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Yıl 1995. Aydınlar DGM savcısının kapısında ifade kuyruğunda.  

 

15 YIL OLMUġ, OYSA DAHA DÜN GĠBĠ… 

 
1995 yılının 23 Ocak günüydü. 

 

Şimdi İstanbul Adliyesi Beşiktaş Ağır Ceza Mahkemesi olan o 

zamanki DGM (Devlet Güvenlik Mahkemesi) binasının 

avlusunda yüz kadar aydın toplanmıştı. “Der Spiegel” 

dergisinde yayınlanan ve devletin Kürt politikasını eleştiren 

yazısı nedeniyle DGM‟ye ifade vermeye çağrılan Yaşar 

Kemal‟e destek olmak için. 

 

İşte o gün, o avluda başlayan sivil itaatsizlik ve bu eylemi 

yürütmek için oluşan “Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim”, 15 

yıllık yolculuğunda 80.000 kişiyi aşan katılımıyla yüzlerce 

düşünce suçlunsunun suç(!?)larına ortak olarak, onlarca dava 

açılmasına neden oldu. Artık savcılar dava açmıyor, 

mahkemeler bizi yargılamaktansa üç maymunu oynamayı tercih 

ediyor. Sevinilecek bir şey mi? Bir açıdan evet, diğer bir açıdan 

hayır. Türkiye‟nin –bırakın demokratik hukuk devleti olmayı- 

hala bir “kanun devleti” bile olamadığını gösteriyor bunlar. 
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Bu girişim, 15 yıllık yolculuğu boyunca, başta hiç aklımıza bile 

gelmeyen yönlere doğru ister istemez yayılarak, bir yandan 

“Düşünce Özgürlüğü için İstanbul Buluşması” gibi saygın 

uluslar arası toplantılara, öte yandan “Türkiye küçük Millet 

Meclisleri” gibi, demokratik katılım çalışmalarına önayak oldu. 

 

Geri dönüp baktığımda “15 yılda bir arpa boyu mu yol almışız,  

değer miydi?”  diye sormuyorum kendime. Tabii ki evet. Bir 

büyük gelişime katılmış bir demet emekten ibaret hepsi. Ama 

en büyük değişimler bile, küçük katkıların bir araya gelmesiyle 

oluşabiliyor ancak.  

 

 

Sevgi ve saygılarımla, 

Şanar Yurdatapan 

10 Ocak 2010 
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2009 biterken… 
 

 

Gazze gerginliğiyle biten 2008‟in hemen ardından, İsrail, 4 

Ocak 2009 günü yoğun bir tank ateşi ve F-104 bombardımanı 

ile birlikte Gazze'yi işgal etti. 2010‟un ilk günlerini yaşadığımız 

şu günlerde ise İngiltere'den yola çıkan 'Filistin'e yardım 

konvoyu' Ortadoğu'yu karıştırdı. Mısır'da durdurulan ve geçişine 

izin verilmeyen konvoyla ilgili sıkıntılar çatışmaya dönüştü ve 

bir Mısırlı asker öldürüldü. Londra‟dan yola çıkıp Türkiye‟den 

geçen ve Türk ekibinin de dahil olduğu konvoyun Mısır‟a 

girişine, sınırda yaşanan olaylardan sonra, kademeli olarak izin 

verildi.  

 

 

Bu ayrıntıyı, 2009 yılı başında da 2010 yılı başında da aynı tür 

şeylerin yaşandığını vurgulamak ve “bu yıl ülkemizde hiçbir şey 

değişmedi” demek için aktardığım düşüncesi gelebilir aklınıza. 

Peki, 2009‟da 2010‟a hiçbir şey değişmiyor mu? Yanıtım tabii 

ki değişiyor olacak. Evet, geçen yılın başı ile bu yılın başı 

birbirine benziyor sadece burasından bakarsak. Ama Türkiye 

için 2009, ifade özgürlüğü açısından gerçekten farklı bir yıldı.  

Elbette ki değişmeyen şeyler var, ancak olmaz denilen şeyler de 

olmuyor değil Türkiye‟de.  

 

 

“Demokratik açılım” adı altında Kürt açılımı konuşulabilir hale 

geldi. Kürt kelimesinin ağza alınmasının bile yasak olduğu, 

alınsa bile “kart kurt” diye karşılık bulduğu sözcük 

dağarcığından gelen bir Türkiye‟de bu bir umut oldu elbette.  
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Medya ekseninde yaĢananlar 

 

2009 yılı TRT Şeş‟in açılmasıyla başlamıştı. TRT Şeş sorunsuz 

bir şekilde yayın hayatına devam etti ve ediyor. Kürt 

medyasının karşı karşıya kaldığı yasakları birkaç dakikalığına 

göz ardı edecek olursak, TRT geleneğinin yasakçı zihniyetini de 

göz ardı edecek olursak ve hatta “Benim düşündüğümden, 

benim istediğimden, göster dediğimin fazlasını gösteremezsin”  

algısının Türkiye medyasında gösterdiği etkilerden birkaç 

dakika uzaklaştığımızda resmi bir Türk kanalı hem de TRT 

Kürtçe yayın yapıyor.  

“Bu umut verici bir gelişme midir?” sorusunun yanıtı ise 

“Hayır bu belki yeterli değildir, ama gelişmenin başlangıcı 

olabilir” şeklinde yanıt buluyor zihnimde. 

 

Üstelik 24 saat yayın hakkı da tanınarak olması gereken bir 

değişiklik daha gerçekleşti bu konuda. 

Ama bunların yanında AB‟nin raporunda da değindiği Doğan 

Medya grubuna verilen vergi cezası var, (her ne kadar 

uzlaşmaya gidilmiş olsa bile fahiş bir rakamdı), başbakanın 

muhatap almadığı gazeteciler var, ak dediğine kara denildiğinde 

üstelik küçücük çocuklara bile açtığı hakaret davaları var,  bir 

de yeni yıla cezaevinde giren onda gazeteci var. 

  

Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu‟nun verilerine göre  

(TGDP) Türkiye‟de 7‟si Yazı İşleri Müdürü 36 gazeteci ve 

yazar, 2010 yılını cezaevlerinde karşıladı. 

 

Yayıncılık sektöründe daha önceki yıllarda “çözüldüğünü” 

sandığımız bir sorun ise yeniden geri döndü. Yayıncılar 

Birliği‟nin de önerileri sonucunda yasada yapılan değişiklik ile, 

“sanat ve edebi yapıtlar kapsam dışı” denilerek, sanat ve 

edebiyat eserlerinin, „pornografik” diye tanımlanarak 

yasaklanması ve yayıncı ya da yazarının cezalandırılmasının 

önüne bir süre olsun geçilebilmişti. Ancak Mayıs ayında, Sel 

Yayınlarının üç kitabı hakkında açılan davayla, yine bir zihniyet 

değişikliği olmadan, yasalarda yapılan kısmi değişikliklerin 

yeterli olmayacağı görüldü. 
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Bir de yıllardır aşamadığımız şu 288‟inci madde var: 
 
Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs: Bir olayla 

ilgili olarak başlatılan soruşturma veya kovuşturma 

kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar savcı, hâkim, 

mahkeme, bilirkişi veya tanıkları etkilemek amacıyla 

alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi, altı 

aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

 

 

Etkilenmekten korkan bir zihniyet hala yaşıyor ki “etkilemek” 

diye bir durumun olabileceğini asla kabul edemeyeceğinden 

“etkilemeye teşebbüs” edilmesini cezaya tabi tutuyor. Yani bir 

yandan yargı kesinlikle etkilenebileceğini kabul etmiyor ve adil 

yargılamayı etkilemek diye bir suç olmuyor da teşebbüs 

aşamasında kalan bir suçun zaten cezası belliyken teşebbüs suçu 

diye bir suç kalıyor ceza yasasında.  

 

“Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suç olmaktan kurtulur 

mu bilemeyiz ama onu bıraksak yasaklanan bilgileri temin, 

açıklama gibi suçlar çıkıyor karşımıza. 

 

Gazetecinin haber toplayıp vermeyi iş edinen kimse diye 

açıklandığı bir Türk Dil Kurumu varken aynı ülkede gazeteciye 

“bu haber değil, bu yasak bilgi, bunu alamazsın, yazamazsın, 

halka da yayamazsın” diyor bu ülkenin yasaları. 

 

Yasaklanan bilgileri temin suçunun bu seneki en çarpıcı 

örneğini oluşturan Nedim Şener davalarını da bu kitapta 

okuyabileceksiniz. 

 

Ergenekon Davası  

 

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü'nde 20 Ekim 2008'de 

başlayan Ergenekon ana davası birinci yılını geride bıraktı. 86 

sanıkla başlayan ana davada yapılan bir yıllık yargılama 

sonucunda birleştirilen Danıştay suikasti davasının sanıkları ile 

birlikte 30‟u tutuklu 94 sanık yargılanıyor. 
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Başladığı günden itibaren birçok tartışmaya sahne olan 

Ergenekon ana davasında bir yıllık süre içerisinde biri Danıştay 

suikasti davası sanığı olmak üzere toplam 26 sanık ise tutuklu 

kaldıkları süre dikkate alınarak tahliye edildi.  

Ergenekon ana davasının sanıklarından İlhan Selçuk, Fuat 

Turgut ve firari sanık Saipir Deblevidze‟nin ifadesi ise henüz 

alınamadı. 

(Bu dava hakkında ayrıntılı bilgileri kitabın ilgili bölümünde 

bulabilirsiniz). 

 

1 Mayıs 2009 ve polis Ģiddeti 

 

2009‟un 1 Mayıs‟ı 2009‟u farklı kılan bir diğer özellikti. 

“Makul sayı kavramı” çok tartışılmış olsa da makul sayıyla 

Taksim‟de kutlama yapılmasına bu sene “izin verildi!?. Elbette 

bu kolay olmadı ve bu konuda birçok tartışma yaşandı.  

 

Yıllardır süren gerginlik bununla elbette nihayete ermedi çünkü 

son iki yılda yetkileri iyice genişleyen polis yetkilerini sonuna 

kadar kullandı. 2009 Newroz, Kadınlar Günü ve İşçi Bayramı 

tarihlerinin birbirine yakın olması nedeniyle emniyet yetkilileri 

gerekli(!) malzemeler için ihale açarak haftalar öncesinden cop, 

biber gazı, tazyikli su gibi malzemelerinin stoğunu yaptı. 

 

1 Mayıs 1978‟de Takim Meydanı‟nın işçilere yasaklanmasının 

ardından 31 yıl sonra Taksim Meydanı‟nda yapılan ilk 

kutlamalarla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Muammer 

Güler, 21‟i polis memuru toplam 41 kişinin yaralandığını 108 

kişinin de gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan 108 

kişi işlemlerinin ardından 2 Mayıs 2009‟da serbest bırakıldı.  

 

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ise gözaltına alınanların 

sayısının 400‟ü geçtiğini belirtti. Gözaltına alınanlardan 5 kişi 

gözaltında işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını 

savunarak İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi‟ne 

başvurdu. 
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Polis şiddeti konusunda ülkemizde yaşananlar hakkında bir 

özeti bu kitabın içinde sizlere sunduk. 

 

 

 

TMK çocukları vurdu 

 

2010 yılının ilk günleri olan şu günlerde medyanın ısrarla taş 

atan çocuklar diye adlandırdığı TMK mağduru çocuklar için 

çalışan “Çocuklar için adalet çağrıcıları”ndan bir mail geldi, 

“açık görüşte ailelerinin gözü önünde çocuklara işkence 

yapıldı” diye. Vahim bir Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 

yargılanan üstelik birçoğu da tutuklu olan bu çocukların bir an 

önce özgürlüklerine kavuşması gerekiyor.  

 

Derken 2009 Aralığının sonlarında birçok çocuğun yargılandığı 

Adana‟nın valisi bir açıklama yaptı: “Çocuklarına laf 

geçiremeyen, onları kullanan aileler varsa o çocukları önce 

devlet düşünür ve gerekirse ailelerinden alarak sosyal 

yetiştirme yurtlarına veririz”.  Bakan Nimet Çubukçu da destek 

verdi bu düşünceye. Bir sonraki aşamada çocuklar polis 

ağabeyleriyle kardeştirler, polis hediye verir çocuk top oynar 

görüntülerine yer verildi medyada. Bu konuyu yorumsuz 

geçiyor çocuklar için ADALET istiyoruz diyorum. 

 

Ve DTP kapatıldı 

 

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç 11 Aralık 2009‟da 

yaptığı açıklamada, DTP'nin "temelli" kapatılmasına karar 

verildiğini açıkladı. 

 

DTP'nin üst düzey yöneticilerine siyaset yasağı getirildi. 

Yasaklı isimler 5 yıl süreyle siyaset yapamayacak. 

Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk'un milletvekilliği düşürüldü. 

Böylece DTP'nin meclisteki grubu düşmüş oldu. 
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İddianamede "Partiyi temsil eden organlarca gerçekleştirilen 

eylem veya söylemlerin partinin değil, bu kişilerin kendi kişisel 

görüşleri olduğu açıklanmadıkça ve siyasi parti tarafından da 

açıkça reddedilmedikçe, bu söylem ve eylemler de partiye isnat 

edilebilecektir" dendi. 

 

Karardan önce İspanyadaki HERRY BATASUNA örneğiyle 

DTP örneği benzetilip medyada geniş haberlerle yer aldı, 

benzerlik tartışıldı. Açıkça şiddet eylemlerine kalkışan, bu 

kanıtlanan, örgüt üyeleriyle yaptıkları gizli toplantılar polis 

tarafından basılan bir parti ile Öcalan‟a “Sayın Öcalan” diye 

hitap edilmesi, PKK'yi terör örgütü ilan etmemesi, gerilla 

askerden kötüdür pistir dememesi gibi birçok şeyi yapmaması 

gibi gerekçelerle kapatılan DTP' nin ardından ne değişti parti 

çöplüğüne dönen Türkiye‟de, çöplüğe eklenen yeni bir parti 

isminden başka. 

 

DTP'li vekiller BDP'ye döndü ama sular durulmadı tabi, orası 

ayrı, DTP'lilere yapılan operasyonların adı değişti ve BDP'lilere 

yapılan opersyonlar adını aldı. Değişen belki de yalnızca buydu.  

 

Sonuç 

 

Türkiye‟de her şey kötü değil, elbette olumlu gelişmeler 

yaşanıyor. Umudumuz ise sürüyor. Elinizde tuttuğunuz bu kitap 

da umudumuzun sürdüğünü kanıtlıyor belki de… 

 

 

Hepinize iyi yıllar… 

 

    Ceren Baykal  
      (Ocak 2010) 
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SUÇLU 

YAZILAR 

ve 

SÖZLER 

 
Bu bölümde, 2009 yılında ifade özgürlüğüne karşı açılan 

davaları ele aldık. Yıl boyunca izleyebildiğimiz davaların 

bütününü bir kitaba sığdırmak olanaksız olduğundan en ilginç 

ve tipik olanları seçmeye, ama davalara dayanak oluşturan suç 

türlerinden en az bir örnek bulundurmaya ayrıca özen gösterdik. 

Bölümün sonuna da bu sene içerisinde aklama, mahkumiyet ve 

düşme kararı ile sonuçlanan davaları ve gene bu yıl boyunca 

engellenen sanatsal ve siyasal etkinliklerden birer örneği de 

ekledik. Sadece bu bölümün bile, “2009 Türkiye‟sinde „İfade 

Özgürlüğü‟nün bir fotoğrafını oluşturduğunu düşünüyoruz. 
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  ALLAH CEZANIZI VERECEK! 

 

   M.S.Ö. 'nün Suçu 

         (TCK 125) 

 

M.S.Ö. , 9 Mart 2009 Aydın'a tarihinde gelen Başbakan 

Erdoğan'a, seçim otobüsüyle şehir turu attığı sırada "Allah 

cezanızı verecek" diye bağırdı. İddiaya göre, Başbakan, yanına 

çağırdığı M.S.Ö.'yü neden yaptığını sorup sonra da gönderdi, bu 

sırada korumalar da biraz sert şekilde çocuğu uzaklaştırdı. 

M.S.Ö. boynunun arkasında oluşan çiziklerin Başbakan 

Erdoğan'ın kendisiyle konuşurken meydana geldiği iddiasıyla 

şikayetçi oldu. 

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun, yürüttüğü 

soruşturma sonunda, M.S.Ö.'nün Başbakan hakkındaki 

şikayetinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Daha 

sonrasında ise Cumhuriyet Savcısı Zeki Polat, M.S.Ö. hakkında 

Başbakan Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla dava açarak, 1-3 yıl 

arasında hapisle cezalandırılmasını istedi. 

 

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan‟ın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM 

Başkanlığı‟na soru önergesi verdi ve başbakana 

“Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez 13 yaşındaki çocukla 

mahkemelik olan bir Başbakan olduğunuzun farkında mısınız?” 

diye sordu. 

8 Eylül 2009‟da gizli olarak görülen karar duruşmasında 

M.S.Ö.‟ yü İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Denizli ve 

Aydın‟dan 35 avukat savundu. 

Aydın Çocuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme 

hakimi Güler Metin, TCK 31/2 (Fiili işlediği sırada oniki yaşını 

doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanların işlediği 

fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya 

davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş 

olması hâlinde ceza sorumluluğu yoktur.) hükmünü 

uygulayarak ceza verilmesine yer olmadığı kararı verdi. 
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Ne demiĢti? 

 

 

 

      “Allah cezanızı verecek!” 
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   DiNK CiNAYETi VE iSTiHBARAT YALANLARI 

 

   Nedim ġener‟in Suçu 

             (TCK 288, 125,132, 334, 336; TMK 6/1) 

 

Nedim Şener hakkında ilk dava Hrant Dink cinayetinde polis ve 

jandarma ihmallerinin anlatıldığı 'Dink Cinayeti ve İstihbarat 

Yalanları' kitabının yazarı olduğu için İstanbul 11.Ağır Ceza 

Mahkemesi'nde 20 yıl hapis istemiyle açıldı. İddianamede 

Nedim Şener'in istihbaratçı polis Muhittin Zenit hakkındaki 

bilgileri açıkladığı için terörle mücadelede görev almış kişileri 

hedef gösterdiği, Dink cinayetine ilişkin istihbarat raporlarını 

yayınlayarak açıklanması yasaklanan gizli bilgileri temin ettiği 

ve açıkladığı belirtildi. Bu davanın da gelecek celsesi 17 Şubat 

2010‟da görülecek. 

Dink cinayetinde görevi ihmalle suçlanan ve görevden alınan 

Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek, ile 

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer, 

Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı ve İstihbarat 

Dairesi Başkanlığı polis memuru Muhittin Zenit‟in şikayeti 

üzerine ikinci dava ise 8 yıl hapis istemiyle İstanbul 2.Asliye 

Ceza Mahkemesi‟nde açıldı. Savcılık iddianamede, kitabın 

yargılamayı etkileyecek şekilde açıklamalara yer verdiğini, 

kurum haberleşme bilgilerini izinsiz olarak deşifre ettiğini, 

soruşturma başlatan belgeleri gerçek gibi gösteren anlatımlara 

yer verdiğini ve kamu görevlilerinin kasıtlı olarak taraflı 

davrandığı şekilde kamuoyunda izlenim yarattığını belirtti.  

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde derdest olan bu 

davanın gelecek celsesi 2 Şubat 2010‟da görülecek. 

Şener hakkında üçüncü dava ise 4,5 yıl hapis istemiyle aynı 

mahkemede açıldı. Üçüncü davanın konusunu ise Dink Cinayeti 

ve İstihbarat Yalanları kitabında yer alan ve Dink cinayeti 

sanıkları ile Ergenekon davasının bazı sanıkları arasındaki 

telefon irtibat trafiğini gösteren şema oluşturdu. 

Milliyet gazetesinin 9 Şubat 2009 tarihli sayısında yer 

verilen "Emniyet'ten iki ilginç şema" başlıklı haberde de yer 

alan şema üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü‟nün şikayeti 

üzerine soruşturma evrakı yayınlamaktan dolayı dava açıldı.  

http://www.milliyet.com.tr/default.aspx?aType=HaberDetay&ArticleID=1057272
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Ne YazmıĢtı? 

 

“Dink Cinayeti faili belli, azmettiricileri meçhul bir cinayet 

olarak karşımızda duruyor. Cinayetin işlendiği günün ertesinde 

katil, arka sokaktaki bir dükkânın kamera kayıtlarına yansıyan 

görüntüsünden tespit edildi. 18 yaşından küçüktü ve 

“milliyetçi” duygularının etkisiyle cinayeti işlemişti. 

Trabzon‟da yaşıyordu. Orada daha önce yine “ergen” bir 

çocuk Glock marka silahla aynı “milliyetçi” duygularla Rahip 

Santoro‟yu öldürmüştü. 

 

Hrant Dink‟in katili, Samsun‟da yakalanmış ve burada ilk 

ifadesini Emniyette ve Jandarma‟da birlikte fotoğraf çektirdiği 

güvenlik görevlilerine vermişti. Cinayeti kendisi tasarlamıştı, 

“ölen bir arkadaşından” silah temin etmişti ve pişman değildi. 

 

Ancak İstanbul‟a geldiğinde başka bir ifade vermişti... 

“Kullanılmış”tı... Ve birlikte hareket ettiği arkadaşları vardı... 

Verdiği isimler Trabzon‟da yaşıyorlardı. Hemen İstanbul‟a 

getirildiler. İfadeler tek bir isimde düğümleniyordu: Yardımcı 

İstihbarat Elemanı Erhan Tuncel..." 
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   BAġBAKAN HALKI KANDIRIYOR! 

 

  Mahmut Alınak‟ın Suçu 

          (TCK 125, 216) 

 

Mahmut Alınak hakkında yıl içinde birçok dava açılıyor ve 

sonuçlanıyor, çünkü Alınak mahkemenin suç ilan ettiği 

düşüncelerinin suç olmadığını savunuyor ve düşünce suçu(?!) 

işlemeye devam ediyor. Elimize geçen bazı davalarından 

örnekleri okuyacaksınız: 

 

 

Kürt siyasetçi Mahmut Alınak, Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan'a gönderdiği ve kendisini Kürtçe ifade ettiği 

mektubunda, "Başbakan halkı kandırıyor, Kars'a sömürge 

gözüyle bakılıyor" dediği için 'Kamu görevlisine görevinden 

dolayı hakaret' (TCK 125/3) suçlamasıyla Kars 2. Asliye Ceza 

Mahkemesi'nde yargılandı. 

 

 

Alınak hakkında, DTP Kars İl Başkanı olduğu sırada Kafkas 

Ünv. Öğrenci Derneği ile ortak düzenledikleri basın açıklaması 

sırasında yaptığı konuşmadan ötürü hakkında bir dava daha 

açıldı. İddianamede yer alan ifadeler  "Kürtlerin inkarı tüm 

şiddeti ile sürüyor, devletin Kürt sorununu silahla çözme 

yöntemi büyük yıkımlara neden oluyor. hükümet ve 

genelkurmay çocuklarımızı yaşatmakla görevli iken bu 

görevlerini yerine getirmemektedirler,..gençlerimizin 

ölümlerinden sorumlular, cinayet suçlaması ile 

yargılanmalıdırlar..onlar gençlerin kanı üzerinde siyaset 

yapıyorlar, ölenler Türk ve Kürt halkınıın çocuklarıdırlar,..tüm 

aydınları, anne ve babaları, 'insanım' diyen herkesi sesini 

yükseltmeye ve bu kanı durdurmaya çağırıyoruz. " şeklindeydi. 

Mahmut Alınak yaptığı bu konuşmalardan ötürü 1 yıl ceza aldı. 

Aldığı bu cezayı 7300 TL para cezasına çeviren mahkemenin 

kararına karşı Alınak, temyiz yoluna gitti. 
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Kars Halk Meclisi sözcüsü Alınak, Recep Tayyip Erdoğan için 

"Zerre kadar utanması olsaydı Kars'a gelmezdi. Türk, Kürt 

bütün halklara hayatı cehennem eden özgürlük düşmanı 

Erdoğan'ı Kars'ta istemiyoruz. Kars'ın havasını ve toprağını bu 

kan siyasetçisi padişahın kirletmesini protesto ediyoruz" 

sözlerinden dolayı "hakaret" suçlamasıyla da yargılandı. 

 Kars 2. Asliye Ceza Mahkemesi Alınak'ı "hakaret" 

suçlamasıyla 11 ay 20 gün hapse mahkum ettikten sonra Ceza 

Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 231. maddesi uyarınca, 

hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. 3 

Mart'ta aldığı kararında mahkeme, CMK'nın 231/8-c maddesine 

dayanarak, "denetimli serbestlik" altında geçireceği beş yıllık 

süre içerisinde Alınak'ın, denetimli serbestlik şube 

müdürlüğünün belirleyeceği bir alanda, 500 adet fidan dikerek, 

dört ay süreyle bakım ve gözetimini yerine getirmesine 

hükmetti. 

 

 

 

 

 

Ne demiĢti? 

 

"Zerre kadar utanması olsaydı Kars'a gelmezdi. Türk, Kürt 

bütün halklara hayatı cehennem eden özgürlük düşmanı 

Erdoğan'ı Kars'ta istemiyoruz. Kars'ın havasını ve toprağını bu 

kan siyasetçisi padişahın kirletmesini protesto ediyoruz" 

 

 

 

 

"Başbakan halkı kandırıyor, Kars'a sömürge gözüyle bakılıyor" 
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"Kürtlerin inkarı tüm şiddeti ile sürüyor, devletin Kürt 

sorununu silahla çözme yöntemi büyük yıkımlara neden oluyor. 

hükümet ve genelkurmay çocuklarımızı yaşatmakla görevli iken 

bu görevlerini yerine getirmemektedirler,..gençlerimizin 

ölümlerinden sorumlular, cinayet suçlaması ile 

yargılanmalıdırlar..onlar gençlerin kanı üzerinde siyaset 

yapıyorlar, ölenler Türk ve Kürt halkınıın çocuklarıdırlar,..tüm 

aydınları, anne ve babaları, 'insanım' diyen herkesi sesini 

yükseltmeye ve bu kanı durdurmaya çağırıyoruz. " 
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           ALLAH‟IN KIZLARI 

  

          Nedim Gürsel‟in Suçu 

                       (TCK 216) 

 

Yazar Nedim Gürsel'e "Allah'ın Kızları" romanında "dini 

değerleri aşağıladığı" gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis istemiyle 

dava açıldı. 2008 yılı Mart ayında Doğan Kitap tarafından 

yayımlanan "Allah'ın Kızları" adlı romanı sonrası şikayet 

üzerine hakkında soruşturma başlatılan yazar Nedim Gürsel, 

Şişli Cumhuriyet Savcılığı'nın verdiği takipsizlik kararıyla 

aklanmıştı. Ancak bu takipsizlik kararına Ali Emre Bukağılı 

adlı bir kişinin yaptığı şikayeti görüşen Beyoğlu 2. Ağır Ceza 

Mahkemesi Nedim Gürsel hakkında dava açılmasına karar 

verdi.  Gürsel, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve 

halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" 

suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılandı.  

 

25 Haziran 2009‟da görülen karar celsesinde Şişli 2. Asliye 

Ceza Mahkemesi, suçlamaya konu ifadelerde "kasıt" bulmadı, 

ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdi ve Nedim Gürsel 

beraat etti. Kararda, "Dine salt yüz çevirme, soyut ret veya 

saygısızlık ifade eden bir davranışta bulunmanın veya bu yönde 

sözler sarf etmenin, suçun gerçekleşmesi bakımından yeterli 

olmadığı, fiilin suç teşkil etmesi için bunların ötesinde ağır ve 

yoğun bir tarzda kin ve düşmanlığa tahrikin var olması 

gerektiği, kamu güvenliğinin bozulması tehlikesinin somut 

olgulara dayalı olarak varlığı gereklidir" denildi. 

 

Yazar Nedim Gürsel, Allah'ın Kızları adlı kitabında, 

İslamiyet'in doğduğu toprakları, cahiliye dönemini ve 

İslamiyet'in doğuşunu anlatırken Hz. Muhammed'i bir roman 

kahramanı olarak yansıtıyordu. Gürsel, İslam'da inanç ve 

şiddeti, Hz. Muhammed'in özel hayatıyla ilgili bazı vahiyleri 

sorguladığını söylediği romanı; bir çocuk ile Harb-i Umumi'de 

Medine'yi savunmuş dedesinin öyküsünü anlatıyor. 
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Bu küçük çocuk ileriki yıllarında inancını yitirmiş, İslam ve 

Kuran konusunda bilgiye sahip bir yetişkine dönüşerek her şeyi 

sorguluyor. 

 

           Ne YazmıĢtı? 

 

Hz. Muhammed eşi Ayşe
*
 ile çıktığı bir seferde, konaklanılan 

yerde Ayşe unutulur. Safvan isimli, sefere katılıp geriden gelen 

bir gözcü Ayşe'yi bulur. Sonrasında neler olduğu bilinmez ama 

bir dedikodu yayılır. Safvan ile Ayşe arasında bir şeyler oldu 

diye. Hz. Muhammed bu söylentilere çok üzülür. Ayşe'yi 

babasının evine mi yollasın, yoksa yüreğine taş basıp örtbas mı 

etsin? Ne yapacağını bilemez. Sonunda, böyle çaresiz, böyle 

kahrolmuş bir durumda içi içini yer, zihnini kurt kemirirken her 

zamanki gibi Cebrail imdadına yetişir. Ve Ayşe'nin suçsuz 

olduğunu şöyle ilan eder cümle aleme: 

 

"Muhammed'in eşine o yalanı uyduranlar içinizden bir 

güruhtur.(...) o kimselerden her birine kazandığı günah karşılığı 

ceza vardır; içlerinden elebaşılık yapana ise büyük azap vardır. 

O‟nu işittiğiniz zaman, erkek kadın müminlerin, 

kendiliklerinden hüsnü zanda bulunup da "bu apaçık bir 

iftiradır" demeleri gerekmez miydi? İşte bunlar, şahit 

getirmedikçe Allah katında yalancı olanlardır. (...) Allah bilir, 

siz ise bilmezsiniz." 

                              

http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=hz.+ay%c5%9fe
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BU SESE KULAK VERĠN 

ġiar RiĢvanoğlu‟nun Suçu 

                  (TCK 215) 

 

İşçi Mücadelesi gazetesi yazı işleri müdürü avukat Şiar 

Rişvanoğlu hakkında kaleme aldığı “Kürt Halkı Ayakta...Bu 

Sese Kulak Verin” başlıklı yazı nedeniyle Adana 6. Ağır Ceza 

Mahkemesi‟nde dava açıldı. 

  

Rişvanoğlu, Ceza Yasası'nın (TCK) "suç ve suçluyu övmek” 

başlıklı 215. maddesi ve ceza artırımı öngören Terörle 

Mücadele Yasası'nın (TMY) 5. maddesi uyarınca 4,5 yıl hapis 

istemiyle yargılandı. 

Rişvanoğlu “PKK talimatıyla sokakta eylem yapan çocukları ve 

„terör örgütü lehine, yasa dışı slogan atmak, kamu görevlilerine 

ve kamu ve şahıs mallarına zarar verme‟ suçlarını övmekle 

suçlanıyordu. İlk duruşmada savcı Rişvanoğlu‟nun “suç ve 

suçluyu övmek”ten değil, daha ağır bir ceza gerektiren “örgüt 

propagandası”ndan (TMK madde7/2) cezalandırılmasını talep 

etti. 26 Mayıs'ta birçok avukatın katıldığı duruşma sonrası 

Rişvaoğlu beraat etti. 

 

 

 

Ne YazmıĢtı? 

