'la ilgili 11.07.1993 günü tutanak gere ği sorul-
du. Biraz önce bana gösterdiğiniz ismi Durmuş TUFAN olarak tespit
edilen kimliği ifadesinden ve tutanaktan belli şahıs olay sırasında,
Madımak Oteli'nin önünde kurduğumuz polis barikatmı sık sık yarıp,
Madımak Oteli'ne doğru geçmek istiyordu. Otel'e taşlar atıyordu. Bir
ara artık bizim barikatı deldiler ve Otel'in önüne yana ştılar biz banka-
tımızı Otel'in giriş kap ısının 30-35 metre uzağına kurabilmeyi başar-
mıştık. 30-35 metreden daha fazla yaklaştırmıyorduk.

Ancak olaym bir anında bizi geçtiler Otel'e 10-15 metre kadar yak-
laştılar. Burada tutmaya çalıştık. Burada da arabayı devirdiler daha
doğrusu arabaları devirdiler. Biz 10-15 metre mesafede kalabal ığı
tutmaya çalışırken biraz önce sürekli ön saflarda taş atan Sivas Aziz'e
mezar olacak, Şeytan Aziz gibi sloganlar ı atıyordu. Bir ara Durmu ş
TUFAN' ı elinde beyaz naylon bir pazar poşetinde arabaların başında
gördük. Halk yak, yak diye tempo tutmaya ba şladı. Poşetin içerisin-
de sıvı vardı. Benzin olduğunu tahmin ettik, bir kaç arkada ş elinden
almaya çalıştı, vermemek için mücadele ediyordu. Mücadele ederken
arabalardan uzaklaştılar, Otel'den de uzaklaşmış olundu.

Bu sırada polis arkadaş poşeti bıçakla delerek sıvının yere akması-
nı sağladı. Akıttığı bu yer tehlikeli olabilecek bir yer de ğildi. Otel'den,
önündeki arabalardan 10-15 metre kadar uzaktı. İşte biraz önce bah-
settiğim Halil İbrahim DÜZBİÇER'de elindeki bezi bu akan s ıvıya
bulaştırdı, getirdi, kibritle bunu yakarak arabanın üstüne attı. Durmuş
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TUFAN' ı biraz önce gördüm te şhis ettim.
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11.07.1993 günlü Ömer DEMIR ile ilgili teşhis tutanağı gereğince
soruldu;

Tutanak doğrudur. Biraz önce gördüğüm ismi Ömer DEMIR ola-
rak belirlenen, hüviyeti tutanakta mevcut şahıs, Madımak Oteli'nin
çevresinde ilk kurdu ğumuz barikatm gerisinde bizleri yararak Otel'e
gitmek isteyenlerin içerisinde idi. Zaman zaman atılan "Şeriat gelecek
zulüm bitecek, kahrolsun laiklik, Kuran'a uzanan eller k ırılsın, Asker
dinsize siper olmaz, Sivas Aziz'e mezar olacak" şeklindeki sloganlara
iştirak ediyordu. Ta ş atıyordu, bu şekilde gördüm. Biraz önce gördü-
ğüm Ömer DEMIR bu hareketleri yap ıyordu.

11.07.1993 gÜnlü İbrahim DURAN'la ilgili te şhis tutanağı gereği
soruldu. Biraz önce gördü ğüm ismi İbrahim DURAN olarak tespit edi-
len hüviyeti tutanakta yaz ılı şahısta Ömer DEM İR gibi barikatm geri-
sinden bizleri yarmaya çalışanların içerisinde idi. Ta ş atıyordu. O'da
"Şeriat gelecek zulüm bitecek, kahrolsun laiklik, Sivas Aziz'e mezar
olacak" şeklinde atılan sloganlara iş tirak ediyordu.

11.07.1993 günlü Yusuf Ziya EL İŞ ile ilgili te şhis tutanağı gereği
soruldu. Biraz önce gördüğüm adı Yusuf Ziya ELİŞ olarak tespit edilen
kimliği tutanağmda yazılı şahıs, tutanakta yaz ılı olduğu gibi, Madı-
mak Oteli tarafından yürüyen grubun içerisinde idi. " Şeriat gelecek,
zulüm bitecek şeytan Aziz, Şeytan Vali, Sivas Aziz'e mezar olacak"
şeklinde slogan atıyordu. Kendisini te şhis ettim, eminim.

10.07.1993 günlü İsmet ONAR'la ilgili teşhis tutanağı gereği soruldu;

• Biraz önce gördüğüm İsmet ONAR' ı tanıyorum. Madımak Ote-
li'nin etrafında toplanan kalabaliğm içerisinde idi. Barikatımızı yar ıp
geçenlerden de ğildi. Ancak o da "Sivas Aziz'e mezar olacak, şeriat
gelecek, zulüm bitecek" şeklindeki sioganlara iştirak ediyordu. Bizi
zorlayan grup içerisinde idi. Ancak bir ara Müdür Yard ımcıs ı Rahim
ÇALIŞKAN'm başına bir binanm çatısmdan saç boru düştü, yaraland ı .
İsmet ONAR ona yard ım etti, hastaneye götürdü, daha sonraki zaman
içerisinde olay yerinde onu görmedim.

11.07.1993 günlü Metin CE'ı LAN'1a ilgili tutanak gereği soruldu;
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Biraz önce de gördüğüm teşhis ettiğim ismi Metin CEYLAN olarak
ve kimliği tutanakta yaz ılı şahıs gerek Kültür Merkezi önünde gerekse
Mad ımak Oteli önündeki topluluk içinde yürüyordu. Da ğılma ikazma
uymadı . Topluluğun attığı "Şeytan Vali, Sivas Azize mezar olacak Şe-
riat gelecek zulüm bitecek" şeklindeki sloganlar ı atıyordu. Biraz önce
gördüm, teşhis ettim eminim.

11.07.1993 gÜnlü Abdullah MALATYA ile ilgili tutanak gereği
soruldu. Biraz önce gördüğüm ismi Abdullah POLAT olarak tespit
edilen hüviyeti tutanakta yaz ılı şahıs Valiliğin önündeki toplulu ğun
içinde mevcuttu. Topluluğun dağılmas ı ikaz edilmesine ra ğmen top-
luluk dağıln-ııyordu. 0 da onların arasında idi. Ancak at ılan sioganlara
iştirak ettiğine tanık olmadım. Şahsi gördüm, teşhis ettim.

Tarihsiz Hüseyin KAYA ile ilgili te şhis tutanağı gereği soruldu.
Biraz öncede gördü ğüm Hüseyin KAYA olarak ismini tespit ettiğim
kimliği ilgili tutanakta yaz ılı şahıs topluluğun, meydandan Atatürk
Caddesi yolu ile, Mad ımak Oteli'ne geldiği sırada topluluğun içeri-
sinde idi dağılma ikazlar ırmza uymuyordu. Slogan attığını duymadım
başka bir eylemine tanık olmadım şahsı gördüm teşhis ettim.

10.07.1993 tarihli teşhis tutanakları gereği soruldu. Biraz önce
gördüğüm ismi Murat KARATAŞ olarak tespit edilip hüviyeti her iki
tutanakta yaz ılı şahıs olay sırasında dağıtma ikazlarınuza uymuyordu.
Madımak Oteli önünde kordonumuzun gerisinde toplanan ve Mad ı-
mak Oteli'ne doğru bizi zorlayan topluluğun içerisinde idi. Tekbir ge-
tirdi. "Kahrolsun laiklik, şeriat gelecek zulüm bitecek, Kuran'a uzanan
eller kırıls ın" şeklindeki sloganlara i ştirak etti. Gördüm te şhis ettim.

11.07.1993 gÜnlü Gazi TUFAN ile ilgili tutanak gere ği soruldu.
Biraz öncede gördü ğüm ismi Gazi TUFAN olarak tespit edilip hüvi-
yeti tutanakta yaz ılı şahıs Madımak Oteli'nin önündeki bizi zorlayan
topluluğun içerisinde idi. "Şeriat gelecek zulüm bitecek, kahrolsun
laiklik, Kuran'a uzanan eller k ırılsm, Vali şeytan, şeytan Aziz, Sivas
Aziz'e mezar olacak" şeklindeki sloganlara iştirak ediyordu. Te şhis
ettim eminim.

Tanık devamla bunların dışında şu anda göz altında olanlardan
Ali KURT, Muhsin ERBA Ş, Ahmet OFLAZ ve Temel TOY olarak tespit
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edilen biraz önce görüp tefrik etti ğim teşhis ettiğim şahıslar olaym baş-

langıcmdan itibaren Vilayet önünde, Buruciye Medresesi arkasmda
Kültür Merkezi önünde, toplulu ğu canlı tutan arkasmdan sürükleyen
slogan atılması kesildiğinde sloganlar atarak topluluğu slogan atmas ı-
nı sağlayan kişilerdi. "Sivas Aziz'e mezar olacak, Şeriat gelecek zulüm
bitecek, kahrolsun laiklik, Şeytan Vali, Şeytan Aziz" şeklinde slogan-
lar atıyorlar topluluğun bu siogarılara iştirak etmesini sağliyorlard ı .
Topluluğu èanh tutuyorlardı. Arada s ırada geçen zaman içerisinde
değişik yerlerde topluluğun birlikteliği zaman zaman zay ıfladığında
dağılmaya, çözülmeye yüz tuttuğunda bunlar sloganlar ı ile birliktelik
sağlıyorlar hareketlilikleri ile topluluğu harekete geçiriyorlard ı. Ne-

redeyse topluluğu arkalarmdan sürüklüyorlard ı. Madımak Oteli'nin
önüne gelindiğinde güvenlik güçlerinin kordonunu yarmaya çalışan-
larm başında idiler. Zaman zamanda bizleri yar ıp Otel'e doğru saldırı-
yorlardı. Bunlar Otel'in önündeki arabaları da devirdiler arabaları de-
viren şahıslar içerisinde idiler. Otel'e sürekli ta ş atıyorlardı. Bunların
yani yukarıda ismini verdiğim Muhsin ERBAŞ, Ahmet OFLAZ, Temel
TOY, Ali KURT'u bu hareketlerinde çok net gördüm hat ırlıyorum. Bi-
liyorum biraz öncede kendilerini gördüm te şhis ettim.

Tanık devamla biraz önce göz altına almanlar içerisinden görüp
teşhis ettiğim ismi Ahmet Turan KILIÇ olan şahıs Mad ımak Oteli'nin
önünde topluluğu Otel'e yaklaştırmamaya çalıştığımız sırada halka
arkadaşlar bu bir cihattır. Yürüyelim diyerek bağırıyor bizi yarıp
Otel'e doğru geçmek istiyordu. Çok iyi hatırlıyorum.

Yine göz altmdakilerden biraz önce görüp teşhis ettiğim ismi
Kenan KALE, Mevlüt ATALAY, isimli şahıslar ile Bülent DÖVENC İ
isimli şahıslar Madımak Oteli önünde oluşturduğumuz kordonu yar ıp
Otel'e geçmek isteyenler içerisinde idi. Her üçü de taş atıyordu, her
üçü de "Şeriat gelecek zulüm bitecek, kahrolsun laiklik, Kuran'u uza-
nan eller kırılsın, Sivas Aziz'e mezar olacak" gibi sloganlar atıyorlardı .
Net bir şekilde gördüm.

Yine biraz önce göz altında olan sanıklardan görüp te şhis ettiğim
ismi Ömer Faruk GEZ olarak tespit edilen şahısla birlikte Harun YIL-
DIZ, Harun GÜLBAŞ olarak isimleri tespit edilen şahıslar, Madımak
Oteli önünde toplanan topluluğun ön saflarında idiler. Sürekli her üçü
de Otel'e ve arabalara taş atıyorlardı. "Şeytan Aziz, Şeytan Vali, Şeriat
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gelecek zulüm bitecek, Kahrolsun laiklik" şeklindeki sioganlara i ştirak
ediyorlard ı. Otel'in önündeki iki arabanın devrilmesinde bunlarda
fiilen rol aldılar. Diğerleri ile birlikte bu üçü de arabaları devirdiler
gördüm teşhis ettim eminim.

isimleri Murat SONGUR, Faruk BELKAVL İ, Ekrem KURT olarak
tespit edilip biraz önce göz alt ındaki şahıslaı içerisinden tefik edip
teşhis ettiğim, şahıslarda Mad ımak Oteli'nin önündeki grup içeri-
sindeki Otel'e ta ş attılar. Arabalara taş attılar, barikatımızı zorladilar
geçtiklerini görmedim. "Kahrolsun laiklik, şeriat gelecek zulüm bite-
cek, şeytan Aziz, şeytan Vali, Kuran'a uzanan eller kırılsın" şeklindeki
sloganları attılar net bir şekilde gördüm.

Biz olayların gelişimi sırasında Kültür Merkezi çevresinde bir ara
copla topluluğu dağıtır gibi olduk o s ırada Belediye Ba şkanı Temel
KARAMOLLAOĞLU olay yerine geldi. Zab ıta otosundan halka da-
ğilmaları konusunda bir konuşma yaptı . Teskin edici sükunete davet
edici bir konuşma yaptı, ancak topluluk da ğılmadı. Tekrar birleşti,
meydana doğru yürümeye başladı, Madımak Oteli'nden kordon
oluştıırduğumuzda da Temel KARAMOLLAOĞLU halka hitap etti.
Sayın vatandaşlarım dağılın yaptığınız kanunsuzdur, çevreye zarar
vermeyin milli servettir gidin şeklinde konuştu. Bir başka konuşma-
sında Heykel'in yerinden kald ırildığmı, sayın vatandaşlarım Heykel
yerinden kaldırılmıştır. Lütfen da ğıtım şeklinde anonsla duyurdu. Ben
topluluğun olaylara yönlendirici konu ştuğuna tanık olmad ım.

b. Kamu tanığı Sami ECE, mahkememiz huzurunda verdiği ifade-
sinde;

DGM C. Başsavcılığı'na verdiği ifadesini tekrar ederek olayın
başmdan sonuna kadar samkiarla birlikte oldu ğunu olayı dışarıdan
gelen 30-40 kişi civarında bir grubun haz ırlamış olabileceğini bu kişi-
leri daha önce Sivas'ta görmediğini, olay sırasmda "Katil Aziz, Şeytan
Aziz, Şeytan Vali, Sivas Aziz'e mezar olacak" şeklinde sloganlar atıldı-
ğını laiklik ve Cumhuriyet aleyhinde her hangi bir slogan at ılmadığmı
ve duymadığını, ayrıca her hangi bir örgüt ad ının da kullanilmad ığım,
olaylar sırasında sanıklardan İsmet ONAR, Erol SARIKAYA, Tufan
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Kaya, Murat SONGUR, Abdul Kadir AİUDICI, Latif KARACA, Ha-
lil İbrahim DÜZB İÇER, Faruk BELKAVL İ, Ali KURT ve Ömer Faruk
GEZ'i teşhis ettiğini beyan etmiştir.

Otel önünde en fazla aktifilitesi olan Durmu ş TUFAN'm sol ko-
lunda yara izi olduğunu bildirmesi üzerine bu sanığm kolu heyetçe
incelendiğinde bu sanığm sol kolunun omuz k ısmında yara izi tespit
edildiği keza Durmuş TUFAN ile birlikte Halil İbrahim DÜZB İÇER'in
saldırganlar arasmda önde yer aldığını Ali KURT'un ismini belirtmesi-
ne rağmen sanıklar arasında göstermemesinden dolay ı sorulduğunda,
Ali KURT'u ayağa kalktığmda tanıdım diyerek teşhis ettiğini, teşhis
tutanağmın olaylar s ırasmda görevli polis memurlar ına ayrı ayrı tespit
ve teşhis ettirilerek düzenledi ğini daha sonra video kaset, foto ğraf ve
diğer belgelerden bu tespitlerinin yap ılarak bir araya getirildi ğini be-
yan etmiştir.

4. Kamu tanığı Mustafa UZUN;

a. Cumhuriyet Savc ılığı iadesinde;

Teşhis tutanağında açık kimliği yazılı ve şu anda Terörle Müca-
dele Şube Müdürlüğü koridorunda bulunan Yusuf ŞIMŞEK'i hadise-
lerde olması nedeniyle kesin olarak te şhis ettim. 0 gün üzerinde ye şil
renkli bir ceket vardı. Hadise günü Yusuf ŞİMŞEK'i ilk önce Kültür
Merkezi'nin önünde toplanmış bulunan kalabalığm içerisinde gör-
düm. Yusuf ŞİMŞEK bu topluluğun içerisinde gayet ate şli bir şekilde
"Şeriat gelecek zulüm bitecek, kahrolsun laiklik, Şeytan Aziz, Sivas
Aziz'e mezar olacak" diyerek ateşli bir şekilde slogan atarken işittim.
Ayrıca kim olduğunu tespit edemediğim bir kişi tekbir dediğinde Yu-
suf ŞİMŞEK'de beraber bütün topluluk Allahüekber diye ba ğırıyordu.
Daha sonra Otel'in önüne iştigal ettiğimizde OteI'in önündeki grubun
ön saflarında yine Yusuf ŞİMŞEK'i gördüm. Burada Yusuf ŞIMŞEK
yine "Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Muhammed'in ordusu,
kafirlerin korkusu" şeklinde bağırıp slogan attığını işittim. Madımak
Oteli önünde polisin olu şturduğu baril<atı mütemadiyen Yusuf ŞİM-
ŞEK zorluyordu. Daha sonra ben ba şka bir noktaya intikal ettiğimden
Yusuf ŞİMŞEK'in eylemlerinin bunlardan ibaret oldu ğuna şahidim ve
Yusuf ŞİMŞEK'i çok net bir şekilde teşhis ettim.
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Yine tanzim edilen tııtanakta a ık kimliği yazıh Sadettin YÜKSEL'i
teşhis ettim. Sadettin YÜKSEL, hadise günü Mad ımak Oteli'nin önün-
de Sadettin YÜKSEL'i, lokantacı esnafm kullandığı beyaz bir önlük
ile gördüm. Topluluk içerisinde "Kahrolsun laiklik, Kuran'a uzanan
eller kırılsm, Şeytan Aziz, Şerefsiz Vali, Vali istifa, Sivas Aziz'e mezar
olacak" şeklinde hararetli şekilde slogan atarken gördüm, işittim. Ma-
dımak Oteli önünde kurulu bulunan polis barikatm ı Sadettin YÜKSEL
de devamlı şekilde saldırıyor, barikatı yarmaya çalişıyordu. Madımak
Oteli önünde Sadettin YÜKSEL bu eylemler içerisinde iken gördüm ve
nezarethanede de kesin olarak te şhis ettim.

Bunlardan başka benim Emniyet Müdürlü ğü nezarethanesiride
gördüğüm kesin olarak teşhis ettiğim şahıslar vard ır. Bunlar hakkmda
şahadette bulunmak isterim. Şu anda Emniyet nezarethanesinde bulu-
nan ve bana göstermiş olduğunuz Turan oğlu 1964 d.lu, Halil İbrahim
DÜZBİÇER'i çok net şekilde teşhis ettim. Zaten gözleri şaşı olduğun-
dan dikkat çeken bir tip oldu ğundan hafızamda çok iyi bir yer ettim.
Ben Halil İbrahim DÜZBİÇER'i, Kültür Merkezi önünde dikilmi ş bu-
lunan Ozan Heykeli'ne eline nereden geçirdi ise, geçirdiği kazma ile
Heykel'e kazma ile vurup parçalama çabas ı içinde iken gördüm. Hatta
bu sırada kazmayı Heykel'e vurunca kazma sekip geri gelerek kafasma
vurup yaralandı. Orada bulunan arkadaşlar onu Heykel'in önünden
geri püskürttüler. Daha sonraki a şamada, Madımak Oteli'nin önüne
intikal ettiğimizde, kafasma beyaz bir bez sarilı olarak, eline nereden
geçirdi ise bir kazma ile Bankalar Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'nin
(Atatürk Caddesi'nin) kesi ştiği yaya kald ırırnından kazma ile taş sö-
kerken gördüm, hatta elinden kazmay ı alarak bir Belediye zabıtasma
verip oradan püskürttiim.

Ayrıca Halil İbrahim DÜZBİÇER'i "Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e me-
zar olacak, Kanımız aksa da zafer İslam'm" diye bağırırken işittim. Ha-
lil İbrahim DÜZB İÇER'i izlediğim kadarıyla azmış bir insan şeklinde
devamlı sağa sola şuursuzca sald ırırken Emniyet güçlerinin barikat ını
ayırmaya çalışırken gördüm. Ayr ıca Otel'in önünde Otel'e ta ş atarken
gözlerim ile gördüm. Benim Halil İbrahim DÜZB İÇER'in eylemleri ile
ilgili şahadetim bunlardan ibaret olup, Halil İbrahim DÜZB İÇER'i çok
net bir şekilde teşhis ettim.
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Şu anda Müdürlüğümüz nezaretinde bulunan bana gösterdiğiniz
Raşit oğlu 1934 d.lu, Ahmet Turan KILIÇ' ı net bir şekilde teşhis ettim.
A. Turan KILIÇ, yürüyüşün başladığmdan, sonuna kadar hadisele-
rin içinde devaml ı olarak gördüm. A. Turan KILIÇ, cihata ça ğrı diye
slogan atarken hep topluluğu galeyana getirirken gördüm. Hatta A.
Turan KILIÇ "Şeriat gelecek, zulüm bitecek, müslümanlar ne duruyor-
sunuz katilin" diyerek toplulu ğu galeyana getirip önderlik yap ıyordu.
Madımak Oteli'nin önünde de yine A. Turan KILIÇ' ı taş alın diyerek
milleti teşvik ediyordu, PTT'nin önünde bulunan ta şları da oradakile-
re gösteriyordu. Hadise günü A. Turan KILIÇ' ı bu eylemleri yaparken
gördüm. Çok net şekilde teşhis ettim.

Şu anda Müdürlüğümüz nezaretinde bulunan bana gösterdi ğiniz
Feyzullah oğlu 1971 doğumlu Ali KURT'u kesin şekilde teşhis ettim,
hadiselerin olduğu gün Ali KURT hadiselerin başmdan sonuna ka-
dar, hadisenin ele ba şlarından biri olarak kendisini tanıyorum. Bütün
topluluğu yönlendiren Ali KURT olduğuna şahitim. Vilayet önüne
gelindiğinde "Vali istifa, şeref siz Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar
olacak" diyerek slogan atıp topluluğa da bu sloganları attıran kişidir.
Ali KURT, toplulu ğa devamlı önderlik edip hadisenin aşamalarında
devamlı slogan attırtıp önderlik eden ki şidir. Kültür Merkezi'ne gelin-
diğinde yine önder tavırları ile topluluğu yönlendirerek topluluğun
oradan dikili bulunan Ozan Heykeli'ne sald ırmalarmı sağlayan Ali
KURT'tur!. Daha sonra Mad ımak Oteli'nin önüne intikal etti ğimde
Ali KURT'u yine topluluğa önderlik ederken gördüm. Burada " Şeytan
Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Zafer İslam'm, Allahüekber" diyerek
slogan attı. Halka bu sloganlar ı attırdığı gibi bizzat bana "Sen Müs-
lüman değil misin, senin kafir misin, bırak beni, 5 dakika Otel'e girip
çıkayım" diyerek bana defalarca söyledi. Benim bu kurdu ğum bari-
katları bu fiili hareketleri ile yarmaya çalıştı. Başmdan sonuna kadar
ekibim ile birlikte çeşitli aşamalarda olaylarda görev ald ım. Nerede
gördüysem Ali KURT hadiselerin ele ba şıdır, yönlendiricisidir, Ali
KURT'un talimatı ve hareketleri ile topluluk kanunsuz hareketlerini
sürdürüyordu. Ali KURT'un te şhisi ile ve eylemleri ile ilgili şahadetim
bu kadardır.

Emniyet Müdürlüğü nezaretinde bulunan ve şu anda bana göster-
diğiniz tbrahim oğlu 1973 doğumlu Ömer Faruk GEZ'i olaylar nede-

350



Sivas Davas ı

niyle kesin şekilde teşhis ettim. Ömer Faruk GEZ'i Vilayetin önündeki,
Kültür Merkezi'ndeki Mad ımak Oteli'nin önündeki topluluklar ara-
smda devamlı olaym aşamalarmda başından sonuna kadar topluluk
içerisinde gördüm. Ö. Faruk GEZ, Vilayet önünde "Vali istifa, şeref siz
Vali, Zafer İslam'm" diyerek slogan attığı gibi Kültür Merkezi'nin
önünde de "Allahüekber zafer İslam'm olacak, Şeytan Aziz" şeklinde
sloganlar atarken işittim. Ö. Faruk GEZ devamlı şekilde topluluun
önünde aktif bir şekilde topluluu yönlendiren kişi idi.

Madımak Oteli'nin önündeki toplulu ğun önünde gördüğümde
"Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Zafer İslam'm, Allahüekber"
diyerek Ö. Faruk'u ba ğırırken işittim. Ayrıca Madımak Oteli önündeki
polis barikatını naşmak için zorlayan kişiler arasında Ö. Faruk GEZ'i
gördüm. Bu eylemler içerisinde kald ığma şahittim ve kendisini net bir
şekilde teşhis ettim.

Emniyet Müdürlüğü nezaretinde bulunan bana gösterdiğiniz İrfan
oğlu 1973 doğumlu Harun YILDIZ' ı kesin şekilde teşhis ettim. Harun
YILDIZ hadise günü Kültür Merkezi'nin önünde topluluğun önünde,
"Kahrolsun laiklik, Şeriat gelecek zulüm bitecek" diye slogan atarken
işittim. Harun YILDIZ, topluluğun en ön saflarında idi. Hareketli
şekilde bu sloganları atarak topluluğu galeyana getiriyordu. Harun
YILDIZ' ı daha sonra Madımak Oteli'nin önünde öns aflarda "Sivas
Aziz'e mezar olacak, Şeytan Aziz, Asker Dinsize siper olamaz" diye
bağırıp halkmda bu şekilde bağırması için önderlik eden kişi olarak
ördüm. Harun YILDIZ, benim gördü ğüm ve teşhis ettiğim kadar ıyla
hadisenin ele başlarından olup, devamlı topluluğu yönlendirip hem
slogan atıp hem de topluluğun slogan atmasını sağlayan kişidir. Ha-
run YILDIZ' ı kesin şekilde teşhis ettim. Eylemlerinin bunlardan ibaret
olduğuna şahidim.

Ayrıca, Müdürlük nezarethanesinde bulunan ve şu anda bana
göstermiş olduğunuz Bekir oğlu 1977 d.lu, Murat SONGUR'u kesin
şekilde teşhis ettim. Hadise günü Mad ımak Oteli'nin önünde bulu-
nan grubun içinde vatandaşın omzuna çıkmış oradan gene "Sivas
Aziz'e mezar olacak, Şeytan Aziz, Şerefsiz Vali, Vali istifa, kahrolsun
laiklik" diyerek bağırıyordu. Vatandaşm da bu sloganlar ı atmasını
istiyor ve önder oluyordu. Daha sonra vatanda şların sırtından yere
indikten sonra Murat'm Emniyet güçlerinin kurmu ş olduğu barikat
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mütemadiyeh, zorlayıp Otel'e gitme çabası içinde iken gördüm. Murat
SONGUR'u çok iyi bir şekilde teşhis ederek yaptığı eylemlerin bunlar
olduğuna şahit oldum.

Şu anda Emniyet Müdürlüğü nezaretinde bulunan Hasan o ğlu
1971 d.lu, Harun GÜLBAŞ' ı olaylar nedeniyle kesin olarak teşhis et-
tim.

Hadise günü Harun GÜLBAŞ' ı ben ilk defa Kültür Saray ı'nın
önünde gördüm. Burada topluluun ön saflarmda "Vali istifa, şeriat
isteriz, şeriat gelecek zulüm bitecek" diye bağırıp ellerini de havaya
kaldırıp, vatandaşında bu sloganları atmasmı sağlayan kişi olarak
gördüm ve duydum. Ayr ıca Kültür Merkezi'nin önünde bulunan
Ozan Heykeli'nin tahrip edilmesine bizzat katild ığı gibi Heykel'i tah-
rip etmeleri içiıi de vatandaşı teşvik eden kişidir. Hareketlerin bütün
aşamalarmda Harun'u topluluğun elebaşısı olarak gördüm ve teşhis
ettim. Yürüyüşler sırasında "Sivas Aziz'e mezar olacak, Şeytan Aziz,
şeriat isteriz, laik düzen yıkılacak, Allahüekber" diyerek sloganlar ı
halkın bu sloganları atmasmı sağlayan kişi Harun GÜLBAŞdır. Madı-
mak Oteli'nin önünde Harun GÜLBA Ş ön saflarda idi. Lider pozisyo-
nunda idi, devamlı slogan atıp slogan attırıyordu. Harun GÜLBAŞ' ı
hadiselerin ele başısı olarak gördüm ve te şhis ettim.

Şu anda Müdürlüğümüz nezarethanesinde bulunan bana göste-
rilen Ahmet oğlu 1964 d.lu, Muhsin ERBAŞ' ı olaylar nedeniyle kesin
olarak teşhis ettim. Olaylar s ırasında bu şahsın kafasında tekke ve s ır-
tında da cübbe gibi bir giysi vard ı . Muhsin ERBAŞ hadise günü, hadi-
selerin başlangıcında Ali KURT ile birlikte kol kola yürürlerken olay ın
başlangıcında gördüm. Olayın bütün aşamalarında Muhsin ERBAŞ
topluluğun içerisinde bulunuyordu. Muhsin ERBA Ş hadisenin ba-
şından sonuna kadar, hadiseyi yönlendiren ki şi olarak ördüm. Hatta
milleti bağırttırmak için tekbir diye bağıran Muhsin ERBAŞ'dı . Ondan
sonra da millet Allahüekber diye ba ğırıyordu. Ayrıca, "Laik düzen yı-
kılacak, Vali istifa, şerefsiz Vali, Yaşasin şeriat, Şeytan Aziz, Kahrolsun
laiklik, Sivas Aziz'e mezar olacak" diye mütemadiyen, topluluğun ön
saflarında bağırıp topluluğa önderlik ediyordu. Ben Muhsin ERBAŞ' ı
topluluğu yönlendiren kişi olarak teşhis ettim.
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Şu anda Müdürlüğümüz nezarethanesinde bulunan Hasan o ğlu
1973 d.lu, bana gösterilen Bekir ÇINAR' ı kesinlikle te şhis ettim. Bekir
ÇINAR, hadise günü Kültür Saray ı'nın önündeki topluluğun içinde
"Putlar yıkılacak" diye slogan atiyordu. Kahrolsun laiklik, şeytan Aziz,
Sivas Aziz'e mezar olacak diye slogan atan şahıs olduğunu işittim.
Ayrıca Bekir ÇINAR, Mad ımak Oteli'nin önündeki topluluğun içeri-
sinde de vard ı. Bekir ÇINAR bu topluluğun içerisinde Şeytan Aziz,
Sivas Aziz'e mezar olacak diye bağırıyordu. Aynı zamanda Mad ımak
Oteli'ni taşlayarak Otel'iıı camlarmı kıran şahıs Bekir ÇINAR'd ı. Bekir
ÇINAR'm eylemlerine şahit olduğum bölümler bundan ibarettir. Bekir
ÇINAR' ı çok net bir şekilde teşhis ettim.

Bu hadiseler s ırasında ben Alim ÖZHAN' ı ve o çevredeki diğer sa-
nıkları püskürtmek isterken topluluğun arasında kalıp sıkışmak sure-
tiyle yaralandım. Beni alıp arkadaşlarım hastaneye götürdüler yangın
devresi ile ilgili bilgim yoktur. Bu nedenle eylemlerin bir k ısmına şahit
olamadım. Benim teşhis etmiş olduğum ve kesin olarak eylemlerini
görmüş olduğum sanıklar yukarıda isimlerini vermiş olduğum kişi-
lerdir.

b. Kamu sanığı Mustafa UZUN'un mahkememiz huzurunda ver-
diği ifadesinde;

Olay tarihinden önce olduğu gibi olay günüde her cami önünde
cuma namazları sonrası tedbir aldıklarını Pir Sultan Abdal Şenlikleri
dolayısı ile daha tedbirli ve daha dikkatli olduklarmı nitekim Atatürk
Caddesi üzerindeki kalabalığın Vilayet önüne doğru yürüyüşe geç-
tiklerini, barikat kurup durdurmak istemelerine ra ğmen kalabalığın
bu barikat yararak Vilayet önüne geldiğini ve daha sonra da Kültür
Merkezi'ne doğru yöneldiklerini ve Kültür Merkezi önünde gösteri
yapmaya başladıklarmı, Vilayet önünde ve Kültür Merkezi önünde
yapılan gösteriler sırasında "Şeytan Aziz,Ş eriat gelecek zulüm bi-
tecek" şeklinde sloganların atıldığını, Kültür Merkezi önünde Ozan
Heykeli'ne saldırdıklarmı, kazma ve sopalarla k ırmaya çalıştıklarmı
bu arada Kültür Merkezi'nde bulunan ki şilerle evvela sözlü daha
sonra da taşli sopalı çatışmaya girdiklerini araya girerek bu çatışmayı
önlediklerini ve saldırgan grubu dağıttıklarmı, ancak bu grubun istas-
yon Caddesi üzerinde toplanarak, Mad ımak Oteli'ne doğru yürüyüşe
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geçtiklerini ve burada gösteriye ba şladıklarım, kaldırım taşlarmın
onarımı nedeniyle yolda yığılı bulunan bu taşları Otel'e atarak ta şla-

dıklarmı ve bu arada Aziz NESİN aleyhinde sloganlar atıldığını Ozan
Heykeli'nin yerinden sökülerek, Belediye deposuna götürüldü ğünün

anons edildiğini, bununla göstericilerin öfkesinin da ğıtılabileceğinin
düşünüldüğünü, fakat düşünülenin olmadığım tam aksine bu Heykel
yerde sürüyerek Otel önüne getirildi ğini ve göstericilerin daha da şid-
detli gösterilerine devam ettiklerini ve bu arada dü şüp yaralandığını
ve hastaneye kaldınldığını, olaydan sonra Emniyet Müdürlü ğü'ne gi-
derek teşhis de bulunduğunu 3-5 kişiyi teşhis ettiğini, DGM C. Savc ısı
olaydan bir hafta sonra kendisi çağırarak yeniden teşhis yapılacağını
bildirdiğini, değişik nezarethanede ve karakollarda toplanan sanıkları
görevli polis memurlarının teşhis ettiklerini, teşhis ettiği kişileri bizzat
teşhis edip bildirdiğini olayın başlangıcmdan yaralanıp hastaneye kal-
dırıldığı ana kadar ki göstericilerden te şhis ettiklerini bir zab ıtla tespit
ettiklerini.

Ayrıca bunu teyiden ifadeli te şhis tutanağı düzenlediklerini ev-
vela toplu teşhis tutanağı tanzim ettiklerini, daha sonra C. Savc ısı'nın
itirazı üzerine ferdi teşhis tutanağı tanzim ettiklerini, sanıklardan
Muhsin ERBAŞ, Halil İbrahim DÜZBİÇER, Sadettin YÜKSEL ve Ali
KURT'u huzurda teşhis ettiğini sanıklarm "Şeytan Aziz, Sivas Azize
mezar olacak, Şeriat gelecek zulüm bitecek" şeklinde slogan attıklarım
bu olaylar ın Aziz NES İN'e karşı yapılmış bir olay olduğunu ve ayr ıca
Ozan Heykeli'ne kar şı bir tepki şeklinde başladığını fakat asil amacın
Aziz NESİN'e yönelik olduğunu bu kişiler içerisinde 20-25 yaşlarmda
sarı sakallı, sarı yüzlü, uzun yeşil pardesü giymiş bir kişinin olayı baş-
latanlar arasında ve en önde olduğunu bu kişinin sonradan ortadan
kayıp olduğunu yeşil cüppeli ve takkeli 5-10 kişinin başlattığı ve halkı
tahrik ettiğini ancak bu kişilerin her nedense sonradan kay ıp olduk-
larını ve bu kişilerle daha öne Sivas'ta görmediğini, dışarıdan gelmiş
olabileceklerini sanıklarm itiraz ı üzerine şahit Mustafa UZUN olayın
üzerinden uzunca bir zaman geçtiğini ancak C. Savc ılığı'na verdiği
ifadesinin daha sağlıklı olduğunu beyan etmiştir.
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5. Kamu tanığı İzzet KARADAĞ ifadesinde;

• a. Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadesinde;

Hayrettin YEĞİN'i ben daha önce tanımam, olaylar nedeniyle
yaptığım görev sırasmda topluluğun içerisinde ön saflarda topluluğu
harekete geçirici davranışlarını gördüm. "Gitsin Cumhuriyet gelsin
şeriat, Tekbir, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak" şeklinde slogan
attığını gördüm, teşhis ve tespit ettim.

Ali KURT'u nezarethanede gördüm. Te şhis ettim, Kültür Merkezi
önündeki Heykel'i kazma ile vurup k ırarken gördüm. Hatta tutup
çektim, engel olmaya çalıştım, elindeki kazmayı bizzat ben ald ım.
Topluluk içerisinde önder rolü olduğunu, topluluk sakinle şmeye baş-
ladığında slogan attığını ve topluluğu yönlendirir vaziyette gördüm.

Ömer Faruk GEZ'i nezarette görüp teşhis ettim. Kültür Merkezi
önünde Ali KURT gibi çok hareketli ve aktif davran ıyordu. Vilayet
önündeki olaylarda topluluğu teskin etmeye çalışıyordu.

Turan KAYA'yı bir kaç kez Amt'm kaidesinden a şağıya indirdim.
Ancak yine çıktı. Elindeki kazma ile anıtı parçaliyordu. Bu şahıs iri
yarı genç birisidir. Olay s ırasmda üzerinde enine kaim çizgili k ırmızı,
beyaz renkli bir tişört vardı. Bu şahıs aynı zamanda tekbir getiriyordu.
"Şeriat gelsin, Cumhuriyet gitsin, Sivas Aziz'e mezar olacak Şeytan
Vali" şeklinde sloganlar atıyordu. Kültür Merkezi'ni ta şlayanlar ara-
sında idi. Kültür Merkezi'nin önünde çekilmiş E-58, E-35 no'lu foto ğ-
rafta elinde kazma ile Anıt'm kaidesine çıkmış halde görülmektedir.
Keza E-28 nolu fotoğrafm sağ kenarındaki kırmızı beyaz çizgili şahıs
Turan KAYA'dır diyerek teşhis ettiğini beyan etmiştir.

b. Kamu tanığı İzzet KARADAĞ mahkememiz huzurunda verdi ği
ifadesinde;

Olay günü saat 13.00 s ıralarında, Vilayet önüne doğru bir kalaba-
lığm geldiğini "Vali istifa, şeriat gelsin" gibi sloganlar atıldığını ancak
bu kalabalığı dağıtmaya güçlerinin yetmediğini ve kalabalığm Vilayet
önünden ayrılarak Kültür Merkezi'ne yöneldiğini ve orada bulunan
Ozan Heykeli'ni tahrip etmeye ba şladıklarını ve Kültür Merkezi'nde
bulunan, karşı grupla taşlı sopalı çatıştıklaruıı ve Kültür Merkezi'nin
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camlarını kırdıklarmı orada bulunan kalabalığı dağıtmaya çalıştıkla-
rını ve saat 16.00 sıralarında kalabaliğm Otel önüne toplandığını bu
defa da Otel'i taşladıklarını, arabalar ı tahrip ettiklerini ve üzerlerinden
çıkarttıkları atletlerini parçalayarak ateşleyip otomobillerin üzerine
attıklarını ve Otel'e girerek e şyaları tahrip ettiklerini, kendilerinin de
Otel'e giren şahısları birer birer yakalayıp dışarıya attıklarını, otomo-
billerdeki yangının Otel'e de sirayet etmesi üzerine Otel'den d ışarıya
çıktıklarmı, otomobiller yanmaya ba şlayınca halkın geri çekildiğini bu
arada itfaiyenin geldiğini olay sırasmda gördüğü şahısları daha sonra
teşhis edip zabıt tuttuklarını ilk defa toplu teşhis yapıp inızaladıkları-
nı olayın bir organize olay ı olduğunu Aziz NES İN'in gelişinin vesile
olabileceğini ve tepki doğurduğunu fakat bu organize olayın laikliğe
karşı olduğunu beyan etmiştir.

Sanıkları fotoğraftan ve video kasetten seyir ederek teşhis ettikle-
rini daha sonrada toplanan san ıkları gözetim altında iken görüp te şhis
ettiklerini asli görevinin trafik polis memuru olduğunu kuvvet yet-
mediği için olay yerine gönderildiğini itfaiye arabasının Otel'e gelişi
sırasında halkın itfaiye aracının önüne oturduğunu ve Otel'e yakla ş-
masını engellediklerini, samklardan Ali KURT, Turan KAYA, Ömer
Faruk GEZ, Harun GÜLBAŞ, Halil İbrahim DÜZBİÇER, Hayrettin
YEĞİN'i tanıyıp teşhis ettiğini ve bu teşhisinin doğru olduğunu beyan
etmiştir.

6. Kamu tanığı Sefa TEKGÖZ ifadesinde;

a. Cumhuriyet Savcıliğı ifadesinde;

Ben olaylarda Mad ımak Oteli önündeki topluluğu Madımak
Oteli'ne yaklaştırmamakla görevlendirilenler içerisinde idim. Daha
önceki görevlerim nedeniyle ki o zamanla ben cinayet masas ında ça-
lışıyordum. Birkaç kez bıçaklama olayı ile ilgili hakkmda tahkikatlar
yaptığımız ve sanıklar içerisinde görüp teşhis ve tespit ettiğim Erkan
ÇETİNTAŞ kalabahğm içerisindeki sald ırganlardan birisi idi. Sürekli
bizim engeilemelerimize rağmen barikatı yarıyor, Otel'e ve arabalara
saldırıyordu. Arabaların ters çevrildiği, ondan sonra bu şahıs da bir ara
ters dönmüş olan kırmızı yabancı plakalı ve üstteki otomobilin benzin
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deposunu taşla vurarak yardı, deldi. Ben çektim mdirdim. Bir daha
çıktı . Aynı arabanın deposuna bir daha vurdu. Son kez kalabal ığın içi-
ne attığımda bu kez elinde bir bez parças ını yakmış vaziyette yakarak
06 plakalı Ford marka otonun içine atarken gördüm. Ben bunu çok net
gördüm. Çok net tespit ettim. Dışarıdan bir çok insan Otel'in alt katma
bizlerden kurtularak iniyor, Otel'deki arkadaşımız tarafmdan d ışarıya
atılıyor, Otel'e tırmanarak ç ıkmaya çalışanlar oluyor. Otelden aşağıya
eşyalar atılıp tahrip ediliyor, bu ate şin yani bezin oluşturduğu alev
büyüdü oto yanmaya ba şladı. Bu arada başka yanan bez atan olup ol-
madığmın farkmda değilim. Orası bir cehennem gibi idi. Ben bu şahsı
daha önceden tanırım nezarethanede de te şhis ettim dedi.

b. Mahkememiz huzurunda verdi ği ifadesinde;

Cumhuriyet Savcılığı'nda verdiğim ifadesinin doğru olduğunu,
sanığı daha önceden başka soruşturmalar nedeni ile tanıdığını ve sa-
nık Erkan ÇETİNTAŞ' ı evvelki olaylar nedeniyle tanıyıp olaylar s ıra-
smdaki eylemlerini anlattığını beyan etmiştir.

7 Kamu tanığı Rahim ÇALIŞKAN ifadesinde;

a. Cumhuriyet Savcılığı huzurunda verdiği ifadesinde;

10.07.1993 tarihli teşhis tutanağmda açık kimliği yazılı Murat
SONGUR'u, Mad ımak Oteli'nin önündeki grubun ierisinde slogan
atarken "Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Tek yol İslam" diye
bağırdığını bizzat duyup ve eylemlerini sürdürdü ğünü;

Sanık Harun YILDIZ ı Madunak Oteli'nin önünde, Afyon Soka-
ğı'nın bulunduğu yerde askeri barikatm önünde, kald ırımdan taşları
kırıp Madımak Oteli'ne doğru taş atarken gördüğünü bir ara yanına
yaklaşarak taş atmaktan men edip oradan uzakla ştırdığmı,

Sanık Ahmet OFLAZ' ı, Madımak Oteli'nin önündeki olaylarda
grubun ön saflarmda, orada kurulmu ş olan polis barikatmı zorlarken
ve bu barikatı aşmaya caba sarf ederken gördüğünü, aynı zamanda
"Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak" şeklinde slogan attığmı,

Sanık Halil İbrahim DÜZBİÇER'i olay günü Kültür Merkezi önün-
deki Ozan Heykeli'ni, Mad ımak Oteli önüne getirildiğini ve bu heyke-
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le kızgın ve şuurunu kayıp etmiş bir şekilde vururken ve parçalarken
gördüğünü elindeki sopa ile Heykel'e vurmas ı sırasmda bir darbenin
de eline rast geldiğini ve bu şekilde teşhis ettiğini,

Sanık Mevlüt ATALAY' ı, Madımak Oteli önünde topluluğun ön
saflarmda polis barikatm ı yarmak için büyük çaba sarf ederken gör-
düğünü ve Otel önünde "Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak"
şeklinde slogan attığını,

Sanık Muhsin ERBAŞ' ı, Vilayet önünde, Kültür Merkezi önünde
ve Madımak Oteli'nin önünde toplulukta gördü ğünü devamlı olarak
"Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, laik
düzen yıkılacak, yaşasm şeriat" diye slogan attığını, hatta Muhsin ER-
BAŞ'm üzerinde siyah bir cübbe bulundu ğunu,

Sanık Harun GÜLBAŞ' ı olaym başından sonuna kadar topluluğu
yönlendiren kişi olarak gördü ğünü, Vilayet önünde, istasyon Cadde-
si'nde, Kültür Merkezi önünde, Mad ımak Oteli önünde grubu devaml ı
şekilde sevk ve idare eden bir kişi hüviyetinde gördüğünü "Vali istifa,
şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Şeriat isteriz, Tek yol İslam" diyerek slogan
attığını e toplumu bağırması için bu yönde sevk ettiğini,

Sanık Temel TOY'u, Madımak Oteli'nin önünde ön saflarda " Şey-
tan Aziz, Sivas Azize Mezar olacak, Kan ınıız aksa da zafer İslam'm"
diyerek halkı tahrik ve teşvik ettiğini ayrıca Otel'in önüne kurulmuş
bulunan polis barikatmı mütemadiyen zorlayarak barikat k ırmaya
çalıştığını,

Sanık Durmuş TUFAN' ı, Madımak Oteli önünde en ön saflarda
elinde beyaz renkli bir poşet ile gördüğünü, poşetin içinde bir s ıvı
olduğunu, kendisini geri püskürtmeye çal ıştığında "Ağabey beni bı-
rak, ben bu arabayı yakacağım, daha da olmazsa kendimi yakaca ğım"
dediğini, daha sonra oraya gelen bir polis memurunun sanığın elin-
deki poşeti almaya çalıştığmda bu defa poşeti alamaymca polis me-
murunun poşeti delerek benzini yola döktüğünü ve üzerini toprakla
örttüğünü, Durmuş TUFAN'm olay yerine poşetle benzin getiren kişi
olduğunu,

Sanık Ali KURT'un olaylardan önce Buruciye Medresesi'ne gir-
mek istediğini ve kendisinin bir olay çıkartacağından endişe ederek
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Medrese'ye sokmadığmı, olaylar patlak verdikten sonra Vilayet önün-
de istasyon Caddesi'nde Kültür Merkezi'nde ve Mad ımak Oteli önün-
deki olaylarm başmda ve aktif şekilde olayları yönlendiren kişi olarak
gördüğünü sürekli "Vali istifa, şerefsiz Vali, zafer İslam'm, şeytan
Aziz, Sivas Azize mezar olacak" şeklinde slogan attığını ve topluluğu
da bu yönde slogan atmaya teşvik ettiğini son olarak Ali KURT'u Otel
önündeki barikatı aşmak için büyük çaba harcarken gördü ğünü ve bu
sanıkları kesin olarak teşhis ettiğini beyan etmiştir.

b. Mahkememiz huzurunda vermiş olduğu ifadesinde;

Olay günü camiler önünde tedbir aldıklarmı fakat Paşa Cami'nden
çıkan bir grubun Vilayet'e do ğru koşarak geldiklerini bu grubun "Tek
yol İslam, Sivas Aziz'e mezar olacak, Şerefsiz Vali, Vali istifa" şeklinde
slogan attığını daha sonra bu grubun istasyon Caddesi üzerinden, Kül-
tür Merkezi'ne doğru koşmaya başladığını ve Kültür Merkezi önünde
gösteri yaptıklarını ve burada bulunan kişilere söz atarak taşladıklarmı
ve Kültür Merkezi'nin camlar ınin kırıldığmı, karşılıkli gruplar arasm-
da taşlaşma olduğunu bu topluluğu zor kullanarak dağıttıklarmı daha
sonra saat 18.30 sıralarmda, Madımak Oteli önüne giderek oradaki
polis arkadaşlarma yardım ettiklerini ve Madımak Oteli'ne tecavüze
kalkışanları bertaraf ettiklerini bu arada ba şma isabet eden galvaniz
borusunun yaralamas ı sonucu hastaneye kaldınidığını, kendisini sa-
nıklardan İsmet ONAR'm hastaneye götürdü ğünü beyan etmiştir.

Emniyet Müdürlüğü'nde teşhis ettiği ve C. Savcilığı'nda isimle-
rini bildirdiği huzurda bulunan sanıklardan Harun YILDIZ, Ahmet
OFLAZ, Murat SONGUR, Temel TOY, Halil İbrahim DÜZBİÇER, Ali
KURT, Mevlüt ATALAY ve Harun GÜLBAŞ' ı huzurda tespit ve teşhis
ettiğini bu sanıkları Cumhuriyet Savc ıliğı'ndaki ifadesinde belirttiği
şekilde gördüğünü Otel önünde yar ım saat kaldığım beyan etmiştir.

8. Kamu Tanığı Ekrem NALCI ifadesinde;

a. Cumhuriyet Savcilığı huzurunda verdiği ifadesinde;

Sanık Yalçın KEPENEK'i, Kültür Merkezi önünde bulunan grup
içerisinde "Allahüekber" diye bağırdığını, "Şeytan Aziz, Aziz NE-
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SİN'e ölüm, Sivas Azize mezar olacak" şeklinde slogan attığmı ve
Ozan Heykeli yıkılsm diye bağırdığuıı;

Sanık Tufan CAYMAZ' ı, Kültür Merkezi önündeki kalabalığın
içinde olduğunu bu kalabalığm ön saflarında "Allahuekber, Tekbir,
Sivas Aziz'e mezar olacak, zafer İslam'm, Vali istifa, şerefsiz Vali"
diyerek slogan attığmı sanık Harun YILDIZ' ı, Kültür Merkezi önüne
toplanan grubun ön saflarmda " Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar ola-
cak, Vali istifa, Allahuekber" diyerek slogan att ığını, Madımak Oteli
önünde kaldırım taşlarını sökerek Otel'e attığını, keza aynı sloganları
burada da tekrarlad ığını, polis ve jandarma barikatmı aşmak için
zorladığını sanık Durmuş TUFAN' ı, Madımak Oteli önündeki grup
içerisinde "Allahüekber, Vali isifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas
Aziz'e mezar olacak, Kanımız aksa da zafer İslam'm, şeriat gelecek,
zulüm bitecek" şeklinde slogan attığını, Otel önünde kurulmuş olan
jandarma ve polis barikatm ı zorladığını ve bu barikat bir ara aşarak
elinde naylon beyaz renkli bir po şet içerisinde benzini, elinden alma-
ya çalişan polis memuru ile cebelle şirken gördüğünü, benzinin yere
dökülmesinden sonra orada bulunan bir k ısım haikm yere dökülen
bezin ile bezi bulaştırıp araba üstüne atarken gördüğünü ve Durmu ş
TUFAN'm Otel önüne benzin getiren ki şi olduğuna şahit olduğunu;

Sanık Ali KURT'u olayın başlangıcından sonuna kadar tüm aşa-
malarda gördüğünü ve Ali KURT'u topluluk içerisinde aktif ve yön-
lendirici olarak gözlediğini, Vilayet önünde "Allahüekber, Vali istifa,
şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kan ınıız aksa da
zafer İslam'm, şeriat gelecek, zulüm bitecek" şeklinde slogan attığını
ve bu sloganlarm atılmasma önderlik ettiğini keza Kültür Merkezi
önünde, slogan atıp topluluğa slogan attırırken gördüğünü ve Madı-
mak Oteli önünde keza "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan
Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kanımız aksa da zafer İslam' ın, şeriat
gelecek, zulüm bitecek" diyerek slogan atıp halka da aynı sloganları
attırdığı, Madımak Oteli önündeki polis-jandarma baril<atm ı aşarak
Otel içine girdiğini, polis tarafından dışarıya atıldığını ve tekrar Otel'e
girmek için inüadele etti ğini gördüğünü;

Sanık Halil tbrahim DÜZB İÇER'i, Kültür Merkezi önünde bulu-
nan Ozan Heykeli'ne kazma ile vururken gördü ğünü ve bu kazma ile
vururken yaralanıp topluluktah ayr ıldığını, keza burada "Allahüek-
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ber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak,
Kanımız aksa da zafer İslam' ın, şeriat gelecek, zulüm bitecek" şek-
linde slogan attığını, daha sonra Madımak Oteli'ne geldiğimde Halil
Ibrahim DÜZB İÇER'i kafas ı sarılnuş bir vaziyette gördüğünü aynı
sloganlar ı burada da hararetle söyledi ğini bir ara Otel'in içerisine gir-
diğini, asma kata çıktığını ve oradan etejere benzer bir şeyler ve saks ı
gibi, koltuk gibi eşyaları dışarıya atarken gördüğünü yine bu sanığın
Otel'in camları kırılmış bulunan, alüminyum pervazlar ı duvardan çe-
kip sökmeye çalışırken gördüğünü, hatta kendisinin "alüminyumdan
ne istiyorsun" diyerek geri çekip attığını, sanığın adeta azgın bir mah-
luk gibi Otel'e sald ırdığını, şuursuz hareketlerde bulundu ğunu beyan
etmiştir.

b. Mahkemenin huzurunda verdi ği ifadesinde;

Olay günü anonsla göreve çağrıldığını ve Trafik Şube Müdürü
olmasma rağmen evvela Kültür Merkezi önünde toplulu ğu dağıtmak
üzere görevlendirildiğini, Kültür Merkezi önünde karşılikli slogan atı-
larak, gösteri yap ıldığını, Vali'nin anonsu ile İl Müftüsü'nün arand ığı-
nı, Müftü'nün bulunamamas ı üzerine Belediye Başkanı'nın getirilerek
halka hitaben konu şma yapmas ı istendiğini, Belediye Başkanı'nın
konuşmasından sonra topluluğun dağılmaya başladığını ve Kültür
Merkezi içerisinde bulunan kişilerin minibüslerle gitmek istedikleri
yere gönderdiklerini bu arada, Mad ımak Oteli önünde kalabalığın
çoğaldığını ve oraya yardım için görevlendirildiklerini saat 19.00 sıra-
larında, Madımak Oteli'ne geldiklerinde Emniyet güçlerinin yetersiz
kalması sebebiyle itfaiyeden yard ım istediklerini, halkın üzerine su
sıkılarak dağıtılabileceklerini düşündüklerini ancak halkın yolları
doldurması sebebiyle itfaiyenin Otel önüne gelemediğini ve halkın
itfaiyeleri özellikle engellediğini 1000-1500 kişinin Atatürk Caddesi'ne
oturarak ve yatarak itfaiye aracının gelmesini engellediklerini otolar ın
ters döndürülerek tahrip edilmesi s ırasında benzinin yere akmas ı ve
benzine bulaştırılmış üstüpü parçalarının yakılarak atılması sonucu
otolarda yangın başladığını .

Bu arada Otel'den atılan koltuk ve diğer yanacak eşyalarında
tutuşması ile yangının bir anda yükseldiğini ve rüzgar ında etkisi
ile alevlerin Otel'e yöneldiğini ve Otel'in ahşap kısmının tutuşarak
yanmaya başladığını, bu arada otomobillerin benzin depolarm ın pat-
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layacağı korkusu ile halkın geriye çekilmeye ba şladığını ve polisler

yanıyor diye bir şaiya çıkarıldığını bu şekilde itfaiye aracının Otel

önüne getirildiğini, Otel'den bir şahsm yardım istemesi üzerine mer-

divenin uzatıldığını, merdivenin başmda Aziz NES İN'i gördüğünü ve

oradaki polis memurlarmı Otel'in içerisinden göndererek yaral ıların
tahliyesini sağlamaya çalıştığını Otel'de buldukları kişilerin duman-

dan zehirlendiklerini zira gördüğü kişilerde yanık izi bulunmadığını
beyan etmiştir.

Kamu şahidi Ekrem NALCI Cumhuriyet Savc ılığı'nda verdiği

ifadesinin doğru olduğunu ancak Yalç ın KEPENEK'i, SSK Hastanesi
önünde ve Kültür Merkezi önünde gördü ğünü, Madımak Oteli önün-

de görmediğini, beyanını bu şekilde düzeittiğini C. Savc ılığı'nca göze-

timde bulunan kişilerin teşhisi istendiğinde bu kişilerin her bir polis

memuru tarafından bizzat görülerek isimleri not alınmak suretiyle C.

Savcısı'na beyanda bulunurken bu kişilerin ismi verilerek te şhis zabtı
düzenlediklerini;

Paşa Cami önünde ye şil cüppeli sarı sakallı, mavi gözlü, sar ı be-

nizli bir şahsm en önde yer alarak barikat ı sert bir şekilde yardığını ve

bu şahsın olayların başlamasmda en önemli yer ald ığını bu şahıslarm

halkı tahrik edici sloganlar attığını, keza siyah sakallı, orta boylu,

şişmanca bir şahısmda bu şahısla birlikte başlangıcında çok aktif ol-

duklarını ve halkı tahrik edici sloganlarla yönlendirdiklerini, özellikle
"Ailahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas Azize mezar

olacak, Kanımız aksa da zafer İslam'm, şeriat gelecek, zulüm bitecek"
gibi sioganlarla halkı yönlendirdiklerini, ancak bu ki şilerin sonradan

ortadan kayıp olduklarını beyan etmiştir.

Şahit Ekrem NALCI Cumhuriyet Savc ılığı'ndaki teşhisine ek ola-
rak huzurda bulunan sanildarm teşhisi istendiğinde bu sanildardan
Tufan CAYMAZ, Harun YILDIZ, Süleyman TOKSUN, Ali KURT,
Durmuş TUFAN, Kenan KALE'nin teşbislerini yaptığım bu kişilerin
olay yerinde bulunduklarını ve slogan atarak barikatı zorlayarak ey-
lem içinde bulunduklarını beyan etmiştir.
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9. Kamu tanığı Nahit DURSUN ifadesinde;

a. Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde;

Sanık Ömer Faruk GEZ'i, Madımak Oteli önünde ön saflarda lider
pozisyonda olduğunu "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan

Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kan ımız aksa da zafer İslam'm, şeriat

gelecek, zulüm bitecek" diye ba ğırdığını Otel önünde barikat kuran
polis memurlarmı sürekli zorladığuıı ve Madımak Oteli'ne taş attığı-

nı;

Sanık Ali KURT'u, Madımak Oteli önünde topluluğu yönlendiren

kişi olarak gördüğünü "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan

Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kan ımız aksa da zafer Islam' ın, şeriat

gelecek, zulüm bitecek" şeklinde slogan attığını, Otel önünde bulunan

polis baril<atmı zaman zaman aşarak Otel' in içine girdi ğini Otel önün-

deki araçlar ı tahrip ettiğini;

Sanık Harun YILDIZ' ı, Madımak Oteli önünde "Allahüekber, Vali

istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kanımız
aksa da zafer Islam'ın, şeriat gelecek, zulüm bitecek" şeklinde slogan

atarken gördüğünü halka önderlik etti ğini, Otel'e taş atarken gördü-

ğünü;

Sanık Temel TOY'u, Otel'in ön saflarında "Allahüekber, Vali istifa,

şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kanımız aksa da

zafer Islam'ın, şeriat gelecek, zulüm bitecek" diye ba ğırırken işittiğini,

Madımak Oteli önündeki polis kordonunu yarmak için büyük çaba
harcarken gördüğünü ve Otel'e taş attığını;

Sanık Halil İbrahim DÜZB İÇER'i, Vilayet önünde, Kültür Merkezi
önünde bilahare Mad ımak Oteli önünde gördüğünü, kafasmın sargı
bezi ile sarılı bir vaziyette Otel önünde "Allahüekber, Vali istifa, şeref-

siz Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kan ınıız aksa da zafer

Islam'm, şeriat gelecek, zulüm bitecek" şeklinde slogan attığını, bidon

içerisinde benzin getiren şahısların elinden bidonu almak isterken po-
lislere engel olan şahıslardan birisinin de Halil İbrahim DÜZBIÇER

olduğunu, Pir Sultan Abdal Heykeli'ne sald ıran, kırmaya çalışan,
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yakmaya çahşan şahıslardan biri olduğunu, Otel içerisinde, tahribatta
bulunan ve bizzat kendisi tarafmdan d ışarıya çıkarılan kişilerden biri
olduğunu beyan etmiştir.

b. Mahkememiz huzurunda verdi ği ifadesinde;

Olay günü Kültür Merkezi önünde kalabali ğı dağıttıklaru-u ve bu
kalabalığın, Madımak Oteli'ne yönelmesi üzerine Otel önünde barikat
kurarak, Otel'deki kişileri korumaya çalış t-ıklarmı, C. Savcılığı ifadesi-
nin doğru olduğunu ancak huzurda bulunan sanıklarm aradan zaman
geçmiş olması sebebiyle teşhis edemeyeceğini sadece sanıklardan
Halil İbrahim DÜZBİÇER'i teşhis edebileceğini ve huzurda bulunan
sanıklardan Halil İbrahim DÜZBİÇER'i göstererek, di ğer sanıkları şu
an hatırlamadığmı bildirdiği, toplu teşhis tutanağındaki şahısların
teşhis edilmiş olduğunu buna rağmen asil tutanağın ifadeli teşhis tu-
tanağı olduğunu, toplu teşhis tutanağının bilgi bakımından tutulmu ş
bir tutanak olabilece ği kanaatinde olduğunu, şayet sanıklarla ilgili
ifadeli tutanağın da ismi geçiyorsa doğru olabileceğini ve bu ifadesi
ile yukarıda açıklanan ve C. Savc ısı tarafmdan alman ifadesinin do ğru
olduğunu toplu teşhis tutanağmın bir genel anlamda tutanak olabile-
ceğini beyan etmiştir.

10. Kamu tanığı Nazım GÜNAYDIN ifadesinde;

a. Cumhuriyet Savcılığı huzurunda verdiği ifadesinde;

Gözaltına alınan şahıslar arasında teşhis ve tespitini yaptığım
Ramazan ÖNDER isimli ki şi 02.07.1993 günü meydana gelen olaylar
sırasmda göreyim icabı olayların yatıştırılmasmda görev almam nede-
niyle slogan atan saldırgan grup içerisinde bulundu ğum sırada, Mad ı-
mak Oteli'nin bulunduğu sokağm açıldığı Atatürk Caddesi'nden, aynı
zamanda aynı yer PTT arkasında yer alan Atatürk Caddesi üzerinde
Madımak Oteli gerisinde ve cadde üzerinde bulunan Cumhuriyet
Et Lokantas ı civarında saldırgan grup Vilayet Binası önüne kadar o
cadde ve meydanlarda slogan atan topluluk içinde bulunan Ramazan
ÖNDER'j kimi zamanlarda Allahuekber sözleriyle tekbir getirip içinde
bulunduğu topluluğu "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan
Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kanımız aksa da zafer İslam'm, şeriat
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gelecek, zulüm bitecek" şeklinde sözlerle atılan sioganlara bizzat işti-
rak etti ve tekbir getirdi ğini gördüm ve duydum, ancak Otel'in geri-
sinde idi ve slogan atan grup içerisinde yer alıyordu. Bu şahsm başka
bir eylemini görmedim.

Gözaltına alınan şahıslardan sonradan kimliğini tespit ettiğim
Haydar ŞAHİNOĞLU'nu olay tarihinde ve yerinde görevli olmam
sebebiyle Madımak Oteli gerisinde Atatürk Caddesi üzerinde slogan
atan sald ırgan grubun içinde ancak Otel'den en az 10 metre kadar
geride kavşaktaki grubun içerisinde "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz
Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Karunıız aksa da zafer
İslam'm, şeriat gelecek, zulüm bitecek" şeklinde slogan atan grubun
içinde bizzat "Allahuekber" diye tekbir getirerek slogan att ığmı gör-
düm ve kendisini nezarette te şhis etti. Vilayet önünde ve Kültür Mer-
kezi önünde ve diğer yürüyüşlerde sair eylemlerini görmedim. Ben
öğle saatlerinde Kültür Merkezi önünde bulundum. Saat 16.00'dan
sonra, Madımak Oteli civarında diğer ekip arkadaşlarımla görev al-
dım. Sanığın başka eylemine rastlamad ım, grup içerisinde belirttiğim
sloganlar ı attı .

Gözlem altında bulunan Cafer Tayyar SOYKÖK'Ü te şhis etme-
mem mümkün değildir. Çünkü bu şahsi saat 13.30 s ıralarında Paşa
Cami'nden çıkan grubun tahminen 100-150 ki şi kadar slogan atan gru-
bun, Atatürk Caddesi'ne ç ıkışında en önde "Allahuekber" diye tekbir
getirerek Vilayet Binası önüne yürüyüş yapan grubun en önünde bu-
lunan şahıslardan birisiydi dikkatimi çok çekti ve yürüyü şe başlandığı
anonsunu ben yaptım. Grubu takip ettiğimizde Cafer Tayyar SOYKÖK
aynı şekilde Vilayet Binas ı önünde de tekbir getirip "Allahüekber, Vali
istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kanımız
aksa da zafer İslam'm, şeriat gelecek, zulüm bitecek" sözleriyle çok
kez slogan attı gruptaki arkadaşları da kendisine e şlik etti. Buradan
Kültür Merkezi'ne gidi şlerinde kendisi grubun içindeydi, Kültür Mer-
kezi'ne varışta ben karşı grubun içine geçtim ve bu sanığın eylemini
orada takip edemedim, bilahare Mad ımak Oteli civarına saat 16.00'ya
gelindiğinde, Atatürk Caddesi'nden, Mad ımak Oteli'nin bulundu ğu
sokağın başında kavşakta bulunan H. Kasımoğulları Tatlı Salonu'nun
karşısında da kalabaliğm içerisinde "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz
Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kanm-uz aksa da zafer
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İslam'm, şeriat gelecek, zulüm bitecek" şeklinde sloganlarmı atarken
de gördüm ve Otel'in en az 10-15 metre gerisindeydi bu aralarda en ön
safta değildi belirttiğim sözlere daima slogan atan kişilerdendi ço ğu
kimse sanırım tanıdığı için, biraz arka planda kalıp attığı sioganlarla
çevresindekileri etkiliyordu. Cafer Tayyar'm ba şka eylemini görme-
dim. Fotoğraflarda da kendisini görmedim.

Olay tarihinde görev almam nedeniyle 02.07.1993 günü meydana
gelen Sivas'taki olaylar s ırasmda yürüyüşe geçen gruplar içerisinde
tutanakta ismi geçen Hüsamettin ÖZDEM İR'i, slogan atan grup içeri-
sinde görmedim bu şahısm her hangi bir eylemini de görmedim. Göz-
lem altına ahnma sebebini bilemiyorum görmedi ğim ve tanımadığım
bir şahıstır.

11.07.1993 tarihli tutanakta ismi geçen ve halen özlem altında bu-
lunan C. Başsavcilığı'nca Emniyet'e verilen 040 ve 042 say ılı fotoğraf-
lar ile Emniyet'te elde mevcut bulunan V-2, V-3, V-4 say ıh fotoğraflar-
dan da kendisini te şhis ve tespit ettim. Ancak Muhsin ERBA Ş'm saat
16.00'dan sonraki bir zamanda olay tarihinde, Mad ımak Oteli'nin en
az 15 metre gerisinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan H. Kas ımo-
ğulları Baklava Salonu karşısında cadde içerisinde slogan atan grup
içerisinde "Allahuekber" sözleriyle tekbir getirip "Sivas Aziz'e mezar
olacak, Şeytan Aziz" sözleriyle slogan attığını gördüm ancak tutanakta
belirtildiği üzere olayın her safhasında slogan attığını polis ve asker
kordonunu yarmaya çalışıp kolluk kuvvetlerine mukavemet ettiğini
görmedim. Olay günü meydana gelen diğer hadiselere karıştığmı
görmedim sadece grup içerisinde belirttiğim sözlerle slogan attığını
gördüm ve tekbir getiriyordu.

b. Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Daha önce C. Savc ılığı ve Sivas Ağır Ceza Mahkemesi başkanh-
ğmda vermiş olduğu ifadelerinin doğru olduğunu ayrıca sanıklardan
Ilhami ÇALIŞKAN ile ilgili olarak da Vilayet Binas ı önünde yürüyüş
yapan kişiler arasında gördüğünü "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz
Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Karunuz aksa da zafer
İslam'm, şeriat gelecek, zulüm bitecek" şeklinde slogan attığını, diğer
olay yerlerinde görmediğini beyan etmiştir..
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Kamu tanığı Nazım GÜNAYDIN huzurda bulunan sanıklardan
Cafer Tayyar SOYKÖK ve Muhsin ERBA Ş'ı teşhis ettiğini, bu olayla-
rm, Sivas halkının Aziz NESİN'e karşı bir tepkisi olduğunu, yangının
otolarm ezilmesi, benzinin yak ılmaları ile alev aldığını ve Otel' in yan-
dığmı ve bu olaym organize bir olay olmadığını beyan etmiştir.

11. Kamu tanığı Erol ÇÖL ifadesinde;

a. Cumhuriyet Savcılığı huzurunda verdiği ifadesinde;

Sanık Durmuş TUFAN' ı, nezarethanede te şhis ve tespit ettiğini,
saat 16-17.00 sıralarmda, Bankalar Caddesi üzerinde slogan atan grup
içerisinde bulunduğunu "Ailahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan
Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kan ımız aksa da zafer tslam'm, şeriat
gelecek, zulüm bitecek" şeklinde slogan attığını;

Sanık Kerim KÜÇÜKKÖSEN'i, Madunak Oteli'nin gerisinde bu-
lunan Atatürk Caddesi üzerinde, Vilayet Binas ı önünde, PTT binası
önünde yürüyüş yapanlar içerisinde gördü ğünü, "Allahüekber, Vali
istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kanınıız
aksa da zafer İslam'm, şeriat gelecek, zulüm bitecek" şeklinde slogan
attığını, ancak, bu sanığın Kültür Merkezi'ni taşlamak ve Otel'i yak-
mak gibi bir eylemini görmediğini;

Sanık Ekrem KURT'u, olay günü Vilayet Binas ı önünde, Buruciye
Medresesi ve Kültür Merkezi önünde slogan atarak yürüyü ş yapan
grubun içerisinde yer aldığını "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali,
şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kan ımız aksa da zafer İslam'm,
şeriat gelecek, zulüm bitecek" şeklinde slogan attığını, Madımak Oteli
önünde barikatı yararak, Otel içine girmek isteyen şahıslar arasmda
bulunduğunu en ön safta olmas ı sebebiyle barikatm önünden gerilere
doğru attıklarını ve Otel'i taşlayanlar arasmda bulunduğunu;

Sanık Ahmet Turan KILIÇ'm, saat 16-1700 s ıralarında Otel önünde
güvenlik görevlileri ile barikat zorlamak için mücadele eden sald ır-
gan grup içerisinde bulunduğunu, ancak barikatı aşamadığını ve geri
püskürtüldüğünü, "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz,
Sivas Aziz'e mezar olacak, Kanımız aksa da zafer İslam'm, şeriat ge-
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lecek, zulüm bitecek" şeklinde slogan atanlar içerisinde bulunduğunu
başkaca bir eylemini görmediğini;

Sanık Mehmet TORAMAN' ı, Atatürk Caddesi'nde yürüyü ş yapan
grup içerisinde bulunduğunu;

Sanık Ahmet Turan YALÇINKAYA'yı da, Atatürk Caddesi'nde
yürüyüş yapanlar içerisinde gördüğünü,

Sanık Ünal BERKA'y ı, Madımak Oteli önünde toplulukla birlikte
slogan attığını;

Sanık Osman KILIÇ' ı, saat 14.00 s ıralarında, yürüyüş yapan gru-
bun içerisinde bulunduğunu ve bu grubun "Allahüekber, Vali istifa,
şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kanımız aksa da
zafer İslam'm, şeriat gelecek, zulüm bitecek" şeklinde slogan attığmı
beyan etmiştir.

