
?RAP RU

21 NİSAN 2019

ARAŞTIRMA KOMİSYONU

ÇUBUK LİNÇ GİRİŞİMİ



Kemal Kılıçdaroğlu’na Düzenlenen Linç Girişimini Anlama Kılavuzu

Türkiye’nin Utanç Günü
1 27 Haziran 2018: Süleyman Soylu’dan skandal beyanat

Valilere müsteşarım üzerinden talimat 
gönderdim; 'CHP İl başkanlarını bundan 

sonra şehit cenazelerinde protokole 
kabul etmeyin'.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart 
Yerel Seçimleri süreci boyunca CHP’yi ve 
adaylarını terör örgütü PKK ile bağlantılı 

olduğunu iddia ederek açıkça hedef gösterdi.
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Yurdun 4 yanına ateş düştü

4 şehit
Iğdır, Giresun ve Kırıkkale’de olduğu gibi 
Ankara’da da CHP il ve ilçe örgütleri, şehit 
aileleriyle irtibata geçti ve başsağlığı 
ziyaretinde bulundu.

3 Valililik cenaze töreninin 
yeri ve saatini değiştirdi.

     İlk bilgilere göre, şehidimizin cenaze namazı, 
20 Nisan Cumartesi günü, ikindi namazının 
ardından Çubuk Merkez Camii’nde kılınacaktı. 

     Plan değişti; cenaze namazının bir gün sonra, 
ikindi namazı yerine öğle namazından sonra 
Akkuzulu Köyü’nde kılınması kararlaştırıldı.

4 Tesadüfün
    böylesi!

Bu değişiklikle, şehidimizin cenazesi, 
31 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu’nun 
Maltepe’deki Halk Buluşması ile aynı 
gün ve saate denk geliyordu.

Cenaze günü neler yaşandı?
10.03 Ankara İl Emniyet 
Müdürlüğü aranarak, Genel 
Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
cenazeye katılacağı bilgisi 
verildi.
10.30 sularında Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun öncü 
korumaları Akkuzulu Köyü’ne 
vardı. Çubuk İlçe Jandarma 
Komutanı ve İlçe Emniyet 
Müdürü ile görüşülerek, devlet 
töreninin düzeni, makam 
aracının giriş çıkış güzergâhı, 
nerede konumlandırılacağı ve 
protokol dizilimi hakkında 
bilgi alındı; hazırlık yapıldı.

13.11 Kemal Kılıçdaroğlu, 
tören alanına giriş yaptı.
13.15-13-45 AK Parti Genel 
Sekreteri Fatih Şahin, 
Kılıçdaroğlu’nun kendisine 
uzattığı eli sıkmadı. Ardından, 
“Bay Kemal dışarı” sloganları 
atılmaya başlandı. Zor kılınan 
cenaze namazı akabinde 
protokol, ters istikamete 
ilerleyerek bir güvenlik 
koridoru içine alındı. 
Kılıçdaroğlu ve beraberindeki 
heyet izdiham arasında 
kalarak saldırgan güruh 
tarafından darp edildi.

13.45 Kemal Kılıçdaroğlu ve 
beraberindekiler bir eve ulaştı. 
“Evi yakın” çığlıkları yükselirken, 
700’den fazla güvenlik görevlisi, bir 
buçuk saat boyunca evin etrafında 
güvenlik çemberi dahi oluşturmadı.
15.00 Ablukanın üzerinden 1 saat 15 
dakika geçtikten sonra Hulusi Akar ve 
beraberindekiler evin önündekilere 
dağılmaları yönünde çağrı yaptılar. 
15.13 Kılıçdaroğlu, toplumsal suçluları 
linç girişiminden korumaya yönelik 
şapka ve parka giyerek evden çıkarılma 
teklifini reddetti. “Eve nasıl girdiysem, 
öyle çıkacağım” dedi ve Emniyet’e ait 
zırhlı bir araçla bölgeden çıkarıldı.5

6 Olayın ardından, bugüne dek neler yaşandı? Kim, ne söyledi?

Soruşturmayı 
başlatan Çubuk 
Cumhuriyet 
Başsavcısı 

1,5 ay
sonra

Çubuk İlçe 
Yüzbaşı

Jandarma 
Komutanı 

2 ay
sonra

görevden alındı

Toplamda

102
şüpheli 37

elebaşı 

O bölgede ne işin var senin? (...) 
Eğer bunlara “bu adam burada 
ne geziyor, bunu sokmayın köye” 
demişlerse (...)Ba
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n Adalet ve Kalkınma Partisi Genel 
Başkanı Tayyip Erdoğan olayın 
ardından hiçbir şekilde geçmiş 
olsun dileğinde bulunmadı.

