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Teﬂekkür
Bu kitab›n haz›rl›¤› için bir y›l boyunca sab›rla ve düzenle çal›ﬂarak tüm belgeleri toplayan; san›klar›n ve avukatlar›n›n telefonlar›n›,
fakslar›n› aﬂ›nd›ran, zaman zaman duruﬂmalar› izleyen, www.antennatr.org sitesindeki ÇTL(çetele)’yi tutan, haftal›k “Dünyan›n Gözleri”
adl› ifade özgürlü¤ü davalar› bültenlerini her defas›nda yarat›c›l›¤›n›
katmaktan geri durmaks›z›n haz›rlay›p gönderen, ve sonuç olarak bu
kitab› bir araya getiren sevgili arkadaﬂ›m›z, çiçe¤i burnunda avukat Zafer Gökdemir’i ve ona her konuda yard›mc› olan Selin Karakartal'› gönülden kutlar, hukuk mesle¤inde baﬂar›lar dileriz.
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OLMAZ OLASI 2007!..

Bu kitap dizisi, 2000 y›l›ndan bu yana her y›l 23 Ocak günü -1995
y›l›nda Yaﬂar Kemal’in DGM’de yarg›lanmas› üzerine sivil itaatsizli¤in baﬂlad›¤› tarih- düzenli olarak yay›nlan›yor. Kitapta yer alan veriler tabii bir y›l boyunca düzenli olarak toplan›yor ama bunlar›n bir
araya geliﬂi ve bu önsözün yaz›l›ﬂ›, y›l›n ilk günlerine denk geliyor.
Bu y›lbaﬂ› yollad›¤›m›z geleneksel kutlama mesaj›nda bize: “2008
size hastal›k, mutsuzluk ve baﬂar›s›zl›k getirsin(!) diyoruz, çünkü geçen
y›l bu zamanlarda ne dilediysek tam tersi oldu” dedirten kara bir y›ld›
2007.
Oca¤›n 3. haftas› dolarken yüre¤imizin bir parças›n› kopar›p ald›
bizden. Sevgili Hrant Dink, “masum bir bebekten eli kanl› bir katil yaratan” karanl›¤›n kurban› oldu.
Onu vurdurtup herkesin yüre¤ine korku salacaklar›n› umanlar
beklemedikleri bir tepkiyle karﬂ›laﬂt›lar. Hrant’›n cenazesine koﬂan ikiyüzbini aﬂk›n insan, kimsenin zorlamas› olmadan “Hepimiz Hrant’›z,
hepimiz Ermeniyiz” diyordu.
Bu sese yank›, futbol için stadyumlar› dolduran çocuklar› k›ﬂk›rtarak verilmeye çal›ﬂ›ld›: “Hepimiz Türküz, hepimiz Mehmediz”. Milliyetçilikte kimseden geri kalmamaya u¤raﬂan Deniz Baykal’›n CHP’si,
Do¤u Perinçek’in ‹P’si, onlara yetiﬂmekte zorlanan MHP, BTP ve
medyan›n da deste¤iyle k›rm›z›-beyaz bir oyun tekrar sahnelendi,
Cumhurbaﬂkanl›¤› krizinin erken seçime dönüﬂmesine paralel olarak.
Bu kez yüzbinlerce insan ellerinde bayraklarla meydanlar› dolduruyor,
oyunun planlay›c›lar› tatl› rüyalara dal›yorlard›.
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Cumhurbaﬂkanl›¤› seçiminin üçte iki ço¤unluk sa¤lanamayan ilk
turunun yap›ld›¤› günün gecesi, 27 Nisan saat 22:45 civar›nda Genelkurmay›n internet sitesine düﬂen bir mesaj, dünyaya yeni bir buluﬂu,
“Postmodern” darbeden sonra bu kez de “@-darbe”yi tan›t›yordu. Mesaj asl›nda düpedüz bir tehditti. Ordu’nun “zaman› geldi¤inde gere¤ini
yapaca¤›” aç›kça yaz›l›yor ve “Ne mutlu Türküm diyene” diyemeyenlerin düﬂman oldu¤u ve hep düﬂman kalaca¤› vurgulan›yordu. Bu mesaj›n “huzursuz genç subaylar” taraf›ndan ve komutanlar›n haberi olmadan oraya yerleﬂti¤i dedikodusu doland› ise de arkas› ç›kmad›. Genelkurmay mesaj› sessizce sahiplendi ve fakat üstüne de gitmedi.
‹ﬂte böyle bir hayhuy içinde genel seçime ulaﬂt›k ve bu rüya, 22
Temmuz günü sand›ktan esen bir rüzgarla mum gibi sönüverdi. AKP
umulan›n da üstünde oy alarak iktidar›n› pekiﬂtirmiﬂti. Bu arada baﬂka
bir de¤iﬂiklik daha olmuﬂ, bu seçimlere ilk kez ba¤›ms›z adaylarla kat›lan DTP 21 koltuk sahibi olmuﬂ, Ak›n Birdal gibi, Ufuk Uras gibi insan haklar› ve demokrasi savunucular› da TBMM’ne girmiﬂti. Seçimin
as›l ma¤lubu “Silahl› Kuvvetler”, yaﬂad›¤› büyük ﬂokun etkisiyle yeni
Cumhurbaﬂkan› yerine kendi komutan›n› selamlamak gibi hiç de demokratik olmayan gövde gösterileri yapt›ysa da çabuk toparland› ve
hükümeti –ﬂimdilik de olsa- kabullenip onu da yan›na alarak DTP’ye
sald›rmaya baﬂlad›: “Terörle aras›na mesafe koyamayanlar terörün
yandaﬂ›d›r”. O günden beri baﬂta Genelkurmay Baﬂkan› olmak üzere
tüm komutanlar, her olayda, her a¤›zlar›n› aç›ﬂta ilk cümle olarak “terörün gerçek yüzünün anlaﬂ›ld›¤›n›” söylüyorlarsa hemen ard›ndan,
“teröre destek olanlar›n da haddinin bildirilmesi” gere¤ini vurguluyorlar. AKP’nin bu oyuna gelmedi¤ini söylemek hayli güç. Daha sa¤›ndaki partiler kendi taban›ndan oy çalabilmek için kuyru¤a dizilmiﬂken
milliyetçilikte onlardan geri kalmak var m›? ‹ﬂte ﬂimdi bu sahneyi izlemekteyiz ve herﬂey rejisörün talimatlar›na göre gidiyor say›lmasa da,
senaryo d›ﬂ›na taﬂmas› engellenmiﬂ durumda.
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Baﬂka neler yaﬂ›yoruz?
Al›ﬂ›ld›k ﬂeyler de yaﬂ›yoruz, al›ﬂ›lmad›k ﬂeyler de.
Yukar›dan yeﬂil ›ﬂ›k yand›kça aﬂa¤›da linç teﬂebbüsleri yaﬂ›yoruz,
Kürtleri hedef alan, az›nl›klar›, özellikle de hristiyan din adamlar›n›,
solcu ö¤rencileri, tutuklu ve hükümlü yak›nlar›n› hedef alan. Eskazara
yarg›lanabilen polislerin, askerlerin kahramanca korunduklar›n› yaﬂ›yoruz. ﬁemdinli san›klar› hakk›ndaki mahkumiyet kararlar›n›n Yarg›tayca bozulup kendilerinin “Al›n ve sal›n” diye askeri mahkemeye
devredildiklerini yaﬂ›yoruz. As›l suçluyu çok daha üst rütbelerde arayan ﬁemdinli savc›s›na önce iﬂten el çektirilip sonra meslekten de uzaklaﬂt›r›lmas›n›n ard›ndan mahkeme heyetinin cezaland›r›l›ﬂ›n› da yaﬂ›yoruz, “Hakimleri hizaya getirmek için evlerinin yak›n›nda birkaç
bomba patlatt›k” diyen emekli korgeneral Altay Tokat hakk›nda “Eh,
art›k ay›p olacak” kabilinden aç›lan soruﬂturman›n takipsizlikle sonuçlanmas›n› da. Ama garip ﬂeyler de yaﬂ›yoruz. Anl› ﬂanl› emekli generallerin “Kürt meselesinde çok hatal› davrand›k” deyiﬂlerini yaﬂ›yoruz mesela. En inan›lmaz›, 12 Eylül’ün mimar› Evren’in -baﬂ›na taﬂ m›
düﬂmüﬂ, ne?- “Türkiye’yi 8 eyalete bölerek yönetme” önerisini de duyuyor ve bir yaﬂ›m›za daha bas›yoruz mesela!..
Gene de ac› ﬂeyler daha çok tan›k olduklar›m›z›n aras›nda. Ak›ll›
olmas› yolunda TV’lardan bulaﬂan uyar›lar›n Orhan Pamuk’u bezdirdi¤ine, Amerika’dan gelen bir teklifi kabul edip orada ders vermesine de
tan›k oluyoruz, Hrant Dink’in o¤lu Arat’›n yaﬂam›na yönelik tehditler
sonucu Brüksel’e göçüﬂüne ve fakat Faz›l Say’›n Çankaya’ya davet
edilmemesini önemsemeyip bu ülkeyi terketmeyiﬂine de. Eski milletvekili Mahmut Al›nak’›n Kürtçe yüzünden yarg›lan›ﬂ›na da tan›k oluyoruz, Yarg›tay’›n Prof. ‹brahim Kabo¤lu ve Prof. Bask›n Oran’›n aklanma kararlar›n› bozarak tekrar yarg›lanmalar›na yol aç›ﬂ›na da...
2005 ve 2006 y›llar›n› özetleyen kitaplar›m›z› aﬂa¤›daki sözlerle
bitirmiﬂtik. Ne yaz›k ki bu sözler geçerlili¤ini aynen koruyor, biz de
mecburen tekrarl›yoruz.
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Bu kitab›n konusu “Düﬂünce, vicdan ve ifade özgürlü¤ü” oldu¤u
için gene bu y›l yaﬂanan birçok insan hakk› ihlaline burada de¤inememenin rahats›zl›¤›n› da yaﬂ›yoruz. Bu tür suçlara kat›lmam›z -mesela
Osman Murat Ülke’nin, Mehmet Tarhan’›n suçlar›na kat›lmam›z-, ancak onlar›n bir söz ya da yaz›lar›n›n dava konusu olmas›yla mümkün.
Ayn› ﬂey, cinsel ay›r›mc›l›¤a u¤rayan kad›nlar ve eﬂcinseller için de geçerli. Gene “Baﬂka” olarak tan›mlanan ve eﬂit haklar› gözard› edilen
Aleviler, Kürtler, gayrimüslim az›nl›klar, romanlar…lar… lar...
Bunca insan hakk› ihlalini “Ne yapal›m, bizim konumuz ifade özgürlü¤ü, bu kapsama girmiyor” diye gözard› etmek mi, etmemek mi?
Zaman zaman bunun ac›s›n› duydu¤umuz tabii ki oluyor, ama bu ac›
uzun sürmüyor. Çünkü bu ihlalleri dile getirmeye kalkanlar, an›nda
“düﬂünce suçlusu”na dönüﬂüyor ve kapsama alan›m›za kendiliklerinden giriyorlar.
“Düﬂünce ve ifade özgürlü¤ü” tüm özgürlüklerin anahtar›.
Öyle bir anahtar ki, onu kaybetti¤iniz an, tüm di¤er özgürlükler kilit alt›nda kalacakt›r, sonsuza dek.
Nice y›llara...
ﬁanar Yurdatapan
01.01.2008
Not: Web sitemizi izlediniz mi?
‹fade özgürlü¤ü ile ilgili konulara ilgi duyuyorsan›z bir ziyaret
edin, piﬂman olmayacaks›n›z:
www.antenna-tr.org adresinde, hergün –hatta bazen geceleri deyenilenen bir gazete/dergi/radyo/TV sizi bekliyor.
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SUÇLU
YAZILAR,
ve
SÖZLER
Bu bölümde, 2007 y›l›nda düﬂünceye karﬂ› aç›lan davalar› ele ald›k. Y›l boyunca izleyebildi¤imiz davalar›n bütününü bir kitaba s›¤d›rmak olanaks›z oldu¤undan en ilginç ve tipik olanlar› seçmeye, ama davalara dayanak oluﬂturan suç türlerinden en az bir örnek bulundurmaya, hiçbirini gücendirmemeye ayr›ca özen gösterdik. Ayr›ca bölümün
sonuna bu sene içerisinde aklanma, mahkumiyet ve düﬂme karar› ile
sonuçlanan davalar› ve gene bu y›l boyunca engellenen sanatsal ve siyasal etkinliklerden birer örne¤i de ekledik. Sadece bu bölümün bile,
“2007 Türkiyesi’nde ‹fade Özgürlü¤ü”nün bir foto¤raf›n› oluﬂturdu¤unu san›yoruz.
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DEVLET‹N BOMBASIYLA BALIK AVI
Rojda K›zg›n, R›dvan K›zg›n ve Do¤an Ad›belli’nin Suçu
(TCK 301/2)
Dicle Haber Ajans› (D‹HA) muhabiri Rojda K›zg›n, ‹nsan Haklar› Derne¤i (‹HD) Bingöl ﬁubesi’ne baﬂvuran Do¤an Ad›belli’nin korucular›n bomba ile bal›k avlad›klar›yla ilgili iddialar›n› ve konuya iliﬂkin ‹HD Bingöl ﬁube eski Baﬂkan› R›dvan K›zg›n’›n aç›klamalar›n›
“Korucular devletin bombas›yla bal›k avl›yor” baﬂl›¤›yla haberleﬂtirdi. ‹nternet ortam›nda yay›n yapan Özgür Politika Gazetesi’nde yay›nlanan haberde, tüm bu tehlikeli giriﬂimlerin devletin bombalar›yla yap›lmas›n›n konuyu daha vahim hale getirdi¤ine dikkat çekilmiﬂti. Bunun üzerine yedi korucu, konuyu haberleﬂtiren gazeteci Rojda K›zg›n,
iddia sahibi Do¤an Ad›belli ve ‹HD eski yetkilisi R›dvan K›zg›n hakk›nda, Bingöl Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu. Korucular›n suç duyurusunu de¤erlendiren Bingöl Cumhuriyet Savc›l›¤›,
gazeteci, ‹HD yöneticisi ve iddia sahibi hakk›nda “Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Askeri veya Emniyet Teﬂkilat›n› Alenen Aﬂa¤›lamak” (TCK
301/2) suçlamas›yla iki y›la kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. San›k avukatlar› Ömer Halifo¤lu ve Serdar Çelebi’ye göre korucular›n, TCK’n›n 301’inci maddesine göre ‘asker’ veya ‘emniyet teﬂkilat›’ kapsam›nda tutulmamalar› gerekiyor. Bingöl Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülmeye baﬂlanan 2007/2 esas say›l› dava mahkemenin görevsizlik karar› üzerine Bingöl Asliye Ceza Mahkemesi’ne taﬂ›nd›, san›klar›n yarg›lanmas›na devam ediliyor.
Ne yazm›ﬂt›?
“…Bingöl’ün Yedisu ‹lçesi’nde el bombas› ile bal›k avlamak isteyen 9 korucu, köylüler taraf›ndan engellendi. Korucular› engelledikleri için tehdit edildiklerini söyleyen köylüler, ‹HD’ye baﬂvurarak kendilerine gelebilecek herhangi bir zarardan dolay› korucular› sorumlu tu12

tacaklar›n› belirtti. Tar›m ‹l Müdürlü¤ü de yaﬂat›lan tahribattan dolay›
göreve ça¤r›ld›.”
“…Bingöl’ün Yedisu ‹lçesi’ne ba¤l› Elmal› Köyü’nde oturan 27
yaﬂ›ndaki Do¤an Ad›belli, ‹HD Bingöl ﬁubesi’ne baﬂvuruda bulunarak
12 Aral›k’ta 9 korucunun Perisuyu’nda el bombas› ile bal›k avlamak istedi¤ini belirtti. Ad›belli, ‹HD’ye yapt›¤› baﬂvuruda, korucular›n Karl›ova’n›n Çatak Köyü’nden geldiklerini kaydederek, kayg›lar›n› dile
getirdi:
‘Ben korucular›n bal›k avlamalar›na engel oldum. Bu durumdan
dolay› bana zarar gelirse köyümüze el bombas› ile bal›k avlamaya gelen korucular sorumludur.’”
“…Konuya iliﬂkin D‹HA’ya bilgi veren ‹HD Bingöl ﬁube Baﬂkan› R›dvan K›zg›n, Bingöl’de do¤a ve çevrenin tahribat›na yönelik birçok uygulama ile ilgili baﬂvuru ald›klar›na iﬂaret ederek ‘Özellikle Yedisu ‹lçesi’nde bulunan Perisuyu’nda her y›l köy korucular› taraf›ndan
el bombas› ile bal›k avland›¤›na iliﬂkin baﬂvurular yap›l›yor. Bu y›l da
bu yönlü baﬂvurular ald›k.
Bu yöntem Perisuyu’nda bal›k neslinin kurutulmas›na yönelik do¤a tahribat›d›r’ diye konuﬂtu.”
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RESM‹ ‹DEOLOJ‹ KISKACINDA E⁄‹T‹M
Mehmet Pamak ve Yusuf Tanr›verdi’nin Suçu
(TCK 301/1,2)
‹lmi ve Kültürel Araﬂt›rmalar Vakf›’n›n (‹LKAV) 3 Aral›k 2006 tarihinde Ankara’da düzenledi¤i “Resmi ‹deoloji K›skac›nda E¤itim Sistemi ve Din E¤itimi” konulu panelde yazar Mehmet Pamak ve Yusuf
Tanr›verdi´nin yapt›¤› konuﬂmalardan sonra, dönemin Vak›flardan Sorumlu Devlet Bakan› M. Ali ﬁahin’in emri ile Vak›flar Genel Müdürlü¤ü harekete geçti. Müdürlük, bir yandan ‹LKAV için kapatma davas›
açt›, di¤er yandan da panelde “laik e¤itim sistemine yönelik, hakarete
varan a¤›r ithamlarda” bulunuldu¤unu belirterek savc›l›¤a konuﬂmac›lar hakk›nda suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine her iki konuﬂmac›ya da ¨Cumhuriyeti ve Devletin Askeri Teﬂkilat›n› Alenen Aﬂa¤›lamak¨ (TCK 301/1,2) iddias›yla dava aç›ld›. Yarg›lama Ankara 3’üncü
Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.
Ne demiﬂlerdi?
Mehmet Pamak
“…Yaﬂanan büyük zulmü kan›ksayarak kendilerine ve çocuklar›na göre bunca kuﬂatmay›, dayatmay›, bask› ve yasaklar› sorgulamay›,
bunlara itiraz etmeyi ve temel hak özgürlükleri talep etmeyi baﬂaramayan, zulme dayal› bu statükoyu…”
“…Sömürge olan ülkelerde bile yaﬂanmayan korkunç olaylar bizim ülkemizde yaﬂanmaktad›r. ‹nsan›n onuruna ve f›trat›na göre büyük
zulümler ülkemizde yaﬂanm›ﬂ toplumu kültürel anlamda korkunç bir
fakirleﬂmeye, büyük bir erozyona u¤ratm›ﬂt›r. Bu amaçla harf ink›lab›
yap›lm›ﬂ, haf›zas› silinmek istenmiﬂ toplumun; haf›zas›z, köklerinden,
kaynaklar›ndan, tarihinden, kütüphanelerinden kopar›lm›ﬂ nevzuhur bir
halk, ulus ortaya ç›kar›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.”
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“…Tevhidi Tedrisat Kanunu yürülü¤e sokulmuﬂ, farkl›l›klar› yok
eden tek tipçi materyalist e¤itimci politikalar› uygulamaya konulmuﬂtur.”
“…Bat›y› bütün de¤eriyle, ahlak›yla, kültürüyle, ideolojisiyle, teknolojisiyle bir bütün olarak almam›z gerekir diyenler aras›nda bir ip
çekme yaﬂanm›ﬂ ve maalesef Mustafa Kemal ve arkadaﬂlar›yla içinde
yer ald›¤› ikinci ekip ipi çekmiﬂtir.”
“…Kemalist e¤itim sisteminin dayal› oldu¤u paradigma asl›nda
bütün bu sorunlar›n kayna¤›nda yatan as›l meseledir. Kemalist ulus,
Devlet kendine uyumlu bir ulus oluﬂturmak amac›yla halka dilini, kültürünü ve kimli¤ini de¤iﬂtirmeyi dayat›r.”
“…Ö¤retmen, bu dinin rahibi giriyor. S›n›f› aya¤a kald›riyor. Haz›r ola geçiriyor ve Kemalizmin amentüsü mahiyetinde Atatürkçülü¤e
ba¤l› and içiriyor. Türk olmayanlara da Türk oldu¤u ve mutlu oldu¤u
zorla söylettiriliyor.”
Yusuf Tanr›verdi
“... Bizde Devletiyle, Milletiyle bölünmez bütünlü¤ümüz diye tan›mlan›r. Bu tam da faﬂist devletlerin, devlet felsefesi için olan bir ﬂeydir.”
“… Bir muvazzaf subay resmi elbisesiyle okulun içine giriyor ve
çocuklar›m›za militarist kafan›n militarist görüﬂleri do¤rultusunda ifadede bulunuyor. Bu subaylar›n okullarda bulunuﬂlar› ö¤retmenler ve
idareciler aç›s›ndan asl›nda pek çok sak›ncalar do¤urmaktad›r. 28 ﬁubat’ta ö¤retmenlerin solcu, islamc›, kürtçü diye fiﬂlenmesinde de ciddi
pay sahibidir.”
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11 YAﬁINDAK‹ TERÖR‹ST
ÖLÜ ELE GEÇ‹R‹LD‹!..
‹HD, Mazlumder, Batman Barosu Ortak Heyeti’nin suçu
(S. Becerikli, S. Özevin, B. Y›ld›z, M. ﬁat ve A. Sevim)
(TCK 301/2, 288/1)
Batman’›n Sason ‹lçesi’nden kent merkezine, 5 Eylül 2006 tarihinde, a¤abeyi ve annesiyle birlikte giden 11 yaﬂ›ndaki Mizgin Özbek’in
güvenlik güçleri taraf›ndan öldürülmesiyle ilgili, ‹nsan Haklar› Derne¤i (‹HD), Batman Barosu ve Mazlumder’in oluﬂturdu¤u heyet bir rapor haz›rlad›. Bu raporun yay›mlanmas›n›n ard›ndan alt›nda imzas›
bulunan dönemin ‹HD Batman ﬁube Baﬂkan›, DTP PM Üyesi Saadet
Becerikli, Batman Barosu Baﬂkan› Sedat Özevin , ‹HD Batman ﬁube
Baﬂkan› Avukat Bengi Y›ld›z, Mazlumder Batman ﬁube Baﬂkan› Mehmet ﬁat ve yöneticilerinden Avukat Ahmet Sevim, hakk›nda “Askeri
Teﬂkilat› Alenen Aﬂa¤›lama ve Adil Yarg›lamay› Etkilemeye Teﬂebbüs”
(TCK 301/2, 288/1) suçlar›n› iﬂledikleri iddias›yla dava aç›ld›. Batman
Barosu, ‹HD ve Mazlumder’in oluﬂturdu¤u heyette yer alan beﬂ hak savunucusunun yarg›lanmas›, Batman 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde,
2007/41 say›l› dava dosyas› üzerinden sürüyor.
Raporda ne deniyordu?
“… Olay yerinin çok dar ve kapal› bir dere olmas› ve kaçma ihtimallerinin bulunmamas› öldürülenlerin sa¤ yakalanabilme ihtimalini
güçlendirmektedir, olay yerinde çok say›da yabanc› menﬂeli boﬂ kovanlara rastlanm›ﬂt›r.”
“… Militanlar›n bomba att›¤›na iliﬂkin iddialar› do¤rulayacak bir
bulguya rastlanmam›ﬂt›r. Olayda Mizgin Özbek’in öldürülüp a¤abeyi
ve annesinin yaralanmas›n›n yaﬂam hakk› ihlali hususunda gerekli duyarl›l›¤›n gösterilmedi¤i ﬂüphesini do¤urmaktad›r.”
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KERKÜK’TEN D‹YARBAKIR’A
Hilmi Aydo¤du’nun Suçu (TCK 216/1)
“Kerkük’e yap›lan bir sald›r›y› Diyarbak›r’a yap›lm›ﬂ kabul ederiz” sözleri nedeniyle tutuklanan Demokratik Toplum Partisi (DTP)
Diyarbak›r ‹l Baﬂkan› Hilmi Aydo¤du hakk›nda, TCK’n›n 216/1 maddesi uyar›nca, “Halk› Kin ve Düﬂmanl›¤a Alenen Tahrik” suçundan
Diyarbak›r 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 3 y›la kadar hapis istemiyle dava aç›ld›. ‹ddianamede, Aydo¤du’nun Kerkük’e yap›lan sald›r›lar ile Diyarbak›r’a yap›lan sald›r›lar› özdeﬂleﬂtirmek suretiyle “halk› etnik temele dayal›, sosyal s›n›f ve bölge bak›m›ndan kin ve düﬂmanl›¤a tahrik etti¤i” kanaatine var›ld› ve san›¤›n ilgili sevk maddesi uyar›nca cezaland›r›lmas› istendi. ‹ddianamede ayr›ca yerel yay›n yapan
Söz Gazetesi’nin 23 ﬁubat 2007 tarihli say›s›nda da ‘Sözlerimin Arkas›nday›m’ baﬂl›¤›yla yay›nlanan haber, suçlamalar›n dayanaklar›ndan
birini oluﬂturdu. Aydo¤du’nun yarg›lanmas› 2007/194 esas say›l› dosya üzerinden sürüyor.
Ne demiﬂti?
Hilmi Aydo¤du
“…Kerkük’e yap›lan sald›r›lar Diyarbak›r’a yap›lm›ﬂ say›l›r. Diyarbak›r’a yap›lan sald›r›lar ise Kerkük’e yap›lm›ﬂ sald›r›d›r.”
“...Sözlerimin arkas›nday›m.”
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B‹R ANNEN‹N DRAMI
Ayﬂe Karakaya ve 19 kiﬂinin Suçu (TCK 215/1)
Ertu¤rul Karakaya Darüﬂﬂafaka’y› bitirip üniversite s›navlar›na girer. Annesi onun doktor olmas›n› istemektedir, ama o ille de “Mühendis
olaca¤›m” diye tutturur. 1975’de gider Orta Do¤u Teknik Üniversitesi’ne kayd›n› yapt›r›r. Karakaya üniversite y›llar›nda, ODTÜ Mütevelli
Heyeti taraf›ndan kurulmuﬂ, seçimleri rektörlük taraf›ndan görevlendirilmiﬂ ö¤retim üyelerinin gözetiminde yap›lan, yöneticileri Akademik
Konsey’e kat›lan, dönemin ‹çiﬂleri bakanlar› ile görüﬂen tümüyle yasal
bir örgütlenme olan ODTÜ Ö¤renci Temsilcileri Konseyi (ÖTK) yöneticisi olur. Gerisini anne Ayﬂe Karakaya’n›n a¤z›ndan dinleyelim:
“Daha okulun ilk y›l›yd›. Boykot mu ne varm›ﬂ, dersler baﬂlayam›yormuﬂ dediler. Ertu¤rul yine de Ankara’da bekliyordu okul aç›ls›n diye.
Bir gün eﬂim geldi, ‘Haydi Ankara’ya gidiyoruz, haz›rlan’ dedi. Yüzü
as›kt› anlamad›m niye? Ac› haberi Ankara’ya indi¤imizde ö¤rendim.
Me¤er okulun kap›s›nda bir jandarma o¤luma üç ad›m mesafeden ateﬂ etmiﬂ, s›rt›ndan vurmuﬂ. Bize ‘O¤lunuz teröristti, çat›ﬂmada ölü ele geçirildi’ dediler. Çat›ﬂmada ölen adam s›rt›ndan vurulur mu? Neyse; diﬂimden
t›rna¤›mdan artt›r›p büyüttü¤üm o¤lumu dört tahtaya koyup getirdik Salihli’ye. Cans›z bedenini topra¤a verirken belki otuz bin kiﬂi vard›. Sa¤olsunlar bize yard›m etmek istediler. Ama, benim can›m gitmiﬂ, dünya
mal› neyime? ‘Tazminat davas› aç›n kazan›rs›n›z’ dediler, ayn› yüzden
reddettim. Ertu¤rul’umun can›na paha biçilir mi?”
Cenazeye kat›lan otuz bin kiﬂi, 1977 y›l›n›n s›cak bir yaz günü sloganlar eﬂli¤inde Karakaya’y› topra¤a verir. ‹ﬂte; gözleri görmeyen Ayﬂe
teyze o y›ldan bu yana her 8 Haziran’da o¤lunun mezar›na gidip, dua etmeye devam eder. Arkadaﬂlar› da y›llard›r mezar baﬂ›nda toplan›p ayn›
slogan› atar: “Ertu¤rul yaﬂ›yor, mücadele sürüyor!”
28 y›ld›r her 8 Haziran günü Karakaya’y› anan ailesi ve arkadaﬂlar›na, Salihli Cumhuriyet Savc›s› Seyfullah Öselmiﬂ 2006 y›l›nda dava
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açar. ‹ddianameye göre, anne Ayﬂe, ye¤enler Nurﬂen ve Ayﬂen, kardeﬂ
Erol ve 17 kiﬂi TCK 215’i “Suçu ve suçluyu övme” ihlal etmiﬂtir.
Salihli 1’inci Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda
Ertu¤rul Karakaya’n›n ‘Adli Sicil’ ve ‘Arﬂiv’ kay›tlar›nda suç iﬂledi¤ine
dair hiçbir belgenin olmad›¤› anlaﬂ›ld›. Suç yoksa, suçu ve suçluyu övme
fiili de yoktur denilerek, tüm san›klar hakk›nda 16 Kas›m’da beraat karar› verildi. Salihli Savc›s› ise beraat karar›n› be¤enmeyerek temyiz etti.
Dava dosyas›, ﬂu an Yarg›tay’da.
Görevlerini ihmal mi ettiler?
Bir annenin o¤lunun mezar›na gidip a¤lamas›, arkadaﬂlar›n›n slogan atmas› suç ise 28 y›ld›r her 8 Haziran günü çok daha fazla insan taraf›ndan iﬂlenen bu suçun bugüne kadar neden cezas›z kald›¤›n› bir tarafa b›rak›rsak, haz›rlanan iddianamenin ﬂu bölümleri ak›llarda soru
iﬂaretleri yarat›yor:
* Savc›l›k iddianamesinde Ertu¤rul’un abisi de san›klar aras›nda
gösteriliyor. Oysa o, iﬂleri nedeniyle o gün mezarl›¤a bile gidemedi¤ini
söylüyor.
* Yine iddianamede mezarl›kta saz çald›¤› söylenen Edhem Sar›han, saz çalmay› bilmedi¤ini, bugüne kadar bir kere bile eline saz*
Yine iddianamede mezarl›kta saz çald›¤› söylenen Edhem Sar›han, saz
çalmay› bilmedi¤ini, bugüne kadar bir kere bile eline saz almad›¤›n› belirtiyor.
* 80 kiﬂinin kat›ld›¤› tören nedeniyle, aile üyeleri d›ﬂ›nda sadece
17 kiﬂi hakk›nda dava aç›ld›. Ne tuhaf rastlant›d›r ki, bu * 80 kiﬂinin
kat›ld›¤› tören nedeniyle, aile üyeleri d›ﬂ›nda sadece 17 kiﬂi hakk›nda dava aç›ld›. Ne tuhaf rastlant›d›r ki, bu 17 kiﬂinin tamam› ilçedeki sol partilerle sivil toplum örgütlerinin yöneticilerinden oluﬂuyor.
Ne demiﬂlerdi?
“Devrim ﬂehitleri ölmez... Ertu¤rul yaﬂ›yor, mücadele sürüyor...
Devrimci gençlik yolunuzda...”
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‹MRALI’NIN NEWROZU
Ayd›n Budak’›n Suçu (TCK 215, 216/1)
2007 Newroz’unda ﬁ›rnak’›n Cizre ‹lçesi’ndeki kutlamalar s›ras›nda konuﬂma yapan Cizre Belediye Baﬂkan› Ayd›n Budak hakk›nda toplam 5 y›l hapis istemiyle dava aç›ld›. Newroz’daki konuﬂmas›ndan dolay› 3 Nisan 2007 tarihinde savc›l›kta ifade veren Budak’›n tutuklanmas›na karar verildi. Tutuklama karar›n›n ard›ndan ‹çiﬂleri Bakanl›¤›, Budak’›, 21 Mart Newroz kutlamalar›nda yapt›¤› konuﬂmadan ötürü tutuklu olmas› nedeniyle Anayasa’n›n 127/4’üncü ve Belediye Kanunu’nun
47’nci maddesi gere¤i görevinden uzaklaﬂt›rd›. Ayd›n Budak’›n avukat›
Rojhat Dilsiz, bu karar›n yürütmesinin durdurulmas› için Dan›ﬂtay’a
baﬂvurdu. Budak’›n tutukluluk hali sona ermesine karﬂ›n Dan›ﬂtay’dan
herhangi bir karar ç›kmad›¤› için Budak görevine dönebilmiﬂ de¤il. Ayd›n Budak’›n yarg›lanmas›na, Cizre Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Suçu
ve Suçluyu Övmek” (TCK 215) ve “Halk› Kin ve Düﬂmanl›¤a Tahrik”
(TCK 216/1) suçlamas›yla devam ediyor.
Ne demiﬂti?
Ayd›n Budak
“…Merhaba ‹mral›, Newroz’un Kutlu Olsun!”
“…Ne yaz›k ki 31 anam›z ç›k›p kad›n, yaﬂam, özgürlük dedikleri
için bugün hapisteler. Onlar›n da Newrozlar›n› kutluyoruz.”
“…T.C. Devleti Abdullah Öcalan’› zehirledi. Bu, üç Avrupa ülkesinin yapt›rd›¤› tahlillerle sabittir. Adalet Bakan› Mehmet Ali ﬁahin, bu
konuda tüm dünyay› ve kamuoyunu aldatmaya çal›ﬂ›yor.”
“…Türk Silahl› Kuvvetleri, Kuzey Irak s›n›r›na asker y›¤arak Zagros’a ve Kerkük’e girmeyi planl›yor. PKK’y› yok etmek istiyor. Oysa
PKK yok edilemez, edilse bile meydandaki milyonlar imha edilemez.
Öcalan kürtlerin siyasi iradesidir. 80 y›ld›r Kürtler Türkleﬂtirilmek isteniyor ancak baﬂar›lamad›. Bundan sonrada baﬂar›lamayacak.”
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DEN‹Z, MAH‹R, ULAﬁ …
Devrimci 78’liler Federasyonu üyesi 30 kiﬂinin Suçu
(TCK 215, TMK 5)
Devrimci 78’liler Federasyonu üyesi 30 kiﬂi, 6 May›s 2007 tarihinde, Tokat’›n Almus ilçesi Ataköy Belediyesi’nce düzenlenen H›d›rellez ﬂenliklerine kat›ld›. ﬁenliklerin ard›ndan 1972 y›l›nda K›z›ldere Köyü’nde öldürülen devrimcileri anmak için dönemin muhtar› Emrullah
Arslan’›n evinin önünde topland›lar ve burada bir bas›n aç›klamas› yap›ld›. Bunun üzerine, Ankara Cumhuriyet Savc›l›¤› bas›n aç›klamas›na
kat›lanlar hakk›nda “terör örgütünün amac› do¤rultusunda suçu ve
suçluyu övdükleri” (TCK 215, TMK 5) iddias›yla bir iddianame düzenledi. ‹ddianamede tüm ﬂüphelilerin, bas›n aç›klamas›nda Türkiye Halk›n Kurtuluﬂ Ordusu (THKO) kurucu ve üyesi Deniz Gezmiﬂ ve Mahir
Çayan’›n eylemlerini ve kiﬂiliklerini övmesi ve at›lan sloganlar suçlamalar›n dayana¤›n› oluﬂturdu. DGM’ler yerine kurulmuﬂ Özel Yetkili
Ankara 11’inci A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yarg›lanan 78’lilerin davas› 2007/246 esas say›l› dosya üzerinden devam ediyor.
Ne demiﬂlerdi?
“...Mahir Çayan, genç yaﬂta bir liderdi. Emrullah Arslan’a ait evi
gelecek y›llarda daha kalabal›k olarak ziyarete gelece¤iz. Gerekirse
an›tsal bir yap› yapaca¤›z.”
“... Deniz, Mahir, Ulaﬂ kazanana kadar savaﬂ.”
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12 YAﬁINDAK‹ TEHD‹T ve 13 KURﬁUN
Tahir Elçi’nin Suçu (TCK 288/1)
Mardin’in K›z›ltepe ‹lçesi’nde, 21 Kas›m 2004 tarihinde, operasyon yapan asker ve polisler taraf›ndan, Ahmet Kaymaz ve 12 yaﬂ›ndaki o¤lu U¤ur Kaymaz “yasad›ﬂ› örgüt üyelerine operasyon” gereçesiyle öldürüldü. Kaymazlar›n öldürüldü¤ü olaya kar›ﬂan dört polis hakk›nda, "meﬂru müdafaa s›n›r›n› aﬂarak faili belli olmayacak ﬂekilde
adam öldürmek" suçundan 12 y›l istemiyle dava aç›ld›. Savc›l›k ayn›
zamanda, o¤lu ve eﬂi gözlerinin önünde öldürülen Makbule Kaymaz
için de, `örgütün sair efrad› olmak` suçundan dava aç›lmas›n› istedi.
Anne Kaymaz için, yeterli delil bulunmad›¤›ndan takipsizlik karar› verildi. Tutuksuz yarg›lanan polislerin davas› güvenlik gerekçesiyle Mardin’den Eskiﬂehir’e al›nd›. ‹lk duruﬂmadan sonra yine güvenlik gerekçesiyle, sonraki duruﬂmalar›n olaca¤› günlerde bas›n aç›klamas›, eylem ve her türlü etkinli¤e yasak getirildi. Olabilecekler konusunda ipucu veren bu sansür karar›ndan sonra,
* Sur Belediye Baﬂkan› DTP`li Abdullah Demirbaﬂ hakk›nda,
Mardin K›z›ltepe`de öldürülen 12 yaﬂ›ndaki U¤ur Kaymaz için heykel
yapt›r›p, belediyeyi zarara u¤ratt›¤› iddias›yla dava aç›ld›. Baﬂsavc›l›¤›n iddianamede, `Demirbaﬂ`›n Kaymaz an›s›na, yaﬂ› ve vücudundaki
mermi say›s›n› sembolize eder nitelikte bir heykel yapt›rmak suretiyle
belediyeyi 2 bin 292 YTL zarara u¤ratt›¤›` ileri sürülerek 1-3 y›l aras›nda hapsi istendi. Diyarbak›r 6. Asliye Ceza Mahkemesi`nde görülen
4’üncü duruﬂmada beraat karar› ç›kt›.
* ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n baﬂlatt›¤› soruﬂturmada, Mardin Emniyet Müdür Yard›mc›s› Kemal Dönmez ile 3 polis aç›¤a al›nd›. Daha
sonra yarg›lanan polisler, terfi say›labilecek ‹stanbul gibi kentlerde
görevlendirildi, Kemal Dönmez ise 1. s›n›f emniyet müdürlü¤üne terfi
ettirildi.
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* ‹HD Diyarbak›r ﬁube Baﬂkan› Selahattin Demirtaﬂ ile Bölge
Temsilcisi Mihdi Perinçek hakk›nda, U¤ur Kaymaz ve babas› Ahmet
Kaymaz'› öldürmekten yarg›lanan güvenlik güçlerine aç›lan dava ile ilgili rapor (13 Kurﬂun Raporu) aç›klad›klar› gerekçesiyle dava aç›ld›.
K›z›ltepe Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda beraat
karar› verildi.
* U¤ur Kaymaz'›n amcas› Reﬂat Kaymaz, "A¤abeyim ve U¤ur
terörist de¤ildi. Onlar› öldürenler terörist" sözleri nedeniyle TCK'n›n
301. maddesine muhalefetten dava aç›ld›. Amca Kaymaz, yarg›lama
sonunda alt› ay hapis cezas› ald›.
* Yarg›lama sonunda, vücudundan onüç kurﬂun ç›kan çocuk
için, "Karanl›kta koca adam gibi görünüyordu" diyebilen polisler için
TCK'n›n 24. maddesi gere¤ince “yasal savunma hakk›n› kulland›klar›”
kanaatiyle beraat karar› verildi. Kaymaz ailesinin avukatlar› bu karar› temyize götürdü.
* Son olarak, yarg›lanan polis memurlar›n›n beraatinden sonra bas›n aç›klamas› yapan Avukat Tahir Elçi hakk›nda, Kütahya Cumhuriyet Savc›l›¤› “Adil yarg›lamay› etkilemeye teﬂebbüs” (TCK 288)
suçlamas›yla, 19 Ocak 2007 tarihli bir iddianame düzenledi. Kaymaz
ailesinin avukat› Elçi’nin davas› Eskiﬂehir A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
2007/122 say›l› dosya üzerinden davam ediyor.
Ne demiﬂti?
Tahir Elçi
“… Çok adil bir tutumla karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuzu düﬂünmüyorum. Mahkeme baﬂkan›ndan çok adaletli bir tutum göremedi¤imiz için
böyle bir durum yaﬂand›. Bizim taleplerimize kay›ts›z kal›nd›. Ciddiye
al›nmayan bir eda, tutum saptad›k. Biz tarafs›z bir yarg›lama istiyoruz.
Adaletin burada gerçekleﬂmesini istiyoruz…”
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KÜRD‹STAN EYALET S‹STEM‹N‹ KUR
Leyla Zana, Mehmet Nuri Güneﬂ ve Murat Yitik’in Suçu
(TCK 216/1, Seçim K. 58)
Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) I¤d›r'da düzenledi¤i 'Bin
Umut' mitingine kat›lan ve konuﬂmlar›na Kürtçe baﬂlayan DTP I¤d›r ‹l
Baﬂkan› Murat Ytiik, kapat›lan DEP'in eski milletvekili Leyla Zana ve
DTP ‹l eski Baﬂkan› Mehmet Nuri Güneﬂ hakk›nda Seçim Kanunu’nun
“Radyo ve televizyonda yap›lacak propaganda yay›nlar›yla, di¤er seçim propagandalar›nda, Türkçe’den baﬂka dil ve yaz› kullan›lmas› yasakt›r” hükmüne muhalefetten dava aç›ld›. I¤d›r Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› taraf›ndan haz›rlanan iddianamede Zana ve Güneﬂ’in ayr›ca “Halk› Kin ve Düﬂmanl›¤a Alenen Tahrik” (TCK 216/1) suçunu iﬂledikleri
iddia edildi. I¤d›r 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava
2007/474 say›l› dosya üzerinden devam ediyor.
Ne demiﬂlerdi?
Mehmet Nuri Güneﬂ
“…Bu davay› seviyorsan›z, ba¤l›ysan›z ve bu temelde bu davan›n
ortaya ç›kard›¤› benim gibi birine karﬂ› sevginiz varsa o oyunuzu, kurﬂun olarak bize dönmemesi ad›na Pervin Buldan’›n ad›n›n alt›na vuracaks›n›z.”
“…Bu grup ülkenin %60 ülkesini yutan ve ad›na savaﬂ denen kan›n, gözyaﬂ›n›n duraca¤› selin akmas› için önümüzde durmayacak.”
Leyla Zana
“…Ankara’n›n Kürtlerden ne istedi¤ini kimse bilmiyor.”
“…Kürdistan eyelet sistemini kur, bütün Türkiye’yi eyalet sistemine dönüﬂtür, bütün Türkiye’yi. Bu ne demektir? Ama bu psikolojik
vakay› lütfen gör. Bu isim Kürtler için vazgeçilmezdir. Çünkü her halk
24