Sanık Turan KAYA'y ı, Kültür Merkezi önünde, Mad ımak Oteli
önünde, slogan atan grubun sürekli tahrik eden bir ki şi olarak gördü-
ğünü "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e
mezar olacak, Kanımız aksa da zafer İslam'ın, şeriat gelecek, zulüm
bitecek" gibi sloganlarla topluluğu yönlendirdiğini, Kültür Merkezi
önündeki Ozanlar Anıtı'nın kaidesine ç ıkıp elindeki kazma ile yık-
maya çahşan bir şahıs olduğunu bu gözleminin foto ğraflarla da,tespit
edildiğini beyan etmiştir.

b. Mahkememiz huzurunda vermi ş olduğu ifadesinde;

Olay günü Paşa Cami civarmda görevli oldu ğunu, cuma nama-
z ından ç ıkan bir grubun slogan atarak, Vilayet önüne do ğru yürüdü-
ğünü, Aziz NESİN, Vali ve laiklik aleyhinde slogan atıldığını, engel
olmaya çalıştıklarını ancak mevcut kuvvetlerle engel olamadıklarını,
Vilayet Binası önünde bir müddet gösteri yaptıktan sonra, Kültür Mer-
kezi'ne doğru yöneldiklerini ve burada slogan atarak, taşlarla Kültür
Merkezi'nin camlarını kırdıklarmı, Kültür Merkezi'nde bulunan kar şı
grubunda aynı şekilde mukavele ettiğini bu arada Ozanlar Anıtı'nı
da yakmaya çalıştıklarını, her iki grubun arasına girerek mutlak bir
çatışmayı önlediklerini bu arada Vali'nin izni ile Belediye Başkanı'nın
halkı yatıştırmak üzere konuşma yaptığını, fakat topluluğun bir müd-
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det sonra yeniden Vilayet önüne daha sonra da Mad ımak Oteli önüne
yöneldiğini ve Otel önünde sloganlarla gösteri yaptıklarını ve Otel'in
camlarma taş attıklarını mesai bitimi ile birlikte kalabal ığm daha da
arttığını, askeri yard ım da gelmeyince mukavemetlerinjn azald ığını,
bu arada topluluk içerisinden baz ı kişilerin bidon ile benzin getirdik-
lerini Otel'i yakalım diye bağırdıklarını, görevli polis memurlar ının bu
getirilen benzinleri yere döktüklerini, barikatı aşıp Otel'e girenlerin
olduğunu ve Otel önünde bulunan, otomobilleri tahrip ederek ters
çevirdiklerini, Kültür Merkezi önünden sökülen Ozanlar Anıtı'nı Otel
önüne getirerek benzin dökülüp yak ıldığını bu arada yere dökülen
benzinlerin bez, sünger, üstüpü gibi cisimlerin benzine doyurulup
ateşlenip Otel'e doğru atıldığını gördüğünü bu arada Otel'in lobisinde
bulunan masa, sandalye, koltuk ve diğer cisimleri parçalayarak otomo-
billerin üzerine attıklarını, bu arada otomobillerde başlayan yangının
bir anda yükseldiğini ve Otel'e sirayet etti ğini, Otel'in penceresinden
içeriye alevlerin girmeye başladığını, Otel'deki eşyalarmda yanmaya
başladığını, rüzgarmda etkisi ile duman ın tamamen Otel'e yöneldiği-
ni ve orada bulunan ki şilerin bu dumandan zehirlenerek öldüklerini,
itfaiye araçlarının, kalabalığın engellemesi ile Otel'e yakla şamadıkları-
nı, yangından sonra gelebildiğini beyan etmiştir.

Topluluk içerisinde önderlik eden kişilerin Sivas'lı olmadıklarını
ve olaydan sonra bu ele ba şı durumundaki kişilerin kayıp olduklarını
ve daha sonra bu kişileri bir daha rastlanılmadığını huzurda bulunan
sanıklardan Ali KURT, Halil İbrahim DÜZBİÇER, Muhsin ERBAŞ, Ah-
met OFLAZ, Turan KAYA'yı huzurda teşhis ettiğini beyan etmiştir.

Bir kısım sanıkları video kaset ve bantlardan ve görgü tanıklarmın
ifadelerinden tespit ve teşhis ettiklerini e buna dayanarak toplu te şhis
tutanağı düzenlediklerini, daha sonra da bu ki şiler yakaland ıkça da
ferdi teşhis ve ifadeli teşhis tutanağı düzenlediklerini, toplu te şhis
tutanağırun diğer polis memurlar ı ile birlikte düzenlediklerini aç ıkla-
mıştır.
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12. Kamu tanığı Sedat TIRMIK ifadesinde;

a. Cumhuriyet Savcılığı huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü saat 19.00 s ıralarmda, Madmıak Oteli önünde görev

aldığını ve güvenlik kuvvetlerinin kurmu ş olduğu barikata katıldığını
daha önceden şahsen tanıdığı Eren CEYLAN' ı Madunak Oteli önünde

"Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar

olacak, Kanınuz aksa da zafer İslam'm, şeriat gelecek, zulüm bitecek"
sözleri ile slogan atan grubun içerisinde buldu ğunu, slogan atan gru-

bun içerisinde olan mavi gözlü, sarışın 18-20 yaşlarındaki bir gencin

Otel içerisine girmek için sald ırdığı sırada iteleyip uzakla ştırdığmda

sanık Eren CEYLAN'm koluna yap ışarak "Bırakm Abi bizleri, yakahm

kafirleri" diye söylediğini ve bu arada yangın başlayıp Otel'e sirayet

ettiğini ve Eren CEYLAN'm bizzat engelleyerek barikah a şmasına

mani olduğunu, ancak Otel'in yak ılmasmı tahrik eden grup içerisinde

bulunduğunu beyan etmiştir.

Madımak Oteli önünde bulunan Osman DÜZARDIÇ' ı, topluluk

içerisinde "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas

Aziz'e mezar olacak, Kan ıımz aksa da zafer İslam'm, şeriat gelecek,

zulüm bitecek" diye ba ğıranlar arasında gördüğünü beyan etmiştir.

b. Mahkeme huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü Çar şı Karakolu'nda görevli olduğunu, görev bitimin-

de, Madımak Oteli önündeki, emniyet mensubu arkada şlarma yardım
etmek üzere yeniden anonsla göreve çağrıldığını, Otel önüne gittiğin-

de kurulu barikatta yerini ald ığını, Otel'in tüm camlarmın kırılmış
oldugünu, arabaların ters çevrilerek tahrip edildi ğini saat 19.00'da

geldiği Otel önünde çok büyük bir kalabaliğm bulunduğunu Otel'in

giriş katının tamamen tahrip edilip parçalarıımş vaziyette gördüğünü,

toplanan kalabalığın "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan
Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kanımız aksa da zafer İslam'm, şeriat-
gelecek, zulüm bitecek" diye slogan attığını otomobillerin bulundu-

ğu yerden yangın çiktığmı arkasının Otel'e dönük olması sebebiyle
kimlerin benzin getirip döktüğünü ve kimin otomobilleri yaktığını
göremediğini ancak olay yerinde bulunan san ıklar Eren CEYLAN,
Ali KURT ve Osman DÜZARDIÇ' ı teşhis ettiğini bu teşhis zabıtlarının
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evvela arkadaşları ile birlikte toplu olarak video kaset ve foto ğrafları
inceledikten sonra toplu te şhis tutanağı tanzim ettiklerini daha sonra

C. Savcısı'nın da ikazı ile bu video kaset ve foto ğraflardan tespit edilen

kişilerin yakalanarak gözaltma ahnmasmdan sonra da ferdi te şhisler

yaparak C. Savcılığı'na ifade verdiklerini çelişkinin buradan kaynak

lannıış olabileceğini beyan etmiştir.

13. Kamu tanığı Şahsettin DAĞ ifadesinde;

a. Cumhuriyet Savcılığı huzurunda verdiği ifadesinde;

Sanıklardan Ali KURT'u mevcut foto ğraflardan te şhis ettiğini

"Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas Azize mezar

olacak, Kanımız aksa da zafer Islam' ın, şeriat gelecek, zulüm bitecek"

şeklinde slogan attığını, ve bu sanığı Vilayet önünde gördüğünü;

Sanık Ramazan ÖNDER'i, Mad ıniak Oteli gerisinde slogan atan

grup içerisinde gördüğünü,

Sanık Haydar ŞAHİNOĞLU'nu, Madımak Oteli'nin 10-15 metre
gerisinde Atatürk Caddesi üzerinde kav şak da slogan atan saldırgan

• grup içerisinde gördüğünü "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şey-

tan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kan ımız aksa da zafer Islam' ın,

şeriat gelecek, zulüm bitecek" şeklinde slogan attığını,

Sanık Muhsin ERBAŞ' ı, video kaset izlemesi neticesinde kesin

olarak teşhis ve tespit ettiğini keza Ali KURT'u aynı şekilde "Allahü-

ekber, Vali istifa, şeref siz Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak,

Kanııııız aksa da zafer İslam'm, şeriat gelecek, zulüm bitecek" şeklinde

kol kola girerek yürüyü ş yapıp slogan attıklarını ve bu şekilde teşhis

ettiğini.

Sanık Ilhami Çalışkan'ı, Vilayet önünde diğer sanıklarla birlikte

slogan atarken ve tekbir getirirken gördü ğünü;

Sanık Faruk SARIKAYA'yı Vilayet önündeki olaylar ı sebebiyle ta-

nıdığını diğer sanıklarla birlikte slogan atıp gösteri yaptığını kendisi-

nin barikatın kuruluşunda bulunmadığını, Madımak Oteli'nde çok az

kaldığını, bu nedenle sanıkları, Otel önündeki eylemlerini kesin olarak

bilemediğini beyan etmiştir.
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b. Mahkememiz huzurunda verdi ği ifadesinde;

Cumhuriyet Üniversitesi'nde görevli olduğunu, saat 14.30 sırala-
rmda, anonsla Vilayet önüne geldiğini, gösteri yapan grubu burada
karşıladığını, bu grubun Vilayet önünde "Allahüekber, Vali istifa,
şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kan ımız aksa da
zafer İslam' ın, şeriat gelecek, zulüm bitecek" şeklinde slogan attıkla-
rını ve buradan ayr ılıp Kültür Saray ı önüne doğru gittiklerini grubun
Vilayet önünden ayrılmasmdan sonra tekrar Cumhuriyet Üniversite-
si'ndeki görevine döndü ğünü ve saat 18.30 s ıralarında tekrar Vilayet
önünde görev ald ığını ve yangın başladığı sırada Otel önüne geldiğini
ve yangının ters çevrilmiş araçlardan başladığını daha sonra Otel'e si-
rayet ettiğini, kalabalığm itfaiyenin gelmesine engel olduğunu Otel'de
polisler yanıyor diye halka seslenildiğ-inde itfaiyenin kalabalık arasın-
dan Otel önüne geldiğini huziirda bulunan sanıklardan Ali KURT,
Muhsin ERBAŞ ve Faruk SARIKAYA'yı tanıdığını beyan etmiştir.

14. Kamu tanığı Sabri ÇELIK ifadesinde;

a. Cumhuriyet Savcılığı huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü saat 13.30 s ıralarında Paşa Cami önünde görev ald ığını,
camiden ç ıkan grubun slogan atarak Vilayet Binas ı önüne geldiğini ve
bu topluluğun, Kültür Merkezi önünde gösterisine devam etti ğini son
olarak, Madmıak Oteli önünde topland ıklarını, Madımak Oteli önün-
de Orhan DEMIR ve Eren CEYLAN'm "Allahüekber, Vali istifa, şeref-
siz Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kanımız aksa da zafer
İslam'm, şeriat gelecek, zulüm bitecek" diye ba ğırdıklarını keza Ömer
Faruk GEZ'in halkın önünde topluluğu yönlendirir şekilde hareket et-
tiğini, halkı slogan atmaya ve gösteri yapmaya sevk etti ğini, bu sanığm
"Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar
olacak, Kanınıız aksa da zafer İslam'm, şeriat gelecek, zulüm bitecek"
şeklinde bu sloganlara halkında iştirak ettiğini, Sanık Tekin ARIS' ın,
arabasının bulunduğu yerde ve arabasına yaslanarak eli havada "Aziz
NESİN'i isteriz, Sivas Aziz'e mezar olacak, şeriat isteiiz" şeklinde top-
luluğun slogalarma iştirak ettiğini;
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Sanık Mehmet DEMİR ile ilgili teşhis tutanağı düzenlenmiş ise de,
bu şahsın olay yerinde bulunup bulumad ığı hususunda kesin kanaa-
tinin bulunmadığını;

Engin DURNA isimli sanığı teşhis tutanağmda imzasmın bulun-
masma rağmen bu şahsi olay yerinde görmediğini ve tanımadığını
beyan etmiştir.

b. Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü karakoldan, araç şoförü olarak bulundu ğum, cuma
namaz ından sonra çıkan topluluğun slogan atarak yürüyü şe geçmesi
üzerine, Madımak Oteli önünde görev alinması istendiği ekip de bulu-
nan 3-4 kişi ile birlikte, Mad ımak Oteli önünde iken kalabalığm, Kültür
Merkezi'ne yöneldiğini ve orada iki grup halinde çatışma olduğunu
öğrendiklerini, daha sonra bu kalabal ığm, Madımak Oteli önüne gel-
diğini, kuvvet olarak yetersiz kaldildarını, yardım istediklerini, kala-
balığı zapt edemediklerini, Belediye'nin yol yap ımı için kullandığı, taş-
ları kırıp Otel'e doğru attıklarmı, 2.5 saat Otel'in ta şlandığını bu arada
resmi otosunda üzerinde bazı şahıslarm gösteri yaptıkları bu nedenle
otomobili olay yerinden alarak uzakla ştırdığmı sanık Tekin ARIs' ı,
otomobiline yaslanmış bir vaziyette slogan atarken gördüğünü, Eren
CEYLAN' ı kalabalık içerisinde slogan atarken gördüğünü, keza Eren
CEYLAN ve Orhan DEM İR'i de kalabalık içerisinde Aziz NESİN ve
Vali aleyhinde slogan atarken gördüğünü, sanıkları nezarethaneye
alındıklarında teşhis ettiğini bu teşhis zabıtlarmın teşhisden bir iki
gün sonra tutulmuş olabileceğini, Madımak Oteli'nin yanmas ı ile ilgili
bilgisinin bulunmadığını, sanıklardan Engin DURNA ve Mehmet DE-
MİR'i olay yerinde görmediğini, bu şahısların isimlerinin teşhis tuta-
nağına yanhşhlda yazılmış olabileceğini ve bu kişilerle ilgili, tutanağm
bu şekilde düzeltilmesini istediğini beyan etmiştir.

15. Kamu tanığı Orhan Veli KARADAYI, ifadesinde;

a. Cumhuriyet Savc ılığı huzurunda verdiği ifadesinde;

Sanıklardan Kazım YILDIRIM' ı, Madımak Oteli önünde, barikatı
zorlayan kişiler arlasında gördüğünü, slogan attığı hakkında tespiti-
nin olmadığını, beyan etmiştir.
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b. Mahkememiz huzurunda verdi ği ifadesinde;

Olay tarihinde Buruciye Medresesi önünde görevde oldu ğunu,

saat 16.00'dan sonra Otel önüne gittiğini ve burada görev ald ığım, ora-

da toplanan halkın toplu olarak slogan attığını ve teşhis tutanağının
doğru olduğunu beyan etmiştir.

16. Kamu tanığı İbrahim BOLATER, ifadesinde;

a. Cumhuriyet Savcılığı huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü görevli bulunduğu, Madımak Oteli önünde, sanık
Muhsin ERBAŞ' ı, barikat aşmaya çalışanlar arasmda olmadığını, ba-

rikattan 10-15 metre geride "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şey-

tan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kan ımız aksa da zafer İslam'm,

şeriat gelecek, zulüm bitecek" şeklinde slogan atarken gördüğünü,

Sanık Haydar ŞAHİNOĞLU'nu, kalabalık içerisinde, Atatürk
Caddesi üzerinde "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz,

Sivas Aziz'e mezar olacak, Kanımız aksa da zafer İslam'm, şeriat gele-

cek, zulüm bitecek" şeklinde slogan atarken gördüğünü,

Sanık Ramazan ÖNDER'i, sald ırgan grup içerisinde "Allahüekber,
Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Ka-

nımız aksa da zafer İslam'm, şeriat gelecek, zulüm bitecek" şeklinde

slogan atarken gördüğünü,

Sanık Cafer Tayyar SOYKÖK'Ü, olaym ba şlangıcmdan, sonuna

kadar yürüyüş yapan grubun içerisinde gördü ğünü, Madımak Oteli

gerisinde "Allahüekbr, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas

Aziz'e mezar olacak, Kanımız aksa da zafer İslam'm, şeriat gelecek,

zulüm bitecek" şeklinde slogan atarken gördüğünü,

Sanık Turan KAYA'yı olaylardan önce tanıdığını, yürüyüş yapan
topluluk içerisinde gördüğünü ve kendisinden bu topluluğun dağıtıl-
ması hususunda yardım istediklerini bir ara topluluğu durdurmaya
çalışır gibi tavır almasına rağmen tekrar topluluk içerisinde slogan
atarak yürümeye başladığını beyan etmiştir.
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b. Mahkememiz huzurunda verdi ği ifadesinde;

Olaym başlangıcı olan saatten itibaren olaym içerisinde olduğunu,
camiden çıkan kişilerin gruplar halinde yürüyüşe geçtiklerini duydu-
ğunu, Kültür Merkezi önüne gelen bu grubun slogan attığmı, içeride
bulunan bir grubunda kar şı sioganla cevap verdiğini ve birbirlerine
taş atmaya başladıklarını, bir gün önce dikilen Ozan Heykeli'ni y ıkma-
ya çalıştıklarını, Turan KAYA' dan grubu durdurmas ı için yardım iste-
diğini evvela kalabalığı dağıtmak için uğraştığını, sonradan kalabalık
ile birlikte, Heykel'in üzerinde gördü ğünü, daha sonra bu topluluğun
Kültür Merkezi önünden ayrıldığını ve Madımak Oteli'ne doğru yö-
neldiğini, Otel'in önündeki otomobilleri ters çevirdiklerini ve otomo-
billerden benzin akmaya başladığını, Otel önünde kurulan baril<atm
karşısmda 3-5 sıra gösterici grubun bulundu ğunu, bunlarm arasmdan,
akan benzine yanan kağıt ve benzeri cisimleri attıldarmı bu arada ya-
nan cismi atan şahıslardan birisinin saçınm tutuştuğunu ancak atılan
başka cisimlerden çıkan ateşin berı zini alevlendirdiğini, arabalardan
yükselen ateşin Otel'e sirayet ettiğini, itfaiye arac ı istenmesine rağmen
halk itfaiye aracı önüne oturarak, Otel önüne gelmesini engelleldi ğini
otelde polisler yanıyor diye bağırılıp halkm itfaiye aracı önünden çe-
kilmesini sağladıklarmı ve engellemeyi kald ırdıldarmı ve bu şekilde it-
faiyenin Otel önüne gelebildi ğini, yangını söndürmeye çalıştığı sırada
Otel'in dördüncü katından yardım istendiğini, merdivenin başmdaki
kişinin Aziz NESİN olduğunu öğrendiğini, bunu gören halkm Aziz
NESİN'e saldırdığını ve oradan acilenbir resmi otoya bindirerek uzak-
laştırdıklarını, olay sırasında görüp teşhis ettikleri şahısları gözetime
alındıktan sonra teşhis tutanağı tanzim edildiğini, toplu teşhis tutana-
ğmın sonradan tutulmuş bir teşhis zaptı olduğunu beyan etmiştir.

Ayrıca teşhis tutanağında ismi geçen sanıkları, huzurda teşhis et-
tiğini de açıklamıştır.

17. Kamu tanığı Şaban YILMAZ ifadesinde;

a. Cumhuriyet Savc ılığı huzurunda verdiği ifadesinde;

Sanık Ahmet Turan KILIÇ' ı, Madımak Oteli önünde, slogan atan
grup içerisinde, Otel'e girmek isteyen barikat ı zorlayan grup içerisin-
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de gördüğünü, Otel'in camlar ını taşladığmı "Allahüekber, Vali istifa,
şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kan ınıız aksa da
zafer İslam'm, şeriat gelecek, zulüm bitecek" şeklinde sözlerle slogan
attığını, Otel'in içine girmek için, kendisini zorlad ığmı iteleyerek,
uzaklaştırdığını ve Otel'e giremediğini ancak en ön saflarda barikat
zorlayan kişilerden olduğunu, sanıklardan Halil İbrahim DÜZBİ-
ÇER'in, barikat zorlayan, barikat ı aşan ve otel içerisinde tahribat
yapan kişilerden olduğunu, sanık Durmuş TUFAN'm elinde beyaz
naylon pazar poşeti ile olay yerinde görüldüğünü, kokusundan, ben-
zin dolu olduğunu anladığını, bu benzin dolu poşet ile Otel'in kap ısı-
na doğru gittiğini gördüğünü, durdurmak için önüne geçip elindeki
poşeti almak istediklerini san ık Durmuş TUFAN'm elindeki poşeti
vermemek için direndiğini bu arada tehlikeyi sezen bir başka polis
arkadaşının poşeti bıçak ile yararak benzinin yere dökülmesini sa ğla-
dığını, Otel'den ve arabalardan 10-15 metre uzakl ıktaki yere dökülen
benzininuzerini kapatmak için kum döktüklerini bu durumu gören
Halil İbrahim DÜZB İÇER ve diğerlerinin ellerindeki bez parçalarmı
kuma bulanmış benzine doyurarak ters çevrilmi ş otomobillerin üze-
rine attıklarını bu arada Halil İbrahim DÜZBİÇER'in barikat yararak
Otel'deki eşyaları, otomobillerin üzerine attığını, hatta alüminyum
çerçeveleri yerinden sökerek, a şağıya fırlattığını sanıklarm son derece
saldırgan ve şuursuzca hareketler yaptıklarını;

Sanık Ahmet Turan KILIÇ'm kanunsuz gösterilerin ba şından so-
nuna kadar yer ald ığını ve kalabaliğı tahrik eden kişilerden olduğunu
"Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar
olacak, Kanımız aksa da zafer İslam'm, şeriat gelecek, zulüm bitecek"
şeklinde slogan attığını;

Sanık Harun GÜLBAŞ'm keza yürüyü şe katılan kişileri sevk ve
idare eden kişilerden olduğunu slogan atarak halkında bu sloganla-
rı tekrar etmesini istediğini, cami ç ıkışmdan Vilayet önüne, oradan
Kültür Merkezi'ne ve Mad ımak Oteli'ne kadar yürüyenlerin önünde
olduğunu ve liderlik yaptığım, eleba şı görünümünde olduğunu "Al-
lahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar
olacak, Kanımız aksa da zafer İslam'm, şeriat gelecek, zulüm bitecek"
diye bağırırken gördüğünü;
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Sanık Mevlüt ATALAY' ı, Madımak Oteli önünde "Allahüekber,
Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kanı-
mız aksa da zafer İslam'm, şeriat gelecek, zulüm bitecek" şeklinde slo-
gan attığını, Madm-ıak Oteli'nin önünden, Otel'in camlarma ta ş atarak
kırdığını ve Otel önünde bulunan barikat zorlayan kişilerin başmda
geldiğini;

Sanık Kenan KALE'nin, Mad ımak Oteli önünde ön saflarda "Al-
lahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar
olacak, Kanımız aksa da zafer İslam'm, şeriat gelecek, zulüm bitecek"
şeklinde slogan attığını, polis barikatım aşarak Madımak Oteli'ne ka-
dar girip Otel'in önünde bulunan arabalar ı hırsla, tahrip ettiğini, Ma-
dımak Oteli'nin cam ve pencerelerini söküp tahrip ettiğini,

Sanık Ömer Faruk GEZ'in, yürüyü ş yapan topluluğun içerisinde
ve ön saflarda yer aldığını bu topluluğu yönlendiren kişilerden biri
olarak gördüğünü "Allalıüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz,
Sivas Aziz'e mezar olacak, Kanımız aksa da zafer İslam' ın, şeriat ge-
lecek, zulüm bitecek" şeklinde slogan attığını, Kültür Merkezi'nin ta ş-
lanması ve Madmıak Oteli'nin taşlanması sırasmda bizzat gördüğünü,
polis barikatını aşarak içeriye girenlerden ve eşyaları tahrip ederek
aşağıya atanlardan birinin de Ömer Faruk GEZ olduğunu,

Sanık Harun YILDIZ'm topluluk içerisinde "Allahüekber, Vali
istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kanıınız
aksa da zafer İslam'm, şeriat gelecek, zulüm bitecek" şeklinde slogan
attığını, Kültür Merkezi önündeki Ozan Heykeli'ni tahrip eden ki şi-
lerden biri olduğunu ve Madmıalç Oteli önünde camlara ta ş atarken
gördüğünü,

Sanık Ali KURT'un, yürüyüş yapan topluluk içerisinde önder ha-
reketleri ile dikkat çektiğini "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şey-
tan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kan ımız aksa da zafer İslam'm,şeriat gelecek, zulüm bitecek" şeklinde slogan atıp, topluluğu slogan
atmaya teşvik ettiğini, Vilayet önünde, Kültür Merkezi önünde gös-
teri yapanlarm başmda bulunduğunu, Kültür Merkezi'ne taş atılması
sırasmda halkı kışkırtan ve slogan atmaya yönlendiren Ali KURT'un,
Madımak Oteli önünde de Otel'i taşlayanların başmda geldiği ve polis
barikatırıı aşarak, Otel önündeki arabalar ı tahrip ettiği, daha sonrada
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Otel içerisine girerek Otel içerisindeki e şyaları tahrip edip dışarıya

atarken gördüğünü,

Sanık Faruk BELKAVLİ'yi, Madımak Oteli önündeki grup içeri-

sinde "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e

mezar olacak, Kanımız aksa da zafer Islam'ın, şeriat gelecek, zulüm

bitecek" şeklinde bağırırken duyduğunu ve Otel'in camlarını taşladı-

ğmı,

Sanık Ekrem KURT'u, Madımak Oteli önünde topluluk içerisinde

çılgın bir şekilde "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz,

Sivas Aziz'e mezar olacak, Kanımız aksa da zafer Islam'm, şeriat gele-

cek, zulüm bitecek" şeklinde slogan attığını, Madımak Oteli camlarını

taşladığmı, polis barikatını aşarak Otel'in içerisine girip eşyaları tahrip

edip, dağıtırken gördüğünü,

Sanık Muhsin ERBAŞ' ı, olayın tüm safhasında halkı galeyana ge-

tirmek için "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas

Aziz'e mezar olacak, Kanımız aksa da zafer Islam'ın, şeriat gelecek,

zulüm bitecek" şeklinde slogan attığını ve halkında slogan atmas ını

teşvik ettiğini bu olaylar sırasmda önderlik yaptığını ve Madımak Ote-

li'nin camlarını taşlarken gördüğünü,

Sanık Bülent DÜVENCİ'yi, Madımak Oteli önünde mütemadiyen

barikatı geçmek için çaba gösterenlerden olduğunu, Madımak Ote-

li'nin camlarını taşladığını,

Sanık Ahmet OFLAZ' ı, Madımak Oteli önündeki grubun ön safla-

rında "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e

mezar olacak, Kanımız aksa da zafer Islam'ın, şeriat gelecek, zulüm

bitecek" şeklinde slogan attığını, Madımak Oteli önündeki polis ba-

rikatını sürekli zorlayanlardan olduğunu, Otel içerisine girip eşyaları

tahrip ettiğinive dışarıya attığını keza otomobilleri tahrip edenler ara-

sında olduğunu,

Sanık Temel TOY'u, Mad ımak Oteli önündeki topluluk içerisinde

aktif bir şekilde "Allahüekber, Vali istifa, şerefsi-z Vali, şeytan Aziz,

Sivas Aziz'e mezar olacak, Kanınuz aksa da zafer Islam'ın, şeriat ge-

lecek, zulüm bitecek" şeklinde slogan attığını ve el kol hareketleri ile

topluluğu galeyana getirdiğini, Madımak Oteli'nin camlarma taş ata-
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rak kırdığmı, Otel'in önündeki polis barikatmı aşarak orada bulunan
otomobilleri tahrip ettiğini,

Sanık Faruk CEYLAN' ı, Madımak Oteli önündeki grubun ön
saflarinda "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas
Aziz'e mezar olacak, Kanımız aksa da zafer İslam'm, şeriat gelecek,
zulüm bitecek" şeklinde slogan attığmı, Otel'in camlarma ta ş atarak
kırdığını, Otel'de yangın çıktıktan sonra bu yangını söndürmeye gelen
itfaiye aracmı engellemeye çalişan kişilerden biri olduğunu ve itfaiye
aracının sol kapısı ile sol dikiz aynas ına kuvvet kullanmak suretiyle
zarar verdiğini,

Sanık Alim ÖZHAN' ı Otel içerisindeki grup içerisinde "Allahü-
ekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas Azize mezar olacak,
Kanımız aksa da zafer İslam'm, şeriat gelecek, zulüm bitecek" diye
bağırırken duyduğunu ve Madımak Oteli'ne taş atarken gördüğünü,

Sanık Yusuf ŞİMŞEK'i, Mad ımak Oteli önündeki grup içerisinde
hararetli ve ateşli bir şekilde "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali,
şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kan ırnız aksa da zafer İs-
lam' ın, şeriat gelecek, zulüm bitecek" diye ba ğırırken duyduğunu,
polis barikatını sürekli zorladığını ve bu barikatı aşarak Otel içerisine
girip Otel'in, camını çerçevesini sökerken, masa, koltuk gibi e şyaları
aşağıya atarken gördüğünü beyan etmiştir.

b. Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü Kültür Merkezi binasında görevli olduğunu ve bir
grup insanın Kültür Merkezi'ne doğru geldiklerini telsiz ile öğren-
diğini 2000-3000 kişinin Kültür Merkezi önündeki Ozan Heykeli'ni
protesto ederek yıkmak istediklerini, Kültür Merkezi önünde barikat
kurarak bu saldıriları önlemeye çalıştıklarını, ancak taşlarla, Kültür
Merkezi'nin camlarını kırdıklarını bu grubu zor kullanarak da ğıttık-
larmı ve bu grubun Hükümet Binası önüne doğru yöneldiklerini bu
süre içerisinde 6-7 bin ki şiye ulaştığını ve bir grubun ellerinde ip ve
baltalarla tekrar Heykel'e sald ırdıklarını yetkililerle görüşüp durumu
izah ettiğini ve Belediye Başkanı'nın gelerek halkı sükunete davet
ettiğini buna rağmen halkm dağilmadığmı ve Madımak Oteli'ne yö-
neldiklerini, Madımak Oteli'nin önünde toplanan kalabalığm yerdeki
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kaldırım taşlarını Otel'e doğru atarak, camlarını kırdıklarmı ve otel
önündeki otomobilleri tahrip edip ters çevirdiklerini, otomobillerin
tahrip edilerek ters çevrilmesi sırasmda benzin deposundaki benzinin
yere akmaya başladığını ve bu arada baz ı şahıslarm ellerinde po şet ile
benzin getirdiklerini oradaki görevli polis memurlarının poşeti yırta-
rak benzini yere döktüklerini ve kum ile üzerini kapatt ıklarını .

Bir müddet sonra otomobillerin yanmaya ba şladığını, itfaiye
istemelerine rağmen halkm gelen itfaiyeleri, Madımak Oteli önüne
yaklaştırmadıklarmı, hatta itfaiyenin kap ısma asılarak çektiklerini,
Ozan Heykeli'ni, balta ile kırmaya çaliştıklarmı, Otel'e giı en şahısla-
rm Otel'deki eşyaları tahrip ederek aşağıya attıklarını, hatta Otel'in
alüminyum pencere çerçevelerini ve kapılarını söküp attıklarını, bu
olaylar sırasmda kaf asma rast gelen bir taşla yaralandığını, hastaneye
gittiğini saat 18.00 s ıralarmda tekrar, Madımak Oteli önüne döndüğü-
nü, daha önce te şhis ettiği sanlıklardan, Halil İbrahim DÜZB İÇER'i
ve Durmuş TUFAN' ı teşhis edebileceğini, Ahmet OFLAZ'm gösteri
yapan grup içerisinde gördü ğünü ancak her hangi bir aktivitesini
fark etmediğini, diğer sanıkları olaym üzerinden uzun zaman geçmiş
olması sebebiyle teşhis edemeyeceğini sanıklarm gözetim altına alm-
dıktan sonra, toplu olarak te şhislerinin yap ıldığı ve görevli memura
bildirildiği ve daha sonra imzaland ığmı, olayı başlatan kişiler arasm-
da, Sivasli olmayan dışarıdan gelen kişilerin bulunabileceğini, zira
yeşil cüppeli bir kaç kişinin Sivasli olmadığını halkm Kültür Merkezi
önünde dikilen heykele kar şı tepki gösterdiğini, her hangi bir örgütten
de haberi olmadığını, beyan etmiştir.

18. Kamu tanığı Resul KARAER ifadesinde;

a. Cumhuriyet Savc ıliğı ifadesinde;

Sanık Ramazan ÖNDER'i, Cumhuriyet Lokantas ı civarmda ve
Madımak Oteli gerisinde slogan atan, saldırgan grup içerisinde gördü-
ğünü "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas Azize
mezar olacak, Kanımız aksa da zafer İslam'm, şeriat gelecek, zulüm
bitecek" şeklinde slogan attığını, başkaca bir eylemini görmediğini,
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Sanık Haydar ŞAHİNOĞLU'nu, olay yerinde Madımak Ote-
li'nden 10-15 metre uzaklıkta, slogan atan saldırgan grup içerisinde
gördüğünü,

Sanık Muhsin ERBAŞ' ı, Madımak Oteli'ne 10-15 metre uzaklıkta,
slogan atan grup ierisinde "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şey-
tan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kan ınuz aksa da zafer İsİam' ın,
şeriat gelecek, zulüm bitecek" gibi sözlerle göstericilere iştirak ettiği-
ni,

Sanık Cafer Tayyar SOYKÖK'ün, ilk defa saat 13.30 sıralarında,
Paşa Cami'nden Vilayet önüne hareket eden "Şeytan Aziz" sloganla-
rı ile geçen grup içerisinde gördüğünü, Madımak Oteli'nin Atatürk
Caddesi'ne aç ılan bölümünde yine "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz
Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kan ımız aksa da zafer
İslam' ın, şeriat gelecek, zulüm bitecek" şeklinde slogan attığını,

Sanık İlhami ÇALIŞKAN' ı, Vilayet Binas ı önünde saat 14.00-16.00
sıralarında "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas
Aziz'e mezar olacak, Kanımız aksa da zafer İslam'm, şeriat gelecek,
zulüm bitecek" şeklinde slogan atarken gördüğünü, Madımak Oteli
önünde göremediğini beyan etmiştir.

b. Mahkememiz huzurunda verdi ği ifadesinde;

Olay günü Paşa Cami'nde görevli olduğünu, camiden ç ıkan cema-
atin evvela Amerikan Bayrağı'ru yaktıklarını, daha sonra da 150-200
kişilik bir grup slogan atarak Atatürk Caddesi'ne do ğru yürüdüğünü,
Vilayet önünde gösteri yaptıklarını, oradan Kültür Merkezi'ne yönel-
diklerini ve Kültür Merkezi'ni taşladıklarmı, saat 15.00 sıralarında
Madımak Oteli önüne geldiklerini bu arada kalabalığm 10 binlere
ulaştığını, kalabalığın "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan
Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kanımız aksa da zafer İslam'm, şeriat
gelecek, zulüm bitecek" şeklinde slogan attığını, saat 16.00 sıraların-
da, müdürünün emri ile Ali Baba Mahallesi'ne gittiğini saat 20.00
sıralarında yeniden Otel önüne ça ğrıldığını ve otomobillerin yanmaya
başladığını gördüğünü, Emrtiyet!te teşhis ettiği kişilerin olaya kar ışan
kişiler olduğunu ve teşhisin doğru olduğunu beyan etmiştir.
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19. Kamu tanığı Hüseyin KILIÇ, ifadesinde;

a. Cumhuriyet Savcılığı huzurunda verdiği ifadesinde;

Sanık Cafer Tayyar SOYKÖK'Ü, Pa şa Cami'nden ç ıkışta 150-200
kişilik grup içerisinde ve en önde "Allahuekber" sözleri ile tekbir ge-
tirerek topluluğu yönlendiren kişi olarak tespit ettiğini "Ailahüekber,
Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Ka-
nımız aksa da zafer İslam'm, şeriat gelecek, zulüm bitecek" şeklinde
slogan attığını, Vilayet önünde de ayn ı sloganlarla gösteri yaptıklarını,
saat 16.00 sıralarmda Madımak Oteli önünde gördü ğünü, Otel'e 15
metre uzaklıkta slogan atan grup içerisinde bulunduğunu;

Sanık Muhsin ERBAŞ' ı, Emniyet'çe çekilen video kasetin izlenme-
si sırasında teşhis ettiğini keza bu sanığıda saat 16.00 sıralarmda, Ma-
dımak Oteli'nden 10-15 metre geride, slogan atarak, tekbir getirdi ğini
gördüğünü,

Sanık Haydar ŞAHİNOĞLU'nu, yine Madımak Oteli önünde saat
16.00 sıralarında, topluluk içerisinde "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz
Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kanımız aksa da zafer
İslam'm, şeriat gelecek, zulüm bitecek" şeklinde slogan attığını,

Sanık Ramazan ÖNDER'i, Madımak Oteli önünde slogan atan
grup içerisinde "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz,
Sivas Aziz'e mezar olacak, Kanımız aksa da zafer İslam'm, şeriat ge-
lecek, zulüm bitecek" şeklinde gruba eşlik ettiğini, Madımak Oteli'ne
aç ılan tüm caddelerin insanlarla dolu olduğunu Otel'e yaklaşmanın
mümkün olmadığım, geride kaldığı için Otel'i ate şe verenleri görme-
diğini beyan etmiştir.

b. Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay tarihinde Paşa Cami önünde görevli olduğunu, camiden
çıkan 500-600 kişilik bir grubun evvela Amerikan Bayra ğı'nı yaktık-
larmı, Atatürk Caddesi önünden Hükümet Binas ı önüne geçtiklerini,
daha sonra Buruciye Medresesi'ne yöneldiklerini oradan da, Kültür
Merkezi önüne geçtiklerini, tüm yol boyunca "Vali istifa, Şeytan Aziz"
şeklinde slogan attıldarmı, saat 16.00 sıralarında, Madımak Oteli'nin
önünde kalabalığın, Otel'i taşlamaya başladığını ve aynı sioganlarla
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bağırdıklarmı, Emniyet Müdürü'nün talimatı üzerine, Alibaba Ma-
hallesine gittiklerini, daha sonra tekrar Otel önüne ça ğrıldığını bu
sırada Garnizon Komatanı'nın da geldiğini, Postane'nin önüne kadar
gittiği daha fazla gidemeyince geri döndüğünü ve 10-15 kadar askerin
kaldığını bu askeri timin, topluluğu dağıtmak için değil korumak için
geldiği kanısında olduğunu, Emniyet Müdürlüğü'nde yaptığı teşhisin
doğru olduğunu, bu olaym sadece Sivas Valisi ve Aziz NES İN'e karşı
olduğunu, laikliğe karşı bir eylem olmadığını, Cumhuriyeti burada
kurduk burada yıkacağız diye bir sloganın atılmadığını, 9 ay önce
teşhis ettiği kişileri bu gün için tanıyamayacağmı, kalabalığın polis ve
askere karşı her hangi bir saldırısının olmadığını beyan etmiştir.

20. Kamu tanığı Alaattin SOÇAT ifadesinde;

a. Cumhuriyet Savcıliğı huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü, Çarşı Karakolu'nda çevre koruma görevlisi olduğunu,
bir ara, Mad ımak Oteli civarında olayların yoğunlaştığı anonsunun ya-
pıldığı ve takviye istendiğini,görevli Sedat TIRMIK ile birlikte derhal,
Madımak Oteli'ne hareket ettiklerini kalabahğm Otel'e 5 metre kadar
yaklaştığını ve birinci katın tahrip edildiğini ve buraya giren şahısları
tutarak bir bir çıkarttıklarmı, ancak bu kişileri, video bant izlettirilme-
sine rağmen teşhis edemediğini ve isimlerini bilemediğini;

Emniyet Müdürlüğü'ne alınan daha sonra da, Emniyet görevlile-
rine teşhis için gösterilen kişilerden Serhat ÖZGENTÜRK'Ü, Mad ımak
Oteli önünde saat 19.40 s ıralarmda, büyük kalabalığın içerisinde "Al-
lahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar
olacak, Karun-uz aksa da zafer İslam'm, şeriat gelecek, zulüm bitecek"
şeklinde slogan atarken gördü ğünü,	 -

Sanık Osman ÇIBIKÇI'y ı,Madımak Oteli'nin önünde, kalabalık
içerisinde "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas
Aziz'e mezar olacak, Kanımız aksa da zafer İslam'm, şeriat gelecek,
zulüm bitecek" şeklinde slogan attığını,

Sanık Sadettin TEM İZ'i, Mad ımak Oteli önündeki kalabalık içe-
risinde saat 19.30'dan sonra slogan atarken gördüğünü ancak Otel'e
saldıranlar içerisinde bulunmad ığını beyan etmiştir.
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Sanık Mehmet DEMİR'i, saat 19.30 sıralarında kalabalık içerisinde,
slogan atarken gördü ğünü beyan etmiştir.

b. Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü Çar şı Karakölu'nda saat 18.00 sıralarmda görev aldı-
ğını ve Madımak Oteli'nin önündeki olaylar sebebiyle bu yere intikal
etmesi istendiği ve derhal diğer karakoldaki görevli arkada şı Sedat
TIRMIK ile birlikte olay yerine intikal ettiklerini, 10-15 bin ki şi civarm-
da bir kalabalığın, Otel'in önünü doldurduğunu ve tüm bu kalabal ığm
bir ağızdan "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas
Aziz'e mezar olacak, Kanımız aksa da zafer İslam'm, şeriat gelecek,
zulüm bitecek" şeklinde sloganlar atıldığını, kalabalığa rağmen Otel'in
önüne kadar geldiklerini ve Otel'in zemin katma giren saldırganları
yakalayıp dışarı çıkarttıklarmı bu arada otomobillerden alev ç ıkmaya
başladığını ve arabaların yandığını, daha sonra da Otel'in alt katm ın
yanmaya başladığını ve Otel'in üst katlarından duman çıktığını, yan-
gın söndürülünce 6-7 polis memurunun Otel'e girdi ğini bazı kişilerin
halen yaşadıklarını bunları ambülanslarla hastaneye gönderdiklerini,
Otel'in içinin ve insanların yüzlerinin simsiyah duman oldu ğunu,
Otel'e girenlerin sayıca fazla olduğunu, ancak bu kişileri teşhis edeme-
diğini olaydan sonra Emniyet Müdürlüğü alt katma toplanan sanıklar
içerisinde bir kaçmı, teşhis ettiğini ve bu kişilerin adlarını bildirdiğini,
dolayısı ile haz ırliktaki teşhis tutanağmın doğru olduğunu beyan et-
miştir.

21. Kamu tanığı Mehmet Ali ADIYAMAN ifadesinde;

a. Cumhuriyet Savcılığı huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü, Mad ımak Oteli önünde "Allahüekber, Vali istifa, şe-
refsiz Vali,. şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kan ımız aksa da
zafer İslam'm, şeriat gelecek, zulüm bitecek" şeklinde slogan atan
sanık Zafer YELOK'u, polis ve jandarma barikatını yarmaya çalışırken
gördüğünü,

Sanık Ahmet Turan KILIÇ' ı, Madımak Oteli önünde, devaml ı su-
rette elini havaya kald ırıp "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şey-
tan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kanımız aksa da zafer islam ın,
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şeriat gelecek, zulüm bitecek" şeklinde slogan atarken gördüğünü,
ayrıca polis ve jandarma barikatmı yarmaya çalışırken gördüğünü
beyan etmiştir.

b. Mahkemenıiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü saat 16.00 s ıralarında bağli bulunduğu karakoldan, o
an görevli 7'si Emniyet mensubu ile birlikte, Mad ımak Oteli önüne
gittiklerini ve barikat olu şturduklarmı, kalabalığm barikat aşmak için,
zorladığmı ve Otel'e sürekli taş attıklarmı "Sivas Aziz'e mezar olacak,
Hükümet istifa, Vali istifa" gibi sloganlar at ıldığını, insanlar ın sel gibi
Otel'e hücum ettiklerini, haz ırlıkta yap ılan teşhisin doğru olduğunu,
olaydan sonra toplanan Sivas halk ının Emniyet Müdürlüğü'nde, Em-
niyet mensuplarma teşbisiriin yaptırıldığını her kez teşhis ettiği kişinin
isimlerini alarak yukar ıdaki görevliye bildirdiğini daha sonra da bun-
larla ilgili teşhis tutanağı düzenlendiğini beyan etmiştir.

22. Kamu tanığı Mustafa ERBİL ifadesinde;

a. Cumhuriyet Savc ıhğı huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü Çarşı Karakolu'nda görevli olduğunu, her ne kadar
Mehmet DEMİR'i teşhis ettiğini beyan etmiş ise de, bu şahsi daha önce
başka olaylar nedeni ile tanıdığını olay günü olay mahallinde görüp
görmediğini kesin olarak bilmediğini beyan etmiştir.

b. Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü Çarşı Karakolu'nda görevli olduğunu, Madımak Oteli
önündeki olaylarm büyümesi üzerine, kendisinin de burada görev-
lendirildiğini, Otel önünde toplanan kalabal ığın "Şeytan Aziz, Sivas
Aziz'e mezar olacak, Hükümet istifa" gibi sloganlar att ıklarını ve
Otel'i taşladıklarmı, Otel'in önündeki araçların yanması ile birlikte,
dumanın yükseldiğini buna rağmen halkı Otel'e sokmamak için mü-
cadele ettiklerini bu olaylar sırasmda her hangi bir kişiyi teşhis edeme-
diğini beyan etmiştir.
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23. Kamu tanığı Ali ÇİLEK ifadesinde;

a. Cumhuriyet Savc ılığı huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü Paşa Cami'nden çıkan topluluğun en önünde bulunan
Turan KAYA'nm kolları havada slogan atarak ve toplulu ğu yönlendi.

-rerek yürüyüş yaptıklarını, Vilayet önü ve Kültür Merkezi'ne kadar,
topluluğu yörılendiren kişi olduğunu, Kültür Merkezi'nde bulunan
karşı gruptan kişilerle bu yürüyüş yapan kişileri karşı karşıya getirme-
mek için barikat kurduklar ını buna rağmen Turan KAYA'nın polis ve
asker barikatırun aşarak Ozan Arutı'run üzerine çıkarak tahrip ettiğini
ve kalabalığı "Şeytan Aziz, şeytan Vali, Vali istifa, Sivas Aziz'e mezar
olacak, Tekbir, Allahüekber, Kanımız aksa da zafer İslam'm" şeklinde
slogan attırdığmı ve tahrik ettiği nitekim bu hususlarm foto ğraflada
tespit edildiğini,

Sanık Muammer ÖZDEMİR'in, Kültür Merkezi önünde gösterile-
re katıldığını ve taş attığını keza yukar ıda açıklanan sloganları tekrar-
ladığmı gördüğünü;

Sanık Faruk SARIKAYA'y ı, Madımak Oteli önünde gördü ğünü
"Allahüekber, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kanımız aksa da zafer İs-
lam'm" şeklinde slogan attığını ve oluşturulan baril<atı zorlayan kişi-
lerden olduğunu keza barikatı bir iki kez de aştığını Otel içerisindeki
görevlilerce dışarıya çıkarıldığını beyan etmiştir.

b. Mahkememiz huzurundaki ifadesinde;

Olay günü 34 kişinin gözetim altına almdığmı C. Savcısı ile bir-
likte video kasetin izlendiğini ve fotoğraflar çıkarıldığını ve bunların
izlenmesi sonucu, başka şahısların da gözetim altına almdıklarmı ve
bu kişileri karakollara dağıttıklarını 160 kişinin gözetim altına alındı-
ğmı ve bu şekilde teşhislerinin yap ıldığını daha sonra görevli Emniyet
mensuplarınca teşhis tutanakları tanzim edildiğini, Otel önünde Ha-
lil İbrahim DÜZB İÇER, Kemal SARIKAYA, Yusuf ŞİMŞEK'i, Otel'e
girmek üzere olduklarını gördüğünü ve bizzat Yusuf ŞİMŞEK'i otel
içerisinden ç ıkardığını samk Yusuf KARATAŞ'ı arabalarm üzerinden
ikinci defa çıkmak istediği sırada, aşağıya indirildiğini, otomobillerin
üst üste konularak ters çevrildi ğini ve depolarının delinmek istendiği-
ni, arkadaşlarının anlatmasma göre Durmuş TUFAN'm elindeki ben-
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ziı-ı poşetirıin delinerek benziıun yere döküldüğünü, Ozanlar Anıtı'nin
Otel önüne getirilerek yak ıldığını, halkı püskürtmek üzere itfaiye arac ı
istediklerini, gelen itfaiyelerin kalabaliğı aşarak Otel'e yaklaşamadığı-
nı, otomobillerin yanması ile birlikte yangının Otel'e sirayet ettiğini,
halkın yangın ile birlikte geri çekildiğini, itfaiyeyi Otel önüne getirebil-
mek için "Komiserim ölüyor" diye bağırarak halktan itfaiye aracının
önünden çekilmelerini istedi ğini, bunun üzerine halk ın geri çekilmesi
ile birlikte itfaiyenin Otel önüne geldiğini ve söndürme işlemine başla-
dığını bu arada dördüncü katta bulunan Aziz NESİN'i, itfaiye merdi-
venirıi uzatmak sureti ile kurtardıklarmı beyan etmiştir.

Kamu şahidi Sivas'ta illegal her hangi bir irticai örgüt bulunma-
dığını, şeriat yanlısı bir örgütün olmadığını bu olayların esasmın Aziz
NESİN'e tepki ve Vali'ye tepki olarak meydana geldi ğini bir halk ha-
reketi olduğunu örgüt bulunmadığını olayın başlangıcmda Amerikan
Bayrağı'nı yakan kişilerin içerisindeki birkaç ki şiyi Sivas'ta hiç görme-
diğini ve olaylar ı yöneten kişilerin dışarıdan gelmiş olabileceğini Sivas
içerisinde olayı sevk ve idare edenlerden Ali KURT, Turan KAYA,
Sedat YILDIRIM, Ömer Faruk GEZ, Muhsin ERBAŞ' ı, tanıdığım ve
bu kişilerin önderlik yaptıklarmı, diğer tanıklar Kemal SARIKAYA,
Ömer Faruk GEZ, Abdul Kadir ARIDICI, Durmuş TUFAN ve Halil
KÜTÜKDE'yi tanıdığını sanıklardan tsmet ONAR'm olaylar sırasında
Rahim ÇALIŞKAN'm kafasına gelen bir cisimden dolay ı yaralandığını
ve Rahim ÇALIŞKAN' ı hastaneye götürdüğünü, Kemal SARIKAYA
olarak bildirdiği şahsın Faruk SARIKAYA olduğunu e bunu bu şekil-
de düzeltmek istediğini beyan etmiştir.

24. Kamu tanığı Refik SUNGUR ifadesinde;

a. Cumhuriyet Savcıliğı huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü Vilayet Binas ı'nı korumakla görevli oldu ğunu, Madı-
mak Oteli'nin yangının başlaması ile birlikte Otel önünde görevlendi-
rildiğini, sanık Bülent KARAYİĞİT'i İş Bankası Sokağı'na doğru kaçar-
ken gördüğünü, sanıklardan Ömer Faruk GEZ, Ali TEKE ve Durmu ş
TUFAN' ı Vilayet önünde slogan atarken gördüğünü beyan etmiştir.
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b. Mahkememiz huzurunda verdi ği ifadesinde;

Olay günü Vilayet kap ısı önünde görevli olduğunu, Madımak
Oteli önüne çağrıldığmda yangının başladığını çok kısa bir süre ora-
da kaldığını, C. Savcıhğı'nda yaptığı teşhisin doğru olduğunu beyan
etmiştir.

25. Kamu tanığı Ercan GÜNAY ifadesinde;

a. Cumhuriyet Savcılığı huzurunda verdiği ifadesinde;

Sanıklardan Faruk BELKAVLİ'yi Madımak Oteli civarında "Vali
istifa, Allahüekber, Tekbir, Hükümet istifa, Kahrolsun Laiklik" şeklin-
de slogan atarken gördüğünü ve itfaiye önüne durarak itfaiyenin Otel
önüne gelmesini engellediğini beyan etmiştir.

b. Mahkememiz huzurunda verdi ği ifadesinde;

Olay günü Madımak Oteli önünde 10 bin kişilik bir kalabalığm
toplandığını, kendisininde bulunduğu barikatm, Otel'den 15-20 metre
ilerde oluşturulduğunu ve Otel önüne toplanan kalabalığın "Şeytan
Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kahrolsun Laiklik, Şerefsiz Vali" şek-
linde slogan atıldığını ve barikatı aşarak Otel'e girmek istediklerini ve
bu kişilere engel olduklarmı, itfaiye aracmın Otel'e yaklaşmasma en-
gel olduklarını Otel önündeki otomobillerin yanmaya ba şlamasından
sonra bu arabaların infilak edebileceği, duyurulmak suretiyle halk ın
birdaha geri çekilmesinin sa ğlandığı, bu sırada silah sesleri duydu-
ğunu ve silah sesleri ile birlikte halk ın daha da geri çekildiğini hatta
dağıldığmı ve itfaiyenin bu şekilde Otel'e yaklaşıp yangını söndür-
düğünü, olaydan sonra yakalanan ki şilerin Emniyet'çe gözetim altına
alındığını ve bu kişilerin teşhisi istendiğini bunlardan sadece Faruk
BELKAVLİ'yi, tanıdığını, barikat önünde slogan atarken gördü ğünü,
ancak Otel'e geçmediğini ve girmediğini beyan etmiştir.
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26. Kamu tanığı Recep CÜCÜ ifadesinde;

a.Cumhuriyet Savcılığı huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü Muammer ÖZDEMİR'i, Kültür Merkezi önünde slogan
atarken gördüğünü beyan etmiştir.

b. Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Sanık Muammer ÖZDEM İR'i Kültür Merkezi önünde toplulukla
birlikte slogan atarken gördüğünü beyan etmiştir.

27. Kamu tanığı Mehmet Tevfik D İŞÇİ ifadesinde;

a. Cumhuriyet Savcılığı huzurunda verdiği ifadesinde;

Sanık Yılmaz CEYLAN' ı, Vilayet Binası önünde, Kültür Merkezi
önünde ve Madımak Oteli önünde, topluluk içerisinde "Ailahüek-
ber, Kanımız aksa da zafer İslam'm, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar
olacak" şeklindeki sioganlarla gösteri yaparken tespit etti ğini beyan
etmiştir.

b. Mahkeme huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay tarihinde, Emniyet Müdürü'nün şoförü olduğunu ve bu ne-
denle olay yerinde bulundu ğunu, sanık Yılmaz CEYLAN' ı da Vilayet
Binası, Kültür Merkezi ve Madunak Oteli önünde gördüğünü ve yap ı-
lan fotoğraf teşhislerinden bu sanığı tespit ettiğini beyan etmiştir.

28.Kamu tamğı Ramazan KARATAŞ ifadesinde;

Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Sivas Emniyet Müdürlü ğü'nde görevli polis memuru olarak görev
yaptığını alınan emir üzerine 30 Haziran 1993 tarihinde Aziz NES İN'i
korumaya almak üzere Kayseri İl Hududu'nda beklediklerini, Sivas
Gemerek tlçesi'ne Başkomiser Mehmet KIRBAKAN, polis memuru
Yakup EKINCI ilebirlikte gittiklerini, saat 23.00 s ıralırmda Aziz NE-
SİN'i Kayseri İl Hududu'ndan alarak Mad ımak Oteli'ne getirdiklerini,
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gerekli emniyet tedbirlerini aldıktan sora Otel'den saat 01.00 s ıraların-
da ayrıldıklarını 01 Temmuz 1993 günü saat 08.00 s ıralarmda Otel'e
geldiklerini ve 09.30 sıralarmda Kültür Merkezi'ne götürdüklerini saat
14.00 sıralarında, Buruciye Medresesi'ne kitap standma götürdükleri-
ni ve kitaplarını imzaladığıru, saat 20.30 sıralarmda akşam yemeği için
Saray Lokantasma gittiklerini ve saat 23.00 s ıralarında bu lokantadan
ayrılip Otel'e geldiklerini gerekli emniyet tedbirlerini ald ıktan sonra
istirahate çekildiklerini, 02 Temmuz 1993 günü saat 08.30'da tekrar
Otel'e döndüklerini, buradan Buruciye Medresesi'ne geçtiklerini ve
yine kitap imzaladığını, öğle üzeri tekrar Madımak Oteli'ne döndük-
lerini, cuma namaz ı bitiminde, Paşa Cami'nden çıkan bir grup göste-
ricinin Vilayet önüne do ğru gittiklerini sadece seslerini duyduklarını,
daha sonra da telsizle bu grubun Kültür Merkezi'ne gitti ğini öğren-
diklerini ve Kültür Merkezi önündeki kalabali ğm Madımak Oteli'ne
yöneldiğirti yine telsizle ö ğrendiğini, Otel önünde 50-60 ki şilik bir po-
lis grubunun bulunduğunu Jandarma' dan kuvvet istendiğini 50-60 ki-
şilik bir Jandarma kuvvetinin de geldi ğini bu arada halkın Otel önüne
toplanmaya başladığını ve Otel'e ç ıkan tüm cadde ve sokakların polis
barikatları ile kapatıldığını .

Ancak göstericilerin Otel'i ta şlamaya başlaldıklarmı, olayların bü-
yümesini önlemek amacı ile Belediye Başkanı'nı halkı teskin için ko-
nuşması istendiği ve bu konuşmasında halkı teskin etmeye çalıştığım
ve halkın İstiklal Marşı söyledikten sonra dağılmaya başladığını ancak
bir başka grubun toparlanmas ı ile yeniden gösterilerin başladığını ve
kalabalığın giderek artmas ı üzerine kurulan barikatlarm da, Otel'e
doğru çekilmeye başladığıni, saat 17.00 sıralarmda resmi ve özel i ş
yerlerinin kapanmas ı sebebiyle kalabaliğm bir anda arttığını bir süre
sonra da Pir Sultan Abdal Heykeli'nin Otel önüne getirilerek baltalarla
tahrip edildiğini ve yakıldığını .

Bu arada Otel önünde bulunan özel otoların da tahrip edilme-
ye başlandığını ve ters çevrilerek üst üste getirildi ğini ve arabaların
yanmaya başladığını bu sırada kendisinin asma katta bulunduğunu
ve içeriye girenleri dışarıya çıkarttığını, ellerinde sünger ve benzeri
yanıcı cisimleri Otel'e atıp kaçtıklarını kendisinin de otelde yang ını
önlemek üzere bu atılan yanıcı cisimleri söndürdüğünü, bu s ırada
Aziz NESİN'e tahsis edilen koruma, arabasını da halkm taşlaması üze-
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rine ve bu araba içerisinde bulunan silah ve şarjörleri alabilmek için
asma kattan aşağıya atladığını diğer polis arkada şlarının da yardımı
ile otomobili olay yerinden uzakla ştırdıklarmı, aşağıya atlaması sıra-
sında yere düştüğünü ve baz ı kesiklerinin bulundu ğunu, otomobili
"bu polis arabas ı buna zarar vermeyin" diyerek kurtard ığını ve gös-
tericilerin de polis arabası olması sebebi ile Otel önünden ayr ılmasına
izin verdiklerini, Komiser Mehmet KIRBAKAN'm, verdi ği emir üzere
Otel'in merdiven çıkışında beklediğini bu nedenle orada bulundu ğu-
nu, Otel'in yanması ile birlikte olay yerini terk ettiğini, Otel'e giren
ve olay yerinde bulunan kişileri teşhis edemediğini ve sloganlar ı fark
etmediğini (duymadığını);

Şahit Ramazan KARATAŞ bir soru üzerine verdiği cevapta, ara-
balarm ters çevrilmesi s ırasmda benzin dopusundan s ızan benzinin
ateşlenmesi sonucu yangının başladığını ve dumanın Otel içine yönel-
diğini, bu sırada Otel'in alt katmdaki hal ı fleks ve ahşap kaplamanın
yanması sırasında büyük bir duman kitlesinin, merdiven bo şluğun-
dan yukarıya doğru çıkmaya başladığını, ölümün bu sırada meydana
gelebileceğini beyan etmiştir.

29. Kamu tanığı Mehmet KIRBAKAN, ifadesinde;

Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Sivas Emniyet Müdürlüğü'nde Baş Komiser olarak görev yaptı-
ğını, 30 Haziran 1993 günü Aziz NESİN'i, korumakla görevlendırildi-
ğini, polis memuru Ramazan KARATAŞ ve şoför Yakup EKINCI ile
birlikte, Kayseri il Hududu'ndan itibaren korumaya ve takibe ald ıkla-
rını ve o gün saat 24.00 sıralarmda gerekli emniyet tedbirlerini alarak
Madımak Oteli'nden ayr ıldıklarını 01.07.1993 günü sabahleyin yeni-
den yakın korumasma başladıklarını ve saat 17.00'ye kadar Buruciye
Medresesi'ndeki satılan kitaplarm imzalanmas ı ile meşgul olduğunu,
her hangi bir olay olmadan saat 24.00 s ıralarında gertkli tedbirleri
alarak ayrıldıklarmı, 02.07.1993 tarihinde sabah 08.00 s ıralarında,
yeniden göreve başladıklarını ve Buruciye Medresesine gittiklerini,
burada Aziz NESİN'in, kitaplarını ve Aydınlık Gazetesi'ni imzalayarak
dağıttığını, cuma namazı vaktinde, daha emin olacağı düşüncesi ile
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Otel'e götürdüğünü her hangi bir istihbarattan de ğil kendi tecrübesi
ve ön sezilerine dayanarak bu şekilde bir korumay ı uygun bulduğunu
nitekim saat 13.30 sıralarmda Paşa Cami'nden çıkan bir grup göste-
ricinin, Hükümet Meydanı'na doğru gittiğini ve bu kalabali ğın daha
sonra, Kültür Merkezi'ne do ğru yöneldiğini telsizden öğrendiğini,
kendilerinin bu esnada, Otel'in lobisinde bulunduklarmı, buranın bir
asma kat olduğunu, göstericilerin Otel önüne toplanmalar ı üzerine üst
kata çıktıklarmı birinci katın merdivenleri üzerine de sandalye ve ma-
salarla barikat kurduklarını, bu sırada Otel'in taşlanmaya başlandığını
ve camlarmin k ırıldığını, tedbiren bu camlar ı kırılan odalarm kapıla-
rını kiitleyip ve asansörü üst katta tuttuklar ını merdiven boşluğuna
toplandıklarını, süratle merkezden yardım istediğini ancak, kuvvet
bulunmadığından yardım gönderemediklerinin bildirildi ğini bu sı-
rada Ramazan KARATAŞ'ın resmi koruma arabasını kurtarmak için
yanlarmdan ayrıldığını, Yakup EKINCI ile korumaya devam ettikle-
rini, barikatı aşan saldırganlarm Otel'e girişlerini görevli memurlarca
dışarıya atıldıklarmı, saat 15.00 sıralarında elektriklerin kesildiğini,
dışarıdan arabaların lastik tekerlerinin dumanırun otel içerisine yayıl-
dığını ve nefes almakta zorluk çektiklerini ve durumu telsizle merkeze
bildirildiğini bu panik içerisinde iken Ali BALKJZ' ın birinci katta arka
tarafa açılan bir pencere olduğunu söylemesi üzerine pencere camını
kırarak nefes aldıklarını ve iki bina arasındaki boşluğa geçerek, oradan
da, Büyük Birlik Partisi'ne geçtiğini ve Otel'de bulunan 35 ki şinin bu-
radan geçerek kurtuldu ğunu, Aziz NESİN'in, Otel'de kaldığını ve bu
arada, merkeze telefonla durumu bildirdiklerini ve gelen minibüslerle
kurtulan kişilerin Parti'den çıkardıklarını, Aziz NESİN'i korumakla
görevlendirildiğini ve yangm olayına kadar kişisel her hangi bir sal-
dırmın olmadığını olaylarda teşhis ettiği her hangi bir kişinin bulun-
madığını sadece tekbir sesleri duyduğunu, slogan duymadığını beyan
etmiştir.

30.Kamu tanığı Yakup EKINCI ifadesinde;

Talimatla alınan, mahkeme ifadesinde;

Olaylardan iki gün öncesi Aziz NES İN'in koruması olarak görev-
lendirildiğini, 01 Temmuz 1993 günü saat 01.00'da, kaldığı Otel'den al-
dıklarını, Kültür Merkezi'ne götürdüklerini, burada bir konu şma yap-
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tığını, akşam 23.00 sıralarında Otel'e bıraktıklarını ve gerekli emniyet
tedbirlerini sağlayarak oradan ayr ıldildarmı, 02 Temmuz 1993 günü
saat 09.00'da tekrar Otel'den ald ıklarını, Buruciye Medresesi'ne götür-
düklerini Aziz NESİN'in burada kitaplann ı imzaladığını TGRT'den
bir muhabirin röportaj yapmak istediği aralarında bir tartışma çıktığı-
nı bu konuşmaları izleyen halktan ufak tefek tepkilerin geldi ğini, daha
sonra da Madımak Oteli'ne götürdüklerini.

Saat 13.00 s ıralarında cuma namazmdan ç ıkan halkın, toplu bir
vaziyette Atatürk Caddesi'nde yürüyüşe geçmeleri, haberi gelince
dışarı çıkmaktan yaz geçtiklerini, bir saat sonra Otel önüne topla-
nan kalabahğm Otel'i taşlamaya başladığını tepkilerin artmas ı ve
kalabalığın çoğalması üzerine Otel'in lobisinde oturan Aziz NESİN
ve arkadaşlarını üst katlara yerleştirdiklerini saat 15.00 s ıralarında
kalabalığın arttığını ve kendisinin Otel'in üst katlarma çkan merdiven
başında beklediğini Otel'in önündeki arabalarm ters çevrilip yakıl-
ması ile birlikte dumanın otel içerisine girmesi üzerine, boğulma ve
yanına tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını ve Otel'in giriş kapısından
dışarıya çıktığını, bulunduğu yerden olaylara karışan kişileri tespit
edemediğini, itfaiyenin gelmesinden sora, merdiven uzatilarak Aziz
NESİN'in aşağıya indirdilderini, orada bulunan Cafer ERÇAKMAK'm
"Bırakın o kefereyi, neden kurtar ıyor sunuz da içeride bulunan polis
memurlarını kurtarmıyor sunuz" diye bağırdığını ve ortahğm karıştı-
ğını Otel'den dışarıya çıktıktan sonra, kalabalığm kısmen dağıldığını
ancak olay yerinde teşhis edebileceği bir kişinin bulunmadığını beyan
ettiği anlaşıldı .

31. Kamu tanığı Emrullah AKÇAOĞLU ifadesinde;

Talimatla alınan mahkeme ifadesinde;

Sivas İli'nde yapılan Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasmda her
hangi bir olay çıkmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını 02 Temmuz
1993 günü cuma namaz ından çıkan 500 kişilik bir grubun "Vali istifa,
Sivas Aziz'e mezar olacak" diyerek Vilayet önüne geldiklerini daha
sonra da Kültür Merkezi önünde sloganlarla gösteri yaptıklarını ve
Kültür Merkezi'ni taşlamaya ba şladıklarını içeride bulunan kar şı gru-
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bunda göstericilere aynı şekilde taş attığını Emniyet görevlisi olarak

çatışan taraflar arasına girip dağılmalarını sağlaldıklarını, ancak bu

kalabalığın dağılmayarak tekbir getirerek eylemlerine devam ettikle-
rini, Belediye Başkanı'nın çağrılarak halkı sükunete davet etmesinin

istendiğini ancak bu konuşmaya rağmen kalabalığm tamamen dağıl-

masmı ve Madımak Oteli önünde toplanmaya başladıklarını, Belediye

Başkanı'nın ikinci defa gelerek konu şma yaptığı bu konuşma sırasmda

Pir Sultan Abdal Heykeli'nin sökülmesinin istendi ği, Vali'nin de onayı
alınarak Pir Sultan Abdal Heykeli'nin yerinden sökülerek ta şındığı sı-
rada Heykel Otel önüne getirilip tahrip edilerek yak ıldığı, kalabalığın
bu durumdan cesaret bularak daha da azg ınlaştığı yere dökülen ben-

zine paçavraları bulayarak yakıp Otel'e attıklar ını ve bu arada Otel'in

alev aldığıi ı, itfaiye istenmesine rağmen kalabalikta itfaiye araçlarının
önüne geçerek Otel önüne yaklaşmasma engel olduklarını bu arada

Emniyet görevlilerinin havaya ateş açarak halkın dağılmasının sağ-

ladığı ve itfaiyenin söndürme çalışmalarına başladığı Otel önünden

ayrılan kalabalığın bu defa Vilayet önüne gelerek Vilayet Binas ı'na
girmek istedikleri ancak askerlerin havaya ate ş açması üzerine kalaba-

lığın Vilayet Binası önünden dağıldığı bu arada Atatürk büstünün de

kırılarak düşürülmüş olduğunu,

Cumhuriyet Savc ılığı'na verdiği ifadesinin doğru olduğunu ve

sanık Faruk BELKAVLİ ile ilgili te şbisinde tekrarlandığmı beyanet-

miştir.

32. Kamu tanığı Halil GÜVEN ifadesinde;

Talimatla alman mahkeme ifadesinde;

Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadesinin doğru olduğunu sa-
nıklardan Turan KAYA ve Faruk SARIKAYA'y ı tanıyıp teşhis ettiğini,
sanıkların "Şeytan Aziz, Vali istifa, Sivas Aziz'e mezar olacak, Alia-
hüekber" şeklinde slogan atarak, Mad ımak Oteli'nin önünde ve ön
saflarda bulunduklarını beyan etmiştir.
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X. SANIKLARIN KİŞİSEL SAVUNMALARI VE
OLAY İÇERİSİNDEKİ FİİLİ VE HUKUKI DURUMLARI:

1. Sanık Cafer ERÇAKMAK' ın, hakkmda aç ılan kamu davasmın
tüm safhalarında, yakalanarak sorgu ve savumasm ın alınmadığı ve bu

güne kadarki, tüm aramalara ra ğmen bulunamadığı, hakkında gıyabi

tevkif kararı çıkarılmasına rağmen, mahkememizde hazır edilemediği

anlaşılmakla, bu sanılda ilgili davanın esasrndan tefrik edilerek yeni

bir esasa kayd ının yapılmak sureti ile zaman aşımına kadar adı geçen

sanığın takibinin yap ılmasına ve yargılanmasmın yeni esas üzerinden

yürütülmesine karar verilmiştir.

2. Sanık Yunis KARATAŞ :

a. Mahkememizin huzurundaki sorgu ve savunmas ı;

01 Temmuz 1993 akşamı birlikte ayni evi payla ştıkları arkadaşı,

Ramazan ASLAN ile rakı içtiklerini ve geç saatlere kadar sohbet et-
tiklerini, 02 Temmuz 1993 günü akşamina kadar da yattıklarmı, saat

18.00-19.00 aralar ında kalkarak televizyon seyir ettiklerini ve daha
sonra arkadaşları ile birlikte Gökmedrese civarında dolaştıklarmı, bu-

rada Gökmen SAĞIR ve Gülsen SİNCANLİOĞLU ile kar şılaştıklArını
ve tekrar Kaleard ı Mahallesi'nde bulunan evlerine geldiklerini soka ğa

çıkma yasağı sebebi ile iki gün Ramazan'm evinde kaldığını olaydan

üç gün sonra da, evine gittiğini, polislerin kendisini aradığinı öğrenin-

ce, tekrar evinden ayrılarak karakola gitmediğini 13-14 ay karakoldan

çekindiği için teslim olmadığım idanıla yargılanan bir insanın kendili-

ğinden teslim olmasının mümkün olmadığım beyan etmiştir.

