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adresi: Başharık Mah. 8. Sok. Mesken Yapı Koop
D:23/1 Merkez/ MALATYA.

SUÇ: Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak,
SUÇ TARİHİ / SAATİ: 13/06/2013 -  2014
SUÇ YERİ: MALATYA/MERKEZ
KARAR TARİHİ: 18/09/2014
 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruşma
sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının22/04/2014tarihli, 2014/2734 sayılı iddianamesi

ile sanıklar hakkındaSilahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak
suçlarından ötürü eylemlerine uyan 3713 sayılı yasanın7/2 maddesi delaleti ileTCK 314/2,
3713 sayılı yasanın 5. maddesi, ve 3713 sayılı yasanın7/2 maddeleri gereğince
cezalandırılmaları talebi ile mahkememize kamu davası açılmıştır.

İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA; Her ne kadar
sanıklar hakkındaSİlahlı terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandasını yapmak
suçlarından dolayı cezalandırılmaları istemi ilekamu davası açılmış ise de;Tüm dosya
kapsamına göresanıkların isnat edilen suçları işlediklerinin sabit olmaması karşısında,5271
sayılı CMK223/2-e maddesi uyarıncaayrı ayrı beraatlerine , adli emanetin 2014/1714 sırasına
kayıtlı olan CD nin ve fotoğrafların delil olarak dosyada saklanmasına karar verilmesini kamu
adına talep ve mütalaaetmiştir.

Sanık Hikmet Kırıktaş alınan savunmasında;  Hakkındaki suçlamaları kesinlikle
kabul etmediğini, özel bir şirkette çalıştığını, O tarihte yapılan protesto eylemlerine
arkadaşlarıile birlikte katıldığını, Demokratik tepkisini gösterdiğini,yaşam tarzınınbelli
olduğunu,terör örgütü üyeliği suçlamasını kesinlikle kabul etmediğini, Kesinlikleherhangi bir
örgütün çağrısı üzerine bu etkinlikler ve protestoya katılmadığını,hiçbir örgütün çağrısı
iddiasını kabul etmediğini, kendi insiyatifiile katıldığını,bahsedilen internet sitesini de
bilmediğini, katıldığıprotesto ve etkinliklerde herhangi bir örgütsel eylem ve faaliyet ve
demokratik tepki dışına çıkılma söz konusu olmadığını, Tamamen demokratik tepki
gösterdiğini, kendisineisnat edilen örgütü ve hareket tarzını bilmediğini, mezarını ziyaret
ettiğibelirtilen kişileri fikirleri ile yaşam tarzları ile bildiğiiçin , kendisinin de sosyalist fikirli
biri olduğu için ,bu şahısların düşünce ve yaşam tarzlarına saygı duyduğuiçin beş altı arkadaş
ile birlikte mezarlarını ziyaret ettiklerini, dolayısıyla buradan örgüt üyeliği ve örgüt
propagandası suçlamasının çıkarılmasını kabul etmediğini beyan etmiştir.