yaﬂad›¤› topra¤›n ad›n› bilir ve onu asla ve asla gözard› etmez. Birileri
onun deyimiyle unutup, tarihin sayfalar› içinde kaybolmaz.”
“…O zaman bütün Türkiye’yi eyaletlere böl, bir de Kürdistan eyaletini kur ve bu ülke cumhuriyeti kurma sürecinde yapamad›¤›n› ﬂimdi
yap. Bu katk› olur, ülkenin bölünmesini de¤il, bu çat›ﬂma de¤il, bu savaﬂ de¤il, bu gençlerimizin öldürülmesi, tüketilmesi de¤il, tam tersine
ülkeni büyüt, insan›n› yaﬂat, gelecek ulusun umutlar›n› k›rma, k›rma ki
bölünmesin.”
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B‹R D‹LEKÇE, ÜÇ DAVA
Mahmut Al›nak’›n Suçu
(TCK 222, Türk Harfleri K. 2, Siyasi Partiler K. 81)
Avukat Al›nak, Baﬂbakan Erdo¤an'a Kars'›n sorunlar›n› anlatan
bir mektup yazd›. Cevap alamay›nca k›z›p bir de Kürtçe yazd›. Ama 25
sat›rl›k dilekçesinde, Q, X ve W harflerini 45 kez kulland› diye baﬂ› fena halde belada.
1- DTP Kars ‹li eski Baﬂkan› Mahmut Al›nak, Baﬂbakan Erdo¤an’a Kars’›n sorunlar›n› anlatan bir dilekçe gönderdi. Yan›t gelmeyince de dilekçeyi Kürtçe’ye çevirirek 5 Ocak'ta tekrar yollad›. Al›nak
sesini Erdo¤an'a duyuramad› ama yarg›ya duyurdu. Al›nak hakk›nda
1928'te ç›kar›lan 1353 say›l› Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakk›ndaki Yasa'ya ayk›r› davrand›¤› gerekçesiyle TCK’n›n 222. maddesi
uyar›nca 2-6 ay hapis cezas› istemiyle dava aç›ld›. Al›nak’a aç›lan bu
dava, Ankara 4’üncü Sulh Ceza Mahkemesi'nde 2007/627 esas say›l›
dosya üzerinden devam ediyor.
2- Al›nak'›n dilekçesine ikinci yan›t Kars Asliye Ceza Mahkemesi'nden geldi. Mahkemede Siyasi Partiler Yasas›'n›n 81. maddesini ihlal ederek 'Türkiye'de az›nl›klar bulundu¤unu ileri sürdü¤ü, Türkçe'den baﬂka dilde propaganda yapt›¤›' gerekçesiyle Al›nak hakk›nda
baﬂka bir dava aç›ld›. Bu dava da henüz sonuçlanm›ﬂ de¤il.
3- Dilekçenin kaderi bununla da s›n›rl› kalmad›. Ayn› dilekçe,
Yarg›tay Baﬂsavc›l›¤›'n›n DTP'nin kapat›lmas› istemiyle açt›¤› davan›n
141 gerekçesi aras›nda da yer ald›. ‹ddianamede Kars'taki davaya iﬂaret edilerek dilekçenin, 'tahrik edici ve bölücü nitelikte oldu¤u, toplumu germe ve vatandaﬂlar› birbirlerine karﬂ› k›ﬂk›rtma amac› taﬂ›d›¤›,
bunun da terör örgütünün amaçlar›yla örtüﬂtü¤ü' iddia edildi.
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Ne yazm›ﬂt›?
Brêz Teyîp Erdo¤an (Serokwezîr)
Çareseriya pirsgirêkên qersê ê ku li jêrê hatin nivîsin ji bo gelê
qersê gringiyek jiyanî di xwe de dihewîne.
1- Bila deynên faîzan ên cotkarên qersê ên li benqe û kooperatîfan
were jêbirin û deynên wan li teqsîdan were parvekirin.
2- Deynên faîzên ên esnaf û cotkaran ên li Bag Kur û sigortayê
were jêbirin, prîmên Bag Kur û Sigortayê were kêm kirin.
3- Bila ji esnafan bac neyê standin, ji cotkar û esnafan re krêdiya
kêmfaîz were dayîn.
4- Ji bo eziyet a ku nexweﬂên me di rê ya erziromê de dikiﬂînin bi
dawî bibe bila li qersê nexwﬂxaneya lêkolînê were damezirandin
5- Ji karmendan re her meh li ser meaﬂê wan bi qasî ji sedî sîh tezmînata zivistanê bila were dayîn
6- Buhayê ceyranê a ku li malan tê bikaranîn bila were erzan kirin, dozên ku bi navê dizîtiya ceyranê hatine vekirin bila bên rakirin.
7- Bila gaz a xwezeyî bînin û bila rijiya qoqê a erzan bidin qers a
kusalê neh mehan sobe lê tê vêxistin.
8- Bila ji betalan re kar bê dîtin û ên ku kar ne dan wan jî ji sigorteya bê kariyê maaﬂ bê dayîn.
9- Ji bo zîndîbûyina aboriya qersê deriyê sînor ê remenîstanê deriyê rohilat bila bê vekirin.
10- Bila tesîsênku bikaribin hilberînên wekî goﬂt, ﬂîr, hirî, dexl,
fêkî, ﬂînî, daristan û wekîwan tê de bi kar bibinbên damezirandin. Bila
hilberînerên ajalan ji destê tacîrên mezin ê ku buhayan li gorî kêfa xwe
diyar dikin, bên rizgar kirin
11- Rêvebiriya xaniyên giﬂtî bila zaniyên erzan ava bike, gerînendeyê herêmê a rê ya bejiyê bila bê çalak kirin.
12- Beyî hoy û sînor kirin hebe bila herkes di nexweﬂxaneyan de
bê pere bê tîmar kirin di navçeyan de derbasî tîimiriya bi nivîn bibe.
Salv û rêz
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DAVA’DAN DAVA DO⁄AR
Faruk Çak›r’›n Suçu (TCK 285)
Yeni Asya Gazetesi'nin 23 Haziran 2007 tarihli nüshas›nda yay›nlanan “Dan›ﬂtay Soruﬂturmas› Geniﬂletiliyor” baﬂl›kl› haber nedeniyle, gazetenin Sorumlu Yaz› ‹ﬂleri Müdürü Faruk Çak›r hakk›nda “Soruﬂturman›n Gizlili¤ini ‹hlal” suçlamas›yla dava aç›ld›. 25 Temmuz tarihli iddianameye göre, haberde soruﬂturma evrak›ndaki baz› ifade ve
örneklere yer verilmesi, suçlaman›n dayana¤›n› oluﬂturdu. Çak›r’›n
yarg›lanmas›na Ba¤c›lar 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde baﬂland›, ancak dava, Ba¤c›lar Adliyesi’nin kapat›l›yor olmas› nedeniyle, Bak›rköy
Adliyesi’nde görülecek.
Ne yazm›ﬂt›?
“...Ankara 11. A¤›r Ceza Mahkemesi, “Dan›ﬂtay’a Sald›r› Davas›’’ ile Ümraniye’deki olay›n iliﬂkisi olup olmad›¤›n› araﬂt›rma karar›
ald›.
Dan›ﬂtay sald›r›s›na iliﬂkin davan›n görüldü¤ü mahkeme, ‹stanbul’da ortaya ç›kan el bombalar›yla ilgili dosyay› istemeye karar verdi.
Ankara 11’inci A¤›r Ceza Mahkemesi, her iki olay aras›nda irtibat olup
olmad›¤›n›n tesbiti için soruﬂturmay› geniﬂletme karar› ald›. Davan›n
dünkü duruﬂmas›nda, Mahkeme Baﬂkan›, ‹stanbul’da ele geçirilen el
bombas› ve fünyelere iliﬂkin ‹stanbul Cumhuriyet Baﬂsavc›vekilli¤ince
yürütülen soruﬂturman›n, Dan›ﬂtay sald›r›s› ve Cumhuriyet Gazetesi’ne
at›lan bombalarla ilgili yürütülen dava dosyas› ile irtibatl› olabilece¤i
ihtimali üzerine mahkemece resen soruﬂturman›n geniﬂletilmesi yoluna
gidilece¤ini bildirdi. Cumhuriyet Savc›s›, soruﬂturman›n geniﬂletilmesi
yönündeki takdirin mahkemeye ait oldu¤unu belirterek, daha önce verdi¤i esas hakk›ndaki mütalaa do¤rultusunda san›klar›n cezaland›r›lmas›n› talep etti. Mahkeme Baﬂkan›, Dan›ﬂtay’a sald›r› davas›n›n haz›rl›k
soruﬂturmas›nda ad› geçen emekli subaylar hakk›ndaki soruﬂturman›n
onayl› evrak suretlerinin istenilmesine karar verildi¤ini aç›klad›...”
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ÖLDÜRMEY‹ REDDETMEK SUÇ DE⁄‹LD‹R
Halil Savda’n›n Suçu (TCK 318)
‹srail’in 2006 y›l›nda Lübnan’› kuﬂatmas›n›n ard›ndan “Sivillere
zarar veren operasyonlarda görev almak istemiyorum.” diyerek görevlerini yapmay› reddeden ‹srail askerleri Amir Paster ve Itzik Shabbat,
28 gün hapis cezas› ald›. ‹srail askerlerinin tutuklanmas›ndan sonra ‹stanbullu savaﬂ karﬂ›tlar›, 1 A¤ustos 2006 tarihinde ‹srail Baﬂkansoloslu¤u önünde bir bas›n aç›klamas› yaparak Paster ve Shabbat'› destekledi ve ‹srail'in Lübnan kuﬂatmas›n› protesto etti. Bas›n aç›klamas›ndan yaklaﬂ›k bir y›l sonra, aç›klamay› okuyan vicdani retçi Halil Savda’ya karﬂ› “Halk› Askerlikten So¤utmak” (TCK 318) suçlamas› ile
dava aç›ld›. Savda, ‹stanbul 1’inci Sulh Ceza Mahkemesi’nde
2007/476 esas say›l› dosya üzerinden üç y›la kadar hapis istemiyle yarg›lan›yor.
Ne demiﬂti?
“…Savaﬂlar› durdurman›n yolu onlar›n insan kayna¤› olmay› reddetmekten geçer. Paster derhal serbest b›rak›lmal›; Lübnan ablukas› ve
sald›r›s›na son verilmeli. Herkesi askerli¤i reddetmeye ça¤›r›yoruz…”
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MUHAB‹R M‹D‹R, MUHB‹R M‹D‹R?
Emin Bal’›n Suçu (TCK 278, TCK 272/2)
Do¤an Haber Ajans› (DHA) Beytüﬂﬂebap Muhabiri Emin Bal’›n
“PKK'l›lar›n cenazelerini derede DTP'liler y›kad›” baﬂl›kl› haberi, 4
Ekim 2007 tarihinde, Hürriyet Gazetesi’nin web sayfas›nda yay›nland›. Kato Da¤›’nda güvenlik güçleriyle girdikleri çat›ﬂmada öldürülen
yedi PKK’l›n›n cenazelerinin DTP'liler taraf›ndan kald›r›lmas›n› anlatan bu haber üzerine Beytüﬂﬂebap Savc›l›¤› harekete geçti. Önce Beytüﬂﬂebap Sulh Ceza Mahkemesi, cenaze töreninde slogan at›ld›¤› gerekçesiyle haber yapan Bal'›n bant kay›tlar›na el koyma karar› verdi.
Polis, bu karar üzerine 8 Ekim'de Bal’a ait haber malzemelerine el
koydu. Daha sonra, böyle bir haber haz›rlamak, bir muhabir için mesle¤inin en do¤al iﬂlerinden biriyken, savc›l›k bu haber üzerine dava
aç›lmas›n› istedi.
Emin Bal’›n suçu ne?
Beytüﬂﬂebap Cumhuriyet Savc›s› Ahmet Biçer taraf›ndan haz›rlanan 26 Ekim 2007 tarihli iddianameden okuyal›m:
“ﬁüphelinin iﬂlenmekte olan ve suç oldu¤unu bildi¤i bir olay› yetkili mercilere bildirmeksizin haber yapt›¤› ve TCK’n›n 278’inci maddesinde düzenlenen suçu (Suçu bildirmeme) iﬂledi¤i, dosya kapsam›ndan anlaﬂ›lmakla, ﬂüphelinin yarg›lanmas›n›n mahkemenizce yap›larak üzerine at›l› suçtan yukar›daki
sevk maddesi uyar›nca cezaland›r›lmas›na karar verilmesi kamu ad›na talep olunur.”

Muhbir olmamakla suçlanan muhabir, eski kanunda yer almayan,
yeni TCK ile getirilen bu suçun ilk kurban› oldu. Bal, Türk bas›n›nda
da bir ilk olan bu davan›n san›¤› olarak 22 Kas›m 2007 tarihinde Beytüﬂﬂebap Sulh Ceza Mahkemesi karﬂ›s›na ç›kt› ve ifade verdi. Bal, zor
ﬂartlar alt›nda çal›ﬂt›¤›n›, sadece görevini yapt›¤›n› belirtti ve ekledi,
“E¤er bu suçsa, bu suçu gazeteciler her gün iﬂliyor.”
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“Pilot dava” niteli¤indeki bu dava sonucunda Bal'›n mahkum olmas›, Yarg›tay'›n da karar› onamas› halinde muhabirler, muhbirlikle
birlikte mesle¤ini icra etmek zorunda kalacak.
Muhabir hakk›nda, daha sonra bir de “Yalan Tan›kl›k” (TCK
272) davas› aç›ld›. ‹lk davay› açan Beytüﬂﬂebap Cumhuriyet Savc›s›
Ahmet Biçer’in haz›rlad›¤› 5 Aral›k tarihli iddianamede Bal’›n “Suçu
bildirmeme” davas›nda verdi¤i yeminli ifadenin gerçe¤e ayk›r› oldu¤u
iddia edildi.. Bal, ifadesinde “PKK ve Abdullah Öcalan lehine slogan
at›ld›¤›n› duymad›m. Haberde yer alan ‘sloganlar at›ld›’ ifadesini
Ajans, baﬂka ﬂah›s veya sitelerden derlemiﬂ olabilir.” demiﬂti. Gazeteci Bal’a bu suçlamadan aç›lan dava Beytüﬂﬂebap Asliye Ceza Mahkemesi’nde sürüyor.
Ne yazm›ﬂt›?
“…ﬁ›rnak’›n Beytüﬂﬂebap ‹lçesi'ndeki Kato Da¤›’nda güvenlik
güçleriyle girdikleri çat›ﬂmada öldürülen 7 PKK’l› teröristin cenazeleri, dün DTP'liler taraf›ndan Feraﬂin Deresi'nde y›kanarak topra¤a verildi.”
“…Akﬂam Beytüﬂﬂebap Devlet Hastanesi morguna konulan ve
aralar›nda PKK’n›n bölge sorumlusu olan kad›n terörist Nazan Bayram’›n da bulundu¤u terörist için DTP'liler tören yapmak istedi.
DTP’liler Beytüﬂﬂebap Devlet Hastanesi yönetimine baﬂvurup cenazelerin hastanede y›kanmas› talebinde bulundu. Ancak, yetkililerin hastanede y›kama iﬂlemi yap›lmad›¤›n› belirtimesi üzerine bu kez cesetler
battaniyelere sar›l›p Feraﬂin Deresi’ne götürüldü.”
”…Beytüﬂﬂebap Belediye Baﬂkan› DTP'li Faik Dursun, DTP ﬁ›rnak ‹l Baﬂkan› ‹zzet Belge, Beytüﬂﬂebap ‹lçe Baﬂkan› Yusuf Temel ve
aileler burada cenazeleri dere suyunda y›kad›ktan sonra tabutlar›n üzerine örgüt flamas›n› temsilen yeﬂil- sar›- k›rm›z› renkli örtüler koyarak,
ilçe mezarl›¤›na getirdi. Yol boyunca zafer iﬂareti yap›p PKK ve Abdulah Öcalan lehine slogan atan grup, 7 PKK'l›n›n cenazesini burada topra¤a verdi.”
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BAﬁBAKAN’A HAKARET
Michael Dickinson’un Suçu (TCK 125/3)
Britanyal› sanatç› Michael Dickinson, Mart 2006’da Kad›köy R›ht›m›'nda kurulan Bar›ﬂ Çad›r›'nda, haz›rlad›¤› savaﬂ karﬂ›t› kolaj resimlerini sergiledi. Kolajlar›ndan birinde, Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an'›, Bush'un rozet takt›¤› bir köpek olarak gösteriyordu.Bunun
üzerine Küresel Bar›ﬂ ve Adalet Koalisyonunun görevlisi Erkan Kara’ya “Kamu Görevlisine Görevinden Dolay› Hakaret” (TCK 125/3)
suçlamas›yla dava aç›ld›. Bunu ö¤renen Michael Dickinson, Kad›köy
Savc›l›¤›’na baﬂvurarak kendini ihbar etti ve as›l sorumlunun kendisi
oldu¤unu belirtti. Ancak, savc›l›k Dickinson hakk›nda kovuﬂturmaya
yer olmad›¤› karar› verdi. Daha sonra, Dickinson, Erkan Kara'n›n Kad›köy 3’üncü Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki 13 Eylül 2006 tarihli duruﬂmas›n› izledi. Dickinson, duruﬂmadan sonra Kara'n›n yarg›land›¤› davan›n konusunu oluﬂturan kolaja benzer bir kolaj› adliye ç›k›ﬂ›nda
aç›nca polisçe al›konuldu, Ümraniye Cezaevi'nde üç gün keyfi ﬂekilde
tutuldu sonra da bir hafta Zeytinburnu'ndaki Yabanc›lar ﬁubesi'nde
kald›. Tüm bunlar›n ard›ndan, Dickinson hakk›nda Kad›köy Cumhuriyet Savc›l›¤› “Kamu Görevlisine Görevinden Dolay› Hakaret” suçlamas›yla iddianame haz›rlad›. Dickinson’un yarg›lanmas›na Kad›köy
2’nci Sulh Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor.
Ne çizmiﬂti?
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DARBE GÜNLÜ⁄Ü
Alper Görmüﬂ’ün Suçu (TCK 125/1, 267)
Nokta Dergisi, Türk Silahl› Kuvvetleri'nin baz› sivil toplum örgütleriyle iliﬂki kurdu¤unu gösteren bir belgeye yer verdi¤i için, askeri
savc›l›¤›n talebi ve Bak›rköy Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›'n›n izniyle, dergiye 13 Nisan'da bir operasyon düzenlendi, üç gün süreyle dergi bilgisayarlar›ndaki veriler kopyaland›. Bu bask›lar›n ard›ndan derginin sahibi Ayhan Durgun, dergiyi kapatmaya karar verdi. Bask›ndan yaklaﬂ›k bir hafta sonra ise ayn› savc›l›k taraf›ndan Nokta Dergisi Yay›n Yönetmeni Alper Görmüﬂ hakk›nda bir iddianame düzenlendi. Görmüﬂ’ün
eski Deniz Kuvvetleri Komutan› emekli Oramiral Özden Örnek'e ait oldu¤u ifade edilen günlükleri yay›nlayarak, "Hakaret" ve "‹ftira" suçunu iﬂledi¤i iddia edildi. Komutan Örnek’in ﬂikayetiyle aç›lan dava Bak›rköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2007/462 esas say›l› dosya üzerinden devam ediyor. Dava sonunda mahkumiyet karar› ç›kmas› halinde Görmüﬂ, 6 y›l 8 aya kadar hapis cezas› ile karﬂ› karﬂ›ya kalabilecek.
Ne yazm›ﬂt›?
“Emekli Deniz Kuvvetleri Komutan› Özden Örnek’in günlüklerinin en ilginç bölümleri, hiç kuﬂkusuz ‘Sar›k›z’ ad› verilen darbe plan›… Neredeyse bir y›la yay›lan darbe planlamas›, 24 Nisan 2004’deki
K›br›s referandumundan sonra tamamen rafa kald›r›lm›ﬂ. Baﬂlang›çta
birlikte hareket eden dört kuvvet komutan› zamanla görüﬂ ayr›l›¤›na
düﬂmüﬂ. Örnek’in günlükleri, zaman›n Genelkurmay Baﬂkan› Özkök’ün giriﬂime baﬂtan sona karﬂ› ç›kt›¤›n› gösteriyor…”
“Sar›k›z darbe giriﬂiminin, baﬂlang›çtaki destekçileri Kara Kuvvetleri Komutan› Yalman ve Deniz Kuvvetleri Komutan› Örnek’in kesin tavr›n›n ard›ndan tümüyle raftan indirilmesini izleyen günlerde, bu
darbe giriﬂiminin en aktif unsuru olarak öne ç›kan ﬁener Eruygur tek
baﬂ›na bir darbe planlam›ﬂ…”
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B‹R PROFESÖR NASIL L‹NÇ ED‹L‹R?
Atilla Yayla’n›n Suçu
(ATA 1,2)
Prof. Dr. Atilla Yayla, Zaman Gazetesi yazar› Ali Bulaç ve AKP
milletvekili Zekeriya Akçam ile birlikte 18 Kas›m 2006 tarihinde, AKP
‹zmir ‹l Gençlik Kollar› taraf›ndan düzenlenen ve konusu “AB Sürecinin Toplumsal Yans›malar›” olan panele kat›ld›. Yayla, panelde yapt›¤› konuﬂmada medeniyetin tarihinden ve onu oluﬂturan temel de¤er ve
kurumlardan bahsetti. Bu de¤er ve kurumlar aç›s›ndan Türkiye örne¤ini ele ald› ve Türkiye’nin 1923 sonras› yaﬂad›klar›n› temel olarak iki
bölüme (1923-45 y›llar› aras›, 1950 ve sonras›) ay›rarak ilk dönemin
bu de¤er ve kurumlar aç›s›ndan baﬂar›l› bir dönem say›lamayaca¤›n›,
bu sebeple Kemalizmin medenileﬂtirici bir süreç olarak de¤erlendirilemeyece¤ini, bu anlamda bir gerilemeye tekabül etti¤ini belirtti. Panelin ertesinde Yeni As›r Gazetesi’nde “Hain” baﬂl›¤›yla Yayla’n›n Atatürk’e hakaretlerde bulundu¤una dair bir haber yay›nland› ve bu haberde panelde sarfetti¤i iki ifade ay›klanarak kullan›ld›. Bunlardan ilki Yayla’n›n Atatürk’e “Bu adam” diye hitap etmesi (ki bu ifadenin
Yayla taraf›ndan kullan›lmad›¤› panelin kaset çözümlemesi yap›ld›ktan
sonra ortaya ç›kt›), di¤eri ise “Kemalizmin gericili¤e tekabül etti¤ini”
belirtmesi idi. Haberlerin arkas›ndan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Kadri Yamaç, Yayla'n›n Atatürk ile ilgili yapm›ﬂ oldu¤u konuﬂmalar›n›n, üniversitenin tümünde infial yaratt›¤›n› belirterek, profesörün
üniversiteden uzaklaﬂt›r›ld›¤›n› söyledi. YÖK Baﬂkan› Teziç ise Yayla’n›n sözlerinin, bilimsel görüﬂ aç›klamas› olarak de¤erlendirilemeyece¤ini belirtti. Gazi Üniversitesi taraf›ndan yürütülen soruﬂturma sonucunda Yayla, görevine iade edildi ve bu sözlerinden dolay› k›nama
cezas› ald›. Bunlar devam ederken, Yayla hakk›nda“Atatürk'ün manevi ﬂahs› ve hat›ras›na hakaret etti¤i” iddias›yla 4,5 y›la kadar hapis istemiyle dava aç›ld›. ‹zmir Cumhuriyet Savc›s› Ahmet Güven'in iddiana34

mesinde, Yayla'n›n, panelde, Atatürk'ten "bu adam'' ﬂeklinde söz ederek hat›ras›na alenen hakaret etmek suçunu iﬂledi¤i belirtildi. Profesör
Yayla’n›n davas› ‹zmir 8’inci Asliye Ceza’da 2007/107 esas say›l› dosya üzerinden sürüyor.
Ne demiﬂti?
“...Ama Türkiye bunlar› tart›ﬂacak. Türkiye bunlar› tart›ﬂma durumuna gelmiﬂtir. AB süreci her türlü problemlere ra¤men ilerlerse önümüzdeki y›llarda bunlar› rahatl›kla tart›ﬂ›r›z. Bize soracaklar. 'Neden her
yerde Atatürk heykeli var?' diye soracaklar. 'Neden her dairede ayn›
adam›n foto¤raflar› as›l›?' diye soracaklar. 'Kemalizm Türkiye'nin problemidir' falan diye.. Bizimkiler ﬂiddetle tepki gösterirler buna; ama eninde sonunda tart›ﬂaca¤›z. Üstünden atamazs›n, eninde sonunda tart›ﬂacaks›n. Ya bu kulübe üye olacaks›n. Süreçte Hollanda'da ne oluyorsa siyasi alanda o olacak, ona benzer bir ﬂey olacak ya da 'Ben bu kulübün
ülkesi de¤ilim, Ortado¤u'nun ülkesiyim.' diyeceksin. Bizim rejimimiz
Ürdün'le beraber, Suriye'yle beraber diyeceksin. Benim arzum ﬂu ki, bu
ﬂeyler toplumda tart›ﬂ›ls›n; ama sonunda büyük bir kavgaya yol açmas›n. Sürtüﬂmeye yol açmas›n. Makul bir ﬂekilde tart›ﬂ›ls›n. Hiçbir kimseyi rencide etmeden, hiç kimseyi aﬂa¤›lamadan çözümlenmesi gereken
problemler çözülsün. Ben üniversite hocas›y›m, bu ﬂeylere kafa yormak
zorunday›m. Bunlar› insanlara aktarmak zorunday›m. Karﬂ› tezlerin ç›kmas›n› isterim…”
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SUÇLU KARTV‹Z‹T
Y›lmaz Çelik’in Suçu
(TMK 7/1)
Ankara Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›, Hizb-ut Tahrir Türkiye temsilcisi Y›lmaz Çelik'e karﬂ› “Terör Örgütünün Yöneticisi Olmak” suçlamas›yla 14 Mart 2007 tarihli bir iddianame haz›rlad›. Emniyetin resmi
kay›tlar›nda, Hizb-ut Tahrir örgütünün, ﬂimdiye kadar ﬂiddet içeren
hiçbir eyleminin olmad›¤› belirtilmesine ra¤men savc›l›k, iddianamede
bu oluﬂumu terör örgütü olarak niteledi. Ayr›ca, Çelik'in Ramazan
Bayram›'nda baz› kiﬂilere Hizb-ut Tahrir örgütünün Türkiye temsilcisi
oldu¤unu belirten kartlar› göndermesi suçlaman›n gerekçelerinden birini oluﬂturdu. Özel Yetkili Ankara 11’inci A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
yarg›lama devam ederken Çelik, 27 Kas›m 2007 tarihinde Hizb-ut Tahrir üyesi dört kiﬂi ile birlikte Terörle Mücadele ﬁube Müdürlü¤ü ekipleri taraf›ndan Adana’da gözalt›na al›nd›. Daha sonra adliyeye sevkedilen Hizb-ut Tahrir üyeleri hakk›nda tutuklama karar› verildi. Çelik’in
tutukluluk hala devam ediyor.
Ne yapm›ﬂt›?