En az15 şüphelinin Ankara                                                                                
Büyükşehir Belediyesi’nde şoför 

olarak çalıştığı tespit edildi.

CHP liderine yumruk atan 
Osman Sarıgün‘ün AK Parti 
üyesi olduğu ortaya çıktı. 
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Savcılık veya jandarmada ifade vermiş olan;

Şüpheli Ayşe Resimci’nin, ‘..Mezarlığa doğru yürürken herkes ile birlikte ben de 

‘kahrolsun PKK’ diyerek slogan atarak yürüyorduk. Bu esnada siyah bir araç geldi. 

Bütün kadınlar bu aracın içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu var zannetiler. Kadınlar 

büyük taşları araca fırlattı. Ben de yerden taş alarak araca attım. Aracın arka 

kısmına değdi. Ben aracın içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu var diyerek taş atmıştım…,   

Şüpheli Elif Gölyeri’nin ‘.. kalabalığın içinden ismen tam olarak isimlerini bilmediğim 

bazı insanların ve köyümüzden olan Gurbet Sarıyer isimli şahsın, arabayı taşlayın 

içinde PKK’lı var.. sözlerini söylemesi üzerine ben de dayanamadım. Yerden 

aldığım taşları arabaya doğru attım. Arabaya taş atmamın sebebi içinde PKK’lı 

olduğunun söylenmesi idi..’ 

 

Şüpheli (SSÇ) Tayfun Resim’in ‘Bilal Sarıkaya o esnada merdivende duran iki tane 

keseri eline aldı ve kalabalıkta bulunan kişilere vermeye çalıştı…’ 

Şüpheli (SSÇ) Yusuf Gölcük’ün ‘Bilal Sarıkaya kendisi de kanayan elini göstererek 

yanındaki askere ‘Komutanım elime bak, o buradan çıkamayacak, öldüreceğim’ 

şeklinde sözler söyledi’

 

Şüpheli (SSÇ) Bilal Sarıkaya’nın ‘..o esnada aşağı tarafta bazı kişiler bir şey varsa 

bize at dediler. Bende merdivenlerdeki keserlerden birisini aldım..’  

Akkuzulu Muhtarı Halil Kökmen’in ‘bir an onlardan birinin veya birilerinin şehit 

olabileceğini düşündüm..’ 

Şüpheli Büşra Kırık’ın, ‘.. Rahmi Doruk’un evinin etrafında bulunan kalabalık, yuh, 

şerefsizi bize verin biz gebertelim, PKK yandaşı, verin onu gebertelim diyerek 

kalabalık içinde bağıranlar ve slogan atanlar vardı, 

Müşteki Yıldırım Kaya’nın, ‘…Şehidin babası Genel Başkanımızı ve bizi ağlayarak 
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karşıladı ve Genel Başkanımıza sarıldı.. cenaze namazı kılınacak olan alana doğru 

giderken bize saldırdığını düşündüğümüz kişiler tarafından protesto şeklinde 

bağrışlar oldu. …cenaze namazı için saf tutacağımız esnada da fiziki temassa 

teşebbüs edenler oldu ve burada Bay Kemal dışarı şeklinde bağrışlar vardI. Bu 

kişilerin organize olduğunu düşünüyorum... daha önce grup halinde slogan atan 

kişiler etrafımızda sağdan soldan bize yönelik sözlü ve fiziki saldırılarına başladılar, 

etrafımızda bizi koruyacak kendi korumalarımız haricinde herhangi bir güvenlik 

görevlisi ve güvenlik çemberi yoktu. Cenaze namazı kılınırken yanımızda jandarma 

timi ve özel harekat polisleri vardı ancak, bizi korumakla ilgili herhangi bir işlem 

yapmadılar. …Mezarlığa doğru yürüyüşe geçtiğimizde sağdan soldan tekme, tokat, 

bıçak, sopa, taş ve benzeri aletler ile bir çok saldırı oldu. Biz bu saldırılarda Genel 