Sanık Ayşe Işık alınansavunmasında;Öncelikle Soma, Gezi Parkı eylemleri ve en
son Lice'de devlet tarafından öldürülen kişileri saygı ile anarak savunmasına başlamak
istediğini,ESP üyesi olduğunu, ESP'li olarak söz konusu etkinliklere katıldığını, etkinlik ve
eylemlerinin ESP kapsamında ele alınması gerektiğini, bu kapsamda yargılanacaksa ESP'li
olarak ele alınmasınıistediğini, ESP legal ve yasal olarak kurulupsiyaset yapan bir parti
olduğunu,Terör ile işi Olmadığını, terör örgütü ile bağlantısı olmadığını,Bu bakımdan
hakkındaki örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmediğini, yine iddianamede günlük yapmış
olduğukonuşmalar nedeniyle suçlandığını,oysa ki daha önce bir çok siyasinin 17 Aralık
sürecinde Başbakan ve bakanların ses kayıtları çıktığını,bu şahıslar bakımından bu
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konuşmaların delil kabul edilmezken, kendilerinin yaptığı konuşmalardan suçlandığını,
yasadışı bir faaliyet yapan kişi olsa7/24 telefonununtakip edileceğini , dolayısıyla örgütsel
faaliyetlerin telefonda konuşulmayacağını ve yapılmayacağını herkesin bilebileceğini,
telefonda yaptığınıngünlük konuşmalar olduğunu,mezarını ziyaret ettiğiiddia edilen ve bu
kapsamda örgüt üyeliği ile suçlandığıkişilerden birisinin dekendisinin babası
olduğunu,Kalender IŞIK'ın kızı olduğunu, yine Meryem ÇİÇEK ile aynı köylü
olduğunu,arkadaşının annesi olduğunu, kendisinin devrimci sosyalist bir kişi olduğunu,
Malatya'da bugüne kadar tanıdığıbu fikirde olup ölen kişilerin gerek cenazelerine katılma
gerekse mezar ziyaretlerine katılma faaliyet ve etkinliklerine katıldığını, Bu gün Gezi'de
olduğu gibi daha önce de öldürülen kişiler olduğunu, mesela Yücel HAZAR ve diğerleri
devrimci fikirlerinden dolayı sahiplendiğikişiler olduğunu,örgütsel sahiplenmenin söz konusu
olmadığını, Dolayısyla fikirleri ve yaşam tarzlarının dolayısıyla benimseyip
sahiplendiğikişiler örgüt faaliyeti kapsamında sahiplenilmiş şeklinde suçlandığını, bunu kabul
etmediğini, kimseye herhangi bir örgütün propagandasını yapmadığını, katıldığıetkinlik ve
eylemlerin de propaganda olduğunu kabul etmediğini,Suçlamaları kabul etmediğini beyan
etmiştir.

Sanık Ayhan Yener alınan savunmasında ;Öncelikle Gezi Parkı eylemlerinde
yaşamını yitiren Etem SARISÜLÜK, Ali İsmail KORKMAZ, Ahmet ATAKAN, Abdullah
CÖMERT, Elif ÇERMİK, Mehmet İSTİF, Berkin ELVAN ve yine Lice şehitleri ve yine
Soma'da katledilen işçileri saygıyla anarak savunmasına başlamak istediğini,Daha önce de
füze kalkanı nedeniyle hakkında dava açıldığını, Burada yaptığı protesto eylemleri nedeniyle
yargılandığını,ne zaman bir etkinliğe katılsahakkında iddianame tanzim edilip bu iddianamede
de girişte bahsedilen örgüt anlatımı hemen karşılarına çıktığını, örgüt kurup yönetmediğini,
ancak bir örgütün başkanı olduğunu, halen ESP Malatya örgütünün başkanı olduğunu, bu da
2010 yılında yasal olarak kurulmuş faaliyet gösteren ve siyaset yapan bir kurum ve kuruluş
olduğunu, Dört yıldır faaliyetine devam ettiğini, iddianamede ESP MLKP'nin yan kuruluşu
şeklinde bahsedildiğini, bunu kabul etmediğini, Yine daha önce HDK ile ilgili aynı suçlamalar
yapıldığını, Halkların Demokratik Kongresi isimli oluşumda aynı suçlamalarla karşı karşıya
kaldığını, Gezi Parkı protestoları ve etkinliklerinin başlamasının sebebinin Devlet terörüne ve
faşizme karşı halkın göstermiş olduğu meşru ve demokratik bir tepki olduğunu, İstanbul'da bir
parkın halka sorulmadan, halkın fikri alınmadan yok edilme faaliyetine karşı
çıkıldığını,Burada bir provakatör varsa onun da Başbakan olacağını, Başbakan'ın, emri
kendisinin verdiğini beyan ettiğini,bire bir sorumluluğuolduğunu, Dolayısıyla olayları
kendisinin provoke ettiğini,Malatyadaki olay ve etkinlikler İstanbul'da başlayan öldürme ve
katletmeye yönelik faaliyetleri televizyondan izlediklerini ve 1 Haziran 2013 tarihinde ESP
olarak çağrıda bulunduklarını, herkesin ve her sivil toplum örgütünün katılmasını istediklerini
ve bir protesto eylemi yaptıklarını,ESP olarak düzenlediklerietkinlik ve faaliyetin bu
olduğunu,Etkinliklerde açılan pankartlarda hiçbir suç unsuru pankart, döviz ve
sloganolmadığını,Kesinlikle herhangi bir örgüt çağrısı ile bu etkinlikler düzenlenmediğini,
iddiaların yersiz olduğunu, Telefon konuşmaları radyoya vermiş olduğuröportaj, ev
arkadaşıile yaptığıkonuşma, kardeşiile yaptığıkonuşma bir kaç defa ele alınarak
değerlendirme yapılarak örgütsel konuşma şeklinde değerlendirildiğini,İddianamenin içinin
boş olduğunu, telefon konuşmalarının katıldığı faaliyetlere ilişkin görüntülerle şişirilmiş ve
doldurulmuş iddianame olduğunu,Mahkemenin bu iddianameyi kabul etmemesinin
gerektiğini, bu tür konuşmaları yapan ve bu faaliyetleri yapanın örgüt olamayacağını, burada
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gizlilikolmadığını, bu şekilde konuşan bir örgüt üyesinin olamayacağını,ESP'live
sosyalistolduğunu, halka karşı bir sorumluluğuolduğunu,iddianamede bir örgütün belli bir
dönemi sahiplendiğinin anlatıldığını,faaliyetlerinden belli bir döneme ilişkin olanlarının
a l ı n d ı ğ ı n ı ,  y a p t ı k l a r ı  t ü m  f a a l i y e t l e r i n  d o s y a  k a p s a m ı n a  a l ı n s a b u
suçlamalarınçıkartılamayacağını, Mezarlarını ziyaret ettiğikişilerin Kasım ayında ölen kişiler
olması nedeniyle o ay içinde ziyaret edildiğini, devrimcileri anlatamadıklarını ya da bu
devletin devrimcileri anlayamadığını,tarihten bu yana şehit düşmüş tüm devrimcileri
sahiplendiklerini, buna PKK gerillaları, DHKP/C, TİKKO gibi bu halk için mücadele vermiş,
özgürlük ve sosyalizm için kim mücadele vermiş ise bunları sahiplendiklerini, Adli tıp önünde
kimyasallalarla zehirlenmiş az gerilla karşılamadıklarını, bunlara sahiplenmelerini
kimseninengelleyemeyeceğini, Mezarını ziyaret ettiğikişilerin debu kapsamda mezarını
ziyaret ettiğikişiler olduğunu,Yaptıklarıeylemlerin hiçbirisinin propaganda kasıt ve amacı ile
yapılan etkinlik ve eylemler olmadığını , suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

