
 

Pınar Selek Dosyası 

Napolyon, kaybedilmiĢ bir savaĢ sonrasında generallerine sormuĢ:  

- Neden kaybettik?  

- Üç nedeni var ekselans. Birincisi “Barutumuz bitmiĢti”  

Napolyon susturmuĢ:  

- Yeter, ötekilere gerek yok!. 

Bu öykü de aynen öyle. Pınar Selek = “Mısır ÇarĢısı bombacısı”  
Ama hangi bomba? BOMBA FĠLAN YOK KĠ!…  

ĠTHAM EDĠYORUZ!  

BU, RESMĠ BĠR KOMPLODUR 

DüĢünce Suçu(!?)na KarĢı GiriĢim‟i 11 yıldır tanıyorsunuz. 1995‟den bu yana her türlü “düĢünce suçu”na katıldık, ama hiçbir 
zaman “Ģiddet”e arka çıkmadık. ġimdi ise bir “Bombacı !?”ya destek oluyoruz. 

Pınar Selek; bir sosyolog, bir araĢtırmacı. Baskıya uğrayan, horlanan transseksüellerin koruyucusu, sokak çocuklarının ablası, 
kararlı bir barıĢ ve insan hakları savunucusu, terörle hiçbir iliĢkisi yok. Ama bir “terör örgütü” lideri olmakla, tarihi Mısır ÇarĢısını 

bombalayarak birçok insanın ölümüne neden olmakla suçlanıyor. Oysa ortada ne böyle bir örgüt var, ne de bomba! Emniyetin 

bomba uzmanlarının raporları bunun kesinlikle “bomba” olmadığını, “gaz sızıntısı” olabileceğini söylüyor. 

Polisin “Mike Hammer” yöntemlerini çok sevdiği, kanıt bulamadığında bunları bizzat yaratmaktan geri durmadığı bilinen bir 
gerçek, hatta bir gelenek: “Cebine çaktırmadan esrar koy, sonra yakala ve tutukla!”. Ama bu kez durum, böyle çocukça bir 

oyundan çok ötede. Gizli bir yerlerde oturan gizli birilerinin, oynadıkları “Psikolojik SavaĢ” oyununda ürettikleri senaryoya uygun 

bir “suçlu”ya ihtiyaçları vardı. Çünkü Mısır ÇarĢısındaki -muhtemelen gaz sızıntısından kaynaklanan- patlama, kamuyona bir 

“Terörist saldırı” olarak ilan edilmiĢti bir kere. YasaklanmıĢ bir konu üzerine yaptığı sosyolojik araĢtırma nedeniyle gözaltında 

olan Pınar Selek, bu suçun üstüne yıkılacağı en uygun kurban olarak seçildi ve onun merkezine yerleĢtirileceği bir senaryo imal 

edildi.. 

Evet, bu bir “Resmi Komplo”dur ve küçük bir olay değildir. Çünkü bu olayda sadece “polis-savcı iĢbirliği” yok; ĠçiĢleri Bakanlığı, 

Adalet Bakanlığı ve -her nerede ise- “Psikolojik SavaĢ Merkezi” de devrede. Özetle, bu bir “resmi yalan”dır ve “devletin 

namusu”nu kurtarmak için tüm bu kurumlar bir yalana kılıf hazırlamak için seferber olmuĢtur. 

Öyküyü izlerken unutmayın ki, burada iddia edilen en ufak nokta bile dava dosyasındaki belgelere dayanmaktadır ve isterseniz 

her satırını dava dosyasındaki belgelere dayanarak ispatlamaya hazırız. 

GERÇEK NEDĠR? 

Olayların anlatıldığı bu bölüm, tabii ki bizim yorumumuz ve siz bunlara inanmak zorunda değilsiniz. Ama bütün bunları 
kafamızdan veya gönlümüzden uydurmadık. Tekrarlıyoruz, her satırını dava dosyasındaki belgelerle ispatlamaya hazırız.Daha 

sonra kronolojik sıralamasını da vereceğimiz olayların önce hikayesini anlatalım: 

9 Temmuz 1998: Tarihi Mısır ÇarĢısı giriĢinde bir patlama oldu. 7 kiĢi öldü; 5‟i ağır, 121 kiĢi yaralandı. Patlama nedeni, polis 
raporlarında “Bomba değil, muhtemelen gaz kaçağı” Ģeklinde geçiyordu. Olay medyaya da bu Ģekilde yansıdı. 

