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TUTANAK 

27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı 
tarafından duruşmanın ara verilmesi şeklindeki beyanından sonra heyet 
duruşma salonundan çıkmadan aynı zamanda meydana gelen olaylar ve olayda 
hangi şahısların hangi söz ve hareketlerde bulunduğu hususlar dijital kayıtlar 
incelenerek tutanak altına alınmış, bu hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

Mahkeme Başkanı: "Sanıkları çıkaralım, seyircileri çıkaralım." 
Sanık Mustafa Ali Balbay söz almadan konuştu: "Arkadaşlar buradan hüzün ve 

hasletle ayrılmayın." 
Seyircilerin alkışladığı görüldü. 
Mahkeme Başkanı: "Çıkarın, çıkarın Mustafa Balbay'ı çıkarın, Mustafa 

Balbay'ı çıkarın, Mustafa Balbay'ı çıkarın lütfen." 
Sanık Mustafa Ali Balbay'ın el kol hareketleri ile seyircilere bir şeyler anlattığı 

görüldü 
Seyircilerin alkışladığı görüldü. 
Mahkeme Başkanı: "Seyircileri çıkarın." 
Seyircilerin yüksek sesle "yürüyelim arkadaşlar" diye marş söyledikleri görüldü. 
Mahkeme Başkanı: "Seyircileri çıkarın." 
Seyircilerin alkışladığı görüldü 
Mahkeme Başkanı: "Seyircileri çıkaralım." 
Seyircilerin alkışladığı görüldü. 
Mahkeme Başkanı: "Görevliler." 
Sanık Mustafa Ali Balbay'ın el kol hareketleri ile seyircilere bir şeyler anlattığı 

görüldü 
Seyircilerin yüksek sesle "gümüş dere durmaz akar." diye marş söyledikleri 

görüldü. 
Mahkeme Başkanı: "Seyircileri çıkaralım." 
Seyircilerin yüksek sesle "güneş ufukta şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar.'' 

diye marş söyledikleri görüldü. 
Üye Hakim Ercan Fırat: "Ara verelim Başkanım." 
Sanık Mustafa Ali Balbay'ın el kol hareketleri ile seyircilere bir şeyler anlattığı 

görüldü 
Sanıklar Doğu Perinçek, Erkan Önsel ve Turhan Özlu nün yumruk sallayarak 

seyircilere eşlik eder tarzda hareketler sergiledikleri görüldü. 
Sanık Hikmet Çiçek'in seyircileri alkışladığı görüldü 
Mahkeme Başkanı "Ara veriyoruz." 
Üye Hakim Ercan Fırat: "Ara verelim, kontrolü sağlanması için ara verelim." 
Seyircilerin alkış ve slogan ile eşlik ettikleri görüldü. 
Mahkeme Başkanı: "Tamam. Sanıkları çıkarın, sanıkları çıkarın." 
Seyircilerin yüksek sesle/ "yer gök inlesin/ inlesin 

söyledikleri görüldü. 
inlesin" şeklinde marş 
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27.07.2012 tarihli oturum ile ilgili alınan ara karar uyarınca tutulan tutanak 

Mahkeme Başkanı "Sanıkları çıkaralım, sanıkları çıkaralım, sanıkları 
çıkaralım. Sanıkları çıkaralım." 

Sanık Mustafa Ali Balbay'ın el kol hareketleri ile seyircilere bir şeyler anlattığı 
görüldü 

Mahkeme Başkanı: "Mustafa Balbay'ı çıkaralım. Mustafa Balbay'ı çıkaralım " 
Sanık Mustafa Ali Balbay'ın ellerini sallayarak seyirci ile hararetli şekilde 

konuştuğu görüldü 
Üye Hakim Ercan Fırat: "Hasan anons yap çıkarsınlar, jandarma (bir iki kelime 

anlaşılamadı)" 
Mahkeme Başkanı: "Sanıkları çıkaralım." 
Uye Hakim Ercan Fırat: "Çıkarsınlar." 
Mahkeme Başkanı: "Güvenlik kuvvetleri." 
Sanıklar Doğu Perinçek ve Turhan özlü'nün el kol hareketleri ile tempo 

tuttukları görüldü 
Sanık Erkan Önsel in sandalyeye çıkarak seyirci ile hararetli şekilde konuştuğu 

görüldü "Arkadaşlar, (1-2 kelime anlaşılamadı) bizim özgürlüğümüz Türkiye'nin 
özgürlüğü (2-3 kelime anlaşılamadı) 

Sanık Muzaffer Tekin söz almadan konuştu: "Danıştay kene olsa 
yapışmayacak. Danıştay kene olsa (bir iki kelime anlaşılamadı)." 