Sanık kendisi ile ilgili te şhisde bulunan ve ifade veren Mevlüt

ATALAY' ı, tanımadığını bu kişinin de kendisini tanımasının müm-

kün olmadığını, fotoğraflardan yapılan teşhisinde doğru olmadığını
ve aleyhindeki delilleri kabul etmediğini beyan etmiştir.
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b. Sanık Leyhindeki Şahit İfadeleri;

aa. Savunma tanığı Ramazan ARSLAN, 1.07.1993 gecesi Yunus
KARATAŞ ile birlikte sabaha kadar rak ı içip sohbet ettiklerini, 02
Temmuz 1993 tarihinde ak şama kadar yattıklarmı, akşam üzeri saat
18-19.00 sıralarında evden ç ıkıp Gökmedrese civar ında dolaştıklarını
yolda Gökmen SAĞIR ve Mehmet KOÇ isimli arkadaşları ile karşı-
laştıklarnıı, olayları öğrendiklerini, olaylara karışmamak için evlerine
geri döndüklerini ve hiç dışarıya çıkmadıklarmı, ertesi sabah Ramazan
ARSLAN'm kendi evine Yunus'un da kendi evine gittiğini ve bekar
evlerini terk ettiklerini Yunus'un üzerinde beyaz kot pantolon ve be-
yaz yelek bulunduğunu beyan etmiş tir.

bb. Savunma tanığı Gökmen SAĞIR: 02.07.1993 günü saat 18-19.00
sıralarmda Kaleardı Mahallesi'nde bir kahvehanede çay içtil<ten son-
ra Sivas Merkezinde olaylar olduğunu duyduklar ını Gökmedrese'ye
geçtiklerini burada Ramazan ARSLAN ile Yunus KARATAŞ'a rast-
ladıklarmı, kendilerine çarşıda olay çıkmış gitmeyin başinıza iş gele-
bilir dediklerini, Yunus'un üzerindeki k ıyafeti hatırlamadığmı beyan
etmiştir.

c. Sanık Aleyhindeki Deliller:

aa. Sanık Mevlüt ATALAY'm, Sivas Cumhuriyet Savcılığı'nda
14.07.1993 tarihinde verdiği ifadesinde, " İlk defa perdeyi tutu şturan ki-
şinin Yunus KARATAŞ olduğunü tanıdım. Arabanın üzerine çıkmıştı .
Perdeyi tutuşturmaya çalıştı, ben bu durumu fotoğraf ve fiimlerden de
teşhis ettim. Otomobilin benzin deposunun patlayaCa ğını düşünerek
Afyon Sokak'a, kaçtım. Bilahare silah sesleri gelince evime gittim. Ma-
dımak Oteli'nin yak ılmasmda ba şta Yunus KARATAŞ sorumludur.
Yakmak için çok çaba sarf ediyordu. Diğer kişileri tanımıyorum. Keza
otomobili kimin tahrip etti ğini, yaktığını göremedim.." dediği,

bb. Fotoğraf teşhis zaptı :

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından numaraland ırılan 117,
148, 162, 161, 160, 159, 154, 149, 148 numarali foto ğraflarm tetkikinden
ve sanık Yunus KARATAŞ'ın, mahkememiz tarafından tespit edilen
fotoğraflarının mukayesesinden bu sanığın, Madımak Oteli'ni, tahrip
edilerek üst üste bindirilen ve ters çevrilmiş otomobillerin üzerinde
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yine camlar ı kırılmış olan Madımak Oteli'nin lobi tabir edilen kısmına
geçmek için uzandığı sırada filme alınmış ve tab edilmiş fotoğrafları-
nın bulunduğu ve bu fotoğraflarla sanık Yunus KARATAŞ'ın, Otel'e
ve lobi katma geçtiği anlaşılrmştır.

c. Netice ve Kanaat:

Sanık Yunus KARATAŞ' ın sorgu ve savunmasmda olay yerinde
bulunmadığı olay günü olaydan uzak kalmak için başka mekanlar ı
tercih ettiği belirtilmiş ise de, bu sanık hakkında Mevlüt ATALAY'm
ifadesi ve dosyada mevcut foto ğraflardan savunmasında belirttiği gibi
başka bir mekanda olmay ıp Madımak Oteli önünde ve Otel'e saldırma
mütecaviz grup içerisinde aktif yer alma hatta polis barikatm ı aşarak
ters çevrili otomobillerin üzerine çıkarak, Otel'in lobisine geçen ve
burada tahribat yapan ve yangının çıkışı ve gelişmesi olayına asli, fa-
ili olarak katılan binanın yanmasmda birinci derecede sorumlu olan,
sanıklar içerisinde bulunduğu açık ve kesin olarak anla şılmakla, işbu
sanığın faili gayri muayyen şekilde bina yakmak suçundan birinci de-
recede sorumlu olarak (asli fail) cezaland ırılması cihetine gidilmiştir.

Oluşan kanaat çerçevesinde sanığın mekan sahibi olarak gösterdi-
ği kişilerin ifadesine itibar edilmemi ştir. Zira eldeki mevcut foto ğraflar
ve bunu teyit eden Mevlüt ATALAY'm ifadesi ile sanığın 19-20.00 sa-
atleri arası olay yerinde bulunduğu açıkca anlaşılmaktadır.

3. Sanık Halil tbrahim DÜZB İÇER:

a. Sanığın Emniyet Müdürlüğü ifadesi,

Sivas Belediyesi'nde itfaiye eri olarak çahştığını, perşembeyi cu-
maya bağlayan gece nöbetçi oldu ğunu, 02.07.1993 (cuma) günü saat
16.00'da görevinden ayr ıldığını ve mesaisiııin bittiğini, gerek işye-
rinde, gerekse halk arasında, Aziz NESİN' İn Sivas'a gelmesinin tar-
tışıldığını, halkm tedirgin olduğunu herkesin birbirine Sivas'a neden
geldiğini, niçin getirildi diye sorduğunu, saat 17.00 s ıralarında işinden
ayrılıp Hükümet Meydanı'na geldiğinde Madımak Oteli civarında
kalabalığı gördüğünü, kendisininde bu kalabalığa katıldığını ve ka-
labalık ile birlikte "Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kan ın-nz
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aksa da zafer İslam'm, Vali istifa, Tekbir" gibi sloganlar attığını saatler

ilerledikçe kalabalığın çoğaldığını ve tepkisinin de arttığını bu arada

Otel'in taşlanmaya başladığını kendisinin de Otel'e ta ş attığmı Kültür
Merkezi önündeki Pir Sultan Abdal Heykeli'nin yerinden sökülerek
ve yerde sürüyerek, Otel önüne getirildi ğini yine bu arada güvenlik

güçlerinin oluşturduğu barikat yarılarak Otel'e girilmeye ba şlandığını
ve Otel'deki e şyaların tahrip edilerek dışarı atıldığını kendisinin de

gösteri yapan topluluğun ön saflarında bulunduğunu, nereden geldi-

ğini ve kimin attığını bilmediği bir taşın amma çarptığını ve kanamaya

başladığını, olaym etkisi ile fazla önemsemedi ğini ancak çevresindeki

kişilerin ikaz ı üzerine eczane aradığını Dört Yol istikametine gittiğini

ve zabıtalarm kendisini Numune Hastanesine götiirdüklerini, olaylar
sırasında sadece slogan söylediğini ve Otel'e taş attığını, otoların yakıl-
ması ve Otel'in tahribi eylemlerine katılmadığını,

Bu olaylarm Aziz NES İN'in konuşmalarından kaynaklandığını
ve bu eylemlerin Aziz NES İN'e yönelik olduğunu, halkın tepkisinin

ve eyleminin amacının Aziz NESİN'i öldürmek olduğunu, halkm
insanları yakmak gibi bir düşüncesinin bulunmadığını, halkı tahrik

eden kişilerin bulunduğunu ve bu tahrik sonucu, olayların meydana

geldiğini her hangi bir örgüt bulunmadığını ve eylemlerin organize
bir halk hareketi olmadığını sadece Aziz NESİN'e duyulan öfkeden
kaynaklandığını beyan etmiştir.

b. Cumhuriyet Savc ılığı huzurundaki ifadesi

02.07.1993 cuma günü saat 16.00'da mesaisinin bittiğini ve gö-
rev yerinden ayrıldığını evine gitmek üzere geldiği Hükümet Binas ı
önünde, Madımak Oteli civarında, kalabalığın toplanmış olduğunu
ve tekbir getirip Allahuekber dediklerini ve oradaki insanlara olay ın
nedenini sorduğunda, "Aziz NESİN, Şeytan Ayetleri'rd basıyormuş,
dağıtıyormuş, camilerde Kültür Merkezi'nde Şeytan Ayetleri'ni dağıt-
mış, caminin yanında davul çalmışlar, onun için bağırıyoruz" dedik-
lerini bunun üzerine kendisinin de toplulukla birlikte " Şeytan Aziz,
Sivas Aziz'e mezar olacak, Kan ımız aksa da zafer İslam'ın, Allahüek-
ber Müslüman Türkiye, Ya Allah Bismillah" diyerek slogan att ığını,
Belediye Başkanı'nın halkı yatıştırmak için konuşma yaptığını, buna
rağmen halkın dağilmadığmı, bu itişip kakışmalar sırasında bir anda
kendisini en ön saflarda bulunduğunu, polisin kendilerini püskürtme-
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ye çalıştığı sırada fenahk geçirdiğini, bayıldığını, ayıldığında tekrar

kalabalığın içerisine girdiğini, Otel'e atılan taşlardan bir tanesininde
kendi kaf asma rast geldi ğini, hastaneye gittiğini, kafas ını sardırıp Hü-

kümet Meydanı'na dönerken polislerin kendisini yakalayıp Emniyet'e
götürdüklerini teşhis tutanaklarmı kabul etmediğini ancak bir ara şu-

urunu kayıp ettiğinde Otel'e taş atmış olabileceğini,

Müslümanların dinine, Peygamberine, küfür edilmesinin ken-
disini tahrik ettiğini ve tepkisini göstermek için kalabalığa katılarak

slogan atıp, Otel'i taşladığmı ancak yangını kendisinin ç ıkarmadığmı
beyan etmiştir.

c. Sulh Ceza Hakimi huzurundaki ifadesi

02.07.1993 cuma günü saat 16.00 s ıralarmda mesaisinin bittiğini ve

iş yerinden ayr ıldığını, Otel civarmda kalabaliğı gördüğünü ve me-
raklanıp oradaki halka kalabalığın sebebini sorduğunu cevaben Aziz
NESİN'in dinin-ize hakaret etti ğini, Şeytan Ayetleri'ni basacağını ve ca-

mileri dağıtacağmı söylenmesi üzerine tahrike kap ıldığını ve kalabalık
içerisine girerek "Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kan ımız

aksa da zafer İslam'm, Vali istifa, Müslüman Türkiye" gibi sloganlarm
atıldığını, Belediye Başkanı'nın halkı teskin edici konuşmasına rağmen

hall<m dağilmadığını hatta daha da hırçınlaştığını, Otel'i taşladıklarını,
arkadan atılan taşlardan birinin başına isabet ettiğini, bağırıp çağıra-

rak tepkisini gösterdiğini bir ara şuurunu kay ıp ettiğini, başındaki
yaras ı sebebi ile eczane aradığını başının sarılmasıdan sonra Hükümet
Konağı önünde iken, polislerin kendisini yakalay ıp Emniyet'e götür-
düklerini, yapılan teşhisleri kabul etmediğini, Otel'i ve otomobilleri
yakan kişinin kendisinin olmadığını, arkadan yapılan baskı konusu
polis barikatını zorladığım ve arada kaldığını beyan etmiştir.

d. Sanığın Mahkememiz huzurundaki ifadesi,

Yasadışı hiç bir örgüt ile ilgisinin olmadığını, 02.07.1993 cuma
günü saat 17.00 s ıralarmda, işinden ayr ıldığını, Madımak Oteli ci-
varmda bulunan kalabalığı gördüğünde merak edip sorduğunu ve
kalabalığm harketlerini izlerken görevli itfaiye eri arkadaşlarının,
kendisini yard ıma çağırdıklarmı bunun üzerine kalabalığın içerisine
girerek itfaiye aracına ulaşmak istediğini ve polis barikatmı da bu ne-
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denle zorladığını, bu sırada atılan bir taşla kafasından yaralandığmı,
bunun üzerine kalabahktan ayr ılarak, eczane aramaya başladığını,
başına pansuman yaptırdıktan sonra yakalandığını, Otel'le ilgisinin
bulunmadığını beyan etmiştir.

Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savc ılığı'ndaki ifadeleriniri
baskı altında alındığını bu sebeple kabul etmedi ğini beyan etmiştir.

e. Sanık Lehindeki Şahit ifadeleri:

aa. Müdafaa şahidi Ahmet EĞİNCE:

Kendisi gibi itfaiye eri olan Halil İbrahim DÜZB İÇER'in, 02.07.1993
Cuma günü saat 16.00'da, vardiyas ında mesaisini tamamlayarak işye-
rinden ayr ıldığını ve birlikte evlerine gittiklerini, saat 16.45'den sonra
Halil İbrahim DÜZB İÇER'den ayr ıldığını, dolayısı ile o saatten sonra
birlikte olmadıklarını beyan etmiştir.

bb. Müdafaa Şahidi Sait KOÇ:

Olay günü, saat 17.00-17.30 sıralarmda itfaiye Müdürlüğü'nde gö-
revine başladığını ve bu saatlerde san ık Halil İbrahim DÜZB İÇER'in
görevinden ayr ıldığını beyan etmiştir.

cc. Müdafaaa Şahidi Fazlı KARAİMAMOĞLU:

Kendisinin Sivas Belediyesi İtfaiyesi'nde sorumlu ba şkan yardım-
cısı görevini yaptığını olay günü saat 15.30 s ıralarmda itfaiye ekip-
lerini Vilayet Binas ı önünde topladığını olayların büyümesi üzerine
itfaiye aracına ihtiyaç duyulabilece ği düşüncesi ile personele ikinci
bir enıre kadar görev başmdan ayrılmamalarmı istediğini, sanık Halil
İbrahim DÜZBİÇER'inde bu görevli personel içerisinde bulundu ğunu
saat 17.00 s ıralarında sanık Halil İbrahim DÜZBIÇER'in, kafasma bir
taşm isabet etmesi sonucu yaraland ığını ve ayakta tedavi gördüğünü
beyan etmiştir.

dd. Müdafaa Şahidi Zekeriya İNCE:

Sivas itfaiye Müdürlü ğü'nde görevli itfaiye eri oldu ğunu, olay
günü saat 17.00'ye kadar aynı vardiyadaki arkadaşlarmın görevi baş-
larmda bulunduklarını, saat 17.00'den sonra görevi devir edip sanık
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Halil İbrahim DÜZB İÇER ile birlikte evlerine giderken at ılanbir taş
sonucu başından yaralandığını ve Zabıta Müdürlüğü'nün Halil İbra-
him DÜZBİÇER'i, tedavi için götürdü ğünden, kendisinin ayr ılip evine
gittiğini saat 17.00'den sonra Halil İbrahim DÜZBİÇER'i görmediğini
beyan etmiştir.

aa. Müdafaa Şahidi Yakup SARIÇAM:

Sivas Belediyesi'nde zab ıta müdürü olarak görev yaptığım, sanık
Halil İbrahim DÜZB İÇER'i saat 17.30 civarında PTT binasmın önünde
gördüğünü atılan bir taş sonucu başından yaralandığını, kendisini bir
zabıta memuru ile hastaneye gönderdiğini ve o saatten sonra sanığı
görmediğini beyan etmiştir.

f. Müdafaa Şahidi Ali AĞKAŞ :

Sivas Belediyesi'nde görevli zabıta memuru olduğunu, olay günü
saat 17.30 s ıralarında sanık Halil İbrahim DÜZBİÇER'in, başma atılan
bir taş sonucu yaralandığını, kendisinin yard ımı ile Numune Hasta-
nesi'ne götürdüklerini saat 20.00'ye kadar hastanede kald ıklarını saat
20.15'de Hükümet Meydanı'nda iken polis memurlarının sanığı yaka-
layıp Emniyet'e götürdüklerini sanık Halil İbrahim DÜZB İÇER'in saat
18.00'den 20.00'ye kadar hastanede oldu ğunu, beyan etmiştir.

gg. Müdafaa Şahidi Birol Aslan HAN:

Sivas Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yaptığım saat
18.00 sıralarmda sanık Halil İbrahim DÜZB İÇER'in, kafasından yaralı
bir vaziyette gördüğünü ve zabıta müdürü Yakup SARIÇAM'm tali-
matı ile, Halil İbrahim DÜZBİÇER'i, hastaneye götürdüklerini, has-
tanede saat 20.00'ye kadar birlikte olduklar ını, daha sonra, Numune
Hastanesi'nden getirip, Hükümet Meydan ı'nda ayrıldıklarmı ancak
Hükümet Meydanı'nda sanık Halil İbrahim DÜZBİÇER'i gören polis
memurları sanığı görüp yakalayıp Emniyet'e götürdüklerini beyan
etmiştir.

f. Sanık Aleyhindeki Şahit İfadeleri:

aa. Zabıt Mümzisi şahit Doğukan ÖNER ifadesinde; sanık Halil
İbrahim DÜZB İÇER'i, olayların başından sonuna kadar topluluk içeri-
sinde gördüğünü "Vali istifa, şerefsiz Vali, Sivas Aziz'e mezar olacak,
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şeytan Aziz" şeklinde slogan atarken işittiğini gerek Kültür Merkezi

önünde gerekse Mad ımak Oteli önünde en ön saflarda taş atarken

gördüğünü hatta bir ara başı sarılı bir vaziyette polis ve jandarma

barikatmı zorlaken gördüğünü barikatı aşarak otomobilleri tahrip etti-

ğini daha sonra Otel içerisine girerek Otel'deki e şyaları tahrip ederek

aşağıya attığını gördüğünü beyan etmiştir.

bb. Zabıt Münzisi Şahit Sami ECE ifadesinde; olay günü san ık
Halil İbrahim DÜZB İÇER'i, olaym tüm safhasında eylem içinde oldu-

ğunu gördüğünü, Madımak Oteli önünde kalabalık içerisinde slogan

attığını, barikatı zorladığını, Kültür Merkezi önünden sökülerek getiri-
len Pir Sultan Abdal Heykeli'ni, Mad ımak Oteli önünde eline geçirdi ği

demir sopa ile parçalamaya çaliştığı daha sonra polis barikatmı aşarak

Otel'e yaklaştığı ve Otel önünde bulunan otomobilleri tahrip ederek
ters çevirenlerden biri olduğunu daha sonra da, Otel içerisine girerek
Otel'deki masa sandalye gibi e şyaları dışarıya ters çevrili otomobil-
lerin üzerine atanlardan biri oldu ğunu, Emniyet görevlilerinin tüm

çabasına rağmen halkın içerisine gönderildiğini burada da Durmu ş
TUFAN'm naylon poşet içerisinde getirdiği ve yere dökülen benzine

çamaşırını çıkarıp yırtarak benzine buland ırıp ateşleyip, Otel'e atan

kişilerden biri olarak gördüğünü ve kesin olarak te şhis ettiğini beyan

etmiştir.

cc. Zab ıt Münzisi Şahit Rahim ÇALIŞKAN ifadesinde; Sanık Ha-

lil İbrahim DÜZB İÇER'i, olay günü, Kültür Merkezi önündeki Ozan
Heykeli'ni Madımak Oteli önüne getirdiğini ve parçalarken gördü ğü-

nü ve sanığın elindeki sopa ile Heykel'e vururken bir darbesinin de
kendi eline rast geldiğini beyan etmiştir.

dd. Zabıt Münzisi Şahit Ekrem NALCI ifadesinde; Sanık Halil İb-

rahim DÜZBİÇER'i, Kültür Merkezi önünde bulunan Ozan Heykeli' ne
kazma ile vururken gördüğünü ve bu kazman ın Heykel'e çarpmasının
sonucu sanığın yaralandığını ve topluluktan ayrıldığını, daha sonra
Madımak Oteli önünde bu defa kafas ı sarılmış bir vaziyette gördü-
ğünü "Vali istifa, şerefsiz Vali, Sivas Aziz'e mezar olacak" şeklinde
slogan attığını, ve polis barikatıru aşarak otomobilleri tahrip edip ters
çevirdiğini, Madmıak Oteli içerisine girerek asma kata ç ıktığını ve
oradan bazı eşyaları dışarıya atarken gördüğünü hatta alüminyum
pervazları duvardan çekip sökmeye çali şırken kendisinin "alümin-
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yumdan ne istiyorsun" diyerek geri çekip attığını samğm şuursuz bir
vaziyette Otel'e sald ırdığını beyan etmiştir.

ee. Zabıt Münzisi Şahit Nihat DURSUN ifadesinde; San ık Halil
İbrahim DÜZB İÇER'i, Vilayet Binas ı önünde, Kültür Binası önünde,
bilahare, Madımak Oteli önünde gördüğünü, kafasmın sargı bezi ile
sarılı bir vaziyette Otel önünde "Sivas Aziz' e mezar olacak, şeytan
Aziz, Vali istifa, Laikliğe son" şeklinde slogan attığını, bidon içerisin-
de benzin getiren şahıslarm elinden bidonu almak isterken polislere
engel olan şahıslardan birisinin de Halil İbrahim DÜZB İÇER olduğu-
nu, PirSultan Abdal Heykeli'ne saldıran, kırmaya çalişan, yakmaya
çalışan şahıslardan biri olduğunu, Mad ımak Oteli içerisinde tahribatta
bulunan ve bizzat kendisi tarafmdan d ışarıya çıkarılan kişilerden biri
olduğunu beyan etmiştir.

ff. Zabıt Münzisi Şahit Şaban YILMAZ ifadesinde; San ıklardan
Halil İbrahim DÜZBİÇER'in, barikatı zorlayan barikatı aşan ve Otel
içerisinde tahribat yapan kişilerden biri olduğunu, sanık Durmuş
TUFAN'm, olay yerine getirdi ği poşet içindeki benzinin bir polis me-
muru taraf mdan y ırtılarak yere dökülmesi sonucu olu şan ıslak zemine
bu sanığın elindeki beyaz bez parçasını kuma bulayarak ve benzine
doyurarak ters çevirilmiş otomobillerin üzerine attığını, barikatı yara-
rak Otel'deki eşyayı otomobillerin üzerine attığını hatta alüminyum
çerçeveleri yerinden sökerek a şağıya fırlattığmı ve sanık Halil Ibrahim
DÜZBİÇER'in, son derece saldırgan ve şuursuzca hareketler yaptığım
gördüğünü beyan etmiştir.

gg. Zabıt Münzisi Şahit Mustafa UZUN ifadesinde; San ık Halil
İbrahim DÜZB İÇER'i, çok net bir şekilde teşhis ettiğini gözlerinin şaşı
olmasından dolayıda rahatlıkla fark edildiğini, Kültür Merkezi önün-
de Ozan Heykeli'ne kazma ile vururken gördüğünü hatta bu kazmay ı
Heykel'e vururken çarpma ve sekme sonucu demir aksam ının geri
gelerek kafasma çarptığını ve yaralindığını, Madımak Oteli önünde
kafası beyaz bir bez ile sarılı vaziyette gördüğünü ve Otel'e taş attığı-
nı, toplulukla birlikte "Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kanı-
mız aksa da zafer tslam'in" diye bağırdığmı sanığın öylesine şuurunu
kayıp etmiş bir şekilde barikatı yarmak için zorladığmı ve sağa sola
saldırdığını açık bir şekilde beyan etmiştir.
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ğğ . İfadeli Teşhis Tutanağı :
Olay yerinde görevli polis memurlarmca tanzim edilen 10.07.1993

tarihli ifadeli teşhis tutanağmda sanık Halil İbrahim DÜZBİÇER'in, çe-
şitli yerdeki faaliyetleri ve eylemlerinin anlatıldığı ve bu sanığın video
kasetin izlenmesi sonucu tespit edildi ği tutanakla belirlenmiş tir.

g. Netice ve Kanaat:
Sanık Halil İbrahim DÜZB İÇER, Sivas Belediyesi itfaiye eri ola-

rak çalıştığı iş yerinden mesai bitimi olan saat 16.00'da, ayr ıldığı ve
olayyerine geldiği, Madımak Oteli önünde toplanan halk ın içerisine
katıldığı Şeytan Ayetleri kitabını çeviren ve yayınlayan Aziz NES İN'in,
bu kitabı camilere ve halka dağıttığını düşünen İslam dininin, Pey-
gamberi ve eşlerine hakaret edip aşağılayan ve bunu basarak yaymla-
yan Aziz NESİN'e karşı km, nefret ve öfke ile gösterilere kat ıldığı ve
bu düşünce baskısı altında şuursuzca hareketler yaptığı nitekim şahit
anlatımlarma göre Kültür Saray ı önünden sökülen ve Madımak Oteli
önüne getirilen Heykel'e saldırması elindeki cisimlerle bu Heykel'e
vurması, parçalamak istemesi daha sonra polis barikat ına zor kulla-
narak aşması, otomobilleri tahrip ederek ters çevirmesi, Otel içerisine
girerek eşyaları tahrip etmesi hatta bir şahidin anlatıma göre alümin-
yum çerçevenin yerinden sökerek parçalanmak istenmesi san ığın ne
denli öfkeli ve şuursuz hareket etti ğinin göstergesidir. Sanığm bu
derece hiddetlendiren sebebi ileride izah etmeye çal ışacağız, burada
kısaca şu hususun altını çizmekte yarar görüyoruz san ık Cumhuriyet
Savcılığı'na verdiği ifadesinde, Aziz NESİN'in, Müslümanların Pey-
gamberine ve eşlerine hakaret ettiği ve bunu Şeytan Ayetleri kitabının
basarak dağıttığı, camilerde ve Kültür Merkezi'nde bu kitab ı, halka
verdiği bunun için gösterilerin yap ıldığını ve kendi inancma da haka-
ret edilmi ş olması sebebi ile gösterilere katıldığını açıkca ifade etmi ş
olmasına göre otel önündeki eylemin sadece Aziz NESİN'e yönelik
olduğunu, kendisinin ve orada toplanan halkm Aziz NES İN'i, öldür-
mek için eylem yaptıklarmı, Otel'de bulunan ve ölen insanlara kar şı
bir tavırlarının olmadığını, beyan etmiş olmasma göre sanığın doğru-
dan Aziz NES İN'e yönelik eyleminin Aziz NES İN'in, Şeytan Ayetleri
isimli kitabı tercüme ederek yayınlamasma duyulan bir tepki, bir öfke
sonucu bu eylemlerin gerçekleştirildiği nitekim sanığmda haz ırlıkta
bu samimi itirafmı doğrulayan Emniyet görevlisi şahitlerin, tarafsız ve
yansız şahadetleri ile anla şılmaktadır.
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Her ne kadar sanık Halil İbrahim DÜZBİÇER, bu olaylar sırasında
görev başmda olduğunu saat 17.00 sıralarmda işyerinden ayrıldığını,
henüz olaylara katılmadan başına isabet eden bir taşm yaralaması
sonucu olay yerinden ayrıldığını ve saat 20.00'den sonra hastaneden
ayrılarak olay yerine geldiğini ve o sırada, polis memurlarmca yakala-
narak Emniyet'e götürüldüğünü beyan etmiş ise de, hatta bu konuda
müdafaa şahidi göstermiş ise de, bu şehitlerin yakm mesai arkada şı ol-
ması ve sanığı korumaya yönelik ifadeleri olmas ı veya sanığın tarafsız
kamu şahitleri tarafından teşhis edilerek açık bir şekilde şüpheye mey-
dan vermeyecek ölçüde net tarif ve tan ımlamaları ayrıca bu şahitlerin
sanığın tüm eylemlerini birbirini tamamlayacak şekilde doğruladıklar ı
dolayısı ile sanığın haz ırhktaki ifadesinde belirtti ği gibi olaylara bizzat
katıldığı en ön safta yer ald ığı polis barikatını aştığı otomobilleri ve
Otel'deki eşyaları tahrip ettiği bununla da yetinmeyerek atletini veya
gömleğini parçalay ıp, dökülen benzine bulayarak ateşleyip otomo-
billere ve Otel'e attığı böylece bu olaylarda birinci derecede ve asli
sorumlu olduğu, yangının çıkmasında önemli eylemlerinin katk ısı bu-
lunduğu ve olayın birinci derecede sorumluları arasında bulunduğu
hususunda kesin kanaat hasıl olmuştur.

4. Sanık Ömer Faruk GEZ:

a. Sanığm Emniyet Müdürlüğü ifadesi;

Olay günü saat 13.30 s ıralarında, duyduğu sesler üzerine, o sırada
bulunduğu kuruyemişçiden çıkarak yürüyüş yapan topluluğu gördü-
ğünü önceden ta şıdığı Hasan YILDIRIM ve Bekir isimli arkada şlarının
koluna girerek, Kültür Merkezi'ne kadar birlikte yürüdüklerini, Kül-
tür Merkezi önünde polis barikat ı ile karşılaştıklarını, burada bulunan
Emniyet görevlilerinin ikazı üzerine bir polis otosu üzerine çıkarak
megafonla "Allah için toplannıışsanız dağılin 71 vilayet sesinizi duy-
du yeter artık" şeklinde hitap ettiği kalabalıktan bir kişinin ayağından
tutarak çektiğini ve megaf onu elinden ald ığını o sırada fenalik geçirip
bayıldığını ve Numune Hastanesine kald ırıldığını, hastaneden 14.30
sıralarında ayrıldığını ve tekrar kuruyemişçi dükkanına geldiğini,
Madımak Oteli'ne atılan taşlardan korunmak için, dükkanın önüne
kartonları yığdıklarmı ve bu sırada, Pir Sultan Abdal Heykeli'nin de,

405



Sivas Davas ı

Madımak Oteli'nin yanına getirdiklerini Heykel'i görmek için uğra-

şırken fenalık geçirdiğini ve olay yerinden ayr ıldığını saat 20.30 sira-
larmda da evine gittiğini, Aziz NESİN'e karşı yapılan olayda güvenlik
kuvvetlerine yönelik bir eylem olmadığım beyan etmiştir.

b. Cumhuriyet Savc ılığı ifadesinde;

Olay günü 13.30 s ıralarında yürüyüş yapan bir grubun bulundu-
ğu, kuruyemişçinin önünden "Vali istifa, Allahu ekber, Lailahe illal-
lah ve Allah Bismillah, Allahuekber" diye slogan atarak geçtiklerini,
kendisinin de bu toplulu ğa katılarak, Kültür Merkezi önüne kadar
gittiğini, burada Emniyet görevlilerinin barikat kurduğunu, kendisini
tanıyan polis memurlarmın ikazı üzerine halkı dağılmak üzere ikaz
ettiğini ancak halkın kendisine tepki gösterdiğini ve konuştuğu yer-
den aşağı indirildiğini bu sırada fenalık geçirerek hastaneye gittiğini,
saat 14.30'da, tekrar kuruyemi şçiye geldiğini bu defa, Madımak Oteli
önünde toplanan grubu " ŞeytanAziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Alla-
huekber" diyerek slogan attığını ve Kültür Merkezi önünde bulunan
Pir Sultan Abdal Heykeli'nin, Madımak Oteli önüne getirildiğini, Hey-
kel'i görmek istediği sırada kalabalıktan fenalik geçirdiğini ve oradan
ayrıldığını daha sonra, Mad ımak Oteli'nin yandığmı görünce evine
gittiğini, olaylara karışmadığını sadece yürüyü şe katıldığını, slogan
attığını olaylara katılan kişileri fotoğraflardan teşhis ettiğini beyan
etmiştir.

c. Sulh Ceza Hakimliği Huzurunda verdiği ifadesinde;

Emniyet ve Cumhuriyet Savcılığı ifadelerini tekrarla, sadece Kül-
tür Merkezi önündeki yürüyü şe katıldığını oradan, Emniyet görevlile-
rine yardım amacı ile halkı dağıtmak için konuşma yaptığını, yürüyüş
sırasında slogan attığını, sonraki yürüyüş ve gösterilere katılmadığmı
beyan etmiştir.

c. Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü Vilayet önünden, Kültür Merkezi'ne kadar topluluk
içerisinde yürüdüğünü, slogan atmadığmı, sonraki olaylara katılma-
dığmı her hangi bir örgütle ilişkisinin bulunmadığını beyan etmiştir.
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d: Sanık Hakkmdaki Kamu Şahitleririin ifadesi

aa. Şahit Doğukan ÖNER'in ifadesi;

Sanık Ömer Faruk GEZ'm, olay günü olaylarm ba şından sonuna
kadar topluluk içerisinde aktif görev üstlendiğini, Vilayet önündeki
toplulukta ve topluluğun önünde, Kültür Merkezi önünde "Vali istifa,
şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, zafer İslam'mdır."
gibi sloganlar attığını, Kültür Merkezi'ni taşlayanlar içerisinde bulun-
duğunu, Madımak Oteli önünde keza göstericilerin en önünde bulun-
duğunu, polis ve jandarma barikatım aşarak, Otel'e giren ve e şyaları
tahrip eden kişilerden biri olduğunu beyan etmiş tir.

bb. Kamu Şahiti Nahit DURSUN ifadesinde;

Olay günü gösteri yapan halkm önünde lider durumunda "Zafer
islamın, Şeriat gelecek, zulüm bitecek, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar
olacak" şeklinde slogan attığını ve halkmda slogan atmas ını sağladı-
ğını, Otel'i taşlayanlar arasmda bulunduğunu ve polis barikatm ı yar-
mak için zorlaylanlar arasmda bulunduğunu beyan etmiştir.

cc. Şahit İzzet KARADAĞ ifadesinde;

Sanık Ömer Faruk GEZ'i, Kültür Merkezi önünde, keza Vilayet
önünde gösteri yapan ki şiler arasmda bulunduğunu ancak topluluğu
teskin etmeye de, çalıştığını ve kendileri ile birlikte topluluğu dağıttı-
ğmı beyan etmiştir.

cc. Şahit Refik SUNGUR ifadesinde;

Sanığı Vilayet önünde slogan atarken gördü ğünü beyan etmiştir.

dd. Şahit Sabri ÇELIK ifadesinde;

Sanık Ömer Faruk GEZ'i, gösteri yapan topluluk içerisinde önder
bir konumda "Aziz NESİN'i isteriz, Sivas Aziz NES İN'e mezar olacak,
Tekbir, Şeriat isteriz, Allahuekber" şeklinde slogan attığını ve halkın-
da slogan atmas ını sağladığını beyan etmiştir.

ee. Şahit ŞABANYILMAZ ifadesinde;
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Sanık Ömer Faruk GEZ'i, gösteri yapan topluluk içerisinde ön
saflarda slogan atarken, Kültür Merkezi'ni ta şlarken keza Madımak
Oteli'ni taşlarken gördüğünü ayr ıca polis barikatım aşıp, Madımak
Oteli'ne girerek buradaki e şyaları tahrip edip, dışarıya atan sanıklar-
dan biri olduğunu beyan etmiştir.

ff. Şahit Mustafa UZUN ifadesinde;

Sanık Ömer Faruk GEZ'i olaylarm tüm aşamasmda topluluk içeri-
sinde ve topluluğu yönlendiren kişi olarak gördüğünü, halkm slogan
atmasını sağladığını ayrıca Madımak Oteli önünde polis barikatm ı
aşmak için zorlayan şahıslardan biri olduğunu beyan etmiştir.

gg. Şahit Nihat ALTUNBAŞ ifadesinde;

Sanık Ömer Faruk GEZ'i, topluluk içerisinde gördüğünü beyan
etmiştir.

ğğ . Şahit Sami ECE ifadesinde;

Sanık ÖmerFaruk Gez'in diğer sanıklarla birlikte göstericilerin
önünde yer ald ıklarını, Madımak Oteli'ni ta şladıklarını Otel önündeki
iki otomobilin devrilmesinde yer ald ığını ve tahrik edenler içerisinde
bulunduğunu beyan etmi ştir.

a. Video Kaset ve fotoğraf incelemeleri sonunda;

Sanık Ömer Faruk GEZ'in, gerek heyetimizce incelenen video ka-
setlerde, gerekse foto ğraf incelemelerinde Vilayet önü ve Kültür Mer-
kezi önünde eylemlere ön saflarda etkili bir biçimde katıldığı tespit
olunnıuştur.

f. Netice ve Kanaat:

Sanık Ömer Faruk GEZ'in, savunmalarmda da belirtti ği üzere,
Vilayet önünde, Sivas Valisi'nin protestosu ve Kültür Merkezi önünde
Vali ve Aziz NESİN'in protestosu eylemlerine katıldığı ve slogan ata-
rak gösteriler yaptığı, açık ve kesindir.

Sanık Ömer Faruk GEZ tevilli ikrarmda, Mad ımak Oteli yakınında
bulunan kuruyemişçiden, olayları izlediğini belirtmiş olmasma rağ-
men bazı kamu şahitlerirun açık, kesin ve net ifadeleri ile bu sanığm,
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Madımak Oteli önünde de, çok aktif görev ald ığı, polis ve jandarma
barikatını, yarmak için uğraş verdiği ayrıca bu barikat aşarak Otel
önünde bulunan otomobilleri tahrip ederek ters çevrilmesini sağladığı
yine, barikatı aşarak, Otel'e girdiği otel eşyalarmı tahrip ederek ters
çevrili otomobillerin üzerine attığı böylece yangının çıkmasında ve
büyüyerek Otel'e sirayet etmesinden, çok önemli ve etkili eylemlerde
bulunduğu keza bu sanığın olayın başından itibaren attığı sloganlarla,
halkı yönlendirdiği ve belirli bir hedefe ulaşmak için tüm çabaları sarf
ettiği, her ne kadar zaman zaman polis memurları ile birlikte halkın
önüne geçerek teskin etmeye ve durdurmaya çal ışmış gibi görünmek-
te ise de, bu hareketinin sürekli olmamas ı aksine Belediye Başkanı'nın
yaptığı dağılma çağrısmdan sonra dağılma eğilimi gösteren halk ı at-
tığı sioganlarla yeniden galeyana getirdiği ve daha büyük bir coşku
ile Pir Sultan Heykeli'nin yakılmasma ve burada ç ıkan yangının Otel'i
yakma isteğinin çağrıştırmasma dolay ısı ile halktaki Aziz NESİN'e
yönelik öfkenin ve şiddetin daha da co şkulu hale getirilmesinde önder
görevini üstlendiğini yine bu halkın önünde, Otel önünde otomobil-
leri tahrip etmesi ters çevirerek benzinin yere dökülmesi atılan ateşli
cisin ıle yangının başlaması ve Otel içindeki eşyaların tahrip edilerek
yanmasından sorumlu olduğu kesin kanaat hasıl olmuştur.

5. Sanık Ali KURT:

a. Sanığın Emniyet Müdürlüğü İfadesi;

02.07.1993 Cuma günü Kale Cami'nde, namaz ını kıldıktan sonra,
ismini bilmediği bir şahsın yürüyüş olduğunu söylediğini ve kendisi-
nin de yürüyüşe katıldığını, Vilayet Binası önünde "Şeytan Aziz,Vali
istifa" şeklinde slogan attıklarını, daha sonra da Kültür Merkezi bina-
sına doğru yürüdüklerini, kar şı grupla, karşılıklı taş attıklarını aynı
grubun tekrar Vilayet Binas ı önüne yönelmesi üzerine, topluluktan
ayrıldığını ve olaylara katılmadığını, bu olaylardan önce Aziz NE-
SİN'in, protesto edilece ği, yürüyüş ve gösteri yapılacağını duyduğunu
kendisinin de Aziz NES İN'i protesto etmek için yürüyü şe katıldığını
ve Kültür Merkezi önüne kadar slogan atarak gittiklerini, Kültür Mer-
kezi önünde Pir Sultan Abdal Heykeli'ni y ıkmak için uğraştıklarını,
burada da "Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar
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olacak, Aziz'i isteriz, Kan ımız aksa da zafer İslam'm" şeklinde slogan

atlıklarmı, bu olaylardan sonra gösteriden ayrıldığını ancak 18.00 s ı-

ralarmda, İş Bankası önünden olayları seyir etmeye başladığını, bura-

daki 5-6 kişinin otomobilleri ters çevirdilderini ve Otel önüne getirilen
Pir Sultan Abdal Heykeli'nin yakılmasından sonra, otomobillerin de,

yakıldığını ancak kimlerin yaktığı hususunda bilgisinin bulunmadığı-

nı beyan etmiştir.

b. Cumhuriyet Savc ılığı huzurundakiifadeSinde;

Olay günü Kale Cami'nde cuma namaz ını kıldıktan sonra "Müs-

lümanlar" başlıklı el ilanı dağıtıldığını burada Aziz NESİN'i protesto

edileceğinin üstü kapalı duyurulduğunu, bu nedenle kendisinin de

Paşa Cami'nden ç ıkan göstericilere katıldığını 500 kadar göstericinin

Vilayet Binası önünde "Vali istifa, Tekbir" şeklinde slogan attıklarını
daha sonra da Kültür Merkezi'ne do ğru yürüdüklerini, Kültür Merke-

zi'nden kendilerine taş atılması üzerine mukavele ettiklerini ve Kültür
Merkezi önündeki Pir Sultan Abdal Heykeli'ni yerinden söküp atmak
istediklerini, daha sonra Aziz NES İN ve arkadaşlarmın kaldığı Otel

önünde gösteri yaptıklarını ve Aziz NESİN aleyhinde slogan attıkları-

nı ancak kalabaliğm, fazlaca artması üzerine Otel'e uzak kaldığını ve

bu nedenle, olaylara karışmadığını ayrıca Otel'i ve otomobilleri yakan

kişileri görmediğini, tanımadığım beyan etmiştir.

c. Sulh Ceza Hakimliği huzurunda verdiği ilk sorgusunda;

Olay günü Kale Cami'nde cuma na ınazmı kıldıktan sonra Aziz

NESİN'i protesto etmek amac ı ile Vilayet önüne kadar yürüdükle-
rini burada "Allahüekber, Vali istifa, şerefsiz Vali, şeytan Aziz" gibi

sloganlar attıklarını, daha sonra da Kültür Merkezi önüne kadar
geldiklerini yine burada slogan att ıklarını ve Kültür Merkezi içinde

bulunan karşı grupla karşılıklı taş attıklarını saat 18.00 civarında, Otel

önündeki kalabahğı gördüğünü ve onlara katıldığını, ancak katıldığı
saatte Otel'in, yanmaya başladığını bunun üzerine halkm kaçışhğını,

polislerinde kendisini orada yakaladıldar ını beyan etmiştir.

d. Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü Kale Cami'nde cuma namazm ı kıldıktan sonra, Vi-

layet önündeki topluluğa katılıp slogan atıp gösteri yaptığını daha

410



Sivas Davas ı

sonra Kültür Merkezi önüne giderek Aziz NESİN aleyhinde gösteri
yaptıklarmı, Kültür Merkezi içerisinden ta ş atılması üzerine karşılık
verdiklerini, Belediye Başkanı'nın halkm dağılması konusunda yaptığı
konuşma üzerine, olay yerinden ayr ıldığını ve başkaca bir olaya katıl-
madığını beyan etmiştir.

Sanık her hangi bir örgütle ilgisinin bulunmadığmı sadece Vali ve
Aziz NES İN'i protesto etmek için slogan atıldığını, "Vali istifa, Şeytan
Aziz, Kahrolsun PKK" diye ba ğırdıklarmı bunun dışmda laiklik aley-
hine her hangi bir slogan atmadıklarinı beyan etmiştir.

"Müslümanlar" başlıklı bildiriyi görmediğini hazırhkta alman ifa-
desinin doğru olmadığını, olaydan hemen sonra yakalandığını olay-
larla ilgisinin bulunmadığını beyan etmiştir.

a. Sanık Lehindeki Şahit ifadeleri;

aa. Müdafaa Şahidi Mehmet Ali ARAS ifadesinde;

Sanık Ali KURT'un olay günü saat 18.00-20.30 arasmda kendisi ile
birlikte Kepenek Pastanesi'nde oturdu ğunu sohbet ettiklerini, kendi-
sinin 20.30'dan sonra pastaneden ayrıldığını daha sonraki geli şmeler
hakkında bilgisinin bulunmad ığını beyan etmiştir.

bb. Müdafaa Şahidi Ali AKGÜL ifadesinde;

Sanık Ali KURT'u tanımadığını, olaylar sebebi ile pastanesini
kapatıp, istasyon Caddesi üzerinden evine giderken Kepenek Pasta-
nesi'nde, Mehmet Ali ARAS ile kar şılaştığını onunla konuştuklarmı,
ancak yanındaki Kenan DURSUN'dan, Ali KURT'un da pastanede
olduğunu öğrendiğini beyan etmiştir.

cc. Müdafaa Şahidi Saliha ALICI (KUL) ifadesinde;

Olay günü sanık Ali KURT ve ailesinin Çermik Kaphcalar ı'nda
buhinduklarmı yan yana çadırlarda, kaldıklarını 02.07.1993 günü
Çermik'den hiç ayr ılmadığmı, Sivas olaylarmdan üç gün sonra şehire
gittiğini beyan etmiştir.
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dd. Müdafaa Şahidi Kenan DURSUN ifadesinde;

Olay günü saat 17.30 sıralarmda patronu Ali AKGÜL ile birlikte
istasyon Caddesi üzerinde bulunan Kepenek Pastanesine u ğradıkları-
ni, daha önceden tanıdıkları, Mehmet Ali ARAS ile bir süre sohbet et-
tiklerini, yanında bulunan ve Ali diye tan ıttığı şahsm daha sonra Sivas
olayları sebebi ile tutuklandığını öğrendiğini, belirtilen saatte bu şahsı
Kepenek Pastanesi'nde gördüğünü beyan etmiştir.

f. Sanık Aleyhindeki Şahit İfadeleri:

aa. Kamu Şahidi Doğukan ÖNER ifadesinde;

Sanık Ali KURT'u, olaym elebaşlarından biri olduğunu ve olayın
başlangıcından bitimine kadar önder bir şekilde fiilen olay içinde yer
aldığını, Vilayet önünde "Vali istifa, şeytan Aziz, Kanımız aksa da
zafer İslam'm" diyerek slogan attığını ve halka da bu yönde slogan
atması için önderlik ettiğini Madımak Oteli önünde toplanan gruba
keza hükmedip yönlendiren kişi olduğunu, jandarma ve polis banka-
tmı aşarak, Otel önündeki otomobilleri tahrip edip ters çeviren Otel
içerisindeki eşyaları, tahrip eden kişilerden olduğunu beyan etmiştir.

bb. Kamu şahidi Sami ECE ifadesinde;

Sanık Ali KURT'u, Vilayet önünde, Buruciye Medresesi arkas ında
Kültür Merkezi önünde, toplulu ğu canlı tutan, arkasından sürükleye-
rek slogan atan ve topluluğa slogan attıran kişilerin başmda geldiğini,
Madımak Oteli önünde polis ve jandarma barikatıru zorlayarak aşan,
arabaları deviren Otel içinde tahribat yapan kişilerden biri olduğunu
beyan etmiştir.

cc. Kamu şabidi Mustafa UZUN ifadesinde;

Sivas olaylarını başmdan itibaren yönlendiren, Vilayet önünde,
Kültür Merkezi önünde ve Madımak Oteli önünde topluluğa önder-
lik eden, slogan attıran, barikatı aşarak Otel'e girmeye çaliştığı hatta
kendisine "Sen Müslüman değil misin sen kafir misin b ırak beni beş
dakika Otel'e girip ç ıkayım" diyerek, kendisinden yard ım istediğini
beyan etmiştir.
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çç. Kamu şahidi Rahim ÇALIŞKAN ifadesinde;

Sanık Ali KURT'u, olaylardan önce Buruciye Medresesi'nde gör-
düğünü olay ç ıkartacağmdan endişe ederek Medrese'ye sokmadığırıı,
olaylar patlak verdikten sonra, Vilayet önünde, istasyon Caddesi'nde,
Kültür Merkezi'nde ve Mad ımak Oteli'ndeki olayların başmda ve ak-
tif şekilde olayları yönlendiren kişi olarak gördüğünü, sürekli slogan
attığmı ve topluluğu bu yönde slogan atmaya teşvik ettiğini son olarak
Otel önündeki barikatı aşmak için büyük çaba harcad ığını, gördüğünü
ve teşhis ettiğini beyan etmiştir.

dd. Kamu şahidi Ekrem NALCI ifadesinde;

Sanık Ali KURT'u, topluluk içerisinde aktif ve yönlendirici olarak
gözlediğini, Vilayet önünde ve Kültür Merkezi'nde, topluluğa slogan
attırdığını keza Madımak Oteli önündeki polis ve jandarma barikatm ı
aşarak Otel'e girdiğini polis tarafından dışarıya atıldığını ve tekrar
Otel'e girmek için mücadele etti ğini beyan etmiştir.

ee. Kamu şahidi Nahit DURSUN ifadesinde;

Sanık Ali KURT'u, Madımak Oteli önünde topluluğu yönlendiren
kişi olarak gördüğünü ,slogan attığmı, Otel önündeki polis barikatmı
zaman zaman aşarak Otel'in içerisine girdiğini ve eşyaları tahrip etti-
ğini beyan etmiştir.

ff. Kamu şahidi Nazım GÜNAYDIN ifadesinde;

Ali KURT ve arkadaşlarını, olayların içerisinde aktif bir vaziyette
gördüğünü mahkeme huzurunda ifade etmi ştir.

gg. Kamu tanığı Şemsettin DAĞ ifadesinde;

Sanıklardan Ali KURT'u, mevcut fotoğraflardan teşhis ettiğini ve
bu sanığı Vilayet Binas ı önünde gördüğünü beyan etmiştir.

ğğ . Kamu şabidi Şaban YILMAZ ifadesinde;

Yürüyüş yapan topluluk içerisinde önderlik hareketleri ile dikkat
çektiğini, topluluğa slogan attırdığım Vilayet Binas ı, Kültür Merkezi
ve Madımak Oteli önünde aktif eylemlerde bulunduğunu, Otel'i taşla-
yarak, barikatı aşarak, arabaları tahrip ederek ve Otel içerisine girerek
eşyaları tahrip edip dışarıya atarken gördüğünü beyan etmiştir.
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hh. Kamu şahidi Ali ÇİLEK ifadesinde;

Sanık Ali KURT'u, olaylarm sevk ve idarecisi olarak gördü ğünü,
göstericilere önderlik ettiğini beyan etmiştir.

g. Video kaset ve fotoğrafların izlenmesi:

Sanık Ali KURT ile ilgili bilirki şi marifetiyle yap ılan video kaset
incelemesinde bu sanığın gerek Vilayet Konağı önünde gerek Kültür
Merkezi önünde ve istasyon Caddesi üzerinde, aktif eylemlerde bu-
lunduğu keza olaylarla ilgili tespit edilen fotoğraflarmda tespitinde
sanığın son derece aktif görünü şteki fotoğrafları ile olay yerinde bu-
lunduğu tespit ve müşade olunmuştur.

ğ. Netice ve Kanaat:

Sanık Ali KURT, savunmalarmda her hangi bir yasad ışı örgüte
üye olmadığını, sadece Aziz NES İN'i, protesto etmek için gösterilere
katıldığını Vilayet Binası önünde daha sonradan Buruciye Medresesi
ve Kültür Merkezi önlerinde gösterilere kat ıldığını, slogan attığını
ve bu şekilde Aziz NESİN'i protesto ettiğini beyan etmiş olmasına
rağmen olayın tüm safhalarında görev alan zabıt münezisi ve kamu
şahitlerinin açık, net ifade ve te şhislerinden bu sanığın Madımak Oteli
önündeki göstericiler içerisinde de aktif yer aldığı hatta barikatı aşarak
otomobillerin tahribi ve Otel içerisine girerek e şyaların tahrip edilerek,
devrilmiş otomobillerin üzerine attığı açık ve kesin olarak subuta er-
miştir.

Her ne kadar sanık, Madımak Oteli önündeki olaylara i ştirak
etmediğini, Kepenek Pastanesi'nde arkada şı ile birlikte olduğunu
beyan etmiş ise de, bu konudaki savunma şahitlerinin kesin olmayan
ifadeleri ve yine savunma şahitlerinde, Saliha ALICI'run, di ğer şahit
beyanları ile ve sanık savunması ile çelişkiye düşen ifadesinin inand ı-
rıcı olmaktan uzak olduğu tüm bu savunma şahitleri, doğruyu ifade
etmiş olsalar dahi, sanık Ali KURT'un, 18.30'dan, 20.30'a kadar geçen
süre içerisindeki eylemleri hakkında her hangi bir bilgileri bulunma-
maktadır. Dolayısı ile sanık Ali KURT'un, bu iki saatlik süre içerisinde
kamu şahitlerinin anlattıkları gibi, Madımak Oteli önünde gösterilere
katıldığı, slogan attığı, Otel'i taşladığı, polis ve jandarma barikatını
aşarak otomobilleri tahrip etti ği, hatta Otel içerisine girerek, Otel'in
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eşyalarmı tahrip ederek, otomobillerin üzerine att ığı ve yangının çık-
ması ile birlikte Otel'e sirayet etmesine etkili ve önemli faaliyetlerde
bulunduğu açık ve kesindir.

Sanıkla ilgili video kaset ve foto ğraflar her ne kadar Madımak Ote-
li önünü ve oradaki eylemlerini tespit edemese de sanığın bu yerdeki
eylemlerini kamu şahitlerinin açık ve net bir şekilde ifade etmeleri hat-
ta sanığın polis memuruna yalvar ırcasma, Otel'e girme konusundaki
arzu ve iradesini iade etmesi ve husus tarafs ız şahitlerce doğrulanması
sanığın olayların tüm aşamalarında önder ve aktif bir rol oynad ığını
ve bu olayların neticesine doğrudan asli fail olarak etkili olduğu husu-
sunda kesin kanaat hasıl olmuştur.

6. Sanık Ahmet OFLAZ:

a. Sanığın Emniyet Müdürlüğü ifadesi;

02 Temmuz 1993 günü işlerinin yoğun olması sebebi ile cuma
naniazma gidemedi ğini, saat 13.30 sıralarında, istasyon Caddesi üze-
rinde "Şeytan Aziz" diye ba ğıran bir grubu gördüğünü ve bu grubun
arkasmdan, Kültür Merkezi'ne kadar gittiğini, daha sonra da i şyerine
gittiğini başkaca bir eyleminin bulunmadığını beyan etmiştir.

b. Cumhuriyet Savc ılığı huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü saat 13.30 s ıralarmda Türk Ticaret Bankas ı'na senet
bedellerini tahsil etmeye gitti ğini, bu sırada Paşa Cami'nden çıkan bir
grubun slogan atarak, Vilayet Binas ı önüne doğru geçtiğini bir süre
sonra bu grubun Kültür Merkezi'ne doğru yöneldiğini, kendisinin de
bu grubu takip ederek Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü ğünü, Istasyon
Caddesi'nde bulunan dükkanına uğramadan Kültür Merkezi önünde-
ki gösterileri izlediğini, saat 19.30 s ıralarmda dükkanını kapatıp evine
gittiğini, Mad ımak Oteli önüne gitmedi ğini olaylara katılmadığını ve
yangınla ilgisinin bulunmadığını beyan etmiştir.

c. Sulh Ceza Hakimliğine verdiği ilk sorgusunda;

Cumhuriyet Savcılığı'nda ve Emniyet Müdürlü ğü'nde verdiği ifa-
desinin doğru olduğunu, olaylara katılmadığını, sadece, Kültür Mer-
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kezi önündeki gösterileri izledi ğini, Madımak Oteli önüne gitmediğini
ve buradaki eylemlere katılmadığını beyan etmiştir.

d. Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Olaylara katılmadığını, olay yerinde bulunmadığını, her hangi bir
örgüt üyesi de olmadığım, Müslümanlar diye bir örgütün bulunma-
dığını, Aydınlık Gazetesi muhabirinin kendisine yönelik husumetinden
dolayı, sanık olarak huzurda bulunduğunu ve olay saatinde işyerinde
ve işlerini takip için bankaya gittiğini suçlamaları kabul etmediğini
beyan etmiştir.

a. Sanık Lehindeki Şahit İfadeleri;

aa. Müdafaaa şahidi Oktay DURAN ifadesinde;

Sanık Ahmet OFLAZ'm ayakkab ı mağazasmda işçi olarak çaliş-
tığını, 02.07.1993 günü saat 13.30 s ıralarıda vadesi gelmi ş senetleri
bankaya yatırmak için işyerinden ayrıldığını, saat 16.00 s ıralarmda
tekrar geri geldiğini, saat 16.30 sıralarmda, istasyon Caddesi üzerinde
bulunan beyaz eşya mağazasma gittiklerini, burada yeni gelen malları
kamyondan indirerek ma ğazaya taşıdıklarmı ve birlikte evlerine git-
tiklerini saat 20.00 de işyerlerini kapatıp ayrıldıklarmı beyan etmiştir.

bb. Müdafaa şahidi Adem BİRSELOĞLU ifadesinde;

02.07.1993 günü Kültür Merkezi önünde polis memuru olarak gö-
revli olduğunu, saat 19.00 sıralarmda verilen emir uyarmca, Mad ımak
Oteli önüne gittiğini ve saat 20.10'da Otel önünde oldu ğunu, daha
önceden tanıdığı Ahmet OFLAZ' ı, olay yerinde görmediğini beyan
etmiştir.

cc. Müdafaa şahidi Faruk KARABAL ifadesinde;

• Sivas Belediyesi'nde zab ıta memuru olarak görev yaptığını, ola-
yin geçtiği Madımak Oteli'ne görev yaptığı Zabıta Müdürlüğü'nün
30 metre uzaklıkta olduğunu ve tüm gün boyunca görevi başmda
bulunduğunu, önceden tanıdığı Ahmet OFLAZ' ı, olaylar içerisinde
görmediğini beyan etmiştir.
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dd. Müdafaa şahidi Muamer BAŞKAN ifadesinde;

Sivas'ta yayınlanan Hakikat Gazetesi muhabirliği ve Hürriyet Ga-

zetesi muhabirliği yaptığını, olayları başından itibaren takip ettiğini
şahsen tanıdığı Ahmet OFLAZ' ı, olayların içinde görmediğini beyan
etmiştir.

ee. Müdafaa şahidi Osman ASLAN ifadesinde;

Olay günü Ahmet OFLAZ'm, a ğabeyi ile birlikte çalıştırdığı işye-
rine uğradığını, dükkana gelen eşyaları indirdiklerini, saat 19.30 sıra-
larında bu işyerinden ayrıldığını ve bu arada sanık Ahmet OFLAZ'm
dükkanında bulunduğunu beyan etmiştir.

ff. Müdafaa şahidi Ömer YILDIRIM ifadesinde;

Olay günü saat 14.00 sıralarında sanık Ahmet OFLAZ' ı, Arı Site-
si'ndeki işyerinde gördüğünü beyan etmiştir.

gg. Müdafaa şahidi Mustafa DINÇ ifadesinde;

• Olay günü saat 15.30-16.00 s ıralarmda sanık Ahmet OFLAZ' ı,
Emlak Bankası önünde gördüğünü, bir süre konuştuklarını beyan
etmiştir.

ğğ . Müdafaa şahidi Oktay SAĞIRKAYA ifadesinde;

Olay günü sanık Ahmet OFLAZ'dan, saat 15.00 sıralarında borç
para istemek için dükkanma gittiğini orada görü ştüklerini beyan et-
miştir.

hh. Müdafaa şahidi İlhan Kayalı ifadesinde;

Sanık Ahmet OFLAZ'm, ağabeyi Mehmet OFLAZ'm, beyaz eşya
satan mağazasmda işçi olarak çaliştığmı olay günü dükkana yeni
mal geldiğini, yardım etmesi için Ahmet OFLAZ' ı çağırdığmı, saat
16.00'dan 20.00'ye kadar gelen mallar ı dükkana taşıdıklarmı beyan
etmiştir.
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f.Sanık Aleyhindeki Şahit İfadeleri:

aa. Kamu şahidi Şaban YILMAZ ifadesinde;

Sanık Ahmet OFLAZ' ı, Madımak Oteli önündeki grup içerisinde
en ön safta "Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Vali istifa" di-
yerek slogan atarken gördüğünü, polis barikatını sürekli zorladığmı
bir ara barikatı aşarak Otel'e girdiğini Otel önündeki arabalar ı tahrip
ettiğini ve Otel içindeki e şyaları keza dışarıya atarak tahrip eden ki şi-
lerden biri olduğunu beyan etmiştir.

bb. Kamu şahidi Doğukan ÖNER ifadesinde;

Sanık Ahmet OFLAZ' ı, olay günü Madımak Oteli'nin önündeki
grup içerisinde ve ön saflarda "Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak,
Vali istifa" şeklinde slogan atarken gördü ğünü, Otel önünde kurulan
barikatı zorladığmı, hatta barikat aşarak Otel önündeki otomobilleri
tahrip ettiğini, hatta Otel'e girerek eşyaları tahrip edip dışarıya attığını
gördüğünü beyan etmiştir.

cc. Kamu şahidi Sami ECE ifadesinde;

Sanık Ahmet OFLAZ'm, olaym başladığından itibaren topluluğu
yönlendiren, slogan attıran, hatta slogan atılmasını sağlayan ve toplu-
luğu sürekli canlı tutan kişilerden biri olduğunu, Mad ımak Oteli'nin
önünde, kurulu polis barikat ını, aşmaya çalışan zaman zamanda bu
barikatı aşarak Otel önündeki arabalar ı tahrip ederek ters çeviren,
Otel'e saldıran kişilerden biri olduğunu beyan etmiştir.

cc. Kamu şahidi Rahim ÇALIŞKAN ifadesinde;

Olay günü sanık Ahmet OFLAZ' ı, Madımak Oteli önündeki gru-
bun ön saflarmda, polis barikat ını zorlarken "Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e
mezar olacak" şeklinde slogan atarken gördüğünü beyan etmiştir.

g. Video Kaset ve Fotoğraf Teşhis Tutanağı :

Gerek video kasetin incelenmesi s ırasmda gerekse foto ğraf tespit
tutanağıda sanık Ahmet OFLAZ'm, olaylar içerisinde aktif görüntü
verecek şekilde bulunduğu ve almabilen görüntülerden sanığm olay-
lar içerisinde bulunduğu tespit ve mü şade olunmu ştur.
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ğ. İfadeli Teşhis Tutanağı :

Sanık Ahmet OFLAZ' ı, olayların içerisinde, Madımak Oteli önün-
de, polis kordonunu yarmaya çalişırken ve ön safinrda bulunduğuna
dair 10.7.1993 tarihli tutanakta Emniyet görevlilerinin tespiti ve te şhisi
zaptedilnıiştir.

h. Netice ve Kanaat:

Sanık Ahmet OFLAZ, savunmasında, olaylara hiç karışmadığını
beyan etmiş, savunma şahitleri de, zaman ve mekan belirtmek sureti
ile sanığın olaylar içinde bulunmad ığını beyan etmiş olmalarına rağ-
men, bu sanıkla ilgili video kaset ve foto ğraf tespit tutanağında adı ge-
çen sanığın olaylarm içerisinde bulunduğu ve bizzat olaylar ı aktif bir
şekilde yönlendiren kişilerden olduğu tespit ve müşaade olunmuştur.

Ayrıca kamu şahitlerinin açık, kesin ve samimi ifadeleri ile bu
sanığın, Madımak Oteli önünde, polis kordonunu yaran, otomobilleri
ters çeviren Otel içerisine girerek, tahribat yapan ve olayda birinci de-
recede, sorumlu olan ki şilerden biri olduğu keza topluluğun "Şeytan
Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak" gibi sioganlarla Aziz NESİN aleyhin-
de tahrik eden ve arkasından sürüklediği grubu olayların içine sokan
kişilerden biri olarak, sorumlu bulunduğu kesin kanaati hasil oldu-
ğundan cezalandırılması cihetine gidilmiştir.

7. Sanık Ekrem KURT:

a. Sanığın Emniyet Müdürlüğü ifadesi;

02.07.1993 Cuma günü, cuma namaz ından sonra saat 16.30'a
kadar Yusuf ÇIMEN ve Yavuz DOĞRUOL isimli arkadaşları ile be-
raber olduğunu, saat 16.30'dan 20.00'ye kadar Türk İş Gençlik Spor
Kulübü'nün futbol tak ımında antrenman yaptığını, olaylardan haberi
olmadığını beyan etmiştir.

b. Cumhuriyet Savc ılığı huzurunda verdiği ifadesinde;

Olaylarla ilgisinin bulimmadığım, hatta olayların cereyan ettiği
yerlere dahi yaklaşmadığırıı beyan etmiştir.
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c. Sulh Ceza Mahkemesinde verdiği ilk sorgusunda;

Olaylarla ilgisinin bulunmadığını, olaylarm geçtiği saatte futbol
antrenmanı yaptığını ve olaylara katılmadığını beyan etmiştir.

c.Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Olaylarla ilgisinin bulunmadığını, olaylara kar ışmadığını, olay
saatinde arkadaşları ile birlikte futbol antre ıımanı yaptıklarını beyan
etmiştir.

d. Sanık Lehindeki Şahit İfadeleri;

aa. Savunma şahidi Osman ÇİĞDEM ifadesinde;

02.07.1993 günü saat 18.00'den, güne ş batıncaya kadar sanık Ek-
rem KURT ile birlikte futbol oynadildarm ı beyan etmiştir.

bb. Şahit Mehmet İĞİNE ifadesinde;

Olay günü sanık Ekrem KURT ile birlikte, akşam saat 18.00'den iti-
baren gün batımına kadar futbol oynad ıklarını ve birlikte olduklar ını
beyan etmiştir.

cc. Şahit Uğur ERTUĞRUL ifadesinde;

Olay günü saat 18.00'den itibaren saat 20.00'ye kadar san ık Ekrem
KURT ile birlikte futbol oynadıldarmı beyan etmiştir.

cc. Şahit Yavuz DOĞRUOL ifadesinde;

Olay günü saat 15.00'den itibaren, mahallenin spor kulübünde bir-
likte oturduklarmı ve saat 17.30'dan itibaren de futbol oynad ıklarmı,
güneş batmcada evlerine gittiklerini beyan etmi ştir.

a. Sanık Aleyhindeki Şahit İfadeleri:

aa. Kamu şahidi t)oğukan ÖNER ifadesinde;

Sanık Ekrem KURT'u, Mad ımak Oteli önündeki toplulu ğun içe-
risinde çilgm bir şekilde slogan atarken,"Sivas Aziz'e mezar olacak,
Şeytan Aziz" şeklinde bağınrken gördüğünü, Madımak Oteli'ne ta ş
attığmı, ayrıca polis barikatmı yarıp Otel önündeki otomobilleri tahrip
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ettiğini ve Otel içerisine girerek e şyaları tahrip edip dışarıya attığını,
gördüğünü beyan etmiştir.

bb. Kamu şahidi Şaban YILMAZ ifadesinde;

Sanık Ekrem KURT'u, topluluk içerisinde "Sivas Aziz'e mezar
olacak, Şeytan Aziz, Allahüekber" diye ba ğırırken ve slogan atarken
gördüğünü, ayrıca Madımak Oteli'nin camlarını taşlarken ve polis ba-
rikatını aşarak eşyaları tahrip ederken gördüğünü beyan etmiştir.

cc. Kamu şahidi Erol ÇÖL ifadesinde;

Sanık Ekrem KURT'u, Vilayet Binas ı önünde, Buruciye Medrese-
si'nde ve Kültür Merkezi önünde topluluğun önünde slogan atarken
gördüğünü, "Sivas Aziz'e mezar olacak, Şeytan Aziz, Vali istifa" şek-
linde slogan attığını, Madımak Oteli önünde kurulu bulunan polis
barikatıru aşarak otomobilleri tahrip etti ği ve Otel içerisine girerek,
eşyaları tahrip eden kişilerden olduğunu, tespit ve teşhis ettiğini be-
yan etmiştir.

cc. Kamu şahidi Sami ECE ifadesinde;

Sanık Ekrem KURT'u, Madımak Oteli önündeki grup içerisinde
Otel'e taş atanlar arasmda, barikatı zorlayanlar içerisinde, "Şeytan
Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kuran'a uzanan eller k ırilsm, Şeriat
gelecek, zulüm bitecek" şeklinde sloganlar atanlar içerisinde bulundu-
ğunu beyan etmiştir.

f. İfadeli Teşhis Tutanağı :

11.07.1993 tarihinde, Emniyet Müdürü ve şube Müdürleri tarafm-
dan tespit edilen tutanağa göre 36 kişinin ölümü 64 kişinin yaralanma-
sı, kamu kurum ve kurulu şlarma ait binalar ile Kongre Binas ı önünde
bulunan Atatürk büstünün tahrip edilmesi ile sonuçlanan toplumsal
olaylara karıştıldarmdan dolayı olay yerinde yakalanan ve mevcut fo-
toğraf ve video kasetlerin incelenmesinde yakalanan Ekrem KURT'un,
olay günü topluluk içerisinde slogan atarken, polis ve jandarma bari-
katını yarmaya çalışırken görüp teşhis edildiğine dair müşterek imzalı
tutanak, münderecatından anlaşılmaktadır.
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g. Netice ve Kanaat:

Sanık Ekrem KURT tüm savunmalarında olaylara karışmadığını
ve olay' yerinde bulunmadığını beyan etmiş ve bu konuda müdafaa
şahitleri bulunduğunu beyan etmiş keza müdafaa şahitleri de, aynı
doğrultuda beyanda bulunmu şlardır.

Tüm bunlara rağmen dinlenen kamu şahitleri sanık Ekrem
KURT'un, olayların başından itibaren aktif, şekilde görev aldığını slo-
ganlarla topluluğa önderlik ettiğini, Madımak Oteli önünde ön saflar-
da slogan atarak ve barikah zorlayarak eylemi gerçekleştirdiğini hatta
sanığın barikah aşıp otomobillerin tahribi ve Otel içerisine girerek
eşyaların tahribi gibi büyük sorumluluk yükleyen eylemler içerisinde
göründüklerini, samimi bir şekilde ifade etmişlerdir.

Emniyet görevlisi polis memurlarmdan olu şan ve teşhis tutanağı
tanzim eden şahitlerin sanıkları gözetim altına almdıktan sonra tek
tek izleyerek, olaydaki yerini ve filmi de belirtmek sureti ile tarif ve
tanımlamaları ve bu konuda şüpheye meydan vermeyecek derecede
açık ve kesin olarak te şhis de bulunmaları, mahkememizce daha sami-
mi ve inanılır kabul edilmiştir.

Zira kamu şahitlerinin sanıkla her hangi bir husumeti bulunma-
makta sadece görevleri gereği olay yerinde bulunmalar ı şahadette
inanılırhk kazandırmıştır.

8. Sanık Erkan ÇETİNTAŞ :

a. Emniyet Müdürlü ğü İfadesinde;

Olay günü saat 13.30 s ıralarında, Ayhan isimli arkadaşı ile bir-
likte evden çıktığmı, şehir merkezinde dolaştıktan sonra, saat 14.30
sıralarında Olimpiyat Birahanesi'ne giderek bira içti ğini ve bir ufak
rakı alarak, arka taraflarda inşaat içerisinde oturup rakı içtiğini ve saat
17.00 sıralarında, kalabaliğa katılarak "Allahüekber" şeklinde slogan
attığını, alkollü olduğu için olayları tam olarak hatırlayamadığım
saat 19.30-20.00 aras ı evine gittiğini, ancak alkolün etkisi ile topluluğa
uyup slogan attığını beyan etmiştir.
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b. Cumhuriyet Savcılığı huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü Ayhan isimli arkada şı ile birlikte şehir içinde dolaş-
tıklarmı, Olimpiyat Kafeteryası'nda bir tane bira içtiğini, daha sonra
da bir ufak rakı ve yanına çerez alarak bir inşaatta tek başma içtiğini,
Madımak Oteli civarında kalabalığı görünce, kendisinde bu kalabal ığa
katılıp bir kaç kez "Allahuekber" diye ba ğırdığını, saat 20.00 sırala-
rmda, Atatürk Caddesi üzerinde Afyon Soka ğı'nın başmdaki taksi
durağımn yanında tekbir getirdiğini "Yak yak" seslerini de buradan
duyduğunu, devrik otomobillerin üzerindeki şahsm Yusuf KARATAŞ
olduğunu, otomobillerin benzin deposunun delinmesi ve ate şe veril-
mesi eylemlerine katılmadığını, ayrıca Otel'in yandığmı da görmediği-
ni, Otel'in 20-25 metre kadar gerisinde oldu ğunu ve yaklaşmasmın da
mümkün bulunmadığını beyan etmiştir.

c. Sulh Ceza Mahkemesi'nde verdiği ilk sorgusunda;

Olay günü içkili bir vaziyette saat 17.30 civar ında, Madımak Oteli
önünde toplanan halk ile birlikte slogan att ığını, Otel'in yanmasmdan
önce olay yerinden ayr ıldığını, otomobilleri yakan kişi olmadığını, Yu-
suf KARATAŞ' ı, fotoğraflarmda teşhis ettiğini beyan etmiştir.

ç. Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Üzerine atıli suçlamayı kabul etmediğini, Otel'in arka tarafında
bulunan saatçi dükkanının önünde bir kaç kez "Allahuekber" diye
bağırdığını, bunun da Madımak Oteli önünde olmadığını beyan et-
miştir.

d. Sanık Aleyhindeki Şahit ifadesi;

Kamu tanığı Sefa TEKGÖZ ifadesinde;

Olay günü, Mad ımak Oteli önünde görevli olduğunu, daha önce
bir kaç kez bıçaklama olayları sebebi ile tanıdığı Erkan ÇETİNTAŞ'm,
Otel önündeki saldırganlar arasmda bulunduğunu, polis barikatmı
aşarak, otomobillere sald ırdığını ve otomobillerin ters çevrilmesinde
yer aldığını hatta ters çevrilmiş yabancı plakalı kırmızı otomobilin
üzerine çıkarak, benzin deposuna ta şla vurmak sureti ile deldiğini ve
arabanın deposu üzerinde bizzat kendisinin bu sanığı çekip indirdiği-
ni, son kez indirdikten sonra elinde yanar vaziyette bir bez parças ı ile
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06 Plakalı Ford marka otonun, k ırılan camından içeriye attığını, gördü-

ğünü, ayrıca bu sanığm Otel içerisine girerek eşyaları tahrip ettiğini,
otonun yanmaya ba şlaması ile birlikte, yangının Otel'e sirayet ettiğini

sanık Erkan ÇETİNTAŞ'ı, kesin olarak teşhis ve tespit ettiğini beyan

etmiştir.

e. Netice ve Kanaat:

Sanık Erkan ÇETİNTAŞ, olay günü alkollü bir vaziyette, Otel ci-
varmda kalabalıkla birlikte bir kaç kez"Allahüekber" diye ba ğırdığmı
savunmalarmda belirtmi ştir. Yani bir şekilde olay yerindedir sarukla
ilgili teşhisde bulunan Sefa TEKGÖZ cinayet masasmda görevli polis
memurudur. Ve sanığı önceki yaralama olaylarından dolayı tanımak-
tadır. Dolayısıyla şahit Sefa TEKGÖZ'ün olay yerinde aç ık, net ve
kesin olarak tarif ettiği kendisinin daha önceden tanıdığı sanık Erkan
ÇETİNTAŞ'm polis barikatmı aşarak evvela otomobillerin tahribi ola-
yma katıldığı, daha sonra da, otomobillerin üzerine ç ıkarak elindeki
taşla benzin depolarmı delmeye çalıştığı, hatta elindeki yanan bezi
otomobilin kınlan camından içeriye attığı, daha sonra da Otel içerisine
girerek eşyaları tahrip ettiği şahidin açık kesin ve net ifadesi ile anla-
şılmaktadır. Sanık Erkan ÇETİNTAŞ her ne kadar, üzerine atılan fiili
kabul etmemiş ise de, şahit ifadesi ile bu sanığm Otel'in yanmasmda
ve otomobillerin yanmas ıda birinci derecede sorumlu oldu ğu kabul
edilmiştir.