‹ddianameye göre, üzerinde “Hizb-ut Tahrir Türkiye Vilayeti Resmi Sözcüsü” yaz›l› bu kart, önemli bir suç unsuru.
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“BARIﬁ” MI DED‹N‹Z?
Aysel Tu¤luk ve Hilmi Aydo¤du’nun Suçu
(TMK 7/2)
Diyarbak›r Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›, 29 Kas›m 2006 tarihli iddianamesinde Bar›ﬂ Günü’ndeki konuﬂmalar›nda PKK’n›n bar›ﬂ deklarasyonunun dikkate al›nmas›n› isteyen DTP Diyarbak›r milletvekili Aysel
Tu¤luk ve ‹l Baﬂkan› Hilmi Aydo¤du için beﬂ y›la kadar hapis istedi. Tu¤luk ve Aydo¤du’nun yarg›lanmas› Diyarbak›r 4. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 2006/368 esas say›l› dosya üzerinden devam ediyor. Milletvekili
Tu¤luk hakk›nda kovuﬂturmaya Anayasa’n›n yasama dokunulmazl›¤›n›
s›n›rland›ran 83/2 ve 14. maddelerine göre devam ediliyor.
Ne demiﬂlerdi?
Aysel Tu¤luk
“…Ben buradan bar›ﬂ için bir f›rsat oldu¤una, bütün Türkiye için
bir f›rsat oldu¤una inand›¤›m, PKK’n›n aç›klam›ﬂ oldu¤u bar›ﬂ deklarasyonunun dikkate al›nmas› gerekti¤ini, deklarasyonda dile getirilen
taleplerin Türkiye’deki birçok sivil, demokratik kitle örgütlerinin ve
ayd›n giriﬂimcilerinin de talepleriyle örtüﬂtü¤ünü, benzeﬂti¤ini, bu aç›dan da herkesin bar›ﬂ savunan, bar›ﬂ isteyen bu deklarasyona destek
vermesi, cesaret vermesi, toplumun önünün aç›lmas› için katk› sunmas›n› istiyoruz.”
Hilmi Aydo¤du
“…Hepinizin bildi¤i üzere 4 milyona yak›n insan say›n Öcalan’›n
demokratik çözümüne bir irade olabilece¤ini ifade etti. Evet de¤erli arkadaﬂlar, bu irade beyan›n›n hiçbiri hiçbir siyasal laf› görmezlikten gelemez… Demokratik çözüme … bar›ﬂç›l bir çözümün baﬂlamas›na hizmet edece¤ine inand›¤›m›z PKK’n›n kürt sorununun demokratik çözüm deklarasyonunu önemsiyoruz. Evet de¤erli halk›m›z, bar›ﬂç›l bir
sürecin baﬂlamas› gerekti¤ine inan›yoruz.”
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2007’de CEZA ALANLAR
Abdullah Kaya (TCK 301)
A¤r›’n›n Diyadin ‹lçesi’nde yaﬂayan Abdullah Kaya, 24 Ekim
2006 tarihinde Tahran Kürt Televizyonu Sahar TV’de canl› yay›na
ba¤lanarak "Ermeni Soyk›r›m›" hakk›nda yorum yapt›¤› için “Türklü¤ü Aﬂa¤›lamak” suçlamas›yla Diyadin Asliye Ceza Mahkemesi’nde
yarg›land›. Yarg›lama sonunda mahkeme, Kaya’n›n "Ermenilerin katliam›, öldürülmesi do¤rudur. Öyle görünüyor ki Türk Devleti öldürdüklerini, katliamlar›n› sakl›yor. Süt gibi temiz oldu¤unu söylüyor ama
olmuyor, herkes biliyor" sözlerini suçlu bularak 5 ay hapis cezas› verdi. Daha sonra bu ceza ertelendi.
Abdulhalim Çiftçi ve 7 kiﬂi (TCK 215)
Feshedilen DEHAP'›n Bismil (Diyarbak›r) ‹lçe Örgütü yöneticileri hakk›nda 17 Kas›m 2005 tarihinde yapt›klar› bir bas›n aç›klamas›nda "Abdullah Öcalan'dan ‘say›n' diye bahsettikleri" gerekçesiyle aç›lan
dava, 20 Nisan günü sonuçland›. Bismil Asliye Ceza Mahkemesi, aralar›nda dönemin DEHAP yöneticisi DTP Bismil ‹lçe Baskan› Abdulhalim Çiftçi'nin de bulundu¤u sekiz san›¤› "suçu ve suçluyu ödükleri" gerekçesiyle 9’ar ay hapis cezas›na mahkum etti.
Ahmet Önal (Eski TCK 159)
Peri Yay›nlar› sahibi Ahmet Önal hakk›nda Mahmut Baksi'nin
"Bir Kürt ‹ﬂadam› Hüseyin Baybaﬂin" adl› kitab› nedeniyle aç›lan dava, 28 ﬁubat günü Beyo¤lu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde sonuçland›. Mahkeme, Önal'› eski TCY'n›n 312. maddesi uyar›nca 1 y›l 8 ay
hapis cezas›na mahkum etti. ‹stanbul DGM'de 2002 y›l› Kas›m ay›nda
sonuçlanan davada, Önal ayn› cezaya mahkum edilmiﬂti. Önal, TCY
de¤iﬂikli¤i nedeniyle yarg›laman›n yenilenmesi istemiyle baﬂvurmuﬂtu.
Önal, "kitapta güvenlik güçlerine hakaret edildi¤i (eski TCY madde
159)" gerekçesiyle de ‹stanbul DGM taraf›ndan para cezas›na mahkum
edilmiﬂti.
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Ahmet Türk (TCK 215)
DTP Genel Baﬂkan› Ahmet Türk hakk›nda, 18 Ocak 2006 tarihinde yapt›¤› bir konuﬂmada "Abdullah Öcalan'dan ‘say›n' diye bahsetti¤i" gerekçesiyle aç›lan dava, 6 Mart günü ilk duruﬂmada sonuçland›.
Diyarbak›r 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi, Ahmet Türk'ü "suçu ve suçluyu övdü¤ü" gerekçesiyle alt› ay hapis cezas›na mahkum etti.
Ali Bozan (TCK 301)
Ali Bozan’a ‹nsan Haklar› Derne¤i (‹HD) Mersin ﬁube Sekreterli¤i yapt›¤› s›rada, "Mersin'de 15 ﬁubat 2005 tarihinde düzenlenen gösteride Ümit Gönültaﬂ'›n ödürülmesi nedeniyle ayn› y›l›n Kas›m ay›nda
yapt›¤› aç›klama" nedeniyle 301. maddeden 6 ay hapis cezas› verildi.
Hapis cezas› daha sonra 3 bin 600 YTL para cezas›na çevrildi. Bozan,
karar üzerine “Cinayetlerin failleri bulunsun demek suç ise ben yine bu
cinayetlerin failleri bulunsun diyorum” dedi.
Belma Akçura (TCK 125)
"Derin Devlet Oldu Devlet" adl› kitab› nedeniyle Milliyet Gazetesi muhabiri Belma Akçura hakk›nda aç›lan dava Ankara 2’nci Asliye
Ceza Mahkemesi’nde sonuçland›. Belma Akçura, "Abdullah Çatl›'n›n
arkadaﬂ› Nevzat Bor'a hakaret etti¤i" gerekçesiyle 3 ay hapis cezas›na
mahkum edildi. Hapis cezas›, daha sonra 1.800 YTL para cezas›na
çevrildi.
Faruk Çak›r (TCK 288, 301)
Yeni Asya Gazetesi Yaz› ‹ﬂleri Müdürü Faruk Çak›r hakk›nda, 23
May›s 2006 tarihinde Dan›ﬂtay sald›r›s›yla ilgili yay›nlanan "Oyun Geri Tepti" baﬂl›kl› haber nedeniyle "Adil yarg›lamay› etkilemeye teﬂebbüs etti¤i" ve "Devletin askeri organlar›n› bas›n yoluyla aﬂa¤›lad›¤›"
gerekçesiyle aç›lan dava, 13 ﬁubat günü sonuçland›. Ba¤c›lar 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi, Çak›r'› TCY'nin 288/1. maddesi (adil yarg›lamay› etkileme) uyar›nca 6 ay hapis cezas›na mahkum etti. Daha sonra hapis cezas› 3.600 YTL para cezas›na çevrildi. Çak›r, "devletin askeri organlar›n› bas›n yoluyla aﬂa¤›lad›¤›" suçlamas›nda ise beraat etti.
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ESP’liler (TCK 314)
Ankara'da Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› yasa tasar›lar›n› protesto amac›yla 2005 y›l› Kas›m ay›nda düzenlenen mitingde
"yasad›ﬂ› örgüt lehine slogan att›klar›" gerekçesiyle 14 kiﬂi hakk›nda
aç›lan dava, 17 Ocak günü sonuçland›. Ankara 11’inci A¤›r Ceza Mahkemesi, Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) Ankara Temsilcisi Deniz Bak›r'› "MLKP üyesi oldu¤u" gerekçesiyle 7 y›l 6 ay, ESP üyeleri
Alihan Alhan, Necla Çomak, Metin Külekçi'yi 6’ﬂar y›l 3’er ay, Mehmet Ali Tosun, Filiz Uluçelebi, Mesut Aç›kal›n, Levent Çak›r, Latife
Canan Kaplan, U¤ur Güdük, Serdar K›r, Selçuk Mart ve Yasin Kurt'u
1’er y›l 8’er ay hapis cezas›na mahkum etti. Ankara Sosyalist Gençlik
Derne¤i eski Baﬂkan› ‹rfan Alayvaz hakk›nda beraat karar› verildi.
Eren Keskin (Eski TCK 159, 168)
1- 20 ﬁubat 2005 tarihinde DEHAP Çerkezköy ‹lçe Örgütü’nün
"‹nsan Haklar›" konulu paneline kat›lan Av. Eren Keskin hakk›nda panelde yapt›¤› konuﬂma nedeniyle "Cumhuriyeti alenen tahkir ve tezyif
etmek" suçlamas›yla TCK 159. madde gere¤ince aç›lan dava 2007 y›l›nda sonuçland›. Mahkeme Keskin'e 1 y›l hapis cezas› verdi. Ceza
4.380 YTL para cezas›na çevrildi.
2- Avukat Eren Keskin hakk›nda, ‹skenderun'da tutuklu bulunan
müvekkili Nazime Ceran Salmano¤lu'nun duruﬂmas› sonras›nda Adliye Binas› önünde yapt›¤› konuﬂma nedeniyle aç›lan dava sonuçland›.
Mahkeme Keskin'e 3 ay hapis cezas› verdi. Hapis cezas› daha sonra
270 YTL para cezas›na çevrildi.
3- Keskin hakk›nda, E¤itim-Sen Tunceli ﬁubesi'nin 24 Kas›m
2002 tarihinde düzenledi¤i "Toplumsal Yaﬂamda Kad›n" konulu konferanstaki konuﬂmas› nedeniyle aç›lan dava 23 Ocak günü sonuçland›.
Tunceli Asliye Ceza Mahkemesi, Eren Keskin'i eski TCY'nin 159.
maddesi uyar›nca (Devlete, orduya, güvenlik güçlerine hakaret) beﬂ ay
hapis cezas›na mahkum etti. Ceza, 900 YTL para cezas›na çevrildi, ancak ertelenmedi.
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Hasan Güneﬂ, Zihni Karakaya (TCK 301)
DTP Van eski ‹l Baﬂkan› Hasan Güneﬂ ve Zihni Karakaya hakk›nda 2 Kas›m 2003 tarihinde düzenlenen bas›n aç›klamas›nda "Güvenlik
güçlerine hakaret ettikleri" iddias›yla aç›lan dava, 9 ﬁubat günü Van
1’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde sonuçland›. San›klar, TCY'nin
301/2. maddesi uyar›nca 5’er ay hapis cezas›na mahkum edildi. Ceza
daha sonra 3’er bin YTL para cezas›na çevrildi.
‹brahim Y›ld›z, Mehmet Sucu (TCK 125)
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni ‹brahim Y›ld›z ve
Yaz› ‹ﬂleri Müdürü Mehmet Sucu; CHP’li Haluk Koç'un 30 Ocak 2006
tarihinde düzenledi¤i bas›n toplant›s›ndaki "Baﬂbakan k›v›rt›yor" sözlerine gazetede yer verdikleri gerekçesiyle ﬁiﬂli 2’nci Asliye Ceza
Mahkemesi’nde yarg›land›. Mehmet Sucu hakk›nda beraat karar› veren
mahkeme, ‹brahim Y›ld›z'a "Türkiye Cumhuriyeti Baﬂbakan›'na yak›ﬂmayacak bir hitap ﬂekli olan ‘Baﬂbakan k›v›rt›yor' ﬂeklindeki yaz› ile
hakaret edildi¤i kanaatine var›p 23 ay 10 gün hapis cezas› verdi. Ceza
daha sonra 14 bin YTL para cezas›na çevrildi.
Mahmut Al›nak (TCK 301)
DEP eski Milletvekili ve DTP Kars ‹l Baﬂkan› Mahmut Al›nak
hakk›nda 19 Ocak 2006 tarihinde Ülkede Özgür Gündem Gazetesi ile
yapt›¤› röportaj nedeniyle aç›lan dava, 2 May›s günü sonuçland›. Beyo¤lu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi, Al›nak'› röportajda "Türk Silahl›
Kuvvetleri'ne hakaret etti¤i" iddias›yla TCY'nin 301/2. maddesi uyar›nca 6 ay hapis cezas›na mahkum etti. Ceza, 3 bin YTL para cezas›na
çevrildi.
Reﬂat Kaymaz (TCK 301)
U¤ur Kaymaz’›n amcas› Reﬂat Kaymaz’a polisler taraf›ndan öldürülen kardeﬂi Ahmet Kaymaz ve U¤ur Kaymaz için "A¤abeyim ve
U¤ur terörist de¤ildi. Onlar› öldürenler terörist" dedi¤i için dava aç›ld›.
Derik (Mardin) Sulh Ceza Mahkemesi'nde yarg›lanan Reﬂat Kaymaz'a
6 ay hapis cezas› verildi. Bu ceza daha sonra 3 bin YTL para cezas›na
çevrildi.
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Mehmet Ali Var›ﬂ (ATA 1,2)
Tohum Yay›nevi Sahibi Mehmet Ali Var›ﬂ hakk›nda "Kemalizm/Oturan Adam" adl› kitap nedeniyle "Atatürk Aleyhine ‹slenen
Suçlar Hakk›nda Yasaya muhalefet" iddias›yla aç›lan dava Var›ﬂ'›n bir
y›l hapis cezas›na mahkum edilmesi yönünde sonuçland›. Mahkeme,
"hakaret eyleminin bas›n yoluyla islendi¤i" gerekçesiyle bu cezay› 1 y›l
6 ay hapis cezas›na yükseltti.
Mehmet Emin Demir (TMK 7)
Kanal D'de yay›nlanan "Genç Bak›ﬂ" program›n›n 2006 y›l› ﬁubat
ay›nda yay›nlanan bölümüne kat›lan Ankara Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi ö¤rencisi Mehmet Emin Demir hakk›nda "PKK neden de¤il, sonuçtur. Bizler katliamlardan geldik. Ben Kürt’üm" dedi¤i gerekçesiyle
aç›lan dava, 15 ﬁubat günü sonuçland›. Avukat Hasan Anlar'›n verdi¤i
bilgiye göre, dava Cumhuriyet Savc›s› taraf›ndan TCK 220/8. maddeden aç›lmas›na ra¤men Ankara 11’inci A¤›r Ceza Mahkemesi, Mehmet
Emin Demir'i "yasad›ﬂ› örgüt propagandas› yapt›¤›" gerekçesiyle 1 y›l
8 ay hapis cezas›na mahkum etti. Dava hem Cumhuriyet Savc›s› hem
de san›k avukat› taraf›ndan temyiz edildi.
Umur Hozatl› (TCK 301)
Hozatl›, Ülkede Özgür Gündem Gazetesi’nde yazd›¤› "G›c›k
Adamlar" baﬂl›kl› yaz› nedeniyle "Emniyet teﬂkilat›n› alenen aﬂa¤›lamak" suçlamas›yla yarg›land›. Hozatl›, yaz›s›nda "Türk Polis Teﬂkilat›, polis mantelitesi içerisinde çal›ﬂmayan, masum ya da suçlu ayr›m›
yapmadan etraf›na korku salmaya çal›ﬂan, görevini kiﬂisel ç›karlar üzerine kuran yaklaﬂ›mlar› ile ün yapm›ﬂ bir teﬂkilatt›r" ifadelerini kulland›¤› için Beyo¤lu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi taraf›ndan 5 ay hapis
cezas›na mahkum edildi. Bu ceza daha sonra 3.000 YTL para cezas›na
çevrildi.
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Hrant Dink, Arat Dink, Sarkis Seropyan (TCK 301)
ﬁiﬂli Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› Agos Gazetesi’nin 21 Temmuz
2006 tarihli say›s›nda verilen “301’e Karﬂ› 1 ‹mza” baﬂl›kl› haber nedeniyle Hrant Dink, gazetenin Yaz› ‹ﬂleri Müdürü Arat Dink ve ‹mtiyaz Sahibi Sarkis Seropyan’a “Türklü¤ü aﬂa¤›lad›klar›” gerekçesiyle
dava açt›. Hrant Dink öldü¤ü için hakk›ndaki suçlaman›n düﬂtü¤ü davada, Arat Dink ve Sarkis Seropyan 1’er y›l hapis cezas›na çarpt›r›ld›
ve cezalar›, sab›kas›z olmalar›n› gözönüne alarak ertelendi. San›klar›n
avukat› Fethiye Çetin, duruﬂma sonras›nda, "Arat ve Sarkis, gazetelerinde haber yapt›klar› için cezaland›r›ld›. Karar gösteriyor ki, '1915'in
soyk›r›m oldu¤unu düﬂünüyorum' demek de, bunu diyen hakk›nda aç›lan davay› haber yapmak da suçtur" dedi. Dava dosyas› temyizde.
Kemal Bozkurt (Eski TCK 312)
Tek Yol Devrim Hareket Dergisi Yaz› ‹ﬂleri Müdürü Kemal Bozkurt, 1972'deki K›z›ldere Katliam›'nda yaﬂam›n› yitiren devrimci genç
liderleri övdü¤ü için "suçu övmek" iddias›yla yarg›land›¤› davada mahkum oldu. ‹stanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 18 Ekim’de görülen karar duruﬂmas›nda, Bozkurt lehte kanun olan eski TCK'y› uygulayarak 1 ay 15 gün hapis cezas›na çarpt›r›ld›. Daha sonra bu ceza, 900
YTL para cezas›na çevrildi.
Tertip Komitesi ( Toplant› ve Gösteri Yürüyüﬂleri K.)
1 Eylül 2004 tarihinde yap›lan "Bar›ﬂ Yürüyüﬂü” Tertip Komitesi’ne aç›lan davan›n yarg›lamas› sonucunda Tertip Komitesi’nde yer
alan ‹HD ﬁube Baﬂkan› Gülay Koca ile Mehmet Kutlu (E¤itim-Sen),
Sad›k Demir (Disk Genel ‹ﬂ), Atilla Yazar (TMMOB), Veziha Buluﬂ
(Mazlumder) ve Ayd›n ﬁirin (SES) hakk›nda 1 y›l 6 ay hapis ve 440
YTL para cezas›na hükmedildi.
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2007’de AKLANANLAR
Bayram Kubilay, Ahmet ‹nan (TCK 216)
A¤r›’n›n Do¤ubeyaz›t ‹lçesi’nde yay›nlanan Ararat’›n Sesi Gazetesi’nde 9 Eylül 2005 tarihinde yer alan Kürtçe “Çarﬂiye Bazide” baﬂl›kl› yaz› nedeniyle yazar Bayram Kubilay ve gazetenin sahibi Ahmet
‹nan hakk›nda “Bas›n Yasas›’na ayk›r› davrand›klar›” ve “Halk› düﬂmanl›¤a k›ﬂk›rtt›klar›” iddias›yla aç›lan dava, 17 Ocak günü sonuçland›. Do¤ubeyaz›t 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi, yaz›da geçen ‘Kürdistan’ sözcü¤ünün suç unsuru oluﬂturmad›¤› kanaatine vararak beraat karar› verdi.
Ethem Dinçer (TCK 301, 216)
1- Mersin Cumhuriyet Savc›l›¤›, “1 May›s 1977 katliam› dosyas›
aç›ls›n” baﬂl›¤›yla 28 Nisan 2006 tarihinde yapt›¤› bas›n aç›klamas› nedeniyle, Mersin 78’liler Araﬂt›rma ve Dayan›ﬂma Derne¤i Baﬂkan› Ethem Dinçer hakk›nda, “Halk› kin ve düﬂmanl›¤a tahrik” ve “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti, organ ve kurumlar›n› tahkir” iddias›yla dava
açt›. Dinçer’in Mersin Asliye Ceza Mahkemesi’nde 5 y›la kadar hapis
istemiyle yarg›land›¤› dava sonucunda beraat karar› ç›kt›.
2- Mersin 78’liler Araﬂt›rma ve Dayan›ﬂma Derne¤i’ne mensup
60 kiﬂilik grubun Atatürk Caddesi’nde yapm›ﬂ oldu¤u “K›z›ldere katliamc›lar› yarg›lans›n” eylemi nedeniyle, Dernek Baﬂkan› Ethem Dinçer’e karﬂ›, “Suçu ve suçluyu övmek”, “Kanuna ayk›r› toplant› ve gösteri yürüyüﬂleri düzenlemek” iddias›yla dava aç›ld›. Mersin 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nin 8 Ekim tarihli karar duruﬂmas›nda Dinçer
hakk›nda, savc›n›n da cezaland›rmama yönünde görüﬂünü aç›klamas›n›n ard›ndan, beraat karar› verildi.
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Er K›randi Heyeti (TCK 220)
K›randi’yi teslim almaya giden heyette yer alan sanatç› Ferhat
Tunç, ‹nsan Haklar› Derne¤i (‹HD) Bölge Temsilcisi Mihdi Perinçek,
Tunceli Belediyesi ‹l Encümeni Özgür Söylemez, ‹HD Diyarbak›r
Temsilcisi Selahattin Demirtaﬂ ve gazeteci-yazar Umur Hozatl› heyette yer ald›klar› için; Do¤an Haber Ajans› (DHA) muhabiri Ferit Demir,
Anadolu Ajans› (AA) muhabiri Haydar Toprakç›, Dicle Haber Ajans›
(D‹HA) muhabirleri Abdülkadir Özbek ve Rüﬂtü Demirkaya da gazetecilik yapt›klar› için yarg›lan›yorlard›. Beﬂ aktivist ve dört gazeteci
hakk›nda, “örgüt propagandas› yapmak” iddias›yla 5 y›la kadar hapis
cezas› isteniyordu. Ancak, Malatya 3’üncü A¤›r Ceza Mahkemesi, K›randi’nin kurtar›lmas›n› insani giriﬂim olarak nitelendirdi ve san›klar
hakk›nda beraat karar› verdi.
Gürsel ﬁenﬂafak (TCK 301)
Emek Partisi Mersin ‹l Baﬂkan› Gürsel ﬁenﬂafak hakk›nda, 5 May›s 2006 tarihinde Mersin Demokrasi Platformu’nun Terörle Mücadele Yasas›’na iliﬂkin bas›n aç›klamas› nedeniyle aç›lan dava, 23 Ocak
günü sonuçland›. Mersin 1’inci Sulh Ceza Mahkemesi, TCY’nin 301.
maddesi uyar›nca yarg›lanan ﬁenﬂafak hakk›nda beraat karar› verdi.
Ömer Kavili (TCK 268)
Ankara 6’nc› A¤›r Ceza Mahkemesine ait 275 klasörlük dava dosyas›n›n Yarg›tay’a gönderilmeyerek savunma makam›n›n görev yapmas›n›n engellendi¤ini söyleyen san›k avukat› Ömer Kavili hakk›nda
“Heyete hakaret” iddias›yla aç›lan dava 8 ﬁubat günü Ankara 2’nci
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde karara ba¤land›. Duruﬂmada esas hakk›ndaki görüﬂünü aç›klayan Cumhuriyet Savc›s› da Kavili’nin sözlerinin savunmas›n›n bir parças› oldu¤una dikkat çekerek, beraat karar› verilmesini talep etti. Mahkeme Baﬂkan› Ziya Önal, hakaret olarak sarf edildi¤i ileri sürülen söz ve beyanlar›n, iddia ve savunma hakk›n›n kullan›lmas› s›n›rlar› içinde söylenmiﬂ sözler oldu¤unu belirterek, Kavili’nin
at›l› suçtan beraatine karar verdi.
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Muhammer Karabulut (TCK 301)
Baﬂkan› oldu¤u Noel Baba Vakf›’n›n kapat›lmas›n› eleﬂtirerek
“Mahkeme ve Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nü Fener Rum Patrikhanesi
yönetiyor” diyen Muammer Karabulut hakk›nda TCK’n›n 301. maddesi uyar›nca dava aç›ld›. 15 May›s 2007 tarihinde yap›lan duruﬂmada
mahkeme, Karabulut hakk›nda “suçun tam unsurlar› ile birlikte oluﬂtu¤u ﬂüpheye yer b›rakmayacak biçimde kesin olarak ispatlanamad›¤›ndan” beraat karar› verdi.
Muharrem ﬁahin (TCK 301)
Mardin’de 1995’de çat›ﬂmada öldürülen 9 PKK’l›ya ait kemiklerin bir çukurda bulunmas›ndan sonra Roj TV’ye konuﬂan ﬁahin’e
TCK’n›n 301. maddesi uyar›nca 3 y›la kadar hapis istemiyle dava aç›ld›. ﬁahin, davan›n ard›ndan “Ben sadece bir PKK’l›n›n yakaland›ktan
sonra öldürülmüﬂ olabilece¤ini söylemiﬂtim” diyerek davaya tepki gösterdi. Diyarbak›r 1’inci Sulh Ceza Mahkemesi, yarg›lama sonunda ﬁahin’in sözlerinin suç unsuru içermedi¤ine kanaat getirerek beraat karar› verdi.
Osman Baydemir, Cemal Subaﬂ› (TCK 216)
Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Osman Baydemir ve
Tempo dergisi muhabiri Cemal Subaﬂ› hakk›nda, Baydemir’in 14 Ocak
2006 tarihinde yay›nlanan söyleﬂisi nedeniyle aç›lan dava, 12 Nisan
günü sonuçland›. Ba¤c›lar 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi, Baydemir ve
Subaﬂ› hakk›nda “suçun unsurlar› oluﬂmad›¤›” gerekçesiyle beraat karar› verdi.
Rag›p Zarakolu (Eski TCK 159)
‹stanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi, George Jerjian’›n “Gerçek
Bizi Özgür K›lacak” kitab›n› Türkçe’ye kazand›rd›¤› için yarg›lanan
Belge Yay›nlar›’n›n sahibi ve gazeteci Rag›p Zarakolu hakk›nda “sorumlulu¤u bulunmad›¤›” gerekçesiyle beraat karar› verdi. Zarakolu’nun akland›¤› bu davada sorumlulu¤un çevirmen Atilla Tuygun’da
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oldu¤unu aç›klayan mahkeme, Tuygun hakk›nda suç duyurusunda bulunulmas›na karar verdi.
‹pek Çal›ﬂlar, Necati Tatl›can (ATA 1,2)
“Latife Han›m” kitab›n›n yazar› ‹pek Çal›slar hakk›nda, kitab›nda
Atatürk’e hakaret ve Atatürk’ü Koruma Kanunu’na muhalefet etti¤i iddias›yla 4,5 y›la kadar hapis istemiyle dava aç›ld›. Ba¤c›lar Cumhuriyet Bassavc›l›¤›, kitaptaki “Topal Osman’›n Atatürk’e suikast için Çankaya Köﬂkü’nü kuﬂatt›¤›” bölümü davaya gerekçe yapt›. ‹ddianamede
kitab›n bu bölümünde, Atatürk’ün öldürülmekten korktu¤u için Latife
Han›m’›n çarﬂaf›n› giyerek köﬂkten kaçt›¤› iddias›na yer verildi¤i, yazar›n bu bilginin kayna¤› olarak gösterdi¤i Latife Han›m’›n kardeﬂi Vecihe Han›m’›n da hayatta olmad›¤› belirtildi. Savc›l›k davay›, Hürriyet
Pazar’daki röportajda kitab›n yazar› Çal›ﬂlar’›n ifadelerini okuyan Hüseyin Tu¤rul Pekin adl› vatandaﬂ›n ﬂikayeti üzerine açt›. ‹pek Çal›ﬂlar’›n kitab›ndan al›nt›lara yer veren Hürriyet Gazetesi’nin Sorumlu
Yaz› ‹ﬂleri Müdürü Necdet Tatl›can hakk›nda da ayn› suçlamalarla dava aç›ld›. Dava Aral›k 2006 tarihinde yap›lan ikinci duruﬂmada sonuçland›. Mahkeme san›klar hakk›nda beraat karar› verdi.
Salih Y›ld›z (TMK 7)
Yüksekova (Hakkari) Belediye Baﬂkan› Salih Y›ld›z hakk›nda,
2006 y›l› Eylül ay›nda Gündem gazetesine yapt›¤› bir aç›klamada,
“Abdullah Öcalan’dan ‘say›n’ diye bahsetmesi” nedeniyle aç›lan dava,
2 Mart günü sonuçland›. Avukat Dinçel Aslan, Van 3’üncü A¤›r Ceza
Mahkemesi’nin “A‹HM ve Yarg›tay 9’uncu Ceza Dairesi kararlar› çerçevesinde de¤erlendirildi¤inde konuﬂman›n düﬂünce ve ifade özgürlü¤ü kapsam›nda yer ald›¤›” gerekçesiyle beraat karar› verdi¤ini bildirdi.
Sinan Kara (TCK 301)
Gazeteci Sinan Kara hakk›nda Ülkede Özgür Gündem’de yay›nlanan ve orduyu eleﬂtiren ifadeler içeren ‘K›ﬂla Partisi’ baﬂl›kl› yaz›s› nedeniyle dava aç›ld›. Beyo¤lu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Bas›n
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yolu ile devletin askeri teﬂkilat›n› aﬂa¤›lamak” iddias›yla yarg›lanan
Kara, suçun unsurlar›n›n oluﬂmad›¤› gerekeçesiyle beraat etti.
Ferhat Tunç (TMK 7)
Antalya’n›n Alanya ‹lçesi’nde 22 Temmuz 2006 tarihinde bir konser s›ras›nda, “Ölen her asker için yüre¤im yan›yor, öldürülen her gerilla için yüre¤im kan›yor. Ben bu ülkede ötekileﬂtirilmiﬂ kesimlerin sesiyim” dedi¤i için hakk›nda “Terör örgütünün propagandas›n› yapmak”
suçlamas›yla dava aç›lan Ferhat Tunç ilk duruﬂmada beraat etti. ‹zmir
10’uncu A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülen davan›n karar›nda mahkeme, Tunç’un eyleminin yasada suç olarak tan›mlanmad›¤›n› belirtti.
Ferhat Bay›nd›r (TCK 301, 285)
27 A¤ustos 2005 Batman Belediyesi bahçesi önünde ç›kan arbedede yaﬂam›n› yitiren Hasan ‹ﬂ’in davas›n› üstlenen Batman Barosu avukatlar›ndan ‹HD yöneticisi Ferhat Bay›nd›r hakk›nda, olaya iliﬂkin bas›n aç›klamas›nda dosyan›n gizlili¤ini kamuoyuyla paylaﬂt›¤› ve emniyet teﬂkilat›na alenen hakaret etti¤i gerekçesiyle dava aç›ld›. Bay›nd›r
hakk›nda, Batman A¤›r Ceza Mahkemesi’nin 4 Ekim tarihli duruﬂmas›nda beraat karar› verildi. Ancak Savc› Zeki Yalç›n’›n karar› temyiz
etmesiyle dosya Yarg›tay’a taﬂ›nd›.
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2007’de DÜﬁEN DAVALAR:
Erol Özkoray (TCK 301)
‹dea-Politika dergisinde 6 y›l önce yay›nlanan “Ordu Ne ‹ﬂe Yarar” yaz›s› nedeniyle gazeteci Erol Özkoray’a ayn› yaz›lar nedeniyle iki
dava aç›ld›. Özkoray, ‹stanbul 2’nci A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk davada beraat etti. Ayn› yaz› suçlanarak ikinci davan›n aç›ld›¤›
ﬁiﬂli 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi ise davan›n düﬂürülmesine karar
verdi.
Murat Yetkin (TCK 288)
Yazar Orhan Pamuk’a aç›lan davay› eleﬂtirdi¤i için “Adil yarg›lamay› etkilemeye teﬂebbüs” iddias›yla Radikal Gazetesi yazar› Murat
Yetkin hakk›nda aç›lan dava sonuçland›. 24 A¤ustos 2006 tarihinde görülen duruﬂmada Mahkeme Heyeti, zaman aﬂ›m›na uyulmad›¤› gerekçesiyle davan›n düﬂmesine karar verdi. Yetkin, gazetenin 18 Eylül
2005 tarihli nüshas›nda yay›nlanan “Orhan Pamuk’a aç›lan davada
Türkiye yarg›lanacak” baﬂl›kl› yaz› nedeniyle yarg›lan›yordu.
‹smail Beﬂikçi, Mehmet Ali ‹zmir, Ferzende Kaya (TCK 301,
216)
Genelkurmay Baﬂkanl›¤› taraf›ndan, 19 Ocak 2006 tarihinde; Popüler Kültür Esmer Dergisi’nin Aral›k 2005 say›s›nda yer alan ‹smail
Beﬂikçi’nin “Konuﬂmad›k, Bast›rd›k” baﬂl›kl› yaz›lar›ndan dolay› derginin yöneticilerinden Ferzende Kaya ile Mehmet Ali ‹zmir hakk›nda
TCK’n›n 301. maddesine dayanarak, Adalet Bakanl›¤› Ceza ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü’ne “gizli” ibaresiyle suç duyurusunda bulunuldu. Bunun üzerine Bak›rköy 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava aç›ld›.
Mahkeme 10 Aral›k’ta, Bas›n Kanunu’ndaki (madde 26) iki ayl›k süre
geçtikten sonra dava aç›ld›¤› için, düﬂme karar› verdi.