Mahkeme Başkanı: "Muzaffer Bey'i çıkaralım." 
Üye Hakim Ercan Fırat: "(bir iki kelime anlaşılamadı) çıkarın, çıkarın hepsini." 
Mahkeme Başkanı: "Güvenlik kuvvetleri ne yapıyor burada? Tuncay Bey'i 

çıkaralım." 
Sanık Turhan Özlü'nün ellerini sallayarak seyirci ile hararetli şekilde konuştuğu 

görüldü 
Sanık Doğu Perinçek'in ellerini sallayarak seyirci ile hararetli şekilde 

konuştuğu görüldü 
Seyircilerin yüksek sesle "Yürüyelim arkadaşlar." şeklinde marş söyledikleri 

görüldü. 
Mustafa Ali Balbay: "Buradan çıkarken taşkınlık yapmayın, buranın kurallarını 

çiğnemeyin, bu devlet bizim." 
Mahkeme Başkanı: "Sanıkları çıkaralım." 
Seyircilerden birinin: "Dokunma, milletvekili o dokunamazsın sen, milletvekili o 

dokunamaz ona. dokunamazsın, aloo." 
Sanık Turhan özlü'nün ellerini sallayarak seyirci ile hararetli şekilde konuştuğu 

görüldü. 
Mahkeme Başkanı: "Çıkaralım, Mustafa Balbay'ı çıkaralım." 
Üye Hakim Ercan Fırat: "Başkanım ara verelim çıkarsınlar ya." 
Mahkeme Başkanı: "Çıktı, çıktı ara verdim, seyircileri çıkaralım." 
Sanık Doğu Perinçek'in ellerini sallayarak seyirci ile hararetli şekilde 

konuştuğu görüldü. 
Sanık Mustafa Ali Balbay'ın seyirci ile hararetli şekilde konuşmasına devam 

ettiği görüldü. 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: "Mustafa salonu boşaltın dedi, 

Mustafa." 
Mahkeme Başkanı: "Dinliyor musunuz?" 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: "Başkan salonu boşaltın dedi, 

salonu boşaltın dedi Başkan, boşaltın." / / h 



27.07.2012 tarihli oturum ile ilgili alınan ara karar uyarınca tutulan tutanak 

Sanık Mustafa Alı Balbay'ın seyirci ile hararetli şekilde konuşmasına devam 
ettiği görüldü 

Sanık Muzaffer Tekin söz almadan konuştu: "Başkanım Danıştay görüntülerini 
(bir ıkı kelime anlaşılamadı)." 

Mahkeme Başkanı: "Komutan, komutan nerede?" 
Sanık Erkan önsel'in yeniden sandalyeye çıkarak seyirci ile hararetli şekilde 

konuştuğu görüldü 
Mahkeme Başkanı: "Bu zafiyetin sebebi nedir? Başka komutan yok mu 

burada " 
Uye Hakim Ercan Fırat: "(bir iki kelime anlaşılamadı) meydan veriyorsunuz, 

çıkar (bir iki kelime anlaşılamadı)." 
Sanık Mehmet Deniz Yıldırımın, Sanık Erkan Önsele müdahale edip dışarı 

çıkartmaya çalışan güvenlik görevlilerine müdahale ettiği görüldü. 
Üye Hakim Ercan Fırat: "Nasıl çıkarmıyorsunuz?" 
Seyircilerin yüksek sesle "yuh" diyerek bağırdıkları görüldü. 
Mahkeme Başkanı: "Çıkarın, çıkarın, çıkarın, lütfen çıkarın." 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: "Denir ne oluyor Deniz." 
Üye Hakim Ercan Fırat: "Şey Hüseyin kamera görüntülerinin tamamını şey 

yapın, her açıdan yakalayın, kamera görüntülerini." 
Sanık Hüseyin Yanç: "Sayın Başkanım." 
Mahkeme Başkanı: "Çıkaralım, komutan çıkar." 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: "Mustafa boşaltsana salonu, salonu 

boşalt." 
Mahkeme Başkanı: "Çıkaralım, lütfen koluna girip çıkaralım." 
Seyircilerin alkışladığı görüldü. 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: "Tamam boşaltın salonu boşaltın 

