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Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın' demişti: Münevver Karabulut'un babası
Süreyya Karabulut 'o fotoğrafı' hatırlattı

Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun intihar etmiş
olduğuna inanmadığını söyleyen baba Süreyya Karabulut, 8 yıl sonra mezarın açılmasını istemişti.
Son olarak Neler Oluyor Hayattaʼya bağlanan baba Karabulut, 'o koltuğun' fotoğrafına değindi.
Karabulut, "Fotoğrafı internete verdiler. Kızıma saygıları yok, hiç olmazsa kendi çocuklarına da mı
saygıları yok?" dedi.

  

 

Abone Ol

Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddia, önceki günlerde acılı
baba Süreyya Karabulut tarafından ortaya atılmıştı. Karabulut, bayramdan sonra Garipoğlu'nun mezarının
açılması için başvuruda bulunacağını duyurmuştu.

"GÖZÜMLE CESEDİ GÖRSEM İKNA OLURDUM"

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMPS-lwsw9eeuAw?hl=tr&gl=TR&ceid=TR%3Atr
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber-kaynagi/cumhuriyetcomtr/1
https://twitter.com/share?url=https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/cem-garipoglunun-mezari-acilsin-demisti-munevver-karabulutun-babasi-sureyya-karabulut-o-fotografi-hatirlatti-1924785&text=%27Cem%20Garipo%C4%9Flu%27nun%20mezar%C4%B1%20a%C3%A7%C4%B1ls%C4%B1n%27%20demi%C5%9Fti:%20M%C3%BCnevver%20Karabulut%27un%20babas%C4%B1%20S%C3%BCreyya%20Karabulut%20%27o%20foto%C4%9Fraf%C4%B1%27%20hat%C4%B1rlatt%C4%B1
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/cem-garipoglunun-mezari-acilsin-demisti-munevver-karabulutun-babasi-sureyya-karabulut-o-fotografi-hatirlatti-1924785
https://web.whatsapp.com/send?text=%22%27Cem%20Garipo%C4%9Flu%27nun%20mezar%C4%B1%20a%C3%A7%C4%B1ls%C4%B1n%27%20demi%C5%9Fti:%20M%C3%BCnevver%20Karabulut%27un%20babas%C4%B1%20S%C3%BCreyya%20Karabulut%20%27o%20foto%C4%9Fraf%C4%B1%27%20hat%C4%B1rlatt%C4%B1%22%20-%20https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/cem-garipoglunun-mezari-acilsin-demisti-munevver-karabulutun-babasi-sureyya-karabulut-o-fotografi-hatirlatti-1924785
mailto:?subject=%27Cem%20Garipo%C4%9Flu%27nun%20mezar%C4%B1%20a%C3%A7%C4%B1ls%C4%B1n%27%20demi%C5%9Fti:%20M%C3%BCnevver%20Karabulut%27un%20babas%C4%B1%20S%C3%BCreyya%20Karabulut%20%27o%20foto%C4%9Fraf%C4%B1%27%20hat%C4%B1rlatt%C4%B1&body=Merhaba,%0A%0ACumhuriyet.com.tr%27deki%20bu%20linki%20sizinle%20payla%C5%9Fmak%20isterim:%0A%0A%27Cem%20Garipo%C4%9Flu%27nun%20mezar%C4%B1%20a%C3%A7%C4%B1ls%C4%B1n%27%20demi%C5%9Fti:%20M%C3%BCnevver%20Karabulut%27un%20babas%C4%B1%20S%C3%BCreyya%20Karabulut%20%27o%20foto%C4%9Fraf%C4%B1%27%20hat%C4%B1rlatt%C4%B1%20%0Ahttps://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/cem-garipoglunun-mezari-acilsin-demisti-munevver-karabulutun-babasi-sureyya-karabulut-o-fotografi-hatirlatti-1924785


2022/05/24 16:24 'Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın' demişti: Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut 'o fotoğrafı' hatırlattı

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/cem-garipoglunun-mezari-acilsin-demisti-munevver-karabulutun-babasi-sureyya-karabulut-o-fotografi-hatirl… 2/2

Acılı baba Karabulut, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, "8 yıldır bu benim en korkunç kabusum. Hiç
aklımdan kınalı kuzum çıkmadığı gibi bir de bu cellat gerçekten öldü mü kaçtı mı şüphesi.
Uyuyamıyorum.. Bayramdan sonra bu celladın mezarının açılmasını talep edeceğim. Sindiremedim.
Cesedini bize göstermediler. Fotoğraflarını eşim ve avukatımız görmüş. Fotoğraf bir şey ifade etmiyor.
Gözümle cesedini görsem belki ikna olurdum" demişti.

"İNTİHAR EDECEĞİNE İNANAMIYORUM"

Münevver'in her gece rüyasına girdiğini söyleyen Karabulut, "Kınalı kuzum karşıma çıkıyor. 'Baba kendine
iyi bak' deyip boynuma sarılıyor ve ben o celladın intihar ettiğine inanamıyorum. Sindiremiyorum
bazı şeyleri. Gözümle görmeden de ikna olmayacağım. Öldürüldüyse de bileceğim. Kaçtıysa da
bileceğim" demişti.

"MEZARI AÇILACAK"

Karabulut, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Avukatımız Rezan Epözdemir'e minnettarım. O olmasaydı bu davada bu noktaya gelemezdik.
Bildiğim inandığım tek şey benim de Türk toplumunun da aydınlığa kavuşması. Beni yolda gören
'Süreyya amca Cem Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanıyor musun? Biz inanmıyoruz' diye durdurup,
soruyor. Bu soruların cevapları mezar açılınca bulunacak."

"SOKAKTAKİ İNSANLAR SORUYOR"

Baba Karabulut, son olarak Kanal D'de yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlıʼnın
yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına açıklamalarda bulundu.

Garipoğlu ailesine seslenen Karabulut “Benim için önemli olan mezarın açılması. Gerçekler ortaya çıksın.
Sokaktaki insan bana soruyor ʻCem Garipoğlu öldü mü, kaçırıldı mı?ʼ artık bu soruların muhatabı
olmak istemiyorum” dedi. 

'FETÖ BAĞLANTISI' İDDİASI

Çarpıcı bir iddiada da bulundu baba Karabulut “FETÖ bağlantısının olabileceğini düşünüyorum” dedi. 

O FOTOĞRAFI HATIRLATTI

Süreyya Karabulut, kızının kanı bulaşan koltuğun sosyal medyada Cem Garipoğluʼnun ailesi tarafından
paylaşılmasına da değindi. Karabulut, “Aile, fotoğrafı internete verdi. Kızıma saygıları yok, hiç olmazsa
kendi çocuklarına da mı saygıları yok? Bu ne rezillik!” sözleriyle tepkisini dile getirdi. 

“197 gün bana kan kusturdular” diyen Süreyya Karabulut “Cem Garipoğluʼnun naaşını sessiz sedasız
gömdüler. Bana fotoğraf gösterdiler. Ben fotoğrafı ne yapayım? Sorarım size” sözleriyle şüphesini bir
kez daha dile getirdi.