9. Sanık Yusuf ŞIMŞEK:

a. Sanığın Emniyet Müdürlü ğü'nde verdiği ifadesi;

02 Temmuz 1993 günü, Mad ımak Oteli önünde bulunan ve gös-
teri yapan topluluğu gördüğünü merak ederek topluluk arasma ka-
tıldığını ön saflarda yer aldığım ve toplulukla birlikte, Aziz NESİN'i,
protesto etmek için" Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak" şeklinde
slogan attığını, Otel'e taş atmadığmı, yangın olayma karışmadığını ve
olay yerinden kaçarken saralı olması sebebi ile kriz geçirip hastaneye
kaldırıldığını beyan etmiştir.
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b. Cumhuriyet Savcılığı huzurunda verdiği ifadesinde;

Sara hastası olduğunu, bu nedenle hava de ğişimi ahp köyüne
geldiğini olay günü saat 15.00 s ıralarmda, Madımak Oteli önünde top-
lanan kalabalığı gördüğünü ve bu kalabalığa katılarak, Aziz NESİN
aleyhinde slogan attığını Otel'e bir kaç kez ta ş attığını, hastalığı nedeni
ile bayılıp hastaneye kald ırıldığmı, başkaca bir eyleminin olmad ığım
beyan etmiştir.

c. Sulh Ceza Hakimliği önündeki ilk ifadesinde;

Olay günü kalabal ık bir grubun slogan atarak yürüyüş yaptığım
kendisininde bu gruba katılarak slogan attığını, Madımak Oteli önün-
de grup içerisinde bulunduğunu ve Otel'e bir defa taş attığını, daha
sonra da sara hastahğının nüksetmesi sonucu bayıldığını ve hastaneye
kaldırildığını beyan etmiştir.

c. Mahkemenıiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini rahatsızlığı sebebi ile
olaylara katılmadığını beyan etmiştir.

d. Sanık Aeyhine Şahit Ifadeleri:

aa. Kamu şahidi Şaban YILMAZ ifadesinde;

Olay günü sanık Yusuf ŞİMŞEK'i, Madımak Oteli önünde, ateşli
bir şekilde "Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak, Kan ımız aksa da
zafer İslam'm, Vali istifa" diye slogan attığını, polis barikatını sürekli
zorladığını bir ara barikatı yararak Otel'e girip eşyaları tahrip edip
aşağıya attığını beyan etmiştir

bb. Kamu şahidi Mustafa UZUN ifadesinde;

Olay günü sanık Yusuf ŞİMŞEK'i, Kültür Merkezi önünde gösteri
yapan grup içerisinde ateşli bir şekilde Aziz NESİN aleyhinde slogan
attığını keza Madımak Oteli önünde, aynı solganlarla bağırdığını, ku-
rulan polis barikatmı sürekli zorladığmı gördüğünü beyan etmiştir.
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cc. Kamu şahidi Ali ÇİLEK ifadesinde;

Olay günü sanık Yusuf ŞİMŞEK'i, Madımak Oteli önünde Aziz

NESİN aleyhinde slogan atarken gördü ğünü, polis barikatmı yararak

Otel'e girdiğini, Otel önünde bulunan arabaları tahrip ettiğini ve Otel

içerisindeki eşyaları tahrip ederek dışarıya attığını gördüğünü beyan

etmiştir.

cc. Kamu tanığı Doğukan ÖNER ifadesinde;

Sanık Yusuf ŞİMŞEK'i, olay günü, Mad ımak Oteli önünde, gös-

teri yapanlarm arasmda bulundu ğunu Aziz NES İN aleyhinde slogan

attığını, Otel'e taş attığını, devamlı polis barikatını zorladığmı 3-4 kez

de barikatı aşarak, Otel içerisindeki e şyaları tahrip ettiğini ve dışarıya

attığını beyan etmiştir.

e. Adli Tıp Raporu:

Sara hastası olan sanık Yusuf ŞİMŞEK'in Bakırköy Ruh ve Sinir

Hastalıkları Hastanesi'nden verilen raporunda "Hafif derecede zeka
geriliği denilen akıl zayıflığı ve epilepsi tanısmına varıldığı, akıl zayıf-
ligi nedeni ile şuur ve hareket serbesitisi k ısmen etkilendiği, TCK'nın
47. maddesinden asgari derecede yararlanması gerektiği belirtilmiş-

tir.

f. Netice ve Kanaat:

Sanık Yusuf ŞİMŞEK'in, sara hastalığı sebebi ile askerlik yaptığı
sırada kendisine hava değişimi verilerek gönderildiği, olay günü de,

Sivas İl Merkezi'nde bulunduğu, Paşa Cami'nden çıkan kalabalığa

katılarak Aziz NESİN aleyhinde, slogan atarak protesto etti ği, daha

sonra Madımak Oteli önünde toplanan kalabalık ile birlikte camlar ı
taşladığı, polis barikatını aşarak otomobilleri tahrip ettiği ve Otel içe-
risindeki eşyaları tahrip ederek, dışarıya attığı şahitlerin açık ve kesin
ve net teşhis ve ifadelerinden anla şılmış olmakla olaym asli fail olarak
cezalandırilnuş ancak mevcut raporu sebebi ile de cezas ından indirim

yapılmıştır.
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10. Sanık Faruk SARIKAYA:

a. Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde;

Olay günü 17.30 s ıralarında, çalıştığı inşaattan ayrılarak, Madımak
Otel'i önünde bulunan kalabalığa katıldığını ve buradan kalabalığın
Aziz NESİN' in Sivas'a gelmesini ve İslam dinine hakaret ve küfür etme-
sinden dolayı protesto ettiğini öğrendiğini ve kendisinin de Aziz NE-
SİN'i protesto etmek için slogan attığını ve topluluğun Aziz NESİN' İn
kellesini isteriz diye bağırmaya başlaldığmı, Belediye Başkanı'nın ko-
nuşmasını duyduğunu ancak topluluğun Pir Sultan Abdal Heykeli'ni
isteriz diye bağırması üzerine Heykel'inde olay yerine getirildi ğini ve
yakıldığını, askeri birliğin gelmesi üzerine, asker Bosnaya Müslüman
asker, polis diye slogan attıklarını, bu arada itişip kakışmalar olması
sebebi ile polis barikatm ın önüne geldiğini hatta bir ara kendisininde
bu barikatı aşarak Otel'e, girmek için koşarken yere dü ştüğünü, elini
camlarm kestiğini, Otel içerisine gireceği sırada kaf asma bir sandalye
isabet ettiğini, sersemlediğini polislerin kendisini tutup barikat ın dışı-
na attıklarını ve Otel'in önündeki dü ğün salonunun önünde olaylar ı
seyir ettiğini, olaylar esnasmda Ömer Faruk GEZ'i, görüp tan ıdığını
bu kişinin topluluğu kışkırtanlarm başmda olduğunu, Aziz NESİN'i
tanımadığını olayın içine girinceye kadar bilmediğini, havaya ate ş
edilmesi ile olay yerinden uzakla ştığını beyan etmiştir.

b. Cumhuriyet Savcısı huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü saat 18.00 s ıralarında işyerinden ayrılarak, olay yerine
geldiğini kalabahğm slogan atmas ı ve Aziz NES İN'i protesto etmesini
merakla izlediğini kendisinin de bu toplulu ğun içine girerek slogan at-
tığını itişip kakışma sırasmda, polisin önünde kendisini buldu ğunu ve
arkadan gelen tazyikle barikatı aşarak Otel önüne geldiğini bu sırada
Otel' den atılan bir sandalye ile başından yaralandığını, bunun verdiği
sersemlikle polislerin kendisini yakalayarak barikat ın dışına attıklarını
ve daha sorada Otel'in yandığmı, Otel'i kimin yaktığmı bilmediğini
ancak Ömer Faruk GEZ'i, gördüğünü beyan etmiştir.

c. Sulh Ceza Hakinıliğine verdiği ilk ifadesinde;

Olay günü saat 17.00-18.00 aras ı işinden ayrıldığını, Madımak
Oteli civarının kalabalık olduğunu merak ettiği için kendisininde bu
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kalabalığın içme karışıp slogan attığını, itişip kakışma sırasında bir
anda kendisini polis barikat ınırı önünde bulduğunu arkadan yap ılan
tazyikle, barikatı aşarak Otel önüne geldiğini ve bu sırada kafasma
isabet eden bir sandalye ile dü ştüğünü ve yaralandığını, iki polis me-
murunun kendisini barikatm d ışma attıklarını bu sersemlik sebebi ile
Belediye Düğün Salonu'nun önünden olayları izlemeye başladığını
kalabalık içerisinde sadece Ömer Faruk GEZ'i, tan ıdığını kalabalığın
büyük bir heyecanla Otel'e saldırdığını ve Otel'i tahrip ettiğini bu sı-
rada Otel'in yanmaya başladığını havaya ateş edildiğini ve kendisinin
de olay yerinden uzaklaştığını, kalabalığın Aziz NESİN aleyhinde slo-
gan attığını kendisinin de bu sioganlara katıldığını beyan etmiştir.

d. Mahkememiz huzurunda verdi ği ifadesinde;

Hiç bir örgüte üye olmadığını, Müslümanlar adli bir örgütü de
tanımadığını olay günü saat 17.30'da işyerinden ayrıldığını, Vilayet
Meydanı'na kadar gelip, Madımak Oteli önünde kalabalığı görünce
15-20 dakika kadar bu kalabal ığı seyir ettiğini ve kalabalıkla birlikte
"Allahuekber" diye ba ğırdığmı, beyan etmiştir.

c. Sanık Lehindeki Şahit İfadeleri:

aa. Müdafaa Şahidi Hacı KILIK ifadesinde;

Olay günü sabahı inşaat işinde çalışmak üzere sanık Faruk SARI-
KAYA ile birlikte işe başladıklarını inşaat yerlerinin ayrı olması sebebi
ile inşaattan hangi saatte ayrıldığını bilmediğini beyan etmiştir.

bb. Müdafaa şahidi Mehmet KARAKÜTÜK ifadesinde;

Olay günü sanık Faruk SARIKAYA'yı inşaatta çalışmaya gönder-
diğini işten kaçta ayrıldığını ve olaylara katılıp katılmadığını bilmedi-
ğini beyan etmiştir.

cc. Müdafaa şahidi Muzaffer USTA ifadesinde;

Olay günü saat 17.00'ye kadar inşaat işinde çalışan Faruk SARI-
KAYA'nın iş bitiminden sonra ne yaptığını ve nerede bulunduğunu
bilmediğini beyan etmiştir.
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çç. Müdafaa şahidi Halim GÜRGEN ifadesinde;

Sanık Faruk SARIKAYA'n ın, evinin karşısmda kendi evinin bu-
lunduğunu akşam saat 19.30 s ıralarmda, samğı evine giderken gördü-
ğünü, başkaca bilgisinin bulunmadığını beyan etmiştir.

dd. Müdafaa şahidi Recep KARADAĞ ifadesinde;

Sanık Faruk SARIKAYA ile birlikte ayn ı mahallede oturdukları-
nı olay günü saat 19.00 civarmda karde şi ile birlikte evlerinin kapısı
önünde gördüğünü beyan etmiştir.

ee. Müdafaa şahidi Ali KEKLIK ifadesinde;

Olay günü saat 18.30 s ıralarında sanık Faruk SARIKAYA ve abisi-
ni evleri önünde gördüğünü beyan etmiştir.

f. Sanık Aleyhindeki Şahit ifadeleri;

aa. Kamu şahidi Şemsettin DAĞ ifadesinde;

Olay günü Madımak Oteli önünde, baril<atı yarmaya çalışanların
içinde bulunduğunu, sürekli Aziz NESİN aleyhinde slogan attığını
beyan etmiştir.

bb. Kamu şahidi Ali ÇİLEK ifadesinde;

Olay günü sanık Faruk SARIKAYA'yı, Madımak Oteli önündeki
grup içerisinde gördü ğünü, sürekli Aziz NESİN aleyhinde slogan at-
tığını, barikatı zorlayanlarm içinde bulunduğunu ve iki kere barikatı
yararak aştığını, Otel içerisine girerek eşyaları dışarıya attığını, kendi-
leri tarafından barikatının içerisine atılmasına rağmen yeniden Otel'in
içerisine girerek tahribatta bulunduğunu beyan etmiştir.

f. İfade Teşhis Tutanağı :

16.7.1993 günü tanzim edilen ve 3 Emniyet mensubu tarafından,
tespit edilen tutanakta sanığın Madımak Oteli önünde ön saflarda
"Allahüekber, şeytan Aziz, Vali istifa, Kanımız aksa da zafer İslam'm"
gibi sloganlar attığını, polis barikatını aşarak topluluğu sürüklediğini
tespit ettikleri ve teşhis ile birlikte tutanak tanzim ettikleri anlaşılmış-
tır.
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g. Netice ve Kanaat:

Sanık Faruk SARIKAYA'nın, çalıştığı inşaattan, saat 18.00'de ay-
rıldığı ve Vilayet Meydanı'nda, olaylar ı ve kalabaliğı gördüğü, merak
edip olayın sebebini sorup öğrendiği eylemin Aziz NESİN'e karşı ya-
pıldığını bildiği ve kendisinin de Aziz NESİN aleyhindeki, sioganlarla
olaya katıldığı, oldukça aktif eylemi sebebi ile barikatm önüne kadar
geldiği ve barikatı aşarak Otel'in içerisine girdiği ve burada tahribat
yaptığı, barikat dışma atılmasma rağmen tekrar ve ısrarla eylemin de-
vam ettiği her ne kadar sanık Otel önünde iken başma isabet eden bir
sandalyeden dolayı yaralanıp olay yerinden ayrıldığını beyan etmiş
ise de, şahit anlatımlarmda bu sanığın bir kaç kez barikat aşarak Otel
içerisine kadar girip Aziz NES İN'e yönelik sald ırilarma devam ettiği
ve saldırıları sonucunda Ote'lde e şyaları tahrip ettiği sanığm bu denli
ağır ve yoğun eylemleri sebebi ile Otel'in önündeki otomobillerin yan-
ması sonucu Otel'e, sirayet etmesi ve neticede böyle bir vahim olaym
meydana gelmesinde birinci derecede ve aktif sorumlu oldu ğu kesin
kanaati , hasil o'lmuştur.

11. Sanık Cafer Tayyar SOYKÖK:

a. Emniyet Müdürlü ğünde verdiği ifadesinde;

Olay günü cuma namazma gittiğini, öğlen namazmı kıldıktan
sonra camiden ç ıktığını, Vilayet Meydanı önünde toplanan halkın
"Şeytan Aziz, Vali istifa" şeklinde slogan attığını, kendisinin de bu
topluluğa karışarak "Şeytan Aziz" diye bağırdığını ve tekbir getirdiği-
ni yine toplulukla birlikte Kültür Merkezi önüne kadar gitti ğini orada
bulunan Heykel'in taşlanmaya başlandığını, halkı yatıştırmak için ko-
nuşma yapıldığını ve Kuran okunduğunu, kalabalığın da yere oturup
dinlediğini, kendisinin bu sırada olay yerinden ayrılıp, evine gittiğini
ve kardeşi ile birlikte kaldığını saat 18.00 sıralarmda otomobilinin eg-
zozunu yaptırmak için Tayir AYDIN isimli ustaya gittiğini, dağıtılan
bildiriden haberi olmadığım ve Aziz NESİN'e karşı yapılan yürüyüşe
katıldığını bunun dışındaki eylemlere kat ılmadığını beyan etmiştir.
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b. Cumhuriyet Savcılığı huzurunda verdiği'ifadesinde;

Olay günü cuma namazmdan çıktıktan sonra Vilayet Konağı
önünde "Şeytan Aziz, Vali İstifa" diye slogan atan kalabalığı gördüğü-
nü ve bu toplulukla birlikte aynı sloganları atarak Kültür Merkezi'nin
nüne kadar geldiğini, Kültür Merkezi içindeki grupla içerideki grubun
birbirine taş atması ve Emniyet görevlilerinin dağılması için ikazda
bulunması üzerine topluluktan ayr ıldığını ve Tuzlu Göl'de bulunan
kardeşinin evine gittiğini saat 18.00 sıralarmda, arabasuıın egzosunu
yaptırmak için tamirciye gittiğini ve Otel'in yakılması olayma katılma-
dığını "Müslüman Kamuoyuna" başlıklı bildiriden de haberi olmadı-
ğını beyan etmiştir.

c. Sulh Ceza Hakinıliği huzurunda verdiği ilk ifadesinde;

Olay günü cuma namazmdan sonra, Vilayet Merkezi önünde top-
lanan halkın "Şeytan Aziz, Vali istifa" diye bağırdı.klarını duyduğunu
ve bu topluluğa kendisininde katılarak slogan atıp, Kültür Merkezi
önüne doğru yürüdüğünü ve buradan ayrıldıktan sonra bir daha olay-
lara karışmadığını beyan etmiştir.

ç. Mahkememiz huzurundaki ifadesinde;

Örgüt üyesi olmadığını ve her hangi bir örgüt ile de ilgisinin bu-
lunmadığını, cuma namazmdan ç ıktıktan sonra kalabalığın Aziz NE-
SİN aleyhinde slogan attığını kendisinin de Aziz NESİN'in dinen kut-
sal sayılan şeylere küfür ettiği için tepki göstermek amac ı ile Vilayet
Binası önünden Kültür Merkezi'ne kadar yürüyü ş yapıp Aziz NESİN
aleyhinde slogan attığını bu olaylara katılmasmdaki amacının Müs-
lümanların kutsal saydığı değerlere Aziz NESİN'in hakaret etmesini
protesto etmek olduğunu ve bu Kültür Merkezi önündeki gösteriden
sonra topluluktan ayrıldığını ve bir daha olaylara karışmadığını beyan
etmiştir

d. Sanık Lehindekik Şahit ifadeleri:

aa. Müdafaa şahidi Şerife SARIÇİÇEK iadesinde;

Olay günü sanığı kardeşinin evine annesini getirdiği sırada gör-
düğünü ve evinin önünde yeğenleri ile oynadığını ve arabası ile evden
ayrıldığını saat 16.00 sıralarmda tekrar karde şinin evine geldiğini ve
20.00'ye kadar da evden ayr ılmadığını beyan etmiştir.
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bb. Müdafaa şahidi Rahime ALBAYRAK ifadesinde;

Olay günü sanık Cafer Tayyar SOYKÖK'Ü, saat 18.00 s ıralarmda
arabasını yıkarken gördüğünü beyan etmiştir.

cc. Müdafaa şahidi Hilmi ALIN ifadesinde;

Olay günü sanık Cafer Tayyar SOYKÖK'ün i şyerine uğradığını ve
kendisine selam bıraktığını, işçisinden öğrendiğini beyan etmiştir.

cc. Müdafaa şahidi Tahir AYDIN ifadesinde;

Olay günü sanık Cafer Tayyar SOYKÖK'ün ö ğlenden önce iş
yerine geldiğini, otomobilini tamir ettirmek istediğini ancak işlerinin
yoğunluğu sebebi ile bir gün sonra gelmesini istedi ğini ve bu şekilde
kendisini gördüğünü beyan etmiştir.

a. Sanık Aleyhindeki Şahit İfadeleri:

aa. Kamu şahidi İbrahim BOLATER ifadesinde;

Olay günü Kültür Merkezi önünde bulunduğunu saat 1400 s ırala-
rmda kalabalık bir grubun Aziz NES İN aleyhinde slogan atarak Kül-
tür Merkezi önüne toplandığını bu kişiler arasında Cafer Tayyar SOY-
KÖK'ü tespit ettiğini akşam üzeri Madımak Oteli'nin gerisinde "Sivas
Aziz'e mezar olacak, Vali istifa" sözleri ile slogan atan grup içerisinde
gördüğünü ancak bu sanığın Atatürk Caddesi üzerinde bulunduğunu
Otel'e yakm olmadığını beyan etmiştir.

bb. Kamu şahidi Nazmi GÜNAYDIN ifadesinde;

Olay günü saat 13.30 s ıralarrnda yürüyü ş yapan 100-150 kişilik
grup içerisinde slogan atan şahıslardan birinin de Cafer Tayyar SOY-
KÖK olduğunu, saat 16.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nden, Mad ı-
mak Oteli'nin bulunduğu sokağm başında kalabalık içerisinde "Şeytan
Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak" şeklinde slogan atarken gördüğünü
başkaca bir eylemini görmediğini beyan etmiştir.

cc. Kamu şahidi Hüseyin KILIÇ ifadesinde;

Olay günü saat 12.30 sıralarmda, Vilayet Binas ı önünde 150-200
kişilik grubun içerisinde ve en önde "Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e me-
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zar olacak, Vali istifa" diye slogan atan grup içerisinde bulundu ğunu
ve bu gruba öncülük yaptığını, saat 16.00 sıralarında Otel'e 15 metre
kadar uzakta ve yol kavşağmda aynı sioganlarla gösterisine devam
ettiğini ikaza rağmen ayrılmadığını beyan etmiştir.

f. İfadeli Teşhis Tutanağı :

Olay giinü sanık Cafer Tayyar SOYKÖK'ün de içerisinde bulun-
duğu grubun Vilayet Binas ı ve Kültür Merkezi önünde slogan attık-
larmı keza Madımak Oteli önündeki grup içerisinde slogan atarken
gördüklerini görevli Emniyet mensuplar ı tespit ederek teşhis tutanağı
tanzim etmişlerdir.

g. Video Kaset Ve Fotoğraf incelemesi:

Sanık Cafer Tayyar SOYKÖK'ün, Vilayet Binası ve Kültür Merkezi
önündeki grup içerisinde hararetli bir şekilde slogan atarak geçti ği ve
olaylarm başlangıcmda aktif görünüm arz eder nitelikte hareketlerde
bulunduğunu tespit ve mü şaade olunmu ştur.

Sanık ile ilgili fotoğrafta Vilayet Binası ve Kültür Merkezi önün-
deki görüntülerle ilgili olup, Mad ımak Oteli önünde foto ğrafı tespit
edilememiştir.

ğ. Netice ve Kanaat:

Sanık Cafer Tayyar SOYKÖK, gerek savunmalarmda, gerek şahit
ifadelerinde, gerekse fotoğraf ve video kaset incelemelerinde olaylar ın
içerisinde buluniduğu ve bu olaylarm öncüleri arasında görüntü ve-
recek hareketlerde bulunduğu, attığı loganlarda halkın Aziz NESİN
aleyhinde tahrik edici nitelikte olduğu ve aktif bir görev aldığı kesin-
likle anlaşılmaktadır.

Sanık her ne kadar savunma şahitleri ile saat 16.00'dan sonra,
Madımak Oteli önünde bulunmadığını belirtmek istemiş ise de, kamu
şahitlerinin aç ık, kesin ve samimi kabul edilen ifadeleri ile Otel'in
yakılması sırasında halkı yönlendirici ve tahrik edici sloganlar atarak
sevk ve idare ettiği keza Madımak Oteli önünde halkı galeyana geti-
ren davranışlarda bulunduğu ve bu fiilleri ile olaya ter' an i ştirak ettiği
anlaşılmakla bu sanığm da bina yakmak suretiyle birden çok ki şinin
ölümüne sebep olmaktan cezaland ırılması cihetine gidihniştir.
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12. Sanık Muhsin ERBAŞ :

a. Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde;

Hadiseden bir gün evvel Aziz NESİN'i televizyondan izlediğini,

Allah'a inanmadığını ve Peygamber'ine küfür ettiğini bin senelik
Kur-an'm artık geçerliliğini yitirdiğini söylediğini bu sözlerinden
dolayı kızdığını ve ertesi günü "Olay Günü" Buruciye Medresesi'ne
gittiğini Aziz NESİN'den, Şeytan Ayetleri kitabını niçin yayınlamak
istiyorsunuz. Türkiye Müslüman bir ülkedir. Neden yaymiamaya
kalkıyorsunuz gibi sorular sormak istedi ğini ancak yanında bulunan
polislerin kendisini uzakla ştırdığını, cuma namazı için Paşa Cami'ne
gittiğini, cami çıkışında Aziz NESİN'i protesto eden sloganlar duydu-
ğunu ve kendisinin de, bu gruba katıldığını "Şeytan Aziz, Vali istifa"
diye slogan atarak Buruciye Medresesi daha sonrada Kültür Merkezi
önüne geldiklerini, daha sonra da Vilayet önüne gelerek Vali aleyhin-
de slogan attıklarını, Kültür Merkezi önündeki grubun içeridekilerle
taşlaştıldarmı bunun üzerine Belediye Başkanı'nın halkı teskin etmek
için konuşma yaptığını Kültür Merkezi önündeki Heykel'in sökülüp
yerinden alınacağını ve bir müddet sonrada Heykel'in yerinden sökü-
lerek kamyonla Vilayet Binas ı önüne getirildiğini bu sırada kendisinin
de topluluktan ayrılarak evine gittiğini Otel'in yanması ve 36 kişinin
öldüğü haberini televizyondan ö ğrendiğini, evine geldikten sonra bir
daha evinden ayr ılmadığmı yürüyüşe katılmasuıın amacının Aziz
NESİN'i protesto olduğunu insanları öldürmek olmadığım beyan
etmiştir.

b. Cumhuriyet Savc ılığı huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü sabahı Buruciye Medresesi'ne giderek Aziz NESİN
ile konuşmak istediğini ancak Emniyet görevlilerinin ikaz ı üzerine
dışarı çıktığını, cuma namazmdan sonra camiden ç ıkan topluluğun
"Şeytan Aziz, Vali istifa" gibi sloganlar atarak Vilayet Binas ı önüne
yürüdüklerini daha sonra da Kültür Merkezi binası önüne geldiklerini
ve buradaki Heykel'i balta ve sopalarla kırmaya çalıştıklarını, Emniyet
görevlilerinin olay yerinden uzakla şmaları için ikaz ettiğini buradaki
topluluğun yeniden yürüyü şe geçerek Vilayet Binası önüne geldikleri-
ni ve Pir Sultan Abdal'm sözü yaz ılı bir pankartı yaktıldarmı, Belediye
Başkanı'nın halkı teskin etmek maksadı ile bir konuşma yaptığım Hey-
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kel'in sökülerek kaldırılacağırtı eyleme son verilmesini istediğini bu
sırada Heykel'in yerinden sökülerek meydana getirildiğini kamyona
çıkan bir kaç kişinin Heykel'i aşağıya atıp, Otel'in önüne yürüdükleri-
ni, olaylarm büyüyeceğini düşünerek evine gittiğini beyan etmiştir.

c. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki ilk ifadesinde;

Olay gününden bir gün evvel Aziz NES İN'in televizyondaki ko-
nuşmasını duyduğunu ve çok kızdığını bu nedenle cuma namazı çı-
kışında bir grup insanın Aziz NESİN aleyhinde slogan atması olayına
iştirak ettiğini ve kendisinin de Aziz NESİN aleyhinde slogan atarak
Vilayet Binası önüne gittiklerini burada Vali ve Aziz NES İN aleyhine
slogan attıklarını daha sonra Kültür Merkezi önüne geldiklerini, Kül-
tür Merkezi önünde de aynı şekilde slogan attıklarını fakat buradaki
kalabalığın, Kültür Merkezi'ni ta şlaması ve olayların giderek vehamet
arz etmesi üzerine ayrıldığını amacının sadece Aziz NESİN'i, protesto
olduğunu başka bir amacının bulunmadığını beyan etmiştir.

c. Malıkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Müslümanlarm dinine hakaret eden Aziz NES İN'i, protesto etmek
için yürüyüşe katıldığını ve Aziz NESİN aleyhinde slogan attığını, Vi-
layet Merkezi ve Kültür Merkezi önündeki gösterilere kat ıldığını an-
cak bundan sonraki olaylarda bulunmad ığını ve evine gittiğini hiç bir
örgütle ilgisinin bulunmadığını bildiri dağıtmadığını beyan etmiştir.

d. Sanık Lehindeki Şahit İfadeleri;

aa. Müdafaa şahidi Hasan GÜNEY ifadesinde;

Sanıkla komşu olduklarını olay günü ikindi namazı vaktinde sanık
ve babasuıın ellerinde fileler olduğu halde evlerine giderken gördü ğü-
nü sanığın kendisine meydana gitme olaylar var Hükümet önünde
ben de olaylara katıldım bir jop yedim, dedi ğini beyan etmiştir.

bb. Müdafaa şahidi Remzi ERGEN ifadesinde;

Sanık Muhsin ERBAŞ'la aynı sokakta oturduklarmı, olay günü
saat 17.00-17.30 sıralarında, sanığın evi önünde kar şılaştıklarını beyan
etmiştir.
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cc. Müdafaa şahidi Yaşar Ramazan FİDAN ifadesinde;

Sanık Muhsin ERBAŞ'm ev sahibi olduğu aynı apartmanda
oturduklarını olay günü saat 19.00 s ıraiarmda sanığı evine çıkarken
gördüğünü, saat 18.30'dan 23.00'e kadar sanıkla birlikte televizyon
izlediklerini beyan etmiştir.

cc. Müdafaa şahidi Gülten UÇTAŞ ifadesinde;

Olay günü sanık Muhsin ERBAŞ'm evinin bahçesine yün serdi-
ğini, saat 17.30 sıralarmda yün çırpmakta iken sanığı evine girerken
gördüğünü ve saat 20.00 s ıralarında yine sanığın evinde çay içerken
gördüğünü beyan etmiştir.

dd. Müdafaa Şahidi Ahmet ERBAŞ ifadesinde;

Olay günü saat 17.00-17.30 sıralarında oğlunun eve geldi ğini ve
kendisine Paşa Cami çıkışında, yürüyüşe katıldığını olayların büyü-
mesi üzerine eve geldiğini beyan ettiğini o saatten sonra da evden
ayrılmadığını bildirmiştir.

e. Sanık Aleyhindeki Şahit ifadeleri:

aa. Kamu şahidi Rahim ÇALIŞKAN ifadesinde;

Sanık Muhsin ERBAŞ' ı, Vilayet önünde, Kültür Merkezi önünde
ve Mad ımak Oteli önünde topluluk içerisinde "Vali istifa, şeytan Aziz,
Sivas Aziz'e mezar olacak, şeriat gelecek, zulüm bitecek" şeklinde slo-
gan atarken gördüğünü beyan etmiştir.

bb. Kamu şahidi Hüseyin KILIÇ ifadesinde;

Sanık Muhsin ERBAŞ' ı, saat 16.00 s ıralar ında, Madımak Oteli'nin
10-15 metre gerisinde Otel'e hücum edenler arasında gördüğünü ve
topluluk içerisinde "Şeytan Aziz" şeklinde slogan attığını duyduğunu
beyan etmiştir.

cc. Kamu şahidi Nazım GÜNAYDIN ifadesinde;

Sanık Muhsin ERBAŞ' ı, saat 16.00'dan sonraki bir zamanda Ma-
dımak Oteli'ne 14 metre uzakl ıkta Atatürk Caddesi üzerinde topluluk
içerisinde "Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak" sözleri ile slogan
atarken gördüğünü beyan etmiştir.
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cc. Kamu şahidi Mustafa UZUN ifadesinde;

Saruk Muhsin ERBAŞ' ı, olay günü hadiselerin ba şlangıcmda Ali
KURT ile birlikte kol kola yürürlerken gördü ğünü, olaym bütün aşa-
malarmda topluluk içerisinde bulundu ğunu hadiseleri yönlendiren
kişi olarak gördüğünü, hatta topluluğu tahrik etmek için tekbir diye
bağırdığını duyduğunu beyan etmiştir.

dd. Kamu tanığı İbrahim BOLATER ifadesinde;

Olay günü Muhsin ERBAŞ'm, Madımak Oteli önünde ve 10-15
metre Otel'den uzakta Atatürk Caddesi üzerinde toplanan grup içeri-
sinde "Allahu ekber" diye slogan atarken gördü ğünü beyan etmiştir.

ee. Kamu tanığı Şahsettin DAĞ ifadesinde;

Sanık Muhsin ERBAŞ' ı, saat 15.00 sıralarmda Vilayet Binas ı önün-
de Ali KURT ile birlikte "Vali istifa, şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar
olacak" sözleri ile slogan attığını gördüğünü beyan etmiştir.

ff. Kamu tanığı Şaban YILMAZ ifadesinde;

Sanık Muhsin ERBAŞ' ı, olaylarm başmdan sonuna kadar toplulu-
ğu yönlendiren kişilerden biri olduğunu Aziz NES İN aleyhinde slogan
attığını ve önder görünümünde bulunduğunu beyan etmiştir.

f. Video Kaset ve Foto ğraf İnceleme Tutanağında;

Sanık Muhsin ERBAŞ'm olaylarm başlangıcmda Vilayet Merkezi
ve Kültür Merkezi önünde slogan atan grup içerisinde aktif bir şekilde
eylemlerde bulunduğu ve slogan attığı tespit ve mü şaade olunmuş-
tur.

g. Netice ve Kanaat:

Sanık Muhsin ERBAŞ savunmasmda, Aziz NESİN'in, televizyon-
daki konuşmaları ve ŞeıjtanAyetleri kitabını yaymiamak istemesinden
dolayı öfke duyduğunu ve bunun nedenini ö ğrenmek için Buruciye
Medresesi'ne gittiğini Aziz NESİN ile konuşmak istediğini, Emniyet
görevlilerinin engel olduğunu cuma namazı çıkışmda Aziz NESİN
aleyhindeki gösterileri izlediğini ve kendisinin de bu gösterilere bizzat
katılarak Aziz NES İN aleyhinde slogan attığını ancak olaylarm büyü-
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mesi üzerine saat 16.00 civarmda olay yerinden ayrıhp evine gittiğini
beyan etmiş ve bu doğrultuda şahitlerde göstermiştir. Nitekim dinle-
nen müdafaa şahitleri sanığın savunmasmı doğrulamışlardır.

Kamu şahitleri ve zabıt mümzileri olan Emniyet görevlileri sanık
Muhsin ERBAŞ'm, olaylarm başlangıcmdan sonuna kadar tüm safha-
larda bulunduğunu ve topluluğu Aziz NESİN aleyhinde kışkırtarak
slogan attırdığmı nitekim Madmıak Oteli önünden slogan atan grup
içerisinde bulunduğunu Otel' den 10-15 metre üzaklıktaki Atatürk
Caddesi üzerinde toplanan halka slogan attırdığmı beyan etmişlerdir.
Izlenen video kaset ve fotoğraflardan sanığın saat 15.30'a kadar olay-
ların içerisinde bulunduğu kesinlik kazanmıştır.

Fakat kamu şahitlerinin açık ve samimi ifadeleri sanığın olayların
sonuna kadar olayı takip ettiği ve Madımak Oteli'nin ön safta olmasa
da, 15-20 metre gerilerden halk ı tahrik edecek nitelikte slogan attığı ve
bu şekilde sürekli Emniyet çler •• oluşturduğu barikatm zorlan-
masma ve bu barikatm a şılmasma sebep olacak tahrikleri yaptığı do-
layısı ile bu olayların meydana gelmesinde ve olaylarm ba şlangıcında
aktif rol üstlendiği, Madımak Oteli önünde halkı galeyana getirerek
Emniyet kuvvetlerinin barikatlarmın aşilmasmda ve Otel'in önündeki
yangına sebep olan asli faillerin suç i şledikleri sırada slogan ve tekbir
sesleri ile suç işleme kararlılıklarını pekiştirdiği ve bu sanıkların suçun
işlenmesi sırasında tahrik ederek müzaharet ve muavenetle filin icra-
smı kolaylaştıracak eylem içinde olduğu ve bu suça iştirak ettiği kesin
kanaati has ıl olduğundan cezalandırılması cihetine gidilnıiştir.

13. Sanık Harun GÜLBAŞ :

a. Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde;

02.07.1993 cuma günü cuma namaz ından çıktıktan sonra, Vilayet
meydanında bazı kişilerin Aziz NESİN ile ilgili konuştuklarını ve Aziz
NESİN'in aleyhinde slogan atılmaya başlandığını kendisinin de Aziz
NESİN'in düşüncelerinden dolay ı ve din aleyhindeki sözlerinden
etkilendiği için slogan atan grup içerisine katıldığını, Vilayet Binas ı
önünden, Kültür Merkezi'ne gittiklerini, Kültür Merkezi içerisinden
taş ve sopalarla kendilerine saldırıldığını, Emniyet görevlilerinin ara-
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ya girmesi ile her iki topluluğunda dağıtıldığını, Belediye Başkanı'nın
konuşması ile halkm dağıldığmı ve kendisinin de, buradan ayr ılarak
eve gittiğini, olaym önceden düzenlenmiş organize bir olay olmad ığmı
sadece Aziz NESİN'e öfke sonucu olduğunu beyan etmiştir.

c. Cumhuriyet Savcılığı huzurundaki ifadesinde;

02.07.1993 günü cuma namazmı Vişneli Caminde kıldığını Paşa
Cami'nden çıkan bir topluluğun "Ailahüekber, Sivas Aziz'e mezar
olacak, Aziz'e ölüm" şeklinde sloganlar atarak Vilayet önüne do ğru
yürüdüğünü, merak saild ile kendisinin de bu gruba katıldığını ve
burada halkm Aziz NES İN'in, Kuranı tuvalette okumuş, Kur-an' ı Ke-
rimin asima inanmay ın demiş, şeklindeki konuşmalarından etkilene-
rek, grubun içerisinde yer alarak slogan attığını ve bu sloganlarm Aziz
NESİN aleyhinde olduğunu tekbir getirdiğini, Kültür Merkezi önünde
kendilerine taş atıldığını, kendilerinirıde karşı gruba taş attildarmı,
Belediye Başkanı'nın konuşmasından sonra halkm da ğıldığmı ve
evine gittiğini 18.30 sıralarmda Terminal Pastanesi'nde çalışmak için
işe başladığını, Emniyet görevlilerinin saat 22.30 s ıralarında Terminal
Pastanesi'nden alıp Emniyet'e götiirdüklerini beyan etmiştir.

Aziz NESİN'in, islam dinine karşı söylediği sözlerden etkilendiği-
ni, Otel'in yakılması olaymı tasvip etmediğini, alevilere karşı bir tavır
olmadığım beyan etmiştir.

c. Sulh Ceza Mahkemesindeki ilk sorgusunda;

Olay günü cuma namazmı Vişneli Cami'nde kıldığmı namazdan
çıkıp Hükümet Binas ı önüne geldiğinde, oradaki vatandaşlarm Aziz
NESİN'in, Sivas'a geldiğini İslam dinine hakaret ettiğini, konuşmala-
rmdan etkilenerek meydanda toplanmış grup içerisinde yer aldığını
ve slogan attığını, Vilayet Konağı önünden istasyon Caddesi'ni takip
ederek Kültür Merkezi önüne gittiklerini burada bulunan kar şı gru-
bun kendilerine ta ş attığını, araya giren Emniyet mensuplarm ın araya
girerek grupları dağıttığmı Belediye Başkanı'nın halkı teskin etmek
için konuşma yaptığını bunun üzerine kendisininde olay yerinden
ayrılarak evine gitiğini akşam Terminal Pastanesi'ndeki işine dönüp
başladığını beyan etmiştir.
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d. Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü Vişneli Cami'nde cuma namazm ı kildıktan sonra Vi-
layet Meydanı'na geldiğini burada halkın "Aziz NESİN Sivas'ta, Pey-
gamber'e, Allah'a hakaret etmiş" şeklinde konuştuğunu duyduğunu
bunlardan etkilenerek, Vilayet önünde toplanan grup içerisine girdi-
ğini tekbir getirdiğini ve bu kalabal ıkla birlikte, Kültür Merkezi önüne
gittiklerini, Kültür Merkezi'nde bulunan kişilerin taş atması üzerine
çatışma çıktığını, Belediye Başkanı'nın halkı teskin edici konuşma-
smdan sonra kendisininde olay yerinden ayr ıldığını saat 18.30'da
çalışmakta olduğu Terminal Pastanesi'nde işe başladığını saat 22.30
sıralarında ekibin gelip kendisini alarak Emniyet'e götürdü ğünü ve
hakkmda tutanak tanzim edildi ğini hazırladıkları ifadeyi zorla imza-
lattırdıklarmı, olaylarda Aziz NESİN'in tahrikinin bulunduğunu ve
asil suçlunun Aziz NESİN olduğunu beyan etmiştir.

a. Sanık Lehindeki Şahit İfadeleri:

aa. Müdafaa şahidi Adem SAYGI ifadesinde;

Sanık Harun GÜLBAŞ' ı, saat 1700 s ıralarmda, evinde gördüğünü
15-20 dakika birlikte olduklarını sohbet ettiklerini beyan etmiştir.

bb. Müdafaa şahidi Osman ÇINAR ifadesinde;

Olay günü 15.00-16.00 aralar ında sanık Harun GÜLBAŞ'm çalıştı-
ğı kahvehanede bulunduğunu beyan etmiştir.

cc. Müdafaa Şahidi Ha5lm YILDIZ ifadesinde;

Olay günü saat 15.00-16.00 s ıralarmda çaliştığı kahvehaneye gelip
çay içtiğini beyan etmiştir.

cc. Müdafaa şahidi Bekir GÜVENLI ifadesinde;

Olay günü saat 19.00 sıralarında sanık Harun GÜLBAŞ'm işlettiği
pastaneye işe başladığını saat 19.00'dan sonra işinin başında olduğunu
beyan etmiştir.

440



Sivas Davas ı

dd. Müdafaa şahidi Ali ŞAHIN ifadesinde;

Sanık Harun GÜLBAŞ ile birlikte Bekir GÜVENDİ'nin sahibi bu-
lunduğu pastahanede çalıştıklarını olay günü saat 19.00'da i şe başla-
dıklarıru, saat 23.00 sıralarmda polislerin Harun GÜLBAŞ'İ, Emniyet'e
götürdüklerini beyan etmiştir.

ee. Müdafaa şahidi Yaşar Kemal TAN ifadesinde;

Sanık Harun GÜLBAŞ ile birlikte aynı iş yerinde işçi olarak çalış-
tıklarmı san ığın saat 19.00'da işbaşı yaptığını beyan etmiştir.

ff. Müdafaa şahidi İbrahim SÖNMEZ ifadesinde;

Olay günü Sanık Harun GÜLBAŞ'ı, saat 18.00 s ıralarında evinin
önünde gördüğünü beyan etmiştir.

f. Sanık Aleyhindeki Şahit İfadeleri;

aa. Kamu tanığı Mustafa UZUN ifadesinde;

Sanık Harun GÜLBAŞ' ı, ilk defa Kültür Merkezi önünde slogan
atarken gördüğünü, ayrıca Ozan Heykeli'nin tahribine bizzat katildi-
ğmı halkı tahrik ve teşvik edenlerin başında geldiğini keza yürüyü ş sı-
rasında da, en önde yer ald ığını halkı yönlendirdiğini, Madımak Oteli
önünde de ön saflarda ve ele ba şı olarak gördüğünü beyan etmiştir.

bb. Kamu şahidi Rahim ÇALIŞKAN ifadesinde;

Sanık Harun GÜLBAŞ'm, olayların baştan sonuna kadar toplulu-
ğu yönlendiren kişi olarak olaylarm içinde yer aldığını, Madımak Oteli
önündeki grubu sevk ve idare eden önderlik yapan ki şi olduğunu be-
yan etmiştir.

cc. Kamu şalıidi Şaban YILMAZ ifadesinde;

Sanık Harun GÜLBAŞ' ı, olayların başından sonuna kadar olay-
ların içerisinde aktif bir şekilde toplumu yönlendiren sevk ve, idare
eden kişi olarak teşhis ettiğini devamlı slogan attığını Ozan Heykeli'ni
tahrip edenlerden biri olduğunu ayrıca, Madımak Oteli önündede top-
luluğa liderlik yaparken gördü ğünü beyan etmiştir.

441



Sivas Davas ı

cc. Kamu şahidi Doğukan ÖNER ifadesinde;

Sanık Harun GÜLBAŞ'ı, olaylar içerisinde toplulu ğu yönlendiren

sevk ve idare eden bir ki şi olarak gördüğünü, Vilayet Binası önünde,

Kültür Merkezi önünde ve Mad ımak Oteli önünde halkı slogan atma-

ya teşvik eden biri olarak teşhis ettiğini beyan etmiştir.

g. Video Kaset ve Teşhis Tutanağı :

Sanık Harun GÜLBAŞ' ın, mevcut fotoğraflardan, "Türkiye'de

PKK, Dünyada ABD" yaz ılı pankartın önünde ve göstericiler içerisin-

de bulunduğuna ilişkin tespitimiz şahit beyanlarını doğrulamaktadır

ğ . İfadeli Teşhis Tutanağı :

Sanık Harun GÜLBAŞ ile ilgili ifadeli teşhis tutanağmda, fotoğraf
ve video kasetlerin incelenmesi sonucu Vilayet önü ve Atatürk Cad-
desi üzerinde slogan atan grup içerisinde bulunduğuna ilişkin zabıt,
Emniyet Müdürü ve görevli memurlarca imza altma al ınmıştır.

h. Netice ve Kanaat:

Sanık Harun GÜLBAŞ savunmasmda, olayların başlangıcında

Aziz NESİN'in şahsma duyduğu öfkeden dolay ı ve sadece Aziz NE-

SİN'i, protesto etmek için bazı sloganlar attığını yürüyüşe katıldığını,

ancak saat 15.00 civarmda olay yerinden ayr ıldığını bir daha da olay-

lara katılmadığını beyan etmiştir.

Kamu şahitleri ise sanığın olayların tüm aşamalarında aktif bir gö-

rev üstlendiğini lider konumunda topluluğu yönlendirdiğini ve Madı-
mak Oteli önünde toplanan halka Aziz NES İN aleyhindeki sloganlarla

tahrik ve teşvik ettiği anlaşilmıştır. Nitekim mahkememiz sanığın
kamu şahitlerinin anlattığı şekilde görevini ve olaydaki konumunu
tespit etmiş asli faillerinin gerisinde feri fail olarak cezaland ırılması
düşünülmüştür. Kamu şahitleri sanık Harun GÜLBAŞ'm, topluluğu
sevk ve idare eden kişilerden biri olduğunu ve halkı Aziz NESİN'e

karşı tahrik eden kişilerden biri olduğunu ve halkı Aziz NES İN'e karşı
tahrik edenler içerisinde bulunduğunu aç ıklamalarının savunma şa-

hitleri ile ters düşecek bir tanımlamanın olmadığı savunma şehitlerinin

belirttiği aman dilinıleri içerisinde sanığın olay yerinden ayr ılmış ve
tekrar olay yerine gelerek eylemlerini devam ettirmesi ve saat 19.00'a
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kadar olay yerinde bulumas ı bu yönde halkı tahrik ve teşvik etmesi
unsurları belirlenen suçun teşekkülü için yeterli görülmüştür.

14. Sanık Bekir ÇINAR:

a. Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde;

Olay günü cuma namazm ı kılmak için Paşa Cami'ne gittiğini,
namaz çıkışında büyük bir kalabaliğm tekbir sesleri ile Atatürk Cad-
desi'nde yürüdüklerini bu kalabalığa katılarak Vilayet önüne kadar
gittiğini Vilayet önünde "Vali istifa, Şeytan Aziz" şeklinde slogan
attıklannı daha sonra da, Kültür Merkezi önüne gittiklerini burada
Kültür Merkezi'nde bulunan grubun kendilerini ta şladığmı ve ken-
dilerini sürekli tahrik ettiklerini, daha sonra Belediye Ba şkanı'nın
kalabaliğı teskin eden konu şması ile bir kısım halkın dağıldığmı fakat
yeniden toplanarak "Vali istifa, Şeytan Aziz" diye slogan atarak ve
tekbir getirerek Mad ımak Oteli önüne gittiklerini kendisininde orada
bulunduğunu ancak Otel'i taşlamadığmı, Otel önündeki otomobiller-
den duman çıkmaya başlayınca olay yerinden ayr ıldığını, olayı kimin
düzenlediğini bilmediğini ancak baz ı gençlerin halkm dağılma tema-
lülü göstermesi üzerine korkaklar ne kaç ıyorsunuz, Sivas Azize mezar
olmadan buradan ayr ılmayacağız diyerek gençliği devamlı körükle-
diklerini beyan etmiştir.

b. Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde;

Olay günü Paşa Cami'nde cuma namazı kildıktan sonra halkm
Aziz NESİN'in, dinin-,ize hakaret etmesini protesto etmek amac ı ile
toplandığını bu topluluğa kendisininde katıldığını Vilayet Binas ı
önüne kadar tekbir getirerek ve "Vali istifa, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e
mezar olacak" şeklinde slogan atarak yürüdüklerini, Kültür Merkezi
önüne geldiklerinde içerideki grupla karşılıklı biribirlerine taş attıkla-
rını bazı kişilerin Pir Sultan Abdal Heykeli'ne sald ırdıklarmı bu sırada
Belediye Başkanı'nın, halkı sükunete çağırdığını fakat buna rağmen
bazı göstericilerin, gösterilerine devam etti ğini ve topluluğun Madı-
mak Oteli'ne yönelmesinden sonra kendisinin de, Otel'e uzak bir yer-
den olayları seyir ettiğini polisin göstericileri dağıtmak için çaba sarf
ederken ve bazı Sivaslı yaşh kişilerin gençleri dağıtmak için uğraştığı
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sırada yine topluluk içindeki özellikle Sivasli olmayan gençlerin halk ı
tahrik ettiğini ve Otel'in taşlanmaya başlandığını ve Otel'in yandığmı
bu olaylar sırasmda kendisinin olayların dışmda olay yerinde izleyici
olarak bulunduğunu beyan etmiştir.

c. Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ilk ifadesinde;

Olay günü cuma namazmı kılmak için Paşa Cami'ne gittiğini,
namaz çıkışında büyük bir kalabalığın tekbir sesleri ile Atatürk Cad-
desi'nde yürüdüklerini bu kalabalığa katılarak Vilayet önüne kadar
gittiğini Vilayet önünde "Vali istifa, Şeytan Aziz" şeklinde slogan at-
tıklarını daha sonra da, Kültür Merkezi önüne gittiklerini burada Kül-
tür Merkezi'nde bulunan grubun kendilerini taşladığını ve kendilerini
sürekli tahrik ettiklerini, daha sonra Belediye Ba şkanı'nın kalabalığı
teskin eden konuşması ile bir kısım halkın dağildığmı fakat yeniden
toplanarak "Vali istifa, Şeytan Aziz" diye slogan atarak ve tekbir
getirerek Madımak Oteli önünde toplan ıldığını Otel'in taşlandığını
kendisinin uzakta olması sebebi ile sadece olaylar ı seyir ettiğini beyan
etmiştir.

ç. Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü Paşa Cami'nde cuma namazm ı kıldıktan sonra cuma-
dan çıkan cemaatm Aziz NESİN aleyhindeki sioganlarmı duyduğunu
kendisinin de Aziz NESİN'e tepki göstermek için yürüyü şe katılıp
slogan attığını, Vilayet önünde ve Kültür Merkezi önündeki gösteri-
lere katılıp slogan attığını ancak Belediye Ba şkanı'nın konuşmasmdan
sonra topluluktan ayrılıp evine gittiğini olayların sonucunu televizyo-
dan öğrendiğini, hazırlıkta kendisine baskı ve işkence yapıldığı için
suçlamaları kabul ettiğini beyan etmiştir.

d. Sanık Lehindeki Şahit İfadeleri:

aa. Müdafaa şahidi Servet ÖZKAN ifadesinde;

Olay günü sanık Bekir ÇINAR ile birlikte düğün davetiyesi da-
ğıttı klarmı öğleden sonra başlayan bu kart dağıtma işinin saat 19.00'a
kadar devam ettiğini, bu saatten sonra evlerine gittiklerini beyan et-
miştir.
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bb. Müdafaa şahidi Ayşe KÖSE ifadesinde;

Olay günü sanık Bekir ÇINAR ile birlikte bir yakmiar ının düğün
davetiyesini dağıttıklarmı öğleden sonra başlayan bu dağıtma işinin
saat 19.00'a kadar devam ettiğini bu saatten sonra da evlerine gittikle-
rini beyan etmiştir.

cc. Müdafaa şahidi Hasan ÇINAR ifadesinde;

Oğlu olan Bekir ÇINAR'm, bir yak ınlarmm davetiyesini dağıttı-
ğını ve saat 19.00 da eve geldiğini ve evden hiç ayr ılmadığmı beyan
etmiştir.

cc. Müdafaa şahidi Sündüz ÇINAR ifadesinde;

Oğlu Bekir ÇINAR'm bir akrabasmın düğün davetiyelerini da ğıt-
tığını akşam saat 19.00'da eve geldi ğini ve evden bir daha ayr ılmadı-
ğını beyan etmiştir.

dd. Müdafaa şahidi Osman BALTA ifadesinde;

Olay günü Bekir ÇINAR'm evinde misafir olduğunu, saat 19.00'da
eve gelen sanığın o saatten sonra evinden ayrılmadığını beyan etmiş-
tir.

a. Sanık Aleyhideki Şahit İfadeleri:

aa. Kamu şahidi Ali ÇİLEK ifadesinde;

Sanık Bekir ÇINAR' ı, olaylarm başmdan sonuna kadar topluluğun
içerisinde slogan atarken ve grubun önünde halk ı tahrik ederken keza
Madımak Oteli önünde ve grubun ön saflarmda slogan atarken gördü-
ğünü beyan etmiştir.

bb. Kamu şahidi Mustafa UZUN ifadesinde;

Sanığı Kültür Sarayı önündeki topluluk içerisinde, Madımak Oteli
önündeki topluluğun içerisinde "Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar ola-
cak" diye bağırdığmı ve Otel'i taşlarken gördüğünü beyan etmiştir.
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f. İfadeli Teşhis Tutanağı :

Sanık Bekir ÇINAR'm, olay günü saat 13.30'dan itibaren 20.30'a
kadar olayların içinde bulunduğu ve Madımak Oteli önünde polis
kordonunu yarmaya çalişanlarm içinde bulundu ğu 10.07.1993 tarihli
teşhis tutanağı ile teşhis edilmiştir.

g. Video Kaset ve Foto ğraf Teşhis Tutanağı;

Sanık Bekir ÇINAR'm, foto ğraf ve video kaset izlemesi sonucu bu
sanığın yapılan gösteriler sırasmda, fotoğrafı ve görüntüsü tespit ve
müşaade olunmuştur.

ğ. Netice ve Kanaat:

Sanık Bekir ÇINAR'm, savunmasında da tespit edildiği üzere Aziz
NESİN'e duyduğu öfke sonucu tepkisini göstermek üzere yürüyüşlere
katildığmı, slogan attığını ancak saat 15.30 civarında olay yerinden ay-
rıldığını beyan etmiştir ki sanığın bu savunmasmm haz ırlikta verdiği
ifadelerle çeliştiği ve savunma şahidi olarak gösterdiği kişilerin ifade-
leri ile de kısmen çeliştiği anlaşılmıştır.

Sanık olayların içerisinde bulunduğunu beyan etmesinin sebebi
fotoğraf ve video kaset görüntülerinde kendisinin te şhis edilmesinden
kaynaklanmaktad ır. Ancak bu sanığın Madımak Oteli önünde toplu-
luk içerisinde slogan atarken ve Otel'i ta şlayan grup içerisinde bulun-
duğu kamu şahitlerinin ifadeleri ile de doğrulannııştır. Sanık Bekir
ÇINAR hazırhktaki ifadesinde Madımak Otel'i önünde bulunduğunu
ancak, Emniyet görevlilerinin kendisine iki defa ikaz etmeleri üzeri-
ne Otel'e uzak bir yerden olayları izlediğini beyan etmiş olması şahit
ifadelerini doğrulamaktadır. Zira kamu şahitleri de bu sanığm Otel
önünde Otel'i ta şlarken ve slogan atarken gördüklerini ve ikaz ettikle-
rini beyan etmektedirler. Bu durum muvacehesinde sanığın olayların
başından itibaren halkı tahrik ve teşvik edici sloganlar atarak Vilayet
önü, Kültür Merkezi önü ve Mad ımak Oteli önünde suçun işlenmesin-
de tahrik edici sıfatı ile feran iştirak ettiği ve bu nedenlerle suçun fen
faili olarak cezaland ırılması cihetine gidilmiştir.
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15. Sanık Murat KARATAŞ :

a. Emniyet Müdürlüğü ifadesinde;

02.07.1993 günü çalıştığı inşaattan saat 19.30 s ıralarmda ayrıldığını
ve Madımak Oteli karşısmda kalabalığı görünce merak edip scirdu ğu-
nu Aziz NESİN'in, Sivas'a gelmesini ve İslam dinine karşı küfür ve
hareketlerinden dolayı protesto edildiğini öğrenince kendisinin de
bu protestoya katıldığını tekbir getirerek Allahüekber diye bağırdı-
ğmı, Madımak Oteli'nin karşısmdaki Şekerbank önünde bulunduğu
sırada, Kültür Merkezi önünde sökülen Pir Sultan Abdal Heykeli'nin
getirildiğini ve bu Heykel'in kırılarak yakıldığını daha sonrada bidon
ve peçetelerle getirilen ber ızinin dökülmesi ile yang ının çıktığını ancak
kimler tarafmdan yakıldığmı görmediğini yangm çıkması ile birlikte
Otel önünden ayrıldığını ancak daha sonra stadyum civarmda yaka-
landığını olayı kimlerin düzenlediğini ve topluluğu düzenli bir şekilde
yönlendirenlerin de olmadığını, düzensiz bir şekilde topluluğun tah-
rik edildiğini önceden dağıtılan bildirilerden ve her hangi bir eylem-
den haberi olmadığını beyan etmiştir.

b. Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde;

Olay günü saat 19.30 sıralarmda çalıştığı inşaattan çıkıp çarşıya
geldiğinde Madımak Oteli çevresinin tamamen dolu olduğu orada
toplanan halkm "Allahuekber" diye tekbir getirdiklerini bir ara kendi-
sinin de bu topluluğa katıldığını Pir Sultan Abdal Heykeli'nin Kültür
Merkezi önünden sökülerek Otel önüne kadar getirildi ğini kimliğini
bilmediğini bazı şahıslarm bu Heykel'e benzin dökerek yaktıklarını
bu arada Otel önündeki arabalarm ters çevrildi ğini ve Otel'in yan-
ması ile birlikte olay yerinden ayr ıldığını olaylardan sonra saat 21.00
sıralarmda evine giderken stadyum civarmda yakalandığını topluluk
içerisinde bulunduğu sırada "Allahuekber" diye tekbir getirdiğini
bunun dışında başka bir eyleminin olmadığını barikat zorlamadığını,
otomobilleri kimin yaktığını bilmediğini ve eylemi kimin düzenlediği-
ni bilmediğini beyan etmiştir.

c. Sulh Ceza Hakimliği'ndekik ilk ifadesinde;

Olay günü iş yerinden saat 17.30 s ıralarmda ayrıldığını Madımak
Oteli yakınına geldiğinde kalabalıkla birlikte kendisinin de "Allahu-
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ekber" diye tekbir getirdiğini ve Mad ımak Oteli önüne getirilen Pir
Sultan Abdal Heykeli'nin sakall ı, gözlüklü bir şahıs ile yanıdaki göz-
lüksüz bir şahsm benzin döküp yaktıklarını gördüğünü ancak bu şa-

hıslann kimler olduğunu bilmediğini kendisinin de polislerin kurmu ş
olduğu barikat zorlamadığmı barikattan uzakta bulunduğunu ama-
cının sadece İslam dinine ağır sözler söyleyen Aziz NESİN'i, protesto

olduğunu beyan etmiştir.

c. Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini olaylara karışmadığı-

nı, teşhis tutanağmı kabul etmediğini, hazırlık aşamasmda hazırlanan
ifadeyi zorla imzalattırdıklarmı, beyan etmiştir.

d. Sanık Lehindeki Şahit ifadeleri:

aa. Müdafaa şahidi Mehmet ÇIÇEK ifadesinde;

Sanık Murat KARATAŞ ile birlikte inşaatta çaliştıklarmı, olay
günü saat 08.00'de işbaşı yaptıldarmı ve saat 19.15'de işten ayrılıp şe-
hir meydanına indiklerini polislerin yolu kapatmalar ı nedeni ile sanık
Murat' ın yanına gittiğini kendisinirıde minibüse binip köyüne gitti ğini
beyan etmiştir.

bb. Müdafaa şahidi Hacı Osman ÇELIK ifadesinde;

Sirer Pasaj ı'nda terzilik yaptığını sanık Murat KARATAŞ'm ba-
bas ınında aynı pasajda terzi dükkan ının bulunduğunu sanık Murat
KARATAŞ'm, saat 19.30 ile 20.00 aras ı dükkana geldiğini, dükkanda
babasının bulunmadığını orada çalışan bayanları evlerine götürdüğü-
nü, dükkanı kapatıp anahtarı kendisine verdiğini beyan etmiştir.

cc. Müdafaa şahidi Sevgi Gül ŞAFAK ifadesinde;

Sanık Murat KARATAŞ'ın babasının terzi dükkanında çalıştığını
sanığm olay günü saat 19.30 s ıralarmda dükkana geldiğini ve saat
20.00 sıralarında birlikte dükkandan ayr ıldıklarını, Vilayet arkasında
ayrıldıklarını beyan etmiştir.
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çç. Müdafaa şahidi Sultan Subaşı ifadesinde;

Sanık Murat KARATAŞ'm, babasının dükkanında çalıştığını, sanı-
ğın da olay günü saat 19.30 s ıralarında dükkana gediğini ve saat 20.00
civarmda birlikte dükkam kapatıp ayrıldıklarmı, kendisini Vilayet
Binası önüne bıraktıklarını ve diğer çalışan arkadaşı ile birlikte kendi-
sinin ayrıldıklarını beyan etmiştir

a. Sanık Aleyhindeki Şahit ifadeleri:

aa. Kamu şahidi Mehmet YILDIZ ifadesinde;

Olay günü sanık Murat KARATAŞ'ın, Madımak Oteli önünde
"Allahuekber" diye bağırdığmı slogan attığını polis ve asker barikatm ı
yarmak için çaba gösterdiğini beyan etmiştir.

bb. Kamu şahidi Sami ECE ifadesinde;

Madımak Oteli önünde polis kordonunu geriden zorlayan top-
luluk içinde bulundu ğunu, tekbir getirdiğini ve slogan attığını beyan
etmiştir.

cc. Kamu şahidi Erol ÇÖL ifadesinde;

Olay günü Mad ımak Oteli önünde slogan atarken, tekbir getirir-
ken ve polis barikatmı yarmaya çalışırken gördüğünü beyan etmiştir.

f. İfadeli Teşhis Tutanağı :

Sanık Murat KARATAŞ'm, mevcut fotoğraf ve kasetlerin incelen-
mesi sonucunda, Madımak Oteli önünde slogan atarken tekbir getirip
bağınrken polis ve askeri barikat yarmaya çalışırken teşhis ve müşaa-
de edildiğine dair tutanak tanzim edilmiştir.

g. Netice ve Kanaat:

Sanık Murat KARATAŞ'ın, olay günü çalıştığı inşaattan ayrıldık-
tan sonra, Vilayet Meydam'na geldiği burada gösteri yapan kalabali ğı
gördüğü, merak edip göstericilerden olay ın nedenini sorduğunda
Aziz NESİN'in İslam dinine, Peygamber'e ve Kur'an-a kar şı sarf et-
tiği sözleri protesto ettiklerini öğrenince bu defa kendisininde tepki
göstererek olaylara kar ıştığı ve tekbir getirerek tepkisini gösterdiği,
gerek kendi savunmasında gerekse kamu görevlilerinin ifadesinden
anlaşılmaktadır.
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Sanık her ne kadar savunma şahitleri göstererek olay yerinde
bulunmadığını ve olaya karışmadığmı beyan etmiş ise de savunma şa-
hitlerinin babasının iş yerinde çalışan kişiler olması kamu şahitlerinin
daha istikrarlı ifadeleri ve sanığın Cumhuriyet Savc ısı,'Sulh Ceza Ha-
kimliği huzurundaki biri birini doğrulayan ifadeleri karşısında, Madı-
mak Oteli önünde Aziz NESİN aleyhinde slogan atarak halkı tahrik ve
teşvik ettiği hususunda kesin kanaat oluşmuştur.

16. Sanık Eren CEYLAN:

a. Emniyet Müdürlüğü ifadesinde;

Olay günü saat 14.00 s ıralarmda Sivas halk ının yürüyüş yaptığını
ve Aziz NESİN'i protesto ettiklerini öğrendiğini, topluluğun Aziz NE-
SİN'i, protesto etmesi ve kendisinin de bu yönde protestoya kat ılmak
istemesi sebebi ile göstericileri seyir etti ğini ancak olaylara kar ışmadı-
ğını ve göstericilere katılmadığını saat 20.30 s ıralarmda evine giderken
görevli polis memurlarmca yakalandığını bu yürüyüşü kimlerin dü-
zenlediğini bilmediğini ve hiçbir olaya katılmadığını, yürüyüş yapan-
ların tekbir getirerek ve " Şeytan Aziz" diye slogan atarak geçtjlderini
gördüğünü beyan etmiştir.

b. Cumhuriyet Savc ılığı huzurundaki ifadesinde;

Olay günü işi sebebi ile Vilayet Meydanı'nda bulunduğunu bura-
da bir kısım halkın "Şeytan Aziz, Allahuekber" diyerek yürüyü ş yap-
tığını kendisininde bu yürüyüş yapanları seyir ettiğini akşam üzeri
evine giderken polislerce yakalandığını ancak kendisinin hiç bir olaya
katılmadığını beyan etmiştir.

c. Sulh Ceza Mahkemesine verdiği ilk ifadesinde;

Olay günü ellerinde Türk Bayra ğı olduğu halde "Şeytan Aziz, Al-
lahu ekber" diyerek yürüyüş yapan bir topluluk gördüğünü ve bu ki-
şilerin yürüyü şünü izlediğini fakat olaylara katılmadığını, akşam üze-
ri evine giderken polis memurlarmca yakalandığını beyan etmiştir.
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d. Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini her hangi bir örgüt
üyesi olmadığmı, Müslümanlar adli bildiri dağıtmadığmı teşhis tııta-
naklarmı da kabul etmediğini beyan etmiştir.

e. Sanık Lehindeki Şahit İfadeleri:

aa. Müdafaa şahidi Bünyamin DUMAN ifadesinde;

Sanık Eren CEYLAN'm ayakkabı imalatçısı kendisininin de
deri imalatçısı olduğunu iş yerlerinde komşu olduklarını sabah saat
08.30'da işyerlerini açtıklarını akşam saat 18.30'a kadar birlikte işyer-
lerinde çalıştıklarını ve birlikte dükkanlarını kapatarak dışarıya çıktık-
larında kalabalığı gördüklerini polis memurlarının ikazı üzerine ara
sokaklardan evlerine gitmek üzere ayr ıldıklarmı beyan etmiştir.

bb. Müdafaa şahidi Abdurrahman POYRAZ ifadesinde;

Sanık Eren CEYLAN ile dükkan komşusu olduklarını sabandan
itibaren akşam saat 19.00'a kadar beraber olduklar ını dükkanı kapata-
rak evlerine gittiklerini beyan etmiştir.

cc. Müdafaa şahidi Kadir KAVAK ifadesinde;

Olay günü saat 11.00 s ıralarında işyerine gelen Eren CEYLAN ile
birlikte saat 14.00'e kadar oturduklar ıru ve Eren CEYLAN'dan saat
14.30 sıralarında ayrıldığını beyan etmiştir.

çç. Müdafaa şahidi Satılmış YILDIRIM ifadesinde;

Olay günü Otel çevresinde görevli polis memuru olarak çal ıştığım
saat 18.30-19.00 sıralarında Eren CEYLAN'm Bünyamin DUMAN ile
birlikte Rıfat DUMAN' ı sorduklarmı, kendisinin de buralar çok kar ı-
şık ara sokaklardan evinize gidin dediğini, sanık Eren CEYLAN'm, da
ikazma uyarak evine gittiğini beyan etmiştir.

f. Sanık Aleyhindeki Şahit İfadeleri:

aa. Kamu şahidi Sedat TIRMIK ifadesinde;

Olay günü Madımak Oteli önünde görevli bulundu ğunu önceden
şahsen tanıdığı Eren CEYLAN' ı Madımak Oteli önünde "Şeytan Aziz,
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Sivas Azize mezar olacak, kafirler içeride onlar ı yakacağız" sözleri
ile slogan atan grup içerisinde buluduğunu sanık Eren CEYLAN'm
"Benim koluma yapışarak bırakın abi bizleri, yakalim kafirleri" diye
söylediğini kendisinin de oradan uzakla şması için ikazda bulunduğu-
nu hatta kendisine "Git kardeşim buradan içeride polis arkadaşlarımız
var" deyip uzaklaştırdığmı daha sonra Eren CEYLAN' ı görmediğini
ancak Otel'inde yanmaya ba şladığını Eren CEYLAN' ın, Otel'in yakıl-
masmı tahrik eden grubun içerisinde yer aldığım ve kesin olarak teşhis
ettiğini beyan etmiştir.

bb. Kamu şahidi Sabri ÇELIK ifadesinde;

Olay günü Mad ımak Oteli önünde Eren CEYLAN'm, "Sivas
Aziz'e mezar olacak, Aziz NES İN'i, isteriz, Tekbir, Allahuekber" diye-
rek slogan attığını beyan etmiştir.

g. İfadeli Teşhis Tutanağı :

Sanık Eren CEYLAN'm, saat 19.40 s ıralarında, Madımak Oteli
önünde "Kafirler içeride yakalım" diye bağırdığını grup içerisinde
slogan söylendiğini ve Otel'in taşlandığmı Eren CEYLAN' ı, olay ye-
rinden uzaklaşması için bizzat müdahale edildiğine ilişkin tutanak
tanzim edilmiştir.

ğ. Netice ve Kanaat:

Sanık Eren CEYLAN tüm savunmalarmda olaylara kat ılmadığını
sadece olaylar ı izlediğini belirtmiş ve bu yönde de savunma şahitleri
göstermiş olmasına rağmen sanık hakkmda şahadette bulunan zabıt
mün-ızilerinin son derece mü şahıs ve kesin ifadeleri karşısmda sanığın
bu yöndeki savunma şahitlerine ihtibar etmek mümkün olmam ıştır.
Kaldı ki, sanığın müdafaa şahitleri saat 19.00 dan sonraki bulundu ğu
mekam bilmektedirler ve sanık saat 20.30 s ıralarmda, görevli polis me-
murlarmca yakalanarak gözetim altına almmıştır. Saat 19.00 ile 20.30
arası Eren CEYLAN'm bulundu ğu n.ekam ispat edememesi ve kamu
şahitlerinin zaman, mekan vererek sanığın yüz yüze bire bir konuşma-
larmı da nakletmek sureti ile te şhiste bulunmaları daha inandırıcı ve
samimi bulunmuştur. Bu nedenledir ki sanık Eren CEYLAN' ın, Ma-
dımak Oteli önündeki olaylara saat 19.30 ihtibarı ile katıldığı ve Aziz
NESİN'in yakılması yolundaki sloganlar ı ile davranışları ile ve ifadesi
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ile halkı tahrik ve teşvik ettiği, bizzatihi polis memuruna ifade ettiği
şekilde Aziz NESİN'in yakılması yönündeki beyanı sanığın bizattihi
yakılma olayma katılmasa dahi yakan kişileri bu yöndeki iradelerini
pekiştirmesi ve güçlendirmesi aç ısmdan bina yakmak suretiyle birden
çok kişinin ölümüne sebebiyet verdiği ve asli failerin filme müza-
harat ve muavenetle fiilin icrasmı kolaylaştırdığı ve bu şekilde suça
iştirak ettiği kesin kanaati hasıl olduğundan cezalandırılması cihetine
gidilmiştir.

