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HAFTAUK SiYASAL AKTUALiTE DERGiSi

AVUKATI DENlZ'i ANLATTI :

Deniz Gezmis daima hücrede tutuluyor...
MSanxk Deniz Gezmi§ ve arka da§lan kanun ve tüzük hükümlerine
uygun olarak, gerekse Kayseri
kapali cezaevinin çok kalabalxk bulun masi nedeniyle müçahade kesimin deki müstakil odalara konulmuçlar dir. Bu kesimin ayn teneffüs
y eri
mevcut olup odalar her tlirlü ihtiyàci kar§iliyabilecek durumdadir."
Yukardaki satirlar Deniz
Gezmi§ ve arkadaçlarmm
cezaeyinde
ayricalikli bir muameleye tabi
tutulduklanni açiklayan Avukat Halit
Çelenk’e, Adalet Bakam ism ail
Arar ’m verdigi cevabm bir maddesi dir. Yani A rar, avukatm ortaya attigi
iddialari kabul ve "izah"etmektedir.
HER KONUDA ÔZEL MUAMELE
Deniz Gezmi§ tutuklamp Ankara
Cezaevine konuldug^i andan itibaren
ozel bir muameleye tabi tutulmuçtui;
Her tutukluya avukatim istedigi giin
gôrebilme hakki tanmdigihalde, De
niz G ezm i§’e avukati ile gorüçme
hakki haftada bir güne in d irilm i§tir.
Ve bu, cezaevinde ziyaret giinü olmayan saliya rastlatilmi§tir. Gorüçme
nin yapildigi gün;Deniz
G ezm i§fin
hücresi ile gôrü§me mahalli olarak
kullamlan C ezaevi’nin îdaresi ara smda bile olaganüstü korunma ted b irleri almmi^tir.
Avukat Halit Çelenk, ilkgôrüçme
yi yapmak için Cezaevi'ne ba§vurdugu giin, gôrüçme yerine
almdiktan
ancak yanm saat sonra müvekkilini
karçismda gôrebilmigtir. Aym Cezae v i’nde iki yer arasindaki be§f-on a dimlik mesafeyi giivenlik altma alabilmek için yanm saat geçmesi ge rekmiçtir.
ÎL K KARÇILAÇMa
Bu çartlarda içinde ilk kez karçilaçan Avukat ile müvekkili birbi riyle taniçtiktan sonra Gezmiç "Sa vunmamizm biçimi nasil olacak? ”
diye aormu§tur. K«ndisine Tf inandi gimz prensiplere uygun ve saygili
bir biçimde savunmamz yapilacak tir"denilm i§tir. Gezmi§, bu
cevabi
doyurucu bulmuç, kendiainin ve arkadaçlarinm tabi tutulduklan cezaevi çartlarim çoyle anlatmiçtir:
"B ir koridora açilan, yanyana siralanmi§ demir parmakhlikli hü o
relere kapatildik. Bütün ihtiyacimizi, tepesinde el kadar bir tek pencerenin bulundugu, bir hücre içinde eôÎ2

rüyoruz. Yem éklerim iz bile
demir
parmakliklar arasmdan u zatiliyor...
Kapimm kilidi ilk kez buraya gele bilmem için a çild i.11
Ayrxca Deniz G ezm iç’e
gonderilen kitaplar, ftyasak kitapolup ol madiklarim inc ele meT’bahane s i ile
kendisine verilm em içtir. Uzün sûre
gardiyanlann gôzetimindeki koridor
da bile gezinmek izni kendisine tanmmamiçtir. Gene uzun sûre**; " z e hirleyeb ilirler" ve kendisini korumakla gôrevli olanlar "§aibe" altmda kalirlar gerekçesiyle, diçaridan
yemek ge tir tilme sine izin verilm e m i§tir.
Daha sonra avukat Çelenk, kendi
buluçu olan bir yôntemle
diçaridan
yemek getirmek sorununu çozmü§ tür. Deniz Gezm iç’e yemek gôtüre cek on kadar gencinfotografli
bii
listesini hazirlayip cezaevi yétkili lerine verm iç, "zehirlenm e”
sorumunu da üzerine alarak; bu gençlerin getirdikleri yemeklerin Gezmi§'
e ulaçtirilmasim saglamiçtir.
G ezm i§’in hücreden çikanlmasi
konusunda çeçitli baçvurmalarm bir
yarar saglamadigim gôren Çelenk,
Ankara Savcisi Fazil A lp ’e verdigi