Başkanımız ve kendimizi korumaya çalıştık. Olaylar esnasında Genel Başkanımızın 

etrafında bu şekilde davranmamamız halinde Genel Başkanımızın bıçakların ihtimali 

çok yüksekti…. Bir kadının elindeki şemsiyeyi Genel Başkanımızın gözüne doğru 

savurduğunu gördüm ve kendisini engelledim… Cenaze alanı ile daha sonra koruma 

altına alındığımız alanın arasındaki aşağı yukarı 150 metrelik mesafeyi yaklaşık yarım 

saatte alabildik. Bu arada bir çok kişi tarafından çok fazla fiili saldırıya maruz kaldık… 

Ev sahibi olan karı ve koca, öncelikle evimizi yakarlar diyerek bizleri evlerinde 

almak istemediler…. evin balkonun camlarını çıktılar, içeriye girmeye çalıştılar ve 

bir çok kişi yakın bu evi şeklinde sözler söyledİ… Güvenlik güçlerinden hiç kimse 

evin etrafındaki grubu dağıtıcak herhangi bir eylemde bulunmadı.. Olay sırasında 

bir çok darbe aldım ve bu darbeler nedeniyle kaburgamda kırık, bacaklarımda ve 

sırtımda şişlik oluştu, 

Müşteki Murat Emir’in, ‘… CHP İlçe Başkanımızın 20.04.2019 tarihinde Şehidimizin 

evine giderek yapılacak cenaze merasimine Genel Başkanımızın katılım bilgisini 

aktardığını ve Şehit Ailesinin bu durumdan memnun olacaklarını ifade ettiklerini 

biliyorum. ..Köy meydanına varıp araçtan indikten sonra namaz kılınan alana 

yürürken belirli kişilerin adeta önceden planlanmış şekilde Genel Başkanımıza 

dönük slogan ve küfür ettiğini duyduk. ..Güvenlik güçlerinin bu şahısları susturup 

alandan uzaklaşyıracaklarını düşündük ancak bu şahıslar susturulmadan cenaze 

namazı hızlı bir şekilde kıldırıldı…Top arabası geçtikten sonra olayların büyüyeceği 

düşüncesiyle makam araçlarına doğru yürümeye başladık. Yürüyüş sırasında bir 

kaç milletvekili, bir kaç partili ve Genel Başkanımızın korumaları dışında etkili bir 
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güvenlik önlemi alınmamıştı. ..Bize bir çok defa tekme, yumruk gibi fiili saldırılar 

oldu. Etraftan bir çok şahıs tarafından fiili saldırı yapılırken aynı zamanda küfürler, 

size öldüreceğiz şeklinde tehditler, bana silah getirin şeklinde bağıranlar oldu. ..Bu 

şekilde yaklaşık yarım saat tartaklanarak fiili ve sözlü saldırıya maruz kaldık. Bu esnada 

o alan içeirisinde öldürüleceğimizden, Genel Başkanımızı koruyamayacağımızdan 

ve güvenlik güçlerinin müdahalae etmeyeceğinden dolayı çok büyük bir korku 

içinde kaldım. ..Sığınacağımız bir ev aradık. Bu şekilde tek katlı bir evin önüne 

vardık. Ev sahibi olan erkek şahıs bize gelmeyein şeklinde işaret yaptı. Daha sonra 

eşi tarafından kapı aralanınca biz mecburen içeriye girmek zorunda kaldık. Çünkü 

hayati tehlikemiz vardı. İçeriye girdiğimizde kadın, ‘sizi evime almak isterim ancak 

evimi yakarlar, zarar verirler siz gittikten sonra, ben burada mağdur olurum’ 

dedi. Evin içerisinde bulunduğumuz esnada evin etrafını saran kalabalık evi yakın 

şeklinde sözler söylüyorlardı. Perdeyi aralayıp baktığımızda dışarıdaki kalabalık 

bize yönelik tehdit ve hakaret içeren, öldüreceğiz şeklinde yoğun sözlü saldırı 

eylemleri yapıyorlardı. Aynı zamanda çatılara ve balkonlara çıkmışlardı. ..Emniyet 

görevlisini uyarmamdan sonra, yani yaklaşık eve varmamızdan 15-20 dakika sonra 

ön balkondaki grup temizlenebildi. Evin etrafında sopalı şahıslar vardı. Bir buçuk 

saat sonra Genel Başkanımız getirtilen zırhlı araca bindirilerek köydek çıkartılabildi,  

