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     Sayı:10-2018/53 

                                                                                                                 Tarih:25.12.2018 

          

 

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA 

 

Konu : HDP’nin kapatılması için resen dava açılması istemidir. 

 

Açıklama : 

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Devletin bağımsızlığı, ülkenin ve milletin 

bütünlüğüne aykırı faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Bu konuda 18.01.2016 ve 14.02.2018 tarihlerinde, Başsavcılığınıza yaptığımız 

başvurularda bu faaliyetlerin somut örneklerini ayrıntılarıyla açıklamıştık. ( Ek 1-2) 

Ancak, bugüne değin bir soruşturma başlatılmamış ve bu Partinin kapatılması için 

dava açılmadığı gibi, başvurularımız hakkında tarafımıza herhangi bir bilgi verilmemiştir.  

Bu faaliyetlerin son örneği HDP Gençlik Kolları’nın 24.11.2018 günü Diyarbakır’da 

yaptığı kongredir. 

Bu kongrede ekteki basın derlemelerinde de görüleceği gibi “Kürdistan” kuruluncaya 

kadar çalışmaya devam edecekleri açıklanmış, bazı HDP milletvekillerinin de katıldığı 

kongrede “Öcalan’a özgürlük” sloganları atılmış, “Kürdistan” için mücadele çağrıları 

yapılmıştır. (Ek-3) 

Anayasa’nın 68/4. maddesine göre; “Siyasi partilerin tüzük ve programları ile 

eylemleri Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ... aykırı 

olamaz”. 80. maddeye göre; “Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin dayandığı Devletin 

tekliği ilkesini değiştirmek amacını güdemezler ve bu amaca yönelik faaliyette 

bulunamazlar”.  

 Yargıtay C. Başsavcılığı, siyasi partilerin kapatılması için dava açmaya, Siyasi Partiler 

Kanunu’nun 100. maddesine göre resen yetkili ve görevlidir. 

 Yasanın 101. maddesine göre; “Bir siyasi partinin Anayasa’nın 68/4. maddesine aykırı 

eylemlerin işlendiği odak haline geldiğinin” tespiti halinde, o siyasi parti temelli kapatılır. 

 Siyasi Partiler Kanunu’nun 103. maddesi’ne göre: 
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 “Bir siyasi parti, bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği 

ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel başkan veya merkez karar ve yönetim 

organları veya TBMM’deki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zımnen veya 

açıkça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık 

içinde işlendiği takdirde söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılır”. 

Anılan Partinin, Genel Başkanı ve diğer Genel Merkez yöneticileri ve bazı 

Milletvekillerinin tutuklanmasına yol açan bu ve benzeri faaliyetler, çok daha düşük düzeyde, 

daha önce de Anayasa Mahkemesi’nin gündemine gelmiş ve siyasi partilerin kapatılmasına 

karar verilmiştir. 

 Anayasa Mahkemesi’nin bu kararlarını özetleyecek olursak; 

 Halkın Demokrasi Partisi’nin (HADEP) temelli kapatılmasına ilişkin, 13.03.2003 tarih 

ve E.1991/1 (Siyasi Parti Kapatma), K.2003/1 sayılı Anayasa Mahkemesi kararında; “Siyasi 

partilerin, çalışmalarında devletin ülkesi ve ulusu ile bölünmezliği temel kuralına uymaları, 

ülkenin ya da ulusun bir bölümünün bugünkü bütünlüğünü bozarak ayrılması sonucunu 

doğrudan doğruya veya dolayısıyla doğurabilecek her türlü eylemden kaçınıp; çalışmaları, bu 

bütünlüğü daha da pekiştirecek biçimde yürütmelerinin anayasal ve yasal zorunluluk olduğu” 

belirtilmiştir. 

 Anılan kararın gerekçesinde şöyle denilmektedir: 

 “Demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez ögesi olan siyasal partiler, vatandaşların 

bir kısmını çoğunluktan çıkarıp azınlık durumuna getirerek ulusu ve ülkeyi bölmeye, etnik 

köken ayrımını kışkırtarak silahlı ayaklanmaya çağırmaya, ulusun bireylerini, bölge 

halklarını birbirine düşman edip aralarında husumet yaratmaya yönelik eylemde 

bulunamazlar. 

 “Demokratik hak ve özgürlüklerden yararlanılarak, devletin ülkesi ve milletiyle 

bölünmez bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen eylemler kabul edilemez. Bu durumda hak ve 

özgürlüklerin kötüye kullanılmasına engel olmak, devletin görevi ve varlık nedenidir. Teröre 

destek verip ondan destek alan bir siyasi partinin Anayasa ve yasaya göre varlığın 

sürdürmesi düşünülemez”. 

 Kararda; Parti yöneticilerinin yaptıkları açıklamalar, Partiye mensup kişilerin ve parti 

teşkilatının gerçekleştirdiği eylemler aktarılarak; bu olgular Partinin, “PKK ile bağlantı ve 

dayanışma içinde olduğunu göstermektedir” deniliyor. Partinin, “devletin ülkesi ve milletiyle 

bölünmez bütünlüğünü bozmaya ve PKK’ya yardım ve destek sağlamaya yönelik eylemlerin 

işlendiği odak haline geldiğinin sabit olduğu” belirtilerek, “Anayasa’nın 68 ve 69. 

maddeleriyle, 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın 101. maddesinin (b) bendine göre temelli 

kapatılması gerektiği sonucuna varıldığı” kaydediliyor. 

......... 

 Siyasi partilerin uyacakları esasları belirleyen Anayasa’nın 69. maddesinin altıncı 

fıkrasında, “Bir siyasi partinin 68. maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı 
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eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak, onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir 

odak halinde geldiğinin Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verilir. Bir 

siyasi parti, bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum 

o partinin büyük kongre veya genel başkan veya merkez karar veya yönetim organları veya 

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zımnen 

veya açıkça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca 

kararlılık içinde işlendiği takdirde, söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılır” hükmü 

yer almaktadır. 

........ 

 Konuya ilişkin bu Anayasa Mahkemesi kararlarını, HDP’ye uygulayacak olursak, 

“devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin yoğun olarak işlendiği 

bir odak” olma durumunun daha vahim boyutlarda ortaya çıktığını görürüz. Kaldı ki HDP 

daha önce bölücü örgütün kurduğu ve kapatılan partilerin yerine kurulmuş olan ve her yasal 

seviyedeki seçimlerde adayları doğrudan “Kandil”den belirlenen Partidir. 

Sonuç ve İstem: Açıklanan sebeplerle ve Başsavcılığınızca saptanacak sair          

   nedenlerle; devletin bağımsızlığı, ülkenin ve milletin  

bölünmez bütünlüğüne aykırı faaliyetlerin odağı haline gelen 

HDP’nin kapatılması için, Anayasa Mahkemesi nezdinde resen 

dava açılmasını talep ediyoruz. 

                             Saygılarımızla.  

 

 

 

        Vatan Partisi’ni temsilen 

Utku Reyhan   Nusret Senem 
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