49

ENGELLENEN ETK‹NL‹KLER
Tiyatro
Devlet Tiyatrolar›’nda uzun y›llar sahnelenen ‘Bir Anarﬂistin Kaza Sonucu Ölümü’ (Mirina Anarﬂîstekî) adl› tiyatro oyunu, 3. K›z›ltepe Festivali’nde Kürtçe sahnelenmek istenince ‘kamu düzenini bozacak olaylar›n ç›kmas›’ ihtimaline karﬂ›l›k kaymakaml›k taraf›ndan yasakland›. K›z›ltepe Belediyesi, 25-27 May›s’ta düzenlenen 3. K›z›ltepe
Festivali için, merkezi ‹stanbul’da yer alan Mezopotamya Kültür Merkezi’ne (MKM) ba¤l› ‘Teatra Jiyana Nü’yu (Yeni Yaﬂam Tiyatrosu) da
davet etti. Festival program›na göre, 27 May›s’ta 16.00’da Nobel ödüllü ‹talyan yazar Dario Fo’nun ‘Bir Anarﬂistin Kaza Sonucu Ölümü’ adl› oyun Kürtçe sahnelenecekti. Oyunun çevirmeni ve yönetmeni Kemal
Orgun’a göre, y›llarca Devlet Tiyatrolar›’nda (DT) sahnelenen bu oyun
bir y›ld›r Kürtçe de oynan›yordu. Ancak K›z›ltepe Kaymakaml›¤›, festivalden bir gün önce oyunu yasakland›. Buna gerekçe olarak 2911 say›l› Toplant› ve Gösteri Yürüyüﬂleri Kanunu’nun, ‘kamu düzenini ciddi ﬂekilde bozacak olaylar›n ç›kmas› veya milli güvenlik gereklerinin
ihlal edilmesi veya Cumhuriyet’in ana niteliklerini yok etmek amac›n›
güden fiillerin iﬂlenmesinin kuvvetle muhtemel bulunmas›’ gösterildi.
Tiyatro ekibi, oyunun sahnelenece¤i saatte sahneye ç›k›p bir bas›n
aç›klamas› yaparak, yasaklama karar›n› protesto etti. Orgun, bu oyunun
Diyarbak›r, Batman ve Do¤ubeyaz›t’taki festivallarde sahneye konuldu¤unu, ‹stanbul’da Muammer Karaca Tiyatrosu’nda izleyicisiyle buluﬂtu¤unu an›msatarak karar› ‘trajikomik’ olarak niteledi: “Kürt tiyatrosunun bir klasi¤i sahnelemesi ve insanlarla buluﬂturacak yetene¤e sahip olmas›, Kürtçenin geliﬂimine hizmet etmemiz, kimi çevreleri rahats›z etti.” MKM Direktörü Elif Kaya da bu seçim atmosferiyle ilintili
yasaklamalar›n artt›¤›n› vurgularken, ‹zmir’de Ada Kültür Merkezi’nin
bas›ld›¤›n›, Van’da da Serhat Kültür Merkezi’nin bir imza gününde bas›larak sanatç›lar›n gözalt›na al›nd›¤›n› söyledi.
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Sinema
Munzur Ayd›n ve Sanatç›lar Platformu (MASAP) taraf›ndan Tunceli’de 6-10 ﬁubat tarihleri aras›nda düzenlenen “Kültür ve Sanat Günleri” etkinlikleri çerçevesinde 6 ﬁubat 2007 tarihinde Gündo¤anlar Sinema Salonu’nda Çayan Demirel taraf›ndan haz›rlanan “Dersim 38”
isimli belgesel filmin galas› yap›lacakt›. Etkinlikler çerçevesinde izin
verilen belgesel filmin galas›, etkinli¤in baﬂlad›¤› saatte polis taraf›ndan yasakland›. Sinema salonunda toplanan yüzlerce kiﬂi belgesel filmi izlemeyi beklerken, Emniyet Müdürlü¤ü Asayiﬂ ﬁube Müdürü Özer
Özben, Tertip Komitesi Baﬂkan› Hasan Çiçek ve belgesel filmin yönetmeni Çayan Demirel’i ça¤›rarak yasaklama karar›n› tebli¤ etti. Tertip
Komitesi Baﬂkan› Çiçek, Asayiﬂ ﬁube Müdürü Özben’e, “Bunu bilinçli yap›yorsunuz. Gösterime izin verdiniz. Ancak gösterim saatinde yasaklaman›z keyfi bir uygulamad›r” diyerek tepki gösterdi. Sanatç› Ferhat Tunç da bu uygulaman›n yasal olmad›¤›n›, Tunceli halk›na karﬂ› bir
önyarg› oldu¤unu dile getirdi.
Konser
Fener Rum Patrikhanesi’nin 14-16 Temmuz tarihlerinde düzenledi¤i 2. Ortodoks Gençli¤i Konferans›’n›n son gününde dünyaca ünlü
Yunanl› sanatç› Yorgo Dalaras’›n sahneye ç›kaca¤› duyurulmuﬂtu.
Dünyadan 1000’e yak›n gencin dini konular› tart›ﬂt›¤› etkinli¤in ard›ndan Dalaras’›n Rumelihisar›’nda konser vermesi planlan›yordu. Ancak
‹stanbul Valili¤i taraf›ndan konsere izin verilmedi¤i aç›kland›. Valilik
yetkilileri yapt›klar› aç›klamada, ‘Efes’ adl› organizasyon ﬂirketinin sanatç› Dalaras ve ekibi ad›na ‘gerekli yasal evraklar› belirtilen sürede tamamlamad›¤›’ gerekçesiyle konsere izin verilmedi¤ini söyledi. Bir valilik yetkilisi, “Kanunlar aç›k. Bu karar›n politik nedenleri ya da sanatç›n›n Yunanl› olmas›yla bir ilgisi yok” dedi. ‹ptal öncesinde kimi gazetelerde Dalaras aleyhine yaz›lar yer alm›ﬂt›. Hürriyet Gazetesi yazar›
Emin Çölaﬂan 13 Temmuz’da ‘Patrik istemiﬂ’ baﬂl›kl› yaz›s›nda Yunanl› müzisyenin Rumelihisar›’nda verece¤i konseri eleﬂtirmiﬂ ve
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“Kültür Bakanl›¤› ﬂimdi özel izin ç›kard› ve Dalaras’›n burada konser
vermesine izin verdi. Dalaras kim? Yunan milliyetçisi. K›br›s Rum Kesimi’nde Türk iﬂgalini k›nama konseri vermiﬂti. Ayr›ca Öcalan’a destek vermek için kurulan komitenin bir üyesi” demiﬂti. ‹ki gün boyunca
konsere karﬂ› yay›n yapan Tercüman Gazetesi de ‘Bu rezil Rum’u kim
ça¤›rd›?’ baﬂl›¤›n› atm›ﬂt›.
ﬁenlik
‹stanbul Üniversitesi Ö¤renci Kültür Merkezi Halk Bilimleri Kulübü taraf›ndan ‘‹nsan Haklar›yla ‹nsand›r’ slogan›yla düzenlenen
‘‹nsan Haklar› Haftas›’ ﬂenli¤i yasakland›. Etkinli¤in kat›l›mc›lar›
aras›nda Radikal Haber Koordinatörü Ertu¤rul Mavio¤lu ve gazeteci
Hüsnü Mahalli ile sivil toplum örgütü temsilcileri yer al›yordu. Etkinliklerde insan haklar›yla ilgili konuﬂmalar yap›lacak ve Türkiye’nin içinde bulundu¤u durum tart›ﬂ›lacakt›. Ancak rektörlük etkinlikleri önce tadilat bahanesiyle ertelemek istedi. Ard›ndan ise Ö¤renci Kültür Merkezi Müdürü, etkinli¤in rektörlükçe yasakland›¤›n› söyledi. Ö¤rencilere ‘üniversite d›ﬂ›ndan kat›l›mc›lara izin verilemeyece¤i’ gerekçesi iletildi.
Afiﬂ
Çanakkale Sulh Ceza Mahkemesi, Türkiye Komünist Partisi
(TKP) taraf›ndan haz›rlanan, Deniz Gezmiﬂ afiﬂlerinin “Suçu ve suçluyu övme” kapsam›nda oldu¤undan toplat›lmas›na karar verdi. Afiﬂte
Deniz Gezmiﬂ portresi ve “Deniz Gezmiﬂ, Yusuf Aslan ve Hüseyin
‹nan’›n idam ediliﬂlerinin 35. y›l›nda Amerika’dan korkmad›¤›m›z›
hayk›rmak için buluﬂuyoruz” yaz›s› yer al›yordu. Mahkeme, Ceza Yasas›’n›n 215. ve Terörle Mücadele Yasas›’n›n 6. maddesinin ek f›kras›na dayand›rd›¤› karar›nda, “THKO terör örgütü kurucusu ve üyesi olmalar› nedeniyle idam edilen Deniz Gezmiﬂ, Yusuf Aslan ve Hüseyin
‹nan adl› kiﬂilerle, bu kiﬂilerin eylem ve sözlerini övme anlam›nda söz
ve sloganlar yaz›lm›ﬂ oldu¤u görüldü” dedi.
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Yürüyüﬂ
‹nsan Haklar› Derne¤i (‹HD) ‹stanbul ﬁubesi’nin Ceza Yasas›’n›n
301. maddesinin yürürlükten kald›r›lmas› talebiyle Beyo¤lu’nda yapmak istedi¤i yürüyüﬂe polis, 2911 Say›l› Toplant› ve Gösteri Yürüyüﬂleri Kanunu gere¤i “bildirimde bulunulmad›¤›” gerekçesiyle izin vermedi. Çevik kuvvetin engel oldu¤u eylemciler, Taksim Tramvay Dura¤›’ndan Galatasaray Meydan›’na kadar yürüyüﬂ yapamay›nca Frans›z
Konsoloslu¤u’nun karﬂ›s›nda bas›n aç›klamas› yapt›. Avukat Eren Keskin de yapt›¤› konuﬂmada, “Bizleri bugün yürütmeyeceklerini biliyorduk. Ancak, düﬂüncenin önündeki engellerin kald›r›lmas› için mücadele etmeyi sürdürece¤iz” dedi. Keskin, 301’i kald›rmayanlar› ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni protesto ettiklerini aç›klad›.
Sergi
Avukat Fatoﬂ Hac›velio¤lu’nun Küba’da çekti¤i ve Adana Adliye
Saray›’nda sergilenmek üzere izninin al›nd›¤› “Mutlulu¤un Resmi”
isimli foto¤raf sergisi son anda, savc›l›¤›n sak›ncal› bulmas› nedeniyle
engellendi. Savc›l›¤›n “Sak›ncal›” buldu¤u foto¤raflar aras›nda Che
Guevara ve Fidel Castro’nun bulunmas› Hac›velio¤lu taraf›ndan karar›n sanatsal kayg›larla de¤il, siyasi oldu¤u ﬂeklinde yorumland›.
‹nternet
‹stanbul 1’inci Sulh Ceza Mahkemesi, “Atatürk’e hakaret içeren
bir video yay›nland›¤›” gerekçesiyle 6 Mart günü video paylaﬂ›m sitesi YouTube’a eriﬂimin engellenmesine karar verdi. ‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›¤›’n›n baﬂvurusu üzerine al›nan karar, uygulanmas› için
Türk Telekom’a gönderildi. Siteye videoyu koyan “Stavreatos” takma
adl› kullan›c›, tepkiler üzerine videoyu kald›rd›. Karar›n Türk Telekom’a bildirilmesinin ard›ndan, ﬂirketin hukuk müﬂavirli¤i çal›ﬂma
baﬂlatt›. Türk Telekom yetkilileri, hakaret içeren unsurlar›n kald›r›lmas› halinde, eriﬂim yasa¤›n›n kald›r›l›p kald›r›lamayaca¤›n›, ‹stanbul
Cumhuriyet Savc›l›¤› ile görüﬂtü. Bunun üzerine Cumhuriyet Savc›s›,
“hakaret içeren unsurlar›n kald›r›lmas› halinde eriﬂim yasa¤›n›n da kal53

d›r›lmas›” talebiyle mahkemeye baﬂvurdu. Mahkeme de, bu yönde karar ald›.
Kitap
Yazar Ahmet Ümit’in henüz bas›lmayan kitab› Muz›r Kurulu’na
tak›ld›! Ümit’in ‘Baﬂkomiser Nevzat’ roman dizisinin yeni kitab› ‘Tap›nak Fahiﬂeleri’nde, karikatürist ‹smail Gülgeç’in çizgi resimlerini
‘muz›r’ bulan Baﬂbakanl›k Küçükleri Muz›r Neﬂriyattan Koruma Kurulu, kitab›n 18 yaﬂ›ndan küçüklere sat›ﬂ›n› ve afiﬂlerinin yap›ﬂt›r›lmas›n› yasaklad›. Ancak daha önce Do¤an Kitap da resimlerde ‘erkek uzvu’ göründü¤ü gerekçesiyle kitab› basmaktan vazgeçmiﬂti. Muz›r Yasas›, ‘bas›lm›ﬂ eserler s›n›rlamalara tabi tutulur’ hükmünü öngörüyor.
Baz› matbaalar›n kitap, film halindeyken kopyas›n› emniyete gönderdi¤ini, kitab›n›n da bu ﬂekilde kurula ulaﬂt›r›lm›ﬂ olabilece¤ini belirten
Ümit, “Kitaplar suçlu bulunursa matbaalar da bundan sorumlu olur. Bu
da öyle gitmiﬂ olabilir” dedi.
Dergi
‹ki ayda bir yay›nlanan Frans›z Historia Thématique Dergisi’nin
konusu aﬂ›r› ak›mlara ayr›lan say›s› Ocak baﬂ›nda M›s›r, Türkiye ve
Tunus’ta yasakland›. Yasaklamay› k›nayan bir aç›klama yapan Uluslararas› S›n›r Tan›mayan Gazeteciler (RSF) örgütü, M›s›r ve Tunus’un
bu yöndeki yasaklamalara ilk kez baﬂvurmad›¤›n› duyurdu¤u aç›klamas›nda, “Ancak Türkiye, medyay› sansür etmek için nadiren dini gerekçeler ileri sürer” dedi.
Gazete
Gaziantep 1’inci Sulh Ceza Mahkemesi, Çoban Ateﬂi Gazetesi’nin
32. say›s›nda yay›mlanan Berkant Coﬂkun’a ait “Anne Beni Askere
Yollama” baﬂl›kl› makalenin “Halk› askerlikten so¤uttu¤u” gerekçesiyle toplatt›. Bu karar›n ard›ndan polis, yarg› karar›yla gazete bürosuna
gelerek ve toplatma tutana¤› tutarak 130 adet gazeteye el koydu.
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TÜRK‹YE YAYINCILAR B‹RL‹⁄‹
Yay›nlama Özgürlü¤ü Raporu
(Haziran 2007)
2006 y›l› ifade ve yay›nlama özgürlü¤ü bak›m›ndan en olumsuz
y›llardan biri oldu ve ne yaz›k ki sorunlar 2007 y›l›nda da devam ediyor. Bu olumsuzlu¤un en önemli boyutlar›ndan biri, düﬂünce özgürlü¤üne yönelik ﬂiddet boyutu içermesi ve ﬂiddetin ideolojik yönelimli
gruplardan gelmesi, daha da kötüsü bu ideolojik yönelimin yarg› kurumunu da etkilemeye çal›ﬂmas›yd›. Geçen y›l saptad›¤›m›z bu e¤ilim,
2007 Ocak ay›nda gazeteci Hrant Dink'in bir suikaste kurban gitmesi
ile, olabilecek en vahim noktaya ulaﬂt› ve siyasetçilerden, bas›na ve adli mekanizmalara kadar herkesi, düﬂünce özgürlü¤üne sahip ç›kma ve
farkl› düﬂünenleri bir hedef haline getirmeme konusunda son derece titiz davranmalar› gerekti¤ini ac› bir biçimde hat›rlatt›. Bu tehlikeli geliﬂme, ancak ülkenin yeniden seçim ortam›na girmesi ile durulabildi.
Biz yay›nc›lar aç›s›ndan y›l›n olumlu say›lmas› gereken yan› ise,
art›k kitap yasaklama ve toplatmalar›n›n çok ender hale gelmesi ve yay›nlad›klar› kitaplar nedeniyle art›k yay›nc›lar›n yasal olarak sorumlu
tutulmamalar› uygulamas›n›n baﬂlamas› oldu. Bu nedenle birçok yay›nc› arkadaﬂ›m›z hakk›nda takipsizlik karar› verildi ya da beraat ettirildiler. Ancak bu sevincimiz, bu kez çevirmenlerin yay›nlad›¤›m›z kitaplardan dolay› sorumlu tutulmas› ile gölgelendi. Kald› ki e¤er yazar veya yay›nc› yabanc› ise, veya yurtd›ﬂ›nda yaﬂ›yor ise, yay›nc›lar›n yay›nlad›klar› kitaplardan dolay› yasal olarak sorumlu tutulmas› devam ediyor. Öte yandan, özel huku¤un suistimal edilerek, yay›nc›lar›n ve yazarlar›n politik amaçlarla ﬂahsi hakaret davalar› ile yüzyüze kalmalar›,
yeni dönemde artma e¤ilimi gösteriyor. Adalet mekanizmalar›n›n kimi
zaman ideolojik etkilenmeler alt›na girebilmesini de, ciddiye al›nmas›
gereken bir sorun diye düﬂünüyoruz.
59

Öte yandan beraatlerde, takipsizliklerde, düﬂürülen davalarda görülen görece art›ﬂ ve zaman zaman savc› ve hakimlerimizin bu kararlar›nda Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi özelinde uluslararas› hukuk
belgelerine de at›fta bulunulmaya baﬂlanmas› da, olumluluklar aras›nda say›lmal›.
Birli¤imizin görüﬂleri al›narak, sanat ve edebiyat yap›tlar›n› “Muz›r Yay›n” yasas› kapsam› d›ﬂ›na ç›karan yasal de¤iﬂikli¤in olumlu sonuçlar›n› geçen y›l ald›k. Birli¤imizin Ödülünü alm›ﬂ olan, Stüdyo/‹mge Yay›nlar›n›n 6 kitab› hakk›nda aç›lan 6 davadan 5’i beraat ile sonuçland›. Irwine Welsh’in “Porno” adl› kitab› hakk›ndaki mahkumiyet karar› ise Yarg›tay’da. Bu davan›n da olumlu sonuçlanaca¤›n› umut ediyoruz. Sel ve Parantez Yay›nlar›n›n benzeri davalar› da olumlu sonuçland›.
2006-07 y›l› için bizim as›l ilgi alan›m›z olan yay›nc›lar aç›s›ndan
ise say›lar ﬂöyle: 43 yazar ve 24 yay›nevi yazd›klar› ya da yay›nlad›klar› 43 kitaptan dolay› yarg›land›lar. Sonuç olarak bir y›l öncesine oranla aç›lan dava say›lar›nda önemli bir de¤iﬂiklik olmad›. 8 beraat, 13
mahkumiyet, 5 takipsizlik karar› ç›karken, 17 davan›n ise devam etti¤i
gözlemlendi. 2006 y›l›nda yay›nc› Mehmet Ali Var›ﬂ ve Ahmet
Önal'›nkiler d›ﬂ›nda, verilen hapis cezalar› genel olarak para cezas›na
çevrildi.
2007 y›l›nda ise yazar Mehmet Pamak, “Kemalizm, Laiklik ve ﬁehitlik” (Ekin yay›nc›l›k) adl› kitab›ndan dolay›, TCK’n›n 216. (eski
312. madde) maddesinin ihlal edildi¤i gerekçesi ile, Fatih 2’nci Asliye
Ceza Mahkemesi’nce 15 ay hapse mahkum edildi.
Yazarlar, gazeteciler ve yay›nc›lar daha önce düﬂüncelerini ifade
ettikleri için mahkeme kürsüleri ile yüzleﬂmek zorunda kal›rken, bu y›l
yarg›lanmalar› s›ras›nda baz› fanatik gruplar›n ideolojik temelli ﬂiddeti
ve linç tehdidi ile de karﬂ›laﬂt›lar. (Ne yaz›k ki, düﬂünceye karﬂ› ﬂiddet
dalgas›, 19 Ocak 2007 tarihinde gazeteci/yazar Hrant Dink'in katli ile
doruk noktas›na ç›kt›.)
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Ancak bu dalgan›n geçen y›l sonuna do¤ru görece olarak inmeye
baﬂlamakla birlikte, sorunlar›n 2007 y›l›nda da devam edece¤i anlaﬂ›ld›. Yarg›y› etkilemeye yönelik ihbarlar karﬂ›s›nda, Savc›lar soruﬂturmaya gerek olmad›¤› yolunda daha fazla karar verme "inisiyatifi" göstermeye baﬂlarken, mahkemeler de daha fazla dava düﬂürme karar› verdiler. 2007 y›l›n›n ilk soruﬂturmas›n›n, akademisyen Taner Akçam hakk›nda, Ermeni sorunu ile ilgili olarak, yine ideolojik bir grubun ﬂikayeti ile baﬂlat›lmas›, ancak daha sonra hakk›nda takipsizlik karar› verilmesi olay›n iki yan›n› da örnekledi. Söz konusu araﬂt›rmac›, yurtd›ﬂ›ndaki konferanslar› s›ras›nda da tacize u¤rad›, aﬂ›r› milliyetçi web sitelerinde farkl› düﬂünenlerin isimlerinden oluﬂan listeler yay›nland› ve
bunlara karﬂ› gerek hükümetin gerekse yasal mercilerin hiçbir önleyici
tedbir almamas›, bu e¤ilimin aﬂ›lmas›n›n, pek o kadar kolay olmayaca¤›n›n belirtisi say›lmal›.
1997 y›l›nda “Uluslararas› ve Ulusal Hukuk Aç›s›ndan Jenosit”
adl› kitaptan dolay› aç›lan Dadrian/Ayﬂe Nur Zarakolu Davas›’nda verilen beraat karar› ve bunun Yarg›tay taraf›ndan onaylanmas› ile, 1915
y›l›ndaki trajik olaylar›, “soyk›r›m” olarak nitelemenin suç olmad›¤›
hukuken kesinleﬂti. Oluﬂan bu içtihat kararlar› neticesinde, birçok baﬂka beraat karar› da verildi ve “Ermeni Soyk›r›m›” temal› birçok kitap
yay›nlanabildi. Frans›z Parlamentosu’nun ç›kard›¤› “Ermeni Soyk›r›m›n› ‹nkar›” yasaklayan yasas›n› ifade özgürlü¤ü aç›s›ndan olumsuz
karﬂ›l›yor ve bunun Senato taraf›ndan onaylanmayaca¤›n› umuyoruz.
Öte yandan buna bir misilleme olarak TBMM’nin gündeminde haz›r
tutulan “Ermeni Soyk›r›m›n› Kabul”u cezaland›ran yasa tekliflerini de
ifade özgürlü¤ünü k›s›tlayacak bir geri ad›m olaca¤›n› belirtiyoruz.
“Soyk›r›m” terimini cezaland›ran yasal bir hüküm olmamas›na
karﬂ›n, Hrant Dink hakk›nda bu terimi kulland›¤› için, varolan Yarg›tay ‹çtihatlar›na karﬂ›n aç›lan davan›n, o¤lu Arat Dink ve Agos Gazetesi sahibi Serkis Seropyon üzerinden sürdürülmesini ve Savc›n›n “ima
yoluyla Türklü¤e hakaret edildi¤i” iddias›nda bulunmas›n›; düﬂünce,
ifade ve yay›nlama özgürlü¤ü aç›s›ndan endiﬂe ile karﬂ›l›yoruz. E¤er
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“imada bulunmak” gibi son derece soyut ve yoruma aç›k kavramlara
dayanarak davalar aç›lacak ve sürdürülecek ise, önümüzdeki dönemde
çok sorunlar yaﬂayaca¤›z demektir. Yarg›n›n her türlü ideolojik etkilenmeden ar›nd›r›lmas›, hukuki ilke ve kavramlar›n esas al›nmas›, evrensel hukukun devreye girmesi acil bir gereklilik olarak öne ç›kmaktad›r.
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 301
Medyaya geniﬂ boyutta yans›yan 301. madde temelli Orhan Pamuk davas› düﬂürülürken, gazeteci Ali K›rca, Ertu¤rul Mavio¤lu, ‹lhan
Selçuk, Rahmi Y›ld›r›m, Mazlumder Urfa ﬁubesi Baﬂkan› ﬁeyhmus
Ülek ve avukat Hasip Kaplan da beraat edenler aras›nda idi. Ancak
Hrant Dink, Mehmet Pamak, Erol Özkoray, Mustafa Balbal, Emin Karaca, Zülküf K›ﬂanak, Erkan Atay, Emine ﬁenliko¤lu, Mehmet ﬁevki
Eygi, Abdurrahman Dilipak, insan haklar› savunucusu Eren Keskin,
dergi editörü Aziz Özer ile yay›nc›lar Fatih Taﬂ (Aram Yay›nlar› editörü hakk›nda devam etmekte olan ve Yarg›tay’da beklemekte olan 20
dava dosyas› var), Mehmet Ali Var›ﬂ ve Ahmet Önal o kadar ﬂansl› de¤illerdi. Adlar›, ald›klar› mahkumiyetler ile “düﬂünce suçlular›” listesine eklendi. Gazeteci ‹brahim Çeﬂmecio¤lu, Yalç›n Ergündo¤an, Sinan
Kara (2007 y›l›nda hapsedildi) yarg›lananlar›n listesinde yer alan di¤er
isimlerdi.
“Baba ve Piç” adl› roman›n yazar› Elif ﬁafak, ilk celsede beraat etti, yazar “Türkiye’de oldu¤u için”, kitab›n çevirmeni Asl› Biçen ve Metis Yay›nlar›'n›n yöneticisi Semih Sökmen ise, “yay›nc›n›n yasal olarak
sorumlu tutulmay›ﬂ›n›n” ilk örne¤i olarak davadan muaf kald›lar.
“Ararat'taki Esir Generalden Kan Çiçekleri” kitab›n›n yazar› Mustafa Balbal'a Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinden ceza verildi.
Ayn› maddenin iki kez uyguland›¤› Balbal, ayr› ayr› 5’er ay hapis cezas›na mahkum edildi.
Genelkurmay Baﬂkanl›¤›'n›n ﬂikayeti üzerine, “Osmanl›'dan Günümüze Ordunun Evrimi” baﬂl›kl› kitab›n yazar› Osman Tiftikçi ve ki62

tab›n yay›nc›s› S›rr› Öztürk hakk›nda "Orduyu alenen aﬂa¤›lamak" iddias›yla aç›lan soruﬂturma, davaya dönüﬂtü. Yazar hakk›nda g›yabi tevkif karar› al›nd›.
Belge Yay›nlar› editörü Rag›p Zarakolu ise, Dora Sakayan'›n “Bir
Ermeni Doktorun Yaﬂad›klar›-Garabet Haçeryan'›n ‹zmir Güncesi” kitab›n› yay›mlad›¤› için hakim karﬂ›s›na ç›kt›. Zarakolu hakk›nda,
"Türklü¤ü ve devletin askeri kuvvetlerini tahkir ve tezyif" iddias›yla
aç›lan davada, 3 May›s tarihinde çevirmen Attila Tuygan sorumlu tutularak beraat karar› verildi.
Belge Yay›nlar› taraf›ndan yay›nlanan, George Jerjian´in “Gerçek
Bizi Özgür K›lacak” adl› kitab›n›n yay›nc›s› olarak Rag›p Zarakolu
hakk›nda aç›lan, “Türklü¤ü alenen aﬂa¤›lama” (TCK eski 159, yeni
301) ve “Atatürk'ün an›s›na hakaret” iddias›yla 3 y›la kadar hapis talebiyle aç›lan dava ise, yazar ve çevirmen “yurtd›ﬂ›nda oldu¤u için” devam ediyor.
Aram Yay›nevi taraf›ndan yay›nlanan, ABD'li ünlü filozof ve dilbilimci Noam Chomsky ve Edward S. Herman'›n “R›zan›n ‹malat›: Kitle Medyas›n›n Ekonomi Politi¤i” adl› kitab›nda yer alan baz› ifadelerden dolay›, yay›nevinin yetkilisi ile kitab› yay›na haz›rlayan 2 kiﬂi hakk›nda aç›lan "Türklü¤ü, Cumhuriyeti ve TBMM'yi alenen aﬂa¤›lama"
ve "halk› kin ve düﬂmanl›¤a tahrik" etme gerekçesiyle aç›lan dava beraat ile sonuçland›.
Doz Yay›nevi editörü Ali R›za Vural, Mesut Barzani'nin iki ciltlik
“Barzani ve Kürt Ulusal Özgürlük Hareketi” adl› kitab›ndan hakim karﬂ›s›na ç›kt›. ﬁubat 2003'te yap›lan ilk bask›s›na dava yasa de¤iﬂikli¤i
nedeniyle düﬂen kitap, May›s 2005'te gerçekleﬂtirilen ikinci bask›dan
dolay› yeniden yarg›lan›yor. Yay›nevi sorumlusu Vural hakk›nda aç›lan davan›n görülmesine Beyo¤lu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde baﬂland›. ‹ddianamede, "Cumhuriyeti neﬂren tahkir ve tezyif etmek" ile
suçlanan editör Vural'›n, Ceza Kanunu'nun 301/2 maddesi uyar›nca üç
y›la kadar hapsi isteniyor. Yarg›lama devam ediyor.
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“Ac›n›n Dili Kad›n” adl› kitap nedeniyle, kitab›n yazar› Murat
Coﬂkun ve Peri Yay›nlar› sahibi Ahmet Önal hakk›nda TCK 159/1 (yeni 301) “Devletin askeri kuvvetlerini neﬂren tahkir ve tezyif etmek” iddias›yla dava aç›ld›. Ahmet Önal hakk›nda ayn› kitap nedeniyle
TCK’n›n 312. maddesi (yeni 216) ¨Halk› ›rk farkl›l›¤› gözetmek suretiyle kin ve düﬂmanl›¤a aç›kça tahrik etmek¨ iddias›yla ikinci bir dava
daha aç›lm›ﬂt›. “Ordu Ne ‹ﬂe Yarar” adl› kitab›n yazar› Erol Özkoray
hakk›nda, “ﬂikayet sonucu” aç›lan soruﬂturma ise, Avrupa sözleﬂmeleri de kaynak gösterilerek, takipsizlik karar› ile sonuçland›. Kitap içinde
yer alan yaz›lar daha önce yarg›lan›p beraat etmiﬂti.
Y›l›n ﬂampiyonu hiç ﬂüphesiz TCK'n›n 301. maddesiydi. Düﬂünce
ve yay›nlama özgürlü¤ü bak›m›ndan en sorunlu maddeler aras›nda yer
alan bu madde ile ilgili yasal de¤iﬂiklik olas›l›¤› ne yaz›k ki, AB süreci ile birlikte donduruldu. Maddenin sorun olmaktan ç›kmas› için, düﬂünce ve ifade özgürlü¤üne iliﬂkin uluslararas› normlar› dikkate alan
yorumlar› ile, savc› ve yarg›çlar›n inisiyatifine daha fazla ihtiyaç kald›.

TERÖRLE MÜCADELE YASASI (TMY)
2006 y›l›n›n en olumsuz geliﬂmelerinden biri de hiç ﬂüphesiz, bas›n, yazar ve yay›nc› meslek kuruluﬂlar›n›n uyar›lar›na karﬂ›n, TMY'de
yap›lan olumlu de¤iﬂikliklerin geri al›nmas›, hatta kanunda eskisinden
daha da olumsuz sonuçlara yol açacak bir düzenlemeye gidilmesi oldu.
Bu çerçevede, Özgür Gündem, At›l›m, Birgün, Evrensel gibi gazeteler,
"Özgür Radyo", "Anadolu'nun Sesi" gibi radyolar, Özgür Halk, Yürüyüﬂ, Kaos GL gibi dergiler zaman zaman yasakland› ya da kapat›ld›
(Özgür Gündem, Anadolu'nun Sesi) ve hatta baz›lar› güvenlik güçlerinin bask›nlar› ile (At›l›m) yüz yüze kald›lar. Sanat ve Hayat dergisinin
editörü ve BEKSAV Sanat ve Kültür Kurumu’nun Baﬂkan› Hac› Orman ciddi tehditlere maruz kald› ve tutukland›. Kapat›lan Özgür Gündem hakk›nda aç›lan dava say›s› 550'ye ulaﬂ›rken, Yaz› ‹ﬂleri Müdürü
Hasan Bayar toplam 5 y›l 10 ay hapse mahkum oldu. Gazetenin Yay›n
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Yönetmeni Hüseyin Aykol hakk›nda, yapt›¤› bir röportajdan dolay›,
TMY kapsam›nda dava aç›ld›. Büyük medyadan Hürriyet ve Radikal
gibi gazetelerin de baﬂ›, yay›nlad›klar› röportajlardan dolay› TMY ile
baﬂlar› derde girdi.
Peri Yay›nlar› editörü Ahmet Önal'a Hejare ﬁamil´in yazd›¤› “Diaspora Kürtleri” adl› kitap nedeniyle de TCK’n›n 220/8. maddesi “Terör örgütü ve örgütün amac›n›n propagandas›n› yapmak” iddias›yla dava aç›ld›. ‹stanbul 11. A¤›r Ceza Mahkemesi´nde görülen davada mahkeme, görevsizlik karar› vererek dosyay› Kad›köy Asliye Ceza Mahkemesi´ne gönderdi. Önal hakk›nda Ceza Yasas›´n›n 220. maddesinden
aç›lan davaya, ¨terör propagandas›¨n› 5 y›l hapis ve de para ile cezaland›ran Terörle Mücadele Yasas›´n›n 7. maddesi temel al›narak devam
edecek.

ATATÜRK'E HAKARET DAVALARI
Kurtuluﬂ Savaﬂ›n›n önderi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi ﬂahsiyeti özel bir yasa ile korunuyor. Bu y›l birçok davada Atatürk'ün manevi ﬂahsiyetine hakaret gerekçe oldu
“Latife Han›m”›n yazar› ‹pek Çal›ﬂlar hakk›nda, kitab›nda Atatürk'e hakaret ve Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet etti¤i iddias›yla 4,5 y›la kadar hapis istemiyle aç›lan dava beraat ile sonuçland›.
Yazar John Tirman'›n “Savaﬂ Ganimetleri: Amerikan Silah Ticaretinin ‹nsani Bedeli” adl› kitab›n› Türkçe'de yay›nlad›¤› için Aram Yay›nlar› sorumlusu Fatih Taﬂ'›n "Askeri kuvvetleri alenen aﬂa¤›lama" ve
"Atatürk'e hakaret" iddialar›yla aç›lan dava beraat ile sonuçland›..
Tohum Yay›nevi sahibi Mehmet Ali Var›ﬂ´a yay›nc›l›¤›n› üstlendi¤i “Kemalizm Oturan Adam” isimli kitap için Atatürk Aleyhine ‹ﬂlenen Suçlar Hakk›nda Kanun uyar›nca aç›lan dava mahkumiyetle sonuçland›.
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Peri Yay›nlar› sahibi Ahmet Önal “Dersimde Alevilik- Munzur
Çem” adl› kitapta Atatürk Aleyhine ‹ﬂlenen Suçlar Hakk›nda Yasa'n›n
ihlal edildi¤i iddias›yla, Fatih 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde de
yarg›lan›yor. Ayn› kitaptaki baz› ifadelerden dolay›, eski Ceza Yasas›'n›n 312. maddesine ayk›r›l›k içerdi¤i iddias›yla daha önce ayr›ca yarg›lanan Önal, ‹stanbul 13’üncu A¤›r Ceza Mahkemesi'nde mahkum
edilmiﬂti.

DER‹N DEVLET
Gazeteci Belma Akçura'n›n “Derin Devlet Oldu Devlet” adl› kitab›n›n yarg›lanmas› (bu dava ocak ay›nda mahkumiyet ile sonuçland›),
gazeteci Ersin Kalay'›n yazar Musa Anter'in öldürülmesini konu alan
“Bir Jitem Dosyas›” adl› kitab›n›n yasaklanmas›, yay›nc› Fatih Taﬂ'›n
kay›p gazeteci Naz›m Babao¤lu'nu konu alan “Kay›ps›n Diyorlar” adl›
kitab›ndan dolay› mahkum olmas›, "derin devlete" iliﬂkin tabunun da
hala k›r›lamad›¤›n›n göstergesi oldu.

F‹K‹R VE SANAT ESERLER‹ KANUNU
12 Mart 2004 tarihinde yürürlü¤e giren Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki de¤iﬂiklikler ile yine korsan yay›n› önlemek gerekçesi ile
süreli olmayan yay›nlar› basan matbaalar›n, yay›nlayan yay›nc›lar›n ve
satan kitapç›lar›n Kültür ve Turizm Bakanl›¤›'ndan belirli bir ücretle
sertifika alma zorunlulu¤u getirildi. Sertifika almadan kitap basan, yayan, satanlar hakk›nda 10 milyardan - 100 milyara kadar para cezas›
getirildi. Böylelikle Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi’ne ve Anayasa'n›n 28. maddesinde "Bas›n hürdür sansür edilemez. Bas›mevi kurmak izin alma ve mali teminat yat›rma ﬂart›na ba¤lanamaz", ve Anayasa'n›n 29. maddesindeki "Süreli ve süresiz yay›n önceden izin alma ve
mali teminat yat›rma ﬂart›na ba¤lanamaz" hükümlerine ayk›r› olarak
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›'ndan sertifika almadan süresiz yay›n yap›66

lamamas› hükmü getirilmiﬂ oldu. Yay›nc›lar›n bu uygulaman›n Anayasa ve uluslararas› sözleﬂmelerde tarif edilen yay›nlama özgürlü¤üne ayk›r› oldu¤unu belirterek karﬂ› ç›kmalar› üzerine uygulama 31.12.2007
tarihine kadar ertelendi. Bu süre içinde yasada gerekli de¤iﬂiklik yap›larak süresiz yay›nlar› yay›nlayan ve satanlar için getirilen sertifika alma zorunlulu¤unun kald›r›lmas› bekleniyor.

BAﬁBAKAN’IN DAVALARI
En çok dava aç›lmas›n› sa¤layanlar ise, kiﬂisel olarak Baﬂbakan
Tayyip Erdo¤an, kurum olarak ise Genelkurmay Baﬂkanl›¤› idi. CHP
milletvekili ﬁükrü Elekda¤ da, ‹ngiliz tarihçisi Toynbee taraf›ndan haz›rlanan ‘Mavi Kitap’ adl› tarihsel bir dokümantasyonun önsözünde,
kendisinin parlamenter kiﬂili¤ine hakaret edildi¤i iddias› ile, Pencere
Yay›nlar› editörü Muzaffer Erdo¤du hakk›nda 20 bin YTL'lik bir tazminat davas› açt›. Ne yaz›k ki, Özel Hukuk da bu tür davalarla eleﬂtiri,
ifade ve yay›nlama özgürlü¤ünü k›s›tlayan bir araç olarak kullan›lmaya çal›ﬂ›l›yor. Bu kurumlar yan›nda, bir milliyetçi avukatlar grubu da,
düﬂünce ve ifade özgürlü¤ünü, böyle bir yetki ve haklar›n›n olmamas›na karﬂ›n, “millet ad›na” k›s›tlamaya çal›ﬂan oluﬂumlar aras›nda öne
ç›kt›. Baﬂbakan’›n kendisine hakaret edildi¤i sav› ile açt›rd›¤› davalar›n
say›s› 57 ve bunlardan sadece 10'u reddedildi, 21 davada ise Baﬂbakan’a tazminat ödenmesine karar verildi, 28 dava ise devam ediyor.
Bunlar aras›nda ünlü karikatürist Turan Selçuk da var.