Aykut boşaltın salonu, salonu boşaltın. Salonu boşaltın." 
Mahkeme Başkanı: "Seyircileri çıkarın." 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: "Salonu boşaltmasın siz boş verin 

çıkın çıkın." 
Mahkeme Başkanı: "(birkaç kelime anlaşılamadı)." 
Üye Hakim Ercan Fırat: "Ara verelim bu arada çıkarsınlar yeterli gelmiyor sayı 

yetersiz." 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: "(bir kelime anlaşılamadı) çıkın siz 

çıkın salonu boşaltın, (birkaç kelime anlaşılamadı). Sedat, Sedat boşaltın salonu 
boşaltın boşaltın salonu." 

Seyircilerin çeşitli tezahüratlar yaptığı görüldü. 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: "(bir kelime anlaşılamadı) salonu 

boşaltalım salonu boşaltalım salonu." 
Salondaki seyircilerin milleti bu şekilde susturamazsınız diyerek slogan 

attıkları görüldü 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel "Ulaş, Ulaş, Ulaş, Hayrettin çıkın 

boşaltın salonu salonu boşaltın. Salonu boşaltın " 
Sanık Turhan Özlü nün el kol sallayarak seyirci bölümüne müdahale ettiği 

Sanık Doğu Perinçek'in ona müdahale ettiği görüldü 
Sanık Mustafa Ali Balbay'ın seyircilere bağırarak hararetli bir şekilde 



27.07.2012 tarihli oturum ile ilgili alınan ara karar uyarınca tutulan tutanak 

Seyircilerin alkışlamalarıyla birlikte Sanık Mustafa Ali Balbay'ın el kol 
hareketlen ile onlarla hararetli şekilde konuştuğu ve salondaki gürültünün arttığı 
görüldü. 

Sanık Ahmet Hurşit Tolon: "Benimle ilgili (2-3 kelime anlaşılamadı) Sayın 
Savcım (5-6 kelime anlaşılamadı) bomba (2-3 kelime anlaşılamadı) hayır (1-2 kelime 
anlaşılamadı)." 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel "Mahkemenin gerekçesi 
mahkemenin gerekçesi." 

Sanık Ahmet Hurşit Tolon: "Nasıl olur sayılı bomba (3-4 kelime anlaşılamadı)" 
Sanık Doğu Perinçek: "Burası mahkeme değil, Fethullah Hoca divanı ona 

göre. Hepiniz çıkın buradan gidin." 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon: "Hangi (1-2 kelime anlaşılamadı) olur mu? 

Günah.hayatımda (1-2 kelime anlaşılamadı) hangi bomba kim (2-3 kelime 
anlaşılamadı)." 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: "Direkt, direkt bağlantınız yok direkt 
bağlantınız (birkaç kelime anlaşılamadı) suçlama yok zaten siz... (bir kelime 
anlaşılamadı). 

Salondaki seyircilerin milleti bu şekilde susturamazsınız diyerek slogan 
attıkları görüldü. 

Mahkeme Heyeti kürsüden inmeden olayların devam etmesi üzerine Sanık 
Mustafa Alı Balbay'ın görevli jandarma kuvvetleriyle tartıştığı el kol hareketleriyle bir 
şeyler anlatmaya çalıştığı görüldü. Sanık Mustafa Ali Balbay'ın salondan çıkmadığı 
ve iki elini yukarıya doğru kaldırarak seyircilere karşı ellerini havaya kaldırıp bir şeyler 
anlatmaya çalıştığı aynı şekilde seyircilerin de alkış ve ıslıklarla karşılık verdiği 
görülmüştür. 

Sanık Doğu Perinçek'in de aynı şekilde salonu terk etmeyip seyircilere doğru 
yönelip tek elini havaya kaldırıp bir şeyler anlatmaya çalıştığı ve seyircilerin de 
alkışlarla ve ıslıkla karşılık verdiği görülmüştür. 

Sanık Mehmet Dernirtaş'ın salondan çıkmayarak seyircilere dönük bir şekilde 
eliyle mahkeme heyetinin bulunduğu kısmı işaret ederek bir şeyler anlatmaya 
çalıştığı ve aynı şekilde el hareketleriyle mahkemeye doğru işaretlerde bulunduğu 
görülmüştür. 

