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KISITLI VE TUTUKLU  
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İ  D  D  İ  A  N  A  M  E 
İSTANBUL        AĞIR CEZA MAHKEMESİNE  
 
DAVACI : K.H. 
 
ŞÜPHELİ : 1- FERHAT HARUN PEHLİVAN, RAMAZAN  Oğlu HAVVA'den olma, 
16/01/1998 doğumlu, DİYARBAKIR ili, LİCE ilçesi, SERİN köy/mahallesi, 50 cilt, 12 aile 
sıra no, 92 sıra no'da nüfusa kayıtlı Nurtepe Mah. Dargın Sk. No:10 İç Kapı No:10 
Kağıthane/ İSTANBUL ikamet eder. 
SUÇ : Zincirleme Biçimde Terör Örgütü Propagandası Yapmak 
SUÇ TARİHİ : 06.08.2017 (son propaganda eylemi tarihi) 
SUÇ YERİ : İstanbul 
GÖZALTI GİRİŞ VE 
 ÇIKIŞ TARİHİ : 13.04.2018-19.04.2018 
TUTUKLAMA TARİHİ : 19/04/2018 İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliğinin 19/04/2018 
tarih 2018/282 sayılı kararı 
SEVK MADDESİ : Terörle Mücadele Kanunu 7/2, TCK 43, 53,63 maddeleri 
ŞÜPHELİ : 2- GÜLSEN İMRE, AHMET  Kızı GÜLLÜ'den olma, 11/10/1979 doğumlu, 
BİNGÖL ili, YAYLADERE ilçesi, ÇALIKAĞIL KÖYÜ köy/mahallesi, 78 cilt, 123 aile sıra no, 
57 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yunus Emre Mah.1389/1 Sok.No:40 D:8 Sultangazi / 
İSTANBUL ikamet eder. 
SUÇ : Zincirleme Biçimde Terör Örgütü Propagandası Yapmak 
SUÇ TARİHİ : 16.03.2018 (son propaganda eylemi tarihi) 
SUÇ YERİ : İstanbul 
GÖZALTI GİRİŞ VE 
 ÇIKIŞ TARİHİ : 13.04.2018-19.04.2018 
TUTUKLAMA TARİHİ : 19/04/2018 İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliğinin 19/04/2018 
tarih 2018/282 sayılı kararı 
SEVK MADDESİ : Terörle Mücadele Kanunu 7/2, TCK 43, 53,63 maddeleri 
ŞÜPHELİ : 3- PINAR GAYIP, MEHMET  Kızı RAZİYE'den olma, 15/05/1986 doğumlu, 
MANİSA ili, ALAŞEHİR ilçesi, YEŞİLYURT köy/mahallesi, 75 cilt, 174 aile sıra no, 48 sıra 
no'da nüfusa kayıtlı Halıcıoğlu  Mah. Çıksalın Sk. No:33 İç Kapı No:7  Beyoğlu/ İSTANBUL 
ikamet eder. 
SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak 
SUÇ TARİHİ : 13.04.2018 (Örgüt üyeliğinde yakalanma ile temadinin kesildiği tarih) 
SUÇ YERİ : İstanbul 
GÖZALTI GİRİŞ VE 
 ÇIKIŞ TARİHİ : 13.04.2018-19.04.2018 
TUTUKLAMA TARİHİ : 19/04/2018 İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliğinin 19/04/2018 
tarih 2018/282 sayılı kararı 
SEVK MADDESİ : 1) Türk Ceza Kanunu 314/2, 53, 58/9, 63, Terörle Mücadele Kanunu 
5/1 maddesi 



:  2) Terörle Mücadele Kanunu 7/2, TCK 43, 53, 63,  
ŞÜPHELİ : 4- SEMİHA ŞAHİN, HAYDAR  Kızı SALİME'den olma, 12/01/1972 doğumlu, 
SİVAS ili, İMRANLI ilçesi, TUZÖZÜ köy/mahallesi, 93 cilt, 6 aile sıra no, 105 sıra no'da 
nüfusa kayıtlı Halıcıoğlu  Mah. Çıksalın Sk. No:33 İç Kapı No:7  Beyoğlu/ İSTANBUL 
ikamet eder. 
SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, 2911 
Sayılı Kanuna Muhalefet 
SUÇ TARİHİ :  13.04.2018 (Örgüt üyeliğinde yakalanma ile temadinin kesildiği tarih) 
SUÇ YERİ : İstanbul 
GÖZALTI GİRİŞ VE 
 ÇIKIŞ TARİHİ : 13.04.2018-19.04.2018 
TUTUKLAMA TARİHİ : 19/04/2018 İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliğinin 19/04/2018 
tarih 2018/282 sayılı kararı 
SEVK MADDESİ :  1) Türk Ceza Kanunu 314/2, 53, 58/9, 63, Terörle Mücadele Kanunu 
5/1 maddesi 

:  2) Terörle Mücadele Kanunu 7/2, TCK 43,53, 63,  
:  3) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 32/1, 33/b, TCK 53, 63 maddeleri.(4 

kez) 
DELİLLER :  İddia, Şüphelilerin Savunmaları, Görüntü Tespit Tutanakları, Yakalama 
Tutanakları, Eylem Tespit Tutanakları, Sorgu Zaptları, Emanet Makbuzu, Kolluk Fezlekesi 
ve Ekleri, Ayırma Kararı, Şüphelilere Ait Adli Sicil ve Nüfus Kayıt Örnekleri ile Tüm Dosya 
Kapsamı. 
 
 
 
 
 
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ: 
 
MARKSİST LENİNİST KOMÜNİST PARTİ (MLKP) TERÖR ÖRGÜTÜ 
 
ÖRGÜTÜN KURULUŞU:  
10 EYLÜL 1994 
 
MLKP ÖRGÜTÜNÜN TARİHÇESİ:  
FKF (Fikir Kulüpleri Federasyonu) içinde Latin Amerika ülkeleri devrim stratejisinin yanı 
sıra (Küba devrimi) önceleri aydınlık grubu olarak anılan daha sonra PDA (Proleter 
Devrimci Aydınlık )’cılar olarak bilinen grup (ÇİN DEVRİMİ) Mao’nun fikirleri doğrultusunda 
Türkiye’yi yarı sömürge yarı feodal olarak değerlendirip, devrimin kırlar esas alınarak 
kırdan şehire gelişecek olan gerilla savaşı yoluyla gerçekleşeceğini savunup TÜRKİYE 
İHTİLALCİ İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ (TİİKP)’ni kurmuşlardır. 
1972 yılında yasadışı (TİİKP)’den ayrılarak İbrahim KAYPAKKAYA ve arkadaşları 
tarafından kurulan TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ/MARKSİST-LENİNİST (TKP/M-L) isimli 
örgütün 1972 yılı ve takip eden yıllarda yediği darbeler neticesi örgütün yönetici 
kadrolarının tamamına yakını ölü ve sağ olarak yakalanarak örgüt çökertilmiştir. 
1974 yılında çıkartılan 1803 sayılı af yasası ile cezaevinden tahliye olan örgüt militanları ile 
yakalanmayan dışarıdaki militanlar bir araya gelerek dağılan örgütü yeniden oluşturmak ve 
kurmak maksadıyla TKP/ML-KOORDİNASYON KOMİTESİ’ni oluşturmuşlardır. Bu dönem 
içerisinde legal olarak halkın gücü ve halkın birliği yayınlarını çıkarmaya başlamışlardır. 
Örgüt henüz kongreye giderek partileşmeden, bir grup TKP/ML’nin parti olmadığını, parti 
olma yolunda yürüyen bir hareket olduğunu, son dönemde proletaryanın şehirlerde 
yoğunlaştığından şehir örgütlenmesinin esas alındığını, silahlı halk savaşının şehirlerden 



başlayacağını açıklamaları üzerine örgüt içerisinde ayrılık meydana gelerek örgüt; 
 
A) TKP/ML-HALKIN BİRLİĞİ, 
B) TKP/ML-HALKIN GÜCÜadı altında ikiye ayrılmıştır. 
TKP/ML-HALKIN BİRLİĞİ örgütü de kariyeristik nedeni ile fikir ayrılıklarını ileri sürerek ; 
-TKP/ML-HALKIN BİRLİĞİ YENİDEN İNŞA ÖRGÜTÜ ( YİÖ ) 
-TKP/ML-HAREKETİ ( DEVRİMCİ HALKIN BİRLİĞİ ) adı altında ikiye ayrılmışlardır. 
 
TKP/ML-YENİDEN İNŞA ÖRGÜTÜ1980 yılı içerisinde yediği darbeler neticesi varlığını 
kaybetmiş, 1990’lı yıllara kadar bir varlık gösterememiş, 1990’ lı yıllarda yaptıkları kongre 
ile yeniden kurulduklarını açıklamışlardır. 
 
TKP/ML-HAREKETİ1983 ve takip eden yıllarda kongreyi gerçekleştirememeleri üzerine 
kariyer çatışmaları yüzünden; 
 
-TKP/ML-HAREKETİ ( DEVRİMCİ KANAT ) 
-TKP/ML-HAREKETİ (KONFERANS HAZIRLIK KOMİTESİ)adı altında yeniden ikiye 
bölünmüşlerdir.  
 
TKP/ML-HAREKETİ ( DEVRİMCİ KANAT )1985 yılında yediği darbe neticesi varlığını 
kaybetmiş, yakalanan ve dışarıda kalan kadroları bilahare yeniden birleşmişlerdir.  
KONFERANS HAZIRLIK KOMİTESİise 1986 yılı içerisinde yapmış olduğu kongre ile 
TKP/ML-HAREKETİolduklarını, Devrimci Halkın Birliği dergisini de artık çıkarmayarak ve 
ismini de kullanmama kararı alarak, bu tarihten sonra sadece TKP/ML-HAREKETİ adını 
kullanmaya başlamışlardır. 
 
30 Mart 1972 tarihinde Mahir ÇAYAN ve arkadaşlarının Kızıldere’de ölü olarak ele 
geçirilmesi diğer militanlarında büyük bir çoğunluğunun yakalanarak cezaevine 
gönderilmesi neticesi çökertilerek faaliyetleri son bulan THKP/C örgütünün yakalanamayan 
ve yurt dışında bulunan militanları ile 1974 yılında af yasasından yararlanarak dışarı çıkan 
militanları örgütü yeniden kurmak için faaliyete geçerek kendilerine MİLİTAN GENÇLİK 
adını vermişler ve HALKIN YOLU dergisini çıkarmaya başlayarak Mao’nun fikirlerini 
savunmaya başlamışlardır. 
1977 yılında 3.dünya teorisini örgüt içerisinde bir grubun reddetmesi nedeni ile fikir 
ayrılıkları olmuş, teoriyi reddeden grup TİKP’ne katılmış, savunan grup ise DEVRİMCİ 
HALKIN YOLU adını alarak faaliyetlerine devam etmiştir. 
DHY adı altında faaliyet gösteren örgüt 1984 yılı Mayıs ayı içerisinde Bursa Uludağ’da 
yapmış oldukları toplantıda örgütün ismini TÜRKİYE KOMÜNİST İŞÇİ HAREKETİ ( TKİH 
)olarak değiştirmiştir. 
 
MLKP ÖRGÜTÜNÜN BİRLEŞME SÜRECİ : 
 
TKP/ML-HAREKETİ1989 yılı içerisinde Maoist olan Arnavutluk Enver Hocanın stratejisini 
benimseyen TDKP, TKİH, TİKB, TKEP gibi örgütlere, temelde sınıf mücadelesi fikrini 
savunduklarını, aralarında küçük ayrılıkların bulunduğunu, nedenleri ve niçinleri ortadan 
kaldırarak birleşmeleri gerektiği fikrini ortaya atarak çağrıda bulunmuştur. 

Bu çağrı neticesi TDKP, TİKB ve TKEP gibi örgütlerle yapmış oldukları 
görüşmelerde anlaşamayarak birleşememişlerdir. Ancak TÜRKİYE KOMÜNİST İŞÇİ 
HAREKETİ (TKİH)örgütü ile birliktelik çalışmalarını sürdürerek aralarındaki tüm engelleri 
ortadan kaldırmışlar ve 05-10 Eylül 1994 tarihinde yaptıkları Birlik Kongresi ile birleşerek 
her iki örgüt kendilerini fesh edip MARKSİST LENİNİST KOMÜNİST PARTİ – KURULUŞ ( 
MLKP-K ) adı altında faaliyet göstereceklerini kongrede aldıkları karar gereği 18 Eylül 



1994 tarihinde kamuoyuna açıklamışlardır. 
 Birlik kongresinde TKP/ML-YENİDEN İNŞA ÖRGÜTÜ ile de ileriki tarihlerde birleşme 
kararı alınmıştır. 
1995 yılı içerisinde MLKP-K örgütü TKP/ML-YENİDEN İNŞA ÖRGÜTÜ ile birleşmiş 1. 
kongresini yaparak da kurulduğunu açıklamıştır. Bu kongreden sonra kuruluş ibaresini 
kaldırarak MLKPadını kullanmaya başlamış, kuruluş tarihini de 10 Eylül 1994 olarak 
belirlemişlerdir. 
 
ÖRGÜTÜN AMACI:  
Ülkede bulunan mevcut Anayasal düzeni silahlı halk savaşı yoluyla yıkarak yerine 
Marksist-Leninist ilkeler doğrultusunda komünist bir yönetim kurmaktır. Sosyalist 
mücadeleyi daha etkin kılmak için tüm Marksist-Leninist ilkeleri savunan örgütlerin aynı 
çatı altında toplanarak mücadelenin daha etkin olabilmesini savunur. 
 