 

“Kürt halkı ayakta İstanbul‟dan Diyarbakır‟a, Siirt‟ten 

Batman‟a, Van‟a, Hakkari‟ye Kürt kitleleri sokağa çıkıyor, 

eylem yapıyor, polisle çatışıyor. Tepkilerin odağında Başbakan 

Erdoğan ve AKP gözükse de Kürt halkının kalkışması bununla 

sınırlı değil. Öcalan‟a İmralı‟da fiziki şiddet uygulanmasıyla 

çıkan eylemler, Kürt halkının hakim ulus milliyetçiliği 

tarafından ezilmesinin ve aşağılanmasının yarattığı haklı 

tepkinin son halkası olarak görülmeli. 

 

…… 

…… 
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„Devleti aklamak değil Kürt çocuğunu anlamak gerek‟ 

Ellerindeki taşları polise fırlatan çocuklar televizyon 

ekranlarında boy gösterince başta Erdoğan olmak üzere 

burjuvazinin temsilcileri yaygarayı kopardılar. Çocukları 

kullanıyorlar, öne sürüyorlar diye propagandaya giriştiler. 

Oysa bizler ilk defa polise taş atan çocuklar görmüyoruz. 

Sadece biz değil tüm dünya ellerinde taşlarla kaslı, coplu, 

tüfekli polislerin karşısına dikilen çocukları Filistin 

sokaklarında gördü ilk defa. O sahneleri gören kaç kişi 

çocuklara silahlarını doğrultan, onları gaza boğan, döven 

İsrailli askerlere değil de bu çocukların ebeveynlerine 

öfkelenmiştir. O çocuklara ad bile takmıştır “küçük generaller” 

diye… Çünkü herkes bilir İsrail‟in o Filistinli çocuğa, onun 

ailesine ne ettiğini… Yazdıkları yazılarda, Filistinli 

çocuklardan sempatiyle söz edenler Çanakkale savaşında, 

Kurtuluş savaşında çocuk yaştaki gençlerle iftihar edenler 

neden Kürt çocuk olunca “çocuk ne anlar, babasının zoruyla 

sokağa çıkıyor” basitliğine düşüyorlar?...” 
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    “SAYIN ÖCALAN” 

 

Ersen Korkmaz, Mahmut Aydıncı‟nın Suçu 

                  (TCK 215) 

 

İskenderun'da PKK örgütü lideri Abdullah Öcalan için "sayın" 

ifadesinin kullanıldığı Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) 

basın toplantısını haberleştiren Demokrat İskenderun gazetesi 

sahibi Ersen Korkmaz ve DTP İskenderun İlçe Başkanı Mahmut 

Aydıncı hakkında Ceza Yasası'nın (TCK) 215. maddesi 

uyarınca ve "suç ve suçluyu övmek"ten dava açıldı. Gazetenin 

18 Kasım 2008 tarihli sayısında yayımlanan "İmralı Cezaevi ve 

uygulamalarına son verilmesi toplumsal barışa büyük katkı 

sunması açısından önemsenmelidir" başlıklı haber, İskenderun 

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Tarsuslu'nun hazırladığı 

iddianamede yer aldı. 

Davanın 13 Mayıs'ta görülen duruşmasında, duruşmaya 

katılmayan sanıkların zorla getirilmesine karar verildi. 2009/21 

esas numarasıyla İskenderun 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde 

görülmekte olan davanın gelecek celsesi ise 26 Şubat 2010‟da 

görülecek. 

 

 

 

Ne yazmıĢtı? 

 

"İmralı Cezaevi ve uygulamalarına son verilmesi toplumsal 

barışa büyük katkı sunması açısından önemsenmelidir" 

 

“Sayın Öcalan…” 
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          KEÇE KURDAN 

 

                         Mehmet Arslan‟ın Suçu 

                   (TCK 216) 

 

Adana'da yayın yapan Radyo Dünya'nın genel yayın yönetmeni 

Mehmet Arslan, Kürtçe 'Mihemedo' türküsünü 16 Ekim 2007'de 

Şivan Perwer'in sesinden yayınladı. Terörle Mücadele Şube 

Müdürlüğü, Kürtçe türkü yayını hakkında Basın Savcılığı'na 

suç duyurusunda bulundu. Radyoda söylenen türkünün kasetini 

de delil olarak verdi. Savcı Duran Yılmaz, suç duyurusu üzerine 

radyocu Arslan hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' 

suçundan Adana 2'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 8 Ocak 

2008'de dava açtı. Savcı hazırladığı dava iddianamesinde, 

radyocu Arslan'ın yayınladığı 'Mihemedo' adlı Kürtçe türküde 

'Oy de ateş düşsün o Türk'lerin evine/ diyorlar ki Mehmedimin 

boyunu güneş önüne sermişler/ oy haber verdiler dediler/ Türk 

askeri iz sürüp Mehmedimi yakalamış/ vallahi haber verin 

Diyarbakır'a Siverek'e/ babalara, kardeşlere, Mehmedimin 

intikamını alsınlar' sözleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik 

ettiğini belirtti. 

 

Bilirkişi hazırladığı raporunda, şarkı sözleri içinde 'Türk askeri' 

diye bir tabirin yer almadığını, 'Rumilerin askeri' diye bir 

kelime kullanıldığını, ayrıca 'Mehmed'in intikamını bu 

kafirlerden alsınlar' şeklinde sözler bulunduğunu belirtti.  

 

Savcının 4 yıl 6 ay hapis cezası istediği radyocu Arslan 

hakkındaki dava bir yılı aşkın süre sonra karara bağlandı. 13 

Kasım 2008'de korsan gösterilere katıldığı iddiasıyla tutuklanan 

ve hakkında Özel Yetkili Adana 8'inci Ağır Ceza 

Mahkemesi'nde 'örgüt üyeliği, silahlı örgüt adına eylem 

yapmak' suçlarından dava açılan Arslan hakkında Mahkeme 

hakimi, suç kastının olmadığına kanaat getirerek beraat kararı 

verdi.  
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Gerekçeli kararında ise, "Türkü sözleri içinde bir takım imalı 

sözler yer almış ise de bunun bir türkü olduğu, sanığın özellikle 

içeriğini bilerek ve halk arasında kin ve nefret duygularını 

arttırmak amacıyla radyoda yayınlamadığı, dolayısıyla suç 

kastının varlığı belirlenememiş bu nedenle sanığın beraatına 

karar vermek gerekmiştir" denildi. 

 

Mehmet Arslan' a ayrıca 13.11.2007 saat 14.20-16.00 saatleri 

arasında yayınlanan "Keçe Kurdan" adlı müzik parçasında 

geçen sözler nedeniyle de halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği 

gerekçesiyle dava açıldı.19 Mart 2009‟da Adana 2. Asliye Ceza 

Mahkemesi‟nde görülen karar duruşmasında Mehmet Aslan 

beraat etti.  

 

Ne ÇalmıĢtı? 

 

İşte Mehmet Arslan‟ın çaldığı ikinci şarkının Türkçe tercümesi: 

 

" Kızlar kalkın sesinizi duyurun dünyaya 

Zor şeyler de bekliyor sizi yukarılarda 

Kadınlar artik öndeler ve okuyorlar çünkü 

Artik kılıcın yerini kalem aldı 

 

Kızlar biz istiyoruz ki bizimle aydınlığa gelin 

Kızlar biz istiyoruz ki bizimle savaşa gelin 

Evet, biz Kürt kızıyız 

Aslanız canlıyız erkeklerin umuduyuz 

Biz Kürtlerin gülüyüz 

Cahillerin derdinden başkaldırdık 

 

Basını kaldır Kürt kızı 

Kalbim yüreğim eridi 

Hani yurt hani özgürlük 

Hani biz yetimlerin annesi " 
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             SERSALE WE PĠROZ BE  

 

  Osman Baydemir‟in Suçu 

                   (TCK 222) 

 

Diyarbakır'da 2007 yılında billboardlara Kürtçe "Sersale We 

Pîroz Be" (Yeni Yılınız Kutlu Olsun) yazılı afişler astırdığı için 

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir 

hakkında Türk Harfleri'nin Kullanılması Hakkındaki Kanunu'na 

muhalefetten Diyarbakır 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava 

açıldı. Mahkeme heyeti, Baydemir hakkında suçun yasal 

unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. 

 

AfiĢte Ne Yazıyordu? 

 

"Sersale We Pîroz Be" (Yeni Yılınız Kutlu Olsun) 
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              ViCDANi RED AÇIKLAMASI 

 

          Ahmet Karayay‟ın Suçu 

                           (TCK 318) 

 

Ahmet Karayay Ankara Kızılay Caddesinde "Vicdani Red 

Açıklaması" adı altında yaptığı basın açıklamasında geçen 

'..Dünyamızda askerlik kurumlarının varlığına ihtiyaç 

yoktur,zira başka gezegenlerden dünyamıza hiçbir tehdit 

olmamıştır. Öyleyse askerler bizi neyden korurlar... Ülkemiz 

uzunca bir süredir herhangi bir savaşın içinde olmadığı halde 

TSK Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türk Milletinin insan 

kaynağını kullanmaktadır. .. Askerlik görevini kesinlikle yerine 

getirmek isteyen insan kaynağı ülkemizde var olduğu sürece 

bizler gibi yapmak istemeyenlere dayatılmamalı.." gibi sözleri 

sarf ederek halkı askerlikten soğuttuğu gerekçesiyle yargılandı. 

Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde 1 Nisan‟da görülen karar 

duruşmasında Ahmet Karayay beraat etti. 

 

Ne DemiĢti? 

 

'..Dünyamızda askerlik kurumlarının varlığına ihtiyaç 

yoktur,zira başka gezegenlerden dünyamıza hiçbir tehdit 

olmamıştır. Öyleyse askerler bizi neyden korurlar... Ülkemiz 

uzunca bir süredir herhangi bir savaşın içinde olmadığı halde 

TSK Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türk Milletinin insan 

kaynağını kullanmaktadır. .. Askerlik görevini kesinlikle yerine 

getirmek isteyen insan kaynağı ülkemizde var olduğu sürece 

bizler gibi yapmak istemeyenlere dayatılmamalı.." 
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   EDi BESE! 

 

     DTP‟li 19 KiĢi‟nin Suçu 

                                      (TMK 7) 

 

Bu dava Abdullah Öcalan'a yönelik uygulamaları protesto 

etmek amacıyla 20 Ekim'de Bingöl'de yapılan basın 

açıklamasında "Adi beşe,bibi serak APS" gibi ifadeler 

kullanarak "örgüt propagandası" yaptıkları gerekçesiyle 

Demokratik Toplum Partisi Parti Meclisi üyesi Hasan Özgüleş 

ve DTP Bingöl İl Başkanı Yavuz Kıt ay‟ın da aralarında 

bulunduğu 19 kişi hakkında dava açıldı. 

 

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar 

duruşmasında DPT‟liler, iddianamede yer alan suçlamaları 

kabul etmediklerini ve "örgüt propagandası" gibi bir eylem 

içerisinde girmediklerini belirterek aklanmalarını istediler. 

Mahkeme heyeti, yapılan basın açıklamasında "örgüt 

propagandası" suçunun işlendiğini belirterek, 19 DPT‟liyi ayrı 

10'ar hapis cezasına çarptırdı ama tutuklu kaldıkları süreyi göz 

önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi. 

 

 

 

Ne DemiĢlerdi? 

 

"Edi bese” 

 

“Biji serok Apo" 
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               SiZiN TERORiST DEDiĞiNiZ… 

 

                      Aysel Tuğluk‟un Suçu 

             (TMK 7) 

 

 

 

 

DTP Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında, 16 Mayıs 

2006 tarihinde DTP'nin Batman İl Kongresi'nde yaptığı 

konuşmasındaki "Sayın Başbakan diyor ki, PKK'yı terörist ilan 

edin sizinle görüşelim. Biz PKK'yı terörist ilan etsek de bu 

sorun çözülmez. Sizin terörist olarak nitelendirdiğiniz insanlar 

kimine göre kahramandırlar. Bizim barış talebimize karşın 

sınıra askerler yığıldı. Abdullah Öcalan'a terörist dersek halkın 

karşısına çıkamayız. Kürt halkı tercihini demokratik mücadele 

ile ortaya koydu. Ama bir halka kendi dilini bile özgürce 

geliştirme hakkı tanımazsanız bu politikanız şiddete zemin 

sunar" sözleri nedeniyle  Diyarbakır 4. Ağır Ceza 

Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme heyeti, 3713 sayılı 

terörle mücadele yasasının 7/2 maddesi uyarınca suçun işleyiş 

biçimi, suçun işlendiği zaman, meydana gelen zararın ağırlığı 

failin kastındaki yoğunluk göz önüne alınarak Aysel Tuğluk'u 

cezanın alt sınırından uzaklaşarak 1 yıl 6 ay hapis cezasına 

çarptırdı. Tuğluk hakkında verilen cezada mahkeme takdiri 

hiçbir indirim yapmadı. Mahkeme heyeti, ayrıca verilen ceza 

hükmünün bir örneğininde TBMM başkanlığına gönderilmesine 

oy birliğiyle karar verdi. 
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Ne DemiĢti? 

 

"Sayın Başbakan diyor ki, PKK'yı terörist ilan edin sizinle 

görüşelim. Biz PKK'yı terörist ilan etsek de bu sorun çözülmez. 

Sizin terörist olarak nitelendirdiğiniz insanlar kimine göre 

kahramandırlar. Bizim barış talebimize karşın sınıra askerler 

yığıldı. Abdullah Öcalan'a terörist dersek halkın karşısına 

çıkamayız. Kürt halkı tercihini demokratik mücadele ile ortaya 

koydu. Ama bir halka kendi dilini bile özgürce geliştirme hakkı 

tanımazsanız bu politikanız şiddete zemin sunar" 
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      TEK TARAFLI ATEġKES SORUNU BüYüYOR  

 

Hakan Tahmaz, Bülent Yılmaz, Ġbrahim ÇeĢmecioğlu‟un 

Suçu 

                                      (TMK 4,6) 

 

 

 

 

9 Ağustos 2008'de Koma Ciwaken Kurdistan (KCK) Yürütme 

Konseyi Başkanı Murat Karayılan'la Kandil Dağı'nda yaptıkları 

röportajı "Tek Taraflı Ateşkes Sorunu Büyütüyor" başlığıyla 

Birgün Gazetesi'nde yayınlayan Hakan Tahmaz, Bülent  Yılmaz 

ve İbrahim Çeşmecioğlu hakkında dava açıldı. Tahmaz, Yılmaz 

ve Çeşmecioğlu, Terörle Mücadele Yasası'nın 4. ve 6/2. 

maddesi uyarınca "basın yoluyla yasadışı örgüt propagandası 

yaptıkları" suçlamasıyla yargılanıyor.  

Gazetenin 10, 11, 12 ve 13. sayfalarında yayımlanan röportajda, 

"Hakan Tahmaz'la Kandil'de görüşen KCK Başkanı Karayılan 

sokaktaki insanın artık şiddet istemediğini söylerken bir yandan 

da 'meşru savunma savaşı' adını verdikleri eylemleri 

sürdüreceklerini açıkladı" deniyordu. 

Karayılan'ın Türkiye barışseverlerinin beklentisi olan ateşkese 

ilişkin umut verici konuşmadığına yer verilen giriş haberinde, 

PKK yetkilisinin tek taraflı bir ateşkes yapmalarının artık 

mümkün olmadığını, bunun sorunun çözümünü daha da 

zorlaştırdığını ifade ediyor. 

 

2008/1221 sayılı esas numarasıyla İstanbul 10. Ağır Ceza 

Mahkemesi‟nde görülen davanın  gelecek celsesi 16 Mart 2010 

saat 09:00 da açılacak. 
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Ne YazmıĢtı? 

 

“Karayılan: Ayrı devlet peşinde değiliz, Kürt Sorunu'nun 

inkarına karşı dağdayız. Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) 

bizim için bir ara halkadır, PKK olarak siyaset yapmak 

istiyoruz, "meşru savunma savaşı" olan eylemlerin sürmesi  bir 

çelişki değildir.” 
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 KüLTüR VE SANAT DEVRiMi üZERiNE  

 

      Bedri Adanır‟ın Suçu 

                                  (TMK 7) 

 

 

Ülkeye Bakış Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Bedri Adanır 

hakkında, gazetede yayımlanan fotoğraf ve yazılar nedeniyle 

"PKK örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle dava açıldı. 24 

Kasım 2008 tarihli iddianamede, 18 Ekim 2008 sayısında yer 

verilen "İmralı'da Öcalan'a saldırdılar, ateşle oynuyorlar, 

Öcalan'ı zehirlemişlerdi, AKP'ye verilen oylar savaşa gider" 

yazısı, "Demokratik yöntemler tek çözüm yoludur" yazıda Murat 

Karayılan'ın açıklaması ve fotoğrafına yer verilmesi, "Kürt 

sorununda devlet şiddeti tırmandırırken Öcalan bir kez daha 

çözüm önerdi. Gelin bu kış sorunu çözelim" yazısı, "Çözümün 

adresi de muhatabı da belli" yazısı, "PKK'nin çözüm adımları" 

yazısı, "İşte acil çözüm eylem planı" yazısı ve "Öcalan'dan 

çözüm önerileri" yazısı suçlamanın gerekçesini oluşturdu. 

Adanır, gazetede yayımlanan fotoğraf ve yazılar nedeniyle 

"PKK örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle 3 yıl 2 ay 

hapse mahkum oldu. 

 

Bedri Adanır hakkındaki bir diğer dava ise Abdullah Öcalan'ın 

geçmiş tarihlerde yaptığı konuşmalarının derlendiği ''Kültür-

Sanat Devrimi Üzerine'' adlı kitabı basmasından açıldı. Aram 

Yayıncılık sahibi Bedri Adanır,  Terörle Mücadele Kanunu'nun 

(TMK) ''Terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçunu 

içeren 7/2. maddesi uyarınca yargılandı ve kitap henüz 

yayınlanmadan başlatılan soruşturma sonucu açılan dava 

nedeniyle 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra ceza 

iyi halden 1 yıl 3 aya indirildi. 
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Ne YazmıĢtı? 

 

 

"İmralı'da Öcalan'a saldırdılar, ateşle oynuyorlar, Öcalan'ı 

zehirlemişlerdi, AKP'ye verilen oylar savaşa gider" 

 

"Kürt sorununda devlet şiddeti tırmandırırken Öcalan bir kez 

daha çözüm önerdi. Gelin bu kış sorunu çözelim" 
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                       YüREGiM ACIYOR…  

 

         Osman Baydemir, Necdet Atalay‟ın Suçu 

                               (TMK 7/2) 

 

 

 

DTP Diyarbakır İl Örgütü tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Güney Kürdistan‟a yaptığı kara 

harekatını protesto etmek amacıyla yapılan yürüyüş sonrası 

Baydemir ve o dönem DTP Diyarbakır İl Başkanı olan Necdet 

Atalay‟ın yaptığı basın açıklaması dava konusu oldu. 

Baydemir‟in “Bu sorun operasyonlarla, ölümlerle 

çözümlenemez, yüreğim acıyor. Hiçbir polis, hiçbir asker, 

hiçbir gerilla yaşamını kaybetmesin. Kardeşlik, birlik ve 

beraberlik içinde onurluca yaşayalım. Artık yeter, bir gerilla 

yaşamını kaybetse, bir asker yaşamını kaybetse yerine geçecek 

100 kişi vardır” sözleri üzerine Diyarbakır Cumhuriyet 

Savcılığı tarafından PKK propagandası yaptığı iddiasıyla dava 

açıldı. 

 Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi Diyarbakır Büyükşehir 

Belediye Başkanı Osman Baydemir ve Batman Belediye 

Başkanı Necdet Atalay‟ı “gerilla” sözcüğünü kullandıkları 

gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezayı ertelemeyen 

Mahkeme ayrıca Baydemir ve Atalay‟ın kamu haklarından 

mahrum bırakılmasını kararlaştırdı. 

 

 

Ne DemiĢti? 

 

“Bu sorun operasyonlarla, ölümlerle çözümlenemez, yüreğim 

acıyor. Hiçbir polis, hiçbir asker, hiçbir gerilla yaşamını 

kaybetmesin. Kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde onurluca 

yaşayalım. Artık yeter, bir gerilla yaşamını kaybetse, bir asker 

yaşamını kaybetse yerine geçecek 100 kişi vardır” 
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  TMK MAĞDURU ÇOCUKLAR 

 

          Çocuklar‟ın Suçu 

   (TMK 7/2) 
 

2009 yılında pek çok çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Bu çocukların birçoğunun en büyük suçu ise polis taş atmaktı. 

Üstelik bu çocuklar çocuk oldukları unutularak Terörle 

Mücadele Yasası kapsamında yargılanarak 18 yaş üstü 

insanların aldıkları cezalarla yargılandılar.  

Çocuklar İçin Adalet Çağrıcıları‟ nın bölgelerden tek tek 

topladıkları verilerle DTP kapatılması öncesi 3 bin çocuğu 

asan TMK Mağduru Cocuklar sayısı son vukuatta en az 200 

çocuğun daha eklenmesiyle 2000‟i aştı, üstelik bu çocukların 

büyük bölümü hala tutuklu! 

Çocukların yargılandığı davalardan elimize geçen 

iddianamelerden bazı örnekler okuyacaksınız: 

 

“2 Mart 2009 tarihinde PKK örgütüne karşı TSK nin 

gerçekleştirdiği eylemler protesto etmek amacıyla yapılan 

eylemlere katıldıkları gerekçesiyle Batmanlı 8 çocuk, TCK 

Mad. 314/2, TMK. 7/2, 2911 Sayılı Yasaya Muhalefet'ten 

yargılanıyor.  Çocukların eylem sırasında taş atması, yüzlerini 

kapatmaları, zafer işareti yapmaları, alkış ile tempo tutmaları, 

terör örgütü simgeleyen sarı-kırmızı-yeşil bez parçalarını açan 

grubun içinde yer almaları," yaşasın başkan Apo" gibi sloganlar 

atmaları iddianamede suça delil olarak gösteriliyor.” 

 

“Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıldönümü kapsamında 

yapılan protesto yürüyüşlerine katılan çocuklar hakkında örgüt 

adına suç işlemek ve terör örgütünün propagandasını yapmak 

suçlarından dava açıldı. Ayrıca şüpheli K.'nın üzerinde bulunan 

"ey serok Apo" yazılı tesbih ve cep telefonunda yer alan "PKK 

içerikli görüntü" ile çocukların eylem sırasında parmaklarıyla 

yaptıkları zafer işareti suça delil gösterilerek iddianamede yer 

aldı.” 
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“Yaşları 13 ile 15 arasında değişen 6 çocuk hakkında PKK 

lideri Öcalan'a kötü muamele yapıldığı gerekçesiyle yapılan 

eylemlere katıldıkları, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 20.10.2008 

tarihinde Diyarbakır'a gitmesini protesto amacıyla gerçekleşen 

eylemlere katılarak slogan attıkları gerekçesiyle dava açıldı.” 

 

“Diyarbakır'da 14 Temmuz 2008 günü Öcalan'ın İmralı'da kötü 

muamele gördüğü iddiasıyla DTP milletvekillerinin ve belediye 

başkanlarının katılımıyla basın açıklaması yapılmıştı. 

Açıklamanın ardından yürüyüş sırasında bazı göstericiler polise 

taş atmıştı. 18 yaşından küçük altı çocuk gözaltına alınmış, 

haklarında 'örgüt üyeliği ve örgüt propagandası' suçlamasıyla 

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.” 

 

Ne DemiĢlerdi? 

 

"PKK halktır, halk burada" 

"biji serok Apo" 

"Tecrite hayır Apo‟ya özgürlük" 

"tecrit bir insanlık suçudur" 

"Roj piroze, agir dişevtine (güneş kutsaldır, ateş yakar)" 

"katil Erdoğan" 

"Disa disa serhildan seroke me Öcalan" (yine yine başkaldırı, 

başkanımız Öcalan) 
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2009’da CEZA  ALANLAR 
 

Temel Demirer (TMK 7/2 Terör örgütünün propagandasını 

yapmak) 
Tunceli 7. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde "Türkiye'nin 

Geleceği, Siyasal Krizler ve Demokrasi" konulu bir konuşma 

yapan yazar Temel Demirer, "Terör örgütü propagandası 

yapmak" suçlamasıyla yargılanıyordu.Demirer, 28 Mayıs 2009 

günü 6 ay hapisle cezalandırıldı. 
 

Edip Polat, Murat Bağlı, Emine Eren Keskin (TCK 216 

Halkı kin ve düĢmanlığa tahrik) 
Murat Bağlı'ya 6. Diyarbakır Kültür ve Sanat Festivali'ndeki 

stend-up gösterisinde kullandığı ifadeler; Edip Polat ve Eren 

Keskin'e "Dünden bu güne Kürt sorununun çözüm yolları" 

konulu paneldeki konuşmaları gerekçe gösterilerek "Halkı kin 

ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla dava açılmıştı. Yaklaşık 2 

yıl süren duruşmaların ardından 1‟er yıl mahkumiyet kararı 

çıktı. 
 

Doğan Özkan (TCK 318 Halkı askerlikten soğutma) 
İHD İstanbul Şubesi Vicdani Ret Komisyonu aktivisti Doğan 

Özkan'a, "İnsan Hakları Haftası" etkinlikleri kapsamında 12 

Aralık 2004 tarihinde Selimiye Kışlası önünde İHD adına 

yaptığı basın açıklaması nedeniyle 'Halkı askerlikten soğuttuğu' 

iddiasıyla dava açılmıştı. 

Özkan, 20 Eylül 2006'da görülen karar duruşmasında 5 ay hapis 

cezasına çarptırıldı. Bu ceza mahkemece 3 bin YTL tutarında 

para cezasına çevrildi. Askerlik yapmayacağını ve para cezasını 

ödemeyeceğini söyleyen Özkan'ın dava dosyası temyize gitti ve 

mahkemenin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını göz 

ardı etmesinden ötürü dava yeniden görülmeye başlandı. 19 

Mart 2009'da görülen duruşma sonucu Özkan, 2 ay hapis ve 

440TL para cezasına çarptırıldı. Daha sonra hakim, bunları iyi 

halden ve başkaca hafifletici gerekçelerle önce para cezasına 

çevirip sonra da erteledi. 
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Bedri Adanır (Tmk 7/2 Terör Örgütü Propagandası 

Yapmak (basın yoluyla)) 
Abdullah Öcalan'ın geçmiş tarihlerde yaptığı konuşmalarının 

derlendiği ''Kültür-Sanat Devrimi Üzerine'' adlı kitabı basan 

Aram Yayıncılık  sahibi Bedri Adanır,  Terörle Mücadele 

Kanunu'nun (TMK) ''Terör örgütünün propagandasını yapmak'' 

suçunu içeren 7/2. maddesi uyarınca yargılanıyordu. Aram 

Yayıncılık sahibi Bedri Adanır, kitap henüz yayınlanmadan 

başlatılan soruşturma nedeniyle 1 yıl 6 ay hapis cezasına 

çarptırıldı. Daha sonra ceza iyi halden 1 yıl 3 aya indirildi. 
 

Bedri Adanır (Tmk 7/2 Terör Örgütü Propagandası 

Yapmak (basın yoluyla)) 
Ülkeye Bakış Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Bedri Adanır 

hakkında, gazetede yayımlanan fotoğraf ve yazılar nedeniyle 

"PKK örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle dava 

açılmıştı. 24 Kasım 2008 tarihli iddianamede, 18 Ekim 2008 

sayısında yer verilen "İmralı'da Öcalan'a saldırdılar, ateşle 

oynuyorlar, Öcalan'ı zehirlemişlerdi, AKP'ye verilen oylar 

savaşa gider" yazısı, "Demokratik yöntemler tek çözüm 

yoludur" yazıda Murat Karayılan'ın açıklaması ve fotoğrafına 

yer verilmesi, "Kürt sorununda devlet şiddeti tırmandırırken 

Öcalan bir kez daha çözüm önerdi. Gelin bu kış sorunu 

çözelim" yazısı, "Çözümün adresi de muhatabı da belli" yazısı, 

"PKK'nin çözüm adımları" yazısı, "İşte acil çözüm eylem planı" 

yazısı, "Öcalan'dan çözüm önerileri" yazısı suçlamanın 

gerekçesini oluşturdu. Ülkeye Bakış Gazetesi sorumlu yazı 

işleri müdürü Bedri Adanır, gazetede yayımlanan fotoğraf ve 

yazılar nedeniyle "PKK örgütü propagandası" yaptığı 

gerekçesiyle 3 yıl 2 ay hapse mahkum oldu. 
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Mahmut Alınak (tck 216/1 Halkı kin ve DüĢmanlığa Tahrik 

veya AĢağılama) 
DTP Kars İl Başkanı olduğu sırada Kafkas Ünv. Öğrenci 

Derneği ile ortak düzenledikleri basın açıklaması sırasında 

yaptığı konuşmadan  ötürü dava açılmıştı. İddianamede yer 

alan ifadeler " Kürtlerin inkarı tüm şiddeti ile sürüyor, devletin 

Kürt sorununu silahla çözme yöntemi büyük yıkımlara neden 

oluyor.. hükümet ve genelkurmay çocuklarımızı yaşatmakla 

görevli iken bu görevlerini yerine 

getirmemektedirler,..gençlerimizin ölümlerinden sorumlular, 

cinayet suçlaması ile yargılanmalıdırlar..onlar gençlerin kanı 

üzerinde siyaset yapıyorlar, ölenler Türk ve Kürt halkınıın 

çocuklarıdırlar,..tüm aydınları, anne ve babaları, 'insanım' diyen 

herkesi sesini yükseltmeye ve bu kanı durdurmaya çağırıyoruz. 

"  
Mahmut Alınak yaptığı bu konuşmalardan ötürü 1 yıl ceza aldı. 

Aldığı bu cezayı 7300 TL para cezasına çeviren mahkemenin 

kararına karşı Alınak, temyiz yoluna gitti. 
 

Mahmut Alınak (TCK 125 Hakaret) 
Kars Halk Meclisi sözcüsü Alınak, Recep Tayyip Erdoğan için 

"Zerre kadar utanması olsaydı Kars'a gelmezdi. Türk, Kürt 

bütün halklara hayatı cehennem eden özgürlük düşmanı 

Erdoğan'ı Kars'ta istemiyoruz. Kars'ın havasını ve toprağını bu 

kan siyasetçisi padişahın kirletmesini protesto ediyoruz" 

sözlerinden dolayı "hakaret" suçlamasıyla yargılanıyordu. 
Kars 2. Asliye Ceza Mahkemesi Alınak'ı "hakaret" suçlamasıyla 

11 ay 20 gün hapse mahkum ettikten sonra Ceza Muhakemesi 

Kanunu'nun (CMK) 231. maddesi uyarınca, hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. 3 Mart'ta aldığı 

kararında mahkeme, CMK'nın 231/8-c maddesine dayanarak, 

"denetimli serbestlik" altında geçireceği beş yıllık süre 

içerisinde Alınak'ın, denetimli serbestlik şube müdürlüğünün 

belirleyeceği bir alanda, 500 adet fidan dikerek, dört ay süreyle 

bakım ve gözetimini yerine getirmesine hükmetti. 
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Osman Baydemir, Necdet Atalay (tmk 7/2 terör örgütü 

propogandası yapmak) 
DTP Diyarbakır İl Örgütü tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Güney Kürdistan‟a yaptığı kara 

harekatını protesto etmek amacıyla yapılan yürüyüş sonrası 

Baydemir ve o dönem DTP Diyarbakır İl Başkanı olan Necdet 

Atalay‟ın yaptığı basın açıklaması bu davanın konusu oldu. 