GENELKURMAY'IN DAVALARI
Genelkurmay'›n ﬂikayeti üzerine, emekli General Osman Pamuko¤lu hakk›nda Askeri Mahkeme’de "s›rlar› ifﬂa etti¤i" iddias› ile bir
dava aç›ld›. Gazeteci Abdullah Dilipak da benzeri bir durumla karﬂ›
karﬂ›ya. Gazeteci Erol Özkoray, Sorun Yay›nlar› editörü S›rr› Öztürk,
Osman Tiftikçi (hakk›nda g›yabi tevkif karar› ç›kar›ld›), emekli Yüzba67

ﬂ› Murat Papuç, Cüneyt Arcayürek, Tuncay Özkan, Belma Akçura, Adnan Bulut, Perihan Bulut da askeri kesimin ﬂikayetleri üzerine yarg›land›lar. Bu nedenle y›l sonunda, Genelkurmay'›n ﬂikayeti nedeniyle, 35
y›ld›r düﬂüncelerinden dolay› yarg›lanm›ﬂ olan sosyolog Dr. ‹smail Beﬂikçi hakk›nda, Esmer dergisinde yay›nlanan "Konuﬂmad›k, Bast›rd›k"
baﬂl›kl› röportaj nedeniyle derginin editörü Ferzende Kaya ile birlikte
yeni bir dava aç›ld›.
Genelkurmay Askeri Baﬂsavc›l›¤›, Emekli Tümgeneral Osman Pamuko¤lu hakk›nda ‘Unutulanlar D›ﬂ›nda Yeni Bir ﬁey Yok’ kitab›nda
gizli kalmas› gereken bilgileri aç›klad›¤› gerekçesiyle dava açt›. Pamuko¤lu hakk›ndaki iddianamede, kitapta yer alan bilgilerin “devlet s›rr›
niteli¤inde olmad›¤›, ancak yay›nlanan bilgilerin PKK terör örgütü taraf›ndan kullan›lmaya baﬂland›¤›” belirtildi. Baﬂsavc›l›k bu nedenle
emekli Tümgeneral Pamuko¤lu hakk›nda, Askeri Ceza Kanunu'nun 95.
maddesine dayanarak 6 aydan 3 y›la kadar hapis istemiyle dava açt›.
Askeri Ceza Kanunu'nun 95. maddesi, "Askerlik görevi ve s›fat› gere¤i sahip oldu¤u askeri bilgileri aç›klayan ve yazan kiﬂilerin 3 y›la kadar hapsini" öngörüyor.
Genelkurmay Baﬂkanl›¤› taraf›ndan, 19 Ocak 2006 tarihinde; Esmer Popüler Kültür Dergisi'nde yer alan ‹smail Beﬂikçi'nin "Konuﬂmad›k, Bast›rd›k" baﬂl›kl› yaz›lar›ndan dolay› derginin yöneticilerinden
Ferzende Kaya ile Mehmet Ali ‹zmir hakk›nda TCK'n›n 301'nci maddesine dayanarak, Adalet Bakanl›¤› Ceza ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü'ne
"gizli" ibaresiyle suç duyurusunda bulunuldu. Bunun üzerine bu dava
aç›ld›.
DERS K‹TABINA SANSÜR
Milli E¤itim Bakanl›¤› (MEB), ‹lkö¤retim Vatandaﬂl›k ve ‹nsan
Haklar› E¤itimi 7. s›n›f ders kitab›nda gö¤üs bölgesi ç›plak bir kad›n›n
bulundu¤u dünyaca ünlü resmi sansürledi. Ünlü Frans›z ressam Eugene Delacroix'n›n, Frans›z ‹htilali'nin simgelerinden olan 1830 tarihli
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"Liberty Leading the People" (Halka Yol Gösteren Özgürlük) baﬂl›kl›
eseri ders kitab›ndan ç›kar›ld›.

TÜRKÇE-KÜRTÇE OYUN K‹TABINA SORUﬁTURMA
Sur Belediye Baﬂkan› Abdullah Demirbaﬂ ve 3 yönetici hakk›nda,
`Dünya Ö¤retmenler Günü'nde ö¤retmenlere ve ö¤renci velilerine da¤›t›lan Türkçe - Kürtçe oyun ve eliﬂi kitab› nedeniyle soruﬂturma aç›ld›. Kürtçe oyun kitab›n›n bast›r›l›p da¤›t›lmas› ile ilgili ‹çiﬂleri Bakanl›¤› müfettiﬂlerinin yapt›¤› ön incelemenin tamamlanmas› ard›ndan Diyarbak›r Cumhuriyet Savc›l›¤› soruﬂturma baﬂlatt›. Soruﬂturma kapsam›nda baﬂkan ve 3 yönetici ça¤r›ld›klar› savc›l›¤a giderek ifade verdi.
Diyarbak›r Cumhuriyet Savc›l›¤›'n›n soruﬂturmay› “ﬁapka” ve “Türk
Harfleri Kanunu'na muhalefet etme” ve “Görevi kötüye kullanma” suçlamalar› ile sürdürdü¤ü belirtildi.

BAﬁKOM‹SER NEVZAT DA MUZIR’A TAKILDI
Yazar Ahmet Ümit'in "Baﬂkomiser Nevzat" roman dizisinin henüz
bas›lmayan kitab› "Tap›nak Fahiﬂeleri"nde, karikatürist ‹smail Gülgeç'in çizgi resimlerini "muz›r" bulan Baﬂbakanl›k Küçükleri Muz›r
Neﬂriyattan Koruma Kurulu, kitab›n 18 yaﬂ›ndan küçüklere sat›ﬂ›n› ve
afiﬂlerinin yap›ﬂt›r›lmas›n› yasaklad›. Ancak daha önce Do¤an Kitabevi de resimlerde "erkek uzvu" göründü¤ü gerekçesiyle kitab› basmaktan vazgeçmiﬂti. Küçükleri Muz›r Neﬂriyattan Koruma Yasas›, "bas›lm›ﬂ eserler s›n›rlamalara tabi tutulur" hükmü taﬂ›yor.

D‹NE HAKARET
92 yaﬂ›ndaki Sümerolog Muazzez ‹lmiye Ç›¤ hakk›nda TCK'n›n
216 ve 218. maddelerini ihlal etti¤i, yani "halk› birbirine karﬂ› k›ﬂk›rtt›¤›" gerekçesiyle aç›lan davan›n da beraat ile bitmesi y›l›n olumlu ge69

liﬂmelerinden biri idi. Sümerolog Muazzez ‹lmiye Ç›¤ ile Analiz Bas›m
Yay›n Limited ﬁirketi’nin Sorumlu Müdürü ‹smet Ö¤ütücü, Ç›¤'›n
"Vatandaﬂl›k Tepkilerim" adl› kitab›nda "halk› kin ve düﬂmanl›¤a tahrik ve aﬂa¤›lamak" suçu iﬂlendi¤i gerekçesiyle yarg›land›klar› davada
beraat etti. Beyo¤lu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi, 92 yaﬂ›ndaki Ç›¤
hakk›ndaki beraat karar›n› "suçun yasal unsurlar› oluﬂmad›¤›", Ö¤ütücü hakk›ndaki karar› da "5187 say›l› yasan›n 11. maddesi gere¤ince sorumlulu¤u olmad›¤›" gerekçesiyle verdi.

SONUÇ
Sonuç olarak, 2006 y›l›n›n çat›ﬂmal› olmakla birlikte, ayn› zamanda ifade ve yay›nlama özgürlü¤ü u¤runa yo¤un bir mücadelenin verildi¤i bir y›l oldu. ‹lk kez bir Türk yazar› Nobel Edebiyat Ödülü ald›. Bu
ödülün Orhan Pamuk'un baﬂar›l› yazarl›¤›n›n evrensel boyutta kabul ve
takdir edilmesi yan›nda, Türkiye’de cesur yazarlar›n ve yay›nc›lar›n
kuﬂaklar boyunca sürdürdü¤ü yazma, yay›nlama ve okuma özgürlü¤ü
mücadelesinin de dünyaca taçland›r›lmas› anlam›na geldi¤ini belirtmek
isteriz.
Üyesi oldu¤umuz Dünya Yay›nc›lar Birli¤i’nin (IPA) geçen y›l
baﬂlatt›¤› “Özgürlük Ödülü”nü bu y›l Cape Town’daki kitap fuar›nda
alan Zimbabweli meslektaﬂ›m›z yay›nc› Trevor Ncube’yi kutluyoruz.
IPA’ya, Moskova’da geçen y›l Çeçen trajedisine cesaretle de¤indi¤i için hedef al›narak öldürülen Rus gazeteci Anna Politovskaya’ya
ve 19 Ocak’ta ‹stanbul’da öldürülen gazeteci Hrant Dink’e ayr›ca birer
“Özel Ödül” verdi¤i için teﬂekkür ederiz.
Yay›nlama Özgürlü¤ü Komitesi
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2006 ve 2007’de YARGILANAN K‹TAPLAR
Yay›nevi

Yazar

Kitap

Aram

Gülçiçek Günel

“Dilimiz Varl›¤›m›z Dilimiz Kültürümüzdür”

Aram

Timur ﬁahan

“‹tirafç›/ Bir Jitemci Anlatt›”

Aram

Tayhan Umut

“Tufanda 33 Gün”

Aram

Ali Ayd›n

“Kay›ps›n Diyorlar”

Aram

Serdem Çiyayi

“Gerilla ﬁiiri Antolojisi”

Aram

Ayhan Kaya

“Mordemin Güncesi”

Aram

John Tirman

“Savaﬂ Ganimetleri”

Aram

Noam Chomsky

“R›zan›n ‹malat›”

Ayk›r›

Seyfi Öngider

“‹ki ﬁehrin Hikayesi”

Belge

George Jerjian

“Gerçek Bizi Özgür K›lacak”

Belge

Dora Sakayan

“Bir Ermeni Doktorun Yaﬂad›klar›”

Belge

Zülküf K›ﬂanak

“Yitik Köyler”

Belge

Peter Balakian

“Kaderin Kara Köpe¤i”

Belge

Erol Özkoray

“Ordu Ne ‹ﬂe Yarar”

Bilge

Cemal Anadol

“‹srail ve Siyonizm K›skac›nda Türkiye”

Boran

Derleme

“Tecrit'te Yaﬂayanlar Anlat›yor”

Doz

Mesut Barzani

“Barzani ve Özgürlük Hareketi”

Doz

Mustafa Balbay

“Ararat'taki Esir General”

Ekin

Mehmet Pamak

“Kemalizm, Lâiklik ve ﬁehitlik”

Evrensel

Ahmet Kahraman

“Kürt ‹syanlar›”

Evrensel

Zeynep Özge

“‹mran, Bir ‹syan And›”

Güncel

Ersin Kalkan

“Katille Buluﬂmak”

Güncel

Belma Akçura

“Derin Devlet Oldu Devlet”

‹stanbul Bienali Halil Alt›ntepe

“9. Bienal Katalo¤u”

Kaynak

Muazzez ‹lmiye Ç›¤ “Vatandaﬂl›k Tepkilerim”

Literatür

Mara Meimaradi

“‹zmir Büyücüleri”
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Mastercard

Özlem ‹mece

“‹stanbul ﬁehir Rehberi”

Mektup

Emine ﬁenliko¤lu

“Buras› Cezaevi”

Metis

Elif ﬁafak

“Baba ve Piç”

Merkez

Perihan Ma¤den

“Hangimiz U¤ramad›k Haks›zl›klara”

Ozan

Sinan Kara

“Sinan'›n Kara Kitab›”

Pencere

Toynbee

“Mavi Kitap”

Peri

M. Erol Coﬂkun

“Ac›n›n Dili Kad›n”

Peri

Evin Çiçek

“Tutkular ve Tutsaklar”

Peri

Hejare ﬁamil

“Diaspora Kürtleri”

Peri

Munzur Cem

“Dersim'de Alevilik”

Peri

Mahmut Baksi

“Teyre Baz / Hüseyin Baybaﬂin”

Peri

Hejare ﬁamil

“Öcalan'›n Moskova Güleri”

Sol

Murat Pabuç

“Boyal› Bank Nöbetini Terk Etmek”

Sorun

Osman Tiftikçi

“Osmanl›'dan Günümüze Ordunun Evrimi”

Sorun

Talat Turan

“M. Eymur, Bir MIT'cinin Portresi”

Tohum

Mamo Baran

“Kuzey Bat› Dersim: Koçgiri”

Tohum

Erdal Yeﬂil

“Kemalizm-Oturan Adam”

Tohum

Aytekin Y›lmaz

“Çok Kültürlülükten Tek Kültürlülü¤e
Anadolu”
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31.12.2007 tarihinde hapisteki gazeteciler:
1- ‹brahim Çiçek, Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi Cezaevi
2- Sedat ﬁeno¤lu, Edirne 1 No’lu F Tipi Cezaevi
3- Füsun Erdo¤an, Gebze Özel Tip Cezaevi, Gebze/Kocaeli
4- Hasan Coﬂar, Sincan F Tipi Cezaevi, Ankara
5- Ziya Ulusoy, Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Cezaevi
6- Bayram Namaz, Edirne 1 No’lu F Tipi Cezaevi
7- Hatice Duman, Gebze Özel Tip Cezaevi, Gebze/Kocaeli
8- Erol Zavar, Sincan F Tipi Cezaevi, Ankara
9- Mustafa Gök, Sincan F Tipi Cezaevi, Ankara
10- Bar›ﬂ Aç›kel, Kand›ra 1 No’lu F Tipi Cezaevi, Kocaeli
11- Behdin Tunç, Diyarbak›r D Tipi Cezaevi
12- Faysal Tunç, Diyarbak›r D Tipi Cezaevi
13- Mehmet Karaaslan, Mersin E Tipi Cezaevi
14- Ali Buluﬂ, Mersin E Tipi Cezaevi
15- Mahmut Tutal, Diyarbak›r D Tipi Cezaevi
16- Hüseyin Habip Taﬂk›n, Manisa Cezaevi
17- Mehmet Bak›r, Tekirda¤ Kapal› Cezaevi
18- Erdal Güler, Bayrampaﬂa Cezaevi, ‹stanbul
Kaynak: Tutuklu Gazetecilerle Dayan›ﬂma Platformu
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2007’de NELER
OLDU?
Bu bölümde 2007 içinde gerçekleﬂen önemli geliﬂmeler ve olaylardan baz›lar›na daha geniﬂçe de¤inece¤iz.
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100’ÜNCÜ YILA DO⁄RU
Türkiye’de sansürün kald›r›l›ﬂ›n›n yüzüncü y›l› dolarken, Kürt sorunundan kaynaklanan çözümsüzlük ciddi hak ihlallerinin de temelini
oluﬂturmay› sürdürdü. Güneydo¤u’da ve Kuzey Irak’ta operasyonlar›n
sürdü¤ü bu dönemde, sorunun ﬂiddet ve askeri yöntemler d›ﬂ›nda diyalog ve siyasi yöntemlerle çözülmesi gerekti¤ini düﬂünen kiﬂi ve kuruluﬂlara bask›lar da artt›kça artt›. Silahl› Kuvvetlerin dayatt›¤› yöntemler d›ﬂ›nda düﬂünce aç›klayanlar suçlu say›l›yor ve aç›k sald›r›lar›n hedefi haline getiriliyordu. Bu bask›lar›n ilk hedefi, do¤al olarak muhalif
bas›n yay›n kuruluﬂlar›yd›. Yay›nlar ardarda durduruldu, gazeteler kapat›ld›, haber alma özgürlü¤ü sürekli engellendi. A¤ustos 2006’dan
Ekim 2007’ye kadarki dönemde alt› gazetenin yay›n› toplam 14 kez
durduruldu. Gazetelerin en s›k kapat›ld›¤› iki ay Mart ve Ekim oldu.
Yay›n hayat›na baﬂlad›¤› 2004 y›l›ndan bu yana, muhabirlerinin ve da¤›t›c›lar›n›n öldürülmesinden, binalar›n›n bombalanmas›na kadar her
türlü bask› ile karﬂ›laﬂan “Gündem”in öyküsü, bu konudaki ö¤eleri
içinde bar›nd›ran prototip bir örnekti.:
Gündem Kaç Gün Yay›n Yapabildi?
17 Ocak 2007'de yay›n hayat›na baﬂlayan Gündem Gazetesi’nin
yay›n›,
1- 6 Mart 2007’da ‹stanbul 13’üncü A¤›r Ceza Mahkemesi’nin ayn› gün içinde verdi¤i iki ayr› kararla 30 gün durdurdu. Gerekçe “örgüt
propagandas›”.
2- 6 Mart 2007’de yay›n› 1 ay durdurulan Gündem yeniden yay›na baﬂlad›ktan iki gün sonra, bu kez ‹stanbul 11’inci A¤›r Ceza Mahkemesi'nin karar›yla ve 15 gün süreyle yine kapat›ld›. Gerekçe: Gazetenin 7 Nisan ve 8 Nisan tarihli nüshalar›nda Kürt sorunuyla ilgili bütün haberler, baz› ilanlar ve köﬂe yaz›lar›.
3- Gündem, 3’üncü kez 12 Temmuz 2007’de 15 gün süreyle kapat›ld›. Kapatmaya yine “örgüt propagandas›” gerekçe gösterildi. Bu ka76

rar›n Türkiye’de büyük bir siyasi gerilime neden olan 22 Temmuz’daki milletvekilleri seçimleri öncesine denk gelmesi dikkat çekti.
4- 8 Eylül 2007'de Gündem 4’üncü kez kapat›ld›. 30 günlük bu kapatma cezas›, PKK lideri Murat Karay›lan taraf›ndan kaleme al›nan
"Halklaﬂal›m kazanal›m", "Sözde de¤il pratikte özeleﬂtiri" baﬂl›kl› yaz›lar gerekçe gösterilerek ve “örgüt propagandas›” iddias›yla verildi.
5- Gündem Gazetesi tekrar aç›ld›ktan bir gün sonra, 9 Ekim
2007’de “örgüt propagandas›” gerekçesiyle 30 gün süreyle tekrar kapat›ld›.
6- Gazete, son kapatma karar›n›n bitiminden iki gün sonra "PKK
propagandas› yapt›¤› gerekçesi" ile yeniden 30 gün süreyle yay›n durdurma cezas›na çarpt›r›ld›. Bu karardan sonra, ilgililer Gündem’i ç›karmama karar› alarak gazetenin yay›n hayat›na son noktay› koydu.
Güncel: 3 Kez Kapat›ld›
19 Mart 2007'de yay›na baﬂlayan Güncel Gazetesi’nin yay›n›,
1- 19 Mart 2007’de yay›n hayat›na baﬂlad›ktan 12 gün sonra 30
Mart 2007’de kapat›ld›. Gerekçe: “örgüt propagandas›”.
2- Güncel Gazetesi, ikinci kez 17 Temmuz 2007’de 12 gün süreyle kapat›ld›. Bu karar, gazetenin “Gündem’in devam› oldu¤u” gerekçesine dayand›r›ld›. Gündem gibi Güncel Gazetesi’nin kapat›lmas›n›n da
22 Temmuz milletvekili seçimleri öncesine denk gelmesi dikkat çekti.
3- ‹ki defa kapat›lan Güncel, 17 Ekim’de tekrar yay›na baﬂlad›.
Gazete ayn› gün içinde bir hukuk skandal›na imza atan ‹stanbul 10’uncu A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan kapat›ld›. Mahkeme kapatma karar›n›, “tüm haber baﬂl›klar›nda örgüt propagandas› yap›ld›¤› ve di¤er
gazetelerin devam› oldu¤u” gibi anlaﬂ›lmayan, soyut bir gerekçeye dayand›rd›.
Yay›nlanmadan Kapatma
‹stanbul Cumhuriyet Savc›s› Zekeriya Ay, 9 Mart 2007'de yay›n
hayat›na baﬂlayan Yaﬂamda Gündem Gazetesi’nin ayn› günkü (9 Mart
tarihli) say›s› için ‹stanbul Emniyeti Güvenlik ﬁube Müdürlü¤ü'ne top77

latma emri verdi. Savc› Ay, gazetenin yay›mlanmam›ﬂ nüshalar› için de
el koyma karar› vererek, bir hukuk ihlaline daha imza att›. Savc›, “Yaﬂamda Gündem”in, 6 Mart 2007'den itibaren 1 ayl›k kapatma cezas› verilen Gündem Gazetesi'nin devam› oldu¤unu iddia etti.
Gerçek Demokrasi
Peﬂpeﬂe gazetelerin kapat›ld›¤› Ekim 2007’de Gerçek Demokrasi
Gazetesi de kapat›ld›. ‹stanbul 10’uncu A¤›r Ceza Mahkemesi, 17
Ekim 2007’de “örgüt propagandas›” gerekçesiyle gazeteyi kapatma karar› verdi.
Azadiya Welat
15 A¤ustos 2006’da yay›n›na baﬂlayan ve Türkiye’de Kürtçe yay›n yapan tek günlük gazete olan Azadiya Welat Gazetesi’nin yay›n›
durduruldu. Diyarbak›r 5’inci A¤›r Ceza Mahkemesi, 23 Mart 2007’de
Azadiya Welat için “örgüt propagandas›” gerekçesiyle 20 gün yay›n
durdurma cezas› verdi.

Rekar: “Ülkede Özgür Gündem”de
1 Mart 2004 ile 16 Kas›m 2006 tarihleri aras›nda, Ülkede Özgür
Gündem Gazetesi’nin sahibi ile sorumlu yaz› iﬂleri müdürleri, baz› yazar ve muhabirleri hakk›nda çeﬂitli gerekçelerle 600'ün üzerinde dava
aç›ld›. Gazetenin 17. say›s› hakk›nda toplatma karar› verildi. Mahkumiyetle sonuçlanan 106 davada toplam 464.694 YTL para ve Sorumlu
Yaz› ‹ﬂleri Müdürü Hasan Bayar'a 15 y›l 11 ay 10 gün hapis cezas› verildi. Gazete hakk›nda 4 A¤ustos ve 16 Kas›m tarihlerinde iki defa
15'er günlük yay›n durdurma karar› verildi. ‹kinci karar, Büyükan›t'›n
“Yay›n›na müsaade edilmemeli” demesinden 6 gün sonra geldi.
Gündem, internette de yasakland›. Günde 60 bini aﬂk›n kiﬂinin ziyaret etti¤i “www.ozgurgundem.net” sitesi, 23 Ekim 2007 tarihli mahkeme karar›yla engellendi.
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Savc›lar, ‹lk Hedefiniz…
19 Temmuz 2005: Genelkurmay 2. Baﬂkan› ‹lker Baﬂbu¤, gazetecilere verdi¤i 3 saatlik brifingde Ülkede Özgür Gündem Gazetesi’ni
“bölücü terör yandaﬂ›” olmakla itham etti ve “Da¤›t›m›n›n engellenmesi için gerekli önlemler al›nmal›” dedi.
11 Haziran 2006: Dönemin Adalet Bakan› Cemil Çiçek, Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu'nda yapt›¤› konuﬂmada Ülkede Özgür
Gündem Gazetesi’ni hedef göstererek “Bu gazetenin durdurulmas› laz›m” dedi.
10 Kas›m 2006: Genelkurmay Baﬂkan› Yaﬂar Büyükan›t, Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Zeki Çolak'›n Gazi Ordu Evi'nde
verdi¤i Bas›n Kokteyli'nde gazetecilerin sorular›n› cevapland›rd›. Büyükan›t, “PKK'n›n dergileri ve günlük gazeteleri yay›mlan›yor. Bunlara müsaade edilmemesi gerek” dedi.
12 Nisan 2007: Genelkurmay Baﬂkan› Yaﬂar Büyükan›t “Biliyorsunuz PKK'n›n bir gazetesi var: Gündem. Onun eleman› gelip burada bize kat›lsa olur mu? Onlar PKK'l›” diyerek Gündem Gazetesi'ni
aç›k hedef haline getirdi.
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POL‹S ‹STED‹, PARLAMENTO VERD‹
Emniyet Genel Müdürlü¤ü, Aral›k 2006’da TBMM’ye "Polis
Mevzuat›ndan Kaynaklanan Sorunlar" baﬂl›kl› bir rapor göndererek;
kelepçe takma, arama, yakalama, kiﬂisel bilgilerin saklanmas›yla ilgili
yarg› makamlar›ndan izin almaks›z›n “takdir kullanma” yetkisi istedi.
Yarg› denetiminin d›ﬂ›na ç›kmak anlam›na gelen “takdir hakk›”n›n talep edildi¤i rapordaki istekler ﬂöyleydi:
Kiﬂisel bilgilerin saklanmas›: Hakk›nda soruﬂturma yürütülerek
yakalanan ﬂüpheli veya san›klar›n kimliklerinin tesbiti için gerekli olan
foto¤raf›, beden ölçüleri, parmak ve avuç içi izi gibi tan›t›c› fiziksel
özellikler kayda al›nabilmeli ve saklanabilmeli.
Kelepçe: Kelepçe kullan›m›, polisin takdir yetkisi içerisinde b›rak›lmal› ve s›n›rlamaya yer verilmemeli. Yakalanan ve tutuklanarak bir
yerden bir yere nakledilecek kiﬂilere kelepçe tak›labilmeli. 15 yaﬂ›na
girmiﬂ çocuklar›n kaçmas›n› engellemek, kendisinin veya baﬂkalar›n›n
hayat veya beden bütünlükleri bak›m›ndan do¤abilecek tehlikeleri önleyebilmek için kolluk taraf›ndan kelepçe tak›labilmeli.
Yakalama: Suçüstü hali d›ﬂ›ndaki yakalama yetkisi s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Kolluk görevlilerine, hapis cezas›n› gerektiren ve gecikmesinde
sak›nca bulunan hallerde yakalama yetkisi verilmeli.
Arama: Arama emri için cumhuriyet savc›l›¤›n›n yaz›l› emri gerekiyor. Hakim karar› üzerine, gecikmesinde sak›nca bulunan hallerde
kolluk amirinin yaz›l› emri ile kolluk görevlileri arama yapabilmeli.
Üst arama: Kolluk amirinin yaz›l› izniyle üst ve eﬂya aramas› yap›labilmeli.
Bu raporun ard›ndan ‹stanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah,
Ankara’da 24 Mart 2007 tarihinde yap›lan 'Küresel Terörizm ve Uluslararas› ‹ﬂbirli¤i' konferans›nda AB'ye uyum sürecinde yenilenen Türk
Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda yer alan baz› hükümlerin de¤iﬂtirilmesini istedi. Cerrah'›n dile getirdi¤i ola¤anüstü taleplerden baz›lar› ise ﬂöyleydi:
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Gözalt›: Gözalt› süresi 4 gün olmal›, bu süre mahkeme karar›yla
en az 15 güne daha uzat›labilmeli.
Arama: Gecikmesinde sak›nca bulunan hallerde arama için yaz›l› emir yetkisi kolluk amirlerine de tan›nmal›.
Yakalama: Terör suçlar›ndan yakalananlar›n yak›nlar›na haber
verilmesi zorunlulu¤u ve avukatlarla görüﬂtürülmesi hakk› 1 ila 4 güne
kadar ertelenebilmeli.
El koyma: Terör suçlar›nda el koyma iﬂlemi mahkeme karar› olmaks›z›n kolluk güçleri taraf›ndan yap›labilmeli.
Belgelerin incelenmesi: Terör suçlar›nda elde edilen belgeleri
savc› de¤il kolluk güçleri incelemeli.
Kiﬂisel bilgilerin saklanmas›: Foto¤raf, parmak izi, DNA bilgilerinin yer ald›¤› bilgi bankalar› oluﬂturulmal›. S›n›rlarda giriﬂ ve ç›k›ﬂ
kay›tlar› tutulmal›, ﬂah›slar›n foto¤raf ve parmak izleri kaydedilmeli.
Jet H›z›yla De¤iﬂtirilen Yasa
25 May›s 2007 Cerrah’›n taleplerini dillendirmesinden yaklaﬂ›k
iki ay sonra AKP'li milletvekilleri Selami Uzun, Kerim Özkul, Sinan
Özkan ve Muharrem Tozçöken taraf›ndan haz›rlanan, Polis Vazife ve
Selahiyet Kanunu’nda De¤iﬂiklik Öngören Kanun Teklifi, TBMM Baﬂkanl›¤›’na sunuldu.
28 May›s 2007 Üç gün sonra ise, polise arama, silah ve zor kullanma, kiﬂisel bilgileri toplama, arﬂivleme ve derleme konular›nda yarg› denetimsiz geniﬂ yetkiler veren yasa de¤iﬂikli¤i teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
3 Haziran 2007 Emniyet’in "Polis Mevzuat›ndan Kaynaklanan
Sorunlar" raporundaki taleplere uygun olarak haz›rlanan Polis Vazife
ve Salahiyet Kanunu’nda de¤iﬂiklik öngören teklif TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
14 Haziran 2007 Cumhurbaﬂkan› Ahmet Necdet Sezer, kanun
de¤iﬂikli¤ini onaylad›.
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15 Haziran 2007 5681 say›l› Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun, Resmi Gazete'de yay›nlanarak, yürürlü¤e girdi.
Tutmay›n benim polisimin elini…
Yasa de¤iﬂikli¤i ile polise,
* Suçun önlenmesi amac›yla kiﬂileri, araçlar› durdurma; kimlik
sorma ve bu s›rada soru sorma, sorgulama.
* Parmak izi alma yetkilerinin yan›nda foto¤raf yoluyla kiﬂisel
kay›tlar›n tutulmas› ve saklanmas›.
* Kiﬂilerin üstlerini, araçlar›n›, özel eﬂyalar›n› ve belgelerini arama.
* Her türlü cop, kelepçe, bas›nçl› su, göz yaﬂart›c› gaz veya toz,
fiziksel engel gibi araçlarla zor yöntemine baﬂvurma
* Silah kullanma ve meﬂru savunma hakk› kapsam›nda duraksamadan ateﬂ etme.
* Adli görevleri s›ras›nda teﬂhis yapt›rma
konular›nda oldukça geniﬂ yetkiler tan›nd›. Ayr›ca, kanunda yer
alan "makul sebep", "yeterli ﬂüphe", "gerekli tedbir", "gecikmesinde
sak›nca bulunan haller" gibi terimlerle; kiﬂilerin, dernek, vak›f, sendika ve benzeri örgütlerin özgürlük alan› "polisin tasarruf alan›" haline
getirildi. Yasa yürürlü¤e girdikten sonra, baﬂta kiﬂi özgürlü¤ü ve güvenli¤i olmak üzere yaﬂam hakk›, toplanma ve örgütlenme özgürlü¤ü
gibi temel hak ve özgürlükler üzerindeki tehdit yo¤unlaﬂt›.
Darp, dayak ve iﬂkence artt›
2007'de iﬂkence ve darp iddialar› gündemden hiç düﬂmedi.
Muzaffer Ateﬂ 17 Kas›m akﬂam› Taksim'de kimlik soran polise
"Siz kimsiniz" diye sorunca polis taraf›ndan kendisine yumruk at›ld›.
Ateﬂ, ﬂikayet için gitti¤i Beyo¤lu ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü'nde de "Kimi kime ﬂikayet ediyorsun" denilerek benzer muameleye maruz kald›¤›n› söyledi, hastaneden ald›¤› raporla savc›l›¤a ﬂikayette bulundu.
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Sertan Çelik, 14 Ekim'de Taksim'de müzi¤in sesini k›smad› diye
trafik polisince darp edildi, ard›ndan da tutukland›.
Taksim Polis Merkezi’nde 10 A¤ustos'ta dövülüp yola at›lan Mehmet Nezir Çirik'in dala¤› al›nd›.
Mardin K›z›ltepe'de 2 A¤ustos'ta evine gitmek için otostop yapan
Eyyüp Do¤an, iﬂaret etti¤i, polis arac› oldu¤unu bilmedi¤i minibüsten
ç›kan polislerce dövüldü.
Avukat Muammer Öz, 29 Temmuz'da ‹stanbul'›n Kad›köy ‹lçesi
Moda Semti'nde kimlik soran polisle tart›ﬂ›nca dövüldü, burnu k›r›ld›.
H›rs›zl›k iddias›yla gözalt›na al›nan 24 yaﬂ›ndaki Mustafa Kükçe,
iﬂkence iddias› soruﬂturulmadan, 17 Haziran'da Ümraniye E Tipi Cezaevi'nde öldü.
‹stanbul’da Ferhat Yalç›nkaya, Galatasaray Meydan›’nda ç›kan bir
tart›ﬂma sonras›nda kimli¤i olmad›¤› ve üzerinden b›çak ç›kt›¤› gerekçesiyle 26 May›s'ta gözalt›na al›n›p tahta coplarla dövüldü.
Polisler ‹stanbul'da 1 May›s kutlamalar› için toplanan yüzlerce kiﬂiye ve gazetecilere fiziksel ﬂiddet uygulad›. Binlerce kiﬂiyi ya gözalt›na ald› ya da özgürlü¤ünden al›koydu. Otobüslerde bekletilenlere biber
gaz› s›kt›. Bir polis, lokantada oturan Masis Kürkçügil'e kameralar›n
önünde tokat att›.
Van’›n Özalp ‹lçesi’ne ba¤l› Aﬂa¤› Turgal› Köyü yak›nlar›nda
"mazot kaçakç›l›¤› yapt›klar›" iddia edilen 7 kiﬂinin üzerine ateﬂ açan
askerler, Mu¤dat Bar›ﬂ'› yaralad›.
Grafikler yukar› yukar›…
2007 y›l›nda faili meçhul sald›r›lar sonucunda 55 kiﬂi yaﬂam›n› yitirirken, 29 kiﬂi ise yaraland›. 2007 y›l›nda meydana gelen çat›ﬂmalarda toplam 182 asker, 180 PKK'l› ve 6 sivil olmak üzere toplam 368 kiﬂi yaﬂam›n› yitirirken, 302'si asker, 14'ü PKK'l›, 9'u sivil olmak üzere
toplam 325 kiﬂi ise yaraland›. Sadece Güneydo¤u bölgesinde 2007 y›l›nda toplam 2.266 kiﬂi gözalt›na al›n›rken, 579 kiﬂi tutukland›. 17 ev
bask›n›n gerçekleﬂti¤i bölgede, 136 kiﬂiye de kaç›r›larak ajanl›k teklif
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edildi. Verilere göre 2007 y›l› boyunca sadece bölgede toplam 226 kiﬂi gözalt›nda iﬂkence ve kötü muameleye maruz kald›.
17 yarg›s›z infaz iddias›
Polis Kanunu’nun polise verdi¤i yetki, polisin s›n›rlar› aﬂarak, insanlar›n yaﬂamlar›na kastetmesine neden oldu. Verilere göre 2007 y›l›
boyunca meydana gelen olaylarda 'dur ihtar›na uymad›¤›' gerekçesiyle
17 kiﬂi öldürüldü.
2 Ocak 2007 Antep'in ‹slahiye ‹lçesi yak›nlar›nda kimli¤i belirlenemeyen Suriye uyruklu bir kiﬂi askerler taraf›ndan öldürüldü.
10 Ocak 2007 Ankara'n›n Cebeci semtinde Mehmet Okur, polisler taraf›ndan öldürüldü.
16 Ocak 2007 ‹zmir'in Tepecik semtinde "gaspç› oldu¤u" iddia
edilen ﬁeyhmuz Girgin, polis memuru M.K. taraf›ndan öldürüldü.
8 ﬁubat 2007 ‹stanbul'un Okmeydan› Semti'nde "dur" ihtar›na uymad›¤› iddia edilen bir araca polisler taraf›ndan ateﬂ aç›ld›. Polisin açt›¤› ateﬂ sonucunda 17 yaﬂ›ndaki Emrah Derviﬂo¤lu öldü, Tuncay Karabulut a¤›r yaraland›.
27 ﬁubat 2007 ‹stanbul Terazidere'de Y.K. adl› polis, "gaspç› oldu¤u" iddia edilen Hüseyin Aytaç'› öldürdü.
4 Haziran 2007 Çanakkale'de h›rs›zl›k iddias›yla gözalt›na al›nan
Hakk› Çanc›’n›n Çanakkale Emniyet Müdürlü¤ü'nde kendini ast›¤› iddia edildi.
6 Haziran 2007 ‹zmir'de h›rs›zl›k iddias›yla gözalt›nda tutulan
E.T.'nin 6 Haziran'da kendini ast›¤› aç›kland›.
29 A¤ustos 2007 Beyo¤lu'nda gözalt›na al›nan Nijerya uyruklu
Festus Okey karakolda polisin silah›ndan ç›kan kurﬂunla öldü.
13 Eylül 2007 Van'›n Özalp ‹lçesi'nde Ejder Demir adl› köylü ablas›n›n evine gitmek için evinden ç›kt›¤› esnada askerler taraf›ndan tarand›. Demir a¤›r yaral› olarak kald›r›ld›¤› Van Araﬂt›rma Hastanesi'nde öldü.
18 Eylül 2007 Polonyal› Dariusz Witek, Yabanc›lar ﬁubesi Misafirhanesi’nde 'intihar' etti.
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27 Eylül 2007 Hozat Boydaﬂ Köyü yak›nlar›nda iki "ar›c›" Bülent
Karataﬂ ve R›za Çiçek özel timlerin güpegündüz açt›¤› ateﬂ ile vuruldu.
Çiçek a¤›r yaralan›rken, Karataﬂ öldü.
7 Ekim 2007 19 yaﬂ›ndaki Ferhat Gerçek, Yenibosna'da dergi satarken polis kurﬂunuyla vuruldu. Felç oldu.
10 Ekim 2007 Diyarbak›r'da Bal›kç›larbaﬂ› semtinde polise yönelik gerçekleﬂtirilen bombal› sald›r› olay›na müdahale etmek için olay
yerine gitmek üzere yola ç›kan panzer, Emine Ar›k (65) adl› bir kad›n›
ezerek öldürdü.
21 Kas›m 2007 Bir arkadaﬂ› ile parkta oturun iki çocuk babas›
Feyzullah Ete, polis taraf›ndan keyfi bir ﬂekilde darp edildi. Sol gö¤sünde darp izi belirlenen Ete'ye tekme atan polis serbest b›rak›ld›.
24 Kas›m 2007 ‹zmir'de polisin “dur” ihtar›na uymad›, barikatta
durmad› diyerek ateﬂ açt›¤› arabay› kullanan 20 yaﬂ›ndaki Baran Tursun, kafatas›na giren mermi nedeniyle 30 Kas›m'da yaﬂam›n› yitirdi.
Arabada bulunan arkadaﬂlar› Emre Ökçelik ve Atilla Do¤an, kendilerine siren veya megafonla uyar› yap›lmad›¤›n›, önlerine barikat kurulmad›¤›n› sadece tek el ateﬂ edildi¤ini söyledi. Karﬂ›yaka Emniyet Müdürlü¤ü Asayiﬂ Ekibi’nde görevli polis memurlar›ndan V.A. ifadesinden
sonra serbest b›rak›l›rken O.A. mahkeme taraf›ndan tutukland›. ‹çiﬂleri Bakanl›¤› soruﬂturma baﬂlatt›¤›n› duyurdu.
6 Aral›k 2007 Van'›n Özalp ‹lçesi'ne ba¤l› Yukar› Koçk›ran Köyü'nde oturan Nazmi Güler adl› köylü, mazot kaçakç›s› oldu¤u gerekçesiyle ‹ran s›n›r› civar›nda askerler taraf›ndan tarand›. Güler, olay yerinde yaﬂam›n› yitirirken, köylüler Güler'in yaral› oldu¤unu ancak askerler taraf›ndan cesedin ortada b›rak›ld›¤› için donarak öldü¤ünü belirttiler.
10 Aral›k 2007 Ankara'da Emniyet Müdürlü¤ü'ne ba¤l› Terörle
Mücadele ﬁubesi ekiplerince, “DHKP/C’ye yönelik yap›ld›¤›” iddias›yla bir eve düzenlenen operasyonda Kevser M›rzak öldürüldü. Hukukçular olay›n yarg›s›z infaz oldu¤unu aç›klad›.
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E-MUHTIRA ve TEPK‹LER
Cumhurbaﬂkanl›¤› seçiminin ilk turunda 361 oy ç›kmas› ve
CHP'nin beklendi¤i gibi konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taﬂ›mas› ile
do¤an gerginlik, Genelkurmay Baﬂkanl›¤›’n›n internet sitesinde 27 Nisan 2007 gece geç saatlerde yeralan bir duyuru ile doru¤a ç›kt›.
Politik çevrelerde "E-Muht›ra" olarak adland›r›lan bildiride "Sorun laikli¤in tart›ﬂ›lmas›na odaklanm›ﬂ durumdad›r. TSK bu tart›ﬂmalarda taraft›r. Gerekti¤inde tavr›n› ve davran›ﬂlar›n› aç›k ve
net bir ﬂekilde ortaya koyacakt›r" denilmekte ve sert bir üslupla hükümet suçlanmaktayd›.
28 Nisan günü yap›lan Bakanlar Kurulu toplant›s› sonras›nda Adalet Bakan› ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek bir bas›n toplant›s› yaparak Genelkurmay Baﬂkanl›¤›’n›n Baﬂbakanl›¤›n emrinde bir kurum oldu¤unu hat›rlatt› ve ordu ile hükümet aras›nda çat›ﬂma oldu¤u izlenimi
veren bu duyuruyu üzüntüyle karﬂ›lad›klar›n› bildirdi. Çiçek gazetecilerin sorular›na yan›t vermedi, ama Baﬂbakan Erdo¤an'la Genelkurmay
Baﬂkan› Büyükan›t'›n uzun ve olumlu bir telefon görüﬂmesi yapt›klar›n› bildirdi.
Öte yandan, baﬂta insan haklar› örgütleri olmak üzere sivil toplum
kuruluﬂlar›ndan yo¤un tepkiler birbirini izledi. Türkiye ‹nsan Haklar›
Vakf› Adana'da, Genç Siviller/Siyasal Ufuk Hareketi Galatasaray'da,
Mazlumder ve Özgür-Der ‹stanbul Fatih'te, ﬁanl›urfa ve Diyarbak›r'da
bas›n duyurular› yapt›lar. Güçlü Türkiye Partisi Genel Baﬂkan› Tuna
Bekleviç ise Askeri Ceza Kanunu’nun 148. maddesinin çi¤nendi¤ini
bildirerek Askeri Yüksek ‹dare Mahkemesi’ne suç duyurusunda bulundu. Ankara Barosu avukatlar›ndan Kemal Vuraldo¤an, Genelkurmay
Baﬂkanl›¤›'n›n bas›n aç›klamas›n›n, kendisinde rahats›zl›k yaratt›¤›n›
savunarak, Milli Savunma Bakanl›¤› aleyhine sembolik olarak 1
YTL'lik manevi tazminat davas› açt›. Sabanc› Üniversitesi Sanat ve
Sosyal Bilimler Fakültesi asistanlar› yapt›¤› aç›klamada; "Her gün de86