Müşteki Mehmet İhsan Erman’ın, ‘.. Benim arkamdaki uzun boylu bir şahıs, ‘Bay 

Kemal, PKK dışarı’ şeklinde sözler söyledi. İmam namaza başladığı sırada da küfür 

ederek ‘vurun öldürün’ şeklinde sözler söylemeye başladı, bunun üzerine namaz 

kılan şahıslar bizi arkadan sıkıştırmaya başladı….kadınların sağdan soladan taş 

attıklarını gördüm. Yine Genel Başkana yönelik fiili ve sözlü saldırılar devam ediyordu. 

Gençten bir şahıs elinde keser benzeri aletle Genel Başkana doğru hamle yaptı, 

ben de Genel Başkanı korumak amacıyla elimi kaldırdım ve elimden yaralandım. 

Bu şekilde kalabalık sürekli olarak Genel Başkana yönelik saldırılarına devam 

ediyordu, hakaret ediyorlardı. Bırakmayın Öldürün şeklinde sözler söylüyorlardı….

Genel Başkanı evin içerisine koyduktan sonra ben kapıda diğer kişilerle beraber 

beklemeye başladım. Bu esnada bazı kişiler evin çatısına doğru çıktılar, ellerinde 

çekiçle evin camlarını kırmaya çalıştılar, Evin çatısındaki ve arkasındaki şahıslar ‘evi 

yakın şeklinde sözler söylüyorlardı. Bu şekilde evin etrafında kalabalık bir gurup 

vardı. Yine benzer şekilde ‘Kemal dışarı, PKK dışarı’ şeklinde sözler de söylemeye 

devam ediyorlardı... yanımda çalışan bir çalışanımı yan taraftaki pencerenin dibine 
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koydum, oğlumu arka taraftaki balonun önüne koydum. Kendim ön taraftaki evin 

kapısının önünde saldırılara engel olmaya çalıştım. Burada bana fiili saldırılar oldu 

ancak kapının önünden ayrılmadım. Taşla kafama vurmaya çalışanlara da buyrun 

vurun ancak ben buradan ayrılmam dedim. Bu şekilde yaklaşık 1,5 saat o evde 

bekledik. İlk 15 dakika hiç bir güvenlik gücü müdahale etmedi’   

Müşteki Deniz Demir’in, ‘ … Top Arabasının arkasından yürümeye başladık, bu andan 

itibaren Genel Başkan ve beraberindeki heyete fiili ve sözlü saldırılar yoğun bir 

şekilde arttı. Etraftan tekme, yumruk şeklinde bir çok saldırı meydana geldi. Ben ve 

arkadaşların Genel Başkana yönelik saldırılara engel olmaya çalıştık. Saldıran kişiler 

organize bir şekilde Genel Başkana yönelik saldırıyorlardı. .. olay sırasında Genel 

Başkanımıza yumruk ve tekmeler isabet etti. .. diğer araçların üzerinden atlayarak 

Genel Başkanımıza saldırmaya çalışıyorlardı. .. bir şahsın elindeki bastonla Genel 

Başkanımıza vurmaya çalıştığını gördüm. .. Şahısların genel hal ve davranışlarından, 

söylemlerinden olayın, bir linç girişimi olduğunu ve Genel Başkanı öldürmeye 

çalıştıklarından eminim. Olay planlı, daha önceden kararlaştırılmış bir şekilde gelişti. 

…Genel Başkan evin içerisine girdikten sonra evin etrafını kalabalık kuşattı. Bir sure 

dışarıda kaldım Bu esnada elinde demir çubuklar, keserler bulunan şahısların eve 

doğru saldırdıklarını gördüm,   

Müşteki Mustafa Yavuz’un, ‘…Tekmelerle, yumruklarla Genel Başkana vurmaya 

çalışıyorlardı, ..30-35 yaşlarında bir şahsın elinde yaklaşık 10-15 santim uzunluğunda 

sustalı ya da tam emin olamadığım çakı-bıçak benzeri bir şey gördüm ve anında 

şahsın eline vurarak bıçağı düşürdüm. .. Şahıs bu esnada Genel Başkana 1,5-

2 m kadar mesafedeydi. .. Bu arada bir şahsın elinde 8-10 tane sopayı gruptaki 

bazılarına dağıttığını gördüm. .. Etrafımızdaki kalabalığın genel hali, davranışları, 

söylemleri Genel Başkanı linç etmeye yönelikti. Öldürmek istiyorlardı. Sürekli ‘Hain 

Kılıçdaroğlu, Bay Kemal dışarı, PKK dışarı’ şeklinde söylemlerde bulunuyorlardı. .. 