Baydemir, “Bu sorun operasyonlarla, ölümlerle 

çözümlenemez, yüreğim acıyor. Hiçbir polis, hiçbir asker, 

hiçbir gerilla yaşamını kaybetmesin. Kardeşlik, birlik ve 

beraberlik içinde onurluca yaşayalım. Artık yeter, bir gerilla 

yaşamını kaybetse, bir asker yaşamını kaybetse yerine geçecek 

100 kişi vardır” şeklinde konuştuğu için Diyarbakır Cumhuriyet 

Savcılığı tarafından PKK propagandası yaptığı iddiasıyla dava 

açılmıştı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi Diyarbakır 

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve Batman 

Belediye Başkanı Necdet Atalay‟ı “gerilla” sözcüğünü 

kullandıkları gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezayı 

ertelemeyen Mahkeme ayrıca Baydemir ve Atalay‟ın kamu 

haklarından mahrum bırakılmasını kararlaştırdı. 
 

Aysel Tuğluk (tmy 7/2 Terör Örgütü Propagandası 

Yapmak) 
DTP Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında, 16 Mayıs 

2006 tarihinde DTP'nin Batman İl Kongresi'nde yaptığı 

konuşmasındaki "Sayın Başbakan diyor ki, PKK'yı terörist ilan 

edin sizinle görüşelim. Biz PKK'yı terörist ilan etsek de bu 

sorun çözülmez. Sizin terörist olarak nitelendirdiğiniz insanlar 

kimine göre kahramandırlar. Bizim barış talebimize karşın 

sınıra askerler yığıldı. Abdullah Öcalan'a terörist dersek halkın 

karşısına çıkamayız. Kürt halkı tercihini demokratik mücadele 

ile ortaya koydu. Ama bir halka kendi dilini bile özgürce 

geliştirme hakkı tanımazsanız bu politikanız şiddete zemin 

sunar" sözleri nedeniyle Diyarbakır 4. Ağır Ceza 

Mahkemesi'nde dava açılmıştı.  
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Mahkeme heyeti, 3713 sayılı terörle mücadele yasasının 7/2 

maddesi uyarınca suçun işleyiş biçimi, suçun işlendiği zaman, 

meydana gelen zararın ağırlığı failin kastındaki yoğunluk göz 

önüne alınarak Aysel Tuğluk'u cezanın alt sınırından 

uzaklaşarak 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Tuğluk hakkında 

verilen cezada mahkeme takdiri hiçbir indirim yapmadı. 

Mahkeme heyeti, ayrıca verilen ceza hükmünün bir örneğininde 

TBMM başkanlığına gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi. 
 

DTP'li 19 kiĢi (TMY 7/2 terör örgütü propagandası 

yapmak) 

Abdullah Öcalan'a yönelik uygulamaları protesto etmek 

amacıyla 20 Ekim'de Bingöl'de yapılan basın açıklamasında 

"edi bese,biji serok apo" gibi ifadeler kullanarak "örgüt 

propagandası" yaptıkları gerekçesiyle Demokratik Toplum 

Partisi Parti Meclisi üyesi Hasan Özgüneş ve DTP Bingöl İl 

Başkanı Yavuz Kıtay'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi 

hakkında dava açılmıştı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza 

Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında DTP'liler, 

iddianamede yer alan suçlamaları kabul etmediklerini ve "örgüt 

propagandası" gibi bir eylem içerisinde girmediklerini 

belirterek aklanmalarını istediler. Mahkeme heyeti, yapılan 

basın açıklamasında "örgüt propagandası" suçunun işlendiğini 

belirterek, 19 DTP'liyi ayrı ayrı 10'ar hapis cezasına çarptırdı 

ama tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak 

tahliyelerine karar verdi. 

 

Hilmi Aydoğdu (tck 216, halkı kin ve düĢmanlığa tahrik 

etmek) 

DTP Diyarbakır İl Başkanı Hilmi Aydoğdu'nun "Kerkük'e 

yapılan saldırılar Diyarbakır'a; Diyarbakır'a yapılan saldırı 

Kerkük'e yapılmış sayılır" sözlerine destek veren Belediye 

başkanı Hüseyin Kalkan 16 Şubat'ta 1 yıl 6 ay hapis cezasına 

çarpıtıldı. Batman 2. Asliye Ceza Mahkemesi, cezayı yargı 

sürecindeki davranışları nedeniyle 1 yıl 3 aya indirdi. 

Mahkeme, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" ile 

yargıladığı Kalkan'ın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum 

olmaması nedeniyle cezasının ertelenmesine karar verdi. 
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Keskin, son iki yılda düşünceleri nedeniyle yargılandığı altı 

davadan toplam 3 yıl 9 ay hapis ve 10 bin 875 TL para cezasına 

çarptırılmış oldu. 

 

 

Murat Polat ve beĢ DTP‟li (Siyasi partiler yasasına 

muhalefet) 

Tunceli Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Mayıs 2008'de hazırlanan 

Kürtçe "Yaşasın 1 Mayıs" (Bijî Yek Gulan) yazılı afiş ve el 

ilanları nedeniyle DTP İl Başkanı Murat Polat ve beş parti yerel 

yetkilisini hapisle cezalandırdı. 22 Ocak'ta gündeme gelen 

karara göre, kitleye dağıtılan el ilanları ve DTP İl binasına da 

asılan afiş nedeniyle Polat ile parti yöneticileri Ufuk 

Sünger, Hüseyin Özdenk, Nurcan Kasun, Zeki Yıldırım 

ve İbrahim Halil Ateş, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 

81/c maddesi uyarınca 5'er ay hapis cezasına çarptırdı. 

Mahkeme, cezayı beş yıllık denetim serbestliğine çevirerek, 

sanıkların bu süre içinde hapis cezasını gerektirecek kasıtlı bir 

suçtan mahkum olmaları halinde, söz konusu cezanın da 

uygulanacağı konusunda sanıkları uyardı. 

 

 

Orhan Miroğlu (tmk 7, örgüt propagandası yapmak) 

1 Nisan'da Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, DTP genel 

başkan yardımcısıyken 2007 Newroz mitingi sırasında 

yaptığı konuşmalarda "PKK örgütü propagandası yaptığı" 

gerekçesiyle Orhan Miroğlu'nu iki yıl bir ay hapis cezasına 

mahkum etti. TMY'nin 7/2 maddesinden suçlu bulunan 

Miroğlu'ya, 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi; ceza, TCK'nın 62. 

maddesi uyarınca 2 yıl bir aya indirildi. Birkaç dosyanın 

birleşmesiyle oluşan davada, Miroğlu'nun 25 Mart 2008'de sarf 

ettiği "Sayın Öcalan'ın sağlığıyla oynanamaz. Türkiye'yi 

çatışmaya sürükleyebilecek bu iddialar araştırılmalıdır" 

şeklindeki sözleri de yargılandı. 
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Leyla Zana (tmk 7, örgüt propagandası yapmak) 

28 Temmuz'da Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 

Londra'daki Suas Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "İnsan 

için beyin ve yürek neyse Kürt halkı için PKK ve Öcalan o 

demektir. Kürt halkı için yeni bir yaşam kurdu öyle ki 

varlığından utanır hale gelmiş halka özgürlük ve direniş ruhu 

kazandırdı" dediği iddiasıyla eski DEP milletvekili Leyla 

Zana'yı "PKK örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 1 yıl 

3 ay hapse mahkum etti. Zana, 24 Mayıs 2008'de yapılan bir 

seminerinden TMY'nin 7/2. maddesi uyarınca yargılanıyordu. 

Emniyet, Roj TV haber bülteninde çıkan görüntüleri takip 

ederek Zana'yı şikayet etmişti. 

 

ÖkkeĢ Karaoğlu (tck 215 suç ve suçluyu övmek) 

28 Mayıs'ta Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Maoist 

Komünist Partisi üyesi olduğunu ileri sürülen Ökkeş 

Karaoğlu'nu "örgütü övdüğü" gerekçesiyle yazar Temel 

Demirer'i beş ay hapse mahkum etti; cezayı ertelemedi. Tunceli 

7. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde konuşma yapan 

Demirer'in, "Bu salonda en son 30 Nisan 2005 bu yerde yine 

ben oturuyordum. Yanımdaki arkadaşımın yerinde Sinan 

oturuyordu. Arkadaki üçüncü arkadaşın yerinde Ökkeş 

oturuyordu. Ökkeş dedim tanırsınız, 17'lerden, Mercan'da 

kurşunlanarak, gerçekten tüylerimi diken diken olmaması 

mümkün değil. Önce onun anısı önünde saygıyla eğildiğimi, 

TCK'nın suç sayması karşısında bile saygıyla eğildiğimi 

söylemeyi bir borç bilirim" dediği iddia ediliyor. Yazarın 

avukatı Şiar Rişvanoğlu, tam 74 kez "anlaşılamadı" denilen ve 

hatalarla dolu Emniyetin çözüm tutanağına itiraz ettiklerini 

ifade etmişti.  
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2009’da AKLANANLAR 

 

Ömer Kavili (Tck 125 Hakaret) 

Kadıköy 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 24 Ekim 2007 

tarihinde görülen kamu davasında, sanık olarak yargılanan 

Cemil Altınbilek'in avukatı sıfatıyla katıldığı duruşmada, 

savunma hakkının ihlal edildiğini savunan Ömer Kavili'ye 

"Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı 

hakaret" (TCK125/3) iddiasıyla dava açılmıştı. Davanın 

iddianamesinde, Kavili'nin mahkeme kürsüsüne yürüyerek el 

kol hareketleri yapması, iddialarını yüksek sesle beyan etmesi 

ve sonra da diğer avukatlarla duruşma salonunu terk etmesi 

"…Siz duruşmaya saat 10:00 olmadan başladınız, ayrıca 

duruşmaya gelen avukatların isimlerini yazdırırken 

meslektaşıma ayağa kalkın dediniz. Hangi hakla meslektaşımı 

ayağa kaldırıyorsunuz? O zaman savcı bey de ayağa 

kalksın!","…Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.", 

"…Yargıç tarafından sözlerimizin tutanağa değiştirilerek 

yazıldığını gördüğümüz için, sözlerimizi bizzat ve aynen 

yazdırmak istiyoruz.", "…Duruşma usul ve yasalara aykırı 

olarak yapılıyor. Hukukun ayaklar altına alındığı, yargılama 

kurallarının çiğnendiği, böyle bir faaliyeti adil yargılama 

hakkını ihlal niteliğinde gördüğümüzden, kişisel ahlak ve 

onurumuz ve avukatlık meslek kuralları çerçevesinde 

duruşmayı terk ediyoruz." şeklindeki ifadeleri yargıçlara 

hakaret suçlamasına dayanak teşkil ediyordu. 21 Ekim 2009‟da 

görülen karar duruşmasında sanık beraat etti. 

 

ġiar RiĢvanoğlu (Tck 215 Suçu ve Suçluyu Övmek) 

Adana'da 'İşçi Mücadelesi' adlı dergiye yazdığı 'Kürt halkı 

ayakta, bu sese kulak verin' başlıklı yazısı nedeniyle örgüt 

propagandası yaptığı iddiasıyla 5 yıl hapis cezası istemiyle Şiar 
Rişvaoğlu'na karşı dava açılmıştı. 26 Mayıs'ta birçok 

avukatın katıldığı duruşma sonrası Rişvaoğlu beraat etti. 
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Ragıp Zarakolu, Cevat DüĢün (TCK 215 TCK 318) 

Bu dava, "Alternatif gazetesinin yayın yönetmeni Ragıp 

Zarakolu ve gazetenin sahibi ve yazı işleri müdürü Cevat Düşün 

hakkında, gazetenin 16 ve 17 Ağustos tarihli sayılarında çıkan 

Vicdani Retçi Mehmet Ali Avcı' nın "Türk Askeri Olmayı 

Reddediyorum" adlı yazısı; "İlk Kurşun Tartışılmalı" başlıklı 

yazıda PKK' den 'Kürt halkının özgürlüğü için mücadele eden 

örgüt' olarak bahsedilmesi ve Öcalan'a 'Kürt halk önderi' 

denilmesi; 15 Ağustos'un Güneydoğu'da kutlanışına ilişkin, ' her 

yerde havai fişekli kutlama' başlıklı haber; DTP' li bir 

milletvekilinin Ağrı ilinde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin 

'siyasi çözüm sağlanamazsa Kürtler yüzünü dağa döner' başlıklı 

haberler nedeniyle Terör örgütü propagandası yapmak, halkı 

askerlikten soğutmak, suçu ve suçluyu övmek iddialarıyla 

açılmıştı. Sanıklar 2009 sonralarında görülen karar 

duruşmasında beraat etti. 

 

Oğuz Sönmez, Mehmet Atak, GürĢat Özdamar, Serkan 

Bayrak(Tck 318 Halkı Askerlikten Soğutma) 

Vicdani retçi Mehmet Bal'ın tutuklanması ve gördüğü 

işkencelere karşı 11 Haziran 2008' de Galatasaray Meydanı' nda 

biraraya gelen Anti Militarist İnisiyatif ve destek veren birçok 

kurumun temsilcisi yaklaşık 40 kişinin protestosunda okunan 

bildirinin ardından,  taşınan pankartlar ve atılan sloganlar neden 

gösterilerek gözaltına alınan 4 kişi hakkında "halkı askerlikten 

soğutma" suçlamasıyla dava açılmıştı. Gerekçe gösterilen 

söylemler 'Mehmet Mehmetçik olmayacak öldürmeyeceğiz 

ölmeyeceğiz kimsenin askeri olmayacağız hayır de askere 

gitme', 'Vicdani retçi Mehmet Bal'a özgürlük', 'Askeri 

cezaevinde işkence var!' şeklindeydi. 3 Kasım‟da görülen karar 

duruşmasında sanıklar delil yetersizliğinden beraat etti. 
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Kemal GöktaĢ, Gökçer Tahincioğlu (Tck 334 Yasaklanan 

Bilgileri Temin) 
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin polise ve MİT‟e tüm 

Türkiye‟nin telefon, internet ve faks haberleşmesinin izlenmesi 

yönünde yetki veren kararını haber yapan Vatan Gazetesi 

muhabiri Kemal Göktaş ile Milliyet Gazetesi muhabiri Gökçer 

Tahincioğlu‟nun „gizlilik kararı belirtilen ve yayımlanması 

yasak olan bilgileri yayımlamak ve görevli hâkimin ad ve 

soyadını yazarak hâkimi terör örgütlerine hedef gösterdikleri‟ 

iddiasıyla iki-altı yıl hapsi isteniyordu. 31 Mart 2009'da görülen 

karar duruşmasından beraat kararı çıktı. 
 

Aziz Koçak (TCK 216 Halkı kin ve düĢmanlığa tahrik) 

Cumhuriyet Savcılığı, DTP Sakarya örgütünün 27 Nisan 

2008'de düzenlediği ve ülkücülerin bastığı, güvenlik güçlerinin 

de kayıtsız kalması sonucu bir kişinin öldüğü "Barış ve 

Kardeşlik" gecesiyle ilgili parti il başkanı Aziz Koçak hakkında 

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ettiği gerekçesiyle iddianame 

düzenlenmişti. Koçak, 5 yıla kadar hapis istemiyle Sakarya Sulh 

Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu. 26 Kasım'da görülen karar 

duruşmasında Aziz koçak beraat etti. 

 

Eğitim-Bir-Sen üyesi 42 kiĢi (TCK 217 Halkı kanunlara 

uymamaya tahrik) 

Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şubesi, Aralık 2007'de Doğu ve 

Güneydoğu‟daki şubelerin katıldığı bir Bölge İstişare Toplantısı 

düzenlemişti. Toplantının sonunda açıklanan bildirgede, 

"ilköğretim okullarında okutulan öğrenci andı yeniden gözden 

geçirilmeli, etnik farklılıklar ve evrensel değerler dikkate 

alınarak yeniden dizayn edilmeli, yerel dil ve lehçelerin seçmeli 

olarak okutulmalı, ideolojik eğitimden demokratik eğitime 

geçilmeli, öğrencilere kılık kıyafet serbestisi getirilmeli, 

başörtüsü yasağı kaldırılmalı" denilmişti. Bunun üzerine 

Şanlıurfa Başsavcılığı, sendikaya üye 42 kişinin 2 yıla kadar 

hapsi istemiyle iddianame düzenlemişti. 15 Ocak'ta görülen 

karar duruşmasında beraat kararı çıktı. 
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Hacı Boğatekin, Cumali Badur (TCK 125, 267, 288 Kamu 

görevlisine görevinden dolayı hakaret, iftira, Adli 

yargılamayı etkilemeye teĢebbüs) 

Gerger Fırat Gazetesi'nde 4 Ocak 2008'de yayınlanan "Feto ile 

Apo" yazısı nedeniyle gazete ve yazının sahibi Hacı Boğatekin 

hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, iftira, 

Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla dava açıldı. 

Yazısında TSK'yı, "şehri tarikatlara bırakıyor, dağda PKK'lıları 

kovalıyor" diye eleştiren Boğatekin tutuklu yargılanıyordu. 

Boğatekin ile birlikte gazetecinin iddialarını sahibi olduğu 

gergerim.com sitesinde "Savcıdan Şok Sözler" başlığıyla 

yayımlayan gazeteci Cumali Badur da, TCK'nın 288. maddesi 

uyarınca "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla 

yargılanıyordu. Adıyaman‟ın Gerger ilçesi Cumhuriyet Savcısı 

Sadullah Ovacıklı‟nın, Fethullah Gülen‟in cemaatine de 

değinen yazısı nedeniyle Boğatekin‟e, “Sen milyonların saygı 

duyduğu Fethullah Gülen Hoca Efendi Hazretlerine Feto 

diyemezsin. Derhal ikinci sayında özür dile. Yoksa seni fena 

yaparım” dediği ileri sürülmüştü. Hacı Boğatekin, 13 Nisan 

2008'de polis tarafından gözaltına alındıktan sonra Cumhuriyet 

Savcılığı'na sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanması istemi 

ile Gerger Sulh Ceza Mahkemesine gönderilen Boğatekin, 

mahkemede 10 saatlik yargılamanın ardından, „Adil yargıyı 

etkilemeye teşebbüs ettiği‟ gerekçesiyle tutuklanarak Kahta 

Cezaevi‟ne gönderildi. 30 Temmuz 2008'de görülen duruşmada 

Boğatekin tahliye edildi. Daha sonra da bu davadan beraat etti. 

 

Halil Ġbrahim Özdabak (TCK 125 Hakaret) 

Yeni Asya gazetesi çizeri İbrahim Özdabak hakkında, 19 Mart 

2008 tarihli bir karikatüründen dolayı, "yayın yoluyla hakaret" 

suçlamasından ve Ceza Yasası'nın (TCK) 125. maddeden dava 

açılmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 

iddianamede, gazetenin birinci sayfasında yayımlanan İbrahim 

Özdabak imzalı kurumuş bir ağacın dalında pinekleyen bir 

baykuşa cüppe giydirildiği, "Huguk! Huguk! Huguk! Huguk!" 

ifadelerinin geçtiği karikatürün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 

Abdurrahman Yalçınkaya'ya 'hakaret' içerdiği belirtiliyordu. 

İbrahim Özdabak 2009‟da beraat etti. 
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Mehdi Tanrıkulu (TCK 222, Türk Harflerinin Kabulü 

Kanunu'na Aykırı davranmak) 

Kürtçe dilekçeyle suç duyurusunda bulunduğu gerekçesiyle 5 

ay hapis cezasına mahkum olan Tevn Yayınları'nın sahibi 

Mehdi Tanrıkulu hakkında, yargılama sırasında da Kürtçe 

savunma dilekçesi verdiği için başka bir dava açılmıştı. Mehdi 

Tanrıkulu bu davadan beraat etti. 
 

Kasım Çakan, Mehdi Tanrıkulu (TMK 7/2, Terör 

örgütünün propagandasını yapmak) 

"Astsubayken Er Olmak" kitabının yazarı Kasım Çakan ve 

kitabı yayınlayan Tevn Yayıncılık‟ın sahibi Mehdi Tanrıkulu'na 

Terörle Mücadele Yasası‟nın 7'nci maddesine göre dava 

açılmıştı. Çakan ve Tanrıkulu,  "Terör örgütlerinin 

propagandasını yapmak" suçlamasıyla yargılanıyorlardı. 

Görülen karar duruşmasında Tanrıkulu ve Çakan beraat ettiler. 
 

Nedim Gürsel (tck 216 Halkı kin ve düĢmanlığa tahrik veya 

aĢağılama) 

2008 yılı mart ayında Doğan Kitap tarafından yayımlanan 

"Allah'ın Kızları" adlı romanı sonrası şikayet üzerine hakkında 

soruşturma başlatılan yazar, Şişli Cumhuriyet Savcılığı'nın 

verdiği takipsizlik kararıyla aklandı. Ancak bu takipsizlik 

kararına yapılan şikayeti görüşen Beyoğlu 2. Ağır Ceza 

Mahkemesi Nedim Gürsel hakkında dava açılmasına karar 

verdi.   

Ali Emre Bukağılı adlı bir kişinin şikayetiyle tutuksuz sanık 

olarak hapis istemiyle yargılanmaya başlayan Gürsel, romanının 

ikinci baskısı nedeniyle bu kişinin 19 Kasım 2008'de yaptığı 

girişimle ikinci davayla karşı karşıya kaldı. 

Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde  26 Mayıs'ta görülen 

duruşmada birleştirilen davalar, 25 Haziran‟daki karar 

duruşmasında "roman bütününde suç kastının bulunmadığı ve 

suçun yasal unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle beraatle 

sonuçlandı. 
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Ahmet Karayay (Tck 318 Halkı Askerlikten Soğutmak) 

Ahmet Karayay Ankara Kızılay Caddesinde "Vicdani Red 

Açıklaması" adı altında yaptığı basın açıklamasında geçen 

'..Dünyamızda askerlik kurumlarının varlığına ihtiyaç 

yoktur,zira başka gezegenlerden dünyamıza hiçbir tehdit 

olmamıştır. Öyleyse askerler bizi neyden korurlar... ülkemiz 

uzunca bir süredir herhangi bir savaşın içinde olmadığı halde 

TSK Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türk Milletinin insan 

kaynağını kullanmaktadır. .. Askerlik görevini kesinlikle yerine 

getirmek isteyen insan kaynağı ülkemizde var olduğu sürece 

bizler gibi yapmak istemeyenlere dayatılmamalı.." gibi sözleri 

sarf ederek halkı askerlikten soğuttuğu gerekçesiyle 

yargılanıyordu.1 Nisan‟da görülen karar duruşmasında Ahmet 

Karayay beraat etti. 
 

Osman Baydemir (tck 222 Türk harflerinin kabulu ve 

tatbiki hakkında kanuna aykırılık, görevi kötüye kullanma) 

Diyarbakır'da 2007 yılında billboardlara Kürtçe "Sersale We 

Pîroz Be" (Yeni Yılınız Kutlu Olsun) yazılı afişler astırdığı için 

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir 

hakkında Türk Harfleri'nin Kullanılması Hakkındaki Kanunu'na 

muhalefetten Diyarbakır 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava 

açılmıştı. Mahkeme heyeti, Baydemir hakkında suçun yasal 

unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. 
 

Mehmet Arslan (tck 216 Halkı kin ve düĢmanlığa Tahrik) 

Adana'da yayın yapan Radyo Dünya'nın genel yayın yönetmeni 

Mehmet Arslan Kürtçe 'Mihemedo' türküsünü 16 Ekim 2007'de 

Şivan Perwer'in sesinden yayınlamıştı. Terörle Mücadele 

Şube Müdürlüğü, Kürtçe türkü yayını hakkında Basın 

Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Radyoda 

söylenen türkünün kasetini de delil olarak vermişti. Savcı 

Duran Yılmaz, suç duyurusu üzerine radyocu Arslan hakkında 

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan Adana 2'inci Asliye 

Ceza Mahkemesi'nde 8 Ocak 2008'de dava açmıştı.  
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Savcı hazırladığı dava iddianamesinde, radyocu Arslan'ın 

yayınladığı 'Mihemedo' adlı Kürtçe türküde 'Oy de ateş düşsün 

o Türk'lerin evine/ diyorlar ki Mehmedimin boyunu güneş 

önüne sermişler/ oy haber verdiler dediler/ Türk askeri iz sürüp 

Mehmedimi yakalamış/ vallahi haber verin Diyarbakır'a 

Siverek'e/ babalara, kardeşlere, Mehmedimin intikamını 

alsınlar' sözleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini 

belirtmişti. Bilirkişi hazırladığı raporunda, şarkı sözleri içinde 

'Türk askeri' diye bir tabirin yer almadığını, 'Rumilerin askeri' 

diye bir kelime kullanıldığını, ayrıca 'Mehmed'in intikamını bu 

kafirlerden alsınlar' şeklinde sözler bulunduğunu belirtti.  

Savcının 4 yıl 6 ay hapis cezası istediği radyocu Arslan 

hakkındaki dava bir yılı aşkın süre sonra karara bağlandı. 

Mahkeme hakimi, suç kastının olmadığına kanaat getirerek 

beraat kararı verdi. Gerekçeli kararında ise, "Türkü sözleri 

içinde bir takım imalı sözler yer almış ise de bunun bir türkü 

olduğu, sanığın özellikle içeriğini bilerek ve halk arasında kin 

ve nefret duygularını arttırmak amacıyla radyoda 

yayınlamadığı, dolayısıyla suç kastının varlığı belirlenememiş 

bu nedenle sanığın beraatına karar vermek gerekmiştir" denildi. 

 

Mehmet Arslan (Tck 216 halkı kin ve düĢmanlığa tahrik) 

Radyo Dünya genel yayın yönetmeni Mehmet Arslan' a 

13.11.2007 saat 14.20-16.00 saatleri arasında yayınlanan "Keçe 

Kurdan" adlı müzik parçasında geçen sözler nedeniyle halkı kin 

ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle açılmıştı.19 Mart 2009 

da görülen karar duruşmasında Mehmet Aslan BERAAT etti. 

 

Abdullah DemirtaĢ (tmk 7, örgüt propagandası yapmak) 

Diyarbakır'ın Sur Belediye Başkanı Abdullah DemirtaĢ, PKK 

örgüt üyesi Burhan Bahtiyar'ın anma etkinliğinde ifade ettiği 

sözlerinden dolayı yargılandı; sonunda beraat etti. Demirtaş, 

"Herkesin göz rengi ayrı olabilir, gerilla annesinin ve asker 

annelerinin gözyaşları aynıdır. Özgürlük mücadelesinde 

yaşamını yitirenlere minnet duyuyoruz" sözlerinden "örgüt 

propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanıyordu.  
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Erol Karaaslan (tck 216 halkı kin ve düĢmanlığa tahrik 

etmek) 
7 Temmuz'da Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Evrim 

Teorisinin savunucularından Richard Dawkins'in "Tanrı 

Yanılgısı" adlı kitabını Türkçe'ye kazandıran Kuzey Yayınları 

sahibi Erol Karaaslan'ı beraat ettirdi. 19 Haziran'da mahkeme 

savcısı, "Musevilik dinine, Allah'a ve peygamberlere hakaret 

edildiği" gerekçesiyle Sonia Eskinazi'nin şikayetiyle "halkı kin 

ve düşmanlığa tahrik etmek veya aşağılamak" iddiasıyla hapis 

istemiyle açılan davanın reddedilmesini istemişti. Savcı, Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinin din ve vicdan 

özgürlüğünü de kapsadığını vurguladıktan sonra, "Bilimin 

gelişebilmesi için her konuda eleştirileri ve şüpheci yaklaşımı 

olması gerektiği tarafımızca da kabul edildiği, aksi taktirde 

bütün toplumun dogmaların esiri olur" demişti. Yayıncı, Emre 

Bukağılı adlı bir kişinin şikayetiyle açılan davada beraat 

etmişti.  

 

Yasin YetiĢgen (tck 222 ġapka ve Türk harfleri Kanununa 

muhalefet) 
4 Haziran'da Gaziantep 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Gaziantep 

Çoban Ateşi gazetesi yazı işleri müdürü Yasin Yetişgen'i, q, w, 

x harflerinin de geçtiği yazılar nedeniyle yargıladığı davadan 

"suçun unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle beraat ettirdi. "Şapka 

ve Türk harfleri"ne dair TCK'nın 222. maddesi uyarınca 

yargılanan Yetişgen, iki aydan altı aya kadar hapis istemiyle 

yargılanıyordu. Savcı Mahmut Yalçın, "Yasa, Arap harflerinin 

kullanılmasını önlemeye yönelik çıkarıldığı göz önüne 

alınmalı" dedi. Gazetenin 17 Ocak 2008 tarihli 40. sayısında 

Kürt şair Abdula Pêşew, 31 Ocak 2008 tarihli 41. sayısında ise 

Ahmed Arif'in Kürtçe biyografisi ve şiiri gerekçe gösterilerek 

Gaziantep C. Başsavcılığı'nın talebiyle toplatılmıştı. Gaziantep 

2. Sulh Ceza Mahkemesi, iki sayı için açılan iki davayı 

birleştirmişti. Yargılamanın üçüncü duruşmasında ise beraat 

kararı çıktı.  
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Mehdi Tanrıkulu, Hasan ÖzgüneĢ (tck 215 suç ve suçluyu 

övmek) 
14 Mayıs'ta İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi, PKK'nin 

hapisteki lideri Abdullah Öcalan için getirilen "Sayın Öcalan" 

yasağını protesto eden DTP'li Mehdi Tanrıkulu ve Hasan 

Özgüneş'i, "suçluyu övmek"ten yargıladığı davada beraat 

ettirdi. 

 

Mustafa Karayay (tck 318 halkı askerlikten soğutmak) 

1 Nisan'da Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi, "halkı askerlikten 

soğutmak" iddiasıyla yargıladığı vicdani retçi Mustafa 

Karayay'ı beraat ettirdi. Karayay, "Türkiye'de doğmuş bir 

erkeğin sadece Türkiye'de dünyaya geldi diye askerlik yapmak 

gibi bir vatan borcu olamaz. Bu sadece Türkiye için söz konusu 

da değil. İnsanlar çıplak, günahsız, borçsuz ve en önemlisi de 

silahsız doğar. Hiçbir kurum ve kuruluşun özgür bir insanın 

hayatının belli veya belirsiz bir bölümünün tutsaklık altına 

almaya hakkı yoktur" sözlerinden yargılanıyordu. 10 Ekim 

2008'de Ankara Kızılay'da vicdani retçi olduğunu açıklayan ve 

"Birçok genç, askerlik adı altında hayatlarının baharında ölüp 

gitti. Bu insanların hakkını kim nasıl ödeyebilir'" şeklinde 

eleştirisini dile getiren Karayay, üç yıla kadar hapis istemiyle 

yargılanıyordu. 
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2008’de DÜġEN 

DAVALAR 
 

Abdurrahman Dilipak (tck 301 Devletin askeri kuvvetlerini 

-yayın yoluyla- aĢağılamak) 
Haziran ayında Adalet Bakanlığı'nın, "Cübbe Sarık" başlıklı 

yazıda "Devletin askeri kuvvetlerini yayın yoluyla aşağıladığı" 

gerekçesiyle yargılanan Anadolu'da Vakit gazetesi 

yazarı Abdurrahman Dilipak için yargılama izni vermediği 

öğrenildi. Dilipak'ın davası düşmüş oldu. 13 Şubat 2008'de 

çıkan yazıdan TCK'nın 301. maddesinden yargılanan Dilipak'la 

ilgili, 11 Nisan 2008'da hazırlanan iddianamede, cımbızlama 

yöntemiyle "Evlerinde görünür bir yere, subay şapkası yerine 

yeşil fes üzerine beyaz sarık sarıp koyabilirler. Kızıl Ordu'nun 

bir gecede nasıl dağıldığını hatırlayın....Türkiye'de toplum 

Türkiye'de toplum brifinglerle, faili meçhullerle, fişlemelerle 

korkutulmuş ve baskı altına alınmıştır....Ülkeyi karıştırmak için 

eylemler, doğuda JİTEM'le, batıda STK'larla yürütüldü. 

Vatanseverlerin yöneticisi, 'Dört bin askeri sivil kıyafetlerle 

yürüttük. Kimse fark etmedi" ifadelerine yer verilmişti. 