17. Sanık Erol SARIKAYA:

a. Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde;

inşaat işçisi olarak çalıştığını, Tuzlu Göl mevkiinde babas ı ile bir-
likte saat 17.00'ye kadar inşaatm başında olduğunu bu saatten sora
inşaat bekçisi Abdullah ile birlikte çay içtiklerini daha sonrada Vilayet
önüne geldiğinde toplanan kalabalığm "Sivas Azize mezar olacak"
diye slogan attığını ve Madımak Oteli'nin ta şlandığmı gördüğünü abi-
sinin otomobilini olaylardan zarar görecek düşüncesi ile olay yerinden
uzaklaştırdığmı olaylara katılmadığını beyan etmiştir.

b. Cumhuriyet Savcılığı huzurundaki ifadesinde;

İnşaat işçisi olarak çalıştığım Tuzlu Göl mevkiinde bulunan in-
şaatta saat 18.15'e kadar kaldığını ve şehir meydanına geldiğiide
Madımak Oteli önünde toplanan kalabal ığı gördüğünü ve PTT binas ı
önünde olaylar ı izlediğini hatta Emniyet görevlisi Sami ECE'yi görüp
selamlaştığmı teşhis tutanağının doğru olmadığım Cafer ERÇAK-
MAK'm, halk ı tekbir getirerek olaylara kat ılması için tahrik ve te şvik
ettiğini gördüğünü beyan etmiştir.

c. Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ilk ifadesinde;

İnşaat işçisi olarak çalıştığını işyerinden saat 18.15 civarmda ayr ıl-
dığmı ve şehir meydanına geldiğinde, Madımak Oteli'nin önünde top-
lanan kalabalığı gördüğünü bir saat kadar olaylar ı izlediğini, olaylara
karışmadığmı beyan etmiştir.
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c. Mahkemenıiz huzurundaki ifadesinde;

Inşaat işçisi olarak çalıştığım her hangi bir örgüte üye olmadığım
olay günü olayları 150-200 metre uzakliktan izlediğini ve bu olaylara
katılmadığını beyan etmiştir.

d. Sanık Lehindeki Şahit ifadeleri:

aa. Müdafaa Şahidi Mehmet KARAKÜTÜK ifadesinde;

Sanık Erol SARIKAYA ve babas ının kendi inşaatında işçi olarak
çalıştıklarını olay günü sabah saat 08.00'da i şe başladığını beyan et-
miştir.

bb. Müdafaa Şahidi İlhami PARLAK ifadesinde;

Sanık Erol SARIKAYA'nın sabah saat 08.00 sıralarmda işe başladı-
ğını ve saat 17.00'de paydos edildiğini işyerinden saat 1800 de ayr ıldı-
ğını beyan etmiştir.

Savunma şahitleri Ali Osman PARLAK, Hac ı KILIÇ, Muzafer
USTA iki ayrı talimat ifadelerinde sanık Erol SARIKAYA'nın saat
08.00'den saat 17.00'ye kadar inşaat işinde çalıştığını beyan etmişler-
dir.

cc. Savunma şahidi Ali KEKLIK ifadesinde;

Sanık ile komşu olduklarını olay günü saat 18.30 s ıralarmda sanık
ve ailesinin birlikte evlerinin bahçesinde çay içtiklerini beyan etmi ştir.

a. Sanık Aleyhindeki Şahit ifadesi:

Kamu şahidi Sami ECE ifadesinde;

Olay günü sanık Erol SARIKAYA'nın, slogan atarak bağırdığmı
gözü dönmüş bir halde saldırdığını, barikatı aşıp arabaları deviren
şahıslar arasmda bulundu ğunu beyan etmi ştir.

É. İfadeli Teşhis Tutanağı :

Olay tarihinde sanık Erol SARIKAYA'nın hakkmda, video kaset
ve fotoğraf incelemesi sonucunda, Mad ımak Oteli önünde bulunan
topluluk içerisinde slogan atan, polis ve askerin barikatını yarmaya
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çalışan grup içerisinde bulundu ğunu teşhis eden Sami ECE'nin teşhi-
sini içeren tutanak tanzim edilmi ştir.

g. Netice ve Kanaat:

Olay günü inşaat işçisi olarak çalıştığı iş yerinden saat 18.30 s ıra-
larmda ayrılan ve şehir merkezinde bulunduğu sırada olayları izleyen
Sanık Erol SARIKAYA'nın bu yöndeki savunma şahitlerinin ifadeleri
doğru kabul edilse dahi sanığm saat 18.30'dan sonra olay yerinde bu-
lunduğu gerek kendi ifadesinde, gerekse kamu şahidi Sami ECE'nin
ifadesinde açık ve kesin olarak anlaşılmaktad ır. Kamu şahidi Sami
ECE'nin sanık ile ilgili ifadesinde sanığm olay içerisinde a şırı şekilde
eylemleri ve bu sanığm attığı sloganlar ihtibar ı ile olaylarm tahrik ve
teşvikcisi olarak filmin yorumlanmas ı, barikatı zorlamak sureti ile asil
faillerin fiiline müzeharet ve muavanetle fiile i ştirak etmek suçundan
cezalandırılması cihetine gidilmiştir.

18. Sanık Mevlüt ATALAY:

a. Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde;

02.07.1993 günü saat 16.00-17.00 civarmda Alem Birahanesi'nde
İbrahim isimli arkadaşı ile bira içtiklerini atılan bir taşm birahanenin
camını kırması üzerine dükkan sahibinin birahaneyi kapattığını ve
dışarıya çıktıklarını oradaki esnaf ile birlikte,Mad ımak Oteli'nin taş-
lamasmı seyir ettiklerini bu arada Emniyet Müdürü Ali Bey'in fenal ık
geçirmesi üzerine, kendisine yardımcı olduklarını 18.30 sıralarında bir
bidon içerisinde benzin getiren şahsm elindeki bidonu almak isteyen
polis memurlar ına yardımcı olduğunu yere dökülen benzinin yanma-
ması için bir bidon su getirip benzin üzerine döktüklerini bu s ırada
İslam dinine küfür eden Aziz NESİN aleyhinde slogan attığını başkaca
bir eyleminin olmadığını Otel'in yanmasmdan sonrada olay yerinden
uzaklaştığını beyan etmiştir.

b. Cumhuriyet Savcılığı huzurundaki ifadesinde;

02.07.1993 Cuma günü saat 17.00 s ıralarında Alem Birahanesi'nde
İbrahim isimli arkadaşı ile bira içerken dışarıdan atılan taşm biraha-
nenin canım ı kırması üzerine iş sahibinin dükkanını kapattığı, kendi-
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sinin de dışarı çıktığını, Madunak Oteli'nin önünde toplanan grup ile
birlikte Aziz NESİN aleyhinde slogan attığını, Aziz NES İN'in İslam
dinine hakaret ettiği için kendisini protesto ettiğini olaylar sırasmda
beyaz tişörtlü, kot pantolonlu 16-17 ya şlarında bir gencin plastik bi-
donla benzin getirdiğini, bir polis memurunun bu benzini yere dök-
tüğünü kendisinin ikazı üzerine benzine su döktüklerini ve bu şekilde

yanmasmı önlediklerini ve polise yard ımcı olduğunu herkesin Otel'i
taşlaması sırasında kendisinin de Otel'e taş attığmı, "Sivas Aziz'e me-
zar olacak" diye slogan attığmı ilk defa perdeyi tutıışturan kişinin Yu-
nus KARATAŞ olduğunu bu kişiyi perdeyi tutuştururken gördüğünü
beyan etmiştir.

c. Sulh Ceza hakimli ğindeki ilk ifadesinde;

Olay günü Alem Birahanesi'nde bir arkada şı ile birlikte bira içtiği-
ni, birahanenin camının kırılması üzerine birahaneyi kapatıp dışarıya
çıktıklarmı, Madımak Oteli'ne toplanan kalabalığı görünce merak
edip oraya gittiğini sorduğunda Aziz NESİN'in, Sivas'a, geldiğini
İslam dinine hakaret ettiğini bu nedenle gösteri yaptıklarını öğrenince
kendisinin de " Şeytan Aziz, Sivaz Aziz'e mezar olacak, Allahuekber"
gibi sloganlar attığmı, Otel'e taş atmadığmı, Otel'e girmek için barikatı
zorlamadığmı, cezaevinden yeni çıktığı için polislerin kendisini tanıdı-
ğını bu nedenle teşhis ettiklerini beyan etmi ştir.

Sanıklardan Yusuf KARATAŞ'm, perdeyi tutuşturmaya çalişan
kişi olduğunu otomobilleri ters çeviren ve benzin deposuna ta şla
vuran şahsm Erol SARIKAYA olduğunu ve bu kişileri görüp teşhis
ettiğini beyan etmiştir.

c. Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Herhangi bir örgüte üye olmadığını ve örgütsel bir faaliyetinin
bulunmadığını olay günü alkol aldığını olaylara karışmadığını ancak
Emniyet görevlilerinin kendisini tanıması sebebi ile hakkında şahadet-
te bulunduklar ını suçlamaları ve teşhis tutanağmı kabul etmediğini
beyan etmiştir.
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d. Sanık Lehindeki Şahit İfadeleri:

aa. Müdafaa şahidi Mustafa KURUÇAY ifadesinde;

Sanık Mevlüt ATALAY'm, olay günü saat 18.30-1900 s ıralarmda
bakkala gelerek ekmek ile mum aldığım ve evine gittiğini beyan et-
miştir.

bb. Müdafaa şahidi Oruç KEPENEK ifadesinde;

Olay günü saat 11.00 s ıralarmda sanık Mevlüt'ün birahaneye gel-
diğini saat 14.00 sıralarmda birahanenin camına taş atılarak kırıldığını
ve birahaneyi kapatarak dışarıya çıktıklarmı sanık Mevlüt'ün de ken-
dileri ile birlikte dışarıya çıktığını beyan etmiştir.

a. Sanık Aleyhindeki Şahit İfadeleri:

aa. Kamu şahidi Sami ECE ifadesinde;

Olay günü sanık Mevlüt ATALAY'm, Otel'in önünde bulunan
polis kordonunu yarıp Otel'e geçmek isteyen grup içerisinde bulun-
duğunu Otel'e taş attığını ve slogan attığını beyan etmiştir.

bb. Kamu şahidi Doğukan ÖNER ifadesinde;

Sanık Mevlüt ATALAY'rn, Madımak Oteli önündeki kalabalığın
ön saflarmda slogan attığını, polis ve jandarma barikatmı aşmak için
mütemadiyen uğraş verdiğini, Madımak Otel'inin camlarmı taş atarak
kırdığmı beyan etmiştir.

cc. Kamu şahidi Rahim ÇALIŞKAN ifadesinde;

Olay günü sanık Mevlüt ATALAY'm, Mad ımak Oteli önünde
topluluğun ön saflarmda barikatı yarmak için uğraş verdiğini slogan
attığını beyan etmiştir.

cc. Kamu şahidi Şaban YILMAZ ifadesinde;

Olay günü Madımak Oteli'nin önündeki grup içerisinde slogan
attığını, Otel'e taş atarak camlarını kırdığmı ve polis barikatmı aşmak
için sürekli hücum ettiğini beyan etmiştir.
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f. İfadeli Teşhis Tutanağı :

Sanık Mevlüt ATALAY'm, Mad ımak Oteli yan tarafmda bulunan
Atatürk Caddesi üzerinde asker ve polis kordonu üzerinde devaml ı
suretle kordonu yarmaya çal ışan grubun önünde slogan atarken gö-

rüldüğü ve bu hususun zabıtla tespit edildiği anlaşılmıştır.

g. Netice ve Kanaat:

Sanık Mevlüt ATALAY, savunmasmda da belirtti ği gibi olay günü
birahanede bira içtikten sonra birahanenin taşlanması üzerine dışarıya

çıktığı ve dışarıdaki kalabalığm Aziz NESİN'in, İslam dinine hakaret

ettiğini öğrendiği ve kalabalıkla birlikte Aziz NESİN'in, protesto et-

mek amacı ile slogan attığı Otel'in camlarını taşladığı ve kurulu bu-
lunan polis ve jandarma barikatm ı aşmaya çalıştığı kamu şahitlerinin

açık ve samimi ifadeleri ile anlaşılmıştır. Her ne kadar sanık son soruş-

turma aşamasmda üzerine atılı suçları inkar etmiş ise de, Cumhuriyet

Savcısı ve Sulh Ceza Hakimi huzurunda, kamu şahitlerini doğrulayıcı
ifade vermiş ve olaylara katıldığını açıldanııştır. Hatta sanık Yunus
KARATAŞ ve Erol SARIKAYA'nında, olaylarm içindeki yerini ve
rolünü açıklamıştır. Samğın mevcut eylemleri ile bina yakmak sure-
tiyle birden çok kişinin ölümüne sebep olmak suçunun feri iştirakçiler
içinde bulunduğu ve asli failleri suç işleme kararmda tahrik ve te şvikci
olarak rol oynad ğı kesin kanaati has ıl olmuştur.

19. Sanık Bülent DÜVENC İ :

a. Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde;

02.07.1993 günü Selimağa Cami'nde cuma namazm ı kıldıktan son-
ra işyerine gittiğini saat 17.30'a kadar çal ıştığını saat 18.30 sıralarmda
eşini ve çocuğunu kaympederinin evine b ıraktıktan sonra PTT binas ı
önüne geldiğini oradan Terminal'e giderek saat 19.30'da 06 LCA 78
plaka sayılı otobüsü ile birlikte İstanbul'a hareket ettiğini olayları
Yozgat Coşkun Tesisleri'nde mola verdiğinde öğrendiğini olaylarla
ilgisinin bulunmadığını beyan etmiştir.
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b. Cumhuriyet Savc ılığı huzurundaki ifadesinde;

Olay günü cuma namazından sora DDY'deki işine gittiğini ve saat
17.30 sıralarında işinden ayrıldığını saat 18.30 sıralarında çocuklarını
kaymvalidesine bıraktığını ve Terminal'e gittiğini burada saat 19.30
servisi ile birlikte İstanbul'a hareket ettiğini kullandığı 06 LCA 78 pla-
kah otobüsün şoförü bulunduğuna dair elinde belgeleri bulundu ğunu
olaylara karışmadığını beyan etmiştir.

c. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ilk ifadesinde;

Olay günü saat 17.00'ye kadar DDY'deki işinde çalıştığını işin-
den ayr ıldıktan sonra çocuklarını kaynanasmın yanına bıraktığını ve
oradan ayrılıp Terminal'e geldiğini ve 19.30'da Lüx Sivas otobüs fir-
masmın şoförü olarak İstanbul'a hareket etiğini olaylara katılmadığını
beyan etmiştir.

c. Mahkememiz huzurundaki ifadesinde;

Olay günü saat 17.30 a kadar DDY'de çalıştığını bu saatten sonra
işyerinden ayrılıp çocuklarını kaymvalidesine bıraktığını ve saat 19.30
seferi ile Istanbul'a hareket etmek üzere Lüx Sivas Tur'a ait otobüs şo-
förü olarak Sivas'tan ayr ıldığını olaylara hiç karışmadığını bu nedenle
suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

d. Sanık Lehindeki Şahit İfadeleri:

aa. Müdafaa Şahidi Dilek ÇİROĞLU ifadesinde;

Kendisinin Lüks Sivas firmasmda otobüs şoförü olarak çalıştığını
02.07.1993 günü saat 19.30'daki Istanbul seferine Bület DÜVENCI ile
birlikte çift kaptan olarak katıldıklarını Yozgat'da mola verdilderinde
Sivas olaylarını televizyondan öğrendiklerini beyan etmi ştir.

bb. Müdafaa Şahitleri Dursun UTAR, Metin ŞIMŞEK, Mustafa
SONGÜL, Kemal ADA, Yalçın DAĞOĞLU ve Hilmi ADA, verdikleri
ifadelerinde 02.07.1993 günü Sivas'tan İstanbul'a, saat 19.30'da hareket
eden otobüsün ikinci kaptanı olarak sanık Bülent DÜVENCİ hakkında
şahadette bulundukları anlaşılnııştır.
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cc. Müdafaa şahitleri Aslan ATA, Sabri ÇİL, Haluk BALTA, ayrı
ayrı verdikleri ifadelerinde sanığın 07.00'den 17.00'ye kadar i şyerinde
bulunduğunu ve birlikte çalıştıklarını daha sonra da, beraber i şyerin-
den ayrıldıklarmı beyan etmişlerdir.

cc. Müdafaa şahitleri Mine DERİNCEGÖZ, Yalçm BAĞOĞLU,
Hilmi ADA, Kemal ADA, Cemal SARIKAYA, Nejmettin YOLALAN
ayrı ayr ı verdikleri ifadelerinde sanığm işyerinden ayrıldıktan sonra
Sivas Otobüs Terminali'ne geldiği ana kadar ki, geçen zaman içindeki
mekan şahitleri olarak beyanda bulunmu şlardır.

a. Sanık Aleyhindeki Şahit Ifadeleri:

aa. Kamu şahidi Mehmet YILDIZ ifadesinde;

Sanık Bülent DÜVENCİ'yi, Madımak Oteli önündeki grup içeri-
sinde slogan atarken ve Emniyet barikatım yarmaya çalışırken gördü-
ğünü beyan etmiştir.

bb. Kamu şahidi Şaban YILMAZ ifadesinde;

Olay günü sanık Bülent DÜVENC İ'yi, Mad ımak Oteli önündeki
topluluk içerisinde barikatı aşmak için çaba gösteriğini Otel'i taşlarken
ve slogan atarken gördüğünü beyan etmiştir.

cc. Kamu şahidi Sami ECE ifadesinde;

Sanık Bülent DÜVENCİ'yi, olay günü Madımak Oteli önünde slo-
gan atarken, Otel'i taşlarken ve barikatı aşmaya çalışırken gördüğünü
beyan etmiştir.

f. İfadeli Teşhis Tutanağı :

Sanık Bülent DÜVENC İ'yi, Otel önündeki barikatı yarmaya çalı-
şan grup içerisinde bulunduğuna dair tutulan tutanak Şube Müdürü
Mehmet YILDIZ tarafmdan tanzim edilmi ştir.

g. Netice ve Kanaat:

Sanık Bülent DÜVENCİ, sabah saat 0700'de işbaşı yapmış öğlen
arasında cuma namazmı kıldıktan sonra öğleden sonraki mesaisine
başlamış ve saat 17.00'de işyerinden ayrılmıştır. Sanık Bülent DÜVEN-
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Cİ saat 19.30'da Sivas Terminali'nde Lüx Sivas Tur otobüs şirketinin
şoförü olarak İstanbul'a hareket etmiştir. Bu hususta göstermiş olduğu
şahitler ve bu zaman içerisinde olay yerinde bulunmad ığını işyeri ça-
lışma belgeleri ile de ıspatlamıştır. Ancak saat 17.00 ile 19.30 arasmda-
ki 2.5 saatlik boşluğu ispat için göstermiş olduğu mekan şahitlerinin
ifadeleri kamu şahitlerinin ifadeleri karşısmda yeterli ve inandırıcı
bulunmamıştır. Çünkü saat 17.00'de DDY'deki i şinden ayrıldıktan
sonra eşini ve çocuklar ım kaymvalidesinin evine bırakması ve olay
yerine gelmesi Sivas gibi bir vilayette en fazla bir saatini al ır nitekim
kamu şahitleri de sanığın Madımak Oteli önündeki polis ve jadarma
barikatını zorlarken Otel'i taşlarken, slogan atarkenki eylemlerini tarif
etmektedirler.

Sanığın burada toplanan kalabalığm içerisine girerek Aziz NE-
SİN aleyhinde slogan atmas ı halkı bu yönde tahrik ve te şvik etmesi
polis barikatını zorlaması, asli faillerin suç işleme kararlılığını teşvik
etmekte hafta asli faillere barikatı aşmayı kolaylaştırıcı Emniyet güç-
lerini yıpratıcı hareketler olarak yorumlanmas ı ve bir kısım sanıklarm
barikatı aşarak otomobilleri tahrip etmeleri ve otomobillerin benzin
deposundaki yanıcı maddenin yere dökülmesini sağlayacak eylemleri
gerçekleştirmelerinin kolaylaştırıldığı kanaatinde olduğumuz için sa-
nık Bülent D.YVENCİ'nin cezalandırılması cihetine gidilmiştir.

20. Sanık Ahmet Turan KILIÇ:

a. Emniyet Müdürlüğü ifadesinde;

Olay günü cuma namazmı kılmak üzere Mescidi Aksa Cami'ne
gittiğini ve saat 14.00 sıralarmda, maaşını almak üzere Vilayet Meyda-
nı'na geldiğinde bir topluluğun slogan atarak geçtiğini, Bosna Hersek
ile ilgili bir yürüyü ş olduğunu zannettiğini ve dışarıdan izlediğini,
Ziraat Bankası'ndan maaşını aldıktan sonra alış veriş yapıp evine gitti-
ğini, olaylara karışmadığını beyan etmiştir.

b. Cumhuriyet Savc ılığı huzurundaki ifadesinde;

Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinin doğru olduğunu olay-
lara katılmadığını beyan etmiştir.
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c. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ilk ifadesinde;

Emniyet Müdürlüğü ve C. Savcilığı'nda verdiği ifadelerinin do ğru
olduğunu olaylara katılmadığını sadece saat 14.00 s ıralarında yürüyüş
yapan grubun Bosna Hersek ile ilgili slogan attığını duyduğunu ve
dışarıdan izlediğini beyan etmiştir.

c.Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Olaylara katılmadığını her hangi bir örgütle de ilgisinin bulunma-
dığını olay günü emekli maaşını almak için Ziraat Bankas ı'na gittiğini
alış veriş yaparak evine döndüğünü beyan etmiştir.

d. Sanık Lehindeki Şahit İfadeleri;

aa. Müdafaa şahidi Salim YILDIZ ifadesinde;

Sanık Ahmet Turan KILIÇ'm olay günü saat 14.00 sıralarmda dük-
kanına gelerek alış veriş yaptığını ve saat 15.00 s ıralarında dükkanın-
dan ayrıldığını beyan etmiştir.

bb. Müdafaa şahidi Hüseyin ERŞAN ifadesinde;

Sanık Ahmet Turan KILIÇ' ı, olay günü saat 14.30 s ıralarmda ma-
nifatura dükkanına gelerek 165.000 TL'lik borcunu ödeyip ayrıldığını
beyan etmiştir.

cc. Müdafaa şahidi Ahmet HASDEMİR ifadesinde;

Sanık Ahmet Turan KILIÇ'm, olay günü saat 15.00 civarında dük-
kanından alış veriş yapıp ayrıldığını beyan etmiştir.

dd. Müdafaa Şahidi Arif KOÇAK ve Mustafa KOÇ ifadelerinde;

Sanık Ahmet Turan KILIÇ'ın, komşuları olduğunu ve saat 18.00
sıralarında evinde ve evinin balkonunda çocukları ile birlikte gördük-
lerini beyan etmişlerdir.

a. Sanık Aleyhindeki Şahit İfadeleri:

aa. Kamu şahidi Şaban YILMAZ ifadesinde;

Olay günü sanık Ahmet Turan KILIÇ'm olayların başından sonu-
na kadar kalabahğı devamlı şekilde tahrik ve teşvik eden ve topluluğa
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önderlik eden bir kişi olarak gördüğünü, Vilayet önünde Kültür Mer-
kezi'nde ve Madımak Oteli önünde slogan atarak halk ı tahrik ettiğini
beyan etmiştir.

bb. Kamu şahidi Mustafa UZUN ifadesinde;

Olay günü sanık Ahmet Turan KILIÇ' ı, hadiselerin başmdan
sonuna kadar topluluk içerisinde slogan atarken topluluğa önderlik
ederken ve olaylara teşvik ederken gördüğünü beyan etmiştir.

cc. Kamu şahidi Erol ÇÖL ifadesinde;

Olay günü, Mad ımak Oteli önünde polis barikat ını zorlayan sal-
dırgan grup içerisinde bulunduğunu slogan atarak ve topluluğa da
slogan attırtarak halkı tahrik ettiğini beyan etmiştir.

cc. Kamu şahidi Mehmet Ali ADIYAMAN ifadesinde;

Olay günü sanığı Madımak Oteli'nin önünde devaml ı surette slo-
gan attığını, polis barikatını yarmaya çahştığını ve zorladığmı beyan
etmiştir.

dd. Kamu şalıidi Sami ECE ifadesinde;

Sanık Ahmet Turan KILIÇ' ı, Madımak Oteli önünde topluluğu
"Arkadaşlar bu bir cihattır, yürüyelim" diyerek bağırdığını ve halkı
Otel'e doğru sevk ederek tahrik ettiğini beyan etmiştir.

ee. Kamu şahidi Doğukan ÖNER ifadesinde;

Olay günü, Madımak Oteli önünde ve daha önceki gösteriler s ıra-
smda halkı devamlı şekilde cihata çağırdığını ve halkı tahrik ettiğini,
halkı tahrik etmek için sürekli slogan attığını ve Madımak Oteli'ne taş
atarken gördüğünü beyan etmiştir.

ff. Kamu şahidi Mehmet YILDIZ ifadesinde;

Olay günü sanık Ahmet Turan KILIÇ' ı, Madımak Oteli önünde
slogan atarken gördüğünü, keza polis ve jandarma barikatını aşarak
Otel'e gitmeye çahşirken gördüğünü kendisini geri püskürttirken Ah-
met Turan KILIÇ'm, hem slogan atıp hem de "bizim sizinle işimiz yok,
bizden size, polise zarar gelmez, sizde görevinizi yap ıyorsunuz" diye-
rek yeniden barikatı aşmaya çaliştığını gördüğünü beyan etmiştir.
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f. Netice ve Kanaat:

Sanık Ahmet Turan KILIÇ savunmalarmda, sürekli olarak olay-
lara katılmadığını, sadece Vilayet Meydanı'nda yürüyüş yapanları
izlediğini, bunlarmda Bosna Hersek ile ilgili oldu ğunu zannettiğini ve
olay günü maaşmı aldığını, alış veriş yaptığını ve evine gittiğini beyan
ederek savunma şahitleri göstermesine ra ğmen yedi tane Emniyet gö-
revlisinin bu sanığm olaylarm başlangıcmdan itibaren tüm safhalarda
yer aldığını hatta yürüyüş yapanlara önderlik edercesine slogan atıp,
hedef gösterdiğini, Madımak Oteli önünde kurulan barikat sürekli
zorlayanlarm başmda geldiğini hatta şahitlerden birine "Bizim polisle
bir işimiz yok, siz görevinizi yap ıyorsunuz" bir başka şahidin duyaca-
ğı şekilde arkadaşlar bu bir cihattır yürüyelim dediği böylece sanığın
amacının Madımak Oteli'nde bulunan ve kendi dini değerleri içerisin-
de suçlu bulduğu Aziz NESİN'e, yönelik eylemlerini devam ettirdiği
halkı Aziz NESİN' e, karşı eylemlerin içine sokmak için sürekli hareketli
ve atak davrandığı, böylece barikatı yarıp Otel önündeki otomobilleri
tahrip eden ve Otel içerisindeki e şyaları tahrip ederek dışarıya atan bu
arada otomobillerin yanmasm ı sağlayan birinci derecede sorumlu asil
faillerin fiillerini kolaylaştırdığı ve bu saruklarm suç i şleme iradelerini
atılan sloganlarla pekiştirip güçlendirdiği yine polis barikatmı zorla-
yarak bu barikat a şmış olan Otel içerisindeki sanıldarm daha rahat
hareket etmelerini ve eylem yapmalarını sağlayacak ortamı hazırladığı
diğer polis memurlar ını barikat önündeki eylemcilerle meşgul etmek
sureti ile barikat gerisinde kalan san ıklarm yangını haz ırlayacak ze-
mini oluşturaak rahatliğı sağladıkları böylece asli faillerin yangının
çıkmasına sebep olan fiillerini kolaylaştırdığı ve asli faillerin fiillerine
müzaharet ve muavenet yoluyla iştirak ettikleri suçun i şlenmesini ko-
laylaştırdıkları açık ve kesin olarak subuta erdiğinden bu sanığın da,
iştirakci sıfatıyla cezalandırılması cihetine gidilmiştir.

21. Sanık Temel TOY:

a. Emniyet Müdürlüğü ifadesinde;

Olay günü Atatürk Caddesi üzerinde toplanan kalabali ğı ve gös-
terileri işyerinin balkonundan izlediğini, Belediye Başkanı'nın halka
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hitaben bir konuşma yaptığını, Otel'in yanmasmdan sonra ç ıkan du-
mandan Otel'in yak ıldığıru anladığmı ve olaylarla ilgili gelişmeleri
televizyondan öğrendiğini ve olaylarla ilgisinin bulunmadığını beyan
etmiştir.

b. Cumhuriyet Savc ılığı huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü işyeri bürosunda bulunduğu olaylara katılmadığını ve
olayları televizyondan öğrendiğini beyan etmiştir.

c. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ilk ifadesinde;

Olay günü işyeri bürosundan olayları izlediğini işyerirıin Madı-
mak Oteli'ne 50-60 metre uzaklıkta bulunduğu buradan olayları izle-
diğini, olaylara katılmadığmı beyan etmiştir.

ç. Mahkememiz huzurıındaki ifadesinde;

02.07.1993 tarihindeki Sivas olaylarma katılmadığmı, hiç bir örgüt-
sel bağının bulunmadığını ve olaylarla ilgisinin bulunmad ığını beyan
etmiştir.

d. Sanık Lehindeki Şahit ifadeleri:

aa. Müdafaa şahidi Nurettin MERT ifadesinde;

Sanık Temel TOY'un babasma ait, müteahhitlik yaz ıhanesine, ken-
di yazıhanesinin bitişik olduğunu bu nedenle sanığı olay günü saat
09.30'dan, 16.00'ya kadar yazıhanede gördüğünü beyan etmiştir.

bb. Müdafaa şahidi Zeki GÖNÜLALAN ifadesinde;

Sanık Temel TOY'un babasma ait büro ile kendi bürosunun yan
yana olduğunu ve sanığm sabahtan saat 16.30'a kadar bürosundan
çıkmadan çalıştığım beyan etmiştir.

cc. Müdafaa şahidi Hulusi TUNÇER ifadesinde;

Sarnğm bürosunun bulunduğu işhanında çaycılık yaptığım olay
günü saat 09.00'dan 19.00'a kadar bürosunda çalıştığını ve hiç dışarıya
çıkmadığını beyan etmiştir.
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çç. Müdafaa şahidi Aydm ESKİCI ifadesinde;

Sanık Temel TOY'urı, işverenin bulunduğu işhanının girişinde
kuruyeniiş dükkanı işlethğini olay günü sanığın saat 14.30 sıralarında
kendisinden sigara ve kuruyemiş aldığını birbuçuk saat sonra sanığı
bürosunda gördüğünü beyan etmiştir.

dd. Müdafaa şahidi Selahattin İŞBİLİR ifadesinde;

Sanık Temel TOY'un, babas ı ile dedesinin Cumhuriyet İşhanı'nın
ortakları olduğunu olay günü de Cumhuriyet İşhanı'ndaki yazıhane-
sinde iken sanığı bürosunda gördüğünü saat 16.00'ya kadar san ığın
bürosundan ayrilmadığmı beyan etmiştir.

ee. Müdafaa Şahidi Hüseyin İŞBİLİR ifadesinde;

Olay günü saat 14.00-14.30 s ırasmda, sanığın babasının bürosunda
çalışırken gördüğünü beyan etmiştir.

ff. Müdafaa şahidi Osman TAŞ ifadesinde;

Olay günü sanığın 14.00-15.00 saatleri aras ı büroda gördüğünü
beyan etmiştir.

gg. Müdafaa şahidi Mustafa AKTAŞ ifadesinde;

Olay günü sanığı saat 17.00'ye kadar büroda çalışırken gördüğünü
beyan etmiştir

ğğ . Müdafaa şahidi Adem Meral ifadesinde;

Olay günü sanığın bürosuna saat 15.30 sıralarmda girdiğini ve
17.30'a kadar büroda kaldığını büronun balkonundan olaylar ı izledi-
ğini beyan etmiştir.

ıı. Müdafaa şahidi Ahmet AL İM ifadesinde;

Olay günü Temel TOY'un babasına ait büroya gittiğini 1.5 saat ka-
dar büroda kaldığını ve büronun balkonundan olaylar ı seyir ettiklerini
beyan etmiştir.
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a. Sanık Aleyhindeki Şahit İfadeleri:

aa. Kamu şahidi Rahim ÇALIŞKAN ifadesinde;

Olay günü Temel TOY'u, Madımak Oteli önündeki toplulu ğun
ön sıralarmda iri cüssesi ile " Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak,
Kanımız aksa da zafer İslam'm" diyerek slogan attığını halkıda, slogan
atmaya tahrik ve teşvik ettiğini Otel önünde kurulmuş bulunan polis
barikatını mütemadiyen zorlayarak barikatı kırmaya çalıştığım beyan
etmiştir.

bb. Kamu şahidi Sami ECE ifadesinde;

Olay günü sanık Temel TOY'un, olaylarm her aşamasmda toplu-
luğu sürekli canlı tutarak slogan atmas ını sağlayan ve halkı Madımak
Oteli önüne tahrik ve teşvik eden güvenlik güçlerinin barikatm ı yar-
maya çalışan kişilerden biri olarak görüp teşhis ettiğini beyan etmiş-
tir.

cc. Kamu tanığı Şaban YILMAZ ifadesinde;

Olay günü sanık Temel TOY'u, Mad ımak Oteli önündeki toplulu-
ğun içerisinde aktif bir şekilde "Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak,
Kanımız aksa da zafer İslam'm" diye slogan atarken gördü ğünü hatta
bu sloganları kendisi söyledikten sonra el, kol işaretleri ile topluluğu
galeyana getirip bu sözleri tekrarlamas ını. istediğini, Madımak Oteli
önünde Otel'i taşlayanlardan biri olduğunu ve Otel önündeki barikatı
aşarak otomobilleri tahrip edenlerden biri olduğunu beyan etmiştir.

çç. Kamu şahidi Nahit DURSUN ifadesinde;

Olay günü sanık Temel TOY'u, Madımak Oteli önünde ve ön saf-
larda "Aziz NESİN" aleyhinde slogan atarken gördü ğünü yine Otel
önündeki polis kordonunu yarmaya çalışırken ve Otel'e taş atarken
gördüğünü hatta taş atmak için kalabalığı dağıtıp kuvvet alarak taşı
daha ileri ve üst noktalara f ırlattığını ve bu eylemler içinde gördüğünü
beyan etmiştir.

dd. Kamu tanığı Doğukan ÖNER ifadesinde;

Olay günü sanık Temel TOY'u, Mad ımak Oteli'nin önünde, top-
luluğun ön saflarmda aktif bir şekilde slogan atarken ve halkmda bu
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sloganlara iştirak etmesini sa ğlamak için el kol hareketleri yaparken
gördüğünü yine bu sanığm Madımak Oteli'ne taş attığını ve kurulu
bulunan polis-jandarma barikatm ı aşmak için mütemadiyen sald ıran-
lar arasında bulunduğunu, hatta barikat aşarak Otel'e girip eşyaları
tahrip ettiğini gördüğünü beyan etmiştir.

f. İfadeli Teşhis Tutanağı :

Müşterek imzah tutanakta sanık temel Toy'un, eylemleri tarif edi-
lerek olay içindeki yeri ve konumu birlikte imza altma al ınmak sureti
ile belirlenmiştir.

g. Netice ve Kanaat:

Sanık Temel TOY tüm aşamalarda üzerine atıli suçlamaları red-
dederek olaylara katılmadığını her hangi bir örgüt ile ilgisinin bulun-
madığını beyan etmiş ve bu hususta olay günü babasına ait büroda
kaldığım hatta olayların bir bölümünü bu büronun balkonundan seyir
ettiğini beyan etmiş ve bu hususta bir çok savunma şahidi göstermiş-
tir. Bu savunma şahitleri de, sanığın savunmasını doğrular mahiyette
beyanda bulunmuşlardır.

Olayın tüm aşamalarmda sanıklarla yüz yüze olan ve san ıkları
olay yerinden uzaklaştırmaya, dağıtmaya çalışan güvenlik kuvvetle-
rinden oluşan zabıt mümzisi kamu şehitlerinin açık, samimi ve güve-
nilir ifadeleri ile sanıkların hukuki durumlar ı belirlenmeye çalişılmış-
tır. Kamu şahitlerinin sanıklarla bir husumeti veya aleyhinde beyanda
bulunmayı gerektirecek bir gerekçesi olmadığına göre saat 18.00'den
sonraki olayların özellikle kamu şahitlerinin sanıkla ilgili izlenimleri
ve bu izlenimlerden kaynaklanan ifadeleri savunma şahitlerinin ifade-
leri ile de çelişmemektedir.

Çünkü savunma şahitleri sanığ-ın 17.30'a kadarki süre içerisinde-
ki davranışlarını ve bulunduğu mekanı belirlemektedir. Oysa kamu
şahitleri saat 18.00'den sonraki Madımak Oteli önündeki olaylarla il-
gili samğm eylemlerini tarif etmektedirler bu durum dahi sanığmsaat
18.00'den sonra Mad ımak Oteli önünde toplanan kalabahğm ön safla-
rmda Aziz NESİN aleyhinde slogan atarken ve Otel'i taşlarken halkıda
bu yönde tahrik ve te şvik ederken ayrıca polis barikatını zorlayarak
gücünü kıran hatta barikatı aşan kişilerden biri olduğu hususunda
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kamu şahitlerinin aç ık ve samimi beyanlar ı ile kesinlik kazanmıştır.
Sanığın bu olaylar sırasmda yaptığı eylemler haiklı tahrik ve teşvik et-
mek, barikatı yaran, otomobilleri tahrip eden, Otel'deki e şyaları tahrip
eden ve yangının binaya sirayet etmesinde birinci derecede sorumlu
olan sanildarm fiiline i ştirak ettiği ve bu şekilde bina yakmak sureti ile
birden çok insanm ölümüne sebebiyet vermek suçunun asli faillerini
sözle ve davranışla tahrik eden suç işleme iradesini peki ştiren fiilleri
ihtibarı ile cezalandırılması cihetine gidilmiştir.

22. Sanık Kenan KALE:

a. Emniyet Müdürlüğü ifadesinde;

Sivas Alibaba Mahallesi'nde babas ı ile birlikte kahvehane işletti-
ğini, olay gününde sabahtan ak şam saat 21.00'e kadar kahvehanede
bulunduğunu olaylara katılmadığını beyan etmiştir.

b. Cumhuriyet Savcılığı huzurundaki ifadesinde;

Olaylara katılmadığını saat 21.00'e kadar kahvehande mü şterileri-
ne hizmet ettiğini beyan etmiştir.

c. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ilk ifadesinde;

• Alibaba Mahallesi'nde çal ıştırdığı kahvehanede saat 21.00'e kadar
çalıştığım olaylara katılmadığını beyan etmiştir.

ç. Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Olaylara katılmadığını ve olaylarla ilgisinin bulunmadığını, örgüt
üyesi olmadığını beyan etmiştir.

d. Sanık Lehindeki Şahit İfadeleri;

aa. Müdafaa şahidi Mahmut KARAKUŞ ifdesinde;

Olay günü saat 18.30-19.00 s ıralarmda Soğuk Çermik Kıraatha-
nesi'ne gittiğini burada sanık Kenan KALE'nİn garsonluk yaptığını
beyan etmiştir.
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bb. Müdafaa şahidi Selami UYUMAZ, Halil DEM İRCİ ifadelerinde;

Sanığı dükkan komşusu olmaları sebebi ile tanıdıklarını  ve olay
günü akşam saat 20.30'a kadar kahvehanede garsonluk yapt ığını be-
yan etmişlerdir.

cc. Müdafaa şahidi Hacı Osman AÇAR ifadesinde;

Olay günü saat 17.30 s ıralarmda kahvehanede iki barçak çay içti ği-

ni sanığmda orada garsonluk yaptığını beyan etmiştir.

çç. Müdafaa şahidi Bayram TÜRK ifadesinde;

Olay günü sanığın çaliştığı kahvehanede saat 19.00 sıralarmda çay
içtiğini ve saat 21.00'e kadar kahvehanede oturdu ğunu ve sanığm kah-
vehaneden ayrılmadığım beyan etmiştir.

a. Sanık Aleyhindeki Şahit İfadeleri:

aa. Kamu şahidi Sami ECE ifadesinde;

Sanık Kenan KALE'nin, Mad ımak Oteli önünde oluşturulan kor-
donun yarıp Otel'e geçmek isteyenler içerisinde bulundu ğunu ve Aziz
NESİN aleyhinde slogan attığını beyan etmiştir.

bb. Kamu şahidi Şaban YILMAZ ifadesinde;

Sanık Kenan KALE'nin Madımak Oteli'nin önünde ve ön saflar-
da Aziz NESİN aleyhinde slogan atarken gördüğünü polis barikatını
aşarak, Madımak Oteli'ne kadar gidip Otel önündeki arabalar ı tahrip
ederken gördüğünü beyan etmiştir.

cc. Kamu şahidi Doğukan ÖNER ifadesinde;

Sanık Kenan KALE'yi, Madımak Oteli önündeki grubun ön safla-
rmda Aziz NESİN aleyhinde slogan atarken, polis ve jandarma bari-
katmı aşmak için saldırırken ve Madımak Oteli'ne taş atarken ve Otel
içerisinde tahribat yaparken gördü ğünü beyan etmiştir.

f. Netice ve Kanaat:

Sanık Kenan KALE, tüm sorgu ve savunnus ıda 02.07.1993 günü
babasının işlettiği kıraathanede garsonhık yaptığım ve kahvehaneden
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hiç ayrılmadığmı beyan etmiş ve bu savunmasmı doğrulayıcı nitelikte
savunma şahitleri göstermiş bu şahitlerde aynı doğrultuda beyanda
bulunmuşlardır. Sanık aleyhindeki kamu şahitleri ise sanığın Madı-
mak Oteli önünde en ön saflarda, Aziz NES İN aleyhinde slogan atar-
ken, Otel'i taşlarken ve polis barikatmı yarmaya çalışıp, otomobilleri
ve Otel'i tahrip ederken gördüklerini beyan etmi şlerdir.

Kamu şahitleri olay yerinde bulunan ve sanıklarla yüz yüze gö-
ğüs göğüse mücadele eden kamu görevlisidirler. Samkla her hangi bir
husumetlikleri de yoktur. Sanığın fizik görünümünün hafızada yer
edecek nitelikte olmas ı ve kamu şahitlerinin bu konudaki istikrarl ı
ifadeleri karşısında sanık Kenan KALE'nin olaylara tahrik ve te şvikci
olarak katıldığı kesin kanaat has ıl olduğundan bu samğm cezalandı-
rılması cihetine gidilmiştir.

23. Sanık Harun YILDIZ:

a. Emniyet Müdürlüğü ifadesinde;

Olay günü askerlik işlemlerini yaptırmak üzere şubeye gittiği-
ni daha sonra da bilardo salonunda saat 16.30'a kadar kald ığını ve
Madımak Oteli önünde kalabalığı görüp merak edip olay ı izlediğini
kendisinin olaylara katılmadığını ve olayların neticesini akşam tele-
vizyondan izlediğini beyan etmiştir.

b. Cumhuriyet Savc ılığı huzurunda verdiği ifadesinde;

Üzerine atılan suçlamayı kabul etmediğini, olaylara karışmadığını
beyan etmiştir.

c.Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ilk ifadesinde;

Olaylara katılmadığını, Madımak Oteli önündeki kalabalığı uzak-
tan seyir ettiğini beyan etmiştir.

ç. Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Olaylara katılmadığını, Otel önündeki olayları 20 dakika kadar
izlediğini, olaylara karışmadan ayrılıp evine gittiğini her hangi bir
örgütle ilgisinin bulunmad ığını beyan etmiştir.
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d. Sanık Lehindeki Şahit ifadeleri:

aa. Müdafaa şahidi Kadir AYTEK ifadesinde;

Olay günü saat 13.30'dan 15.00'e kadar birlikte olduklar ını ve soh-
bet ettiklerini beyan etmiştir.

bb. Müdafaa şahidi Güler TAN ifadesinde;

Olay günü sanık Harun YILDIZ ve yan ında Kadir AYTEK oldu-
ğu halde evlerinin kö şesinde saat 15.30'a kadar oturduklarm ı beyan
etmiştir.

cc. Müdafaa şahidi Adem YILDIZ ifadesinde;

Olay günü saat 18.00 s ıralarmda kardeşi ve annesinin birlikte otur-
duğu eve gittiğini saat 19.00'da ayr ıldığını bu saatler arasında kardeşi
Harun YILDIZ'ın evinde annesi ile birlikte olduğunu beyan etmiştir.

çç. Müdafaa şahidi Sevim ıRMAK ifadesinde;

Olayla ilgili bilgisinin bulunmad ığını beyan etmiştir.

a. Sanık Aleyhine Şahit İfadeleri:

aa. Kamu tanığı Şaban YILMAZ ifadesinde;

Sanık Harun YILDIZ' ı, olay günü Madımak Oteli önünde Aziz
NESİN aleyhinde slogan atarken gördüğünü, ayr ıca bu sanığın, Kültür
Merkezi önünde slogan attığını, Ozan Heykeli'ni tahrip edenlerden bi-
risi olduğunu ve Otel'i taşlayanlardan olduğunu beyan etmiştir.

bb. Kamu şahidi Ekrem NALCI ifaldesinde;

Olay günü sanık Harun YILDIZ' ı, Kültür Merkezi'nin önündeki
grubun ön saflarmda, Aziz NES İN aleyhinde slogan atarken, Mad ı-
mak Oteli önünde Otel'i taşlarken ve barikatı zorlarken ve slogan atar-
ken gördüğünü beyan etmiştir.

cc. Kamu şahidi Mustafa UZUN ifadesinde;

Sanık Harun YILDIZ' ı, olay günü Kültür Merkezi önünde kalaba-
liğm önünde slogan atarak topluluğu galeyana getirdiğini, Madımak
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Oteli önünde ön saflarda Aziz NES İN aleyhinde slogan atarken gördü-
ğünü beyan etmiştir.

çç. Kamu şahidi Nahit DURSUN ifadesinde;

Sanık Harun YILDIZ' ı, Madımak Oteli önünde, slogan atarken ve
etrafmdakilere önderlik ederken, Otel'i ta şlarken gördüğünü beyan
etmiştir.

dd. Kamu şahidi Rahim ÇALIŞKAN ifadesinde;

Sanık Harun YILDIZ' ı, Madımak Oteli'nin önünde askeri barikatı
zorladığmı ve kald ırım taşlarmı, kırıp Madımak Oteli'ne do ğru attığmı
ve kendisini oradan uzaklaştırdığını beyan etmiştir.	 -

f. Netice ve Kanaat:

Sanık Harun YILDIZ, olaylara katılmadığını, sadece uzaktan olay-
ları izlediğini beyan etmiş ve bu hususta savunma şahidide göstermiş
olmasma rağmen kamu şahitlerinin samimi ve tarafs ız beyanları çer-
çevesinde sanığm bu savunmasma ihtibar edilmemiş olaylara slogan
atarak katıldığı Pir Sultan Abdal Heykeli'nin tahribine kat ıldığı, Madı-
mak Oteli'ni taşladığı ve halkı bu yönde tahrik ve teşvik ettiği anlaşıl-
daığından bina yakmak suretiyle ölüme sebebiyet vermek suçundan
feri iştirakçi s ıfatı ile cezaland ırılmıştır.

24. Sanık Zafer YELOK:

a. Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde;

02 Temmuz 1993 günü işi sebebi ile olaylarla ilgilenmediğini ve
saat 19.00 sıralarmda işyerinden ayrılıp evine giderken Bankalar Cad-
desi üzerinde bir topluluk gördüğünü bu topluluğun slogan atarken
izlediğini ancak kendisinin olaylara kar ışmadan evine gittiğini bildir-
miştir.

b. Cumhuriyet Savcılığı huzurundaki ifadesinde;

Olaylara karışmadığını sadece evine giderken slogan atan insanla-
rı gördüğünü beyan etmiştir.
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c. Sulh Ceza Hakirnliği'ndeki ilk ifade;

Olaylara karışmadığını işyerinden çıkıp evine giderken slogan

atan insanlar ı gördüğünü beyan etmiştir.

ç. Mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde;

Olay günü işinden ayrılıp evine giderken slogan atan grubu gör-

düğünü olaylara kar ışmadığını her hangi bir örgütle ilgisinin bulun-

madığını beyan etmiştir.

d. Sanık Lehindeki Şahit ifadeleri:

aa. Müdafaa şahidi Mehmet YELOK ifadesinde;

Olay günü oğlu ile birlikte işe gittiklerini Sivas' taki olaylar sebebi

ile oğlunu merak edip aradığını ve saat 19.15 sıralarmda oğlu ile işye-

rinde telefonla görüştüğünü beyan etmiştir.

bb. Müdafaa şahidi Muhsin SÖNMEZ ifadesinde;

Sanık Zafer YELOK'un, pazarlamacı olarak kendi işinde çalıştığı-

nı ve olay günü saat 16.30-17.00 s ıralarında işyerine geldiğini bütün

sokak ve caddelerin olaylar sebebi ile dolu oldu ğunu bu nedenle satış
yapamadığmı ve saat 20.30 sıralarmdan işyerinden ayrıldığını beyan

etmiştir.

a. Sanık Aleyhindeki Şahit ifadeleri:

aa. Kamu şahidi Mehmet Ali ADIYAMAN ifadeside;

Olay günü sanık Zafer YELOK'u Mad ımak Oteli önünde Aziz

NESİN aleyhinde slogan atarken gördüğünü, ayrıca polis ve jandarma

barikatmı yarmak için büyük çaba sarf etti ğini beyan etmiştir.

bb. Kamu şahidi Mehmet YILDIZ iadesinde;

Olay günü Zafer YELOK'u, Mad ımak Oteli önünde kalabalık
içerisinde devamlı slogan atarken ve polis-jandarma barikatm ı yarıp
Otel'e taş atan hatta "Yak yak" diye toplulüğu tahrik eden kişilerden

biri olduğunu beyan etmiştir.

474



Sivas Davas ı

f. Netice ve Kanaat:

Sanık Zafer YELOK savunmalarmda pazarlamac ı olarak çalıştığını
ve olay günü işi sebebi ile olaylara kat ılmadığını ayrıca işyerinden ay-
rıldıktan sonra evine giderken sadece Otel önünde slogan atan kişileri
gördüğühü olaylara karışmadan evine gittiğini beyan etmiş ve savun-
ma şahitleri de bu yönde ifade vermişlerdir. Ancak kamu şahitleririin
tarafsız, samimi aç ık ve kesin ifadeleri ile sanık Zafer YELOK'un, olay-
lara katıldığı hatta gösteri yapan sanıkların önünde halkı tahrik edici
nitelikte "Yak yak" diye ba ğırmak suretiyle Otel'in yakılması olayına
tahrikçi olarak katıldığı ayrıca polis ve jandarma barikat ını, zorlayarak
buradan başka sanıkların da, Otel'in önündeki otomobilleri ve Otel
içerisindeki eşyaları tahrip etmesine sebep olduğu ve bu şekilde asli
faillerin suç işleme iradelerini güçlendirdi ği ve bu yöndeki kararhlik-
larmı takviye ettiği dolayısıyla da bina yakmak suretiyle birden çok
kişinin ölümüne sebebiyet vermek suçuna iştirak ettiği kesin kanaat
hasıl olduğundan işbu cezalandırılması cihetine gidilmiştir.

25. Sanık Faruk CEYLAN:

a. Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde;

Olay günü saat 08.30'dan 13.30'a kadar K ıhçkaya Turizm'in yazı-
hanesinde çalıştığını cuma namazmdan çıkan cemaatin Aziz NESİN
ve Vali aleyhinde slogan atarak yürüyü ş yaptıklarını gördüğünü ken-
disinde bu grubu takip etti ğini, Kültür Merkezi önünde toplanan gru-
bun bu yeri taşlaması üzerine işyerine geri döndü ğünü daha sonra bu
grubun Madımak Oteli'ni taşlamaya başladığını ve bir müddet sonra
da Otel' den duman ç ıkmaya başladığını gördüğünü, olaylara katılma-
dığını beyan etmiştir.

b. Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde;

Olaylara katılmadığını gösteri yapanlar ı uzaktan seyrettiğini be-
yan etmiştir.

c. Sulh Ceza Hakimli ği'ndeki ilk ifadesinde;

Olaylara katılmadığını sadece slogan atanları uzaktan seyir ettiği-
ni beyan etmiştir.
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c. Mahkememiz huzurundaki ifadesinde;

Çalıştığı Kılıçkaya Otobüs İşletmesi yazıhanesinin Paşa Cami'nin
karşısında olması sebebiyle yürüyü ş yapanları gördüğünü ve uzaktan
izlediğini ancak olaylara katılmadığını her hangi bir örgütle ili şkisinin
bulunmadığını beyan etmiştir.

d. Sanık Lehindeki Şahit ifadeleri:

aa. Müdafaa şahidi Birkan ÇAKMAK ifadesinde;

Olay günü saat 15.00-17.00 arasında işyerinde gördüğünü beyan
etmiştir.

bb. Müdafaa şahidi Halis ŞANLI ifadesinde;

Olay günü sanığı saat 13.30 ile 16.30 arasmda gördüğünü ve soh-
bet ettiğini beyan etmiştir.

cc. Müdafaa şahidi Halil YÜCE ifadesinde;

Olay günü saat 13.00 s ıralarında kendisinden borç para aldığını
saat 14.30 sıralarında senedi yatırdığım bildirerek teşekkür ettiğini, ara
ara saat 17.30'a kadar Otel'e gelip gittiğini gördüğünü beyan etmiştir.

cc. Müdafaa şahidi Ekrem YILDIRIM ifadesinde;

Sanık ile birlikte nezarethaneye almd ığmı ve burada kendisinin
olaylara katılmadığını anlattığını beyan etmiştir.

dd. Müdafaa şahidi Bora ÖZYALÇIN ifadesinde;

Sanığın çalıştığı yazıhaneye giden, işletmekte olduğu kuyumcu
dükkanının komşu olduğu ve saat 20.00'ye kadar sanığın yazıhanede
çalıştığım gördüğünü beyan etmiştir.

ee. Müdafaa şabidi Adem ÇETİNER ifadesinde;

Olay günü telefonla Kıiıçkaya Otobüs İşletmesi'ni aradığını görüş-
tüğü kişiden bileti iptal ettirmek istediğini söylediğini ve bu kişinin
de bileti iptal edebilece ğini, bildirdiğini ancak bu kişiyi görıxiediğini,
Madımak Oteli ile yazıhane arasında 100 metre mesafe bulundu ğunu
beyan etmiştir.
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ff. Müdafaa şahidi Şeref DAL ifadesinde;

Sanığın işyeri ile bitişik komşu olduğunu sabah saat 08.30'dan,
akşam saat 19.00'a kadar sanığın işyerinde çalıştığını beyan etmiştir.

gg. Müdafaaa şahidi Hakan ÇAKMAK ifadesinde;

İşyeri komşusu olduğunu ve saat 16.30'a kadar sanığı işyerinde
çalışırken gördüğünü beyan etmiştir.

ğğ. Müdafaa şahidi İbrahim ÖZYALÇIN ifadesinde;

Olay günü saat 14.00 civarında Emniyet görevlilerinin ziynet e ş-
yalarmı toplamasmı istediğini, kendisinin de vitrindeki ziynet e şyala-
rmı topladıktan sonra dışarıya ç ıktığını ve saat 19.00'a, kadar olaylar ı
izlediğini sanığın bu sıralarda işyerinde olduğunu gördüğünü beyan
etmiştir.

il. Müdafaa şahidi Adil TOPRAK ifadesinde;

Nezarethanede karşılaştığı Faruk CEYLAN'm, olaylara karışmadı-
ğını beyan etmiş olmasına rağmen polislerin biz seni itfaiye arabas ırıın
yanında gördük diyerek tutanak tanzim ettiklerini beyan etmiştir.

ii. Müdafaa şahidi Kerim ŞEKER ifadesinde;

Sanık Faruk CEYLAN' ın, gözetimd bulunanlar aras ında teşhis
edip seçtiklerini kendisinin olaylara katılmadığı için teşhisinin yapıl-
madığını beyan etmiştir.

jj. Müdafaa şahidi Sedat KESKIN ifadesinde;

Olay günü saat 17.00'de görevi Faruk CEYLAN'dan devir aldığım
saat 24.00'e kadar çalıştığını, Faruk CEYLAN' ın, da saat 20.00'ye kadar
yazıharıe civarında bulunduğunu beyan etmiştir.

kk. Müdafaa şahidi Fikret YILMAZ ifadesinde;

Sanık Faruk CEYLAN' ın, işyeri komşusu olması nedeni ile tanıdı-
ğmı saat 18.00'e, kadar sanığın işyerinde gördüğünü beyan etmiştir.
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11. Müdafaa şahidi Mustafa HAFIZOĞLU ifadesinde;

Kılıçkaya Otobüs İşletmesi'nde servis şoförü olarak çalıştığını
her saat başı yolcuları terminale götürdüğünü olay günü sanığın saat

20.00'de, işyerinden alarak evine b ıraktığını beyan etmiştir.

mm. Müdafaa şahidi Celal AVCI ifadesinde;

Kıhçkaya Otobüs Şirketi'nde katip olarak çalıştığım ve sanığı saat
19.30 sıralarında yazıhanede gördüğünü beyan etmiştir.

a. Sanık Aleyhindeki Şahit İfadeleri:

aa. Kamu tanığı Şaban YILMAZ ifadesinde;

Sanık Faruk CEYLAN' ı, olay günü Madımak Oteli'nin önünde-
ki grupta Aziz NES İN aleyhinde slogan atarken gördüğünü, Otel'i
taşladığım ve Otel'in yanmas ından sora Otel önüne gelmek isteyen
itfaiye aracının önüne çıkıp şoförün görüş alanını engelleyen ve itfaiye
aracmm sol kap ısı ile sol dikiz aynasma zarar veren ve itfaiye aracmın
yangın yerine ulaşmasına engel olan kişilerden biri olduğunu beyan
etmiştir.

bb. Kamu tanığı Doğukan ÖNER ifadesinde;

Sanık Faruk CEYLAN' ı, olay günü Madımak Oteli önündeki gru-
bun ön saflarında, Aziz NESİN aleyhinde slogan atarken duydu ğunu
ve ayrıca Otel'i taşladığını ve yangın çıktmtan sonra Otel önüne gel-
mek isteyen itfaiye araçlarını engelleyen ve itfaiye arac ının ön can ım
kapatan kişi olarak bizzat gördüğünü ve teşhis ettiğini beyan etmiştir.

f. Netice ve Kanaat:

Sanık Faruk CEYLAN, olay günü Paşa Cami'nden ç ıkan ve slogan
atan grubu gördüğünü ve uzaktan izlediğini, bu grubun, Kültür Mer-
kezi ve Mad ımak Oteli'ndeki eylemlerini olaya kar ışmadan uzaktan
izlediğini beyan etmiş ve bu yöndeki savunma şahitleri ile de, savun-
masını doğrulamak istemiştir. Kamu şahitlerinin sanığın olay içindeki
eylemini ayrmtil ı bir biçimde ve itfaiye aracına yönelik saldırısını
detaylı bir biçimde anlatmaları, sanığın Otel'de yangm ba şladığı anda
itfaiye aracının Otel'e yaklaşmasını engelleyen hatta itfaiye aracının
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kapı ve dikiz aynasma zarar verecek şekilde saldının ve yangının bü-
yüyerek yayılmasını sağlayan kişilerden biri olarak cezalandırılması
cihetine gidilmiştir.

26. Sanık Ali TEKE:

a. Emniyet Müdürlüğti'ndeki ifadesinde;

Olay tarihinde çalışmakta oldugu berber dükkanının önünden
saat 13.30 s ıralarında bir grubun Aziz NES İN aleyhinde slogan atarak
geçtiğini kendisinin bu olaylara katılmadığını ve bütün gün işyerinde
çalışarak geçirdiğini beyan etmiştir.

b. Cumhuriyet Savc ılığı huzurundaki ifadesinde;

Emniyet Müdürlüğü ifadesini tekrar etmiştir.

c. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ilk ifadesinde;

Olaylara katılmadığını, olay günü bütün gün dükkanında çalıştı-
ğını beyan etmiştir.

ç. Mahkememiz huzurundaki ifadesinde;

Olaylara katılmadığını her hangi bir örgüt ile ilgisinin bulunmad ı-
ğını olay tarihinde bütün gün dükkan ında çalışarak geçirdiğini beyan
etmiştir.

d. Sanık Lehindeki Şahit ifadeleri:

aa. Müdafaa şahidi Selahattin IŞIK ifadesinde;

İşletmekte olduğu berber dükkanında sanık Ali TEKE'nin işçi
olarak çalıştığını sabah saat 08.30'da işe başlayıp saat 21.30'a kadar
yanında çalıştığını beyan etmiştir.

bb. Müdafaa şahitleri Tuset ÖZKAYNAK, Murat GÖKÇEN, Cen-
giz AYIK ifadelerinde;

Olay günü değişik saatlerde berber dükkanma gittiklerinde san ığı
burada çalışır vaziyette gördüklerini beyan etmi şlerdir.
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a. Sanık Aleyhindeki Şahit ifadeleri:

aa. Kamu şahidi Refik SUNGUR ifadesinde;

Olay günü sanık Ali TEKE'yi, Vilayet Konağı önünde topluluk
içerisinde slogan atarken gördüğünü beyan etmiştir.

bb. Kamu şahidi Sami ECE ifadesinde;

Olay günü Buruciye Medresesi arkas ındaki topluluk içerisinde
"Sivas Aziz' e mezar olacak, Kan ımız aksa da zafer Islam'ın" şeklinde

slogan attığmı daha sonra Kültür Merkezi'ni taşlarken gördüğünü,

Madımak Oteli önünde yine Ali TEKE'nin ön saflarda barikat ı, aşmak

için zorladığmı hatta barikatı yararak Otel'e doğru yöneldiğinde, Em-
niyet görevlilerince yakalanıp barikatın dışına bırakıldığını buna rağ-

men samğm kaldırım taşlarını alip Otel'e attığını beyan etmiştir.

cc. Kamu şahidi Erol ÇÖL ifadesinde;

Sanık Ali TEKE'nin hakkında düzenlenen teşhis tutanağmda Bu-
ruciye Medresesi'nin arkasında eylem yapanlar aras ında bulunduğu-
nu beyan etmiştir.

f. Netice ve Kanaat:

Sanık Ali TEKE'nin, olayların başladığı sırada, yürüyüş yapan-
ları gördüğünü ancak olaylara karışmadığını beyan etmiş olması ve
bu yöndeki savunma şahitlerine rağmen, kamu şahitlerinin olaydaki
sanığın konumunu, bulunduğu yerleri ve eylemlerini aç ık net ve kesin
bir şekilde tarif etmeleri ve sanığın tüm aşamalarda olayların içinde
bulunduğunun delii olarak kabul edilmiş tir.

Çünkü kamu şahitleri 10 binleri bulan göstericilerden en aktif
olanlarını ve olaylarm içerisinde sürekli slogan atarak halk ı tahrik
edenleri tespit etmiş ve bu kişilerin hakkında şahadette bulunmu şlar-
dır. Dolay ısıyla kamu şahitlerinin tespit edip, yakalayıp gözetime al-
dıkları ve teşhis ettikleri sanıklardan biri olan Ali TEKE'nin, tariflenen
manada olaylar içerisinde aktif görev alarak slogan atıp ve halk ı teşvik
ederek olayların büyümesine, Otel'in e önündeki otomobillerin tahrip
edilmesine neticeden Otel önündeki otomobillerin yakılmasma fer'an
iştirak ettiği kanaati ile cezaland ırılması cihetine gidilmiştir.
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27. Sanık Durmuş TUFAN:

a. Emniyet Müdürlüğü ifadesinde;

Olay günü abisi Gazi TUFAN ile birlikte saat 07.30 s ıralarında in-
şaatta çalışmaya gittiğini ve saat 15.00 s ıralarında inşaattan ayrıldığını,
Vilayet Meydanı'nda tekbir seslerinin geldiğini ve Aziz NES İN aley-
hinde slogan atıldığını duyduğunu, yarım saat kadar bu topluluğu
izlediğini saat 16.00 sıralarında evine gittiğini olaylara katılmadığını
beyan etmiştir.

b. Cumhuriyet Savc ılığı huzurundaki ifadesinde;

Olaylara katılmadığını, Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin
doğru olduğunu beyan etmiştir.

c. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ilk ifadesinde;

Olay günü sabahı ağabeyi Gazi TUFAN ile birlikte inşaatta çalış-
maya başladığını, saat 15.00 s ıralarmda işyerinden ayrıldığını, Vilayet
önünde toplanan kalabalığın sloganlarmı duyduğunu daha sonra da
Madımak Oteli önündeki olaylar ı izlediğini ve saat 16.30 sıralarında
da evine gittiğini beyan etmiştir.

d. Mahkememiz huzurundaki ifadesinde;

Olaylara katılmadığını suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

a. Sanık Lehindeki Şahit İfadeleri:

aa. Müdafaa şahidi Gazi TUFAN, Mehmet MERCAN, Ahmet TU-
FAN, Ahmet GÜLER ifadelerinde;

Olay günü değişik zaman ve mekanlarda san ık Durmuş TUFAN' ı,
gördüklerini olaylardan uzak ve olaylara katılmadığını şahadette bu-
lunmuşlardır.

f. Sanık Aleyhindeki Şahit İfadeleri;

aa. Kamu şahidi Doğukan ÖNER ifadesinde;

Sanık Durmuş TUFAN' ı, Madımak Oteli önünde slogan atarken,
Otel'in camlar ını taşlarken ve naylon bir poşet içerisinde benzin geti-
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rerek Otel'i yakmak isteyen ancak Emniyet görevlilerinin po şeti yarıp
dökmeleri üzerine başarılı olamayan bir eylemci olaak gördüğünü

beyan etmiştir.

bb. Kamu şahidi Sami ECE ifadesinde;

Otel önünde poşetle benzin getiren ancak bir polis memurunun
poşeti delip yere akıtmasmdan sonra, polis memuru ile tartışan kişi

olarak gördüğünü ve bu kişinin slogan atıp halkı tahrik ettiğini gördü-

ğünü beyan etmiştir.

cc. Kamu şahidi Sefa TEKGÖZ ifadesinde;

Sanık Durmuş TUFAN'm, olay günü poşet içerisinde benzin geti-
ren kişi olduğunu beyan etmiştir.

çç. Kamu şahidi Erol ÇÖL ifadesinde;

Sanık Durmuş TUFAN' ı, Bankalar Caddesi üzerinde slogan atar-
ken gördüğünü beyan etmiştir.

dd. Kamu şahidi Refik SUNGUR ifadesinde;

Sanık Durmuş TUFAN' ı, Vilayet önünde slogan atarken gördüğü-
nü beyan etmiştir.

g. Netice ve Kanaat:

Sanık Durmuş TUFAN olay günü sabahı kardeşi ile birlikte inşaat-
ta çalışmak üzere işe başladığı ancak saat 15.00 sıralarmda işyerinden
ayrılıp, Vilayet Meydanı'na geldiğinde gösteri yapan kişileri gördü-
ğünü ve onlarla birlikte slogan atarak Aziz NES İN aleyhinde gösteri
yaptığı, yürüyüş yaptığı ve sloganlarla halkı tahrik edici davranışlarda
bulunduğu halkm, Madımak Oteli önünde aynı şekilde Aziz NESİN
aleyhinde slogan attığı, Otel'i taşladığı, kamu şahitlerinin aç ık ve kesin
ifadesi ile anlaşılmıştır.

Sanık Durmuş TUFAN'm, bu olaylar s ırasmda nereden temin
ettiği anlaşılamayan ancak beyaz po şet içerisine doldurdu ğu benzini
olay yerine getirdiği sırada orada bulunan Emniyet görevlilerince en-
gellenmek istendiği ve olay yerinden uzakla ştırmak için çaba gösteren
Emniyet mensuplar ı ile tartışmaya girdiği ve bu sırada görevli bir
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polis memurunca sanığın elindeki benzin dolu poşet kesici bir cisimle
kesilerek veya yar ılarak benzinin yere dökülmesinin sa ğlandığı ve
sanığın olay yerinden uzaklaştırıldığı, yere dökülen bu benzinin üze-
rine kaldırım çalışması nedeniyle orada bulunan kum ve toprak dö-
külerek kapatılmaya çalışıldığı ancak, kuma bulanan benzine bu defa
diğer sanıklarm gerek iç çamaşırlarmı yırtarak gerekse, temin ettikleri
sünger ve üstüpü gibi benzini emecek cisimleri bu kum ve toprağa
bulandırarak yakıp otomobillerin üzerine doğru attıkları kesin olarak
tespit edilmemekle birlikte yanan bu cisimlerin otomobilerden s ızan
benzinle teması sonucu yangmın otomobillerin bulundu ğu yerde baş-
ladığı daha sonra da, Otel'in asma katma sirayet ederek perdelerin ve
hali fleks gibi yanıcı cisimleri tutuşturması sonucu yoğun bir dumanın
Otel içerisine yayılması neticesinde ölümün meydana geldiği sanık
Durmuş TUFAN'm da bu olayda getirdiği benzinin yere dökülmesi
sonucu yangının başlamasına sebep olduğu kanaati hasil oldu ğundan
işbu tanığın da cezalandırılması cihetine gidilmiştir.

XI. KANUNSUZ YÜRÜYÜŞ VE GÖSTER! YAPAN SANIKLARIN
FİİLİ VE HUKUKİ DURUMLARININ DEĞERLENDIRILMESI:

1. Sanık Nevzat AYDIN'ın Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü Paşa Cami'nde cuma namazmı kildıktan sonra yürü-
yüş ve gösteri yapan grup içerisine kat ıldığını ve bu grupla birlikte Vi-
layet önünde ve Kültür Merkezi önünde slogan atarak Aziz NESIN'i,
protesto ettiği ve Madımak Oteli önündeki olaylara kalabal ığm dışın-
da kalarak eylemcileri ve asil failleri desteklediği hususunda sanığın
hazırlık aşamasındaki ve Cumhuriyet Savc ısı huzurundaki ifadeleri ile
doğrulanmış olmakla bu samğm eyleminin sadece kanunsuz gösteri
ve yürüyüş yapmak suçunun unsurlarmı oluşturduğu ve bu nedenle
cezalandırılması cihetine gidilmiştir.

483



Sivas Davas ı

2. Sanık Latif KARACA'run Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü cuma namazından çıktıktan sonra istasyon Caddesi
üzerinde Aziz NESİN aleyhinde slogan atarak yürüyüş yapan gru-
bu gördüğünü ancak kendisinin yürüyü ş yapan gruba katilmadığmı
beyan etmiş ve bu konuda savunma şahidide göstermiş olmasına rağ-
men, kamu şahitleri Ali Ç İLEK, Sami ECE'nin açık ve samimi ifadeleri
ve fotoğraf teşhis tutanağmdaki teşhisi ile de Vilayet Meydanı ve Kül-
tür Merkezi önündeki kanunsuz gösterilere katıldığı keza Madımak
Oteli önünde de slogan atan grup içerisinde bulundu ğu anlaşılmakla,
bu sanığm da kanunsuz gösteri ve yürüyü ş yapmak suçundan ceza-
landırılması cihetine gidilmiştir.

3. Sanık Çetin ASAMAKA'nın Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü cuma namazmdan çıktıktan sonra yürüyüş yapan ve
Aziz NESİN aleyhinde slogan atan grubu gördü ğünü kendisininde
Aziz NESİN'i protesto etmek üzere bu gruba katıldığını, Vilayet Mey-
danı ve Kültür Merkezi önünde bu grupla birlikte slogan atıp Aziz.
NESİN'i protesto ettiğini saat 15.00 civarmda bu gruptan ayr ıldığını
beyan etmiş olması ve ifadeli te şhis tutanağı ile bu ifadesinin teyit edil-
mesi karşısında bu sanığında kanunsuz gösteri ve yürüyü ş yapmak
suçundan cezalandırılması cihetine gidilmiştir.

4. Sanık Adem KOZU'nun Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü saat 16.30 s ıralarında, Madımak Oteli önünde gösteri
yapan topluluğu gördüğünü gösterinin nedenini sordu ğunda Aziz
NESİN'in Kuranı yakmış, Ailahı inkar etmiş dediklerini bunun üzeri-
ne kendisinin de öfkeye kap ılarak Ya Allah deyip yerden iki ta ş alarak
Otel'e doğru fırlattığırıı daha sonra da olay yerinden ayrıldığını beyan
etmiş olması ve bu beyanı doğrulayan ifadeli teşhis tutanağı karşısında
sanığın olaylara tarif edilen ölçüde katıldığı hususunda vicdani kanaat
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hasılolduğundan Gösteri ve Yürüyü ş Kanunu'na muhalefet suçundan
cezalandırılması cihetine gidilmiştir.

5. Sanık Mustafa DÜRER'in Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü saat 14.30-15.00 s ıralarında Vilayet önündeki kalabalık-
la birlikte Vali ve Aziz NES İN aleyhinde slogan attığmı bilahare aynı
toplulukla Kültür Merkezi'ne gittiklerini burada da sloganlarla Aziz
NESİN'i, protesto ettiğini karşılıklı taşlaşmalar olduğunu Belediye
Başkanı'nın konuşmasından sonra olay yerinden ayrıldığını beyan et-
miş olması ve bu hususta foto ğraf teşhis tutanağırun bulumas ı sanığın
kanunsuz gösteri ve yürüyü ş yaptığı hususunda kesin vicdani kanaat
hasıl olduğundan cezaland ırılması cihetine gidilmiştir.

6. Sanık Yalçın KEPENEK'in Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü istasyon Caddesi üzerinde bulunan pastanesinde çal ı-
şırken 300-400 kişilik bir grubun slogan atarak geçtiğini kendisinin de
bu grubun arkasına takılarak Kültür Merkezi önüne kadar gitti ğini an-
cak slogan atmadığmı ve her hangi bir eylemde bulunmadığını sadece
Vilayet Meydanı ve Kültür Merkezi önünde topluluk içinde bulundu-
ğunu beyan etmiş ve bu konuda savunma şahitleri göstermi ş olmasına
rağmen, Emniyet Müdürü Doğukan ÖNER ve Şube Müdürü Ekrem
NALCI'nm ifadeleri ve te şhis tutanağı çerçevesinde sanığmda Gösteri
ve Yürüyüş Kanunu'na muhalefet etti ği düşüncesi ile cezalandırılması
cihetine gidilmiştir.