Ben eve girmeyip dışarıda kaldım. Evin etrafını kalabalık bir grup sardı. Yuhalamalar, 

hakaretler, tehditler, evi yakın öldürelim şeklinde sözler, taşlı, sopalı saldırılar uzun 

sure devam etti. Bir kısım şahıslar balkon ve pencerelerden eve girmeye çalıştılar. 

Bu evde yaklaşık 1,5 saat bekledik,
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Müşteki Kenan Nuhut’un; ‘..Genel başkanı karşıladım, birlikte cenaze namazının 

kılınacağı alana doğru yürümeye başladık, bu esnada sağdan ve soldan bazı gruplar 

yuhalama şeklinde söylemlerde bulunarak bay Kemal dışarı ve PKK dışarı ve bir takım 

hakaret içerikli sözler söylemeye başladılar. Bu olumsuz söylemler eşliğinde cenaze 

namazının kılınacağı alana vardık. Şehidimizin babasının yanına giderek Genel 

Başkanımız ile beraber baş sağlığı dileklerimizde bulunduk.  Bu arada yine kalabalığın 

arasından organize bir şekilde olduğunu düşündüğüm bazı kişiler yine Bay Kemal 

dışarı, PKK dışarı şeklinde sloganlar atmaya başladı. Daha önceden tanıdığım ancak 

ismini çıkartamadığım bir şahıs bana, sen de mi PKK’lılarla berabersin, yazıklar olsun, 

çıkın gidin, defolun şeklinde sözler söyledi. Ben kendisine olayı provoke etme, bu bir 

şehit cenazesidir diyerek uyarıda bulundum. Bu şahıs kalabalığın içerisinde devamlı 

yer değiştirerek kışkırtıcı şekildeki söylemlerine devam etti. Top arabasını biraz 

önüne geçtiğimizde kalabalığın arasında kaldık, fiili ve sözlü saldırılar bu esnadan 

itibaren başladı. Arkadaşlarla beraber Genel Başkanımızı ve kendimizi korumaya 

çalıştık.  Bu esnada kalabalıktan bir çok kişi tekme tokatlarla Genel Başkanımıza 

yönelik vurmaya çalışıyorlardı. Bir çok darbe Genel Başkanımıza ve bize isabet etti. 

Ancak şahısların eylemi doğrudan genel başkanımıza yönelikti. Bir ara Mustafa 

yavuz isimli arkadaşımız bir şahsın cebinden bıçak çıkardığını görerek şahsın eline 

vurdu ve bıçağı yere düşürdü. Ben de şahsı itekleyerek yere düşürdüm, 

Müşteki Barış Bozkurt’un, ‘..100 metre mesafedeki alana yürürken etraftan ‘yuh, 

Bay Kemal dışarı, PKK dışarı şeklinde sözlü saldırılar yapılıyordu. Bu şekilde saldırdı 

altına cenaze namazının kılınacağı alana gittik ve hızlı bir şekilde cenaze namazı 

kılındı. Cenaze, top arabasına konuldu diğer cenaze törenlerinde cenaze, top 

arabasına konulduktan sonra üstdüzey bürokratlar top arabasının arkasından belli 

bir süre yürürlerdi. Ancak bu cenaze töreninde böyle bir şey olmadı. Namaz kılınır 

kılınmaz Milli Savunma Bakanı ve diğer üst düzey bürokratlar cami tarafına doğru 

ayrıldılar. Biz ise Genel Başkan ile beraber top arabasının arkasında saygı yürüyüşünü 

gerçekleştirdik. Top arabası uzaklaştıktan sonra sağdan, soldan, aşağıdan cenaze 

namazına katılmadıklarını düşündüğüm bir çok kişi bizim olduğumuz alana, 

üzerimize doğru yürüdüler ve tekme, yumruk vs şeklinde bize saldırdılar..,

Biçiminde beyanda bulunmuşlardır. 