 

Ġbrahim Kaboğlu, Baskın Oran (tck 301) 

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, "Türkiyelilik" kavramını 

önerdikleri "Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Raporu" 

nedeniyle yargılanan dönemin İnsan Hakları Danışma Kurulu 

(İHDK) Başkanı Prof. Dr.İbrahim Kaboğlu ve Alt Komisyon 

Başkanı Prof. Dr. Baskın Oran'ın 301. maddeden 

yargılanmalarını izin vermedi. İki öğretim üyesinin avukatı Oya 

Aydın, Adalet Bakanlığı'nın raporda geçen ifadeleri eleştiri 

mahiyetinde gördüğü ve ifade özgürlüğü kapsamında 

değerlendirdiğini, Bakanlık kararında Anayasanın 26. maddesi, 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesine de atıf 

yapıldığını kaydetti. 17 Aralık 2008'de Ankara 28. Asliye Ceza 

Mahkemesi, Oran ve Kaboğlu'nun TCK'nın 301. maddesine 

ilişkin dosyalarını, yargılamanın sürdürülmesinin bir şartı 

olarak izin alınması için Adalet Bakanlığı'na göndermişti. 
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M.S.Ö. (tck 125 Görevliye görevi nedeniyle alenen hakaret) 

M.S.Ö. , 9 Mart 2009 Aydın'a tarihinde gelen Başbakan 

Erdoğan'a, seçim otobüsüyle şehir turu attığı sırada "Allah 

cezanızı verecek" diye bağırdı. İddiaya göre, Başbakan, yanına 

çağırdığı M.S.Ö.'yü neden yaptığını sorup sonra da gönderdi, bu 

sırada korumalar da biraz sert şekilde çocuğu uzaklaştırdı. 

M.S.Ö. boynunun arkasında oluşan çiziklerin Başbakan 

Erdoğan'ın kendisiyle konuşurken meydana geldiği iddiasıyla 

şikayetçi oldu. Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun, 

yürüttüğü soruşturma sonunda, M.S.Ö.'nün Başbakan 

hakkındaki şikayetinde kovuşturmaya yer olmadığına karar 

verdi. Daha sonrasında ise Cumhuriyet Savcısı Zeki Polat, 

M.S.Ö. hakkında Başbakan Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla 

dava açarak, 1-3 yıl arasında hapisle cezalandırılmasını istedi. 

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan‟ın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM 

Başkanlığı‟na soru önergesi verdi ve başbakana 

“Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez 13 yaşındaki çocukla 

mahkemelik olan bir Başbakan olduğunuzun farkında mısınız?” 

diye sordu. 8 Eylül 2009‟da gizli olarak görülen karar 

duruşmasında M.S.Ö.‟ yü İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, 

Denizli ve Aydın‟dan 35 avukat savundu. 

Aydın Çocuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme 

hakimi Güler Metin,  

TCK 31/2 (Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da 

onbeş yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukukî anlam 

ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme 

yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması hâlinde ceza 

sorumluluğu yoktur. ) hükmünü uygulayarak ceza verilmesine 

yer olmadığı kararı verdi. 
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ENGELLENEN 

ETKINLIKLER 

 
Tiyatro 
 

İTÜ Bahar Şenlikleri için İstanbul'a gelen İzmirli tiyatro 

topluluğu Yenikapı Tiyatro, önceki gün Taksim ve Kadıköy'de 

oyunlarını sahnelemek isteyince polis engeline takıldı. 

Polise sokakta oyun sahnelemenin anayasal hakları olduğunu 

hatırlatan Yenikapı Tiyatrosu oyuncuları “Anayasa her şehirde 

değişir. Taksim ve Kadıköy meydanları bizim için stratejik 

öneme sahiptir. Gidin ara sokaklarda oynayın!” yanıtını almış.  

Yenikapı Tiyatrosu‟nun sahneleyeceği oyun Gogol‟dan 

uyarlanan sokak oyunu „Palto‟, Lions Tiyatro Ödülleri‟nden en 

iyi koreografi ödülünü almış, onlarca kentin festivalinde 

sokakta oynamış, 12. Ankara Tiyatro Festivali‟nin açılış oyunu 

olmuştu. Oyuncu Nazlı Masatçı, “Biz bu oyunu Mardin‟den 

Sinop‟a ve Ankara‟ya kadar oynadık. Hiçbir zaman polis 

engeliyle karşılaşmadık.” dedi. 

 

Sinop Sanat Tiyatrosu‟nun “Tımarhanede Özgürlük Var” adlı 

oyununun Diyarbakır‟ın Çüngüş İlçesi‟nde oynanmasının, 

Kaymakam Abdülhalim Can tarafından yasaklandığı 17 Ocak 

2009‟da öğrenildi. 

 

Yılmaz Okumuş tarafından yazılan, Haldun Açıksözlü 

tarafından tiyatroya uyarlanan “Laz Marks” adlı oyunun 

gösterimi, İstanbul Beyoğlu Belediyesi‟nin Muammer Karaca 

Tiyatrosu‟nu oyunun gösterimine kapatması nedeniyle 

engellendi. Ocak ayında Muammer Karaca Tiyatrosu‟nda 

oynanan oyuna belediyenin önümüzdeki aylar için salonu 

vermeme kararı aldığı 28 Ocak 2009‟da öğrenildi. 
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3 Mayıs 2009‟da İstanbul Amatör Tiyatro Günleri kapsamında 

Taksim Meydanı‟nda tiyatro gösterisi sunmak isteyen Yenikapı 

Tiyatrosu‟na polis ekiplerinin müdahale ettiği ileri sürüldü. 

 

5 Mayıs 2009‟da Yenikapı Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Orçun 

Masatçı ve Hayriye Çiçek, İstanbul‟da 3 Mayıs 2009‟da Taksim 

Meydanı‟nda ve 4 Mayıs 2009‟da Kadıköy İskelesi‟nde 

sergilenmek istenen “Palto” adlı oyuna polis ekiplerinin 

müdahale etmesini protesto etmek amacıyla İzmir‟de basın 

açıklaması yaptı. Eşzamanlı olarak İstanbul, Mardin, Denizli ve 

Ankara‟da da yapılan basın açıklamasının İzmir‟deki 

bölümünde Orçun Masatçı ve Hayriye Çiçek gözaltına alındı. 

 

Iğdır‟da Yurtsever Demokratik Gençliği Meclisi (YDM-G) 

tarafından 30 Mayıs 2009‟da düzenlenmek istenen Kafkas 

Üniversitesi (Kars) Öğrenci Derneği‟nin (KAÜ-DER) tiyatro 

oyununa, oyunun dili Kürtçe olduğu için Iğdır Valiliği 

tarafından izin verilmedi. 

 

Konser 

 
14 Ağustos 2008‟de Diyarbakır‟da düzenlenen bir etkinlikte 

Kürtçe şarkı söylediği için hakkında “yasadışı örgüt 

propagandası yaptığı” suçlamasıyla Terörle Mücadele 

Yasası‟nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca dava açılan şarkıcı 

Şahin Güneş‟e 19 Haziran 2009‟da Diyarbakır 6. Ağır Ceza 

Mahkemesi‟nde görülen karar duruşmasında 2 yıl 1 ay hapis 

cezası verildi. 

 

11 Temmuz 2009‟da İstanbul‟da bulunan Topkapı Sarayı‟nda 

piyanist İdil Biret‟in verdiği klasik müzik konseri öncesinde 

konser alanı, aşırı sağcı bir grup tarafından basılmak istendi. 

Kendilerini Alperen Ocakları diye tanıtan grup “İçeride şarap 

içiliyor!” diyerek konser alanına girmeye çalıştı. Polis ve 

jandarma ekiplerinin engellediği grup daha sonra konser 

afişlerini yaktı. 
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Konser öncesinde Vakit Gazetesi‟nde 10 Temmuz 2009‟da 

“Mukaddes Avluda Şarap Küstahlığı” başlığıyla bir haber yer 

aldığı belirtilirken, konseri düzenleyen Hakan Erdoğan, 

konserden önce sürekli olarak konserin yapılıp yapılmayacağını 

soran faks ve e-postalar aldıklarını ifade etti. 

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ise olayı şu sözlerle 

değerlendirdi: “Son derece üzücü, sevimsiz ve yakışıksız bir 

davranış. İstanbul‟u Avrupa Kültür Başkenti olmaya 

hazırlıyoruz. Kendini bilmez bir grup, küçücük bir grup da olsa, 

hem İstanbul‟a hem dünya çapındaki sanatçımıza hem de onu 

dinlemeye gelenlere bir büyük saygısızlıkla sevimsiz bir 

gösteride bulunmaya çalışıyor. Küçük bir topluluk bile olsa bu 

can sıkıcı ve mide bulandırıcı bir davranıştır. Bunu duyduğum 

andan itibaren çok büyük bir şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim. 

Hemen İstanbul Valisi ve diğer yetkililerle görüşerek acil önlem 

almalarını ve sevimsizliğin durdurulması için gerekenleri 

yapmalarını istedim. Bu tür şeylere katiyen müsaade edemeyiz. 

Türkiye‟yi böyle ilkel bir takım yaratıkların yönlendirmesi, 

baskı altına alması gibi girişimlere izin vermeyiz. Bu tür akılsız 

davranışlar hiç kimse tarafından müsamaha görmez, 

görmeyecektir”. 

 

 

AfiĢ 

 
8 Şubat 2009‟da Tunceli Belediyesi tarafından kentin bazı 

noktalarına asılan afişlerde yer alan “Dersim Belediyesi” ibaresi 

nedeniyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı‟nın afişlerde 

“yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle yaptığı 

başvuruyu değerlendiren Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi 

afişlerin kaldırılmasına karar verdi. Tunceli Emniyet 

Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de mahkeme 

kararının ardından “Dersim Belediyesi” yazılı afişleri 10 Şubat 

2009‟da kaldırdı. 
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, “Köpeklere giriş serbesttir” 

ve “Bu kapıdan Yahudiler ve Ermeniler giremez” yazılı 

dövizlerle 6 Ocak 2009‟da eylem yapan Osmangazi Kültür 

Dernekleri Federasyonu Başkanı Niyazi Çapa‟ya Türk Ceza 

Kanunu‟nun (TCK) 216. maddesi uyarınca Çapa‟nın “halkı kin 

ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği” gerekçesiyle dava açtı. 

Çapa‟nın Eskişehir 4. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde 

yargılanmasına 6 Mayıs 2009‟da başlanacağı bildirildi. 

7 Ocak 2009‟da Eskişehir‟de kendisine ait Yörük Türkmen 

Otağı adlı işyerinde düzenlediği basın toplantısını “Bu kapıdan 

Yahudiler ve Ermeniler giremez, köpeklere giriş serbesttir.” 

yazılı afişlerle yapan Osmangazi Dernekleri Federasyonu Genel 

Başkanı Niyazi Çapa hakkında açılan dava sonuçlandı. 27 

Mayıs 2009‟da Eskişehir 4. Sulh Ceza Mahkemesi‟nde görülen 

karar duruşmasında Niyazi Çapa, “halkı kin ve düşmanlığa 

alenen tahrik ettiği” suçlamasıyla Türk Ceza Kanunu‟nun 

(TCK) 216. maddesi uyarınca 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

3000 lira para cezasına çevrilen hapis cezası daha sonra 

ertelendi. 

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi‟ni protesto mitinglerini duyuru 

amaçlı hazırlanan afişin Ankara Valiliği tarafından afişte 

“devlet büyüklerine hakaret edildiği” gerekçesiyle yasaklandığı 

29 Ağustos 2009‟da öğrenildi. 

Tüketici Dernekleri Federasyonu‟nun (TÜDEF) Türkiye 

genelinde başlattığı akaryakıt zamlarını protesto kampanyası 

için bastırılan afiş ve çıkartmalara 29 Ağustos 2009‟da Burdur 

Emniyet Müdürlüğü tarafından “Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan‟a hakaret edildiği” gerekçesiyle el konuldu. 

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi‟ni protesto mitinglerini duyuru 

amaçlı Özgürlük ve Dayanışma Partisi‟nin (ÖDP) hazırladığı 

afişi, Ankara Valiliği‟nin afişin Türk Ceza Kanunu‟nun (TCK) 

301. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle yasakladığı 4 Eylül 

2009‟da öğrenildi. 

Sosyalist Demokrasi Partisi‟nin (SDP) İstanbul‟da asmak 

istediği “Kâğıt parçası değil, cunta belgesi - Genelkurmay 

Başkanı görevden alınsın - Paşa paşa yargılansın” yazılı 

afişlerin, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs edildiği” 

iddiasıyla yasaklandıkları 25 Kasım 2009‟da öğrenildi. 
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Yasaklama kararını veren İstanbul Valiliği SDP yöneticileri 

hakkında da suç duyurusunda bulundu. 

 

Seminer 

 
Van Belediye Meclisi‟nin, Birleşmiş Milletler Kadınların ve 

Kız Çocukların, İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi 

Ortak Programı kapsamında hazırlanan “Van Yerel Eşitlik 

Eylem Planı” kapsamında gerçekleştirilmesi düşünülen eğitim 

seminerlerinin Kürtçe yapılması isteğinin Van Valiliği 

tarafından reddedildiği 19 Ağustos 2009‟da öğrenildi. 

 

Festival 

 
Hakkâri‟nin Yüksekova İlçesi‟nde Kent Konseyi ile Yüksekova 

Belediyesi‟nin düzenlemek istediği Cilo Kültür Sanat 

Festivali‟ne Yüksekova Kaymakamlığı‟nın Hakkâri Valiliği‟nin 

önceden açıkladığı “geçici güvenlik bölgesi” gerekçe 

gösterilerek izin vermediği 6 Ağustos 2009‟da öğrenildi. 

 

YürüyüĢ 

 
4 Nisan 2009‟da İstanbul‟da Beşiktaş taraftarlarının futbolcuları 

motive etmek için düzenlediği “Meşaleli Yürüyüş”e polis 

ekipleri cop, biber gazı, basınçlı su, gaz bombasıyla müdahale 

etti. 

28 Haziran 2009‟da Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Kocaeli 

İl Örgütü‟nün Olağan Kongresi‟ne katılmak için Kocaeli‟ye 

gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ı otoban gişelerinde 

protesto etmek isteyen Tüm Belediyeler ve Genel Hizmetler 

İşçileri Sendikası (Belediye-İş) üyesi 16 kişi polis ekiplerinin 

müdahalesinin ardından gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 

Başbakan‟ın Kocaeli‟nden ayrılmasının ardından serbest 

bırakıldıkları belirtildi. 
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23 Temmuz 2009‟da İzmir‟de Konak Meydanı‟nda Üniversite 

harçlarına yapılan zamları protesto etmek amacıyla toplanan 

İzmir Öğrenci Kolektifleri üyesi öğrenciler, "Harçlara Hayır, 

Eğitim Haktır" yazan pankart açarak, "AKP elini 

üniversitemden çek!", "Eğitim hakkım engellenemez!" şeklinde 

slogan attı. Buradan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yürüyen 

öğrenciler, belediyenin en üst katına çıkarak "Harçlara Hayır" 

yazan pankart astı.  

Pankartı asan öğrencilere müdahale eden zabıta ekipleri, 

pankartı topladı. Daha sonra öğrencilere 'Kabahatler Kanunu' 

uyarınca 500 TL para cezası kesti. 

Öğrencilerin harçlara yapılan zammı protesto etmek amacıyla 

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önünde açmak istediği çadıra 

cop ve biber gazıyla müdahale eden çevik kuvvet ekipleri 12 

kişiyi gözaltına aldı. 

Antalya‟da 1 Eylül Dünya Barış Günü‟nde meşaleli yürüyüş 

yapmak isteyen gruba polis ekiplerinin biber gazı ve basınçlı 

suyla müdahale etmesi sonucu 20 kişi gözaltına alındı. 

 

Sergi 

 
4 Mayıs 2009‟da Bursa‟da Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin 6. 

Fotoğraf Günleri kapsamında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 

Günü ve 29 Mart yerel seçimleri konulu fotoğraf sergisine 

müdahale eden jandarma ekipleri 11 fotoğrafa, fotoğrafları 

“sakıncalı buldukları” gerekçesiyle el koydu. 
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ENGELLENEN 

YAYINLAR 

 
Kitap 
Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi, Tunceli Belediyesi‟nin 

faaliyetlerinin anlatıldığı kitapçık hakkında, kitapçıkta yer alan 

“Dersim Belediyesi” ifadesiyle “yasadışı örgüt propagandası 

yapıldığı” gerekçesiyle aldığı toplatma kararının ardından, 21 

Mart 2009‟da polis ekipleri kararı uygulamak için gece yarısı 

Tunceli Belediyesi‟ne baskın düzenledi. Bütün kitapçıkların 

dağıtıldığı öğrenilince polis ekipleri “belediye binasında 

kitapçık bulunmadığı” yönünde tutanak tutarak belediye 

binasından ayrıldı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sel Yayınları‟nın Cinsel 

Kitaplar dizisinden yeni çıkan Ben Mila‟nın kaleme 

aldığı Perinin Sarkacı, Fransız P.V.‟nin yayına 

hazırladığı Görgülü ve Bilgili bir Burjuva Kadınının 

Mektupları ve Guillaume Apollinaire‟in Genç Bir Don Juan‟ın 

Maceraları başlıklı kitaplarda müstehcenliğe rastlandığı 

iddiasıyla, Sel Yayınevi sahibi İrfan Sancı hakkında üç yıla 

kadar hapis ve 5 bin güne kadar adlî para cezası öngören Ceza 

Yasası‟nın (TCK) 226. maddesinden dava açtı. Savcılık, Juan 

Manuel de Prada‟nın Kukular Kitabı‟na dava açılmasına gerek 

görmedi. 

Umut Yayıncılık tarafından basılan ve ölüm orucu eylemiyle 

yaşamını yitiren Nergiz Gülmez‟in yaşamını anlatan Nergiz adlı 

kitap hakkında, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 

5187 sayılı Basın Kanunu‟nun 25/2. maddesi uyarınca kitapta 

“yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle 18 Mayıs 

2009‟da toplatma kararı verildi. 

Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, Anıl 

Alacaoğlu tarafından yazılan ve Minima Yayıncılık tarafından 

basılan Üçüncü Sınıf Kadın adlı romanın “18 yaşından 

küçüklere zararlıdır” ibaresi ile satılmasının ve reklâmının 

yapılmasının yasaklanmasına karar verdi. 
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Eksen Yayıncılık tarafından basılan “Parti Değerlendirmeleri–

4” adlı kitabın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 

toplatıldığı 5 Eylül 2009‟da öğrenildi. Mahkeme kararında, 

kitapta “yasadışı Türkiye Komünist İşçi Partisi‟nin (TKİP) 

propagandası yapıldığı” iddia edildi. 

Artuklu Ünivesitesi‟nin (Mardin) 2009–2010 akademik yılında 

başlattığı Yaşayan Diller Enstitüsü‟nün çalışmalarına kaynaklık 

etmesi için 1 Ekim 2009‟da İsveç‟ten gelen 300 Kürtçe kitaba 

Mardin Emniyet Müdürlüğü el koydu. Mardin Emniyet 

Müdürlüğü‟nün kitaplarda “yasadışı örgüt propagandası yapılıp 

yapılmadığının saptanması” amacıyla Mardin Cumhuriyet 

Başsavcılığı‟na başvurduğu öğrenildi. 

Abdullah Öcalan‟ın AİHM‟ye yazdığı ve Aram Yayınevi‟nin 

yayımladığı 3 ciltlik savunması hakkında Van 3. Ağır Ceza 

Mahkemesi‟nin, kitapta Abdullah Öcalan‟ın fotoğrafının yer 

alması nedeniyle TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca toplatma 

kararı verdiği 24 Kasım 2009‟da öğrenildi. 

 

Dergi 
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi 15 Şubat 2009‟da, Yürüyüş 

dergisinin 176. sayısında “basın yoluyla yasadışı örgüt 

propagandası yapıldığı” iddiasıyla derginin Terörle Mücadele 

Yasası‟nın (TMY) 6. maddesi uyarınca toplatılmasına karar 

verdi. Mahkeme ayrıca derginin internet sitesi 

olan http://www.yuruyus.com adresini de bir ay süreyle 

durdurdu. 

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi 22 Şubat 2009‟da 

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş dergisinin 6. 

sayısının, derginin 20. ve 24. sayfalarında yer alan yazılarda 

“yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla 

toplatılmasına karar verdi. 

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş dergisinin yayını, 

derginin 8 Mart 2009 tarihli 8. sayısında yer alan haberler 

nedeniyle, 9 Mart 2009‟da İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi 

tarafından durduruldu. Mahkeme derginin 8. sayısının 

toplatılmasına da karar verdi. 

http://www.yuruyus.com/
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5 Nisan 2009‟da İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, haftalık 

yayınlanan Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm için Yürüyüş 

dergisinin 5 Nisan 2009 tarihli 178. sayısının Terörle Mücadele 

Yasası‟nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca toplatılmasına ve 

derginin yayınının bir ay süreyle durdurulmasına karar verdi. 

Aylık Mizgîn dergisinin Nisan 2009 tarihli 56. sayısı hakkında 

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, dergide “yasadışı örgüt 

propagandası yapıldığı” suçlamasıyla 22 Nisan 2009‟da 

toplatma kararı verdi. 

 

9 Ağustos 2009‟da Adıyaman‟ın Çelkihan İlçesi‟ne bağlı 

Pınarbaşı Beldesi‟nde düzenlenen 8. Zerban Şenlikleri‟nde stant 

açan Özgür Halk dergisi çalışanı 2 kişi, jandarma ekipleri 

tarafından tartaklanarak gözaltına alındı. 

Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm İçin Yürüyüş dergisinin 

yayını, derginin 16 Ağustos 2009 tarihli 193. sayısında yer alan 

haberler nedeniyle, 20 Ağustos 2009‟da durduruldu. Ayrıca 

derginin 193. sayısının toplatılmasına da karar verildi. 

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş dergisinin yayını, 

derginin 23 Ağustos 2009 tarihli 13. sayısında yer alan haberler 

nedeniyle, 25 Ağustos 2009‟da İstanbul 10. Ağır Ceza 

Mahkemesi tarafından 1 ay süreyle durduruldu. Ayrıca derginin 

13. sayısının toplatılmasına da karar verildi . 

Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm için Yürüyüş dergisinin 20 

Eylül 2009 tarihli 194. sayısında yer alan haberlerde “yasadışı 

örgüt propagandası yapıldığı” ve “suçun ve suçlunun övüldüğü” 

iddialarıyla 20 Eylül 2009‟da İstanbul 14. Ağır Ceza 

Mahkemesi tarafından derginin 194. sayısının yayının bir ay 

süreyle durdurulduğu ve derginin 194. sayısı hakkında toplatma 

kararı alındığı 23 Eylül 2009‟da açıklandı. 

Haftalık Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm için Yürüyüş 

dergisinin 25 Ekim 2009 tarihli 195. sayısı 26 Ekim 2009‟da 

toplatıldı ve derginin yayını bir ay süreyle durduruldu. İstanbul 

10. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin toplatma ve yayın durdurma 

verdiği kararın gerekçesi olarak ise derginin 14. ve 15. 

sayfalarında “yasadışı örgüt propagandası yapılması” gösterildi. 
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Aylık yayımlanan Kurtuluşun Yolunda DevGenç dergisinin 

Kasım 2009 tarihli 3. sayısında yer alan haberlerde “yasadışı 

örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla 26 Kasım 2009‟da 

derginin yayınının 15 gün süreyle durdurulduğu ve derginin son 

sayısının toplatılmasına karar verildiği öğrenildi. 

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş dergisinin yayını, 

derginin 22 Kasım 2009 tarihli 21. sayısında yer alan haberler 

nedeniyle, 22 Kasım 2009‟da İstanbul 12. Ağır Ceza 

Mahkemesi tarafından 15 gün süreyle durduruldu. Ayrıca 

derginin 21. sayısının toplatılmasına da karar verildi. 

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 9 Aralık 2009‟da, haftalık 

yayın yapan Aydınlık dergisinin 1168. sayısında “terörle 

mücadelede yer alan görevlilerin örgütlere hedef gösterildiği” 

ve “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla derginin 

toplatılmasına ve Terörle Mücadele Yasası‟nın (TMY) 6. 

maddesi uyarınca derginin yayınının bir ay süreyle 

durdurulmasına karar verdi. 

 

Gazete 
8 Ocak 2009‟da Gündem gazetesinin Adana bürosuna, Adana İl 

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi‟ne bağlı ekipler 

tarafından baskın düzenlendi. Baskına Mezopotamya Kültür 

Merkezi‟nin (MKM) Kürtçe bastırdığı 2009 takvimleri 

hakkında verilmiş olan toplatma kararı gerekçe gösterildi. 

Baskında büroda bulunan çalışanların ve misafirlerin kimlik 

bilgileri alınırken; 336 adet takvim, 30 adet çeşitli dergi, 8 

fotoğraf ve 3 kitaba da el konuldu. 

21 Ocak 2009‟da Hakkâri‟nin Şemdinli İlçesi girişinde 450 adet 

Azadiya Welat gazetesine Haruna Jandarma Karakolu tarafından 

gazetelerin “yasak yayın olduğu” gerekçesiyle el konuldu. 

Haftalık yayın yapan Ayrıntı gazetesine, İstanbul 14. Ağır Ceza 

Mahkemesi tarafından gazetenin 24-30 Ocak 2009 tarihli 5. 

sayısında “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle 

5187 Sayılı Basın Kanunu‟nun 25/2 Maddesi uyarınca bir aylık 

kapatma cezası verildi. Mahkeme ayrıca gazetenin 5. sayısına el 

konulmasına da karar verdi. 



 

68 

Haftalık olarak yayın yapan Analiz gazetesine 28 Şubat 2009‟da 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gazetenin “basın 

yoluyla yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 

TMY‟nin 6. maddesi uyarınca bir ay kapatma cezası verildi. 

Ayrıca gazetenin 6. sayısına da el konulmasına karar verildi. 

Kapatma kararına gerekçe olarak gazetenin 28 Şubat-6 Mart 

2009 tarihli 6. sayısının 5. ve 6. sayfalarındaki “Amerika‟nın 

Obama‟sı da Bush gibi şiddeti esas alacak” başlıklı yazı 

gösterildi. 

24 Mart 2009‟da Yalova‟daki Newroz kutlamasında Azadiya 

Welat gazetesini satan Metin Çelikel “yasak yayın 

bulundurduğu” gerekçesiyle gözaltına alınırken 250 adet 

Azadiya Welat gazetesine de el konuldu. 

4 Nisan 2009‟da İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, haftalık 

yayınlanan Ezilenlerin Sosyalist Alternatifi Atılım gazetesinin 4 

Nisan 2009 tarihli 14. sayısının TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca 

toplatılmasına ve gazetenin yayının 1 ay süreyle 

durdurulmasına karar verdi. 

11 Nisan 2009‟da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Azadiya 

Welat gazetesine, gazetede “yasadışı örgüt propagandası 

yağıldığı” iddiasıyla Terörle Mücadele Yasası‟nın (TMY) 7/2. 

maddesi uyarınca bir ay kapatma cezası verdi. 

10 Nisan 2009‟da yayına başlayan ve haftalık yayınlanması 

planlanan Özgür Mezopotamya gazetesinin yayını 11 Nisan 

2009‟da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 

gazetede “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla 

TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca bir ay süreyle durduruldu. 

27 Nisan 2009‟da İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Kürtçe 

günlük yayınlanan Rojev gazetesi hakkında, gazetenin 16 Nisan 

2009 tarihli sayısında “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” 

gerekçesiyle bir ay yayın durdurma cezası verdi. 

 

4 Mayıs 2009‟da İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, haftalık 

yayınlanan Ezilenlerin Sosyalist Alternatifi Atılım gazetesinin 4 

Mayıs 2009 tarihli sayısının Terörle Mücadele Yasası‟nın 

(TMY) 7/2. maddesi uyarınca toplatılmasına ve gazetenin 

yayının 1 ay süreyle durdurulmasına karar verdi. 
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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 26 Mayıs 2009‟da, iki 

haftada bir yayınlanan Halk için Devrimci Demokrasi 

gazetesinin 20–31 Mayıs 2009 tarihli 154. sayısında yer alan 

“HKO gerillaları ile kolluk güçleri çatıştı” başlıklı haberde 

“yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla Terörle 

Mücadele Yasası‟nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca gazetenin 

yayının bir süreyle durdurulmasına ve gazetenin son sayısının 

toplatılmasına karar verdi . 

5 Haziran 2009‟da İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, haftalık 

yayınlanan Ezilenlerin Sosyalist Alternatifi Atılım gazetesinin 

16 Mayıs 2009 tarihli sayısının Terörle Mücadele Yasası‟nın 

(TMY) 7/2. maddesi uyarınca toplatılmasına ve gazetenin 

yayının 1 ay süreyle durdurulmasına karar verdi. 

8 Haziran 2009‟da İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Günlük 

gazetesi hakkında gazetenin 1 Haziran 2009 tarihli baskısında 

yer alan ve Diyarbakır Kültür Sanat Festivali‟yle ilgili olan 

haberde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla 

Terörle Mücadele Yasası (TMY) uyarınca 1 ay kapatma cezası 

verdi. Henüz bu karar gazete avukatlarına tebliğ edilmeden 

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin gazetenin 2 Haziran 

2009 tarihli baskısında yer alan bir haberde “yasadışı örgüt 

propagandası yapıldığı” iddiasıyla TMY uyarınca 8 Haziran 

2009‟da tekrar 1 ay kapatma cezası verildiği öğrenildi.  

Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi, Taraf gazetesinde 

12 Haziran 2009‟da yayınlanan ve “AKP ve Gülen‟i Bitirme 

Planı” başlığıyla verilen habere yayın yasağı koydu . 

21 Haziran 2009‟da Demokratik Toplum Partisi (DTP) Adana İl 

Örgütü‟nün 2. Olağan Kongresi‟nde dağıtılmak istenen ve 

haftalık yayınlanan Özgür Halk Tavrı gazetesine polis ekipleri, 

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 20.06.2009 tarihli ve 

2009/864 sayılı toplatma kararını gerekçe göstererek el koydu. 

8 Temmuz 2009‟da Diyarbakır 2. Sulh Ceza 

Mahkemesi, Azadiya Welat gazetesinin 8 Temmuz 2009 tarihli 

916. sayısı hakkında gazetede “Tecawiz” başlığıyla yer alan 

haber nedeniyle Basın Kanunu‟nun 25. maddesi uyarınca 

toplatma kararı verdi. 
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10 Temmuz 2009‟da İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, İşçi 

Köylü gazetesinin 45. sayısının 1. ve 8. sayfalarında yer alan 

haberler nedeniyle gazetenin yayınını 1 ay süreyle durdurdu. 

 

22 Ağustos 2009‟da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin, 

Günlük gazetesi hakkında gazetenin 22 Ağustos 2009 tarihli 

baskısında yer alan ve dilbilimci Amir Hassanpour tarafından 

yazılan “Gelişen dünya dilbilim düzeninde dilsel haklar, devlet, 

pazar ve iletişim teknolojileri” başlıklı yazıda “yasadışı örgüt 

propagandası yapıldığı” iddiasıyla Terörle Mücadele Yasası 

(TMY) uyarınca 1 ay kapatma cezası verdiği öğrenildi. 

11 Eylül 2009‟da İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, haftalık 

yayınlanan Ezilenlerin Sosyalist Alternatifi Atılım gazetesinin 

11 Eylül 2009 tarihli sayısının Terörle Mücadele Yasası‟nın 

(TMY) 7/2. maddesi uyarınca toplatılmasına ve gazetenin 

yayının 1 ay süreyle durdurulmasına; Ankara 11. Ağır Ceza 

Mahkemesi ise 11 Eylül 2009‟da gazetenin 5 Eylül 2009 tarihli 

sayısının TMY‟nin 7/2. maddesi uyarınca toplatılmasına karar 

verdi. 