7.Sanık Hayrettin YEĞİN' İn Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü saat 15.00 sıralarında slogan atan bir grupla karşılaştı-
ğmı ve bir anda kendisini bu grubun içerisinde bulduğunu ve grupla
birlikte Aziz NESİN aleyhinde slogan attığını ancak grubun Mad ımak
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Oteli'ni taşlaması üzerine, olay yerinden ayr ıldığını savunma şahitleri
ile de, ispatlamaya çalışmış ise de, bu sanığın hakkındaki kamu şahidi
İzzet KARADAĞ'm ifadesi ve fotoğraf teşhis tutanağmdan anlaşıldığı
üzere kanunsuz gösteri ve yürüyü ş yapmak suçundan cezalandırılma-
sı cihetine gidilmiştir.

8. Sanık Haydar ŞAHİNOĞLU'na Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilimesi:

Olay günü saat 14.00 s ıralarmda, Bilardo salonu önünde iken bir
grubun "Vali istifa, Sivas Aziz'e mezar olacak" şeklinde slogan attığı-
nı duyunca kendisinin de bu grubun içine girerek Vilayet önünde ve
Kültür Merkezi önünde slogan attığını bilahare Madımak Oteli önün-
de sl6ganlarma devam etti ğini, Aziz NESİN'e, Şeytan Ayetleri kitabını
yaymlamak istemesinden dolay ı kızdığım ve bu nedenle protestolara
katıldığını ve saat 19.00 siralarmda olay yerinden ayr ıldığını ifade et-
miş ve bu ifadesi kamu şahitleri Naz ım GÜNAYDIN, Hüseyin KILIÇ,
Resul KARAER ve İbrahim BOLATER taraf ından da, doğrulanmış
olduğundan, sanığm filmin Gösteri ve Yürüyüş Kanunu'na muha-
lefet teşkil eden nitelikte bulunduğu cihetle cezalandırılmasma karar
verilmiştir.

9. sanık Ahmet ONAR'm Fiili ve hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü saat 16.30 s ıralarında Madımak Oteli civarında, kala-
balık bir grubun Aziz NES İN aleyhinde slogan attığını duyduğunu
kendisinin de, Aziz NES İN'in, İslamiyete aykırı düşünceleri ve Şey-
tan Ayetleri kitabını yaymlamasmdan dolay ı kı zdığım ve bu nedenle
"Sivas Aziz'e mezar olacak" diye slogan attığını ve Aziz NESİN aley-
hindeki gösterilere katıldığını beyan etmiş olması sebebiyle Gösteri ve
yürüyüş Kanunu'na muhalefet suçundan cezaland ırılması cihetine
gidilmiştir.
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10.Sanık Sedat YILDIRIM'm Fiili ve Hukuki Durumunu
Değerlendirilmesi:

Olay günü Paşa Cami'nde cuma namazm ı kıldıktan sonra dışarı-
da oluşan bir grubun slogan atarak geçti ğini kendisinin de, bu gruba
katıldığını ve Sivas'ta, bulunan Aziz NESİN'i İslamiyet aleyhindeki
sözlerinden dolay ı protesto etmek istedi ğini ve grupla birlikte slogan
söylediğini, Kültür Merkezi önüne kadar gittiğini ve kendisine bir
polis memurunun ikaz ı üzerine olay yerinden ayrılıp evine gittiğini
beyan etmiştir. Sanığın bu ifadesi gerek teşhis tutanağı gerekse mevcut
fotoğraf teşbisleri ile sabit görülmü ş, Gösteri ve Yürüyüş Kanunu'na
muhalefet suçundan cezalandırılması cihetine gidilmiştir.

11.Sanık Orhan Demir'in Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü Paşa Cami'nde cuma namaz ı kıldıktan sonra caminin
dışmda kalabalık bir grubun olu ştuğunu ve Aziz NESİN aleyhinde
slogan atmaya ba şladıklarmı kendisinin de Aziz NESİN'i protesto
etmek amacı ile yürüyüşe katılıp Atatürk Caddesi üzerinde slogan
attığını beyan etmiş ve bu beyanı kamu şahidi Sabri ÇELİK'in, ifadesi
ile de doğrulanmış olması nedeni ile Toplantı ve gösteri Yürüyüşleri
Kanunu'na muhalefet etmek suçundan cezalandırılmasıs cihetine gi-
dilmiştir.

12.Sanık Kerim KÜÇÜKKÖSEN'in Fiili ve Hukuki
Durumunun Değerlendirilmesi:

Olay günü saat 18.30 sıralarmda, bir kalabalık gördüğünü, sordu-
ğunda Aziz NESİN Sivas'a gelmiş, Vali ve Aziz NESİN'i protesto edi-
yorlar şeklinde cevap ald ığım kendisinin bu slogan atan grubu seyir
ettiğini ve olaylara katılmadığını beyan etmiş olmasma rağmen kamu
şahidi Erol ÇÖL'ün bu sanıkla ilgili "Sivas Aziz'e mezar olacak, şeytan
Aziz, Vali istifa..." şeklinde slogan atarak yürüyü şe katılan grup içeri-
sinde bulunduğunu beyan etmesi üzerine samğmda olaylara yürüyüş
ve gösteri yaparak katıldığı hususunda kanaat oluştuğundan cezalan-
dırılması cihetine gidilmiştir.
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13.Sanık İlhami ÇALIŞKAN'm Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü yürüyü ş yapan ve slogan atan bir grup gördü ğünü an-
cak kendisinin bu grup içerisine girmedi ğini ve hiçbir olaya kat ılmadı-
ğını beyan etmiş olmasma rağmen kamu şahitleri Naz ım GÜNAYDIN,

Şemsettin DAĞ ve Resul KARAER'in, samimi ifadeleri ile Kültür Mer-
kezi ve Vilayet önündeki topluluk içerisinde slogan atarak eylemlere
katıldığı sabit olduğundan cezalandırılması cihetine gidilmiştir.

14.Sanık Süleyman TOKSUN'un Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü saat 19.30 s ıralarında büyük bir kalabahğm slogan attı-
ğmı gördüğünü ve merak ederek kalabalığa yaklaştığını ancak olayla-
ra katilmadığmı beyan etmiş olmasına rağmen kamu şahidi Doğukan
ÖNER'in aç ık ve samimi ifadesi ile fotoğraf teşhis tutanağında sanığın
gösteri yapan grup içerisinde bulundu ğu ve slogan attığı anlaşılmakla
cezalandırılması cihetine gidilnıiştir.

15.Sanık Mehmet YILMAZ'm Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü cuma namazmı Paşa Cami'nde kıldığını cami ç ıkışında
Aziz NESİN aleyhinde protesto gösterisi yap ıldığını ancak kendisinin
bu gösteriye katılmadığını beyan etmiş olmasma rağmen kamu şahidi
Mehmet YILDIZ'ın, açık ve samimi ifadesi ile sanığın Madımak Oteli
önünde slogan attığı ve kanunsuz gösteriye katıldığı subuta erdiğin-
den cezalandırılması cihetine gidilmiştir.

16.Sanık Vahit KAYNAR' ın Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü Paşa Cami önünde toplanan ve Aziz NES İN aleyhinde
slogan atan topluluğu gördüğünü ancak kendisinin olaylara katılma-
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dığını beyan etmiş olmasma rağmen kamu şahidi Sami ECE'nin, aç ık
ve samimi ifadesi karşısmda sanığın savunmas ına itibar edilmeyerek
kanunsuz gösteri ve yürüyüş yapmak suçundan cezaland ırılması cihe-
tine gidilmiştir.

17.Sanık Halil KÜTÜKDE'nin Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü Sivas'ta bulunmad ığını, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine git-
mek üzere sabah saat 06.00' da, yola ç ıktıklarmı ve aynı gün akşam saat
20.00 sıralarında Reyhanlı'dan hareketle Sivas'a döndüklerini olaylara
katılmadığını beyan etmiş olmasına rağmen şahit Ali Ç İLEK bu sanı-
ğın olaylar sırasında slogan atıp gösteri yaptığım beyan etmiş olması
ve bu kamu şahidinin şahadeti samimi kabul edilerek sanığın müsnet
suçtan dolayı cezalandırılması cihetine gidilmiştir.

18.Sanık Mehmet DEMİR'in fFiii ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü saat 15.00 sıralarında içkili bir vaziyette evine giderken
polislerin kendisini ikaz ederek kalabal ığa karışmamasmı istedikleri-
ni, kendisinin de bu ikaza uyarak kalabal ığa karışmadan olay yerin-
den uzaklaştığını beyan etmiş olmasına rağmen kamu şahidi Sabri
ÇELIK, Mustafa ERBİL, Alaattin SOCAT'm, ifadeleri ile Aziz NESİN
aleyhindeki gösterilere katıldığı ve slogan attığı sabit olduğundan ce-
zalandırılması cihetine gidilmiştir.

19.Sanık Murat ÇANAKLITAŞ'm Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü olaylara katılmadığını slogan atmadığmı ve gösteri
yapmadığını ifade etmiş olmasına rağmen kamu şahidi Doğukan
ÖNER'in ifadesi ile bu san ığında kanunsuz gösteri ve yürüyüş yaptı-
ğmı düşüncesi ile cezalandırılması cihetine gidilmiştir.
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20.Sanık Sadettin YÜKSEL'in Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü saat 16.00 s ıralarında, Madımak Oteli'nin önündeki
kalabalığı gördüğünü ancak olaylara katılmadan işyerine gittiğini
beyan etmiş olmasma rağmen bu sanığm olay yerinde bulundu ğunu,
sair fotoğraf, teşhis tı.ıtanağı ve kamu şahidi Mustafa UZUN'un ifadesi
ile olay içerisinde gösteri yapan grupla birlikte slogan atarken tespiti
nedeni ile Gösteri ve Yürüyüş Kanunu'na muhalefet suçundan ceza-
landırılmıştrn

21.Sanık Mustafa Uğur YARAŞ'm Fiili ve Hukuki Durumunun

Değerlendirilmesi:

Olay günü işletmekte olduğu büfeden hiç aynilmadığını slogan
atan bir grubu gördüğünü fakat olaylara katılmadığını beyan etmiş
olmasına rağmen, kamu şahitleri Ali Ç İLEK ve Sami ECE'nin aç ık ve
samimi ifadeleri kar şısmda savunmasma itibar edilmeyerek gösteri ve
Yürüyüş Kanunu'na muhalefet suçundan cezaland ırılması cihetine
gidiiniiştir.

22.Sanık Abdul Kadir ARIDICI'n ın Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü işyerinde bulunduğunu ve olaylara katılmadığını sade-
ce saat 17.00 sıralarmda, olayları uzaktan izlediğini beyan etmiş olma-
sına rağmen kamu şahidi Ali ÇİLEK ve teşhis tutanağı ile bu sanığın
olay yerinde bulunduğu ve Aziz NESİN aleyhinde gösteri yaptığı bu
şekilde üzerine atılı suçu işlediği anlaşilmakla cezalandırılması ciheti-
ne gidilmiştir.

23.Sanık Özer ÇANAKLITAŞ'm Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü işletmekte olduğu büfeden ayrılmadığını ve olaylara
katılmadığını beyan etmiş olmasına rağmen kamu şahidi Doğukan
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ÖNER'in, şahadeti karşısında bu sanığın da, Gösteri ve Yürüyüş Ka-

nunu'na muhalefet suçunu işlediği kanaati has ıl olduğundan cezalan-

dıniması cihetine gidilmiştir.

24.Sanık Yusuf Ziya ELİŞ'in Piili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü Cuma namazı sonrası kalabalık bir grubun tekbir ge-

tirereiç geçtiğini gördüğünü bir ara bu kalabal ık içerisinde kaldığını
ancak slogan atmadığuıı, gösteri yapmadığını beyan etmiş sanığın bu

savunmasma kamu şahidi Sami ECE'nin açık ve samimi beyanı kar-

şısında itibar edilmeyerek Toplant ı ve Gösteri Kanunu'na muhalefet

etmek suçundan cezaland ırılması cihetine gidiln ıiştir.

25.Sanık Hayrettin GÜL'ün Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü alma namaz ı çıkışında kalabalık bir grubun Aziz NE-

SİN'i protesto ettiklerini ve bu grubun Vilayet Binas ı önünden, Kültür

Merkezi'ne doğru gittiğini kendisinin bu olaylara katılmadığını, be-

lirtmiş ancak kamu şahidi Sami ECE'nin, açık ve samimi  beyani kar-

şısında savunmaya itibar edilmeyerek Gösteri ve yürüyü ş Kanunu'na

muhalefet suçundan cezalandırılması cihetine gidilmiştir.

26.Sanık Alim ÖZHAN' ın Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü saat 08.00-17.30 sıralarında işinin başmda bulunduğu-

nu ve olaylara katılmadığını sadece Aydınlık Gazetesi'ndeki yayın üze-

rine hakkmda soruşturma yapıldığını beyan etmiş olmasına rağmen

kamu şahitleri Mustafa UZUN ve Şaban YILMAZ'ın bu sanıkla ilgili

açık ve samimi ifadeleri kar şısında savunmasma itibar edilmeyerek
Gösteri ve Yürüyü şleri Kanunu'na muhalefet suçundan cezaland ırıl-
ması cihetine gidilmiştir.
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27.Sanık Faruk BELKAVLİ'nin Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü cuma namaz ından sonra evinde istirahat etti ğini sara
hastalığı nedeni ile sık sık dışarı çıkamadığını olaylara katılmadığını
beyan etmiş olmasına rağmen şahitler Emrullah AKÇAOĞLU, Şaban
YILMAZ, Ercan GÜNAY ve Sami ECE'nin aç ık ifadeleri kar şısında bu
sanığın da Gösteri ve Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etti ği anlaşıl-
dığmdan cezaland ırılmas ı cihetine gidiimi ştir.

28.Sanık Harun KAVAK'm Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü saat 14.00 s ıralarında baz ı kişilerin Mad ımak Oteli'ne
taş attıklarmı gördüğünü ancak ilgilenmedi ğini saat 20.00'ye kadar
işyerinde bulunuğıınu ve olaylara katılmadığıhı savunmasında belirt-
mesine rağmen kamu şahitleri Doğukan ÖNER ve Nahit DURSUN'un,
açık ve samimi ifadeleri kar şısında bu sanığın savunmasına itibar edil-
meyerek cezalandırılması cihetine gidilmiştir.

29.Sanık Serhat ÖZGENTÜRK'ün Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü cuma namazından sonra evine gittiğini, Halk Eğitim
Merkezi'nde kurs gören kız kardeşini buradan alıp eve getirmek için
dışarıya çıktığında, Madımak Oteli önündeki toplanan kalabalığın,
Otel'i taşladıklarını gördüğünü ancak kendisinin olaylara katılmadığı-
nı beyan etmesine rağmen kamu şahidi Alaattin SOÇAT' ın, kalabalık
içerisinde slogan atan ve Serhat ÖZGENTÜRK'ü, gördüğünü beyan
etmiş olmas ı karşısmda bu sanığın da cezalandırılması cihetine gidil-
miştir.

30.Sanık Osman ÇIBIKÇI'nın Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olaylara karışmadığını ve olaylarla ilgisinin bulunmadığını be-
yan etmiş olmasına rağmen kamu şahidi Alaattin SOÇAT'm aç ık ve
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samimi ifadesi karşısında, bu sanığında Aziz NESİN aleyhinde gösteri
yapan ve slogan atan grup içinde bulundu ğu anlaşılmakla bu suçtan
cezalandırılması cihetine gidilmiştir.

31.Sanık Metin CEYLAN' ın Fiili ve Hukuki Durumunun

Değerlendirilmesi:

Olay günü saat 14.00 sıralarında 200-300 kişilik bir grubun gös-
teri yaptığını gördüğünü kendisininde bu gösteri yapanlar ı uzaktan
izlediğini ancak kendisinin olaylara katılmadığını savunmasında
belirtmesine rağmen, kamum şahitleri, tzzet KARADAĞ ve Sami
ECE'nin teşhisleri ve bu yöndeki ifadeleri sanığın Toplantı ve Gösteri
Kanunu'na muhalefet ettiğinin delili kabul edilerek cezaland ırılması
ciletine gidilmiştir.

32.Sanık Etem CEYLAN'm Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü işyerinde bulunduğunu ve olaylara katılmadığını, Aziz
NESİN aleyhinde gösteri yap ıldığını saat 18.30 sıralarında öğrendiğini
ve slogan atanları, gösteri yapanları gördüğünü kendisinin bu olaylara
katılmadığını, savunmasında belirtmiş olmasma rağmen kamu şahit-
leri Doğukan ÖNER ve Erol ÇÖL'ün teşhis tutanağmda belirttikleri
şekilde olaylara katıldığı Gösteri ve Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet
ettiği açık ve kesin olarak subuta erdiğinden bu sanığında cezalandı-
rılması cihetine gidilmiştir.

33.Sanık Murat SONĞUR'un Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü gösteri yapan bir grubu gördüğünü ancak gösterilere
katılmadığını bir ara topluluğa karıştığında polis memurunun ikaz ı
üzerine ayrılip olay yerinden uzaklaştığını beyan etmiş olmasına rağ-
men, şahitler Rahim ÇALIŞKAN, Mustafa UZUN ve Sami ECE'nin bu
samkla ilgili açık beyanları karşısıda Aziz NESİN aleyhinde kanunsuz
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gösteri ve yürüyü ş yapan kişiler arasmda bulundu ğu kanaat hasil ol-
duğundan cezalandırılması cihetine gidilnıiştir.

34.Sanık İsmet ONAR'm Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü Aziz NESİN aleyhinde slogan atan grup içerisinde ya-
nında çalışan işçiyi aramak için gitti ğinde topluluk arasında kaldığını
bu arada Emniyet görevlisi Rahim ÇALI ŞKAN'm yere düştüğünü ya-
ralı Emniyet görevlisini lokantaya götürüp yaras ını silip, kolonya dök-
tüğünü sonrada bir taksiye bindirerek hastaneye göttirdü ğünü savun-
masmda belirtmiş olmasına rağmen kamu şahidi Sami ECE'nin sanık
İsmet ONAR ile ilgili te şhisi ve ifadeli teşhis tı.ıtanağmın mahiyetinden
anlaşılmakla bu sanığında olay günü Madımak Oteli önünde gösteri
yapan grubun içinde bulunduğunu ancak olaylar sırasmda yaralanan
Rahim ÇALIŞKAN' ı, hastaneye götürüp tedavisini yapt ırdığı ve bu
şekilde eylemlere kat ıldığı anlaşılmakla bu sanığında cezalandırılması
cihetine gidilmiştir.

35.Sanık Fatih ERDEM'in Fiili ve Hukuki Durumunun.
Değerlendirilmesi:

• Olay günü C.Ü. Hastanesi'ne gitti ğini ve olaylardan sonra hasta-
neden ayrıldığını ve olaylara katılmadığını beyan etmiş olmasına rağ-
men kamu şahidi Doğukan ÖNER'in, beyanı ve teşhisi karşısında bu
sanığın da Madımak Oteli önünde bulunan topluluğun içinde slogan
atan ve gösteri yapan grupla birlikte Gösteri ve Yürüyüşleri Kanu-
nu'na muhalefet suçunu işlediği kanaat ile cezalandırılması cihetine
gidilmiştir.

36.Sanık İbrahim DURAN'm Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olaylara katılmadığını sadece uzaktan Madımak Oteli önün-
deki olayları izlediğini beyan etmiş olmasma rağmen kamu şahidi
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Sami ECE'nin bu sanılda ilgili şehadeti karşısmda sanığın, Madımak
Otel'me vaki saldırı sırasında slogan atan grup içerisinde bulunduğu-

nu bildirmiş olması ve bu ifadesinin malıkememizce samimi bulunma-

sı karşısında sanık İbrahim DURAN'm Yürüyü ş ve Gösteri Kanunu'na
muhalefet etmek suçunden cezaland ırılması cihetine gidilmiştir.

37.Sanık Ramazan ÖNDER'in Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü cuma namazmı Paşa Cami'nde kıldıktan sonra dı-
şarıda topluluğun "Ailahuekber" diye tekbir getirdiğini bunun da

şehit cenazesi olduğunu düşündüğünü, soradan bu gösterinin Aziz
NESİN'in protesto edilmesi amacı ile yap ıldığını öğrendiğini olaylara

katılmadığmı beyan etmiş olmasına rağmen, mahkememizce samimi
bulunan kamu şahitleri İbrahim BOLATER, Şemsettin DAĞ, Hüse-
yin KILIÇ ve Resul KARAER'in ifadeleri çerçevesinde Vilayet Binas ı
önünde,Atatürk Caddesi üzerinde slogan atarken gördüklerini keza
Madımak Oteli önünde yine slogan atarken gördüklerini beyan etmi ş
olmalar ı sebebiyle savunmasma itibar edilmemiş kanunsuz Gösteri ve
Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan cezalandırılması cihetine
gidilmiştir.

38.Sanık Ömer DEMİR'in Fiili ve Hükuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü Kale Cami'nde cuma namaz ını kıldıktan sonra işyerine

gittiğini saat 14.00 sıralarında yürüyüş yapan bir topluluğu gördüğünü
ve bu topluluğun Aziz NESİN'i protesto etmek için göstri yaptığını
öğrendiğini saat 18.30 s ıralarında Madımak Oteli önünde ve yine Aziz
NESİN aleyhinde yapılan protestoyu izlediğini olaylara katılmadığını
savunmuş ise de, mahkememİzce samimi kabul edilerek değerlendi-
rilen şahitler Ali ÇİLEK, Mehmet YILDIZ ve Sami ECE' nin ifadelerin-
den sanık Ömer DEMİR'in, Atatürk Caddesi ve Vilayet önündeki top-
luluk içerisinde slogan atarak gösteri ve yürüyüş yaptığı ve bu şekilde

olaylara katıldığından Gösteri ve Yürüyü şleri Kanunu'na muhalefet
suçundan cezalandırılması cihetine gidilnıiştir.
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42. Sanık Muammer ÖZDEM İR'in Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü saat 13.30-14.00 s ıralarında eviden babas ının işyerine
giderken kalabal ık bir grubun "Allahuekber" diye tekbir getirdikle-
rini gördüğünü ve bu topluluğu Kültür Merkezi önünden izlediğini,
olaylara katılmadığını, ayrılıp babasmm işyerine gtitiğini beyan etmiş
olmasına rağmen, sanığın dosyada bulunan fotoğrafları ve kamu şa-
hidi Ali ÇİLEK'in, sanık ile ilgili teşhisi karşısında savunmaya itibar
edilmeyerek Kültür Merkezi önündeki gösterilere katılmış olması se-
bebiyle cezaland ırılması cihetine gidilmiştir.

43.Sanık Özkan DOĞAN'ın Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü Atatürk Caddesi üzerinde bir toplulu ğu Aziz NESİN
aleyhinde slogan atarak geçtiğini ve Kültür Merkezi önünde slogan
attıklarını kendisinin de bu kişileri izlediğini olaylara katılmadığını
beyan etmiş olmasına rağmen, sanığm dosyada mevut fotoğraflardan
Kültür Sarayı önünde yapılan kanunsuz gösterilere katıldığı ve kamu
şahitleri bu konuda düzenledikleri te şhis tutanağı ile subuta ermekle
cezalandırılması cihetine gidilmiştir.

44. Sanık Yılmaz CEYLAN'ın Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü saat 18.00-18.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde,
Madmıak Oteli önündeki kalabalığı gördüğünü buradan geçerken
polis memurlarınm kendisine kalabalığa girmemesi hususunda ikaz
ettiklerini ve kendisinin de her hangi bir olaya karışmadan olay ye-
rinden ayrıldığını beyan etmiş olmasına rağmen bu sanığın olayların
içinde bulunduğuna dair fotoğraf ve Emniyet görevlileri tarafından
tanzim edilnıiş teşhis ve tespit tutanağı ile slogan atan göstericiler
arasmda bulunduğu subuta erdiğinden kanunsuz gösteri ve yürüyü ş
yapmak suçundan cezalandırılması cihetine gidilmiştir.
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45. Sanık Hasan Basri KOÇ'un Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü saat 18.30 s ıralarında yürüyüş yapan ve slogan atan
topluluğu gördüğünü ve bu gösterilerin Aziz NES İN aleyhinde oldu-
ğunu öğrendiğini bir Müslüman olarak, Aziz NESİN'in Peygamber ve
ashabma ve ailesine yönelik hakaret edilmesine tahammül edemedi ği
için kendisinin de, Aziz NESİN aleyhinde slogan attığını bu sırada
askerlerin olay yerine geldiğini ve askerler lehinde sloganlar attığmı
daha sonra da, topluluk içinden ayr ılarak evine gittiğini beyan etmiş-
tir. Sanığın bu savunması dosyada mevcut fotoğraflardan ve kamu
görevlilerinin tanzim ettiği tutanaklarla doğrulannıış olduğundan
sanığın subut bulan eyleminden dolay ı kanunsuz gösteri ve yürüyü ş
yapmak suçundan cezalandırılması cihetine gidilmiştir.

46. Sanık Metin YOKUŞ'un Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü Aziz NES İN'in Müslümanlara vaki sözlerinden dolay ı
halkın kendisini protesto eder mahiyetteki gösteri izleyerek ve kendi-
sinin de Aziz NES İN'in İslam' ı aşağılayıcı sözlerinden dolayı protesto
etmek amac ı ile yürüyüşe katıldığını ve Aziz NESİN aleyhinde slogan
attığını beyan etmiş olması ve bu yöndeki ifadeli teşhis tutanağı ile
kamu görevlilerinin şahadeti doğrultusunda başkaca bir fiili tespit
edilmeyen fakat subut bulan kanunsuz gösteri ve yürüyü ş yapmak
suçundan cezaland ırilmıştır.

47. Sanık Ahmet KAŞKAYA'nın Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

İslami şartları yerine getirmeye çal ışan bir kişi olarak İslam dinine,
Peygamberimize ashabına ve eşlerine hakaret eden Aziz NESİN'in ve
onu Sivas'a getiren yöneticileri protesto etmek için yürüyü ş ve gösteri
yaptığım beyan etmiş olması ve bu yöndeki fotoğraf ve teşhis tutanak-
ları ile sabit olan bu fiilinden başkaca eylemi tespit edilemediğinden
kanunsuz gösteri ve yürüyü ş yapmak suçundan cezaland ırılması ci-
hetine gidilmiştir.
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48.Sanık Emin BOZKURT'un Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü Hükümet Kona ğı karşısında toplanan halkm Aziz
NESİN ve onu Sivas'a getiren yöneticiler aleyhinde yap ılan gösteri-
leri izlediğini kendisinin de Aziz NESİN'in İslam dinine yönelik söz
ve davranışlarını protesto etmek maksadı ile yürüyüşe katıldığını ve
Kültür Merkezi önüne kadar giderek Aziz NES İN aleyhinde slogan
attığını daha sonra da Belediye Başkanı'nın terkini ile olay 'yerinden
ayrılıp gittiğini beyan etmiş olması bu hususta düzenlenen te şhis tuta-
naı ile de doğrulanımş olması ve bu sanığın başkaca bir eylemininde
bulunmamas ı sebebi ile kanunsuz gösteri ve yürüyü ş yapmak suçun-
dan cezaland ırılması cihetine gidilmiştir.

49.Sanık Kemal ONAR'm Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü, Madımak Oteli önünde toplanan halkm Aziz NES İN
aleyhindeki gösterilerini izlediğini ve kendisininde bir ara bu toplulu-
ğa katılarak Asker Bosna'ya Müslüman Türkiye gibi sloganlar attığını
başkaca bir eyleminin olmadığını, beyan etmiş ve bu beyanını doğ-
rulayan teşhis tutanağı ile de, sanığın fiili subuta ermiş olduğundan
kanunsuz gösteri ve yürüyüş yapmak suçundan cezaland ırilmıştır.

50.Sanık Ali YILMAZ'm Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü saat 16.00 s ıralarında işyerinden ayrıldığını ve saat
19.50 s ıralarmda Hükümet Konağı önünde iken slogan atanların sesini
duyduğunu ve kendisinin de askere polise uzanan eller k ırılsın şeklin-
de slogan attığını Aziz NESİN'in Sivas'a geldiğini karakolda öğrendi-
ğini, Otel'in yanmaya ba şlamasından sonra korkup kaçarken polisler
tarafından yakalandığını beyan etmiş olması ve bu husustaki zab ıt
ve teşhis tutanakları ile sanığın kanunsuz gösteri ve yürüyü ş yaptığı
başkaca bir filmin tespit edilemediği anlaşılmakla cezaland ırılması
cihetine gidilmiştir.
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51.Sanık Engin DURNA'nın Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü cuma namaz ını kildıktan sonra Aziz NESİN aleyhinde
yürüyüş ve gösteri yapan gruba katıldığını ve Aziz NESİN'in İslam
dinine yönelik sözlerinden dolay ı kendisinin de, "Sivas Aziz'e mezar
olacak" diye slogan attığını, Vilayet ve Kültür Merkezi önünde yap ılan
gösterilere katıldığını beyan etmiş olması ve bu beyanını doğrulayan
teşhis tutanaldarı ile de sanığın kanunsuz gösteri ve yürüyü ş yaptığı
başkaca bir fiiline rastlanmadığı anlaşılmakla bu suçtan cezalandırıl-
ması cihetine gidilmiştir.

52.Sanık Adem AĞBEKTAŞ'm Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü cuma namazmı kildıktan sonra, Vilayet Meydanı'nda
bir topluluğun Aziz NESİN aleyhinde slogan attığını gördüğünü saat
18.00 sıralarında bu kalabalığın daha da çoğalarak Madımak Oteli
önünde toplandığını ve Aziz NESİN'i protesto ettiklerini gördüğü-
nü bu göstericilere katılmadan evine gittiğini, beyan etmiş olmasına
rağmen 22.07.1993 tarihli te şhis tutanağmda, bu sanığın da toplantı
ve gösteri yürüyüşüne katılarak slogan attığı tespit edilmiş olmakla
savunmasma itibar edilmeyerek kanuna ayk ırı gösteri yapmaktan ce-
zalandırılmıştır.

53.Sanık Ergün KILIÇ'ın Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü saat 15.00 sıralarında, Vilayet Meydam'nda toplanan
halkın Aziz NESİN aleyhinde slogan attığını görünce kendisinin de
Aziz NESİN'e karşı duyduğu öfkeden dolayı topluluğa katılarak
slogan attığını ve Kültür Merkezi önüne kadar yürüyüşe katıldığını,
Belediye Başkanı'nın ikazı üzerine topluluktan ayrıldığını saat 19.00
sıralarında Madımak Oteli önünde toplanan kalabalığın tekbir getirdi-
ğini gördüğünü ancak buradan gösterilere katılmayarak evine gittiğini
beyan etmiş olması ve bu beyanı doğrulayan fotoğraf ve teşhis tutana-
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ğı ile sanığın Kültür Merkezi önünde kanunsuz gösteri ve yürüyü şe
katıldığı açık ve kesin olarak subuta erdiğinden cezalandırılmas ı cihe-
tine gidilmiştir.

54.Sanık Yıldırım YÜKSEL'in Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü Vilayet önünde toplanan halkm Vali ve Aziz NES İN
aleyhinde slogan attığını gördüğünü kendisinin de Aziz NES İN'e
karşı duyduğu öfkeden dolayı gösterilere katılıp slogan attığını beyan
etmiş olması ve bu yöndeki şahit ifadesi, teşhis tutanağı gibi deliler-
le bu sanığın Vilayet ve Kültür Merkezi önünde gösterilere katıldığı
başkaca bir eyleminin tespit edilemediği, sona eren eyleminin sadece
kanunsuz gösteri ve yürüyü ş olduğu düşüncesi ile bu suçtan cezalan-
dırılması cihetine gidilmiştir.

55.Sanık Halit KARAKAYA'nın Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü Kültür Merkezi önünde tekbir getiren bir topluluğu
gördüğünü bu topluluğun Pir Sultan Abdal Heykeli'ne saldırdığını,
Belediye Başkanı'nın teskin edici konuşmasından sonra olay yerinden
ayrılip gittiğini beyan etmiş olması ve bu yöndeki fotoğraf ye teşhis
tutanağı ile sanığm Kültür Merkezi önündeki kanunsuz gösterilere ka-
tıldığı, başkaca bir eyleminin tespit edilemediği, sona eren eylenıinin
kanunsuz gösteri ve yürüyüş yapmak olduğu anlaşılmakla bu suçtan
cezalandırılmıştır.

56.Sanık Bünyamin ELİŞ'in Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü saat 15.00 sıralarında slogan atan kalabalık bir topluluk
gördüğünü ve kendisini bu topluluğun içerisinde bulduğunu "Alia-
huekber" diye tekbir getirdiğini ve bu sırada Aziz NESİN'in Sivas'a
geldiğini ve protesto edildiğini öğrendiğini ve kendisinin de, Aziz
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NESİN'i protesto etmek için slogan attığmı beyan etmiş olması ve
bu yöndeki fotoğraf ve teşhis tutanağı ile sanığm Vilayet Kona ğı ve
Kültür Merkezi önünde kanunsuz gösteri ve yürüyü ş yaptığı subuta
erdiğinden ve sanığın başkaca bir eylemi tespit edilemediğinden bu
suçtan cezalandırılması cihetine gidilmiştir.

57.Sanık Muhammet Nuh KILIÇ'm Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü cuma namazmı kıldıktan sonra bir grup insanın "Al-
lahuekber" sloganlar ı ile yürüyüş yaptıklarmı gördüğünü, Atatürk
Caddesi üzerinde kendisinin de bu toplulu ğa katıldığmı tekbir getire-
rek "Vali istifa, Şeytan Aziz" gibi sloganlar attıklarını Vilayet önünde
Vali ve Aziz NES İN aleyhinde gösteri yaptıktan sonra Kültür Merkezi
önüne yöneldiklerini ve burada da aynı şekilde Aziz NES İN'i protesto
ettiklerini, başka bir amaçlarının olmadığını beyan etmiş olması ve
bu ifadesini tanzim edilen teşhis tutanağı ve fotoğrafla doğrulanmış
olmas ı ve sanığm başkaca bir eylemine rastlanmam ış olması sebebi ile
subut bulan eyleminin kanunsuz gösteri ve yürüyü ş yapmaktan ibaret
olduğu ve bu suçtan cezalandırılması cihetine gidilmiştir.

58.Sanık Bülent GÜLDÜ'nün Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü Vilayet Konağı önünde gösteri yapan bir grup gördü-
ğünü olaylara katılmadığını beyan etmiş olmasma rağmen bu sanığın
hakkında tanzim edilen te şhis tutanağı ve fotoğraflarla Vilayet Binas ı
ve Kültür Merkezi önünde yapılan kanunsuz yürüyüş ve gösterilere
katıldığı açık ve kesin olarak subuta erdi ği bu sanığm başka yerde
başka bir fiiline rastlanmad ığı anlaşildığından Gösteri ve Yürüyü ş
Kanunu'na muhalefet suçundan cezaland ırılmıştır.
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59. Sanık Vedat YILDIRAN'm Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Play günü gösteri yapan grup içerisinde yer ald ığım ancak amacı-
nın olaylarI izlemek olduğunu beyan etmiş olmasına karşılık dosyada

mevcut fotoğraf ve teşhis tutanakları ile de bu samğm Vilayet Konağı
ve Kültür Merkezi önünde Aziz NES İN aleyhinde slogan atan grup
içerisinde kanunsuz gösteri ve yürüyü ş yaptığı anlaşildığmdan ceza-
landıniması cihetine gidilmiştir.

60.Sanık Mustafa SAYDAM' ın Fiili ve Hukuki Durumunun
Değerlendirilmesi:

Olay günü cuma namazmdan ç ıktıktan sonra gösteri yapan gruba
katıldığını ve 50 metre kadar bu grupla birlikte giderek slogan attığını
daha sonra da ayr ıldığını beyan etmiş bu savunmas ı dosyada mevcut
fotoğraf ve teşhis tutanakları ile de subuta ermiş olduğundan bu sanı-
ğın tamamlanan fiili itibari ile kanunsuz gösteri ve yürüyüş yapmak
suçunun unsurlar ını oluşturduğu anlaşılmakla cezalandırılması cihe-
tine gidilmiştir.

XII. BERAAT EDEN SANIKLAR:

Sanıklar Süleyman KURŞUN, Tufan CAYMAZ, Ünal BERKA,
Osman DÜZARDIÇ, Özay KARATÜRK, Ali TEM İZ, Adem BAYRAK,
Ali ULUÇAY, Ahmet Turan YALÇINKAYA, Hüseyin KAYA, Erol
Yıldız, Sadettin TEMIZ, Halis TURAN, Osman KILIÇ, Zaim BAYAT,
Mehmet TORAMAN, Bülent KARAY İĞİT, Adnan KEBENÇ, Mehmet
Ercan İLTER, Doğan DUMAN, Tuncer KÖKTEN, Cevdet MAZMAN,
Mehmet ŞARKIŞLA, Mustafa KESKIN, Necati ÇAY, Hüseyin ZORLU,
Abdulkadir KILIÇ, Adem YÖRÜK, Erol ÇELIK, Mustafa ARSLAN,
İsmail BIÇAKCIG İL, Mehmet KARAKAYA ve R ıza ÖZPEMPE'nin
üzerlerine atılı suçlardan mahkumiyetlerine yeterli kesin ve inand ırıcı
delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verilmi ştir.

Bu sanıklarla ilgili olarak aç ılan kan davalar ında sanıklara müs-
net suçların varlığını ve bu suçların subutunu gerektirecek nitelikte
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ve ağırlıkta delil elde edilemediği, yapılan tüm araştırma ve soruş-
turmalara rağmen bu sanıklarla ilgili fotoğraf veya video kaset veya
inandırıcı nitelikte şahit ifadesi ve teşhis tutanağı bulunmadığı ve elde
edilemediği gibi bu sanıldarm olaylara katildıklarma dair başka delil
de, bulunmadığı ve bu sarııklarm olaylarm başlangıcmdan sonuçla-
nmcaya kadarki aşamalarında yer aldıkları hususunda kesin vicdani
kanaat oluşturacak delil elde edilemediği bu sanıklar hakkmda sadece
iddia ve itam'm bulunması sanıklarm inkara dair savunmalarm ınet-
kisi gösterir delillerintemin edilememesi sebebiyle tümbu san ıklar
hakkında beraatlerine karar verilmi ştir.

XII. SANIKLARA MÜSNET SUÇUN TAR İFİ, TARTIŞMASI
VE SUÇ VASFININ TAYİNİ

A. DEVLET KUVVETLERİ ALEYHINDEKI CÜRÜMLERİN AKA-
DEMİK SEVIYEDE TAR İFİ :

TCK'nın 146."Türkiye Cumhuriyeti Te şkilatı Esasiye Kanunu'nun
tamamı veya bir kısmını tağvir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile
teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisi iskata veya vazifesini yap-
maktan men'e cebren teşebbüs edenler..."

1. Suçun Mahiyeti:

Bu suç Devlet Kuvvetleri aleyhine cürümler ba şliğı altında dü-
zenlenmiştir. Ceza ile himayenin mevzuu Devlet Kuvvetleri'nin em-
niyetine müteallik menfaattir. Devletin unsurlar ı çeşitli hükümlerle
himaye görür, mesela; "Ülke unsuru TCK'n ın 125. maddesi hükmü
ile himaye edilmiştir. Aynı mahiyette olmak üzere Devletin şekil un-
suru da TCK'nın 146. maddesi ile himaye altına aimmıştır. Bu madde
hükmü Anayasa'nm korunmas ı maksadıyla yaz olunmuştur. Bununla
beraber "Anayasa'run değişmezliği"nin sağlanmak istendiği de, iddia
edilemez. Anayasa'nın, yine Anayasa'ya uygun usül ile değiştirilebile-
ceği tabiidir. Kanun'un yasak ettiği husus, "Anayasa'nın ihiali"dir. Bu
suç "Fikir suçu" değil maddi bir fiile lüzum gösteren bir suçtur. (Prof.
Dr. Faruk EREN)
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2. Suçun Faili:

Bu cürümde faili her hangi bir kimse olabilir. Bir kimse veya fertler
topluluğu. Yasama Meclisi üyleri Hükümet üyeleri bu cürümü i şle-
yebililirler.

Bu cürüm yanlız idare edenler tarafından değil ayrıca kamu kud-
reti kendilerine emanet edilen kimselerce de i şlenebilir. Gerçekten bu
cürüm yapısı bakımından tek kişi tarafıdan işlenmesine imkan yoktur.
İki veya daha fazla kişinin örgütlü eylemidir.

3. Suçun Mevzuu:

a. Anayasa Nizanurıı Bozma:

Bu maddedeki hükmün hedefi Anayasa nizamını meşru olmayan
yollarla tadil, tağvir ve ilga hareketlerine karşı korumaktır. Bu madde-
de suç olan filler Anayasa nizam ınm hukuka aykırı ve meşru olmayan
bir şekilde değiştirilmesine girişilmesidir. Şüphesizdir ki, Anayasa ni-
zammı, Anayasa'da gösterilen usullere uygun olarak de ğiştirilebiir.

b. Büyük Millet Mecisi'ni Devirme veya Çalışamaz Hale Getirme:

Burada maddenin amac ı Yasama Organı'nı her türlü sald ırıya
karşı korumaktır.

4. Suçun Maddi Unsuru:

Bu cürmün maddi unsuru Anayasa nizanıının kısmen veya ta-
mamen değiştirilmesine, bozulmasma veya kald ırılmasma Cebren
Teşebbüs hareketleridir. Bu maddedeki teşebbüs suçun maddi unsu-
runu meydana getiren fiilleri işlemeye yönelik olup TCK'nın 61. ve 62.
maddelerindeki nitelikte bir suça te şebbüs demek değildir. Buna göre
maddedeki "te şebbüs" yani fiili işlemeye girişmek veya yönelmekten
maksat cürmün işlenmesine ba şlanmış olmasıdır

Gerçekte yasalar genel olarak suçlarm i şlemiş olan veya işlemeye
başlanmış bulunan yani teşebbüs halinde kalan fiillerini cezaland ırır.
Yanlizca hazırlık hareketleri işlemeye başlanmamış olması ve bu iti-
barla toplumu ve toplum menfaatlerini tehlikeye koyacak nitelikte bu-
lunmaması sebepleri ile cezalandırılmaz, ancak; toplumu ve devletin
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yüksek menfaatleri için tehlike yaratan ve bu itibarla özelli ği bulunan
TCK'nın 146. maddesindeki suç bakm-udan ayr ı bir safhanm göz önün-
de tutulması gereklidir; Bu da, suç işlemeye yönetilen fiillerdir. Şu hale
göre TCK'nın 146. maddesindeki cürmün özelliği bakımından adi suç-
lardan ayrı olarak üç safha bahse konu olacaktır:

1. Suçun işlenmesi
2. Suçun işlenmesine teşebbüs edilmesi
3. Suçun işlenmesine yönelinmesi.

Yani suçun işlenmesine yönelme veya giri şme niteliğindeki cü-
rümlerdir. Mesela suçun i şlenmesi için yard ımcilar bulmaya çalışılma-
sı ve örgüt kurulmas ı gibi. Bu halde toplumu tehlikeye koyacak suçu
işlemeye girişme başlamıştır. Kısaca suçun işlenmesine yönelmiş olup
icrasına başlama niteliğindeki her hangi bir hareket TCK'n ın 146. mad-
desindeki teşebbüs için gerekli ve yeterlidir. (Dr. A. P. GÖZÜBÜYÜK)

Herhalde "hazırlayıcı-ihzari fiiler" kafi değildir. Bu itibarla ne ma-
hiyette olursa olsun "ideoloji propagandalar ı" gayesinin Anayasa'n ın
değişikliğine müncar olaca ğı tabii bulunmasına rağmen, bu madde
hükmüne göre değil, bunları yasak eden hükümlere göre cezaland ı-
rılırlar. İhzari hareketler bu madde hükmünün dışında bırakılmıştır.
(Fr. Dr. Faruk EREN)

TCK'nın 146. maddesindeki bahse konu suçun cebren i şlenmiş
olması gereklidir. Burada "cebir" maddi ve manevi anlamdad ır. Ce-
birden, maksat failin Anayasa nizam ını tebdil, tağyir veya ilganm ger-
çekleştirmek üzere hukuk dışı meşru olmayan vas ıtalarm kullanılmış
olmasıdır. Bu vasıtalar maddi cebir, manevi cebir baskı, tehdit, hile ve
benzeri şekillerde olabilir. Cebir cürmü meydana getiren fiile de ğil,
meydana gelmesi istenen değişikliğe ilişkin bulunmaktadır.

Cebir cürmün unsuru de ğil niteliğidir. Cebir, failin fiilinde değil
meydana gelen hukuk dışı değişikliktedir. Anayasa'daki değişiklik
meşru olmayan hukuk dışı bir faaliyet neticesi meydana gelmi ş ise
Anayasa nizamını "cebren değiştirme"ye yönelen fil vard ır. (Dr. A. P.
GÖZÜBÜYÜK)
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5. Suçun Manevi Unsurlar ı:

Filin bilerek ve isteyerek (kasten) işlenmiş oInası gereklidir. Filiin
cezai mesuliyeti için Anayasa nizam ını değiştirmeye yönetilen fiilleri bi-
lerek ve isteyerek işlenmiş olması yeter sayılır. (Dr. A. P. GÖZÜBÜYÜK)

B. DEVLET KUVVETLERİ ALEYHİNDEKİ CÜRÜMLERİN
DOKTRİNER AÇIDAN TAR İFİ :

Yargıtay 1. Ceza Dairesi üyesi Vural SAVA Ş'm bir sempozyuma

sunduğu bildirilerin bir bölümü;

"insan Hakları'na en büyük değerin verildiği bir çağda yaşıyoruz.
Ancak günümüzde en vahim insan hakkı ihlalleri, artık devletler ve

devlet görevlileri tarafmdan de ğil, terörist örgütler tarafmdan yap ıl-
maktadır."

Bu sebeplerden, Anayasa, yasalar ve çe şitli milletler arası antlaş-

malarla kabul edilen İnsan haklarmı hayata geçirmek, ülke bütünlü-
günü korumak ve demokratik düzeni ayakta tutmak, ancak terörizmle
mücadelede başarı kazanmakla mümkündür.

Büyük hukuk düşünürü Jacguas VERGES şöyle diyor; "Bir gerilla
grubu ile bir devlet arasmdaki sava şm ellerde beyaz eldivenler ve İn-In-

 Hakları Bildirisi'yle yap ılmasmı beklemek, ne iki yüzlülük"

Hannah ARONT'un dediği gibi "Dehşetin mutlak suratle hükmün
sürdüğü yerde, herşey ve herkes sunmaya mahkiimdur." Terörizmi
tanımlayan namusuna karşı hesaplannıış olan sald ırıdır. 05.12.1985

tarihli İnternational Herald Tribune gazetesinde yaymianan bir Read
Corporation raporuna göre; Uluslararas ı terörist eylemlerde bir yılda

% 12 ile % 15 oranında artarak artık müesseseleşmiştir. 20'nci yıizyıl-
da Adolf HITLER'de korku ve menfaat ile bütün haklarm teslimiyete
yönelebileceğini iddia ediyordu; "Terör, en kuvvetli siyasi silahtır ve
ben baz ı aptal burjuvaları şok durumuna sokuyor diye ondan mah-
rum olamam." Bunu Herman RAUSCNING 1939da Hitler Bana Dedi
adli kitabmda zikretmektedir. Führer'le konuşan bir diğer yazar olan
Hanstöngel de Hitler'in şu sözlerini ilave ediyor. "Demokrasiler, da-
ima böyle saldırılar karşısmda yapılan bakımdan aciz kalacaklardır
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zira savunmak için kendilerinin de otoriter bir rejim kurmalar ı gerek-
mektedir." (Prof. Dr.Yilmaz ALTUN)

4-5 Ekim 1991 tarihleri arasmda Antalya'da düzenlenen ve Ulusla-
rarası Basm Enstitüsü Direktörü Peter GALLINER, Avrupa İnsan Hak-
ları Divanı Yargıcı Thor VLHJAMSON, Avrupa İşkencenin Önlenmesi
Komitesi üyesi Love KELLBERG, Avrupa Parlamentosu siyasi i şler
komisyonu Mari Loise CERRTTI. Birle şmiş Milletler İnsan Hakları
Genel Sekreter Yard ımcısı Jan MARTENSON gibi şahsiyetlerinde ka-
tıldığı bir sempozyumda konu şan Bruna STEGAGNINI şöyle diyor;

"Terörizm trajedi yaşamayanlar için, alman önemleri ve sınırları
eleştirmek için çok kolayd ır. Ancak ben, birincil ve en önemli insan
hakkı olan yaşamı sürdürme hakkını ve yurttaşlarm güvenliğini koru-
mayı amaçlayan bu önlemleri de smırlamaları getirmenin Türk Devle-
ti'nin görevi olduğuna inanıyorum."

Anayasamızm konu ile ilgili çeşitli hükümleri birlikte de ğerlen-
dirildiğinde şu husus aç ık bir biçimde anlaşılmaktad ır. Devlet yalnız
"iman Hakları" için değil, başka amaçlar için de vard ır. "Toplumun
huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı" için vardır. Toplumun
huzurunu sağlamak, ulusal dayanışmayı gerçekleştirmek ve adalet
arılayış.mı egemen kilmak çerçevesinde varolan, bu çerçeve içinde yer
alan devlet, yine de başıboş ve keyfi davranmayacak, insan haklarma
"saygılı" olunacaktır. İnsana değer verilmesi insan onurunun yine kol-
lanması gerekecektir. Ama insan haklar ı, artık devletin varoluş nedeni
olmaktan çıkmıştır. (Prof. Dr.Mümtaz SOYSAL)

Kanunlar ideallere değil ideolojilere hiç değil, sadece ve sadece
toplumun şartlarma dayanmal ıdır. (Türkiye'de Ceza Mahkmesi Hu-
kuku'nun ilim haline gelmesinde büyük katk ısı olan Prof. Dr. Nurul-
lah KUNTER'in son dersinde söylediklerinden)

Bu gerçekten hareketle Avrupa'nm hemen bütün demokratik ül-
keleri, terör eylemlerinin ba şlaması ile birlikte, yasalarmda de ğişiklik
yaparak, bu çeşit sanıklar için kısıtlayıcı, özel hükümler getirmi şlerdir.
Bir kaç örnek vermek gerekirse;

a. Almanya'da terörizmin artmas ı ve bu amaçların sanıkları ile
müdafiileri arasmdaki temaslarm sorunlar yaratmas ı üzerine mü-
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dafiin ve dolayısıyla sanığın haklarına kısmtılar getirilmiştir. Mesela
hakimin okunmasma müsade etmediği yazılar kabul edilmemekte,
görüşmenin gizlice bir şey verilmesini önleyecek biçimde yap ılması
sağlanmakta, hatta bazı hallerde müdafiin müdafiilik görevi yapmas ı
yasaklanmaktad ır. Bütün bu kısmtılarm demokratik devletin terörist-
lere karşı korunması ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin bütün
muhakeme sisteminde uygulanabilmesi için yap ıldığı belirtilmektedir.
Otto TRIPPETER, The Criıninal Justice System of the Federal Republic
of Germany Prof. Dr. Nurullah KUNTER)

b. Yine Almanya'da Alman CMUK'nun 148. maddesine 1976'da
yine bir fıkra eklenerek soruşturmanın konusu terörist eylemler için
örgüt kurma olduğunda, tutuklu sanığa gönderilen veya birlikte ge-
tirilen yaz ılı belge veya diğer eşyanın hakime gösterilmeden sanığa
iletilmesine izin verilmeyeceği kuralı getirilmiştir. (Nur BAŞAR)

c. İngiltere'de "Polion and Criminal Eviden Act" 1989 y ılmda de-
ğiştirilmiş ve yakalanan terör suçu saruklarmın polis tarafından yedi
güne kadar gözaltmda tutulmas ı kabul edilmiş, poliste alman ifade
sırasında avukat bulündurma hakkı gibi haklardan terör suçu sanıkla-
rının yararlandırılması yolu kapatılmıştır. (R. MORGAN)

d. Alman CMUK'nun 112/11. maddesine göre baz ı ağır suçlarda
teknik anlamda tutuklama nedeni bulunmaks ızm tutuklamaya başvu-
rulabileceği öngörülmektedir. Bu maddeye göre mevsuf ve basit adam
öldürme, soykırım, terör örgütü kurma, yaptığı eylenıle başkalarının
yaşamı ya da vücut bütünlü ğünü tehlikeye düşürme, patlayıcı madde
kullanma suçlarından birisi işlenmiş olma kuvvetli şüphesi altında
bulunan kişi, kaçma ve delilleri karartma şüphesi mevcut olmasa da,
tutuklanabilir.

Suç veya terör örgütü üyeleri ve yardımcıları, suç sayılan faali-
yetlerini gizlemeyi alışkanlık haline getirdiklerinden, kural olarak bu
örgütlere üyelik ve örgütü koruma, Alman uygulamalar ında, delilleri
karartma şüphesine dayanak say ılmaktadır.

1965'de yürürlüğe giren değişiklik yasas ı ile Almanya'da "tek-
rarlama tehlikesi" tutuklama nedenleri aras ına alınmıştır. Alman Hu-
kuku'nda bu tutuklama nedeninin muhakemeyi g ıvence1eme aracı
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değil, toplumu, samğm başka önemli suçlarmdan korunmak için bir
önleyici tedbir olduğu belirtilmektedir.

Alman CMUK'nun 48/11. maddesi ile de, terör örgütü kurmakla
suçlanan tutuklu sanlıkla müdafiirıin yazışmalarmın önce hakim tara-
fmdan kontrolüne olanak verilmiştir. (Nur CENTEL)

e. Belçika'da bu tür tehlikeli hükümler, tek kişilik hücrelerde ya-
tırılırlar. Bütün eşyaları hergün hücrelerinden d ışarıya alınır ve tekrar
yerleştirilir, hücre gece aydmlatılır, hükümlüler gündüz hücrelerin-
den dışarıya çıkartıhrlar. Avluya çıktıklarında da hergün hücrelerinde
arama yapılır.

Bu hükümlülerin ilk sekiz günlerinde 15 dakikada bir hücreleri
gözlenir. Bu kategoriye giren suçlularm çal ıştırılmaları kabul edilme-
miş, ziyaretçileri ile görü şmeleri ve mektupla şmaları engellenmiştir.
İngiltere'de bu gruba giren tutuklu ve hükümlüler bir infaz kurumun-
da on beş günden fazla bırakılmamaktadır.

Almanya'da 1976 y ılında "terör suçu" yaratan Ceza Kanunu'nun
129/a maddesi kabul edilmiş, Usul Kanunu'nda değişikik yapılarak,
bu madde ile sınırlı sayıdaki belli suçlarda tutuklama yetkisi geni şle-
tilmiştir. 1977 yılında Schleyer'in kaçırılmasıdan sonra, terör sanığı ile
avukatmın temasları, eylem devam ettiği sürece tamamen yasaklan-
mıştır. 1978 yılında yapılan bir başka değişiklikle, terör suçu ku şkusu
mevcut bulunan durumlarda "evde arama yapmak yetkisi" geni şle-
tilmiş, terör sanığı ile avukatının görüşmesi sırasında araya "ayırıcı
bir cam" konulması uygulaması getirilmiştir. (m. 148/2.) 1986 yılında
terör suçunun cezası ağırlaştırılmış, terör suçuna tahrik suçu yaratıl-
mıştır. (Prof. Dr. Feridun YEN İSEY)

f.Yunanistan' da, Terörle Mücadele Kanunu basma a şırı kısıtlama-
lar getirmiştir.

g. İtalyadaki "Pişmanlık Yasası" yine mafya ve terör örgütlerini
çökertmek için ç ıkartılnuştır. (Uğur MUMCU)

h. Alman CMUK'nun 1975 değişikliği ile soruşturmanın hiç bir
aşamasında, sanık tarafından seçilen avukat say ısının üçü geçemeye-

ceği kuralı konulmuştur.
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1993 yılı başmda yayınlanan Aktüel dergisinde, Almanya'da
CMUK' de yeni bir değişiklik yapıldığmı öğrendik. Bu dergiye verdiği
demeçte Prof. Dr. Feridun YEN İSEY şöyle diyor; "Şimdi hızla polisin
yetkilerinin arttırılması gerekiyor. Örneğin 1992 yılı Eylül aymda ye-
nilenen Alman CMUK'unda polise çok geni ş yetkiler verildi. Bunlar
en kısa zamanda Türk Polisi'ne de sağlanmalı. Örnek olarak şunları
sayabiiriz.

1. Telefon dinleme (hangi suça ba şvurulacak, kaç dakika dinlene-
cekvs.)

2. Bilgisayarm suç araştınilmasma kullanılması .

3. Polise gizli araştırma yapma yetkisi verilmeli (adam izleme,
peşine polis takma, bunlar Türk Hukuku'nda yok) yani k ısacası, suçlu
teknik araçlardan yararlanabiliyorsa, polis de yararlanabilmeli. Yoksa-
delil bulunamıyor diye bir şey kabul etmiyoruz, biz hukukçular. Her
suçlu sürekli olarak iz b ırakır. Ama bunu bilmek için polisin yetkisinin
olması lazım." (V. SAVAŞ)

AÇIKLAMA:

TCK'nın 146. maddesine ilişkin olarak şu görüşlerde ileri sürül-
müştür.

a. Anayasa'yı ihlal suçunu herkes işleyebilir. incelemeye aç ıklık
kazandırmak amac ıyla failleri ikiye ay ırmak uygun görülmektedir.

Devletin cebri gücünü elinde bulunduranlar.

Devletin gücünü elinde bulundurmayanlar veya vazifelerinden
dolayı bu suçu işleme kolaylığına ve imkanma sahip olanlar veya ol-
mayanlar olmak üzere;

Normal vatandaşlarm bu suçu işlemeleri için mutlaka fiziki cebire
başvurmaları gerekir. Bu tür cebir silahl ı veya silahsız olabilir. Ama
mutlaka fiziki gücün kullanılması gerekir. Söz gelimi büyük bir toplu-
luğun siyasi rejimi y ıkmak üzere gösteriden sonra Anayasal organlar
üzerine silahlı veya silahsız olarak yürümesi veya bir grup ihtilalcinin

510



Sivas Davas ı

silahlarıyla beraber Anayasa'yı değiştirmek üzere devlet organlar ı
üzerine yürümesi gibi.

.Anayasa'nın açıkca ihlali halinde yasama sorumsuzluğunun
veya dokunulmazlığının parlamenterin cezaland ırılmasına engel
olacağı düşüncesi ileri sürülebiir. Bu dü şünce geçerli değildir. Eğer
parlamenterlere Anayasa'yı ihlal yetkisi tanınırsa hukuk düzeni ken-
di kendini inkar etıniş olur. Ayrıca böyle bir düşünce parlamentere
Anayasa'nın da üstünde yeki tanımak anlamına gelir. Bunun anlamı
kraliyet yekilerinirı parlamenterlere geçmesidir. Hiçbir kurum, ka-
nunlarm üstünde değildir. Herkes kanunlarla bağlıdır. Parlamentere
düşen Anayasa'ya ayk ırı kanun yapmak yerine önce Anayasa'y ı de-
ğiştirmektir.

...Parlamenterin fiili, ister görev, ister hak olsun tamamen hukuk
düzeni içinde Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre cereyan edebilir.
Hak, hakkı tanıyan kanunun sınırları dışma çıkarıldığı an suç olur. 0
halde parlamenterlerde hukuk ile ba ğlıdır. Meclis kürsüsünden de
olsa Anayasa'y ı ihlal edemez.

Anayasayı ihlali değiştirmeye gidecek yolu yine Anayasa belirt-
miştir. (Madde 175) Anayasa koruyucu ancak bu hükümlere göre
Anayasa'yı değiştirecek yeniliklere kap ı açabilir.

Kısacas ı mutlak dokunulmazl ık sınırsız parlamenterlerin kraliyeti
demek değildir. Bunun sınırı hukuk devleti ilkeleridir. (Zangara) Aksi
çözüm hukuk devletinin inkar ı anlamına gelir.

Genel olarak Anayasa ve Ceza Hukuku kitaplarmda mutlak so-
rumsuzluktan söz edilir. Kanaatimizce buralarda kendilerine hukuk
devleti ilkeleri içinde sorumsuzluktur. Çünkü hiç kimsenin hukukun
üstünde olmayacağı artık tartışilmaz bir gerçektir.

.Kaldıki prensip olarak sorumsuz olan Cumhurba şkanı vatana
ihanet ve Anayasay ı ihlalden sorumlu tutacaks ınız buna karşılık par-
lamenteri sorumlu tutmayacaks ınız bunun bir mantığı mevcut olabilir
mi?

Ayrıca ağır cezahk suçüstü halinde parlamenterin dokunulmazlı-
ğını bile kaldırmadan sorguya çekecek, tutuklayacak ve cezaland ıra-
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caksmız. Aynı parlamentere Anayasa'yı ihlal imtiyaz ı tamyacaksmız.
Ceza Kanunu'nun koruduğu değer olarak Anayasa'nm ihlali mi önem-
li bir tecavüzdür yoksa bir adamın ölümü mü? Elbette Anayasa'nın
ihlali daha önenıli bir değerdir. (Dr .Doğan SOYASLAN tarafıdan 25
Nisan 1993 günü Anayasa Mahkemesi'nde düzenlenen sempozyuma
sunulan "Anayasanın Ceza Normları Tarafından Korunması TCK'nın
146. maddesi konulu tebliğden)

b. Devlet otoritesinin mevcudiyeti ancak siyasal yapının, siyasi
iktidarın himayesi ile mümkündür. (Özek) İşte bu ihtiyaç nedeni ile,
gerek devletin ideolojik yap ısını belirleyen hükümler, gerekse Ana-,
yasalarda düzenlennıiş devletin fonksiyonlar ını ifa eden devletin
organları, öncelikle Anayasa güvencesi altına alınnuşlardır. Bunun d ı-
şında ceza yasaları da o devlet içinde mevcut iktidar düzenini ve buna
hakim kuvvetleri himaye eden ve belirlemi ş usuller dışmda değişti-
rilmesini önleyen, durumu olduğu gibi korumaya çalışan hükümler
taşırlar. (Özek)

Devlet ideolojik yap ısma ve fonksiyonlannı ila eden organlara
yönelik hareketler, devletin menfaatlerini koruyan ve düzenleyen
normları ihlal etmeleri açısmdan devlete karşı suç olarak kabul edil-
mektedirler (Özek) Devlet düzenini y ıkmayı, ortadan kaldırmayı
amaçlayan tedhişçilik daha önce sentez tarifle de belirledi ğimiz üzere
bir ülkede yürürlükte olan Anayasal sistemi Anayasal usuller d ışında
değiştirerek onun yerine savunulan başka bir siyasal veya toplumsal
sistem gerçekleştirmek ister. Tedhişçiliğin bu yöndeki eylemleri doğal
olarak ilkeleri Anayasa'da belirlenmi ş, devletin ideolojik temeline ve
yapısma yönelik olur, eylemler bu nitelikleri ile de devlete kar şı suç
oluştururlar.

"Devletin siyasi yap ısı" olarak isimlendirdiğimiz bütüne yöne-
lik tedhiş eylemlerinin bir ülkede görülebilmesi, o ülke toplumunda
"...şiddet mekanizmas ının işleyebileceği ortam"m bulumasma bağlıdır.

Siyasi şiddet kullanımına elverişli toplumsal ortanun özelliklerine
tedhişçiliği oluşturucu nedenleri incelerken değinmiştik. Çağımızda
özellikle liberal demokratik rejimlerde, bazen bu rejimlerin "müsa-
dekar toplum" olmalarından (Dönmezer), bazen toplumsal sorunlara
demokratik düzen içinde yeterli çözümler buh ınmamasmdan (Özek)
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kaynaklardan şikayetlerle oluşan ortam, siyasi şiddet kullanımına
elverişli olmaktan ya da,t oplumda tedhi şçiliği esasen metod olarak
benimsemiş kişi veya topluluklarca elverişli olarak kabul edilmekte-
dir. Burada ifade edilmelidir ki, bazen toplum ne kadar demokratik
yönetilirse yönetilsin, sosyal kurumlar ne kadar mükemmel olursa
olsun, bu durumdan da hoşnutsuzluk gösterip şikayetçi olabilecek,
özgürlükten çok şiddetten hoşlanan kişilere her toplumda rastlanıl-
ması mümkündür. (Laoueur)

Yukarıda da değindiğimiz üzere, devletin siyasal yap ısını oluş-
turan kurallar öncelikle Anayasa'larda güvence altma al ınmıştır. Bu
konuda Türk Hukuk sistemine bakmak istiyoruz.

Türk devlet düzenini belirleyen, diğer bir deyişle devletin dayan-
dığı ideolojik temeli ve bu temele uygun organlar ı belirleyen kurallar
1982 Anayasamızm genel esaslar ba şlıklı kısmında yer almaktad ır.
Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu belirleyen birinci maddeden son-
ra ikinci madde Cumhuriyet'in niteliklerini belirlemektedir. Egemen-
liğin kayıtsız şartsız Türk Milleti'nde bulundu ğunu belirten 6. madde
egemenliğin Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar
eliyle kullanılabileceğ ifade etmekte, ikinci f ıkrada ise egemenliğin
kullanılmasının hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamayacağı ve
hiç kimsenin ve hiçbir organm kaynağını Anayasa'dan almayan bir
devlet yetkisini kullanamayacağı açıklanmaktadır. Egemenliğin kul-
lanılmasma ilişkin usul böylece belirlendikten sonra bu usul kapsam ı
içine giren organlar 7., 8., ve 9. maddelerde ortaya konulmaktadır.Bu
organlar sırası ile yasama, yürütme ve yargıdır. Anayasanın 11. mad-
desi ise Anayasa hükümlerinin üstünlüğünü ve bağlayıcılığı kuralına
ortaya koymaktadır. Birinci kısımın 4. maddesinde ise devlet şeklinin
Cumhuriyet olduğuna ilişkin hükmü değiştiıilemeyeceği, değiştiril-
mesinin teklif dahi edilemiyeceği kurahm belirlemektedir.

Yukarıda gözden geçirdiğimiz hükümler Türk Devleti'nin düze-
nini ve bu düzenin dayandığı ideolojik temeli belirlemektedir. Anaya-
samızm bazı hükümlerinde ise sözünü ettiğimiz düzeni ve dayandığı
ideolojik temeli koruyucu hükümlere rastlamaktayız. Anayasanın
14. maddesi, 1. fıkrasmda Anayasa'da yer alan hak ve hürriyetlerden
hiçbirinin "... devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlü ğünü
bozmak, Türk Devleti'nin ve Cumhuriyeti'nin varl ığını tehlikeye dü-
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şürmek..." amac ıyla kullanilamayacağını açıklamaktad ır. Bu nitelikte
hükümler Anayasa'da 28. ve 68. maddelerde de yer almaktad ır.

Görüldüğü üzere, devletin siyasal yap ısı olarak isinılendirdiğimiz
bütün, Anayasa hükümleri tarafmdan da güvence altma almnııştır.
Bu siyasal yapıyı Anayasa'da belirlenen usuller dışmda değiştirmeye
veya ortadan kald ırmaya yönelik davranışlar, Anayasa hükümlerinin
ihlaline yol açacaktır. Bu gibi ihlallerin müeyyideleri ise Ceza Yasa-
n ızda ortaya konulmuştur. Şimdi bu hükümlere k ısaca bakalım.

Devletin siyasal yap ısmı ve bu yapıyı düzenleyen Anayasal kural-'
ları koruyan hükümler Ceza Yasan ızda ikinci kitabm "Devlet şahsiye-
tine karşı cürümler" başhkh birinci babmda yer almaktad ır.

Konumuz aç ısmdan önem taşıyan, diğer bir deyişle şiddet kullanı-
larak Anayasa'da belirlenmiş devletin siyasal yap ısına ilişkin kuralları
değiştirmeye, ortadan kaldırmaya yönelik ihlalleri müeyyidelendiren
bir hüküm, söz konusu birinci babm ikinci faslmda yer almaktad ır.
Sözü edilen 146. maddenin ve bu madde ile Cumhuriyetçili ğe, demok-
rasiye ve nitelikleri Anayasa'da belirlenmi ş siyasal düzenimize yöne-
lik (Özek) bünyesinde "zor" ya da, şiddet kullanmayı içeren maddi
hareketler, teşebbüs derecesinde kalsalar dahi cezaland ırilmaktadir.

146. madde açısından fiilin hukuka ayk ırı ve cebri olması yeterli-
dir; maddenin açık ifadesi gereği fiilin suç teşkil edebilmesi için cebren
ikaı aranır. Cebrin mahiyetinin ne olaca ğı konusunda 146. maddede
bir açıklık yoktur, bu nedenle cebir teriminin geni ş anlaşılması gerek-
tiğine işaret edilmiştir. (Özek) Fil, düzenin de ğiştirilmesine olduğu
kadar, ortadan kaldırılmasma da yönelik olabilir, işte bu nedenle
maddenin anarşist hareketlere karşı da uygulanabilece ği belirtilmiştir.
(Özek)

Yukarıda kısaca incelediğimiz hükmün şiddetin her çeşidinibün-
yesinde bulunduran ve değişik nedenlere bağlı olarak devlet düzenini
yıkmayı, ortadan kaldırmayı amaçlayan tedhiş eylemine kar şı da uy-
gulanabileceği açıktır.

Devletin siyasi yap ısı içinde yer alan ve devletin fonksiyonlar ını
ifa eden organlarda Ceza Yasan ızda yer alan hükümler konulmuştur.
Demokratik rejimin önde gelen kurumu Yasama Organı yukarıda de-
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ğerlendirdiğimiz 146. madde ile korunmaktadır. Yürütme orgam 147.
madde yargı kuruluşları ve yargı heyetleri ise 255. madde ile korun-
maktadırlar.

Görülmektedir ki, Türk Hukuk sistemi aç ısından devletin siyasal
yapısma yönelecek tedhiş eylemleri Ceza Yasamızda yer alan hüküm-
lerle müeyyidelendirilebilmektedir.

Banka soygunlar ınm şiddet veya şiddet tehdidi kullanılarak ger-
çekleştirilen diğer eylemlerden farkli olmad ığına daha önce de işaret
etmiştik. Bu özelliği nedeni ile söz konusu eylemi gerçekle ştiren ted-
hişçilerin benzer eylemin faili olan adi suçlular gibi de ğerlendirilmesi
mümkündür. Hemen tüm ülkeler şiddet kullanılarak gerçekle ştirilen
soygun eylemlerini Ceza Yasalar ı'nda suç olarak düzenlemi şlerdir.

Türk Hukuk sistemi açısından da yukarıda söylediklerimiz geçer-
lidir. Gerçekten, Ceza Yasan ızda banka soygunlarmı ayrıca düzen-
leyen bir hüküm yoktur. Böyle olunca banka soygunlar ı da TCK'nın
495. maddedeki yağma suçunu oluşturacaktır. Söz konusu maddede
suçun "siyasi, şiddet" uygulayanlara farkli biçimde uygulanaca ğgıı
belirten bir ibare bulunmamaktad ır. Oysa bu biçimde bir ibare ileride
inceleyeceğiniiz adam kald ırma cürümünde görülmektedir. Belki de
bu aksiikten hareket eden uygulamada, siyasi şiddet kullanılarak ger-
çekleştirilen banka soygunu, devlete kar şı suç olarak kabul edilmi ş tir.
Gerçekten Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 21.6.1974 tarihli bir ka-
rarmda, Türkiye'de kendi siyasi görü şlerine uygun bir devlet düzeni
kurmayı amaçlayan ve bu amaca ula şmak yasa dışı örgüte para temin
etmek için banka soygunu yapan ki şinin bu eyleminin TCK 146. mad-
deyi ihlal ettiği sonucuna varmıştır. Mahkeme ve daha sonra Yargıtay
bu kararı ile, devlet düzenini yıkmayı ve yerine savunduklar ı başka
bir siyasi görüşe uygun düzen kurmaya çalişan tedhişçilerin bu amaca
ulaşma yolunda işledikleri banka soygunlarmı, bir ölçüde TCK 146.
maddede belirlenen suçun icra hareketi olarak kabul etmişlerdir.