34

Jandarma tarafından düzenlenmiş bir çok CD İnceleme Tutanağında da Genel 

Başkana yönelik saldırı içerikli bilgiler bulunmaktadır. 

Soruşturma dosyasından elde edilen veriler ile birlikte olaya ilişkin video kayıtlarının 

izlenmesi ile;

a) Linç olayının önceden planlandığı,

b) Genel Başkana saldıran grubun, şehit cenazesine dahi saygı duymadığı, cenaze 

merasimine katılmak için değil, tamamen Genel Başkana saldırmak için olay yerine 

geldikleri, nitekim Genel Başkan gelir gelmez taşkınlık ve saldırıların yönlendirme 

ile başladığı,

c) Cenaze Merasimi henüz bitmeden Genel Başkan dışındaki Protokolün, 

Genel Başkandan farklı yöne yönlendirildiği ve Genel Başkanın kalabalık güruhun 

saldırısına maruz bırakıldığı,

d)  Birçok kişinin söz ve el-kol işaretleri ile bir birleri ile iletişim kurduğu ve 

kalabalık grubun proveke edilmesini sağlandığı,

e) Özellikle 18 yaşından küçüklerin Akkuzulu dışından getirtilerek olayın içinde 

yer almalarının sağlandığı,

f) Otobüs ve başkaca araçlarla Akkuzulu köyü dışından binlerce kişinin özellikle 

getirilmiş olduğu,

g) TCK uyarınca silahtan sayılan bıçak, keser, çekiç, demir çubuk, sopa ve taşlar 

ile Genel Başkana saldırılmaya çalışıldığı, silahtan sayılan bu eşyaların önceden 

hazırlanmış olduğu,

h) Cenaze Merasiminin bitimi ile başlayan fiziksel saldırılar nedeniyle Genel 

Başkan ve ekibinin araçlara binip olay yerinden ayrılamadığı, yüzlerce kişinin 

öldürme kastıyla yaptığı saldırıların eve sığınma anına kadar kesintisiz olarak devam 

ettiği ve yaklaşık 30 dakika sürdüğü,

i) Genel Başkan eve alındıktan sonra da binlerce kişinin evin etrafını sardığı ve 

evin içine saldırmak amacıyla girmeye çalıştığı, saldırganların evin merdivenlerine, 

çatısına, balkonlarına çıktığı ve ellerindeki keser, demir çubuk, taş v.s. silahlarla 

evin içerisine girmeye çalıştıkları, o sırada birçok kişinin “yakın evi, öldürün onu, 

v.b.” şekilde bağırdıkları,

j) Kalabalık güruhun, Genel Başkanın evden çıkarılmasını engellemeye çalıştığı, 

“o buradan çıkamayacak” şeklinde bağırdığı, 

k) Genel Başkanın yaklaşık 1 saat 30 dakika evde mahsur kaldığı,
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l) Uzunca bir süre hiçbir kolluk görevlisinin olaylara ve saldırganlara müdahale 

etmediği, Genel Başkanın yanında bulunan İl Jandarma Komutanının da emrindeki 

jandarma görevlilerine talimat vermekten kaçındığı, 

m) Olayların devam ettiği tüm süreç boyunca saldırganlara herhangi bir 

müdahalede bulunulmadığı, 

n) Genel Başkan aracının evin önüne gelmesi sonrasında provakatörlerin 

“Kılıçdaroğlu arabanın içerisinde” söylemi üzerine aracın taş yağmuruna tutulduğu,

Anlaşılmıştır.

Sonuç olarak elde edilen şüpheliler ile müştekilere ait ifadeler, CD İnceleme 

tutanakları, video görüntüleri ve diğer kanıtların değerlendirilmesi sonucunda, bir 

kısım siyasilerin iftiralarla ektiği nefret tohumlarının etkisindeki kişilerin, organize 

bir şekilde hazırlık yapmış provakatörlerin kışkırtma ve yönlendirmesi ile Genel 

Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik başlattıkları Linç girişimi sonucunda aşağıda 

belirtilen suçların işlenmiş olduğu tespit edilmiştir:

1) Öldürmeye Tam Teşebbüs (TCK 82/g) suçu

2) Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK 216/1) suçu 

3) Kasten Yaralama (TCK 86/2-3d) suçu 

4) Hakaret (TCK 125/3a,b-4) suçu 

5) Mala Zarar Verme (TCK 152/1f,g) suçu

6) Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma (TCK 109/2-3b,c) suçu

7) Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi (TCK 114/2 ve 119/1c) 

8) İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasının Engellenmesi (TCK 115-

119),

9) Memura Etkin Direnme (TCK 265),

10) Görevi Kötüye Kullanma (TCK 257)

11) Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma/Örgüte Üye Olma (TCK 220)

ÇUBUK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA ETKİN SORUŞTURMA YAPILMAMIŞTIR

1- Bilindiği üzere tutuklama koşulları 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Yasasının 

100. Maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin 1. fıkrasında “Kuvvetli suç şüphesinin 

varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde,” 
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şüphelinin tutuklanmasına karar verilebileceği; 4. fıkrasında ise “Sadece adlî para 

cezasını gerektiren suçlarda veya vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenenler 

hariç olmak üzere hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda” 

tutuklama kararı verilemeyeceği düzenlenmiştir. 

Madde düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere vücut dokunulmazlığına karşı kasten 

işlenen suçlar haricinde hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda 

tutuklama yasağı bulunmaktadır. Ancak vücut dokunulmazlığına karşı kasten 

işlenenler suçlar yönünden hapis cezasının üst sınırı ne olursa olsun tutuklama 

yasağı bulunmamaktadır.

Çubuk’ta işlenen;

a) Öldürmeye Tam Teşebbüs (TCK 82/g),

b) Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma/Örgüte Üye Olma (TCK 220) 

c) Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK 216/1),

d) Mala Zarar Verme (TCK 152/1f,g),

e) Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma (TCK 109/2-3b,c),,

f) Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi (TCK 114/2 ve 119/1c) ,

g) İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasının Engellenmesi 

 (TCK 115),

h) Memura Etkin Direnme (TCK 265), 

Suçlarının üst sınırının 2 yıldan fazla olduğu, dolayısıyla bu suçlar yönünden herhangi 

bir tutuklama yasağının bulunmadığı, aksine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Yasasının 

100. Maddesinin 4. Fıkrasındaki düzenleme gereğince (katalog suçlar kapsamında 

olan); a) Kasten Öldürme, b)

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, c) Silahla işlenmiş kasten yaralama (madde 

86, fıkra 3, bent e) suçları yönünden tutuklama nedenlerinin var olduğu kabul 

edilmektedir. 

Ne var ki açıklanan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Yasası 100. Maddesinin açık 

düzenlemesine karşın değinilen suçları işlediği sabit olan şüphelilerin hiçbirisi 

tutuklamaya sevk edilmemiştir! 
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Üstelik soruşturmayı bizzat yürütmüş olan Çubuk Başsavcısının; cenaze merasimine 

katılıp sonrasındaki tüm olayları da izlediğini ve olayların vehametini gözlemlemiş 

bulunduğunu ikrar etmiş olmasına rağmen hiç bir şüpheliyi tutuklamaya sevk 

etmemesi adli makamların da nesnel davranmadığı gerçekliğini ortaya çıkarmıştır.

Oysa Çubuk’taki olaylara karışanlar henüz olay yerinden dağılmazdan önce, Genel 

Başkanın avukatı Celal Çelik tarafından Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe ile 

başvuru yapılmış ve olaylara karışıp suç işleyenlerin tamamının, işlendiği anlaşılan; 

1)Öldürmeye Tam Teşebbüs, 2) Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik, 3) Kasten Yaralama, 

4)Hakaret, 5) Mala Zarar Verme, 6) Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, 7) Siyasi 

Hakların Kullanılmasının Engellenmesi ve 8) İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin 

Kullanılmasının Engellenmesi suçlarından derhal gözaltına aldırılması, sonrasında 

da tutuklamaya sevklerinin yapılması talep edilmiştir. Dahası sonrası süreçlerde de 

şüphelilerin tutuklanmaya sevklerinin sağlanması için defalarca Çubuk Cumhuriyet 

Başsavcılığına başvuru yapıldığı halde, haklı başvurular karşılanmamıştır. 