Günlük Gazetesi‟nin 22 Ağustos 2009‟da bir ay süreyle 

kapatılmasının ardından 26 Ağustos 2009‟da yayınlanmaya 

başlayan Demokratik Açılım gazetesinin 22 Eylül 2009‟da 

yayınlanan 29. sayısında yer alan “Cenaze Törenleri Mitinge 

Döndü” başlıklı haberde “yasadışı örgüt propagandası 

yapıldığı” iddiasıyla Demokratik Açılım Gazetesi 22 Eylül 

2009‟da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir ay 

süreyle kapatıldı. 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, haftalık olarak sekiz sayfa 

yayınlanan Özgür Görüş gazetesinin 17–23 Ekim 2009 tarihli 

sayısının 9. sayfasında yer alana haberde “yasadışı örgüt 

propagandası yapıldığı” iddiasıyla gazetenin yayının 17 Ekim 

2009‟da bir ay süreyle durdurdu. 

“Sosyalizm Ü Azadi Gazetesi”nin Ekim sayısının, İstanbul 10. 

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gazetede “yasadışı örgüt 

propagandası yapıldığı” iddiasıyla toplatıldığı ve gazete 

hakkında bir ay yayın durdurma cezası verildiği 27 Ekim 

2009‟da öğrenildi. 
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Sosyalist Demokrasi Partisi‟nin (SDP) resmi yayın organı olan 

Sosyalist Demokrasi gazetesinin 84. sayısında yer alan haberler 

nedeniyle gazetenin yayınının İstanbul 10. Ağır Ceza 

Mahkemesi tarafından gazetede “yasadışı örgüt propagandası 

yapıldığı” iddiasıyla bir ay süreyle durdurulduğu 27 Ekim 

2009‟da öğrenildi. 

Yeniden Sosyalist Demokrasi gazetesinin 84. sayısında yer alan 

“Barış ve Demokratik Çözüm Grubu‟nun dokuz maddelik 

mektubu” nedeniyle gazetenin 27 Ekim 2009‟da toplatıldığı ve 

yayınının bir ay süreyle durdurulduğu 25 Kasım 2009‟da 

öğrenildi. 

Günlük Kürtçe yayımlanan Azadiya Welat gazetesinin yayını, 

gazetenin 29 Ekim 2009 tarihli sayısında yer alan haberlerde 

“yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla 30 Ekim 

2009‟da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir ay 

süreyle durduruldu. 

14. Ağır Ceza Mahkemesi, Emine Ayna‟yla yapılan ve Atılım 

gazetesinin 276. sayısında yer alan röportaj ile “Açılıma Kurşun 

Sıktılar” başlıklı yazıda “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” 

iddiasıyla Basın Kanunu‟nun 25/2. maddesi uyarınca gazetenin 

276. sayısının toplatılmasına, TMY‟nin 6. maddesi uyarınca da 

gazetenin yayınının bir ay süreyle yayınının durdurulmasına 11 

Aralık 2009‟da karar verdi. 

 

 

Ġnternet 
Kürtçe müzik yayını yapan http://www.heval.org, adlı internet 

sitesine erişimin Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 26 

Şubat 2009‟da aldığı karar doğrultusunda 18 Mart 2009‟da 

engellendiği öğrenildi. 

 

Danimarka‟dan yayın yapan ve kapatılması gündeme gelen Roj 

TV‟yi desteklemek amacıyla 12 Nisan 2009‟da açılan 

support.roj.tv adlı internet sitesine erişim Ankara 11. Ağır Ceza 

Mahkemesi tarafından 12 Nisan 2009‟da engellendi. 
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22 Haziran 2009‟da Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 

www.keditor.com adlı internet sitesine erişimi 11/06/2009 tarih 

ve 2009/1593–2 nolu kararıyla engellediği öğrenildi.  

28 Haziran 2009‟da Denizli 2. Sulh Ceza Mahkemesi‟nin 

sites.google.com adlı internet sitesine erişimi 24/06/2009 tarih 

ve 2009/392 nolu kararıyla engellediği öğrenildi. 

19 Eylül 2009‟da Sosyalist Gençlik Dernekleri 

Federasyonu‟nun (SGDF) internet sitesi 

olan, http://www.sgdf.biz, adresinin yayınının mahkeme 

kararıyla durdurulduğu öğrenildi. İnternet 

sitesinin http://www.sgdf.in, adresinden yayınına devam 

edeceği öğrenildi. 

 

19 Eylül 2009‟da tr.myspace.com, lastfm.com.tr, akilli.tv adlı 

internet sitelerine erişim Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı‟nın 

26.06.2009 tarih ve 2009/45 sayılı kararıyla engellendi. 

Engelleme kararlarının kaldırıldığı ise 22 Eylül 2009‟da 

öğrenildi. 

İnternet üzerinden yayınına devam eden Gündem gazetesinin 

internet sitesi gundem-online.com, adresine erişimin Ankara 11. 

Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 24 Eylül 2009‟da aldığı bir kararla 3 

Ekim 2009‟da engellendiği öğrenildi. 

İnternette sosyal ağ sitesi olarak yayın yapan facebook.com 

adresinden oynanan Farmville adlı oyunun yaratıcısı 

zynga.com adresine erişimin 2 Ekim 2009‟da engellendiği 

öğrenildi. Erişim yasağının aynı günün akşamında kaldırıldığı 

açıklandı. 

 

Lezbiyen, gay, biseksüel, travesti, transseksüel arkadaşlık 

siteleri gabile.com, hadigayri.com ve shemaleturk.com  

adlı internet sitelerine erişimin Telekomünikasyon İletişim 

Başkanlığı tarafından 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan 

Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun uyarınca 

yasaklandığı 5 Ekim 2009‟da öğrenildi. 

 

 

http://www.sgdf.biz/
http://www.sgdf.in/
http://gundem-online.com/
http://zynga.com/
http://www.gabile.com/
http://www.hadigayri.com/
http://www.shemaleturk.com/
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Türkiye‟de ve yurt dışında yaşayan yabancıların çeşitli 

ilanlarını yayımladığı expatriates.com adlı internet sitesine 

erişimin 5651 Sayılı İnternet Suçlarına İlişkin Yasa uyarınca 23 

Haziran 2009‟da Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) 

tarafından engellendiği 16 Ekim 2009‟da öğrenildi. 

Fırat Haber Ajansı‟nın (ANF) internet sitesi olan firatnews.com 

adresine erişim “koruma tedbiri” kapsamında Ankara 11. Ağır 

Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim 2009‟da engellendi. 

İnternet haberciliği yapan haberforum.net adlı internet sitesine 

erişimin Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 04/11/2009 

tarihli ve 2009/7088 nolu “koruma tedbiri” kararıyla 

engellendiği 26 Kasım 2009‟da öğrenildi. 

 

Forum sitesi mazgirt.net adlı internet sitesine erişimin, Ankara 

11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 18 Ekim 2009‟da aldığı koruma 

tedbiri kararı gereğince 28 Ekim 2009‟da 2. kez engellendiği 24 

Kasım 2009‟da öğrenildi. 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı‟nın, Ankara 11. Ağır 

Ceza Mahkemesi‟nin 4 Kasım 2009‟da verdiği karara 

dayanarak Günlük gazetesinin internet sitesi olan 

gunlukgazetesi.com adresine erişimi engellediği 19 Kasım 

2009‟da öğrenildi. 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı‟nın, Ankara 11. Ağır 

Ceza Mahkemesi‟nin verdiği karara dayanarak internet 

üzerinden Kürtçe yayın yapan Radyo Bakur‟un internet sitesi 

olan radyobakur.com adresine erişimi engellediği 19 Kasım 

2009‟da öğrenildi. 

 

Forum sitesi mazgirt.net adlı internet sitesine erişimin, Ankara 

11. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin 28 Eylül 2009‟da aldığı 

2009/6163 sayılı koruma tedbiri kararı gereğince 8 Ekim 

2009‟da engellendiği 5 Kasım 2009‟da öğrenildi. 

İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt‟in politik değerlendirmeler 

yaptığı carlbildt.wordpress.com adlı kişisel blog sitesine 

erişimin sitede 1915 olaylarıyla ilgili yer alan yazılar nedeniyle 

engellendiği 6 Aralık 2009‟da öğrenildi. 
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2009 YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU 

TÜRKĠYE YAYINCILAR BĠRLĠĞĠ 

YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ KOMĠTESĠ 
 

2000'li yıllarda kitap ve yazarlara yönelik davalar 

açılmakla birlikte, yasaklama kararlarında azalma eğilimi 

gözlemlenmişti. Mahkemeler yargılama sonuçlanmadan 

kitapları yasaklayıp, toplatmaktan kaçınmışlardı. Son iki yılda 

yasaklanan kitaplar ivmesinde artış gözlemlendi. 2009 yılının 

ilk 4 ayında, yazar ve yayıncılara yönelik olumsuz gelişmelerin 

meydana geldiğini belirtmek durumundayız. 

 

YENĠ SANSÜR ARACI: BANDROL 
 

2009'daki en önemli olumsuz gelişme, bandrol verme 

işlemlerinin sansür amaçlı olarak kullanılabileceği 

doğrultusundaki endişelerimizin haklı çıkması oldu. Kitapların 

yayınlanma ve yargılanma süreci yasalarca belirlenmiştir, başka 

süreçlerin buna eklemlenmemesi gerektiği düşüncesindeyiz. 

Abdullah Öcalan'ın Aram Yayınları tarafından yayınlanmak 

istenen "Kültür ve Sanat Devrimi" adlı kitabına, daha basım 

sürecinde matbaada el konulması bandrol olayına ilişkin 

endişelerimizi doğruladı. En son olarak 1989 yılında "Devrimci 

Yol Savunması -12 Eylül Öncesi ve Sonrası" (Simge Yayınları) 

adlı kitap, Ankara'da daha kitaplaşmadan toplatılmıştı. Ancak 

yargılama beraat ile bitmiş ve kitaplar yayıncısına iade 

edilmişti. Sonuç olarak yayınlama özgürlüğü bakımından, tam 

20 yıl geriye gitmiş gibi olduk.  

 

Böylece Türkiye Yayıncılar Birliği‟nin, bandrolün 

sansür amacıyla kullanılabileceği uyarısı da haklı çıkmış oldu. 

Yayınevi, bandrol almak için meşru bir başvuru yaptığında, bu 

başvurunun gereği yerine getirileceğine, bazı "gayretli" 

memurların çabası ile olay bir krize dönüştü ve sorun Bakanlar 

Kuruluna kadar yansıdı. Ve sonuçta, basım süreci daha 

tamamlanmadan, kitaba matbaada el konuldu.  
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Böylece Abdülhamit döneminin sansür mekanizması 

yeniden devreye sokulmuş oldu.  Buna benzer bir olay da, tek 

parti rejimi döneminde Kazım Karabekir'in "İstiklal Harbimiz" 

kitabına 1933 yılında daha basım bitmeden el konulması ve 

imha edilmesi ile yaşanmıştı. Korsan kitapçılığın öne 

geçilmesinde hiçbir yararı olmayan bandrol uygulanmasına 

biran önce son verilmelidir. 

 

TERÖRLE MÜCADELE YASASI 
 

Bir diğer olumsuz gelişme ise, İrfan Karaca'nın Berçem 

Yayınlarınca çıkarılan "Ape Musa'nın Generalleri" adlı kitabı 

için açılan davanın, 1 yıl 3 ay hapisle sonuçlanmasıdır. Kitap, 

gazete satıcısı çocukları konu almaktaydı ve kitabı hazırlayan 

İrfan Karaca da bunlardan biri idi. Kitabın, Aram Yayınları 

tarafından çıkarılan daha kısa bir versiyonu hakkında açılan 

dava ise devam etmektedir. 

Do Yayınları sahibi Hüseyin Gündüz'e, Sertaç Doğan‟ın 

“Şırnak Yanıyor 1992” adlı kitabını yayınladığı için, 3713 sayılı 

yasa 7/2 maddesi uyarınca, 1000 gün hapis cezası verildi. 

Cezanın infazı paraya çevrildi. Sonuç olarak yayınevi sahibi 

Hüseyin Gündüz, 16 milyar 660 milyon para cezası ödemeye 

mahkum edildi. 

 

 Hüseyin Gündüz, daha önce de,  " Haberlerin Ağında 

Öcalan" adlı kitabı bastığı için İstanbul 14. Ağır Ceza 

Mahkemesi'nce "basın yoluyla yasadışı örgüt propagandası 

yaptığı" gerekçesiyle TMY'nin 7/2. maddesi uyarınca 1.5 yıl 

hapis cezası almıştı. Do Yayınevi'nden çıkan Medeni Ferho'nun 

"Sayın Başkan" adlı kitabı ise geçen yıl 9 Mayıs'ta yayınevine 

polis ekiplerinin düzenlediği baskınla toplatılmış ve yayıncı 

Hüseyin Gündüz iki gün gözaltında kalmıştı. Yayıncı bu 

kitaptan dolayı da, 16 milyar 660 milyon para cezası ödemeye 

mahkum edildi. TMY‟nin kitap yayıncısını, gazete yayıncıları 

ile aynı düzeyde çok ağır para yazıları ile yüz yüze bırakan bu 

maddesi, Cumhurbaşkanı Sezer tarafından “eşitsizlik” gerekçesi 

ile bozulma talebi ile Anayasa Mahkemesi‟ne taşınmıştı. 
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Perî Yayınları tarafından yayınlanan, Murat Coşkun‟un 

“Acının Dili Kadın” adlı kitap hakkında açılan dava 

mahkumiyet ile sonuçlanmıştı. (12 ay 15 gün hapis.)  Yazar bu 

cezasını Adana‟da hapis yatarak çekti. Ancak İran‟daki idamları 

protesto eden bir metne imza attığı gerekçesi ile daha uzun bir 

süre hapiste tutuldu. 

 

TCK 301. MADDE 
 

Tohum Yayıncılık editörü Mehmet Ali Varış hakkında, 

yayınladığı iki kitap hakkında verilen mahkumiyet kararları 

Yargıtay'da. Erdal Yeşil'in "Kemalizm Oturan Adam" adlı 

kitabı hakkında, TCK 301. maddesinden ve "Atatürk Aleyhine 

İşlenen Suçlar Hakkında Yasaya" muhalefetten açılan iki ayrı 

dava mahkumiyetle sonuçlanmıştı.  

 

Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Mamo 

Baran'ın yazdığı 'Koçgiri-Kuzey Batı Dersim' adlı kitabını 

yayınladığı için, Mehmet Ali Varış 21 Aralık 2006 tarihinde 

TCY'nin 216/1 (eski TCY'nin 312/2) maddesi uyarınca bir yıl 6 

ay hapis cezasına mahkum edilmişti.  2008 Ekim ayında, "Uzun 

Yürüyüş" dergisinde İbrahim Kaypakkaya hakkında çıkan bir 

yazısı için açılan davada hükmedilen 20 bin TL para cezasını 

ödemediği gerekçesi ile hapsedilen Varış, bunun karşılığı olan 6 

ayı hapis yatarak Nisan ayında tahliye oldu. Varış hakkında 

"Uzun Yürüyüş" dergisi editörü olarak, Yargıtay'da nihai karar 

için bekleyen 6 dava dosyası daha var. Bunlardan biri daha 

Varış cezaevinde iken kesinleşti. Bu para cezası ödenerek, 

Varış‟ın tahliye olması sağlandı. 

Yine Nisan ayında, TYB de dahil birçok uluslararası ve 

ulusal kurumun ödülünü almış olan Belge Yayınlarının, 

yayınladığı N. Mehmet Güler'in "Ölümden Zor Kararlar" adlı 

romanı hakkında İstanbul 14 No‟lu Ağır Ceza Mahkemesi 

tarafından toplama kararı verildi. Savcılık yayınevi 

yöneticisinin ifadesini aldı. Yazar Güler hakkında dava açılması 

için hazırlık yapılıyor. Bu çerçevede onun da ifadesi alınacak.  
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Elif Şafak'ın, "Baba ve Piç" adlı romanı hakkında da, 

tabu sayılan bir dönemi romanlaştırdığı için beraat ile 

sonuçlanan bir dava açılmıştı. Ama hiç olmazsa kitap hakkında 

herhangi bir toplatma kararı çıkarılmamıştı. Artık roman 

kahramanlarının bile yargılama konusu olduğu, yasakçı 

anlayıştan bir an önce kurtulmak gerek. 

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, kaybedilen 

gazeteci Nazım Babaoğlu'nun hayatını anlatan "Kayıpsın 

Diyorlar" adlı kitabı nedeniyle Aram Yayıncılık editörü Fatih 

Taş'ı, TCK 301. maddesi kapsamında, "Devleti tahkir ve tezyif 

ettiği" suçlamasıyla 5 ay hapis cezasına mahkum etti.  

SUÇU VE SUÇLUYU ÖVMEK 

Yeniden kitap yasaklamalarının başlaması sürecinin ilk 

örnekleri geçen yılki Mayıs ayında yaşandı. İstanbul 13. Ağır 

Ceza Mahkemesi, Mahir Çayan‟ın “Toplu Yazılar” kitabını 

“suçu ve suçluyu överek yasadışı terör örgütlerinin 

propagandası yaptığı” iddiası ile ve “Devrimci Marşlar, 

Türküler, Ağıtlar, Şiirler” kitabını, “örgütü ve şiddeti övüyor” 

gerekçesiyle toplatmıştı. Kitaplar hakkında açılan davalar 

devam ediyor.   

TCK‟nın söz konusu 215. Maddesi, kitap yayıncılığı 

dışındaki alanlarda da, düşünce özgürlüğünü tahdit etmeye 

devam ediyor. Bunun en tipik örneklerinden biri de, yazar ve 

eski milletvekili Mahmut Alınak‟ın 1968 gençliğinin idolü olan 

Deniz Gezmiş‟in, bir suikaste kurban giden yazar Musa 

Anter‟in ve kaçılarak öldürülen lengüistik haklar savunucusu 

Vedat Aydın‟ın adlarının Kars‟ta sokak adları olarak 

verilmesini önermesinden sonra 215. Maddeden dolayı 

yargılanıp mahkum edilmesi oldu. Alınak, bir sivil itaatsizlik 

eylemi yaparak konuya dikkat çekmek istedi ve para cezasını 

ödemedi. Bu nedenle 5 ay hapis yatan Alınak, İHD‟nin bu yıl 

verdiği insan hakları ödüllerinden birine layık görüldü. 
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Yazar Zülfikar Tak‟ın "Diyarbakır Cezaevinde İşkence 

Çeşitleri” kitabından “örgüt propagandası” iddiasıyla yargılanan 

ve beraat eden Tevn Yayınevi sahibi Tanrıkulu, yazar Ergün 

Sönmez‟in kaleme aldığı “Kapitalizmin Emperyalist Sürecinde 

Kürt Özgürlük Hareketi ve PKK‟nin Rolü” adlı kitaptan dolayı 

yargılanıyor. 

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Hasan Bildirici'nin 

"Dönüşü Olmayan Yol" romanında "Kürt" ve "Kürt 

Milleti"nden söz edildiğinden bahisle  Doz Yayınları sorumlusu 

Ali Rıza Vural,'ı "terör örgütünün amacının propagandasını 

yaptığı" gerekçesiyle mahkum etti. Kitap daha önce 

yasaklanmıştı. Ali Rıza Vural, daha önce de Mesut Barzani'nin 

iki ciltlik "Barzani ve Kürt Ulusal Özgürlük Hareketi" adlı 

kitabı nedeniyle, "Cumhuriyeti neşren tahkir ve tezyif" 

suçlamasıyla yargılanmış ve beraat etmişti. 

 

ġAPKA VE HARF DEVRĠMĠ KANUNU  
 

İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi, Diyarbakır‟daki bir 

savcıyı şikayet ettiği dilekçesini Kürtçe kaleme aldığı ve sanık 

olarak yargılandığı davada Kürtçe konuştuğu için Tevn 

Yayınları yetkilisi Mehdi Tanrıkulu‟yu, Şapka ve Harf Devrimi 

Kanunu‟nu  ihlal ettiği gerekçesiyle hapse mahkum etti. 

Tevn Yayınevi tarafından yayınlanan, Kasım Çakan'ın 

'Astsubayken Er Olmak' adlı kitabı nedeniyle hakkında dava 

açılan yayınevi sahibi Mehdi Tanrıkulu'nun Kürtçe savunma 

talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi. 

İlginç mahkumiyet kararlarından biri ise, birçok ödül 

sahibi Şükrü Erbaş‟a 2007 seçim kampanyasında, “Türkçeden 

başka dil kullandığı gerekçesi” ile verilen mahkumiyet oldu. 

İlginç olan ise Erbaş‟ın Kürt olmayışı ve Kürtçe bilmeyişine 

karşın Manavgat‟ta 9 ay hapis cezasına mahkum edilmesiydi… 
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DĠNĠ DEĞERLERĠ AġAĞILAMA 

Kitapları batı dillerinde de yayınlanan yazar Nedim 

Gürsel, Doğan Kitap tarafından yayımlanan son romanı 

“Allah‟ın Kızları”nda “dini değerleri aşağıladığı” gerekçesiyle 6 

yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Nedim Gürsel, daha 

önce Şişli Cumhuriyet Savcılığı‟nın verdiği takipsizlik kararıyla 

aklanmıştı. Ancak bu takipsizlik kararına yapılan şikâyeti 

görüşen Beyoğlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi Nedim Gürsel 

hakkında dava açılmasına karar verdi. Davaya 25 Mayıs 2009 

tarihinde devam edildi.  

Beraat kararları da, bazen ayni kitap hakkında dava 

açılmasını engelleyemiyor ne yazık ki… Bunun en ilginç 

örneklerinden biri ise, Richard Dawkins‟in “Tanrı Yanılgısı” 

adlı kitabına ilişkin olarak yaşandı. Kitap hakkında TCK 216. 

Maddeden açılan dava beraat ile sonuçlanmıştı. Bu kez başka 

bir vatandaşın şikayeti üzerine açılan davada da kitabın 

yasaklanması ve cezalandırılması istendi. 

KĠġĠLĠĞE HAKARET 

Yazar ve yayıncılara karşı sadece kamu hukuku 

çerçevesinde dava açılmakla yetinilmiyor ve bazen özel hukuk 

alanı da, "kişiliğe hakaret" savı ile devreye sokulabiliyor. Bu 

davaların ilerde yazar ve yayıncıları oto sansür uygulamaya 

yöneltmesinden korkuluyor. Bunun en tipik örneklerini şöyle 

sıralayabiliriz: 

Pencere Yayınları editörü Muzaffer Erdoğdu, 2005 

yılında yayınladığı, Ermeni tehcirini tanıklıklarla anlatan Mavi 

Kitap adlı eserden dolayı 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 

7 bin 500 YTL ağır para cezasına mahkum edildi. CHP 

milletvekili emekli büyükelçi Şükrü Elekdağ, Taner Akçam'ın 

kaleme aldığı önsözde, bir TBMM milletvekili olarak kişiliğine 

hakaret edildiğini iddia etmişti.  Yayınevi icra uygulaması ile 

yüz yüze kaldı. 
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Bu arada Uluslararası PEN Türkiye Merkezinin eski 

başkanı ve Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) 

Türkiye Başkanı Üstün Akmen hakkında Keşan Kaymakamı 

tarafından açılan hakaret davasını da, özel hukukun, eleştiri 

özgürlüğünü engellemek için kötüye kullanımının tipik bir 

örneği olarak anmak durumundayız. Keşan Kaymakamının, 

Tuncay Özinel Tiyatrosu‟nun „Büyükler İçin Masal, 

Hırsızistan‟ adlı oyununun oynanmasını engellemesi Üstün 

Akmen tarafından eleştirildi. Bu haklı eleştiri, bir özeleştiri ve 

yasağın kaldırılması kararı yerine, bir hakaret davası ile yanıt 

buldu. Bu tavır, yasakçı anlayışın agresifliğinin tipik bir örneği 

olarak gösterilebilir. İdari makamların Anadolu'da sık 

örneklerine rastlanan, keyfi ve ideolojik tiyatro, sergi ve sinema 

yasaklarının önüne geçmek için, bu yetki idareden alınarak, en 

azından yargı mekanizmasına devredilmelidir.   

Ne yazık ki “karikatür” sanatı, hala yargılama konusu 

olabildiği gibi , bu davalar mahkumiyetle de sonuçlanabiliyor. 

Bu bağlamda, Leman dergisi, Başbakan Erdoğan‟a kapakta 

hakaret edildiği iddiası ile 4 bin TL ağır para cezası ödemeye 

mahkum edildi. 

SORUġTURMANIN GĠZLĠLĠĞĠNĠ ĠHLAL 

Gazeteci Zihni Çakır hakkında ise,  yazdığı Ergenekon 

operasyonu konulu kitaplar nedeniyle, 'Soruşturmanın 

gizliliğini ihlal etmek' iddiasıyla ceza davası açıldı. 

"Ergenekon'un Çöküşü" adlı kitap hakkında ayrıca  emekli 

Tuğgeneral Veli Küçük tarafından bir şahsi hakaret davası 

açıldı. "Kod Adı Darbe" isimli kitap nedeniyle ise, Emekli 

Yüzbaşı Zekeriya Öztürk yazar Zihni Çakır hakkında bir şahsi 

hakaret davası açtı.  

Bir başka ilginç dava ise gazeteci Nedim Şener 

hakkında, “Dink Cinayeti ve İstihbarat Yalanları” adlı kitabı 

hakkında açıldı. Şener hakkında, TMK‟nu ihlal ettiği iddiası ile 

17 yıla kadar hapis cezası isteniyor.  
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Dava, eski Trabzon emniyet müdürünün ve istihbarat 

dairesi müdürünün, “hedef gösterildikleri” iddiası üzerine 

açıldı.  

 

Bu arada, yazar Zihni Çakır‟ın , “Ergenekon‟un 

Çöküşü” adlı iki ciltlik kitabı hakkında açılan dava da 1 yıl 6 ay 

hapis cezası ile sonuçlandı. Dava TCK 285. Maddeden, yani 

soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlamasından dolayı açılmıştı. 

Ne yazık ki, Türkiye‟de birçok devlet görevlisi, çok kez 

eleştiriyi “hakaret”, gazeteciliği ise “hedef olarak gösterilme” 

olarak algılamakta. 

 

MÜSTEHCEN YAYIN 
 

Daha önceki yıllarda “çözüldüğünü” sandığımız bir 

sorun yeniden geri döndü. Yayıncılar Birliği‟nin de önerileri 

sonucunda yasada yapılan değişiklik ile, “sanat ve edebi 

yapıtlar kapsam dışı” denilerek, sanat ve edebiyat eserlerinin, 

„pornografik” diye tanımlanarak yasaklanması ve yayıncı ya da 

yazarının cezalandırılmasının önüne bir süre olsun 

geçilebilmişti. 

 

Ancak Mayıs ayında, Sel Yayınlarının üç kitabı 

hakkında açılan dava ile, yine bir zihniyet değişikliği olmadan, 

yasalarda yapılan kısmi değişikliklerin yeterli olmayacağı 

görüldü. Ticaret Üniversitesi öğretim üyelerinden seçilen 

bilirkişiler, üç kitabın “edebi olmadığı” şeklinde karar verince, 

TCK 226. Madde uyarınca, yayınevi hakkında “müstehcen 

neşriyatta bulunma” suçlaması ile dava açıldı. 

Ben Mila‟nın “Peri‟nin Sarkacı”, P.V.‟nin “Görgülü ve Bilgili 

Bir Burjuva Kadının Mektupları” adlı kitapları yanında, ünlü 

Fransız şairi Appolinaire‟nin  “Genç Bir Don Juan‟ın 

Maceraları”  adlı kitabı da yargılanacak. Juan Prada‟nın 

“Kokular” adlı kitabı hakkında ise dava açılmasına gerek 

görülmedi. 
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Sel Yayınları daha önce de uzun yıllar boyunca, Enis 

Batur‟un “Elma”‟ Metin Üstündağ‟ın “Pazar Sevişgenleri”, 

Mehmet Ergüven‟in “Pusudaki Ten” ve Jeanne Cordelier‟in 

“Pamuk Prenses‟in Ölümü” adlı kitaplarından dolayı 

yargılanmış ve yasada yapılan değişiklik sonucu bütün bu 

davalar beraat ile sonuçlanmıştı. 

SONUÇ 

Sonuç olarak, 2009‟da da ülkemizdeki düşünce ve 

yayınlama özgürlüğü alanındaki genel sorunların, kitap 

yayıncılığı alanında da devam ettiği görüldü.  