mokrasi ad›na bir ihlale tan›k oldu¤umuz bu günlerde, militer kurumlar›n güç gösterisine ve sonuç ald›klar›na tan›k oldu¤umuz bu günlerde, bir kez daha anl›yoruz ki muht›raya tepki göstermek hayati bir öneme sahiptir" dedi. ‹nsan Haklar› Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi de ayn› içerikli bir imza kampanyas› baﬂlatt›. Diyarbak›r Barosu Baﬂkan› Av. M.
Sezgin Tanr›kulu, ‹nsan Haklar› Derne¤i Diyarbak›r ﬁube Baﬂkan› Av.
Selahattin Demirtaﬂ, ‹nsan Haklar› ve Mazlumlar ‹çin Dayan›ﬂma Derne¤i Diyarbak›r ﬁube Baﬂkan› Av. Nesip Y›ld›r›m da 2 May›s 2007 tarihinde Diyarbak›r Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’na, 'Muht›ra' olarak nitelendirilen bildiriyi haz›rlayan ve yay›nlayan kiﬂiler hakk›nda suç duyurusunda bulundu.

87

367 KR‹Z‹
Türkiye'nin 11. Cumhurbaﬂkan›’n› seçmek için TBMM'de, 27 Nisan 2007’de, yap›lan ilk tur oylamaya 361 milletvekili kat›l›nca cumhurbaﬂkanl›¤› seçimi mahkemelik oldu.
Cumhurbaﬂkanl›¤› krizi; Yarg›tay Cumhuriyet eski Baﬂsavc›s› Sabih Kanado¤lu’nun “Anayasaya göre cumhurbaﬂkan› seçmek için ilk
iki turda üye say›s›n›n üçte iki ço¤unlu¤una, yani 367 oya ihtiyaç var.”
demesiyle baﬂlad›. Toplant› yeter say›s›n›n ayn› zamanda karar yeter
say›s› oldu¤u CHP taraf›ndan da kabul edildi ve oylamada 367 kiﬂi bulunmamas› için, di¤er muhalefet partisi milletvekilleri grup kararlar› ald›. CHP, 27 Nisan’da yap›lan toplant›n›n iptali için Anayasa Mahkemesi’ne gitti. CHP lideri Baykal, “367 karar› ç›kmazsa ülke çat›ﬂmaya
sürüklenir” diyerek mahkemeyi etkilemeye çal›ﬂt›.
Tart›ﬂman›n d›ﬂ›nda kalmak istemeyen Genelkurmay da bir emuht›ra ile Anayasa Mahkemesi’ne yol gösterdi.
Mahkeme, CHP'nin baﬂvurusu üzerine Türkiye tarihinde bir ilke
imza atarak, krize dönüﬂen cumhurbaﬂkanl›¤› seçimini iptal etti ve yürürlü¤ünü durdurdu. Mahkeme, toplant› yeter say›s›n›n 367 oldu¤una,
184 say›s›n›n yetmeyece¤ine karar verdi. “Anayasa Mahkemesi’nin yasama iﬂlevi yoktur” denilerek eleﬂtirilen karar›n gerekçesi ﬂöyleydi:
"Cumhurbaﬂkan›n›n seçimi sürecinde ilk iki oylamada
uzlaﬂman›n sa¤lanmas›, 102. maddenin birinci f›kras›ndaki ’Cumhurbaﬂkan›, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsay›s›n›n üçte iki ço¤unlu¤u ile seçilir’ kural›n›n toplant› yeter say›s›n› da kapsamas›yla olanakl›d›r. Aksi
halde, üçüncü f›kradaki birinci ve ikinci oylamalar anlams›z hale gelecek, üçüncü ve dördüncü oylamalarda üye
tamsay›s›n›n salt ço¤unlu¤u ile Cumhurbaﬂkan› seçilebilece¤i için, bir uzlaﬂmaya da gerek kalmayacakt›r.
Üçüncü f›krada öngörülen üçüncü ve dördüncü oylamalarda, TBMM’nin, adaylardan birini üye tamsay›s›n›n salt ço88

¤unlu¤unun oyuyla seçebilme olana¤› karﬂ›s›nda, Meclis’te
salt ço¤unlu¤a sahip parti ya da partiler, birinci ve
ikinci oylamada üçte iki ço¤unlukla aranan uzlaﬂmaya s›cak bakmayabileceklerdir. Bu durum Anayasa’n›n, Cumhurbaﬂkan› seçiminin uzlaﬂmaya dayanmas› amac›yla ba¤daﬂmamaktad›r."

Bundan önce ayn› Anayasa ile üç sefer cumhurbaﬂkan› seçilmiﬂ ve
toplant› yeter say›s›n›n 367 oldu¤u ak›llara bile gelmemiﬂti. ﬁimdi ise
anayasa hukukçusu olmayan bir eski savc›n›n yol göstermesiyle ortaya
birden bu kavram ç›k›verdi.
Anayasal geliﬂim tarihine bakt›¤›m›zda, 1961 Anayasas›’na göre
cumhurbaﬂkan› seçilemedi¤i için Türkiye darbeye giden yola girmiﬂti.
1961 Anayasas›’nda, toplanabilmek için üye tam say›s›n›n yar›s› gerekiyordu. Bu nedenle, meclis bir türlü yeterli ço¤unlu¤u sa¤layamam›ﬂ,
100 turdan fazla seçim yap›ld›¤› halde cumhurbaﬂkan› seçilememiﬂti.
1982 Anayasas›, bu sorunu ortadan kald›rmak için toplant› yeter say›s›n› üçte bire düﬂürmüﬂ ve en fazla dört turda cumhurbaﬂkan› seçilemezse yeni bir seçime gidilerek meclisin yenilenmesini hükme ba¤lam›ﬂt›.
Anayasa Mahkemesi’nin bu tarihi gerçe¤i reddederek verdi¤i karar›, anayasa hukukçular› ﬂöyle yorumlad›:
Zafer Üskül
“Toplant› yeter say›s›n›n 184, ilk iki turda karar yeter, seçim yeter
say›s›n›n 367, son iki turda da 276 oldu¤u konusundaki görüﬂümü koruyorum. Neden böyle bir karar verildi bunu tabii ben bilemem. Ancak iki
olguyu burada hiçbir yorum yapmadan belirtmem gerekir. Anayasa
Mahkemesi karar›n› e-bildirge veya e-muht›ra ard›ndan ve ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi genel baﬂkan›n›n Anayasa Mahkemesi’nin aksine bir karar vermesi halinde ortaya bir kargaﬂa ç›kaca¤› iddias›n›n ard›ndan verilmiﬂ oldu¤unu sadece hat›rlatmakla yetiniyorum.”
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Ergun Özbudun
“Hukukta dürüst yorum farklar› her zaman görülebilir. Ancak bugün belli bir kesimin belli siyasal amaçlar do¤rultusunda hukuk kurallar›n› çarp›tma gayretine karﬂ› sessiz kal›n›rsa, yar›n baﬂka bir kesimin
bambaﬂka amaçlar u¤runda o kurallar› çi¤nemesine söyleyecek sözümüz kalmaz. Hukuk herkes için her zaman gereklidir.”
Yekta Güngör Özden
“Toplant›n›n baﬂlamas›-aç›lmas›, geçerli say›lmas› için 184 üyenin kat›l›m›n› yetersiz bulmak da büyük bir yanl›ﬂt›r. Sand›ktan 367 oy
ç›kmas› koﬂuluyla 184 üyenin kat›l›m›yla seçime geçilebilir. 367 sand›kta bulunmal›…
De¤iﬂik nedenli yorumlarla, yan›lmalarla, sapt›rmalarla 367 oy zorunlulu¤una karﬂ› ç›kmak gibi toplant›n›n baﬂlamas› için de 367 oyu
zorunlu saymak Anayasa’yla ba¤daﬂmayan bir anlay›ﬂ›, engelleme olmasa bile güçlük ç›karma amac›n› yans›tmaktad›r.’’
Hikmet Sami Türk
“Anayasa’n›n 96. maddesinde ’toplant› yeter say›s›’ üçte birdir ve
184’tür. 367 oy gerekti¤i hiç do¤ru de¤ildir. ‹lk 2 turda üçte iki ço¤unluk yani 367 oy gerekir. Bulunamazsa, 3 gün sonra ikinci oylama yap›l›r. Yine 367 oy aran›r. Ama üçüncü oylamada, salt ço¤unluk aran›r, bu
da 276’d›r.”
Y›lmaz Aliefendio¤lu
“Cumhurbaﬂkan› seçimine iliﬂkin maddede, Meclis’te oylamaya
kat›lacak milletvekili say›s› konusunda herhangi bir ifade yer alm›yor.
Bu durumda Meclis üçte bir ço¤unlukla (184) toplanabilir. Cumhurbaﬂkan› seçimi için yap›lacak ilk iki tur 367 vekilin kat›l›m› olmadan geçilirse, hukuka ayk›r›l›k oluﬂmaz. Ancak böyle bir durum siyasi etik
aç›s›ndan ﬂ›k olmaz.”
1982 Anayasas›n› yapan hukukçulardan Turgut Tan
“Biz Anayasa'ya hiçbir özel 'toplant› yeter say›s›' koymad›k!”
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MALATYA KATL‹AMI
‘Misyonerlik yap›yorlar’ diye damgalanan, tehdit edilen ve hedef
gösterilen Zirve Yay›nevi’nin üç çal›ﬂan› öldürüldü. Polis ‘kap› aç›lm›yor, içeridekilerden bilgi al›nam›yor’ ihbar› üzerine gitti¤i iﬂyerinde;
biri Almanya uyruklu, üç kiﬂinin tüyler ürperten iﬂkencelere maruz kalm›ﬂ cesetleriyle karﬂ›laﬂt›. Uzmanlar cesetlerin resmen ‘do¤rand›¤›n›’
aç›klad› ve hastanede hayat›n› kaybeden kurbanla ilgili ﬂu bilgileri verdi: “Sayamad›¤›m›z kadar b›çak darbesi vard›, iﬂkence amaçl› oldu¤u
çok aç›kt›. Kalças›, testisleri, anüsü ve s›rt› onlarca b›çak darbesiyle
do¤ranm›ﬂ; parmaklar› uzunlamas›na ve kemi¤e kadar defalarca kesilmiﬂti. Bo¤az›nda boydan boya çok uzun ve aç›k bir yara vard›. 51 ünite kan verildi ancak kurtaramad›k...” Olayla ilgili dört kiﬂi gözalt›na
al›nd›; hepsinin üzerinden de ayn› mektup ç›kt›: “Beﬂimiz kardeﬂiz,
ölüme gidiyoruz, hakk›n›z› helal edin...” Emniyet kaynaklar› zanl›lar›
muhafazakarl›¤› a¤›r basan, milliyetçi bir grup olarak tan›mlad› ve herkes benzer ﬂekilde yorumlad› ‘hunharca’ sald›r›y›: “Trabzon’daki Rahip Santoro ve gazeteci Hrant Dink cinayetlerinin devam›...” Daha ﬂiddetlisi, daha vahﬂisi, en inan›lmaz› belki de... Nas›l oldu da, 19-20 yaﬂlar›ndaki insanlar bu kadar vahﬂileﬂebildi, adam do¤rad› ve cinnet getirdi; ﬂiddet nas›l bu kadar boyut de¤iﬂtirdi?
Birikim Dergisi’nin 4 May›s’ta ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Direktörü, Psikoterapist
Dr. Murat Paker’le yapt›¤› söyleﬂinin bir bölümünü bu soruya cevap
bulma umuduyla yay›nl›yoruz:
Bu katliam› yapan gençler sizce k›ﬂk›rt›ld› m›?
Bu gençler tabii ki k›ﬂk›rt›ld›! Ama k›ﬂk›rtmay› geniﬂ anlamda kullan›yorum. ‹lla birileri gidip, ‘bunlar› öldürün’ dememiﬂ olabilir ama
bunlar tamamen cahil de¤il, lise mezunu, interneti kullanan, gazeteye
bakan, genel iklimden etkilenen gençler..
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Her k›ﬂk›rt›lan bu kadar vahﬂileﬂebilir mi? 19, 20 yaﬂ›ndaki
gençlerden bahsediyoruz; bu kadar insanl›k d›ﬂ› davranmalar›na
neden olan dürtü nedir?
Bir kere toplumda ﬂiddete e¤ilim art›yor. Bu durum yoksullaﬂma,
iﬂsizlik, gelece¤e dair umutlar›n azalmas›, insanlar›n gelecek tasavvurlar›n›n k›s›tlanmas› gibi ﬂeylerle alakal›. Buna ek olarak, demin anlatt›¤›m gibi demokratikleﬂme sürecinin güçlenmeye baﬂlamas› ile kendilerini çok daha fazla tehdit alt›nda hissediyorlar. Yani ayaklar›n› uzun
y›llard›r bast›klar› zemin sars›l›yor. Nedir sars›lma? Mesela yak›n zamana kadar ‘Türkiye’de yaﬂayan herkes Türk’tür’ diye düﬂünürken,
bugün herkes biliyor ki Kürtler vard›r, Kürtçe diye bir ﬂey vard›r. Bu,
bir sürü insana çok alerjik geliyor. Sadece Kürt meselesi de¤il, baﬂka
birçok konuda uzun y›llard›r bu toplumun inand›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› baz› bilgilerin pek de bize ö¤retildi¤i gibi olmayabilece¤ini keﬂfetme sürecindeyiz asl›nda. Buna acayip tepki duyuyorlar ve art›k reddedilemez
bir gerçek oldu¤u için, altlar›ndan kayan zemini tekrar elde edebilmek
için çeﬂitli baﬂ etme mekanizmalar› geliﬂtiriyorlar. Bunlardan biri de
yok etme, sald›rganlaﬂma. Umars›z bir çaba ama bu de¤iﬂim sürecinin,
Türkiye’nin çok yetersiz de olsa kör topal devam eden demokratikleﬂme sürecinin yan etkileri... Baz› gençler de, ‘madem ki bu zemin kay›yor, madem ki bu reformlar yüzünden devlet eskiden yapabildi¤i baz›
ﬂeyleri yapamaz hale geliyor, o zaman durumdan vazife ç›karal›m’ ruh
haline girebiliyor.
Cinayetlerin ayr›nt›lar›n› okumuﬂsunuzdur. Bunlar› yapan
normal, sa¤l›kl› bir insan m›d›r?
Bunu normal kabul etmemiz tabii ki mümkün de¤il. Bu iﬂkenceleri yapanlar› psikopatoloji aç›s›ndan konuﬂabiliriz. Ama mesela Türkiye’de öteden beri çok ciddi iﬂkence problemi var...
Olanlar bu kültürün yans›mas› m›?
Yani düﬂman sayd›¤›, ‘mutlak öteki’ diye gördü¤ü kiﬂinin insanl›k
d›ﬂ› olarak kodlanmas›... Yani Malatya’da iﬂkence yapanlar da, Nazi
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kamplar›nda Musevileri itlaf edenler de, Irak’taki cezaevinde, Türkiye’de ya da baﬂka yerlerde iﬂkence yapanlar da; itlaf ettiklerini, ac› verdiklerini kendilerine eﬂde¤er bir insan canl›s› diye görmüyorlar! Yani
bu tür hunharca ﬂiddet eylemlerini iﬂleyenler ma¤dur ettikleri insanlar›, insan olarak görmüyorlar bir kere... Çünkü insan olarak gördü¤ün
birine, tamam vurabilirsin, ﬂiddet uygulayabilirsin ama bu derece hunharl›k yapman çok zor. ‹ﬂkenceci ise ‘temizlenmesi gereken bir ﬂey’ diye bak›yor. Burada bu durumdan görev ç›kartan birilerinin varolmas›
gerekiyor.
Peki, o “durumdan görev ç›karanlar›n” kafa yap›s› nas›l çal›ﬂ›yor?
Toplumun büyük ço¤unlu¤unda ‘vatan›m›z bölünüyor, tehlike alt›nday›z’ ya da ‘din elden gidiyor’ vs. gibi bir hezeyan var; ‘d›ﬂ düﬂmanlar’ var, ‘iç düﬂmanlar’ var, birilerinin bir ﬂeyler yapmas› laz›m.
‘Bir ﬂeyler yapmal›’ noktas›na gelindi¤inde, birilerinin akl›na darbe
yapmak, birilerinin akl›na bilmem ne partisini desteklemek, birilerinin
akl›na gösteri yürüyüﬂü yapmak, birilerinin de akl›na, kendi kiﬂilik yap›lar› yüzünden ﬂiddete baﬂvurmak geliyor. Bu kadar hunharca ﬂiddete
baﬂvuranlar›n kiﬂisel psikolojik yap›lar› muhtemelen oldukça antisosyal ve narsistik diyebilece¤imiz bir yap›d›r...
Bir canavara dönüﬂmeleri bir cinnet getirme hali midir?
Bu öyle çok anl›k de¤il ama daha geniﬂ bir zaman diliminde gösterilen bir cinnet hali. Bir kere Türkiye toplumunun ço¤unlu¤u bir tür
cinnet halinde, hezeyan halinde. Mesela dikkat ediyorum; böyle bir
olay oluyor ya da biri kar›s›n› do¤ruyor, psikiyatristlere, psikologlara
soruyorlar, yaln›zca psikolojik bir analiz yap›l›yor. ‘Hitler nas›l bir
adamd›?’ diye soruyorlar, psikiyatrik analiz yap›l›yor. ‹ﬂkenceciler için
‘patolojik insanlard›r’ deniyor. Bir ‘ak-kara mekanizmas›’n› kullan›yoruz. ‘Bizle hiçbir alakas› yok, onlar sap›k ya da anormal ya da patolojik; dolay›s›yla biz temiziz, biz s›y›rd›k bu iﬂten’ demiﬂ oluyoruz. Bu
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çok tehlikeli. Çünkü hepimizin katk›s› var ve onlarla bir ortakl›¤›m›z
var.
Nas›l bir ortakl›ktan bahsediyorsunuz?
Bir ﬂekilde k›ﬂk›rtm›ﬂl›¤›m›z var, göz yummuﬂlu¤umuz var, ciddiye almam›ﬂl›¤›m›z var! Ben ﬂöyle bir soru sormak taraftar›y›m; 5-10
y›ld›r bu kadar hezeyanl› bir politik kültür devam ederken, niye bu kadar az cinayet iﬂlendi? As›l soru bu! Çok daha fazlas› beklenebilir, olabilir de hala... … Mesela son 2-2,5 y›ld›r Türkiye’de 20 tane linç giriﬂimi yaﬂand›. Hrant Dink cinayeti bunlar›n sonunda oldu. Yani geliﬂi
bir anlamda belliydi. Bu linç giriﬂimleri oldu¤u zaman ne oldu? Valiler, belediye baﬂkanlar›, emniyet müdürleri ç›k›p, ‘Vatandaﬂ›n tepkisi,
vatandaﬂ›n siniri bozulmuﬂ’ falan dediler.
Kahramanlaﬂma duygusu da cinayet iﬂlemeye teﬂvik ediyor
mu? ‘Kurtlar Vadisi’nde oldu¤u gibi, kahraman yaratma sevdam›z da sebep olabilir mi?
Kuﬂkusuz öyle bir boyutu da var. Kurtlar Vadisi bu iﬂi çok popülerleﬂtirdi tabii ama s›rf o da de¤il; mesela Susurluk, ‘Bu millet için
kurﬂun atan da bizimdir’ diyen Tansu Çiller! Yani mesele ﬂuna geliyor:
Türkiye’de katile katil denemiyor bir süredir! Yani bizim iﬂimize yarayabilecek tarzda katiller kahraman kabul ediliyorlar katil olduklar› halde! Bunlar›n içinde Abdullah Çatl› da var, Mehmet Ali A¤ca da var.
Cezaevinden ç›kt›¤›nda nas›l karﬂ›land›¤›n› hat›rlay›n. Kurtlar Vadisi’nin nas›l sonuçland›¤›n› hat›rlay›n; yüzlerce insan› katletmiﬂ katiller,
devlet toplum kahraman› diye mahkemeden sal›veriliyor. Susurluk’u
bir anlamda beraat ettiren bir dizi bu.
Olaydan sonra b›çaklar› y›kad›klar› ortaya ç›kt›. ﬁayet kaçabilselerdi, yakalanmasalard›, normal hayatlar›na devam edebilecekler miydi?
Tabii. Türkiye’de böyle bir sürü katil dolaﬂ›yor! Hep iﬂkence örne¤i veriyorum, çünkü bilimsel araﬂt›rma düzeyinde de çok çal›ﬂt›¤›m
bir ﬂey; iﬂkenceci iﬂe gider! ‹ﬂtir onun için; gider iﬂkencesini yapar, aca94

yip ›zd›raplar çektirir, akﬂam marketten al›ﬂveriﬂini yapar, eve gider,
çolu¤unu çocu¤unu sever! Bu tür bir ﬂey bu. Bu kadar hunharl›k derecesine varm›ﬂ insanlar, e¤er hayatlar›na d›ﬂar›da devam etselerdi, mesela evlendi¤inde en ufak bir ﬂeye itiraz eden kar›s›n› da dövebilirdi,
trafikte kavga edip birilerini de b›çaklayabilirdi. Ama sonuç olarak
Türkiye gibi bir yerde bu tür anti-sosyal davran›ﬂlar için ‘norm-d›ﬂ›’
deme imkanlar›m›z k›s›tl›, çünkü epey yayg›nlar.
Amerika’da da 23 yaﬂ›nda bir ö¤renci 33 kiﬂiyi öldürdü. Onun
da kiﬂilik bozukluklar›ndan dolay› cinayet iﬂledi¤i söylendi. Malatya’daki gençler neden iﬂkence yapmay› tercih etti?
Olay›n spesifik özelliklerine bakarsak, H›ristiyanl›k propagandas›
yapan birilerinin cezaland›r›lmas› e¤ilimi var; yok ederek, ac› çektirerek, ibret olsun diye! ABD’deki olayla Malatya’daki aras›nda faillerin
kiﬂilik özellikleri aç›s›ndan benzerlikler bulsak bile bu özellikleri harekete geçiren sosyo-politik iklimler oldukça farkl›.
Hrant Dink cinayeti de özendirici olmuﬂ mudur bu gençler
için?
Bak yap›labiliyormuﬂ duygusu yaratm›ﬂt›r elbette. Yap›ld›ktan
sonra ‘bak binlerce kiﬂi Ogün Samast’›z diye ba¤›rabiliyormuﬂ, insanlar beyaz bere tak›p dolaﬂabiliyormuﬂ, birilerinin gözünde kahraman
olabiliyormuﬂ’ diye düﬂünülmüﬂtür mutlaka. Soruﬂturma süreci de o
kadar çapraﬂ›k bir ﬂekilde gidiyor ki, belki de bir ﬂey olmayacak, 3-5
y›lla kurtulabilecekler. Net s›n›rlar›m›z yok çünkü. Oysa örne¤in ‘›rkç›l›k yasakt›r, cezaland›r›l›r’ yasalar› hayata geçirilebilse, katile ‘katil’
denebilse, yani net s›n›rlar çizilebilse bu tür cinayetler azalabilirdi. Hükümete, devlet kurumlar›na ve medyaya öncelikli ve acil olarak büyük
sorumluluk düﬂüyor.
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GÜVERC‹N‹ DE VURURLAR !
Agos Gazetesi Yay›n Yönetmeni, gazeteci Hrant Dink 19 Ocak
2007'de gazetenin ‹stanbul, ﬁiﬂli'de bulunan bürosunun önünde vurularak öldürüldü. Olay, Türkiye'de ve yurtd›ﬂ›nda büyük tepki gördü.
Dink'in cenazesinde yüzbinlece insan yürüdü. Cinayetin ertesi günü bir
kiﬂi cinayet zanl›s› olarak yakaland›. Ard›ndan yürütülen soruﬂturmada
birçok ba¤lant› ortaya ç›kar›ld›. Cinayet öncesi ve sonras›nda yaﬂanan
olaylar›n kronolojik s›ralamas›n› aktar›yoruz:
6 ﬁubat 2004 Gaziantepli bir Ermeni olan Hripsime Gazalyan'in
Agos Gazetesi'nde yay›nlanan anlat›mlar›nda ilk kad›n pilot Sabiha
Gökçen'in 1915 olaylar› sonras›nda evlat edinilen Ermeni çocuklar›ndan biri oldu¤u ileri sürüldü.
24 ﬁubat 2004 ‹stanbul Valili¤i'ne ça¤r›lan Dink, iddialara göre
burada bir vali yard›mc›s›n›n yan›nda bulunan iki kiﬂiden biri taraf›ndan tehdit edildi.
25 ﬁubat 2004 Valilikteki olaydan bir gün sonra Mehmet Soykan
adl› bir kiﬂinin ﬂikayet dilekçesi üzerine ﬁiﬂli Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan Hrant Dink'in baﬂka bir yaz›s› için "Türklü¤ü aﬂa¤›lamak"
suçlamas›yla TCK'n›n 301. maddesinden dava aç›ld›.
26 ﬁubat 2004 Agos Gazetesi önünde toplanan ve kendilerini Ülkü Ocaklar›na mensup olarak tan›mlayan bir grup, tehditler de içeren
pankartlar açarak gösteri yapt›. Pankart ve sloganlarda "Ak›ll› ol", "Hesap sorulur", "Eli k›r›l›r" gibi tehdit içerikli ifadeler dikkat çekti.
2 ﬁubat 2006 Avukat›yla birlikte ﬁiﬂli Cumhuriyet Savc›l›¤›'na
baﬂvuran Dink, Bursa'n›n Nilüfer ‹lçesi'nden Ahmet Demir adl› bir kiﬂiden postayla gelen tehdit mektubunu vererek araﬂt›r›lmas›n› istedi.
19 Ocak 2007 Gazeteci ve yazar Hrant Dink Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan Agos Gazetesi'nden ç›k›ﬂ›nda saat 15.00 s›ralar›nda u¤rad›¤› silahl› sald›r› sonucu olay yerinde hayat›n› kaybetti. Baﬂ›-
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na ve boynuna isabet eden üç kurﬂun sonucunda hayat›n› kaybeden
Dink'in cesedinin yak›n›nda 3 adet boﬂ kovan bulundu. [1] Otopsi raporuna göre kurﬂunlardan ikisi Dink'in kafas›na arkadan saplanm›ﬂt›.
[2] Görgü tan›klar›, cinayeti iﬂleyen kiﬂinin 18-19 yaﬂlar›nda, kot pantolonlu ve beyaz bereli oldu¤unu bildirdiler.
20 Ocak 2007 Cinayeti iﬂleyen kiﬂinin kimli¤inin ayn› gün akﬂam
saatlerinde polisçe belirlendi¤i ve zanl› O.S.'nin yap›lan takip sonucu
20 Ocak Cumartesi günü saat 23.00 s›ralar›nda Samsun Otogar’nda yakaland›¤› aç›kland›. Operasyonu jandarma ve polisin birlikte yürüttü¤ünü duyuran ‹stanbul Valisi Muammer Güler, katil zanl›s›n›n üzerinde cinayet silah› ve 'cinayetin simgesi' haline gelen beyaz berenin bulundu¤unu da aç›klad›. Daha sonra s›zan baz› haberlere göre O.S.'nin
üzerinden bir de Türk Bayra¤› ç›km›ﬂt›. O gece O.S., yakaland›ktan hemen sonra Samsun Otogar›'ndaki jandarma karakoluna götürüldü, üç
saat kadar burada kald›ktan sonra 02:00 s›ralar›nda ise Samsun Emniyeti'ne götürüldü. O.S. sabaha karﬂ› özel bir uçakla cinayeti iﬂledi¤i ‹stanbul'a gönderildi.
20 Ocak 2007 Katil zanl›s› O.S.'ye ait oldu¤u san›lan beyaz bere,
kot mont, kot pantolon ve tiﬂörtün Taksim-Levent metrosunun ﬁiﬂli istasyonunda bekleyen metronun vagonunda bir poﬂet içinde bulundu¤u
aç›kland›.
20 Ocak 2007 Katil zanl›s› O.S.'nin bir süre futbol oynad›¤› Yeni
Pelitlispor'un bas›n sözcüsü Hüseyin Hac›o¤lu yapt›¤› aç›klamada
O.S.'nin cinayet iﬂleyecek biri olmad›¤›n› ancak yönlendirilmiﬂ olabilece¤ini söyledi.
20 Ocak 2007 BBP Genel Baﬂkan› Muhsin Yaz›c›o¤lu, gazeteci
Hrant Dink'in katil zanl›s› O.S.'nin partisinin gençlik örgütü olarak bilinen Alperen Ocaklar› ile hiçbir ilgisinin olmad›¤›n› aç›klarken partisinin haks›z yere hedef gösterildi¤ini söyledi.
21 Ocak 2007 Katil zanl›s› O.S.'nin, Samsun'da yakaland›ktan
sonra jandarma karakolunda verdi¤i ilk ifadede "Cinayeti tek baﬂ›ma
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iﬂledim. Dink'in internetteki yaz›lar›n› okudum, kan›ma dokunuyordu
öldürmeye karar verdim ‹stanbul'a gidip yapt›m" dedi¤i; ‹stanbul'a getirildikten sonraki ilk ifadesinde ise suikast öncesi Trabzon'da yaylada
at›ﬂ talimi yapt›klar›n›, 10 genç aras›nda silah› iyi tutup h›zl› koﬂtu¤u
için kendisinin seçildi¤ini anlatt›.
21 Ocak 2007 Baﬂta Hürriyet olmak üzere baz› gazete haberlerine
göre katil zanl›s› O.S.'nin suikast sonras› Trabzon'a kaç›ﬂ›nda otobüs
biletini kimli¤i belirsiz bir kad›n›n ald›¤› anlaﬂ›ld› ancak kad›n›n kimli¤i ö¤renilemedi.
21 Ocak 2007 ‹stanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, cinayetin herhangi bir siyasi boyutu ve örgüt ba¤lant›s›n›n bulunmad›¤›n›
suikast›n milliyetçi duygularla düzenlendi¤ini aç›klad›.
21 Ocak 2007 12 Eylül askeri darbesinin lideri ve 7. Cumhurbaﬂkan› Kenan Evren, Marmaris'te gazetecilere yapt›¤› aç›klamada Hrant
Dink suikast›n›n arkas›nda bir örgüt olabilece¤ini belirterek "Bu cinayet bir çocu¤un veya yan›ndaki arkadaﬂlar›n›n iﬂi de¤il. Trabzon'a çöreklenmiﬂ birileri var. 17 yaﬂ›ndaki bir çocuk özellikle seçilmiﬂ" dedi.
22 Ocak 2007 Hrant Dink cinayetiyle ilgili olarak ‹stanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'›n Anadolu Ajans›'na dün yapt›¤›, "Örgütle ba¤lant›s› yok, milliyetçi duygularla iﬂlenmiﬂ bir cinayettir" aç›klamas›n› ‹stanbul Valisi Muammer Güler düzeltti. CMUK'a göre suçun
örgütlü olup olmad›¤›n› belirleme görevinin savc›lara ait oldu¤unu belirten Güler, "Soruﬂturman›n bu yöntemiyle ilgili olarak bizim yapaca¤›m›z bir aç›klama yoktur. Biraz önce bültenlere düﬂen beyanla ilgili
gerekli düzeltme yap›lm›ﬂt›r" dedi.
22 Ocak 2007 ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü'nde bir bas›n aç›klamas› yapan ‹çiﬂleri Bakan› Abdülkadir Aksu, "Gazeteci Hrant Dink'in
hunharca sald›r› sonucu hayat›n› kaybetmesinden milletçe duydu¤umuz üzüntü sonsuzdur. Burada tesellimiz zanl›n›n arkas›ndaki güçlerin
önemli bir bölümünün yakalanm›ﬂ olmas›d›r" dedi.
98