11 Temmuz 1998: Pınar Selek baĢka bir nedenle (bir araĢtırması kuĢku uyandırdığı için) gözaltına alındı. Sorguda kendisine 
“Mısır ÇarĢısı” ile ilgili hiçbir soru sorulmadı. PKK ile ilgili sorular soruldu, “isim vermesi” istendi. Vereceği isim olmadığı için 

elektrikli, filistin askılı iĢkence tezgahından geçirildi. KonuĢturulamayınca onu suçlamak için bir de “Bomba hazırlığı” senaryosu 

imal edildi. Ama bu senaryonun Mısır ÇarĢısı ile hala bir iliĢkisi yoktu ve hayli acemice ve baĢarısız bir Ģeydi: 

BaĢka bir olayla ilgili olarak bomba imha ekiplerince imha edilen bir patlayıcı ile ilgili araĢtırmada, bir koli bandı kanıt olarak 

tutulmuĢ ve üzerinde parmak izi olmadığı tesbitiyle birlikte zapta geçirilmiĢti. Pınar elektrikli-askılı iĢkenceden geçerken 
baĢparmağının izi de aniden, onunla hiç ilgisi bulunmayan bu koli bandına ıĢınlanıverdi ve orada tesbit edildi!.. 

Aynı Ģey, iĢyeri(!?) arama zaptına “Kapı, Pınar Selek‟in üzerindeki anahtarla açıldı” Ģeklinde geçirilen cümledeki “anahtar” için 
de söz konusuydu. Üst arama zaptında -çantasından çıkan tokaya varıncaya kadar herĢey vardı ama- “anahtar” sözü 

geçmiyordu. Pek gerek de yoktu aslında, çünkü “iĢyeri” olarak aranan ve ilk senaryoda “bombanın imal edildiği yer” olarak 

belirtilen -aslında Selek‟in sokak çocuklarını sanata yöneltebilmek amacıyla sağladığı- fakir ve izbe yerin kilidi filan yoktu, kapıyı 

iten herkes istediği an girebiliyordu. 

Ama aynı zamanda, çok daha yukarılardaki “baĢka birileri” için de bir senaryo ve bombacı gerekli idi, Mısır ÇarĢısı faciasını 
“kullanmak” için. Yeni senaryoya göre: Pınar Selek, Abdülmecit Öztürk‟ü azmettirmiĢ ve bombayı Öztürk‟ün teyzesi ġeker 

Güler‟in evinde, birlikte hazırlamıĢlardı. 

17 Ağustos 1998: Basında, 39 gün önce “gaz faciası” olarak duyurulan Mısır ÇarĢısı patlamasının PKK tarafından yapılmıĢ bir 
bombalama olayı olduğuna dair yazılar çıktı. Acaba bu bilgileri basına kim vermiĢti? 

18 Ağustos 1998: Suçlamanın merkezindeki kiĢi Abdülmecit Öztürk, savcıya verdiği ifadede polisteki ifadesinin iĢkence ile 
alındığını söyleyerek reddetti. Ama 15 dakika -nedense- yan odada bekletildikten sonra, vicdan azabı çekerek(!) ifadesini tekrar 

değiĢtirdi ve Selek‟i yeniden suçladı. Savcı adına hazırlanan ve imzasını taĢıması gereken -ama nedense taĢımayan- ikinci ifade 

“Yan odada savcı tarafından bekletildiği sırada...” gibi garip bir cümle ile baĢlıyordu. Hani “sanki savcı kendisi yazmamıĢ da polis 

tarafından hazırlanmıĢ ve savcı tarafından imzalanması unutularak dosyaya konmuĢ” gibi bir durum iĢte... 

Gene 18 Ağustos 1998: Saat 15:30‟da Abdülmecit Öztürk olay yerinde tatbikata götürüldüğünde, her nasılsa ve nereden haber 
alıp bu kadar kısa sürede toparlandılarsa, elleriyle kurt iĢareti yapan protestocular da orada hazırdılar. Bir linç olayına engel 

olmak bahanesiyle sanık apar topar oradan kaçırıldı, ama yapılması aslında hayli zaman isteyen tatbikat tutanağı her nasılsa 

gene de tutulmuĢtu kaĢla göz arasında. 