Temel hak ve özgürlükler, düşünce, ifade, basın, 

yayınlama, haber alma özgürlükleri alanında yasalarda 

yasakların önünü açıcı gereken değişiklikler yapılsa dahi yargı 

ve yöneticiler arasında bir zihniyet değişimi sağlanmadığı 

sürece, sorunlar yaşamaya devam edeceğimiz anlaşılmakta… 

 

 

Yayınlama Özgürlüğü Komitesi 
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YARGILANAN YAYINEVĠ, YAZAR VE 

KĠTAPLAR 
 

 

Yayınevi Yazar   Kitap 

 
Aram  Abdullah Öcalan      Kültür ve Sanat Devrimi 

Aram  Hatip Dicle  Yargılayanlar  

Aram                   Timur Şahan  İtirafçı/Bir Jitemci Anlattı 

Aram                   Tayhan Umut  Tufanda 33 Gün  

Aram  Ali Aydın  Kayıpsın Diyorlar  

Aram  Ayhan Kaya  Morfemin Gecesi 

Aram  Qahir Bateyi  Gulen Azadiya  

Aram   Mordem Delibaş  Kırbaşı Baskını  

Aram  Serdem Çiyayi  İçimizde Bir Parça Ülke 

Aram  Serdem Çiyayi  Yarınlara Yol Almak 

Aram  Serdem Çiyayi  Patika 

Aram  Sarya Baran  Bu Yürek Dağlar Aşar  

Aram  Hüseyin Kaytan  Ammar İşaretleri  

Aram  Halil Uysal  Dağlarda Yaşamın Dili  

Aram  Menaf Osman  Gira-Şeran-Serhildan  

Aram  Hüseyin Kaytan  Dağın Mecnunu 

Aram  Sayra Baran  Kürtler Ne İstiyor  

Aram  Hikmet Şenol  Ape Musa‟nın Küçük 

Generalleri 

Avesta  Sheri Laizer  Şehitler Hainler ve 

Yurtseverler 

Belge                   George Jerjian  Gerçek Bizi Özgür 

Kılacak  

Belge  Dora Sakayan  Bir Ermeni Doktorun 

Yaşadıkları  

Belge  Mehmet Güler  Ölümden Zor Kararlar  

Berçem  Berçem   Ape Musa‟nın Küçük 

Generalleri  

Boran   Derleme   Tecrit‟te Yaşayanlar 

Anlatıyor 

Çetin  Duran Kalkan  Kürdistan‟da Demokratik 

Siyasetin Rolü 
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Çetin  Derleme   Demokratik 

Konfederalizm  

Derg                    Yılmaz Çamlıbel               “Üniter Devlet, Kafayı 

Yemiş Toplum” 

Do                       Aras Erdoğan  Haberlerin Ağında Öcalan 

(Mahkumiyet)  

Do               Sertaç Doğan  Şırnak Yanıyor 1992  

Do  Medeni Ferho  Sayın Başkan  

Doğan  Nedim Gürsel  Allah‟ın Kızları 

Doz  Mesut Barzani  Barzani ve Özgürlük 

Hareketi  

Doz  Mustafa Balbal  Ararat‟taki Esir General  

Doz   Hasan Bildirici  Dönüşü Olmayan Yol 

Ekin  Mehmet Pamak  Kemalizm, Lâiklik ve 

Şehitlik  

Evrensel  Ahmet Kahraman Kürt İsyanları 

Evrensel  Zeynep Özge  İmran, Bir İsyan Andı 

Güncel  Belma Akçura  Derin Devlet Oldu Devlet  

Güncel  Nedim Şener  Dink Cinayeti ve 

İstihbarat Yalanları 

İnkılap  Osman Pamukoğlu Unutulanlar Dışında Yeni 

Bir Şey Yok  

Kuzey  Richard Dawkins  Tanrı Yanılgısı  

Merkez  Perihan Mağden  Hangimiz Uğramadık 

Haksızlıklara  

Neden Kitap Zihni Çakır  Ergenekon‟un Çöküşü  

Neden Kitap Zihni Çakır  Kod Adı Darbe  

Ozan   Sinan Kara  Sinan‟ın Kara Kitabı 

Pencere  Toynbee   Mavi Kitap  

Peri  M.Erol Coşkun  Acının Dili Kadın  

Peri  Hejare Şamil  Diaspora Kürtleri (Beraat) 

Peri  Mahmut Baksi  Teyre Baz/Hüseyin 

Baybaşin  

Peri  Hejare Şamil  Öcalan‟ın Moskova 

Günleri  

Sol  Murat Pabuç  Boyalı Bank Nöbetini 

Terk Etmek        

Sorun   Osman Tiftikçi  Osmanlı‟dan Günümüze 

Ordunun Evrimi           

Sel  Ben Mila  Peri‟nin Sarkacı 
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Sel  P.V.   Görgülü ve Bilgili Bir 

Burjuva Kadının      

 Mektupları 

Sel  Appolinaire  Genç Bir Don Juan‟ın 

Maceraları 

Su  Mahir Çayan  Toplu Yazılar  

Su  Derleme   Devrimci Türkü ve 

Marşlar  

Tohum  Aytekin Yılmaz  Çok Kültürlülükten Tek 

Kültürlülüğe Anadolu 

Tohum  Erdal Yeşil  Kemalizm/Oturan Adam  

Tohum  Mamo Bayram  Koçgiri-Kuzey Batı 

Dersim 

Tevn  Zülfikar Tak  Diyarbakır Cezaevinde 

İşkence 

Tevn  Ergün Sönmez  Emperyalizm Sürecinde 

Kürt Özgürlük Harekatı 

Tevn  Kasım Çakan  Astsubayken Er Olmak 
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Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu‟nun verilerine göre  

(TGDP) Türkiye‟de 7‟si Yazı İşleri Müdürü 36 gazeteci ve 

yazar, 2010 yılını cezaevlerinde karşıladı. İşte o gazeteci ve 

yazarların isimleri ve tutuklu bulundukları hapishaneler: 

 

Abdurrahman Gök, (DİHA Siirt Muhabiri,) Siirt E Tipi 

Kapalı Cezaevi 

Ahmet Birsin, (Gün TV Genel Yayın Koordinatörü,) 

Diyarbakır D Tipi Cezaevi 

Ali BuluĢ, (DİHA Mersin Muhabiri,) Karaman-Ermenek M 

Tipi Cezaevi 

Aylin Duruoğlu, (Vatan Gazetesinin İnternet Sitesinin Yayın 

Yönetmeni,)  

Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi 

BarıĢ Açıkel, (İşçi Köylü Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri 

Müdürü,) Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi, KOCAELİ 

Bayram Namaz, (Atılım Gazetesi Yazarı,) Edirne 1 Nolu F 

Tipi Cezaevi 

Bayram Parlak, (Gündem gazetesi Mersin Temsilcisi,) 

Karaman-Ermenek M Tipi Cezaevi 

Behdin Tunç, (DİHA Şırnak Muhabiri,) Diyarbakır D Tipi 

Cezaevi 

Cezaevi, ANKARA 
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ÇağdaĢ Küçükbattal, (Atılım Gazetesi Muhabiri,) Tekirdağ 2 

Nolu F Tipi Cezaevi 

Eda Ünalan, (Kızıl Bayrak Dergisi Ankara Muhabiri,) Sincan 

Kadın Kapalı Cezaevi 

Erdal Güler, (Devrimci Demokrasi Gazetesi Eski Yazı İşleri 

Müdürü,) Amasya E Tipi Cezaevi 

Erol Zavar, (Odak Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü,) Şair, 

Sincan F Tipi Cezaevi, ANKARA 

Faysal Tunç, (DİHA Şırnak Muhabiri,) Diyarbakır D Tipi 

Cezaevi 

Füsun Erdoğan, (Özgür Radyo Genel Yayın Koordinatörü,) 

Gebze M Tipi Cezaevi, Gebze/KOCAELİ 

GülĢen Bozan, (Özgür Kadın Dergisi,) Bursa Kapalı Cezaevi 

Hacı Orman, (Sanat ve Hayat Dergisi Genel Yayın 

Yönetmeni,) Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi, ANKARA 

Hasan CoĢar, (Atılım Gazetesi Yazarı,) Sincan F Tipi Cezaevi, 

ANKARA 

Hatice Duman, (Atılım Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri 

Müdürü,) Gebze M Tipi Cezaevi, Gebze/KOCAELİ 

Ġbrahim Çiçek, (Atılım Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve 

Gazeteci-Yazar,) Gebze M Tipi Cezaevi, Gebze/KOCAELİ 
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Ġsmail Eskin, (DİHA Kocaeli Muhabiri,) Kandıra F Tipi 

Cezaevi 

Ġsminaz Ergün, (Demokrat Radyo Çalışanı,) Sincan Kadın 

Kapalı Cezaevi, ANKARA 

Kenan Karavil, (Radyo Dünya Yayın Yönetmeni,) Adana 

Kürkçüler Cezaevi 

Mahmut Tutal, (Gündem Gazetesi Urfa Çalışanı,) Urfa E Tipi 

Cezaevi 

Mehmet Karaaslan, (DİHA Mersin Muhabiri,) Karaman-

Ermenek M Tipi Cezaevi 

Mehmet YeĢiltepe, (Devrimci Hareket Dergisi Çalışanı,) 

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi 

Metin Bulut, (Yürüyüş Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri Mürürü,) 

Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi 

Murad Akıncılar, (Demokratik Dönüşüm Dergisi Editörü,) 

Edirne F Tipi Cezaevi 

Mustafa Gök, (Ekmek ve Adalet Dergisi Ankara Temsilcisi,) 

Sincan F Tipi 

Müge Molvalı, (Atılım Gazetesi Yazı İşleri Müdürü,) Bakırköy 

Kadın ve Çocuk Tutukevi 

Sedat ġenoğlu, (Atılım Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü ve 

Gazeteci- Yazar,) Edirne 1 Nolu F Tipi Cezaevi 
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Seyithan Akyüz, (Azadiya Welat Gazetesi Adana Temsilcisi,) 

Adana Kürkçüler Cezaevi 

Suzan Zengin, (İşçi-Köylü Gazetesi Kartal Bürosu çalışanı) 

Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi 

ġafak GümüĢsoy, (Mücadele Birliği Dergisi Eski Yazı İşleri 

Müdürü,) Amasya Kapalı Cezaevi 

Tuncay Mat, (Atılım Gazetesi Muhabiri,) Tekirdağ 2 Nolu F 

Tipi Cezaevi 

Vedat KurĢun, (Azadiya Welat Gazetesi Eski Yazı İşleri 

Müdürü,) Diyarbakır D Tipi Cezaevi 

Ziya Ulusoy, (Atılım Gazetesi Yazarı,) Tekirdağ 1 Nolu F Tipi 

Cezaevi 
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2009’da 

NELER 

OLDU? 

 
 

Bu bölümde 2009 yılı içinde tartıĢılan olgular ve gerçekleĢen 

önemli olaylara değineceğiz.  
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ERGENEKON 
 

DAVA BAġLAYALI BĠR YIL OLDU 

 

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde 20 Ekim 2008'de 

başlayan ve “Asrın davası” olarak adlandırılan Ergenekon ana 

davası birinci yılını geride bıraktı. 86 sanıkla başlayan ana 

davada yapılan bir yıllık yargılama sonucunda birleştirilen 

Danıştay suikasti davasının sanıkları ile birlikte 30‟u tutuklu 94 

sanık yargılanıyor. 

 

Başladığı günden itibaren birçok tartışmaya sahne olan 

Ergenekon ana davasında bir yıllık süre içerisinde biri Danıştay 

suikasti davası sanığı olmak üzere toplam 26 sanık ise tutuklu 

kaldıkları süre dikkate alınarak tahliye edildi. Ergenekon ana 

davasının sanıklarından İlhan Selçuk, Fuat Turgut ve firari 

sanık Saipir Deblevidze‟nin ifadesi ise henüz alınamadı. 

 

BĠR YILDA 29 YILLIK YARGILAMA YAPILDI 

 

Normal koşullarda ağır ceza mahkemelerinde bir sanık 4 ayda 

bir hakim karşısına çıkarken Ergenekon ana davasında sanıkları 

haftada 4 gün hakim karısına çıktı. Çarşamba günleri ise görüş 

günü olduğu için duruşma yapılmadı. Bugüne kadar 116 oturum 

yapılan Ergenekon ana davasında bu uygulama ile özel yetkili 

ağır ceza mahkemelerinde 29 yılda yapılacak olan duruşma bir 

yılda yapıldı. Duruşma aralarında, heyet salondan çekilince 

sanıklar duruşmaya gelen yakınlar ile hasret giderdi. 

Birbirlerine sarılarak ya da hediye vererek Noel, doğum günü, 

evlilik yıl dönümü gibi özel günlerini kutladı. Basın 

mensuplarını da unutmayan sanıklar, yapmak istedikleri 

açıklamaları avukatlar aracılığı basın mensuplarına ulaştırdılar. 
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ĠLK GÜN ĠZDĠHAM YAġANDI, SONRA ĠLGĠ AZALDI 

 

Davanın başladığı ilk gün yaşanan izdihamın aksine ilerleyen 

günlerde ilgi giderek azaldı. Mesafenin uzak, gidiş gelişin 

pahalı olması sanık yakınlarına ayrılan bölümlerin boş 

kalmasına neden oldu. Uzun süren bazı ifade ve savunmalarda 

hem sanık hem de avukat sandalyeleri boş kaldı. En çok ilgi ise 

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e oldu. Doğu 

Perinçek'in ifade verdiği 4 gün boyunca İşçi Partiler genel 

başkanlarını yalnız bırakmadılar. Yargılamanın yapıldığı ana 

salonda ve ana salona bitişik yan salonda oturacak yer kalmadı. 

Ayrıca aralarında tiyatrocu Levent Kırca'nın da bulunduğu bazı 

sanatçı ve aydınlar da Doğu Perinçek'e destek vermek için 

duruşmayı izlemeye geldiler. 

 

ĠDDĠANAMENĠN ÖZETĠ 40 SAATTE OKUNDU 

 

Tutuklu ve tutuksuz sanıkların kimlik tespitinin ardından 

davanın 3'üncü oturumunda Cumhuriyet savcıları Mehmet Ali 

Pekgüzel ve Nihat Taşkın tarafından 2455 sayfalık 

iddianamenin özetinin okunmasına başlandı. İddianamenin 

okunması 12'inci oturumunda sona erdi. 8 tam gün ve 40 saat 

sürdü. Sanıkların hukuki durumları okunurken en uzun süre 2 

saat 10 dakika ile emekli Tuğgeneral Veli Küçük‟ün oldu. 

 

Davanın 12'inci oturumunda iddianamenin özetinin 

okunmasının ardından Ümraniye'de bir gecekonduda ele 

geçirilen bombaların sahibi olduğu iddia edilen tutuklu sanık 

emekli Astsubay Oktay Yıldırım ile sanıkların ifadesinin 

alınmasına başlandı. 

 

En kısa ifadeyi 15 dakika ile Selim Akkurt, en uzununu ise 12 

oturumda toplam 60 saat ile örgüt üyesi olduğu gerekçesi ile 

tutuklu yargılanan Avukat Kemal Kerinçiz verdi. Kemal 

Kerinçsiz'in ardından ikinci uzun ifade ise 4 günde toplam 18 

saat ile örgütün üst düzey yöneticisi olduğu gerekçesi ile tutuklu 

yargılanan İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e ait oldu. 
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ERGENEKON KELĠMESĠNĠN ĠDDĠANAMEDEN 

ÇIKARTILMASI ĠSTENDĠ  

 

Sanıkların büyük çoğunluğu Ergenekon‟un bir Türk efsanesi 

oluğunu belirterek terör kelimesi ile yan yana olmasından 

rahatsızlık duyduklarını dile getirdiler. Ergenekon kelimesinin 

iddianameden çıkartılmasını istediler. Bu talepleri mahkeme 

tarafından reddedildi. 

 

İddianamenin “Bilinmeyen Mevlana” ve “Agarta”dan 

Ergenekon‟a isimli kitaplardan kes yapıştır yöntemiyle 

yapıldığını iddia edildi. 

 

Sanık avukatlarının telefonlarının dinlenip e-mail‟lerinin takip 

altında olduğunu belirtmesi üzerine Mahkeme Başkanı Köksal 

Şengün, “Hakimlerin dinlenmediğini kim söylebilir ki?” dedi. 

 

Ergenekon Terör Örgütü‟nün varlığının ispatlanmadığını, var 

olduğuna dair kesinlemiş bir mahkeme kararı bulunmadığını 

belirtilen mahkeme; Ergenekon terör örgütü yerine, 'iddia edilen 

Ergenekon terör örgütü' denilmesine karar verdi. Bu şekilde 

kullanılmaması halinde yasal işlem yapılacağını belirtti.  

 

YARGILAMANIN ASKERĠ MAHKEMEDE YAPILMASI 

ĠSTENDĠ 

 

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmak” ve 

“Halkı Hükümete karşı silahlı isyana tahrik etmek” suçlarının 

askeri suç olduğu öne sürülerek yargılamanın askeri 

mahkemede yapılması istendi. 

 

Tutuklu sanık Oktay Yıldırım'ın 'polisten başka kimse görmedi' 

dediği, Ümraniye‟de bir gecekonduda ele geçirilen ve 

Ergenekon soruşturmasının başlamasına neden olan 27 el 

bombasının fotoğrafları ve kamera görüntüleri mahkemeye 

gönderildi. 
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SANIK SAYISI ARTINCA YENĠ SALON YAPILDI 

 

Devam eden Ergenekon soruşturmasına ilişkin açılacak davanın 

olması ve sanık sayısının da artması dikkate alınarak yeni bir 

duruşma salonun yapıldı. 20 Temmuz 2009‟da ikinci 

iddianamenin yargılamasına yeni salonda başlandı.  

 

Geçtiğimiz yıl kitabımızda yer verdiğimiz Ergenekon 

kronolojisinde 9. Dalga da kalmıştık. Şimdi de bu sene 

gerçekleşen dalgalara bir göz atalım : 

 

9. DALGADA GAZETECĠ ÖZKAN TUTUKLANDI 

 

Operasyonun sondan bir önceki dalgası olan 9. dalgada ise 

gazeteci Tuncay Özkan, Esenyurt eski Belediye Başkanı 

Gürbüz Çapan ve eski Organize Suçlar Şube Müdürü Adil 

Serdar Saçan tutuklandı. Bir taraftan Ergenekon davası sürerken 

operasyonun 10. dalgası ise geldi. 

 

10. DALGA ASKERLERE 

 

Soruşturmanın 10. dalgasında Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 

eski Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç ile eski 

Özel Harekat Daire Başkanvekili İbrahim Şahin'in de aralarında 

bulunduğu, biri kadın 13 kişi gözaltına alındı. 10. dalga 

kapsamında Kılınç ve Şahin'in yanı sıra Emekli Albay İlyas 

Çınar, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Emniyet Amiri 

Ergin Erkılınçoğlu, işadamı Hüdai Ünlüer, İbrahim Şahin'in 

yeğeni Tokat Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Dairesi'nde 

görevli polis Yaşar Oğuz Şahin, Tokat'ta gözaltına alınan 

öğretmen Oğuzhan Sarıoğlu, Fatma Cengiz, Yeditepe 

Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bedrettin Dalan'ın oğlu 

Barış Dalan, Yeditepe Üniversitesi ve İstek Vakfı okullarının 

kırtasiye ve matbaa işlerini yapan İlhami Ümit Handan, 

Bedrettin Dalan'ın şoförü Çoşkun Umur, Yeditepe 

Üniversitesi'nin elektrik işlerini yapan Özkan Bektaş, Fahri 

Kepek gözaltına alınmıştı. 
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İstanbul Merkez Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından 

albaylar Cengiz Köylü ve Mustafa Koç, üsteğmenler Taylan 

Özgür Kırmızı ve Muhammet Sarıkaya, sekiz saat 

sorgulandıktan sonra "Ergenekon'a üye olmak' iddiasıyla sevk 

edildikleri mahkemece tutuklanarak Hasdal Askeri Cezaevi'ne 

konuldu. İki subay ise savcılıkça serbest bırakıldı. 

 

KROKĠLER BULUNDU KAZILAR YAPILDI 

 

Ergenekon operasyonu kapsamında gözaltına alınan Özel 

Harekat Dairesi eski Başkanvekili İbrahim Şahin'in evinde ele 

geçirilen "kroki" kapsamında birçok kazı yapıldı. Gölbaşı'nda 

yapılan aramalarda iki yağlı poşet içinde 3 lav silahı, TNT 

kalıpları, çok sayıda el bombası, uzi mermileri, silahlar ve çok 

sayıda mühimmat bulunmuştu. Gölbaşı'ndan sonra Atatürk 

Orman Çiftliği ve aralarında AKP Genel Merkez Binasının arka 

tarafında yer alan ve park alanı olarak kullanılan Saklı 

Bahçe'nin de bulunduğu 5 ayrı noktada çalışma yapıldı. 

 

Aynı kapsamda Hatay'ın Kumlu ilçesi Muharremli köyünde bir 

vatandaşa ait arazide de kazı yapıldı. Bu aramalarda herhangi 

bir bulguya rastlanmadı. 

 

11. DALGA 

 

Ergenekon soruşturması kapsamında Avrasya Televizyonu'nda 

(ART) ve Türk Metal Sendikası Genel Merkezi'nde polis 10 

saat süren bir arama yaptı. 16 ilde yaklaşık 40 kişi gözaltında. 

Gözaltına alınanlar arasında Türk Metal Sendikası Genel 

Başkanı Mustafa Özbek, araştırmacı Erhan Göksel, Elazığ Özel 

Harekat Şube Müdürü de bulunuyordu. Ayrıca, 1 yüzbaşı, 3 

teğmen, 4 astsubay, 1 emniyet müdürü ve 8 polis gözaltına 

alındı. Operasyonda gözaltına alınanlardan Türk Metal 

Sendikası Genel Başkanı Özbek'in yanı sıra 7'si askeri personel, 

10'u polis olmak üzere 18 kişi tutuklandı. 
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12. DALGA REKTÖRLERĠ VURDU 

 

Ergenekon soruşturmasının 12. dalgası kapsamında, güvenlik 

kuvvetleri bu sabahtan itibaren İstanbul, Ankara, Samsun, Van, 

İzmir ve Adana başta olmak üzere birçok ilde eş zamanlı 

operasyonlar başlattı. Soruşturma kapsamında Mehmet Haberal 

evindeki aramanın ardından gözaltına alınırken Çağdaş Yaşamı 

Destekleme Derneği (ÇYDD)Genel Başkanı Türkan Saylan ile 

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanvekili ve 

Uludağ Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa 

Yurtkuran'ın evindeki aramaların da sürdüğü öğrenildi. Ayrıca 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) eski Rektörü Prof. Dr. 

Ferit Bernay'ın evinde de arama yapıldı. 

 

İnönü Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu'nun 

evinde de arama yapıldığı ifade edildi. 

 

OPERASYONLARDA BĠRÇOK SĠLAH ELE GEÇĠRĠLDĠ 

 

Ergenekon soruşturmasında şimdiye kadar; 39 el bombası, 2 içi 

boşaltılmış el bombası, 11 kilogram C-3 patlayıcı, 1160 gram 

tahrip kalıbı, 1 gaz bombası, 10 fünye, 5 işaret fişeği, 3 sis 

bombası, 21 TNT kalıbı, 1 yangın bombası, 84 kapsül, 24 

ateşleme çakmağı, 50 infilak fitili, 35 çeşitli boylarda infilak 

fitili, 1 eğitim bombası, 2 demir çubuk içerisinde patlayıcı, 18 

gram Emolite marka patlayıcı, 13 santimetre uzunluğunda 

infilak kapsülü için irtibatlık fitil, 3 Golden ibareli plastik tüp 

içerisinde hidrolik asit, 3 uzun namlulu tüfek, 2 av tüfeği, 2 

havalı tüfek, 21 tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 34 şarjör, bin 74 

dolu fişek, 73 av fişeği, 1 susturucu, 2 içi boşaltılmış havan 

mermisi, 9 içi boşaltılmış uçak savar mermisi, 1 kasatura, 

saniyeli fitil, çok sayıda demir bilye, bomba yapımında 

kullanılan malzemeler, telsiz, kasatura ve bıçaklar ele geçti.  
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VE ERGENEKON DAVASI AĠHM‟E TAġINDI 

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), “Ergenekon” sanığı 

Muammer Karabulut'un bu davada “adil yargılanma hakkının 

ihlal edildiği” gerekçesiyle yaptığı başvuruyu kabul etti. 

AİHM, Ergenekon davasına ilişkin söz konusu başvuruyu kabul 

ederek, dava ile ilgili AİHM'in kabul belgesi, Avukatı 

Süleyman Çetin tarafından Karabulut'a ulaştırıldı. 

 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, “Ergenekon” 

davası kapsamında, geçen yıl 22 Şubatta gözaltına alınıp, 11 ay 

cezaevinde kalan Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer 

Karabulut'un avukatı Süleyman Çetin, adil yargılanma hakkının 

ihlali başta olmak üzere, çeşitli gerekçelerle, toplam 117 bin 

euro tazminat talebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 

(AİHM) dava açmıştı. 

 

AİHM, Karabulut'un başvurusu üzerine, “önemli gelişmeleri en 

kısa süre içinde bildirilmesini ve ilgili bütün ulusal mahkeme 

kararlarını da göndermesini” istedi. 
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1 MAYIS 2009 –TAKSĠM 
 

1 Mayıs 2009‟un diğer yıllardan farkı neydi? 
 

*1 Mayıs resmi tatil ilan edildi. 

 

*Makul sayıyla Taksim Meydanı‟nda kutlama yapılmasına 

izin verildi. 
 

Günlerdir 1 Mayıs kutlamalarının İstanbul‟da Taksim 

Meydanı‟nda gerçekleştirilmek istenmesiyle ilgili süren 

tartışmalar emekçilerin, demokratik kitle örgütlerinin, siyasi 

partilerin 1 Mayıs 2009‟da Taksim Meydanı‟na çıkarak 1 Mayıs 

1977‟de ölen 34 kişiyi anmalarıyla sonuçlandı. Daha önce 

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu 

Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk 

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri 

Birliği‟nin (TTB) Taksim Meydanı için yaptığı başvuruyu net 

bir ifadeyle reddeden İstanbul Valisi Muammer Güler, 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül‟ün uzlaşma çağrısı üzerine 1 

Mayıs‟ın Taksim Meydanı‟nda “makul” bir sayıyla 

kutlanabileceğini söyledi.  

 

Çağrıya olumlu yanıt veren emek örgütlerinin tüm girişimlerine 

rağmen 1 Mayıs 2009‟da İşçi Bayramı‟nı Taksim Meydanı‟nda 

kutlamak isteyen gruplara kolluk güçleri müdahale etti. İstanbul 

Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah‟ın bizzat yönettiği 

müdahalelerde önceki yıllarda olduğu gibi kolluk güçlerinin 

aşırı güç kullanımı dikkat çekti. Bir polis telsizinden yapılan 

duyuruda Feriköy Semti‟ndeki polis ekibinin gaz bombasının 

bittiği ve eylemci gruplara atılmak üzerelere daha fazla gaz 

bombası istendiği duyuldu. Zırhlı bir polis aracının içindeki 

polis memuru ise kovaladığı gruba megafonla “kaçmayın ulan 

kaçmayın, gelin buraya vatan hainleri” şeklinde seslendiği 

görüldü. 
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1 Mayıs 2009‟un Bilançosu 
1 Mayıs 1978‟de Takim Meydanı‟nın işçilere yasaklanmasının 

ardından 31 yıl sonra Taksim Meydanı‟nda yapılan ilk 

kutlamalarla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Muammer 

Güler, 21‟i polis memuru toplam 41 kişinin yaralandığını 108 

kişinin de gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan 108 

kişi işlemlerinin ardından 2 Mayıs 2009‟da serbest bırakıldı.  

 

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ise gözaltına alınanların 

sayısının 400‟ü geçtiğini belirtti. Gözaltına alınanlardan 5 kişi 

gözaltında işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını 

savunarak İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi‟ne 

başvurdu. 

 

Türkiye Komünist Partisi (TKP) yaptığı açıklamada Tarlabaşı 

Semti‟nde kolluk güçlerince gözaltına alınan 2 üyesinin boş bir 

araziye götürülerek fiziki şiddete maruz kaldığını duyurdu. 

 

Tarlabaşı‟ndaki şiddet olaylarından birisine tanık olan bir 

kişinin kaydettiği görüntülerde ise Ö.A.‟yı etkisiz hale getiren 5 

polis memurunun Ö.A.‟yı kimsenin görmediğini sandıkları bir 

köşede dövdükleri görüldü. 

 

KESK İstanbul Şubeler Platformu Sözcüsü Nebahat Bükrek, 

Taksim‟de yapılan 1 Mayıs kutlamaları sırasında şiddet 

uygulayan polis memurları hakkında yasal işlem yapılması için 

yargıya başvuracaklarını açıkladı. 

 

Ankara‟da Sıhhıye Meydanı‟nda gerçekleştirilen 1 Mayıs 

kutlamalarında meydana girişi sırasında üst araması yapılmasını 

kabul etmeyen Halkevleri üyelerinin protestosuna kolluk güçleri 

havaya ateş açarak müdahale etti. Çıkan arbedede 15‟i polis 

memuru toplam 16 kişi yaralandı. Kutlamalarda atık kâğıt işçisi 

6 kişi de gözaltına alındı. 

 

İzmir‟de Konak Meydanı‟nda gerçekleştirilen kutlamalara 

müdahale eden kolluk güçleri 17 kişiyi gözaltına aldı. 
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Balıkesir‟de çantasını 1 Mayıs alanında unutan Selçuk Yılmaz 

adlı öğrenci ise aşırı sağcı bir grubun saldırısına uğradı. 

 

Hatay‟daki 1 Mayıs kutlamalarında katılan Demokratik Toplum 

Partisi (DTP) üyeleri de aşırı sağcı bir grubun saldırısına uğradı. 

Saldırıya müdahale eden kolluk güçleri ise 15 kişilik DTP 

grubunu gözaltına aldı.  

 

29 Nisan 2009‟da Gaziantep‟te 1 Mayıs çalışması yürüten 

Sosyalist Gençlik Derneği (SGD) üyesi Sibel Işık ve Deniz 

Mahmut adlı 2 kişi gözaltına alındı. 

 
1 Mayıs İşçi Bayramı‟na bir hafta kala Taksim Meydanı 

gerginliği arttı. DİSK başta olmak üzere sendikalar ve sivil 

toplum örgütleri ısrarla Taksim‟i isterken, İstanbul Valiliği 

de ısrarla „Hayır‟ diyor. „Toplumsal Şehircilik Hareketi 

İMECE‟ isimli sivil toplum örgütü, Taksim‟le Kadıköy ve 

Çağlayan meydanlarını bilimsel olarak kararlaştırdı ve bir 

rapor hazırladı: Taksim diğer meydanlardan daha büyük 

ve güvenli. Bu nedenle „Taksim‟de 1 Mayıs kutlamasının 

engellenmesi tamamen „ideolojik‟. 

 

Günün olayı 
 

1Mayıs‟ta yaşanan en ilginç olay Genç Sivillerin eylemi oldu. 1 

Mayıs 1977'deki kutlamalar sırasında o zamanki adı 

Intercontinental otel olan binanın 19'uncu katındaki bazı 

odalardan meydana doğru otomatik silahlarla ateş açılmıştı. 

Yine Sular İdaresi'nin üzerinden de meydana yaylım ateşi 

gerçekleştirilmişti. "Genç Siviller" de bu durumu hatırlatmak 

için The Marmara Otel'in 19'uncu katından aşağı "77, 1 

Mayıs'ında buradan ateş edenler bulunsun" yazılı pankart 

sarkıttı. 
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2008‟de ne olmuĢtu? 
 

Başbakan işçiyi “Ayaktakımı”, Adalet Bakanı evrensel gösteri 

hakkını “Anayasa'ya başkaldırı” diye tanımlayınca polis de 

„Taksim‟i korumak uğruna „savaş‟a hazırlandı. Taksim, 

Beşiktaş, Kabataş, Dolapdere, Okmeydanı ve çevresine kara ve 

denizden ulaşım engellendi. Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane 

ilçelerinde toplam 66 okulda eğitime ara verildi. Taksim 

meydanı barikatlarla çevrildi, TSK‟nin „toplumsal olaylara da 

müdahale etme‟ zihniyeti ile geliştirdiği EMASYA projesi de 

Gezi Parkı'nda konuşlanan birkaç otobüs askerle hayata geçmiş 

oldu. Kısacası İstanbul‟da bir günlüğüne „olağanüstü hal‟ ilan 

edilmiş oldu.  

 

 

Yetkililer ve 1 Mayıs 
 

Çalışma Bakanı Faruk Çelik: “Türkiye bir hukuk devletidir. O 

çerçevede belirlenen yerlerde, belirlenen mekanlarda bu 

kutlamaların yapılmasında kanunen bir sıkıntı yoktur. Biz de 

Çalışma Bakanlığı olarak işçilerin bugününde beraber olmayı 

yeğleriz.” dedi. 

 

İstanbul Valisi Muammer Güler: “Zor kullanmanın şartlarını 

polisimiz sabırla uyguladı. Çok az yerde gaz kullanılması söz 

konusu oldu ama gerekli olan kuvvetin de kullanılması 

zorunluluğu tabii ki doğdu.” dedi. 
 

İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah: Taksim 

Meydanı'ndaki etkinliklerin ardından burada incelemelerde 

bulunarak, görevli emniyet personeline teşekkür etti.  
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TAKSĠM MAZERETĠNE BĠLĠMSEL ÇÜRÜTME  

 

Vali Güler, 1 Mayıs öncesi "Taksim ulaşım noktalarının 

merkezi, turizm açısından odak bir yer olduğu için orada 

kutlama yapılması mümkün değildir" diyordu, oysa Taksim‟de 

yıllardır Yılbaşı kutlamaları, Polis – Halk el ele yürüyüşü , 

Avrupa Futbol Şampiyonası kutlamaları ,Malatya kayısı tanıtım 

yürüyüşü gibi kutlamalar yürüyüşler yapılıyor etkinlikler 

düzenleniyordu. 

 

Yaklaşık iki yıldır „Toplumsal Şehircilik Hareketi 

İMECE‟ adıyla kent kültürü ve planlamasıyla ilgili atölye 

çalışması yapan, raporlar hazırlayan ve çalışmalarını 

bilimsel ilkelerle yürüten ve toplumsal özellikleri de 

gözeten topluluk Kadıköy ve Çağlayan meydanlarını 

bilimsel olarak karşılaştırdı ve bir rapor hazırladı. Ekibin 

içinde şehir plancıları, sosyologlar, siyaset bilimcileri 

bulunuyor.   

 

İşte „Taksim Meydanı 1 Mayıs Mitingi için yetersiz mi?‟ 

isimli rapordan dikkat çeken maddeler: 

 

 

* Çağlayan Meydanı‟nın büyüklüğü 15 bin 410 

metrekaredir ve Taksim Meydanı‟nın yüzde 27‟sine 

tekabül etmektedir.  

