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BASIN VE KAMUOYUNA 

NİHAT KONAK İÇİN ÖZGÜRLÜK! 

Şu anda Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tutsak bulunan Nihat Konak 1998 
yılından beri içeridedir. TKP/ML TİKKO davasından yargılanan Konak, şartlı tahliye olarak 
Aralık 2013’te serbest bırakılması gerekirken- özgürlük hakkı idarenin keyfi tutumuna 
takılarak 2017 yılına kadar gasp edilmiştir. Terörle Mücadele Yasası (TMY) ve İnfaz 
Yasası’nın ilgili maddelerince ‘iyi halli’ olma durumu gerçekleşmediği için, tahliye edilme 
tarihi Şubat 2017’ye ertelenmiş bulunmaktadır. N.Konak hakkında verilmiş bulunan disiplin 
cezası kararına itiraz ettiği halde; bizzat idare aracılığıyla İnfaz Hâkimliği’ne gönderdiği 
itiraz dilekçesi, yine bizzat idare tarafından “gözönünde” kaybedilerek verilmiş bulunan 
cezanın kesinleşmesi sağlanmıştır.  

N. Konak’ın özgürlüğüne sebep olan ve Hapishane idaresi tarafından, keyfi olarak 
verilen cezalar ise şunlardır; 

 Nihat Konak “2008 yılında İran Devletinin Kürt yurtsever ve devrimcilerine karşı 
uyguladığı idam cezalarını protesto etmek için iki günlük açlık grevine girmiştir. Bu 
demokratik protestoyu yaptığı için, N. Konak’a cezaevi disiplin kurulu tarafından “2 ay bazı 

etkinliklere katılmaktan alıkoyma” cezası verilmiştir. Bu karara ilişkin İnfaz Hâkimliği’ne 
itiraz eden N. konak itiraz dilekçesinde kullandığı bazı cümleler kurum görevlilerine 
‘hakaret ve tehdit’ niteliği taşıdığı iddiasıyla 10 gün daha hücre cezası verilmiştir. Hücre 
cezasına yapılan itiraz dilekçeside cezaevi idaresi tarafından “GÖZ ÖNÜNDE” 
kaybedilmiştir. Bu nedenle, verilen hücre cezası kesinlik kazanmıştır. 

Yine 2010 yılında yapılan bir sayım sırasında, “İşkencecilerden hesap sorduk, 
soracağız” şeklinde slogan attığı ve kaldığı odanın koridorunda bulunan kalorifer borusunun 
geçtiği deliği “çek pas” kullanarak genişletmek iddiasıyla “aramaya karşı çıkmak” ve “devlet 
malına zarar vermek”suçlamalarından da, bir günlük hücre cezası verilmiştir.  

Uluslararası Politik Tututsaklar Komitesi olarak, Hapishane idaresinin bu hukuksuz ve 
keyfiyetçi tutumunu esefle kınıyoruz. Ve anti-demokratik bir biçimde, halen Tekirdağ 1 
No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tutsak bırakılan, N. Konak’ın bir an önce tahliye edilmesi ve 
özgürlüğüne kavuşmasını talep ediyoruz. Ayrıca, tüm demokratik kurum, kuruluş örgüt ve 
bireyleri hapishanelerde uygulanan, bu gibi hukuksuz uygulamalara karşı duyarlı olmaya ve 
tutsakların sesini her yede haykırmaya çağırıyoruz. 

Nihat Konak’ın serbest bırakılması için başlatılan kampanya çerçevesinde herkesi TC 
Adalet Bakanlığına protesto dilekçesi göndermeye çağırıyoruz. 

Adalet bakanlığı iletişim adresleri: 
Faks: 0090 312 419 3370 
E-Mail: info@adalet.gov.tr 
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