Sanık Mustafa Alı Balbay'ın görevli jandarma kuvvetlerinin ikazına ve salonu 
boşaltması için ilerlemesini istemesine rağmen salonda bulunan seyircilerle 
tokalaştığı ve jandarma kuvvetleriyle tartışlığı görülmüştür Sanık Mustafa Ali Balbay 
seyircilere doğru dönük bir şekilde ellerini havaya kaldırdığı ve seyircilerin de milleti 
bu şekilde susturamazsınız diye slogan attıkları 

Sanık Veli Küçük ile müdafi Avukat Zeynep Küçük'ün karşılıklı olarak 
konuştukları görüldü 

Sanık Ahmet Tuncay Özkan salona geri dönerek: "Savcı Bey ya Savcı Bey 
benim çıkarımı sen sağlayacaksın Cumhuriyeti Savcısı İtiraz etsene yav. Böyle 
gerekçe olur mu? İtiraz et ya itiraz et. itiraz et böyle olmaz de ya böyle olmaz de ya." 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: "Balbay." 
Sanık Mustafa Ali Balbay'ın sandalye üzerinden el kol hareketlerine devam 

ederek seyircilerle hararetli şekilde konuşmaya devam ettiği görüldü 
Sanık Erkan Önsel in Ahmet Tuncay Özkan'ın yanından seyircilere el kol 

hareketleri yaparak bağırdığı görüldü. 
Sanık Ahmet Tuncay Özkan: "Kanunu çiğniyorlar ya kanun çiğniyorlar ya 

sadece kanunu çi 



27.07.2012 tarihli oturum ile ilgili alınan ara karar uyarınca tutulan tutanak 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Alı Pekgüzel "Tuncay." 
Sanık Ahmet Tuncay Özkan "Ya 4 yıl 4 yıl ya Ne (birkaç kelime 

anlaşılamadı) 
Seyircilerin hocam nasılsınız hocam nasılsınız hocam dediği. Sanık Muzaffer 

Tekin in seyirciye doğru yönelerek bir şeyler söylediği görüldü "size bir şey arz 
ediyorum lütfen bir şey arz ediyorum Asıl örgüt sanal örgüt yaratmak istiyor kirlerini 
aklamak için Danıştay kene olsa (birkaç kelime anlaşılamadı)." 

Sanık Mustafa Ali Balbay'ın güvenlik görevlileri eşliğinde salondan çıkarılmaya 
çalışırken güvenlik görevlilerine müdahale ettiği seyircilere karşı el hareketleri 
yaparak dışarı çıktığı görüldü. 

Seyircilerden birisinin "Balbay Balbay kendine iyi bak, güle güle, güle güle' 
dediği duyuldu 

CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal, buradan götüremezler, kusura 
bakmayın, kendi gidiyorsa ona saygı gösterin ama yoksa peki. 

Kimliği belirsiz birisinin "Fidan Hanım, Fidan Hanım sakin olun. Tamam, sakin 
ol. sakın ol." dediği duyuldu. 

Seyircilerden birisinin "Ama yeter ama yeter onlar." 
Seyircilerden birinin ağlamayın ağlamayın dediği duyuldu. 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: "Yalçın Küçük'ü unuttuk Yalçın 

Küçük " 
Seyircilerden birisinin "bizim burada ağlamamız karşı tarafı güldürmektir, biz 

ağlamayacağız" dediği duyuldu. 
Seyircilerden birinin "Ağlamıyorum ama yeter ya. Allah belalarını versin 

onların" dedikleri görüldü. 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: " Neyi var şeyin, Haberal'ın?" 
Seyircilerden birinin hocam hakkında bilgi istiyoruz sağlığı hakkında bilgi 

istiyoruz dediği. 
Seyircilerden birinin "ölüm kokuyor burası ya, burası ölüm kokuyor" dediği. 
Seyircilerden birinin "bilgi versinler bize lütfen bilgi versinler." 
Bir diğer seyircinin ise "bakacaksınız, vereceksiniz bilgiyi" diyerek konuştukları 

Başka bir seyircinin sağlam aldınız sağlam vereceksiniz bu insanları." 
Başka bir seyircinin "sakin olun arkadaşlar" dediği duyuldu. 
Bir seyircinin saygı duyun dediği duyuldu 

W Bir seyircinin Milli iradeye saygı duyun dediği duyuldu. 
Yine seyircilerden birisinin "sağlam aldınız sağlam vereceksiniz hepsini" dediği 

duyuldu. 
Bir görevlinin arkadaşlar seyircileri çıkartın yavaş yavaş dediği duyuldu. 
Seyirciler "hocam hakkında bilgi almak istiyoruz. Hocam hakkında bilgi 

alacağız hocamızı görmeden gidemeyiz hocayı göreceğiz (birkaç kelime 
anlaşılamadı)" dedikleri görüldü. 