 

 

* Kadıköy Meydanı 14 bin 290 metrekaredir ve Taksim 

Meydanı‟nın yüzde 25‟ine tekabül eder.  
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* Çağlayan Meydanı üç ana yola bağlanmaktadır, giriş-

çıkışın güvenli bir biçimde yapılması ve alana ulaşım 

Taksim Meydanı‟ndan daha zordur. Eğer İstanbul 

Valisi‟nin söz ettiği gibi 300 bin yurttaş bir araya gelirse 

E-5 karayolu kapanacak ve buradan başlayarak Anadolu 

yakası dahil tüm İstanbul‟un ulaşımı içinden çıkılamaz bir 

noktaya ulaşacaktır, Mecidiyeköy ve Şişli trafiği saatlerce 

kilitlenecektir.  

 

* Kadıköy Meydanı üç yola bağlanmaktadır, güvenli giriş 

ve dağılmayı engelleyen iki adet şantiye bulunmaktadır. 

Bunlar park alanının tamamında ve Eminönü iskelesinin 

önünde bulunmaktadırlar Meydana giriş ve çıkışı 

kısıtlamaktadır.  

 

* Kadıköy Meydanı diğer birçok mitinginde yapıldığı 

alanda İETT ana garajı, iki adet vapur iskelesi, iki adet 

motor iskelesi, bir adet deniz otobüsü iskelesi 

bulunmaktadır. 1 Mayıs kutlamaları için önerilmiş olan bu 

alanda miting zamanlarında İETT tamamen iskeleler ise 

kısmen kapatılmaktadır.  

 

* Taksim‟in iki güçlü ulaşım alternatifi varken Anadolu 

yakasını Avrupa‟ya bağlayan Kadıköy‟ün alternatifi 

Üsküdar olmaktadır. Üsküdar tek başına bu yükü taşıyacak 

kapasitede değildir. Taksim‟in kullanılmasından daha 

büyük sorunlar ortaya çıkması muhtemeldir.  

 

* Büyüklük, ulaĢım ve güvenlik açısından Taksim 

Meydanı Emek bayramı için en uygun alan olan 

yerdir. Sözü edilen sebepler bilimsel verilere 

dayanmamaktadır ve Taksim‟de 1 Mayıs kutlamasının 

engellenmesi tamamen „ideolojik‟tir.  
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2009‟da POLĠS ġĠDDETĠ 
 

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) yetkilerinin artırıldığı iki 

yıl içinde polisin neden olduğu insan hakları ihlallerini 

raporlaştırdı.  

 

Buna göre, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun (PVSK) 

değiştirildiği Haziran 2007'den bu yana, polisin silah 

kullanması nedeniyle ya da kişilerin güvenliğinden sorumlu 

olduğu gözaltı merkezlerinde, toplam 53 kişi öldü. 13 kişi 

gözaltı merkezlerinde öldü.  

 

Polisin dur ihtarına uyulmadığı gerekçesiyle ateş açması, 

gösterilere müdahale etmesi, gerçekleştirdiği ev baskınları 

sırasında silah kullanması sonucunda toplam 40 kişi yaşamını 

yitirdi; 53 kişi yaralandı.  

 

TİHV "Uluslararası normlara göre kolluk kuvvetleri sadece 

kendisine ve başkalarına yönelik yakın yaşamsal bir tehlike 

halinde silaha başvurabilir. Oysa PVSK'de yapılan değişiklikle, 

kolluk kuvvetleri ortada hiçbir tehdit yokken dahi kendilerine 

tanınan silah kullanma yetkisini en geniş biçimde kullanmıştır" 

diyor.  

 

 

416 iĢkence-kötü muamele  

Bu sürede toplam 416 iĢkence ve kötü muamele olayı 

gerçekleĢti. TĠHV raporunda, bunların dağılımıysa Ģöyle:  

Kaba Dayak: 230  

Hakaret: 57  

Biber Gazı: 47  

Tehdit: 34  

Basınçlı Su ve Soğuk Su Tutma: 11  

Sözlü Taciz: 7  
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Öldürme Tehdidi: 5  

Tecavüz tehdidi: 5  

Haya Burma: 4  

Soğuk ve karanlık bir ortamda bekletme: 3  

Diz üstünde veya hareketsiz bekletme: 3  

Aç ve susuz bırakma: 2  

Copla tecavüz: 2  

Nefessiz bırakma: 2  

Çıplak bırakma: 2  

Ġstenilmeyen hareketlere zorlama: 2  
 

İki yılda, 47 ilde meydana gelen en az 331 olay sonucunda en 

az 1.605 kişi çeşitli hak ihlalline maruz kaldı. En fazla hak ihlali 

109 olayla İstanbul, 23 olayla İzmir, 17'şer olayla Diyarbakır ve 

Hakkari, 16 olayla Van, 14'er olayla Ankara ve Adana'da 

gerçekleşti. 
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DTP KAPATMA DAVASI 
 
Siyasi Partilerin mahkeme kararıyla kapatılması (daha doğru bir 

deyimle kapattırılması) Türkiye‟de ne yazık ki yerleşmiş bir 

gelenek. Yukarıdan gelen tavsiye ambalajlı tehditlerle kendini 

fesheden ilk muhalif partileri saymazsak, tam 25 siyasi parti, 

mahkeme kararıyla kapatıldı. Önce sosyalist partiler, daha sonra 

İslam veya Kürt kimlikleri nedeniyle kapatılan partiler görüldü, 

daha sonra da geçtiğimiz yıl iktidardayken kapatılmaya çalışılan 

parti, Ak parti davası Türkiye için bir yenilik oldu. Neyse ki Ak 

parti kapatılmadı ancak ceza aldı. Türkiye‟de artık parti 

kapatılması tarihe karışıyor galiba derken eski geleneğe geri 

dönüldü ve Kürt Açılımının başladığı ilan edilen bir Türkiye‟de, 

2009‟un son günlerini yaşarken meclise girebilmiş bir Kürt 

Partisi Demokratik Toplum Partisi de kapatılarak parti çöplüğü 

Türkiye tarihinde yerini aldı.   

 

 

Olaylar nasıl baĢladı? 
 

16  Kasım 2007: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman 

Yalçınkaya, Demokratik Toplum Partisi‟nin (DTP), kapatılması 

istemiyle Anayasa Mahkemesi‟nde dava açtı.DTP 

milletvekillerinin PKK‟ya “terörist” dememesini ve bu 

konudaki açıklamalarını dikkate alarak “terörü destekledikleri” 

iddiasında bulunan Başsavcılık, DTP milletvekillerinin de 

Meclis üyeliklerinin düşmesini ve yargılanmalarını talep etti. 

Mahkeme davayı kabul ederek DTP‟den savunma istedi. 

Başsavcı`nın temel iddiası, DTP`nin terör örgütü ile organik 

bağının bulunmasıydı. 141 delil gösterildi. Kapatma için 11 

üyenin enaz 7‟sinin oyu gerekiyordu.   
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Ġddianame ne diyordu? 

 
Başsavcılığın iddianamesinde, “Devletin ülkesi ve milletiyle 

bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline gelen ve 

Anayasa'nın 68. maddesinin dördüncü fıkrasına, 2820 sayılı 

Siyasi Partiler Yasası'nın 78, 80, 81, 82. ve 90. maddelerine 

aykırı eylemlerde bulunduğu açıkça anlaşılan Demokratik 

Toplum Partisi'nin, Anayasa'nın 69. maddesinin altıncı fıkrası 

ile 2820 sayılı Yasa'nın 101/1-b ve 103. maddeleri gereğince 

temelli kapatılmasına” karar verilmesi istendi 

İddianamede, partinin kapatılmasına beyan ve faaliyetleri ile 

neden olan 221 kişinin, temelli kapatılmaya ilişkin kararın 

Resmi Gazete'de yayınlanmasından itibaren 5 yıl süreyle bir 

başka siyasi partinin kurucusu, yöneticisi, deneticisi ve üyesi 

olamayacaklarına karar verilmesi de talep edildi. 

Başka bir parti üyesi olan ve isim benzerliği nedeniyle listeye 

alınan Halil İmrek ile iddianamenin hazırlanmasından sonra 

ölen Fevzi Kara, siyasi yasak istemli listeden çıkarıldı. Böylece, 

siyasi yasak istenenlerin sayısı 221'den 219'a düştü. 

İddianamede ayrıca, “Davalı partinin dava süresince yapılacak 

seçimlere katılamayacağına”, “Dava tarihinde parti bünyesinde 

üye, yönetici, belediye başkanı ve milletvekili olarak görev 

alanların bir başka siyasi parti listesinden veya bağımsız olarak 

dava süresince seçimlere katılamayacağına”, “Davalı partiye 

ödenebilecek hazine yardımlarının banka hesabında blokesine” 

ve “Davalı partinin üye kayıtlarının durdurulmasına” karar 

verilmesi de istenenler arasındaydı. 

Başsavcı ayrıca daha önceki hiç bir parti kapatma davasında 

gündeme gelmemiş bir talepte de bulundu.  
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Anayasa Mahkemesi'nin, dava 

sürecinde yapılacak seçimlere DTP'nin katılmaması, 

üyelerinden yetkililerine hiç bir partilinin, bağımsız ya da başka 

parti listesinden yerel ya da genel seçimlere katılamaması, hatta 

üye kaydının da durdurulması yönünde de karar almasını 

istiyor. 

YARGITAY Başsavcısı kapatma dilekçesinde DTP"nin 

İmralı"da bulunan Abdullah Öcalan"ın avukatları ve yakınları 

aracılığıyla verdiği talimatlar sonucu kurulduğunun "açıkça 

belli olduğunu" ileri sürdü. Başsavcı"nın hazırladığı 121 

sayfalık iddianamede, 155 kez Abdullah Öcalan"ın adı geçti ve 

avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamalar 20 sayfa tuttu. 

Başsavcılığın hazırladığı iddianamede, şu değerlendirmeler yer 

aldı: "Bir siyasi partinin terör örgütü olarak kabul edilen bir 

örgütü açık veya gizli olarak desteklemesi, her platformda bu 

örgüte meşruiyet kazandırmaya çalışması söz konusu siyasi 

partinin "şiddeti" siyasal amaçlarına ulaşmak için 

benimsediğinin açık kanıtıdır." 

 

İddianamede "Partiyi temsil eden organlarca gerçekleştirilen 

eylem veya söylemlerin partinin değil, bu kişilerin kendi kişisel 

görüşleri olduğu açıklanmadıkça ve siyasi parti tarafından da 

açıkça reddedilmedikçe, bu söylem ve eylemler de partiye isnat 

edilebilecektir" dendi. 

 

İmralı Cezaevi"nde bulunan Öcalan"ın avukatları aracılığıyla 

yandaşlarına ve örgütüne talimat verdiği ileri sürülen 

iddianamede, Öcalan"ın, avukatlarıyla yaptığı 5 Mayıs 

2004"teki görüşmede, "yeni bir parti kurulması talimatını 

verdiği, partinin ismini dahi söylediği" belirtildi. 

 

Bu durumun 26 Ekim 2004 tarihli star gazetesindeki haberlerle 

tüm açıklığıyla yer aldığına işaret edilen iddianamede, şöyle 

devam edildi: 
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LĠDERE BAĞLILIK!.. 

 

 

"...yine PKK ve elebaşısı Öcalan"ın emir ve talimatları ile yeni 

parti kurulması yoluna gitmek, demokratik siyasal hayat 

içerisinde izah edilemeyecek bir durumdur. Hele aldıkları 

talimat doğrultusunda DEHAP"ı DTP"ye katılmak üzere 

kapatan siyasi partililerin zaman geçirmeden DTP bünyesinde 

çalışmalara başlamaları bağımsızlık, demokratiklik ve hatta 

etik yönden dahi incelenmesi gereken bir sonuçtur. Cezaevinde 

bulunan bir terör örgütü liderinden aldıkları talimatların 

gereğini harfiyen yaparak siyasi parti (DEHAP) kapatıp, yeni 

bir siyasi parti (DTP) kuran kişilerin terör örgütü ve liderine ne 

derece bağlı olduklarını kuşkuya yer vermeyecek biçimde 

ortaya çıkarmıştır." 

 

"Kürdistanlıyım" açıklaması da iddianamede 
 

ESKİ DEP milletvekili, DTP PM üyesi Leyla Zana"nın 19 

Temmuz"da Bingöl"de yaptığı "Bana Diyarbakır"lı diyorlar, 

ben Diyarbakır"lı değil, Kürdistanlıyım. Buralara Doğu, 

Güneydoğu diyorlar. Buralar Kürdistandır. Bizlere bölücü 

diyorlar, aslında bu topraklar bizim" sözleri iddianamede yer 

aldı. Yine Zana"nın 18 Temmuz"da Diyarbakır"da söylediği 

"Kürtlerin 3 tane lideri var. Talabani, Barzani, Öcalan" sözleri 

de DTP"nin "odak" olduğunun kanıtı gösterildi. 

 

üç vekil dosyada 
 

DTP için açılan kapatma davasının iddianamesinde terör örgütü 

PKK tarafından kaçırılan 8 askerin kurtarılması gerekçesiyle 

Kuzey Irak"a giden üç DTP milletvekili de yer aldı. Aysel 

Tuğluk, Fatma Kurtulan ve Osman Özçelik için açılan 

soruşturma deliller arasında sayıldı. 
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Sonuç: DTP kapatıldı, bu isimlere yasak geldi! 
 

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç 11 Aralık 2009‟da 

yaptığı açıklamada, DTP'nin "temelli" kapatılmasına karar 

verildiğini açıkladı. 

DTP'nin üst düzey yöneticilerine siyaset yasağı getirildi. 

Yasaklı isimler 5 yıl süreyle siyaset yapamayacak. 

Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk'un milletvekilliği düşürüldü. 

Böylece DTP'nin meclisteki grubu düşmüş oldu. 

 

 BU ĠSĠMLERE YASAK GETĠRĠLDĠ 
 

Beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olan 

Abdulkadir Fırat, Abdullah İsnaç, Ahmet Ay, Ahmet Ertak, 

Ahmet Türk, Ali Bozan, Ayhan Ayaz Aydın Budak, Ayhan 

Karabulut, Aysel Tuğluk, Bedri Fırat, Cemal Kuhak, Deniz 

Yeşilyurt,i Ferhan Türk, Fettah Dadaş, Hacı Üzen, Halit 

Kahraman, Hatice Adıbelli, Hüseyin Bektaşoğlu, Hüseyin 

Kalkan, İzzet Belge, Kemal Aktaş, Leyla Zana, Mehmet Veysi 

Dilekçi, Metin Tekçe, Murat Avcı, Murat Taş, Musa 

Farisoğlulları, Necdet Atalayı, Nurettin Demirtaş ve Selim 

Sadak‟ın Anayasa‟nın 69. maddesinin 9. fıkrası gereğinde, 

gerekçeli kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra 

5 yıl süreyle, bir başka partinin kurucusu, yönetici denetçisi 

olamayacaklarına karar verildi.. 

 

Haşim Kılıç, DTP'nin ''Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 

bütünlüğü aleyhine eylemlerin odağı' haline geldiğinin 

anlaşıldığından Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili maddesi 

gereğince kapatılmasına karar verilmiştir" dedi.Ve DTP Genel 

Başkanı ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk ile Diyarbakır 

Milletvekili Aysel Tuğluk‟un partinin kapatılmasıyla ilgili 

gerekçeli kararın Resmi Gazete‟de yayımlanmasından sonra 

milletvekilliklerinin sona ermesine karar verildiğini bildirdi. 

Kararların oy birliğiyle alındığını ve partinin tüm mal varlığına 

el konularak Hazine'ye iade edileceğini bildirdi. 
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Ayrıca Kılıç açıklama sonrasında 'Yapılacak eleştirileri 

şimdiden görebiliyorum..Verilecek kararın zamanlaması için 

verilen tarihin amaçlı olduğu söylendi. Bu yorumlar çok 

acımasız.. Biz iki yıldır bu davayı görüşüyoruz..Eksikliklerimiz 

vardı ve bu eksiklikler raportörümüz aracılığıyla giderilmeye 

çalışıldı ve bu zamana denk geldi' şeklinde konuştu. 

 

KARAR DÖRT GÜNDE VERĠLDĠ 

 
Anayasa Mahkemesi davayı 8 Aralık Salı günü esastan 

görüşmeye başlamıştı, Cuma gününe denk gelen 4. günün 

sonunda ise açıklamasını yaptı. 

 

Sonra ne oldu? 
 

Partilerinin kapatılmasının ardından sine-i millete döneceklerini 

açıklayan DTP‟li milletvekilleri bir hafta boyunca bu konudaki 

kararlılıklarını sürdürdü. Bu arada ülkenin dört bir yanında 

olaylar çıktı, eli silahlı adamlar türedi ülkemizi kimse bölemez 

diye, yaralananlar oldu, gözaltına alınanlar oldu, imza 

kampanyaları başlatıldı aydınlarca, politikacılar da DTP‟nin 

mecliste kalmasının gerekliliğini vurgulayıp durdu. Teroristlerle 

aynı çatıda siyaset yapamam diyenler ve hatta tokalaşma 

zahmetini bile göstermeyenler o bir hafta boyunca DTP‟lilerin 

mecliste kalmaları yönünde demeçler verip durdu. 

Peki, bunun yolu var mıydı? Daha önce kurulan Barış Ve 

Demokrasi Partisi bu amaç için biçilmiş kaftandı. Üstelik 

Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk‟a siyasi yasak getirilmesiyle 

mecliste grup kurma imkanı ortadan kalkan DTP‟yi  bağımsız 

milletvekili Ufuk Uras da destekleyerek mecliste grup kurmak 

adına bu partiye geçeceğini açıkladı.  

Ve beklenen oldu. DTP‟li vekiller bu konudaki nihai kararlarını 

açıklayacakları gün Abdullah Öcalan‟ ın da mecliste 

kalınmasını destekler nitelikte verdiği demecin ardından DTP‟ 

li vekiller Ufuk Uras‟la birlikte BDP çatısı altında yeniden 

mecliste toplandılar.  
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Tam “Gerginlik bitti, DTP BDP‟ye dönüştü ve meclise 

döndü” derken, sanki bu gerginliğin hiç bitmemesini ister 

gibi, sanki  “Ovada bizi yaşatmazlar, bizim meskenimiz 

dağlardır” diyenleri haklı çıkarmak ister gibi, sanki gizli 

bir elin dürtmesiyle yeni bir operasyon yapıldı, aralarında 

10 belediye başkanının da bulunduğu 35 DTP yöneticisi 

gözaltına alındı, savcılığa elleri kelepçelenerek ve tek sıra 

halinde getirildiler, aralarında 7 belediye başkanının da 

bulunduğu 23 kişi tutuklandı. 

 

2009 yılında DTP‟ye ve DTP‟lilere karşı yapılan 

operasyonlardan bazılarına baktığımızda ise bunca zulmü 

hiçbir parti görmedi diyesi geliyor insanın: 
 

14 Nisan 2009‟da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı‟nın 

talimatıyla Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Aydın, Adana, Elazığ, 

Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Hakkâri, Bingöl, Van, Batman, 

Mardin‟de gerçekleştirilen operasyonlarda Demokratik Toplum 

Partisi‟nde (DTP) çeşitli görevlerde bulunan 51 kişi gözaltına 

alındı. 

 

5 savcının yürüttüğü operasyonun Partiya Karkerên 

Kurdistan‟ın (Kürdistan İşçi Partisi (PKK)) “Türkiye 

Koordinasyon Birimi” adlı 8 kişilik ekibini yakalamaya yönelik 

olduğu iddia edildi. DTP Genel Başkan Yardımlarından Selma 

Irmak, Mardin‟de, Bayram Altun ve Kamuran Yüksek de 

Diyarbakır‟da; Abdullah Öcalan‟ın Avukatları Seracettin Irmak, 

Ebru Günay ve Şinasi Tur da Asrın Hukuk Bürosu‟nun 

İstanbul‟daki binasından gözaltına alındı. 

 

Operasyon kapsamında Diyarbakır‟da Büyükşehir Belediyesi 

Konukevi, Gün TV ve GAP Belediyeler Birliği‟nde, Batman 

Belediyesi‟nde ve Konukevi‟nde, Tunceli Belediyesi‟nde, 

Gaziantep‟te DTP İl Örgütü binasında, İstanbul‟da Asrın Hukuk 

Bürosu‟nda arama yapıldı. 
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Gelişmeleri değerlendiren DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, “bu 

operasyon, seçim sonuçlarına hükümetin tahammülsüzlüğünün 

çok açık bir göstergesidir” dedi. 

 

Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar ise, “böyle bir 

operasyon kaygı verici. Hangi delillerle yapıldığını bilmiyoruz. 

Bu süreci olumsuz bir gelişme olarak alıyorum. Tabii ki seçim 

sonuçlarında DTP‟nin bölgede ağırlıklı olarak seçim galibi 

çıkması ve Kürt sorununun çözümünde Kürtlerin yasal 

temsilcisi olarak algılanmasının oluşturduğu süreçte, Kürt 

sorununun barışçıl yöntemlerle çözülmesi umutlarını kırdığını 

düşünüyorum” dedi. 

 

14 Nisan 2009‟da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı‟nın 

talimatıyla Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Aydın, Adana, Elazığ, 

Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Hakkâri, Bingöl, Van, Batman ve 

Mardin‟de gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 

Demokratik Toplum Partisi‟nde (DTP) çeşitli görevlerde 

bulunan 53 kişiden 51‟i “yasadışı örgüt yöneticiliği ve üyeliği” 

suçlamalarıyla 18 Nisan 2009‟da tutuklanarak Diyarbakır D 

Tipi Cezaevi‟nde gönderildi. 5 savcının yürüttüğü operasyonun 

Partiya Karkerên Kurdistan‟ın (Kürdistan İşçi Partisi (PKK)) 

“Türkiye Meclisi” adlı 8 kişilik ekibini yakalamaya yönelik 

olduğu iddia edilmişti. 

Yürütülen soruşturma kapsamında 17 Nisan 2009‟da 

İstanbul‟da DTP İl Başkanlığı‟na, Ankara, İzmir, Kocaeli, 

Mersin, Adana, Hakkâri, Antalya, Adıyaman ve Batman‟da 

çeşitli noktalara düzenlenen operasyonlarda 107 kişi gözaltına 

alındı. Gözaltına alınanlardan DTP İstanbul İl Başkanı Halil 

Aksoy daha sonra serbest bırakıldı, İzmir‟de gözaltına alınan 29 

kişiden 8‟i ise 19 Nisan 2009‟da tutuklandı. 

Mardin‟de “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 

gözaltına alınan 14 kişi, Adıyaman‟da 16 kişi, Aydın‟da 5 kişi, 

Adıyaman‟da 1 kişi, Kocaeli‟nde 1 kişi, Bitlis‟in Tatvan 

İlçesi‟nde, Hizan İlçesi‟nde ve Güroymak İlçesi‟nde ise aynı 

gerekçeyle 20 kişi olmak üzere toplam 57 kişi 17 Nisan 2009‟da 

tutuklandı. 
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Yapılan operasyonları ve alınan tutuklama kararlarını protesto 

etmek amacıyla 17 Nisan 2009‟da Diyarbakır‟da ve 19 Nisan 

2009‟da Mersin‟de düzenlenen protesto gösterilerine müdahale 

eden kolluk güçleriyle beraber protestoculara taş atan çocukları 

kolluk güçlerinin engellemediği bildirildi. 

 

14 Nisan 2009‟da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı‟nın 

talimatıyla çeşitli illerde başlatılan operasyonlarda gözaltına 

alınan Demokratik Toplum Partisi (DTP) üyesi kişilerden 

Ağrı‟da 25 kişi, İstanbul‟da 7 kişi, Batman‟da 13 kişi, DTP 

Kars İl Başkan Yardımcısı Turgut Taşkıran, Bingöl‟ün 

Yayladere İlçesi‟nin Zeynelli Köyü‟nün Muhtarı Aziz Ördek 22 

Nisan 2009‟da tutuklandı. Aynı operasyon kapsamında Iğdır‟da 

17 kişi, Mardin‟de 7 kişi, Ardahan‟da ise 4 kişi gözaltına alındı. 

5 savcının yürüttüğü operasyonun Partiya Karkerên 

Kurdistan‟ın (Kürdistan İşçi Partisi (PKK)) “Türkiye Meclisi” 

adlı 8 kişilik ekibini yakalamaya yönelik olduğu iddia edilmişti. 

14 Nisan 2009‟da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı‟nın 

talimatıyla Demokratik Toplum Partisi‟nin (DTP) yönetici ve 

üyelerine yönelik başlatılan operasyon kapsamında 17 Haziran 

2009‟da Diyarbakır‟da 7 kişi, Bitlis‟te 5 kişi, Şırnak‟ta 5 kişi, 

Mardin‟in Kızıltepe İlçesi‟nde 1 kişi gözaltına alındı. 

Kürt Sorunu‟nun demokratik çözümü olarak tanımlanan ve 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 60. 

hükümetin önce “Kürt Açılımı” daha sonra “Demokratik 

Açılım” diye nitelediği sürece katkı sunmak isteyen Hêzên 

Parastina Gel-Halk Savunma Güçleri (HPG) militanlarından ve 

Maxmur Kampı‟nda yaşayan mültecilerden oluşan 34 kişinin 

Abdullah Öcalan‟ın çağrısıyla 19 Ekim 2009‟da Türkiye‟ye 

dönmesi 23–25 Ekim 2009‟da protesto edildi. 

Protesto gösterilerinin bazı kentlerde Kürtlere, Demokratik 

Toplum Partisi‟nin (DTP) binalarına ve sendikalı işçilere 

yönelik fizikî şiddete dönüştüğü görüldü. 

Balıkesir‟de 23 Ekim 2009 gecesi DTP il binası kimliği belirsiz 

kişi veya kişilerin taşlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu binanın 

camlarının kırıldığı öğrenildi. 
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Sakarya Üniversitesi‟nde 21 Ekim 2009‟da özel bir televizyon 

kanalının düzenlediği programda son dönemde meydana gelen 

gelişmelere ilişkin düşüncelerini açıklayan bir öğrenci 

programda aşırı sağcıların sözlü saldırısına uğradı. Programdan 

sonra evine giden öğrencinin bindiği otobüsün önünü kesen 

aşırı sağcı grup, otobüste bulunan Kürt öğrencilere saldırdı. 

Otobüs şoförünün aşırı sağcı grubu otobüsten uzaklaştırmasıyla 

sona eren olayda iki Kürt öğrenci yaralandı. 

 

Edirne‟nin İpsala İlçesi‟ne bağlı Yenikarpuzlu Beldesi‟ndeki 

çeltik tarlalarında işçi olarak çalışmak için Van‟dan gelen üç 

Kürt işçiyle beldede yaşayanlar arasında 24 Ekim 2009‟da çıkan 

tartışma işçilerin linç edilmek istenmesine dönüştü. Beldede 

yaşayanların saldırısından korunmak için camiye sığınan üç işçi 

beldeden çıkarıldıktan sonra jandarma ekibi tarafından gözaltına 

alındı. 

 

Kırşehir‟de 22 Ekim 2009‟da ekmek fırınına giden bir uzman 

çavuşun, fırında çalışanlardan birine ait olan Kürtçe müzik 

çalan cep telefonunu fırına attığı bildirildi (Günlük, 23 Ekim). 

Elazığ‟da 24 Ekim 2009‟da DTP üyelerinin yaptığı basın 

açıklaması aşırı sağcı bir grubun saldırısına uğradı. DTP 

üyelerinin basın açıklaması yapmalarına izin vermeyeceklerini 

söyleyen aşırı sağcı grup, kolluk güçlerinin engellemesi sonucu 

olay yerinden uzaklaştırıldı.  Kolluk güçleri, yarıda kalan basın 

açıklamasının yapılmasına da izin vermedi (Zaman, 24 Ekim). 

Şanlıurfa‟da Alperen Ocakları‟na üye 15 kişilik bir grup Kandil 

Dağı‟ndan ve Maxmur Kampı‟ndan barış gruplarının 

Türkiye‟ye gelmelerini protesto etmek amacıyla Germuş 

Dağı‟na çıkıp kamp kurdu. 

 

Ankara‟nın Mamak İlçesi‟nde 23 Ekim 2009‟da Van nüfusuna 

kayıtlı Eşref Keleş (32), Adem Keleş (20) ve Aydın Keleş (37) 

bıçaklı saldırıya uğradı. “Pis Kürtleri burada 

barındırmayacağız” diyen bir grup tarafından bıçaklanan üç kişi 

hastaneye kaldırılırken Eşref Keleş‟in ailesinin yaşadıkları 

mahalleden ayrıldığı öğrenildi. 
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Konya‟da 25 Ekim 2009‟da 150 kişilik aşırı sağcı bir grup DTP 

Konya il binasına saldırdı. Saldırıda binanın camları kırılırken, 

saldırıya kolluk güçlerinin müdahale geç müdahale etmesi 

sonucu DTP üyesi 10 kişi binada mahsur kaldı (ANF, 25 Ekim). 

Ankara‟da 25 Ekim 2009‟da protesto yürüyüşü düzenleyen aşırı 

sağcı bir grup Abdi İpekçi Parkı‟nda, İzmir‟de işten 

çıkarılmalarını protesto eden Kent A.Ş. işçilerine saldırdı. 

Saldırıda bir işçi yaralandı. 

 

Demokratik Toplum Partisi (DTP) Genel Başkanı Ahmet 

Türk‟ün 22 Kasım 2009‟da İzmir‟e gelmesini karşılama isteyen 

DTP üyelerinin araç konvoyu, Üçyol Kavşağı‟nda aşırı sağcı bir 

grubun saldırısına uğradı. Olayla ilgili açıklama yapan İzmir 

Valisi Cahit Kıraç, saldırıda 4‟ü polis memuru olmak üzere 

toplam 11 kişinin yaralandığını, beş kişinin de gözaltına 

alındığını söyledi. 

 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı‟nın talimatıyla 24 Aralık 

2009‟da Diyarbakır merkezli olmak üzere 11 ilde sabah saat 

05:00‟te Barış ve Demokrasi Partisi‟ne (BDP) ve İnsan Hakları 

Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi‟ne polis ekipleri operasyon 

düzenledi. Operasyonda Demokratik Toplum Kongresi (DTK) 

eş başkanı Hatip Dicle‟nin, İHD Genel Başkan Yardımcısı ve 

Diyarbakır Şubesi Başkanı Avukat Muharrem Erbey ile sekiz 

belediye başkanının bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. İHD 

Diyarbakır Şubesi‟ne düzenlenen baskında çalışanların dışarıya 

çıkmasına izin verilmezken binada bulunan tüm belgelere ve 

bilgisayarlara el konulduğu öğrenildi. 
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EKLER 
 

Bu kitapta yer alan suçlarla ilgili yasa maddeleri 
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TÜRK CEZA KANUNU 

 

Madde 106 - Tehdit 

Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut 

veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı 

gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük 

bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden 

bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aya kadar 

hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.  

Tehdidin;  

Silâhla,  

Kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması 

suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, 

Birden fazla kişi tarafından birlikte, 

Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin 

oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, 

İşlenmesi hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla 

kadar hapis cezasına hükmolunur.  

Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya 

malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi hâlinde, ayrıca bu 

suçlardan dolayı ceza verilir. 

 

Madde 125 – Hakaret 

      Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide 

edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da 

yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin 

onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar 

hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun 

gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç 

kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.  

      Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya 

görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada 

belirtilen cezaya hükmolunur.  

Hakaret suçunun;  

Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, 

Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve 

kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya 
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çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun 

davranmasından dolayı,  

Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan 

değerlerden bahisle, 

İşlenmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.  

Ceza, hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; 

basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, üçte biri oranında 

artırılır. 

Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden 

dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere 

karşı işlenmiş sayılır.   

 

Madde 215 – Suçu ve suçluyu övme 

İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan 

dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, iki yıla kadar hapis cezası 

ile cezalandırılır. 