ÖRGÜTÜN STRATEJİSİ:  
MLKP, Marks, Engels, Lenin ve Stalin’in yolunda yürür, Marksizm-Leninizm’i rehber alır. 
Proletarya enternasyonalizmi ilkesini yüksekte tutan ve dünya komünist hareketinin 
yaşadığımız toplumlardaki kolu olan MLKP, diyalektik ve tarihsel materyalizmi temel alır. 
 
ÖRGÜTÜN YAPISI:  
Kongre, Olağanüstü Kongre: 
Örgütün en yüksek organı kongredir. Olağan kongreler üç yılda bir toplanır. 
a) Kongrenin gündemi en geç üç ay önce açıklanır. 
b) Kongrede temsil oranı MK tarafından belirlenir. Delegeler seçim yolu ile saptanır, 
seçimler örgüt ve üye esasına göre düzenlenir. 
c) Kongrenin başlayabilmesi ve kararlarının bağlayıcı olması için delegelerin salt 
çoğunluğunun hazır bulunması şarttır. 
d) MK, olağan kongreyi erkene alabilir veya erteleyebilir. Erteleme süresi altı ayı geçemez. 
e) Olağanüstü Kongre, mevcut üyelerin salt çoğunluğunun veya İl Komitelerinin 2/3’nün 
talebi ya da MK’nın girişimi üzerine toplantıya çağrılır. Oluşum biçimi olağan kongre ile 
aynıdır. 
f) MK, olağanüstü kongreyi altı ay içerisinde toplamaz ise İl Komiteleri MK’nın yetkilerine 
sahip bir kongre örgütleme komitesi kurar. En geç altı aylık bir sürede kongreyi toplarlar. 
g) MK’nın yakalanmalara maruz kaldığı koşullarda İl Komitelerinin temsil edileceği bir 
toplantı örgütlenerek burada olağanüstü kongreyi gerçekleştirecek bir kongre örgütlenme 
komitesi belirlenir. 
h) Kongre MK’nın raporunu görüşür. MK’yı (asil ve yedek) üyeleri seçer, örgütün teorik, 
siyasi ve örgütsel sorunlarını karara bağlar. Program ve tüzük sorunlarının çözümünde 
yetkili organ kongredir. 
 
Konferans: 
a) Örgüt konferansları iki kongre arasındaki dönemde ihtiyaç halinde toplanır. Konferansta 
temsil edilme biçimi ve konferansın içeriği MK tarafından belirlenir. 
b) Konferans kararlarının yaşama geçirilebilmesi için MK’nın onayı şarttır. 
 
Merkez Komitesi: 
Merkez Komitesi iki kongre arasında MLKP’nin en yüksek organıdır. Bu süreçte tüm 
MLKP’yi yönetir. Her alanda örgütü temsil eder. Kongrede alınan kararları hayata geçirir. 
Tüm faaliyetlere önderlik eder. MLKP’nin taktiklerini saptar. Maliyeyi yönetir. 
a) MK, kendi içinde uzlaşmanın gerektirdiği iç örgütlenmesini gerçekleştirir. 
b) MK, sayısal bir azalma halinde yedekler arasından (yedeklik sırasına göre) yeni üyeler 
alır. Düşmanın eline geçen MK üyesi aksi bir neden olmadıkça statüsünü korur. Serbest 



kaldığında yerine alınmış üyenin organ üyeliği de sürer. 
c) MK’ya, kongrede belirlenen sayının 1/3’ü oranında yeni üye alabilir. 
d) MK, üye ve yedek üyelerinin organdan çıkarılması, genişletilmiş toplantıda MK asil 
üyelerinin 2/3’lük çoğunluğunun kararı ile olanaklıdır. 
 
Yerel Örgütlenme (İl Komitesi) : 
-Yerel komiteler kendi adlarına örgüt çizgisine uygun gazete bülten vb. yayınlar 
çıkarabilirler. 
-Yerel yönetim merkezi İl Komiteleridir. 
-Yurtdışı örgütlenmesi, MLKP’nin Yurtdışı Örgütü Merkez Komitesi tarafından kurulur. 
-Örgütün gençlik yığınları içindeki komünist kitle örgütü olan Komsomol, ideolojik-siyasi 
bağlılık, örgütsel bağımsızlık ilkesi temelinde çalışır. 
-Örgütün MK dahil bütün organları kadın çalışmasının bir ihtiyacı olarak kendilerine bağlı 
kadın komisyonları kurarlar. 
 
Askeri Örgütlenme: 
 
MLKP terör örgütünün yapısında bulunan askeri örgütlenmeler: 
 
- MLKP/FESK (FAKİRLERİN VE EZİLENLERİN SİLAHLI KUVVETİ) 
- MLKP/MİLİSLERİ 
- MLKP/KUZEY KÜRDİSTAN ÖRGÜTÜ 
- MLKP/KGÖ (KOMÜNİST GENÇLİK ÖRGÜTÜ) 
 
Askeri Yapılanmanın Süreçleri: 
TKP/ML-HAREKETİ’nin 1986 yılında gerçekleştirdiği III. Kongresinden sonra örgüt Mayıs 
18 Gerillaları (M-18) adı altında askeri örgütlenme kararı almıştır. 
Bu karar doğrultusunda örgüt militanlarına askeri eğitim vermek için Suriye denetimindeki 
Bekaa Vadisinde askeri ve siyasi eğitim kampı faaliyete geçmiştir. 
1991-92 yıllarında kampa G. Antep ve Hatay üzerinden militan göndererek gerilla eğitimi 
almaları sağlanmış, birlik çalışması nedeni ile gerilla eğitimine TKİH militanları da 
katılmıştır. Eylül 1994 tarihinde gerçekleşen TKİH ve TKP/ML-HAREKETİ Birlik Kongresi 
neticesi MLKP/K örgütü kurulmuş, Kongrede: 
-Merkezi Askeri Komite (MAK) kurulması, 
-Yerel silahlı eylem ve askeri faaliyetlerde bulunma, 
-Şiddetlenmekte olan mücadelenin ihtiyaçlarına bağlı olarak okullarda, fabrikalarda, iş 
yerlerinde ve semtlerde milis örgütlenmelerine gidilmesi kararları alınmıştır. 
Bu kararlar doğrultusunda her iki örgütün kendilerini fesh etmeleri ile birlikte 
TKP/ML-HAREKETİ örgütünün silahlı örgütlenmesi M-18 ile TKİH’ in silahlı unsurları KIZIL 
MÜFREZE adı altında Merkez Komiteye bağlı olarak askeri bir örgütlenmeye gitmişler, MK 
içinde MAK üyeleri tarafından temsil edilmişlerdir. 
 
KIZIL MÜFREZE, MLKP’nin kuruluşu ile birlikte; 
-1995 yılında Bağcılar Yüzyıl Karakoluna lav atılması, 
-1995 yılında meydana gelen Gazi olayları, 
-1996 yılı Mart ayı içinde Sultanbeyli ilçesi Kaymakamlık, Belediye ve bir siyasi Parti 
binasına bombalı ve silahlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne zaman ayarlı lav silahı ile saldırıda 
bulunulması olayları ile adını kamuoyuna duyurmuştur. 90’lı yılların sonlarına doğru MK’ya 
bağlı olarak faaliyet gösteren KIZIL MÜFREZE İl Komitelerine devredilmiştir. Örgüt, 2002 
yılında gerçekleştirdiği III. Kongresi neticesinde almış olduğu karar doğrultusunda silahlı ve 
bombalı eylemlere başlamış, bu eylemlerini de Ölüm Orucu Tugayları, 2003 yılında da 
Fakirlerin Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri (FESK), 2005 yılından itibaren FESK, MLKP/KGÖ, 



MLKP/Milisleriadları ile üstlenmiştir. 
 
Komünist Gençlik Örgütü (KGÖ) : 
Komünist Gençlik Örgütü (KGÖ), üniversitelerde çıkartmış olduğu legal platformdaki Özgür 
Gençlik isimli yayın çevresinde örgütlenme çalışmaları yapmaktadırlar.  
KGÖ, MLKP’nin programını, ideolojik ve siyasal görüşlerini temel alan, gençliği bu 
doğrultuda eğitip, örgütleyip mücadeleye sevk eden ideolojik-siyasal olarak MLKP’nin 
kumandası altında bulunan, örgütsel yapılanma ve işleyiş bakımından bağımsız illegal bir 
örgüttür. 
KGÖ’nün en üst yönetim organı kongredir. Kongre iki yılda bir toplanır. MK kongreyi 
erteleyebilir veya öne alabilir. Erteleme süresi en fazla bir yıldır. Kongre delegelerin 
yarıdan bir fazlasının hazır bulunması durumunda geçerlilik kazanır. Kongre KGÖ’nün 
temel politika ve taktiklerini belirler, MK ve yedeklerini seçer ve denetler.  
 
MLKP/FESK (Fakirlerin Ezilenlerin Silahlı Kuvveti) 
MLKP/FESK askeri yapılanması 22/01/2003 tarihinde Ankara Kızılay’da bulunan Yargıtay 
binasına yapılan bombalı eylemle ismini duyurmuştur. Örgüt eylem üstlenmelerini bu 
tarihten önce Kızıl Müfrezeler ve Ölüm Oruçları Tugayı olarak üstlenmekteyken, bu 
yapılarını kaldırarak MLKP/FESK olarak ismini duyurmuştur.  
FESK, yapısı itibari ile örgütün MK’sına direk bağlı ancak eylem ve hareketlerinde kendi 
içinde bağımsız bir yapıya sahiptir.  
 Yapılanma 2003 yılından, 2006 yılında yapılan MLKP operasyonuna kadar (69) eylem 
gerçekleştirirken, 2006 yılında Müdürlüğümüzce yapmış olduğumuz operasyonda FESK 
militanları ile FESK’den sorumlu MK üyesinin yakalanmasından sonra 2009 tarihine kadar 
(2) eylem gerçekleştirmiştir.  
 
ÖRGÜTÜN GELİR KAYNAKLARI: 
 
MLKP örgütünün gelir kaynakları içerisinde gasp ve soygun sonucu elde edilen paralar, 
döviz ve altınlar önceliktedir. Özellikle silahlı gasp eylemlerinde kuyumcular, altın-döviz 
büroları ve kuryelerini hedef alınır. Basın yoluyla çıkartılan gazete ve dergilerin gelirleri ile 
toplanan aidatlar da gelirleri arasındadır.  
 
ÖRGÜTÜN EYLEM HEDEFLERİ VE ŞEKİLLERİ: 
 
Örgütün eylem hedefleri içerisinde, Emniyet binaları (Bağcılar 100. Yıl, Alibeyköy polis 
karakolu…), askeri tesisler (Ankara İl Jandarma Komutanlığı…), hakim ve savcılar ile 
adliye binaları (Adalet Bakanlığı Hakimler Savcılar Eğitim Merkezi, Yargıtay, İstanbul 
DGM…), ticari kuruluşlar (TÜSİAD, İTO, İSO…), konsolosluk binaları (ABD, İngiliz…), 
yabancı ticari kuruluşlar (HSBC, UPS, McDonalds), siyasi parti binaları (iktidar partileri), 
turistik tesisler (Ankara Hilton, Beyoğlu Ceylan otel… ), resmi daireler (Dışişleri Bakanlığı, 
Bayındırlık Bakanlığı… ) bankamatikler vb. bulunur. 
Bombalama, adam öldürme, suikast, cezalandırma, gasp, soygun, otobüs yakma, 
molotoflama, korsan gösteri yapma, pankart asma, yazılama, bildiri dağıtma, basın 
açıklamaları gibi eylem şekilleri mevcuttur. Örgüt gerçekleştirdiği eylemlerin büyük bir 
kısmını eylem sonrasında internet yoluyla ya da kendi görüşleri doğrultusunda yayın 
yapan gazete ve dergilerde yayınlamak suretiyle üstlenmektedir. Son dönemde K.Irak’taki 
PKK/KCK kamplarında askeri eğitim gören militanları ülkemizde kamu kurumları ile siyasi 
parti binalarına zaman ayarlı bombalar koymak sureti ile eylemler gerçekleştirmekte, 
ayrıca HDK çatısı altında PKK/KCK mensupları ile ortak korsan gösteri, yürüyüş ve basın 
açıklamalarına katılmaktadırlar.  
 