Ve gene 18 Ağustos 1998: Savcı, Abdülmecit Öztürk‟ün halası ġeker Güler‟den Ģöyle bir yazılı ifade aldı: “Evime gelen kız 
fotoğraftaki kızdır. Yeğenimle odaya kapanıp ne yaptıklarını bilmiyorum.” 



27 Ekim 2000: Ġstanbul 4 no‟lu DGM‟deki duruĢmada konuĢan ġeker Güler‟in ne dediği anlaĢılamadı, çünkü Türkçe bilmiyordu. 
Çevirmen aracılığıyla alınan ifadesinde Selek‟i daha önce hiç görmediğini ve tanımadığını söyledi. “Önüme bir kağıt uzatıp 

parmak bastırdılar.” 

 

KRONOLOJĠ:  

(Aynı zaman diliminde süren üç olay sonradan birleĢeceği için ayrı karakterle yazıldı)  

09. 07. „98 Mısır ÇarĢısında patlama, 7 ölü 121 yaralı  

10. 07. „98 Basın: “Gaz tüpü patladı, 7 ölü, 121 yaralı”  

10. 07. „98 Polis uzman -olay yeri- raporu: Bomba değil  
11. 07. „98 Polis uzman -inceleme- raporu: Bomba değil  

11. 07. ‟98 Bomba imha ekibi: Deliller üzerinde parmak izi  

yok.(05:oo)  

11. 07. ‟98 Pınar Selek baĢka bir nedenle gözaltında (18:00)  

11. 07. ‟98 Ġki farklı “Üst arama” tutanağı: Ġkisinde de  

“Anahtar” yok.  

12. 07. ‟98 Pınar‟ın iĢyeri”!?” üstündeki anahtarla(!?) açıldı,  

bomba bulundu. (02.30)  

13. 07. ‟98 Polis -olay yeri- ikinci raporu: Bomba değil.  

14. 07. ‟98 11.07‟98 (05:oo)‟teki koli bandında Pınar‟ın parmakizi(!?)  
14. 07. ‟98 Kriminal Lab. Raporu: Bomba bulgusu yok.  

20. 07. ‟98 Polis olay yeri inceleme sonuç rap: Bomba değil. 

Böyle bir bomba olsaydı, en aĢağı yarım metrelik bir çukur açardı. Pimine ve parçalarına etrafta ve ölen ve yaralananların 
vücutlarında rastlanırdı. Hani, nerede? 

Buraya kadar, “Mısır ÇarĢısı” olayı bir “Gaz sıkıĢması”; Pınar Selek ise ayrı bir nedenle gözaltına alınmıĢ, iĢkencede. Ama ondan 
Mısır ÇarĢısı olayını soran yok. Sadece “PKK‟dan isim vermesi” isteniyor ama vermeyince intikam olarak “bomba imali” suçu 

yüklenmeye çalıĢılıyor. Üç gün önce yokedilmiĢ bir patlayıcının koli bandında parmak izi yaratmak da ayrı bir marifet! 

******* VE ĠġTE TAM BU ARADA ĠġE RUFAĠLER KARIġIYOR ******  

15. 08.‟98 Abdülmecit Öztürk poliste Selek‟i suçluyor  

18. 08.‟98 Savcıya verdiği ifadede bunu yalanlıyor  

18. 08.‟98 15 dakika yan odada kalınca piĢman olup tekrar suçluyor  

18. 08.‟98 Saat 15:30 Olay yerindeki tatbikatta linç teĢebbüsü(!?)  

19. 08.‟98 Bütün medya: “Mısır ÇarĢısını PKK BombalamıĢ” 

******* MAHKEME SÜRECĠ *******  
14. 04.„99 tarihli duruĢmada sanık A. Öztürk: “Selek‟i tanımıyorum”  

27. 10.‟00 tarihli duruĢmada sanık ġ. Güler: “Selek‟i tanımıyorum”  

22. 12.‟00 tarihli duruĢmada Selek raporlara dayanarak tahliye edildi  

13. 04.‟01 ĠçiĢleri Bakanlığının re‟sen düzenlettiği rapor, yeni bilirkiĢi  

28. 12.‟05 tarihli duruĢmada savcı “AğırlaĢtırılmıĢ Müebbet” istedi.  