 

Madde 216 – Halkı kin ve düĢmanlığa tahrik veya 

aĢağılama 

Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge 

bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir 

kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu 

nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin 

ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 

Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, 

cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan 

kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen 

aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması 

halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 

Madde 217 - Kanunlara uymamaya tahrik  

Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, 

tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması hâlinde, altı 

aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 
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Madde 218 – Ortak hüküm 

Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ve 

yayın yoluyla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında 

arttırılır. 

 

Madde 220 – Suç iĢlemek amacıyla örgüt kurma 

Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt 

kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye 

sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye 

elverişli olması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az üç 

kişi olması gerekir.  

Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, 

bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

Örgütün silahlı olması halinde, yukarıdaki fıkralara 

göre verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılır.  

Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi halinde, 

ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunur.  

Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde 

işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır.  

Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen 

kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı cezalandırılır.  

Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla 

birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt 

üyesi olarak cezalandırılır.  

Örgütün veya amacının propagandasını yapan kişi, bir 

yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun 

basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı 

oranında artırılır.  

 

Madde 222 - ġapka ve Türk harfleri  

         25.11.1925 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında 

Kanunla, 1.11.1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin 

Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun koyduğu yasaklara veya 

yükümlülüklere aykırı hareket edenlere iki aydan altı aya kadar 

hapis cezası verilir.  
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Madde 257 - Görevi kötüye kullanma  

Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, 

görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin 

mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere 

haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, 

görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, 

kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya 

da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan 

iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

İrtikâp suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin 

gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden 

kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, 

birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.   

 

Madde 267 - Ġftira  

Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da 

basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği hâlde, hakkında 

soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idarî bir 

yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka 

aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır. 

Fiilin maddî eser ve delillerini uydurarak iftirada 

bulunulması hâlinde, ceza yarı oranında artırılır.  

Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat 

kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş 

mağdurun aleyhine olarak bu fiil nedeniyle gözaltına alma ve 

tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa, 

yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat 

kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş 

olan mağdurun bu fiil nedeniyle gözaltına alınması veya 

tutuklanması hâlinde; iftira eden, ayrıca kişiyi hürriyetinden 

yoksun kılma suçuna ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak 

sorumlu tutulur.  

Mağdurun ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet 

hapis cezasına mahkûmiyeti hâlinde, yirmi yıldan otuz yıla 
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kadar hapis cezasına; süreli hapis cezasına mahkûmiyeti 

hâlinde, mahkûm olunan cezanın üçte ikisi kadar hapis cezasına 

hükmolunur.  

Mağdurun mahkûm olduğu hapis cezasının infazına 

başlanmış ise, beşinci fıkraya göre verilecek ceza yarısı kadar 

artırılır.  

İftira sonucunda mağdur hakkında hapis cezası dışında 

adlî veya idarî bir yaptırım uygulanmışsa; iftira eden kişi, üç 

yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

İftira suçundan dolayı dava zamanaşımı, mağdurun fiili 

işlemediğinin sabit olduğu tarihten başlar.   

Basın ve yayın yoluyla işlenen iftira suçundan dolayı 

verilen mahkûmiyet kararı, aynı veya eşdeğerde basın ve yayın 

organıyla ilân olunur. İlân masrafı, hükümlüden tahsil edilir.  

 

Madde 272 - Yalan tanıklık  

Hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir 

soruşturma kapsamında tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul 

önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kimseye, dört 

aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.  

Mahkeme huzurunda ya da yemin ettirerek tanık 

dinlemeye kanunen yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe 

aykırı olarak tanıklık yapan kimseye bir yıldan üç yıla kadar 

hapis cezası verilir.  

Üç yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir suçun 

soruşturma veya kovuşturması kapsamında yalan tanıklık yapan 

kişi hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına 

hükmolunur.  

Aleyhine tanıklıkta bulunulan kişi ile ilgili olarak 

gözaltına alma ve tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri 

uygulanmışsa, yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında 

beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar 

verilmiş olması koşuluyla, yukarıdaki fıkralara göre verilecek 

ceza yarı oranında artırılır.  

Aleyhine tanıklıkta bulunulan kişinin gözaltına alınması 

veya tutuklanması hâlinde; yüklenen fiili işlemediğinden dolayı 

hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair 

karar verilmiş olması koşuluyla; yalan tanıklık yapan kişi, 
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ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin 

hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumlu tutulur.  

Aleyhine tanıklıkta bulunulan kimsenin ağırlaştırılmış 

müebbet hapis veya müebbet hapis cezasına mahkûmiyeti 

hâlinde, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis cezasına; süreli hapis 

cezasına mahkûmiyeti hâlinde, mahkûm olunan cezanın üçte 

ikisi kadar hapis cezasına hükmolunur.  

Aleyhine tanıklıkta bulunulan kimsenin mahkûm 

olduğu hapis cezasının infazına başlanmış ise, altıncı fıkraya 

göre verilecek ceza yarısı kadar artırılır.  

Aleyhine tanıklıkta bulunulan kişi hakkında hapis 

cezası dışında adlî veya idarî bir yaptırım uygulanmışsa; yalan 

tanıklıkta bulunan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır.  

 

Madde 278 - Suçu bildirmeme  

      İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen 

kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin 

sınırlandırılması hâlen mümkün bulunan bir suçu yetkili 

makamlara bildirmeyen kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre 

cezalandırılır. 

Mağdurun onbeş yaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya 

ruhsal bakımdan özürlü olan ya da hamileliği nedeniyle 

kendisini savunamayacak durumda bulunan kimse olması 

hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında 

artırılır.  

 

Madde 288 – Adil yargılamayı etkilemeye teĢebbüs 

Bir olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma veya 

kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar savcı, hakim, 

mahkeme, bilirkişi veya tanıkları etkilemek amacıyla alenen 

sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi, altı aydan üç yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır.  

  Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde 

verilecek ceza yarı oranında artırılır.  
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Madde 301 –  Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti 

Devletini, Devletin kurum ve organlarını aĢağılama 

Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye 

Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve 

Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen 

aşağılayan kişi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 

Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç 

oluşturmaz. 

Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet 

Bakanının iznine bağlıdır. 

 

Madde 314 - Silâhlı örgüt  

Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan 

suçları işlemek amacıyla, silâhlı örgüt kuran veya yöneten kişi, 

on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, beş 

yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. 

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer 

hükümler, bu suç açısından aynen uygulanır.  
 

Madde 318 - Halkı askerlikten soğutma  
Halkı, askerlik hizmetinden soğutacak etkinlikte teşvik 

veya telkinde bulunanlara veya propaganda yapanlara altı aydan 

iki yıla kadar hapis cezası verilir. Fiil, basın ve yayın yolu ile 

işlenirse ceza yarısı oranında artırılır. 

 

ATATÜRK ALEYHĠNE ĠġLENEN SUÇLAR 

HAKKINDA KANUN 
  

Madde 1 –   Atatürk`ün hatırasına alenen hakaret eden veya 

söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 

Atatürk`ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut 

Atatürk`ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten 

kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 
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Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını 

teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır. 

 

Madde 2 -  Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla 

kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık 

mahallerde yahut basın vasıtasıyla işlenirse hükmolunacak ceza 

yarı nispetinde artırılır. 

 Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor 

kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs 

olunursa verilecek ceza bir misli arttırılır. 

 

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU 
 

Madde 6 – Açıklama ve yayınlama 

 İsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime 

yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak surette kişilere 

karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini veya terörle 

mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini 

açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla kişileri hedef 

gösterenler beş milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para 

cezası ile cezalandırılır. 

 Terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını 

basanlara veya yayınlayanlara beş milyon liradan on milyon 

liraya kadar ağır para cezası verilir. 

 Bu Kanunun 14‟üncü maddesine aykırı olarak 

muhbirlerin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar beş 

milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası ile 

cezalandırılır. 

     Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiillerin 5680 sayılı 

Basın Kanununun 3‟üncü maddesindeki mevkuteler vasıtasıyla 

işlenmesi halinde, ayrıca sahiplerine de; mevkute bir aydan az 

süreli ise bir önceki ay ortalama fiili satış miktarının, aylık veya 

bir aydan fazla süreli ise bir önceki fiili satış miktarının, 

mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına 

giren mevkuteler hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük 

mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının yüzde doksanı 

kadar ağır para cezası verilir. Ancak, bu ceza elli milyon liradan 
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az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine 

verilecek cezanın yarısı uygulanır.  

 

Madde 7 – Terör örgütleri 

 3 ve 4‟üncü maddelerle Türk Ceza Kanununun 168, 

169, 171, 313, 314 ve 315‟inci maddeleri hükümleri saklı 

kalmak kaydıyla bu Kanunun 1‟inci maddesinin kapsamına 

giren örgütleri her ne nam altında olursa olsun kuranlar veya 

bunların faaliyetlerini düzenleyenler veya yönetenler beş yıldan 

on yıla kadar ağır hapis ve ikiyüz milyon liradan beşyüz milyon 

liraya kadar ağır para cezası, bu örgütlere girenler üç yıldan beş 

yıla kadar ağır hapis ve yüzmilyon liradan üçyüzmilyon liraya 

kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

     Yukarıdaki fıkra uyarınca meydana getirilen örgüt 

mensuplarına yardım edenlere ve örgütle ilgili propaganda 

yapanlara fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir yıldan 

beş yıla kadar hapis ve elli milyon liradan yüz milyon liraya 

kadar ağır para cezası hükmolunur. 

 Bu yardım; dernek, vakıf, siyasi parti, işçi ve meslek 

kuruluşlarına veya bunların yan kuruluşlarına ait bina, lokal, 

büro veya eklentilerinde veya öğretim kurumlarında veya 

öğretim yurtlarında veya bunların eklentilerinde yapılırsa ikinci 

fıkradaki cezaların iki katı hükmolunur. 

 Ayrıca; dernek, vakıf, sendika ve benzeri kurumların 

teröre destek oldukları tespit edildiğinde faaliyetleri durdurulur 

ve mahkemece kapatılır. Kapatılan bu kuruluşların mal 

varlıklarının müsaderesine karar verilir. 

 Yukarıdaki 2. fıkrada belirtilen örgütle ilgili 

propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Kanununun 3‟üncü 

maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtası ile işlenmesi 

halinde,ayrıca sahiplerine de mevkute bir aydan az süreli ise,bir 

önceki ay ortalama satış miktarının; mevkute niteliğinde 

bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren mevkuteler 

hakkında ise,en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki ay 

ortalama satış tutarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası 

verilir. Ancak, bu para cezaları yüz milyon liradan az olamaz. 

Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek 
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para cezasının yarısı uygulanır ve altı aydan iki yıla kadar hapis 

cezası hükmolunur. 

-------------- 
(1) Bu maddenin son fıkrasındaki "...mevkute niteliğinde bulunmayan 

basılı eserler ile yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise, en yüksek 

tirajlı günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının..." 

ibaresi Ana.Mah.`nin 31/3/1992 tarih ve E.:1991/18, K.:1992/20 sayılı 

Kararı ile iptal edilmiş olup, iptal hükmü,söz konusu Kararın yayımı 

tarihi olan 27/Ocak/1993 tarihinden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe 

girecektir. 

(2) Bu maddenin dördüncü fıkrası,"...benzeri kurumlar..."ibaresi 

yönünden,Ana. Mah.`nin (1) no‟lu dipnotta yazılı Kararı 

doğrultusunda iptal edilmiştir. 

(3) Bu maddenin beşinci fıkrasındaki "...mevkute niteliğinde 

bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren mevkuteler hakkında 

ise, en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış 

tutarının..." ibaresi Ana. Mah.`nin (1) no‟lu dipnotta yazılı Kararı 

doğrultusunda iptal edilmiştir. 

 

TÜRK MEDENĠ KANUNU 
 

Madde 24 - Saldırıya karĢı 

Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, 

hâkimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. 

Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün 

nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği 

yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, 

kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır. 

 

Madde 60 - Tüzel kiĢiliğin kazanılması 

Kuruluş bildirimi ve belgelerin doğruluğu ile dernek 

tüzüğü, en büyük mülkî amir tarafından altmış gün içinde dosya 

üzerinden incelenir. 

Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve kurucuların hukukî 

durumlarında kanuna aykırılık veya noksanlık tespit edildiği 

takdirde bunların giderilmesi veya tamamlanması derhâl 

kuruculardan istenir. Bu istemin tebliğinden başlayarak otuz 

gün içinde belirtilen noksanlık tamamlanmaz ve kanuna 

aykırılık giderilmezse; en büyük mülkî amir, yetkili asliye 
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hukuk mahkemesinde derneğin feshi konusunda dava açması 

için durumu Cumhuriyet savcılığına bildirir. Cumhuriyet savcısı 

mahkemeden derneğin faaliyetinin durdurulmasına karar 

verilmesini de isteyebilir.  

Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve belgelerde kanuna 

aykırılık veya noksanlık bulunmaz ya da bu aykırılık veya 

noksanlık belirli sürede giderilmiş bulunursa; keyfiyet derhâl 

derneğe yazıyla bildirilir ve dernek, dernekler kütüğüne 

kaydedilir.  

 

BORÇLAR KANUNU 
 

Madde 49 – ġahsi Menfaatlerin Haleldar Olması  

Şahsiyet hakkı hukuka aykırı bir şekilde tecavüze 

uğrayan kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat 

namıyla bir miktar para ödenmesini dava edebilir. 

Hakim, manevi tazminatın miktarını tayin ederken, 

tarafların sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve 

ekonomik durumlarını da dikkate alır. 

Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir tazmin 

sureti ikame veya ilave edebileceği gibi tecavüzü kınayan bir 

karar vermekle yetinebilir ve bu kararın basın yolu ile ilanına da 

hükmedebilir. 

 

SEÇĠMLERĠN TEMEL HÜKÜMLERĠ ve  

SEÇMEN KÜTÜKLERĠ HAKKINDA KANUN 

 
Madde 58 – Propaganda Yayınlarına ĠliĢkin Yasaklar  

(Değişik: 2234 - 17.5.1979) Propaganda için kullanılan 

el ilanları ve diğer her türlü matbualar üzerinde, Türk Bayrağı, 

dini ibareler, bulundurulması yasaktır. Radyo ve televizyonda 

yapılacak propaganda yayınlarıyla, diğer seçim 

propagandalarında, Türçeden başka dil ve yazı kullanılması 

yasaktır. 
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TÜRK HARFLERĠNĠN KABUL ve TATBĠKĠ 

HAKKINDA KANUN 

 
Madde 2 - Bu Kanunun neşri tarihinden itibaren Devletin bütün 

daire ve müesseselerinde ve bilcümle şirket, cemiyet ve hususi 

müesseselerde Türk harfleriyle yazılmış olan yazıların kabulü 

ve muameleye konulması mecburidir. 

 

 

SĠYASĠ PARTĠLER KANUNU 
 

Madde 81 – Azınlık Yaratılmasının Önlenmesi 

Siyasi partiler: 

Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde milli veya dini kültür 

veya mezhep veya ırk veya dil farklılığına dayanan azınlıklar 

bulunduğunu ileri süremezler. 

Türk dilinden veya kültüründen başka dil ve kültürleri 

korumak, geliştirmek veya yaymak yoluyla Türkiye 

Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak millet 

bütünlüğünün bozulması amacını güdemezler ve bu yolda 

faaliyette bulunamazlar 

Tüzük ve programlarının yazımı ve yayınlanmasında, 

kongrelerinde, açık veya kapalı salon toplantılarında, 

mitinglerinde, propagandalarında Türkçe'den başka dil 

kullanamazlar; Türkçe'den başka dillerde yazılmış pankartlar, 

levhalar, plâklar, ses ve görüntü bantları, broşür ve 

beyannameler kullanamaz ve dağıtamazlar; bu eylem ve 

işlemlerin başkaları tarafından da yapılmasına kayıtsız 

kalamazlar. Ancak, tüzük ve programlarının kanunla 

yasaklanmış diller dışındaki yabancı bir dile çevrilmesi 

mümkündür. 

 

BASIN KANUNU 

 

Madde 11  - Cezai sorumluluk 

Basılmış eserler yoluyla işlenen suç yayım anında 

oluşur. 
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Süreli yayınlar ve süresiz yayınlar yoluyla işlenen 

suçlardan eser sahibi sorumludur.  

Süreli yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya 

yayım sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt 

dışında bulunması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması veya 

verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin 

hükümle mahkûm olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde, 

sorumlu müdür ve yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni, 

editör, basın danışmanı gibi sorumlu müdürün bağlı olduğu 

yetkili sorumlu olur. Ancak bu eserin sorumlu müdürün ve 

sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin karşı çıkmasına 

rağmen yayımlanması halinde, bundan doğan sorumluluk 

yayımlatana aittir. 

Süresiz yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya 

yayım sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt 

dışında olması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması veya 

verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin 

hükümle mahkûm olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde 

yayımcı; yayımcının belli olmaması veya basım sırasında ceza 

ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında olması 

nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması hallerinde ise basımcı 

sorumlu olur.  

Yukarıdaki hükümler, süreli yayınlar ve süresiz 

yayınlar için bu kanunda aranan şartlara uyulmaksızın yapılan 

yayınlar hakkında da uygulanır.  

 

Madde 19 - Yargıyı etkileme 
 Hazırlık soruşturmasının başlamasından takipsizlik kararı 

verilmesine veya kamu davasının açılmasına kadar geçen süre 

içerisinde, Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme 

işlemlerinin ve soruşturma ile ilgili diğer belgelerin içeriğini 

yayımlayan kimse, ikimilyar liradan ellimilyar liraya kadar ağır 

para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza, bölgesel süreli yayınlarda 

onmilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda yirmimilyar liradan 

az olamaz. 

 Görülmekte olan bir dava kesin kararla sonuçlanıncaya 

kadar, bu dava ile ilgili hâkim veya mahkeme işlemleri 
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hakkında mütalaa yayımlayan kişiler hakkında da birinci 

fıkrada yer alan cezalar uygulanır. 
 

Madde 25 - El koyma, dağıtım ve satıĢ yasağı 
 Soruşturma için sübut vasıtası olarak her türlü basılmış 

eserin en fazla üç adedine Cumhuriyet savcısı, gecikmesinde 

sakınca bulunan hallerde de kolluk el koyabilir. 

 Soruşturma veya kovuşturmanın başlatılmış olması 

şartıyla 25.7.1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine 

İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda, Anayasanın 174 üncü 

maddesinde yer alan inkılap kanunlarında, 765 sayılı Türk Ceza 

Kanununun 146 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, 153 üncü 

maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında, 155 inci 

maddesinde, 311 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 

312 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında, 312/a 

maddesinde ve 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 

Mücadele Kanununun 7 nci maddesinin ikinci ve beşinci 

fıkralarında öngörülen suçlarla ilgili olarak basılmış eserlerin 

tamamına hâkim kararıyla el konulabilir. 

 Hangi dilde olursa olsun Türkiye dışında basılan süreli 

veya süresiz yayın ve gazetelerin ikinci fıkrada belirtilen suçları 

içerdiklerine dair kuvvetli delil bulunması halinde, bunların 

Türkiye'de dağıtılması veya satışa sunulması, Cumhuriyet 

Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hâkiminin kararı ile 

yasaklanabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 

Cumhuriyet Başsavcılığının kararı yeterlidir. Bu karar en geç 

yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunulur. Kırksekiz saat 

içinde hâkim tarafından onaylanmaması halinde Cumhuriyet 

Başsavcılığının kararı hükümsüz kalır. 

 Yukarıdaki fıkra uyarınca yasaklanmış yayın veya 

gazeteleri bilerek dağıtanlar veya satışa sunanlar bu yayınlar 

yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi gibi sorumludurlar. 

 

Madde 26 - Dava süreleri 

Basılmış eserler yoluyla işlenen veya bu Kanunda 

öngörülen diğer suçlarla ilgili ceza davalarının günlük süreli 

yayınlar yönünden iki ay, diğer basılmış eserler yönünden dört 

ay içinde açılması zorunludur. 
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 Bu süreler basılmış eserlerin Cumhuriyet Başsavcılığına 

teslim edildiği tarihten başlar. Basılmış eserlerin Cumhuriyet 

Başsavcılığına teslim edilmemesi halinde yukarıdaki sürelerin 

başlama tarihi, suçu oluşturan fiilin Cumhuriyet Başsavcılığı 

tarafından öğrenildiği tarihtir. Ancak bu süreler, Türk Ceza 

Kanununun dava zamanaşımına ilişkin maddesinde öngörülen 

süreleri aşamaz. 

 Sorumlu müdürün ve sorumlu müdürün bağlı olduğu 

yetkilinin karşı çıkmasına rağmen yayımlatıldığı iddia edilen 

eserden dolayı yayımlatan aleyhine açılacak dava yönünden 

süre, sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili 

hakkında verilecek beraat kararının kesinleşmesinden itibaren 

başlar. 
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DÜġÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 

1995‟te Yaşar Kemal‟in DGM‟de yargılanması üzerine 

girişilen „Sivil İtaatsizlik‟ eylemi bu kitapla başladı. 1080 

kişinin yayıncı olduğu 80 sayfalık kitapta, bütün düşünce 

suçlarını ve suçlularını temsilen 10 suçlu(!?) yazı 

yeralıyordu. Kitap hakkında dava açıldı, 185 kişi 

yargılandı. Dava “erteleme ile bitti. Şiş ve kebap yanmadı.  

 

 

 

 

“DÜġÜNCEYE ÖZGÜRLÜK”CÜK 

Türkiye‟deki bu hareketi duyan 20 ülkeden 144 yazar 

1996‟da bu kitabın bir özeti niteliğinde olan  “Düşünceye 

Özgürlük”cük kitapçığına adlarını yayıncı olarak 

yazdırdılar. Ama savcı onlar hakkında dava açmadı. Bunun 

üzerine, bu yazarların bir kısmı 1997 Martında İstanbula 

geldiler. Gerçi savcı onlardan gene kaçtı ama hazır 

gelmişken yapılan çalışmalar, Düşünce Özgürlüğü için 

İstanbul Buluşmaları‟na yol açtı. 

DÜġÜNCEYE ÖZGÜRLÜK 

BROġÜRLERĠ 

1997‟de başlayıp  üç yıl boyunca 

yayımlanan 46 broşürün her birinde en az 

bir “düşünce suçuna” iştirak edildi. 

Başbakan Erdoğan‟ın “şiirli suçu”na 

katıldığımız  11 ve 42 no‟lu broşürlerde 

suç sayılan şiir de aynen yayınlandı.  

Çoğunluğu 4 sayfaydı. 

DÜġÜNCEYE ÖZGÜRLÜK: HERKES ĠÇĠN  

Erbakan, Bozlak, H. C. Güzel, Birdal ve 

Yağmurdereli‟nin suçlarını içeren 96 sayfalık bu kitap bir 

Dünya rekoru. 1080 yayıncılı ilk kitabın rekorunun 77. 

663 yayıncı ile kırıldığı 96 sayfalık “Düşünceye özgürlük- 

Herkes için”, Ekim 2000‟de yayınladı. 
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DÜġÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 2000 

3 Eylül 1999‟da çıkarılan tek maddelik bir “Erteleme 

Yasası” ile tüm düşünce suçu davaları 3 yıllığına 

ertelendi. Bu, 5 yıllık çabanın çöpe gitmesi demekti. 

Sil baştan yapıldı, o güne kadar yayınlanan herşey bir 

kitapta toplandı ve bu kitabın 15 ünlü yayıncısı, 4 ayrı 

davada yargılandı. 256 sayfa. 
 

DÜġÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 2002 

2001 yılında 21 “düşünce suçlusu”nun yazı ve 

konuşmalarını seçip suçlarına katıldık.   Kitaba açılan 

dava hayli kısa sürdü ve “Avrupa Birliği Uyum Paketi” 

nedeniyle yapılan yasa değişiklikleri gereği düştü.  

Kitap, 92 sayfa.  

DÜġÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 2003 

17 yayıncılı kitap için bu kez bir değişiklik yapıldı: 

Dava açılmadı. 178 sayfalık kitapta, aralarında Marquis 

de Sade‟ın da bulunduğu çok sayıda yazar, aydın ve 

sivil toplum örgütü yöneticilerinin suçlarına aynen 

katılındı, 2002 yılının bilançosu çıkarıldı.   

DÜġÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 2001 

80 sayfalık “Düşünceye Özgürlük 2001”de Noam 

Chomsky‟den Abdurrahman Dilipak‟a, Eren 

Keskin‟den Emine Şenlikoğlu‟na kadar  pek çok 

yazarın suçuna, yazıları aynen yayımlanarak iştirak 

edildi. Bu kitabın farkı yayıncılarla suçlular aynı 

kişiler.    
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DÜġÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 2004 

2004 önemli yasal değişiklikler yılıydı. Uzun 

yıllardan beri kaderimizi belirleyen temel yasalar 

baştan yazıldı, ama “Düşünce suçu” aynen kaldı. 110 

sayfalık bu kitapta 10 yayıncı “suçlu yazılar, çiziler 

ve sözler”i aynen ve yeniden yayımlarak aynı suçu 

“seve seve” işledi.  Kitap 2004‟ü de özetliyor.  

 

DÜġÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 2005 

TCK, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Kanunu, TMK, 

Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Radyo ve TV 

Kanunu ve Basın Kanunu‟na göre suç sayılan 37 ayrı 

“kalemi” aynen ve  bir arada yayımladığımız kitap 

2005 yılının özetini de sunuyor, 108 sayfa.  

DÜġÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 2006 

Yeni Ceza Kanunu ve değişen Terörle Mücadele 

Kanunu‟nun dişlerini gösterdiği 2006, yazar, gazeteci 

ve yayıncıların düşüncelerinden dolayı yargılanmaları 

yılı oldu. Kitapta bu yargılamaların birçoğuna 

değinildi. Kitap, 95 sayfa.  

DÜġÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 2007 

2007‟ye Gazeteci Hrant Dink‟in öldürülmesiyle 

girdik. İfadeleri nedeniyle hedef gösterilen ve karanlık 

bir cinayetin kurbanı olan Hrant Dink‟e adanmış 

kitap, o yıl içerisinde gerçekleşmiş başka birçok ifade 

özgürlüğü davasını da işledi. 128 sayfadan oluşan 

kitap, 2007‟de ifade özgürlüğü açısında önemli 

sayılabilecek gelişmelere de yer verdi.  
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ÇIKTIK AÇIK ALINLA… 

Devletin bireylere “omlet yapmak için kırılması gereken 

yumurtalar” olarak baktığı ancak yumurtaların 

kırılmamak için elinden geleni yaptığı sivil itaatsizlik 

girişimlerinin 10 yılını (1995-2005) özetleyen 38 

sayfalık kitapçık 2005 yılında yayınlandı.   

 

DÜġÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 2008 

Temel Demirer‟den Abdurrahman Dilipak‟a, Tursun 

Ailesinden Bülent Ersoy‟a kadar yıl içinde ifade 

özgürlüğüne karşı açılan davaları içeren bu kitap 2000 

yılından beri yayımlanan kitaplarımızın 9‟ncusu. 

Içinde ayrıca yıl içinde hazırladığımız dosya 

çalışmalarını da barındırıyor. 

 

Yasalar da Yargılanır! 

Yasalar nasıl yargılanır ki? Basbayağı yargılanır 

işte.Her şeyden önce beynimizde yargılanır, 

vicdanımızda ve kamu vicdanında yargılanır.Bazen 

Anayasa tarafından yargılanır, uluslar arası 

mahkemelerde yargılanır, o da olmazsa „Demokratik 

Hukuk Devleti‟nin olmazsa olmaz kurallarınca 

yargılanır.En yüce yargıç olan vicdanımıza, 

saygılarımızla... 

JEIN! 

In this small book and DVD attached, you will find the 

stories of basic articles in legislation prohibiting 

freedom of expression and their implementation in 

Turkey today. Not only words and sentences, but also 

testimonies of victims and witnesses. 
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KIRMIZI ĠLE YEġĠL  

Kırmızı (Yurdatapan) ve Yeşil‟in (Dilipak) ilk ortak 

çalışması olan bu kitap ikilinin çeşitli konularda 

fikirlerini içeriyor. Her iki yazar da görüşlerini 

açıklarkenkarşı görülerin hangi sayfada olduğunu 

belirten linkler de var.  Aykırı Yayınları 2002 basımı, 

264 sayfa. 

 

OPPOSĠTES: SIDE BY SIDE 

“Kırmızı ile Yeşil”in İngilizce baskısı,  “Opposites: Side 

by Side” adı ile “George Braziller” yayınevi tarafından 

2003‟te basıldı ve başta Amerika Birleşik Devletleri, 

İngiltere ve Avustralya olmak üzere İngilizce konuşulan 

tüm ülkelerde satışa çıktı dağıtıldı. 224 sayfa.  

 

 

 

YEġĠL-KIRMIZI  ANILAR 

Bir tarafından Yeşil‟in (Dilipak), diğer tarafından ise 

Kırmızı‟nın (Yurdatapan) anılarını yazmaya başladığı 

kitapta ikilinin hikayeleri kesişiyor. 2003Eylül‟ünde, 

Aykırı Yayınları‟ndan çıkan 264 sayfalık kitapta 

kırmızı ve yeşil bölümler eşit ağırlıkta.  

ORTAK PAYDA 

(YeĢil-Kırmızı Denemeler)   

Yurdatapan ve Dilipak, bu üçüncü kitaplarında  “Ortak 

Payda” projesini önce kendi üsterinde deniyor, 24 tanınmış 

kişi de onların ortak paydasını yorumluyor. 2004, İnkılap 

Yayınları, 248 sayfa. 
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TÜRKĠYE‟DE BĠLGĠ EDĠNME DÜġÜNCE-

ĠFADE VE ĠLETĠġĠM MEVZUATI 

Prof.  Semih Gemalmaz ve H. Burak Gemalmaz‟ın 

hazırladığı bu hacimli kitap, AB üyelik süreci dikkate 

alınarak kaleme alınmış bir “mevzuat derlemesi”. 

2004 baskısı, 2148 sayfa ve 2,5 Kg. Ağırlığında.   

 

ORTAK PAYDA 2004  

Türkiye‟nin altı bölgesindeki STK temsilcileri biraraya 

geldi, yapılan “arama toplantıları”nda “Türkiye‟nin 

gündemi” hakkında ortak ve farklı görüşler belirlendi, bu 

kitapta bir araya getirildi. Kitabın 550 nüshası  

milletvekillerine sunuldu.    

ORTAK PAYDA 2005  

2005 yılı çalışması öncekinden birkaç açıdan farklıydı. Il 

sayısı 6‟dan 14‟e çıktı, canlı tartışmalar bir web sitesine 

yasnsıtıldı.  Kasım 2005‟te İstanbul‟da yapılan genel 

toplantı sonunda tüm veriler bu kitapta toplandı  ve  550 

nüshası  TBMM‟ne yollandı. 

ORTAK PAYDA 2006 

23 Ocak 2007‟de kutladığımız 12‟inci yaş günümüzde 

„görücüye çıkan‟  Toplumsal Bir Ortak Payda‟ya 

Doğru Sivil Önermeler 2006, her kesminden kurum ve 

kişilerin kesişme/ayrışma noktalarını derledi.  550 

nüsha, her yıl olduğu gibi Ankara yolcusu. 

ORTAK PAYDA 2008 

2007 ve 2008‟in en güncel konularından olan „Sivil 

Anayasa‟ hazırlıkları üzerine hazırlanmış bu çalışma, 

Ortak Payda İl Temsilcilerinin katılımıyla hazırlandı. 

Kurumlarca hazırlanan taslakların karşılaştırılması ve 

hangi alanda ortak paydanın olduğu üzerine yürütülen 

toplantı, bu kitapta yazıya döküldü. Kitap, 290 sayfa. 
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