MLKP ÖRGÜTÜNÜN SON YILLARDAKİ ÖNEMLİ EYLEMLERİ ; 
 
-02.11.2011 günü İlimiz Ataşehir ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Namık Kemal caddesinde 
bulunan AKP Mimar Sinan Mahalle Temsilciliğine bomba konulması,  
 -13.11.2011 günü İlimiz Küçükçekmece ilçesi Yeşilova Mahallesi Tansel caddesinde 
bulunan AKP Yeşilova mahalle irtibat bürosuna bırakılan patlayıcının imha edilmesi, 
 -03.01.2012 günü İlimiz Ataşehir ilçesi Mevlana Mahallesi Alper Sokakta bulunan Mevlana 
Mahallesi AKP mahalle temsilciliğine bırakılan patlayıcının imha edilmesi 
-06.01.2012 günü İlimiz Kartal ilçesi Atalar Mahallesi Atalar Caddesinde faaliyet gösteren 
AKP irtibat bürosuna bırakılan patlayıcının imha edilmesi, (1) kişinin yaralanması,  
 -30.01.2012 günü İlimiz Sultanbeyli ilçesi Turgut reis mahallesi Demokrasi Caddesi ile 
Asalet Sokak kesişimin de bulunan Sultanbeyli Adliye binasının doğalgaz kutusu yanına, 
konserve kutusu içerisine hazırlanmış parça ve basınç etkili el yapımı bomba konulması ve 
patlatılması.  
-04.02.2012 günü İlimiz Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi E-5 Güney yan yolda bulunan 
Anadolu yakası Kan merkezi ve Anadolu yakası Adalet sarayı arkasında bulunan yolda, 
Adliye sarayının dış duvarı dibine zaman ayarlı parça ve basınç etkili el yapımı bomba 
bırakılması,  
-09.02.2012 günü Sancaktepe ilçesi Akpınar Mahallesi Malkoçoğlu Caddesi Temel Sokak 
içerisinde Yasemin ÇİFTÇİ isimli MLKP terör örgüt mensubu eylem hazırlığı içerisinde 
bulunduğu sırada üzerinde taşıdığı bombanın patlaması, 
-27.03.2012 günü İlimiz Güngören ilçesi Gençosman Mahallesi Doğanbey Caddesi No: 78 
sayılı yerde bulunan Develi oto isim işyeri önüne konulan bombanın patlaması, 
-02.04.2012 günü Gaziosmanpaşa ilçesi Hükümet konağı içerisinde bulunan Nüfus 
Müdürlüğü koridorunda meydana gelen patlama neticesi iki vatandaşın hafif şekilde 
yaralanması, 
-29.04.2012 günü Sultangazi ilçesinde Esentepe Polis merkezi Amirliğinin bahçe duvarına 
konulan bombanın patlaması, 
  -29.04.2012 günü Esenyurt/Güzelyurt mahallesinde Kayı İnşaat tarafından yapılan 
Marmara Park AVM’nin yan tarafındaki boş araziye patlayıcı bırakılması, 
-07.06.2012 günü Bayrampaşa İlçesinde polis memuruna ait aracın altında patlama 
meydana gelmesi ve yoldan geçen (1) vatandaşın hafif şekilde yaralanması, 
-20.03.2014 günü İlimiz Kartal İlçesi Atalar Mahallesi Halk Kütüphanesi ile İlimiz Maltepe 
İlçesi Maltepe Kaymakamlık Binası girişine zaman ayarlı bomba koyulması, 
-02.05.2014 günü İlimiz Başakşehir İlçesi Kayaşehir Polis Merkezine zaman ayarlı arda 
arda iki adet bomba koyulması, bir vatandaşın yaralanması, 
- 21.07.2015 günü İlimiz Sancaktepe İlçesi Abdurrahmangazi Mahallesi Hasanağa 
Caddesi No: 4 sayılı yerde bulunan Adalet ve Kalkınma Parti binasının yanındaki boşlukta 
park halinde bulunan partiye ait seçim aracının üzerinde poşet içerisinde zaman ayarlı 
bomba bırakılması,  
-24.07.2015 günü Star Medya Grubu binası önüne zaman ayarlı, fitil ateşlemeli, 
parça-basınç etkili bomba ile “Kadınları Susturamazsınız Işıkça Çoğalırız” ibareli “KKÖ” 
(Komünist Kadın Örgütü) imzalı pankart bırakılması,  
-07.08.2015 günü Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde park halinde bulunan iki 
aracın yanına bırakılan bombaların patlaması, (1) kişinin yaralanması,  
-28.10.2015 günü İzmir’de Güvenlik güçlerine yönelik silahlı. Bombalı saldırıda 
bulunulması,  
-24.07.2015 Küçükçekmece Star Gazetesi bahçesine zaman ayarlı bomba bırakılması, 
-01.12.2015 günü Aksaray-Mahmutbey istikameti Bayrampaşa girişi, Bayrampaşa Kadife 
kavşağına yakın bir bölgede yol kenarına yerleştirilen cinsi ve nevi belli olmayan 
patlayıcının infilak etmesi sonucu (3) vatandaşın yaralanması, 
-22.12.2015 günü İstanbul/Sultangazi ilçesindeki örgüt evinde (2) MLKP/FESK 



mensubunun ölü ele geçirilmesi, çıkan çatışmada (4) emniyet mensubunun yaralanması,  
 
MLKP’NİN ASKERİ ÖRGÜTLENMESİ:  
 Fakirlerin ve Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri  (FESK)  
 MLKP/MİLİSLERİ 
 MLKP/KGÖ 
 MLKP/KUZEY KÜRDİSTAN  

 
PARTİ : 
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) 
 
GENÇLİK ÖRGÜTLENMESİ:  
SGD (İstanbul Sosyalist Gençlik Derneği)  
LÖB (Liseli Öğrenci Birliği)  
 
İLLEGAL YAYIN ORGANLARI :  
Partinin Sesi 
Parti İradesi 
Parti Yıldızı 
 
LEGAL YAYIN ORGANLARI :  
Atılım Gazetesi 
Özgür Gençlik Dergisi 
Kızıl Tebeşir 
Nü Azadi 
ESP Postası 
SKM Bülteni 
Limter-İş Sendikası Bülteni 
Tekstil-Sen Bülteni 
Pratik İçin Teorik Merak 
 
DEMOKRATİK ALAN :  
Ölümsüzlerin ve Tutsakların Sesi Platformu 
Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM) 
ESP (Ezilenlerin sosyalist Partisi) 
ESP Gençliği 
PLATFORM :  
DMP (Demokratik Mücadele Platformu)  
 
ŞİRKET : 
Güneş Ajans, Can Matbaa, Etkin Haber Ajansı, Varyos Yayıncılık,  
 
MLKP TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SON DURUMU 
 
Örgüte yönelik olarak 2006 yılında 4. kongre çalışmalarının hazırlığı sırasında 
Müdürlüğümüzce GAYE adı verilen ve Türkiye genelinde yedi ilde eş zamanlı olarak 
başlatılan büyük bir operasyon yapılmış, aralarında MK üyelerinin de bulunduğu yönetim 
kadrolarının büyük bir bölümü yakalanmış, haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezaları ile dava açılmıştır. Örgüt mensuplarının yargılamaları sona ermiş olup çeşitli 
cezalara çarptırılmışlardır.  
Operasyon sürecinden sonra örgüt içi hizipleşmeler nedeniyle 2006 yılında MLKP/YKH 
(Yeniden Kuruluş Hareketi) adı ile 2008 tarihinde de MLKP/DEV SPARTAKÜS adı altında 



kopmalar olmuştur. Bu yapıların henüz aktif faaliyetlerine rastlanılmamıştır.  
MLKP terör örgütü gerçekleştirilen operasyonlar nedeniyle yapamadığı 4. Kongresini 15 
Ağustos - 1 Eylül 2009 tarihleri arasında yurt dışında yapmış olup bunu internet sitesinde 
duyurmuştur. Kongrede genel sekreter seçimleri ile birlikte boş olan MK üyeliklerinin de 
seçimlerini gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca kongrede örgütün tüzüğünde de değişikliklere 
gidilerek kadın yapılanması ve örgütteki kadın militanların etkinliklerinin artırılması, gençlik 
örgütlenmesi KGÖ’nün yeniden üniversite ve okullardaki faaliyetlerini yoğunlaştırması 
yönünde kararlar alınmıştır. 
Örgüt son dönemlerde Sosyalist Gençlik Derneği (SGD) çatısı altında yazın deniz 
kenarlarında gençlik kampları düzenleyerek burada yeni taraftar kazanma, taban 
çalışmaları yapma ve sempatizanlara teorik eğitimler verme konusunda faaliyetlere 
yönelmiştir.  İzmir ilinde gerçekleştirilen gençlik kampında “Mahallemizde Baz İstasyonları 
İstemiyoruz”  adı altında çeşitli teorik anlamda provalar yapılmış, kamp bitiminde ise MLKP 
mensupları tarafından ilimizde çok sayıda baz istasyonlarına yönelik saldırılar yapılarak 
korsan eylemler gerçekleştirilmiştir.  
04.03.2011 günü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce Kadıköy Haydarpaşa tren garında 
yakalanan ve Müdürlüğümüze getirilen PKK/KONGRA-GEL terör örgütü mensubu Vedat 
AKBAY'ın üzerinden elde edilen notun incelenmesi sonrasında yapılan çalışmalarda 
Gülcan TAŞKIRAN isimli MLKP örgüt mensubu buluşma yerinde yakalanmış, şüphelinin 
üzerinden elde edilen (9) kişiye ait vesikalık fotoğrafın incelemesinde şahısların geçmiş 
dönemlerde MLKP terör örgütüne yönelik operasyonlarda ve örgütün gerçekleştirdiği 
etkinliklerde gözaltına alındıkları tespit edilmiştir. Mevcut dokümanlar incelendiğinde 
PKK/KCK ve MLKP terör örgütlerinin örgüt yönetimlerinin aldıkları kararlar doğrultusunda 
eylem birlikteliğine girdikleri ortak hareket etme kararı aldıkları öğrenilmiştir. 
Son dönemde de MLKP örgütünün internetteki sitelerinde, gazete ver dergilerinde çıkan 
haberlerden PKK/KCK terör örgütü ile birlikte hareket ettikleri, eylem birliği yaptıkları 
anlaşılmıştır. Silahlı askeri eğitim görmek amacıyla da MLKP mensuplarının 
PKK/KCK’nınK.Irak’taki kamplarında eğitim aldıkları teslim olan PKK mensuplarının 
verdikleri ifadelerden öğrenilmiştir. Ayrıca, MLKP mensuplarının Suriye’nin Ayn el -  Arab 
isimli şehrinde IŞID isimli terör örgütüne karşı PKK/KCK örgütü ve PYD mensupları ile 
birlikte çatışmalara girdiği ve bölgede beraber hareket ettikleri görülmektedir.  
 
MLKP-PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTLERİNİN AÇIK ALANDA HALKLARIN DEMOKRATİK 
KONGRESİ (HDK) FAALİYETLERİ 
 
PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlar 
neticesinde ele geçirilen bilgi, belge ve dökümanların incelenmesinden, şüpheli ve tanık 
ifadelerinden PKK/KCK terör örgütünün önderliğinde ülkedeki diğer sol örgütlerin ve 
franksiyonların da katılımıyla Halkların Demokratik Kongresi (HDK) adı altında bir yapının 
kurulduğu, bu yapının PKK/KCK’nın yönetim ve organizasyonunda bölücübaşı Abdullah 
ÖCALAN’ın talimat ve yönlendirmeleri ile demokratik ulus bloğu çerçevesinde bir çatı 
partisi olarak faaliyet gösterdiği, bilhassa değişik isimlerde kurulan sosyalist çizgideki 
siyasi partilerin ve platformların da bu çatı altında toplandıkları görülmüş olup, çatı partisi 
2011 yılında birleşerek seçimlere katılmışlardır.  
Bölücü terör örgütü ile diğer sol örgüt ve yapıların oluşumundan meydana gelen bu yapı 
incelendiğinde ve oluşum içerisinde faaliyet gösterenlerin beyanlarına bakıldığında MLKP 
terör örgütünün de HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ ismi verilen bu yapı içerisinde 
yer aldığı, örgütün açık alanda ve kapalı alanlarda bölücü terör örgütü ile eylem birlikteliliği 
içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. 18.03.2012 günü İlimizde ve ülke genelinde bölücü 
örgütün SERHİLDAN adı altında Nevruz kutlamalarını bahane ederek devlete yönelik 
gerçekleştirdiği isyan niteliğindeki eylemlerde MLKP örgüt mensuplarının da ön saflarda 
yer aldığı görülmüştür. 



Devam eden süreç içerisinde kurulan Halkların Demokratik Partisi içerisinde MLKP 
örgütünün de açık alandaki yapılanması Ezilenlerin sosyalist Partisi (ESP) ittifak yaparak 
birlikte hareket etmeye başlamışlar, HDP içerisine diğer bazı sol siyası parti ve 
franksiyonlar da katılarak son yıllardaki seçimlerde beraber çalışmışlar ve adaylar 
çıkartmışlardır. MLKP’nin açık alandaki siyasi yapılanması ESP’nin HDP ile yaptığı bu 
ittifak kapalı alanda da MLKP ve PKK/KCK arasında sürdürülerek K.Irak’taki kamplarda 
MLKP mensupları eğitilerek Suriye’deki çatışmalara PKK/KCK saflarına gönderilmektedir.  
Son dönemde de MLKP örgütünün internetteki sitelerinde, gazete ve dergilerinde çıkan 
haberlerden MLKP terör örgütü mensuplarının PKK/KCK terör örgütü ile birlikte hareket 
ettikleri, eylem birliği yaptıkları, MLKP’nin PKK/KCK’nın tüm faaliyetlerine katıldığı ve 
desteklediği aleni görülmektedir. Ayrıca,  MLKP mensuplarının Suriye’nin Ayn el - Arab 
isimli şehrinde IŞID isimli terör örgütüne karşı PKK/KCK örgütü ve PYD mensupları ile 
birlikte çatışmalara girdiği ve beraber hareket ettikleri çeşitli kaynaklardan takip 
edilmektedir. Buradaki çatışmalarda ölen MLKP mensupları için taziye çadırları açılarak 
ESP’nin koordinesinde ülkemize getirilenlerin cenazelerinde örgüt propagandaları yapılıp 
teröristler açık alandaki yapılar ve kadrolar tarafından sahiplenilmektedir.  
 
MLKP TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OLARAK SON DÖNEMDE YAPILAN 
OPERASYONLAR: 
10.01.2012 günü saat: 20.15 sıralarında Bağcılar ilçesi Osmangazi Caddesi üzerinde 
motosikletli yunus ekiplerinin yapmış oldukları kontrollerde 34 THM 41 plaka sayılı ticari 
taksi içerisinde Ercan GÖRTAŞ ve Fatih GÜR isimli örgüt mensupları üzerlerinde sahte 
kimlikler ile birlikte,  
-(254) gr TATP olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 
-(1) adet tadilat görmüş siyah masa saati, 
-(1) adet tadilat görmüş el feneri ampulü,  
-(1) adet sefer tası, 
-(1) adet 245 PY 78548 seri nolu tabanca (atışa hazır vaziyette)  
-(12) adet dolu fişek, (11 şarjörde, 1 adet de namluya sürülmüş vaziyette)   İle birlikte 
yakalanmışlar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmışlardır.  
 