dilekçede hücre cezasmin kaldiril masini resmen istemi§tir.
Ankara Savcisi alchrdigi çok siki
güvenlik tedbirlerini lhakii gosterebilmek için dilekçeye §oyle kar§ilik
verm i§tir.
"Haklisimz. Fakat, 66 gün bütün
güvenlik kuvvetlerinin tedbirlerine
ragmen yakalanmiyan, birkaç kere
sarildigi halde çemberden kurtulan
Deniz Gezmiç ve arkada§lannmkaçmalari ihtimaline kar§i bu tedbirle ri almak zorundayiz. "
AÇLIK GREViNDEN SONRA
Ankara Savcisi ’nm hakli bulmasina ve dilekçe verili§inin üzerin den üç gün geçmesine ragmen ken disine yapilan muamelenin degiçti rilmedigini gôren Deniz Gezmi§ ve
arkada§lan açlik grevi
yapmaya
ba§lami§lardir. Bunun üzerine
bir
kere daha savciya gidilmiç, saniklarin sagliklarmi ortaya koyarak g iri§tikleri bu hareketin, yôneticile rin sorumlulugunu dogurabilecegi ha
tirlatilm içtir. Bu uyarmada bir ya f ar saglamamiç durumda hiç bir degiçiklik olmamiçtir. Deniz
Gezmi§

ve arkadaçlari 3 gün daha sadece çay
ve sigara içerek grevlerini sürdür mü§lerdir.
Bu arada bir Istanbul gazetesi nin yayim hem savciyi hem avukati
ça§irtmi§tir. iki hukuk
adammin
hücre çartlan üzerine çeki§tigi bir
sirada; rfDeniz Gezmi§ ve arkada§lanmn cezaevinde tam bir
serbestlik içinde bulunduklari, istedikleri
sol yaymlari okuduklan ve
oteki
mahkûmlarla serbestçe gorü§tükleri
cezaevi sinemasma bile gittikleri Tf
haberini okuyunca iki si de gerçekten§a§irmi§tir. Ankara savcisi, 3 amk tarafinm Deniz Gezm i§fe
ho§—
gorürlü davrandigi izlenimini uyan dirarak durumunu sarsmak istedigi ;
Avukat ise savcimn kôtü muamelesinigizleyip kamu oyunuyamltmak i çinyaydigi bir haber olarak yorum lami§tir. Sonuçta taraflarm kasitli
olmadigi ve i§in hayali geni§ bir muhabirin marifeti oldugu anla§ilmi§ -

lannin Kayseri Cezaevine nakledildigini ve ayn ayri hücrelere konul duklarmi gazetelerden okumu§tur...
Bunun üzerine sorunun savcilikla çôzümlenemeyecegi anla§ilmi§ ve a vukat müvekkillerinin bütün tutuk lular gibi muamele gormesi gerek tigini Adalet Bakanlig£fna bir telg —
rafla bildirmiçtir» Tutukluluèunnor
mal §artlar içinde geçirilmesinindè
istpndigi telgrafta §oyle denilmi^tir:
"Savunmalarim üzerime
aldigim Deniz Gezmi§ ve arkada§lannin Kayseri Cezaevi’ne
gôtürü lerek ayn ayri hücrelere konulduklanm ogrenmi§ bulunuyorum. A gir

tir.

MAHKEMEYE B ÎL E ..
Avukat Çelenk’in araliksiz çabasi ve açhk grevi yapiliyor olm asinm etkisiyle cezaevi, §artlari biraz
olsun normal, hukuki biçime dônü§ mü§tür. Ve boylece Deniz
Gezmiç
ve arkada§lan; kitap okuyabilme, diçardan yemek getirtebilme ve hüc relerin onündeki koridorda gardiyan
larxn gozetiminde "volta atmaktfhakkimn kazanmi§lardir.
Ankara Cezaevinde bulundugu si
rada Istanbul ve Bursa Asliye Ce za mahkemeleri, Deniz Gezm i§fi, i§gal ve gosteri yürüyü§üne muhale fet gibi bazi suçlàrmdan
mahkeme
etmek için çagirmiçtir. Fakat, güvenlik gerekçesiyle Gezmi§,bu du ru§malarma gonderilmemiçtir. Yal mz Ankara II. A gir Ceza Mahkeme sinin isra rli çagiri§i kar§ismda ancak olaganüstü tedbirler
alindik tan sonra Deniz Gezmi§ yargiç karçisina çikartilmiçtir.
NAKÎL SOYLENTÎLERl
Gazetelerde çikan, Deniz Gez miç vè arkadaçlanmn güvenlik ne deniyle Ankara di§mda bir cezaevine nakledilecegi haberleri üzeri ne G ezm i§fin avukati soylentilerin
dogruluk derecesini savciliktan ôgrenmek istemi§tir.
Ankara Savcisi Fazil Alp, soylentileri ve haberleri kesin bir d ille yalanlami§. "Bu davanm Ankararda gorüçülmesinin bizim yônümüz den hiç bir sakmcasi yoktur. Nakil
meselesi dogru degildir"diye temi nat verm içtir.
Savcmm verdigi kesin teminat tan birkaç gün sonra Halit Çelenk,
bir sabah Deniz Gezmi§ ve arkada^-