Sanık Serdar Yücekaya alınan savunmasında; Öncelikle Gezi Eylemlerinden
dolayı yargılanmayı kendisine onur kabul ettiğini, İddianamenin çoğunluğunun telefon
konuşmalarından oluştuğunu,İstanbul'da bir arkadaşı ile buluşmak için yaptığıgörüşme, ev
arkadaşı ile yaptığıgörüşme sanki suç içerikliymiş gibi gösterilerek iddianameye alındığını,
Günlük konuşma içerikleri ile suçlandığını,ESP'nin yasal, Anayasal ve legal olarak kurulmuş
bir parti olduğunu, Örgüt üyeliği ile buradan bağlantı çıkarılamayacağını, ESP'nin herhangi
bir örgüt ile bağı var ise bu yargılanıp tartışılacak ise onun yerinin mahkemeolmadığını,başka
platform ve mercilerde değerlendirilmesi gerektiğini, Katıldığıve diğer arkadaşlarının da
katıldığı eylem ve etkinliklerde kesinlikle şiddet olmadığını, Bu etkinliklerde propaganda
içerikli herhangi bir faaliyet olmadığını, Etkinliklerinin içerisinde suç içerikleri
bulunmadığını, MLKP örgütünü tarif etmesinin ve bu kapsamda savunma yapmasının
düşünülemez olduğunu, bu örgütün üyesi olmadığını,Dolayısıyla ESP üzerinden örgüt ile
bağlarının kurulmaya çalışıldığını, bu da katıldığı demokratik etkinlik ve faaliyetler ile günlük
telefon konuşma içeriklerinden çıkarılmakta olduğunu, iddiaların asılsız olduğunu,
suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.

Sanıkların katıldıkları iddia olunanyürüyüş ve cenaze törenlerine ilişkin görüntü ve
fotoğraflar dosyaya sunulmuştur.

Sanıklara isnat edilen suçlamalarsilahlı terör örgütüne üye olmak ve Silahlı terör
örgütünün propagandasını yapmak suçlarıdır.

İsnat edilenbu iki suç yönündenayrı ayrı değerlendirme yapmak gerekirse;
Tüm sanıklara isnatolunan silahlıterör örgütüne üye olmak suçu5237 sayılı TCK 314.