2011 yılının son dönemlerinde ve 2012 yılının ilk altı ayı içerisinde MLKP örgütünün 
bombalama türü eylemlerinde artış olduğu görülmüş, yapılan istihbari ve teknik takip 
çalışmalarından örgüt mensuplarının Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesi Temaşa 
Sokak No: 31 veKüçükçekmece ilçesi Söğütlüçeşme Mahallesi Yıldırım Sokak No: 7sayılı 
adresleri örgüt evi olarak kullandıkları anlaşılmış, devam eden çalışmalar neticesi 
21.06.2012 tarihinde başlatılan çalışmalarda İbrahim ÇİÇEK, Ziya ULUSOY, Ali Hıdır 
POLAT, Ali Haydar KELEŞ, Özlem CİHAN, Fırat ŞERAN, Ersin SEDEFOĞLU, Görgü 
DEMİRPENÇE, Gökben KESKİN isimli şüpheliler yakalanmışlar, örgüt evlerinde yapılan 
aramalarda çok sayıda bomba ve bomba yapımında kullanılan patlayıcılar, malzemeler, 
düzenekler, istihbari bilgiler, örgütsel dokümanlar elde edilmiştir. Şüpheliler haklarında 
tanzim edilen tahkikat evrakı ve delillerle birlikte 24.06.2012 Günü sevk edildikleri 
Cumhuriyet Başsavcılığınca İbrahim ÇİÇEK, Ziya ULUSOY, Ali Hıdır POLAT serbest 
bırakılmışlar, diğerleri tutuklanarak cezaevine konulmuşlardır. Bilahare İbrahim ÇİÇEK ile 
Ali Hıdır POLAT hakkında da Yakalama müzekkeresi çıkartılmış olup şahısların 
aranmasına devam edilmektedir.  
 
MLKP örgütünün silahlı kanadı içerisinde yer aldığı ve ilimizde faaliyetlerde bulunduğu 
tespit edilen Ali GÜLMEZ isimli örgüt mensubu barındığı Kadıköy ilçesi Osmanağa 
Mahallesi Gaziosmanpaşa Sokak No: 27 sayılı adres önünde 24.11.2012 günü 
yakalanmış, kaldığı yerde yapılan aramada (1) adet tabanca ile (15) adet dolu fişek elde 
edilmiş, kendisine yardım eden (2) şahıs ile birlikte sevk edildiği Adli mercilerce 



tutuklanmıştır.  
 
Yapılan istihbari çalışmalarda yasadışı MLKP örgütünün askeri kanat yapılanması 
içerisinde faaliyet yürüten, gasp ve soygun eylemlerine katılan Remziye TURMUŞ’un İlimiz 
Eyüp ilçesi Yeşilpınar mahallesi Karadeniz caddesi No: 8 sayılı adreste Ersan ULUFER ile 
birlikte kaldığı öğrenilmesi üzerine 28.12.2012 günü belirtilen adrese yapılan uygulamada 
Yurdagül MINDIZ adına düzenlenmiş sahte kimlik ile yakalanmış, çıkarıldığı adli mercilerce 
de tutuklanarak cezaevine konulmuştur.  
 
C. Başsavcılığımızın 2012/297 numaralı soruşturması kapsamında, ilimiz genelinde GEZİ 
PARKI EYLEMLERİNE KATILDIKLARI, HALKI PROVOKE ETTİKLERİ ve MLKPterör 
örgütü içerisindeki faaliyetleri nedeniyle 18.06.2013 tarihinde yapılan planlı operasyon 
neticesinde (76) şüpheli şahıs ile birlikte birçok SİLAH ve MÜHİMMAT ele geçirilmiş, 
yakalanan şahıslar haklarında düzenlenen tahkikat evrakı ile Cumhuriyet Başsavcılığına 
sevk edilmişler, ilk sorgularına müteakip (34) şüpheli tutuklanarak cezaevine konulmuştur.  
 
MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) örgütünün 2010 yılı itibariyle Kuzey Irak Gare 
Bölgesinde eğitim kampının bulunduğu, bu kampa belirli aralıklarla legal veya illegal 
yollardan giden örgüt mensuplarının silah, sabotaj, patlayıcı eğitimi ile siyasi ve ideolojik 
eğitimler alan örgüt mensuplarından bazılarının 2011 yılı içerisinde illegal yollardan 
ülkemize giriş yaptıkları tespit edilmiş, bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda 
Başsavcılığınızın 2012/2192 numaralı soruşturması kapsamında 30.12.2013 tarihinde; 
MLKP örgütünün illegal yapılanması FESK içerisinde faaliyet gösteren Cebrail 
GÜNDOĞDU ve Şerife ERBAY, Erkan SALDUZ ve kimliği tespit edilemeyen Barış 
BOĞAZKAYA sahte kimlikliörgüt mensuplarıEsenyurt ilçesi Fatih Mahallesi 916 Sokak 
No:32 sayılı hücre evi olarak kullandıkları yerde patlayıcı madde ile bomba yapımında 
kullanılan malzeme, örgütsel doküman, sahte kimlik, iletişim ve bilişim malzemesi ile ele 
geçirilmişler, sevk edildikleri Adli mercilerce de tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdir. 
 
Gaziosmanpaşa C.Başsavcılığının (Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu) 
2014/28192 numaralı soruşturma dosyası kapsamında MLKP terör örgütünün açık alan 
yapılanmalarından Ezilenlerin Sosyalist Partisi isimli legal kurumun çatısı altında MLKP 
MİLİSLERİ, KGÖ olarak İlimizde Sultangazi/Gazi bölgesinde şiddet eylemlerine katıldıkları, 
kendilerince suçlu olarak gördükleri insanları kaçırıp döverek cezalandırdıkları, 
üzerlerindeki para ve kıymetli eşyaları gasp ederek insanlara eziyet ettikleri, terör örgütü 
mensuplarının cenazelerinde ve örgüt tarafından önem arz eden günlerde bölgede 
maskeli, silahlı, molotoflu korsan gösteriler gerçekleştirdikleri, kamu malına ve vatandaşa 
ait işyerlerine zarar verdikleri tespit edilen (22) örgüt mensubu 19.11.2014 Günü Gazi 
Mahallesinde bölgesinde başlatılan eş zamanlı uygulamalarda yakalanmış, şahıslar 
haklarında tanzim edilen tahkikat evrakı ve suç delilleri ile birlikte sevk edildikleri Adli 
merciler tarafından (14) şüpheli tutuklanarak cezaevine konulmuştur.  
 
İstanbul/Anadolu yakası MLKP mahalli alan yapılanmasına yönelik olarak 08.09.2015 
günü başlatılan eş zamanlı operasyonlarda MLKP örgüt mensuplarının cenazelerine 
katılan, korsan gösteri yapan, güvenlik güçlerine saldırılarda bulunan (17) örgüt mensubu 
yakalanmış, haklarında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte 11.09.2015 günü 
gönderildikleri Adli mercilerce (15) kişi tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştır.  
 
22.12.2015 günü Sultangazi ilçesi Karadeniz mahallesi 1149. sokak No : 41/2 sayılı yerde 
bulunan örgüt evine yapılan operasyonda teröristlerle silahlı çatışmaya girilmiş, (2) 
MLKP/FESK mensubu ölü ele geçirilmiş, (4) güvenlik görevlisi yaralanmıştır. Hücre evinde 
yapılan aramalarda (2) tabanca, (2) el bombası, hazırlanmış el yapımı (2) patlayıcı, dijital 



malzemeler ve dökümanlar elde edilmiştir.  
 
ESP (EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ) İLE MLKP TERÖR ÖRGÜTÜ ARASINDAKİ 
BAĞLANTI 
 
Kurulduğu günden itibaren metropollerde gerçekleştirdiği eylemler ile ismini duyuran MLKP 
terör örgütü 2002 yılında gerçekleştirdiği 3. Kongresi sonrasında seri bombalama 
eylemlerine girişmiştir. Örgüte yönelik olarak 2006 yılının Eylül ayında gerçekleştirilen 
GAYE (K) operasyonu sonrasında örgütün yönetici ve lider kadrolarının yakalanması 
sonrası şiddet içerikli illegal eylemlerinde düşüş yaşanmıştır. Ancak terör örgütünün 2009 
yılında yurtdışında gerçekleştirilen 4. Kongresi sonrasında alındığı değerlendirilen 
kararlara paralel olarak, örgüte müzahir açık alan yapılanmaları tarafından eleman temini 
amaçlı faaliyetlerde ise geçmişe nazaran artış ve hareketlilik göze çarpmıştır. 
Bu döneme kadar örgütün açık alan faaliyetlerinin odak noktasını, 25 Eylül 2012 tarihinden 
itibaren faaliyetlerine rastlanılan ve hukuki tüzel kişiliği bulunmayan Ezilenlerin Sosyalist 
Platformu (ESP) isimli yapılanması oluşturmakta iken, 2009 yılının sonlarında 
gerçekleştirilen toplantılarda platform ismi terk edilmiş ve eylemler/etkinliklerde bu isim 
kullanılmamıştır. Platform temsilcileri tarafından da artık partileşme sürecine girildiği 
belirtilerek Ezilenlerin Sosyalist Partisi Girişimi ESP-G kamuoyuna deklare edilmiştir. 
Nihayetinde 20 Ocak 2010 tarihinde İçişleri Bakanlığına verilen kuruluş dilekçesi ile 
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) isimli siyasi parti genel merkezi Ankara’da mukim olmak 
üzere kurulmuştur. 
ESP’nin kuruluşundan sonraki ilk ciddi sınavı 12 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilen 
24. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri olmuştur. Seçim kanunu çerçevesinde ülke 
genelinde yeterli sayıda teşkilatlanmasını sağlayamadığından dolayı seçimlere kendi 
ismiyle katılamayan ESP İstanbul, Ankara, Kocaeli, Malatya, Hatay, Eskişehir ve Artvin 
illerimizde (7) bağımsız aday göstermiştir. ESP’nin destekleyeceğini açıkladığı bağımsız 
adayların tamamının geçmiş tarihlerde ülke genelinde MLKP terör örgütüne yönelik 
gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında yakalanarak şüpheli sıfatıyla adli işlem 
gördükleri ve bu şahıslardan bazıları hakkında “Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan 
açılan davaların hali hazırda devam ettiği görülmüştür. 
Bununla birlikte ESP’nin Merkez Yürütme Kurulu ve İl-İlçe yönetiminde görev yapan 
şahısların da bir kısmının geçmiş dönemlerde MLKP terör örgütüne yönelik olarak 
gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanarak haklarında adli işlem yapıldığı, son dönem 
MYK’sında (Merkez Yürütme Kurulu) yer alan şahısların MLKP içerisindeki faaliyetleri 
dolayısıyla kesinleşmiş hapis cezalarına çarptırıldığı bilinmektedir.  
Ezilenlerin Sosyalist Partisinin faaliyetlerine bakıldığında; ülke gündemindeki gelişmelere 
paralel olarak birçok konuda eylem ve etkinliklergerçekleştirdiği görülmüş olmakla birlikte, 
bazı etkinliklerin MLKP ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik olarak güvenlik güçlerince 
gerçekleştirilen operasyonların protesto edilmesi, ayrıca yargılanması devam eden MLKP 
terör örgütü mensuplarının duruşmalarına adliye önlerinde destek verilmesi mahiyetinde 
olduğu görülmektedir. 
MLKP terör örgütü tarafından Kasım ayı sözde “şehitler ayı” olarak kabul edilmekte olup 
ESP’nin de Kasım ayı etkinliklerine bakıldığında, ölüm orucu ya da güvenlik güçleriyle 
girdiği çatışma sonucunda hayatını kaybeden MLKP terör örgütü ve bileşenleri arasında 
bulunan TKP/ML Hareketi ve TKİH terör örgütleri mensuplarının, ESP mensupları 
tarafından ESP bayrakları eşliğinde anmalarının yapıldığı, 
Ayrıca MLKP terör örgütünün 10 Eylül 1994 kurulması ve her yıl kuruluşunun 
yıldönümünde eylemlerde kutlamalar yapmasıyla paralel olarak ESP’nin Ocak ayında 
kurulmuş olmasına rağmen Eylül ayında MLKP terör örgütünün kuruluşunu kutlama adına 
etkinlikler düzenlediği dikkat çekmektedir. 
 



ESP, Hüseyin DEMİRCİOĞLU AÇIKLAMASI 
MLKP terör örgütünün merkez komite üyesi olan Hüseyin DEMİRCİOĞLU, 1996 yılında 
başlatılan ölüm oruçlarına katılmış ve 25.07.1996 tarihinde hayatını kaybetmiştir. 
25.07.2013 tarihinde şahsın ölümünün yıldönümü olması münasebeti ile ESP Genel 
Merkezi tarafından yapılan açıklamada; “25 Temmuz 1996’da direnişin 67. Gününde 
yıldızlaşan devrimin öğretmeni ve komünist önder Hüseyin DEMİRCİOĞLU şahsında 96 
ÖO ve SAG şehitlerini anıyoruz”Hüseyin DEMİRCİOĞLU ile birlikte ölümsüzleşen 12’leri 
unutmadık unutmayacağız ifadelerinin yer aldığı bir açıklamanın yapıldığı tespit edilmiştir. 
Açıklamada hayatını kaybeden 12 şahsın haricinde Hüseyin DEMİRCİOĞLU isminin 
özellikle zikredildiği, MLKP terör örgütü Merkez Komite üyesi anılan şahıs hakkında 
“devrimin öğretmeni, komünist önder” gibi övücü ifadelerin yer aldığı görülmektedir. 
 