PARKALI DENlZ
yarali olarak Ankara Numune Has tahanesiTnde tedavi edilmekte olan
saniklardan Yusuf AslanTinhasta yatagmda zincire vuruldugunu ziya retim sirasinda bizzat gôrdüm.
ANAYASA’YA GORE
Bu i§lem ler Anayasa'ya yasalara ve hukuk devleti ilkelerine taban
tabana aykiridir. Tutuklu hükümlü de
gildir. Ceza Yargilama Usulü ve in faz Yasalari’nagôre tutulâularahücre cezasi verilem ez. Tutuklu ve hükümlüler demire vurulamaz. Anayasa Mahkeme si demire vurulma i§lemini iptal etmiçtir.
Müvefekillerimin sagliklari tehlikededir. Bu yasa diçi
içlem ler den dogacak hër türlü sonuçtan hü kümetinizin sorumlu tutulacagmi hatirlatmak isterim.
Kaldi ki yaymladiklan
bildiriye ve savunmalarmda ülkemizin tam
bagimsizligi,hükümetinizin de
amaçladigi toprak reformnnun yapil m asi,yeralti ve yerüstü servetlerimizin m illileçtirilm esi, somürü düzenine son verilm esi amaciyla dev-

rik iktidara kar§i siyasal eyleme giri§tilderini ifade eden müvekkille rim siyasi sanik ve tutuklu durumun
dadirlar. Anayasa'ilkelerini
ger çekle§tirmek amaciyla gôrev alan
çekleçtirmek amaciyla gôrev
alan
bakanligimzdaû Anayasa'ya, yasalara ve hukuk devleti ilkelerine ayki ri bu içlemlerin kaldinlmasim
ve
olaya derhal müdahale edilmesini rica ederim* "
DOÔRULAYICI A Ç K L A M A
^Adalet Bakam bu telgrafdanson
ra iddialan dogrulayici bir "açiklamaffyapmi§tir. Birbiriyle
çeliçen
noktalarin bulundu&u açiklamada; De
niz Gezmiç ve arkadaçlarmm" Gli —
venlik nedeniyle ve ilg ili makamla nn gôsterdigi lüzum üzerine" Çay seriye nakledildigini bildirm içtir...
Gene aym açiklamada
saniklarm
Kayseri Cezaevi!nin çokkalabalik oV
masi nedeniyle, mü§ahade kesimin diki müstakil odalara konulduklan "
sôylenmiftir. Bakanin "oda"diye sôzünü ettigi ve> bütün ihtiyaçlannm
karçiland^i ye rie r , kelimenin ge r çek anlami ile ÎThücre"dir. Hafifletilmi§ olan hücre cezasinm Kayse r i fde sürdürüldü&ü açik olarak o rtaya çikmi§tir#
A g ir yarali oldugu halde zinci
re vurulan Yusuf Aslan’la ilgili ola
rak verilen açiklamada ise " Yusuf
A sla n la ilg ili §ikayet îç iç le r i Bakanligina intikal ettirilm içtir" de nilmektedir. Gazeteciler bu durum —
da iç ig le ri Bakanligi’na ba§vurarak
Yusuf Aslanfm durumunu ôgrenmek
istem i§ler, fakat içiç leri Bakam § ikayetin henüz kendisine intikal otmedigini soyliyerek i§i geçi§tir meye çali§mi§tir.
NEDEN NAKLE TTÎLE R
Deniz Gezmi§ ve Arkada§lanm ani
olarak Kayseri^ye Adalet Bakam’mn
da §ikayet vesilesiyle verdlgi açiklamadan da anla§ildi§i gibi; güven
lik nedeniyle nakledilmi§lerdir. Oy sa, hukuk çevrëleri* aym
güvenli gin Ankara’da da saglanabilecegini ,
Deniz Gezm i§fin Ankara fda yargilanabildigini hatirlatarak belirtmek tedirler. Bu çevrelere gore asil
amaç; Deniz Gezmi§ ve arkada§lannin her màhkemelerinin bir gôsteriye vesile olabileceglnden, ve hatta
kaçinlmasmdan çekinilmesidir. Ayn ca, Deniz Gezmi§ ve arkada§la rma ait alti dosya geçen hafta için de Kayseri4ye gônderilmi§tir. M ay is fm ilk haftasmda sorgu yargici
Gezmi§ ve arkadaçlannm sorgusuna baçlayacagi ve daha sonra davanin Kayseri A gir Ceza Mahkemesi’ nde gôrülecegi soylenmektedir.
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