23 Ocak 2007 Emniyet kaynakl› gazete haberlerine göre, O.S.'yi
babas› televizyon haberlerinde yay›nlanan kamera görüntülerinden teﬂhis ederek ihbar etti, yap›lan araﬂt›rmada O.S.'nin Trabzon'a gitmek
üzere kendi ismini kullanarak bilet al›p 34 JAZ 53 plakal› Metro Turizm otobüsüne bindi¤i anlaﬂ›ld›. Operasyon için en uygun yer olarak
belirlenen Samsun Otobüs Terminali jandarma bölgesine girdi¤i için
bu haber askeri yetkililere bildirildi.
23 Ocak 2007 Gazeteci Ertu¤rul Özkök'ün yaz›s›ndan "...Cinayeti iﬂledikten sonra en önemli iki delili, silah›n› ve beyaz beresini atmam›ﬂ. Polis bile hayretler içinde. Hiç kendi kendinize sordunuz mu: ‘Niye bunlar› at›p delilleri yok etmemiﬂ?’ Cevab› çok basit. Trabzon'a dönüyor. Orada arkadaﬂlar›na övüne övüne, ‘Hrant Dink'i ben öldürdüm’
diyecek. Büyük bir ihtimalle arkadaﬂlar›, ‘Atma lan’ diyerek dalga geçecekler. Yani inand›ramayacak. ‹ﬂte o nedenle delillerini de getiriyor.
S›rf arkadaﬂlar›n› ikna edebilmek için. Beni iﬂte bu ruh hali korkutuyor.
Örgüt olsa, devletin istihbarat birimleri, güvenlik güçleri onu çökertir.
Ama burada neyi çökerteceksiniz? Mahalleyi veya bir ﬂehri mi?"
23 Ocak 2007 Yasin Hayal'in, cinayetten önce Trabzon'da yaﬂayan emekli bir albayla s›k s›k bir araya geldi¤i iddia edildi. Yasin Hayal'in, 'ulusalc›' görüﬂleriyle tan›nan ve Trabzon'da etkili bir cemaatle
de iliﬂkisi olan emekli albay H.M.B.'nin görüﬂlerinden etkilenerek Dink
cinayetini planlam›ﬂ olabilece¤i ileri sürüldü.
23 Ocak 2007 Hrant Dink'in katil zanl›s› O.S.'nin, Cumhuriyet
Savc›lar›'na verdi¤i 8 sayfal›k ifadesinde son sözünün "Hrant Dink'i öldürdü¤üm için çok piﬂman›m" oldu¤u ö¤renildi. Sorgudan önce psikologlar taraf›ndan gözetimden geçen O.S., dün saat 13:45'te savc›lar taraf›ndan sorguland›.
23 Ocak 2007 O.S. ve Yasin Hayal'in yaﬂad›¤› Pelitli Beldesi'nde
jandarma komutanl›¤›nca belediye hoparlöründen "sivil kiﬂilere bilgi
verilmemesi yönünde uyar› anonsu yap›ld›¤›” aç›kland›.
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23 Ocak 2007 Hrant Dink'in katil zanl›s› O.S.'yi azmettirdi¤i iddia edilen Yasin Hayal'e talimat verdi¤i öne sürülen gözalt›ndaki KTÜ
ö¤rencisi Erhan Tuncel'nin, BBP Lideri Muhsin Yaz›c›o¤lu'nun Trabzon gezilerinin organizasyonunda görev ald›¤› ileri sürüldü. Yaz›c›o¤lu'nun Trabzon'da düzenledi¤i bir bas›n toplant›s›nda çekilen foto¤rafta Tuncel, Yaz›c›o¤lu'nun arkas›nda görünüyor. BBP Genel Baﬂkan›
Muhsin Yaz›c›o¤lu, gazeteci Hrant Dink cinayetine iliﬂkin gözalt›na
al›nan E.T. ile ayn› foto¤raf karesinde yer almas›yla ilgili olarak, "BBP
üyesi oldu¤unu sanm›yorum, ama oca¤a, gençlerin aras›na gelmiﬂ gitmiﬂ olabilir. Her foto¤raftan bir suçlu mu ihdas edece¤iz" dedi.
23 Ocak 2007 Lig B Yükselme Grubu tak›mlar›ndan Adana Demirspor Kulübü'nün hafta sonu sahas›nda yapaca¤› Alanyaspor maç›nda gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesini k›namak amac›yla sahaya
"Hepimiz Hrant Dink'iz, hepimiz Ermeniyiz" yaz›l› pankartla ç›kma iste¤i, Futbol Federasyonu taraf›ndan uygun görülmedi.
23 Ocak 2007 Agos Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Hrant
Dink'in öldürülmesi nedeniyle gözalt›na al›nan Erhan Tuncel'in, son 5
y›ld›r adli sicil kayd›n›n bulunmad›¤› ortaya ç›kt›.
24 Ocak 2007 Emniyetteki sorgusunun ard›ndan Beﬂiktaﬂ Adliyesi’ne ç›kar›lan Yasin Hayal, gazetecilere "Orhan Pamuk ak›ll› olsun,
ak›ll›" diye seslendi. Ayn› gün adliyede azmettirici Yasin Hayal ile katil zanl›s› O.S. ilk kez yüzyüze geldi. O.S.'nin bu yüzleﬂmede Hayal'e,
"Onu niye bana öldürttün" dedi¤i ö¤renildi. O.S., "Yasin Hayal öldür
dedi, öldürdüm" diye ifade verdi.
24 Ocak 2007 Hrant Dink suikasti için bir aç›klama yapan Trabzon Valisi Hüseyin Yavuz, bir soru üzerine "Amatörce iﬂlenmiﬂ bir cinayet. ‹deolojik örgüt yok. ‹smini bildi¤imiz kiﬂi taraf›ndan kullan›lm›ﬂ
ve örgütlendirilmiﬂtir. Teﬂvik edilmiﬂtir" dedi.
24 Ocak 2007 ‹stanbul Cumhuriyet Baﬂsavc›s› Aykut Cengiz Engin, adliyeye sevk edilen O.S. ile Yasin Hayal'in de aralar›nda bulundu¤u 5 kiﬂinin tutukland›¤›n› belirterek, "ﬁüphelilere isnat edilen suç100

lar›n vas›f ve mahiyetinden de anlaﬂ›laca¤› üzere, san›klar›n cürüm iﬂlemek için silahl› bir teﬂekkül oluﬂturduklar› sonucu ç›kmaktad›r" dedi.
24 Ocak 2007 Ankara Barosu Baﬂkanl›¤›, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›'na
baﬂvurarak, Agos Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Hrant Dink'in son
yaz›s›nda söz etti¤i ve "kendisini yaz›lar› nedeniyle uyard›¤›n›" öne
sürdü¤ü ‹stanbul Vali Yard›mc›s› ile yan›ndaki 2 kiﬂi hakk›nda disiplin
ve ceza soruﬂturmas› baﬂlat›lmas›n› istedi.
24 Ocak 2007 Adana'da baz› parti ve dernekler, Agos Gazetesi
Genel Yay›n Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili aralar›nda
‹çiﬂleri ve Adalet Bakanlar›’n›n da bulundu¤u 7 kiﬂi hakk›nda suç duyurusunda bulundu.
25 Ocak 2007 Halen Sinop'ta yay›nlanan Haber 57 Gazetesinde
köﬂeyazarl›¤› yapan Mete Ça¤daﬂ, Sinop Cumhuriyet Savc›l›¤›’na baﬂvurarak, Hrant Dink'in öldürülmesi nedeniyle at›lan "Hepimiz Ermeniyiz" ﬂeklindeki sloganlar›n ve taﬂ›nan dövizlerin TCK'n›n 301. maddesine ayk›r› oldu¤unu belirterek, cenaze tertip komitesi ve kat›l›mc›lardan davac› oldu.
26 Ocak 2007 ‹stanbul Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›'n›n istemi üzerine ‹stanbul 11’inci A¤›r Ceza Mahkemesi'nce tutuklanan Hrant Dink'in
katil zanl›s› beﬂ kiﬂi, ilk aﬂamada terör örgütü kurmakla suçlanmad›lar.
Davan›n da bu yönde aç›lmas› durumunda zanl›lar önemli avantajlar elde edebilecek.
28 Ocak 2007 Trabzonspor taraftar› Kayserispor maç›nda, "Hepimiz Türküz", "Hepimiz Trabzonluyuz", "Hepimiz M. Kemal'iz" pankart› açarken, ayn› gün oynanan Malatyaspor-Elaz›¤spor maç›nda da
benzer pankartlar aç›ld›.
30 Ocak 2007 Trabzon Emniyet Müdürlü¤ü'nün, Gazeteci Hrant
Dink'in öldürülece¤i ihbar›nda bulunan "kilit isim" Erhan Tuncel'den
ald›¤› bilgiyi cinayetten tam 11 ay önce ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü'ne iletti¤i iddia edildi. ‹çiﬂleri Bakan› Abdülkadir Aksu, Milliyet'in
konuya iliﬂkin sorusunu "Bütün iddialar araﬂt›r›lacak" diye yan›tlad›.
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Dink'in öldürülmesinin ard›ndan Trabzon'da gözalt›na al›nan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ö¤rencisi Tuncel'in "polis muhbiri" olarak sald›r›y› planlama aﬂamas›ndayken emniyete bildirdi¤i iddialar›n›n
yank›lar› sürüyor.
1 ﬁubat 2007 ANKA ajans›n›n haberine göre, Trabzon Emniyeti'nde görevli yetkili, Dink cinayetinin san›klar›n›n en son A¤ustos-Eylül-Ekim döneminde 3 ayl›k mahkeme karar›yla dinlendi¤ini öne sürdü. McDonalds bombac›s› ve Dink suikast› azmettiricisi Yasin Hayal'in
baﬂ›boﬂ b›rak›lmad›¤›n› ileri süren ayn› yetkili, ﬂu iddialarda bulundu:
"23 Ekim 2006 tarihinde dinlemenin yenilenmesi için mahkeme
karar› istedik. Ancak ne olduysa o anda oldu ve ﬂah›slar›n polis bölgesinde ikamet etmedi¤i gerekçesiyle soruﬂturma ve dinleme talebimiz
kabul edilmedi. Ama bu tarihe kadar yap›lan görüﬂme trafi¤inde herhangi bir eylem belirtisi görünmüyordu. Yasin Hayal ve grubuna yönelik yap›lan çal›ﬂmalarda gözden kaç›r›lan en önemli nokta, bu kiﬂilerin
tamam›n›n Jandarma bölgesi olan Pelitli'de ikamet etmesi. Bu arada biz
haddimizi aﬂ›p, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›'n›n protokolle belirledi¤i emre karﬂ›
ç›k›p bu bölgeden istihbarat toplad›k. Hatta bir ﬂekilde dinleme bile ald›k. Yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar› da yetkili mercilere ilettik. Fiziki takibi
Jandarma fark edince kestik."
2 ﬁubat 2007 Katil zanl›s› O.S.'nin Samsun'da yakaland›ktan sonra Atatürk'ün sözünün yaz›l› oldu¤u Türk bayrakl› poster önünde poz
verdi¤i foto¤raflar› ile jandarma ve polislerle birlikte çekilmiﬂ video
görüntüleri ortaya ç›kt›. TGRT'de yay›nlanan görüntülerin jandarma
karakolunda çekildi¤i ileri sürüldü ancak sonra bu yerin Samsun Emniyet Müdürlü¤ü oldu¤u anlaﬂ›ld›. Tüm görüntülerde jandarma ve polis görevlilerinin O.S.'ye kahraman muamelesi yapt›klar› görüldü. (Daha sonra O.S.'nin Samsun Emniyet Müdürlü¤ü'ndeki çay oca¤›nda bayrakl› foto¤raflar› çekilirken ‹l Emniyet Müdürü Mustafa ‹lhan ve Görevli Jandarma Komutan› Yüzbaﬂ› Murat Bayrak ile bir savc›n›n da
orada oldu¤u saptand›. Söz konusu kasette O.S. ile birlikte görülen polis ve jandarma personelinin, daha önce kamuoyuna yans›yan kiﬂiler ol102

du¤u belirlendi. Ayr›ca dijital ve eski sistem makaral› film kullan›lan
foto¤raf makineleriyle çekilmiﬂ 50'ye yak›n foto¤raf bulunurken, baz›
görevlilerin cep telefonlar›yla yapt›klar› kay›tlara da el konuldu.)
2 ﬁubat 2007 Geçen y›l düzenledi¤i "Y›l›n Faﬂistleri" adl› kampanyada, Agos Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Hrant Dink'e "Y›l›n
faﬂistleri" s›ralamas›nda 6'nc›l›¤› veren Türk Solu dergisi, bu kampanyas› mahkemelik olmas›na ra¤men yay›n›n› sürdürüyor. Dergi,
Dink'in öldürülmesinin ard›ndan da suikasttan rahats›z olmad›¤›n› ifade eden yaz›larla piyasaya ç›kt›. Gökçe F›rat imzal› ve "Türkiye bir
düﬂman›n› kaybetti" baﬂl›kl› baﬂyaz›da, "Dink'in öldürülmüﬂ olmas›
onu bir bas›n ﬂehidi ya da demokrasi ﬂehidi yapmaz. Sonuçta o, yaﬂarken bu vatana karﬂ› Ermeni tezlerini savunan bir Türk ve Türkiye düﬂman›yd›" denildi.
4 ﬁubat 2007 Hrant Dink cinayetiyle ilgili olarak tutuklanan ve
"polis muhbiri" olarak çal›ﬂt›¤› ortaya ç›kan üniversiteli Erhan Tuncel'in, Trabzon'daki McDonalds'a düzenlenen bombal› sald›r›n›n ard›ndan mahkemeye polis zoruyla getirilmesinin istendi¤i duruﬂma tensip
tutana¤›n› Milliyet ele geçirdi. Erhan Tuncel, karara ra¤men hiçbir celsede hâkim karﬂ›s›na ç›kar›lmad› ve adeta yok say›ld›. Tuncel'i dinlemek isteyen mahkeme de, daha sonraki duruﬂmalarda giriﬂimde bulunmad›.
4 ﬁubat 2007 Afyonkarahisar Atatürk Stad›'nda, tribünler Hrant'›n
katilini destekleyen sloganlarla "Hepimiz Ogün'üz" diye ba¤›rd› ve beyaz bere takt›lar.
5 ﬁubat 2007 Malatya ‹nönü Stad›'nda 28 Ocak Pazar günü oynanan Malatyaspor - Elaz›¤spor karﬂ›laﬂmas›nda, öldürülen Hrant Dink'in
Malatyal› olmas› nedeniyle "Ermeni Malatya" yaz›l› pankart açan Elaz›¤sporlu üç taraftara "bir y›l stada al›nmama" cezas› verildi. Elaz›¤
Valisi Muammer Muﬂmal, pankart› açt›¤› belirlenen üç kiﬂiye 5 ﬁubat’ta yap›lacak ‹l Spor Güvenlik Toplant›s›'nda bir y›l statlara girme103

me cezas› verilece¤ini, bu kiﬂilerin maç saatinde Emniyet'te gözetim alt›nda tutulaca¤›n› aç›klad›.
6 ﬁubat 2007 Hrant Dink suikastinin planlay›c›lar› aras›nda oldu¤u anlaﬂ›lan Erhan Tuncel'in, Hrant Dink'in Yasin Hayal taraf›ndan öldürülece¤ini ﬁubat 2006'da polise bildirdi¤i, Trabzon Emniyet Müdürlü¤ü'nün de durumu Ankara'daki Emniyet Genel Müdürlü¤ü ile ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü'ne rapor etti¤i belirlendi.
Suikast plan›n›n, Emniyet'ten yaklaﬂ›k 5 ay sonra jandarma yetkililerine de ihbar edildi¤i ifade tutanaklar›na geçti. Milliyet'in haberinde
yer alan ifadelere göre, Yasin Hayal'in halas›n›n eﬂi Coﬂkun ‹¤ci, 31
Ocak'ta Trabzon'da gözalt›na al›nd› ve ‹stanbul Terörle Mücadele ﬁube Müdürlü¤ü'nde sorguland›. ‹¤ci sorgusunda, 2004'ten itibaren jandarmaya muhbirlik yapt›¤›n› ve Hayal'in Dink'i öldürme plan›n› Temmuz 2006'da jandarma istihbarat›ndan yetkililere bildirdi¤ini söyledi.
8 ﬁubat 2007 O.S. ve azmettirici Yasin Hayal'in oynad›¤› Pelitlispor futbol tak›m›n›n sahas› polis taraf›ndan kapat›ld›.
9 ﬁubat 2007 Hrant Dink suikastinin azmettiricisi olarak tutuklanan Yasin Hayal'in 2004'te Trabzon'da gerçekleﬂtirdi¤i bombalama
olay›ndan sonra ‹stanbul'da yakaland›¤› evle, Dink cinayetini iﬂlemek
için kullanmay› tasarlad›¤› evin ayn› oldu¤u, müfettiﬂlerin bu konuda
‹stanbul Emniyeti'nin ciddi bir ihmalinin bulundu¤unu saptad›¤› öne
sürüldü.
12 ﬁubat 2007 Trabzon Cumhuriyet Savc›s› Fatih Genç, Hrant
Dink ile ﬁubat 2006'da iﬂlenen rahip Andrea Santoro cinayetleri aras›nda ba¤lant› olup olmad›¤›n› belirlemek için, Santoro'nun katili 16 yaﬂ›ndaki O.A.'y› bir y›l sonra cezaevinde iki kez ziyaret ederek, azmettirici olup olmad›¤›n› sordu. O.A. ise, Türk Ceza Kanunu'nun "etkin
piﬂmanl›k" hükmünü düzenleyen 168. maddesini de hat›rlatan Genç'e,
kendisini kimsenin azmettirmedi¤ini söyledi.
15 ﬁubat 2007 Terör yoksa dinleme yok. ‹letiﬂim ‹zleme Yönetmeli¤i'ne göre, terörist say›lmayan suç örgütü üyelerinin telefonlar›n›
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dinlemek zorlaﬂt›r›l›yor. Gazeteci Hrant Dink ve rahip Santoro cinayetleri terör örgütlerinin faaliyetleri olarak nitelendirilmemiﬂti.
22 Mart 2007 Hrant Dink cinayetini azmettirdi¤i iddias›yla tutuklanan "büyük a¤abey" Erhan Tuncel'in, cinayetin ard›ndan Trabzon istihbarat ﬂubesinde M.Z. isminde bir polis memuru ile telefonla konuﬂtu¤u tespit edildi. 6 ay önce Trabzon Emniyet Müdürlü¤ü'nden Bart›n'a
tayini ç›kan M.Z.'nin Erhan Tuncel'e, "Cinayeti sizinkiler mi iﬂledi? Cinayet bana anlatt›¤›n gibi mi iﬂlendi? Yasin mi vurdu?" ﬂeklinde sorular sordu¤u öne sürüldü. Hrant Dink suikast›n›n ard›ndan soruﬂturmay›
yürüten ‹stanbul polisinin elde etti¤i bulgular, Dink cinayetine kadar
gelen ihmaller zincirinin 2004 y›l›nda Trabzon'da McDonald's'›n bombalanmas›yla baﬂlad›¤›n›, rahip Santoro cinayetiyle devam etti¤ini ve
Hrant Dink'in öldürülmesiyle son buldu¤unu gösteriyor.
27 Mart 2007 Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesi ile ilgili soruﬂturma kapsam›nda gözalt›na al›nan BBP Trabzon ‹l Baﬂkan› Yaﬂar Cihan'›n, polise verdi¤i ifadede Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in Dink'i öldürme plan› yapt›klar›n› Trabzon'da herkesin bildi¤ini söyledi¤i ileri
sürüldü. Gazete haberlerine göre Yaﬂar Cihan'›n polis ifadesinde "Onlar› bu plandan vazgeçirmek istedim ama ulaﬂamad›m" diye konuﬂtu.
Yaﬂar Cihan'›n o¤lu Bahad›r Cihan ise Erhan Tuncel'i üniversiteden tan›d›¤›n›, Yasin Hayal'le de mahalleden arkadaﬂ olduklar›n› anlatarak, "Her ikisi ile Alperen Ocaklar›'nda samimi oldum. Dink cinayeti ile bir ba¤lant›m yok. 1 y›ldan beri her ikisi ile görüﬂmüyorum. benim görüﬂüme göre Erhan Tuncel baﬂkalar› taraf›ndan kullan›ld›" diye
ifade verdi.
27 Mart 2007 Hrant Dink'in o¤lu Arat ve kardeﬂi Orhan Dink, ‹stanbul Adliyesi'nde soruﬂturmay› yürüten savc›lardan Fikret Seçen'le
görüﬂtü. Dink'in öldürülmesiyle ilgili olarak yürütülen soruﬂturma kapsam›nda ikinci kez savc›l›k makam›na gelen Dink ailesi ve avukatlar›
Arzu Becerik ile Savc› Seçen aras›ndaki görüﬂme yaklaﬂ›k 20 dakika
sürdü. Becerik, daha sonra bir aç›klama yapacaklar›n› belirtirken, Arat
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ve Orhan Dink sorular› yan›ts›z b›rakt›. Dink ailesi, 15 Mart'ta da ‹stanbul Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›'na gelerek, soruﬂturmayla ilgili kayg› ve
taleplerini içeren bir dilekçe sunmuﬂtu.
28 Mart 2007 Hrant Dink suikastinin kilit ismi Erhan Tuncel'in
Trabzon'da gözalt›na al›nd›¤› s›rada, polisin kendisine di¤er zanl›lar›n
ifadelerini okudu¤u ve fikrini ald›ktan sonra serbest b›rakt›¤› ortaya
ç›kt›. Dink cinayetine iliﬂkin soruﬂturma kapsam›nda tutuklanan ve
Tuncel'in ev arkadaﬂ› olan Tuncay Uzundal'in polise verdi¤i ifadede,
di¤er zanl›lar›n ifadelerinin Tuncel'e okundu¤unu söyledi¤i anlaﬂ›ld›.
Cinayetten hemen sonra Trabzon polisi taraf›ndan gözalt›na al›nan, ancak olayla ilgisi olmad›¤› gerekçesiyle serbest b›rak›lan Tuncel'in
Uzundal'a "Dün gece emniyet müdürlü¤ünde yakalanan ﬂah›slar›n ifadelerini bana okuttular. Fikrimi ald›lar, b›rakt›lar" dedi¤i ö¤renildi.
Uzundal ayr›ca, Tuncel'in M‹T, polis ve jandarmayla ba¤lant›lar›na
iliﬂkin önemli bilgiler de verdi. Uzundal, cinayetin azmettiricisi Yasin
Hayal'in yakaland›¤›n› televizyondan ö¤rendi¤ini, o gün geç saatlere
kadar Tuncel'in eve gelmedi¤ini anlatt›. Tuncel'in telefonunun da kapal› olmas› üzerine, daha önceden evlerine gelip giden bir astsubaya Tuncel'i sordu¤unu dile getiren Uzundal, sözlerini ﬂöyle sürdürdü: "Önceden tan›d›¤›m astsubay Sat›lm›ﬂ ﬁahin'i arad›m. Tuncel'in yakalan›p
yakalanmad›¤›n› sordum. O da bana, 'Ne alaka, haber al›rsam sana dönerim' dedi.
20 Nisan 2007 Gazeteci Hrant Dink ve rahip Santoro cinayetleri
sonras›nda Trabzon'daki Pelitlispor tak›m›n›n internet sitesinden sald›r›lara verilen deste¤in benzeri Malatya'da ortaya ç›kt›. Malatyasporlular.com adl› internet sitesinin forum bölümünde, baz› kat›l›mc›lar›n
vahﬂeti desteklemesi dikkat çekti. Pelitlispor'un internet sitesinde de
sald›rganlar "Malatya ﬂövalyeleri" olarak nitelendirildi.
10 May›s 2007 Dink suikast›na iliﬂkin soruﬂturma kapsam›nda,
Emniyet ‹stihbarat Daire Baﬂkanl›¤›'n›n ‹stanbul'a gönderdi¤i Erhan
Tuncel'le ilgili 48 sayfal›k raporun imha edildi¤i ortaya ç›kt›. Gazetelerde yer alan ve dava dosyas›n›n kaynak gösterildi¤i haberlere göre
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olay ﬂöyle geliﬂti: ‹stanbul Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›, 29 Ocak'ta ‹stihbarat Daire Baﬂkanl›¤›'na bir yaz› yazarak bilgi ve belge istedi. Trabzon Emniyet eski Müdürü ve ‹stihbarat Daire Baﬂkan› Ramazan Akyürek'in imzas›yla 6 ﬁubat'ta savc›l›¤a gönderilen dosya, Tuncel'le ilgili
48 sayfa bilgi içeriyordu. Ancak Akyürek gönderdi¤i yaz›da, söz konusu bilgilerin, içerikleri itibariyle hayati önemi haiz oldu¤unu ve hiçbir
ﬂekilde deﬂifre edilmemesi gerekti¤ini de belirterek, evrak ekinde yer
alan tüm belgelerin incelendikten sonra imha edilmesini istiyordu. ‹htiyaç duyuldu¤u takdirde belgelerin, arﬂivlerden her zaman temin edilebilece¤i notu da raporda mevcuttu. Savc›l›k da, istendi¤i zaman temin
edilebilece¤i için belgelerin imha edilmesine karar verdi. Tuncel'den
sorumlu polis memuru M.Z. ise ifadesinde, Erhan'›, Yasin'in çevresindeki en ak›ll› bilgi alabilecek kiﬂi olarak tespit ettiklerini belirterek,
"Erhan, bize Yasin'in Dink'i öldürmek istedi¤ini söyledi. Ciddiye al›p
etrafl›ca incelemeye baﬂlad›k. Yasin'in telefonunu takibe ald›k. Söylentilerin ciddi oldu¤unu anlaﬂ›nca, durumu iki kez rapor halinde Daire
Baﬂkanl›¤›'na bildirdik, Erhan arac›l›¤›yla Yasin'i eylemden vazgeçirmeye çal›ﬂt›m" dedi
19 May›s 2007 ‹stanbul'daki Ermeni okullar›na "Son uyar› ve
ikaz" baﬂl›¤›yla imzas›z tehdit mektuplar› gönderildi¤i ö¤renildi. Gazete haberlerine göre, "Baz› Ermeniler Türkiye'nin bütünlü¤üne zarar verecek ayr›l›kç› hareketler içinde. Bunlar›n ev ve iﬂ adresleri taraf›m›zdan çok iyi bilinmektedir" ifadelerine yer verilen mektuplar Esayan,
Getronagan, T›brevank Liseleri ile Yeﬂilköy, Topkap› Levon Vartuhyan, Bak›rköy Dadyan, Tarkmançats ve Karagözyan ‹lkö¤retim Okullar›’na gönderildi.
1 Haziran 2007 Trabzon ‹l Jandarma Komutanl›¤›'n›n, Hrant
Dink suikast›n›n önlenmesinde bir ihmalinin olup olmad›¤›n› araﬂt›ran
dört müfettiﬂin, ortak bir kan›ya ulaﬂamad›¤› ö¤renildi. ‹ki mülkiye
müfettiﬂinin, jandarma istihbaratta görevli dört er hakk›nda soruﬂturma
izni verilmesi gerekti¤ini belirtirken, iki jandarma müfettiﬂinin soruﬂ107

turmay› gerektirecek kadar sa¤lam bir iddian›n bulunmad›¤›n› söyledikleri öne sürdü.
7 Haziran 2007 Veli Küçük, Dink'in ölümünün ard›ndan yapt›¤›
aç›klamalar nedeniyle, ailenin avukatlar›ndan Erdal Do¤an hakk›nda
10 bin YTL tazminat istemiyle dava açt›. Dava dilekçesinde, Do¤an'›n
aç›klamalarla Küçük'ü hedef gösterdi¤i belirtildi.
25 Haziran 2007 Dink suikastinde ihmali oldu¤u gerekçesiyle
Trabzon ‹l Jandarma Komutan› Ali Öz ve 5 personeli hakk›nda inceleme yapan ve soruﬂturmaya izin vermeyen müfettiﬂ raporuna itiraz edildi. Dink'in eﬂi Rakel Dink'in avukatlar› Trabzon Bölge ‹dare Mahkemesi'ne baﬂvurdu.
30 Haziran 2007 Dink cinayetinden sonra polis ve jandarma aras›nda yaﬂanan çat›ﬂma, son olarak mülkiye ve jandarma müfettiﬂlerinin
haz›rlad›¤› 'ortak rapor'da ortaya ç›kt›. Mülkiye müfettiﬂleri, jandarma
komutanlar› kusurlu derken, jandarma müfettiﬂleri suikast› muhbirleri
vas›tas›yla önceden bilen Emniyet personelinin kusur iﬂledi¤i görüﬂünü savundu.
2 Temmuz 2007 Hrant Dink suikast›n›n tetikçisi O.S. ve kamuoyunda ‘a¤abey’ olarak an›lan di¤er san›klar, ilk kez hakim önüne ç›kar›ld›. 12’si tutuklu 18 san›¤›n yarg›land›¤› davan›n duruﬂmas›, tetikçi O.S.’nin olay tarihinde 18 yaﬂ›ndan küçük olmas› nedeniyle bas›na
ve izleyicilere kapal› yap›ld›. Ayr›ca, Dink cinayetinin azmettiricilerinden Yasin Hayal'in yakaland›ktan bir müddet sonra sorgusunu yapan
‹stanbul Cumhuriyet Savc›s›'na bir mektup yazarak savc›ya sitem etti¤i; 'Bana konuﬂursam serbest kalaca¤›m› söylediniz. O kadar bilgi verdim ama sonuç yok. Devlet için çal›ﬂt›ysak haklar›m›z› korumak da
devlete düﬂmez mi?' diye yazd›¤› ortaya ç›kt›.
4 Aral›k 2007 Samsun Cumhuriyet Savc›l›¤›, Dink cinayetinin ard›ndan Samsun'da yakalanan O.S.'nin jandarma ve polislerle çektirdi¤i
samimi görüntülerde suç unsuru bulamad›. Savc›l›k O.S.'nin eline Türk
bayra¤› veren, poster gibi foto¤raflar›n› çeken ve katil zanl›s›yla kolko108

la giren güvenlik görevlileri hakk›nda takipsizlik karar› verdi. Savc›l›k,
polis ve jandarman›n bu hareketlerini 'kamusal hizmet için birbirleriyle yar›ﬂ halinde' olmalar›na ba¤lad›.
30 A¤ustos 2007 Hrant Dink cinayeti davas› kapsam›nda Trabzon
Emniyeti'nde soruﬂturma yürüten ‹çiﬂleri Bakanl›¤› müfettiﬂleri, buradaki memurlar›n görevlerini yerine getirdikleri ve cinayette kusurlar›
olmad›¤› sonucuna vard›.
1 Ekim 2007 Hrant Dink cinayeti davas›n›n ikinci duruﬂmas› baﬂlad›. O.S.'nin ilk ifadesi al›nd›. Müdahil avukatlar›n verdi¤i bilgiye göre, O.S. "Yasin Hayal bu iﬂi yapmam için beni zorlad›. Korkumdan nas›l oldu¤unu anlamad›m, Hrant Dink'i vurdum. Kendime geldi¤imde
day›mdayd›m. Gece uyuyamad›m, piﬂman›m, ailesi oldu¤unu bilmiyordum, bilsem vurmazd›m" dedi.
Dink suikast› davas›n›n ikinci duruﬂmas›nda yarg›lanan tutuklu san›klar› getiren cezaevi arac›n›n üzerindeki, ‘Ya sev ya terk et’ yaz›s›
dikkat çekti.
3 Ekim 2007 Dink cinayetinin azmettirici oldu¤u iddias›yla yarg›lanan polis muhbiri Erhan Tuncel'in dosyas›n› isteyen müdahil avukatlar›n talebi, 'Devlet s›rr› oldu¤u için imha edildi' gerekçesiyle reddedildi.
11 Ekim 2007 Hrant Dink’in sa¤l›¤›nda Agos Gazetesi’ne “Türklü¤ü aﬂa¤›lama” suçlamas›yla aç›lan bir dava daha karara ba¤land›.
Dink’in o¤lu olan Agos Yaz› ‹ﬂleri Müdürü Arat Dink ile imtiyaz sahibi Seropyan’a 1’er y›l hapis cezas› verildi. Bu ceza san›klar›n sab›kas›zl›klar› gözönüne al›narak ertelendi.
3 Kas›m 2007 Hrant Dink'in katilinin övüldü¤ü "Plan Yapmay›n
Plan" ﬂark›s›n›n söz yazar› Arif ﬁirin, türkücü ‹smail Türüt, ve ﬂark›ya
klip haz›rlayan Hakan Öztekin ve klibi sitesinde yay›mlayan Zeynel
Abidin Mutlu hakk›nda “suçu ve suçluyu övme; halk› kin ve düﬂmanl›¤a tahrik etme”den dava aç›ld›.
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6 Kas›m 2007 Hrant Dink'in o¤lu Arat Dink, hakk›ndaki mahkûmiyet karar› ve ailesine yönelik tehditler devam edince Türkiye'den ayr›l›p Brüksel'e yerleﬂti.
3 Ocak 2008 ‹stanbul Adli T›p Kurumu O.S.’nin kemik grafilerine bakarak cinayet tarihi olan 19 Ocak'ta 17 yaﬂ›nda de¤il, 19 yaﬂ›n›n
içerisinde oldu¤unu tespit etti.
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765 SAYILI ESK‹ TÜRK CEZA KANUNU
Madde 159 – Türklü¤ü, Cumhuriyeti, Devletin askeri kuvvetlerini… aﬂa¤›lama
Türklü¤ü, Cumhuriyeti, Büyük Millet Meclisini, Hükümetin manevi ﬂahsiyetini, Bakanl›klar›, Devletin askeri veya emniyet muhafaza
kuvvetlerini veya Adliyenin manevi ﬂahsiyetini alenen tahkir ve tezyif
edenler 6 aydan 3 seneye kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›rlar.
Birinci f›krada beyan olunan cürümlerin irtikab›nda muhatap sarahaten zikredilmemiﬂ olsa bile onlara matufiyetinde tereddüt edilmiyecek derecede karineler varsa tecavüz sarahaten vukubulmuﬂ addolunur.
Türkiye Cumhuriyeti kanunlar›na veya Büyük Millet Meclisi Kararlar›na alenen sövenler 15 günden 6 aya kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
Türklü¤ü tahkir yabanc› memlekette bir Türk taraf›ndan iﬂlenirse
verilecek ceza üçte birden yar›ya kadar art›r›l›r.
Birinci f›krada say›lan organlar› veya kurumlar› tahkir ve tezyif
kast› bulunmaks›z›n, sadece eleﬂtirmek maksad›yla yap›lan yaz›l›, sözlü veya görüntülü düﬂünce aç›klamalar› cezay› gerektirmez.
Madde 268 – Heyete hakaret
Bir kimse kavlen veya fiillen her ne suretle olursa olsun adli, idari, siyasi veya askeri resmi bir heyet huzurunda veya bir hakimin duruﬂma yapt›¤› s›rada veya duruﬂmaya müteallik karar ve hükmün tefhimini mütaak›p ﬂeref ve haysiyetine veya vakar›na tecavüz ve hakarette
bulunursa 6 aydan 3 seneye kadar hapis cezas›na mahkum edilir.
E¤er fiil maddei mahsusa tayin ve isnadiyle vaki olursa verilecek
hapis cezas› sekiz aydan aﬂa¤› olamaz.
266. madde ile bu maddede beyan olunan fiiller bu iki maddede
gösterilen heyet veya memurlara hitap edilen veya hitap edildi¤i anla112

ﬂ›lan telgraf, telefon, mektup, resim veya herhangi bir yaz› vas›tas› ile
iﬂlendi¤i takdirde de ayn› ceza verilir.
Hakaret ve taarruz birinci f›krada gösterilen heyetlerin s›fat veya
hizmetinden dolay› umuma neﬂir veya teﬂhir olunmuﬂ yaz› veya resim
veya sair neﬂir vas›talariyle iﬂlenmiﬂ olursa, fiilin mahiyetine göre birinci veya ikinci f›kralarda yaz›l› olan cezalar yar›s› nispetinde art›r›larak hükmolunur.
S›fat veya hizmetinden dolay› vaki hakaret ve taarruz, birinci f›krada gösterilen heyetlerin g›yab›nda alenen iﬂlenmiﬂ olursa, fiilin mahiyetine göre birinci veya ikinci f›kralarda yaz›l› olan cezalar›n yar›s›
hükmolunur. Bu f›kradaki suçun tekevvünü için 153. maddedeki aleniyet ﬂartt›r.
Madde 312 – Halk› kin ve düﬂmanl›¤a tahrik
Bir cürümü alenen öven veya iyi güründü¤ünü söyleyen veya halk› kanuna uymamaya tahrik eden kimseye alt› aydan iki y›la kadar ceza verilir.
Sosyal s›n›f, ›rk, din, mezhep veya bölge farkl›l›¤›na dayanarak,
halk› birbirine karﬂ› kamu düzeni için tehlikeli olabilecek ﬂekilde düﬂmanl›¤a veya kin beslemeye alenen tahrik eden kimseye bir y›ldan üç
y›la kadar hapis cezas› verilir.
Halk›n bir k›sm›n› aﬂa¤›lay›c› ve insan onurunu zedeleyecek bir
ﬂekilde tahrik eden kimseye de birinci f›krada ki ceza verilir.
Yukar›daki f›krada yaz›l› suçlar 311. maddenin ikinci f›kras›nda
belirtilen araçlar veya ﬂekillerle iﬂlendi¤inde verilecek cezalar bir kat›
art›r›l›r.
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5237 SAYILI YEN‹ TÜRK CEZA KANUNU
Madde 125 – Hakaret
Bir kimseye onur, ﬂeref ve sayg›nl›¤›n› rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yak›ﬂt›rmalarda bulunmak
veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, ﬂeref ve sayg›nl›¤›na sald›ran
kiﬂi, 3 aydan 2 y›la kadar hapis veya adlî para cezas› ile cezaland›r›l›r.
Ma¤durun g›yab›nda hakaretin cezaland›r›labilmesi için fiilin en az üç
kiﬂiyle ihtilât ederek iﬂlenmesi gerekir.
Fiilin, ma¤duru muhatap alan sesli, yaz›l› veya görüntülü bir iletiyle iﬂlenmesi hâlinde, yukar›daki f›krada belirtilen cezaya hükmolunur.
Hakaret suçunun;
Kamu görevlisine karﬂ› görevinden dolay›,
Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düﬂünce ve kanaatlerini aç›klamas›ndan, de¤iﬂtirmesinden, yaymaya çal›ﬂmas›ndan, mensup oldu¤u
dinin emir ve yasaklar›na uygun davranmas›ndan dolay›,
Kiﬂinin mensup bulundu¤u dine göre kutsal say›lan de¤erlerden
bahisle,
‹ﬂlenmesi hâlinde, cezan›n alt s›n›r› 1 y›ldan az olamaz.
Ceza, hakaretin alenen iﬂlenmesi hâlinde, alt›da biri; bas›n ve yay›n yoluyla iﬂlenmesi hâlinde, üçte biri oran›nda art›r›l›r.
Kurul hâlinde çal›ﬂan kamu görevlilerine görevlerinden dolay› hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluﬂturan üyelere karﬂ› iﬂlenmiﬂ say›l›r.