ESP ve Yasemin ÇİFTÇİ 
09.02.2012 tarihinde İstanbul ili Sancaktepe İlçesinde, muhtemel bir eyleme gitmekte olan 
MLKP terör örgütü mensubu Yasemin ÇİFTÇİ isimli şahıs taşımakta olduğu zaman ayarlı 
ve basınç etkili bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmiştir. Yapılan araştırmalarda 
bahse konu şahsın Hatay ilinde MLKP terör örgütünün illegal gençlik yapılanması olduğu 
değerlendirilen Komünist Gençlik Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, 2009 Eylül ayı itibari 
ile İstanbul ilinde görevlendirildiği, İstanbul ili Ataşehir ESP ilçe yönetiminde bir dönem 
faaliyet yürüttüğü, 2011 yılı Ağustos ayından sonra her hangi bir faaliyetine 
rastlanılmadığı, MLKP terör örgütü adına yurt içinde ve yurt dışında eğitim aldığı tespit 
edilmiştir.  
Yasemin ÇİFTÇİ isimli şahsın, Adana ilinde bulunan mezarı başında yapılan törende ESP 
Genel Başkanı bir konuşma yapmıştır. Nitekim MLKP terör örgütü faaliyeti çerçevesinde 
yayın yapan ve terör örgütü ile aynı ismi taşıyan mlkp.info ve yine MLKP terör örgütüne 
müzahir olarak yayın yaptığı değerlendirilen atılım isimli gazeteye ait www.atilimhaber.org 
isimli web sitelerinde yapılan incelemelerde http://www.mlkp.info/  isimli internet adresinde 
Yasemin ÇİFTÇİ isimli şahıstan bir MLKP militanı olarak bahsedildiği, www.atilimhaber.org 
isimli internet sitesinde ise ESP Genel Başkanı Figen YÜKSEKDAĞ ŞENOĞLU isimli 
şahsın Yasemin ÇİFTÇİ isimli MLKP terör örgütü mensubunun mezarı başında anma 
etkinliğine ait görüntülere yer verildiği ve Yasemin ÇİFTÇİ hakkında yoldaş olarak 
bahsedilerek, şahsın sahiplenildiği anlaşılmıştır. 
 
ESP ve Serkan TOSUN  
 
14.09.2013 tarihinde PYD ile birlikte Suriye’nin Kuzeyinde meydana gelen çatışmalarda 
yer alan MLKP grubu içerisinde yer alan Serkan TOSUN isimli şahıs hayatını kaybetmiştir. 
Terör örgütüne müzahir yayın yapan www.etha.com.tr internet adresinde yayınlanan 
haberde, ESP Diyarbakır İl Örgütü düzenlediği bir etkinlikte MLKP savaşçısı Serkan 
TOSUN şahsında “hakların özgürlük eşitlik ve sosyalizm mücadelesinde yaşamını yitiren 
tüm devrimcileri andı” şeklinde ifadelerin kullanıldığı, 
Haber içeriğinde ESP Diyarbakır il Başkanı Ramazan KARAKAYA isimli şahsın “şehitlerin 
huzurunda konuşmak çok zor, devrim ve sosyalizm mücadelesinde yol yürümek elbette ki 
bedel ister, şehit düşen tüm yoldaşlar bu bedelleri göze alarak şehit düştüler. Karşı devrim 
cephesinin ne kadar şehitlerimizden korktuklarına Serkan yoldaşın cenazesini sınırdan 
alırken tanıklık ettik. Aslında bu şehitlerimizin cenazeleri karşısında bile titreyen panikleyen 
düşmanın içine düştüğü acizliğiydi. Başta Serkan yoldaş olmak üzere tüm şehitlerimizin 
bize devrettiği devrim ve sosyalizm bayrağını aynı yolda aynı inatla taşıyacağımıza tüm 
şehitlerimizin huzurunda söz veriyoruz.” Şeklinde beyanı ile Serkan TOSUN’un mensup 
olduğu sözde devrim stratejisi ile mücadeleye devam edileceğinin ifade edildiği 
görülmektedir. 
 



ESP ve Halil AKSAKAL  
MLKP terör örgütünün silahlı yapılanmasında faaliyet gösterirken DAİŞ terör örgütü ile 
yaşanan çatışmalarda Suriye/Tel Abyat bölgesinde 18.06.2015 günü ölen örgüt mensubu 
Halil AKSAKAL’ ın cenazesi 26.06.2015 günü Hatay ili Defne ilçesi Ürgen caddesi 
üzerinde MLKP terör örgütünün sözde bayrağına sarılı vaziyette, ESP (Ezilenlerin 
Sosyalist Partisi), DÖB (Devrimci Öğrenci Birliği), Mücadele Birliği, Kaldıraç, Partizan, 
SODAP(Sosyalist dayanışma Platformu)  gibi sol içerikli grupların katılımıyla törenle 
karşılanmıştır. Cenazede MLKP örgütünün ve örgüt mensubunun propagandası yapılmış, 
MLKP imzalı pankart açılmıştır. 
 
ESP veIvana HOFFMANN 
MLKP terör örgütünün fikir ve ideolojileri doğrultusunda yayın yapanhttp://www.mlkp.info/ 
ile http://www.etha.com.tr/ isimli internet sitelerinden yapılan sahiplenme, bilgilendirme ve 
toplanma çağrıları üzerineMLKP terör örgütünün silahlı kanadı içerisinde faaliyet gösteren, 
Suriye’nin Rojava bölgesinde TilTemir kentinde IŞİD terör örgütü ile yaşanan çatışmalarda 
hayatını kaybeden Alman asıllı Ivana HOFFMANN isimli şahıs için 08.03.2015 günü MLKP 
terör örgütünün açık alan yapılanması ESP ve kadın yapılanması olan SKM organizesinde 
ilimiz Kadıköy İlçesi HDP Kadıköy İlçe Örgütü Binası önünde eylem gerçekleştirilmiş, 
"ROJAVA KADIN DEVRİMİDİR. SAVUNACAĞIZ. ENTERNASYONALİST DEVRİMCİ 
IVANA HOFFMANN (AVAŞİN TEKOŞİN GÜNEŞ) ÖLÜMSÜZDÜR" yazılı ESP ve SKM 
imzalı pankart açılmış, "YAŞASIN ROJAVA KADIN DEVRİMİMİZ", AVAŞİN YOLDAŞ 
YAŞIYOR KOMÜNİSTLER SAVAŞIYOR, "IVANA HOFFMANN ÖLÜMSÜZDÜR", 
"YAŞASIN YPJ YAŞASIN MLKP " sloganları atılarak eylemde Terör örgütünün ve 
mensubunun propagandası yapılmıştır.  
 
ESP ve Sibel BULUT 
MLKP terör örgütünün açık alan yapılanması olan ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) 
organizesinde, MLKP terör örgütünün kapalı alan yapılanması içerisinde faaliyet 
yürütürkenSuriye’nin Ayn-El Arap (Kobane) şehrinde katılmış olduğu çatışmalardaölen 
Sibel BULUT (Sarya/ Eylem Deniz kod) isimli örgüt mensubunu anmak amacıyla. 
14.12.2014 günü Kadıköy İlçesi Kilise Meydanında toplanan yaklaşık 80 kişilik grup 
tarafından Sibel BULUT isimli örgüt mensubunun fotoğrafının bulunduğu dövizler taşınmış, 
“KOBANE ŞEHİDİ SİBEL BULUT ÖLÜMSÜZDÜR” içerikli, “ESP” imzalı “KOBANE KADIN 
DEVRİMİDİR SAVUNACAĞIZ” içerikli, “Sosyalist Kadın Meclisleri” imzalı pankartlar 
açılmış, "YAŞASIN PARTİMİZ MLKP", "KADINLAR PARTİYE MLKP’YE"  şeklinde 
sloganların atılarak Haliağa Caddesi üzerinden Gençlik Sokağa kadar yürüyüş yapılmıştır. 
Terör örgütünün ve mensubunun propagandasının yapıldığı bu eylemde  Gençlik Sokak 
üzerinde Sibel BULUT isimli örgüt mensubunu anmak amacıyla taziye çadırı açılmıştır.  
Ayrıca, Suriye’de ve K.Irak’ta çatışmalarda ölen MLKP mensuplarından Suphi Nejat 
AĞIRNASLI, Yılmaz SELÇUK, Emre ASLAN, Erkan ALTUN, Sinan SAĞIR iimli MLKP 
mensupları anısına da ESP organizesinde değişik tarihlerde yürüyüşler, anmalar, basın 
açıklamaları gerçekleştirilmiştir.  
 
ESP ve Kadıköy Bostancı Kültür merkezindeki 20.yıl kutlamaları 
29.11.2014 Cumartesi günü ilimiz Kadıköy İlçesinde bulunan Bostancı Gösteri Merkezinde 
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)’ninorganizesinde  MLKP terör örgütünün 20. Yıl 
kutlamaları gerçekleştirilmiş, gösteri merkezinin içerisinde Suriye’deki MLKP terör örgütün 
mensuplarının silahlı görüntüleri yayınlanmış,  MLKP milisleri tarafından“MLKP” yazılı 
pankart ile“GEZİDEN KOBANE’YE DİRENİŞTEN ZAFERE” içerikli, geçmiş yıllarda MLKP 
terör örgütünün silahlı kanadında faaliyet gösterirken ölen örgüt mensuplarının resimlerinin 
bulunduğu ve “GENÇLİK AYAKTA! HAYAL GÜCÜ İKTİDARA!” ibareli SGDF (Sosyalist 
Gençlik Dernekleri Federasyonu) imzalıpankartlar açılmıştır.  Gösteri merkezi içerisinde 



üzerlerinde ESP ve kadın kolları olan SKM yazılı yelekler bulunan şahıslar tarafından 
güvenlik sağlanmış, ESP’nin organizesinde gerçekleşen bu etkinlikte tam anlamıyla terör 
örgütü ile mensuplarının propagandaları yapılmıştır.  
 
EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ (ESP) HAKKINDA İFADELER 
 
Gizli Tanık Deniz GÜLHAN “ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) de MLKP terör örgütünün 
açık alanda faaliyet gösteren parti koludur. 
Gezi olayları döneminde Gazi ESP bürosu içerisinde Erdal DEMİRHAN, Hüseyin ŞAHİN 
ve Zeynel YILDIZ tarafından, ESP içerisinde faaliyet yürüten şahıslara polise direnme ve 
karşı koymanın önemi anlatılıyordu. Polis ile kesinlikle konuşulmaması, gözaltına alınınca 
direnmemiz gerektiği vurgulanıyordu.  Parmak izi ve tükürük örneği verilmemesi gerektiği, 
açlık grevine gidilmesi ve ifade vermeyerek susma hakkının kullanılması söylenirdi. 
MLKP terör örgütü de diğer örgütler gibi taban bulmak amacıyla halkın içinde olmak 
zorundadır ve bu amaçla açık alan yapılanmaları kullanırlar. MLKP terör örgütünün açık 
alan yapılanmalarının başında da eski adıyla Ezilenlerin Sosyalist Platformu yeni adıyla 
Ezilenlerin Sosyalist Partisi gelir. ESP tamamen MLKP terör örgütünün almış olduğu 
kararları uygulayan bir yapıdır. ESP faaliyetlerinde MLKP’nin ele aldığı konular ile ilgili 
yürüyüş, basın açıklaması gibi etkinlikler ile parti kendisini daha geniş kitlelere ulaştırmayı 
amaçlar. MLKP militanları Yasemin ÇİFTÇİ, Yılmaz SELÇUK, Serkan TOSUN ve Suphi 
Nejat AĞIRNASLI ESP’ liler tarafından sahiplenilir ve ESP bürosunda da bu şahısların 
resimleri bulunur. Gazi Mahallesinde yaşayan herkes ESP içerisinde faaliyet gösteren bir 
kişinin aslında MLKP terör örgütü adına faaliyet yürüttüğünü bilir. ESP aslında MLKP terör 
örgütüyle aynı şeydir bunu da herkes zaten bilir. Çünkü ESP içerisinde faaliyet yürüten 
şahıslar Gazi mahallesinde devamlı olarak molotoflu, taşlı, sopalı ve gerektiğinde ise 
silahlı korsan eylem düzenlerler ve bu korsan eylemleri MLKP adına üstlenme yaparlar, 
yaptıkları yazılama ve attıkları sloganlar da hep MLKP içeriklidir. Zaten MLKP terör 
örgütünün silahlı alanında faaliyet yürütürken ölen şahıslara bakarsanız hepsinin ESP 
geçmişi vardır ve hepsini zaten ESP sahiplenir. 
Ayrıca yine ESP içerisinde faaliyet yürüten Fatih SİZGEN’nin Suriye’ye MLKP adına 
savaşmaya gittiğini, bir müddet savaştıktan sonra geri döndüğünü ancak her an yine 
gideceğini biliyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin devrilmesi amacıyla başlayan Gezi olayları Gazi 
Mahallesinde’ de çok etkin bir şekilde devam ettirildi. Gezi Olayları esnasında ESP adına 
tüm sorumluluk, insiyatif ve eylem kararları Erdal DEMİRHAN ve Hüseyin ŞAHİN 
tarafından alınıyordu. Bu dönemde her gün Gazi Mahallesinde bulunan ESP ilçe 
bürosunda saat 19:00 toplanılmaya başlanılıyordu. Burada molotof kokteylini kim 
hazırlayacak, kimler hangi görevi alacak, polise nasıl saldırılacak şeklinde her gün toplantı 
yapılıyordu.” 
10.05.2013 tarihinde Sultangazi ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi 1351 Sokak No:37 sayılı 
yerde bulunan “Havin Bilardo” isimli işyerinde meydana gelen silahla yaralama olayı ile 
ilgili olarak Gazi Mahallesinde ESP ilçe bürosu içerisinde yapılan toplantıda uyuşturucu 
satan çeteleri bitirmek için çetelere karşı gövde gösterisi yapma kararı alındı.  
08.09.2014 tarihinde ilimiz Sultangazi ilçesi Gazi Mahallesinde Mecidiyeköyde gerçekleşen 
iş kazasında hayatına kaybeden işçiler ve aynı zamanda MLKP terör örgütünün 20. 
Kuruluş yıldönümü münasebetiyle yüzleri maskeli şahıslarca gerçekleştirilen Molotof 
kokteylli ve silahlı korsan gösteri eylemi ile ilgili olarak; Bu iş cinayetlerini protesto etmek 
ve aynı zamanda MLKP’ nin 20. Yılı dolayısıyla Gazi Mahallesinde yürüyüş eylemi 
düzenlenmesi kararı alındı. 08.09.2014 günü saat 21:00 sıralarında Gazi Mahallesi 
İsmetpaşa Caddesi üzerinde yüzleri kırmızı maskeli ESP’ li grup tarafından yürüyüşe 
geçildi. İsmetpaşa Caddesini trafiğe kapatan grup tarafından 'Yaşasın MLKP,  20. Yılında 
Şan Olsun Partiye” şeklinde sloganlar atıldı ve daha sonra eylem bitirildi.  



