
İSTANBUL CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA
Suç Duyurusunda 
Bulunan                   : İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi
                                    
Adres :                        Katip Mustafa Çelebi Mah. Çukurlu Çeşme Sokak,                                         
                                    Bayman Apt. No 10/1, Beyoğlu / İSTANBUL

Şüpheli                   :  Fikri Karadağ 
                                   Kuvayi Milliye Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve diğerleri 
Adresi                      : Yavuztürk Sokak No. 24 – Kadıköy/İstanbul

Suç                             :   Şiddeti özendirmek, Meskûn mahalde silah bulundurmak ve göstermek, Dernekler 
Kanunu’na muhalefet, Halkın bir kısmını diğer kısmına karşı silahlandırarak öldürmeye tahrik etme suçu 
(TCK 214/2 Maddesi),   Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu (TCK 216.Maddesi) , 6136 sayılı yasaya 
muhalefet  ve soruşturma nitecesin de ortaya çıkacak diğer suçlar,  Bir  grup insanı  fişleyerek  hedef 
haline getirmek suretiyle tehdit etmek, Halk arasında infiale neden olmak. 

Açıklamalar:
          1-Yukarıda isimleri yazılı şüphelilerin başkanları oldukları ve merkezi ilimiz sınırları içerisinde 
bulunan Kuvayı Milliye isimli dernek tarafından Mersin’de bir düğün salonunda düzenlediği iddia edilen 
iftar  yemeğinde  düzenlenen  yemin  töreni  görüntüleri  9-10  Şubat  tarihli  ana  haber  bültenlerinde 
yayınlanmıştır.

2-  Televizyon ve gazetelerde yayınlanan görüntülerden bir salonda yapıldığı  anlaşılan üyelik 
kabul töreninde, masaların üstüne 1 adet Kuranı Kerim ve 3 adet tabancanın üstüne el basan bir grup 
üye, yemin etmektedir.  Dernek başkanı olduğu açıklanan ve eski  Nato Özel Harp Dairesi Başkanı 
olduğu iddia edilen Emekli Albay Mehmet Fikri Karadağ, gruba yemin ettirmektedir. 

3- Dernek başkanı Fikri Karadağ, üstünde Türk bayrağı, dernek flaması, Kuranı Kerim, karanfil 
ve üç tabanca bulunan bir  masanın etrafına topladığı  üye adaylarına "Türk  anadan Türk babadan 
doğmuş, soyunda dönme olmayan Türk oğlu Türk'üm ben. Bu uğurdu ölmek var, öldürülmek var ve 
öldürmek var” cümleleriyle başlayan bir yemin ettirmektedir. 

4- Silahlı  yemin  töreni  sırasında  çocukların  salonda   olduğu  ve  ortada  dolaştığı  açıkça 
görülmektedir. 

5- Görüntülerin basına yansımasından sonra basın açıklaması yapan Fikri Karadağ, kendisine 
soru  soran  gazetecilere  13.500  kişilik  bir  hainler  listesi  hazırladıklarını  ve  bunu  kamuoyuna 
açıklayacaklarını söylemiştir. Yine bir muhabirin “listede kimler var” sorusuna “senin annen ve baban da 
olabilir” şeklinde cevap vermiştir.

6- Kuvayı  Milliye  Derneği  Mersin  temsilcisi  Kemal  Canay,  13  Aralık  2006'da  yaptığı  basın 
açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştır   "Genel merkezimizin, hain olduğunu belirlediği 13 bin 500 kişi 
ve kurum var. Genel Başkanımız M. Fikri Karadağ, yurt dışına para kaçıran bu hainlerin listesini, onların 
en çok güvendiği kaynaklardan elde etti.  Vatana İhanet Kanunu kaldırıldı.  Biz bu kanunun yeniden 
yürürlüğe girmesini istiyoruz. Adam ihanet ediyor, elini kolunu sallaya sallaya geziyor. ..Mersin PKK ve 
Siyonistlerce işgal edildi. Türk çocuklarının elinden ekmekleri alınıyor. Mersin'de suç işleyenlerin yüzde 
90'ı Doğulu ve Güneydoğu'ludur. Türk çocuğu suç işlemez." 
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7- Kuvayi  Milliye  Derneği’nin  kuruluş  bildirgesinde  "Devletimiz  (d)  (dinci,  dönme)  takımı 
tarafından  yönetilmekte  ve  Türk  milleti  kendinden olan Türk  soylu  yöneticilere  kavuşabilme özlemi 
duymaktadır. Hıyaneti Vataniye kanununun zamanı geldiğinde yürürlüğe konulması için çalışılacaktır. 
11 Kasım 1938'den bugüne kadar ihanet eden her şahıs, kurum ve kuruluş hesap verecektir. Vatan 
mutlaka korunacak, millet daima büyüyerek sonsuza kadar yaşatılacaktır. Zira kendisini bu uğurda feda 
edecek çok vatan evladı vardır."  Denmektedir.