2- Soruşturmayı sürdürmüş olan Çubuk Cumhuriyet Başsavcısının; Genel 

Başkanın avukatı Celal Çelik’e, “Çubuk Akkuzulu’daki cenaze merasimine ben de 

katıldım. Genel Başkanı karşılayanlar arasında ben de vardım. Olayları gözlemledim, 

Genel Başkanın sığınmak için eve girdikten sonraki süreçte de evin yakınındaki 

bir yerden olayları izledim, üzüzcü olaylardı..” şeklinde beyanda  bulunduğu 

öğrenilmiştir. 

Bu şekilde beyanda bulunan, dolayısıyla işlenen tüm suçları bizzat gözlemleyen 

Başsavcının, hangi nedenle görevinin gereklerini yapmaktan kaçındığının açığa 

çıkarılması gerekmektedir! Zira suçlar işlendiği sırada olay yerinde bulunan Başsavcı, 

suç işleyenlerin derhal gözaltına alınması için ivedilikle talimat vermemiştir.  Bundan 

ötürüdür ki aradan geçen onca süreye rağmen şüphelilerin ifadelerinin alınması 

tamamlanamamıştır. 

Üstelik sıcağı sıcağına ifadelerin alınmaması, şüphelilere bir anlamda zaman 

tanınması ve dolayısıyla şüphelilerin kurgulanmasına olanak verilmesi ile neredeyse 

tüm şüphelilerin (duymadım-görmedim-üzgünüm v.b. şekilde) benzer ifadeler 

vermesi sağlanmıştır.
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Daha ötesi Jandarma görevlilerinin de; kendilerine yönelik haklı ve yerinde 

suçlamaları bertaraf edebilmek için olaya ilişkin ifade alırken şüpheli ve diğer ilgilileri 

yönlendirdikleri ve kendilerini aklamaya dönük ifade tutanakları düzenlettirdikleri, 

olayı aydınlatmaya yönelik çaba içerisinde olmadıkları gözlemlenmiştir! 

3- Soruşturma dosyasından elde edilen veriler ile birlikte olaya ilişkin video 

kayıtlarının izlenmesi sonrasında da Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kolluk tarafından;

a) Linç olayının önceden planlandığı gerçekliği gözardı edilmiş, bu konuda 

yeterli araştırma yapılmasından kaçınılmıştır. 

b) Cenaze Merasimi henüz bitmeden Genel Başkan dışındaki Protokolün, Genel 

Başkandan farklı yöne yönlendirilmesinin bilinçli bir şekilde yapılıp yapılmadığı 

konusunda kuşkuları giderecek hiçbir araştırma yapılmamıştır!

c) Olay sırasında birçok kişinin söz ve el-kol işaretleri ile bir birleri ile iletişim 

kurduğu ve kalabalık grubun proveke ettiği gerçekliği dikkate alınmamış, bu konuda 

araştırma ve değerlendirme yapılmamıştır.

d) Olaya karışan 18 yaşından küçüklerin bilinçli bir şekilde Akkuzulu dışından 

getirtilerek olayın içinde yer almalarının sağlandığı kuşkusunu giderecek hiçbir 

araştırma yapılmamıştır. 

e) Akkuzulu köyü dışından getirilen binlerce kişinin, olay yerine gelmelerini 

sağlayan otobüslerin ve diğer araçların kimler tarafından temin edildiği, finansmanın 

kimler tarafından sağlandığı konusunda hiçbir araştırma yapılmamıştır.

f) Genel Başkana saldırı amacıyla kullanılmış ve TCK uyarınca silahtan sayılan 

bıçak, keser, çekiç, demir çubuk, sopa ve taşların ne şekilde ve kimler tarafından 

temin edildiği konusunda yeterli araştırma yapılmamıştır.

g) Yaklaşık 2 saat boyunca devam eden saldırıların önlenmesi için herhangi bir 

müdahalede bulunmayan, kalabalığı dağıtmayan, suçluları yakalamayan kolluk 

güçlerinin bu ihmallerinin (kanımızca bilinçli olmakla beraber) bilinçli olup olmadığı 

konusunda hiç bir araştırma yapılmamıştır.  

h) Akkuzulu’daki eylemlerin önceden planlı ve örgütlü bir biçimde işlenmiş 

olması nedeniyle görevli savcılığın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü 

Suçlar Soruşturma Bürosu olmasına ve bu kapsamda soruşturma başlatılmış 

bulunmasına rağmen, Çubuk Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, Terör 

ve Örgütlü Suçlardan sorumlu Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine bilinçli bir 

şekilde devredilmemiştir.
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