Seyircilerin gürültü yaparak alkış tutarak masalara vurdukları görüldü 
Sanık Mehmet Haberal'ın jandarmanın uyarısına rağmen salonu terk 

etmeyerek salonda bulunan seyircilerle tokalaştığı görüldü. 
Salonda seyircilerin "Türkiye seninle gurur duyuyor, Türkiye seninle gurur 

duyuyor" şeklinde slogan attıkları duyuldu 
Seyircilerin mahkeme salonuna hitaben "biz sapa sağlam istiyoruz onu sapa 
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Salonda söz almadan konuşanlar oldu: "Bu saatten sonra bu mahkemeye 
gelmeyin artık Hayır, gelmeyin artık mahkemeye size karşı yapılan vekil olarak 
buraya katılmayın." 

Sanık Mehmet Haberal söz almadan konuştu: "Demek ki siz katiller için yasa 
çıkardınız, teröristler için yasa çıkardınız. (2-3 kelime anlaşılamadı) tamam mı?" 

Seyircilerden bir tanesinin "Her seferinde öyle oldu" dediği duyuldu. 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu: "Ve size söyleyeceğim vekil olarak bir 

daha buraya " 
Sanık Mehmet Haberal söz almadan konuştu: "Katiller için yasa çıkardınız, 

teröristler için yasa çıkardınız, ülkeye hizmet edenler için yasa çıkarmadınız. Tamam, 
mı bunu herkes iyi duysun. Ben Mehmet Haberal, suçum ne? Soruyorum buradaki 
millete, suçum ne Mehmet Haberal?" 

Bu sırada Sanık Mehmet Haberal'ın seyircileri işaret ettiği ve seyircilerin 
hararetlendiği görüldü 

Seyircilerden alkışlayanlar ve bağıranlar olduğu görüldü: "Haberal nerede biz 
oradayız Balbay, Haberal onurumuzdur, Balbay Haberal onurumuzdur, Balbay. 
Haberal onurumuzdur bin gider bin geliriz." 

Salonda söz almadan konuşanlar oldu: "Teröristler katiller için biz yasa (bir 
kelime anlaşılamadı) Türkiye'ye hizmet edenler için yasa çıkarmadınız." 

Salonda söz almadan konuşanlar oldu: "Balbay Haberal onurumuzdur. Balbay 
Haberal onurumuzdur." 

Seyircilerden birisinin " Dinlemeyeceğim ben ben çıkıyorum zaten diyor 
seyirciler çıkartın dedi. Çıkarın dışarı." dediği duyuldu. 

Seyircilerden birisinin " En basitinden tutanak" dediği duyuldu. 
Sanık Mehmet Haberal söz almadan konuştu: "Adalet Allah'ın emridir." 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu, anlaşılamadı. 
Sanık Mehmet Haberal söz almadan konuştu: "Taha 90'ı herkes okusun. 

Tamam mı?" 
Seyircilerden birisinin "Nurcan Hanım bu mahkemeyi tanımayız." dediği 

duyuldu. 
Sanık Mehmet Haberal söz almadan konuştu: "Ama Adalet Allah'ın emridir. 

Nisa 58 i herkes okusun." 
"Neyi okusun diyor." 
"Anlamadım ki." 
"Nisa 58, Adalet Allah'ın emridir." 
"Nisa Allah'ın emridir. Nisa suresi." 

Salonda söz almadan konuşanlar oldu: 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu: 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu: 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu: 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu anlaşılamadı. 
Sanık Mehmet Haberal söz almadan konuştu: "(bir kelime anlaşılamadı) bana 

söyleyecek." 
Seyircilerden bağıranlar olduğu görüldü: "Dik dur hocam dik dur, dik duruşun 

yeter Dik dur hocam." 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu: "Arkadaşlar hadi yavaş yavaş 

boşaltalım Hadi arkadaşlar boşaltalım buyurun." 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu anlaşılamadı. 
Salon görevlilerinden konuşanlar oldu: "Ya biz sıkıntı yaşıyoruz kardeşim, biz 

sıkıntı yaşıyoruz 
Seyircilerden alkışlayarak v^ bağıranlar olduğu görüldü. 
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