 
Gizli Tanık Zafer ATILIM “Ezilenlerin Sosyalist Partisi= Ezilenlerin Sosyalist Platformuaynı 
şeydir. Farkıl olduğunu söyleyen yalan söylemekte kandırmaca yapmaktadır. Örgüt tüm 
faaliyetlerini İLLEGAL olarak düzenleyemez. Hem kendisini kamufle etmek hem taban ve 
gelir sağlama amaçlı olarak LEGAL görünümlü yapılanmalara ihtiyaç duyar. Hemen 
hemen tüm terör örgütleri bu şekilde hareket eder. Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ de bu 
amaçla kurulmuş bir organizasyondur.ESP faaliyetleri partinin tabanının oluşturulmasında 
çok önemli bir konuma sahiptir, asıl çalışmalar ESP üzerinden yürütülür, MLKP’nin 
gündeme aldığı konular ile ilgili yürüyüş, basın açıklaması, afiş çalışmaları gibi etkinlikler 
ile parti kendisini geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlar.ESP bürolarında muhtemel 
operasyonlarda sıkıntıya düşmemek için illegal malzeme mümkün olduğunca 
barındırılmaz. Son süreçte buna daha fazla dikkat ediliyor, MLKP tutuklularına verilecek 
destek ile ölen örgüt mensuplarının anma törenlerinde ESP yeleği veya flaması 
bulundurulmaz, bu eylemleri Ölümsüzlerin ve Tutsakların Sesi Platformu adı altında 
oluşturulan yapı ile sahiplenirler. Hâlbuki bakıldığında eylemi organize eden ve katılan 
şahıslar ESP’lilerdir. MLKP terör örgütünün kuruluş yıldönümü olan 10 Eylül’de ESP ilçe 
bürolarında kutlama törenleri olur, bazen il geneli programlar olur, partinin doğum günü adı 
altında yapılır bu etkinlikler fakat bakıldığında ESP’nin kuruluşunun 10 Eylül ile hiçbir ilgisi 
yoktur. Tamamen MLKP’ye olan bağdan kaynaklıdır. Ayrıca ESP Kasım ayını “Şehitler 
Ayı” olarak görür ve bununla ilgili birçok semtte anma programları düzenlenir. ESP’nin 
kurulduktan bu yana Kasım ayında yaptığı etkinliklere bakıldığında ölüm orucu ya da 
güvenlik güçleriyle girdiği çatışma sonucu ölen MLKP terör örgütü ve 1994 öncesinde faal 
olan MLKP’nin bileşenleri TKP/ML Hareketi ve TKİH (Türkiye Komünist İşçi Partisi) terör 
örgütleri mensupları ile ilgili programlardır.  Hatta zaman zaman bu şahısların mezarı 
başında ESP olarak anma etkinlikleri de düzenlenir. Gene geçtiğimiz yıldan itibaren ölen 
MLKP militanları Yasemin ÇİFTÇİ, Yılmaz SELÇUK ve Serkan TOSUN ESP tarafından 
sahiplenilir ve partimizin üyeleri ve yoldaş olarak bahsedilir, hemen hemen birçok ESP 
bürosunda da şahısların resimleri bulunur. ESP demek aslında MLKP demektir. ESP 
sorumlusu örgütün o bölgedeki sorumlusudur aslında. Yani ESP’nin başına MLKP 
örgütünün haberi, izni ve bilgisi olmadan ESP içerisinde faaliyet gösteremez veya 
sorumluluk alamaz.Bu söylediklerimi ESP içerisinde faaliyet gösteren şahısların zamanla 
nasıl militanlaştırılarak örgüt adına yaptıklarından anlayabilirsiniz. Sosyalizm gibi “HAK, 
ADALET, EŞİTLİK, İNSANCA YAŞAMA” gibi dinamikleri içerisinde barındıran bir 
ideolojinin peşinden giderek bu tür kurumlarla kandırılan gençleri bir gün ESP’nin basın 
açıklamasında görürsünüz, bir gün bir yere örgüt adına bomba koyarken görürsünüz 
bunlar tesadüf değildir. LEGAL (AÇIK ALAN) içerisinde yeteri seviyeye gelen örgütçüler 
İLLEGAL (KAPALI ALAN) faaliyetleri yürütmek için bu kısma kaydırılır. En yakın 
örneklerden biri Yasemin ÇİFTÇİ’ dir. Yasemin ÇİFTÇİ’yi SGDF, ESP, SKM gibi MLKP 
örgütü içerisinde faaliyet gösteren kurumların aktivitelerinde çokça görebilirsiniz. Yasemin 
ÇİFTÇİ bir yere bomba koymaya giderken bomba infilak etti ve öldü. Örgütün PKK 
kamplarında eğitim aldığı sırada ölen örgüt mensupları Yılmaz SELÇUK, Serkan TOSUN 
isimli şahıslar içinde aynı şeyler geçerlidir. Bu tür bağlantılarla bunların tesadüf olmadığını 
ortadadır. Örgüt sempatizan düzeyde şahısları bu kurumlar sayesinde kandırarak onlardan 
gençliğini, hayatını yani her şeyini alır.”  
Gizli Tanık MELEK“…….Burada önceleri bir platform olan sonradan 2010 yılında parti 
halini alan ESP vardır. ESP, MLKP terör örgütünün legal alandaki çalışmalarını 
yürütür.ESP’nin faaliyetleri parti binaları haricinde birtakım evlerde gerçekleştirilir. Kapalı 
alana yönelik eleman aktarımında bu evlerin çok ciddi bir şekilde rol oynadığını biliyorum.” 
Gizli Tanık Ramazan BİR“mahallede terör örgütlerinin illegal (silahlı) alanına eleman temini 
sağlamak için legal gibi gözüken ama aslında illegale geçiş görevi gören birçok yapılar, 
kurumlar, basın ve yayın organları bulunmaktadır. Bunlardan biri de siyasi bir parti olarak 
gözüken ama aslında MLKP terör örgütüne bağlı ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi)’dir. 



ESP demek aslında MLKP terör örgütü demektir, bunu herkes böyle bilir. ESP, MLKP’nin 
yasal alanda yani kamuya açık yerlerde takibe uğramamak için kullandığı isimdir. 
Mahallede ESP’li yani MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten birçok şahıs vardır. Bu 
şahısların örgütün yaptığı basın açıklaması, yürüyüş, gazete-dergi dağıtımının yanı sıra 
bölgede gerçekleşen şiddet içerikli yani molotoflu, taşlı sopalı, mahalleye gelen polis 
araçlarına saldırma ve silahla ateş etme olaylarına katıldığını biliyorum. Çünkü bu şahıslar 
bu tür olaylara zaman zaman zaten mavi ESP yeleği ile katılırlar. Yine ESP’li şahısların 
bölge esnaflarından ve minibüs şoförlerinden örgüte maddi gelir sağlamak için para 
topladığını biliyorum.” 
Şüpheli Göksel KESİCİ “Gülsuyu bölgesinde Çarşamba pazarının kurulduğu caddede ESP 
(Ezilenlerin Sosyalist Partisi)’nin bulunduğu bir bina bulunmaktadır. Mahallede ESP’li 
şahıslar biz siyasiyiz diye gezinirler, eylemler ve basın açıklamaları düzenlerler. Mahallede 
bulunan esnafa ve çevredeki vatandaşlara Atılım gazetesi satarlar. Gazete almak 
istemeyen esnafların işyerlerine zarar vererek, örgüt adına cezalandırma yaparlar. Ben 
terör örgütlerinin yapısını, işleyişini bilmem. Ancak ESP‘nin MLKP terör örgütü adına 
faaliyet yürüttüğünü biliyorum. Bunu mahallede herkes bilir, çünkü yaptıkları korsan 
eylemlerde MLKP içerikli yazılar yazar ve pankartlar taşılar.  MLKP içerikli sloganlar 
atarlar, yine MLKP yazılı bayrak asarlar ve biz siyasiyiz diye mahalle esnafından haraç 
toplarlar. Minibüsçülerden yine partiye yardım adı altında haraç alırlar. Mahalle halkı bu 
durumdan rahatsız, ancak para vermeyenlerin ya da gazete almayanların dükkânlarına 
zarar verip örgüt adına tehdit ediyorlar. Bundan dolayı esnaf satılan gazeteleri, yine örgüt 
organizesinde gerçekleşen festival ve konser biletlerini almak zorunda kalıyor.” 
Şüpheli Çetin ÇELİK “2007 yılında bu büronun orada bulunanların söylemeleri neticesinde 
ESP' liler tarafından kullanılan bir büro olduğunu öğrendim. Bunun üzerine internet 
üzerinden araştırma yaptım ve ESP'nin internetteki sitelerden ve dernekteki insanların 
söylediklerinden MLKP (MARKSİST LENİNİST KOMÜNİST PARTİ) örgütünün legal 
yapılanması, Atılım gazetesinin legal yayın organı olduğunu öğrendim.” 
Tanık Benhur OCAK “Gülsuyu bölgesinde en etkin örgütler DHKP/C ve MLKP’ dir. 
DHKP/C liler  Halk Cepheli MLKP’liler de ESP’ li olarak kendilerini tanıtırlar. Ancak 
mahallede herkes bilir ki Halk Cephesi olarak DHKP/C, ESP olarak da MLKP terör örgütü 
kast edilmektedir. Arada hiç bir fark yoktur.” 
Gizli Tanık Sadakat GÜLSUNAY “Bizim mahallede genelde MLKP, DHKP/C, Partizan ve 
PKK örgüt elamanları ve sempatizanları faaliyet yürütmektedir. En etkin örgüt MLKP’dir 
diye biliyorum. Çünkü bunları Gülsuyu bölgesinde üzerlerine mavi ESP yelekleri giyerek 
çok sık eylem yaparlarken gördüm. Halen de fırsat buldukça devam etmekteler.” 
Tanık Savaş TAŞHAN ” …Heykel’ de yaklaşık 20-25 kişiden oluşan ESP’ lilere rastladık. 
ESP’ li grubu gördüğümüz sırada arkadaşım ….. bana, mahallede ESP içerisinde 
dolayısıyla MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten …..”  
Tanık Mesut TURHAN “…..Gülsuyu bölgesinde DHKP/C örgütü ile Gülsuyu-Gülensu 
Haklar Derneği aynı şeylerdir. MLKP örgütüne bağlı şahıslar ise ESP adı altında faaliyet 
yürütürler. Bu örgütler bölgede bulunan özellikle kimsesiz ve sahipsiz çocukları kandırarak 
kendi saflarına katarlar. Ergen çocuklar ailelerine tepki olarak evlerini terk ederler. Bu 
örgütler de hiç acımadan bu gençleri kullanırlar. Bu gençlerin bazen beline silah takar, 
bazen bir esnafın dükkanınamolotof attırır bazen de yol keserek halkı çileden çıkarırlar. 
Fakat halk bunlardan korktuğu için seslerini çıkaramaz. Zaten bu örgütlerin saldırılarından 
dolayı polis de öyle kolay kolay mahalleye giremez. Meydan örgütçülere kalır. Bizim 
mahallemizde örgütler adına faaliyet yürüten şahıslar bölge esnaflarından tehdit yoluyla 
para toplatırılar, dergi dağıtırlar insanlara göz dağı vermek amacıyla örgüt adına faaliyet 
yürüten bölgelerden insanları mahalleye getirip yürüyüş yaptırırlar. Bölgedeki insanlarda 
korkusundan parada verir, dergide alır hatta örgüte katılmış olan çocuklarını gidip 
ellerinden alamazlar. Bu örgüte kazandırılan çocukları kendi ideolojileri doğrultusunda 
yetiştirip dergi sattırırlar, yürüyüş yaptırırlar çocuk yaştaki insanın bu tür şeyleri yaptıkça 



hoşuna gittiği için bu örgütlerin dışında devletin olmadığı fikri uyanır. Bu mahalledeki 
çocuklar bu şekilde yetiştiği için ister istemez devlete düşman kesilir. Bölgede devriye 
gezen resmi ve sivil polis araçlarını taşlar hatta geceleri yüzlerini kapatarak omuzlarında 
kalaşnikof silahlarla sağa sola mermi atar ve bölge insanını sindirirler. …. 
Şüpheli Fedat KILTEPE “Örgütün en başta gelen AÇIK ALAN yapılanmasıdır. Her 
platformda örgüt ESP adı altında bulunabilir. Bunun en yakın örneği Taksim Gezi Parkı 
eylemleridir. Örgütün Merkezi komitesi tarafından bu eylemlere katılım yönünde çağrı 
yapılmıştır. Örgüt bu çağrıya ESP adı altında katılır. ESP içerisinde faaliyet yürüten 
şahıslar örgütün KAPALI alanında da faaliyet yürütür. ESP de sorumlu düzeyde faaliyet 
yürüten şahıslar örgütün ataması ile oradadır. ESP demek MLKP demektir.”  
 