Maddesinde düzenlenmiştir.
Bu maddeye görebir kişinin kurulmuş bir silahlı terör örgütüne üye olduğunu takdir

edebilmek içinsanıkların bu terör örgütünün amacına yönelik faaliyetlerinin olması,bu
faaliyetlerin belli bir süreklilik arz etmesi,yinesanıklar ileterör örgütünün üye yada
yöneticileri arasında gevşek dahi olsa hiyerarşik bir bağın olması gerektiği,vesanıklarınsübut
bulacak eylemlerininbu hiyerarşik ilişki çerçevesindeicra edilenfaaliyetler olması
gerekmektedir.

Dosyamızdaki her dört sanığa isnat edilen eylemler incelendiğinde;Yönetiminde veya
üyesi olduklarıbir siyasi partininçatısı altında bir takımtoplumsal veya siyasal olaylara karşı
basın açıklaması ve yürüyüşe ilişkin olduğu,dosyada mevcuttapelere görebu faaliyetleri
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organize etmeye yönelikbazı görüşmeler mevcut ise de;belirtilenprotesto ve eylemlerinsilahlı
bir terör örgütününamacına yönelik olduğuna dairyeterli delilin bulunmadığı,sanıklar ve dava
harici kişiler arasındahiyerarşik bir yapı içinde hareket edipsilahlı terör örgütü olarak kabul
edilen MLKPterör örgütünün amacına yönelik faaliyette bulunduklarına dair
cezalandırılmalarıiçin yeteri düzeydekesin ve şüpheden uzak delil ve kanaate ulaşılamamış
olduğundanher dört sanığındamüsnet silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ayrı ayrı delil
yetersiz olduğundanberaatlerine karar vermek gerektiği kanaatine varılmıştır.

Sanıklardan Serdar YÜCEKAYA hariç diğer sanıklar hakkında isnat olunan Silahlı
Terör ÖrgütününPropagandasını Yapmak suçu yönünden yapılan değerlendirmede ise;Bu üç
sanığa isnat edilenterör örgütünün propagandasını yapma suçu3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanunun 7. Maddesinde düzenlenmiş olduğu,bu maddeye görecezalandırılması
gerekeneyleminsanıklarınbir terör örgütünün faaliyetlerini övecek , silahı , şiddeti teşvik
edecek , suç işleyen bir kişiyibu özelliğinden dolayıövecek niteliktesöz ve hareketlerin
yapılmış olmasıdır.

Dosyada mevcut bilgi,belgeve özellikle fotoğraf ve görüntüler incelendiğinde;
SanıklarAyhan , Ayşe ve Hikmet'in şiddeti övecek, şiddeti mazurgösterecek, suç işlemeye
teşvik edecek herhangi bir sözlerinin bulunmadığı,silahlı terör örgütü olarak kabul
edilenMLKPörgütü tarafından Devrim Şehidi kabul edilenbazı kişilerin mezarlarını ziyaret
ettikleri, mezarın başında anma etkinlikleri yaptıkları iddia olunmaktadır.

GerekUlusal mevzuatımız, gerekse de Anayasamız gereğiÜstün Norm kabul edilen
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Avrupa İnsan HaklarıMahkemesinin İçtihatları bir bütün
olarak dikkate alındığ ında;silahlı  terör örgütü üyesi olan veyaolduğu iddia
olunankişilerinvefatı sonrasımezarlarını ziyaret etmişolmak veya bu anlamdaanma töreni icra
etmiş olma, kamuoyunun bir bölümünün veya büyük bir çoğunluğunun hoşuna gitmeyen
ürkütücü veya şok edicieylemler olarakdeğerlendirilse bile belirtilen bu faaliyetler esnasında
şiddeti övecek, teşvik edecek söz yada eylem barındırmaksızın salt hali ile sadece mezarlık
ziyaret edilmesi veyaölmüş bir kişi içinanma merasimi düzenlenmiş olmasıifade hürriyeti
kapsamında korunması gereken hukuk çerçevesi içindekidavranışlar olarak değerlendirilmesi
gerekmektedir.

Yine bir söz veya hareketin hangi ortamda , hangi koşullar altında yapılmış olduğu da
somut olayın hukuki nitelendirmesinde önem arz etmektedir. Sanıklara isnat edilenmezarlık
ziyareti veya anma töreni sonrası silahlı bir terör örgütününlehine herhangi bir slogan
atılmadığı, yine yasa dışı herhangi bir yürüyüş yada taşkınlığın yaşanmadığı anlaşılmaktadır.