Burada daha önceki görü şlerimiz ışığında, şöyle bir değerlen-
dirme yapmamız mümkündür; banka soygununu gerçekle ştiren
eylemciler tedbişçiiği metod olarak benimsemiş bir örgüt mensubu
iseler de; banka soygunu eylemi d ışmda diğer tedhiş eylemlerine de
başvurmuşlarsa, "belirli bir zaman dilimi içinde yer alan (tekerrür
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eden) eylemler"i tedhi şçilik olarak nitelendirmemize uygun olarak
söz konusu banka soygunu eyleminin devlete kar şı suç oluşturacağını
söyleyebiliriz. Ancak hemen i şaret etmeliyiz ki kanunilik ilkesine s ıkı
sıkıya bağli olması gereken bu uygulamada, yasada aç ık bir biçimde
tanımlanmış eylemin bu tanım dışmdaki bir hükümle müeyyidelendi-
rilmesi mümkün değildir. (M. Şükrü ALPASLAN)

c. Yukarıda belirttiğimiz gibi "teşebbüs eden" ifadesi, 146.mad-
dede belirtilen zarar neticesine yönelik te şebbüs durumunu ifade
ettiğine göre, bir fiilin 146.madde kapsam ında olup olmadığı, teşeb-
büs kuralları uygulanmak suretiyle saptanmak gerekir. Bu aç ıdanda,
filin elverişli vasıtalarla icrasmda başlanmış olması gerekir. Fiilin
icra hareketlerine ba şlanması, o ana kadar fail tarafmdan gerçekle ş-
tirilen harektelerin zarar neticesini yaratmaya uygunlu ğu demektir.
Belirtilen durumda, failin somut olayda i şlediği fillerin, 146. madde
kapsamında görülebilmesi, bu fillerin zarar neticesini yaratmaya
uygun nitelikte bulunmasma ba ğlıdır. Somut durum da gözönünde
bulundurulduğunda, nitelik ve nicelik bak ımından önlenmek istenen-
zarar neticesini yaratmaya uygun olmayan fiiller TCK'n ın 168. madde
kapsamım aşsa dahi, 146. maddedeki suçun icra hareketi olarak kabul
edilemez. Ancak amaca yönelmek aç ısmdan etken, yoğun, tekrarlan-
dığında zarar neticesini do ğurabilecek filler icra hareketi say ılabilir.
Ancak, bu durumda, somut "zarar neticesi tehlikesi" varsay ılabilir.
(Florian, Manzini, Panagla, Ragno)

İtalyan öğretisinde ve uygulamasmda da kabul edildiği gibi, te-
sadüfi, ihtimale dayanan uygunluk söz konusu olamaz. Bu durumda,
varsayıma dayanılarak suçlama yap ılmış olur. Ceza sorumlulu ğu ise
varsayıma dayandırilamaz. Bu açıdandır ki TCK'nın 146. maddesinin
uygulanabilmesi, somut, belirgin ve muhakkak zarar neticesi tehlikesi
yaratacak filler açısmdan söz konusu olabilir. Bu de ğerlendirmenin,
olaym somut koşullarma göre yapılması, somut varsaymılarla kural
konulmamas ı gerekir. (Chespi, Stella, Zuccala, Bricola, Zagnebelsky,
Gallo, Musco)

Bir fiilin zarar neticesine uygunluğu, somut olayda işlenilen filin-
nitelik açısmdan hukuka aykırı neticeyi yaratmaya elverişliliği, deva-
mı halinde, zarar neticesinin do ğabilecek olması demektir. Anayasa'y ı
ihlal fiili, ancak cebren işlendiğinde suç teşkil ettiğine göre, kullanılan
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cebrin de netice yaratmağa elverişliliği aranmak gerekir. Kısacısı fiilin
icrasmın kesildiği durum, tam anlamıyla teşebbüs durumu olmak ge-
rekir, cezalandırma dışında, suç genel teorisine bir ayr ıcalik getirilmiş
değildir. (Çetin ÖZEK, Anayasa'y ı ihlal suçunda "Haz ırlık Hareketle-
ri, icra hareketi" Yargı tay dergisi)

C. TCK 146. MADDEN İN "DEVLET KUVVETLERI ALEYHİNE
İŞLENEN SUÇUN" UNSURLARI VE OLAYIMIZDAKİ
YERININ TARİFİ :

Yukarıda akademik ve doktriner aç ıdan izahına çalıştığımız mü-
dahil taraf ve Cumhuriyet Savcılığı'nın iddiasının esasmı teşkil eden
,TCK'nın 146. maddesinin tarifi ve uygulamadaki yerini bu bölümde
izah etmek istiyoruz.

a. Devlet Kuvvetleri Aleyhine İşlenen Suçun Tarifi:

İki veya daha çok kişinin örgütlenerek Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası'nın tebdil, tagvir ve ilgasma yönelik cebir, şiddet, tehdit,
baskı ve hile yöntemlerinden biri ile halk ı korku, panik ve kapana
düşürmek ve devlet kuvvetleri aleyhine cürüm işlemek maksadıyla
ülke genelinde ve organik bağ içinde yoğun, etkili ve sürekli eylemler
manzumesidir.

TCK'nın 146. maddesinin bu tarifi Yargıtay ictiatları, Ceza Huku-
ku öğretim üyeleri ve uzmanlar ı tarafmdan açıklanan görüş, düşünce
ve ictiatlarm ışığı altında düzenlenmiştir. Bu tariin içerisinde suçun
unsurlarırtı da bulmak mümkündür.

b. Suçun Unsurları :

aa. İki veya daha çok kişinin örgütlenmesi

bb. Örgütün amacı ve stratejisi

cc. Ülke genelinde yaygın ve organik bağ içinde faaliyette bulun-
ması .

dd. Yoğun etkili ve sürekli eylemler manzumesi.
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TCK nın 146. maddesinde tarif edilen suçun unsurlarmı bu şekilde
belirledikten sonra ur ısurlarm tek tek irdelenmesi ve olay ımıza uygun-
luğunun araştırılması zaruriyeti vard ır.

aa. İki veya Daha Çok Ki şinin Örgütlenmesi:

TCK'nın 146. maddesinde tarif edilen suçun tek ki şi tarafından
işlenmesine imkan olmadığı iki veya daha fazla kişinin örgütlü eyle-
mi olduğu belirtilmiştir. Örgütün silahlı veya silahsız olmas ı önemli
değildir. İki veya daha çok ki şinin fiziki güç kullanarak Anayasa niza-
mini cebren ortadan kaldırmak maksadıyla bir araya gelerek ôrgütlen-
meleri bu suçun ilk şartıdır. Örgüt kurmak bu suçun bir diğer deyimle
gaye suçunun haz ırlık hareketlerini oluşturur.

Örgütün Anayasa nizam ını yıkmak, bozmak ve ortadan kaldır-
mak için kurulmuş olması ve bu gayeye ulaşmak için cebri eylemlere
başlamış olması artık hazırlık hareketi olarak değil gaye suçunu işle-
mek kararı ile o suçu işlemeye teşebbüs arasmda icra ba şlangıcı niteli-
ğinde hareketler olarak kabul etmek ve silahlı örgüt haline dönüştüğü
an da, gaye suçu ile ilgili bir icra hareketine lüzum görülmedi ği o suça
ait düşüncenin silahlı örgüt halinde ortaya ç ıkmasının kafi olduğu
(TCK'nın 168) icra hareketlerine başlanılmakla da, gaye suçun icrasına
başlandığının kabul edilmesi gerektiği görüş ve düşüncesi hakimdir.
Mahkememizde, bu konuda, Abdullah Polat GÖZÜBÜYÜK ve Çetin
ÖZEK'in, düşüncelerine aynen katılmaktadır.

Örgütün gaye suça ilişkin icrai hareketlerini aşağıdaki bölümlerde
anlatacağız ancak burada bir hususun altını çizmekte yarar umuyoruz.
Devlet kuvvetleri aleyhine i şlenen suçlarda mutlak surette örgüt ve bu
örgütün kuruluş ve hazırlık aşamasmdan sonra cebri icraya başlamış
olması şartı vardır.

Davanın mahkememizdeki yargılama aşamasında Emniyet Genel
Müdürlüğü'nden Türkiye çapında ve Sivas İli'nde Müslümanlar adlı
bir örgütün bulunup bulunmadığı sorulmuş, gelen 13.11.1993 tarih ve
293698 sayılı cevabi yaz ıda Müslümanlar ad ı altında faaliyet gösteren
her hangi bir örgütün bulunmad ığı belirtilmiştir.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürü ve
diğer Emniyet görevlileri, Sivas İli'nde faaliyet gösteren her hangi bir-
dinci örgütün bulunmadığını beyan etmişlerdir.
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Yapılan hazırlık soruşturması ve son soruşturmada hiçbir sanık
yasadışı dinci bir örgüt üyesi olduğunu beyan etmemiştir.

Sivas Emniyet Müdürlüğü il genelinde Hizbullah, İslami Hareket,
İslami Cihat ve benzeri dinci örgütlerin faaliyette bulundu ğuna dair
yazılı veya sözlü bir düşünce getirmemiştir. Yani Sivas İli'nde faaliyet-
te bulunan dinci bir örgütten bahis edilememektedir.

TCK'nın 146. maddesinin ihlali için birinci şart olan örgütcü eylem
gerçekleşmemiştir. Ceza Hukuku ö ğretisinde ve uygulamasmda da,
kabul edildiği gibi tesadüfi ihtimale dayanan uygunluk söz konusu
olamaz var sayıma dayanılarak suçlama yapılamaz ve cezai sorumlu-
luk getirilemez. Bu aç ıdandır ki, TCK'nın 146. maddesinin uygulana-
bilmesi somut, belirgin ve muhakkak zarar neticesi tehlikesi yaratacak
örgütün varlığının kesin olarak tesbiti gerekirken bazı sloganlarm
varlığmdanbahsederek örgütün varoldu ğunu iddia etmek şüphecilik-
ten öteye, delil değeri bulunmayan iddialardan ibaret kalacakt ır. Zira
gerek Sivas Emniyet Müdürlüğü, gerekse Emniyet Genel Müdürlüğü
Türkiye genelinde ve Sivas İli'nde bu olaylar ı düzenleyen yasadışı
dinci bir örgütün varlığından bahis etmemektedirler.

Örgütlü olmayan tesadüfen bir araya gelen ve Aziz NES İN aley-
hinde kanunsuz gösteri ve yürüyüş yapan bilahare, Aziz NES İN'in
bulunduğu Madımak Oteli önündeki otomobillerin ters çevrilerek tah-
rip eden daha sonra da, bu otomobilleri ateşe vererek yakan neticede
çıkan yoğun dumanın etkisi ile zehirlenerek ölen ve masum 37 ki şinin
ölümü ile sonuçlanan bu olaym TCK'nın 146. maddesi içerisinde de-
ğerlendirilmesi mümkün görülmemi ştir.

Nitekim bu görüş ve düşüncelerimizi doğrulayan Yarg ıtay ictiat-
larmdan bir kaç ını aşağıda zikretmenin yararl ı olacağı kanaatmday ız.

"...eylemin Örgüt Tarafmdan ve Örgütün Amac ı Doğrultusunda
Gerçekleştirilmesinin Kararlaştırılması .. .TCK'nm 146/1. Maddesi İçe-
risinde Değerlendiilmesini Gerektirmektedir."

(Askeri Yargıtay Drl. M. 28.3.1991.58/64)

"...dosya içeriği ile sabit olmasma göre, "Ancak Bir Örgüt Men-
subu Tarafından ve Örgüt Gayesi Doğrultusunda İşlendiği Takdirde
TCK 146. Maddesi İçinde Değerlendirme Yapılabilmesi Söz Konusu
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Olabilecek Bir Fiilden Dolayı", varılan bu aşamada kesinleşen beraat

kararı ile örgütsel illiyet bağı kesildiğine göre, artık ileri sürülen dü-
şüncenin aksine vasıf tartışmasma girilemeyeceği..."

(Askeri Yargıtay Daireler Kurulu 19.3.1987 41/49)

"... Silahlı çete mensubu bir kimsenin gayeye yönelik hareketle-
rinin ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin tartışmalar var ise de, bu
tartışmalar daha ziyade bu durumda yeni bir çete mensubunun gaye-
ye yönelik eylemleri de olduğu takdirde hem bu eylemlerinden hem
de örgüte mensup olmaktan dolay ı iki ayrı ceza verilip verilmeyece-
ğine ilişkin bulumaktadır. Bu itibarla örgüt mensubunun gayeye yö-
nelik eylemlerinin TCK'n ın 146. maddesi içerisinde de ğerlendirilmesi
gerektiğinde tereddüt söz konusu değildir..."

(Askeri Yargıtay Daireler Kurulu 10.3.1983-65/ 63)

"...Örgütsel çalişmarun eğitim merkezi haline getirerek teorik
çalışmalarm tamamlanmasmdan sonra olu şturulan eylem birimi men-
suplarmın kapalı isimler (kod) ve görevleri saptanm ış gerekli silah
sağlannuş ve atış talimleri yap ılarak kesin ve gerçekleştirici eyleme
hazır olduklar ının anlaşılması üzerine eylem yapmay ı planlamışlar
ve bu amaçla otomobil gasb ı ve hırsızlığı, banka soygunu gibi olaylar ı
gerçekletirmiş olmaları karşısmda TCK'nın 146. maddesindeki kas ıt
ve unsurları oluşturur nitelikte bulunmuştur..."

(Yargıtay 9. CezaDairesi 09.5.1979- 751 / 2110)

Görüldüğü üzere Yargıtay ictiatları da, Anayasa nizamını bozma-
ya, değiştirmeye ve ortadan kald ırmaya yönelik fiillerin örgütlü olmas ı
unsurunu kabul etmekte olup olay ımızda böyle bir örgütün varlığının
tesbit edilememiş olması sebebiyle TCK'run 146. maddesinin unsurla-
rmdan birincisi olan örgütlenme şartı gerçekleşmemiştir.

bb. Örgütün Amaç ve Stratejisi:

TCK'nın 146. maddesi Anayasa ve Yasama Organı'nın hukuki,
siyasi, ekonomik yap ısını kısaca devletin temel nizamlar ını korumak
için konulmuş bir hükümdür. Bu madde ile cezaland ırılmak istenen
Anayasa ile kurulmu ş temel siyasi, hukuki, sosyal ve iktisadi nizamin
meşru olmayan usullerle kısmen veya tamamen de ğiştirilmesi ve kal-
dırılmasına matuf fiullerdir. Suçlunun hedefi bu olmalıdır. Bu hedefe
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kanunlarm suç saydığı tarzda hukuk dışı ve gayri meşru olarak cebir
kullanılarak gidilmelidir ki bu suç oluşabilsin aksi halde meşru şekil-
de ve Anayasa'da belirtilen usül ve şekiller de, Anayasa'nm de ğiştiril-
mesi her zaman mümkündür ve bu yasal düzenleme bir ceza tehditi
altmda değildir.

Devlet kuvvetleri aleyhine i şlenen cürümlerde örgütün amac ı,
Anayasa nizamı değiştirmek olduğu olayımızda ise Anayasa'nın en
önemli niteliklerinden say ılan Cumhuriyetin Laildik İlkesi'ne kar şı ve
laikliği yok etmek için yapılmış ve hedef seçilmiş eylemlerin buluma-
5' gerekmektedir. 0 halde yasadışı örgütün Laiklik İlkesi'ni ortadan
kaldıracak veya yok edecek hedefe yönelik eylemleri gerçekle ştirmek
için cebre dayalı faaliyetlerde bulunması gerekir. Nedir bu faaliyetler?
Yasadışı dinci örgüt teorisyenleri, demokratik düzenin hakim oldu ğu
ülkelerde o ülkenin siyasi ve sosyal yapısı ile dini yapısma ilişkin
bazı rahatsızlıkları ele alarak çoğunluğun yanında olduklar ı imaj ını
yaratmak amacı ile taraftar kazanmak için propagandalarla i şe başla-
yıp silahlı kuvvetlere kadar varan devlet dairelerine ve yetkili devlet
kurumlarma s ızma, bundan sonra da, kişiler ve halk üzerinde korku
yaratan dehşete düşüren, devlet organlarma güveni sarsan toplu kat-
liamlara vardıran, yıldırıcı, bezdirici, korkutucu, sabotajlar, suikastler
ve silahlı saldırıların düzenlenmesini önerirler ve de bu deh şet havası
içerisinde toplumlarm istenilen yöne kolayca yönlendirilebilece ğini
toplumun büyük bir kısmının kendilerinin yanında yer alaca ğını ve
böylece başlayan iç savaşı ile beraber dinci ihtilalin ortamının kendili-
ğinden oluşacağmı kabul ederler.

Bu gün Türkiye'de faaliyette bulunan gerek dinci gerek solcu, ge-
rekse bölücü örgütlerin genel olarak ula şmak istediği amaç Anayasal
nizam ve bu strateji üzerine kurulu ihtilalle dayal ı eylemler içermekte-
dir. Dolay ısıyla yasadışı örgütlerin amaç ve stratejisinde her hangi bir
farklılık bulunmamaktad ır. Nitekim bu güne kadarki uygulamalarda
TCK'nın 146. maddesindeki gaye suçlarından birisinin işlemek üzere
kurulmuş silahlı emniyet mensuplarından birinin gayeye mütevecih
bir fiile teşebbüsde bulunması halinde TCK'nın 146. maddesinin uy-
gulanması gerektiği kabul edilmiştir. Aşırı dinci düşüncede olanların
mevcut Anayasal Düzen'i yıkmak üzere silahlı cemiyet grup Anayasal
Düzen'i ve bu düzene hakim olan laiklik ilkesini, y ıkmak amacına
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yönelik olarak toplumda devlet otoritesini sarsmak, kar şıt görüşte
olanları yıldırmak ve böylece mevcut düzenin y ıkılmasına elverişli
ortamın yaratılmasmda fertler ve topluluklar üzerinde korku ve pa-
nik yaratıp, toplumu istedikleri biçimde yönlendirebilmek için adam
öldürmek, toplumda mal ve can güvenliğini sağlamakla görevli polis,
asker ve sivil kuvvetlere kar şı öldürme derecesine varan saldırılar soy-
gunlar, resmi ve özel binalar ı kurşunlama, patlayıcı madde atmak gibi
toplumda korku ve panik yaratma ve "Devlet Otoritesini Sarsmada
Etkili Olmak" şeklindeki gayeye ulaşmak için işlenen suçlar manzu-
mesinden ibarettir. Fanatik dinci örgütlerin amac ı Anayasa'nın temel
hükümlerini ortadan kald ırmak özellikle laiklik ilkesini yok etmek
için Devlet kuvvetlerinin otoritesini zaafa uğratmak ve bu yönde halkı
korku, panik ve endişe içinde bırakacak devlete olan güveni sarsarak
halkı istedikleri yönde sevk etmek ye neticede istedikleri Anayasal
Düzeni gerçekleştirmek için giriştikleri her türlü eylem TCK'nın 146.
maddesi içerisinde değerlendirilmesi gerektiği inancındayız.

Yukarıda açıklanan örgütün amacı ve stratejisini olay ımıza uyar-
ladığımızda evvel emirde bulunmas ı gereken örgütün olmadığı ve
amacının Devlet nizamına yönelir bulunmad ığı sadece Aziz NESİN' in,
İslam dini ve bu dinin Peygamberine, ashabma ve eşlerine karşı yazılı
ve sözlü sald ırısma tepki olarak aniden ortaya ç ıkan halkm öfkesinden
ibaret bir eylemdir.

Oysa TCK'nm 146. maddesinde tarif edilen örgütün amacı ve stra-
tejisi ile ilgili bir eylem de ğildir. Nitekim bu eylemler s ırasında, Devlet
kuvvetlerine kar şı her hangi bir saldırı bulumamaktadır. Hatta yara-
lanan Emniyet mensuplar ı samklar tarafından hastaneye kald ırilarak
tedavisi yaptırılmış bazı Emniyet görevlilerinin sıkışmadan mütevellit
fenalık geçirmeleri esnasında temin edilen kolonya ile rahatlanmalar ı
sağlanmış askeri güçlerin olay yerine gelmesi ile de, asker lehinde
sloganlar atılmış "en büyük asker bizim asker, asker Bosna'ya" şek-
lindeki sloganlar sonucunda askerin ba şındaki komutana omuzlara
alınarak tezahüratta bulunulmu ştur. Hatta Otel'in yanmaya ba şlaması
ile birlikte Otel önünde görevli Emniyet mensuplarının "Otel içinde
polis arkadaşlarımız kaldı. Onlara bir zarar gelmesin itfaiye arac ının
önünden çekilin" şeklindeki ikaz üzerine itfaiye arac ının önüdeki
kalabalığm çekildiği ve bu şekilde otel söndürme işlemine başlandığı
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tüm kamu görevlileri tarafmdari belirtilnıiştir. Bu durumda göster-
mektedir ki, Sivas olaylarmda hedef olarak Devlet kuvvetleri de ğil
Aziz NESİN'in, bizattibi şahsıdır.

Yazar Demirtaş CEYHUN'un "Asılacak Adam Aziz NES İN" isimli
kitabmda;

.Aziz Bey, dedim. Sivas olayları da galiba salt sizi yakmak için
düzenlenmiş bir senaryoydu. Ne dersiniz?

"Tabii" dedi. "0 çocukları yakmak değildi amaçları kesirılilde".

Yani, 37 kişiyi cayır cayır yakmalarma karşm, sizi gene ellerinden
kaçırdılar. Yakamadılar. 0 cehennemden de sağ salim kurtuldu ğunu-
zu görüşne, artık yakabileceklerini akılları kesmediği için mi acaba,
şimdi de yargılayarak asmaya çalışıyorlar sizi?

"Olabilir...Demek beni barbarca, vandalca öldüremedilderini gö-
rüp bu kez de yasal olarak öldürmenin yollarm ı aramaya başladılar,
yani beni de barbarca, vandalca öldürmek istemiyorlar demek art ık,
güzel..."

Zaten sizi Aziz NESİN olarak değil, bir itfaiye çavuşu fiilen sanık-
ları için kurtarmışlar galiba?

"Haynır.. Beni komiser sanmışlar. Dumanlarm arasmda beni pen-
cereden bağırırken görünce, aralar ıdan bazıları komiser sannıışlar.
İçeride mahsur kalmış komiserlerden biri pencereden yard ım istiyor
sanmışlar. "Komiseri kurtaral ım."... diye bağırıyorlardı beni göstere-
rek. Şunu söyleyeyim ki, Lütfi KALEL İ yanımda olmasaydı, olanaksız,
kesinlikle kurtulamazd ım o cehennemden. Dumandan boğulur ölür,
cayır cayır yanardım. Çünki, dumandan artık öyle bitkin dü şmüştüm
ki, pencereye ç ıkıp itfaiye merdivenine atlayacak gucüm yoktu. Lütfi
Kaleli beni kucaklayarak pencereye çıkardı, itfaiye merdivenine oturt-
ta. Arkamdan da o geliyormuş meğer, farkmda bile değilim, ağır ağır
inmeye çalişıyorum. Daha merdivenin ortasma gelmemiştim, benim
komiser olmadığın ı, Aziz NESİN olduğumu farkettiler. Ve ba ğırmaya
başladılar birden; "Aman kurtarmaym onu..." diye "Asıl gebertilecek
adam o" diye bağırıyorlardı hep bir ağızdan. "Komiser değil o, şeytan,
gebertin onu. Öldürün... diyorlard ı .
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Bu sözler Sivas olaylarının müsebbibi Aziz NESİN'e aittir. Bu ifa-
de gerçeğin ta kendisidir. Ve mahkememiz bu gerçe ği görerek, bilerek
Sivas olaylarının devletin meşru güçlerine karşı ve Anayasal nizamı
değiştirmek, bozmak ve ortadan kald ırmak amacına yönelik olmay ıp
Aziz NESİN'in, "Şeytan Ayetleri" kitabı tercüme ettirerek ve yasalara
aykırı bir şekilde Aydınlık Gazetesinde yay ınlamalarından sonra bu
kitabın içeriğindeki İslam dinine Peygamberine, ashabına ve eşlerine
yönelik hakaratamis sözlerle a şağılayıcı ifadelerinden dolay ı duyulan
tepkinin eyleme dönüşmesinden ibarettir. Aziz NESİN bir çok bas ın ve
yayın organında kendisinin hiç bir dini inanca mahsup olmadığım ve
dinsiz olduğunu belirtmiş olması, laiklik ilkesinin de dinsizlik demek
olmadığı aksine devlet işlerinden ayr ık tutulmak şartı ile her inanca ve
dine mahsup kişilerin, kanun çerçevesinde inançlarını serbestçe icra
etme ve inanan insanların inançlar ını koruma ilkesi olanlaiklikle, din-
siz olan Aziz NESİN'in, birleştirilmesi ve bütünleştirilmesi mümkün
değildir. Zira yukar ıda da izah ettiğimiz gibi laiklik, dinsizlik ve inanç-
sızlık demek değildir. Hal böyle, olunca Aziz NES İN'e vaki eylemin
laiklik ilkesine yönelik bir eylem olduğunu da kabul etmek mümkün
değildir.

Laiklik tüm dinleri ve bu dinlere mensup insanlar ı inanç ve iba-
detlerini koruyan her türlü sald ırıya karşı muhafaza eden bir sistem-
dir. Bu sistemin ihlalini TCK'nın 175. maddesi ile korumak maksadıyla
şahsi müeyda getirmiştir. Bu nedenledir ki Aziz NES İN hakkında suç
duyurusunda bulunulmu ştur. Bu madde ile tüm semavi dinler laiklik
ilkesi doğrultusunda, koruma altına alınmıştır. Dolay ısıyla laiklik ilke-
sini ihlal eden ve TCK'nm 175. maddesine muhalif hareket eden Aziz
NESİN'in.........

Müştekilerden Demet IŞIK, Cumhuriyet Savc ılığı ve mahkeme-
mizdeki ifadesinde "...kendisinin Aziz NESİN ile görüşerek Otel'den
gizlice çıkmasını veya Otel içinde gizlemek suretiyle kendilerinin
çıkmalarının gerektiğini söylediğini bu şekilde halkın tepkisinin kırı-
labileceğmı .. " beyan etmesi ve bu ifadeyi Emniyet mensuplarının da
doğrulaması ve bu yönde ifade vermeleri karşısmda eylemin doğru-
dan Aziz NESİN'in şahsma yönelik olduğu, Devlet'e ve onun me şru
güçlerine karşı bir eylem bulunmadığı hususunda kesin vicdani kana-
at hasıl olmuştur.
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cc. Ülke Genelinde Yaygm ve Organik Bağ İçinde Faaliyette
Bulunulmas ı :

TCK'run 146. maddesinde yer alan Anayasa nizamına aykırı ey-
lemlerin niteliği itibariyle bir "tehlike suçu"nu olu şturduğundan kuş-
ku yoktur. Madde metninde yazılan kanuni unsurlarm ihlaline yönelik
teşebbüsün (elverişli vasıta) ve icra başlangıcı yönünden değerlendiril-
mesinde mevcut eylemlerin örgütsel ba ğliliğı ve Türkiye genelindeki
organik bütünlüğünün de gözününde tutulması gerekir. Eylemlerin
bu noktadan arz ettiği vehamet derecesi ve sosyal, hukuki ve hatta
toplumsal yansımalara ve çalkantılara yol açan psikolojik etkenliği suç
vasfmın tayininde önemli bir etken olacaktır. Adam öldürmeler, banka
soygunları, bina kurşunlamalar, bomba atmak, sabotaj yapmak, kor-
san mitingler, bildiri da ğıtmak gibi eylemler münferit olaylar olarak
elbetteki devletin varlığı ve rejimin işlerliği açısıdan başlı başma kesin
ve yeterli bir tahrik vas ıtası değildir. Ancak belirli bir plan içerisinde
uygulamaya konulan ve muhtelif aşamalara göre bir ihtilal malzeme-
si olarak sistemli ve örgütlü bir organik ba ğ içerisinde ve organik bir
bütünlük arz eden bu kabil eylemler TCK'nm sistemati ğine uygun bir
tehlike suçunun olu şması için yeterli olacaktır. Unutulmamalidır ki,
ilgili maddelerde ayrilan husus te şebbüsdür. Fanatik dinci örgütlerin
Türkiye genelindeki sistemli ve organik bir bütünlük arz eden ayn ı
amaca yönelik eylemlerinden soyutlanmaya müstakil, münferit ve
mahalli bir s ırıırlama içinde tutmaya imkan yoktur. Kald ı ki, ideolojik
amaçla adam öldürmeye te şebbüs, bombalama, kur şunlama, silah ve
patlayıcı maddeleri depolama gibi olaylarm o bölgede yarataca ğı pa-
nik, terör ve anar şi sonuçları ve yansıması itibariyle devleti ve rejimi
yıkmaya yönelik olaylar zincirinin etkin bir halkasm ı teşkil edecek
düzeyde bulunması gerekmektedir.

Bu maddede anılan suç genellikle suç teşkil eden maddi va ızlar
diğer bir deyimle as ıl gayeye ulaşmak için ika edilen ve işlenilen suçlar
manzumesinden olu şmaktadır. Sanıklarm bağlı bulunduğu örgütün
ülke geneline yaygm ve aynı amaç doğrultusunda birinin diğeri ile
irtibatı ve organik bağı olacak şekilde planlı, programlı eylemlerin de-
vamlılığı asil olan zincirleme ve düzeni zorlay ıp çökertici bu girişimleri
ile sarsıp yıkacakları Anayasal Düzeni'nin yerine kendi Anayasa'lar ını
ve iktidarlarmı getirmeyi sağlayacak hareketler TCK'nm 146. maddesi
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içinde değerlendirilebilir. Yasadışı eylemlerin belirli bir merkezden
emir komuta zinciri içerisinde ve tüm Tükiye geneline yaygın organik
bağ içerisinde düzenli bir şekilde sürekli etkili ve yoğun eylemlerin
gerçekleşmesi şarttır.

Aksi halde ferdi veya toplu eylemlerin bir mahalde belli bir süre
içerisinde gerçekleştirilmesi bu maddenin tan ımladığı masa da, teh-
like unsurunu oluşturmaz olay ımızda bu genellik ilkesi bulumad ığı
gibi başka bölgelerdeki eylemlerle de organik ba ğ içinde bulunma-
maktadır. Aynı merkezden alman talimat uyarınca Sivas İli'ndeki ey-
lemlerin Türkiye genelinde başka şehirlerde de gerçekleştirilmesi ve
bunun organik bir bağ içinde yap ılması esastır. Ayrıca bu eylemlerin
sürekliliği de, gözden uzak tutulmamalıdır. Oysa devamına konu olan
olay belirli bir plan çerçevesinde ülke genelinde ve organik bağ içinde
gerçekleştirilmiş bir eylem değildir. Sivas halkının konuya duyduğu
hassasiyetin bir tepkisidir. Bu tepkinin Anayasal nizama olmayıp Aziz
NESİN'in şahsma karşı yapılmış olması nitekim Aziz NESİN'i başka
il ve ilçelerde benzeri toplantılar yapması halinde dahi aynı tepkilere
neden olmaktadır.

O halde eylemler Aziz NESİN'in şahsı ile ilgili ve sadece o yöreye
mahsus bir eylem olarak değerlendiilmelidir.Ve bu eylemler belirli
merkezden yönlendiilmelidir. Oysa bu eylemlerin kimler tzrafmdan
hangi maksatla düzenlendi ği dahi tesbit edilememiştir. Bu tür eylem-
lerde mutlaka eylemlerin düzenleyicisi yard örgütün lider kadrosu ta-
rafından planlanan ve Türkiye genelinde hedeflenen eylemleri içeren
bu kanun hükmünün sadece bir şehirde ve belirli bir süre içerisinde
eylem yap ıldıktan sonra faaliyetlerine son verilme gibi bir dü şünce
olamaz, dolay ısıyla bu olay düzenleyicilerinin ve organizatörlerin
tesbiti ve bu tesbitten sonra örgütsel ba ğı ve örgütün Türkiye genelin-
deki amaca yönelik eylemlerinin tesbiti gerekmektedir. Halbuki Sivas
olaylarmda yakalanan sanıkların örgütsel organik bağları tesbit edi-
lemediği gibi böyle bir örgütün Türkiye genelinde ve ne şekilde faali-
yette bulunduğu da tesbit edilememiştir. Emniyet Genel Müdürlü ğü
ve Sivas İl Emniyet Müdürlü ğü "Müslümanlar" ad ı altmda Türkiye
genelinde yaygm organik ba ğ içinde faaliyette bulunan yasad ışı bir
örgütün varliğını tesbit edememişlerdir.
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M. Yoğun Etkili ve Sürekli Eylemler Manzumesi:

Devletin ideolojik yap ısı ve fonksiyonlarmı ifade eden organlara
yönelik hareketler devletin menfaatlerini koruyan ve düzenleyen
normlar ı ihlal etmeleri aç ısmdan Devlet'e kar şı suç olarak kabul edil-
mektedirler. Devlet düzenini yıkmayı ortadan kaldırmayı amaçlayan
terör örgütleri daha öncede belirttiğimiz gibi örgütün amaç ve dü şün-
celeri doğrultusunda ülke genelinde yaygm ve organik ba ğ içerisinde
yoğun, etkili ve sürekli eylemler gerçekle ştirmesi gerekmektedir.

TCK'nın 146. maddesinin maddi hareketinin örgüt mensubu
kimselerin teorisyenlerin önerilerine uygun olarak uygulad ıkları
usul ve taktiklerin gayeye yönelik olarak istenilen ortam ı yaratacak
ve arzulanan neticenin gerçekleşme tehlikesini doğurabilecek olan
adam öldürme, silahh soygun, silahl ı çatışma gibi kişi ve toplumlar ı
dehşete düşüren son derece etkili ve devlete karşı güveni sarsıcı nite-
likteki olan eylemler olduğu aşikardrn Maddesiz yaptınma bağladığı
suç genellikle suç te şkil eden maddi vakalar diğer bir deyin-de gayeye
ulaşmak için ika edilen suçlar manzumesiden oluşmaktadır.

Buna göre TCK'nın 146/1. maddesinin müterakki bir suçu 146/3
maddesi ile de birinci fıkradaki suça iştirak eden féri faillerin durumla-
m ı düzenlediği anlaşılmaktadır. Amaç Anayasal Düzen'i ortadan kal-
dırmak olduğuna göre bu maddenin 3. f ıkrası gayenin tahakkuku için
ika edilen basit olarak nitelendirilebilecek daha alt düzeydeki eylem-
leri, 1. fıkrası ile vahim sayılabilecek kişi ve toplumları dehşete düşü-
rücü tehlike yaratabilecek devlete kar şı güveni sarsıcı etkinlik derecesi
daha yüksek ve daha ileri a şamadaki eylemleri cezaland ırmaktadır.
Gaye suçun oluşması en üst düzeye ulaşması ile mümkündür. Bunun
içindir ki, gaye edinilen suçun oluşabilmesini sağlayacak etkinlikte ve
süreklilikte bulunmas ı esastır. Sanıklarm giriştikleri eylemlerin tümü
birlikte ve amaç do ğrultusunda değerlendirildiğinde, devamlılığı asıl
olan Anayasal Düzen'i zorlayıp çökertici bu giri şimleriyle sars ıp yıka-
cak nitelikte olmas ı gerekmektedir.

Bunun için TCK'nın tariflediği 168. maddesinin kapsamını aşar
nitelikte olmas ı gerekmektedir Örne ğin; soygun, gasp, adam kaçırma,
adam öldürme, ev kurşunlama, bina yakmak gibi eylemlerin Anayasal
Düzen'i y ıkacak süreklilikte, yo ğunlukta ve etkinlikte olması gerek-
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mektedir. Yoğun, etkili ve süratli eylemlerin devletin otoritesi ııi zaafa
uğratacak eylemler manzumesi olmas ı gerekmektedir. Bu taıumlama-
lardan sonra sadece Sivas İli'nde saat 13.30'da, ba şlayan ve 20.30'da
sona eren 7 saatlik eylemin bu tanımlama içindeki yerini tesbit etmek
zaruriyeti vardır.

Yukarıda da izah edildiği üzere, Anayasal Düzen'i y ıkacak eylem-
ler manzumesinin sadece bir eyleme bağlı olmadığı bir çok eylemin
giderek artan şiddet dozuyla etkili ve sürekli olması gerekmektedir.
Oysa devamına konu olan olaybütünü itibariyle bir tek olaya ve ama-
ca yöneliktir. Halbuki TCK'nın 146. maddesindeki tanımlanan amaca
yönelik eylemler müterakki eylemlerdir ve süreklilik gerekmektedir.
Yoğun, etkili ve sürekli eylemlerin biri diğerinin devamı olarak ve
amaca yönelik olarak gerçekle ştirilmesi gerekir. Halbuki Sivas olay-
ları bir bütün ve yekparedir. Öncesi ve sonras ı yoktur. Dolayısıyla
yoğunluğu ve sürekliliği bulunmamaktad ır. Yapılan eylem etkili ve
sonuçları itibariyle son derece vahimdir. Ancak varılan netice itiba-
riyle TCK'nın 146. maddesi unsurlarmı oluşturmamaktad ır. Yukarıda
da tanımlamaya çalıştığımız diğer unsurlar bir araya toplanıp neticesi
alındığında bu olayların örgütlü bir olay olmad ığı, dinci, fanatik ör-
gütlerin amaç ve stratejisini olu şturmadığı, ülke geneline yaygın ve
bir merkezden emir ve komuta zinciri içerisinde hareket edilmedi ği
sadece Sivas İl Merkezinde başlayıp yedi saatlik bir gösteriden sonra
sona erdiği sanıklarm amacının Şeytan Ayetleri kitabmı tercüme ede-
rek, Aydınlık Gazetesinde yayınlamaya çahşan Aziz NESİN'i, protesto
etmek olduğu, devlet güçlerine yönelik bir eylemin bulunmad ığı,
Devlet güçleriyle her hangi bir çatışmanın bulunmadığı ve Devlet'e
karşı yapılmış bir eylem olmad ığı sadece, bu gösterilere izin veren ve
Aziz NESIN'i, Sivas Ili'ne davet eden Vali'ye yönelik aleyhte tezahü-
ratlar ında, Devlet'e yönelik sayilamayaca ğı çünki İl Valisi'nin bir gün
önceki düzenlenen toplantıda ölen sol militanlar için saygı duruşunda
bulunmuş olması ve Aziz NES İN'i, Sivas İli'ne davet eden kişi olarak
bilinmesi bir noktada tepkinin Vali'nin şahsma yöneldiği, Devlet'e yö-
nelik hiçbir eylemin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenledir ki sanıklar hakkında iddia makamı ve müdahil
tarafm talep ettiği Devlet kuvvetleri aleyhine i şlenen cürümlerden
sayılmayacağı düşüncesi ile TCK'nın 146. maddesinden hüküm ku-
rulmamıştır.
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D. NEtice ve Kanaat:

Bu bölümde Cumhuriyet Savc ılığı ve müdahil taraf vekillerinin
TCK'rnn 146. maddesi ile ilgili iddialar ının mesnetini teşkil eden delil-
lerin bir kez daha değerlendirilmesi ve bu kanun hükmüne uygunlu-
ğunu tartışmak istiyoruz.

a. 02. 07. 1993 günü sabahı ev ve işyerleri kapı önlerine bırakılan
"Müslüman Kamuoyuna" ba şlıklı bildirinin tam metnini sunuyoruz.

"Bismillahirrahmanirrahim.

"Peygamber, Mü'minlere kendi canlarmdan ileridir. Onun Ha-
nımları da mü'minlerin analarıdır." (Ahzab: 6)

Mü'minlere öz canlarmdan daha ileri olan Allah Resulü (Sav)'na
ve O'nun temiz zevcelerine, Allah' ınbeytine (Kabe'ye) ve Kitab ı
Kur'an'a alçakca küfredilmekte ve mü'minlerin izzet ve namusuna
saldınlmaktadır.

Dünyamızm bazı bölgelerinde şeytan ve onun yanda şları olan
emperyalist kafirler dininıize ve mukaddes değerlerimize dil uzat-
maktadırlar. Bunun ba şım ise satılmış, mürted Salman Rüşdi köpeği
çekmektedir.

Bu şeytarıi oyunlara karşı, izzetli ve duyarli Müslümanlar yi ğitce
mücadele ortaya koyarak bu uğurda canlarını feda etmekten çekinme-
mişlerdir.

Bu iğrenç oyunlar in bir uzantısı olarak üklemizde de; Aydınlık
Gazetesi denilen bir paçavrada, mel'un Rüşdi'nin figüranhğma soyu-
nan, dünya emperyalizminin gönüllü uşağı Aziz NESİN, aynı şekilde,
Kur'an'm korunmuşluğuna dil uzatmış, Hazret-i Peygamber (Sav)'m
aile hayatını (haşa) bir genelev ortamına benzetmiş ve ümmetin esas-
ları olan hanımlarma (haşa) fahişe deme cür'etinde bulunmu ştur. Bu
olay dünyanın değişik yerlerinde kafir devletler tarafmdan dahi kabul
görmezken, basımına müsaade edilmezken, ne yaz ık ki laik ve iki yüz-
lü TC Devleti tarafmdan yayımlanmasına izin verilmiş, ayrıca bunu
kabullenmeyip protesto eden izzetli Müslümanlar, Devlet'in polis ve
jandarması tarafmdan joplanmış, kurşunlannıış, bir kısmı da hapisha-
nelere atılmıştır.
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Salman RÜŞDİ köpeği Müslümanlarm çok az olduğu kafir bir
ülkede korkudan sokağa çıkmaya bile cesaret edemezken onun yerli
uşağı Aziz NESİN köpeği, yanmda kendisiyle beraber bir ekiple bir-
likte şehrimiz Valisi tarafmdan davet edilip, şehirde adeta Müslüman-
lar'la alay edercesine gezebilmektedir.

Kafirler şunu iyi bilmeli ki:

islamın Peygaberini ve kitab ın izzetini korumak için bu uğurda
verilecek canlarıniiz vardrn	 -

Gün; Müslümanlığumzm gereğini yerine getirme günüdür.

Gün; Allah (CC)'m vahyi Kur'an- ı Kerim'e, Allah'm meleklerine,.
Allah'm Resulü Hz. Muhammed (Sav)'a, onun ailesine ve ashabma
yöneltilen çirkin kufurlerin hesab ının sorulma günüdür.

" İman edenler Allah yolunda savaşırlar, kafirlerde tağut yolunda
savaşırlar. 0 halde şeytanın dostlarıyla savaşın, çünkü şeytanın hilesi
zayıf tır." (Nisa: 76)

Galip gelecek olanlar şüphesiz ki Allah taraftar ı olanlard ır.

Bu bildiriyi bütün olarak incelendiğinde yazar ı Salman RÜŞTÜ
olan Şeytan Ayetleri isimli kitabm Bakanlar Kurulu'nun Türkiye'de ba-
sılması, yayınlanması ve dağıtılmasmın yasaklanmış olmasına rağmen
bir bölümünü tercüme ettiren ve Aydınlık Gazetesinde yayınlayan Aziz
NESİN'e, yönelik ve Aziz NES İN'in, Sivas İli'ne gelmesi ve buradaki
gösterilere katılmasmın, protesto edilmesi gerekti ği belirtilmekte ve şu
ifade ile "Salman RÜŞTÜ Köpeği Müslümanlarm çok az olduğu kafir
bir ülkede korkudan soka ğa çıkmaya bilé cesaret edemezken onun
yerli uşağı Aziz NESİN köpeği yanında kendisi ile beraber bir ekiple
birlikte şehrimiz Valisi tarafmdan davet edilip şehirde adeta Müslü-
manlar'la alay edercesine gezebilmektedir."

Bildirinin bir başka bölümünde "... kafirler şunu iyi bilmeliki
islamın Peygamberini ve kitabm izzetini korumak için bu u ğurda
verilecek canlar ımız vardır. Gün Allah (CC)'m Vahyi Kur'an ı kerime
Allah'ın meleklerine, Allah' ın resulü Hz. Muhammed (SAV)'e onun
ailesine ve eshabına yöneltilen çirkin kufurlerin hesabm ın sorulması
günüdür. İman edenler Allah yolunda savaşırlar." şeklindeki ifade de
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Aziz NESİN' in şahsma yönelik bir husumet, kin ve nefret ta şımaktadır.
Ayrıca bildiri Müslümanlar ı bu kitabm Türikye'de, Türkçe'ye tercüme
ederek yayınlayan Aziz NESİN'in, Sivas'ta bulumnasmin ve Vali tara-
fmdan davetinin ve Sivas İli'nde gezmesinin mümkün olmad ığı husus
mutlaka engellenmesi gerektiği, gerekirse bu uğurda canlar ını dahi
verebileceklerini ifade etmi şlerdir.

Bildiri mahiyeti itibariyle Devletin Anayasa'sına ve Yasama Or-

gam'na karşı her hangi bir tavır göstermemekte sadece ve sadece Aziz
NESİN'in, Şeytan Ayetleri kitabını tercüme ettirerek yaymlamasmdan
dolayı Sivas'ta gezemeyeceği belirtilmektedir. Bu demek oluyor ki ey-
lemin hedefi Aziz NESİN' dir. Yukarıdaki bölümlerde de izah ettiğimiz
üzere Aziz NESİN'in, şahsma yönelik eylemlerin laik düzene yönelik
olduğunu düşünmek mümkün de ğildir. Çünkü Aziz NESİN'in, hedef
gösterilmesinin sebebi yine bu bildiride aç ıklandığı üzere Şeytan Ayet-

leri isimli kitabm Türkçe'ye tercüme ettirerek yay ınlamasıdir. Aziz
NESİN'in, düşiincelerine ve laik.düzene karşı bir tepki değildir. Bildi-
riyi kaleme alan kişi veya kişilerin laik düşünceye mensup olduklar ı
düşüncesinde değiliz. Zira bu bildiride Cumhuriyetin temel nitelikle-
rinden olan laiklik aleyhinde her hangi bir ifade bulumamaktad ır.

Tamamen Aziz NESİN'in, Sivas İli'nde bulunmasmdan dolayı,
Müslümanlar' ın bu şahsm, Müslümanlar'la alay edercesine gezeme-
yeceği ve bu günün Müslüman'lığm gereğini yerine getirme günü
olduğu belirtilmekte ve iman edenlerin Allah yolunda sava şmalar ı
gerektiği belirtilmektedir. Bildirinin bu bölümündede Aziz NES İN'e,

karşı savaş açılması ve bu uğurda gerekirse canlarmda feda edilmesi
gerektiği belirtilmektedir. Yine bu bildiride Aziz NESİN'i, katletme
emri verilmektedir. Bildirinin mahiyeti itibariyle Aziz NES İN'in şey-
tan olarak tanımlanması ve bu şeytanın mutlaka bertaraf ı ve bunun
karşıliğında Müslüman'lığm gereğinin yerine getirilmesi olaca ğı be-
lirtilmiştir.

Dolayısıyla baştan itibaren Devlet kuvvetleri aleyhine cürüm i şle-
mekle suçlanan sanıklarm gerçekte Devlet kuvvetlerine kar şı her han-
gi bir fiillerinin bulunmad ığı hedef gösterilen Aziz NESİN'in, şahsma
yönelik ve öldürme kasti ta şıyan eylemler bütünüdür. Tüm bu neden-
lerle sanıkların filmin TCK'nın 146. maddesi içerisinde de ğerlendiri-
lemeyeceği, Aziz NES İN'e, yönelik eylemin Devlet'e kar şı işlenmiş bir

53



Sivas Davas ı

suç olamayaca ğı dolayısıyla sanıldarm filmin bina yakmak suretiyle
Aziz NESİN'i öldürme kastma yönelik eylem olarak tan ımlanması-
hakka ve hukuka uygun düşecektir.

b. Video Kaset İzİenim Raporlarının Değerlendirilmesi;

Gerek Cumhuriyet Savc ıhğı'ndan gelen gerekse müdahil tarafın
ibraz ettiği video kasetlerin incelenmesi sonucu a şağıda yazılı slogan-
ların tesbiti yapılmıştır.

"Sivas Aziz'e mezar olacak"

" İslam'a uzanan eller kırılacak"

"Vali istifa"

"Kanımız aksa da zafer İslam'm"

"Tekbir ... Ya Allah Bismillah, Allahu ekber"

"En büyük asker bizim asker"

Cumhuriyet savcısı, müdahil vekili ve sanık vekili tarafından da
izlenilen heyetce izlediğimiz kasetlerde tesbit edilen sloganlar bunlar-
dan ibarettir.

Bu sloganlarm dışında başkaca bir slogan bulumamaktad ır. Yani
Cumhuriyet Savcilığı'nın ve müdahil tarafın iddifa ettiği gibi Cumhu-
riyetin temel niteliklerinden olan laiklik aleyhinde her hangi bir slogan
tesbit edilememiştir. Bu laiklik aleyhindeki slogan özellikle mü ştekiler
ve bazı polis memurları olaydan altı ay sonra ifade etmişlerdir. Laik-
lik aleyhindeki slogan söylenmemiştir diyemiyoruz ancak topluca bu
tür bir slogan atılmadığı video kaset incelemesi ile kesin olarak tesbit
edilmi ş tir.

Laiklik aleyhindeki slogan belki Emniyet güçlerinin veya mü şte-
kilerin düy abileceği ferdi sloganlar olabilir ancak onbeş bin kişinin
toplandıği, Madımak Oteli önündeki kalabalığın tüm sloganlar ı du-
yulup tesbit edildiği halde laiklik ilkesi aleyhinde bu kadar büyük bir
kalabalığın tek bir ağızdan slogan atması ve bununda diğerleri gibi
duyulmaması mümkün değildir. 0 halde laiklik aleyhindeki sioganın
kişisel veya çok az bir grup tarafından söylendiği ancak topluluğun

532



Sivas Davas ı

geneli tarafmdan ifade edilmediği kesin olarak tesbit edilmiştir. Bunun
yanı sıra Cumhuriyet, Anayasa ve Devlet aleyhinde sioganlarda tesbit
edilememiştir. Bu tür slogar ılarm da kişisel olabileceği ve genele teşmil
edilemeyeceği kanaatindeyiz.

Bu sloganlarm üzerinde durmanıızm sebebi, gerek iddia makamı-
nın gerekse müdahil tarafın eylemin laik düzen aleyhinde olduğu ge-
rekçesini laiklik aleyhindeki sioganlara dayand ırmış olmalarmdand ır.

Anayasa'nm tanımladığı ve Cumhuriyetin temel niteliklerinden
olan ve mahkememizce de vazgeçilemez kabul edilen Laiklik İlkesinin
aleyhinde slogan atılması eylemcilerin kastının açık ve kesin belirtisi
olamaz. Sadece slogana dayah suç tasnifi ve tarifi yap ılamaz, slogan,
gösteri yapan kişinin düşünce yapısını ortaya kor ancak, eylem kastını
tesbitte yeterli bir unsur de ğildir. Sanıklarm kasti Aziz NESİN'e karşı
eylem yapmak olup laik düzene kar şı yapılmış değildir. Bu nedenle bu
yöndeki iddialar ıda yeterli bulmuyoruz.

c. 03.07.1993 tarihinde Sivas Emniyet Müdürlüğü'nde, Emniyet
mensuplar ı tarafıdan düzenlenen olay tutana ğıda tesbit edilen slogan-
lar;

"Zafer İslam'm"

"Allahuekber"

"Vali istifa"

"Şeytan Aziz"

"Şerefsiz Vali istifa"

"Hükümet istifa"

"Müslüman Türkiye"

Şeklinde sloganlarm atıldığı belirtilnıiştir.

Cumhuriyet Savcilığı'nın ve müdahil tarafm iddiasına mesnet
teşkil eden sioganların müstakilen TCK'n ın 146. maddesinin unsur-
larmı oluşturup, oluşturmadığı yönündeki tartışmaya nokta koymak
istiyoruz.
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Yukarıdaki bölümlerde Devlet kuvvetleri aleyhine işlenen cürüm-
lerin tarifi yapılırken bu suçun faillerinin, Devletin Anayasası'na yöne-
lik eylemlerin amaçlanmas ı gerektiği belirtilmiş ve bu suçun unsurları
ayrı ayrı belitiiniiştir. Sloganlarm sadece eylemcilerin kastını ortaya
koyan bir ifade tarzıdır. Sloganlar suçun büttinünü tarif eden bir unsur
sayilamaz. Bu nedenle sadece sioganlardan hareketle suçu tarif etmek
mümkün değildir. Kaldı ki, tesbit edilen sloganlarm laiklik aleyhinde
bir ifade içermediği de ayrı bir gerçekliktir. Bu nedenle san ıkların fiili
esas alınmak suretiyle suç tarif edilmi ştir. Fer'di sloganları eylemci-
lerin tümüne teşmil suretiyle ceza tayinini do ğru bulmuyoruz. Bu
nedenle Cumhuriyet Savcıhğı'nm ve müdahil tarafm görü şlerine ka-
tılamıyoruz.

E. BINA YAKMAK SURETIYLE BIRDEN ÇOK KİŞİNİN
ÖLÜMÜNE SEBEBIYET VERMEK:

TCK'nın 450/6. maddesi "yang ın, su baskını ve gerk gibi yedinci
babm 1. faslmda beyan olunan vas ıtalarla yap ıhrsa... fail idam cezas ı-
na mahkum edilir." şeklinde suçu ve cezayı belirlemektedir. Burada
vasıtadan maksat gaye suç olan öldürmeyi gerçekle ştirmek için iş-
lenniiş vasıta suçtur. Öldürme filmin yangın, su baskmı ve gark gibi
vasıtalarla işlenmesi gerekmektedir. Burada tarif edilen vas ıta suçlar
şunlardır.

a. Bina, inşaat, mahsulat, erzah, yığın ve ambarmda, sanayii te-
sislerinde, tüccar ambarlarmda, ormanlarda kasten yang ın çıkartmak
veya bu binaları veya eşyayı tahrip maksadıyla lağım, torpil gibi ci-
simleri veya yanabilen veya patlayan maddeler koymak (TCK 369-372
ve 381) buna göre bir kimseyi öldürmek için bu kimsenin oturdu ğu
veya kaldığı binayı kasten yakan fail TCK'nın 450/6. bendi gereğince
cezalandırılırki, bu da ölüm cezasma mülteizimdir.

Burada failin kasti bina yakmak değildir. Kasıt adam ölürmek
olup bina yakmak öldürme kastının bir vasıtasıdır. Fail binayı yakmak
suretiyle vasıta suçu işler, kastettiği adam öldürmek suçunu da bu şe-
kilde gerçekleştirir. Kısaca bu maddenin önünde adam öldürme kas-
tına yönelik olarak binan ın yakılması esastır. Bina yakilmak suretiyle
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asıl amaç olan adam öldürme suçu gerçekle ştirilmiş olacaktır. Nitekim
olaymuzda da failler yere dökülen benzine, sünger, bez ve ka ğıdı bu-
laştırıp ateşleyerek Otel'e atmalar ı yine Otel önünde bulunan otomo-
billeri ters çevirdikten sonra benzin depolarmı taşla delmek istemeleri,
akacak benzinle birlikte otomobillerin ve binan ın yanmasmı sağlaya-
rak Otel'de bulunan Aziz NES İN'i öldürmek kasti ile hareket ettikleri
mevcut deliller muvacehesinde kesin olarak subuta ermiştir. Faillerin
amacı sadece bine yakmak değil binayı yakmak suretiyle bina içinde
bulunan Aziz NES İN'i de yakarak öldürmeyi amaçlam ışlardrn Olay ı-
mızda sanıklarm kastı Aziz NES İN'i öldürmek olduğu bu bölümün
otomobillerden veya binanın alt katmdan çıkan karbonmonoksit gazı
ile meydana gelmiş olması maddenin esasmda de ğişiklik doğurmaz
zira 35 kişinin karbonmonoksit gazı ile zehirlenerek öldüğü 2 kişinin
ise, ateşli silah yaras ı sonucu ölümün meydana geldiği böylece toplam
37 kişinin ölümü ile sonuçlanan bu olaym TCK'n ın 450/6. maddesi
çerçevesinde değerlendirilmesi kanaatindeyiz.

F. HAKSIZ TAHR İK:

Haksız tahrik failin haksız bir filin meydana getirdi ği hiddet veya
şiddetli eylemin tesiri alt ında bir suç işlemesidir.

Haksız tahrike kanunun cezavi azaltıcı bir tesir taşımasında biri
psikolojik diğeri hukuki olmak üzere iki sebep vard ır. Kanuni oldu-
ğu için hakim tarafmdan ve kendili ğinden gözönünde tutulması ve
umumi bulunduğu için bütün suçlar dolay ısıyla uygulanması gerekir.
Haksız tahrikte bulunan kimsenin bir yandan kendi haksız fiili yani
kusuru ile suçun işlenmesine sebebiyet vermesi ve öte yandan aynı
zamanda haksız hareketinin failin iradesini sarsması onda hiddet veya
şiddetli eylem yaratmas ı cezada indirmeyi gerektiren kanuni bir hal
sayılmıştır. Burada faiin kusurluluğunu hafifleten şey haklı bir hiddet
veya şiddetli bir elemin, onu bir suç işlemeye sürüklemiş olmasıdır.
Haksız hareketin, failin iradesi üzerinde yapaca ğı menfi yıkıcı tesirle
iradesini sarsmas ı ve böylece fiili işlemeye sürüklemesidir. Failin ira-
desine tesir eden haksız hareketin ağırlığı, şiddeti, niteliğine göre faiin
iradesindeki sarsmtı büyük önemli veya küçük az önemli olabilir bu
duruma göre tahrikin derecesi a ğır veya hafif olarak takdir edilir. Hak-
sız tahrikin mevcudiyeti için şu şartlarmbulunması gerekir.

535



Sivas Davas ı

1. Haksız Fiil: Haks ız bir tahrik fiili olmalıd ır. Bu fiil müsbet veya
menfi olabilecei gibi, bir söz, yaz ı, işaret veya resim olabilir. Tahrik
filmin faile karşı işlenmiş olması şart değildir. "Haksız Fil Faiin Ya-
kını Bir Kimseye veya Failce Sayılan Bir Kişiye veya Faile Tamamıyla
Yabancı Olan Bir Şahsa Karşı işlenmiş Olabilir." (Dönmezer-Erman)
Kanun bu konuda bir ay ırma yapmamıştır. Buna göre failde, hiddet ve
şiddetli alem yaratan tahrik fiilinin hedefi çok geniş bir mana taşımak-
tadır. Hatta bu hedef bir hayvan veya e şyada olabilir.

Fiil haks ız olmalıdır. Haksız fil hukuka, ahlaka ve toplumsal de-
ğer hükümlerine aykırı her türlü hareketlerdir. Bu sebeple filin haks ız
olması için suç teşkil etmesi veya hususi hukuk anlamında bir haksız
fil mahiyetinde bulunmas ı şart değildir. Ancak bir hakkm kötüye kul-
lnılmış olması haksız fiili teşkil edebilir.

2. Suç hiddet veya şiddetli bir elenıin tesiri altında işlenmiş olma-
lıdır.

Buna göre haksız filin failde hiddet veya şiddetli elem yaratması
ve suçun bu hiddet veya şiddetli elemin tesii altında işlenmiş bulu-
ması şarttır. Tahrikin varlığı suçun işlendiği sırada devam etmelidir.
Suç tahrik filmin bir neticesidir. Bu itibarla suç ile tahrik aras ında bir
sebebiyet bağı vardır.

3. Tahrik Fiilin Hedefi:

Tahrik fiilinin doğrudan suçluya karşı yönetilmiş olması şart de-
ğildir. Suçludan gayr ısma yöneltiiniiş bir tahrik fiili suçluda psikolojik
buhran doğurabilir. Bu sebeple suçlunun sevdiği kimselerin haksız bir
fiile maruz kalmaları suçluda hakh bir hiddet tevlit edebilir. (Manzini,
Major, Cavallo) Kanun tahrik fiiline maruz kalarun suçlu olmasm ı şart
koşmamaktadır. Hatta bu kimsenin suçluya yabanc ı bir kimseye olma-
sıda mümkündür. (Faruk EREN)

Tepki suçun tahrik ediciye kar şı işlenmiş olması şarttır. Bu iti-
barla failin suçu kendisini haksız hareketiyle tahrik etmiş bulunan
kişiye karşı işlenmiş olması lazımdır. "Ancak Tepki, Suç, Kusursuz
Bir 'Yanılma' Veya 'Sair Bir Arıza' Sebebiyle Kasıt Edilen Kimseden
Başkasma İşlenmiş Olursa TCK 52. madde yard ımı ile TCK 51. madde
uygulanır." (Abdullah Polat GÖZÜBÜYÜK)

536



Sivas Davas ı

Tepki filmin (yani suçun) hedefi, tahrik eden kimse olmalid ır.
Taksirli suçlar müstesna olmak üzere tepkinin üçüncü bir şahsa yö-
neltilmiş olması halinde TCK 51 madde tatbik edilemez. "E ğer Tepkiyi
Teşkil Eden Suç Taksirsiz Bir (Hata) veya (Sair Ar ıza Sebebiyle) Kasde-
dilen Kimse Yani Tahrik Edenden Gayr ısma Yani Masum Bir Üçüncü
Şahsa Karşı İşlenmiş İse Faili TCK 2. maddeye dayanılarak TCK 51.
maddeden istİfade eder." (Prof. Dr. Faruk EREN)

TCK 51. MADDES İNİN OLAYIMIZA UYGULANMASI:

Bakanlar Kurulu'nun 24:08.1984 tarih ve 1989/144799 sayılı
kararnamesinin ek listesinde Türkiye'de bas ılması, dağıtılması, ya-
yınlanmas ı ve satılması yasaklanan Şeytan Ayetleri isimli kitab ın bu
yasaklama kararma rağmen Aydınlık Gazetesinde tercümesinin yap ı-
larak bölümler halinde yayınlandığı gerekçesi ile çeşitli nüshalarmın
toplattırılmasına ilişkin kararlar aşağıya çıkartılmıştır.

Toplama Kararlar ı :

1. Şişli 1: Sulh Ceza Mahkemesi'nin 26.05.1993 tarih ve 1993/39
Müt. sayılı kararı ile; 26.05.1993 tarihli Aydınlık Gazetesi'nin 26. sayısı .

2. Şişli 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 27.05.1993 tarih ve 1993/41
Müt. sayılı kararı ile; 27.05.1993 tarihli Aydınlık Gazetesi'nin 27. sayısı .

3. Şişli 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 28.05.1993 tarih ve 1993/42
Müt. sayılı kararı ile 28.05.1993 tarihli Aydınl ık Gazetesinin 28. sayısı .

4. Şişli 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 23.05.1993 tarih ve 1993/42
Müt. sayılı kararı ile; 28.05.1993 tarihli Aydınlık Gazetesinin 29. sayısı .

5. Şişli 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 30.05.1993 tarih ve 1993/45
Müt. sayılı kararı ile; 30.05.1993 tarihli Aydınl ık Gazetesinin 30. sayısı .

6. Şişli 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 31.05.1993 tarih ve 1993/51
Müt. say ılı kararı ile; 31.05.1993 tarihli Aydınlık Gazetesinin 31. sayısı .

7. Şişli 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 01.06.1993 tarih ve 1993/51
Müt. say ılı kararı ile; 01.06.1993 tarihli Aydınlık Gazetesi'nin 32. sayısı .
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8. Şişli 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 02.06.1993 tarih ve 1993/54
Müt. sayılı kararı ile; 01 .06.1993 tarihli Aydınlık Gazetesi' nin 32. say ısı .

9. Şişli 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 03.06.1993 tarih ve 1993/55
Müt. sayılı kararı ile; 03.06.1993 tarihli Aydınlık Gazetesi'nin 34. sayısı .

10. Şişli 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 04.06.1993 tarih ve 1993/56
Müt. sayılı kararı ile; 04.06.1993 tarihli Aydınl ık Gazetesinin 35. sayısı .

11. Şişli 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 05.06.1993 tarih ve 1993/57
Müt. sayılı kararı ile; 06.06.1993 tarihli Aydınlık Gazetesi' nin 36. sayısı .

12. Şişli 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 06.06.1993 tarih ve 1993/59
Müt. sayılı kararı ile; 06.06.1993 tarihli Aydınl ık Gazetesi'nin 37. sayısı .

13. Şişli 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 07.06.1993 tarih ve 1993/59
Müt. sayılı kararı ile; 07.06.1993 tarihli Aydınl ık Gazetesi'nin 38. sayısı .

Yukarıda Emniyet Genel Müdürlü ğü'nce bildirilen toplatma
kararları ve Şeytan Ayetleri isimli kitabın tercüme ettirilerek yayın-
lanması, Basm ve Yayın Organları'nca da uzun süre tartışma konusu
yapılmıştır.

Günaydın Gazetesi 29 Ocak 1993 tarihli haberinde "Aziz NES İN
Şeytan Ayetleri'ni basacak" başlıklı yazısında "Aziz NESİN, Salman
RÜŞTÜ'nün kitab ının hemde siyasal bir engel yokken baskılarm ya-
rattığı korku ile yaymianmamış olmasının uygar dünyada Türkiye'nin
onurunu kırıcı bir olay olduğunu belirterek bu kitabm de ğeri, değer-
sizliği üstünde tartışmanın hiç bir anlamı yok, önemli olan insanların
kendi kendilerine koyduklar ı yasaklar yüzünden dü ştükleri korku bu
kitabı Türkiye'de, bir girişimciler grubu olarak yaymlayaca ğız" dedi-
ğini duyurmuştur.

Meydan Gazetesi 7 Şubat 1993 gÜnlü "Aziz NES İN, İranlılar önce
bana borçlarını ödesinler" başlikli haberinde, Şeytan Ayetleri kitabını
Türkiye'de yaymiayacağını açıkladıktan sonra İran'da yayınlanan
Cumhuriyet Cumhuri İslam Gazetesi tarafmdan öldürülmesi için hedef
gösterilen yazar Aziz NES İN eserlerinin bu ülkede boykot edilmesin-
den memnunluk duyaca ğını söyledi başlıklı haberi"
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Yeni Asya Gazetesinin 07 Şubat 1993 gürılü "Sezgin, Şeytan Ayetle-

ri'ni bastırmak isteyen Aziz NES İN'e cevap verdi. Türk haikma sayg ı
göster başlıklı haberinde İçişleri Bakanı İsmet SEZG İN "Kitleleri renci-
de edebilecek bir takım davranışlardan sakmmak o fikre kar şı beğenin
veya beğenmeyin bir saygının ürünü olmalıdır" şeklinde basın yoluy-
la cevap verdiği.

Cumhuriyet Gazetesinin 12 Şubat 1993 tarihli "Katil elini çabuk tut-
sun" başlikli haberinde Aziz NESİN "konuyu Türkiye Yazarlar Sen-
dikası'nın mart ayındaki kongresinde yeniden gündeme getireceğim.
Yazarların desteğini alırsam onlarla birlikte olmazsa tek başıma bu
kitabı getirtip, çevirtip yaymiayaca ğım. Beni ölümle tehdit edenlerin
bu yüzden elini çabuk tutması lazım çünkü mart aymda bu kitap çıka-
cak" dediği, Şeytan Ayetleri kitabının Türkiye'ye sokulmasmırı önceki
Hükümet döneminde bir kararname ile yasaklarıdığnı belirten ancak
bu kararnamenin yürürlükten kald ırılması için başvuruda bulunaca-
ğırn ama "kaldırılmasa bile kitabı yaymiayacağını" söyleyerek kitab ın
karşısındaki herkese meydan okuyan Aziz NESİN ile yap ılan mülakat
yaymianmıştır.

Milliyet Gazetesi'nin 06 Şubat 1993 tarihli "Kimsenin u şağı de-
ğilim." Başlıklı haberinde yazar Aziz NESİN'in, İran'da yaymianan
Cumhuri İslami Gazetesinde Türkiye'de Şeytan Ayetleri'ni yayınlayaca-
ğını açıklayan yazar Aziz NESİN'e ağır bir dille eleştirilmesi üzerine
muhabirin sorularını cevapland ıran Aziz NESİN "Ben siyonist deği-
lim." dediğini haber olarak vermiştir.

Cumhuriyet Gazetesinin 30 Ocak 1993 tarihli "Aziz NESİN, kararlı
ayetler yaymiayacak başlıklı haberinde yazar Aziz NES İN, İslami ke-
simlerin tepkisini çeken Salman RÜŞTÜ'nün Şeytan Ayetleri kitab ını
bu güne dek Tükiye'de yaymianmamış olmasını onursuzluk olarak
nitelendirerek bu işi gerekirse kendisinin yapaca ğını söyledi" başlığı
ile verdiği.

Cumhuriyet Gazetesi'nin 12 Şubat 1993 gÜnlü bir ba şka haber de
" Şeytan Ayetleri'ni martta gerekirse yasal olmayan yollardan kesinlikle
yaymiayacağını vurgulayan yazar, Türk Aydmlar ını İslami fanatizme
karşı çıkmamakla suçladı. Ve Türkiyenin laik olmadığını savundu"
şeklinde vermiş tir.
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Cumhuriyet Gazetesi 07 Şubat 1993 günlü haberinde "bakanlar an-
laşamadı. Şeytan Ayetleri Hükümet'i böldü. Yazar Aziz NES İN'in Şey-
tan Ayetleri'ni yaymiama karar ı Hükümet'te farklı yaklaşımlara neden
oldu. İçişleri Bakanı İsmet SEZG İN ile Kültür Bakanı Fikri SAĞLAR
arasındaki görüş farklılığmı haber olarak verdiği"

Ayd ı nlık Gazetesinin toplatılan 26.05.1993 tarihli nüshasmda Şey-
tan Ayetleri kitabmın bazı bölümlerinin bu günden ba şlıyarak yay ınlı-
yoruz, diye yay ıma başladığı baş yazar ının Aziz NESİN, genel yayın-
yönetmeninin Ferit İLSEVER olduğu anlaşıimıştır.

Bakanlar Kurulu'nun 29 Eylül 1989 tarih ve 20297 say ılı Resmi ga-
zete'de de yayınlanan kararına rağmen Aziz NESİN'in ısrarla Şeytan
Ayetleri kitabını tercüme ettirerek yayınlamak istemesi bunun basmda
uzun süreli tartışılır olması ve Aydınl ık Gazetesinde yukarıda açıkla-
nan tarihlerde yay ımının başlaması Islam dinine inanmış insanları
fevkalade rahats ız etmiştir. Hangi dine mensup olursa olsun inanan
insanların kutsal bildiği değerlere hakaret edilmesi, aşağilanmas ı bu
insanları derin bir elem ve ızdıraba sürükler. İslam dininin Peygambe-
rinin eşlerinin ve ashabının bu şekilde aşağılanması % 99'u Müslüman
olan ülke insanlarmı fevkalade rahatsız etmiştir. Bunu özgürlükler
adma yap ılması tüm yasaklara ve cezai sorumlulu ğuna rağmen yaym-
lanması doğal olarak tüm kamuoyunda tepki ile kar şilanmıştır.

inanan insanların kutsal değerlerini aşağılamak bir hak olamaz.
Kaldı ki bu insanlarm duygu ve dü şünceleri ile inançlarıyla alay eder-
cesine beyanda bulunulmasmın hakli bir yanı olamaz bu nedenledir ki,
Aziz NESİN halkı tahrik ettiği kanaatıyla hakkmda TCK'nın 175. mad-
desi gereğince soruşturma yapılmak üzere suç duyurusunda bulunul-
muş ve şahsma yönelik eylemlere kar şı haksız tahrikte bulunduğu
kanaatiyla sanıkların cezasmdan indirim yapılmıştır. Aziz NES İN'in,
olaylardan bir gün önce özel bir televizyonda yaptığı konuşmanın ma-
hiyeti itibariyle tahrik edici bulunmamıştır. Buradaki konuşmasında
sadece kendi dü şüncelerini ve islam dinine bakış açısını belirtmiştir.

Bu konuşmanın mahiyeti itibariyle tahrik edici bir yönü bulun-
mamış tır. Bir kişinin İslam dinine inanıp inanmaması, o kişinin kendi
duygu ve düşünceleriyle ilgili bir husus olup bunun ifade edilmesi
tahrik sebebi sayılmaz. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi yazarı
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Salman RÜŞTÜ olan Şeytan Ayetleri isimli kitabm içeriğinde İslam'a
inanan insanlarm tahrikine sebep olabilecek beyanlarm bulunması ve
bunu Bakanlar Kurulu kararma rağmen yaymlama hususundaki ısrar ı
ve bu yöndeki basına yapılan açıklamalar ile nihayet baş yazarı bulun-
duğu gazetede yayınlanması sanıkları haksız şekilde tahrik ettiği kesin
kanaatindeyiz.

Bu konuda Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 29.03.1982 tarih, 1/
38-117 sayılı kararmın örnek olabileceği düşüncesi ile bir bölümünü
sunmak istiyoruz.

"... Sanığm dini vecibelerini yerine getirerek hac ı olduğu görül-
mektedir. Dini irıançlarmdan dolayı kimsenin kmanamayacağı bir
Anayasa hükmü olduğu kadar aynı zamanda normal, ahlaki bir gö-
revidir. Hal böyle iken maktül bu konuda hassasiyet gösteren sanığm
hacılığmı vesile ederek ona şaka yapmakta, bu tür şakayı kabul etme-
diğini ve kızdığını belirttiği halde sanığa karşı olan bu tutum ve dav-
ranış ve sözlerini sürdürmektedir. Özel daire kararında da belirtildiği
gibi maktülün tavali eden bu hareketleri kül halinde ele almdığmda
eylemin haksız tahrik sayılması lazım gelir..."

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bu kararından da anlaşılacağı
üzere insanların dini irıançlarmdan dolayı kmanamayaağı, aşağılana-
mayacağı veya inancma göre kutsal sayılan değerlere sald ırilamaya-
cağı, Anayasa hükmü olduğu kadar, aynı zamanda normal, ahlaki bir
görev olduğu da belirtilmek suretiyle insanların inançlar ıyla ilgili şaka
dahi yap ılmasının o insanları rahatsız ediyorsa devam edilmemesi
gerektiği vurgulanmıştır. Bizim olay ımızda ise Aziz NESİN ısrarlı bir
şekilde İslam dininin Peygamberinin eşlerini ve ashabmı küçülten bir
kitabı yay ınlamak istemektedir ve bu yaymiar ı mahkeme karar ıyla da
toplatılmıştır.

İslam dininin Peygamberini, homoseksüel ili şkiler içerisinde,
meleklerini seksüel ilişkiler içerisinde, Peygamberin e şlerini genel ev
sermayesi olarak gösterilmesi ve Islam dininin kutsal bildiği kabenin
de genel ev olarak anlatıldığı bir romanın Türkçe'ye tercüme ettirile-
rek yayının yap ılması tahrik fiilinin tüm unsurlarm ı oluşturmaktad ır.
Yüksek Yargıtay'm kararları ışığında Aziz NESİN'in bu filmin adi
tahrik olarak değerlendirilmesi cihetine gidilmiştir.
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G. KİŞİDE YANILMA - HEDEFTEN SAPMA:

TCK'nın 52. maddesi "bir kimse, bir hata veya sair bir ar ıza yü-
zünden cürmü kastettiği şahıstan başka bir şahsm kararma işlemiş
olursa cürümden zarar gören kimsenin s ıfatmdan neşat eden ve cezai
şiddetlendiren esvap faile tahmil olunmaz. Belki cürüm kast olunan
şahsa karşı işlenmiş gibi telakki olunarak fail, cürümün tazammun
edebileceği esbabı muhaffifen istifade eder."