Madde 215 – Suçu ve suçluyu övme
‹ﬂlenmiﬂ olan bir suçu veya iﬂlemiﬂ oldu¤u suçtan dolay› bir kiﬂiyi alenen öven kimse, 2 y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
Madde 216 – Halk› kin ve düﬂmanl›¤a tahrik veya aﬂa¤›lama
Halk›n sosyal s›n›f, ›rk, din, mezhep veya bölge bak›m›ndan farkl› özelliklere sahip bir kesimini, di¤er bir kesimi aleyhine kin ve düﬂ114

manl›¤a alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenli¤i aç›s›ndan aç›k ve yak›n bir tehlikenin ortaya ç›kmas› halinde, 1 y›ldan 3 y›la
kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
Halk›n bir kesimini, sosyal s›n›f, ›rk, din, mezhep, cinsiyet veya
bölge farkl›l›¤›na dayanarak alenen aﬂa¤›layan kiﬂi, 6 aydan 1 y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
Halk›n bir kesiminin benimsedi¤i dini de¤erleri alenen aﬂa¤›layan
kiﬂi, fiilin kamu bar›ﬂ›n› bozmaya elveriﬂli olmas› halinde, 6 aydan 1
y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
Madde 218 – Ortak hüküm
Yukar›daki maddelerde tan›mlanan suçlar›n bas›n ve yay›n yoluyla iﬂlenmesi halinde, verilecek ceza yar› oran›nda artt›r›l›r.
Madde 220 – Suç iﬂlemek amac›yla örgüt kurma
Kanunun suç sayd›¤› fiilleri iﬂlemek amac›yla örgüt kuranlar veya
yönetenler, örgütün yap›s›, sahip bulundu¤u üye say›s› ile araç ve gereç bak›m›ndan amaç suçlar› iﬂlemeye elveriﬂli olmas› halinde, 2 y›ldan
6 y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r. Ancak, örgütün varl›¤› için
üye say›s›n›n en az üç kiﬂi olmas› gerekir.
Suç iﬂlemek amac›yla kurulmuﬂ olan örgüte üye olanlar, 1 y›ldan
3 y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
Örgütün silahl› olmas› halinde, yukar›daki f›kralara göre verilecek
ceza dörtte birinden yar›s›na kadar art›r›l›r.
Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç iﬂlenmesi halinde, ayr›ca bu
suçlardan dolay› da cezaya hükmolunur.
Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde iﬂlenen bütün
suçlardan dolay› ayr›ca fail olarak cezaland›r›l›r.
Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt ad›na suç iﬂleyen kiﬂi, ayr›ca
örgüte üye olmak suçundan dolay› cezaland›r›l›r.
Örgüt içindeki hiyerarﬂik yap›ya dahil olmamakla birlikte, örgüte
bilerek ve isteyerek yard›m eden kiﬂi, örgüt üyesi olarak cezaland›r›l›r.
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Örgütün veya amac›n›n propagandas›n› yapan kiﬂi, 1 y›ldan 3 y›la
kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r. Bu suçun bas›n ve yay›n yolu ile
iﬂlenmesi halinde, verilecek ceza yar› oran›nda art›r›l›r.
Madde 222 - ﬁapka ve Türk harfleri
25.11.1925 tarihli ve 671 say›l› ﬁapka ‹ktisas› Hakk›nda Kanunla,
1.11.1928 tarihli ve 1353 say›l› Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakk›nda Kanunun koydu¤u yasaklara veya yükümlülüklere ayk›r› hareket
edenlere 2 aydan 6 aya kadar hapis cezas› verilir.
Madde 267 - ‹ftira
Yetkili makamlara ihbar veya ﬂikâyette bulunarak ya da bas›n ve
yay›n yoluyla, iﬂlemedi¤ini bildi¤i hâlde, hakk›nda soruﬂturma ve kovuﬂturma baﬂlat›lmas›n› ya da idarî bir yapt›r›m uygulanmas›n› sa¤lamak için bir kimseye hukuka ayk›r› bir fiil isnat eden kiﬂi, 1 y›ldan 4
y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
Fiilin maddî eser ve delillerini uydurarak iftirada bulunulmas› hâlinde, ceza yar› oran›nda art›r›l›r.
Yüklenen fiili iﬂlemedi¤inden dolay› hakk›nda beraat karar› veya
kovuﬂturmaya yer olmad›¤›na dair karar verilmiﬂ ma¤durun aleyhine
olarak bu fiil nedeniyle gözalt›na alma ve tutuklama d›ﬂ›nda baﬂka bir
koruma tedbiri uygulanm›ﬂsa, yukar›daki f›kralara göre verilecek ceza
yar› oran›nda art›r›l›r.
Yüklenen fiili iﬂlemedi¤inden dolay› hakk›nda beraat karar› veya
kovuﬂturmaya yer olmad›¤›na dair karar verilmiﬂ olan ma¤durun bu fiil nedeniyle gözalt›na al›nmas› veya tutuklanmas› hâlinde; iftira eden,
ayr›ca kiﬂiyi hürriyetinden yoksun k›lma suçuna iliﬂkin hükümlere göre dolayl› fail olarak sorumlu tutulur.
Ma¤durun a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet hapis veya müebbet hapis cezas›na mahkûmiyeti hâlinde, 20 y›ldan 30 y›la kadar hapis cezas›na; süreli hapis cezas›na mahkûmiyeti hâlinde, mahkûm olunan cezan›n üçte
ikisi kadar hapis cezas›na hükmolunur.
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Ma¤durun mahkûm oldu¤u hapis cezas›n›n infaz›na baﬂlanm›ﬂ ise,
beﬂinci f›kraya göre verilecek ceza yar›s› kadar art›r›l›r.
‹ftira sonucunda ma¤dur hakk›nda hapis cezas› d›ﬂ›nda adlî veya
idarî bir yapt›r›m uygulanm›ﬂsa; iftira eden kiﬂi, 3 y›ldan 7 y›la kadar
hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
‹ftira suçundan dolay› dava zamanaﬂ›m›, ma¤durun fiili iﬂlemedi¤inin sabit oldu¤u tarihten baﬂlar.
Bas›n ve yay›n yoluyla iﬂlenen iftira suçundan dolay› verilen mahkûmiyet karar›, ayn› veya eﬂde¤erde bas›n ve yay›n organ›yla ilân olunur. ‹lân masraf›, hükümlüden tahsil edilir.
Madde 272 - Yalan tan›kl›k
Hukuka ayk›r› bir fiil nedeniyle baﬂlat›lan bir soruﬂturma kapsam›nda tan›k dinlemeye yetkili kiﬂi veya kurul önünde gerçe¤e ayk›r› olarak
tan›kl›k yapan kimseye, 4 aydan 1 y›la kadar hapis cezas› verilir.
Mahkeme huzurunda ya da yemin ettirerek tan›k dinlemeye kanunen yetkili kiﬂi veya kurul önünde gerçe¤e ayk›r› olarak tan›kl›k yapan
kimseye 1 y›ldan 3 y›la kadar hapis cezas› verilir.
3 y›ldan fazla hapis cezas›n› gerektiren bir suçun soruﬂturma veya
kovuﬂturmas› kapsam›nda yalan tan›kl›k yapan kiﬂi hakk›nda 2 y›ldan
4 y›la kadar hapis cezas›na hükmolunur.
Aleyhine tan›kl›kta bulunulan kiﬂi ile ilgili olarak gözalt›na alma
ve tutuklama d›ﬂ›nda baﬂka bir koruma tedbiri uygulanm›ﬂsa, yüklenen
fiili iﬂlemedi¤inden dolay› hakk›nda beraat karar› veya kovuﬂturmaya
yer olmad›¤›na dair karar verilmiﬂ olmas› koﬂuluyla, yukar›daki f›kralara göre verilecek ceza yar› oran›nda art›r›l›r.
Aleyhine tan›kl›kta bulunulan kiﬂinin gözalt›na al›nmas› veya tutuklanmas› hâlinde; yüklenen fiili iﬂlemedi¤inden dolay› hakk›nda beraat karar› veya kovuﬂturmaya yer olmad›¤›na dair karar verilmiﬂ olmas› koﬂuluyla; yalan tan›kl›k yapan kiﬂi, ayr›ca kiﬂiyi hürriyetinden yok117

sun k›lma suçuna iliﬂkin hükümlere göre dolayl› fail olarak sorumlu tutulur.
Aleyhine tan›kl›kta bulunulan kimsenin a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet
hapis veya müebbet hapis cezas›na mahkûmiyeti hâlinde, 20 y›ldan 30
y›la kadar hapis cezas›na; süreli hapis cezas›na mahkûmiyeti hâlinde,
mahkûm olunan cezan›n üçte ikisi kadar hapis cezas›na hükmolunur.
Aleyhine tan›kl›kta bulunulan kimsenin mahkûm oldu¤u hapis cezas›n›n infaz›na baﬂlanm›ﬂ ise, alt›nc› f›kraya göre verilecek ceza yar›s› kadar art›r›l›r.
Aleyhine tan›kl›kta bulunulan kiﬂi hakk›nda hapis cezas› d›ﬂ›nda
adlî veya idarî bir yapt›r›m uygulanm›ﬂsa; yalan tan›kl›kta bulunan kiﬂi, 3 y›ldan 7 y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
Madde 278 - Suçu bildirmeme
‹ﬂlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kiﬂi, 1 y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
‹ﬂlenmiﬂ olmakla birlikte, sebebiyet verdi¤i neticelerin s›n›rland›r›lmas› hâlen mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen
kiﬂi, yukar›daki f›kra hükmüne göre cezaland›r›l›r.
Ma¤durun onbeﬂ yaﬂ›n› bitirmemiﬂ bir çocuk, bedensel veya ruhsal bak›mdan özürlü olan ya da hamileli¤i nedeniyle kendisini savunamayacak durumda bulunan kimse olmas› hâlinde, yukar›daki f›kralara
göre verilecek ceza, yar› oran›nda art›r›l›r.
Madde 285 - Gizlili¤in ihlâli
Soruﬂturman›n gizlili¤ini alenen ihlâl eden kiﬂi, 1 y›ldan 3 y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r. Ancak, soruﬂturma aﬂamas›nda al›nan ve kanun hükmü gere¤ince gizli tutulmas› gereken kararlar›n ve
bunlar›n gere¤i olarak yap›lan iﬂlemlerin gizlili¤inin ihlâli aç›s›ndan
aleniyetin gerçekleﬂmesi aranmaz.
Kanuna göre kapal› yap›lmas› gereken veya kapal› yap›lmas›na
karar verilen duruﬂmadaki aç›klama veya görüntülerin gizlili¤ini ale118

nen ihlâl eden kiﬂi, birinci f›kra hükmüne göre cezaland›r›l›r. Ancak, bu
suçun oluﬂmas› için tan›¤›n korunmas›na iliﬂkin olarak al›nan gizlilik
karar›na ayk›r›l›k aç›s›ndan aleniyetin gerçekleﬂmesi aranmaz.
Bu suçlar›n bas›n ve yay›n yoluyla iﬂlenmesi hâlinde, ceza yar›
oran›nda art›r›l›r.
Soruﬂturma ve kovuﬂturma evresinde kiﬂilerin suçlu olarak damgalanmalar›n› sa¤layacak ﬂekilde görüntülerinin yay›nlanmas› hâlinde,
6 aydan 2 y›la kadar hapis cezas›na hükmolunur.
Madde 288 – Adil yarg›lamay› etkilemeye teﬂebbüs
Bir olayla ilgili olarak baﬂlat›lan soruﬂturma veya kovuﬂturma kesin hükümle sonuçlan›ncaya kadar savc›, hakim, mahkeme, bilirkiﬂi veya tan›klar› etkilemek amac›yla alenen sözlü veya yaz›l› beyanda bulunan kiﬂi, 6 aydan 3 y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
Bu suçun bas›n ve yay›n yolu ile iﬂlenmesi halinde verilecek ceza
yar› oran›nda art›r›l›r.
Madde 301 - Türklü¤ü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlar›n› aﬂa¤›lama
Türklü¤ü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aﬂa¤›layan kiﬂi, 6 aydan 3 y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Devletin yarg› organlar›n›, askeri veya emniyet teﬂkilat›n› alenen aﬂa¤›layan kiﬂi, 6 aydan 2 y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
Türklü¤ü aﬂa¤›laman›n yabanc› bir ülkede bir Türk vatandaﬂ› taraf›ndan iﬂlenmesi halinde, verilecek ceza üçte bir oran›nda art›r›l›r.
Eleﬂtiri amac›yla yap›lan düﬂünce aç›klamalar› suç oluﬂturmaz.
Madde 318 - Halk› askerlikten so¤utma
Halk›, askerlik hizmetinden so¤utacak etkinlikte teﬂvik veya telkinde bulunanlara veya propaganda yapanlara 6 aydan 2 y›la kadar hapis cezas› verilir. Fiil, bas›n ve yay›n yolu ile iﬂlenirse ceza yar›s› oran›nda art›r›l›r.
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5816 SAYILI ATATÜRK ALEYH‹NE
‹ﬁLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN
Madde 1 – Atatürk`ün hat›ras›na alenen hakaret eden veya
söven kimse 1 y›ldan 3 y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
Atatürk`ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk`ün kabrini tahrip eden, k›ran, bozan veya kirleten kimseye 1 y›ldan 5 y›la kadar a¤›r hapis cezas› verilir.
Yukar›daki f›kralarda yaz›l› suçlar› iﬂlemeye baﬂkalar›n› teﬂvik
eden kimse as›l fail gibi cezaland›r›l›r.
Madde 2 - Birinci maddede yaz›l› suçlar; iki veya daha fazla
kimseler taraf›ndan toplu olarak veya umumi veya umuma aç›k
mahallerde yahut bas›n vas›tas›yla iﬂlenirse hükmolunacak ceza
yar› nispetinde art›r›l›r.
Birinci maddenin ikinci f›kras›nda yaz›l› suçlar zor kullan›larak iﬂlenir veya bu suretle iﬂlenmesine teﬂebbüs olunursa verilecek ceza bir
misli artt›r›l›r.

3713 SAYILI ESK‹ TERÖRLE MÜCADELE
YASASI
Madde 6 – Aç›klama ve yay›nlama
‹sim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik oldu¤unun anlaﬂ›lmas›n› sa¤layacak surette kiﬂilere karﬂ› terör örgütleri taraf›ndan suç iﬂlenece¤ini veya terörle mücadelede görev alm›ﬂ kamu görevlilerinin hüviyetlerini aç›klayanlar veya yay›nlayanlar veya bu yolla kiﬂileri hedef gösterenler 5 milyon liradan 10 milyon liraya kadar
a¤›r para cezas› ile cezaland›r›l›r.
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Terör örgütlerinin bildiri veya aç›klamalar›n› basanlara veya yay›nlayanlara 5 milyon liradan 10 milyon liraya kadar a¤›r para cezas›
verilir.
Bu Kanunun 14. maddesine ayk›r› olarak muhbirlerin hüviyetlerini aç›klayanlar veya yay›nlayanlar 5 milyon liradan 10 milyon liraya
kadar a¤›r para cezas› ile cezaland›r›l›r.
Yukar›daki f›kralarda belirtilen fiillerin 5680 say›l› Bas›n Kanununun 3. maddesindeki mevkuteler vas›tas›yla iﬂlenmesi halinde, ayr›ca
sahiplerine de; mevkute bir aydan az süreli ise bir önceki ay ortalama
fiili sat›ﬂ miktar›n›n, ayl›k veya bir aydan fazla süreli ise bir önceki fiili sat›ﬂ miktar›n›n, mevkute niteli¤inde bulunmayan bas›l› eserler ile
yeni yay›na giren mevkuteler hakk›nda ise, en yüksek tirajl› günlük
mevkutenin bir önceki ay ortalama sat›ﬂ tutar›n›n yüzde doksan› kadar
a¤›r para cezas› verilir. Ancak, bu ceza 50 milyon liradan az olamaz.
Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek cezan›n
yar›s› uygulan›r.
Madde 7 – Terör örgütleri
3 ve 4. maddelerle Türk Ceza Kanununun 168, 169, 171, 313, 314
ve 315. maddeleri hükümleri sakl› kalmak kayd›yla bu Kanunun 1.
maddesinin kapsam›na giren örgütleri her ne nam alt›nda olursa olsun
kuranlar veya bunlar›n faaliyetlerini düzenleyenler veya yönetenler 5
y›ldan 10 y›la kadar a¤›r hapis ve 200 milyon liradan 500 milyon liraya kadar a¤›r para cezas›, bu örgütlere girenler 3 y›ldan 5 y›la kadar
a¤›r hapis ve 100 liradan 300 liraya kadar a¤›r para cezas› ile cezaland›r›l›rlar.
Yukar›daki f›kra uyar›nca meydana getirilen örgüt mensuplar›na
yard›m edenlere ve örgütle ilgili propaganda yapanlara fiilleri baﬂka bir
suç oluﬂtursa bile ayr›ca 1 y›ldan 5 y›la kadar hapis ve 50 milyon liradan 100 milyon liraya kadar a¤›r para cezas› hükmolunur.
Bu yard›m; dernek, vak›f, siyasi parti, iﬂçi ve meslek kuruluﬂlar›na veya bunlar›n yan kuruluﬂlar›na ait bina, lokal, büro veya eklentile121

rinde veya ö¤retim kurumlar›nda veya ö¤retim yurtlar›nda veya bunlar›n eklentilerinde yap›l›rsa ikinci f›kradaki cezalar›n iki kat› hükmolunur.
Ayr›ca; dernek, vak›f, sendika ve benzeri kurumlar›n teröre destek
olduklar› tespit edildi¤inde faaliyetleri durdurulur ve mahkemece kapat›l›r. Kapat›lan bu kuruluﬂlar›n mal varl›klar›n›n müsaderesine karar verilir.
Yukar›daki 2. f›krada belirtilen örgütle ilgili propaganda suçunun
5680 say›l› Bas›n Kanununun 3. maddesinde belirtilen mevkuteler vas›tas› ile iﬂlenmesi halinde, ayr›ca sahiplerine de mevkute bir aydan az
süreli ise, bir önceki ay ortalama sat›ﬂ miktar›n›n; mevkute niteli¤inde
bulunmayan bas›l› eserler ile yeni yay›na giren mevkuteler hakk›nda
ise, en yüksek tirajl› günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama sat›ﬂ tutar›n›n yüzde doksan› kadar a¤›r para cezas› verilir. Ancak, bu para cezalar› 100 milyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek para cezas›n›n yar›s› uygulan›r ve 6 aydan
2 y›la kadar hapis cezas› hükmolunur.
-------------(1) Bu maddenin son f›kras›ndaki "...mevkute niteli¤inde bulunmayan bas›l›
eserler ile yeni yay›na giren mevkuteler hakk›nda ise, en yüksek tirajl› günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama sat›ﬂ tutar›n›n..." ibaresi Ana.Mah.`nin 31/3/1992 tarih ve E.:1991/18, K.:1992/20 say›l› Karar› ile iptal edilmiﬂ olup, iptal hükmü,söz
konusu Karar›n yay›m› tarihi olan 27/Ocak/1993 tarihinden baﬂlayarak alt› ay sonra yürürlü¤e girecektir.
(2) Bu maddenin dördüncü f›kras›,"...benzeri kurumlar..."ibaresi yönünden,Ana. Mah.`nin (1) no’lu dipnotta yaz›l› Karar› do¤rultusunda iptal edilmiﬂtir.
(3) Bu maddenin beﬂinci f›kras›ndaki "...mevkute niteli¤inde bulunmayan bas›l› eserler ile yeni yay›na giren mevkuteler hakk›nda ise, en yüksek tirajl› günlük
mevkutenin bir önceki ay ortalama sat›ﬂ tutar›n›n..." ibaresi Ana. Mah.`nin (1)
no’lu dipnotta yaz›l› Karar› do¤rultusunda iptal edilmiﬂtir.
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5532 SAYILI YEN‹ TERÖRLE MÜCADELE
YASASI
Madde 5 - Aç›klama ve yay›nlama
3713 say›l› Kanunun 6. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü f›kralar›nda geçen "5 milyon liradan 10 milyon liraya kadar a¤›r para" ibaresi "1 y›ldan 3 y›la kadar hapis" olarak, dördüncü f›kras› ise aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂ ve maddeye aﬂa¤›daki f›kra eklenmiﬂtir.
“Yukar›daki f›kralarda belirtilen fiillerin bas›n ve yay›n yoluyla iﬂlenmesi hâlinde, bas›n ve yay›n organlar›n›n suçun iﬂleniﬂine iﬂtirak etmemiﬂ olan sahipleri ve yay›n sorumlular› hakk›nda da bin günden onbin güne kadar adlî para cezas›na hükmolunur. Ancak, yay›n sorumlular› hakk›nda, bu cezan›n üst s›n›r› beﬂbin gündür.”
“Terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde suç iﬂlemeye alenen teﬂvik, iﬂlenmiﬂ olan suçlar› ve suçlular›n› övme veya terör örgütünün propagandas›n› içeren süreli yay›nlar hâkim karar› ile; gecikmesinde sak›nca bulunan hallerde de Cumhuriyet savc›s›n›n emriyle tedbir olarak
15 günden 1 aya kadar durdurulabilir. Cumhuriyet savc›s›, bu karar›n›
en geç yirmidört saat içinde hâkime bildirir. Hâkim k›rksekiz saat içinde onaylamazsa, durdurma karar› hükümsüz say›l›r.”
Madde 6 - Terör örgütleri
3713 say›l› Kanunun 7. maddesi aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
“Madde 7 - Cebir ve ﬂiddet kullan›larak; bask›, korkutma, y›ld›rma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, 1. maddede belirtilen amaçlara yönelik olarak suç iﬂlemek üzere, terör örgütü kuranlar, yönetenler
ile bu örgüte üye olanlar Türk Ceza Kanununun 314. maddesi hükümlerine göre cezaland›r›l›r. Örgütün faaliyetini düzenleyenler de örgütün
yöneticisi olarak cezaland›r›l›r.
Terör örgütünün propagandas›n› yapan kiﬂi, 1 y›ldan 5 y›la kadar
hapis cezas› ile cezaland›r›l›r. Bu suçun bas›n ve yay›n yolu ile iﬂlen123

mesi hâlinde, verilecek ceza yar› oran›nda art›r›l›r. Ayr›ca, bas›n ve yay›n organlar›n›n suçun iﬂleniﬂine iﬂtirak etmemiﬂ olan sahipleri ve yay›n sorumlular› hakk›nda da bin günden onbin güne kadar adlî para cezas›na hükmolunur. Ancak, yay›n sorumlular› hakk›nda, bu cezan›n üst
s›n›r› beﬂbin gündür. Aﬂa¤›daki fiil ve davran›ﬂlar da bu f›kra hükümlerine göre cezaland›r›l›r:
Terör örgütünün propagandas›na dönüﬂtürülen toplant› ve gösteri
yürüyüﬂlerinde, kimliklerin gizlenmesi amac›yla yüzün tamamen veya
k›smen kapat›lmas›.
Terör örgütünün üyesi veya destekçisi oldu¤unu belli edecek ﬂekilde, örgüte ait amblem ve iﬂaretlerin taﬂ›nmas›, slogan at›lmas› veya
ses cihazlar› ile yay›n yap›lmas› ya da terör örgütüne ait amblem ve iﬂaretlerin üzerinde bulundu¤u üniforman›n giyilmesi.
‹kinci f›krada belirtilen suçlar›n; dernek, vak›f, siyasî parti, iﬂçi ve
meslek kuruluﬂlar›na veya bunlar›n yan kuruluﬂlar›na ait bina, lokal,
büro veya eklentilerinde veya ö¤retim kurumlar›nda veya ö¤renci yurtlar›nda veya bunlar›n eklentilerinde iﬂlenmesi halinde bu f›kradaki cezan›n iki kat› hükmolunur.”

SEÇ‹MLER‹N TEMEL HÜKÜMLER‹ ve
SEÇMEN KÜTÜKLER‹ HAKKINDA KANUN
Madde 58 – Propaganda Yay›nlar›na ‹liﬂkin Yasaklar
(De¤iﬂik: 2234 - 17.5.1979) Propaganda için kullan›lan el ilanlar›
ve di¤er her türlü matbualar üzerinde, Türk Bayra¤›, dini ibareler bulundurulmas› yasakt›r. Radyo ve televizyonda yap›lacak propaganda
yay›nlar›yla, di¤er seçim propagandalar›nda, Türkçe’den baﬂka dil ve
yaz› kullan›lmas› yasakt›r.
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TÜRK HARFLER‹N‹N KABUL ve TATB‹K‹
HAKKINDA KANUN
Madde 2 - Bu Kanunun neﬂri tarihinden itibaren Devletin bütün
daire ve müesseselerinde ve bilcümle ﬂirket, cemiyet ve hususi müesseselerde Türk harfleriyle yaz›lm›ﬂ olan yaz›lar›n kabulü ve muameleye konulmas› mecburidir.

S‹YAS‹ PART‹LER KANUNU
Madde 81 – Az›nl›k Yarat›lmas›n›n Önlenmesi
Siyasi partiler:
Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde milli veya dini kültür veya
mezhep veya ›rk veya dil farkl›l›¤›na dayanan az›nl›klar bulundu¤unu
ileri süremezler.
Türk dilinden veya kültüründen baﬂka dil ve kültürleri korumak,
geliﬂtirmek veya yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde
az›nl›klar yaratarak millet bütünlü¤ünün bozulmas› amac›n› güdemezler ve bu yolda faaliyette bulunamazlar
Tüzük ve programlar›n›n yaz›m› ve yay›nlanmas›nda, kongrelerinde, aç›k veya kapal› salon toplant›lar›nda, mitinglerinde, propagandalar›nda Türkçe'den baﬂka dil kullanamazlar; Türkçe'den baﬂka dillerde
yaz›lm›ﬂ pankartlar, levhalar, plâklar, ses ve görüntü bantlar›, broﬂür ve
beyannameler kullanamaz ve da¤›tamazlar; bu eylem ve iﬂlemlerin
baﬂkalar› taraf›ndan da yap›lmas›na kay›ts›z kalamazlar. Ancak, tüzük
ve programlar›n›n kanunla yasaklanm›ﬂ diller d›ﬂ›ndaki yabanc› bir dile çevrilmesi mümkündür.
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5187 SAYILI BASIN KANUNU
Madde 11 - Cezai sorumluluk
Bas›lm›ﬂ eserler yoluyla iﬂlenen suç yay›m an›nda oluﬂur.
Süreli yay›nlar ve süresiz yay›nlar yoluyla iﬂlenen suçlardan eser
sahibi sorumludur.
Süreli yay›nlarda eser sahibinin belli olmamas› veya yay›m s›ras›nda ceza ehliyetine sahip bulunmamas› ya da yurt d›ﬂ›nda bulunmas›
nedeniyle Türkiye'de yarg›lanamamas› veya verilecek cezan›n eser sahibinin di¤er bir suçtan dolay› kesin hükümle mahkûm oldu¤u cezaya
etki etmemesi hallerinde, sorumlu müdür ve yay›n yönetmeni, genel
yay›n yönetmeni, editör, bas›n dan›ﬂman› gibi sorumlu müdürün ba¤l›
oldu¤u yetkili sorumlu olur. Ancak bu eserin sorumlu müdürün ve sorumlu müdürün ba¤l› oldu¤u yetkilinin karﬂ› ç›kmas›na ra¤men yay›mlanmas› halinde, bundan do¤an sorumluluk yay›mlatana aittir.
Süresiz yay›nlarda eser sahibinin belli olmamas› veya yay›m s›ras›nda ceza ehliyetine sahip bulunmamas› ya da yurt d›ﬂ›nda olmas› nedeniyle Türkiye'de yarg›lanamamas› veya verilecek cezan›n eser sahibinin di¤er bir suçtan dolay› kesin hükümle mahkûm oldu¤u cezaya etki etmemesi hallerinde yay›mc›; yay›mc›n›n belli olmamas› veya bas›m
s›ras›nda ceza ehliyetine sahip bulunmamas› ya da yurt d›ﬂ›nda olmas›
nedeniyle Türkiye'de yarg›lanamamas› hallerinde ise bas›mc› sorumlu
olur.
Yukar›daki hükümler, süreli yay›nlar ve süresiz yay›nlar için bu
kanunda aranan ﬂartlara uyulmaks›z›n yap›lan yay›nlar hakk›nda da uygulan›r.
Madde 19 - Yarg›y› etkileme
Haz›rl›k soruﬂturmas›n›n baﬂlamas›ndan takipsizlik karar› verilmesine veya kamu davas›n›n aç›lmas›na kadar geçen süre içerisinde,
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Cumhuriyet savc›s›, hâkim veya mahkeme iﬂlemlerinin ve soruﬂturma
ile ilgili di¤er belgelerin içeri¤ini yay›mlayan kimse, 2 milyar liradan
50 milyar liraya kadar a¤›r para cezas›yla cezaland›r›l›r. Bu ceza, bölgesel süreli yay›nlarda 10 milyar liradan, yayg›n süreli yay›nlarda 20
milyar liradan az olamaz.
Görülmekte olan bir dava kesin kararla sonuçlan›ncaya kadar, bu
dava ile ilgili hâkim veya mahkeme iﬂlemleri hakk›nda mütalaa yay›mlayan kiﬂiler hakk›nda da birinci f›krada yer alan cezalar uygulan›r.
Madde 25 - El koyma, da¤›t›m ve sat›ﬂ yasa¤›
Soruﬂturma için sübut vas›tas› olarak her türlü bas›lm›ﬂ eserin en
fazla üç adedine Cumhuriyet savc›s›, gecikmesinde sak›nca bulunan
hallerde de kolluk el koyabilir.
Soruﬂturma veya kovuﬂturman›n baﬂlat›lm›ﬂ olmas› ﬂart›yla
25.7.1951 tarihli ve 5816 say›l› Atatürk Aleyhine ‹ﬂlenen Suçlar Hakk›nda Kanunda, Anayasan›n 174. maddesinde yer alan ink›lap kanunlar›nda, 765 say›l› Türk Ceza Kanununun 146. maddesinin ikinci f›kras›nda, 153. maddesinin birinci ve dördüncü f›kralar›nda, 155. maddesinde, 311. maddesinin birinci ve ikinci f›kralar›nda, 312. maddesinin
ikinci ve dördüncü f›kralar›nda, 312/a maddesinde ve 12.4.1991 tarihli
ve 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununun 7. maddesinin ikinci ve
beﬂinci f›kralar›nda öngörülen suçlarla ilgili olarak bas›lm›ﬂ eserlerin
tamam›na hâkim karar›yla el konulabilir.
Hangi dilde olursa olsun Türkiye d›ﬂ›nda bas›lan süreli veya süresiz yay›n ve gazetelerin ikinci f›krada belirtilen suçlar› içerdiklerine dair kuvvetli delil bulunmas› halinde, bunlar›n Türkiye'de da¤›t›lmas› veya sat›ﬂa sunulmas›, Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›n›n talebi üzerine sulh ceza hâkiminin karar› ile yasaklanabilir. Gecikmesinde sak›nca bulunan
hallerde Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›n›n karar› yeterlidir. Bu karar en geç
yirmidört saat içinde hâkimin onay›na sunulur. K›rksekiz saat içinde
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hâkim taraf›ndan onaylanmamas› halinde Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›n›n
karar› hükümsüz kal›r.
Yukar›daki f›kra uyar›nca yasaklanm›ﬂ yay›n veya gazeteleri bilerek da¤›tanlar veya sat›ﬂa sunanlar bu yay›nlar yoluyla iﬂlenen suçlardan eser sahibi gibi sorumludurlar.
Madde 26 - Dava süreleri
Bas›lm›ﬂ eserler yoluyla iﬂlenen veya bu Kanunda öngörülen di¤er
suçlarla ilgili ceza davalar›n›n günlük süreli yay›nlar yönünden iki ay,
di¤er bas›lm›ﬂ eserler yönünden dört ay içinde aç›lmas› zorunludur.
Bu süreler bas›lm›ﬂ eserlerin Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›na teslim
edildi¤i tarihten baﬂlar. Bas›lm›ﬂ eserlerin Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›na
teslim edilmemesi halinde yukar›daki sürelerin baﬂlama tarihi, suçu
oluﬂturan fiilin Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› taraf›ndan ö¤renildi¤i tarihtir.
Ancak bu süreler, Türk Ceza Kanununun dava zamanaﬂ›m›na iliﬂkin
maddesinde öngörülen süreleri aﬂamaz.
Sorumlu müdürün ve sorumlu müdürün ba¤l› oldu¤u yetkilinin
karﬂ› ç›kmas›na ra¤men yay›mlat›ld›¤› iddia edilen eserden dolay› yay›mlatan aleyhine aç›lacak dava yönünden süre, sorumlu müdür ve sorumlu müdürün ba¤l› oldu¤u yetkili hakk›nda verilecek beraat karar›n›n kesinleﬂmesinden itibaren baﬂlar.
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