SON DÖNEMDE SURİYE’DEKİ ÇATIŞMALARDA ÖLEN VE ÜLKEMİZE GETİRİLEN 
MLKP MENSUPLARINDAN BAZILARI AŞAĞIYA ÇIKARTILMIŞTIR. 
 
Yılmaz SELÇUK ; 
 
2010 yılında MLKP(Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün Irak’ın Kuzeyindeki 
Gare Bölgesinde bulunan PKK/KCK terör örgütü kampında aldığı askeri ve siyasi eğitimler 
sırasında ölen Yılmaz SELÇUK isimli örgüt mensubunun cenazesi 18.04.2013 temsili bir 
grup tarafından İlimiz Bahçelievler İlçesi Yenibosna Semtinde bulunan Adli Tıp 
Kurumundan alınmış ve akabinde cenaze Gazi Mezarlığına defnedilmiştir. İlerleyen 
tarihlerde Yılmaz SELÇUK anısına bilhassa gazi mahallesinde anma törenleri yapılmış, 
koran gösteriler gerçekleştirilmiştir.  
 
Serkan TOSUN ; 
 
MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet göstermekte iken Suriye’ye giderek PKK/KCK örgüt 
mensupları ile beraber İŞID ile çatışırken 14.09.2013 günü Serekaniye'deki çarpışmalarda 
ölen MAZLUM kod Serkan TOSUN isimli örgüt mensubunun cenazesi bilahare İlimize 
getirilerek 17.09.2013 günü yandaşları tarafından MLKP’nin ve mensuplarının 
propagandalarının yapıldığı törenle Gazi mahallesinde gömülmüştür. 
 
Sibel BULUT ; 
Sarya Özgür/Eylem Deniz kod Sibel Bulut isimli MLKP örgüt mensubu PKK/KCK 
örgütünün saflarında 12.12.2014 günü Kobane’de İŞİD ile girilen çatışmalarda yaralanarak 
ölmüş, ESP genel merkezi tarafından sahiplenilerek konu ile ilgili bir açıklama yapılmıştır.  
14.12.2014 günü de Sarıgazi’de Sibel BULUT’un anısına MLKP mensupları tarafından 
molotoflu korsan gösteri gerçekleştirilmiştir.  
 
Paramaz Kod Suphi Nejat AĞIRNASLI ; 
 
Suphi Nejat AĞIRNASLI İsimli MLKP mensubu Suriye’nin kuzeyinde  PKK/KCKmensupları 
ile birlikte IŞID’e karşı çatışırken Serekaniye'deki çarpışmalarda 14 Eylül 2013 tarihinde 
yaralanarak ölmüştür. Örgüt mensubu anısına Gazi mahallesinde korsan gösteriler 
yapılmış, Kadıköy’de geniş katılımlı yürüyüş gerçekleştirilmiştir.  
 
Oğuz SARUHAN; 
 
Oğuz SARUHAN isimli MLKP mensubu 30.12.2014 günü Kobane’de girdiği silahlı 
çatışmada ölmüş, şahıs ESP ve HDP tarafından sahiplenilmiştir. ESP Ankara il örgütü 
Yüksel caddesinde taziye çadırı açmış, ESP İstanbul örgütü ise Halitağa caddesinde 
bulunan HDP il örgütünde taziyeleri kabul etmiştir. Diğer ilçelerde de ESP tarafından taziye 



çadırları açılmış, Sarıgazi ilçesinde de eylem gerçekleştirilmiştir.  
 
Emre ASLAN; 
 
MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün KGÖüyesi Alişer DERSİM kod 
adlı Emre ASLAN isimli şahıs 24.02.2015 tarihinde Suriye’nin Ayn-El Arap (Kobane) 
şehrinin Cedê köyündeki IŞİD ile yaşanan çatışmalarda ölmüş, Sultangazi/Gazi 
mahallesinde anısına korsan gösteriler gerçekleştirilmiştir.  
 
Coşkun İNCE ; 
 
MLKP mensubu Coşkun İNCE Rojova/TılTemir’deIŞID’e karşı çarpışırken 07.03.2015 
tarihinde ölmüş, ESP il örgütünün çağırısı ile Sarıgazi’de taziye çadırı açılmıştır. Yine 
Sarıgazi’de MLKP milisleri tarafından anısına yürüyüş gerçekleştirilmiştir.  
 
HalilAKSAKAL; 
 
18.06.2014 tarihinde Suriye’nin Ayn-El Arap (Kobane) şehrinin Cedê köyündeki İŞİD ile 
yaşanan çatışmalarda sırasında Halil AKSAKAL isimli MLKP mensubu ölmüş, anısına 
Kadıköy’de taziye çadırı açılmış, Sarıgazi’de korsan gösteriler gerçekleştirilmiştir.  
Şirin ÖTER ve Yeliz ERBAY; 
 
İlimiz genelinde gerçekleştirilen ve MLKP terör örgütü tarafından üstenilen bombalı 
eylemleri gerçekleştirmiş oldukları değerlendirilen örgüt mensuplarının yakalanmaları için, 
22.12.2015 günü gerçekleştirilen operasyonda MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması 
FESK (Fakirlerin ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi) içerisinde faaliyet gösterirken güvenlik 
güçleri ile girmiş oldukları silahlı çatışmada ölü olarak ele geçirilmişlerdir. Örgüt mensupları 
anmak amacıyla ilimiz Sultangazi ilçesinde silahlı korsan gösteri düzenlenmiştir. 
 
 
SORUŞTURMANIN BAŞLANGICI ve ŞÜPHELİLER HAKKINDA YAPILAN TESPİTLER: 
 
MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü 
şüphesi ile sosyal medya (twitter, Facebook vb.) üzerinden terör örgütü propagandası 
yapan, terör örgütlerini övücü mahiyette paylaşımlarda bulunan, Suriye ülkesindeki 
çatışma bölgelerinde ölen örgüt mensuplarının terör propagandasına dönüştürülen cenaze 
ve anma eylemlerine katılan kişilerin tespit edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar 
neticesinde şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmış olup bu kapsamda İstanbul Tem 
Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonel çalışmalar sonucunda; 
 
Şüpheli Ferhat Harun Pehlivan'ın  13.04.2018 günü saat:01:00 sıralarında Buca İlçesi 
Yiğitler Mahallesi 359. Sokak No:20/5 Buca/İzmir adresinde yapılan arama neticesinde, 
Şüpheli Semiha Şahin'in 13.04.2018 günü saat:02:45 sıralarında ilimiz Beyoğlu ilçesi 
Halıcıoğlu Mahallesi Çıksalın Sokak Eren Apt.No:33  sayılı adreste yapılan arama 
neticesinde, 
Şüpheli Pınar Gayıp'ın 13.04.2018 günü saat:02:45 sıralarında ilimiz Beyoğlu ilçesi 
Halıcıoğlu Mahallesi Çıksalın Sokak Eren Apt.No:33  sayılı adreste yapılan arama 
neticesinde, 
Şüpheli Gülsen İmre'nin 13.04.2018 günü saat:02.15 sıralarında ilimiz Sultangazi ilçesi 
Gazi Mahallesi 1426 Sokak No:20 sayılı adreste yapılan arama neticesinde yakalanarak 
gözaltına alındıkları, 
Şüpheli Gülsen İmre'nin yapılan ev ve üst aramasında; 



-1 Adet SAMSUNG marka 359045/08/091570/7 IMEI numaralı cep telefonunun 
-1 Adet VODOFONE marka 8990029300572878515 ibareli sim kartın, 
-1 Adet SANDİSK marka 8 GB kapasiteli Micro SD kartın bulunarak inceleme yapılmak 
üzere el konulduğu, 
Şüpheli Pınar Gayıp'ın yapılan ev ve üst aramasında; 
-1 Adet SONY marka tutanağa göre ekran sorgusundan öğrenilen 35263/08/430550 IMEI 
numaralı arka kapağı kırık cep telefonunun, 
-1 Adet TÜRK TELEKOM marka 89902860394249129245 E20TR ibareli sim kartın 
bulunarak  inceleme yapılmak üzere el konulduğu, 
Şüpheli Semiha Şahin'in yapılan ev ve üst aramasında; 
-1 Adet GENERAL MOBİLE marka 351754071872920 IMEI numaralı cep telefonunun, 
-1 Adet AVEA 64 KB ibareli sim kartın, 
-1 Adet KTJDAHMA02G1626062002 İBARELİ 2 GB kapasiteli Micro SD kartın, 
-1 Adet SANDİSK marka BL1709950942D ibareli 16 GB kapasiteli hafıza kartının 
bulunarak inceleme yapılmak üzere el konulduğu, 
Şüpheli Ferhat Harun Pehlivan'ın yapılan ev ve üst aramasında; 
-1 Adet  TOSHIBA marka 1007BA0676J2JMI ibareli 4 GB kapasiteli flash bellekin, 
- 16 Nisan/Mayıs 2004, 11 Mart/Nisan 2003, 28 Aralık 2007/Ocak 2008, 18 Eylül-Ekim 
2004 ve 9 Kasım/Aralık ibareli “TEORİ de doğrultu” isimli 5 (beş) adet derginin, 
- 1 (bir) adet “Birlik Devrimi” isimli kitabın, 
-1 (bir) adet Mart-Nisan 2016 tarihli “Kızıl Tebeşir” isimli derginin bulunarak bunlara el 
konulduğu, 
Şüpheli Gülsen İmre'nin Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde bulunan kendisine ait 
"Gülsen Imre" isimli profil hesabında yapılan incelemede, 
16/03/2018 tarihinde MKP ve MLKP terör örgütleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
Afrin’de yürüttüğü terör operasyonuna karşı savaşmaya davet ettiği haberi paylaştığının, 
paylaşmış olduğu habere ilişkin fotoğrafta TKP/ML silahlı terör örgütünün sözde 
bayraklarının önünde ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan örgüt mensuplarının 
görüldüğünün,  27/09/2017 tarihinde MLKP terör örgütünün sözde bayrağına ilişkin 
fotoğrafını paylaştığının, 09/10/2017 tarihinde MLKP terör örgütü üyesi olan Alişer Kod 
Hüseyin Akçiçek isimli şahsa ait video görüntülerini paylaştığının,  10/10/2017 tarihinde 
MLKP terör örgütü üyesi olan Alişer Kod Hüseyin Akçiçek isimli şahsa ait video 
görüntülerini paylaştığının, 26/09/2017 tarihinde "MLKP: Dersim'de bir işbirlikçi 
cezalandırıldı" başlığı ile yapılan ve MLKP terör örgütünün sözde bayrağına ilişkin 
fotoğrafın da bulunduğu haberi paylaştığının,  22/09/2017 tarihinde MLKP terör örgütü 
üyesi olan ve çeşitli tarihlerde ölen "Serkan Tosun, Suphi Nejat Ağırnaslı, İvana Hofman, 
Sinan Sağır, İsmet Şahin, Oğuz Saruhan, Berfu Dilan Canbay, Sibel Bulut" isimli örgüt 
üyelerinin tek bir karede fotoğraflarını paylaştığının tespit edildiği, 
Şüpheli Ferhat Harun Pehlivan'ın Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde bulunan 
kendisine ait "Ferhat Harun Pehlivan" isimli profil hesabında yapılan incelemede, 
 10/05/2017 tarihinde  Ulaş BAYRAKTAROĞLU isimli BÖG terör örgütü mensubunun 
fotoğrafını, bu örgüt mensubunu övecek mahiyette yorumlar yazmak suretiyle 
paylaştığının, 06/08/2017 tarihinde aynı profil hesabından ETHA-Etkin Haber Ajansı 
linkinden paylaşılan; Suriye Ülkesi Rakka bölgesinde diğer terör örgütleri ile girilen 
çatışmada hayatını kaybeden TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist ) terör 
örgütü mensubu Nubar OZANYAN isimli şahsın fotoğrafını paylaştığının, 30/05/2017 
tarihinde aynı profil hesabından, MLKP terör örgütü üyesi olan ve Suriye'de öldürülen Ayşe 
Deniz Karacagil'in fotoğrafını paylaştığının, 30/04/2017 tarihinde aynı profil hesabından 
Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) terör örgütü içinde faaliyet gösteren ve sınırdan girmek 
isterken etkisiz hale getirilen Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) terör örgütü üyesi Özge BALİ 
ve Asiye ÖZLAHLAN isimli şahısların fotoğraflarını paylaştığının, 07/01/2017 tarihinde aynı 
profil hesabından, Suriye'de öldürülen (Birleşik Özgürlük Güçleri) terör örgütü mensubu 