8- Yine  Kuvayı  Milliye  Derneği'nin  kuruluş  bildirgesinde  "Kuvayı  Milliye  tarafından  Hıyaneti 
Vataniye Kanunu'nun zamanı geldiğinde yürürlüğe konulması için çalışılacaktır;  11 Kasım 1938'den 
bugüne kadar ihanet eden her şahıs, kurum ve kuruluş hesap verecektir"

9- Bu törende derneğin genel  başkanı olduğu belirtilen Mehmet Fikri  Karadağ’ın öncülünde, 
etnik kimliklerin farklılığından dolayı insanları karşı karşıya getirebilecek, halklar kardeşleşmeyi bozacak 
bir  yemin  edilmektedir.  Halkın  bir  kesimi  kendisinden farklı  olan  kesimlere karşı  düşmanlığa tahrik 
edilmektedir.  Bu şekilde TCK 216. maddesinde düzenlenen suç işlenmiştir. 

10- Yapılan yemin  töreni  sırasında masa üstünde silah  bulundurulması  ve  bu silah  üzerine 
yemin edilmesi, TCK  214/2 suçu oluşturmaktadır. 

11- Yine  masa  üzerinde  bulunan  silahın  ruhsatsız  olması  halinde  6136  sayılı  yasanın  13. 
maddesinde suçun oluşacağı açıktır. Anılan silah ruhsatlı olsa bile bir derneğin etkinliği esnasında açık 
bir şekilde bulundurulması yine 6136 sayılı yasanın ek 1. maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

12- Şikâyetimize  konu  olan  dernek,  kurulduğundan  bu  yana  gerek  açıklamaları,  gerekse 
kamuoyuna  yansıyan  etkinlikleri  ile  derneklerin  şiddet  içeren  etkinliklerde  bulunamayacağına  dair 
hükümleri, çiğnenmekte ve dernek örgütlenmesi altında silahlı şiddet örgütlenmesine gidildiği açıkça 
görülmektedir. Bu nedenle dernekler kanunu çiğnenmiş, örgütlenme hakkı kötü amaçla kullanılmıştır.  

13- Kişilerle ilgili kayıt tutulmasını ilişkin düzenlemeler, yasalarca belirlenmiştir. Kişilerin kendi 
amaçları  doğrultusunda halkın  bir  kısmını  dini,  siyasi,  etnik  ve  sosyal  konumları  nedeniyle  fişleme 
yapması anayasal suç teşkil etmektedir.

14- Yıllardır birçok farklı etnik kimlikten insanın kardeşçe bir arada yaşadığı coğrafyamızda, bu 
kardeşliğin  bozulmasına  yönelik  girişim  ve  açıklamaların  defalarca  yapıldığı  ancak  bu  girişimlerin, 
coğrafyamızın  demokratik  kamuoyunun  duyarlı  yaklaşımlarından  kaynaklı  olarak  sonuçsuz  kaldığı 
bilinen bir gerçekliliktir. Halkların kardeşliğine karşı yapılan her türlü girişim ve açıklamanın karşısında 
olduğumuzdan kaynaklı olarak gereğinin yapılması talebiyle bu şikâyetimizi yapmaktayız.

Sonuç ve talep: Yukarıda belirtilen nedenlerle adı geçen şüpheliler  hakkında, Şiddeti  özendirmek, 
Meskûn mahalde silah bulundurmak ve göstermek, Dernekler Kanunu’na muhalefet, Halkın bir kısmını 
diğer kısmına karşı silahlandırarak öldürmeye tahrik etme suçu (TCK 214/2 Maddesi),   Halkı kin ve 
düşmanlığa tahrik suçu (TCK 216.Maddesi) , 6136 sayılı yasaya muhalefet ve soruşturma nitecesin de 
ortaya çıkacak diğer suçlar, Bir grup insanı fişleyerek hedef haline getirmek suretiyle tehdit etmek, Halk 
arasında  infiale  neden  olmak  fiillerinden  dolayı  soruşturma  başlatılarak  haklarında  TCK’nin  ilgili 
hükümleri gereğince dava açılmasını arz ve talep ederiz.

İnsan Hakları Derneği
    İstanbul Şubesi
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