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Avukat Mahmut Alınak 1987 yılında SHP Kars milletvekili olarak         

seçildi, 1991 seçimlerinde ise baraj nedeniyle HEP-SHP ittifağının        
Şırnak adayı olarak meclise girebildi. Hemen ertesi gün de “Aynı          
aileden 2 genç savaşta yaşamını kaybetti, biri orduda asker, öteki          
gerilla idi. Bitsin artık bu kan davası” dediği için az kalsın           
TBMM kürsüsünde linç ediliyordu. 

 
HEP Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasının ardından yeni       

kurulan DEP’e geçen Alınak, Mart 1994’te DEP Genel Başkanı         
Hatip Dicle ve milletvekilleri Leyla Zana, Orhan Doğan, Ahmet         
Türk, Sırrı Sakık ile birlikte yargılandı. Aralık 1994’te DEP         
davası sonuçlandı. İdamı istenen milletvekilleri “Yasadışı örgüt       
üyeliği” suçlamasıyla toplam 89 yıl 6 ay hapis cezasına         
çarptırıldı. Yattıkları sure aldıkları cezayı karşılayan Mahmut       
Alınak ve Sırrı Sakık tahliye oldu. Diğer milletvekilleri ise 10          
yıldan fazla süre cezaevinde kaldı. Alınak uzun süredir DTP Kars          
İl Başkanlığı görevini yürütüyordu.  

 
Alınak, başına ne gelirse gelsin doğru bildiğinden, savcılar ise         

onu suçlamaktan hiçbir zaman vazgeçmedi. Ancak o, bu kez         
hepimiz için, hukuğun ve insan haklarının üstünlüğü için        
yatıyor. Onun kişiliğinde bütün toplum, hepimiz hapisteyiz,       
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yani Alınak içeride oldukça özgür değiliz hiç       
birimiz!.. 

 
 

Mahmut Alınak, 2007’nin Dava Rekortmeni 
 
Alınak hakkında, 2007 yılı içerisinde 24 dava açıldı 
Mahmut Alınak DTP İl Başkanlığı yaptığı sırada teneke çalma, yalın          
ayak yürüme, beyaz kefen giyme, Başbakan Erdoğan'a lağım suyu         
gönderme, Genelkurmay Başkanı Orgenaral Yaşar Büyükanıt'ı istifaya       
çağırma ve devlet yetkililerine Kars'ın sorunlarını Kürtçe dile getiren         
mektuplar yazmak gibi 100 eylem ve etkinlik düzenledi. Alınak'ın         
yaptığı bazı eylemlere polis sert müdahalelerde bulundu. Bu müdahaleler         
sırasında birçok parti yöneticisi gözaltına alınırken, Alınak hakkında da         
davalar açıldı. Alınak'a yaptığı 'sivil itaatsizlik' eylemleri nedeniyle 2007         
yılı içerisinde 24 dava açıldı. Bu rakamlara göre, Alınak'a ortalama 15           
günde bir dava açılmış oldu. 
 
Her suçtan dava var 
Kars Cumhuriyet Savcılığı, 2007’de Alınak hakkında 2 defa 'Türklüğe         
hakaret', 2 defa 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 2 defa 'Cumhuriyetin           
devlet ve kurumlarına hakaret', 3 defa 'Siyasi Partiler Yasası'na         
muhalefet', 3 defa '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri         
Kanunu'na muhalefet', 2 defa 'Suç ve suçluyu övmek', 'Türk Silahlı          
Kuvvetlerini aşağılamak', 'Halkı askerlikten soğutmak' suçlarını işlediği       
gerekçesiyle iddianame hazırladı. Alınak, bu bu suçlamaların çoğundan        
hala yargılanıyor. 
 
Seni de Hrant Dink’in yanına göndereceğiz 
Alınak, eylemleri nedeniyle yargılanmasının yanında ölüm tehditleri de        
alıyor. Hrant Dink cinayetinden 2 gün sonra (21 Ocak 2007) e-postasına           
düşen mesaj insanın kanını dondurur nitelikte: 
 
“Vatan Haini köpek, her canlı ölümü tadacak. Lakin sen         

canlı bile değilsin. Hrant Dink ürüdü ürüdü en        

sonunda kafasını yere serdik, sırada sen varsın,       

ardından Pamuk. Bekleyin yakındır” 

http://www.gundemonline.org/search/DTP


 

Bu tehditi yapan Levent Dalgıç adlı kişi, Kars 1. Asliye Ceza           
Mahkemesi'nde yargılandı ve 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak,           
Dalgıç’ın cezası tecil edildi. 
 

 
Alınak, son sivil itaatsizliğini cezaevinde yapıyor 

 
Alınak hakkında, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Türkiye Halk Kurtuluş          
Ordusu yöneticisi Deniz Gezmiş, öldürülen HEP Diyarbakır İl Başkanı         
Vedat Aydın, devletin öldürttükten sonra Susurluk Raporu'yla pişmanlık        
ifade ettiği Kürt aydın Musa Anter'in adlarının çeşitli cadde, park,          
sokaklara ad olarak verilmesini talep ettiği ve PKK lideri Öcalan'un          
tutukluluk koşullarının düzeltilmesini istediği için iki ayrı dava açılmıştı.         
Alınak, Kars Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen her iki dava da “Suçu           
ve suçluyu övmek” (TCK 215) iddiasıyla yargılanıyordu. Yargılama        
sonunda mahkeme, Alınak’ı her iki davada da suçlu bularak, toplam 50           
gün hapis cezasına hükmetti. Bu ceza daha sonra 1000 YTL para           
cezasına çevrildi. Mahkemelerce cezalandırılan Adnan Menderes ve       
Celal Bayar'ın isimleriyle de havaalanı ve pek çok tesis açıldığını          
anımsatarak, bu adları verenlerin devlet yetkilileri olduğunu ancak hiçbir         
savcının onlara dava açmaya cesaret edemeyeceğini savunan ve        
"Türkiye'de insana göre muamele ediliyor" diyen Alınak, bu kararı         
AİHM’e taşıdı.  
 
Alınak: Özgürlüğümü parayla satın almayacağım 
Bu cezadan sonra Alınak, "Hapishaneye girmek Türkiye'de bir görev.         
Demokrasi ve özgürlükleri başka türlü elde edemiyorsunuz, ne yazık ki.          
Hukuksuzluğu protesto etmek, düşünce özgürlüğüne dönük bu       
antidemokratik uygulamayı teşhir etmek ve demokrasiye katkı yapmak        
için kendi özgür irademle cezaevine girmeye karar verdim" diyerek, 50          
günlük cezasını çekmek üzere, 12 Ağustos 2008’de hapishaneye girdi.         
Önce Kars Cezaevine konulan Alınak, can güvenliği sağlanamayacağı        
gerekçesiyle Susuz Cezaevi'ne nakledildi. 



Alınak tarafından, cezaevine girmeden önce kaleme alınan mektup 
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