Muzaffer KANDEMİR'in fotoğrafını paylaştığının tespit edildiği, 
Şüpheli Pınar Gayıp'ın Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde bulunan kendisine ait 
"Pınar Gayip" isimli profil hesabı ile Twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde bulunan 
kendisine ait "pinar_gayip" ve "Pınar Gayıp@pinargayip" isimli profil hesaplarında yapılan 
incelemede, 
Facebook paylaşım sitesinde 10/04/2017 tarihinde 20 Mart 2017 tarihinde Suriye'de 
öldürülen MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütü üyesi Medine Özmez'in 
fotoğrafını paylaştığının, 24/08/2016 tarihinde "pinar_gayip" isimli profil hesabı altında 
twitter sosyal paylaşım sitesinde Tunceli ilinde öldürülen MLKP (Marksist Leninist 
Komünist Parti) terör örgütü üyesi Veli Görgün ve Ümit Yitik'in fotoğraflarını paylaşarak “Ah 
yoldaşlarım, yoldaşcanlarım ne mutlu sizinle aynı yolda yürüyenlere… #Şehidnamırın 
#umutdimdikayakta” şeklinde yorumlar yazdığının, 22/09/2015 tarihinde aynı profil 
hesabından 21/09/2015 tarihinde öldürülen BÖG (Birleşik Özgürlük Güçleri) terör örgütü 
mensubu Aziz Güler'in fotoğrafını paylaşarak "ışıklar seninle olsun" şeklinde yorumlar 
yazdığının, 23/12/2015 tarihinde aynı profil hesabından 22 Aralık 2015 tarihinde İlimiz 
Gaziosmanpaşa ilçesinde MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün bir 
hücre evine gerçekleştirilen operasyonda ölü olarak ele geçirilen MLKP terör örgütü üyesi 
Şirin Öter ve Yeliz Erbay isimli MLKP terör örgütü üyesi şahısların  cenaze görüntülerine 
ait fotoğrafını adı geçen örgüt mensuplarını övücü mahiyette yorumlar da yazarak 
paylaştığının, 04/07/2015 tarihinde aynı profil hesabından 12 Aralık 2014 tarihinde MLKP 
(Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütü adına DEAŞ terör örgütüyle girmiş olduğu 
çatışmada hayatını kaybeden Sarya Özgür/Eylem Deniz kod Sibel Bulut isimli MLKP örgüt 
mensubuna ait fotoğrafı övücü mahiyette yorumlar da yazarak paylaştığının, 04/03/2016 
tarihinde Pınar Gayıp@pinargayip isimli twitter hesabından, 03.03.2016 tarihinde güvenlik 
güçleriyle girdikleri çatışmada ölü olarak ele geçirilen Berna Yılmaz ve Çiğdem Yahşi isimli 
DHKP/C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/ Cephesi) terör örgütü üyesi şahısların DHKP/C 
terör örgütünün sözde bayrağı önünde silahlı fotoğraflarını paylaştığının tespit edildiği, 
Şüpheli Pınar Gayıp'ın gözaltına alınmasından sonra MLKP silahlı terör örgütünün fikir ve 
ideolojisi doğrultusunda yayın yapan Etkin Haber Ajansı'nın Facebook sosyal paylaşım 
sitesinde bulunan Etkin Haber Ajansı profil hesabından şüphelinin gözaltına alındığı haberi 
paylaşılarak bu haberde şüpheli Pınar Gayıp'ın Etkin Haber Ajansı çalışanı olduğundan 
bahsedildiği,  
Şüpheli Pınar Gayıp'ın gözaltına alınmasından sonra gözaltında bulunduğu süre içerisinde 
kolluk görevlileri tarafından kendisine verilen yiyecekleri kabul etmeyerek açlık grevi 
yaptığının tutanak altına alındığı, 
Şüpheli Semiha Şahin'in    Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde bulunan kendisine ait 
"Semiha Şahin" isimli profil hesabı ile Twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde bulunan 
kendisine ait "semihaşahin@semihasahin2013"  isimli profil hesabında yapılan 
incelemede,  
 Facebook paylaşım sitesinde 19/06/2015 tarihinde MLKP (Marksist Leninist Komünist 
Parti) terör örgütü üyesi Halil Aksakal'ın MLKP terör örgütünün sözde bayrağı önünde 
elinde uzun namlulu silahlı fotoğrafının bulunduğu Etkin Haber Ajansı'na ait haber linkini 
paylaştığının, 31/03/2015 tarihinde aynı profil hesabından DHKP/C terör örgütü üyesi olan 
ve öldürülen Şafak YAYLA ve Bahtiyar DOĞRUYOL isimli şahısların fotoğrafını 
paylaştığının, 02/12/2014 tarihinde aynı profil hesabından 07 Ekim 2014 tarihinde 
Suriye'de öldürülen MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütü üyesi Suphi 
Nejat Ağırnaslı isimli şahsın fotoğrafını paylaştığının, 10/05/2017 tarihinde 
semihaşahin@semihasahin2013 twitter profil hesabınhdan Suriye'de öldürülen BÖG 
(Birleşik Özgürlük Güçleri) terör örgütü üyesi Ulaş Bayraktaroğlu isimli şahsın fotoğrafını 
paylaştığının, 19/03/2015  tarihinde aynı twitter profil hesabından Suriye'de öldürülen 
MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütü üyesi Coşkun İnce isimli şahsın 
fotoğrafını paylaştığının tespit edildiği, 



Şüpheli Semiha Şahin 'in, Suriye'nin Kobane şehrinde öldürülen MLKP terör örgütü üyesi 
Paramaz Kızılbaş Kod isimli Suphi Nejat Ağırnaslı'yı anmak amacıyla MLKP terör 
örgütünün açık alan yapılanması olan ESP'nin organizesinde Yoğurtçu Parkında 
düzenlenen anma eylemine MLKP terör örgütünün fikir ve ideolojisi doğrultusunda yayın 
yapan Etkin Haber Ajansı tarafından yapılan eylem çağrısına uyarak 19/10/2014 tarihinde 
elinde MLKP ibaresi bulunan flama da olduğu halde katıldığının, şüphelinin grupla birlikte 
hareket ettiğinin, şüphelinin de içinde bulunduğu grup tarafından "yaşasın partimiz MLKP" 
şeklinde sloganlar atıldığının tespit edildiği, 
Şüpheli Semiha Şahin 'in, Suriye'nin Kobane şehrinde öldürülen MLKP terör örgütü üyesi 
Sarya / Eylem Deniz kod isimli Sibel Bulut'u anmak amacıyla MLKP terör örgütünün açık 
alan yapılanması olan ESP'nin organizesinde Halilağa Caddesi ve Gençlik sokak üzerinde 
düzenlenen anma eylemine MLKP terör örgütünün fikir ve ideolojisi doğrultusunda yayın 
yapan Etkin Haber Ajansı tarafından yapılan eylem çağrısına uyarak 14/12/2014 tarihinde 
katıldığının, şüphelinin grupla birlikte hareket ettiği, şüphelinin de içinde bulunduğu grup 
tarafından "yaşasın partimiz MLKP" "kadınlar partiye MLKP'ye" şeklinde sloganlar 
atıldığının, şüphelinin de içinde bulunduğu grubun önünde ESP imzalı "Kobane şehidi 
Sibel Bulut ölümsüzdür" , Sosyalist Kadın Meclisleri imzalı "Kobane kadın devrimidir, 
savunacağız" ibareleri yazılı pankartların asıldığının tespit edildiği, 
Şüpheli Semiha Şahin 'in, Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde öldürülen MLKP terör örgütü 
üyesi Mazlum Aktaş kod isimli Halil Aksakal'ı anmak amacıyla  Gazi Mahallesinde 
düzenlenen anma eylemine MLKP terör örgütünün fikir ve ideolojisi doğrultusunda yayın 
yapan Etkin Haber Ajansı tarafından yapılan eylem çağrısına uyarak 20/06/2015 tarihinde 
katıldığının, şüphelinin grupla birlikte hareket ettiğinin, şüphelinin de içinde bulunduğu grup 
tarafından "şehitler yaşıyor komünistler savaşıyor", "Halil Aksakal ölümsüzdür" , "yaşasın 
devrimci dayanışma" şeklinde sloganlar atıldığının tespit edildiği, 
Şüpheli Semiha Şahin 'in, Suriye'nin Kobane şehrinde öldürülen MLKP terör örgütü üyesi 
Sarya / Eylem Deniz kod isimli Sibel Bulut'u anmak amacıyla MLKP terör örgütünün açık 
alan yapılanması olan ESP'nin organizesinde Tunceli İlinde düzenlenen anma eylemine 
MLKP terör örgütünün fikir ve ideolojisi doğrultusunda yayın yapan Etkin Haber Ajansı 
tarafından yapılan eylem çağrısına uyarak 20/12/2014 tarihinde katıldığının, şüphelinin 
grupla birlikte hareket ettiğinin, şüphelinin de içinde bulunduğu grup tarafından "Komutan 
Sarya yaşıyor MLKP savaşıyor" , "Sibel Bulut ölümsüzdür" şeklinde sloganlar atıldığının 
tespit edildiği, 
Belkiz PEHLİVAN isimli şahsın 15.07.2017 Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde vermiş 
olduğu Teşhisli Müşteki İfade tutanağında, şüpheli Semiha ŞAHİN ile ilgili olarak; 
“Bana fotoğrafını göstermiş olduğunuz bu şahıs, Etkin Haber Ajansında oğlumla ilgili 
görüşmüş olduğum bayan şahıstır. Bize oğlum Kerim’in artık Etkin Haber Ajansında 
çalışmadığını ve herhangi bir ilişkisinin kalmadığını söyleyen, daha sonra durumu polise 
bildireceğimizde “Sakın böyle bir şey yapmayın, Kerem için dönüşü iyi olmaz, onun devam 
eden davası var, onun için kötü olur” şeklinde polise bildirmememiz yönünde uyarılarda 
bulunan şahıstır. Kendisini net olarak teşhis ediyorum” şeklinde beyanda bulunduğu,  
Şüpheli Semiha Şahin'in gözaltına alınmasından sonra MLKP silahlı terör örgütünün fikir 
ve ideolojisi doğrultusunda yayın yapan Etkin Haber Ajansı'nın Facebook sosyal paylaşım 
sitesinde bulunan Etkin Haber Ajansı profil hesabından şüphelinin gözaltına alındığı haberi 
paylaşılarak bu haberde şüpheli Semiha Şahin'in Etkin Haber Ajansı çalışanı olduğundan 
bahsedildiği,  
Şüpheli Semiha Şahin'in gözaltına alınmasından sonra gözaltında bulunduğu süre 
içerisinde kolluk görevlileri tarafından kendisine verilen yiyecekleri kabul etmeyerek açlık 
grevi yaptığının tutanak altına alındığı, 
ŞÜPHELİLERİN EYLEMLERİNİN HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ: 
Yukarıda özetlenen dosya içerisinde mevcut tüm bilgi ve belgelere göre,  
1-  Şüpheli Gülsen İmre'nin, detayları yukarıda aktarıldığı şekilde, değişik tarihlerde 



zincirleme şekilde Facebook sosyal paylaşım sitesinde kendisine ait profil hesabı adı 
altında MLKP silahlı terör örgütünün cebir şiddet veya tehdit yöntemlerini meşru 
gösterecek veya övecek nitelikte paylaşımlarda bulunmak suretiyle zincirleme şekilde 
MLKP silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suçunu işlediği,  
2-  Şüpheli Ferhat Harun Pehlivan'ın, detayları yukarıda aktarıldığı şekilde, değişik 
tarihlerde zincirleme şekilde Facebook sosyal paylaşım sitesinde kendisine ait profil 
hesabı  altında MLKP  ve BÖG silahlı terör örgütünün cebir şiddet veya tehdit yöntemlerini 
meşru gösterecek veya övecek nitelikte paylaşımlarda bulunmak suretiyle zincirleme 
şekilde MLKP ve BÖG silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suçunu işlediği, 
3-  Şüpheli Pınar Gayiıp'ın, detayları yukarıda aktarıldığı şekilde, değişik tarihlerde yoğun 
olarak Facebook ve Twitter sosyal medya hesaplarından MLKP terör örgütünün cebir 
şiddet veya tehdit yöntemlerini övecek veya meşru gösterecek şekilde propaganda 
eyleminde bulunmuş olması, MLKP terör örgütünün fikir ve ideolojisi doğrultusunda yayın 
yapan Etkin Haber Ajansı'nda çalışıyor olması, örgütsel tavır göstererek açlık grevi yapmış 
olması hususları birlikte gözetildiğinde belirtilen şekildeki örgütsel eylemlerinin çeşitliliği 
nazara alındığında şüphelinin MLKP silahlı terör örgütü üyesi olma suçunu işlediği, 
4- Şüpheli Semiha Şahin'in MLKP silahlı terör örgütünün açık alan yapılanması olan 
ESP'nin organizesinde düzenlenen detayları yukarıda belirtilen dört ayrı yasa dışı toplantı 
ve gösteri yürüyüşüne, örgütün eylem talimatlarına uyarak birden fazla ve sürekli şekilde 
katılmış olması, değişik tarihlerde yoğun olarak Facebook ve twitter sosyal medya 
hesaplarından MLKP terör örgütünün cebir şiddet veya tehdit yöntemlerini övecek veya 
meşru gösterecek şekilde propaganda eyleminde bulunmuş olması, MLKP terör örgütünün 
fikir ve ideolojisi doğrultusunda yayın yapan Etkin Haber Ajansı'nda çalışıyor olması, 
örgütsel tavır göstererek açlık grevi yapmış olması hususları ile yukarıya aktarılan Belkiz 
Pehlivan'ın teşhisli beyanı birlikte gözetildiğinde belirtilen şekildeki örgütsel eylemlerinin 
çeşitliliği nazara alındığında şüphelinin MLKP silahlı terör örgütü üyesi olma suçunu 
işlediği, şüphelinin ayrıca yine detaylı olarak yukarıda belirtildiği şekilde katılmış olduğu 
dört ayrı yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşünde MLKP silahlı terör örgütünün cebir 
şiddet veya tehdit yöntemlerini meşru gösterecek övecek şekilde sloganlar atıp bu nitelikte 
flama ve dövizler taşımak suretiyle ayrıca MLKP terör örgütünün propagandasını yapma 
ve 4 kez 2911 Sayılı Yasanın 32/1 ve 33/b madddesine muhalefet suçunu işlediği, 
Sonuç ve kanaatine varılmış olmakla, 
Şüphelilerin yargılamalarının Mahkemenizce yapılarak yukarıda gösterilen sevk maddeleri 
gereğince ayrı ayrı cezalandırılmalarına, haklarında gerekli güvenlik tedbirlerinin 
hükmolunmasına, gözaltında ve tutuklulukta geçirdikleri sürelerin hükmolunacak 
cezalarından mahsubuna, Adli Emanete kayıtlı dergiler ve kitabın imhasına karar 
verilmesi, 
Kamu adına talep ve iddia olunur. 07/05/2018 
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