Burada kişide yanılma, hedeften sapma bahse konudur. Her iki
halde kast edilen neticeden başka bir netice meydana gelmektedir.

Kişide yanılma işlenmesi kast edilen suç ma ğdurunun hüviyetin-
de, kin-liginde fiili hatad ır. Kişi de yanılmanın cezai mesuliyete tesiri
yoktur. Çünkü konu bir kimseye karşm işlenen fiili cezaland ırmakta-
dır. Bu takdirde ise mağdurun hüviyeti bahse konu olmaks ızm faile
isnat' ı mümkün bir kusur vard ır.

Hedeften sapma faile veya failin suçta kulland ığı vasıtaya ait bir
sebep yüzünden filin kast edilen neticeyi değil sapma -inhiraf- tesiri
ile başka bir netice meydana getirmesidir. Sapma ile yanılma bir birin-
den ayrıdır. Sapma halinde yanılma yoktur.

Gerek kişide yanılma ve gerekse sapma sebebiyle fiilin kastedilen
şahıstan başka bir şahsm zararma işlenmiş olması halinde cürüm kast
olunan şahsa karşı işlenmiş sayılır ve o suretle cezalandırılir.

Mağdurun sıfatmdan doğan ve cezay ı arttıran sebep fail hakkmda
uygulanmaz kanun failin işlemeyi kast ettiği cürümü esas almıştır.
Gerçekte fail suçtan zarar gören kimse ve kar şı bir suç işlemek iste-
mediği için bu kimsenin s ıfatmdan doğan ağırlaştıncı sebep kendisi
hakkmda tatbik olunınaz.

Kast edilen suça ait indirim sebepleri fail hakkında tatbik edilir.
Bundan dolayı maddede "... fail cürmün tazammun edebileceği azaltı-
cı sebeplerden istifade eder" denilmi ştir.
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H. KANUNUMUZUN 52. MADDESININ
UYGULANIŞ ŞEKİLLERİ :

Yukarıda TCK 52. maddesinin getirdiği prensiplere değindik, bu
prensipleri madde metninin ifade şekli içinde değişik ihtimalleri kısa-
ca açıklayacağız.

a. Gerçekleşen Suçta Ağırlatıcı Sebebinin Bulunmas ı :

Yanılma veya sapma sonucu failin gerçekle ştirmek istediği suç
yerine gerçekleşen suçta, kanuni ağırlatıcı sebepler mevcut olabilir.
Bu ağırlaştırıcı sebepler maktülün s ıfatmdan neşet etmekte iseler faile
yüklenemeyecektir. Bu belirtilen duruma uygulamamızdan bir örnek
verelim. Aziz NESİN'i öldürmek maksadıyla otomobilleri ve binay ı
yakan sanıkların olayda bilgünay insanların ölümüne sebep olmas ını
tek suç olarak kabul etmek zaruriyeti vard ır. Nitekim Yargıtay Ceza
Genel Kurulu 15.01.1968 tarih 110/2 sayılı kararmda her hangi bir
kimseyi öldürmek isterken yanılma veya sapma sonucu failin kardeşi-
ni, anasını, babasını öldürmüş olabilir. Bu halde fail için uygulanacak
olan hüküm TCK 448. maddedir. Ancak belirtelim ki bu sonuca kast
kurali ile varilacağı da açıktır. Zira fail suç tipindeki unsurları bilecek
ve isteyecektir. Babas ını öldürmek istemeyen veya öldürdüğii kişinin
babası olduğunu bilmeyen faiin baba katili olarak kabulüne kast ku-
ralı engeldir. Olay ımızda da, sanıkların kasti Aziz NES İN'i yakarak
öldürmektir.

b. Gerçekleştirilmek istenen Suçta Ağırlatıcı Sebep Olmakla
Beraber Yanılma veya Sapma Sonucu Meydana Gelen Suçta
Bu Ağırlatıcı Sebebin Bulunmas ı :

Bu durumda failin iradesine de ğil gerçekleşen neticeye itibar
eden kanunumuz failin lehine olan neticeden sorumluluğunu kabul
etmektedir. Gerçekten bu durumda fail nitelikli adam öldürmek su-
çunu işlemek istemekte ise de, isteği gerçekleşmemiş niteliksiz adam
öldürmek suçu gerçekleşmiş olduğuna göre sorumlulu ğu gerçekle şen
bu neticeye göre tesbit edilecektir. Mesela; babas ını öldürmek isterken
yanılma veya sapma sonucu her hangi bir kimseyi öldüren faiin so-
rumluluğuTCK 450. maddeye göre de ğil 448. maddeye göre tesbit edi-
lecektir. Bu durumu olay ımıza uyarladığınuzda sanildarm kasti bina
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yakmak suretiyle adam öldürmek olup aynı kasıt ile ve aynı fil ile 35
kişinin karbonmonoksit gazmdan zehirlenerek ölümüne dolay ısıyla
bina yakmak suretiyle mahsum bu kadar insanın ölümüne sebebiyet
vermişlerdir. Kasıt ve fiil aynıdır. Burada sanıklarm lehine uygulama
yapılamayacaktır. Yani TCK 448. hükümleri uygulanmaz.

c. Gerçekleşmesi istenen ve Gerçekle şen Suçlarda
Ağırlatıcı Sebebin Bulunması :

Mesela; annesini öldürmek isteyen fail yanılma veya sapma sonu-
cu babasmı öldürmüş olabilir. Bu durumda failin sorumluluğu lehine
çözümlenecektir. Her ne kadar fail anasmı öldürmek isterken, babasmı
öldürmüş ise de, anası ölmediği için nitelikli öldürmeden söz edileme-
yecek, babasmı öldürmek istemediğine göre bu ağırlatıcı sebep TCK
52. madde prensiplerine göre faile yüklenemeyecektir. (Yarg ıtay 1.
Ceza Dairesi'nin 07.07.1971 tarih 2564/2768 say ılı kararı .)

ç. Faile Yüklenemeyecek Olan Ağırlatıcı Sebepler
Yanlız Mağdurun Şahsırtdan Kaynaklanan Sebeplerdir.

Fail veya fiilin işlenişi ile ilgili sebepler mağdurun sıfatından kay-
naklanan sebepler olmadıkları takdirde sorumluluk ağırlatıcı sebepler
göz önünde bulundurularak tesbit edilecektir. Bu ihtimallere ait bir
kaç örnek verelim.

Fail tahammüden hareket etmiş fakat yanılma ve sapma sonucu
istediği kişiden başkası üzerinde netice gerçekle şmiş olabilir. Bu du-
rumda tahammüt ağırlatıcı sebebi mağdurun şahsmdan değil faiin
kastının yoğunluğundan kaynaklandığı ve bu sebeple bir ağırlaştırıcı
hal olarak kabul edildiğine göre yanılma veya sapma da faile tahammüt
ağırlatıcı sebebinin yüklenebilmesi gerekir. (Fr. Dr. Ayhan ÖNDER)

Ancak Yüksek Yargıtay 1936 yılında verdiği bir içtihatı birleştirme
kararı ile tahammüt halinde bulunan kişinin yanılma ve sapmadan et-
kileneceğini yani bu ağırlatıcı sebebin faile yüklenemeyeceğine karar
vermiştir. Uygulamalarımız da bu görüş doğrultusunda sürdürülmek-
tedir. (İc. Bir. Kr. 08.7.1936 64/32, 1. Ceza Dairesi 17.04.1963 189/939)

Faiin suçun işlenmesinde kullandığı vasıta mağdurun s ıfatmdan
kaynaklanmadığı için, bu ağırlaştırıcı sebep fail hakkmda uygulana-
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caktır. Mesela; müşteki Aziz NES İN bina yakılmak suretiyle öldürül-
mek istendiği halde yanılma sonucu istenilenden başkalarının öldürül-
mesi durumunda ağırlaştırıcı sebep olan bina yakmak suretiyle adam
öldürmek hükmü (TCK 450/6.) uygulanacaktır. Zira kullanılan vas ıta
müştekinin şahsmdan kaynaklanan bir a ğırlaştırıcı sebep değildir.

d. İşlenmek istenen Suçta Hafifletici Sebebin Bulunmas ı :

Bu hafifletici sebep genel ve kanuni olabilec ği gibi suç tipine ilave
edilmiş unsurlarla özel nitelik gösteren bir suç tipi de yaratılmış ola-
bilir. Mesela; hafif tahrike maruz kalan san ıklarm bu tahrik nedeniyle
tahrik eden Aziz NES İN'i, öldürmek için otomobilleri ve binay ı ateşe
vermişler fakat dumandan zehirlenen maktüllerin sapma sonucu
olayla ilgisi olmayan bir çok kişinin ölümüne sebebiyet vermi şlerdir.
Bunda sanıklarm TCK 51. maddeden yararlanmas ı ve cezasmın indi-
rilmesi gerekmektedir. (4. Ceza Dairesi 5.6.1985-5354/ 5339)

e. Fail istediği Netice İle Birlikte, istenmeyen Neticelerinde
Meydana Gelmesi:

Gerek yanılma, gerek sapmada failin istedi ği netice gerçekleşmiş
olmakla beraber bunun yan ında daha başka neticeler de gerçekleşe-
bilir. Değindiğimiz bu konu ile ilgili olarak açık hüküm sevk eden
kanunlar olduğu gibi kanunumuza benzer şekilde mesele ile ilgili açık
hüküm sevketmeyip problemin halini doktrin ve uygulamaya b ırakan
kanunlar da vardır ve bu kanunlar ço ğunluğu teşkil ederler kanaatı-
mızca da izlenen bu yol yerindedir.

Zira fail istediği neticeyi gerçekleştirmiştir. Bu netice gerçekleştik-
ten sonra daha ba şka neticelerin faile yüklenebilmesi kusurluluk esas
ve prensipleri ile halledilebilir ki kanunlar ın da açık hüküm bulun-
mayan ülkeler doktirin ve uygulamas ı da bu yöndedir. Fail gerçek-
leştirmek istediği netice ile birlikte daha başka neticelerinde meydana
gelebileceğini ve bu neticelerin zorunlu olarak meydana gelece ği veya
meydana gelme imkan ve ihtimalinin varl ığını düşünerek hareket
edebilir veya böyle bir neticenin meydana gelebilece ğini öngörmesi
gerekirken öngörmemiş olabilir.

Yaptığımız bu açıklamalar istenen dışında meydana gelen netice-
ler bakımından failin nasıl bir zorunluluğu olabileceğinin kusurluluk
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esasları içinde hailedilmesi gerektiğini de belirtmiş olmaktad ır. Faiin
işlemeye kast ettiği suç yanında diğer bir suçta gerçekle şmiş olursa
sorunluluğun şu şekilde tesbit edilmesi gerektiğini zannediyoruz.

istenmeyen fakat yap ılan hareketlerle zorunlu olan gerçekle şecek
olan neticelerinde kasten i şlenmiş olduğunu kabul etmek gerekir.

Fail hareketi yaparken istediği netice yanında daha başka netice-
lerin de gerçekleşebileceğini düşünür ve gerçekleşmesi halinde bu ne-
ticeleri de kabul etmiş olabilir. Burada da faildeki gayri muayyen kast
sebebiyle neticenin faile yüklenmesi gerekecektir.

istenilen netice yanında daha başka neticelerinde gerçekle şebile-
ceği fail tarafmdan öngörülmekle beraber bunlarm gerçekle şmemesi
istenmiş olabilir. Gerçekle şen fakat istenmeyen neticelerden failin bi-
linçli kasıt ile sorumlu olmas ı gerektiğini düşünüyoruz.

Nihayet fail gerçekleştirdiği netice yanında daha başka neticelerin
de gerçekleşebileceğini düşünebilmesi ve bunlar ı öngörmesi gerekir-
ken öngörmemiş olabilir ki, burada da istenmeyen neticeler bak ımın-
dan faiin teksir sorumlulu ğu kabul edilmelidir.

Görülüyor ki, fail gerçekle şmesini istediği suç yanında daha başka
neticeler de gerçekle ştiği takdirde bu neticeler bak ımından kusurlulu-
ğunun şekline göre sorumluluğun tesbit edilmesi gerektiği düşünce-
sindeyiz.

Bu neticelerden fail nas ıl sorumlu olacaktır? Diğer bir ifade ile suç
teklimi yoksa suç çokluğumu kabul edilecektir? Kanunumuzda bu
konuyu düzenleyen aç ık bir hüküm yoktur. Fikri ictima ı tesbit eden
TCK'nın 79. maddesine verilecek anlama göre tek suç sayılabilmesi
mümkündür ve yüksek mahkememizin bu görü şü benimsediği verdi-
ği çeşitli ve istikrarlı kararlarından anlaşılmaktadır. Mesela; öldürmek
satt ile ateş eden sanığın tüfeğinden çıkan saçmalardan bazilarmın
mağdurun yanında bulunan çocuğuna isabet etmesi atılan mermiler-
den baz ıları hedef olan anneye isabet ettikten başka kucağında, bulu-
nan çocuğa isabet etmiş olması veya mermi mağdura isabet ettikten
başka sanığın annesine de isabet etmesi hallerinde cezanın TCK'nın 79.
maddesine göre yani fikri içtima kurallarına göre tesbit edilece ği Yargı-
tay 1. Ceza Dairesi'nin 22.12.1983 tarih 8933/4255 karar - 1.2.1983 tarih
3639/208 sayılı kararları ile belirtilmektedir. (Prof. Dr. Ayhan ÖNDER)
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Faiin mağdura sıktığı kurşunlardan birinin tesadüfen yolda yü-
rümekte olan bir kadını da yaralaması olayında TCK'nm 52. ve 79.
maddesi hükümlerine göre tek suç oluşmuştur. (YCGK 10.11.1975
tarih 4-259/278)

Karısını öldürmek için ateş eden saruğm, kar ısının kucağında bu-
lunan öz k ızını öldürmesi olay ı da çocuğun sıfatmdan doğan şiddet
sebebinin sanığa yükletilmesine TCK'nın 52. maddesi engel ise de, anı-
lan yasa maddesi do ğrudan doğruya öldürülmek istenen kadının sıfa-
tmdan doğan ağırlaştırıcı sebebin sanığa uygulanmasını ve TCK'nın
449/1. maddesi ile ceza tayinini önleyici bir nitelik ta şımamaktadır.
(YCGK 19.02.1973 tarih 1446/163 sayılı karar)

Yukarıda yazılı karar şu şekilde eleştirilmiştir. "Bu karara katıl-
mak imkanı yoktur. Bir kerre olayda kar ı yaralanıp, çocuk öldüğüne
göre çok neticeli sapma vard ır ve bu nedenle olay 52. maddenin kap-
sanuna girmez ortada mağdur sayısmca suç bulunur ve fail kar ısını
öldürmeye tam teşebbüs ile birlikte çocu ğunu taksirle ya da belirli
olmayan kanıtla öldürmekle sorumlu tutulur. Bundan ba şka 52. mad-
de asıl hedefteki ağırlatıcı sebeplerin faile yüklenemeyeceğinden söz
etmek suretiyle bu a ğırlatıcı sebeplerden failin sorumlu tutulamayaca-
ğını açıklamış olmaktadır. Çünkü kanunda aç ık hüküm bulunmad ıkça
bir ağırlatıcı sebeple ceza arttırılması 29. madde hükmüne mefruz suç
kurallarına, ceza da kanunilik ilkesine ayk ırı olur. (Dönmezer ERMAN
Ceza Hukuku)

Tüm bu açıklamalar sonucuda mü şteki Aziz NESİN'in Şeytan
Ayetleri isimli kitabın Türkçe'ye çevirisini yap ıp Aydınl ık Gazetesinde
yayınlamaya başlamış olması ve bu yöndeki basm yayın organlarında
açıklamaları bu kitabın içeriğinde İslam dininin mukaddes değerlerine
hakaret edildiği böyle bir kitabın Bakanlar Kurulu'nca yasaklanmas ı-
na rağmen ısrarla yaymlayacağmı beyan eden Aziz NESİN'e Sivas hal-
kının duyduğu öfke ve tepkinin sonucu Mad ımak Oteli'nde bulunan
Aziz NESİN'i yakarak öldürmeyi dü şünen sanıklarm evvela otomo-
billeri daha sonra da Otel'i yakarak tasarladıkları neticeyi gerçekleştir-
mek için 7 saat boyunca saldırıda bulundukları ve netice de kast edilen
kişinin değil, kast etmedikleri fakat neticelerini öngörmeleri gereken,
yani Otel'de başkalarının da bulunabileceğini düşünmeleri gereken
sanıkların fiili TCK'nm 52. maddesi yollamas ıyla 450/6. maddesi hü-
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kümleri çerçevesinde değerlendirilnıiştir. Bu nedenle mahkememiz fi-
liin müşteki Aziz NESİN'e yönelik olduğunu bunun neticesinde sanık-
lar lehine oluşan tahrik hükümlerinin de tatbiki zaruriyeti kar şısmda
TCK'nm 51/1.maddesini de uygulam ıştır. Her ne kadar müdahil taraf
olayda ölenlerin tahrikinin bulunamayacağını beyan etmiş iseler de,
kanunun bu aç ık hükmü karşısmda (TCK 52.) sanıklar lehine olan tah-
rik hükümlerinin uygulanmas ı kanuni bir zorunluluktur ve TCK 52.
maddesinin amir hükmüdür. Bu nedenle müdahil tarafm bu yöndeki
görüş ve düşüncelerine itibar edilmemi ştir. Bu madde gereğince tahrik
ölenlerden değil müşteki Aziz NESİN'in Şeytan Ayetleri isimli kitabı
yaymiama konusundaki ısrarmdan kaynaklanmıştır.

1. TCK 463 - FAİLİ BILINMEYEN ADAM ÖLDÜRME:

TCK 463. maddesi "448, 449, 450, 456, 457. maddelerde beyan olu-
nan fiilleri iki veya daha çok kimse birlikte yapmış olup da failin kim
olduğu belli olmazsa bunlardan her birisi hakkmda fil için tayin edil-
miş olan ceza üçte birden yarıya kadar indirim olarak hükmolunur.
Ölüm cezası gerektiren fiillerde yirmi seneden, müebbet a ğır hapis
cezasını gerektiren fiillerde onaltı seneden aşağı olmamak üzere ağır
hapis cezası tayin olunur. Şu kadar ki, bu hüküm fiili doğrudan doğ-
ruya beraber işlemiş olanlar hakkmda uygulanmaz."

Bu maddede suç ortaklığının özel bir şekli düzenlenmiştir. Bu
ayrı ve hususi bir cürüm kabul edilmiştir. Bilindiği üzere suç ortaklığı
birtek kimse tarafmdan i şlenebilen bir suçun anlaşma ve işbirliği ile
birden ziyade kimseler tarafmdan birlikte işlenmesidir. Burada suç
"birden ziyade kimselerin işbirliği neticesi"dir. Bu konuda değişik gö-
rüş ve düşünceler bulunn-ıakta bu farklı görüşleri ifade ettikten sonra
Yargıtay içtiatlarıyla bu maddenin olayımıza uygulama nedenlerini
açıklayacağız.

Dr. İ. Ur. Abdullah Polat GÖZÜBÜYÜK'e göre, bu maddede kar-
şılıklı suç ortaklığı söz konusudur. Bundan maksat birden ziyade kim-
selerin belli bir suçun işlenmesine katilnıış olmaları ve fakat asli faiin
hangisi olduğunun belli olmaması tesbit edilememesidir. Mesela "bir
kaç kişi silahlarıyla bir kimseye ateş edip öldürmüş veya yaralamış
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olması ve fakat öldürücü yarayı veya müessir fiili hangisinin mermisi-
nin meydana getirmiş olduğunun tesbit edilememesi hali olarak" tarif
etmiştir.

Pr. Dok. Faruk EREN'e göre; "Bu madde hükmünü delil yoklu ğu
veya delil yetersizliği sanıklar aleyhine kabulü şekli anlamak lazımdır.
Bu madde vicdani delil sistemi yerine bugünkü usul hukukuna tama-
mıyla yabanc ı olan kanuni delil sistemini vazetmektedir. Bu itibarla ka-
nunun 463. maddesini bu günkü Ceza Hukuku prensiplerine bile izah ı
imkansızdır. Bugünkü Ceza Hukuku bir masumu cezaland ırmaktansa
birkaç suçluyu cezalandırmamayı uygun bulur. Halbuki 463. madde
bir suçluyu cezaland ırmak için birkaç suçsuzunda cezaland ırılmasmı
emretmektedir ki bu da doğru bir görüş değildir. Kanun 463. madde-
sinde iştirakin subutunu şart koşmuştur. Bu itibarla bu maddeye göre
cezalandırılacak olanlarm suçta hisseleri vard ır. Fakat hisselerinin de-
recesi nazara almmaks ızm cezaya çarp ılmalarmda dahi bir haks ızlığın
mevcut olduğu aşikardır. 463. madde hükmü adam öldürme ve mües-
sir filin cezasını azaltan bir hüküm olarak telakki edilmemelidir. Faili
bilinmeyen adam öldürme "müstakil suç" say ılmalıdır. bilhassa suç
vasfmda değişme bakımından usul hükümlerinin tatbikinde bu husus
gözden uzak tutulmamalid ır." şeklinde ifade etmiştir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 23.11.1980 gün ve 1-241/385 sa-
yıh kararının açıklama kısmını buraya almay ı uygun gördük;

"... tatbikatta çok s ık karşılaşılmasma rağmen TCK'nın 463. mad-
desinin anlamı, uygulama alanı ve şartları, yakm ilgisi bulunan madde
ve kavramlarla smırmın çizilmesi hususunda görüş ve tatbik birliğinin
sağlannıadığı ve bu şebebten maddenin uygulanmas ı ile ilgili çelişkili
bir çok kararm verildiği doktrinde de değişik görüşlerin ileri sürüldü-
ğü görüldüğünden incelemekte olduğumuz bu dava dolayısıyla konu-
nun yeniden derinlemesine tartışılip uygulamaya açıklık getirecek bir
karara varılmasmda zorunluluk bulunmaktad ır.

Dokbinde 461 maddenin mahiyeti konusunda:

1.463. madde adam öldürme ve müessir fiillerin kanuni hafifletici
bir sebebini teşkil etmektedir. (Y. Tuna-Adalet Dergisi 1955 sayfa 744)
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2. Faili bilinmeyen adam öldürme müstakil suç say ılmalıdır. (F.
EREN, Türk Ceza Hukuku Hususi Hükümler)

3. Madde iştirake ilişkin genel hükümlerin uygulanmayaa ğı halle-
ri gösteren bir hükümdür. (Ç. ÖZEK, İÜAF Dergisi)

4. Aillerin tesadüfü birleşmelerinde teker teker i ştirak dereceleri-
nin belirlenmemesi halinde uygulanan istisnayi hükümdür. (S. DÖN-
MEZER, Kişi ve Mala Karşı Cürümler)

5. Müstakil suç olmayıp adam öldürme ve müessir fil suçlarına
tesir eden bir durumdur. (S. DONAY, İÜHF Dergisi)

6. Me'yi şahsma münhas ır bir iştiraktir. (Anayasa Mahkemesi'nin
11.6.1968 gün, E. 1967/48, K. 1968/ 624 say ılı kararı)

7. Ayırt edilmeyen ortaklık terimi ile kar şılaşacağımız bir suç or-
takliğı şeklidir. (N. KUNTER, Suç Ortaklığı Sorunu ve Ceza)

8. Şüphe sanık lehine yorumlanır kurahnın kanuni bir tatbikatıdır.

9. Suç işleyeni bulamamaktan doğan adli iktidars ızhğm kanuni
ifadesidir.

10.Sistem içinde bir teyakkuzdur.

Ve benzeri tavsif ve açıklamalar yap ılmış, bunlar çeşitli karar-
lardan benimsenerek makes bulmu ş ve değişik uygulamalara esas
alınmıştır. Ancak; konunun ayd ınlanmasma yardımcı olmakla birlikte
bunların hepsinde de izahs ız kalan yönler oldu ğu gibi her hangi biri
esas alındığında kaçmilmaz şekilde çelişkili sonuçlar doğacaktır.

Bu nedenle görüşlerden her hangi birinin peşintercihini yapmak-
sızın majno ve benzerleri gibi söz konusu maddeye ve getirdi ği huku-
ki müesseseye taraftar olmayanlarm daralt ıcı yorumlarmı esas almak-
sızın maddenin konunumuzda varoldu ğu ve yürürlükte bulunduğu
esasmdan hareketle konuya aydmhk getirilebilir.

Maddenin, mehazdaki Mebuslar Meclisi Komisyonu ile Bakanl ık
raporunda (... 64 ve 65 maddelerin meseleyi halle kafi gelece ği ileri sü-
rülmekte ve 463. maddenin kald ırılması istenmekte ise de... asli faiin
belli olmaması sebebiyle umumi iştirak hükümlerinin tatbikine imkan
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olamayacağıdan maddenin yazıli şekli ile muhafazas ı gerekli görül-
müştür.) denilmektedir. Maddenin sevk maksadı budur.

Madde metninde yer alan "Bir kaç ki şi birlikte yapmış olup da"
şeklindeki iştirak tazammun ve iadeden ifade ve maddenin son cümle-
sindeki "fiili doğrudan do ğruya beraber işlemiş olanlar hakk ında tat-
bjk edilemez" tarzındaki asli maddi iştirak hallerinden birinin bertaraf
eden diğerinin yani "irtikap edenler"i kapsam ına aldığı açıklayan
ifadeler karşısında maddenin "özel bir i ştirak düzenlemesi" oldu ğunu
kabul etmek gerekmektedir.

Nitekim Mehaz ın hazırlanması sırasında "umumi iştirak hüküm-
lerinin tetkikine imkan vermeyen haller için maddenin getirilmi ş ol-
duğu" şeklindeki komisyon ve bakanl ık raporları da maddenin "özel
bir iştirak hükmü" diğer bir ifade ile "adam öldürme ve yaralamaya
münhasır müşterek hüküm" olduğunu göstermektedir.

Zira 64. maddenin birinci fıkrasmda yer alan asli maddi i ştirak
na'vilerinden "irtikap edenlerin" 463. madde kapsam ına almmasma
karşılık "doğrudan doğruya beraber işleyenlerin" maddenin son f ık-
rasıyla 463. madde tatbikatmdan istisna edilmesi de 463. madde ile
iştirakin özel bir düzenlemesinin yap ıldığrıı ortaya ç ıkarmaktadır.

Madde uygulamasma dahil edilmeyeni belirtirken kullan ılan
"doğrudan doğruya beraber işleyenler" iştirakçi grubunu tüm asli iş-
tirakin ifadesi gibi kabul ve buna göre uygulama yapmak aç ık madde
metnine ters düştüğü gibi doğrudan doğruya beraber işlemeyi" irti-
kap etmeye eşit tutmakta kanun koyucunun kavramlar ı karıştırdığını
varsaymak olur ki, bu mümkün de ğildir. Bu yanlış varsayımm sonucu
olarak 463. maddeyi "irtikap edenlere" uygulamayıp sadece tesadüfi
birleşmelere hasretmek kanun koyucuyu gerekçe ve sebeplerini izah
ederek kabul ettiği ve tetvilde "abesle iştigal ediyor" saymak olur ki
buna ne öğretenin ne de uygulay ıcılarm yetkisi yoktur. "Kanun koyu-
cu abesle iştigal etmez" prensibi her türlü yorumda hukukun vazgeçil-
mez ve hareket noktas ı kabul edilen bir ana kurald ır.

463. madde sayılan fiillere münhasır özel iştirak türü (müşterek
hüküm) olarak kabul edilmediği takdirde TCK'nm 451 ve 452. madde-
lerine tatbiki mümkün olmayacak nitekim majno 463. madde hükmü

551



Sivas Davas ı

448. 449. 450. 456. 457. maddelerin mevzuunu te şkil eden kasten vaki
olan katil ve müessir fiillere münhasır olup, filin maksadmı aşan katil
ve müessir fiiller ile neticeyi a ğırlaştıran önceki ve sonraki sebeplere
şamil değildir. Demek suretiyle böyle bir sonuca ula şmaktadır.

Ceza Genel Kurulu'nun 19.3.1973 gün ve 420/229 say ılı kararında
ise 451. ve 452. maddeler 463. madde gibi 448, 449. 450. maddelere
matuf olup bizattihi bir hükmü tazammun etmedi ği için mücerret bir
şekilde tetkikine imkan olmayıp maddeler ile birlikte tatbiki zaruri
olan maddelerdir. 463. maddenin 451 ve 452'ye at ıf yapmamış olması
463'ün bunlara uygulanmasm ı engellemez. Aksi görü ş kanun koyu-
cunun amacına ters düşer. Yargıtaym öteden beri benimsedi ği görüş
de bu yoldad ır. Denilmek suretiyle 463'ün özel bir iştirak türü olduğu
fashn müşterek hükmü bulunduğu kanunumuzun sistemine uygun
şekilde belirtilmektedir. 463. maddeyi aç ıklanan nedenlerle özel bir
iştirak türü olarak kabul ettiğm-ıize göre iştirak halinde işlenen suçlar-
da şeriklerin cezalandırılması konusunda çeşitli ülkelerde uygulama
alanı bulan üç ayrı sistemi ve bu sistemler içinde önce kanunumuzun
sonrada 463. maddenin yerini saptamakta yarar ve hatta zorunluluk
vardır.

1. Eşitlik Sistemi: Bu sistemde suça ba ğlılık cezaya da bağlılığı
gerektirir. Failler kader birliği etmişlerdir. Sonuçtan hepsi tam olarak
mesuldürler. Objektif suç birli ği mevcut olup suç hiçbir ayr ım yap-
maks ızın bütün şeriklerin eseridir, cezalar ı da aynı olmalıdır. Esasla-
rına istinat eden 1810 tarihli Frans ız Ceza Kanunu Fin ve Bulgar Ceza
Kanunları'nda bu sistem benimsenniiştir. Her failin suçu tek başına
işlemiş sayılması bu sistemin hareket noktas ıdır. Kanunumuz bu siste-
mi kabul etmediğine göre bu sistemin yukarıda özetlenen esaslar ıyla
konuyu çözümlemek mümkün değildir.

2. Cezanın Faile Göre Tayini Sistemi: Bu sistem asli ve Fer'i fail
ayrınıını kabul etmekte ancak fer'i faile tam ceza verip Fer'i failin teh-
likelihik derecesine giren hakime cezay ı indirmekte geniş takdir hakkı
vermektedir. Kanunumuzca kabul edilmediğinden olaya dayanak
yapılamaz.

3. İkilik Sistemi: Kanunumuzca kabul edilen sistemdir. Bu sistem
esaslarmı diğer sistemleri şu şekilde tenkit ederek vazeder.
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İştirak halinde işlenen birtek suçta kaç fil varsa o kadar da suç
görmek "adeta gerçeklerle ilgiyi kesmek olur".

Diğer faillerden ve tek olan sonuçtan soyutlayarak her faili ayr ı
ayrı ele almak hiçbir esasa dayanmayan felsefi spekülasyondur.

İştirak'i faillerin sayısı kadar suça icraya kalkışmak tamamıyla
yapımcıhk olur. Gerçeklerden ilgi kesmek felsefi spekülasyon ve yap-
macılık Ceza Hukuku'nun kabul etmeyece ği kavramlardır. Bunlar
dayamlacak esaslar değildir diye diğer sistemler reddedildikten sonra
kendi esasmı şöyle vazetmektedir. Şeriklerden illi de ğeri haiz hareketi
yapanlar arasında bu hareketlerin hukuki ve maddi de ğerine göre
"asil iştirak", "fer'i iştirak" şeklinde ayrım yapılmali (TCK'nın 64. ve
65. maddelerinde bu ayr ım yapılmıştır). Bu ay ırım mümkün olmuyor-
sa (ki olayımızda böyledir. 463. madde bu gibi durumlarda uygulan-
mak için Ceza Kanunu'na konulmu ştur.) Bu ahvalde faillere indirimli
aynı ceza verilmelidir. Bu bir uygunluk, bir muadelet meselesidir.

Kanunumuzun asil - Fer'i fail ayrımı kabul ettiğine göre asli fail
kimdir? Faillerden her hangi birinin hareketi tek ba şına ele alındığında
"kanuni suç tipinde" tarif eden hareket ve sonucu yaratan asil faildir.
Bu unsurlara göre 463. maddede tarif edilen fail, asli fail de ğildir. Zira
sonuç olan ölümü vücuda getiren kimdir? Belli olmamaktad ır. Fer'i
failler için fiili yapma söz konusu olmad ığına göre 463. maddedeki
fail fer'i failde değildir. Zira kanun metninde fiili yapmak sözcüğü yer
almaktad ır. Öyleyse 463. madde nedir? Faili kimdir?

Bu madde failin belli olmamas ı hali değildir. Hepsi irtikap eden
"Tetiğe Basan, Yanan Cismi Otomobilere ve Otel'e Atanlar" s ıfatında
olan kişilerden ölümde hangisinin hareketinin hedefte özde şleştiğinin
bütünleştiğini ölümü meydana getirdi ğinin saptanamamas ı halidir.

Öyleyse suç; suç ortaklarmın faaliyetlerin yan yana icras ı
da bunlardan her hangi birine kesin ve tek olarak ba ğlanamayacak
şekilde meydana gelmiş ise müştekil fail belli değildir ve eşit ceza
sorumluluğu vardır. Verilecek ceza fiillerinin ortalamas ıdır. Buna
mukabil faillerin birleşmesiden, toplamından sonuç ortaya çıkıyorsa
ki, bu halde doğrudan doğruya beraber işleme vardır. Bu tür kabul ve
uygulanma şu yönü ile de sisteme uygunluk ve tutarl ılık arz eder. 463.
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maddede beyan olunan filler denilmek suretiyle sadece hareketin, ta-
arruzun değil fil hukuki kavramın esas aimdığı açıkca görülmektedir.
Bu nedenle fiilin hukuki dokusuna k ısaca değinilmekte yarar vard ır.

Fiil = irade + hareket + taarruz = Azione + illiya ba ğı + netice
unsurlarmdan olu şmuştur. Bu formüldeki unsurlardan biri eksik ise
64. madde uygulanmaz. Kişinin asli fail olarak sorumlu tutulması için
gerekli iradi hareket var, illiyet ba ğı tahakkuk etmiştir. Ancak sonuç
kimin eseridir. Kesin olarak saptanamamaktad ır. Böyle bir durumda
64. maddeyi de ğil 463. maddeyi esas alarak uygulamak zorunlulu-
ğu vardır. Böyle bir kabul bizi şu sonuca da götürür; iştirak halinde
işlenen suç bir kül, bir bütün olduğuna göre, bu suçun işlenişindeki
hareketleri de bir tek suçun parçalar ı olarak kabul etmek gerekir. Bir
suçta s ırf hareketlerin fazlal ığını suçunda çokluğunu ifade etmeyece ği
cihetle, faile tesbit edilen en a ğır hareketinin gerektirdiği tavsife göre
ceza verilir. (Dönmezer-Erman S. 513)

..."Belli olmayan asli failin fer'i failli "müessesesi ile" müstakil faili
gayri muayyen" müessesesinin mukayesesi:

Birden çok kişi, mesela beş kişiden dördü ateş ediyor birisi etmi-
yor. Ateş etmeyenin kim olduğunu tesbit edemiyoruz. Bu ahvalde
yerleşmiş ve tartışmasız uygulama gereği hepsini belli olmayan asli
faiin fer'i olarak cezaland ırıyoruz. Dördü ateş etmiştir diye hepsini
asli fail sayamıyoruz. Çünkü "fail formülünde" bir bilinmeyen vardır.
"Hareket ve taarruz" kimin belli de ğildir. Bu halde 65/3. maddesinin
uygulanması bu bilinmeyenden do ğmaktadır.

Buna mukabil eyleme kat ılanlardan beşide ateş etmiş fakat sonucu
hangisi almış bilmiyorsak gene bir bilinmeyen unsur bulund ğundan,
bu halde de 463. madde uygulanmal ıdır. Aksi görüşün kabulü halin-
de sonucu kimin usule getirdiğini bilmediğimiz gruba 463. maddeyi
uygulamazken, belli olmayan asli failin fer'i faili kabul ettiğimiz beş
kişiye veya gruba 65/3. maddeyi uygulama kanunumuzun kabul et-
tiği sistem içinde çelişkiye düşmek olur ki, bu çelişkiyi mantıken izah
etmek mümkün değildir.

Yukarıda izahına çalıştığnmz Yüksek Yargıtay Ceza Genel Kuru-
lu'nun kararmda, çıkarttığımız netice itibariyle TCK'nm 463. maddesi-
nin unsurları şu şekilde sıralanabilir.
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- Bütün dikkat ve itimam gösterildiği ve tüm imkanlar kullanıldığı
halde asli failin tesbiti mümkün olmamalıdır.

- Fiiller birden fazla olmalıdır.

- Fiilin asli unsurlarıdan olan "sonuç" irtikapc ılar arasmda ve fa-

kat ortada kalmalıdır.

Olayımızm gerçek failleri onbin kişi civarmdadır. Yani Sivas hal-

kından onbinin üzerindeki insan bir şekilde Aziz NESİN'i, protesto

etmek üzere Mad ımak Oteli önünde toplanm ışlardır. Bu gösteri yapan

grup içerisinde Emniyet Müdürlü ğü'nce tesbit edilen bilen 125 ki şi

sanık sıfatıyla haklarmda çeşitli kamu davaları açılarak huzura geti-

rilmişlerdir. Bu sanık sıfatıyla huzura getirilen kişilerden baz ıları yine

Emniyet Müdürlüğü mensuplarının teşhis ve tesbitleriyle otomobille-

rin ve Otel'in yanmasında birinci derecede sorumlu gösterilmişlerdir.

Mahkememiz hakkında dava açılan tüm sanıkların durumunu

ayrı ayrı değerlendirerek olay içindeki aktiviteleri ve fiilleri sonucu

doğurmaya müsait olup olmad ığını araştırmış ve yangının başlangı-
cinin hangi sanığın fiilinden meydana geldiğini, tesbit edememiştir.

Zira ifadelere göre yüzlerce ki şi binayı tııtuşturup yakmak için ate şli

cisimleri atmışlar bu cisimlerden hangisinin yangına sebep olduğu

tesbit edilememi ştir.

Ancak bu sanıklardan olay içerisinde en fazla aktif olan polis

barikatmı aşarak otomobilleri ve Otel'i tahrip ederek yanan cisimleri
buralara atan veya Otel'i yakmak için büyük çaba gösteren san ıkların
içerisinden birinin müstakilen otomobillerden yang ını başlattığını
bütün dikkat ve ihtimam österilmesine ve tüm imkanlar kullan ılma-

sına rağmen asli failin tesbiti mümkün olamamıştır. Zira yukar ıda da

izah edildiği gibi yüzlerce yanan cisim otomobilerden s ızan benzinler

üzerine ve Otel içerisine dü şmüştür. Bu yanan cisimlerden hangisinin

yangını başlattığı ve bu cismin hangi san ık tarafından atıldığı tüm

imkanlar kullanılmasına rağmen tesbit edilememiş olması, binanın
yanmasma sebep olan sanıklardan hangisinin fiillerinin yang ını baş-

lattığı tesbit edilememesi sebebiyle olayda TCK'nm 463. maddesinin
uygulanma zaruriyeti hasıl olmuştur.
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L. FER' İ MADDI - MANEV İ İŞTİRAK:

Suça fer'i manevi iştirak, suçun işlenmesinde asli maddi failin ira-
desine ikinci derecede tesir edecek hareketleri yapmakt ır.

Suçun işlenmesiden önce faiin suçu işleme kararmı desteklemek,
tasvip etmek ve onu, karar ım uygulamaya sürüklemektir Fer'i fail asli
faiin suçu işleme kararım uygulamaya sürüklemekte onu, kararım uy-
gulamaya itelemektedir. Teşvik failde suçu işleme ararı mevcut olması
ihtibariyle azmettirmekten ayr ılır. Teşvikte belli bir suçu işlemeye ma-
tuf olmalıdır (Garraud)

Suç işleme kararım kuvvetlendirme failin suçu işlemeye dair mev-
cut kararım icraya başlamasmı sağlayacak tarzda telkin yapmak, cesa-
ret vermek ve tavsiyede bulunmaktır. Fer'i fail telkin, tavsiye, cesaret
verme gibi hareketleriyle asil failin karar safhasmdan icra safhasma
geçmesine sebep olacaktır. (Manziııi)

Fer'i iştirakte manevi unsur: Suç ortaklar ınm muayyen bir suçun
işlenmesine iştirak ettiklerini bilmiş ve bunu istemiş olmaları lazımdır.
Yani her faille suça i ştirak kasti bulunmalıdır. Suça iştirak iradesi mu.

-ayyen bir suç üzerinden birleşmesi, anlaşmayı meydana getirir. İki asil
failden biri öldürmek diğeri sadece müessir fiilde bulunmak suretiyle
hareket ederse husule gelen suçta ortak sayilmazlar ortada iki ayr ı
suçun müstakil failleri vard ır. Ve su' ç işleme iradeleri faklidır. Burada
şerikler suç işlemeden önce irade birliği yapmaları gerekmektedir.
Nitekim olayımızda sanıklar gerek sioganlarıyla, gerekse eylemleriyle
irade birliği içinde olduklarmı ortaya koymuşlardır.

Kim tarafmdan işlemiş olduğu bilinmeyen ve faili gayri muayyen
olan adam öldürme suçunda fiili işleyenlerin hepsinin cezaland ırılma-
sı ve fakat bu cezanın indirilmesi keyfiyetine işleyeni bilinmeyen adam
öldürme denir. Bu fiilin destekçisi olan sioganlar ıyla ve tezahüratıyla
birinci derecede sorumlu san ıkları tahrik ve teşvik eden barikatın
önünde kalıp aşamayan sanıklar bu suçun feri ortaklar ıdır. Her ne
kadar doktrinde faili gayri muayyen olan suça iştirakin mümkün olup
olmadığı tartışılmakta ise de, ağırlık kazanan ve özellikle Yüksek Yar-
gıtay'm benimsediği görüş faili gayri muayyen suçlara feri iştirakin
mümkün olabileceği yönündedir.
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Mahkememizde bu görü şten hareketle olay yerinde yangının çık-
masmda birinci derecede sorumlu olan ancak hangisinin fiili sonucu
yangının başladığı tesbit edilemeyen sanildara en yakm konumda bu-
lunan onları sürekli slogan ve tezahüratlarla teşvik eden, barikatı aşa-
mayan ancak polis barikatm ı zorlayan sanıkların hareketi irade birliği
içinde bulunan asli faillerin daha aktif ve daha etkili eylemde bulun-
malarmı sağlamıştır. Ayrıca fer'i failler, asli failerin eylemlerini kolay-
laştırıcı fiillerde bulunmu şlardır. Mesela; benzinin getirilmesi, mesela;
Polis ve asker barikatmı zorlamak suretiyle bu barikatı aşan asli fail-
lerin fiilini gerçekleştirmek yönünde Emniyet güçlerini eylemleriyle
hareketsiz bırakmak ve engellemek suretiyle yard ımcı olmuşlardır. Bu
nedenledir ki, mahkememiz tüm san ıklarm olay içindeki durumlarm ı
ayrı ayrı inceleyerek fiilinin ulaştığı noktadaki hukuki durumu de ğer-
lendirerek hüküm tesis etmiştir. Ve bu nedenle fer'i faillere ikinci dere-
cede sorumluluk getirilmiştir. Yukarıda da değindiğimiz gibi polis ve
asker barikatmı sürekli zorlayarak meşgul eden ve yedi saat boyunca
Aziz NESİN aleyhinde slogan atarak birinci derecede sorumlu failleri
sürekli tahrik ve teşvik etmek suretiyle suçun işlenmesine yardımcı
oldukları kesin kanaat has ıl olmuştur.

Netice itibariyle fer'i failler, asli faillerin suç i şleme kararlılığını
kuvvetlendirmekte ve suç işlemeye dair var olan kararın icrasına baş-
lamasını sağlamakta attıkları sioganlarla cesaret vermekte ve asli fail-
lerin karar safhasmdan, icra safhasma geçmelerine sebep olmu şlardır.
Bu nedenle cezalandırılnuşlardır.

M. 2911 SAYILI TOPLANTI VE GÖSTER İ YÜRÜYÜŞLER!
KANUNU'NA MUHALEFET ETMEK:

Bu kanunun "32. maddesi" kanuna aykırı toplantı veya yürüyü ş-
lere silahsız olarak katılanlar emir ve ihtardan sonra kendiliğinden
dağılmazlar ve Hükümet kuvetleri tarafından zorla dağıtılirsa

Dağıtma sırasmda cebir ve şiddet veya tehdit veya saldırı veya
mukavemette bulunanlar fil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir
suç teşkil etmediği takdirde ... cezaland ırıhriar."
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02.07.1993 günü cuma namazmdan çıkan bir grup insanın tekbir
getirerek Aziz NESİN ve Vali aleyhinde slogan atarak, Hükümet Bina-
sı önünde gösteri yaptıkları daha sonra Kültür Merkezi önünde gösteri
yaptıkları ve Pir Sultan Abdal Heykeli'ne sald ırdıkları daha sonra da
Aziz NESİN'in kaldığı Madımak Oteli önüne geldikleri Otel'e taş ata-
rak camlar ını kırdıldarı ve Yedi saat boyunca kanunsuz gösteri yap-
tıkları, Emniyet kuvvetlerinin sürekli dağılma yönündeki ikazlarma
rağmen dağılmayarak hatta daha da çoğalarak, kanunsuz gösterile-
rini devam ettirdilderi, Otel'in yanmas ından sonra havaya açılan ateş
sonucu dağıldıkları yedi saat boyunca cebir, şiddet, tehdit, saldırı ve
mukavemette bulundukları açık ve kesin olarak subuta ermiştir.

Kanunsuz gösteri ve yürüyüş yapan sanıklarm, Madımak Ote-
li önünde görülmedikleri, Madımak Oteli önünde bulunanlarm da
uzaktan gösterilere katıldığı, slogan atmakla yetindiği, kurulan polis
ve asker barikatıru zorlamadikları sadece Aziz NES İN aleyhinde slo-
galara iştirak ettikleri, başkaca ciddi bir eylemlerinin bulunmadığı ve
başka bir suçu oluşturacak nitelikte filleri tesbit edilemedi ğinden bu
kanun gereğince cezalandırılmaları cihetine gidilmiştir.

N. NETİCE VE KANAAT:

Aziz NESİN'in 1993 yılı başmdan itibaren basma da intikal eden
açıklamalarmda yazar ı Salman RÜŞDİ olan Şeytan Ayetleri isimli kitabı
tercüme ettirerek yaymiamak istediğini beyan etmiş olması ve baş ya-
zarı bulunduğu Aydınlık Gazetesinde yayınlamaya başladığı, yaymla-
nan bölümlerin Şişli Sulh Ceza Mahkemeleri'nce toplatılmasma karar
verildiği, yukarıdaki bölümlerde etraflıca izah edilmiştir.

Telif hakkı dahi almadan ısrarla yaymlamak istediği Şeytan Ayet-
leri isimli kitapta, Müslümanların Peygamberi, eşleri ve ashabmın
aşağılandığı, tüm Müslüman kamuoyunca bilinmesi ve bu kitabın bir
bölümünün tercüme edilerek, Aziz NES İN tarafmdan yayınlanması,
Müslüman topluluk tarafından büyük tepki ile kar şılanmıştır.

02.07.1993 tarihinde Sivas'ta bulunan Aziz NESİN'in, protesto
edilmesi amac ıyla, gösterilere başlandığı evvela Vilayet Binas ı önünde
daha sonra Kültür Merkezi önünde ve en son olarak da, Mad ımak Oteli
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önünde gösteriler yap ıldığı onbeş bine yaklaşan göstericilerin Emniyet

mensupları tarafından kontrol edilemedi ği ve Madımak Oteli önünde

bulunan otomobillerin tahribi ile ba şlayan daha sonra da temin edilen

benziıılerle, sünger, bez, ka ğıt gibi cisinıleri ateşleyerek otomobiilere

ve Otel'e attıkları çıkan yangın sonucu 35 kişinin karbonmonoksit ga-

zından zehirlenerek öldüğü 2. kişinin de faili bilinmeyen ate şli silah

yarasmdan öldüğü anlaşılmıştır.

Sivas olaylarmın Devlet'e ve laik düzene yönelik olmadığı Aziz

NESİN'in, Şeytan Ayetleri kitabıhı yaymiamasma duyulan öfke, kin ve

nefretin oluşturdğu tahrik sonucu ve Aziz NESİN'e yönelik bir eylem

olduğu kast edilen Aziz NESİN olmasına rağmen hedef de sapma so-

nucu 37. masum insanın ölümü ile sonuçlanan bu olayların, Laik-anti-

laik veya mezhep çatışması olmadığı sadece İslam dinince mukaddes

sayılan değerlerin aşağılanmasma tepki gösterildi ği, Aziz NESİN'in
Anadolu'nun her hangi bir vilayetinde de aynı tepkiyi görebilece ği

dolayısıyla şahsa yönelik eylemin bir başka mecraya çekilerek kamp-

laşma ve kutuplaşma yaratmanın hukuki ve sosyal bir yarar ı olmadığı
kanaatindeyiz.

HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan gerekçelere binaen;

02.07.1993 tarihinde saat 13.30 s ıralarında cuma namazından çıkan

tahmini 1000 kişi civarındaki topluluğun 4. Pir Sultan Abdal kültür

Şenlikleri'ne ve Aziz NES İN'in Sivas'a gelmesini protesto etmek mak-
sadıyla Atatürk Caddesi'nden Meydan istikametine doğru yürüyüş
yaparak "Zafer İslam'm, Allahüekber, Şeytan Aziz, Sivas Azize me-

zar olacak, Şerefsiz Vali, Müslüman Türkiye" şeklinde slogan attıkları
ve Vilayet önüne geldikleri, burada bir süre gösteri yaptıktan sonra

saat 14.00 sıralarmda Kültür Merkezi önüne geldikleri ve bir gün önce
açılan "Ozanlar Anıtı'nı" kısmen tahrip ettikleri ve Kültür Merke-
zi'nde bulunan kar şıt grupla taşlı ve sopah kavga ettikleri, Emniyet

güçlerinin tüm çabalarına rağmen gösterilerin önlenemediği ve aksine

giderek gösterici say ısının çoğaldığı, Ozanlar Anıtı yerinden sökülerek
hedef olarak seçilen Aziz NESİN'in, kaldığı Madımak Oteli'nin önüne
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getirilerek parçalandığı ve bilahare getirilen bertzinle yakıldığı, saatler
ilerledikçe göstericilerin ço ğaldığı onbinlere ulaştığı, bu kalabalığın
karşısmda çaresiz kalan güvenlik güçlerinin sadece barikat kurmak
suretiyle Aziz NES İN ve şenliklere gelen diğer kişilerin kaldığı oteli
korumaya çalıştıkları, ancak göstericilerin giderek artan şiddeti sonu-
cu Otel'in tüm camlarının atılan taşlarla kırıldığı .

Otel'de bulunan kişilerin kendilerini korumak için merdiven bo ş-
luğuna sığındıkları ve merdiven girişini masa ve sandalyelerle kapat-
tıkları saat 19.45'e kadar süren bu olaylar s ırasında güvenlik güçlerine
yardım gelmediği gibi göstericilerin say ısının giderek arttığı ve onbin-
lerin üzerine çıktığı sırada bazı göstericilerin zay ıf polis barikatlarını
aşarak Otel'in önünde bulunan üç adet otomobili tahrip ettikleri ve bir
otomobili ters çevirerek benzin deposunu ta şlarla deldikleri ve sızan
benzini tutuşttırmak suretiyle, ancak ilk anda Emniyet mensuplarının
müdahalesiyle ateşledikleri cisimlerin benzini tııtuşturmaya yetmedi-
ği, bunun üzerine dışarıdan getirilen poşet ve bidon içindeki benzinle-
nde yine güvenlik kuvvetlerinin parçalamas ı ve dökmesiden sonra bu
defa üzerlerinden çıkardıkları çamaşırlarını parçalayarak ve nereden
temin ettikleri belli olmayan süngerleri dökülen benzine bulay ıp oto-
mobiilere ve Otel"in içine fırlattıkları bu arada barikat aşarak Otel'in
lobisine giren göstericilerin içerideki masa, sandalye, koltuk, kanepe,
çerçeve gibi kolay yanacak cisin- ıleri parçalayarak otomobillerin üze-
rine attıkları ve yakılarak atılan çok say ıda paça.vralarm otomobilden
sızan benzini tutıışturduğu ve önce otomobiller sonra Otel'in perdele-
ri, hahsı, ahşap aksamınm yanmaya başladığı, çıkan yoğun dumanın
rüzgarmda etkisiyle do ğrudan Otel'in içine ve merdiven bo şluğuna
yayıldığı, soba borusu gibi çeken bu bölümde sığınan kişilerin yoğun
duman akımı sonucu karbonmonoksit gazmdan dolay ı zehirlenerek
öldükleri, bir kısım kişilerin bu olaydan sonra Emniyet güçlerinin top-
luluğu dağıtması sırasında açılan ateş sonucu yaralanarak öldükleri
anlaşılmıştır.

1. Sanıklar; Süleyman KURŞUN, Tufan CAYMAZ, Ünal BERKA,
Osman DÜZARDIÇ, Özay KARATÜRK, Ali TEMIZ, Adem BAYRAK,
Ali ULUÇAY, Ahmet Turan YALÇINKAYA, Hüseyin KAYA, Erol
YILDIZ, Sadettin TEMIZ, Halis TURAN, Osman KILIÇ, Zaim BAYAT,
Mehmet TORAMAN, Bülent KARAYİĞİT, Adnan KEBENÇ, Mehmet
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Ercan İLTER, Doğan DUMAN, Tuncer KÖKTEN, Cevdet MAZMAN,
Mehmet ŞARKIŞLA, Mustafa KESKİN, Necati ÇAY, Hüseyin ZORLU,
Abdulkadir KILIÇ, Adem YÖRÜK, Erol ÇELIK, Mustafa ARSLAN,
İsmail BIÇAKÇIG İL, Mehmet KARAKAYA ve R ıza ÖZPEMPE'nin
üzerlerine atılı suçlardan mahkumiyetlerine yeterli kesin ve inand ırıcı
delil elde edilemediğinden tüm bu sanıklarm beraatlerine karar veril-
miştir.

2. Samkiar; Nevzat AYDIN, Latif KARACA, Çetin ASAMAKA,
Adem KOZU, Mustafa DÜRER, Yalçın KEPENEK, Hayrettin YE ĞİN,
Haydar ŞAHINOĞLU, Ahmet ONAR, Sedat YILDIRIM, Orhan De-
mir, Kerim KÜÇÜKKÖSEN, İlhami ÇALIŞKAN, Süleyman TOKSUN,
Mehmet YILMAZ, Vahit KAYNAR, Halil KÜTÜKDE, Mehmet DE-
MİR, Murat ÇANAKLITAŞ, Sadettin YÜKSEL, Mustafa Uğur YARAŞ,
Abdülkadir ARIDICI, Özer ÇANAKLITAŞ, Yusuf Ziya ELİŞ, Hayret-
tin GÜL, Alim ÖZHAN, Faruk BELKAVL İ, Harun KAVAK, Serhat
ÖZGENTÜRK, Osman BIÇAKÇI, Metin CEYLAN, Etem CEYLAN,
Murat SONGUR, İsmet ONAR, Fatih ERDEM, İbrahim DURAN,
Ramazan ÖNDER, Ömer DEMIR, Gazi TUFAN, Tekin ARIS, Turan
KAYA, Muammer ÖZDEM İR, Özkan DOĞAN, Yılmaz CEYLAN, Ha-
san Basri KOÇ, Metin YOKU Ş, Ahmet KAŞKAYA, Emin BOZKURT,
Kemal ONAR, Ali YILMAZ, Engin DURNA, Adem AĞBEKTAŞ, Er-
gün KILIÇ, Yıldırım YÜKSEL, Halit KARAKAYA, Bünyamin ER İŞ,
Muhammet Nuh KILIÇ, Bülent GÜLDÜ, Vedat YILDIRIM, Mustafa
SAYDAM'm eylemlerinin 2911. say ılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu'nun 32/3. maddesi çerçevesinde de ğerlendirilerek kanuna
aykırı olarak yapilan yürüyüş ve gösterilerinin da ğıtılması sırasında
cebir, şiddet ve tehditte bulunulduğu anlaşılmakla, yukar ıda isimleri
yazılı sanıkların suçun işleniş şekli ve özelliği dikkate alınarak takdi-
ren ÜÇER YIL HAPIS CEZASI ile ayr ı ayrı cezalandırılmalarma;

Sanıklar; Sedat YILDIRIM, Vahit KAYNAR, Özer ÇANAKLITAŞ,
Tekin ARIS, Muammer ÖZDEM İR, Bülent GÜLDÜ'nün suç tarihin-
de henüz 18 yaşını ikmal etmedikleri anla şıldığmdan TCK'nın 55/3.
maddesi gereğince sanıklara verilen ceza 1/3 nisbetinde indirilerek i ş
bu sanıkların İKİ'ŞER YIL HAPIS CEZASI ile, ayrı ayrı cezalandırıl-
malarma;
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Başkaca teşdit ve tahfife takdiren ve kanunen yer olmadığına;

Bu bölümde isimleri yazılı sanıklarm üzerlerine atıh diğer tüm
suçlardan mahkumiyetlerine yeterli kesin ve inand ırıcı delil elde edi-
lemediğinden BERAATLER İNE;

Bir kısım sanıkların bu olaylar esnasmda haklarında açılan görevli
memura mukavemet, ızrar ve görevli memura hakaret suçlar ından
açılan kamu davalarının da bu suçun şiddet ve tehdit unsurunu olu ş-
turduğu cihetle ayrıca CEZA TAY İNİNE YER C)LMADIĞINA;

3. Sanıklar; Cafer Tayyar SOYKÖK, Muhsin ERBAŞ, Harun
GÜLBAŞ, Bekir ÇINAR, Murat KARATAŞ, Erol SARIKAYA, Eren
CEYLAN, Mevlüt ATALAY, Bülent DÜVENC İ, Ahmet Turan KILIÇ,
Temel TOY, Kenan KALE, Harun YILDIZ, Zafer YELOK, Faruk CEY-
LAN, Ali TEKE, Durmu ş TUFAN'm olayların başladığı andan itibaren
topluluğu yönlendiren, slogan atan, sevk ve idare eden Madımak Oteli
önünde halkı galeyana getiren Emniyet kuvvetlerinin oluşturduğu ba-
rikatları zorlayarak a şmaya çalışan, maktüllerin kaldığı otelin önünde
asli failleri suç işlemeye ve binarun yak ılmasma "Sivas Aziz'e Mezar
Olacak, Şeytan Aziz, Kafirleri yakal ım, Yak-Yak ve Tekbir" getirerek
itfaiyeııin olay yerine gelmesini  ve hareketini engelleyerek suçun i ş-
lendiği sırada müzaheret ve muavenetle filin icrasm ı kolaylaştirarak
suça iştirak ettikleri açık ve kesin olarak anla şildığıdan bu sanıkların
eylemlerine uyan bina yakmak suretiyle birden çok ki şinin ölümüne
sebep oldukları anlaşıldığmdan eylemlerine uyan TCK'nın 450/6.
maddesi gereğince !DAM CEZASI ile ayrı ayrı cezalandırılmalarma;

Sanıkların bu fiile fer'an iştirak ettikleri anla şıldığmdan TCK'mn
65/3. maddesi gereğince YİRMİ'ŞER YIL AĞIR HAPIS CEZASI ile ayr ı
ayrı cezaland ırılmalarma;

Olaym müştekisi Aziz NESİN'in Bakanlar Kurulu'nun 24.08.1989
tarih ve 1989/14479 sayılı kararnamesinde yazar ı Salman RÜŞTÜ olan
Şeytan Ayetleri isimli kitabın Türkiye'ye sokulmas ı ve dağıtılmasu-u
yasakladığı, Türkiye'de bu yasağa rağmen adı geçen kitabı Aydınlık
Gazetesi'nde yayınladığı ve bu kitabm içeriği itibariyla Müslümanlar ın
Peygamberi ve e şlerine kar şı tahkim ve tezyif edici ibarelerin bulun-
mas ı sebebiyle tüm Müslüman halkını bu yaymdan dolay ı haksız şe-
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kilde tahrik ettiği böylece olaylarm ç ıkmasının müsebbibi bulunduğu
anlaşildığmdan sanıklara tayin olunan ceza TCK'nın 51/1. maddesi
gereğince 1/4 nisbetinde indirilerek neticeten ONBE Ş'ER YIL AĞIR
HAPIS CEZASI ile ayr ı ayrı cezaland ırılmalarma;

Sanıklar; Temel TOY, Ali TEKE, Durmu ş TUFAN'm suç tarihin-
de henüz 18 yaşmı ikmal etmemiş oldukları anlaşıldığından TCK'n ın
55/3. maddesi gereğince bu sanıldara verilen ceza 1/3. nisbetinde
indirilerek neticeten ONAR YIL AĞIR HAPIS CEZASI ile cezaland ı-
rilmalarma;

Başkaca teşdit ve tahfife takdiren ve kanunen yer olmadığına;

TCK'nın 79. maddesi gereğince işlenen bir fil ile kanunun muhte-
lif hükümleri ihlal edilmiş ise de, sanıklara kast ettikleri fiilden dolay ı
en ağır olan ceza tayin edilmi ş olduğundan ayrıca bu fiili gerçekle ştir-
mek için yap ılan kanunsuz yürüyüş ve gösteri, ızrar, tehdit, hakaret,
görevli memura mukavemet gibi suçlarm bu suç içerisinde de ğerlen-
dirilerek ayr ıca iddianamedeki sevk maddelerinden CEZA TAYİNİ-
NE YER OLMADIĞINA;

4. Sanıklar; Yunus KARATAŞ, Halil İbrahim DÜZB İÇER, Ömer
Faruk GEZ, Ali KURT, Ahmet OFLAZ, Ekrem KURT, Erkan ÇET İN-
TAŞ, Yusuf ŞIMŞEK, Faruk SARIKAYA'nın olaylarm ba şladığı andan
itibaren topluluğu yönlendiren, slogan atan, sevk ve idare eden, Ma-
dımak Oteli önünde halkı galeyana getiren, Emniyet kuvvetlerinin
oluşturdğu barikatlar ı aşarak otomobilleri tahrip edip ters çevirerek
benzin deposunu parçalay ıp benzirıin akmasını sağlayan Otel içerisine
girerek Otel'i tahrip edip yanabilecek e şyaları dışarı fırlatan, benzin
getiren ve Emniyet güçlerince yere dökülen benzini bez ve kavuçuk
gibi emici, yanıcı cisimlere yedirrek ate şleyip Otel'e ve otomobillere
atan böylece otomobillerin ve binanın yanmasında birinci derecede
sorumlu olduklar ı, bina yakmak suretiyle kasten adam öldürmek
suçunu işledilderi aç ık ve kesin olarak sübuta erdi ğinden işbu sanık-
ların eylemlerine uyan TCK'run 450/6. maddesi gereğince her birinin
İDAM CEZASI ile cezalandırılmalarma;

Otomobillerden ba şlayan ve Otel'e sirayet eden yangırun bu sa-
nıklardan hangisinin doğrudan fiili sonucu meydana geldi ği kesin
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olarak tesbit edilemediğinden TCK'nın 463. maddesi gereğince tayin
edilen ceza her bir sanık için YİRMİŞER YIL AĞIR HAPIS CEZASI ile
ayrı ayrı cezalarıdırilmalarma;

Olayın müştekisi Aziz NESİN'in Bakanlar Kurulu'nun 24.08.1989
tarih ve 1989/14479 say ıh kararnamesinde Türkiye'ye sokulması ve
dağıtılması yasaklanmış yazarı Salman RÜŞTÜ olan Şeytan Ayetlen
isimli kitabı Türkiye'de bu yasağa rağmen Aydınlık Gazetesi'nde ya-
ymladığı ve bu kitabın içeriği itibarıyla Müslümanlar ın Peygamberi
ve eşlerine karşı tahkir ve tezyif edici ifadelerin bulumas ı sebebiyle
tüm Müslüman haikmı bu yayından dolayı haksız şekilde tahrik ettiği,
böylece olayların çikmasmın müsebbibi bulunduğu anlaşıldığmdan
sanıklara tayin olunan ceza TCK'nm 51/1. maddesi gereğince cezaları
1/4. nisbetinde indirilerek neticeten ONBEŞER YIL AĞIR HAPIS CE-
ZASI ile ayrı ayrı cezalandırılmalarma;

Sanık Yusuf ŞİMŞEK'in suç tarihi itibariyle akli dengesindeki bo-
zukluk sebebiyle tayin edilen cezas ı TCK'nın 47. maddesi gereğince
1/3'üne kadar indirilerek BEŞ YIL AĞIR HAPIS CEZASI ile cezalan-
dırılmasma;

Sadece sanık Yusuf ŞİMŞEK'e münhasır olmak üzere amme hiz-
metlerinden ceza müddetince memnuiyetine;

Bu suçtanda başkaca teşdit ve tahfife takd:iren ve kanunen yer
olmadığına;

Bu sanıklarla ilgili olarak aç ılan kanunsuz gösteri ızrar, tehdit,
hakaret, görevli memura mukavemet gibi kamu davalar ının TCK'nın
79. maddesi gereğince işlenen bir fil ile kanunun muhtelif hükümleri
ihlal edilmiş ise de, sanıklara kast ettikleri fiilden dolay ı en ağır ceza
hükmolunduğundan ayrıca bu fiillerinden dolayı ceza tayinine yer
olmadığına;

5. Sanık Cafer ERÇAKMAK' ın bu güne kadarki tüm aramalara
rağmen bulunamad ığı, hakkında gıyabi tevkif kararı çıkarttırılması-
na rağmen mahkememizde haz ır edilmediği anlaşılmakla,bu sanıkla
ilgili davanın mevcut davanın esasından tefrik edilerek yeni bir esasa
kaydmın yapılmak suretiyle zaman aşımına kadar adı geçen sanığın
takibinin yap ılmasına;
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Bu sanık yönünden yargılanmanın yani verilecek esas üzerinden
yürütülmesine;

6. Haklarında hapis cezası tayin olunan ve yaşı 18'den küçük
sanıklar hariç olmak üzere mahkum olan ve haklarmda ağır hapis
cezası verilen tüm sanıklar hakkmdaTCK'nın 31. ve 33. maddelerinin
tatbikine;

7. TCK'nın 40. maddesi gere ğince mahkum olan sanıklarm göze-
tim ve tutukta geçen günlerinin mahkumiyetlerinden say ılmasma ve
icraen mahsubuna;

Sanıklar Turan KAYA, Y ılmaz CEYLAN, Hasan Basri KOÇ, Hay-
rettin GÜL, Mustafa Uğur YARAŞ, Abdülkadir ARIDICI, Sedat YIL-
DIRIM, Sadettin YÜKSEL, Adem KOZU, Hayrettin YEĞİN, Süleyman
TOKSUN, Özer ÇANAKLITAŞ'm haklarında tayin edilen cezanın ni-
teliği ve miktarı, bu sanıklarm tutuklu kald ıkları süre dikkate alinarak
başka suçtan hükümlü veya tutuklu değillerse derhal salıverilmeleri
için C. Savc ılığı'na müzekkere yazilmasma ve bihakkm tahliyelerine;

Sanıklar Harun GÜLBAŞ, Murat KARATAŞ, Eren CEYLAN,
Bülent DÜVENC İ'nin üzerlerine atılı suçun vas ıf ve mahiyetine ta-
yin edilen cezanın miktarma, tutuklu kald ıkları süre nazara alınarak
CMUK'nun 104. maddesi gereğince gıyaben tevkiflerine, haklar ında
yeteri kadar gıyabi tevkif müzekkeresi çıkartılmasma, Harun GÜL-
BAŞ'm vicahen.

TCK'nın 36. maddesi gereğince suça konu emanetteki e şyaların
müsaderesine;

TCK'nın 39. maddesi gereğince beraat eden sanildarla ilgili mas-
raflar çıktıktan sonra geri kalan (77.341.700.-) TL'nin mahkum olan
sanıklardan müteselsilen tahsil ile hazineye hat kaydma;

Müdahillerin tazminat taleplerinin mahfuz tutulmas ına,

Tutuklu sanıklar Erkan ÇETİNBAŞ, Faruk SARIKAYA, Kenan
KALE, Ali TEKE, Durmuş TUFAN, Halil İbrahim DÜZB İÇER, Ali
KURT, Ömer Faruk GEZ, Erol SARIKAYA, Bekir ÇINAR, Ahmet
Turan KILIÇ, Ekrem KURT, Harun YILDIZ, Muhsin ERBA Ş, Mevlüt
ATALAY, Ahmet OFLAZ, Temel TOY, Faruk CEYLAN, Cafer Tayyar
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SOYKÖK, Zafer YELOK ve Yunus KARATAŞ'ın tutuklu kald ıkları
süre tayin edilen cezanın miktarı göz önünde bulundurularak tutuk-
luluk hallerinin devamına hüküm hülasasmm C. Savcılığı kanalıyla
Cezaevi Müdürlü ğü'ne gönderilmesine;

8. Olayın müştekisi olan Aziz NESİN'in Bakanlar Kurulu'nun
24.08.1989 tarih ve 1989/14479 say ılı kararrıamesinde Türkiye'ye
sokulması ve dağıtılması yasaklanmış yazarı Salman RÜŞTÜ olan
Şeytan Ayetleri isimli kitabı Türkiye'de bu yasa ğa rağmen Aydı nlık Ga-

zetesi'nde yaymlandığı ve bu kitabın içeriği itibarıyla Müslümanlar' ın
Peygamberi ve eşlerine karşı tahkir ve tezyif edici ifadelerin bulunma-
sı sebebiyle tüm Müslüman halkını bu yaymdan dolay ı aşağılayıcı ve
küçük düşürücü ve hareketi te şkil edici yayınıridan dolayı TCK'nın
175. ve 159. maddeleri gereğince kanuni işlem yapılmak üzere DGM
C. Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasma;

Tutuklu sanıklar ve tutuksuz sanıklardan Murat SONGUR, Emin
BOZKURT, Ünal BERKA, Ergün KILIÇ, Y ıldırım YÜKSEL, Halis TU-
RAN, Süleyman KURŞUN, Tufan CAYMAZ, Harun GÜLBAŞ, Metin
CEYLAN, Alim ÖZHAN, Yusuf Ziya EL İŞ ve Vahit KAYNAR'm ve
yukarıda isimleri yaz ılı sanık vekillerinin ve müdahiller Cafer Can
AYDIN ve Demek IŞIK' ı keza yüzlerine karşı, talebe kısmen uygun,
kısmen ayk ırı, olmak üzere C. Savc ıları Ali Rıza KONURALP ve Dila-
ver KAHVECİ'nin huzurunda, Yargıtay yolu açık olmak üzere oybirli-
ği ile verilen karar açıkça okunup usulen tefhim k ılmdı. 26.12.1994
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Somut olayda 7-8 saatlik uzun bir zan ı an süreci içerisinde
güvenlik görevlilerince yap ı lm ış olan çeş itli uyar ı lara ra ğmen
dağı l ı nmayarak Hükümet Kona ğı n ı n önünde bulunan güvenlik
görevlilerinin kurduğu harikal ı n (la zorlan ı p devlet ve hükümetin
ilde temsilcisi olan vali e 'şerefsiz vali'. 'vali istifa' 1 şeklinde
yürü y ü şler ve toplanmalar s ı ras ı nda Cumhuriyetçilik ve Laiklik
ilkelerine ayk ı r ı biçimde "ş('riat qelecck, zulCiin bitecek".
'Cumhuriyeti burada kurduk, burada y ı kacaj ı z', "Yaşasin şeriat',
"Kahrolsun l(iiklik', " şeriat isteriz', ul)insiz laik-ler' slogan.ar ı n ı n
at ı lmas ı , bir k ı s ı m i şyeri, nı esken ve araçlar ı n yak ı lmas ı , 'yak" "yak"
sloganlar ı alt ı nda, güvenlik görevlilerinin kurduğu harikat ı n cebir
kullan ı lmak sureti y le a şı l ı p, otelin yak ı lmas ı suretiyle 35 ki ş inin
öldürülmü ş ve çok say ı da kiş i ve güvenlik görevlisinin yaralannıış
bulunmas ı ve nihayet Türk İ nk ı lab ı n ı n temel ta ş lar ı ndan birisi olan
Sivas Kongresinin imzaland ığı ve sonradan müzeye dönüş türülmüş
bulunan bina ile önündeki Atatürk heykelinin tahrip edilmiş olmas ı ,
olayda kullan ı lan cebri, bir k ı s ı m icra hareketlerinin TCK'nun
146. maddesinde belirtilen sonucu yaratma ya elveriş 1i1 ğini ve
Aziz Nesin'in dü ş ünce ve davran ış lar ı bahane edilmek suretiyle
Anayasal düzenin en önemli ilkelerinden olan "Curnhuriye ı çilik"
ve "Laiklik" ilkelerinin ortadan kald ı r ı lmas ı na yönelik bulundu ğ unu
tüm aç ı kl ığı ile ortaya koymaktad ı r.
(Yarg ı tay 9. Ceza Dairesi 30.6. 1996 T 1996/688-4716)
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