RAPORLAR (Toplu tekrar) 

08.06.'06 tarihli karar duruĢmasında Pınar Selek hakkında beraat kararı verildi. Fakat Yargıtay 9. Ceza Dairesi kararı bozdu. 

23.05.'08 Ġlk derece mahkemesine gelen dosyada mahkeme kararında direndi. Ve selek hakkında beraat kararı verdi. 

Yargıtay 9. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını bozarken; Yargıtay BaĢsavcısı yerel mahkeme kararının yerinde olduğunu 
söyleyerek, karara karĢı Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na itiraz etti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet 

BaĢsavcısının Yargıtay 9. Ceza Dairesi kararına yaptığı itirazı reddetti.  Genel Kurul, davayı, beraat kararını veren Ġstanbul 12. 

Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. 

 

PINAR SELEK hakkında (Mısır ÇarĢısı suçlaması öncesi): 

11. 07. 1998 BaĢka bir olayla ilgili bir patlayıcı imha ediliyor, inceleme ekibinin tutanağında „parmak izinin olmadığı‟ 

belirtilmesine rağmen, bir falçata kabı ve koli bandından bir parça kanıt olarak ayırılıyor.  

14. 07. 1998 Aynı bandın üstünde Pınar‟ın parmak izi bulunuyor!?.. 

BOMBA MI, DEĞĠL MĠ?  

10. 07. 1998 Polis uzman -olay yeri- raporu: Bomba değil.  
11. 07. 1998 Polis uzman -inceleme- raporu: Bomba değil.  

13. 07. 1998 Polis -olay yeri- ikinci raporu: Bomba değil.  

14. 07. 1998 Kriminal Lab. Raporu: Bomba bulgusu yok.  

20. 07. 1998 Polis olay yeri inceleme sonuç raporu: Bomba değil.  

02. 11. 1998 Savcının oluĢturduğu bilirkiĢi: Nitroselüloz kalıntıları var  

15. 06. 2000 Ġ.Ü. Analitik Kimya A.D. BĢk. ReĢat Apak: Nitroselüloz  

birçok maddede bulunur, bomba olduğuna kanıt değil.  

27. 07. 2000 CerrahpaĢa Tıp Fak. Adli Tıp A.D. raporu: Böyle bomba  

olmaz. Bu rapor bilim dıĢıdır.  
21. 12. 2000 Mahkemenin tayin ettiği üç uzman profesörün raporu:  

Kesinlikle bomba değil, tüp gaz kaçağı. 

22. 12. 2000 PINAR TAHLĠYE EDĠLĠYOR, AMA...  

13. 04. 2001 ĠçiĢleri Bak.‟nın re‟sen düzenlettiği imzasız rapor: Bomba!  

04. 07. 2002 ĠçiĢleri Bakanlığı ve emniyetin isteği üzerine mahkemenin  

tayin ettiği yeni bilirkiĢi: Evet, aynen öyle.  

10. 07. 2002 Mahkemenin tayin ettiği bilirkiĢi Prof. Dr. Ġnci Gökmen‟in  

raporu: Kesin olarak gaz kaçağı  

21. 12. 2002 ODTÜ Elektrik Müh. Heyeti raporu: Kesin gaz kaçağı 

SONUÇ? 
Bütün bu bilgi ve belgelerden sonra ne beklersiniz?  

Savcının beraat istemesini, değil mi?  
Hayır, bu kadar net bilgi ve belgelere rağmen, savcı hala ve inatla “AğırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis” istiyor. (Eski yasaya göre 

ĠDAM) 

Ne sanık ve tanıkların duruĢmalarda verdiği -polis ifadelerini yalanlayan, bunların baskı ve iĢkence ile alındığını söyleyen- 
ifadeleri, ne bunca polis, yetkili uzman ve bilirkiĢi raporları. Bunların hiçbiri görülmüyor da, Pınar‟ın tahliyesinden sonra ĠçiĢleri 

Bakanlığının re‟sen hazırlattığı imzasız rapor ve ona dayanarak üretilen, bir ucu jandarma, öte ucu polise dayalı -ama hiçbir yanı 

bilime dayanmayan- bilirkiĢi(!?) raporu esas alınmaya çalıĢılıyor. 



