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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ: 
20.07.2017 tarihinde DEVRİMCİ GÜÇLER isimli yapılanmanın organizesinde gerçekleşen ve 20 

Temmuz 2015 günü Suruç da meydana gelen patlamada ölen 33 kişiyi anmak amacıyla ellerinde flama 
bulunan bir gurubun Kadıköy Bahariye Caddesi Süreyya Operası önü ve çevresinde toplandıkları, Gençlik 
Örgütleri adına Şilan BEYLİ isimli bayan şahıs tarafından basın açıklaması metni okunduğu, bu sırada 
gruplar tarafından “faşizme karşı omuz omuza, katillerden hesabı gençlik soracak, Suruç’u unutma 
unutturma, suruç için adalet herkes için adalet, kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz, 
Suruç’un hesabı sorulacak, yaşasın devrimci dayanışma, Nuriye ve Semih yalnız değildir, Suruç şehitleri 
ölümsüzdür, Suruç’un hesabı mahşere kalmaz, hesaplaşma günü korkunç olacak” şeklinde sloganlar atıldığı, 

Grup içerisinde aktivist yazar Temel DEMİRER’in yaptığı konuşmasında; 
“Masum insanların kanlarını akıttılar, bunun adı bir katliamdır, katliamların Türkçesi Toplu 

cinayettir, 33 tane yoldaşımızı toplu cinayetten katlettiler, bugün burada burnumuzun dibinde olan polisler, 
bugün kameraları ile bizi izleyenler tam 2 yıl önce Suruç da yoktular, Suruç da yoldaşlarımızı kimin 
katlettiğini merak ediyor musunuz? Cevap kameralarını çalıştırmayanlardır, Cevap canlı bombalar ile iş 
birliği yapanlardır, Cevap onların katilinin Devlet olduğudur (Grup tarafından Katil Devlet hesap verecek 
şeklinde sloganlar atıldığı) Onlar İktidarın lanetli şahitleri bizim amali, fakatlı, yanili konuşacağımızı 
zannediyor, öyle yağma yok biz Paramazın Kızılbaşın Yoldaşlarıyız, biz eğri otursak da doğru konuşanlarız, 
biz Fidel’in yoldaşlarıyız, ne yani katile katil demeyecek miyiz? Hayır kusura bakmayın hiç de öyle 
düşünmüyorum, benim bir adalet beklentim falan yok, zalimlerden adalet gelmez, zalimler adaletsiz 
olanlardır, İktidar adalet dağıtmaz, iktidar katildir, İktidar adaletsizdir, Yaşım altmışı çoktan geçti. Burdaki 
polislerin dedeleri ile ben devrimcilik yaptım, buradakiler torunları. Ben onların dedeleri ile uğraştım. Ben 
onun için kimse bana ama kimse bana bu hükümetin bu iktidarın, bu mahkemelerin, bu polisliğin adaletin 
düzeninden söz etmesin. Ben, 33’lerden birisiyim, Sen, sen 33’lerden birisin, Biz 33’leriz. 33’ler sadece 
Suruç değil, 33’ler Kürdistan’ da... (bu kısımda söyledikleri anlaşılmıyor..) Ben ölüme inanmam, devrimciler 
ölmez. Devrimcileri hiç bir güç öldüremez. Biz ölülerimizle yaşıyoruz. Ölülerimiz bizim içimizde. Ölülerimiz 
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bizim nefesimizde. Ölülerimiz şu anda Silivri cezaevinde açlık grevinde ölüme meydan okuyan Nuriye’nin 
Semih’in yanında... yaşasın devrim, yaşasın dayanışma” şeklinde konuşma yaptığı, (Konuşmaya ait 
görüntülüreni bulunduğu bir adet CD dosya içerisinde mevcuttur.) 

Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı üzerini şüphelinin açık kimliğinin tespiti ile gözaltına 
alındığı, 

Şüpheli TEMEL DEMİRER’ in 25.07.2017 tarihli emniyet ifadesinde özetle; 
Konuşması ile ilgili olarak, “Ben hiçbir şeyi aşağılamadım. Konuşmam milliyet yazarı Tolga 

ŞARDAN’ınn katliamın ikinci yılındaki istihbarat bilgilerinden nakledilmiştir. Bu belgeler milliyet 
gazetesinde yayınlanmıştır.” 

Onların iktidarın lanetli şahitleri bizim ama’lı, fakat’lı, yani’li konuşacağımızı zannediyor, öyle 
yağma yok. BİZ PARAMAZ KIZILBAŞIN YOLDAŞLARIYIZ, cümlesini belirterek (7 EKİM 2014 
YILINDA KOBANE’DE ÖLEN MLKP SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ SUPHİ NEJAT AĞIRNASLI 
İSİMLİ ŞAHSIN KOD ADI PARAMAZ KIZILBAŞ olarak bilinmekte) SUÇ VE SUÇLUYU ÖVME suçu 
iddia edilen konu ile ilgili olarak 

“Bu soruda iki soru bulunmaktadır. Birincisi eleştiri her yurttaşın anayasal hakkıdır. İkincisi 
Paramaz Kızılbaş katil Işid gericiliğine -karşı laiklik mücadelesinde öldürülmüştür. Paramaz Kızılbaş’ın 
hangi illegal örgüt üyesi olduğunu bilmek emniyetin görevidir. Benim bu konuda bir şey bilmem bir 
zorunluluk değildir. Zikredilen ismi laiklik mücadelesi bağlamında andım. Söyleyeceklerim bundan 
ibarettir.” 

Konuşmasının devamı ile ilgili olarak; “33’ler Kürdistan’da diyerek Ahmet Arifin Terketmedi 
Sevdam Beni şiiri kitabında 33’ler alt başlığında bir bölüm vardır. Bu bölüm general Muğlalı tarafından 
sorgusuzca vurulan 33 Kürt için yazılmıştır. Daha sonra mahkeme general Muğlalıyı cezalandırmıştır. 
Zikrettiğim 33’ler bunlardır. Diğer 33’ler Suruç’ta Katledilenlerdir. Kürdistan bir coğrafyadır. Ölülerimiz 
şuan Silivri Cezaevinde açlık grevinde ölüme meydan okuyan Nuriye’nin, Semih’in yanında sözlerimle 
Silivri Cezaevinde ve Sincan Cezaevinde tutuklu olanlar ile dayanışma duygularımın ifadesini belirttim. Bu 
kişisel kanaatimdir” şeklinde beyanda bulunduğu, 

25.07.2017 tarihinde mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edildiği, Adli Kontrol 
altına alınması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevkedildiği, 

Şüpheli hakkında herhangi bir terör örgütü ile iltisakının araştırılması amacıyla ilgili kolluk 
birimlerine müzekkere yazıldığı, gelen cevabi yazıda şüphelinin PKK/KCK silahlı terör örgütü ve sol 
tandaslı terör örgütleri tarafından düzenlenen eylem ve etkinliklere katılan şahıslardan olduğu yönünde 
bilgiler elde edildiği, geçmiş yıllarda şüpheli hakkında Hatay, Tunceli ve Gaziantep Cumhuriyet 
Başsavcılıklarında soruşturmalar yürütüldüğü, bu hususta rapor tanzim edildiği ve dosyaya eklendiği 
anlaşılmakla, 

Yukarıda anlatılan eylem ve bütün dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin üzerine 
atılı suçu işlediği yönünde yeterli delil elde edilmiş olup, yargılamasının yapılarak, eylemlerine uyan 
yukarıda belirtilen yasa maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına, karar verilmesi kamu adına talep ve iddia 
olunur. 26/09/2018 
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