Son olarak ise yukarıda belirtilen mezarlık ziyareti sırasında terör örgütü üyesi olduğu
iddia olunan bir kişinin mezarının üzerinde herhangi bir amblem yada ayırt edici bir unsur
taşımayan kırmızı bir bezin bırakılmış olması da tek başına herhangi bir silahlı terör örgütünü
öven veya bu örgütün yaptıklarını mazur gösteren veya şiddeti teşvik eden bir eylem olarak
değerlendirilmemiştir.

Tüm bu nedenlerden ötürü; Sanıklar Ayhan, Ayşe ve Hikmet'e atılı silahlı terör
örgütünün propagandasını yapma suçlarının maddi unsurlarınınsomut olayda oluşmadığı
sonuç ve kanaatine varıldığındanherüç sanığında iddia olunaneylem sayısınca unsurları
oluşmayan müsnet suçtan ayrı ayrı beraatlerine karar vermek gerektiği kanaatine varılmıştır.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
A- SANIK AYHAN YENERYÖNÜNDEN;
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1-Her ne kadar sanık hakkında ;MLKP Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan ötürü
cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de ; yapılan yargılama ve
toplanan deliller ışığında ,sanığın atılı suçu işlediğine dair savunmasının aksine
mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden
sanığın atılı suçtan ötürü CMK 223/2 e maddesi gereğince BERAATİNE ,

2-Her ne kadar sanık hakkında ;MLKP Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak
suçundan ötürüayrı ayrı 3 kezcezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmış
ise de ; yapılan yargılama ve toplanan deliller ışığında , sanığa isnat edilenatılı suçların yasal
unsurunun oluşmadığı anlaşıldığından,sanığın atılı suçlardan ötürü CMK 223/2-a maddesi
gereğince AYRI AYRIBERAATİNE ,

B- SANIK AYŞE IŞIK YÖNÜNDEN;
1-Her ne kadar sanık hakkında ;MLKP Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan ötürü

cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de ; yapılan yargılama ve
toplanan deliller ışığında ,sanığın atılı suçu işlediğine dair savunmasının aksine
mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden
sanığın atılı suçtan ötürü CMK 223/2 e maddesi gereğince BERAATİNE ,

2-Her ne kadar sanık hakkında ;MLKP Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak
suçundan ötürüayrı ayrı 4 kezcezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmış
ise de ; yapılan yargılama ve toplanan deliller ışığında , sanığa isnat edilenatılı suçların yasal
unsurunun oluşmadığı anlaşıldığından,sanığın atılı suçlardan ötürü CMK 223/2-a maddesi
gereğince AYRI AYRIBERAATİNE ,

C- SANIK SERDAR YÜCEKAYA YÖNÜNDEN;
Her ne kadar sanık hakkında ;MLKP Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan ötürü

cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de ; yapılan yargılama ve
toplanan deliller ışığında ,sanığın atılı suçu işlediğine dair savunmasının aksine
mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden
sanığın atılı suçtan ötürü CMK 223/2 e maddesi gereğince BERAATİNE ,

D- SANIK HİKMET KIRIKTAŞ YÖNÜNDEN;
 1-Her ne kadar sanık hakkında ;MLKP Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan ötürü

cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de ; yapılan yargılama ve
toplanan deliller ışığında ,sanığın atılı suçu işlediğine dair savunmasının aksine
mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden
sanığın atılı suçtan ötürü CMK 223/2 e maddesi gereğince BERAATİNE ,

2-Her ne kadar sanık hakkında ;MLKP Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak
suçundan ötürü  cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de ;
yapılan yargılama ve toplanan deliller ışığında , sanığa isnat edilenatılı suçun yasal unsurunun
oluşmadığ ı  anlaş ı ldığ ından,sanığ ın atı l ı  suçtanötürü CMK 223/2-a maddesi
gereğinceBERAATİNE ,

Yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,
Dair; Sanıkların ve sanık Serdar Yücekaya Müdafininyüzünde ,  iddia

makamınınhuzurunda,kararın tefhiminden itibaren bir hafta içersinde mahkememize
sunulacak bir dilekçe yada tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunmak
üzere TEMYİZ MERCİİ YARGITAY olmak üzere, mütalaaya uygun olarak oybirliği
ileverilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.18/09/2014
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