Öte yandan Adalet Bakanlığı da kimler tarafından yapıldığı belirsiz bazı müracaatları bahane edip dava dosyasının gidiĢatı 
hakkında mahkemeden sürekli bilgi istiyor. Davanın diğer sanıkları, “Can güvenlikleri olmadığını belirterek baĢka bir yere 

nakillerini istedikleri halde, hala itirafçıların yanında tutuluyor, itirafçı olmaya zorlanıyor. 

Atasözü: “ET kokarsa tuzlarsın, TUZ kokarsa net‟çen?” 
 

DÜġÜNCE SUÇU(!?)na KARġI GĠRĠġĠM  

Nacak Sok. 21/11; TR 34674 Istanbul  

Tel.: +90 216 531 7080, +90 216 492 0504  

antenna@antenna-tr.org  

www.antenna-tr.org 

PINAR SELEK KĠMDĠR,  

ONA NEDEN DESTEK OLMALIYIZ? 

Bir sosyolog, bir araĢtırmacı, bir yazar, bir gazeteci ve hepsinden önemlisi, inançlı ve kararlı bir barıĢ ve insan hakları aktivisti. 

1971 doğumlu. “Notre Dame de Sion” mezunu. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji bölümünü “Okul birincisi” olarak bitirmiĢ. 
Fransa‟da Udel Üniversitesi Ekonomi Politik bölümünden diploma almıĢ ve gene Mimar Sinan Üniversitesinde Sosyoloji dalında 

master yapmıĢ bir bilim insanı. 

Travestiler, seks iĢçileri ve sokak çocukları üstüne yaptığı araĢtırmalar ve çalıĢmalar nedeniyle devletin ilgi ve nefretini üstüne 

çekmiĢ bir kiĢi. Toplumca dıĢlanan insanları bir sanat atelyesinde buluĢturmaya uğraĢan bir sosyal mühendis. “Amargi”nin hem 

kurucusu, hem aktif üyesi. Bir yandan gazeteci, GÜNDEM‟de köĢe yazıları yazıyor. 

Üstelik kitaplar da yazıyor: “Maskeler, Süvariler, Gacılar”, “Ya Basta”, “Bab-ı Ali‟den Ġkitelli‟ye”, “BarıĢamadık”… 

Meslek kuruluĢları meslektaĢlarına sırf meslektaĢ oldukları için destek vermezler, ancak mesleki çalıĢmasından ötürü baskıya 
uğramıĢsa destek olurlar. Bu nedenle bir “bombacı” olarak sunulan Pınar Selek‟e temkinli yaklaĢacaklardır. Ama bu broĢürü 

sabırla okursanız, gerçeğin çok farklı olduğunu görürsünüz. Ayrıca her satırı resmi dava dosyasındaki belgelere dayanıyor ve 
istendiğinde bu belgeleri ulaĢmanıza yardımcı da olabiliriz. 

Belki bunlardan çok daha önemli bir neden de, bu iĢin “tam teĢekküllü bir devlet komplosu” oluĢudur. Dosyada herĢeyin gayet 

açık ve net olmasına rağmen nasıl oluyor da savcı göz göre göre “Ak‟a Kara diyebiliyor” ve müebbet hapis isteyebiliyor? Bu tür 
iĢler ancak karanlıkta yapılabilir. Türkiye‟nin ve Dünya‟nın Gözleri‟nin üstünde olduğu bir davada bu gibi keyfi iĢleri 

yapamıyorlar. Chomsky, Mehmed Uzun, Orhan Pamuk davaları buna örnektir.Yazar, gazeteci ve akademik örgütleri Pınar‟a 

destek olmaya çağırıyor, onun bir “Bombacı değil, düĢünce suçlusu” olduğunu ilan ediyoruz.   

Hala Tanığız Platformu'nun hazırladığı Adalet Ġçin Tarafım, Pınar Selek'in Yanındayım isimli videoyu izlemek 

için:http://vimeo.com/18149402 
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